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المستخلص:
الشركة التي تحاول ان تتغلب على التحديات البيئية عليها أن تتبنى ثقافة تنظيميةة ضرةرا ،
ولتبنيها تلك الثقافة ينبغي التعرف على اتجاهات العاملين بهدف تعزيز وتعديل االتجاهات المرغوب
فيهةةا بيئيةةا ،ولهةة ا سةةعى البحةة إلةةى التعةةرف علةةى االثةةر التةةي تمارسةة ابعةةاد اتجاهةةات العةةاملين
(العاطفية ،المعرفية ،السلوكية)بوصفها متغيرا مستقل في تبني الثقافة التنظيمية الخرةرا بوصةفها
متغيرا معتمدا ،وتم ذلك في شركة الكرونجي بمحافظة كركوك ،وقد أجري البح على عينة قوامها
()15عةةامل بواس ة ة اسةةتمارة اسةةتبانة أهعةةدت له ة ا الغ ةرض ،وبعةةد استحصةةال البيانةةات تةةم تحليلهةةا
إحصائيا باستخدام برنامج ،SPSS 20وتم الحصول على جملة نتائج بلةورت جملةة اسةتنتاجات مةن
أهمها " ألبعاد اتجاهات العاملين دور تأثيري في تبنةي الثقافةة التنظيميةة الخرةرا علةى نحة عو عةام،
وعلى نحو ضاص كان البهعد العاطفي هو صاحب األثر األكبر في التبني من بين تلك األبعةاد" هة ا،
وترمن البح مجموعة من المقترحات التي أشارت إلى كيفية تعزيز ودعم ابعاد اتجاهات العاملين
نحو تبني الثقافة التنظيمية الخررا في الشركة المبحوثة
الكلمات المفتاحية :اتجاهات العاملين ،الثقافة التنظيمية الخررا
The impact of the Employees Attitudes Dimensions in the Green
Organizational Culture
An Exploratory Study on employees opinion Sample in AL- Karwanchi company in Kirkuk governorate

Abstract:
The company that tries to overcome the environmental challenges has to adopt a
green organizational culture, and in order to adopt this culture, we should know
Attitudes of its employees to enhance and modify the environmental desired Attitudes,
Therefore, the research Attitudes to know the impact of the dimensions of the
employees Attitudes(emotional, knowledgably and behavioral)as an independent
variable, and adopting green organizational culture as dependent variable, This has been
achieved in AL- Karwanchi in Kirkuk Governorate, the research deals with a sample of
(56) employees by distributing a questionnaire for this purpose, the data were have been
analyzed using SPSS.20 program, the results crystalized a group of conclusions, the
most important is: "the dimensions of the employees Attitudes have an influential role
in the adoption green organizational culture in general, and the emotional dimension in
particular, which has the bigger influence among the other dimensions." Thus, the
research included suggestion that pointed out to the way of boosting and enhancing the
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dimensions of employees Attitudes to adopt green organizational culture in the
researched company.
Keywords: employee attitudes, green organizational culture

المقدمة:
ان ظهةةور حركةةات المنظمةةات الدوليةةة التةةي ته الةةب بحمايةةة البيئيةةة فةةي السةةنوات األضيةةرة،
والةةوعي البيئةةي المتزايةةد إلةةى إدراج الممارسةةات البيئيةةة فةةي جةةداول أعمةةال الشةةركات ،وقةةد كانةةت
الشركات تبح عن إجابة عن السؤال التالي" :كيف يمكننا أن نقوم باألنش ة البيئية ب ريقة فعالة؟"
يمكن للثقافة التنظيمية الرائدة في استراتيجيات الشةركة أن تجيةب علةى هة ا السةؤال ،الشةركات ذات
الثقافة التنظيمية الخررا يمكن أن تسهم في مزيد من حماية البيئة ،ويعةد الهيكةل الثقةافي للشةركات
عامل محددا هاما في الممارسات البيئية ،باعتبةار الثقافةة تخلةغ ةغ ا علةى العةاملين وتةدفعهم إلةى
التصرف بما يتماشى مع القيم الثقافية ،إذا كانت الشركات تتوقع أن تكون الممارسات البيئية ناجحة،
يت لةةب التنفيةة الفعةةال للممارسةةات البيئيةةة ثقافةةة قائمةةة علةةى القةةيم األيةةديولوجي اذ يةةؤدي الهيكةةل
مان التحول الثقافي الناجحة ،ل ا على الشركات
األيديولوجي للثقافة التنظيمية دورا هاما من حي
عليها ان تتبع اساليب ونظم جديدة إدارية وسلوكية غير تقليدي لت بيقها على النحو الصحيح للتعامل
مع متغيرات البيئة التي نعيشها اليوم ولكي يتم ت بيغ تلك االساليب والةنظم والسةلوكيات علةى نحةو
جيد في الشركات فعليها ان تتبنى ت بيغ الثقافة التنظيمية الخررا في ممارسات مواردها البشرية،
وهة الثقافةة تحتةاج الةةى تغييةر اتجاهةات العةةاملين نحةو ت بيقهةا ،اذ تعتبةةر االتجاهةات مةن العناصةةر
المهمة والمؤثرة في تغيير سلوك الفرد ودوافع نحو تبني ممارسات ثقافية ضررا داعمة للبيئة

المبحث االول :منهجية البحث

1
2
3
2

اوالا :مشكلة البحث
تزايد االهتمام البيئي على ن اق واسع مةن قبةل االكةاديميين والمنظمةات الداعمةة للبيئةة ،لة ا
يتعين على اإلجرا ات التنظيمية في الشركة المبحوثة أن تتجاوز اإلصلحات التقنية وأن تتبنةى قةيم
ومعتقدات وسلوكيات واتجاهات جديةدة مسةؤولة بيئيةا ،فةان التحةرك نحةو االسةتدامة تعتمةد إلةى حةد
كبير على تغيير الثقافة التنظيمية التقليدية الى ثقافة ضررا داعمة للبيئة في الشركة المبحوثة ،الن
التحوالت الكبير والم البات التي يدعوا بها االكاديميين والمنظمات الدوليةة الداعمةة للبيئةة تسةتدعي
الشركة المبحوثة الوقوف امام تلك الم البات بتغيير فةي اتجاهةات وسةلوكيات وممارسةات مواردهةا
البشرية نحو تبني ثقافة تنظيمية ضررا من اجل االستجابة للمشكلت البيئيةة ب ريقةة كافيةة ،وهة
ما إشارة الية فةي توصةيات دراسةة( )Harris & Crane, 2002بةججرا المزيةد مةن البحةو ذات
العلقة بعمغ ودرجة ونشر الثقافة التنظيمية الخررا في الشركات ومن ه ا المن لةغ يمكةن اثةارة
تساؤالت بحثية تتمحور باآلتي:
ما اتجاهات العاملين نحو التوج البيئي في الشركة المبحوثة؟
ما مستوى ابعاد الثقافة التنظيمية الخررا تبنيا في الشركة المبحوثة؟
هةةل هنةةاك علقةةة ارتبةةاط بةةين ابعةةاد اتجاهةةات العةةاملين والثقافيةةة التنظيميةةة الخرةةرا فةةي الشةةركة
المبحوثة؟
هل ابعاد اتجاهات العاملين تؤثر في الثقافة التنظيمية الخررا في الشركة المبحوثة؟
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ثانيا ا :اهداف البحث
يسعى البح إلى تحقيغ األهداف الرئيسة اآلتية:
 1الكشف عن نمط اتجاهات العاملين نحو التوج البيئي في الشركة المبحوثة
 2التعرف على ابعاد الثقافة التنظيمية الخررا االكثر تبنيا في الشركة المبحوثة
 3اضتبار طبيعة علقة االرتباط والتأثير بين ابعاد اتجاهات العةاملين والثقافةة التنظيميةة الخرةرا فةي
الشركة المبحوثة
ثالثا ا :اهمية البحث
يمك ةن ابةةراز اهميةةة البح ة فةةي التعةةرف علةةى ابعةةاد اتجاهةةات العةةاملين وأثرهةةا فةةي الثقافةةة
التنظيمية الخررا في الشركة المبحوثة ،اذ يعةد مؤشةرا ذا اهميةة فةي الكشةف عةن اسةتعدادهم نحةو
التوج البيئي ،باعتبار الخ وة االولى نحو التغيير بما يحتوي من نظريات ومقترحات حول تغييةر
اساليب الثقافة التنظيمية التقليدية في الشةركة المبحوثةة ،والتركيةز علةى مفةاهيم إداريةة حديثةة بتبنةي
ثقافة تنظيمية ضررا تدعم التوج البيئي مما تساعدها في مواج التحديات التي تفر ها المنظمات
الدولية الداعمة للبيئة
رابعاا :مخطط البحث االفتراضي
يؤشر مخ ط البح االفترا ي في الشكل ( )1العلقة االفترا ية للوصول الى اهداف
البح وال ي يؤشر فر يات ال ي على وؤ نحكم مدى علقة االرتباط والتأثير بين ابعاد
اتجاهات العاملين والثقافة التنظيمية الخررا في الشركة المبحوثة
اتجاهات العاملين
العاطفي

