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Abstract 
The research sheds light on the role of the lean green management in 

strengthening the organizational immune system that is being adopted in the 
General Company for Iraqi Cement/Northern Cement Cooperation. 
Persons, the questionnaire was built on a questionnaire that was built 
according to what is presented in theoretical frameworks as a main tool for 
collecting data and information that was analyzed by a number of ready-
made statistical programs (SPSS, and Amos). The research reached a set of 
conclusions, including: management impact Lean green moral direct on the 
organizational immune system in the Northern Cement Cooperative through 
the use of green lean forms that focus on the internal and external 
environment of the organization and diagnose the surrounding viruses and 
identify appropriate vaccines and treatments to avoid the problems they 
face, and based on these conclusions presented proposals aimed at 
strengthening the reality of the variables discussed in the field searched.  
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 المستخلص

نظام المناعة التنظيمية التي يتم تبنيها في يسلط البحث الضوء على دور إدارة الرشيق األخضر في تعزيز 
الشركة العامة للسمنت العراقية /معاونية السمنت الشمالية ومن أجل الوقوف على طبيعة ذلك الدور اختيرت 
عينة من األفراد العاملين في مقر المعاونية العامة للسمنت الشمالية والمعامل التابعة لها والبالغ عددهم 

العتماد على استمارة االستبانة التي تم بناؤها وفق ماعرض في األطر النظرية بوصفها ( شخصاً، تم ا436)
، SPSSأداة رئيسة لجمع البيانات والمعلومات التي تحليلها بواسطة عدد من البرامج االحصائية الجاهزة منها )

المعنوي المباشر  ( وتوصل البحث إلى مجموعة من االستنتاجات منها: تأثير إدارة الرشيق األخضرAmosو
على نظام المناعة التنظيمية في معاونية السمنت الشمالية من خالل استخدام نماذج الرشيق األخضر التي 
تركز على البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة وتشخص الفيروسات المحيطة بها وتحدد اللقاحات والعالجات 

ى تلك االستنتاجات عرضت المقترحات الهادفة لتعزيز المناسبة لتفادي المشكالت التي تواجهها، وبناًء عل
 واقع المتغيرات المبحوثة في الميدان المبحوثة.

 
 الكلمات الرئيسة

 .إدارة الرشيق األخضر، نظام المناعة التنظيمية، الرشيق األخضر



 ......... ادارة الرشيق االخضر مدخل لتعزيز نظام المناعة               
 

 السمان والدباغ

 65 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276X) تنمية الرافدين

  .pp(63 – 86، ص. ) 2020March، اذار  .No(125ع )،  Vol(39مج )

 

 المقدمة: -1
في اآلونة األخيرة من القضايا المهمة في مجال األعمال نتيجة المخاوف من  االستدامةاصبحت 

استنزاف الموارد الطبيعية ونضوبها وعدم التكافؤ في مستويات الثروة والمسؤولية االجتماعية، هذا التركيز أدى 
  Lean Green Managementبإدارة الرشيق األخضر ىما يسمإلى ظهور مفهوم اإلدارة الواعية بيئيا أو 

، وهو من المداخل التي تبنتها المنظمات وروجت لها عبر العقود القليلة الماضية، وقد طبقت جوانب منها 
بهدف تكوين قيمة أفضل من خالل السلع والخدمات التي تتصف بالجودة، وفي الوقت نفسه تحاول هذه 

ت متطابقة بسبب تركيزها المشترك في الموارد البيئة بطرائق مختلفة، فهي مبادرا المنظمات تشخيص الهدر
على االستخدام الكفوء للموارد والتركيز على تلبية حاجة الزبون بأوطأ كلفة ممكنة، إذ بفضل النظام المناعي 
يمكن لإلنسان البقاء على قيد الحياة على الرغم من تعرضه إلى عدد كبير من الجراثيم والفيروسات فالنظام 

سم من المواد الضارة والكائنات المجهرية المسببة للمرض، مستلهمين من المناعي مسؤول عن حماية الج
النظام المناعي اإلحيائي يمكننا القول إن المنظمات تعاني أشكااًل مختلفة من الفايروسات في بيئتها الداخلية 

تقاوم من والخارجية المتمثلة بكل شيء دخيل إلى المنظمة، كما إن للمنظمات نظامها المناعي الخاص بها ل
خالله أشكااًل عديدة من المخاطر واألزمات في بيئتها. ومن هذا المنطلق استمد الباحثان الفكرة األساسية لهذا 

محاولة لتقديم معطيات فكرية ونظرية للمنظمة المبحوثة عن تأثير إدارة الرشيق األخضر في تعزيز البحث في 
 لي المحاور اآلتية:نظام المناعة التنظيمية، وعليه تناول البحث الحا

 المحور األول: منهجية البحث
 المحور الثاني: إدارة الرشيق األخضر

 المحور الثالث: نظام المناعة التنظيمية
 المحور الرابع: الجانب العملي للبحث

 المحور الخامس: االستنتاجات والمقترحات  

 :منهجية البحث -2

 .مشكلة البحث 2-1
المنظمات التي تود أن تبقى تنافسية ومزدهرة على المدى الطويل أن في الوقت الحاضر يجب على 

تركز في مسعى مستمر على استخدام إستراتيجيات وعمليات فاعلة ومدعومة بمنطق توفير الطاقة والموارد 
األخرى واستخدام تكنولوجيا وقدرات بشرية مناسبة، إذ إن الحفاظ على الموارد البيئية بالتركيز على تقليل 

كذلك تواجه  ضياعات والهدر من أجل اجراء المعالجات الالزمة لها يعد أساس إدارة الرشيق األخضر،ال
منظمات األعمال وبدون استثناء العديد من التحديات التي تعرقل عملها وتشل حركتها. وعليه البد من وجود 
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ي يتحقق من خالل وجود نظام جدار حماية لمواجهة هذه التحديات متمثال بتكوين عملية الدفاع المضاد الذ
 .مناعة للمنظمة

 يمكن تأشيره في مشكلة البحث من خالل التساؤالت اآلتية: سبق استنادًا الى ما
ما مدى تصّور المدرين في الشركة العامة للسمنت العراقية/معاونية السمنت  .1

 الشمالية عن مفهوم المنظمة الرشيقة الخضراء؟
للسمنت العراقية/معاونية السمنت الشمالية لتطبيق ما مستوى توجه الشركة العامة  .2

إدارة الرشيق األخضر، بهدف تعزيز نظام المناعة التنظيمية في القطاع الذي تعمل 
 فيه؟

هل تمتلك الشركة العامة للسمنت العراقية/معاونية السمنت الشمالية تصورا واضحا  .3
 عن نظام المناعة المنظمية؟

في نظام المناعة التنظيمية في الشركة العامة  ما تأثير إدارة الرشيق األخضر .4
 للسمنت العراقية/معاونية السمنت الشمالية؟

 .اهداف البحث 2-2
 يسعى البحث الى تحقيق األهداف اآلتية:

الشركة التعرف على مستوى المتغيرين )إدارة الرشيق األخضر والمناعة التنظيمية( في  .1
 السمنت الشمالية عن طريق الكشف عن ممارستها وصفيا. معاونيةالعامة للسمنت العراقية/

تحديد العوامل المؤثرة في تطبيق إدارة الرشيق األخضر في الشركة العامة للسمنت  .2
 العراقية/معاونية السمنت الشمالية.

