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 الممخص
تتعمق اليوية التنظيمية الخضراء بمدى انتماء العاممين لممنظمة ككل بداًل من الوحدات التي 
يعممون فييا أو مجال تخصصيم الميني، وترتبط ىوية الفرد ارتباطًا قويًا باليوية التنظيمية 

اخل الخضراء لممنظمة، إذ يمكن أن يكون لميوية التنظيمية تأثيرًا فّعااًل في السموك الفردي د
العمل، وخارجو، أو أنيا الشخصية المميزة لممنظمة، التي تم إدراكيا عن طريق القيم 

 دورولت ىذه الدراسة معرفة حا لذلك، تظير في اتصاالت المنظمة بالخارجالمنتشرة، التي 
 .البيئي االلتزام تحسين في الخضراء التنظيمية اليوية

العاممين كميات  واإلناث الذكور بين إحصائياً  دالة غير فروق وجود الدراسة نتائج وأظيرت
لدييم، ووجود  البيئي االلتزام تحسين في الخضراء التنظيمية اليوية في دورجامعة دمشق 

 تحسين في الخضراء التنظيمية اليوية دور في لممبحوثيننوع الكمية  إحصائيًا بيندالة  فروق
 العمرية الفئات جميع إحصائيًا بين دالة غير فروق لدييم، كما أظيرت وجود البيئي االلتزام

لدييم، باإلضافة  البيئي االلتزام تحسين في الخضراء التنظيمية اليوية دور في لممبحوثين
 اليوية دور في لممبحوثين الوظيفية المناصب بينإحصائيًا  دالة غير فروقإلى وجود 
بين عالقة ارتباط دالة إحصائيًا لدييم، ووجود  البيئي االلتزام تحسين في الخضراء التنظيمية

 اليوية التنظيمية، وااللتزام البيئي.مع  نوع الكميةكل من متغير 
ضرورة االىتمام بإظيار اليوية  منيا التوصيات من عدد تقديم تم النتائج تمك عمى وبناءً 

التنظيمية لكميات جامعة دمشق لدى العاممين فييا، وتعزيز أىميتيا في تحسين االلتزام 
تعزيز ىويتيا خالل من  العاممين فييالدى  لدورىا البيئي الكميات تمك تعزيزلدييم، و  البيئي

 البيئية، وتحسين التزاميا البيئي.تحمل مسؤولياتيا التنظيمية الخضراء، و 
 

 اليوية التنظيمية، اليوية التنظيمية الخضراء، االلتزام البيئي.الكممات المفتاحية: 
 

Abstract 
A green organizational identity relates to the extent to which employees 
belong to the organization as a whole rather than to the units in which 
they work or their professional area of specialization, and the individual’s 
identity is strongly related to the organization’s green organizational 
identity, as the organizational identity can have an effective impact on 
individual behavior within and outside the business, or it is the distinct 
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personality For the organization, which was perceived by the prevalent 
values, which appear in the organization's communication abroad, so this 
study attempted to know the role of green organizational identity in 
improving environmental compliance. 
The results of the study showed the presence of statistically insignificant 
differences between male and female employees of the faculties of 
Damascus University in the role of green organizational identity in 
improving their environmental commitment, and the presence of 
statistically significant differences between the type of college for the 
respondents in the role of green organizational identity in improving their 
environmental commitment, and also showed the existence of non-
Statistically significant among all age groups of the respondents in the 
role of green organizational identity in improving their environmental 
commitment, in addition to the presence of statistically significant 
differences between the job positions of the respondents in the role of 
green organizational identity in improving their environmental commitment, 
and the presence of a statistically significant correlation relationship 
between each type variable College with organizational identity, and 
environmental commitment. 
Based on these results, a number of recommendations were presented, 
including the necessity of paying attention to showing the organizational 
identity of Damascus University’s colleges among their employees, 
enhancing their importance in improving their environmental commitment, 
and strengthening those colleges for their environmental role among their 
workers by enhancing their green organizational identity, assuming their 
environmental responsibilities, and improving Its environmental 
commitment. 
 
Key words: organizational identity, green organizational identity, 
environmental commitment. 
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 قدمةمأواًل: ال
صيورتيا كمنظمية  يؤدي دمج األىداف البيئية فيي رسيالة المنظمية واسيتراتيجياتيا إليى تحسيين

تبيذل الحكوميات، و  ،يساعدىا في الحصيول عميى مكانية رائيدة فيي السيوقمسؤولة اجتماعيًا، و 
مضييغوط العالمييية المتزايييدة وفقييًا ل ، وذلييكوالجامعييات اليييوم جيييودًا ضييخمة لتعزيييز ىييذا االتجيياه

 (1).والسياسات البيئية المؤيدة لمبيئة ،Sustainabilityنحو االستدامة 
 ،تقتييييرح اليوييييية التنظيمييييية الخضييييراء مفيومييييًا يحييييافظ فيييييو أعضيييياء المنظميييية عمييييى سييييموكيمو 

في  فاليوية التنظيمية الخضراء أمٌر محوريٌ  ،وحماية البيئة ،ويوائمونو مع االىتمامات البيئية
  (2)كل نشاط ألي فرد يعمل في الجامعة.فيم االىتمامات البيئية لمجامعات، فيي تؤثر عمى 

ي تسياعد الجامعييات عميى تطييوير التي Sustainabilityوىيي إحيدى مفيياىيم االسيتدامة البيئييية 
وبالرغم من  ،لألجيال القادمة استدامةشكل  عمىالذي يؤتي ثماره  Green فيميا لالخضرار

 ،االقتصيييادية بالفوائيييد ، إال أنييييا ال تكييياد تقيييذكر مقارنيييةً اليف الممارسيييات الخضيييراءارتفييياع تكييي
 (3)والمجتمع الذي تعمل فيو. ،واالجتماعية التي يمكن أن تحققيا الجامعات

 االلتيزام تحسيين فيي الخضيراء التنظيميية اليويية دوروتحاول ىذه الدراسة تسميط الضوء عمى 
، ومدى وضوح مفيوم اليوية التنظيميية ليدييم، وكيفيية دمشق جامعة في العاممينلدى  البيئي

 تطبيق كميات جامعة دمشق ليذا المفيوم من أجل تحسين االلتزام البيئي لدييم.
 الدراسات السابقةًا: ثاني
(، اليوية التنظيمية الخضراء، المصادر 0222)  Chen, Yu Shanدراسة - أ

 (4)والنتيجة.
ىيييدفت الدراسييية إليييى تطيييوير إطيييارًا لميويييية التنظيميييية الخضيييراء، مييين أجيييل استكشييياف ا ثيييار 

                                                           

(1) AL-ZUREIKAT. KH, 2012- The Effect Of Strategic Direction On Achieving     Responsibility 
Social, An Applied Study In Jordanian Commercial Banks, Journal of Baghdad College, 
University of Economic Sciences, Vol. 31. p.293. ( In Arabic) 

(2) ABDEL-RASOUL, A & MUHANNA, J, 2014- The Social Dimensions Of Environmental Justice 
In Egyptian Society: A Field Study On Some Slums In Ismailia, The National Center for 
Social and Criminal Research, The sixteenth annual conference, Cairo, December 24 to 22, 
2012, p15. ( In Arabic) 

(3) SHAHEEN, L, Promoting Sustainable Urban Development In Palestinian Cities: A Framework 
For Sustainable Physical Development, University Of Dortmund, SPRING Research Series, 
2009 

(4) CHEN, YU- 2011,  Green Organizational Identity: Sources And Consequence, Management 
Decision, Vol.49, No.3, pp.384-404. 
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اإليجابييية لمثقافيية التنظيمييية البيئييية، والقيييادة البيئييية عمييى الميييزة التنافسييية الخضييراء باسييتخدام 
وأظييييرت النتيييائج أن الثقافييية التنظيميييية ، التنظيميييية الخضيييراء كمتغيييير وسييييط متغيييير اليويييية

ة، والقيادة البيئية ترتبط باليوية التنظيميية الخضيراء، وبيالميزة التنافسيية الخضيراء بشيكل البيئي
 إيجابي. 

