
   
   

     
 وأربعون   ثمانية العدد

 م 2022 –  تشرين األول  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

436 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 

 

 

 "دور ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء في تحسين األداء الوظيفي"
 إعداد الباحثة:

 حفصة عمر موسى صالح 

 اداري 

 بلدية معان الكبرى 

  

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون   ثمانية العدد

 م 2022 –  تشرين األول  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

437 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 : المخلص

الدارسـين ؛ مرورا بعملية التنمية البشرية و التي طبيعة الموارد البشرية المتاحة و العملية اإلنتاجية و التي تناولها الكثير من الباحثين و  
ر ال يمكن تجاوزها على اعتبارها همزة الوصل بين نـشاطات الموارد البشرية و التي تحمل األهمية الكبيرة في المسيرة اإلنتاجية ، فالتغي

ك و المهارات و المعارف و الـذي يساعد في  سنة الحياة و التغييـر آلية من آلياته ، فاالنتقال من نظام آلخر يفرض تغيير في السلو 
 . التوفيق بين األطراف الفاعلة ضمنه

و انطالقا من طبيعة الموضوع و الذي يهدف إلى معاينة أساليب التنمية داخل المؤسسة العمومية و معرفة مدى اهتمام المسؤولين بتنمية 
 الموارد البشرية. 

   :مقدمة
تشهد السوق اإلقتصادية تطور يومي متسارع ، حيث انه منذ عقود سابقة كانت الشركات األقوى هي تلك الشركات التي تمتلك  
اآلالت والتكنولوجيا والمواد حيث كان العنصر البشري غير ذي أهمية و كان يعامل معاملة اآلالت دون مراعاة إلمكانياته و مشاعره 

قد ظهرت أهمية هذا العنصر من خالل دوره األساسي في تطور ونماء المنظمات في العصور الحديثة بات وتطوره وقدراته أما حاليا ف
حفيزها  تطبيق إدارة الموارد البشرية ضرورة ملحة وتطبيق اإلستقطاب األمثل للموارد البشرية واختيارها وتدريبها وتنميتها والمحافظة عليها وت

ئف كل ذلك أدى إلى تبيان الدور األساسي لها وأثره على أداء العاملين وبالتالي الوصول بالمنظمة وما إلى ذلك من تخطيط وتحليل للوظا
 إلى أعلى أداء يمكن أن تقوم به. 

ومن خالل ذلك يتضح الدور المهم الذي تلعبه إدارة الموارد البشرية في رفع أداء العاملين فهي التي تقدم العنصر البشري 
اءة الذي يؤثر على المنظمة وأداءها وبات جليا لنا الدور الذي حققته المنظمات اليابانية وقوتها ونفوذها في  المتخصص المتمتع بالكف

اليابانية تنافس كافة السلع العالمية وأخذت بعض السلع المرتبة  الثانية حيث أصبحت السلع  األسواق وخصوصا بعد الحرب العالمية 
 العنصر البشري وأهميته كمحرك أساسي نحو التقدم والنجاح. األولى عالميا كل ذلك بسبب وعيها بدور

أن إدارة الموارد البشرية اكتسبت هذا الدور من كونها إدارة ألهم وأغلى أصول المنظمة حيث أنها عبارة عن تخطيط وتنظيم 
 ورقابة وتوجيه الموارد البشرية وصوال بها إلى تحقيق أهداف المنظمة.

ألي منظمة هو أداءها ولما كان األداء هو سبب بقاء واستمرار المنظمة أصبح من الضروري ألي ولما كان التميز بالنسبة  
الذي يؤثر بشكل مباشر على عمل   البشرية فيها  الموارد  الحديثة إلدارة  الممارسات  منظمة الحصول على موارد بشرية كفؤة وتطبيق 

 منظمة بشكل عام. الموظفين وأداءهم وذلك يصب بالنهاية إلى رفع سوية أداء ال

من هنا يرى الباحث أن الموارد البشرية هي من أهم األصول في المنظمات والتي تلعب دورا مهمًا في إدارة شؤون الموظفين 
ج وً  أن زيادة التوجه األخير عالميا للتركيز من قبل منظمات األعمال قد توجب عليها وعلى مدراء الموارد البشرية الحديثة لديها إلى دم

سفة الموارد البشرية الخضراء في رسالتها جنبا إلى جنب مع سياسات وممارسات الموارد البشرية المختلفة فإن هذه الممارسات تؤدي فل
زيد إلى تعزيز نشاط العمال وصحتهم وبالتالي زيادة في اإلنتاج واإلنتاجية لدى الموظفين اي أنها تزيد الكفاءة وتقلل التكاليف وبالتالي ت

 (. Renwick, Redman Maquire, 2013ة وتشجع االبداع في إدارة الموارد البشرية )التنافسي
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من خالل هذا المورد تستطيع المنظمة أن ترتقي وتسمو وصواًل إلى أعلى أداء ممكن فبدونه ال يمكنها أن تحقق أي أهداف 
ة تهتم بالموارد البشرية وشؤونها وتهتم باحتياجاتها فهو يمتلك طاقات وقدرات ال تمتلكها الموارد األخرى كل ذلك يتطلب إدارة مناسب

ورغباتها يكمن دور هذه اإلدارة في تهيئة البيئة المناسبة واإلهتمام بالعنصر البشري وتحفيزه لبذل أكبر مجهود ممكن مما يؤدي إلى  
إلى خدمة المنظمة والفرد معا أي   تحسين أداء المنظمة بشكل عام حيث يمكن استخدام سياسات وتقنيات وبرامج تساهم في ذلك تؤدي

منظمة بغض النظر عن حجمها ، ال يمكنها البقاء واإلستمرار دون العنصر البشري إن العنصر البشري في أي منظمة هو مصدر للميزة  
 التنافسية.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

ب القضية البيئية المتزايدة دورا حيويا في تعزيز  برزت االستدامة وحماية البيئة كإحدى أهم التوجهات العالمية الحديثة، حيث تلع
تطبيق الشركة لإلدارة المسؤولة بيئًيا لكونها تعمل في اقتصاد عالمي تنافسي، وال يلزم أن تكون فعالة فحسب بل يجب أن تكون مسؤولة  

ية  من قبل العلماء والممارسين نظرا العتباره  أيًضا ال سيما في األنشطة الموجهة لحماية البيئة. لذلك ، تم إيالء االهتمام لإلدارة البيئ
 أمًرا مهًما من الناحية االستراتيجية للمؤسسات حيث يمكن أن يؤدي التفاعل مع التغييرات الخارجية إلى زيادة طلب العمالء تجاه منتجات

 أو خدمات المؤسسة وتعزيز مركزها التنافسي.  