 تناول طروحات الباحثين حول نظام المناعة التنظيمية ومؤشراته. .3
 ام المناعة التنظيمية. توضيح فهم أوسع وأفضل حول كيفية بناء نظ .4
تقديم مجموعة من المقترحات لمعاونية السمنت الشمالية اعتمادا على نتائج البحث  .5

 الميدانية.

 .اهمية البحث 2-3
تأتي أهمية البحث من أهمية القطاع المبحوث وهو )الشــــــــــــــركة العامة للســــــــــــــمنت العراقية/معاونية 

التحتية من خالل المنتجات المقدمة إلى المجتمع، فضاًل  السمنت الشمالية( الذي يعد من أهم مرتكزات البنى
التثقيف بأهمية المناعة التنظيمية والتوجه لتنشـــــــــيطها في المنظمات بوصـــــــــفها أحد األنظمة التي تحافظ عن 

فضـــــــاًل عن تقديم منهجية نظرية وعملية تســـــــاعد الشـــــــركة العامة للســـــــمنت على توازن المنظمة واســـــــتقرارها، 
على فهم كيفية اعتماد إدارة الرشـــــيق األخضـــــر لتقوية المناعة المنظمية،  الشـــــماليةالســـــمنت  العراقية/معاونية

فضــال عن األهمية الحيوية لمتغيرات البحث بوصــفها مداخل معاصــرة تنســجم مع متطلبات أعمال المنظمات 
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خل الحديثة المعاصــــــرة وتســــــاعد معاونية الســــــمنت الشــــــمالية على موا بة التغيرات المســــــتمرة في مجال المدا
 واالعتماد عليها من أجل تحقيق المناعة التنظيمية.

 مخطط البحث االفتراضي 2-4
يضم المتغير التفسيري بغية تحقيق اهداف البحث وتوجهاته تم تصميم أنموذج البحث االفتراضي الذي 

 .1يوضحه الشكل )إدارة الرشيق األخضر( ومتغير )نظام المناعة التنظيمية( بوصفه متغيرا مستجيبا والذي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (: انموذج البحث1) الشكل
 المصدر: إعداد الباحث

 .فرضية البحث 2-5
 .: اليوجد تأثير معنوي إلدارة الرشيق األخضر على نظام المناعة التنظيمية0Hالفرضية األولى 
 1H تأثير معنوي إلدارة الرشيق األخضر على نظام المناعة التنظيمية: يوجد. 
 اليوجد تأثير معنوي لكل ُبعد من أبعاد إدارة الرشيق األخضر على نظام المناعة :0Hالفرضية الثانية 

 التنظيمية.
2H :تأثير معنوي لكل ُبعد من أبعاد إدارة الرشيق األخضر على نظام المناعة  يوجد

 التنظيمية

 نظام المناعة التنظيمية

إدارة الرشيق 

 األخضر

تخطيط وتصميم     

 المنتج

ادارة سلسلة 

 التجهيز

االداء 

 المنظمي

الثقافة 

 المنظمية

 الممارسات

القدرة على 

التعرف على 

 الفيروسات

 

ميزات 

 المنظمة

القدرة 

على 

 التعلم

 

القدرة على 

الذاتيةاالستعادة   

القدرة على 

االستجابة 

 للفيروسات

القدرة على 

تقديم الرعاية 

 الصحية المميزة
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 .الحدود المكانية والزمانية للبحث 2-6
 .1/12/2019لغاية  1/10/2019الحدود الزمانية: تم انجاز البحث للفترة من  .1

 الحدود المكانية: تم تطبيق البحث في الشركة العامة للسمنت العراقية/معاونية السمنت الشمالية. .2

 .البحث عينة 2-7
توزيع استمارة االستبانة عليهم، وشملت مجموعة تمثلت الحدود البشرية للبحث باألشخاص الذين تم 

 من مدري األقسام والوحدات والفنيين العاملين في الشركة العامة للسمنت العراقية/معاونية السمنت الشمالية.

 .عينة البحث 2-8
تحت اسم شركة سمنت الرافدين بخطين إنتاجيين  1953تأسست الشركة العامة للسمنت الشمالية عام 

، والخط 1955يعمالن بالطريقة الرطبة إلنتاج السمنت البورتالندي العادي، وباشر الخط األول باالنتاج عام 
، وتعتبر المعاونية ثاني شركة تم تأسيسها إلنتاج السمنت في العراق وأول شركة تقوم بإنتاج 1957الثاني عام 

قة الجافة.تم توسيع معامل السمنت في بادوش وحمام العليل، ليكون االسم بعد ذلك المعاونية السمنت بالطري
وبعد  ،1978ثم المنشأة العامة للمواد البنائية في الموصل عام  1975العامة للمواد البنائية في الموصل عام 

لمجال للمنشأة للتركيز على صناعة فك االرتباط اإلداري لمعامل الكتل الكونكريتية واألعمدة والطابوق ولفتح ا
السمنت فقط. ثم تغيير االسم إلى المنشأة العامة للسمنت في نينوى، ثم بدأت بعد ذلك مرحلة جديدة لتوسيع 
معامل بادوش وحمام العليل مع انشاء معمل سنجار بطاقة إنتاجية عالية وبتقنيات عالية للتشغيل والسيطرة 

 )الكراس التعريفي للمنظمة المبحوثة(. إلى المعاونية العامة للسمنت الشمالية.النوعية وتغيير اسم المعاونية 

 :الخلفية النظرية -3

 إدارة الرشيق االخضرأواًل: 
 األخضر.ماهية إدارة الرشيق  3-1

في فرنسا وبتنسيق من وكالة التنمية االقتصادية  Alsaceالرشيق األخضر مبادرة انطلقت في منطقة 
، وقد اعتمد المشروع على أصحاب مصالح من عدة ميادين علمية  2010وذلك عام   Bas- Rhinفي 

وصناعية وشركات بحثية واستشارية وشركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبيرة، تمثل الشبكات الصناعية في 
هذه المنطقة، وهدف المشروع إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات الصناعية من خالل الربط ما بين 

صنيع الرشيق والتنمية المستدامة. والهدف الرئيس هو كيفية التعامل مع صعوبات توجهات الزبائن الت
والمتطلبات القانونية وفي الوقت نفسه دعم الركائز االقتصادية والبيئية واالجتماعية في االستدامة. إن ربط 

جيات كفوءة بيئيا ويبدو ان الربط األداء الصناعي مع ضغوط االستدامة يقود الصناعات إلى تعزيزها الستراتي
ما بين التصنيع الرشيق واالهتمامات البيئية طريقة ملموسة لمواجهة هذه المتطلبات، وقد القت اهتمامًا متزايدًا 
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الحركة تجاه العمليات وقد اجبرت  (Verrier et al. ,2016 ,2)من قبل األ اديميين والعاملين في الصناعة. 
البحث عن بدائل للجمع بين اإلجراءات التقليدية في األداء والربحية والكفاءة ورضا الخضراء المنظمات إلى 

الزبون والجودة واالستجابة مع المبادرات الخضراء، وكان الرشيق األخضر نتيجة هذا التوليف. وعند النظر 
سعي إلى نظام إلى الرشيق األخضر يبدو تزامنهما متمحور حول تقليل الهدر، ولكن نتائجهما تكون نحو ال

أ ثر كفاءة لتقليل إنتاج منتجات غير مرغوبة وتقليل األثر البيئي في سلسلة التجهيز والعمليات الداخلية. إن 
الممارسات التي تدعم األخضر والرشيق هي ممارسات متشابهة وتولد نظامًا كفءًا ومنظمًا مكرسًا للتحسين 