وأوصييت الدراسيية أنييو يجييب عمييى المنظمييات تعزيييز ثقافتيييا التنظيمييية البيئييية، وقيادتيييا البيئييية 
 لرفع مستوى ىويتيا التنظيمية الخضراء، وزيادة ميزتيا التنافسية الخضراء.

(، اليويةةة 0222) Chang, Ching- Hsun & Yu-Shan Chenدراسةةة  - ب
 (5)التنظيمية الخضراء، واالبتكار األخضر.

النتيجية الستكشيياف  -اإلجييراء التنظيميي -ىيدفت الدراسية إليى تطبيييق إطيار السيياق التفسييري
التأثير اإليجابي لميوية التنظيمية الخضراء عمى أداء االبتكيار األخضير، إليى جانيب التحقيق 

أن كييييل ميييين االلتييييزام البيئييييي، والشييييرعية التنظيمييييية البيئييييية يتوسييييطان اليوييييية التنظيمييييية ميييين 
وأظييييرت النتيييائج أن اليويييية التنظيميييية الخضيييراء تيييؤثر ، تكيييار األخضيييرالخضيييراء، وأداء االب

بشكل إيجابي عمى أداء االبتكار األخضر، وبشكل غير مباشر عمى أداء االبتكار األخضير 
البيئيييي، والشيييرعية التنظيميييية البيئيييية، وتوصيييل الباحثيييان إليييى أن اليويييية مييين خيييالل االلتيييزام 

التنظيمييية الخضييراء، وااللتيييزام البيئييي، والشيييرعية التنظيمييية البيئيييية، وأداء االبتكييار األخضييير 
 ن تمك الخاصة بالمؤسسات الكبيرة.لممؤسسات الصغيرة، والمتوسطة الحجم ىي أقل م

(، كيف تصبح رائد في مجةال 0227) Franklin, Alex & Ria Dunkleyدراسة  - ت
 (6)اليوية خضراء من خالل التفاوض ورعاية الممارسات البيئية المجتمعية.

اكتشييفت الدراسيية العالقيية بييين اليوييية الخضييراء، والممارسييات البيئييية لممجتمييع، وركييزت عمييى 
معيية المينيية، الطرائق التي يحاول مين خاللييا الممارسيين، واألعضياء القيياديين لمتنميية المجت

تحديييد كيفييية إدارة المشييروعات البيئييية المحمييية باالعتميياد عمييى نظرييية االسييتدامة االجتماعييية، 
اليوية  والممارسة االجتماعية، وركزت عمى دراسة الطرائق التي يمكن من خالليا فيم نداءات

الخضراء، وتوجيييا، بحيث يصبح ممارسو اليويية الخضيراء مياىرون فيي التفياوض، والتيأثير 
 عمى تقديم المشاريع البيئية لممجتمع، مما يزيد من ىوية المشروع األخضر. 

                                                           

(5) CHANG, H & CHEN, YU-2013, Green Organizational Identity And Green Innovation, 
Management Decision, Vol.51, No.5, pp.1056-1070. 

(6) FRANKLIN, A. & DUNKLEY, R- 2017, Becoming A (Green) Identity Entrepreneur: Learning 
To Negotiate Situated Identities To Nurture Community Environmental Practice, Environment 
and Planning A, 49 (7), pp. 1500-1516. 
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(، ردم الفجةةوة بةةين المسةة ولية 0228) Song, Wenhao & et.alدراسةةة  - ث
ة الخضةراء، مةن خةالل ىويتيةا التنظيميةة االجتماعية لمشركة، ونجاح المنتجات الجديد

 (7)الخضراء.
ىييدفت الدراسيية إلييى اكتشيياف العالقيية بييين المسييؤولية االجتماعييية لمشييركة، ونجيياح المنتجييات 
الخضييييراء الجديييييدة فييييي بنيييياء عمييييى نظرييييية اليوييييية التنظيمييييية، وبينييييت أن اليوييييية التنظيمييييية 

عييية لمشييركات، والقييدرة عمييى التكيييف الخضييراء تتوسييط جزئيييًا العالقيية بييين المسييؤولية االجتما
األخضر، وتتوسط بشكل كامل العالقية بيين المسيؤولية االجتماعيية لمشيركات، ونجياح المنيتج 
األخضيير الجديييد، وىييذا يعنييي أن المسييؤولية االجتماعييية لمشييركات تييؤثر بشييكل غييير مباشيير، 

يجابي عمى نجاح المنتج األخضر الجديد من  خالل اليوية التنظيمية الخضراء. وا 
(، اسةتراتيجية االبتكةار 0228) Song, Wenhao & Hong Yan Yuدراسةة  - ج

 (8)األخضر، ودور االبداع األخضر، واليوية التنظيمية الخضراء.
اسيتخدمت الدراسية اليوييية التنظيميية الخضيراء، ونظرييية االبيداع التنظيميي لخمييق إطيارًا نظريييًا 

بتكار األخضر، ودلت نتائجيا إلى أن استراتيجية االبتكار األخضر تيؤثر لفيم استراتيجية اال
بشكل إيجابي عمى اليوية التنظيمية الخضراء، واإلبداع األخضير، وأن ىنياك عالقية إيجابيية 
بييين اليوييية التنظيمييية الخضييراء، واإلبييداع األخضيير، واإلبييداع األخضيير يييؤثر بشييكل إيجييابي 

ن الي وية التنظيمية الخضراء تتوسط جزئيًا العالقة بين استراتيجية عمى االبتكار األخضر، وا 
االبتكار األخضر، واإلبداع األخضر، وىذا يدل عمى أن استراتيجية االبتكار األخضر تحفز 

 ر عبر اليوية التنظيمية الخضراء.ىذا االبتكار بشكل غير مباش
(، اليويةة التنظيميةة 0228) Alzawahreh, Abdelghafour & et.alدراسةة  - ح

 (9)الخضراء، وااللتزام البيئي في التعميم العالي.
ىييدفت الدراسيية إلييى اكتشيياف تييأثير اليوييية التنظيمييية الخضييراء عمييى االلتييزام البيئييي فييي بيئيية 

                                                           

(7) SONG, W & Et.al- 2018, Bridging The Gap Between Corporate Social Responsibility And 
New Green Products Success: The Role Of Green Organizational Identity, Business 
Strategy & the Environment, No.28, pp.88-97. 

(8) SONG, W & HONG YU- 2018, Green Innovation Strategy And Green Innovation: The Roles 
Of Green Creativity And Green Organizational Identity, Corporate Social Responsibility and 
Environmental Management, Vol.25, PP.135-150. 