اسة تأثير ممارسات هذا النوع من اإلدارة على األداء الوظيفي للعاملين، حيث  ونظرا لهذا التوجه الحديث للشركات ال بد من در 
 يعتبر العامل العنصر األكثر أهمية في منظومة العمل والذي يلعب دورا كبيرا في تحقيق استراتيجيات الشركة وأهدافها األمر الذي استلزم 

ء الوظيفي في الشركات الصناعية األردنية. من هنا انبثق السؤال الرئيسي دراسة دور ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء على  األدا
 للدراسة: 

 " دور ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء في تحسين األداء الوظيفي في الشركات الصناعية األردنية" 

 ويتفرع منه األسئلة الفرعية األتية: 

 ضراء في الشركات الصناعية األردنية؟  ما مدى تطبيق ممارسات إدارة الموارد البشرية الخ •
 ما دور التوظيف األخضر في تحسين األداء الوظيفي في الشركات الصناعية األردنية؟ •
 ما دور االستقطاب األخضر في تحسين األداء الوظيفي في الشركات الصناعية األردنية؟ •
 الصناعية األردنية؟ ما دور التدريب والتطوير األخضر في تحسين األداء الوظيفي في الشركات  •
 ما دور التحفيز األخضر في تحسين األداء الوظيفي في الشركات الصناعية األردنية؟  •
 ما دور التقييم األخضر في تحسين األداء الوظيفي في الشركات الصناعية األردنية؟  •
 ما مستوى األداء الوظيفي للعاملين في الشركات الصناعية األردنية؟   •

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون   ثمانية العدد

 م 2022 –  تشرين األول  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

439 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 فرضيات الدراسة 

 تسعى الدراسة الختبار الفرضية الرئيسية األتية: 

( لممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء  α=0.05الفرضية الرئيسية: ال يوجد أثر مباشر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة)
 األداء الوظيفي للعاملين في الشركات الصناعية األردنيةفي 

 ويندرج منها الفرضيات الفرعية األتية:  

( للتوظيف األخضر في األداء α=0.05: ال يوجد أثر مباشر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة)H01-1الفرضية الفرعية األولى  
 األردنية الوظيفي للعاملين في الشركات الصناعية 

( لالستقطاب األخضر في األداء α=0.05: ال يوجد أثر مباشر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة)H01-2الفرضية الفرعية الثانية 
 الوظيفي للعاملين في الشركات الصناعية األردنية 

تدريب والتطوير األخضر في األداء ( للα=0.05: ال يوجد أثر مباشر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة)H01-3الفرضية الثالثة  
 الوظيفي للعاملين في الشركات الصناعية األردنية 

( للتحفيز األخضر في األداء الوظيفي α=0.05: ال يوجد أثر مباشر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة)H01-4الفرضية الرابعة  
 للعاملين في الشركات الصناعية األردنية 

( للتقييم األخضر في األداء الوظيفي α=0.05يوجد أثر مباشر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة)  : الH01-5الفرضية الخامسة  
 للعاملين في الشركات الصناعية األردنية 

 أهمية الدراسة 

تخاذ  للدراسة أهميتان؛ تطبيقية: حيث ستقدم الدراسة ألصحاب االختصاص والمهتمين دراسة حديثة تطبيقية من الممكن الرجوع اليها ال
القرارات المناسبة حول أهمية تفعيل ممارسات إدارة الموارد الخضراء وما ينطوي عليها من آثار إيجابية على الشركة ككل وعلى أداء  
العاملين بوجه خاص أما األهمية العلمية: تتخلص بتزويد المكتبة العلمية بدراسة حديثة حول موضوع يشهد اقبال بالغا من قبل إدارات 

جمعا وبمختلف اختصاصاتها ، حيث ستكون هذه الدراسة بمثابة مرجع للطلية والمهتمين الراغبين بدراسة العوامل المؤثرة على   الشركات
 األداء الوظيفي ومدى مساهمة إدارة الموارد البشرية الخضراء في ذلك. 

 أهداف الدراسة 

 تسعى الدراسة إلى تحقيق ما يلي:

 ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء في الشركات الصناعية األردنيةالكشف عن مدى تطبيق  •
 الكشف عن دور التوظيف األخضر في تحسين األداء الوظيفي في الشركات الصناعية األردنية  •
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 ما دور االستقطاب األخضر في تحسين األداء الوظيفي في الشركات الصناعية األردنية •
 ألخضر في تحسين األداء الوظيفي في الشركات الصناعية األردنيةالكشف عن دور التدريب والتطوير ا •
 الكشف عن دور التحفيز األخضر في تحسين األداء الوظيفي في الشركات الصناعية األردنية •
 الكشف عن دور التقييم األخضر في تحسين األداء الوظيفي في الشركات الصناعية األردنية  •
 في الشركات الصناعية األردنية تحديد مستوى األداء الوظيفي للعاملين •

 مصطلحات الدراسة 

السياسات والممارسات واألنظمة التي تجعل موظفي المؤسسة صديقين للبيئة لصالح الفرد ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء:  
دارة الموارد البشرية الخضراء الفعلية والمجتمع والبيئة الطبيعية وممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء هي برامج وعمليات وتقنيات إ

ألداء  التي يتم تنفيذها فعلًيا في المؤسسات من أجل الحد من اآلثار البيئية السلبية أو تعزيز اآلثار البيئية اإليجابية للمنظمات وتحسين ا
 ( Arulrajah et al, 2015البيئي المستدام للمؤسسة )

لى هدف أو مجموعة من األهداف داخل وظيفة أو دور أو مؤسسة، واألداء الوظيفي ليس تقييم لمدى وصول الموظف إاألداء الوظيفي:  
 ,Aqqad et alعماًل منفرًدا ولكنه نشاط معقد، كما يشير إلى فعالية السلوكيات الفردية التي تساهم في األهداف التنظيمية للشركة )

2019 .) 

فعالية المنظمات واألفراد والفرق العاملة بها ، ويمكن النظر للتدريب على أنه    ينطوي التدريب والتطوير على تحسينوالتدريب والتطوير:  
عملية مرتبطة بالتغيرات الفورية التي تطرأ على فعالية المنظمة من خالل تعليمات منظمة، بينما يرتبط التطوير بتحقيق أهداف المنظمة 

التدريب والتطوير من الناحية الفنية ، إال أنهما ُيستخدمان في كثير    وأهداف الموظفين على المدى الطويل ، وبالرغم من تباين تعريف
التدريب والتطوير تاريخيًا ضمن موضوعات علم النفس التطبيقي ولكنه أصبح خالل   من األحيان بالتبادل أو بالترادف ، ورد مفهوم 

مواهب وتنمية الموارد البشرية وتصميم البرامج التعليمية والعوامل العقدين الماضيين مرتبًطا ارتباًطا وثيًقا بإدارة الموارد البشرية وإدارة ال
 البشرية وإدارة المعرفة. 

