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ازداد سعي مختمف المؤسسات السياحية والفندقية إلي تبني ممارسات إدارة الموارد 
بيئة العمل السريعة والمتالحقة التي تطرأ عمي البشرية الخضراء لمواكبة التغيرات 

، والقيام بدورىا في الحفاظ عمي البيئة ومواردىا، وتقميل اآلثار السمبية والفندقي السياحي
الناتجة عن أنشطتيا وعممياتيا. ىدفت ىذه الدراسة إلي قياس أثر تبني إدارة الموارد 

والتوصيف الوظيفي األخضر، البشرية الخضراء وممارساتيا المتمثمة في التحميل 
واالستقطاب األخضر، واالختيار األخضر، والتوجيو األخضر، والتدريب والتطوير 
األخضر، وتقييم األداء األخضر، والمكافآت الخضراء عمي األداء المستدام في 

إذا كان ىناك فروق ما الفندقية. كما ىدفت الدراسة إلي تحديد و  السياحية المؤسسات
استجابات عينة الدراسة لمتغيري إدارة الموارد البشرية الخضراء وممارساتيا إحصائية في 

واألداء المستدام تعزي لممتغيرات الديموجرافية والوظيفية. اعتمدت الدراسة عمي استمارة 
عمي كل من شركات  استمارة 8731االستبيان كأداة رئيسية لتجميع البيانات. تم توزيع 

استمارة في شركات  486بواقع  الخمس نجوم بمحافظة القاىرة، السياحة فئة )أ( والفنادق
في الفنادق الخمس نجوم بمحافظة القاىرة، بينما تم االعتماد  346السياحة فئة )أ(، و 

يجابي  446عمي تحميل  استمارة صالحة. أوضحت نتائج الدراسة وجود تأثير معنوي وا 
ء المستدام لممؤسسات السياحية إلدارة الموارد البشرية الخضراء عمي تعزيز األدا

والفندقية. كما بينت نتائج الدراسة أن جميع ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء 
يجابيًا في األداء المستدام.  تؤثر معنويًا وا 

 مقدمة

االستقرار تعانى بيئة العمل اليوم من عدد كبير من األزمات التي تؤثر عمييا مثل األزمات المالية، عدم   
 Elbaz) االقتصادي، أزمات سياسية، مشكمة اإلرىاب، العولمة، المنافسة الشديدة، مشاكل ثقافية، ومشاكل بيئية
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et al., 2022) كل ىذه األزمات تؤثر بشكل كبير عمي أداء الشركات وقدراتيا التنافسية، وصعوبة البقاء .
فعالة وموارد بشرية  استراتيجياتىذه األزمات من خالل  واالستمرار في بيئة العمل. ومن ثم يجب عمييا مواجية

. ومع التحول من الشركات التقميدية التي تيتم باألرباح فقط إلي (Khairat & Al-Romeedy, 2016) متميزة
الشركات التي تيتم بكل من األرباح بجانب الكفاءات واإلستراتيجيات؛ ازدادت أىمية االستدامة، والممارسات 
الخضراء كأدوات ىامة لمحفاظ عمي البيئة. ىذا النوع الجديد من الشركات يتطمب مستوي عالي من الميارات 
الفنية واإلدارية من جانب العاممين، نظرًا لتأثير ذلك عمي استدامة الميزة التنافسية ليا. وقد دفع التطور في 
     السوق وزيادة األنشطة التي تؤثر عمي البيئة الشركات إلي تبني مبادرات بيئية كجزء من مسئوليتيا االجتماعية. 

ت إلي الحفاظ باستمرار عمي نجاح ىذه الشركات، وضمان وتيدف السياسات الخضراء التي وضعتيا المؤسسا  
بقائيا واستمراريتيا في سوق العمل. ومن ىنا جاءت ضرورة التحول من إدارة الموارد البشرية التقميدية إلي إدارة 

، وكمك لضرورة التوعية البيئية لمعاممين. والعشرين الحادين الموارد البشرية الخضراء كضرورة حتمية لمقر 
موارد البشرية ىي التي تساعد عمي نجاح أو فشل تطبيق الممارسات والسياسات الخضراء، وتمكن الشركات فال

كما ازداد االىتمام بإدارة  (.Al-Romeedy, 2019من تحقيق كال من األىداف المالية واألىداف الخضراء )
وأنشطة خضراء مستدامة في ضوء الموارد البشرية الخضراء، نظرًا لزيادة الحاجة إلي ضرورة تبني ممارسات 

مبادرات المؤسسات الدولية التي أبرزت ضرورة الحفاظ عمي البيئة، واالستغالل األمثل لمواردىا خاصة بعد الثورة 
الصناعية وما نتج عنيا من آثار سمبية عمي البيئة ومواردىا، وكذلك استجابة لمتوسع في بيئة العمل العالمية، 

 (.2222ة عن ذلك والتي تسببت في زيادة معدالت التدىور البيئي بشكل عام )عمي، واآلثار السمبية الناتج

كذلك ترتكز إدارة الموارد البشرية الخضراء عمي تعزيز وعي العاممين بالقضايا البيئية، وكيفية تحقيق االستدامة   
خضر، مما ينعكس عمي من خالل تنفيذ ممارسات وأنشطة صديقة لمبيئة، والحفاظ عمي رأس المال الفكري األ

تحسين الكفاءة والفاعمية في العمل، وتخفيض التكاليف، وزيادة مشاركة العاممين، والتزاميم ووالئيم لمشركة، 
(. يساىم تبني وتطبيق األنشطة والممارسات 2222ومشاركتيم اإليجابية في حل المشكالت البيئية )الموجي، 

تنفيذ أنشطة لزة تنافسية. ومن ثم تسعي الكثير من الشركات الخضراء في تحسين أداء الشركات، وتحقيق مي
(. وفي ظل التطورات التي تشيدىا بيئة العمل والمنافسة 2228خضراء ضمن أنشطتيا التقميدية )صالح وفخري، 

 Baggio & Valeri, 2020; Jangالشديدة، وىو ما يمثل تحديًا لبقاء واستمرار ونمو الشركات في بيئة العمل )

& Zheng, 2020)تسعي تمك الشركات إلي البحث عن آليات وممارسات تحقق بيا األداء المستدام الذي  ؛
يرتكز عمي تحقيق نتائج إيجابية لكافة األطراف ذات العالقة من النواحي االقتصادية والبيئية واالجتماعية )ناصر 

ي استغالل كافة إمكانياتيا ومواردىا في (. يعتمد األداء المستدام لمشركات عمي قدرتيا وكفاءتيا ف2222الدين، 
 (.2284تحقيق أىدافيا )أبو زيد والرميدي، 

 مشكمة الدراسة
كمدخل إداري جديد إلدارة  يعمي الرغم من ظيور مصطمح إدارة الموارد البشرية الخضراء في بداية القرن الحال  

البيئة داخل المنظمة عن طريق تنفيذ بعض الممارسات واألنشطة الخضراء التي تيدف إلي االستخدام الفعال 
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لمموارد، إال أن ىذا المصطمح ال يزال حديثًا في مجال إدارة الموارد البشرية خاصة في الدول النامية، وىو ما 
وارد البشرية. وقد فرض ذلك ضرورة الوفاء باحتياجات البيئة من خالل خمق بعض التحديات أمام متخصصي الم

تبني ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء التي تتوافق مع اإلدارية البيئية، مما يوفر الفرصة الستدامة أداءىا 
 (.2228في بيئة العمل )إسماعيل، 

فاظ عمي االستدامة، زادت الحاجة إلي ضرورة مع زيادة االىتمام بقضايا ومشكالت البيئة، وضرورة الح  
الممارسات الخضراء، وكذلك التوسع في الوظائف الخضراء التي تضمن  شركات السياحة والفنادقاالىتمام بتبني 

أدركت مختمف المؤسسات السياحية  (.2228مموارد )الصمادي، لالحفاظ عمي البيئة، واالستخدام المستدام 
الذي تمعبو إدارة الموارد البشرية الخضراء في زيادة قدرة تمك المؤسسات عمي التعامل والفندقية أىمية الدور 

اإليجابي مع متطمبات بيئتي العمل الداخمية والخارجية، خاصة في ظل المتطمبات الواسعة لبيئة العمل، وكذلك 
المؤسسات إلي ضرورة التوسع نحو االتجاه إلي الممارسات المستدامة داخل مختمف المؤسسات. لذا سعت ىذه 

البحث عن أفضل الموارد البشرية ممن لدييم خمفيات بيئية تدعم قدراتيا عمي حماية البيئة، واستقطاب تمك 
الموارد وتدريبيا وتأىيميا لتصبح أكثر كفاءة في تنفيذ الممارسات المستدامة في العمل )متمف وصالحي، 

2222.) 
بتبني ممارسات جديدة، والبحث المستمر عن الممارسات  والفندقيةالمؤسسات السياحية وقد قامت العديد من  

عمي البيئية. نظرًا  المؤسساتالتي تساعد في دعم قدرتيا عمي التعامل مع اآلثار السمبية ألنشطة وعمميات تمك 
ء يرتبط بشكل كبير بتميز ىؤال المؤسسات، وأن األداء المستدام لتمك المؤسساتألن العاممين ىم أىم أصول 

تبني ممارسات خضراء تحقق تمك  المؤسساتالعاممين في تحقيق أىداف مستدامة، وىو ما فرض عمي ىذه 
 األىداف وتدعم قدراتيا عمي االستمرار واالستدامة في بيئة العمل.

( وجود قمة في الدراسات التي تناولت ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء في 2222أبرزت دراسة الموجي ) 
عمي الرغم من زيادة أىمية الموارد البشرية الخضراء في العديد من المجاالت في  مؤسسات السياحية والفندقيةال

مرتبطًا بشكل  تمك المؤسساتالقطاعات المختمفة سواء اقتصادية أو تجارية أو غيرىا. كما أصبح تحقيق أىداف 
فيو إلي ضمان بقاءىا ونموىا وتنافسييا، وفي  المؤسسةكبير بضرورة تحقيق أداء متميز ثالثي األبعاد، تسعي 

(. وبناًء عمي ما سبق؛ 2222نفس الوقت االلتزام بواجباتيا نحو البيئة والمجتمع الذي تعمل فيو )بمبل ودباح، 
تسعي ىذه الدراسة إلي تقييم أثر تبني المؤسسات السياحية والفندقية لممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء في 

 األداء المستدام.تعزيز 
 أهداف الدراسة

تسعي الدراسة إلي تحقيق اليدف الرئيسي المتمثل في تقييم أثر تبني ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء 
عمي األداء المستدام في المؤسسات السياحية والفندقية. وينقسم ىذا اليدف إلي عدة أىداف فرعية عمي النحو 

 التالي:
 تبني المؤسسات السياحية والفندقية لممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء.قياس درجة  -8
 تقييم مستوي األداء المستدام في المؤسسات السياحية والفندقية. -2
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 إبراز أىم ممارسات وتحديات إدارة الموارد البشرية الخضراء في المؤسسات السياحية والفندقية. -7
 إدارة الموارد البشرية الخضراء واألداء المستدام في المؤسسات السياحية والفندقية.تقييم العالقة بين ممارسات  -6
 فحص أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء عمي األداء المستدام في المؤسسات السياحية والفندقية. -5

 فروض الدراسة
 تقوم الدراسة عمي الفروض التالية:

يجابيًا في تعزيز األداء المستدام في المؤسسات  . تؤثر ممارسات إدارة الموارد8 البشرية الخضراء معنويًا وا 
 السياحية والفندقية.

يجابيًا في األداء المستدام في المؤسسات السياحية والفندقية.8.8  . يؤثر التحميل والتوصيف األخضر معنويًا وا 
يجابيًا في األداء المستد2.8  ام في المؤسسات السياحية والفندقية.. يؤثر االستقطاب األخضر معنويًا وا 
يجابيًا في األداء المستدام في المؤسسات السياحية والفندقية.7.8  . يؤثر االختيار األخضر معنويًا وا 
يجابيًا في األداء المستدام في المؤسسات السياحية والفندقية.6.8  . يؤثر التوجيو األخضر معنويًا وا 
يجابيًا في األداء المستدام في المؤسسات السياحية والفندقية.. يؤثر تقييم األداء األخضر مع5.8  نويًا وا 
يجابيًا في األداء المستدام في المؤسسات السياحية والفندقية.4.8  . يؤثر التدريب والتطوير األخضر معنويًا وا 

يجابيًا في األداء المستدام في المؤسسات السياحية و ت. 3.8  الفندقية.ؤثر المكافآت الخضراء معنويًا وا 

. ىناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة لممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء المتمثمة 2
في التحميل والتوصيف األخضر، واالستقطاب األخضر، واالختيار األخضر، والتوجيو األخضر، وتقييم األداء 

داء المستدام وأبعاده المتمثمة في األداء األخضر، والتدريب والتطوير األخضر، والمكافآت الخضراء، واأل
االقتصادي، واألداء االجتماعي، واألداء البيئي تعزي لممتغيرات الديموجرافية المتمثمة في مكان العمل، والنوع، 

 والسن، والمؤىل، وعدد سنوات الخبرة.