المعرفي

السلوكي

الثقافة التنظيمية الخضراء
العمق

الدرجة

النشر

عالقة االرتباط
عالقة األثر
الشكل( )1مخطط البحث االفتراضي
خامسا ا :فرضيات البحث
تت لب المعالجة المنهجية لمشكلة البح تحديد فر يات تتمثل باآلتي:
 .1الفرضييية الرسيسيية األول ي  :توجةةد علقةةة ارتبةةاط ذات داللةةة معنويةةة بةةين ابعةةاد اتجاهةةات العةةاملين
والثقافة التنظيمية الخررا في الشركة المبحوثة وتتفرع منها فر يات فرعية االتية:
أ توجد علقة ارتباط ذات داللة معنوية بين بعد العاطفي والثقافة التنظيمية الخررا
ب توجد علقة ارتباط ذات داللة معنوية بين بعد المعرفي والثقافة التنظيمية الخررا
ج توجد علقة ارتباط ذات داللة معنوية بين بعد السلوكي والثقافة التنظيمية الخررا
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 2الفرضية الرسيسة الثانية :يوجد أثر ذات داللة معنوية ألبعاد اتجاهات العاملين في الثقافةة التنظيميةة
الخررا في الشركة المبحوثة وتتفرع منها فر يات فرعية االتية:
أ يوجد أثر ذات داللة معنوية للبعد العاطفي في الثقافة التنظيمية الخررا
ب يوجد أثر ذات داللة معنوية للبعد المعرفي في الثقافة التنظيمية الخررا
ج يوجد أثر ذات داللة معنوية للبعد السلوكي في الثقافة التنظيمية الخررا
سادسا ا :مجتمع البحث وعينته
فيمةةا يخةةت مجتمةةع البح ة  ،فبل ة ( )211عةةامل ،ه ةم يشةةكلون مجتمةةع البح ة فةةي شةةركة
الكرونجي في محافظة كركوك ،اما فيما يخت عينت  ،فتمثلةت ( )51عةامل فةي الشةركة المبحوثةة،
وزعةةت علةةيهم اسةةتمارة االسةةتبانة واسةةترجع منهةةا ( )15اسةةتمارة صةةالحة للتحليةةل واسةةتبعدت ()2
استمارات ألنها غير صالحة للتحليل لنقت في بياناتها
سابعا ا :منهج البحث وحدوده
اعتمد الباح على المنهج الوصفي التحليلي فةي انجةاز بحثة  ،العتقةاد بمل متة فةي بلةو
األهةةداف المرجةةوة مةةن البح ة  ،كمةةا اعتمةةد علةةى تقانةةات ه ة ا المةةنهج فةةي تحص ةيل مسةةتلزمات مةةن
البيانات ،والتي تم تحصيلها باإلفادة من استمارة استبانة الملحغ( ،)1إذ تةم إعةداد اسةتمارة االسةتبانة
بعد االطلع على المصةادر العلميةة ذات العلقةة بمو ةوع البحة  ،اذ اعتمةد فةي إعةداد المؤشةرات
المتعلقةةةةةة بأبعةةةةةاد اتجاهةةةةةات العةةةةةاملين علةةةةةى عةةةةةدة مصةةةةةادر كةةةةةان أهمهةةةةةا(:النعيمي)12:2115،
(الحربةةةةةةةةةةةةةةةي)11:2112،؛ (معمةةةةةةةةةةةةةةةري)31:2112،؛ ()Faghihi&Allameh,2012,218
(المهوس)52:2112،؛ (حديدان،)115:2111،أما بالنسبة ألبعاد الثقافة التنظيمية الخررا اعتمد
على عدة مصادر من أهمها ))Harris & Crane, 2002؛ ()Jabbour&Oliveira,2014,36؛
( )Küçükoğlu& Pınar,2015,80أما فيما يخت تقانات التحليل اإلحصائي ،فتم االعتماد على
التقانةةةات الميسةةةرة فةةةي البرنةةةامج الجةةةاهز ( )SPSS.20لحسةةةاب (التكةةةرارات ،والنسةةةب المئويةةةة،
واألوساط الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،االرتباط واضتبار )t
عةةدت المةةدة مةةن ايلةةول  2111إلةةى ايلةةول  2112بوصةةفها حةةدودا زمانيةةة للبح ة  ،وعةةدت
شةةركة الكرونجةةي إلنتةةاج المشةةروبات الغازيةةة والميةةا الصةةحية والعصةةائر المحةةدودة فةةي كركةةوك
بوصفها الحدود المكانية