( في تحسين العمليات على المستوى التشغيلي، ويقلل المستمر، حيث يساعد مفهوم )إدارة الرشيق األخضر
 لفة العمليات، لذا من الممكن القول بأنه أداة فاعلة لتحسين العمليات وتقليل الهدر، وليس فقط من خالل 

 ,Reyes , 2015تقليل النشاطات التي ال تضيف قيمة بل أيضا تقليل الهدر المادي الذي ينتجه النظام. )
كبيرة بسبب تركيزها على تقليل الهدر واالستخدام الكفء للموارد  أهميةالرشيق األخضر إن إلدارة  (،231

والتركيز على تلبية أو إرضاء حاجة الزبون بأوطأ تكاليف ممكنة. وتعد ممارسات الرشيق األخضر في إدارة 
ب المهمة حول هذه العالقة البيئة متآزرة بالنسبة إلى تركيزها على تقليل الهدر وتقليل عدم الكفاءة. ومن الجوان

هي أن الرشيق قادر على أن يعزز منفعة المناهج الوقائية أمام التلوث، فالنفايات البيئية تعد جزءًا من أشكال 
أو أنها ترتبط بها، لذا ومن خالل توسيع نظرية الرشيق لتشمل أشكال  Ohnoالهدر السبعة التي أشار إليها 

جديدًا لممارسات الرشيق وأدواته، حيث يمكن لبرامج اإلدارة الخضراء أن  الهدر البيئي يظهر بوضوح تطبيقاً 
تعظم مكاسبها عند تطبيق طرائق الرشيق تجاه نشاطات معينة للوقاية من التلوث،  وقد تساعد أدوات الرشيق 

ف على أن تصبح مناهج الوقاية من التلوث أ ثر تنافسية، لذا تشارك إدارة الرشيق األخضر في تحقيق هد
يتمثل في تعزيز مؤشرات األداء في المنظمة فكال المنهجين يسعيان إلى تحسين الجودة وتقليل التكاليف بهدف 

يوضح آراء الكتاب والباحثين حول  1( والجدول Hallam and Contreras, 2016 ,7توليد قيمة ا بر.)
 مفهوم إدارة الرشيق األخضر.

 مفهوم إدارة الرشيق األخضر(: 1جدول )
 المفهوم السنة الكاتب ت
1 Inman & 

Green 

يعرف الرشيق األخضر: بانه اإلدارة التي توفر القدرات لتسهيل تنفيذ  (3 ,2018)
الممارسات البيئية، والجهود المبذولة للقضاء على النفايات الضارة بيئيا 

 من خالل استخدام برامج تدعم تنفيذ هذه الممارسات
2 Barth & 

Melin 

العمليات التي تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية واالستدامة البيئية  ((2018,3
 وتقديم القيمة االقتصادية واالجتماعية للزبون والمجتمع.

3 Dawood & 

Abdullah 

مستوى )تحديد النشاطات  أدنيطريقة تستخدمها اإلدارة لتقليل الهدر إلى  ((2018,193
قيمة إلى الزبون( واستخدام الحد االدنى من الموارد  التي التضيف
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 المفهوم السنة الكاتب ت
الطبيعية والمحافظة عليها لألجيال القادمة في ظل التحديات التكنولوجية 

 واالقتصادية الحالية.
4 Abreu et al. 2019,273))  منهج يقدم الهيكل الصحيح والعمليات الصحيحة لتقديم منتجات ذات

اء بيئة تشغيلية مناسبة تستند إلى مبادئ قيمة عالية وصديقة للبيئة، بإنش
الرشيق الذي يسهل تنفيذ الممارسات البيئية ويحسن األداء البيئي 

 للمنظمة.
5 Leong et al. 2019,362))  إستراتيجية تقدم حلول لتطوير العمل وتحقيق األداء المستدام من خالل

مختلف المجاالت تطبيق نظام اإلدارة البيئية الذي له نتائج إيجابية على 
 في المنظمة.

6 Huo et al. 2019,5))  ظاهرة تهدف إلى معالجة العمليات الرشيقة الخضراء من وجهة نظر
الزبون والمجهز والتي تختلف في الدوافع واالجراءات والنتائج وانعكاسها 

 على األداء المستدام.
أن إدارة الرشيق األخضر تعرف بأنها: مدخل يكامل المبادئ واألنشطة الرشيقة مع وترى الباحثة 

الممارسات واالجراءات الخضراء بهدف تحسين كفاءة الموارد والتحول بثقافة المنظمة إلى مفاهيم تدعم األداء 
 وتضيف قيمة أ بر للزبون وتحقق أداء كليًا عاليًا للمنظمة. البيئي

 ر.في تطبيق إدارة الرشيق األخض العوامل المؤثرة 3-2
عدد من النقاط يجب تحديدها قبل تطبيق مبادرات الرشيق أن هناك  (Mishra, 2018, 7)بين 

   األخضر وهي على النحو اآلتي:
: قبل تطبيق مبادرات إدارة الرشيق األخضر من جاهزية المنظمات لتنفيذ إدارة الرشيق األخضر .1

تدرك المنظمة طريقة تشخيص  اذالمهم أن نفهم مدى جاهزية المنظمة باالعتماد على الخبرة، 
نقاط ضعفها ونقاط قوتها وموقفها بالنسبة إلى استخدام طرائق الرشيق األخضر وفق مستوى 

ظمة في موقف يؤهلها لتطبيق نضج معين ونتائج التشخيص سوف تظهر ما إذا كانت المن
 مبادرات الرشيق األخضر.

: من المراحل الحاسمة أثناء مبادرة الرشيق األخضر هي االختيار االختيار وأولويات المشروع .2
المناسب للمشروع ووضع األولويات للمشاريع حيث يجب إعطاء األولوية للمشاريع ذات أفضل 

وع المناسب وتطوير الثقة في قدرة الكادر واإلدارة عائد اقتصادي، لذا من الضروري اختيار المشر 
على تطبيقه وتشجيع المنظمات على االستثمار بجهود المبادرة هذه، مع مراعاة أن يكون المشروع 

 متوافقًا مع األهداف اإلستراتيجية للمنظمة وتطلعات أصحاب المصالح.
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لوقت والطاقة، لذلك فإن التزام : تطبيق المبادرات من دون التزام مضيعة لإدارة كوادر متفرقة .3
اإلدارة أمر مهم، ألنه يلهم الموظفين، ويدعم الدور االستراتيجي للمبادرة، لذا على اإلدارة أن 
تضع الرؤية والرسالة االستراتيجية وتطوير الثقافة في المنظمة لتعزز التحسين المستمر وتحسين 

 اعية والبيئية للمنظمة.األداء المستدام لتحقق األهداف االقتصادية واالجتم
: إحدى أهم ضروريات تطوير واستدامة نشاطات تسهيل الموارد والمهارات المطلوبة للتطبيق .4

التغيير في العمليات واستدامتها، مثال هي بناء رأس مال بشري بدءا من مجموعة مهارات مناسبة 
هؤالء أن يمتلكوا القدرة على فهم تتعلق بكيفية إعداد وإرشاد القائمين على المبادرة فعلى القائمين 

واستخدام وسائل الرشيق ونظمها في عمليات متناسقة ويجب أن ُيعطى لزمالئهم الوقت ليفهموا 
 وينفذوا ما هو مطلوب مع توفير الموارد األساسية لتحقيق األداء االقتصادي واالجتماعي والبيئي.

ارة الرشيق األخضر من الضروري وضع : لغرض نجاح تطبيق إدالتركيز على التقديرات والنتائج .5
تقديرات األداء، مثل االستطالعات، ألنها توضح المسار الحالي للمنظمة ونظرتها المستقبلية 

 تجاه هدفها.