(9) ALZAWAHREH, A & Et.al- 2018, Green Organizational Identity And Environmental 
Commitment In Higher Education, International Journal of Business and Social Science, 
Vol.9, No.10, October, pp.87-93. 
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جامعية حكومية في األردن، ودلت نتائج الدراسة عمى مستويات عاليية مين اليويية التنظيميية 
م البيئي في الجامعة المدروسة، وتم إثبات وجود عالقة إيجابية، وقوية بين الخضراء، وااللتزا

وأظيييرت نتائجيييا الدراسيية أن اليوييية التنظيمييية ، ظيمييية الخضييراء وااللتييزام البيئييياليوييية التن
% ميييين التبيييياين المشييييترك فييييي االلتييييزام البيئييييي، ولييييم تسيييياىم  31الخضييييراء توقعييييت لوحييييدىا 
 ىذا التباين المفّسر. المتغيرات الديموغرافية في

(، العالقةةة بةةين اليويةةة التنظيميةةة 0229) Xing, Xin Peng & et.alدراسةةة  - خ
الخضةةراء، واألداء البيئةةي لمشةةركة، ودورىةةا الوسةةيط الكتشةةاف االسةةتدامة، واسةةت الل 

 (10االبتكار.)
ىييييدفت الدراسيييية إلييييى التحقييييق ميييين العالقيييية بييييين اليوييييية التنظيمييييية الخضييييراء، واألداء البيئييييي 
لمشركات، وكشفت عن الفجوة ا الكبييرة المرتبطية باليدور الوسييط الكتشياف االسيتدامة وابتكيار 

 :وتوصمت إلى النتائج التالية استغالليا، والدور المعّدل لمتنظيم البيئي الحكومي،
ترّوج اليوية التنظيمية الخضراء الكتشاف االستدامة واستغالليا، وبالتالي فإنيا تعزز  .1

 لمشركة. األداء البيئي
التنظييييم البيئيييي الحكيييومي معتيييدل التيييأثير، وغيييير مباشييير، وسيييمبي لميويييية التنظيميييية  .2

 الخضراء عمى األداء البيئي لمشركة، من خالل ابتكار استكشاف االستدامة.
(، الةدور الوسةيط لاللتةزام البيئةي 0229) Mushtaq, Shakeela & et.alدراسةة  - د

 (22)االبتكار األخضر.بين اليوية التنظيمية الخضراء، وأداء 
ىييييدفت الدراسيييية إلييييى معرفيييية دور المنظمييييات فييييي اتبيييياع الممارسييييات الخضييييراء مثييييل اليوييييية 
التنظيمية الخضراء، وأداء االبتكيار األخضير، حييث بحثيت فيي العالقية بيين اليويية التنظيميية 

ر وسيييط، الخضييراء، وااللتييزام البيئييي، وأداء االبتكييار األخضيير، معتبييرًة االلتييزام البيئييي كمتغييي
 وتوصييمت إلييى نتيجيية مفادىييا وجييود وسيياطة جزئييية بييين اليوييية التنظيمييية الخضييراء، وااللتييزام
 البيئييي، وأداء االبتكييار األخضيير، وسيياعدت فييي فيييم إلييى أي مييدى يمكيين أن تركييز المنظمييات

                                                           

(10) XING, P & Et.al- 2019, The Relationship Between Green Organizational Identity And 
Corporate Environmental Performance: The Mediating Role Of Sustainability Exploration And 
Exploitation Innovation, International Journal of Environmental Research and Public 
Health, Vol.16, pp.1-16. 

(11) MUSHTAQ, SH & Et.al- 2019, Mediating Role Of Environmental Commitment Between 
Green Organizational Identity And Green Innovation Performance, Pakistan Journal of 
Commerce and Social Sciences (PJCSS), Vol. 13, Iss. 2, pp. 385-408. 
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 عمى البيئة، وكيف تققدر البيئة وتجعل عممياتيا خضراء.
(، دور اليويةة التنظيميةة الخضةراء، 0229) Chang, Tai-Wei & et.alدراسةة  - ذ

والر يةةة المشةةتركة الخضةةراء، وسةةموك المواطنةةة التنظيميةةة لمبيئةةة، عمةة  أداء تطةةوير 
 (20)المنتجات الخضراء

ىدفت الدراسة إلى اكتشاف العالقة بين كيل مين اليويية التنظيميية الخضيراء، والرؤيية المشيتركة 
وسييييموك المواطنيييية التنظيمييييية لمبيئيييية، وتوصييييمت  الخضيييراء، وأداء تطييييوير المنتجييييات الخضييييراء،

 الدراسة إلى ما يمي:
التأثير اإليجيابي لميويية التنظيميية الخضيراء، والرؤيية المشيتركة الخضيراء، فيي سيموك  .1

 المواطنة التنظيمية لمبيئة وأداء تطوير المنتجات الخضراء.
وأداء تطيوير المنتجيات التأثيرات اإليجابية لكل من سموك المواطنية التنظيميية لمبيئية،  .2

 الخضراء.
ودلييت النتييائج إلييى أن سييموك المواطنيية التنظيمييية لمبيئيية يعمييل كوسيييط بييين اليوييية التنظيمييية 
الخضيييراء، والرؤيييية المشيييتركة الخضيييراء، وأداء تطيييوير المنتجيييات الخضيييراء، ليييذا يجيييب عميييى 

وتكثيييييف الجيييييود المنظمييييات تطويرىييييا ميييين أجييييل تعزيييييز سييييموك المواطنيييية التنظيمييييية لمبيئيييية، 
 الخاصة بأداء تطوير المنتجات الخضراء.

 و االستفادة من الدراسات السابقة:أوجثالثا: 
مشييكمة لم تياغياصييو ، فييي بمييورة الفكييرة البحثيييةسيياعد إطييالع الباحثيية عمييى الدراسييات السييابقة 

 عممية، البحثية بطريقة 
 وقد تم االستفادة من ىذه الدراسات في النقاط التالية :

  المواطنة وسموك الخضراء، المشتركة والرؤية الخضراء، التنظيمية اليوية دورمعرفة 
 . الخضراء المنتجات تطوير أداء عمىاألخضر  واالبتكار لمبيئة، التنظيمية

  ورعاية التفاوض خالل من خضراء اليوية مجال في تحقيق الريادة يةكيفو 
 . المجتمعية البيئية الممارسات

  المنتجات ونجاح لمشركة، االجتماعية المسؤولية بين الفجوة اإلمكانية لردموما ىي 
  .الخضراء التنظيمية ىويتيا خالل من الخضراء، الجديدة

                                                           

(12) CHANG, W & Et.al- 2019, Effect Of Green Organizational Identity, Green Shared Vision, And 
Organizational Citizenship Behavior For The Environment On Green Product Development 
Performance, Sustainability, Vol.11, pp.1-17. 
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 ودور األخضر، االبتكار استراتيجيةو الخضراء،  التنظيمية اليوية بين العالقة ومعرفة 
 واستغالل االستدامة، الكتشاف البيئي، ودورىم الوسيط األخضر، وااللتزام االبداع
  .االبتكار