هو إثارة سلوك الفرد بهدف إشباع حاجات ُمعّينة ، وهو تنمية الرغبة على بذل مستوى أعلى من الجهود لتحقيق  والتحفيز األخضر:  
االحتياجات عند الفرد ، وتتمثل الحوافز في نوعين ، وهما : الحوافز المادّية    أهداف المؤّسسة على أن تؤّدي هذه الجهود إلى إشباع بعض

ة ، وهي  ، والتي تتمثل بالطابع النقدّي، أو االقتصادّي ، وهي من أقدم أنواع الحوافز ، وتتمّيز بسرعة التأثير واإلنفاذ ، والحوافز المعنويّ 
 سية ، واالجتماعّية. الحوافز التي ُتساعد اإلنسان على إشباع حاجاته النف

تقييم األداء هو” وسيلة لقياس األداء الفردي أو الجماعي للعاملين والحكم على مدى إنجازهم األهداف المرجو بلوغها التقييم األخضر:  
 ناحية أخرى”.، إذا ان ذلك من شأنه أن يرتبط بقدرات ومهارات وقابليات األفراد العاملين من ناحية وطبيعة األداء ومعايير قياسه من 
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 حدود الدراسة  

 ستقتصر الدراسة على الشركات الصناعية األردنية المدرجة في بورصة عمان. الحدود المكانية: 

 ( 2020/2021خالل الفصل الدراسي األول للعام الجامعي ) سيتم إجراء الدراسةالحدود الزمانية: 

الموضوعية:   البشرية  الحدود  الموارد  إدارة  ممارسات  والتدريب  ستقتصر  األخضر،  واالستقطاب  األخضر،  )التوظيف  على  الخضراء 
 والتطوير األخضر، والتحفيز األخضر، والتقييم األخضر( وعلى األداء الوظيفي

 الدراسات السابقة

 الدراسات العربية .1

لة بالتوظيف والتدريب والمكافاة ( دراسته التي هدفت إلى تحديد اثر ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء والمتمث2019اجرى ) احمد،
( عامل في المستشفيات العاملة في مركز محافظة األنبار، حيث  82الخضراء في تحسين أداء المؤسسة،  واشتملت عينة الدراسة على )

م معرفة الجهات تم استخدام االستبيان كأداة لجمع البيانات وتوصلت الدراسة إلى ضعف تطبيق إدارة الموارد البشرية الخضراء وذلك لعد
المسؤولة حول أهمية هذه الممارسات ودورها في تحسين أداء المؤسسة إلى جانب ذلك توصلت الدراسة إلى وجود اثر ذو دالله معنوية 

 لممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء في تحسين أداء المؤسسة.

دارة الموارد البشرية الخضراء على المستوى التنظيمي ونتائج ( إلى تقديم رؤى حول نتائج إShafaei et al, 2019كما سعت دراسة )
ء إدارة الموارد البشرية الخضراء على المستوى الفردي،  كما سعت إلى دراسة اآللية التي من خاللها ستؤدي إدارة الموارد البشرية الخضرا

(  1) 1دراستين لجمع البيانات وتحليلها، بالنسبة للدراسة  إلى نتائج إيجابية للموظفين، وقد تم استخدام تصميم دراسة كمية باستخدام نهج
(  508على المستوى الفردي ، قدم )  2( فندًقا من ماليزيا في التحليل على المستوى التنظيمي ، بينما في الدراسة  206، تم تضمين )

-PLSم المربعات الصغرى الجزئية )موظف من مختلف القطاعات رؤى من خالل استبيان عبر اإلنترنت. لكلتا الدراستين ، تم استخدا
SEMخضراء ( لتقييم نموذج البحث، وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن الثقافة البيئية التنظيمية ترتبط ارتباًطا إيجابًيا بإدارة الموارد البشرية ال

فردي فأن إدارة الموارد البشرية الخضراء وإدارة الموارد البشرية الخضراء ترتبط بشكل إيجابي باألداء البيئي للمؤسسة، أما على المستوى ال
 يؤثر بشكل إيجابي على الرضا الوظيفي للموظفين ، والجدوى من خالل العمل هو وسيط قوي في هذه الصلة. 

الدراسة  ( إلى التعرف على تأثير ممارسات إدارة سلسلة التوريد الخضراء على أداء المؤسسة وتالف مجتمع  2019سعت دراسة )سلطان،  
من الشركات العاملة في قطاع البترول المصري الواقعة في نطاق محافظة اإلسكندرية حيث قام الباحث بتوزيع استبانة لجمع البيانات 
 وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير لكل من التصميم الدقيق للبيئة واإلدارة الداخلية للبيئة واستعادة االستثمار على األداء التشغيلي في 

 ن ال يوجد أي تأثير لعملية الشراء األخضر والتعاون مع العمالء على األداء التشغيلي.حي

( بدراسته التي هدفت إلى تحديد دور إدارة الموارد البشرية الخضراء بأبعادها ) التوظيف األخضر، والتدريب  2019قام )اإلبراهيمي،  
الط اختيار عينة مكونة من )والتطوير األخضر، وإدارة وتقييم األداء األخضر، وحفظ  التنافسي، وتم  التفوق  (  108اقة( على تحقيق 

( استبانة صالحة، وتوصلت الدراسة إلى أن عينة 99موظف في مستشفى األمير والغدير األهليين في النجف األشرف وتم استرجاع )
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لما لها من دور كبير في تنظيم العاملين داخل    الدراسة لديها الوعي الكافي حول أهمية ممارسات كافة أبعاد الموارد البشرية الخضراء
المؤسسة وتعزيز قدرة المؤسسة على اتخاذ القرارات والتكيف مع التغيرات وبناء عالقات تتميز بالثقة والتماسك والتقارب بين العاملين، 

 فضال عن دور إدارة الموارد البشرية الخضراء في تحقيق التفوق التنافسي للمؤسسة.

( كحزمة على األداء GHRM( إلى التحقيق في تأثير ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء )Zaid et al, 2020سعت دراسة )
البيئي واالقتصادي واالجتماعي والتشغيلي في قطاع التصنيع في فلسطين، واستخدمت الدراسة منهجية البحث الكمي، وتم جمع البيانات 

(،  PLS-SEMركة تصنيع فلسطينية الختبار الفرضيات باستخدام نموذج المعادلة الهيكلية )( ش121من خالل دراسات استقصائية من )
لها تأثير إيجابي على األبعاد األربعة لألداء التنظيمي، ومن الممكن    GHRMكما أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن ممارسات حزمة  

 التي تشارك في التنمية المستدامة. GHRMات الفعالة لتبني ممارسات أن تساعد نتائج هذه الدراسة شركات التصنيع في تحديد التكتيك

( إلى دراسة اثر توجه إدارة الموارد البشرية الخضراء على كفاءة وفاعلية العاملين، واتبعت  2019وهدفت دراسة ) الطاهر وأبو سن،  
( عامل وعاملة في القطاع الصناعي  330ة الدراسة من )الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باستخدام االستبانة كأداة لدراسة وتألفت عين

السوداني ، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة عكسية لكل من التدريب األخضر وتقييم األداء األخضر والتوظيف األخضر وحفظ 
 وقلة البرامج التدريبية حول ذلك. الطاقة على كفاءة العاملين وفاعليتهم وذلك بسبب عدم وعي الموظفين بأهمية البيئة والحفاظ عليها

 الدراسات األجنبية  .2

 ، بعنوان : ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء:  Arulrajah, Opatha Nawaratne (2015)دراسة ، 