 ابعاد إدارة الرشيق األخضر 3-3
 و( Ng, 2015)و( Dues et al ,2013) (Zhan et al ,2018)اتفق أغلب الباحثين منهم 

(Salvador, 2017 )أن أبعاد إدارة الرشيق األخضر تتمثل باآلتي: على 
إن الكثير من المنظمات تتبنى الرشيق وال تظهر اهتمامًا بالمشكالت  :تخطيط وتصميم المنتج .1

البيئية إال بعد مدة من ممارستها لنشاطها وربما يكون السبب هو نقص الموارد والمعرفة والخبرة 
استخدام االستراتيجيات البيئية منذ والدة المشروع والذي يقلل التقنية أو نقص االهتمام، لذا ينبغي 

استخدام المواد، ويؤدي إلى تناقص أشكال الهدر المختلفة طبيعيا من خالل تطبيق مبادئ 
التصنيع الرشيق، إذ إن تطوير المنتج يؤدي دورًا مهمًا في مسار المنظمة لتصبح منظمة تعمل 

 وفق الرشيق األخضر.
يمكن للرشيق األخضر أن يساعد إدارة سلسلة التجهيز لتشخيص تدفق : لتجهيزإدارة سلسلة ا .2

المعلومات، وتسعى االستراتيجيات اللوجستية إلى تقليل الحركة وتقليل االنبعاثات وزيادة نظام 
االستجابة، فضاًل عن تقليل الكلف ووقت االنتظار. بما أن التعاون له أهمية كبيرة في سلسلة 

عالقات عالية الموثوقية واالستجابة ضرورية لغرض إنجاز نشاطات اإلنتاج في التجهيز فإن ال
 الوقت المطلوب وبالموارد المطلوبة وضمن السلوك السليم بيئيا.

واألخضر يدعم نظام إدارة  TQM: إن الرشيق يدعم إدارة الجودة الشاملة إدارة أداء المنظمة .3
ان تقليل التغاير في المنتج سوف يقلل من  البيئة ككل. وبالنسبة إلى خصائص العمليات نجد

استخدام المواد وهدر الطاقة ووقت القيام بنشاطات ذات قيمة مضافة قليلة، فضال عن زيادة دقة 
نشاطات اإلنتاج ومنع حدوث إعادة العمل، بالنسبة إلى الخصائص البيئية يبدأ التغيير بتقليل 
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شرا ات أ ثر قوة في سلسلة التجهيز وتحميل  الهدر من خالل ممارسات الرشيق ودعمها باختيار
الشركاء االهتمامات نفسها وإلزامهم بالحصول على الشهادات أو الرخص البيئية ذات الصلة 

 وتوسيع االلتزام البيئي لهم.
: التكامل ما بين الرشيق واألخضر والثقافة المنظمية قد يولد تغييرًا في الجوهر الثقافة التنظيمية .4

رؤية والقيمة، بل قد يغير تغييرًا جذريًا ممارسات اإلنتاج باالعتماد على الفجوة والرسالة وال
الموجودة ما بين الوضع الراهن والحالة المستقبلية المرغوبة. عند البحث عن منتجات نظيفة 
تظهر أهمية هذه العالقة، ألن خصائص النشاطات التي يؤديها المجهز لها تأثير مباشر على 

توفرها المنظمة الرئيسة، لذا قد تفرض هذه المنظمة متطلبات الحصول على  المنتجات التي
شهادات البيئة خاصة في شبكات الشركات الكبيرة وتفرض على المجهزين والشركاء لضمان 

 استمرارية االلتزام في النشاطات والمنتجات.
خيرة، وقد : لقد تنامت البحوث حول ممارسات األخضر والرشيق في السنوات األالممارسات .5

درست نماذج عديدة لهما وبحثت الدراسات ما إذا كان التوظيف المتتابع أو اآلني لهذه الممارسات 
أفضل. حيث تم تشخيص مجموعات من ممارسات الرشيق األخضر مصممة لتحقيق أداء 
منظمي عاٍل، وقد تم تطويرها من بحوث تتعامل مع عدة جوانب من الممارستين، فضال عن 

 براء والشركات ذات العالقة والمرتبطة بإدارة البيئة.آراء الخ

 نظام المناعة التنظيميةثانيًا: 
 ماهية نظام المنعة التنظيمية 3-4

النظام المناعي للمنظمة مشابه للنظام المناعي لإلنسان يحمي من التغيير بوضع حواجز قوية، 
واإلجراءات والعمليات والثقافة التي تمنع التغيير ويتكون النظام المناعي في المنظمة من )األفراد والسياسات 

بغض النظر عن النتائج(. األفراد يشبهون بالخاليا التي تحمي الوضع الحالي للمنظمة، ويقاومون التغيير 
أما المديرون والعاملون والسياسات واإلجراءات والعمليات ، واألساليب المختلفة والنتائج المحتملة للسلوك الجديد

فة فتعد وسائل توفر السيطرة واالستمرارية واألمان، وتعمل على إدارة الوضع الحالي للمنظمة الذي  يبدو والثقا
 مفضالً بالمقارنة مع عدم التأ د والمخاطر، إن أسلوب البقاء والحماية للنظام المناعي المنظمي له دور واضح،

مة مع عدم االهتمام بالمؤشرات الكلية ولكن قد تكون له آثار سلبية عند هجوم أي شيء دخيل على المنظ
للمنظمة،  مثال على ذلك رفض فكرة جديدة في المنظمة، إذ تكون استجابة الفرد في المنظمة مثل استجابة 

تقوم الخاليا بمعالجة  حيثالخلية من خالل حركة دفاعية فطرية بدون اعتبارات للسالمة الكلية للمنظمة، 
جزاء أخرى من النظام المناعي للتعامل معها، كذلك يواجه األفراد في المنظمة المواد الداخلة وتحويلها إلى أ

األفكار الجديدة، ويصوغون آراء ومقترحات لها، ثم يقدمونها لموظفين آخرين لغرض قبولها أو رفضها. 
 Gilleyهم. )والتغيير المنظمي يعد تهديدًا حقيقيًا للموظفين حتى ولو كان هذا التغيير فيه إيجابيات بالنسبة ل

et al ,2009,3 المناعة التنظيمية من حيث أنها تعد نظامًا ذاتي التنظيم معقدًا ومنفتحًا  أهمية(، وتظهر
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على تفاعالت المنظمة والبيئة وتتطور مع المنظمة والبيئة. وتعد ضرورة مطلقة، فالنظام المناعي ضروري 
ئن الحي. كذلك الحال بالنسبة للمنظمة في بيئة في جميع أشكال الحياة وبدون نظام مناعي كفء يموت الكا

تتميز بالمخاطر ليست كل وظائف المناعة قادرة على أن تتخلص من األمراض المميتة، إذ إن الضرر الناتج 
عن المناعة الذاتية قد يكون مدمرًا لذا يجب أن يكون النظام المناعي حاميا للمنظمة، ولكن عندما يفشل هذا 

 , Wang et alلعوامل الغريبة الفتا ة فسوف ينتج عن ذلك مرض يقتل المنظمة.)النظام في تشخيص ا
( مناعة Cnunlan et al., 2012, 6( وهنالك عدة مفاهيم للمناعة التنظيمية، إذ عرف )13 ,2010