 . اإلطار النظري 2
 . إدارة الموارد البشرية الخضراء2.2

 رد البشرية الخضراءمفهوم إدارة الموا 2.2.2

تعد إدارة الموارد البشرية الخضراء من المفاىيم المعاصرة في الدراسات والفكر اإلداري، والتي تربط بين أنشطة  
(. جاء مفيوم إدارة الموارد البشرية كأحد 2222الموارد البشرية والحفاظ عمي البيئة وتحقيق االستدامة )أبو جراد، 

 Gaafarة داخل الشركات التي تسعي لمحفاظ عمي البيئة، وضمان االستدامة البيئية )الممارسات اإلدارية الجديد

et al., 2021 لقد ُعرفت إدارة الموارد البشرية الخضراء عمي أنيا تمك اإلدارة الحديثة لمموارد البشرية بالشركات .)
لقيام ببعض الممارسات الخضراء مثل والتي ترتبط بالعديد من الجوانب البيئية المتعمقة بالعمل والتي تتمثل في ا

التوظيف األخضر، والتدريب األخضر، والتحفيز األخضر، وتقييم األداء األخضر، كل ذلك بيدف تعزيز األداء 
 (.2222المستدام لتمك الشركات والذي يساىم في تقديم منتجات وخدمات مستدامة )متمف وصالحي، 
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( أن إدارة الموارد البشرية الخضراء ىي مجموعة األنشطة والممارسات التي تقوم بيا 2228كما يري الصمادي ) 
اآلثار السمبية ألنشطة يقمل من إدارة الموارد البشرية لتكون أكثر حفاظًا عمي البيئة، واستخدام الموارد بشكل 

رية الخضراء عمي أنيا األنشطة والممارسات التي تنفذىا الشركة عمي البيئة. كذلك يمكن تعريف إدارة الموارد البش
المنظمة والعاممين فييا والتي تيدف إلي زيادة االىتمام بالبيئة، وتحسين مستويات االستدامة البيئية عن طريق 
الحفاظ عمي البيئة، وتخفيض نسبة التموث الناتج عن أنشطة الشركة وعممياتيا، والحفاظ عمي الطاقة والموارد 

( إدارة الموارد البشرية الخضراء عمي أنيا استقطاب 2228(. ويعرف صالح وفخري )2222لمختمفة )حداد، ا
واختيار العاممين الذين لدييم معرفة بالممارسات الخضراء والمستدامة في العمل، وتدريبيم وتنمية قدراتيم، وتقييم 

مبادرات خضراء من خالل تحفيزىم وتشجيعيم عمي األداء في ضوء الممارسات البيئية، وتوجيو العاممين لتنفيذ 
 اإلبداع والتميز األخضر في العمل.

 أهمية إدارة الموارد البشرية الخضراء 2.2.2
أصبحت إدارة الموارد البشرية الخضراء جزءًا من خطط وسياسات العمل ببعض الشركات خالل السنوات القميمة   

التوسع في تبني ممارسات تعزز من قدراتيا عمي الحفاظ عمي الماضية، حيث بدأت ىذه الشركات تعمل عمي 
ىذه الشركات توفير الوظائف الخضراء، والتسويق األخضر، والعمميات تبنت البيئة ألطول فترة ممكن، فقد 

الخضراء ... وغيرىا من الممارسات التي تضمن استدامتيا ألطول فترة ممكنة في بيئة العمل )الصمادي، 
ارة الموارد البشرية الخضراء العديد من المزايا لمشركات والعاممين بيا، مثل المساىمة في تحقق إد (.2228

الحفاظ عمي البيئة، وتجنب المخاطر في بيئة العمل، وتعزيز مستوي االلتزام واالرتباط الوظيفي لدي العاممين، 
، بجانب زيادة القدرة عمي جذب وتحسين جودة الحياة الوظيفية، وتعزيز ممارسة سموكيات المواطنة التنظيمية

المزيد من العمالء، وتحفيزىم عمي شراء الخدمات والمنتجات الخضراء، وزيادة القدرة عمي االحتفاظ بالعمالء 
 (.2228)الصمادي، 

كما تنبع أىمية إدارة الموارد البشرية الخضراء من خالل دورىا في زيادة اإلنتاجية المستدامة، وتحقيق ميزة   
زاد االىتمام بإدارة  مستدامة، وتعزيز القدرات التنافسية لمشركات، وزيادة االحتفاظ بالعاممين المميزين. تنافسية

الموارد البشرية الخضراء داخل الشركات، واعتبارىا من أىم أصوليا، وأن تنمية تمك الموارد أصبح ضرورة في 
كما أدركت تمك الشركات أىمية وجود إدارة  ظل بيئة العمل التي تشجع وتحفز عمي ممارسة أنشطة االستدامة.

الموارد البشرية الخضراء من خالل استقطاب العاممين المميزين، وتنمية مياراتيم وقدراتيم الوظيفية، وتحقيق ميزة 
 (.2222تنافسية، وىو ما يساىم في استدامة أداء تمك الشركات )أبو جراد، 

ضراء من خالل دورىا في تحقيق الميزة التنافسية من خالل تحسين كما برزت أىمية إدارة الموارد البشرية الخ  
مستوي جودة الخدمات، وتخفيض التكمفة، وزيادة درجة التميز في األداء، ودعم اإلبداع واالبتكار )الجيوسي 

( أن إدارة الموارد البشرية تؤثر إيجابيًا في دعم التنمية 2222(. أوضحت نتائج دراسة عمي )2222والنجار، 
( أن ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء متمثمة في االختيار 2228أبرزت نتائج دراسة حسن ) المستدامة.

والتوظيف األخضر، والتدريب والتطوير األخضر، وكذلك المكافآت والتعويض األخضر تساىم بشكل واضح في 
  ذلك تحسين السمعة التنظيمية لمشركات. تشجيع وتحفيز العاممين عمي ممارسة سموكيات المواطنة التنظيمية، وك
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( عمي أن إدارة الموارد البشرية الخضراء تساعد في توفير أساس قوي لتحقيق األداء 2228كذلك أكد إسماعيل )
( إلي أن ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء 2228األخضر. عالوة عمي ذلك توصمت دراسة أبابكر )

والتدريب والتطوير األخضر، وتقييم األداء األخضر، وأنظمة  يار األخضر،المتمثمة في التوظيف واالخت
 التعويض والتحفيز األخضر تؤثر بشكل إيجابي في دعم المكانة اإلستراتيجية لممنظمات.

أما بالنسبة ألىمية إدارة الموارد البشرية الخضراء في صناعة السياحة والضيافة؛ فقد أبرزت دراسة متمف   
( أن إدارة الموارد البشرية الخضراء تساىم بشكل إيجابي في زيادة تميز الخدمات السياحية 2222وصالحي )

المختمفة التي تقدميا المؤسسات السياحية والفندقية. تظير أىمية إدارة الموارد البشرية الخضراء من خالل التركيز 
سة بعض السموكيات األخالقية عمي استقطاب العاممين أصحاب الميارات والخبرات البيئية، بجانب ممار 

اإليجابية نحو البيئة عن طريق تنفيذ أنشطة صديقة لمبيئة. كما تبرز أىمية إدارة الموارد البشرية في تحسين أداء 
العاممين، واالستخدام األمثل لمموارد المختمفة، وتجنب الممارسات السمبية في العمل، وىو ما ينعكس عمي تحقيق 

 (.2222مات السياحية المختمفة )متمف وصالحي، التميز في تقديم الخد

في كما تحقق إدارة الموارد البشرية الخضراء العديد من المزايا لممؤسسات السياحية والفندقية، والتي تتمثل   
تعزيز قيمة العالمة ، و تحسين صورة وسمعة المؤسسات السياحية والفندقيةدوران العمالة، و انخفاض معدالت 

زيادة قدرة المؤسسات السياحية والفندقية في التعامل مع القضايا البيئية ، و سات السياحية والفندقيةالتجارية لممؤس
 دعم وتشجيع اإلبداع واالبتكار في تقديم خدمات ومنتجات خضراء تمبي رغبات واحتياجات العمالء، و المختمفة

 (.2222)الموجي، 

( أن إدارة الموارد 2228بيا كل من أحمد وأبو العنين عام )باإلضافة إلي ذلك أبرزت نتائج الدراسة التي قام   
يجابي في تحقيق الفنادق لميزة تنافسية. كما توصمت نتائج دراسة البطران  البشرية الخضراء تؤثر بشكل معنوي وا 

بين تبني ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء وتنمية  معنوي وطردي( إلي أن ىناك ارتباط 2222وآخرون )
)تشير الرشاقة اإلستراتيجية إلي قدرة الشركات عمي  السياحة الخضراء والرشاقة التنظيمية في شركات السياحة

 .التكيف بكفاءة مع كافة التغيرات في بيئة العمل الداخمية والخارجية واستغالل كافة الفرص المتاحة(

س نجوم بشرم الشيخ أن ىناك تأثير إيجابي ( التي تم تطبيقيا عمي الفنادق الخم2222بينت نتائج دراسة بكر )  
كبير إلدارة الموارد البشرية في دعم السموكيات المؤيدة لمبيئة، وتحسين الوعي البيئي لمعاممين، وتطوير األداء 

( والتي تم تطبيقيا عمي فنادق النجمة الخضراء في 2228البيئي لتمك الفنادق. وفي دراسة الغرابمي وآخرون )
جونة تم التوصل إلي أن ىناك عالقة ارتباط إيجابية بين ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء شرم الشيخ وال

واالبتكار األخضر في تمك الفنادق، وىو ما يتطمب ضرورة االىتمام بالتوسع في تنفيذ ممارسات وأنشطة إدارة 
 الموارد البشرية الخضراء لتحقيق مستويات مميزة من االبتكار األخضر.

( إلي أن ىناك العديد 2222ودمحم وآخرون ) Gaafar et al. (2021)و  Al-Romeedy (2019)قد أشار و  
زيادة الكفاءة  من الفوائد التي تحققيا إدارة الموارد البشرية الخضراء في شركات السياحة، والتي تتمثل في

المساىمة في زيادة ثقة العمالء ، و التجاريةضمان استدامة األنشطة ، و تحسين األداء المالي، و والفاعمية في العمل
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يجاد طرق جديدة لتخفيض ، و زيادة شيرة وانتشار الشركة، و في الشركة، وتحسين وضع الشركة في السوق  ا 
دعم انتماء العاممين وارتباطيم ، و اتخاذ قرارات صديقة لمبيئة وتحسين المبيعات، و التكاليف بدون خسارة المواىب

 حل المشكالت بطريقة إبداعية، وزيادة رغبة العاممين في تطوير الشركة.، و ل الجماعيتشجيع العم، و بالشركة

أن إدارة الموارد البشرية الخضراء  Gaafar et al. (2021)وفي دراسة تم تطبيقيا في شركات السياحة؛ أبرز 
عاممين األخضر. كما تساىم بشكل إيجابي في تعزيز ممارسات سموكيات المواطنة التنظيمية البيئية، وتمكين ال

أبرزت نتائج ىذه الدراسة وجود تأثير إيجابي لممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء في تحسين األداء البيئي 
أكدت بعض الدراسات السابقة )مثل: الزبيدي  وسموكيات الصوت األخضر لدي العاممين في شركات السياحة.

 Yong et al., 2020; Zaid et al., 2018; Mousa and Othman, 2020; Zhao et ؛2281وحمزة، 

al., 2021)  عمي وجود عالقة وتأثير بين ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء المختمفة واألداء المستدام
بأبعاده الثالثة. كما أن ىناك عالقة بين إدارة الموارد البشرية الخضراء واإلبداع األخضر في الفنادق والمنتجعات 

(Farooq et al., 2022( والسموكيات والميام الخضراء التي يقوم بيا العاممون في الفنادق ،)He et al., 

و  Masri (2016)؛ Nisar et al. (2021)(؛ 2283(. كذلك أبرزت دراسات كل من قشيطات )2021
Masri and Jaaron (2017) ؛Kim et al. (2019)  (2020) .وYusoff et al  وجود تأثير إلدارة الموارد

 البشرية الخضراء عمي األداء البيئي في الفنادق الخضراء. 

 . ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء2.2.2

( أن إدارة الموارد البشرية الخضراء تشمل كافة الممارسات والعمميات واألنشطة التي يتم 2222أوضح عمي )
اإليجابية لمحفاظ عمي البيئة، وتقميل اآلثار السمبية لممؤسسة عمي البيئة.  تنفيذىا داخل الشركة لتعظيم اآلثار

( بأن ىدفيا ىو زيادة وعي العاممين بكيفية التعامل مع البيئة، اإلجراءات المطموبة 2222وأضاف عبد العزيز )
ة. وتتضمن إدارة لذلك، كيفية تنفيذىا، وكيفية الحفاظ عمي البيئة. بجانب خمق ثقافة االستدامة داخل الشرك

الموارد البشرية الخضراء الممارسات التي تتم في وظائف الموارد البشرية مثل التوصيف والتحميل الوظيفي، 
تخطيط الموارد البشرية، االستقطاب، االختيار، التوجيو، التدريب، تقييم األداء، المكافآت ... وغيرىا من 

 ائف فيما يمي:ويمكن تمخيص أىم ممارسات تمك الوظالممارسات. 