هذا المجال  الهدف من هذه المراجعة هو استكشاف ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء للمنظمات بناًء على األدبيات الموجودة. في  
( ، يكشف أن  HRMالناشئ ، لوحظ بشكل عام أن األدبيات الموجودة يجب أن تمتد إلى أبعد من منظور وظائف إدارة الموارد البشرية )

 الكثير من األبحاث السابقة ركزت على عدد قليل من وظائف إدارة الموارد البشرية مثل التوظيف والتدريب والتطوير وتقييم األداء وإدارة
ء  لمكافآت في دمج اإلدارة البيئية مع إدارة الموارد البشرية من خالل إدارة الموارد البشرية لديها إمكانات ونطاق أكبر في تحسين األداا

البيئي للمنظمة ومن ثم ، فإن هذا االستعراض يتضمن وظائف متنوعة إلدارة الموارد البشرية الستكشاف ممارسات إدارة الموارد البشرية 
ء ذات الصلة في إطار تلك الوظائف. حددت نتائج المراجعة وأبرزت العديد من ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء في  الخضرا
وظيفة من وظائف إدارة الموارد البشرية مثل تصميم الوظائف ، وتحليل الوظائف ، وتخطيط الموارد البشرية ، والتوظيف ،   12إطار  

، وتقي ، والتعريف  الصحة والسالمة وعالقات واالختيار  إدارة   ، االنضباط  ، وإدارة  المكافآت  ، وإدارة  ، والتدريب والتطوير  األداء  يم 
 الموظفين تكمن مساهمة هذه الورقة في توسيع نطاق وعمق إدارة الموارد البشرية الخضراء في تجسيد األداء البيئي المستدام للمنظمات.

( ، بعنوان : تأثير ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء على األداء المستدام 2020دراسة ، موسى ، صالح ، عثمان ، محمد )
 في مؤسسات الرعاية الصحية:

تحدثت الدراسة حول مدى السنوات القليلة الماضية ، واجهت المنظمات ضغوًطا من أصحاب المصلحة لتبني ممارسات أعمال صديقة 
لممارسات الخضراء التي تعزز االستدامة على الرغم من تلقي إدارة الموارد البشرية الخضراء للبيئة ، حيث أصبح من الضروري تحديد ا

تهدف   اهتماًما كبيًرا من العلماء ، إال أن الدراسات المتعلقة بالممارسات الخضراء ال تزال محدودة وال تزال تظهر في سياق البلدان النامية
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إدارة الموارد البشرية الخضراء في مؤسسات الرعاية الصحية الفلسطينية ، وتأثيرها على    هذه الورقة إلى تقييم مستوى تنفيذ ممارسات
مقابلة شبه منظمة مع مديري الموارد    14األداء المستدام في هذا القطاع الخدمي المهم تم اعتماد نهج بحثي مختلط من خالل إجراء  

وعة من المجاالت في قطاع الرعاية الصحية في الضفة الغربية. تم استخدام  البشرية ، ومديري العمليات ، والرؤساء التنفيذيين ضمن مجم
مستجيًبا كانوا يستخدمون ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء على مستويات إدارية مختلفة   69المسح كأداة كمية لجمع البيانات من  

تحليل البيانات. أظهرت النتائج أن ممارسات إدارة الموارد البشرية ، تم استخدام نمذجة المعادالت الهيكلية للمربعات الصغرى الجزئية ل
. عالوة على ذلك ، تم تحقيق 5على مقياس من    2.42العام للتنفيذ  الخضراء تم تنفيذها على مستوى معتدل ، حيث كان المتوسط  

لممارسات الخضراء ، حيث كانت الممارسات . تحديد وتم تطبيق أولويات ا5على مقياس من    3.42األداء المستدام على مستوى عال ،  
ر  األكثر تأثيًرا هي "التوظيف األخضر" و "التدريب والمشاركة الخضراء" ؛ كانت الممارسة الخضراء األقل تأثيًرا هي "إدارة األداء األخض

الخضراء كان لها تأثير إيجابي   والتعويضات". باإلضافة إلى ذلك ، أظهر اختبار معامالت المسار أن ممارسات إدارة الموارد البشرية
 β؛ أقل تأثير من األداء االجتماعي تم قياسه    0.478على األداء المستدام ، حيث كان لالستدامة البيئية أعلى معامل مسار قدره =  

توفر هذه الدراسة للعلماء فهمًا أفضل لممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء في سياق البلدان النامية ، مع دليل تجريبي   0.372    =
على دور ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء ، في محاولة لتعزيز سلوك الموظف نحو األداء المستدام تم تطوير إطار لتزويد 

توجيهية محددة حول كيفية التأثير وتنفيذ ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء لتحقيق أقصى قدر من   صانعي السياسات بمبادئ
 األداء المستدام. 

 ، بعنوان: إدارة الموارد البشرية الخضراء:  Renwick, D. W., Redman, T., & Maguire, S. (2013)دراسة ، 

( ، تصنف HRM( وإدارة الموارد البشرية )EMإلى حد كبير عن أبحاث اإلدارة البيئية )تقدم هذه الورقة حجة لوروس األدبيات المنفصلة  
( التي تكشف عن الدور الذي تلعبه إدارة الموارد  AMOالفرص )  -الورقة األدبيات الحالية على أساس نظرية نظرية القدرة والتحفيز  

كاثرة في الحقول في األدبيات الموجودة في المنطقة ، ورسم خرائط   ( في ممارسة إدارة األفراد تكمن جثة جثةGHRMالبشرية الخضراء )
المثمرة ، تشير نتائج  المستقبلية  البحث  الحقول ببعض برامج  الحالية ، بعض  الحقول في الحقول  الحقل ، وتحديد بعض  وضاريس 

أداء ممارسات   لكيفية  إلى أن فهمنا  األنش  GHRMالمراجعة  في  للخراط  الموظفين  يتخلف عن كيفية تطوير على تحفيز  البيئية  طة 
 GHRM، ال تستخدم المنظمات النطاق الكامل لممارسات    EMالمؤسسات للقدرات الخضراء وابتدائًيا فرص المشاركة في البداية لشركة  

 . EMوهذا قد يحد من فعاليتها في الجهود المبذولة لتحسين 

 ممارسات الموارد البشرية الخضراء

مة بتلبية احتياجات الناس اليوم دون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم الخاصة تدرك الشركات تهتم التنمية المستدا
اآلن أنه يتعين عليها تطوير ضمير اجتماعي قوي وشعور أخضر بالمسؤولية حيث ال تكون مسؤولية الشركات أمًرا لطيًفا لإليثار ،  

عالم أخضر يفرض فيه المستهلكون والموظفون التغيير. في الواقع ، يمكن إعادة تسمية وظيفة ولكنها ضرورة عمل. باختصار ، إنشاء  
الموارد البشرية باسم "الناس والمجتمع" ، الموارد البشرية الخضراء هي أحد العناصر التي تتضمن عنصرين أساسيين: ممارسات الموارد  