المنظمة بأنها: القدرة على تشخيص المخاطر الداخلية والخارجية وتخصيص ذا رة منظمية الستدامة العمل 
( فيرى بأنها: عبارة عن مجموعة من العمليات واآلليات Simmons, 2013, 16عي في المنظمة. أما )الطبي

الداخلية التي تم تقويتها لحماية المنظمة من االخطار التي تم تشخيصها والقضاء عليها، ألنها تهدد قيمة 
السلطة، وهو اقل تكلفة من  المنظمة االقتصادية، فهو وظيفة تنظيمية داخلية تحد من تكاليف الرقابة على

( كونها منظومة من العمليات التنظيمية Al-Ta'i, 2016, 199االنظمة التنظيمية التقليدية. وعبر عنها )
التي تقوم بها جميع أجزاء ووظائف المنظمة بهدف حمايتها من التهديدات الخارجية، حيث يعمل الجهاز 

ديد وتحديدها بالشكل الصحيح، ومن ثم العمل على القضاء المناعي على التعرف على العوامل المسببة للته
( فيرى أن المناعة التنتظيمية هي نظام داخلي من الكيانات المنظمية Bhattarai, 2016, 15عليها. أما )

الفاعلة والتي لها القدرة على التنبوء بالتغيرات غير المستحبة للوضع الحالي في المنظمة ومقاومتها، وتهدف 
ة اإلنجازات الحالية لمكونات المنظمة من الدخالء، والمناعة التنظيمية في أغلب الحاالت موجهة إلى حماي

بمشاعر الفرد المؤثر فيها، وتعتبر مناعة الفرد نظام استشعار يدير المنظمة من خالل أسباب القلق المتكرر 
وبة التي هي خارج سيطرة إدارة أو المستمر، و يعمل النظام المناعي على محاربة جميع التغيرات غير المرغ

أن المناعة التنظيمية:  وترى الباحثة المنظمة من جانب، ويحاول أن يبحث عن بدائل للتغيير، من جانب آخر.
هي منهج عمل متكامل يعمل على تشخيص كافة العقبات والتهديدات والمخاطر ونقاط الضعف التي تحيط 

 بمثابة قوة تحمي المنظمة حال تعرضها لتلك العقبات. بالمنظمة وايجاد العالج المناسب لها لتكون 

 خطوات بناء نظام المناعة التنظيمية  3-5
بعدة طرائق تستخدم للكشف عن العوامل الغريبة وإزالتها، وتسمى  يتحدد النظام المناعي المنظمي

العملية هذه باالستجابة المناعية، والهدف الرئيس هو وضع إستراتيجية إلدارة التهديدات الخارجية باالعتماد 
 على آليات المناعة. عندما تتأثر المنظمة بعوامل غريبة تشبه الفيروسات، فهي تخضع النظام المناعي إلى
مجابهة التهديدات أمام المنظمة، لذا عند الكشف عن الفيروس وتقييمه من الضروري صنع القرار حول 

 االستجابة المناسبة له، وهذا ينفذ من خالل:
 حالة التقليص: وتمثل تقليص أثر التهديد. .أ
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 المداومة: في بعض الحاالت من الضروري المداومة أمام التهديد فعندما يكون التهديد كبيراً  .ب
بحيث ال يمكن تحويله أو تقليله ال يمكن لمدير المنظمة أن يجابهه، بل أن يصمد أمامه 

 بالمداومة، ولكن احتمالية هكذا إصابات قليلة جدا.
إعادة التوجيه: وهذه طريقة اعتيادية تتمثل في إعادة توجيه التهديد إلى طرف ثاٍن، ومثال على  .ت

إلى طرف آخر وأبسط الطرائق في إعادة توجيه  ذلك هو استخدام العقود التي تحول التهديد
 التهديدات هي اللجوء إلى عقود التأمين. ويمكن اتباع الخطوات اآلتية لآللية المناعية وهي:

والذي لديه اهمية  paretoتشخيص التهديد الحرج الذي يعود إلى مخطط باريتو  .1
  بيرة مقارنة بالتهديدات األخرى.

ة التهديد )يتم اختبار سيناريو إدارة التهديدات الفردية فحص سيناريوهات بديلة إلدار  .2
 أوال، ثم تجرب كجزء من عملية معقدة(.

تشكيل استجابة مناعية كاملة للتهديد بحسب مخطط باريتو مع األخذ في الحسبان  .3
 وهذه الخطوات تحتاج إلى المتطلبات اآلتية: التفاعالت األخرى. 

تجعل المشروع متوافقًا مع بيئته  وهي درجة كافية من االتساق النزاهة: •
 التي سوف يعمل فيها ويعد جزءاً منها وليس عاماًل غريبًا بل جزءاً طبيعيًا.

كفاية النظام المناعي إلدارة المنظمة، أي إن  :آليات إدارة مشاريع سهلة •
 فاية النظام أو مالءمته يعني إمكانية استخدامه لتحقيق أهداف المنظمة 

لوبة، وكفاية النظام تعني بأنه مكتمل بالكامل ودقيق وفق المعايير المط
 (Bushuyev et al ,2017,29)وصحيح. 

 مؤشرات نظام المناعة التنظيمية 3-6
أن تقييم مناعة المنظمة هي مشروع نظامي يشمل عوامل  (Jianguang , 2012, 479)أوضح 

 معقدة وعوامل عدم التأ د، لذلك تم تقديم أنموذج لنظام مناعة المنظمة يضم المؤشرات اآلتية:
: إن المنظمات تعاني Virus recognition abilityالقدرة على التعرف على الفيروسات  .1

من أشكال مختلفة من الفيروسات في بيئتها الخارجية، كما إنها تمتلك النظام المناعي الخاص 
بها لتقاوم أشكااًل عديدة من المخاطر واالزمات في بيئتها الخارجية، إذ إن الفيروس اليحتاج 

، إذ إن آلية العدوى سوى إلى القليل من الموارد للبقاء، وهو يصيب اعضاء المنظمة بالعدوى 
الفيروسي الذي يكون  DNAتفسر كيف ان المنظمة تأثرت بجميع مكوناتها وهي مشابهة لـ 

الفيروسي ليس له تأثير،  DNAمصممًا بشكل كفء ودقيق كعامل عدوى، وأي تعديل على 
ويعارض ماتمتلكه المنظمة من قيم، وسوف يؤدي إلى ظهور نظام مناعي منظمي قوي يسبب 

 (Ng et al ,2018,4-7)الفيروس. تدمير 
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: هناك أربعة توجهات ومدارس فكرية في توضيح Enterprise Featuresميزات المنظمة  .2
ميزات المنظمة، إذ يركز التوجه األول والثاني على الخصائص الداخلية لرجال األعمال 

باعتباره  والمنظمات، حيث جوهر األنموذج األول هو صاحب األعمال وكيفية تدريبه ودوافعه
القوة الدافعة الوحيدة لرفع مستوى المنظمة، أما األنموذج الثاني فيوضح خصائص المنظمة بما 
تضمه من معايير، حيث نالحظ أن معدل نمو العمالة تميل إلى االنخفاض مع تقدم عمر 

ل المنظمة، ونلحظ أن موقع المنظمة يؤدي دورًا كبيرًا في ممارسة النشاط التجاري والنمو بشك
سريع، فضال عن وجود العديد من القطاعات التي يمكن أن تعمل فيها المنظمة وبتكاليف 
متباينة، في حين يوضح التوجه الثالث والرابع العوامل الخارجية والشبكات الشخصية والمهنية 

 (Milagrosa, 2014, 16)وبيئة األعمال. 
يوجد نوعان من التعلم التنظيمي التعلم بالحلقة المنفردة : Learning abilityالقدرة على التعلم  .3