المبحث الثاني :اإلطار النظري
يهدف هذا المحور إل دراسة متغيرات البحث في إطاره النظري تمهيداا الختباره الحقاا،
وبغية تحقيق ما سبق سيتم تناول المحاور اآلتية:
المحور االول :اتجاهات العاملين
اوالا :مفهوم اتجاهات العاملين
تعتبر االتجاهات من العناصر المهمة والمؤثرة في سلوك العاملين ودوافعهم ،وبالتالي
تعتبر معرفة اتجاهات العاملين في الشركة من االمور الررورية لتحقيغ االهداف المرجوة منها
ألنها تنبؤ جيدة توفر أدلة على نوايا سلوك الفرد أو ميول للعمل ب ريقة معينة سوا كانت إيجابية
أو سلبية ( (Hettiararchchi& Jayarathna,2014,75وب ات السياق تعكس االتجاهات ميل
الفرد إلى الشعور أو التفكير أو التصرف ب ريقة إيجابية أو سلبية نحو هدف االتجا
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( )Faghihi&Allameh,2012,218فهي حالة فكرين لدى العاملين غير ملموسة ،وال نست يع
التعرف عليها اال من ضلل انعكاسها على سلوكهم وعلقاتهم (العنزي )21:2112 ،فاتجاهات
العامل تتأثر بالثقافة التي يعيش في اطارها ،وجماعات العمل التي ينتمي اليها ،والمجتمع ال ي
يعيش في (النعيمي )11:2115 ،فهي بيانات تقييمية  -سوا كانت ايجابية أو سلبية  -تتعلغ
باألهداف أو األشخاص أو األحدا  ،فهي حالة ذهنية من االستعداد والتعلم والخبرة التنظيمية التي
تمارس تأثير معين على استجابة الفرد لألفراد واألشيا واالتجاهات ( &(Hettiararchchi
 Jayarathna,2014,76ان اتجاهات وسلوكيات العاملين لقبول التغيير التنظيمي نحو تبني الثقافة
التنظيمية الخررا تعتبر مهمة لإلدارة وللعاملين في تحقيغ اهدافهم ( )Gupta,2016,44يرى
الباح ان االداري الناجح هو ال ي يعرف عن كثب ما لدى العاملين من اتجاهات ويست يع فعل ان
يهغير في اتجاهاتهم وسلوكياتهم بما يساعد في تحقيغ اهداف الشركة ومن هنا لقد نالت اتجاهات
العاملين العديد من المفاهيم وقد اضتلفت باضتلف المدارس التي تناولتها ونورد بعض من تلك
المفاهيم عنها اذ عرفها (المايز )12:2113 ،بانها تعميم استجابات الفرد بحي ي همكن ه ا التعميم
ان يتج بالقبول او الرفض نحو مو وع معين في حين عرفها( )Robbins,2003,113هو
االستعداد التخاذ أنواع معينة من األحكام حول االفراد والقرايا واألحدا  ،وعادة في حاالت
محددة اما (المهوس )51:2112 ،فقد عرفها بانها مجموعة من االفكار والمشاعر واالدراكات
والمعتقدات نحو مو وع ما توج سلوك الفرد وتحدد موقف من ذلك المو وع اما (النعيمي،
 )13:2115فعرفها هي ميول العامل ووجهات نظر السلبية وااليجابية والحيادية والتي تمتاز
بالثبات النسبي تجا المو وعات واالشيا واالشخاص ،والتي توج تصرفات وسلوك االنسان
نحوها في حين عرفها (معمري )31:2112 ،بانها مفهوم معبر عن نسغ او تنظيم لمشاعر العامل
ومعارف وسلوك  ،أي ميل واستعداد للقيام بأعمال معينة فعرفها (حديدان )115:2111 ،هي
الموقف ال ي يتبنا الفرد نحو المو وعات المختلفة ،وال ي يكتسب الخبرات المتعددة مما يكون
لدي حالة من االستعداد العقلي واالنفعالي للميل نحو المو وعات المختلفة او النفور منها في حين
عرفها ( )Faghihi&Allameh,2012,216بأنها انسجام مشاعر الفرد وأفكار واستعداد للعمل
نحو بيئت اما ( )Srivastav& Das,2015,102فعرفها بانها االستعداد ال هني المنظم من ضلل
التجارب وال ي يؤثر في استجابة العاملين لكل الحاالت المتعلقة بمو وع االتجا
تأسيسا على ما تقدم ،يمكن تعريف اتجاهات العاملين بانها الميول واالستعداد االيجابية التي
تتولد لدى العاملين -العاطفية والمعرفية والسلوكية-للتعامل مع االشيا والمواقف التي تدعم التوج
البيئي في الشركة
ثانيا ا :العوامل المؤثرة في االتجاهات
هناك العديد من العوامل التي تؤثر في اتجاهات العاملين وهي كاالتي(:العنزي)31:2112 ،؛
(الحربي)15:2112 ،؛ ()Saari&Judge,2004,397؛ ()Susanty, et.al,2013,17
 .1عوامل بيئية :البيئة الثقافية التي يتفاعل معها الفرد سوا كانت داضل الشركة او ضارجها
 .2عوامل ذاتية :وهي عوامل ذاتية مرتب ة بالفرد نفس (تجارب  ،ضبرت  ،ادراك الخ)
 .3عوامل لها عالقة بالمواقف موضوع االتجياه :العامةل يتكةون لدية اتجةا ايجةابي او سةلبي نحةو كةل
المواقف في سبيل اشباع حاجات ورغبات
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في حين اشارت دراسة (الحمادي )111:2113 ،ان هناك العديد من العوامل التي تؤثر في
االتجاهات قد تكون متصلة بالفرد نفس (عوامل ثقافية ،عوامل نفسية ،الخبرات الشخصية)،
وعوامل غير متصل بالفرد (عوامل حرارية ،عوامل االجتماعية ،عوامل اقتصادية)
يترح مما سبغ ،ان هناك العديد من العوامل التي تؤثر في اتجاهات العاملين والتي تشكل نسقا
متراب ا يؤدي الى التأثير في سلوكهم نحو االحدا  ،الموا يع ،واالشخاص في الشركة
ثالثا ا :ابعاد اتجاهات العاملين
اتفغ الباحثون (الشثري)23:2113 ،؛ (الحربي)11:2112 ،؛ (المهوس)52:2112 ،
(النعيمي)12:2115 ،؛ (معمري)31:2112 ،؛ ()Faghihi&Allameh,2012,218؛
(حديدان ،)115:2111 ،على ان هناك ثل ابعاد التجاهات العاملين هي (البعد العاطفي ،البعد
المعرفي ،البعد السلوكي) ،وفي و اتفاق الباحثين تبنى البح الحالي االبعاد الثلثة وهي:
 1البعد العاطفي :تترمن مشاعر العامل وعواطف الحيادية والسلبية وااليجابية نحو االشيا والمواقف
مو وع االتجا وقد تتراكم في النفس جرا تفاعلها في العقل مشكلة ب لك حالة نفسية مزاجية قد
تكون ايجابية او سلبية لتقبل المو وع ،تشير إلى المشاعر المرتب ة بعدم الر ا واالهتمام في
ت بيغ الثقافة التنظيمية الخررا
 2البعد المعرفي :مجموعة من الحقائغ والمعلومات والخبرات والمعارف التي تتصل بمو وع
االتجا وتسهم في توجي عقل الفرد التخاذ قرار معين بخصوص المو وع سوا كان صائبا او
غير صائبا فهو تغيير وجهات النظر التي تركز على المزايا والعيوب والفوائد والمت لبات
المعرفية اللزمة لتبني الثقافة التنظيمية الخررا
 3البعد السلوكي :تشتمل على النزعات السلوكية للفرد نحو االشيا واالشخاص واالحدا أي
المعارف والمتقدات التي تشكلت لدى الفرد بفعل الخبرات عن مو وع االتجا فهو يشير الى
اإلجرا ات المتخ ة أو التي يتعين اتخاذها في المستقبل في مواجهة التغيير أو مقاومة التغيير عند
تبني الثقافة التنظيمية الخررا