وضغ ِهبَ وواججبد وِسئىٌيبد تذبفع ػٍي اٌجيئخ : تشمل تمك الوظيفة التحليل والتوصيف الوظيفي األخضر -أ

استذذاث في التوصيف الوظيفي، و ِتطٍجبد ثيئيخ واجتّبػيخ وشخصيخ وفٕيخ، ووجود في اٌتىصيف اٌىظيفي

أهّيخ وجىد اٌمذساد  ، وبػي ٌٍذفبظ ػٍي اٌجيئختشجيغ اٌؼًّ اٌجّ، ووظبئف ٌإلداسح اٌجيئيخ داخً اٌششوبد

 .اٌجيئيخ
اٌتخطيظ ٌجزة ػذد ِٓ اٌؼبٍِيٓ اٌمبدسيٓ ػٍي تٕفيز : تشمل ىذه الوظيفة تخطيط الموارد البشرية الخضراء -ب

 وضغ إستشاتيجيبد، وِجبدساد اإلداسح اٌخضشاء وجىد وظبئف وِهبساد جذيذح، واٌذبجخ إٌي أٔشطخ ثيئيخ

وضغ خطخ ٌمىح اٌؼًّ ٌٍتؼبًِ ِغ اٌطٍت اٌّتىلغ ، وتضّٓ تؼييٓ ِستشبسي وخجشاء ٌٍذفبظ ػٍي اٌجيئخ واٌطبلخ

 .ٌألػّبي اٌجيئيخ في اٌّستمجً
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تتضّٓ سيبسخ اٌششوخ  ، ووجىد سيبسخ ثيئيخ ٌٍششوبد اٌخضشاء: تشمل ىذه الوظيفة االستقطاب األخضر -ج

خضش أو دػُ اٌؼبٍِيٓ اٌذبٌييٓ ثيئيبً ػٓ طشيك صيبدح اٌىػي، اٌتؼٍيُ، لىح ػًّ ثيئيخ ِٓ خالي االستمطبة األ

اٌجذج ػٓ اٌؼبٍِيٓ ، بجانب دِج سيبسخ اٌششوخ اٌجيئيخ ِغ إستشاتيجيخ االستمطبةو، اٌتذسيت، اٌتطىيش ٌٍؼبٍِيٓ

ي صيبدح استمطبة اٌؼبٍِيٓ روي االهتّبِبد اٌجيئيخ يؤدي إٌ، واٌزيٓ يشغجىْ في اٌؼًّ ثبٌششوبد اٌخضشاء

 .استخذاَ اٌتىٕىٌىجيب في ػٍّيخ االستمطبة، واٌجىدح، وتذسيٓ سّؼخ اٌششوخ

اختيبس ، ووضغ ِؼبييش ثيئيخ ِٓ ضّٓ ِؼبييش اختيبس اٌّششذيٓ: تشمل ىذه الوظيفة االختيار األخضر -د

 .ػبٍِيٓ ٌذيهُ وػي ثبٌجيئيخ

تىفيش ، وفهُ ويفيخ تٕفيز اٌّجبدساد اٌخضشاءتىجيه اٌؼبٍِيٓ اٌجذد ٌ: تشمل ىذه الوظيفة التوجيه األخضر -ىـ

تىجيه اٌؼبٍِيٓ اٌجذ و، ِؼٍىِبد ضشوسيخ ػٓ سيبسخ اإلداسح اٌخضشاء وِّبسسبتهب ٌٍؼبٍِيٓ اٌجذد ثؼذ اختيبسهُ

اٌتؤوذ ِٓ أْ اٌؼبٍِيٓ اٌجذد ٌذيهُ وػي ثؤهّيخ اٌّسئىٌيبد اٌجيئيخ واٌتؤلٍُ ، وٌجشاِج ثيئيخ ِذذدح داخً وظبئفهُ

 .سخ اٌششوخ اٌخضشاءِغ سيب

، تمييُ األداء األخضش ثشىً ِٕفشد أو وجضء ِٓ تمييُ األداء اٌؼبَ: تشمل ىذه الوظيفة تقييم األداء األخضر -و
إٔشبء ٔظبَ إداسح ثيئيخ وِشالجخ ثيئيخ ٌّتبثؼخ دجُ اٌتٍىث، استخذاَ ، وِغ أداء اٌششوخ اٌجيئي تىافك تمييُ األداء و

دِج األهذاف اٌجيئيخ ٌٍششوخ ِغ ٔظبَ تمييُ األداء داخً ، واٌّتطٍجبد اٌتٕظيّيخ داخً اٌّؤسسخاٌّىاسد، اٌطبلخ، 

 .تىفيش تغزيخ ساجؼخ ٌٍؼبٍِيٓ ػٓ أدائهُ اٌجيئي، ووضغ ِؼبييش ٌتمييُ األداء اٌجيئي ٌٍششوخ واٌؼبٍِيٓ، واٌششوخ

ٍؼبٍِيٓ ٌتطىيش ِهبساد وخجشاتهُ تىفيش تذسيت ثيئي ٌ: تشمل ىذه الوظيفة التدريب والتطوير األخضر -ز

ػمذ وسش ػًّ و، وِؼبسفهُ في ِجبي تٕفيز اٌّجبدساد اٌجيئيخ داخً اٌششوخ، إػبدح االستخذاَ، إداسح اٌّخٍفبد

تذسيت اٌؼبٍِيٓ ٌؼًّ تذٍيً أخضش ٌّىبْ اٌؼًّ، اٌتذويش اٌىظيفي ، وؤذواد ٌضيبدح اٌىػي اٌجيئي ٌٍؼبٍِيٓ

تىفيش تؼٍيُ ثيئي ِستّش ٌتغييش اتجبهبد ، و، تطىيش اٌّهبساد اٌخضشاءٌتذسيت ِذيشي اٌّستمجً اٌخضش

 .إتبدخ اٌفشصخ ٌجّيغ اٌؼبٍِيٓ ٌٍتطىيش اٌزاتي واٌّستّش في ِجبي اٌجيئخو، وسٍىويبد اٌؼبٍِيٓ داخً اٌّؤسسخ

ٌه أصذبة ِىبفؤح األفشاد أصذبة األداء اٌجيئي األفضً، ووزتشمل ىذه الوظيفة  إدارة المكافآت الخضراء: -ح

وضغ سيبسخ ، وتذفيض وِىبفؤح فشق اٌؼًّ ػٍي األداء اٌجيئي اٌّتّيض، واألفىبس واٌّّبسسبد اٌجيئيخ اٌجيذح

استخذاَ ، وجىد ثشاِج ثيئيخ تذفيضيخ ٌٍّىبفآد داخً اٌششوخوو، ٌٍّىبفآد ٌتشجيغ اٌّّبسسبد صذيمخ اٌجيئخ

تمذيُ ِىبفآد ٌإلثذاع اٌجيئي ٌتشجيغ اٌؼبٍِيٓ ػٍي  و ،ِىبفآد ِبٌيخ وغيش ِبٌيخ ٌتذميك األداء اٌجيئي األفضً

 (.Al-Romeedy, 2019) اٌّضيذ ِٓ اإلثذاع واالثتىبس

 ت إدارة الموارد البشرية الخضراء. تحديا2.2.2

أن ىناك بعض التحديات  Gaafar et al. (2021)و  Al-Romeedy (2019)أبرزت نتائج دراسة كل من 
التي تواجو تبني إدارة الموارد البشرية الخضراء في شركات السياحة. تتمثل تمك المعوقات في غياب الوعي 
بالممارسات الخضراء داخل شركات السياحة، وعدم الوعي بمفيوم االستدامة البيئية، وعدم توفر دعم اإلدارة 

عدم توفر الميارات الالزمة لمتكيف مع التكنولوجيا الخضراء، وارتفاع  العميات لتنفيذ الممارسات الخضراء، بجانب
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( أن من بين تمك 2222تكمفة تنفيذ المبادرات الخضراء في المرحمة األولي. كما أضافت دراسة دمحم وأخرون )
وكذلك  المعوقات مقاومة ورفض العاممين لتنفيذ المبادرات الخضراء، وصعوبة تغيير ثقافة العاممين الحالية،

صعوبة تغيير اتجاىات وسموكيات العاممين نحو البيئة، والتسرع في تنفيذ المبادرات البيئية، وضع الحافز لتنفيذ 
 المبادرات البيئية، وعدم وجود سياسة بيئية داخل الشركات.

 . األداء المستدام2.2

 . مفهوم األداء المستدام2.2.2

اء الشركة في بيئة العمل والمتعمق بالجوانب االقتصادية والبيئية يشير مفيوم األداء المستدام إلي محصمة أد 
واالجتماعية من خالل الوظائف اإلدارية األربعة المتمثمة في التخطيط والتنظيم والتوجو والرقابة )بن عتو وقاشي، 

(. كما أنو األداء الذي Al-Romeedy & Talhi, 2019; Al-Romeedy & Ozbek, 2022؛ 2228
النتائج المالية، بجانب مراعاة النتائج الخاصة باألبعاد االجتماعية والبيئية، وحقوق األجيال القادمة حتى يتضمن 

 Al-Romeedy and Mohamedو ( 2284ويعرف أبو زيد والرميدي ) (.2222يكون مستدامًا )سعدي، 

من خالل االستغالل األمثل  األداء المستدام عمي أنو األداء العالي والمميز لمشركة، والذي يتحقق (2022)
مكانياتيا سواء كانت مالية أو مادية أو بشرية، واالستفادة بيا في تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة تحقق  لمواردىا وا 

 ليا الريادة في بيئة العمل.

( األداء المستدام عمي أنو تحقيق التكامل والتنسيق والتوازن بين البعد 2222كذلك يعرف فريد وقمري ) 
قتصادي، والبعد البيئي والبعد االجتماعي المرتبط بما تقوم بو الشركات من أعمال، مع األخذ في االعتبار اال

( أن األداء المستدام ىو مدخل 2284ويري حاوي ) مراعاة األىداف الخاصة بكافة األطراف ذات المصمحة.
مميات وأنشطة الشركة وتحقيق االستدامة إستراتيجي يرتكز عمي تحقيق التكامل والدمج والتوازن بين ممارسات وع

 في األداء، وىو ما ينعكس عمي تقييم نتائج األعمال بشكل دقيق.

 أبعاد األداء المستدام 2.2.2

 األداء االقتصادي -أ

يعد األداء االقتصادي المميز ىو اليدف األساسي الذي تسعي إليو مختمف الشركات، والذي يتمثل فيما تحققو 
شباع رغبات العمالء من من نتائج وف وائض مالية نتيجة تحقيقيا ألىدافيا عن طريق االستخدام الفعال لمموارد، وا 

(. Zaki et al., 2022؛ 2228؛ عمر، 2222خالل تقديم خدمات ذات قيمة مضافة )الصرايرة وآخرون، 
والحصة السوقية، والقيمة المضافة يتضمن األداء االقتصادي النتائج المالية، واإلنتاجية، والفاعمية، والجودة، 

 (.2222)قارة وقاسمي، 

يشير األداء البيئي إلي درجة محافظة الشركات عمي الموارد المستخدمة، وتجنب إحداث  : األداء البيئي -ب
آثار سمبية في البيئة التي تعمل فييا، والحد من األضرار البيئية، والحفاظ عمي الطاقة، وترشيد استيالك الموارد 



 .376- 334(، ص2022 يىٔيه، )2، اٌؼذد 22اٌّجٍذ (JAAUTH)                           يىستيٕب وآخشوْ 
 

343 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/ 

؛ حسن 2222طبيعية، وفي نفس الوقت تحقيق مستويات عالية من الكفاءة والفاعمية في األداء )بمبل ودباح، ال
 (.2222واألمير، 

 األداء االجتماعي -ج

يشير األداء االجتماعي إلي األدوار التي تقوم بيا الشركات لتحقيق األىداف االجتماعية لكافة األطراف الداخمية 
(. يركز األداء 2222في المالكين، والعاممين، والعمالء، والمجتمع، والحكومة )قارة وقاسمي،  والخارجية والمتمثمة

االجتماعي عمي أىمية احترام العاممين وتشجيعيم، والحفاظ عمي حقوقيم، والحد من المخاطر في العمل 
 (.2228)منصور وآخرون، 

 . العوامل الداعمة لألداء المستدام2.2.2

دارة الموارد الريادية، والثقافة الريادية والقيادة الريادية تعد الريادة اإلس تراتيجية متمثمة في إدارة الفرص الريادية، وا 
من بين العوامل التي تؤثر وتدعم األداء المستدام لمشركات متمثاًل في االبتكار التنظيمي والمرونة التنظيمية 

( أن االىتمام برأس المال 2222راسة قارة وقاسمي )(. كذلك أبرزت د2222والبراعة التنظيمية )ناصر الدين، 
 البشري داخل الشركات يدعم أدائيا المستدام بشكل إيجابي.

( أن تحقيق مستويات عالية من الرشاقة اإلستراتيجية التي 2222فيما أبرزت نتائج دراسة الصرايرة وآخرون )
لة لكل التغيرات التي تحث في بيئة العمل يساىم في تشير إلي قدرة الشركات في االستجابة السريعة والمرنة والفعا

زيادة قدرة الشركات عمي دعم األداء المستدام ليا. كما أن التوجو الريادي لمشركات متمثاًل في اإلبداع واالستباقية 
 (.2222يساعد في تحقيق مستويات مرتفعة من األداء المستدام )عمي وآخرون، 

مومات الموارد البشرية التي تشمل جودة المعمومات، ودرجة التكيف مع توفير عالوة عمي ذلك فإن أبعاد نظم مع
وتأىيل رأس المال البشري، وتحسين األداء المالي، وتحسين الجودة، وتعزيز أخالقيات نظم معمومات الموارد 

اسة بن عتو (. أثبتت در 2228البشرية تؤثر بشكل إيجابي في تحسين األداء المستدام لمشركات )سراج وبورغدة، 
( أن التوجو اإلستراتيجي لمشركات يؤثر بشكل إيجابي وقوي عمي تحسين األداء المستدام لتمك 2228وقاشي )
( أن عمميات إدارة المعرفة )توليد المعرفة، تخزين 2284في ىذا اإلطار بينت نتائج دراسة مقيمح ) الشركات.