يعزز تنوع المعرفة باستغالل محتوى المعرفة الحالية، وذلك يحدث عندما يشارك عاملو المعرفة 
ويتبادلون ويجمعون المعرفة تحت منصات معينة، واآلخر التعلم مزدوج الحلقة، فهو يحول البحث 

لية تجاه استكشاف معرفة جديدة مثل قدرات جديدة وإبداع األولي من استغالل المعرفة الحا
 الجهاز المناعيومخاطرة، إن التعلم بالحلقة المنفردة والحلقة المزدوجة آلية خلوية يتعرف فيها 

 (Huang, 2013, 237 ) على االجسام الغريبة ومسببات األمراض والقضاء عليها.
إن طبيعة المنظمة تملي وجود : Self-recovery capabilityالقدرة على االستعادة الذاتية  .4

للمنظمة، إذ يمكن أن عدة أبعاد يجب أن تأخذها في الحسبان عند تقييم حالة االستعادة الذاتية 
تعتبر المنظمة سليمة عندما ترضي حاجة الزبون، بتوفير قيمة كبيرة للزبون، لذا تكسب شرعية 
وجودها وقدرتها على استدامة نفسها وعلى نحو مستمر من خالل التدفق المستمر في الواردات. 

تلبي أهداف  وترضي حاجة أعضائها بصنع بيئة يتطور فيها أعضاؤها )يحققون نموًا(، فهي
األفراد أثناء تحقيق أهداف المنظمة. وتلبي المتطلبات االقتصادية )مقارنات مرجعية مالية مثل 
الربحية والتي تفرض عليها بشكل رئيس من خالل األسواق وواضعي القوانين( وذلك باستخدام 

الثة هذه من خالل وتقيم توازنًا بين األهداف الث الموارد بكفاءة وفاعلية في سعيها إلى األهداف.
 Verina) ) تطوير هيكل وثقافة يشجعان األوجه الثالثة في الوقت نفسه عند صنع القرار.

and Secapramana , 2016, 7 
ن المسألة المهمة التي تؤثر : إVirus response abilityالقدرة على االستجابة للفيروسات  .5

س في تحفيز أحداث وعمليات داخلية في حالة المنظمة لالستجابة للفيروسات هي السبب الرئي
في المنظمة قد تتأثر بحدوث هذه األحداث، لذا لحماية المنظمة من التدهور من الضروري 
تشخيص مصادر الخلل المحتمل، فضاًل عن الحلقات الضعيفة في سلسلة العمليات الوظيفية 

ة فيها تحٍد بسبب: في المنظمة. إن تشخيص السبب الرئيس لتحفيز هذه الحوادث قد يكون مسأل
طبيعة الحوادث التي قد تتغير بحسب الظروف. واالفتقار إلى الطرائق النظامية التي تساعد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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على المراقبة المستمرة للمصادر المحتملة للحدث المحفز. والمستوى المنخفض من التنبؤ بالموارد 
ر عليها بالنسبة المحتملة الموجودة للحوادث المحفزة خاصة في حال كانت خارجية غير مسيط

 إلى المنظمة.
: إن الصحة Capacity Enterprise Healthcare قدرة المنظمة على الرعاية الصحية .6

االقتصادية على المدى الطويل للمجتمع تعتمد على الحصول على الرعاية الصحية األقل تكلفة 
التنفيذيين والمسؤولين عن  وأ ثر كفاءة وذات فاعلية لنظام التوصيل لها، حيث إن المدريرين

توجيه منظماتهم يجب عليهم التركيز على التخطيط الجيد لالهداف ومواجهة التحديات المقبلة  
للعوامل الرئيسة التي تقود إلى الدفع القائم على القيمة وأنموذج التسليم، حيث اعتمدت منظمات 

بمعلومات حول التكلفة ونوعية  الرعاية الصحية على أدوات الشفافية لتزويد المرضى واألفراد
الرعاية، إذ تم استخدام التكنولوجيا لتقديم المعلومات للزبائن حول مقارنة اسعار االجراءات الطبية 
الشائعة، فضال عن تقديم المعلومات الصحاب العمل والمسؤولين عن الدفع من أجل العمل 

                                                            على تخفيض هذه النفقات.                                
5) (Kaufman, 2016, 

 :الجانب الميداني -4
بهدف اختبار الصدق تم التحقق من البناء العاملي لمتغيرات البحث عن طريق التحليل العاملي 

وهو أحد تطبيقات أنموذج المعادلة البنائية Confirmatory Factor Analysis  (CFA ) التوكيدي
Structural Equation Modeling (SEM )  وقد تم االعتماد على طريقة االحتمالية العظمى

Maximum likelihood  من خالل البرنامج االحصائيAmoss V24   SPSS, للتحقق من فقرات
فقرة، والمتغير المعتمد )نظام المناعة التنظيمية( ( 25المتغير المستقل )إدارة الرشيق األخضر( والبالغ عددها )

ويعتمد التحليل على مؤشرات جودة األنموذج والتي يتم  2( فقرة والموضحة في الشكل 30والبالغ عددها )
 يوضح هذه المؤشرات 2على أساسها قبول األنموذج المفترض أو رفضه والجدول 
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 انموذج البحث(: نتائج المرحلة االولى الختبار 2الشكل )

 (: نتائج مؤشرات جودة نموذج البحث في المرحلة االولى2جدول )
 نتيجة المطابقة مؤشرات نموذج البحث حدود القبول مؤشرات جودة المطابقة ت
 مؤشر كاي سكوير 1

Chi-square 

 Pو أفضلكلما قل 

 مطابق تماما 0.05 أكبر 

3097.2 

P=000 

 غير جيدة

  𝝌𝟐النسبة بين قيم  2

 ودرجات الحرية

CIMN/df 

 جيد 0.05اقل من 

 مطابق 0.02اقل من 

 مرفوض0.05اعلى من 

 رفض المطابقة 2.25

 مؤشر جودة المطابقة 3

GFI 

 غير مطابق 0.79 مطابق 0.90من  أكثر

مؤشر جودة المطابقة  4

 AGFI   المصحح

 قيمة مقبولة 0.85

 مطابقة جيدة 0.90من اكثر

 غير مطابق 0.76

    مؤشر جذر متوسط  5

 RMR مربعات البواقي  

 تعني مطابقة تامة 0

 مقبولة 0.05اقل من 

 مطابقة 0.04

مؤشر جذر متوسط مربع  6

 الخطا التقريبي

RMSEA 

 مطابق 0.05اقل من 

 جيد (0.05-0.08)

 ( متوسط0.08-0.10)

 مرفوض 0.10اعلى من 

 جيدة 0.054

مؤشر المطابقة المعياري  7

NFI 

 0.90من  أكثر

 مطابق 0.95من  أكثر

 غير مطابق 0.77

 مؤشر المطابقة المقارن 8

CFI 

 0.90من  أكثر

 مطابق 0.95من  أكثر

 غير مطابق 0.85
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 نتيجة المطابقة مؤشرات نموذج البحث حدود القبول مؤشرات جودة المطابقة ت
 مؤشر المطابقة المتزايد 9

IFI 

 0.90من  أكثر

 مطابق 0.95من  أكثر

 غير مطابق 0.85

 مؤشر تايكر لويس 10

TLI 

 0.90من  أكثر

 مطابق 0.95من  أكثر

 مطابق غير 0.84

أن مؤشـــرات جودة مطابقة األنموذج غير جيدة باســـتثناء مؤشـــر جذر متوســـط  2نالحظ من الجدول 
، حيث بلغت نســـــــــــبتهما RMSEAومؤشـــــــــــر جذر متوســـــــــــط مربع الخطا التقريبي   RMRمربعات البواقي 