المحور الثاني :الثقافة التنظيمية الخضراء
اوالا :مفهوم الثقافة التنظيمية الخضراء
ان أدبيات اإلدارة الخررا تؤكد مرارا وتكرارا أن من أجل التحلي ب ريقة مستدامة ،فجن
اإلجرا ات التنظيمية ستحتاج إلى تجاوز الحواجز التقنية وتبني اتجاهات عاطفية ومعرفية وسلوكية
في ه ا السياق ( )Harris& Crane,2002,214الن االستدامة البيئية هي واحدة من العديد من
القرايا الهامة التي لها تأثير على الشركة ،ويمكن أن يؤدي تشجيع السلوك المؤيد للبيئة في العمل
إلى انخفاض تدريجي في المشكلت البيئية( )Sanyal&Pal,2017,60فبدأت العديد من الشركات
استكشاف إمكانية تبني القرايا الخررا في الممارسات التنظيمية الخاصة بها وتعديل التخ يط
االستراتيجي وفقا ل لك( )Leonidou,at.el,2015,789الن االستراتيجية الخررا أساسا تساعد
الشركة على اتخاذ القرارات التي لها تأثير إيجابي على البيئة فهي تعزز ثقافة مشتركة من الوعي
والعمل على ضلغ ثقافة ضررا تن وي على تعزيز السلوك ال ي يرغب العاملين بالفعل في تبني ،
ولكنها بحاجة إلى األدوات المناسبة والتدريب من أجل التغيير( )Olson,2008,23ل ا ينبغي على
الشركات أن تخرع لعملية تغيير وتحول ثقافية من أجل االستجابة للمشكلت البيئية ب ريقة كافية،
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باعتبار الثقافة التنظيمية الخررا توفر الظروف الملئمة للممارسات الخررا في
الشركات( )Gürlek&Tuna,2017.3وفي اآلونة األضيرة ،يعتمد وجود الشركة على المدى
ال ويل بدرجة كبيرة على تنفي ها للسياسات البيئية ،إن المشاكل البيئية المختلفة التي تواجهها اليوم،
مثل االحترار العالمي وتغير الثقافة ،وتلو الهوا  ،ونقت الميا  ،واستنفاد الموارد ال بيعية،
وفقدان التنوع البيولوجي متأصلة بالفعل في السلوك البشري( )Sanyal&Pal,2017,61اذ أصبح
تعزيز السلوك المؤيد للبيئة في الشركات أمرا بال األهمية ،من ضلل تشجيع السلوك المهني المؤيد
للبيئة ،مثل إعادة التدوير ،واعادة االستخدام ،والسلوكيات االيجابية للحد من النفايات ،وه ا لن يسهم
فقط في تخرير الشركات بل سيؤثر أيرا تأثيرا إيجابيا على تغير ومنع المناخ من التدهور
البيئي ()Robertson& Barling,2013,176
وبالنظر إلى المعرلت البيئية الحرجة التي تواجهها البشرية ،مثل تغير المناخ واستنفاذ
مصادر ال اقة غير المتجددة ،فجن ممارسات اإلدارة البيئية داضل الشركات تكتسب أهمية كبرى،
وتشير الدراسات الحديثة إلى أن التكامل الفعال لإلدارة البيئية يت لب ثقافة تنظيمية داعمة للبيئة،
بتوافر عاملين واعين للعمليات المناسبة بيئيا في الشركات ()Jabbour&Oliveira,2014,34
بالتأكيد هناك عدد متزايد من الدراسات التي تشير إلى أن الشركات لديها وبدأت مبدئيا تركيز
اهتمام أكبر على المسائل البيئية مثل دراسة (Post & Altman 1994؛)Menon & Menon 1997
ومع ذلك فجن درجة ه ا سوف تمثل تغييرا كبيرا في الثقافة له
الشركات ( )Harris&Crane,2001,3ل ا ينبغي على الشركات ،حتما ،ت وير ثقافات أكثر
اضررارا أو مسؤولة اجتماعيا في السعي نحو األعمال المستدامة ،والواقع أن أدبيات األعمال
التجارية الخررا تتشعب بخ ط بيئية ومخ ات يمكن للشركات المعنية أن تغير ثقافتها ،وبالتالي
ت مح إلى مستويات أعلى في األدا البيئي ( )Crane,1995,2ومن وجهة نظر الشركات ،فجن ال
يكفي مجرد دعم منع التلو من ضلل العمليات ،والتقليل من تخصيت الموارد أو بيع منتجات
أكثر مراعاة للبيئة لتكون الشركات مستدامة ،يجب أن يفكروا باللون األضرر وأن يسعوا إلى أن
يكونوا أضررين ،ولتحقيغ االستدامة ينبغي على الشركات التركيز على التحول الثقافي بما في ذلك
احترام البيئة مع وعي بتحسن المسؤولية االجتماعية ( )Küçükoğlu&Pınar,2016,4اذ يوجد
ضمسة عناصر من الوعي البيئي يمكن تحديدها ،المعرفة البيئية ،والقيم البيئية ،والمواقف البيئية،
والرغبة في التصرف ،والسلوك االيجابي الفعلي تجا البيئة( )Sanyal&Pal,2017,61غالبا ما
يكون االستدامة مستندة إلى حد كبير على تغير الثقافة التنظيمية الخررا في الشركات ،وللتحول
نحو ثقافة تنظيمية ضررا ينبغي عليها ان)Harris& Crane,2002,216(:
تدمج االعتبارات البيئية في جميع انحا الشركة
النظر في مثل ه االهتمامات في جميع مراحل سلسلة القيمة
تخفف تركيزها على االهداف االقتصادية
تستبدل المنظور قصير االجل بجطار زمني طويل االجل
الروحانية واالضلق في المستقبل ينبغي أن تحترنها الشركات
ينبغي اع ا البيئة تقييم واحترام جوهريين
واتساقا الى ما سبغ يمكن اع ا بعض المفاهيم عن الثقافة التنظيمية الخررا  ،فقد عرفها
( )Robertson& Barling,2013,176بانها سلوكيات العمل المؤيدة للبيئية في مكان العمل أما
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( )Küçükoğlu& Pınar,2015,80فقد عرفها بانها تكامل بين االفترا ات األساسية المشتركة
في الشركة وأنها ينبغي أن تتجاوز النظر في الربح وأن تعبر عن رؤية أوسع ن اق لها ،فرل عن
تنميتها المستدامة في الجوانب البيئة االجتماعية وال بيعية
في حين عرفها ( )Küçükoğlu&Pınar,2016,4بانها مفهوم تفسيري ورمز يوج
إدارة وحماية البيئية اما
جميع سلوكيات العاملين وعمليات الشركة من حي
( )Sanyal&Pal,2017,70عرفها بانها السلوك ال ي يسعى عمدا إلى تخفيض التأثير السلبي
ألعمال االفراد على العالم ال بيعي في حين عرفها ( )Gürlek&Tuna, 2017, 7بأنها مجموعة
من االفترا ات العقلية المشتركة التي توج سلوك العمل في الشركات من ضلل تحديد السلوك
المناسب لمختلف الحاالت وعلى الرغم من وجود درجة من اإلجماع فيما يتعلغ بخصائت الثقافة
التنظيمية الخررا "المثالية" ،إال أن هناك اضتلفا كبيرا بين منظري الثقافة التنظيمية الخررا
من حي مستوى التحليل في حين أن البعض ،يركز في المقام األول على الثقافة على المستوى
التنظيمي ،والبعض اآلضر ،يركز أساسا على المستوى الشركة ومن ثم فجن ه ا الرأي األضير يميل
إلى اإلشارة إلى التحوالت في النماذج باعتبارها مقدمة لإلجرا ات التي تتخ ها الشركات على
مستوى النظم ()Harris& Crane,2002,216
واعتمادا على ما تقدم فان الثقافة التنظيمية الخررا هي االنش ة التي تشجع العاملين على
االنخراط في السلوكيات الواعية بيئيا من ضلل تغيير الثقافة التنظيمية التقليدية الى ضررا التي
تسمح أو ت ور االفكار الجديدة أو السلوكيات أو التعاون ب ريقة تقلل من اآلثار السلبية البيئية في
الشركة باعتبارها نمط االفترا ات األساسية المشتركة حول اإلدارة البيئية والمشاكل البيئية الن
ه االفترا ات والمعتقدات والقيم والمعايير المتعلقة باإلدارة البيئية تشكل السلوكيات القياسية
المتوقعة من العاملين في الشركة
ثانيا ا :اهداف الثقافة التنظيمية الخضراء
تتزايد أهمية واهداف الثقافة التنظيمية الخررا وقد ثبت أنها واحدة من عوامل النجاح
الحرجة ألدا الشركات واالستراتيجيات والميزة تنافسية من ضلل تعزيز القدرة على التكيف
لتتناسب مع البيئة ،وتوجي اإلجرا ات ،وتوفير حلول للمشاكل القائمة وتيسير تحقيغ األهداف
الشركة بيئيا ( )Küçükoğlu& Pınar,2015,80الغرض من تبني الثقافة التنظيمية الخررا
هو تحسين التوافغ والتماسك ،وحفز حماس العاملين واإلبداع لتحسين كفا ة الشركة وباإل افة إلى
ذلك ،تأثيرها بشكل كبير على سلوك العاملين ويمكن ربط ه ا التأثير في السلوك مع سلوك العامل
األضرر أو السلوك المؤيد للبيئة في الشركة ( )Sanyal&Pal,2017,60وقد سعى تيار آضر من
األدب إلظهار كيف أن تخرير الثقافة التنظيمية يمكن أن يكون لها فوائد اقتصادية وك لك بيئية،
وه المزايا من الممكن أن تتراكم من منظورين رئيسيين)Harris& Crane,2002,214( :
 1اعتماد منظور قائم على الموارد بشأن الميزة التنافسية ،قيل إن إدماج االهتمامات البيئية في ثقافة
الشركة قد يوفر قدرات بيئية سيصعب على المنافسين تقليدها
 2منظور استراتيجي من أجل تحقيغ مستوى ادا بيئي ال ي ي الب ب أصحاب المصلحة الخرريين
(العمال والمنظمين ومجموعات الرغط) ال ين يتبنون حماية البيئة
اتساقا الى ما سبغ فان الهدف من تبني الثقافة التنظيمية الخررا هو تسهل اتخاذ القرارات
ومبادرات التحول التي من شأنها تحسين السلوك المؤيد للبيئة من ضلل و ع رؤية واستراتيجية
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ضررا وا حة من قبل الشركة تمكن العاملين في نهاية الم اف من اتخاذ قرارات أفرل تتفغ مع
أولويات البيئية في الشركة
ثالثاا :ابعاد الثقافة التنظيمية الخضراء
ان دمج معايير االستدامة في تقييم أدا العاملين ،أو تدريب العاملين يتم من ضلل
التغييرات في قيم ومعتقدات واتجاهات العاملين نحو قيم أكثر أضلقية وأكثر مسؤولية تجا البيئة في
الشركة ،ويت لب ذلك تغييرا في االفترا ات األساسية المتعلقة بترابط النظم البشرية واإليكولوجية
في المستويات المختلفة ،وإن المستويات المختلفة للثقافة التنظيمية الخررا هي الثقافة المرئية
(الهيكل التنظيمي المرئي ،العمليات والسلوكيات) ،القيم المعتنقة (االستراتيجيات واألهداف
والفلسفات) ،واالفترا ات االساسية (المعتقدات والمدركات والتصورات التي تشكل المصدر
النهائي للقيم والعمل) ()Sanyal&Pal,2017,60
وقد اشارت دراسة ( )Galbraith&Downey,2002,2ان هناك نموذجا يترمن ضمسة
عوامل مثل االفراد ،واالستراتيجية ،الهياكل ،والعملية ،والمكافآت للتعامل مع الثقافة التنظيمية
القائمة على االستدامة ،كل عامل ل تأثير على بنا الثقافة التنظيمية الخررا وفي نفس السياق
هناك ثل ابعاد رئيسة للوصول الى تبني الثقافة التنظيمية الخررا ( ،)اذ تم عرض معتقدات
األدا والثقافات الكلي وارتباطها بدرجة الثقافة التنظيمية الخررا  ،واشرت الحواجز التنظيمية
والتجزئة الثقافية في انتشار الثقافة التنظيمية الخررا  ،في حين أن األحدا الرمزية ،وفلسفات
األعمال البديلة ،ومقاومة األفراد للتغيير تظهر أنها متحالفة في الغالب مع عمغ الثقافة التنظيمية
لخررا وبالتالي ،فجن أحد اآلثار الرئيسة للدراسة ركزت على ظهور األبعاد الثلثة المنفصلة
لمدى التخرير الثقافي ،وان التخرير الثقافي ليس مفهوما بسي ا أحادي البعد وانما هناك العديد من
االبعاد ،إذا سوف يعتمد البح الحالي على دراسة) )Harris & Crane, 2002في تحديد ابعاد
البح الحالي وهي:
 .1عمق تخضير الثقافة التنظيمية :تشير الدرجة إلى المدى ال ي رأى في المديرون أن القيم
والحساسية الخررا تتجلى في اإلبداعات التنظيمية والفنية (،)Harris& Crane,2002,222
ويعتمد العمغ على طبيعة األحدا الرمزية (التعبيرات الرمزية ،واإلجرا ات الرمزية أو حتى
األحدا القادرة على ممارسة السل ة واضتراق أعماق الثقافة التنظيمية) ومقاومة كل فرد للتغيير
والفلسفات البديلة التي تؤثر على الروتين التنظيمي()Jabbour&Oliveira,2014,36
 .2درجة تخضير الثقافة التنظيمية :تشير الى المدى ال ي ينظر في المديرين الى القيم االيكولوجية
والعملية االبداعية والتحف التنظيمية()Jabbour&Oliveira,2014,36
 .3انتشار تخضير الثقافة التنظيمية :يعتقد المديرون أن ه المشاعر والسلوكيات ستعرض في جميع
أنحا الشركة ()Küçükoğlu& Pınar,2015,80