قيق األداء المستدام لمشركات. إن تبني الشركات المعرفة، توزيع المعرفة، تطبيق المعرفة( تساعد في تح
شراك العاممين في تنفيذ تمك  لممارسات الجودة الشاممة من خالل تشجيع ثقافة التحسين والتطوير والمستمر، وا 

(، كذلك تؤدي القيادة 2228؛ مساد، 2228الممارسات يؤدي إلي تحقيق األداء المستدام )الفتالوي وآخرون، 
 (2222ة المعرفية إلي تحسين األداء المستدام )أبو تايو، األصيمة، والقدر 

( أن تبني ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء، ووجود درجة 2228أوضحت أيضًا نتائج دراسة العولقي )
عالية من المعرفة البيئية، وتحمي العاممين بالسموكيات الخضراء يؤدي إلي تحسين مستوي األداء المستدام 

( أن توفير الشركات متطمبات إدارة الموارد البشرية اإللكترونية 2222فيما أوضحت دراسة حماده ) لمشركات.
 سيؤدي إلي تحقيق األداء المستدام.
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( عمي أن ىناك تأثير إيجابي لتبني الشركات لممارسات إدارة الموارد البشرية 2228كما أكدت دراسة الطراونة )
خضر، والتوظيف األخضر، والتدريب والتطوير األخضر، وتقييم األداء الخضراء المتمثمة في االستقطاب األ

األخضر، والتعويضات الخضراء .. الخ عمي أبعاد األداء المستدام المتمثمة في األداء االقتصادي واالجتماعي 
إلستراتيجية ( أن الدعم التنظيمي والمرونة ا2284والبيئية. وفي شركات الطيران؛ أثبتت دراسة أبو زيد والرميدي )

 يدعمان بشكل إيجابي في تحسين األداء المستدام.

باإلضافة إلي ما سبق؛ تتمثل العوامل الداعمة األخرى لألداء المستدام في المؤسسات السياحية والفندقية فيما 
 يمي:

 (.Fatoki, 2021تبني نمط القيادة المستدامة ) -

 (.Tsetse et al., 2021التوجو التسويقي في المقاصد السياحية ) -

 & Espino-Rodríguezالمستويات المرتفعة من االبتكار في تكامل سالسل التوريد بالفنادق ) -

Taha, 2022.) 

دارة الجودة الشاممة في الفنادق األربع والخمس نجوم ) -  (.Sin et aal., 2021أخالقيات العمل وا 

 (.Asadi et al., 2020اإلبداع األخضر في الفنادق ) -

 (.Hussain et al., 2019الرشاقة الخضراء )ممارسات  -

 (.Iqbal et aal., 2020; Zaki & Al-Romeedy, 2019التمكين النفسي لمعاممين ) -
 . الدراسة الميدانية2

 اسة ومصادر الحصول عمى المعموماتأدوات الدر . 2.2

أقسام رئيسية عمي النحو  ثالثةاعتمدت الدراسة عمي االستبيان كأداة رئيسية لتجميع البيانات. تكون االستبيان من 
 التالي:

بعنوان البيانات الديموجرافية والوظيفية لعينة الدراسة: ييدف ىذا القسم إلي التعرف عمي  القسم األول -
ن حيث مكان العمل، والنوع، والسن، والمؤىل الخصائص الديموجرافية والوظيفية ألفراد العينة م

 الدراسي، وعدد سنوات الخبرة.

بعنوان ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء. ييدف ىذا القسم إلي تقييم درجة تبني  القسم الثاني -
يف المؤسسات السياحية والفندقية لممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء المتمثمة في التحميل والتوص

األخضر، واالستقطاب األخضر، واالختيار األخضر، والتوجيو األخضر، وتقييم األداء األخضر، 
عبارة تم إعدادىم من خالل  74والتدريب والتطوير األخضر، والمكافآت الخضراء. تضمن ىذا القسم 

 .Al-Romeedy (2019)و  Gaafar et al. (2021) كال من االستعانة بدراسة

نوان األداء المستدام. ييدف ىذا القسم إلي تقييم مستوي األداء المستدام في المؤسسات بع القسم الثالث -
السياحية والفندقية من حيث أدائيا االقتصادي، وأدائيا االجتماعي، وأدائيا البيئي. تضمن ىذا القسم 

 (.2228عبارة تم إعدادىم من خالل االستعانة بدراسة الطراونة ) 82
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= غير موافق 8اعتمدت الدراسة في اإلجابة عمي عبارات القسمين الثاني والثالث عمي مقياس ليكرت الخماسي )
 = موافق تمامًا(.5 -= موافق 6 -= محايد 7 -= غير موافق 2 -إطالقًا 

 مجتمع وعينة الدراسة. 2.2

 –والفندقية )شركة سياحة فئة أ  تمثل مجتمع الدراسة في العاممين في مختمف األقسام في المؤسسات السياحية
شركة،  8256بمغ عدد شركات السياحة فئة )أ( بمحافظة القاىرة  الفنادق الخمس نجوم( في محافظة القاىرة.
لكتروني عمي  فندق. 83بينما بمغ عدد الفنادق الخمس نجوم بالقاىرة  تم توزيع استمارة االستبيان بشكل ورقي وا 

. بالنسبة لعينة الدراسة في شركات السياحة؛ 2222وحتى نياية يوليو  2222مايو  عينة الدراسة خالل الفترة من
من العاممين في شركات السياحة فئة أ في محافظة القاىرة، بينما تم  عشوائية استمارة عمي عينة 486تم توزيع 
دل استجابة بمغ استمارة فقط بمع 684استمارة فقط، ووجد أن عدد االستمارات الصالحة لمتحميل  521تجميع 
استمارة غير صالحة لمتحميل لنقص بعض اإلجابات  882% من إجمالي ما تم توزيعو، بينما تم استبعاد 43.1

 346عمي بعض العبارات. أما بالنسبة لعينة الدراسة في الفنادق الخمس نجوم بمحافظة القاىرة؛ تم توزيع 
استمارة، ووجد أن  444ق في مختمف األقسام، وتم تجميع من العاممين في تمك الفنادعشوائية استمارة عمي عينة 

% من إجمالي ما تم توزيعو، بينما تم استبعاد 38.3استمارة صالحة لمتحميل بمعدل استجابة بمغ  561ىناك 
 استمارة غير صالحة لمتحميل لنقص بعض اإلجابات أو لتكرار اإلجابة عمي العبارة أكثر من مرة. 828

 صائية لبيانات الدراسةعالجة اإلحالم. 2.2

، حيث تم إجراء اختبار معامل SPSS V. 25 ،AMOS V.24الختبار فروض الدراسة؛ تم استخدام برنامجي 
تساق الداخمي لعبارات االستبيان. كما تم إجراء التحميل الوصفي )التكرار، الثبات والصدق لمتحقق من الثبات واال

النسبة المئوية، المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري( لتحديد أىم الخصائص الديموجرافية والوظيفية لعينة 
تم استخدام  الدراسة، والتعرف عمي اتجاه االستجابة عمي عبارات متغيري الدراسة. والختبار فروض الدراسة؛

تحميل المسار لقياس أثر المتغير المستقل )ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء( عمي المتغير التابع )األداء 
لتحديد إذا كانت فروق إحصائية في  One Way Anovaالمستدام وأبعاده(. بجانب إجراء اختبار ت و 

اء اختبار ت في حالة اختبار الفروق اإلحصائية بين استجابات عينة الدراسة لمتغيري الدراسة، حيث يتم إجر 
في حالة اختبار الفروض اإلحصائية بين أكثر  One Way Anovaعينتين مستقمتين، بينما يتم إجراء اختبار 

 من عينتين مستقمتين.

 تحميل نتائج الدراسة. 6

 اختبار الثبات واالتساق الداخمي. 2.2

( نتائج اختبار الثبات واالتساق الداخمي الستمارة االستبيان. تم إجراء اختبار ألفا كرونباخ 8يبين جدول رقم )
  (.Hair et al., 2021) فأكثر وفقًا لما ذكره 2.32الذي تبمغ قيمتو المقبولة 
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 لمعينة االستطالعية ( نتائج اختبار كرونباخ ألفا8جدول رقم )

 ليّخ أٌفب وشؤجبر ػذد اٌفمشاد األثؼبد اٌّتغيشاد

ِّبسسبد إداسح اٌّىاسد 

 اٌجششيخ اٌخضشاء

 0.7.4 5 اٌتذٍيً واٌتىصيف اٌىظيفي األخضش

 0.760 6 االستمطبة األخضش

 34..0 3 االختيبس األخضش

 0.700 4 اٌتىجيه األخضش

 50..0 6 اٌتذسيت واٌتطىيش األخضش

 47..0 . تمييُ األداء األخضش

 04..0 7 اٌخضشاءاٌّىبفآد 

 األداء اٌّستذاَ

 33..0 4 األداء االلتصبدي

 27..0 4 األداء االجتّبػي

 0.7.0 4 األداء اٌجيئي

 02..0 50 اٌخجبد اٌىٍي الستّبسح االستجيبْ

( تمتع استمارة االستبيان برجة مرتفعة من الثبات واالتساق الداخمي، 8تبرز نتائج ألفا كرونباخ في جدول رقم )
بمغ معامل الثبات الكمي ومن ثم يمكن االعتماد عمي النتائج التي يسفر عنيا توزيع وجمع البيانات وتحميميا. 

من  (، وىي أعمي2.146( و )2.344(. كما تراوحت قيم كرونباخ ألفا ما بين )2.122الستمارة االستبيان )
ويبين الجدول أن قيمة ألفا كرونباخ لممارسة التحميل والتوصيف الوظيفي  .2.32القيمة المقبولة والمقدرة بـ 

لممارسة  2.344لممارسة االختيار األخضر، و  2.376لممارسة االستقطاب األخضر، و  2.344، و 2.316
لممارسة تقييم األداء األخضر، و  2.163لممارسة التدريب والتطوير األخضر، و  2.158التوجيو األخضر، و 

لألداء  2.177لممارسة المكافآت الخضراء. كما تظير النتائج بالجدول أن قيمة ألفا كرونباخ بمغت  2.146
 لألداء البيئي. 2.318لألداء االجتماعي، و  2.123االقتصادي، و 

 والوظيفية لعينة الدراسة التحميل الوصفي لممتغيرات الديموجرافية. 2.2

( البيانات الديموجرافية والوظيفية لعينة الدراسة من حيث مكان العمل، والنوع، والسن، 2يوضح جدول رقم )
 والمؤىل، وعدد سنوات الخبرة.
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 الديموجرافية والوظيفية لعينة الدراسة البيانات( 2جدول رقم )
 % ك البيانات

 6.34 614 شركة سياحة مكان العمل

 8435 865 فندق

 4139 895 ذكر النوع

 531. 45. أنثي

 1439 .14 سنة 48أقل من  السن

 1534 151 سنة 8.إلي أقل من  48من 

 135. 495 سنة 68إلي أقل من  8.من 

 4431 .41 سنة 88إلي أقل من  68من 

 1434 141 سنة فؤكثر 88

 4631 4.4 أقل من بكالوريوس المإهل

 5135 .45 ليسانس بكالوريوس /

 831 69 دراسات عليا

 1431 188 سنوات .أقل من  عدد سنوات الخبرة

 1931 156 سنوات 4إلي أقل من  .من 

 4135 411 سنة 9إلي أقل من  4من 

 1834 181 سنة 14إلي أقل من  9من 

 4536 446 سنة فؤكثر 14

 ( النتائج التالية2يوضح جدول رقم )

% من إجمالي 54.1فرد بنسبة  561العمل؛ بمغ عدد أفراد العينة من العاممين بالفنادق بالنسبة لمكان  -
 %.67.2فرد بنسبة  684العينة، بينما بمغ عدد أفراد العاممين من العاممين بشركات السياحة 

دد %، بينما بمغ ع48.4فرد وبنسبة  543بالنسبة لمنوع؛ أكثر من نصف أفراد العينة كانوا ذكورًا بواقع  -
 %.71.8فرد وبنسبة  743اإلناث 

سنة( ىي األعمي بين أفراد العينة بنسبة  65إلي أقل من  75بالنسبة لمسن؛ كانت الفئة العمرية )من  -
%، ثم الفئة العمرية )من 22.8سنة( بنسبة  55إلي أقل من  65%، يمييا الفئة العمرية )من 72.1
%، 84.4سنة( بنسبة  25ة العمرية )أقل من %، يمييا الفئ83.4سنة( بنسبة  75إلي أقل من  25

 %.82.4سنة فأكثر( بنسبة  55وأخيرًا الفئة العمرية )

فرد  417بالنسبة لممؤىل الدراسي؛ أكثر من ثمثي العينة حصموا عمي مؤىل بكالوريوس/ليسانس بواقع  -
وس، % حصموا عمي مؤىالت أقل من بكالوري26.8فرد بنسبة  272%، كما أن ىناك 32.1وبنسبة 