  مشكمة البحثًا: لثثا
ييتم مفيوم اليوية التنظيميية الخضيراء فيي الجامعيات باليويية الجماعيية كونييا اليدافع الميؤثر 
عمييييى تصييييرفات األفييييراد فييييييا، والواقييييع االجتميييياعي لمجامعيييية، إذ يمكيييين ميييين خالليييييا وصييييف 

نييًا ال الجامعيية، وظواىرىييا الفعمييية المختمفيية، وعنييدما  يصييبح االىتمييام بالبيئيية وااللتييزام بيييا مكو 
يتجيييزأ مييين اليويييية التنظيميييية لمجامعييية، عنيييدىا يمكييين إضيييفاء صيييفة الشيييرعية عميييى القضيييايا، 
والمسائل البيئية باعتبارىا جزءًا ال يتجزأ من اليوية التنظيمية ليا، وىذا ىو المقصود باليوية 

 التنظيمية الخضراء لمجامعة.
سبق يمكن طرح مشكمة ىذا البحث في التسةا ل التةالي: مةا ىةو دور اليويةة وانطالقًا مما 

يمةةا مفيوم وضةةوح مةةد  مةةا و التنظيميةةة الخضةةراء فةةي تحسةةين االلتةةزام البيئةةي لمجامعةةات 
  دمشق جامعة في العاممين لد 
 ية، والعممية، والتطبيقية لمبحث: األىمية النظر رابعاً 

والتشييريعات البيئييية المختمفيية التييي تنييادي بحماييية  ،والقييوانين ،إن تزايييد القييوى البيئييية العالمييية
 -ومنييييا الجامعيييات -والشيييركات المختمفييية ،فيييرض عميييى المؤسسيييات ،والحفييياظ عميييييا ،البيئييية

بحييييث  ،واالبتكيييارات الخضيييراء ،والتفكيييير فيييي كيفيييية تحفييييز الفيييرص ،تحسيييين نمييياذج أعمالييييا
ي ب ليألداء البيئيي، وأال يتيرددوا فيي اتخياذ أوفي حالة تأى ،ن دائماً يكون المستفيدون مستعدي

وتطييور  ،وىييذا مييا سيياعد فييي نشييوء ،غييير مسييؤولة بيئييياً  إجييراءات ضييد الشييركات التييي يرونيييا
والتسييويق  ،فيياىيم داخمييا مثييل التصيميم األخضييروتطيور م، (CEM)اإلدارة البيئيية لمشييركات 

واليويية ،  التجارية الخضيراءوالعالمة ،  ، واإلنتاج األخضروالمنتجات الخضراء  ،األخضر 
لييذا فقييد احتمييت  ،وغيرىييا، وذلييك ميين أجييل التغمييب عمييى التحييديات البيئييية المتزايييدة ،الخضييراء

وفيييي مجيييال  ،عيييام بشيييكلٍ  مجييياالت دراسييية إدارة األعميييال ضيييمنالبيئييية مكانتييييا كجيييزء حييييوي 
 Green Higher األخضير يمميا أدى إليى نشيوء التعمييم العيال خياص التعميم العالي بشيكلٍ 

Education.(13) 
 

                                                           

(13) RAO, P & AITHAL, P, 2016- Green Education Concepts & Strategies In Higher Education 
Model, International Journal of Scientific Research and Modern Education, Vol. I, No. I, 
p.797. 
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 وأسئمتو ،أىداف البحثًا: خامس
 ييدف البحث إلى تحقيق ما يمي:

وتوضييييح أىميتييييا فيييي  ،واليويييية التنظيميييية الخضيييراء ،مفييييوم اليويييية التنظيمييييةدراسييية  .أ 
 وكمياتيا المختمفة. ،جامعة دمشق

 .المفيوممدى إدراك إدارات كميات جامعة دمشق ليذا و  ،تفسير معنى االلتزام البيئي .ب 
اليوييية التنظيمييية الخضييراء فييي تحسييين االلتييزام البيئييي فييي جامعيية دمشييق  دورتوضيييح  .ج 

 وكمياتيا المختمفة.
 : تسا الت البحثسادساً 
 ما مدى وضوح مفيوم اليوية التنظيمية الخضراء لدى العاممين في جامعة دمشق؟ .1
 ؟اللتزام البيئيلمفيوم ا تحقيق كميات جامعة دمشقما مدى  .2

 وحدوده: ،فرضيات البحث: اً سابع
 التالية:ات يقوم البحث عمى الفرضي

لمفييوم اليويية ىناك فروق ذات داللة إحصائية بيين إدراك إدارات كمييات جامعية دمشيق  .أ 
 (.تطبيقية –نظرية مية الخضراء وفقًا لنوع الكمية )التنظي

تيزام لمفييوم االلمعة دمشق ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين إدراك إدارات كميات جا .ب 
 (.تطبيقية –نظرية البيئي وفقًا لنوع الكمية )

جامعة دمشق وفقًا  تزام البيئي في كمياتتؤثر اليوية التنظيمية الخضراء في تحسين االل .ج 
 (.تطبيقية –نظرية لنوع الكمية )

 أما حدود البحث فيي تقع ضمن المجاالت التالية:
  2222لعام  أيارالمجال الزماني: حيث طبقت الدراسة خالل شير. 
  :جامعة دمشق كمياتالمجال المكاني. 
  :إدارة كميات جامعة دمشقالمجال البشري. 
  :اليوية التنظيمية الخضراء في تحسين االلتزام البيئيدور المجال الموضوعي. 

  ًا: مجتمع البحثثامن
حيث تمَّ استخدام المنيج الوصفي في دراسة دور اليويية يعتمد البحث عمى المنيج الوصفي، 

التنظيمية الخضراء في تحسين االلتزام البيئي في الكميات المختمفة لجامعة دمشق، وبعدىا تمَّ 
جميييع البيانيييات الالزمييية، وتحميمييييا، والوصيييول إليييى نتيييائج تبيييين قيييوة اليييدور لميويييية التنظيميييية 

 العيياممين فييي إدارة كميييات ىييو الدراسيية ىييذه مجتمييع نإ، لخضييراء فييي تحسييين االلتييزام البيئيييا
 .جامعة دمشق
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 خصائص عينة الدراسة الكميةًا: تاسع
الكمييييات النظريييية توزعيييت بالتسييياوي عميييى  ( مبحيييوث122ة الدراسييية الكميييية مييين )تكونيييت عينييي

كما كان عيدد اإلنياث ، مبحوث 52كان عدد الذكور من العاممين ، حيث والعممية )التطبيقية(
اسيتبانة لانيياث ميين  25اسييتبانة لانيياث مين الكميييات النظرييية، و 25مبحوثية، وتييم توزييع  52

 –تربيية  التيي تيم التوزييع فيييا ىيي: الكمييات النظرييةالكميات العممية، وكذلك بالنسيبة لميذكور، 
فمسيفة، أميا الكميييات  –جغرافييا  –تياري   –أداب بفروعييا  –إعيالم  –عميوم سياسيية  –حقيوق 

 اقتصاد –عموم  -ىندسات بأنواعيا -صيدلة -طب أسنان -العممية فكانت: طب بشري
 وتعريفاتو اإلجرائية ،مصطمحات البحثًا: عاشر 

مجموعية مين المعتقيدات تيرتبط بجيوىر  : Organizational Identityاليويةة التنظيميةة 
 (14) المنظمة وحركتيا وما يميزىا عن المنظمات األخرى.