( )للمزيد االطلع على دراسة:
Harris. Lloyd, Crane. Andrew, 2002, The greening of organizational culture Management views on the
depth, degree and diffusion of change, Journal of Organizational Change management, Vol. 1, No.
3,pp:222
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المبحث الثالث :اإلطار العملي
يسعى ه ا المبح إلى تسليط الرو على ميدان البح ومجتمع واألفراد المستبينين،
فرل عن اضتبار فر يات البح وتفسير معلماتها باستخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية،
وقسم المبح على:
اوالا :وصف ميدان البحث
( *)
نبذة تعريفية عن ميدان البحث شركة الكرونجي
تأسست شركة الكرونجي إلنتاج المشروبات الغازية والعصائر والميا الصحية في سنة
( )2111بعد النجاحات للشركتين (التأميم ،منى) ،تم الشروع بافتتاح شرك الكرونجي التي تعد من
اكبر الشركات على مستوى الق ر من حي كبر األبنية ونوعيتها وحجم مساحة الشركة حي تبل
( 21دونم) وعدد الخ وط وطاقاتها اإلنتاجية وك لك فهي اول واكبر شركة منتج للعصائر
الخفيفة ،اذ نافست الشركات األجنبية التي غزت االسواق المحلية فحدة دضول ه ا المنتجات الى
السوق المحلية لجودة المنتج وتوفر االنتاج وك لك كثرة االنواع حي وصلت الى اكثر ( )11لون
فهي تحوى على ثل ض وط انتاجي ب اق ( )22111عبوة بالساعة لكل ضط وكان االنتاج على
النحو االتي:
 1انتاج كافة االحجام للعبوات البلستيكية ( PET) (211مل  1 +لتر  1.1 +لتر) تحوي على
منتجات العصائر ولكاف االلوان
 2انتاج كافة االحجام العبوات البلستيكية والتي تحوي على المشروبات الغازية
 3انتاج عبوات بلستيكية التي تحوي على الميا الصحية بسعة ( )1.1لتر
وفي سنة  2112تم ا افة ثل ض وط تركي الصنع إلنتاج اقداح بلستيكية سعة 211
مل لتعبئ الميا الصحية ب اقة انتاجية ( )5111قدح في الساعة لكل ضط ،ولتحقيغ القدر الكافي من
جود المنتج عزمت الشركة على انشا مختبر متكامل وسي رة نوعي للتدقيغ بصورة دورية على
جميع المكونات الداضلة بالمنتج
ثانياا :وصف متغيرات البحث وتشخيصها :مواقف المستبينة آراؤهم من متغيري البح
 .1مواقف المستبينة آراؤهم من اتجاهات العاملين نحو التوجه البيئي في الشركة المبحوثة
ولإلجابة على التساؤل االول" ما اتجاهات العاملين نحو التوج البيئي في الشركة المبحوثة؟"
تم استخراج النتائج كما في الجدول ( )1النسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري
التجاهات العاملين أنفسهم نحو دعم التوج البيئي في الشركة المبحوثة اذ تشير النتائج أن هنالك
نسبة اتفاق جيدة ،وه ا ما يؤشر نسبة اتفاق اتجاهاتهم ،اذ نلحظ ان اعلى نسبة اتفاق كان من
نصيب البعد العاطفي بنسبة ( ،)86.10%وادنى نسبة اتفاق كان من نصيب البعد المعرفي بنسبة
( ،)52.48%بالمقابل نلحظ ايرا ان اعلى وسط حسابي كان من نصيب البعد العاطفي وجا
بوسط حسابي ( )2.846وبانحراف معياري بل ( )0.319وهو اعلى من الوسط الفر ي (،)2
وادنى وسط حسابي كان من نصيب المعرفي ايرا بل ( )2.378وبانحراف معياري بل
( ،)0.702ومن بين أهم المؤشرات التي عززت اعلى نسبة اتفاق ايجابي للبعد العاطفي
(*) جمعت المعلومات من ضلل الموقع الرسمي لشركة الكرونجي على االنترنت
https://www.facebook.com/permalink.php?id=389473764468939&story_fbid=390571081025874
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المؤشر( ) x1ال ي ينت على (تشجعني العلقات مع زملئي تبني السلوك المؤيد للبيئة في مكان
العمل) بنسبة اتفاق ( )56%وبوسط حسابي ( ،)3.00والمؤشر( )x8للبعد المعرفي ال ي ينت
على(لدي استعداد في زيادة المعرفة والخبرة باألعمال التي تخدم التوج البيئي) بنسبة اتفاق
( )39%وبوسط حسابي ( ،)2.64والمؤشر( )x12للبعد السلوكي ال ي ينت على (سلوكي نحو
التوج البيئي في المنزل يدفعني الى ت بيق في مكان العمل) ،بنسبة اتفاق ( )37%وبوسط
حسابي( ،)2.61والتي جا ت بانحراف معياري ( )0.593( )0.586( )0.00على التوالي
الجدول ( )1مواقف المستبينة آراؤهم من اتجاهات العاملين نحو التوجه البيئي
مقياس اإلجابة
االبعاد
العاطفي