 % حصموا عمي مؤىالت دراسات عميا.5.8فرد بنسبة  64وأخيرًا ىناك 
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 82% من إجمالي العينة تبمغ سنوات خبرتيم 23.6فرد بنسبة  246بالنسبة لعدد سنوات الخبرة؛ ىناك  -
فرد وبنسبة  288سنوات بواقع  4إلي أقل من  4سنة فأكثر، يمييم من تتراوح سنوات خبرتيم ما بين 

فرد وبنسبة  816سنوات بواقع  4إلي أقل من  7تتراوح سنوات خبرتيم ما بين  %، ثم من28.1
%، وأخيرًا من تتراوح 84.8فرد وبنسبة  855سنوات بواقع  7%، ثم من تقل سنوات خبرتيم عن 84.8

 %.85.4فرد وبنسبة  852سنة بواقع  82إلي أقل من  4سنوات خبرتيم ما بين 
 

 الدراسةالتحميل الوصفي لمتغيري . 2.2

 أواًل: التحميل الوصفي لمتغير إدارة الموارد البشرية الخضراء

 التحميل والتوصيف الوظيفي األخضر -أ

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتحميل والتوصيف الوظيفي األخضر7جدول رقم )

اٌّتىسظ  اٌتذٍيً واٌتىصيف اٌىظيفي األخضش َ

 اٌذسبثي

االٔذشاف 

 اٌّؼيبسي

تشتيت 

 اٌؼجبسح

 4 0.072 0.47 يتضّٓ اٌتىصيف اٌىظيفي واججبد وِسئىٌيبد ثيئيخ 0

 3 0.006 0.55 يشًّ اٌىصف اٌىظيفي ثؼض اٌّهبساد واٌسٍىويبد اٌتي تشتجظ ثبٌجيئخ 2

 0 0.6.5 0.63 تتضّٓ ِذذداد اٌىظيفخ ِتطٍجبد ثيئيخ 3

 5 50..0 0.45 يتُ استذذاث وظبئف ٌإلداسح اٌجيئيخ داخً اٌّؤسسخ 4

 2 0.035 0.56 يتُ إضبفخ ثؼذ ثيئي داخً وً اٌىظبئف ثبٌّؤسسخ 5

  0.576 0.53 دسجخ تجٕي اٌتذٍيً واٌتىصيف اٌىظيفي األخضش

( إلى استجابات عينة الدراسة عمى عبارات ممارسة التحميل والتوصيف الوظيفي 7تشير نتائج الجدول رقم )
أفراد العينة عمى التحميل  الستجاباتالمتوسط الحسابي الكمي  الجدول أن األخضر، وبشكل عام يتبين من نتائج
كما يبين الجدول أن المتوسطات (. 2.534معياري قدره ) بانحراف( 8.57والتوصيف الوظيفي األخضر قد بمغ )

( التي 7(. وقد جاءت في المرتبة األولى عبارة رقم )8.47( و)8.65الحسابية ليذه الممارسة تراوحت ما بين )
(، وىو أعمى من المتوسط 8.47" بمتوسط حسابي بمغ ) تتضمن محددات الوظيفة متطمبات بيئية تشير إلي "

 "( والتي تشير إلي 6رقم )(، فيما جاءت العبارة 2.415(، وبانحراف معياري قدره )8.57الحسابي العام البالغ )
(، وىو 8.65مرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بمغ )" في ال يتم استحداث وظائف لإلدارة البيئية داخل المؤسسة

 (.2.154(، وبانحراف معياري قدره )8.57أدنى من المتوسط الحسابي العام البالغ )
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 االستقطاب األخضر -ب
 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالستقطاب األخضر6جدول رقم )

اٌّتىسظ  االستمطبة األخضش َ

 اٌذسبثي

االٔذشاف 

 اٌّؼيبسي

تشتيت 

 اٌؼجبسح

 6 0.634 0.40 يىجذ ثبٌّؤسسخ سيبسخ ثيئيخ واضذخ 0

 5 0.624 0.40 تشوض اٌّؤسسخ ػٍي استمطبة اٌؼبٍِيٓ اٌّهتّيٓ ثبٌجيئخ 2

 4 0.704 0.53 االستمطبة داخً اٌّؤسسخ استشاتيجيخهٕبن ثؼذ ثيئي في  3

اٌخضشاء  االستشاتيجيبدتشوض اٌّؤسسخ ػٍي جزة اٌّهبساد اٌمبدسح ػٍي تٕفيز  4

 اٌذفبظ ػٍي اٌجيئخ( استشاتيجيبد)

0.60 0..02 3 

 0 0.743 0.65 تستخذَ اٌّؤسسخ اٌتىٕىٌىجيب اٌذذيخخ في جزة اٌؼبٍِيٓ اٌجذد 5

 2 03..0 0.62 تؼٍٓ اٌّؤسسخ ػٓ إٔجبصاتهب في اٌذفبظ ػٍي اٌجيئخ ػٕذ جزة ػبٍِيٓ جذد 6

  0.6.7 0.55 دسجخ تجٕي االستمطبة األخضش

( إلى استجابات عينة الدراسة عمى عبارات ممارسة االستقطاب األخضر، وبشكل عام 6تشير نتائج الجدول رقم )
أفراد العينة عمى االستقطاب األخضر قد بمغ  الستجاباتالمتوسط الحسابي الكمي  يتبين من نتائج الجدول أن

أن المتوسطات الحسابية ليذه الممارسة تراوحت ما كما يبين الجدول (. 2.413معياري قدره ) بانحراف( 8.55)
تستخدم المؤسسة  ( التي تشير إلي "5(. وقد جاءت في المرتبة األولى عبارة رقم )8.45( و)8.62بين )

(، وىو أعمى من المتوسط الحسابي 8.45" بمتوسط حسابي بمغ ) التكنولوجيا الحديثة في جذب العاممين الجدد
يوجد  "( والتي تشير إلي 8رقم )(، فيما جاءت العبارة 2.367وبانحراف معياري قدره )(، 8.55العام البالغ )

(، وىو أدنى من المتوسط 8.62" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بمغ ) بالمؤسسة سياسة بيئية واضحة
 (.2.476(، وبانحراف معياري قدره )8.55الحسابي العام البالغ )

 االختيار األخضر -ج
 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختيار األخضر5رقم )جدول 

اٌّتىسظ  االختيبس األخضش َ

 اٌذسبثي

االٔذشاف 

 اٌّؼيبسي

تشتيت 

 اٌؼجبسح

 3 0.530 0.52 تضغ اٌّؤسسخ ثؼض اٌجٕىد اٌجيئيخ ضّٓ ِؼبييش اختيبس اٌّششذيٓ ٌٍىظبئف 0

ػٍي اٌجيئخ ػٍي اٌّششذيٓ  يتُ طشح ثؼض األسئٍخ اٌخبصخ ثىيفيخ اٌذفبظ 2

 ٌٍىظبئف أحٕبء اٌّمبثٍخ اٌشخصيخ

0.60 0.026 0 

 2 0.000 0.55 يتُ اختيبس اٌؼبٍِيٓ رو اٌىػي اٌجيئي اٌؼبٌي 3

  00..0 0.56 دسجخ تجٕي االختيبس األخضش
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وبشكل عام ( إلى استجابات عينة الدراسة عمى عبارات ممارسة االختيار األخضر، 5تشير نتائج الجدول رقم )
أفراد العينة عمى االختيار األخضر قد بمغ  الستجاباتالمتوسط الحسابي الكمي  يتبين من نتائج الجدول أن

كما يبين الجدول أن المتوسطات الحسابية ليذه الممارسة تراوحت ما (. 2.148معياري قدره ) بانحراف( 8.54)
يتم طرح بعض األسئمة  ( التي تشير إلي "2ة رقم )(. وقد جاءت في المرتبة األولى عبار 8.48( و)8.52بين )

" بمتوسط حسابي بمغ  الخاصة بكيفية الحفاظ عمي البيئة عمي المرشحين لموظائف أثناء المقابمة الشخصية
(، فيما جاءت 2.424(، وبانحراف معياري قدره )8.54(، وىو أعمى من المتوسط الحسابي العام البالغ )8.48)

"  تضع المؤسسة بعض البنود البيئية ضمن معايير اختيار المرشحين لموظائف "لتي تشير إلي ( وا8رقم )العبارة 
(، 8.54(، وىو أدنى من المتوسط الحسابي العام البالغ )8.52في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بمغ )

 (.2.572وبانحراف معياري قدره )

 التوجيه األخضر -د

 واالنحرافات المعيارية لمتوجيو األخضر( المتوسطات الحسابية 4جدول رقم )
اٌّتىسظ  اٌتىجيه األخضش َ

 اٌذسبثي

االٔذشاف 

 اٌّؼيبسي

تشتيت 

 اٌؼجبسح

 0 0.730 0.67 يتُ ػًّ ثشاِج تىجيه ٌٍؼبٍِيٓ اٌجذد داخً اٌّؤسسخ ٌضيبدح وػيهُ ثبٌجيئخ 0

 2 70..0 0.50 تىفش اٌّؤسسخ اٌّؼٍىِبد اٌىبفيخ ٌٍؼبٍِيٓ ػٓ ِّبسسبد اإلداسح اٌخضشاء 2

 3 0.502 0.37 يتُ تىجيه اٌؼبٍِيٓ ٌىيفيخ تٕفيز اٌّجبدساد اٌخضشاء 3

 4 0.763 .0.2 يتُ تىجيه اٌؼبٍِيٓ ٌتطجيك اٌخمبفخ اٌجيئخ اٌخضشاء 4

  0.706 .0.4 دسجخ تجٕي اٌتىجيه األخضش

التوجيو األخضر، وبشكل عام ( إلى استجابات عينة الدراسة عمى عبارات ممارسة 4تشير نتائج الجدول رقم )
أفراد العينة عمى التوجيو األخضر قد بمغ  الستجاباتالمتوسط الحسابي الكمي  يتبين من نتائج الجدول أن

كما يبين الجدول أن المتوسطات الحسابية ليذه الممارسة تراوحت ما (. 2.324معياري قدره ) بانحراف( 8.61)
يتم عمل برامج توجيو  ( التي تشير إلي "8المرتبة األولى عبارة رقم )(. وقد جاءت في 8.43( و)8.21بين )

(، وىو أعمى من المتوسط 8.43" بمتوسط حسابي بمغ ) لمعاممين الجدد داخل المؤسسة لزيادة وعييم بالبيئة
 "إلي  ( والتي تشير6رقم )(، فيما جاءت العبارة 2.372(، وبانحراف معياري قدره )8.61الحسابي العام البالغ )

(، وىو أدنى 8.21" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بمغ ) يتم توجيو العاممين لتطبيق الثقافة البيئة الخضراء
 (.2.347(، وبانحراف معياري قدره )8.61من المتوسط الحسابي العام البالغ )
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 التدريب والتطوير األخضر -هـ

 عيارية لمتدريب والتطوير األخضر( المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم3جدول رقم )
اٌّتىسظ  اٌتذسيت واٌتطىيش األخضش َ

 اٌذسبثي

االٔذشاف 

 اٌّؼيبسي

تشتيت 

 اٌؼجبسح

تىفش اٌّؤسسخ ثشاِج تذسيجيخ ٌٍؼبٍِيٓ ٌتطىيش ِؼبسفهُ وخجشاتهُ في  0

 ِجبي اٌذفبظ ػٍي اٌجيئخ

0.43 0.035 5 

 2 0.527 0.60 تؼمذ اٌّؤسسخ وسش ػًّ ٌتىػيخ اٌؼبٍِيٓ ثيئيبً  2

 3 .0.64 0.57 تىفش اٌّؤسسخ ثيئخ ػًّ تؼٍيّيخ خضشاء 3

يتُ تذذيذ االدتيبجبد اٌتذسيجيٓ ٌٍؼبٍِيٓ وِٓ ثيٕهب االدتيبجبد اٌتذسيجيخ  4

 اٌجيئيخ

0.56 0.6.2 4 

 6 0.006 0.33 يتُ تذسيت اٌؼبٍِيٓ ػٍي ويفيخ ٔجبح تطجيك اٌّّبسسبد اٌخضشاء 5

 0 06..0 0.65 اٌتىٕىٌىجيب في تٕفيز اٌجشاِج اٌتذسيجيخيتُ استخذاَ  6

  0.604 0.52 دسجخ تجٕي اٌتذسيت واٌتطىيش األخضش

( إلى استجابات عينة الدراسة عمى عبارات ممارسة التدريب والتطوير، وبشكل عام 3تشير نتائج الجدول رقم )
أفراد العينة عمى التدريب والتطوير قد بمغ  الستجاباتالمتوسط الحسابي الكمي  يتبين من نتائج الجدول أن

كما يبين الجدول أن المتوسطات الحسابية ليذه الممارسة تراوحت ما (. 2.446معياري قدره ) بانحراف( 8.52)
يتم استخدام التكنولوجيا  ( التي تشير إلي "4(. وقد جاءت في المرتبة األولى عبارة رقم )8.45( و)8.77بين )

(، 8.52(، وىو أعمى من المتوسط الحسابي العام البالغ )8.45" بمتوسط حسابي بمغ ) ج التدريبيةفي تنفيذ البرام
يتم تدريب العاممين عمي كيفية  "( والتي تشير إلي 5رقم )(، فيما جاءت العبارة 2.124وبانحراف معياري قدره )

(، وىو أدنى من المتوسط 8.77) " في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بمغ نجاح تطبيق الممارسات الخضراء
 (.2.424(، وبانحراف معياري قدره )8.52الحسابي العام البالغ )

 تقييم األداء األخضر -و

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقييم األداء األخضر1جدول رقم )
اٌّتىسظ  تمييُ األداء األخضش َ

 اٌذسبثي

االٔذشاف 

 اٌّؼيبسي

تشتيت 

 اٌؼجبسح

 4 0.05 0.52 يتُ إثالؽ اٌؼبٍِيٓ ثبألهذاف واٌّسئىٌيبد اٌجيئيخ اٌّطٍىثخ ِٕهُ 0

 6 .0..0 0.40 هٕبن ِؼبييش ثيئيخ ضّٓ ِؼبييش تمييُ األداء 2

 7 0.0.0 0.40 هٕبن ٔظبَ إداسح ثيئيخ داخً اٌّؤسسخ 3

 5 70..0 0.44 يتُ االهتّبَ ثبٌّؼبييش اٌجيئيخ ػٕذ تمييُ األداء 4

 . 60..0 0.34 دِج األهذاف اٌجيئيخ ضّٓ أهذاف اٌّؤسسخ يتُ 5

 3 0.632 0.63 يشًّ تمييُ األداء تذميك وً ِٓ أهذاف اٌّؤسسخ واألهذاف اٌجيئيخ 6

 0 0.760 .0.6 تىفش اٌّؤسسخ تغزيخ ساجؼخ ٌٍؼبٍِيٓ ػٓ أدائهُ اٌجيئي 7

 2 0.547 0.65 يتُ تمييُ ِسبهّخ اٌّذيشيٓ في تذميك األهذاف اٌجيئيخ .