على التوالي، وهي قيمة جيدة ضــــــــــــــمن حدود القبول للمؤشــــــــــــــرات، ونتيجة لعدم مطابقة  (0.054( )0.04)
األنموذج لمعايير جودة المطابقة ســــــــــــــيتم العمل على تحســــــــــــــينه عن طريق االعتماد على مؤشــــــــــــــرات تعديل 

بهدف تشخيص المتغيرات التي أدت إلى ضعف األنموذج،  (Modification Indices (M.I.))األنموذج  
على ربط المتغيرات أو القيام بعمليات حذفها التي تكون تشــــــــبعاتها )معامالت ارتباطها( ضــــــــعيفة،  ثم العمل

وذلك بســــــبب أن العامل الكامن الذي تتشــــــبع عليه بهذه الصــــــورة لم يقدر على تفســــــير جزء كبير من التباين 
يالت الالزمة التي يوضـــح األنموذج بعد إجراء التعد 3، والشـــكل (Byrne, 2016, 85)الحاصـــل في الفقرة. 

 .3يعرضها الجدول 

 
 االنموذج بعد التعديل(: 3) الشكل
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(: نتائج مؤشرات جودة نموذج البحث بعد اجراء التعديل3جدول )  

النموذج مؤشرات  حدود القبول مؤشرات جودة المطابقة ت
 االولي

المؤشرات بعد 
 اجراء التعديل

 مؤشر كاي سكوير 1

Chi-square 

 0.05 أكبر Pو أفضلكلما قل 

 مطابق تماما

3097.2 

P=000 

859.7 

P.000 
  𝝌𝟐النسبة بين قيم  2

 ودرجات الحرية

CIMN/df 

 جيد 0.05اقل من 

 مطابق 0.02اقل من 

 مرفوض 0.05اعلى من 

2.25 1.69 

 مؤشر جودة المطابقة 3

GFI 

 0.90 0.79 مطابق 0.90من  أكثر

مؤشر جودة المطابقة  4

 AGFI   المصحح

 قيمة مقبولة 0.8

 مطابقة جيدة0.90اكثرمن

0.76 0.88 

مؤشر جذر متوسط  5

 RMRمربعات البواقي 

 0.034 0.04 تعني مطابقة تامة 0

مؤشر جذر متوسط مربع  6

 الخطا التقريبي

RMSEA 

-0.05) مطابق 0.05اقل من 

 جيد (0.08

 ( متوسط0.08-0.10)

 مرفوض 0.10اعلى من 

0.054 0.04 

مؤشر المطابقة المعياري  7

NFI 

 0.90من  أكثر

 مطابق 0.95من  أكثر

0.77 .88 

 مؤشر المطابقة المقارن 8

CFI 

 0.90من  أكثر

 مطابق 0.95من  أكثر

0.85 .94 

 مؤشر المطابقة المتزايد 9

IFI 

 0.90من  أكثر

 مطابق 0.95من  أكثر

0.85 .94 

 مؤشر تايكر لويس 10

TLI 

 0.90من  أكثر

 مطابق0.95من  أكثر

0.84 .93 

-Chiأن هناك تحسنًا في مؤشرات جودة مطابقة األنموذج، حيث بلغت قيمة  3نالحظ من الجدول 

square  (859.7)   وبلغت قيمة  0.05وهي دالة عند مستوى معنوية CIMN/df(1.69 ) 2وهي أقل من 
و مؤشر جودة المطابقة  GFIوالتي تعكس مستوى المالءمة الجيد لألنموذج، وارتفع مؤشر جودة المطابقة  

على التوالي والتي تدل على المطابقة الجيدة للبيانات مع  (0.88)و (0.90)ليصبح  AGFI  المصحح
، (0.034)نسبته  أصبحت، إذ RMRاألنموذج، ونلحظ انخفاضًا في مؤشر جذر متوسط مربعات البواقي 

(، وهي قريبة من 0.04، أذ أصبحت النسبة )RMSEAالتقريبي  الخطأفضاًل عن مؤشر جذر متوسط مربع 
على 93.,94.,94.,88.).)لتصبح  (NFI,CFI,IFI,TLI)الصفر، كما ارتفعت قيم مؤشرات المطابقة 

االنتهاء من تعديل األنموذج والوصول إلى وبعد  التوالي، وهي تؤشر جودة المطابقة وصدق فقرات القياس،
الفرضية  4أفضل المؤشرات لقياس جودة مطابقة األنموذج سوف نختبر فرضيات البحث، حيث يوضح الشكل 

 4األولى )اليوجد تأثير معنوي مباشر بين إدارة الرشيق األخضر ونظام المناعة التنظيمية(، ويعرض الجدول 
 نتائج التأثير.
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 األولىالفرضية (: 4الشكل )

معامالت التأثير المعيارية وغير المعيارية للمتغير )إدارة الرشيق األخضر( في المتغير (: 4جدول )  
 )المناعة التنظيمية(

المتغير 
 المؤثر

اتجاه 
 التأثير

المتغير 
 المؤثر به

معامل االنحدار غير 
المعيارية 
Estimate 

خطا 
القياس 

S.E. 

النسبة 
الحرجة 
C.R. 

P Label 

معامل االنحدار 
المعيارية 

SRW 
GLM <--- OI .938 .96 9.77 *** par_34 .90 



 ......... ادارة الرشيق االخضر مدخل لتعزيز نظام المناعة               
 

 السمان والدباغ

 81 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276X) تنمية الرافدين

  .pp(63 – 86، ص. ) 2020March، اذار  .No(125ع )،  Vol(39مج )

 

 

 
 الفرضية الثانية(: 5) الشكل

 
 معامالت التأثير المعيارية وغير المعيارية )ألبعاد متغير إدارة الرشيق األخضر( في المتغير ( 5: )جدول

  )المناعة التنظيمية(

المتغيرات 
 المؤثرة

اتجاه 
 التأثير

المتغير 
 المؤثر به

معامل االنحدار 
غير المعيارية 

Estimate 

خطا القياس 
S.E. 

النسبة 
الحرجة 
C.R. 

P Label 

معامل االنحدار 
المعيارية 

SRW 
PP <--- OI .130 .027 4.82 *** par_30 .227 

SC <--- OI .154 .039 3.92 *** par_31 .193 

PM <--- OI .035 .024 1.98 *** par_32 .160 

CA <--- OI .621 .08 65.5 *** par_34 .891 

PR <--- OI .183 .028 7.726 *** par_33 .337 

أن هناك تأثيراً معنوياً مباشر ألبعاد المتغير المستقل إدارة الرشيق األخضر  5نالحظ من خالل الجدول        
، الثقافة التنظيمية، الممارسات( في المتغير )تخطيط وتصميم المنتج، إدارة سلسة التجهيز، األداء المنظمي
على التوالي  (183.,621.,035.,154.,130.)المناعة التنظيمية بداللة قيمة التأثير غير المعيارية اذ بلغت 
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 ,CR   (4.82, 3.92على التوالي، وبلغت قيمة (891.,337.,160.,193.,227.)وقيمة التأثير المعيارية 

لذلك  0.05عند مستوى معنوية  1.96على التوالي، وهي أ بر من القيمة المعيارية  (7.72 ,6.50 ,1.98
يتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة ألبعاد المتغير المستقل إدارة الرشيق األخضر في المناعة 