المؤشر
المؤشر الكلي

المعرفي
السلوكي

المؤشر الكلي
المؤشر الكلي

اتفق

محايد

ال اتفق

%

%

%

12.50 86.10

الوسط الحسابي االنحراف المعياري

1.40

2.846

0.319

14.66 32.86 52.48
10.70 31.08 58.22

2.378
2.474

0.702
0.677

n=56
المصدر :الجدول من إعداد الباح
وه ا يؤشر بان اتجاهات العاملين نحو توجههم البيئي في الشركة المبحوثة كان اكثر
توجههم هو دافعهم العاطفي ال ي تخدم التوج البيئي ،اي لديهم دافع عاطفي في تقديم اي عمل يخدم
التوج البيئي في الشركة المبحوثة
 .2مواقف المستبينة آراؤهم من تبني الثقافة التنظيمية الخضراء من قبل الشركة المبحوثة
ولإلجابة على التساؤل الثاني "ما مستوى ابعاد الثقافة التنظيمية الخررا تبنيا في الشركة
المبحوثة؟" استخرج النتائج في الجدول ( )2النسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحراف
المعياري للثقافة التنظيمية الخررا في الشركة المبحوثة ،اي مدى دعم الشركة العاملين فيها لتبني
الثقافة التنظيمية الخررا  ،اذ تشير النتائج على أن هنالك نسبة اتفاق متدنية لألبعاد ،وه ا ما يؤشر
نسب االتفاق ،اذ نلحظ ان اعلى نسبة اتفاق كان من نصيب بعد الدرجة بلغت ( ،)36.76%وادنى
نسبة اتفاق كان من نصيب بعد العمغ بلغت ( ،)26.44%بالمقابل نلحظ ان اعلى وسط حسابي
كان من نصيب بعد النشر وجا بوسط حسابي ( )2.680وبانحراف معياري بل ( )0.785وهو
اعلى من الوسط الفر ي( ،)2وادنى وسط حسابي كان من نصيب بعد العمغ جا بقيمة ()1.928
وبانحراف معياري بل ( ،)0.773وم ن بين أهم المؤشرات التي عززت اعلى نسبة اتفاق ايجابي
لبعد العمغ المؤشر( )x16ال ي ينت على (تعزز الشركة قيم االلتزام العاملين بدعم الثقافة
التنظيمية الخررا ) بنسبة اتفاق ( )30.4%وبوسط حسابي( )2.03و بانحراف معياري
( ،)0.867والمؤشر( )x25لبعد الدرجة ال ي ينت على (يعود على الشركة فوائد عند ت بيغ
الثقافة التنظيمية الخررا ) بنسبة اتفاق ( )58.9%وبوسط حسابي( )2.38وبانحراف معياري
( ،)0.822والمؤشر ( )x30لبعد النشر ال ي ينت على (يوجد تنسيغ بين الوظائف في الشركة
لنشر الثقافة التنظيمية الخررا ) ،بنسبة اتفاق ( )58.9%وبوسط حسابي ( )2.39وبانحراف
معياري ()0.802
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الجدول ( )2مواقف المستبينة آراؤهم من تنبي الثقافة التنظيمية الخضراء
االبعاد

مقياس اإلجابة
المؤشر

العمق
الدرجة
النشر

المؤشر الكلي
المؤشر الكلي
المؤشر الكلي

اتفق

محايد

ال اتفق

%
%
%
33.58 39.98 26.44
30.72 32.52 36.76
28.92 35.34 35.74

الوسط الحسابي االنحراف المعياري
1.928
2.062
2.680

0.773
0.809
0.785

n=56
المصدر :الجدول من إعداد الباح
وه ا يؤشر بان الشركة المبحوثة أكثر تبنيا لبعد نشر الثقافة التنظيمية الخررا عبر وجود
قوانين وانظمة وهياكل تدعم تلك الثقافة ،اما بعد العمغ وال ي يشير الى ان الثقافة التنظيمية
الخررا في الشركة المبحوثة كان لديها عف في تأصيل عمغ الثقافة الخررا فيها عبر تبنيها
لفلسفات وشعارات وصور تدعم تلك الثقافة
ثالثاا :اختبار فرضيات البحث
تنصب ه الفقرة على اضتبار فر يات البح وكاالتي:
 .1اختبار عالقة االرتباط بين اتجاهات العاملين والثقافة التنظيمية الخضراء مجتمعةا.
لإلجابة عةل التسةاؤل الثالة " هةل هنةاك علقةة ارتبةاط بةين ابعةاد اتجاهةات العةاملين والثقافيةة
التنظيميةةة الخرةةرا فةةي الشةةركة المبحوثةةة؟" فقةةد و ةةعت فر ةةية رئيسةةة وفر ةةيات فرعيةةة اذ
يعرض الجةدول ( ) 3نتةائج علقةة االرتبةاط بةين اتجاهةات العةاملين مةع الثقافةة التنظيميةة الخرةرا
مجتمعة في الشركة المبحوثة
الجدول ( )3نتاسج عالقة االرتباط بين اتجاهات العاملين مع الثقافة التنظيمية الخضراء مجتمعةا
في الشركة المبحوثة
المتغير المعتمد
االبعاد المستقل
البعد العاطفي
البعد المعرفي
البعد السلوكي
المؤشر الكلي

الثقافة التنظيمية الخضراء
*0.573
*0.409
*0.565
*0.560

المصدر :من إعداد الباح باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونية n = 56 P  0.05
يعرض الجدول ( )3نتائج علقات االرتباط بين اتجاهات العاملين والثقافة التنظيمية
الخررا مجتمعة ،إذ يؤشر وجود علقة ارتباط معنوية موجبة بين المتغير المستقل (اتجاهات
العاملين) والمتغير المعتمد (الثقافة التنظيمية الخررا ) وبلغت قيمة معامل االرتباط للمؤشر الكلي
( ،)* 0.560وهو دليل على وجود علقة ارتباط متوس ة بين متغيرات البح وبه ا تحققت
الفر ية الرئيسة األولى والفر يات الفرعية ،والتي نصت على وجود علقة ارتباط معنوية بين
اتجاهات العاملين والثقافة التنظيمية الخررا في الشركة المبحوثة مجتمعة اذ أشر اعلى علقة
ارتباط بين البعد العاطفي والثقافة التنظيمية الخررا بل ( )*0.573يدل على ان كلما زاد دافع
العاملين العاطفي كلما هناك تبني للثقافة التنظيمية الخررا اما أدنى علقة ارتباط فكان من
نصيب البعد المعرفي مع الثقافة التنظيمية الخررا بل ( ،)*0.409وه ا يشير الى ان البعد
المعرفي لدى العاملين كانت علقت متوس ة مع الثقافة الخررا في الشركة المبحوثة
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 .2عالقة التأثير التجاهات العاملين في تبني الثقافة التنظيمية الخضراء
لإلجابة عل التساؤل الرابع"هل ابعاد اتجاهات العاملين تؤثر في الثقافة التنظيمية الخررا في
الشركة المبحوثة؟" فقد و عت فر ية رئيسة وفر يات فرعية ،اذ تشير نتائج تحليل االنحدار
المو حة في الجدول ( )2إلى وجود تأثير معنوي للعوامل التجاهات العاملين مجتمعة في الثقافة
التنظيمية الخررا مجتمعة في الشركة المبحوثة إذ بلغت قيمة ) (Fالمحسوبة ( )11.378وهي
أكبر من قيمتها الجدولية البالغة ( )2.76عند درجتي حرية ( )1.54وبمستوى معنوية ()0.05
وبلغت قدرة المتغير المستقل التفسيرية من ضلل قيمة معامل التحديد ) (R2ما قيمت ( )0.58ومن
ضلل متابعة قيمة ) (B1والبالغة ( )0.631وقيمة ) (tالمحسوبة لها والبالغة ( ،)5.72وهي أكبر
من قيمتها الجدولية البالغة ( )1.671عند مستوى معنوية ( )0.05تأكد وجود تأثير معنوي للمتغير
المستقل (اتجاهات العاملين) في المتغير المعتمد (الثقافة التنظيمية الخررا ) في الشركة المبحوثة
وبنا على ذلك تقبل الفر ية الرئيسة الثانية للبح
الجدول ( )4تأثير اتجاهات العاملين مجتمعةا في الثقافة التنظيمية الخضراء مجتمعةا في الشركة المبحوثة
المتغير المستقل اتجاهات العاملين مجتمعة
المتغير المعتمد
الثقافة التنظيمية الخضراء مجتمعةا