  .0.52 0.50 دسجخ تجٕي تمييُ األداء األخضش
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( إلى استجابات عينة الدراسة عمى عبارات ممارسة تقييم األداء األخضر، وبشكل 1تشير نتائج الجدول رقم )
أفراد العينة عمى تقييم األداء األخضر قد  الستجاباتالمتوسط الحسابي الكمي  عام يتبين من نتائج الجدول أن

كما يبين الجدول أن المتوسطات الحسابية ليذه الممارسة تراوحت (. 2.521معياري قدره ) بانحراف( 8.58بمغ )
توفر المؤسسة تغذية  ( التي تشير إلي "3(. وقد جاءت في المرتبة األولى عبارة رقم )8.41( و)8.76ما بين )

(، وىو أعمى من المتوسط الحسابي العام البالغ 8.41" بمتوسط حسابي بمغ ) أدائيم البيئي راجعة لمعاممين عن
يتم دمج األىداف  "( والتي تشير إلي 5رقم )(، فيما جاءت العبارة 2.344(، وبانحراف معياري قدره )8.58)

أدنى من المتوسط (، وىو 8.76" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بمغ )البيئية ضمن أىداف المؤسسة 
 (.2.144(، وبانحراف معياري قدره )8.58الحسابي العام البالغ )

 المكافآت الخضراء -ز
 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممكافآت الخضراء4جدول رقم )

اٌّتىسظ  اٌّىبفآد اٌخضشاء َ

 اٌذسبثي

االٔذشاف 

 اٌّؼيبسي

تشتيت 

 اٌؼجبسح

 2 0.0.3 0.40 اٌّهبَ اٌجيئيخ اٌّطٍىة إٔجبصهب ٌّٕخ اٌّىبفآدتضغ اٌّؤسسخ ثؼض  0

 5 0.052 0.32 تذفض اٌّؤسسخ اٌؼبٍِيٓ ثهب ٌتٕفيز ِّبسسبد ثيئيخ جيذح 2

 7 .0.60 0.05 تستخذَ اٌّؤسسخ ِىبفآد ِبٌيخ ٌتشجيغ اٌؼبٍِيٓ ٌٍذفبظ ػٍي اٌجيئخ 3

 0 0.063 0.40 ٌٍذفبظ ػٍي اٌجيئختستخذَ اٌّؤسسخ ِىبفآد غيش ِبٌيخ ٌتشجيغ اٌؼبٍِيٓ  4

 4 0.0.0 0.34 تىبفئ اٌّؤسسخ اٌؼبٍِيٓ أصذبة األداء اٌجيئي األفضً 5

 3 0.0.5 0.30 تشجغ اٌّؤسسخ اٌؼبٍِيٓ ثهب ػٍي اإلثذاع اٌجيئي 6

يىجذ ثبٌّؤسسخ سيبسخ ِىبفآد خبصخ ألصذبة اٌّمتشدبد واألفىبس  7

 اٌجيئيخ اٌجيذح

0.24 0.734 6 

  0.572 0.32 تجٕي اٌّىبفآد اٌخضشاءدسجخ 

( إلى استجابات عينة الدراسة عمى عبارات ممارسة المكافآت الخضراء، وبشكل عام 4تشير نتائج الجدول رقم )
أفراد العينة عمى المكافآت الخضراء قد بمغ  الستجاباتالمتوسط الحسابي الكمي  يتبين من نتائج الجدول أن

كما يبين الجدول أن المتوسطات الحسابية ليذه الممارسة تراوحت ما (. 2.532معياري قدره ) بانحراف( 8.72)
تستخدم المؤسسة مكافآت  ( التي تشير إلي "6(. وقد جاءت في المرتبة األولى عبارة رقم )8.62( و)8.85بين )

و أعمى من المتوسط الحسابي (، وى8.62" بمتوسط حسابي بمغ ) غير مالية لتشجيع العاممين لمحفاظ عمي البيئة
تستخدم  "( والتي تشير إلي 7رقم )(، فيما جاءت العبارة 2.447(، وبانحراف معياري قدره )8.72العام البالغ )

(، 8.85" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بمغ ) المؤسسة مكافآت مالية لتشجيع العاممين لمحفاظ عمي البيئة
 (.2.421(، وبانحراف معياري قدره )8.72العام البالغ )وىو أدنى من المتوسط الحسابي 

( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء، 82ويمخص جدول رقم )
وكذلك المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري لمستوي تبني ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء في 

لسياحية والفندقية. وتبين النتائج انخفاض مستوي تبني ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء في المؤسسات ا
 (. 2.762(، واالنحراف المعياري )8.52المؤسسات السياحية والفندقية، حيث بمغ المتوسط الحسابي )
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 السياحية والفندقية( درجة تبني ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء في المؤسسات 82جدول رقم )
 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغير / األبعاد

  13.64 1381 إدارة الموارد البشرية الخضراء

 . 13854 .138 التحليل والتوصيف الوظيفي األخضر

 4 13455 1388 االستقطاب األخضر

 1 13591 1384 االختيار األخضر

 4 13514 1365 التوجيه األخضر

 6 13496 1384 التدريب والتطوير األخضر

 8 13845 1381 تقييم األداء األخضر

 5 13854 13.4 المكافآت الخضراء

 ثانيًا: التحميل الوصفي لمتغير األداء المستدام في المؤسسات السياحية والفندقية

 األداء االقتصادي -أ

 المعيارية لألداء االقتصادي( المتوسطات الحسابية واالنحرافات 88جدول رقم )
اٌّتىسظ  األداء االلتصبدي َ

 اٌذسبثي

االٔذشاف 

 اٌّؼيبسي

تشتيت 

 اٌؼجبسح

 4 03..0 3.05 تؼضص اٌّؤسسخ ِٓ لذساتهب اٌّبٌيخ ٌضّبْ ثمبئهب ووفبئهب ثبٌتضاِبتهب 0

 3 0.700 3.34 تستخذَ اٌّؤسسخ اٌتىٕىٌىجيب ٌتخفيض تىبٌيف أٔشطتهب وػٍّيبتهب 2

تطىس اٌّؤسسخ أسبٌيجهب في اٌؼًّ ٌتمذيُ خذِبد وِٕتجبد ِستذاِخ  3

 وِٕخفضخ اٌتىٍفخ وبستخذاَ ِصبدس اٌطبلخ اٌجذيٍخ

3.60 0.6.6 2 

تّتخً اٌّؤسسخ ٌٍّؼبييش اٌجيئيخ اٌتي تضؼهب اٌجهبد اٌذىىِيخ ٌتجٕت  4

 اٌغشاِبد 

3.63 0.704 0 

  0.007 3.40 ِستىي األداء االلتصبدي

( إلى استجابات عينة الدراسة عمى عبارات ُبعد األداء االقتصادي، وبشكل عام 88الجدول رقم ) تشير نتائج
أفراد العينة عمى األداء االقتصادي قد بمغ  الستجاباتالمتوسط الحسابي الكمي  يتبين من نتائج الجدول أن

ية ليذه الممارسة تراوحت ما كما يبين الجدول أن المتوسطات الحساب(. 2.443معياري قدره ) بانحراف( 7.62)
تمتثل المؤسسة لممعايير  ( التي تشير إلي "6(. وقد جاءت في المرتبة األولى عبارة رقم )7.47( و)7.25بين )

(، وىو أعمى من المتوسط 7.47" بمتوسط حسابي بمغ )البيئية التي تضعيا الجيات الحكومية لتجنب الغرامات 
 "( والتي تشير إلي 8رقم )(، فيما جاءت العبارة 2.386نحراف معياري قدره )(، وبا7.62الحسابي العام البالغ )

" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بمغ  تعزز المؤسسة من قدراتيا المالية لضمان بقائيا ووفائيا بالتزاماتيا
 (.2.187(، وبانحراف معياري قدره )7.62(، وىو أدنى من المتوسط الحسابي العام البالغ )7.25)
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 األداء االجتماعي -ب

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألداء االجتماعي82جدول رقم )
اٌّتىسظ  األداء االجتّبػي َ

 اٌذسبثي

االٔذشاف 

 اٌّؼيبسي

تشتيت 

 اٌؼجبسح

 0 0.706 .3.6 تسبهُ اٌّؤسسخ في تىفيش فشص ػًّ ألفشاد اٌّجتّغ اٌّذٍي 0

 3 0.602 3.25 تمٍيً اآلحبس اٌضبسح ٌؼٍّيبتهب ػٍي اٌّجتّغتؼًّ اٌّؤسسخ ػٍي  2

تسبهُ اٌّؤسسخ في دػُ وتذسيٓ اٌظشوف االلتصبديخ واٌّؼيشيخ ٌٍّجتّغ  3

 اٌّذٍي

2... 0..05 4 

تٍتضَ اٌّؤسسخ ثّسئىٌيتهب االجتّبػيخ ثخصىص تؤحيش ٔتبئج أػّبٌهب ػٍي  4

 اٌّجتّغ واٌجيئيخ

3.57 0.540 2 

  0.020 3.35 االجتّبػيِستىي األداء 

( إلى استجابات عينة الدراسة عمى عبارات ُبعد األداء االجتماعي، وبشكل عام 82تشير نتائج الجدول رقم )
أفراد العينة عمى األداء االجتماعي قد بمغ  الستجاباتالمتوسط الحسابي الكمي  يتبين من نتائج الجدول أن

كما يبين الجدول أن المتوسطات الحسابية ليذه الممارسة تراوحت ما (. 2.424معياري قدره ) بانحراف( 7.75)
تساىم المؤسسة في  ( التي تشير إلي "8(. وقد جاءت في المرتبة األولى عبارة رقم )7.41( و)2.11بين )

(، وىو أعمى من المتوسط الحسابي العام 7.41" بمتوسط حسابي بمغ ) توفير فرص عمل ألفراد المجتمع المحمي
تساىم  "( والتي تشير إلي 7رقم )(، فيما جاءت العبارة 2.324(، وبانحراف معياري قدره )7.75الغ )الب

" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي  المؤسسة في دعم وتحسين الظروف االقتصادية والمعيشية لممجتمع المحمي
 (.2.185وبانحراف معياري قدره )(، 7.75(، وىو أدنى من المتوسط الحسابي العام البالغ )2.11بمغ )

 األداء البيئي -ج

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألداء البيئي87جدول رقم )
اٌّتىسظ  األداء اٌجيئي َ

 اٌذسبثي

االٔذشاف 

 اٌّؼيبسي

تشتيت 

 اٌؼجبسح

 3 0.777 3.43 تؼًّ اٌّؤسسخ ػٍي اٌتطىيش ٌّٕتجبتهب وخذِبتهب ٌتصجخ صذيمخ ٌٍجيئخ 0

تستخذَ اٌّؤسسخ اٌتطجيمبد اٌّستذاِخ ٌٍذذ ِٓ اإلضشاس ثبٌجيئخ وبستخذاَ  2

 ِصبدس اٌطبلخ اٌّتجذدح وإػبدح اٌتذويش ٌٍّىاد اٌفبئضخ

3.4. 0..00 2 

تسؼي اٌّؤسسخ ٌٍتىسغ في استخذاَ ِىاد أوٌيخ غيش ٍِىحخ في ػٍّيبتهب  3

 وأٔشطتهب

3.25 0.776 4 

في االستخّبس في اٌتىٕىٌىجيب اٌصذيمخ تذشص اٌّؤسسخ ػٍي اٌتىسغ  4

 ٌٍجيئخ

3.4. 0.760 0 

  34..0 3.40 ِستىي األداء اٌجيئي

( إلى استجابات عينة الدراسة عمى عبارات ُبعد األداء البيئي، وبشكل عام يتبين من 87تشير نتائج الجدول رقم )
 بانحراف( 7.68أفراد العينة عمى األداء البيئي قد بمغ ) الستجاباتالمتوسط الحسابي الكمي  نتائج الجدول أن
( 7.25كما يبين الجدول أن المتوسطات الحسابية ليذه الممارسة تراوحت ما بين )(. 2.176معياري قدره )