مخطييط تفسيييري  : Green Organizational Identity اليويةةة التنظيميةةة الخضةةراء
يييييييا أعضيييييياء المنظميييييية بشييييييكل جميييييياعي لتييييييوفير معنييييييى ، يبنيحييييييول اإلدارة البيئييييييية وحمايتيييييييا

 (15).لسموكياتيم

كافة الموارد والجيود التي تسيتثمرىا  : Environmental Commitment االلتزام البيئي
 (16).إدارة البيئة وحمايتياالمنظمة في 

 اإلطار النظري: الحادي عشر
 The Concept of Green Organizational مفيةوم اليويةة التنظيميةة الخضةراء

Identity : تتعمييق اليويييية التنظيمييييةOrganizational Identity  بميييدى انتمييياء العييياممين
وترتبط ىويية  تخصصيم الميني،ممون فييا أو مجال لممنظمة ككل بداًل من الوحدات التي يع

الفيييرد ارتباطيييًا قوييييًا باليويييية التنظيميييية، إذ يمكييين أن يكيييون لميويييية التنظيميييية تيييأثيرًا فّعيييااًل فيييي 
إدراكيييا  التييي تييم ،وخارجييو، أو أنيييا الشخصييية المميييزة لممنظميية ،الفييردي داخييل العمييل السييموك

                                                           

(14) STUART, A & WHETTEN, D- 1985, Organizational Identity, Research in Organizational 
Behavior, Vol.7, p.288. 

(15) PENG, X & Et.al- 2019, The Relationship Between Green Organizational Identity And 
Corporate Environmental Performance: The Mediating Role Of Sustainability Exploration And 
Exploitation Innovation, International Journal of Environmental Research and Public 
Health, Vol.16, p.13. 

(16) HENRIQUES, I. & SADORSKY, P- 1999, The Relationship Between Environmental 
Commitment And Managerial Perceptions Of Stakeholder Importance, Academy of 
Management Journal, Vol. 42, No. 1, p. 93. 
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ويتشييكل مفيييوم  (17).الخييارجالتييي تظييير فييي اتصيياالت المنظميية ب ،عيين طريييق القيييم المنتشييرة
والمعتقيدات التيي توجيو تصيرفات الميديرين  ،اليوية التنظيميية فيي المنظمية مين القييم الجوىريية

ما يشعر  ىويدل مصطمح اليوية التنظيمية إل ، وتحقيق أىدافيا،داخل المنظمة لتنفيذ أعماليا
 ،وما يفكرون بو، وما يحممونيو مين اتجاىيات ورؤى مشيتركة تجياه منظميتيم ،بو أفراد المنظمة

والتيييي تتشيييكل عييين طرييييق العدييييد مييين العواميييل  ،ونميييط عميييل ،وىياكيييل تنظيميييية قيميييًا وفمسيييفةً 
 والمؤثرات.

والخيارجيين مين أجيل بنياء إحسياس  ،وتتطمب كل منظمة ىوية تنظيميية لممسيتفيدين اليداخميين
   (18).واألشخاص ا خرين ،والمجموعات ،ظماتبكيفية تفاعميا مع المن

عمى فيم ما يفعمونو فيما يتعمق بفيميم لمنظميتيم، كميا  وتساعد اليويات التنظيمية األعضاء
وتعيين معنى عميق لمسموك عمى مسيتوى  ،أنيا توفر السياق الذي يقوم فيو األعضاء بتفسير

 (19).المنظمة ككل
مفيييوم ،  Bathmanathan, Vathana & Chikako Hiromaka  2216طييرح و 

التيي ىيي عبيارة عين ميزيج  Green Corporate Imageالصورة الذىنية الخضراء لمشركة 
تنتج عن العالمة التجارية التي و ، من اىتمام الشركة بالصورة الذىنية ألعماليا المعنية بالبيئة

 Sustainableة التجارييية المسييتدامة وتسييمى بالعالميي،  Green Brandingالخضييراء 
Branding  ، وىييي تييدل بشييكل مباشيير  ،وممارسييات الشييركة، التييي تييربط المسييتيمكين بالبيئيية

وممارسات الشركة حيث تستمد الصورة الذىنيية الخضيراء مين اإلدراك  ،عمى المنتج األخضر
 (22).يالمستفيدياألخضر 

مفييوم اليويية االجتماعيية  عميى، Pinto, Diego Costa & et.al 2214فيي حيين ركيز 
Social Identity  ،التييي تييدل عمييى كيفييية تفكييير النيياس فييي أنفسيييم كجييزء ميين جماعيية، 

                                                           

(17) JEROLD, PH- 2004, Communicated Values As Indicators Of Organizational Identity: A 
Method For Organizational Assessment And Its Application In A Case Study, 
Communication Studies, Vol.55, No.4, p.523. 

(18) STUART A, & Et.al- 2000, Organizational Identity And Identification: Charting New Waters 
And Building New Bridges, Academy of Management Review, Vol.25, No.1, p.15. 

(19) MARLENE, C- 1991, Managing Culture As Competitive Resource: An Identity-Based View 
Sustainable Competitive Advantage, Journal of Management, Vol.17, No.1, p.208. 

(20) VATHANA, B & HIROMAKA, CH- 2016, Sustainability And Business: What Is Green 
Corporate Image? International Conference on advances in Renewable Energy and 
Technologies, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Sciences 32, 012049. 
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وأىدافيا المشتركة مين خيالل اليروابط كأعضياء فيي الجماعية  ،وقيميا ،وخصائصيا ،وسماتيا
 (21).التنظيمية أو العالقات االجتماعية، وىي بدورىا تشكل جزءًا ال يتجزأ من اليوية

فيي دراسيتو إليى نتيجية مفادىيا أن برنيامج ،  Widyastuti, Sri & et.al 2219وقد توصل 
 (22).المسؤولية االجتماعية لمشركة يضيف قيمة إيجابية لصورتيا الذىنية الخضراء

-Selfمفيييوم اليوييية الذاتيييية ،  Qasim, Haroon & et.al 2219فييي حييين طييرح 
Identity  التييي تييدل عمييى تصييور األفييراد ألنفسيييم كنييوع ميين األفييراد الييذين يتصييرفون بطريقيية

 (23).صديقة لمبيئة
لمسموك، باإلضافة إلى كافة المتغيرات المرتبطية م العثور عمى ىذا المصطمح كمؤشر ميم وت

  (24).باإلجراءات المؤيدة لمبيئة
دائمة نسبيًا ينسبيا ىي خصائص ، Tung, Tracie (Tsun-Yin) & et.al 2217وبرأي 

، األفراد ألنفسيم، ويعتبروا أن اليوية الذاتية الخضراء مؤشيرًا ميميًا لالسيتيالل الصيديق لمبيئية
ميين خييالل ميييل النيياس إلييى تعزيييز اليوييية الذاتييية  ،ؤثر بييدورىا عمييى سييموك المسييتيمكالييذي ييي

 (25).نتيجة استخداميم لممنتجات الصديقة لمبيئة
تيأثير اليويية ،  Mesmer- Magnus, Jessica R. & et.al 2215تناوليت دراسية كما 

بشيكل مباشير بالجوانيب المختمفية لعميل الفرييق التيي  فيي تتنبيأ ،التنظيمية عمى وظيفة الفريق
تمكن الموظفين من تحقيق ىويتيم مع المنظمة، وبشكل غير مباشر بالجوانب األخرى لعمل 

                                                           

(21) COSTA, P & Et.al- 2014, Going Green For Self Or For Others? Gender And Identity 
Salience Effects On Sustainable Consumption, International Journal of Consumer Studies, 
Vol.38, p.545. 