B0

B1

0.560
()1.213

0.631
()*5.72

F
R2

0.58

المحسوبة الجدولية
11.378

2.76

المصدر :من إعداد الباح باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونية
P  0.05
n = 56
)df = (1, 54
(*) تشير إلى قيمة  tالمحسوبة
ويمكن تحديد تأثير اتجاهات العاملين في الثقافة التنظيمية مجتمعة وبحسب الفر يات
الفرعية المنبثقة عن الفر ية الرئيسة الثانية بالشكل اآلتي:
أ .تييأثير البعييد العيياطفي فييي الثقافيية التنظيمييية الخضييراء مجتمعيية :افةةرزت نتةةائج تحليةةل االنحةةدار
المو حة في الجدول ( ) 1إلةى وجةود تةأثير معنةوي للبعةد العةاطفي فةي الثقافةة التنظيميةة الخرةرا
مجتمعة في الشركة المبحوثة إذ بلغت قيمة ) (Fالمحسوبة ( )8.835وهي أكبر من قيمتها الجدولية
البالغة ( )2.76عند درجتي حرية ( )1.54وبمسةتوى معنويةة ( )0.05وبلغةت قةدرة البعةد المسةتقل
التفسيرية مةن ضةلل قيمةة معامةل التحديةد ) (R2مةا قيمتة ( )0.35ومةن ضةلل متابعةة قيمةة )(B1
والبالغة ( )0.523وقيمة ) (tالمحسوبة لها والبالغة ( ،)4.83وهي أكبر من قيمتهةا الجدوليةة البالغةة
( )1.671عند مستوى معنوية ( )0.05تأكد وجود تأثير معنوي للبعد العاطفي فةي الثقافةة التنظيميةة
الخررا في الشركة المبحوثة وبه ا تحققت الفر ية الفرعية األولى من الفر ية الرئيسة الثانية
الجدول ( )5تأثير البعد العاطفي في الثقافة التنظيمية الخضراء في الشركة المبحوثة
البعد العاطفي
المتغير المستقل
المتغير المعتمد
B1
B0
0.523 0.324
* 0.35
الثقافة التنظيمية الخضراء مجتمعة
() 4.83( )1.605
R2

F
المحسوبة الجدولية
8.835

المصدر :من إعداد الباح باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونية
n = 56
)df = (1, 54
(*) تشير إلى قيمة  tالمحسوبة
131

2.76

P  0.05

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية /المجلد ( )2العدد ( )22ج2112/ 1

ب .تييأثير البعييد المعرفييي فييي الثقافيية التنظيمييية الخضييراء مجتمعيية :اشةةرت نتةةائج تحليةةل االنحةةدار
المو حة في الجدول ( ) 5إلى وجةود تةأثير معنةوي للبعةد المعرفةي فةي الثقافةة التنظيميةة الخرةرا
مجتمعة في الشركة المبحوثة إذ بلغت قيمة ) (Fالمحسوبة ( )7.102وهي أكبر من قيمتها الجدولية
البالغة ( )2.76عند درجتي حرية ( )1.54وبمسةتوى معنويةة ( )0.05وبلغةت قةدرة البعةد المسةتقل
التفسيرية مةن ضةلل قيمةة معامةل التحديةد ) (R2مةا قيمتة ( )0.20ومةن ضةلل متابعةة قيمةة )(B1
والبالغة ( )0.402وقيمة ) (tالمحسوبة لها والبالغة ( ،)3.93وهي أكبر من قيمتهةا الجدوليةة البالغةة
( )1.671عند مستوى معنوية ( )0.05تأكد وجود تأثير معنوي للبعد المعرفي فةي الثقافةة التنظيميةة
الخررا في الشركة المبحوثة بنا على ذلك تحققت الفر ية الفرعية الثانية من الفر ية الرئيسة
الثانية
الجدول ( )6تأثير البعد المعرفي في الثقافة التنظيمية الخضراء في الشركة المبحوثة
البعد المعرفي
المتغير المستقل
المتغير المعتمد
B1
B0
0.402 0.262
* 0.20
الثقافة التنظيمية الخضراء مجتمعة
() 3.93( )1.452
R2

F
المحسوبة الجدولية
7.102

2.76

المصدر :من إعداد الباح باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونية
P  0.05
n= 56
)df = (1, 54
(*) تشير إلى قيمة  tالمحسوبة
ج .تييأثير البعييد السييلوكي فييي الثقافيية التنظيمييية الخضييراء مجتمعيية :افةةرزت نتةةائج تحليةةل االنحةةدار
المو حة في الجدول ( )1إلى وجةود تةأثير معنةوي للبعةد السةلوكي فةي الثقافةة التنظيميةة الخرةرا
مجتمعة في الشركة المبحوثة إذ بلغت قيمة ) (Fالمحسوبة ( )8.034وهي أكبر من قيمتها الجدولية
البالغة ( )2.76عند درجتي حرية ( )1.54وبمسةتوى معنويةة ( )0.05وبلغةت قةدرة البعةد المسةتقل
التفسيرية مةن ضةلل قيمةة معامةل التحديةد ) (R2مةا قيمتة ( )0.29ومةن ضةلل متابعةة قيمةة )(B1
والبالغة ( )0.476وقيمة ) (tالمحسوبة لها والبالغة ( ،)4.54وهي أكبر من قيمتهةا الجدوليةة البالغةة
( )1.671عند مستوى معنوية ( ) 0.05تأكد وجود تأثير معنوي للبعد السلوكي في الثقافةة التنظيميةة
الخررا في الشركة المبحوثة وبه ا تحققت الفر ية الفرعية الثالثة من الفر ية الرئيسة الثانية
الجدول ( )7تأثير البعد السلوكي في الثقافة التنظيمية الخضراء في الشركة المبحوثة
البعد السلوكي
المتغير المستقل
المتغير المعتمد
B1
B0
0.476 0.419
* 0.29
الثقافة التنظيمية الخضراء مجتمعة
() 4.54( )1.523
R2