تحرص المؤسسة عمي التوسع في  ( التي تشير إلي "6(. وقد جاءت في المرتبة األولى عبارة رقم )7.61و)
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(، وىو أعمى من المتوسط الحسابي العام 7.61" بمتوسط حسابي بمغ ) تكنولوجيا الصديقة لمبيئةاالستثمار في ال
تسعي المؤسسة  "( والتي تشير إلي 7رقم )(، فيما جاءت العبارة 2.348(، وبانحراف معياري قدره )7.68البالغ )

" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بمغ  لمتوسع في استخدام مواد أولية غير مموثة في عممياتيا وأنشطتيا
 (.2.334(، وبانحراف معياري قدره )7.68(، وىو أدنى من المتوسط الحسابي العام البالغ )7.25)

( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألبعاد األداء المستدام، وكذلك المتوسط 86ويمخص جدول رقم )
وي األداء المستدام في المؤسسات السياحية والفندقية. ويتبين من الجدول الحسابي العام واالنحراف المعياري لمست

(، 7.62ارتفاع مستوي األداء المستدام في المؤسسات السياحية والفندقية، حيث بمغ المتوسط الحسابي )
 (. 2.148واالنحراف المعياري )

 ( مستوي األداء المستدام في المؤسسات السياحية والفندقية86جدول رقم )
 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغير / األبعاد

  13591 361. األداء المستدام

 4 13995 361. األداء االقتصادي

 . 13949 3.8. األداء االجتماعي

 1 135.6 361. األداء البيئي

 

 اختبار فرضيات الدراسة. 2.2

 اختبار الفرض األول:

( 85. يبين جدول رقم )Amos v.24من خالل اختبار تحميل المسار باستخدام برنامج  ىذه الفرضتم اختبار 
 األداء المستدام. إليممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء من تحميل المسار 

 ( تحميل المسار ألثر ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء عمي األداء المستدام 85جدول رقم )
اٌّسبس ِؼبِالد  اٌّسبس

 اٌّؼيبسيخ

اٌخطؤ 

 اٌّؼيبسي

ِستىي  ليّخ د

 اٌذالٌخ

األداء  --->إداسح اٌّىاسد اٌجششيخ اٌخضشاء

 اٌّستذاَ

0.3.2 0.003 3.3.0 0.000 

 --->اٌتذٍيً واٌتىصيف اٌىظيفي األخضش

 األداء اٌّستذاَ

0.074 0.0.2 2.022 0.030 

 0.022 .3.56 0.074 0.264 األداء اٌّستذاَ --->االستمطبة األخضش

 0.000 4.462 0.007 0.522 األداء اٌّستذاَ --->االختيبس األخضش

 0.004 3.306 0.006 0.326 األداء اٌّستذاَ --->اٌتىجيه األخضش

األداء  --->اٌتذسيت واٌتطىيش األخضش

 اٌّستذاَ

0.407 0.000 4.560 0.007 

 0.020 .2.30 ..0.0 0.200 األداء اٌّستذاَ --->تمييُ األداء األخضش

 0.002 3.247 0.003 0.302 األداء اٌّستذاَ --->اٌّىبفآد اٌخضشاء
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 ( النتائج التالية:85يوضح جدول رقم )

(، 2.712إدارة الموارد البشرية الخضراء إلى األداء المستدام )بمغت قيمة تحميل المسار المعيارية من  -
إدارة الموارد البشرية الخضراء تؤثر إيجابيًا بنسبة (، وىذا يعني أن  p value<05. وىي ذات معنوية )

وتفسر ىذه النتيجة أن أي  %( في تحسين األداء المستدام في المؤسسات السياحية والفندقية.71.2)
( تقابميا زيادة مطردة في 8زيادة تطرأ عمى المتغير المستقل )إدارة الموارد البشرية الخضراء( بمقدار )

(. كما بمغت 2.887وبمغت قيمة الخطأ المعياري ) .(2.712) اء المستدام( بقيمةالمتغير التابع )األد
 Yong( و 2281(. وتتفق ىذه النتيجة ما دراسة كل من الزبيدي وحمزة )7.718قيمة ت المحسوبة )

et al. (2020 و )Zaid et al. (2281 و )Zhao et al. (2021 حيث أبرزت تمك الدراسات ،)
يجابي إلدارة الموارد البشرية الخضراء عمي األداء المستدام. لذا يتم قبول ىذا وجود تأثير معنوي و  ا 

 الفرض.
التحميل والتوصيف الوظيفي األخضر إلى األداء المستدام بمغت قيمة تحميل المسار المعيارية من  -

 التحميل والتوصيف الوظيفي األخضر(، وىذا يعني أن  p value<05. (، وىي ذات معنوية )2.836)
وتفسر  %( في تحسين األداء المستدام في المؤسسات السياحية والفندقية.83.6يؤثر إيجابيًا بنسبة )

ىذه النتيجة أن أي زيادة تطرأ عمى المتغير المستقل )التحميل والتوصيف الوظيفي األخضر( بمقدار 
وبمغت قيمة الخطأ  .(2.836) ( تقابميا زيادة مطردة في المتغير التابع )األداء المستدام( بقيمة8)

 Mousa(. وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة 2.822(. كما بمغت قيمة ت المحسوبة )2.212المعياري )

and Othman (2020 يجابي لمتحميل (، حيث أكدت تمك الدراسة عمي وجود تأثير معنوي وا 
 والتوصيف الوظيفي األخضر عمي األداء المستدام. لذا يتم قبول ىذا الفرض.

(، وىي ذات 2.246االستقطاب األخضر إلى األداء المستدام )مة تحميل المسار المعيارية من بمغت قي -
%( في 24.6إيجابيًا بنسبة ) االستقطاب األخضر يؤثر(، وىذا يعني أن  p value<05. معنوية )

عمى  وتفسر ىذه النتيجة أن أي زيادة تطرأ تحسين األداء المستدام في المؤسسات السياحية والفندقية.
( تقابميا زيادة مطردة في المتغير التابع )األداء 8المتغير المستقل )االستقطاب األخضر( بمقدار )

(. كما بمغت قيمة ت المحسوبة 2.236وبمغت قيمة الخطأ المعياري ) .(2.246) المستدام( بقيمة
( التي 2284) Masri( و 2228) .Gaafar et al(. وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كل من 7.541)

يجابي لالستقطاب األخضر عمي األداء المستدام. لذا يتم قبول  توصمت إلي أن ىناك تأثير معنوي وا 
 ىذا الفرض.

(، وىي ذات 2.522االختيار األخضر إلى األداء المستدام )بمغت قيمة تحميل المسار المعيارية من  -
%( في 52.2إيجابيًا بنسبة ) ؤثراالختيار األخضر ي(، وىذا يعني أن  p value<05. معنوية )

وتفسر ىذه النتيجة أن أي زيادة تطرأ عمى  تحسين األداء المستدام في المؤسسات السياحية والفندقية.
( تقابميا زيادة مطردة في المتغير التابع )األداء 8المتغير المستقل )االختيار األخضر( بمقدار )

(. كما بمغت قيمة ت المحسوبة 2.883المعياري )وبمغت قيمة الخطأ  .(2.522) المستدام( بقيمة
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( التي أبرزت وجود تأثير معنوي 2284) .Kim et al(. وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة 6.642)
يجابي لالختيار األخضر عمي األداء المستدام. لذا يتم قبول ىذا الفرض.  وا 

(، وىي ذات 2.724المستدام )التوجيو األخضر إلى األداء بمغت قيمة تحميل المسار المعيارية من  -
%( في تحسين 72.4إيجابيًا بنسبة ) التوجيو األخضر يؤثر(، وىذا يعني أن  p value<05. معنوية )

وتفسر ىذه النتيجة أن أي زيادة تطرأ عمى المتغير  األداء المستدام في المؤسسات السياحية والفندقية.
 ادة مطردة في المتغير التابع )األداء المستدام( بقيمة( تقابميا زي8المستقل )التوجيو األخضر( بمقدار )

(. وتتفق 7.744(. كما بمغت قيمة ت المحسوبة )2.244وبمغت قيمة الخطأ المعياري ) .(2.724)
يجابيًا في Irani et al. (2022ىذه النتيجة مع دراسة  ( التي بينت أن التوجيو األخضر يؤثر معنويًا وا 

 ا يتم قبول ىذا الفرض.تحسين األداء المستدام. لذ
(، 2.643التدريب والتطوير األخضر إلى األداء المستدام )بمغت قيمة تحميل المسار المعيارية من  -

إيجابيًا بنسبة  التدريب والتطوير األخضر يؤثر(، وىذا يعني أن  p value<05. وىي ذات معنوية )
وتفسر ىذه النتيجة أن أي  %( في تحسين األداء المستدام في المؤسسات السياحية والفندقية.64.3)

( تقابميا زيادة مطردة في 8زيادة تطرأ عمى المتغير المستقل )التدريب والتطوير األخضر( بمقدار )
(. كما بمغت 2.824لخطأ المعياري )وبمغت قيمة ا .(2.643) المتغير التابع )األداء المستدام( بقيمة

( التي أوضحت 2021) .Gaafar et al(. وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة 6.542قيمة ت المحسوبة )
يجابي لمتدريب والتطوير األخضر عمي األداء المستدام. لذا يتم قبول ىذا الفرض.  وجود تأثير معنوي وا 

(، وىي ذات 2.288األداء األخضر إلى األداء المستدام )تقييم بمغت قيمة تحميل المسار المعيارية من  -
%( في 28.8إيجابيًا بنسبة ) تقييم األداء األخضر يؤثر(، وىذا يعني أن  p value<05. معنوية )

وتفسر ىذه النتيجة أن أي زيادة تطرأ عمى  تحسين األداء المستدام في المؤسسات السياحية والفندقية.
( تقابميا زيادة مطردة في المتغير التابع )األداء 8ألداء األخضر( بمقدار )المتغير المستقل )تقييم ا

(. كما بمغت قيمة ت المحسوبة 2.211وبمغت قيمة الخطأ المعياري ) .(2.288) المستدام( بقيمة
( التي أكدت عمي التأثير المعنوي 2228) .Zhao et al(. وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة 2.741)

 م األداء األخضر عمي األداء المستدام. لذا يتم قبول ىذا الفرض.واإليجابي لتقيي
(، وىي ذات 2.722المكافآت الخضراء إلى األداء المستدام )بمغت قيمة تحميل المسار المعيارية من  -

%( في 72.2إيجابيًا بنسبة ) المكافآت الخضراء تؤثر(، وىذا يعني أن  p value<05. معنوية )
وتفسر ىذه النتيجة أن أي زيادة تطرأ عمى  م في المؤسسات السياحية والفندقية.تحسين األداء المستدا

( تقابميا زيادة مطردة في المتغير التابع )األداء 8المتغير المستقل )المكافآت الخضراء( بمقدار )
(. كما بمغت قيمة ت المحسوبة 2.247وبمغت قيمة الخطأ المعياري ) .(2.722) المستدام( بقيمة

( التي أوضحت وجود أثر معنوي 2228) .Nisar et al(. وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة 7.263)
يجابي لممكافآت الخضراء عمي األداء المستدام. لذا يتم قبول ىذا الفرض.  وا 
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 اختبار الفرض الثاني

 One Way ANOVAمن خالل إجراء اختباري )ت( و  SPSSتم اختبار الفرض الثاني باستخدام برنامج 
 الختبار الفروق اإلحصائية في استجابات أفراد العينة.