 ممارسات صديقة للموظفين والحفاظ على رأس المال المعرفي. البشرية الصديقة للبيئة أو يمكننا أيًضا القول إنها 
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 يتطلب تنفيذ مبادرات اإلدارة الخضراء للشركات مستوى عاٍل من المهارات الفنية واإلدارية بين الموظفين نظًرا لحقيقة أن الشركة ستطور
المستدامة للشركات في هذا الصدد ، فإن تنفيذ عمليات مبادرات وبرامج بيئية تركز على االبتكار ولها تأثير كبير على القدرة التنافسية  

التوظيف واختيار الموظفين الصارمة ، ونظام التقييم القائم على األداء ، وإدخال برامج التدريب التي تهدف إلى زيادة الوعي البيئي  
 نسبة لـ تعزيز االبتكارات البيئية.للموظفين ، والدورات الموجهة لتطوير تقنيات جديدة وكفاءات إدارية لها أهمية أساسية بال

دمج اإلدارة البيئية في إدارة الموارد البشرية. أشار متخصصو الموارد    - هناك حاجة متزايدة إلدارة الموارد البشرية االستراتيجية الخضراء  
ممارسة لمنظماتهم. وهذا يعني أن  البشرية إلى أن تشجيع الموظفين على أن يكونوا أكثر صداقة للبيئة في مكان العمل كان أفضل  

المؤسسات تشجع موظفيها على أداء أنشطة مثل عمل نسخ ضوئية على الوجهين ، وإيقاف تشغيل أجهزة الكمبيوتر بعد بضع دقائق من 
التبرع / عدم النشاط ، واستخدام المصابيح الموفرة للطاقة للمصابيح المكتبية ، وضمان خفض الستائر في الصيف لتوفير الطاقة ، و 

 كان خصم األثاث / اللوازم المكتبية المستعملة للموظفين أو المؤسسات الخيرية المحلية من أهم الممارسات المسؤولة بيئًيا. 

( بشكل فعال إال إذا كان لدى الشركات األشخاص المناسبون الذين لديهم المهارات والكفاءات EMSال يمكن تنفيذ نظام اإلدارة البيئية )
المناسبة. في األدبيات البيئية ، مفهوم اإلدارة الخضراء من أجل التنمية المستدامة له تعريفات مختلفة ؛ تسعى جميعها بشكل عام إلى  
شرح الحاجة إلى التوازن بين النمو الصناعي لخلق الثروة وحماية البيئة الطبيعية حتى تزدهر األجيال القادمة. لتحقيق فعالية الموارد  

، يجب ممارسة الموارد البشرية ككل ويجب أن تتماشى مع األهداف اإلستراتيجية لألعمال، وهي الوسيلة األساسية التي يمكن البشرية
 للشركات من خاللها التأثير على مهارات األفراد ومواقفهم وسلوكهم وتشكيلهم للقيام بعملهم وبالتالي تحقيق األهداف التنظيمية.

البشرية الخض راء إلى استخدام كل نقطة اتصال / واجهة مستخدم لتعزيز الممارسات المستدامة وزيادة وعي الموظفين تشير الموارد 
فاض والتزاماتهم بشأن قضايا االستدامة إنه ينطوي على اتخاذ مبادرات الموارد البشرية الصديقة للبيئة مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة ، وانخ

االحتفاظ بهم ، مما يساعد بدوره المؤسسات على تقليل البصمة الكربونية للموظفين من خالل  التكاليف ، وتحسين مشاركة الموظفين و 
أمثال حفظ الملفات اإللكترونية ، ومشاركة السيارات ، ومشاركة الوظائف ، وعقد المؤتمرات عن بعد ، و المقابالت االفتراضية ، إعادة 

 المساحات المكتبية الموفرة للطاقة ، إلخ. التدوير ، العمل عن بعد ، التدريب عبر اإلنترنت ، 

ارة في هذا العالم األخضر ، تتمتع وظيفة إدارة الموارد البشرية الخضراء أو إدارة األفراد باالستدامة في جوهرها كجزء من تركيزها على إد 
المجتمعات والعمالء والمقاولون    األفراد وإدارة المواهب وتنخرط المنظمات مع المجتمع من خالل مواءمة جداول أعمالها معه تصبح

 أصحاب مصلحة متساوين إلى جانب الموظفين والمساهمين.

في الماضي ، كان من المتوقع أن يضمن األداء االقتصادي السليم للشركة نجاح الشركات والمساهمين فيها ، ولكنه لم يعد صالًحا اآلن 
يل البصمات البيئية وزيادة االهتمام بالجوانب االجتماعية والبيئية. لذلك برزت ؛ يجب أن تكون النتائج االقتصادية والمالية مصحوبة بتقل

ها الشركات القضية االستراتيجية الجديدة ، اإلدارة الخضراء ، وأصبحت شعاًرا شعبًيا دولًيا ُتعرَّف اإلدارة الخضراء بأنها العملية التي تدير ب 
البي البيئة البيئة من خالل تطوير استراتيجيات اإلدارة  الصناعي وحماية  النمو  التوازن بين  إلى تحقيق  الشركات  فيها  التي تحتاج  ئية 

الطبيعية حتى تزدهر األجيال القادمة. يصبح هذا المفهوم قضية إستراتيجية مهيمنة للشركات ، وخاصة الشركات متعددة الجنسيات التي 
راء إلى إدارة تفاعل الشركات مع البيئة وتحتاج إلى تضمين أدوات مثل تدير أعمالها على مستوى العالم باختصار ، تشير اإلدارة الخض

 منع التلوث.
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 األداء الوظيفي  

 المقدمة في األداء الوظيفي

حظي موضوع األداء الوظيفي باهتمام بالغ ، وشهد بحوث مستمرة للبحث عن حلول للمشكالت المتعلقة باألداء الوظيفي ، إذ انه يعتبر  
تحقيق أهداف العمل فضال عن انه يعبر عن مستوى التقدم الحضاري واإلقتصادي لجميع الدول النامية والمتقدمة على  الوسيلة الوحيدة ل

العاملين فيها في وضع   حد سواء ، ومازالت المنظمات تبحث عن قيادات جديدة عن طريق إعادة تصميم هياكلها ومحاولتها إشراك 
ات الجودة وابتداع حوافز جديدة للجهود الفردية والجماعية الملموسة ، ومئات األساليب السياسات بصورة اكبر ، واستحدثت نظام حلق

 (. 34, ص  2006األخرى التي تركز على تحقيق غاية واحدة هي تحسين األداء )الشنطي , 

المؤسسة حيث يساهمون في نموها ونجاحها ) الموظفون أحد أهم أصول  آخرون  ( ، مالك و Danish and Usman   ،2010يعد 
( خلص إلى أنه في عصر يتسم بالتغير السريع والمستمر ، يجب االحتفاظ برأس المال المعرفي حتى تكون المنظمات منتجة 2010)