F
المحسوبة الجدولية
8.023

2.76

المصدر :من إعداد الباح باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونية
P  0.05
n= 56
)df = (1, 54
(*) تشير إلى قيمة  tالمحسوبة
وبنا على ما سبغ تحققت الفر ية الرئيسةة الثانيةة والفر ةيات الفرعيةة المنبثقةة منهةا فيمةا
يخت العلقة ال تأثيرية ،وه ا يدل على وجود تأثير ذات داللة معنويةة التجاهةات العةاملين فةي تبنةي
الثقافة التنظيمية الخررا على مستوى الشركة المبحوثة
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المبحث الرابع :االستنتاجات والمقترحات
عةةرض ه ة ا البح ة محاولةةة منهجيةةة لتشةةخيت وتحليةةل مجموعةةة مةةن المتغيةةرات الرئيسةةة
والفرعيةةةة المتمثلةةةة باتجاهةةةات العةةةاملين والثقافةةةة التنظيميةةةة الخرةةةرا  ،واضتبةةةرت مجموعةةةة مةةةن
الفر يات الرئيسة والفرعية للعلقة والتأثير بينهما
وبموجةةب مةةةا تقةةةدم مةةةن البحةة أمكةةةن اسةةةتخلص أهةةةم االسةةتنتاجات وصةةةوال إلةةةى و ةةةع
المقترحات والتي سيتم عر ها فيما يأتي:

اوال :االستنتاجات
 1ظهر اتجا معاصر اتسم بمحدودية حركت البحثية عبر التركيز على دراسة الثقافة التنظيمية
الخررا بعدها مدضل تكامليا في فهم الثقافة التي تخدم التوج البيئي في الشركات
 2تتوفر اتجاهات عاطفية لدى العاملين في الشركة المبحوثة تدفعهم لدعم التوج البيئي ،وه ا يشير
إلى اتصافهم بقدرة على التميز بين السلوك العاطفية المرغوب في عن السلوك العاطفية غير
المرغوب التي تخدم التوج البيئي مما ينعكس في دعم تبني ثقافة تنظيمية ضررا
 3ان الشركة المبحوثة تنشر الثقافة التنظيمية الخررا عبر القوانين واالنظمة والهياكل ،بالمقابل لم
تصل الشركة المبحوثة الى مستوى تأصيل عمغ تلك الثقافة لدى العاملين في مكان العمل
 2ان اولويات اتجا العاملين كان ينصب في بنا علقات عمل تدعم التوج البيئي ،ولديهم االستعداد
والرغبة في أدا عمل يخدم التوج البيئي ،وك لك ت بيغ سلوكيات اكتسبها في البيئة المنزلية عزز
ت بيقها في بيئة العمل مما انعكس ه ا على تبني ثقافة تنظيمية ضررا
 1ان اولويات الشركة المبحوثة في دعم وتبني الثقافة التنظيمية الخررا كان منصبا على وجود
فسلفة وا حة لت بيغ الثقافة الخررا  ،وتعي بان ت بيقها يعود بالفوائد عليها ،وك لك وجود تنسيغ
بين الوظائف المختلفة في الشركة لنشر الثقافة التنظيمية الخررا
 5ان اتجاهات العاملين العاطفية والمعرفية والسلوكية في الشركة المبحوثة تدعم التوج البيئي فيها
مما ينعكس ذلك التوج على تبني ثقافة تنظيمية ضررا  ،اي كلما زاد توج العاملين العاطفي
والمعرفي والسلوكي البيئي فيها كلما زاد من تبني الثقافة التنظيمية الخررا في الشركة المبحوثة
 1نشأ وتبنى الوعي بالثقافة التنظيمية الخررا في الشركة المبحوثة بصورة متكاملة من تأثيرات
عديدة عاطفية او معرفية او سلوكية ،وان االتجاهات العاطفية لدى العاملين هي االكثر تأثيرا في
تبني الثقافة التنظيمية الخررا في الشركة المبحوثة
 2ان دعم االدارة العليا في الشركة المبحوثة عدت الركيزة األساسية لبنا الثقافة التنظيمية الخررا
عبر دعمهم ومساندتهم للسلوك االيجابي الداعم للبيئة لدى العاملين

ثانيا :المقترحات
تأسيسا على ما تقدم من استنتاجات واستكماال لمستلزمات البح  ،ولغرض اإلفادة من
مستقبل تعرض ه الفقرة بعض المقترحات التي يجب األض بها من قبل إدارة الشركة المبحوثة
وهي كاالتي:
 1زيادة اهتمام ادارة الشركة باألنماط السلوكية االيجابية لدى العاملين التي تساهم في تعزيز مكانة
وصورة الشركة ،وذلك من ضلل المام ومعرفة العاملين بالجوانب التي تدعم البيئة عبر البرامج
التدريبية والنشرات الداضلية واللوائح ،بهدف توعية العاملين بتبني الثقافة الخررا
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رورة الشركة المبحوثة بنا ثقافة التغيير نحو السلوك االيجابي لدى العاملين وتحديد طبيعت
وآليات تنفي ودفع العاملين لللتزام بمبادئ وشروط على سبيل المثال ترشيد استهلك الميا
وال اقة ،أو إطفا األنوار واألجهزة ،عند انتفا الحاجة منها ،تخفيرا الستهلك ال اقة
تعزيز البنا العالي للقيم والمعتقدات لدى العاملين في الشركة للستجابة لتبني الثقافة الخررا مع
العمل على رفع من مستوى ابعاد الثقافة التنظيمية الخررا لتكون بمستوى أفرل في المستقبل
دراسة واقع مشكلت العاملين في الشركة المبحوثة من منظور القيم والمعتقدات والصفات
الشخصية التي يتسمون بها العاملين ،وذلك للوصول الى فهم أعمغ للمشكلت التي تواجههم والتي
تؤدي بدورها الى التأثير في تبني الثقافة الخررا
من عملية التخ يط االستراتيجي للشركة المبحوثة ،وو ع
دمج الثقافة التنظيمية الخررا
اهداف استراتيجية بيئية باعتبار الثقافة الخررا متغيرا هاما وم لبا مهما من معايير الجودة
تقديم التحفيز الكافي لل اقات المتميزة الخررا من ضلل إقامة شعائر رمزية للتكريم واإلشادة
بجنجازاتهم ،وك لك محاولة تشجيع وجهات النظر اإلبداعية التي تخدم التوج البيئي
رورة اهتمام إدارة الشركة المبحوثة بتبني ثقافة تنظيمية ضررا قائمة على التغيير والمشاركة
في األفكار والقرارات وفتح الباب أمام االقتراحات واآلرا واألفكار الجديدة المقدمة من قبل
العاملين من ضلل العمل على إشعارهم بأهمية ما يقدمون تجا العمل ال ي يخدم التوج البيئي
رورة مشاركة العاملين بالدورات التدريبية التي تقيمها الشركات الخررا للتعرف على أهمية
الكثير من المفاهيم والمعايير التي تخدم التوج البيئي من أجل تقليل الفجوة الثقافية الخررا في
الشركة المبحوثة ،لكون التوج البيئي أصبح معيارا من معايير تحقيغ تنافسية
المصادر:
أوالا .المراجع باللغة العربية
حديدان ،صبرينة ،2111 ،اهمية دراسة اتجاهات العاملين للتقليل من مقاومة ت بيغ ادارة الجودة
الشاملة كأنموذج عن التغيير التنظيمي ،دراسات نفسية وتربوية ،عدد5.
الحربي ،مساعد عبد العزيز مفلح ،2112 ،اتجاهات العاملين نحو سياسة التنقلت في االجهزة
االمنية ،رسالة ماجستير ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ،السعودية
الحمادي ،سل ان بن عجمي ،2113 ،اتجاهات القيادات العليا في الجوازات نحو وظيفة العلقات
العامة وسبل ت ويرها ،رسالة ماجستير ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية للعلوم،
السعودية
الشثري ،فهد بن ناصر بن عبالعزيز ،2113،اتجاهات القيادات االدارية وعلقتها بفاعلية ادارة
االجتماعات ،رسالة ماجستير ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ،السعودية
العنزي ،ع ا هللا بن فاحس را ي ،2112 ،اتجاهات القادة التربويين نحو التغيير التنظيمي
وعلقتها بالتزامهم التنظيمي بالمملكة العربية السعودية ،اطروحة دكتورا  ،كلية التربية ،جامعة ام
القرى ،السعودية
المايز ،محمد بن عبدهللا ،2113 ،اتجاهات االحدا في المؤسسات االصلحية نحو العاملين بها،
رسالة ماجستير ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ،السعودية
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