 التنظيمية.
على  التي توضح كيف يمكن للمنظمة التغلب (Ball & Lunt, 2018)وهذا يتوافق مع دراسة 

الحواجز للحفاظ على األداء البيئي من خالل اعتماد الرشيق األخضر وامتالك المعرفة أحد أبعاد المناعة 
التنظيمية لكفاءة الموارد والطاقة وتقليل الحواجز والمخاطر من خالل اعتماد العوامل التمكينية التنظيمية التي 

التي توضح زيادة فاعلية سلسلة  (Marchi et al, 2018)تقلل التأثير وتخفض الكلفة. وتدعم ذلك دراسة 
التجهيز الخضراء أحد أبعاد الرشيق األخضر من خالل القدرة على تعلم أحد أبعاد المناعة التنظيمية لتكنلوجيا 
االنتاج واالستثمارات البيئية التي تحسن اداء سلسة التجهيز وتحقق نتائج أفضل، وبذلك سوف يتم رفض 

سة الثانية يوجد تأثير معنوي مباشر للرشيق األخضر وأبعاده على المناعة فرضية العدم وقبول الفرضية الرئي
 التنظيمية. 

 :االستنتاجات والمقترحات -5

 .االستنتاجات 5-1
يمثل الرشيق األخضر فلسفة وليست مجموعة أدوات وتقنيات، ولكن توجد العديد من األدوات  .1

 والتقنيات التي تحسن التطبيق الجيد للرشيق األخضر.
أظهر البحث أن األداء المنظمي يسهم في تعزيز إدارة الرشيق األخضر، وأن أفضل تطبيقات  .2

االداء كانت من خالل تضمين مؤشرات المسؤولية االجتماعية، ودعم المنتجات الصديقة للبيئة 
 مع مراعاة قيود الموارد.

ها واألنشطة التي أظهرت نتائج التحليل عدم االهتمام بميزات المنظمة والقدرات التي تمتلك .3
تمارسها للتميز عن المنظمات األخرى من خالل االعتماد على مصادر تمويل متعددة، وهذا 
 يعود إلى عائدية تمويل معاونية السمنت الشمالية إلى وزارة الصناعة ضمن بنود ميزانية محددة.

يزة من خالل امتالك أ دت النتائج اهتمام معاونية السمنت الشمالية بتقديم الرعاية الصحية المتم .4
مرا ز رعاية صحية أولية في المعامل التابعة لها والكشف الدوري على العاملين في الخطوط 

 االنتاجية ومعالجات إصابات العمل وهذا بدوره يزيد من درجة الوالء واالخالص في العمل.
يمية في معاونية أ دت النتائج تأثير إدارة الرشيق األخضر المعنوي المباشر على المناعة التنظ .5

السمنت الشمالية من خالل استخدام نماذج الرشيق األخضر التي تركز على البيئة الداخلية 
والخارجية للمنظمة وتشخص الفيروسات المحيطة بها، وتحدد اللقاحات والعالجات المناسبة 

 .لتفادي المشكالت التي تواجهها
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لمبحوث على أبعاد إدارة الرشيق األخضر يمكن االستدالل على أنه كلما زاد تركيز الميدان ا .6
والمتمثلة بكل من )الثقافة التنظيمية، الممارسات، إدارة سلسلة التجهيز، االداء التنظيمي، تخطيط 
وتصميم المنتج( على الترتيب بحسب األهمية أسهم ذلك في تعزيز المناعة التنظيمية لديها، 

 اد على المناعة التنظيمية.وذلك بسبب التأثير المعنوي المباشر لتلك األبع
 المقترحات 5-2

السمنت الشمالية الفهم الواضح لدورها تجاه حماية البيئة وعدم الحاق  ضرورة امتالك معاونية .1
الضرر بها، وأن تمتلك برامج فاعلة لتحقيق الرشيق األخضر تعمل على تطبيقها، وبما يعود 

 عليها والبيئة من منافع باعتبار ذلك من مسؤولياتها األخالقية والقانونية.
إحدى أدوات تطبيق الرشيق األخضر بما يقلل من  يجب أن تستخدم معاونية السمنت الشمالية .2

الضرر الواقع على البيئة، ويحقق لها منافع إضافية من ذلك، ويمكن في هذا المجال االستفادة 
من رسم خارطة جدول القيمة الخضراء التي تشخص المواد والطاقة والنشاطات التي ال تضيف 

 شيق األخضر.قيمة، أو أي أداة أخرى تراها مناسبة لتطبيق الر 
ضرورة إيالء معاونية السمنت الشمالية أهمية أ بر لممارسات الرشيق األخضر والسيما مشاركة  .3

األفراد العاملين باعتبارها ترتبط بالدرجة االولى بتحقيق األهداف والتعامل مع الزبون، مما يتعين 
ديري االدارات والمعامل على إدارة معاونية السمنت الشمالية االهتمام بقدرات وخبرات ومهارات م

 التابعة لها لتحقيق فاعلية المورد البشري.
يجب على معاونية السمنت الشمالية ان تسعى إلى تحقيق التميز في انشطتها والتعمق في فهم  .4

وتحليل ودراسة توجهات المنافسين، بما يمكنها من وضع انماط وطرق جديدة في العمل، وتحديد 
لتميز والتفوق لها باعتماد مصادر تمويل من جهات استثمارية مسار مستقبلي مختلف يحقق ا

 تؤدي إلى رفع األداء المالي لها، وتقلل المخاطر المتعقلة بهذا الجانب.
على إدارة معاونية السمنت الشمالية ان تولي اهتمامًا باألصول المعرفية لديها من خالل تطوير  .5

ظيفية داخل المعاونية ومع مصادر خارجية أنموذج يجري من خالله تشارك المعرفة ضمن فرق و 
 الزبائن مثال إلدارة مجاالت المعرفة المختلفة والقدرة على االستفادة منها واسترجاعها عند 

 وكيفية تحليل الفايروسات وايجاد العالج لها. لألخطارالتعرض 
تعي وتدرك اهمية  يجب أن تهتم معاونية السمنت الشمالية بالتغييرات البيئية وحاجتها إلى إدارات .6

التهديدات الخارجية من خالل اتباع صيغ مرنة في اإلدارة بإشراك اإلدارات الوسطى في الحصول 
على المعلومات لتخفيف العبء على اإلدارة العليا لتنصرف بالتفكير االستراتيجي واتخاذ القرارات 

 ذات الصلة ببقاء المعاونية سليمة دون اإلصابة باألمراض.
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 فيذ المقترحاتآلية تن 5-3
إجراء حمالت توعية لزيادة الوعي لدى األفراد العاملين تجاه مفهوم إدارة الرشيق األخضر  .1

 وتوضيح ابعاده والعمل على تنفيذها.
تمكين العاملين في المنظمة ومنحهم الثقة والتوقف عن حركة المال ات والتنقالت داخل المنظمة  .2

 والعمل ضمن فرق مستقرة. من أجل تعزيز شعورهم باألمان واالطمئنان
توثيق وتصنيف المشكالت والتهديدات وإيجاد الحلول المناسبة لها من أجل توفير اللقاحات  .3

 الخاصة بها لضمان عدم تكرارها.
توزيع نسبة من األرباح والمكافآت على األفراد العاملين وإجراء دورات تدريبية تزيد من قدرتهم  .4

 ض المنظمية.على تحسين أدائهم لمواجهة األمرا

 اذ وجد –شكر وتقدير 

 تضارب المصالح
 ال يوجد أي نوع من أنواع تضارب المصالح.
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