بهم  إلى جذب موظفيها واالحتفاظ  تدريب وبحثية  الجامعات كمؤسسات  ، تحتاج  المصلحة. وبالمثل  ومستجيبة الحتياجات أصحاب 
ى موظفين مدربين تدريبًا جيدًا ومتحمسين حتى يكونوا ملتزمين بعملهم في إجراء البحوث والتدريب من وتطويرهم. تحتاج الجامعات إل

( يمّكن HRM(. أظهرت األدبيات البحثية أن التطبيق الفعال لبعض ممارسات إدارة الموارد البشرية )Lew  ،2009أجل تنمية الدول )
( ، سيؤدي Shahzad et al. ،2008؛ Chen et al. ،2009الجيد للجامعات ) موظفي الجامعة من االلتزام بعملهم من أجل األداء

إلى أن الموظفين    Lew (2009)تنفيذ ممارسات إدارة الموارد البشرية المناسبة لموظفي الجامعة إلى تعزيز األداء الجامعي ، حيث أشار  
ثل جودة البحث والسمعة األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس وجودة يلعبون دوًرا استراتيجًيا في تحسين التصنيفات في المجاالت الرئيسية م

عت البرامج األكاديمية والمساهمة البحثية في المجتمع واإلعداد قادة الغد ونوعية الخريجين ، إدراًكا ألهمية تعزيز األداء الجامعي ، شر 
الخاصة بها ، وقد قفزت الجامعات الماليزية إلى العربة.  العديد من الجامعات في وضع إستراتيجيات لممارسات إدارة الموارد البشرية  

حتى حكومتها تطمح إلى تحويل ماليزيا إلى مركز دولي للتعليم على مستوى عالمي من خالل إنشاء أفضل الجامعات الرائدة )سيرات ، 
الجامعي على مس2005 بتحسين تصنيفها  الدولة  تقوم جامعات  المهم أن  ، من  ذلك  يتحقق  ، ولكي  توى عالمي من خالل جذب ( 

 األكاديميين المتميزين وذوي الخبرة وموظفي الدعم واالحتفاظ بهم. 

 مفهوم األداء الوظيفي 

( األداء على انه أداء أي فرد ما هو إالنعكاس لقدرته من عدمه في تحقيق األهداف المتعلقة 424، ص  2001ويعرف )الشنواني ،  
يقصد بمفهوم األداء مجموعة المخرجات واألهداف التي تسعى المنظمة إلى تحقيقيها عن طريق بعمله أيا كانت طبيعة هذا العمل وأيضا  

العاملين فيها ، فهو مفهوم يربط بين أوجه النشاط وبين األهداف التي تسعى إلى تحقيقها المنظمات عن طريق مهام وواجبات يقوم بها 
 (. 2003العاملون داخل تلك المنظمات )العطية ، 

عرف األداء أيضا على انه تفاعل لسلوك الموظف ، وان ذلك السلوك يتحدد بتفاعل جهد وقدرات الموظف في المنظمة ، إذ  في حين ي
يمثل قدرة الموظف على تحقيق أهداف الوظيفية التي يشغلها في المنظمة ، وهو الناتج الذي يحققه الموظف عند قيامه بأي عمل من 

 (. 2000األعمال في المنظمة ( ابو شيخة ، 
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 من خالل التعريفات السابقة لألداء الوظيفي نرى بأنه قد تعددت تعريفات األداء نتيجة لتعدد الدراسات واألبحاث في هذا المجال ، فمنهم 
 من يراه على أنه تفاعل ، مخرجات وأهداف ، انعكاس للقدرات.

 أهمية األداء 

ة والمتقدمة على حد سواء ، فالجميع يعمل على تحسين مستوى األداء  حظى موضوع األداء باهتمام متزايد في كل المجتمعات النامي
ية  ورفع معدالته لدرجة انه أصبح معيارا ومؤشرا أساسيا للتقدم اإلقتصادي واإلداري أيضا وذلك لما له من اثر في معدالت التنمية اإلقتصاد

العيشة يعتمد أساسا على رفع مستوى كفاءة العاملين لذلك واإلجتماعية في البالد ، وأصبح مؤكد أن نمو الدخل القومي ورفع مستوى  
الوحدات اإلقتصادية   العمل على رفع مستوى األداء وتنميته في جميع  المشكلة األساسية األولى في هذه الدول بشكل عام هي  نجد 

أيا كان موقعه داخل التنظيم تدرجا إلى    اإلجتماعية المختلفة كما يحظى األداء باهتمام بالغ في جميع المستويات ابتدءا من مستوى الفرد
بي المستوى القومي ، وذلك من منطلق أن أداء الفرد يؤثر في األداء اإلجمالي لإلدارة التي ينتمي إليها ، وهذا بدوره يحدث تأثيره اإليجا 

ستوى القومي أي على مستوى أو السلبي في كفاءة وفعالية المنظمة ككل والعكس صحيح ، وفي النهاية ينعكس هذا التأثير على الم
 (. 22، ص  1205الدولة ، وذلك ألن األداء على المستوى القومي ماهر إال تعبير عن أداء التنظيمات العاملة فيه )سليمان ، 

 أهمية األداء بالنسبة للعاملين 

ا في المستقبل يجب على كل فرد  يعد األداء مقياسا لقدرة الفرد على أداء عمله في الحاضر ، وكذلك أداء أعمال أخرى مختلفة نسبي
تتوافر   أن  ، وذلك بشرط  األداء  أدور ومرتبات وما في حكمها مقابل هذا  يتقاضاه من  بما  ذلك  لإلرتباط  لعمله نظرا  بأدائه  اإلهتمام 

اثبات ذاته )سليمان المقومات الالزمة ، يرتبط األداء من وجهة نظر الفرد بالحاجات األساسية له ، وهي الحاجة إلى اإلستقرار في عمله و 
 (. 22، ص  1205، 

نستنتج مما سبق أن تحقيق الفرد ألهداف المنظمة واهتمامه بأدائه وبرفع مستواه ينعكس عليه وسوف يمكنه من تحقيق عددا من األهداف 
 المرتبطة به.

 أهمية األداء بالنسبة للمنظمة

ت لديها ذلك ألن مستوى  العاملين  المنظمات بأداء األفراد  العاملين فهم الركيزة تهتم  قدم ونجاح أي منظمة مرتبط بشكل مباشر بأداء 
األساسية لها لذلك نجد جميع المسئولين عن التنظيمات المختلفة يهتمون اهتماما كبيرا بأداء العاملين في هذه التنظيمات ، ذلك ألن 

،   1205ء هذه التنظيمات ودرجة فاعليتها أيضا )سليمان ، األداء ال يعد انعكاسا لقدرات الفرد ودافعتيه فحسب ، وإنما هو انعكاس ألدا
 (. 14,13ص 
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 عناصر األداء الوظيفي 

 يتكون األداء الوظيفي من مجموعة من العناصر أهمها ما يلي:

وتشمل المعارف العامة والمهارات الفنية والمهنية والخليفة العامة عن الوظيفة والمجاالت المرتبطة   المعرفة بمتطلبات الوظيفية : .1
 بها. 