(22) WIDYASTUTI, S & Et.al- 2019, Customer Trust Through Green Corporate Image, Green 
Marketing Strategy And Social Responsibility: A Case Study, European Research Studies 
Journal, Vol. XXII, Issue.2, p.89. 

(23) HAROON, Q & Et.al- 2019, The Defining Role Of Environmental Self- Identity Among 
Consumption Values And Behavioral Intention To Consume Organic Food, International 
Journal of Environmental Research and Public Health, Vol.16, p.12. 

(24) WHITMARSH, L & NEILL, S- 2010, Green Identity, Green Living? The Role Of Pro-
Environmental Self Identity In Determining Consistency Across Diverse Pro-Environmental 
Behaviors, Journal of Environmental Psychology, p.14. 

(25) TRACIE, T & Et.al- 2017, Effects Of Green Self- Identity And Cognitive And Affective 
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 في بناء مقياس االلتزام البيئي.  Raineri, N., & Paille, P. (32)مقياس و 

عميى أنيو لاللتيزام البيئيي ،  Zelezny, L. C. & Schultz, P. W 2222وجياء تعرييف 
واتجاىييو لالنغميياس فييي األنشييطة البيئييية الخاصيية بالمنظميية، أي أنيييا  ،قييدرة الفييرد يعبيير عيين
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(31) HERSCOVITCH, L. & MEYER, P.- 2002, Commitment To Organizational Change: Extension 
Of A Three-Component Model, Journal of Applied Psychology, Vol.87, No.3, p.477. 
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ومواردىييا فييي ، واعتبارىييا ممتزميية بيئيييًا إذا اسييتخدمت جميييع مصييادرىا ،ويمكيين قبييول المنظميية
 ،وميين المتوقييع أن تعمييل المنظمييات ميين أجييل البيئيية ميين خييالل ابتكييار أنشييطة حماييية البيئيية،

، وتعظييم اإلييرادات، بيداًل مين التركييز عميى جنيي األربياح ،وعمميات إنتاج صيديقة لمبيئية فقيط
 والخصييائص ،عمييى الجوانييب الثقافيييةيييوامش المرتبطيية باألنشييطة البيئييية، و ال عمييىوىنييا يعتمييد 
    (34).والخدمات الصديقة لمبيئة ،واستعداد العمالء لمدفع مقابل المنتجات ،الصناعية

 ،ومن ىنا يجب عمى المنظمات التركيز عمى تطوير ثقافة تنظيمية تعيزز االىتماميات البيئيية
وتعتييرف بأىميتيييا، وميين المييرجح أن تيينغمس ىييذه المنظمييات فييي األنشييطة التييي تحييافظ عمييى 

ومين الخطيأ القيول بيأن األداء البيئيي السييء لين  مستوى االلتزام البيئيي فيييا،يادة مع ز  ،البيئة
 (35).يؤدي إلى تكاليف إضافية عمى المنظمة

وحالة  ،وبالنظر إلى التعاريف السابقة حول االلتزام البيئي نالحظ بانيا تعكس مجموعة فكرية
يتمثيييل فيييي السيييموك المؤييييد  ،وتصيييرفات داخميييية تعطيييي توجيييييًا سيييموكيًا نحيييو الييييدف ،نفسيييية

االلتزام البيئي باليوية التنظيمية الخضيراء التيي تمقيت  دورويت ،لاللتزام البيئي في مكان العمل
 اىتمامًا بحثيًا واسعًا يحاول تحديد كيفية تصور األفراد ألنفسيم كأعضاء في منظماتيم.

ميييدفوعًا بضيييرورة مراعييياة  يكيييون ،اإلجيييراءات التنظيميييية كإحيييدىعاميييل وااللتيييزام البيئيييي اليييذي يق 
البيئة، وال يمكن أن توثر اليوية التنظيمية عمى تصرفات األعضياء فقيط، ولكنييا تيوفر أيضيًا 

 (36).إطارًا مرجعيًا لتوجيو التفسيرات اإلدارية نحو القضايا االستراتيجية
حييث أصيبحت  ،فإن العقمية اإلدارية داخيل المنظمية تتشيكل مين خيالل ىويتييا التنظيميية لذا 

فسييير عميييى أنييييا معييياني القضيييايا البيئيييية تييييارًا رئيسييييًا لميويييية التنظيميييية داخيييل المؤسسيييات، وتق 
  (37).إيجابية تشجع أعضاء المؤسسة عمى المساىمة في االلتزام باألنشطة البيئية بشكل أكبر
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 وااللتزام البيئي في الجامعات: ،العالقة بين اليوية التنظيمية الخضراء
ييذىا بشيكل مالئيم يشيكل التعبير عن التفسيرات البيئية أو طرح رؤية بيئية اسيتراتيجية وتنفإن 

أن تحفيييز األعضييياء عميييى البحيييث عييين يمكييين لميويييية التنظيميييية المتكاممييية مييييزة بيئيييية، حييييث 
يمكيين أن كمييا وخمييق شييعور بالوحييدة يمكيين أن يكييون قييوة دافعيية وراء األداء المتفييوق،  ،حمييول

فيييي تمثييل مييوردًا  وتنفيييذىا، ،افسييية ميين خييالل السييموكيات التكيفييية الجديييدةتييؤدي إلييى ميييزة تن
 يؤدي إلى تحقيق مزايا مستدامة. 

والمسييتفيدين،  ،وميين المثييير لمدىشيية أن الصييورة التنظيمييية أصييحبت حاسييمة بالنسييبة لمعمييالء
 أعمالييا،ومنيا الجامعات ليس فقط عمى إضفاء الشيرعية عميى  ،األمر الذي أجبر المنظمات

ذا ليم يظييير  ،لكين أيضيًا إظييار التزاميييا تجياه البيئية ميين أجيل إرضياء المسييتيمكين البيئييين، وا 
ومنتجييات منظميية  ،وخييدمات المنظميية لصييالح خييدمات ،قييد يتخمييوا عيين منتجيياتف ىييذا االلتييزام

المنظمية بكونييا مؤسسية صيديقة لمبيئية  ادعياءاتأخرى، وفي كثير من األحيان قيد ال تتوافيق 
 Greenwashingوىييذا ميا يييدل عميى مصييطمح الغسيل األخضيير، (38)نشييطتيا التنظيمييةميع أ

 ، فييي حييينالييذي يسييتخدم فييي الظييروف التييي تؤكييد فييييا المنظمييات أن المنييتج صييديق البيئيية
 (39).يفشل في تحقيق أداء الحماية البيئية المتوقع

ن االخييييتالف فييييي األداء المزعييييوم خمييييق التييييردد بييييين  ،والفعمييييي لممنتجييييات الصييييديقة لمبيئيييية ،وا 
عمى سموكيم الشرائي، وعنيدما يتعميق األمير بعيرض االىتماميات البيئيية  دورالمستيمكين مما 