وتتمثل في مدى ما يدركه الفرد عن عمله الذي يقوم به وما يمتلكه من رغبة ومهارات فنية وبراعة وقدرة على التنظيم   نوعية العمل :  .2
 وتنفيذ العمل دون الوقوع في األخطاء.

 إي مقدرا العمل الذي يستطيع الموظف انجازه في الظروف العادية  كمية العمل المنجز: .3
 للعمل ، ومقدار سرعة هذا اإلنجاز. .4
وتشمل الجدية والتفاني في العمل وقدرة الموظف على تحمل مسؤولية العمل وانجاز األعمال في أوقاتها المحددة   المثابرة والوثوق : .5

 رشاد والتوجيه من قبل المشرفين ، وتقييم نتائج عمله.، ومدى حاجة هذا الموظف لإل

 (Performance Appraisal systemsأنظمة قياس وتطوير األداء )

م تم تطوير العديد من األنظمة في قياس األداء في السنوات األخيرة ، ولذلك فانه بإمكان المديرين استخدام الكثير من قوائم وطرق التقوي
 التي يسعون لتحقيقها من هذه العملية. المناسبة وفق األهداف

ومن الممكن تقسيم هذه األنظمة إلى مجموعتين المجموعة األولى هي األنظمة التقويمية المعتمدة على األحكام أو التقديرات الحكمية ،  
ئمة بذاتها ومعتمدة على معايير سواء أكانت هذه التقديرات من خالل المقارنة أي مقارنة كل فرد بالفرد األخر في مجموعته أو تقديرات قا

 تتم المقارنة بها. 

 أما المجموعة الثانية فهي األنظمة المعتمدة على الخصائص أو السمات والسلوكيات والمخرجات.

 Relative Judgmentالمقارنة الشخصية )المقارنة( 

ون  بموجب أنظمة التقويم المعتمدة على األحكام المقارنة يتم الطلب من المشرفين مقارنة أداء العامل مع أداء العاملين اآلخرين الذين يؤد
نفس الوظائف ، حيث يرتب المشرف )المقوم( العاملين تصاعديا من األدنى أداء إلى األعلى أداء أو تنازليًا أو يقوم المقوم بمقارنة كل  

مع جميع العاملين الذين يخضعون هم أيضا للتقويم حيث يقوم الفرد )أ( مع )ب( ومن ثم مع )ج( ومع )د( وهكذا لتحديد من هو   فرد
وهي أكثر تفصياًل من الترتيب األولي    Comparison Pairاألفضل ، وبعد ذلك يتم ترتيب األفراد وهذه الطريقة تسمى بالمقارنة الزوجية  

 ومن أهم هذه العيوب ما يلي : –رغم بساطتها وسرعة تنفيذها  –طريقتين تعانيان من عيوب البسيط ولكن كلتا ال

من الصعوبة تحديد اإلختالف أو التباين في أداء األفراد ومقدار هذا التباين ، فقد يكون مثال لدينا األفراد حسين ، أحمد ، علي ،   .1
الذي يثار هنا ما هي جوانب األفضلية في أداء حسين عن كل من  مصطفى مرتبين من األعلى إلى األدنى في األداء فالسؤال  

أحمد وعلي ومصطفى ؟ وما هو مقدار األختالف ؟ هل إن قيمة الفروقات بين أداء حسين وأحمد وكذلك أحمد وعلي ومصطفى  
 هي نفسها؟
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حديد مدى الجودة أو الضعف في الترتيبات إن هذه الطريقة ال توفر معلومات كاملة يمكن االستفادة منها ، إذ ال يمكن للمديرين من ت .2
الحدية أي ال توضح فيما إذا كان العامل في أعلى السلم الترتيبي لفريق عمل معين هو أفضل أو أسوأ من العامل المتوسط في  

ا  أدائه من  الذي تم ترتيبه بالحد األدنى في فريق معين أفضل في  العامل  انه باإلمكان إن يكون  إذ  لعاملين فريق عمل أخر ، 
 متوسطي األداء في فريق عمل أخر يكون أداؤه اإلجمالي ضعيفا.

تفرض هذه الطريقة على المديرين ضرورة تحديد فروقات بين العاملين قد ال تكون موجودة في الواقع ، مما يؤدي إلى حصول   .3
 صراعات إذا تم إعالن النتائج لهم.

 Absolute Judgmentاألحكام المطلقة  •

خل فان المشرفين يضعون أحكامهم حول أداء العاملين اعتمادا على معايير األداء ، لذا فانه ليست هناك مقارنة بين بموجب هذا المد
 (. 146،  140، ص    2013الزمالء ؛ بل إن المديرين يقومون بترتيب العاملين وفق المعايير المحددة في قوائم التقويم. )محمد عباس  ،  

 (Traits Performance Measurement Systemلى السمات )نظام قياس األداء الذي يرتكز ع •

بموجب هذا النظام يتم الحكم على أداء العاملين وفقا لخصائصهم التي تعد دائمة ولصيقة بهم ، وقد تؤثر هذه السمات أو الخصائص 
النظام ، لكن هناك الكثير من المشاكل   على أدائهم لوظائفهم ، وعلى الرغم من إن الكثير من المنظمات تعتمد على تقويم األداء على هذا

والمأخذ عليه ، من أهم هذه المأخذ إن السمات المعتمدة في التقويم يكتنفها الغموض كما وإنها عرضة للتحيز وااللموضوعية ، يضاف 
الحقيقية في األداء ،   إلى ذلك إن تحديد السمات يركز على الفرد وليس على األداء ، ولذلك من الصعوبة تحديد نقاط الضعف أو القوة

 والشكل التالي يوضح نموذجا لمقياس معتمد على السمات: 

 Behavioral Appraisal Systemنظام قياس األداء الذي يرتكز على السلوكيات  •

العاملين وفق السلوكيات يركز هذا النظام على سلوكيات العامل , فمثال بدال من األخذ بالسمات القيادية ، فان المقوم يقوم بترتيب  
 الظاهرة ، ومن األمثلة على هذه السلوكيات )التعاون مع الزمالء ، اإلنتظام في الدوام ، وحضور اإلجتماعات في أوقاتها المحددة(. 

تدرج ومن أهم الطرق المستخدمة في تقويم سلوكيات العاملين كل من طريقة المواقف الحرجة وطريقة المالحظات السلوكية ومقياس ال
 السلوكي. 

 Critical Incident Methodطريقة المواقف طريق  •

ة يتم التركيز على السلوكيات الجوهرية المساهمة في األداء الفعال والسلوكيات المؤثرة سلبيا على فعالية األداء ، هذه المواقف الجوهري
 ويم( وعلى ضوء معايير محددة بناء على التحليل الوظيفي.اإليجابية والسلبية يتم تسجيلها من قبل المقوم خالل فترة محددة )فترة التق

 مقياس التدرج السلوكي  •

من قبل كل من سمث وكندل ، إذ يتم تقرير أداء العامل بموجب هذا المقياس الذي يتضمن   1263تم تطوير هذا المقياس في عام  
أو معيار من األبعاد أو المعايير السلوكية غالبا ما مجموعة من السلوكيات التي ترتبط بمتطلبات الوظيفة وتوضع مستويات لكل بعد  
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( غالبًا إن هذا المقياس السلوكية: لين فرصة لمعرفة المستويات المحددة  2( أو )0( ومستوى أعلى قد تكون )1تتراوح بين مستوى أدنى ) 
وهذا يقلل بدرجة كبيرة من إمكانية رفض للسلوكيات المرغوبة وغير المرغوبة ، كما ويهيئ تغذية مرجعة ذات فائدة لتحسين أدائهم ،  

 نتائج التقويم من قبل العاملين.

 مقياس المالحظة السلوكية •

بموجب هذا المقياس يقوم المقوم بتسجيل السلوكيات المتكررة بعد مالحظتها على فترات مختلفة ، ولذلك فان هذا المقياس يختلف عن  
السلوك المتوقع ، أي يتم متابعة ومراقبة العاملين وتسجيل سلوكياتهم بداًل من التأشير سابقه في انه يتم قياس السلوك الفعلي بدال من  

 على السلوك المتوقع وفق معرفة المقوم بسلوك العاملين.

 Outcome Appraisal Systemنظام التقويم وفق المخرجات  •

منتجة أو المبيعات اإلجمالية ومن الطرق الشائعة وفق هذا  يعتمد هذا النظام على النتائج المنجزة من قبل العاملين مثل عدد الوحدات ال
(، إذ بموجب هذا األسلوب يتم تحديد األهداف للفترة القادمة بين كل من العاملين والمشرفين،  MBOالنظام طريقة اإلدارة باألهداف ) 

 هذه. ومن ثم يتم تحديد مستوى انجاز األهداف وتحديد أداء العاملين على ضوء مستويات اإلنجاز

إن طريقة اإلدارة باألهداف توفر معايير واضحة ألداء العاملين ، وبذلك تقلل من التحيز واألخطاء الناجمة عن التحيز والال موضوعية 
measure Objective   ،يركز انتباه العاملين على مخرجات محددة وقد يصرف العاملين على الجوانب األخرى في األداء كالجودة

يز على المخرجات قد يؤدي إلى ارتفاع في مستويات األداء وفق منظور واحد لألداء وهو المعيار الكمي )نفس المرجع ولذلك فان الترك
 (. 150، ص

 أنموذج الدراسة 

 يوضح المخطط االتي نموذج الدراسة التي تسعى للتحقق منه:
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 (: مخطط الدراسة 1الرسم التوضيحي )

 منهجية الدراسة 

 في التحليلي باعتباره المنهج األنسب لتحقيق أهداف الدراسة. سيتم اعتماد المنهج الوص

 مجتمع الدراسة 

 يتكون مجتمع الدراسة من كافة الشركات الصناعية األردنية المدرجة في بورصة عمان 

 عينة الدراسة 

 ( موظف وموظفة من العاملين في الشركات الصناعية األردنية.200تتألف عينة الدراسة من )

 أداة الدراسة 

 يقوم الباحث ببناء استبيان خاص بمتغيرات الدراسة ، حيث ستتكون من ثالثة محاور رئيسية ، المحورس

 األول: يضم المعلومات الشخصية لعينة الدراسة ، المحور الثاني: العبارات المتعلقة بممارسات إدارة  

 المتعلقة باألداء الوظيفي.الموارد البشرية الخضراء ، والمحور الثالث: المتعلق بالعبارات 
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 صدق األداة وثباتها 

سيتم التأكد من صدق األداة من خالل اختبار صدق األداة الظاهري وذلك عن طريق عرض االستبانة على عدد من المختصين وأعضاء 
 .الهيئة التدريسية في الجامعات

 المعالجات اإلحصائية

 اإلحصائية األتية:ستقوم الباحثة بإجراء المعالجات 

 استخراج التكرارات والنسب المئوية للمعلومات الشخصية ألفراد العينة .1
 استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات ومحاور االستبيان .2

 نتائج التحليل 

Statistics 
 VAR01808 VAR01809 VAR01810 

N Valid 200 200 200 
Missing 0 0 0 

 
 

Frequency Table 
 

 العمر

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1 31 15.5 15.5 15.5 

2 136 68.0 68.0 83.5 
3 32 16.0 16.0 99.5 

 100.0 5. 5. 1 العمر
Total 200 100.0 100.0  

 
 المستوى التعليمي

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
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Valid  59.5 59.5 59.5 119 بكالوريوس 
 99.5 40.0 40.0 80 ماجستير 
 100.0 5. 5. 1 � المستوى 
Total 200 100.0 100.0  

 
 النوع اإلجتماعي

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 48.5 48.5 48.5 97 ذكر 

 99.5 51.0 51.0 102 أنثى
 100.0 5. 5. 1 الجنس
Total 200 100.0 100.0  

 
 هل التقييم يساعد في تحسين األداء الوظيفي في الشركات الصناعية األردنية

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  72.5 72.5 72.5 145 نعم 

 99.5 27.0 27.0 54 ال
 تحسين في يساعد التقييم هل

 الشركات في الوظيفي األداء
 األردنية الصناعية

1 .5 .5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
 

 هل يساهم  التحفيز في تحسين األداء الوظيفي في الشركات الصناعية األردنية

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  83.0 83.0 83.0 166 نعم 

 99.5 16.5 16.5 33 ال
 تحسين في التحفيز  يساهم هل

 الشركات في الوظيفي األداء
 األردنية الصناعية

1 .5 .5 100.0 
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Total 200 100.0 100.0  
 

 هل يساعد التدريب والتطوير في تحسين األداء الوظيفي في الشركات الصناعية األردنية

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  84.0 84.0 84.0 168 نعم 

 99.5 15.5 15.5 31 ال
 والتطوير التدريب يساعد هل
 في الوظيفي األداء تحسين في

 األردنية الصناعية الشركات

1 .5 .5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
 

 فيالشركات الصناعية األردنيةهل االستقطاب له عالقة في تحسين األداء الوظيفي 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  73.5 73.5 73.5 147 نعم 

 99.5 26.0 26.0 52 ال
 في عالقة له االستقطاب هل

 الوظيفي األداء تحسين
 األردنية  الصناعية فيالشركات

1 .5 .5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
 

 يتم تطبيق ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء في الشركات الصناعية األردنيةهل 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  59.0 59.0 59.0 118 نعم 

 99.5 40.5 40.5 81 ال
 إدارة ممارسات تطبيق يتم هل

 في الخضراء البشرية الموارد
 األردنية الصناعية الشركات

1 .5 .5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
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Abstract: 

The nature of available human resources and the productive process that many researchers and scholars have dealt with; 

through the process of human development, which cannot be overlooked as the link between human resource activities, 

which carries great importance in the productive process. Change is the year of life and change is a mechanism of its 

mechanisms. In reconciling the actors within it. 

Judging by the nature of the place being held, to look at the department behind the institution knowing the extent of 

development interest in human resources. 
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