أكثيير اسييتعدادًا لمييتحكم فييي الجوانييب الضييارة  ودعميييا، فييإن أعضيياء المنظميية يكونييوا ،المؤيييدة
عنييدما يكييون لييدييم وعيييًا متزايييدًا بالمشييكالت البيئييية المسييتمرة،  ، وذلييكلمنظمييتيم عمييى البيئيية

تحديييد قييدرة المنظميية عمييى المشيياركة فييي األنشييطة المؤيييدة لمبيئيية وجييود مييوظفين  فييييشييترط و 
عنيدما ال  بيئييةحل أي مشكمة بيئية، أو تنفيذ أي خطية  ومن الصعب ،فييا اً بيئي لدييم التزماً 

  (42).بداء التزاميم تجاه البيئةيكون الموظفون عمى استعداد إل
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وتحتاج المنظمات من أجيل تحسيين األنشيطة البيئيية إليى اختييار الممارسيات التيي ال تتجياوز 
ىويتيييا  مييعمنظميية دمييج االىتمامييات البيئييية ال ويجييب عمييىتكمفيية المبييادرات الصييديقة لمبيئيية، 

والمواثييييق  ،وضييع القواعيييد يييياليييذا يقيييع عمييى عاتق ،البيئييي دورتجاىييل اليييو التنظيمييية الخضيييراء 
وعممياتيييا قيييد المراقبيية بمييا يسيياعد فييي اإلجابيية عمييى  ،والتشييريعية إلبقيياء إجراءاتيييا ،التنظيمييية

 األسئمة المتعمقة بمدى تأثير عممياتيا عمى البيئة.
     عرض البحث والمناقشة والتحميل: الثاني عشر

 كما بالجدول التالي:     تحديدىا يمكن البحث، ىذا عمييا طبق التي المجتمعاتإن 
 : المجتمعات التي طبق عمييا البحث(2جدول )
                                           التكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرار                                                                                                                                                                  

 % ك لمت ير الديم رافي ا ا

 النوع
 52 52 ذكور
 52 52 إناث

 الكمية 
 62 62 نظرية
 42 42 عممية

 المنصب الوظيفي
 78 78 موظف إداري
 16 16 محاضر
 6 6 مدرس

 العمر

 5 5 25أقل من 
 37 37 32-25بين 

 48 48 32أكثر من 
 12 12 سنة فأكثر 45من 

 222 ن
%( من المبحوثين في ىذه الدراسة كيانوا 52تشير البيانات الواردة في الجدول السابق إلى أن )

أنيا وىيذا ييدل مين وجيية نظير الباحثية عميى ، %(52من الذكور، في حين بمغت نسبة اإلنياث )
لمكميييات التييي الييذكور واإلنيياث كييانوا ميتمييين بإبييداء وجييية نظييرىم فيمييا يخييص اليوييية التنظيمييية 

 يعممون بيا، ودورىا في تحسين االلتزام البيئي لدييم.
%( ميين المبحييوثين فييي ىييذه الدراسيية كانييت 5توضييح البيانييات الييواردة فييي الجييدول السييابق أن )

سيينة  32-35سيينة، فييي حييين كانييت نسييبة الييذين تراوحييت أعمييارىم بييين  25أعمييارىم أقييل ميين 
%(، كما شكًّمت نسبة من ىم فيي 48سنة ) 32 أكثر مننسبة ذوي األعمار  %(، وبمغت37)

 32وأكثيير ميين   32-25بييين %(، حيييث كانييت الفئيية العمرييية 12سيينة وأكثيير نسييبة ) 45سيين 
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فيأكثر،  45ومن  سنة 25أقل من بفارق كبير عن الفئتين  باليوية التنظيميةاىتمامًا  أكثرسنة 
 االىتميام بالبيئيةتعتبير فتيرة ذروة  42-32وىنا الحظت الباحثة بأن الفترة العمرية الممتيدة بيين 

 في ىذه الفترة. اليوية التنظيمية الخضراءمما يزيد من أىمية 
%( ميين المبحييوثين فييي ىييذه الدراسيية 62أن ) توضييح البيانييات الييواردة فييي الجييدول السييابقكمييا 

%( مين الكمييات التطبيقيية، وىيذا ييدل عميى اىتميام أكثير مين 42كانوا من الكمييات النظريية، و)
 العاممين بالكميات النظرية بكل ما يتعمق بأداء الكميات البيئي.

%( ميين المبحييوثين فييي ىييذه 78تشييير البيانييات الييواردة فييي الجييدول السييابق إلييى أن )فييي حييين 
، ونسيييبة %(16) المحاضيييرين، فيييي حيييين بمغيييت نسيييبة الميييوظفين اإلدارييييينالدراسييية كيييانوا مييين 

أنييا المييوظفين اإلداريييين كييانوا أكثيير احثيية عمييى وىييذا يييدل ميين وجييية نظيير الب%(، 6المدرسييين )
اىتمامييًا بمييا يخيييص اليوييية التنظيمييية لمكمييييات التييي يعمميييون بيييا، ودورىييا فيييي تحسييين االلتيييزام 
البيئييي لييدييم نظييرًا لتواجييدىم فييييا لوقييت أطييول ميين المحاضييرين والمدرسييين الييذين ينتقمييون ميين 

 كمية إلى أخر بحكم عمميم.

 البحثنتائج : الثالث عشر
  االلتزام تحسين في الخضراء التنظيمية اليوية دورالفروق بين الذكور واإلناث في 

 دالة غير وجود فروق ANOVAأظير اختبار تحميل التباين أحادي االتجاه  :البيئي
 االلتزام تحسين في الخضراء التنظيمية اليوية دورفي  واإلناث الذكور بين إحصائياً 
 كما ىو موضح في الجدول التالي: ، البيئي

  الخضراء التنظيمية اليوية دور في واإلناث الذكور بين الفروق: (0جدول )
 البيئي االلتزام تحسين في

المتوسط  العدد النوع المحور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجة 
 الحرية

مستو  
 المعنوية

اليوية 
 التنظيمية

 2.48 3.34 52 ذكر
1.12 98 2.27 

 2.37 3.25 52 أنثى
االلتزام 
 البيئي

 2.44 3.23 52 ذكر
1.19 98 2.24 

 2.42 3.13 52 أنثى

  تحسين في الخضراء التنظيمية اليوية في دورلممبحوثين  نوع الكميةالفروق بين 
دالة إحصائيًا  فروق أظير اختبار تحميل التباين أحادي االتجاه وجود البيئي: االلتزام

 تحسين في الخضراء التنظيمية اليوية دور في لمبحوثينالتي يعمل بيا انوع الكمية  بين
 البيئي، كما ىو موضح في الجدول التالي: االلتزام



279 

 

  الخضراء التنظيمية اليوية دور في لممبحوثيننوع الكمية  بين : الفروق(2جدول )
 البيئي االلتزام تحسين في

نوع  المحور
 الكمية

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجة 
 الحرية

مستو  
 المعنوية

اليوية 
 التنظيمية

 2.42 2.22 62 نظرية
-5.44 98 2.222 

 2.07 2.54 42 عممية
االلتزام 
 البيئي

 2.25 0.99 62 نظرية
-6.49 98 2.222 

 2.28 2.47 42 عممية

  في الخضراء التنظيمية اليوية في دورلممبحوثين الفروق بين الفئات العمرية 
 غير فروق أظير اختبار تحميل التباين أحادي االتجاه وجود البيئي: االلتزام تحسين

 الخضراء التنظيمية اليوية دور في لممبحوثين العمرية الفئات جميع إحصائيًا بين دالة
 التالي:، كما ىو موضح في الجدول البيئي االلتزام تحسين في

  الخضراء التنظيمية اليوية دور في لممبحوثين العمرية الفئات بين : الفروق(4جدول )
 البيئي االلتزام تحسين في

المتوسط  العدد فئات العمر المحور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ف(

درجة 
 الحرية

مستو  
 المعنوية

اليوية 
 التنظيمية

 2.33 3.22 5 25أقل من 

1.23 3 
97 

2.39 
 2.47 3.28 37 35-25بين 
 2.38 3.35 48  45-35من 
 2.49 3.24 12 62-45من 

 2.42 3.29 122 المجموع

االلتزام 
 البيئي

 2.23 2.92 5 25أقل من 

1.1 
3 
96 2.36 

 2.42 3.18 37 32-25بين 
 2.43 3.24 48 32أكثر من 

 2.52 3.15 12 62-45من 
 2.43 3.18 122 المجموع

  في الخضراء التنظيمية اليوية في دورلممبحوثين  المناصب الوظيفيةالفروق بين 
 غير فروق أظير اختبار تحميل التباين أحادي االتجاه وجود البيئي: االلتزام تحسين

 الخضراء التنظيمية اليوية دور في لممبحوثين الوظيفية المناصب بين إحصائيًا بين دالة
 البيئي، كما ىو موضح في الجدول التالي: االلتزام تحسين في
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  الخضراء التنظيمية اليوية دور في لممبحوثين بين المناصب الوظيفية : الفروق(5جدول )
 البيئي االلتزام تحسين في

المتوسط  العدد فئات العمر المحور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ف(

درجة 
 الحرية

مستو  
 المعنوية

اليوية 
 التنظيمية

 2.42 2.09 78 موظف اداري

2.42 
0 
97 

2.66 
 2.46 2.06 26 محاضر
 2.07 2.44 6 مدرس
 2.40 2.09 122 المجموع

االلتزام 
 البيئي

 2.40 2.24 78 موظف اداري

2.27 
0 
97 

2.20 
 2.47 2.08 26 محاضر
 2.44 2.25 6 مدرس
 2.42 2.28 122 المجموع

  باستخدام اختبار  :نوع الكمية لممبحوثين واليوية التنظيمية وااللتزام البيئيالعالقة بين
، تشير النتائج إلى وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيًا بين Pearsonمعامل االرتباط 
، وبمستوى معنوية اليوية التنظيمية، وااللتزام البيئيمع  نوع الكميةكل من متغير 

 ىو موضح في الجدول التالي:، كما 2.222
 البيئي وااللتزام التنظيمية واليوية لممبحوثين الكمية نوع بين العالقة: (6جدول رقم )

 مستو  المعنوية قيمة معامل بيرسون المت يرات 
االلتزام البيئي(/ الكمية × )اليوية التنظيمية 

 2.222 2.48 النظرية

الكمية االلتزام البيئي(/ × )اليوية التنظيمية 
 2.22 2.29 العممية

 2.222 2.58 االلتزام البيئي× )اليوية التنظيمية 
 122 ن

 أىم النتائج العامة لمدراسة الكمية: 
إدراكيييم لييدور اليوييية التنظيمييية فييي لمبحييوثين فييي ا نييوع دراسيية الفييروق بييين ميين خييالل  .2

أكثير مين دالية إحصيائيًا بمسيتوى معنويية غيير فيروق  توجيد تحسين االلتزام البيئي ليدييم،
 -وبالعودة إلى المتوسطات الحسابية جاء ترتيب النوع: اليوية التنظيمية ذكور، (2.25)

 إناث، االلتزام البيئي ذكور إناث.
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الكميية لممبحيوثين فيي إدراكييم ليدور اليويية التنظيميية  من خيالل دراسية الفيروق بيين نيوع  .0
توجييد فييروق داليية إحصييائيًا بمسييتوى معنوييية أكثيير ميين  ييم،فييي تحسييين االلتييزام البيئييي لييد

(، وبييييالعودة إلييييى المتوسييييطات الحسييييابية جيييياء ترتيييييب الكمييييية: اليوييييية التنظيمييييية 2.22)
 نظرية.-نظرية، االلتزام البيئي عممية -عممية

فييييي إدراكيييييم لييييدور اليوييييية  ميييين خييييالل دراسيييية الفييييروق بييييين الفئييييات العمرييييية لممبحييييوثين .2
توجيييد فيييروق غيييير دالييية إحصيييائيًا بمسيييتوى  التنظيميييية فيييي تحسيييين االلتيييزام البيئيييي ليييدييم،

(، وبييييالعودة إلييييى المتوسييييطات الحسييييابية جيييياء ترتيييييب الفئييييات 2.25معنوييييية أكثيييير ميييين )
، 25، أقيييل مييين 62-45، مييين 35-25، مييين 45-35العمريييية: اليويييية التنظيميييية مييين 

 .25، أقل من 62-45، من 35-25، من 45-35من  االلتزام البيئي:
ميين خييالل دراسيية الفييروق بييين المناصييب الوظيفييية لممبحييوثين فييي إدراكيييم لييدور اليوييية  .4

توجيييد فيييروق غيييير دالييية إحصيييائيًا بمسيييتوى  التنظيميييية فيييي تحسيييين االلتيييزام البيئيييي ليييدييم،
يييب المناصييب (، وبييالعودة إلييى المتوسييطات الحسييابية جيياء ترت2.25معنوييية أكثيير ميين )

 -محاضير، االلتيزام البيئيي: ميدّرس -موظيف إداري -الوظيفية: اليويية التنظيميية ميدّرس
 محاضر -موظف إداري

اليوييية التنظيمييية، مييع  نييوع الكميييةبييين كييل ميين متغييير توجييد عالقيية ارتبيياط داليية إحصييائيًا  .5
 وااللتزام البيئي.
 مقترحات البحث:

تعزييييز ، و لكمييييات جامعيية دمشيييق ليييدى العييياممين فيييييابإظييييار اليويييية التنظيميييية االىتمييام  .2
 لدييم. البيئي تحسين االلتزامفي  اأىميتي

تعزييييز ىويتييييا التنظيميييية خيييالل مييين  العييياممين فييييياليييدى  ليييدورىا البيئيييي الكميييياتتعزييييز  .0
 البيئية، وتحسين التزاميا البيئي.تحمل مسؤولياتيا ، و الخضراء

مييدى تحقيييق اليوييية التنظيمييية لكميييات جامعيية  إجييراء البحييوث المسييحية باسييتمرار لمعرفيية .2
 دمشق لدورىا في تحسين االلتزام البيئي لمعاممين فييا.

إجراء الندوات التثقيفيية لمعياممين لتوضييح مفييوم االلتيزام البيئيي ليدييم، وتعيرفييم باليويية  .4
 التنظيمية لكمياتيم، ودور تمك اليوية في تحسين ىذا االلتزام لدييم.
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