 أواًل: الفروق في استجابات أفراد العينة وفقًا لمكان العمل

( نتائج تحميل اختبار "ت" اختبار الفروق في متغيرات الدراسة وفقًا لمكان العمل )شركة 84يوضح جدول رقم )
 فندق(. –سياحة 

لمتغيري ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء واألداء المستدام نتائج تحميل اختبار "ت"  (84جدول رقم )
 ومتغير مكان العمل

قيمة "ت"  المتغيرات
 المحسوبة

المعنو متوسط العينة
 ية

 فندق شركة سياحة

 13111 1381 1364 .4311 إدارة الموارد البشرية الخضراء

 .1311 1381 1385 134.1 األخضرالتحليل والتوصيف الوظيفي 

 13111 1388 1381 3115. االستقطاب األخضر

 13554 1385 1388 13165 االختيار األخضر

 131.5 1369 .136 43415 التوجيه األخضر

 13164 1384 1384 43459 التدريب والتطوير األخضر

 13554 .138 1365 .1361 تقييم األداء األخضر

 139.9 13.4 13.4 13154 المكافآت الخضراء

 13115 3.9. 3.5. 43466 األداء المستدام

 13116 361. 361. 139.6 األداء االقتصادي

 .1316 361. 345. .4314 األداء االجتماعي

 13115 3.5. 366. 43516 األداء البيئي

 ( النتائج التالية84يوضح جدول رقم )

فيما يتعمق بإدارة الموارد البشرية الخضراء وممارساتيا: تبين النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية  -
في استجابات أفراد عينة الدراسة لمتغيرات إدارة الموارد البشرية الخضراء وممارساتيا المتمثمة في 
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ان العمل، حيث كانت االستقطاب األخضر، والتوجيو األخضر، والتدريب والتطوير األخضر تعزي لمك
. كما أوضحت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 2.25قيمة المعنوية أقل من 

استجابات عينة الدراسة لممارسات التحميل والتوصيف الوظيفي األخضر، واالختيار األخضر، وتقييم 
 .2.25عنوية أكبر من األداء األخضر، والمكافآت الخضراء تعزي لمكان العمل، حيث كانت قيمة الم

فيما يتعمق باألداء المستدام وأبعاده؛ بينت النتائج وجود فروق إحصائية في استجابات أفراد عينة  -
الدراسة لمتغير األداء المستدام وأبعاده الثالثة المتمثمة في األداء االقتصادي، واألداء االجتماعي، 

 .2.25معنوية أقل من واألداء البيئي تعزي لمكان العمل، حيث كانت قيمة ال
 ثانيًا: الفروق في استجابات أفراد العينة وفقًا لمنوع

 ( نتائج تحميل اختبار "ت" الختبار الفروق في متغيرات الدراسة وفقًا لمنوع.83يوضح جدول رقم )

المستدام لمتغيري ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء واألداء نتائج تحميل اختبار "ت"  (83جدول رقم )
 ومتغير النوع

قيمة "ت"  المتغيرات
 المحسوبة

 المعنوية متوسط العينة

 أنثي ذكر

 13854 1369 1381 13868 إدارة الموارد البشرية الخضراء

 13855 1384 1386 13885 التحليل والتوصيف الوظيفي األخضر

 13195 1341 1384 13485 االستقطاب األخضر

 .13.4 .138 1385 13911 االختيار األخضر

 13.54 1368 1369 13554 التوجيه األخضر

 13154 1385 1369 13561 التدريب والتطوير األخضر

 13194 1365 .138 13445 تقييم األداء األخضر

 13155 1345 13.8 13554 المكافآت الخضراء

 13118 345. 368. 43555 األداء المستدام

 13111 348. 369. 3445. األداء االقتصادي

 13145 349. 3.5. 13845 األداء االجتماعي

 13158 3.1. 365. 13554 األداء البيئي

 ( النتائج التالية:83يبين جدول رقم )

فيما يتعمق بإدارة الموارد البشرية الخضراء وممارساتيا؛ تبرز النتائج عدم وجود أية فروق إحصائية في  -
إدارة الموارد البشرية الخضراء وممارساتيا السبعة تعزي لمنوع، استجابات أفراد عينة الدراسة لمتغير 
 .2.25حيث كانت قيمة المعنوية أكبر من 
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فيما يتعمق باألداء المستدام وأبعاده: تبرز النتائج وجود فروق إحصائية في استجابات أفراد عينة  -
ث كانت قيمة المعنوية أقل من الدراسة لمتغير األداء المستدام، واألداء االقتصادي فقط تعزي لمنوع، حي

. بينما لم تكن ىناك فروق إحصائية في ُبعدي األداء االجتماعي واألداء البيئي، حيث كانت 2.25
 .2.25قيمة المعنوية أكبر من 

 ثالثاً: الفروق في استجابات أفراد العينة وفقاً لمتغير السن
الفروق في استجابات عينة الدراسة تجاه " الختبار ANOVA( نتائج تحميل اختبار "81يبين جدول رقم )

 متغيرات الدراسة وفقًا لمتغير السن.

لمتغيري إدارة الموارد البشرية الخضراء واألداء المستدام وفقًا  ANOVAنتائج اختبار  (81جدول رقم )
 لمسن

مجموع  مصدر التباين المتغيرات
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

 المعنوية

إدارة الموارد البشرية 
 الخضراء

 13118 3514. 136.1 13544 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

11134.5 13114   

    1143989 اإلجمالي

التحليل والتوصيف الوظيفي 
 األخضر

 13111 83459 13544 43916 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

.1.388. 13.45   

    413685. اإلجمالي

 13111 63518 43195 53555 بين المجموعات االستقطاب األخضر

داخل 
 المجموعات

6643555 13644   

    6883848 اإلجمالي

 13144 13544 13665 83559 بين المجموعات االختيار األخضر

داخل 
 المجموعات

5413144 1359.   

    5483988 اإلجمالي

 13849 13596 13.94 13854 بين المجموعات التوجيه األخضر

داخل 
 المجموعات

65534.9 13699   

    6513448 اإلجمالي

 13444 13894 13455 13181 بين المجموعات التدريب والتطوير األخضر

داخل 
 المجموعات

6443554 1365.   

    64.3944 اإلجمالي

 13114 3444. 13111 631.9 بين المجموعات تقييم األداء األخضر

 داخل
 المجموعات

4463649 13454   

    4453815 اإلجمالي
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 13114 63646 13649 83515 بين المجموعات المكافآت الخضراء

داخل 
 المجموعات

.193595 13.4.   

    183818. اإلجمالي

 13111 83159 3959. 183916 بين المجموعات األداء المستدام

داخل 
 المجموعات

5693591 13554   

    5483518 اإلجمالي

 13111 43548 43456 443498 بين المجموعات األداء االقتصادي

داخل 
 المجموعات

9.43481 13954   

    9853968 اإلجمالي

 13111 83456 63541 193451 بين المجموعات األداء االجتماعي

داخل 
 المجموعات

51.3465 13565   

    5.43845 اإلجمالي

 13166 43684 63.66 153.58 بين المجموعات البيئياألداء 

داخل 
 المجموعات

14983914 13545   

    151.3491 اإلجمالي

 ( النتائج التالية:81يوضح جدول رقم )

فيما يتعمق بإدارة الموارد البشرية الخضراء وممارساتيا: تبين النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية  -
عينة الدراسة لمتغير إدارة الموارد البشرية الخضراء وممارساتيا المتمثمة في التحميل في استجابات أفراد 

والتوصيف الوظيفي األخضر، واالستقطاب األخضر، وتقييم األداء األخضر، والمكافآت الخضراء 
. بينما لم تكن ىناك فروق إحصائية في 2.25تعزي لمسن، حيث كانت قيمة المعنوية أقل من 

ختيار األخضر، والتوجيو األخضر، والتدريب والتطوير األخضر تعزي لمسن، حيث كانت ممارسات اال
 .2.25قيمة المعنوية أكبر من 

فيما يتعمق باألداء المستدام؛ تبين النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة  -
األداء االقتصادي واألداء االجتماعي واألداء  الدراسة لمتغير األداء المستدام وأبعاده الثالثة المتمثمة في
 .2.25البيئي تعزي لمسن، حيث كانت قيمة المعنوية أقل من 

 رابعًا: الفروق في استجابات أفراد العينة وفقًا لمتغير المؤهل الدراسي

 " الختبار الفروق في استجابات عينة الدراسة تجاهANOVA( نتائج تحميل اختبار "84يبين جدول رقم )
 متغيرات الدراسة وفقًا لمتغير المؤىل الدراسي.
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لمتغيري إدارة الموارد البشرية الخضراء واألداء المستدام وفقًا  ANOVAنتائج اختبار  (84جدول رقم )
 لممؤىل الدراسي

مجموع  مصدر التباين المتغيرات
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

 المعنوية

البشرية إدارة الموارد 
 الخضراء

 13185 3184. 13.84 .1351 بين المجموعات

   13115 1143464 داخل المجموعات

    1143989 اإلجمالي

التحليل والتوصيف 
 الوظيفي األخضر

 13115 83114 13484 3.11. بين المجموعات

   1..13 153164. داخل المجموعات

    413685. اإلجمالي

 13414 138.4 13544 13684 المجموعات بين االستقطاب األخضر

   .1365 .686311 داخل المجموعات

    6883848 اإلجمالي

 13164 13948 13845 3185. بين المجموعات االختيار األخضر

   13596 5443959 داخل المجموعات

    5483988 اإلجمالي

 .1365 13549 13.46 13545 بين المجموعات التوجيه األخضر

   13699 6593695 داخل المجموعات

    6513448 اإلجمالي

التدريب والتطوير 
 األخضر

 13165 13918 13941 13564 بين المجموعات

   13651 6443151 داخل المجموعات

    64.3944 اإلجمالي

 13145 43515 13584 13818 بين المجموعات تقييم األداء األخضر

   13455 4453116 داخل المجموعات
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    4453815 اإلجمالي

 13656 13565 13468 13691 بين المجموعات المكافآت الخضراء

   13.45 183148. داخل المجموعات

    183818. اإلجمالي

 13491 134.5 .1395 13944 بين المجموعات األداء المستدام

   13598 54.35.9 داخل المجموعات

    5483518 اإلجمالي

 131.1 3815. 3656. 43965 بين المجموعات األداء االقتصادي

   13991 9813995 داخل المجموعات

    9853968 اإلجمالي

 13494 134.4 13146 43149 بين المجموعات األداء االجتماعي

   131546 5.13.99 داخل المجموعات

    5.43849 اإلجمالي

 13946 13159 13161 13451 بين المجموعات األداء البيئي

   .1355 151.3119 داخل المجموعات

    151.3491 اإلجمالي

 ( النتائج التالية:84يوضح جدول رقم )

فيما يتعمق بإدارة الموارد البشرية الخضراء وممارساتيا: تبرز النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية  -
والتوصيف الوظيفي األخضر فقط تعزي لممؤىل في استجابات أفراد عينة الدراسة لممارسة التحميل 

. بينما لم تكن ىناك فروق إحصائية في متغير إدارة 2.25الدراسي، حيث كانت قيمة المعنوية أقل من 
الموارد البشرية الخضراء وممارساتو المتمثمة في االستقطاب األخضر، واالختيار األخضر، والتوجيو 

وتقييم األداء األخضر، والمكافآت الخضراء تعزي لممؤىل األخضر، والتدريب والتطوير األخضر، 
 .2.25الدراسي، حيث كانت قيمة المعنوية أكبر من 

فيما يتعمق باألداء المستدام وأبعاده: تبين النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد  -
. 2.25عينة الدراسة لألداء االقتصادي فقط تعزي لممؤىل الدراسي، حيث كانت قيمة المعنوية أقل من 
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ماعي واألداء البيئي، حيث بينما لم تكن ىناك فروق إحصائية في متغير األداء المستدام واألداء االجت
 .2.25كانت قيمة المعنوية أكبر من 

 خامسًا: الفروق في استجابات أفراد العينة وفقًا لمتغير عدد سنوات الخبرة

" الختبار الفروق في استجابات عينة الدراسة تجاه ANOVA( نتائج تحميل اختبار "22يبين جدول رقم )
 ات الخبرة.متغيرات الدراسة وفقًا لمتغير لعدد سنو 

لمتغيري إدارة الموارد البشرية الخضراء واألداء المستدام وفقًا  ANOVAنتائج اختبار  (22جدول رقم )
 لعدد سنوات الخبرة

مجموع  مصدر التباين المتغيرات
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

 المعنوية

إدارة الموارد البشرية 
 الخضراء

 13441 13416 13151 13456 بين المجموعات

   13115 1143458 داخل المجموعات

    1143989 اإلجمالي

التحليل والتوصيف 
 الوظيفي األخضر

 13145 43411 13545 43916 بين المجموعات

   1..13 153866. داخل المجموعات

    413685. اإلجمالي

 13111 83411 43615 .9345 بين المجموعات االستقطاب األخضر

   13648 6683594 داخل المجموعات

    6883848 اإلجمالي

 13585 13654 13.54 13816 بين المجموعات االختيار األخضر

   13595 5463681 داخل المجموعات

    5483988 اإلجمالي

 13454 13451 134.5 43881 بين المجموعات التوجيه األخضر

   13695 6553456 داخل المجموعات

    6513448 اإلجمالي

 13165 43619 13189 634.6 بين المجموعاتالتدريب والتطوير 
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 األخضر
   13659 6893455 داخل المجموعات

    64.3944 اإلجمالي

 134.5 13.55 13.54 13866 بين المجموعات تقييم األداء األخضر

   13455 4443946 داخل المجموعات

    4453815 اإلجمالي

 13.11 13195 13.94 13845 بين المجموعات المكافآت الخضراء

   13.45 1.3965. داخل المجموعات

    183818. اإلجمالي

 13159 43195 13441 434.9 بين المجموعات األداء المستدام

   13594 5893144 داخل المجموعات

    5483518 اإلجمالي

 13118 3158. 3168. 143151 بين المجموعات األداء االقتصادي

   13955 9643548 داخل المجموعات

    9853968 اإلجمالي

 13114 3451. 3164. 143856 بين المجموعات األداء االجتماعي

   13588 5193966 داخل المجموعات

    5.43845 اإلجمالي

 13845 13598 13614 .8344 بين المجموعات األداء البيئي

   13551 15153445 المجموعاتداخل 

    151.3491 اإلجمالي

 ( النتائج التالية:22يوضح جدول رقم )

فيما يتعمق بإدارة الموارد البشرية الخضراء وممارساتيا؛ تبين النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية  -
في استجابات أفراد عينة الدراسة في ممارستي االستقطاب األخضر والتدريب والتطوير األخضر فقط 

ىناك فروق . بينما لم تكن 2.25تعزي لعدد سنوات الخبرة، حيث كانت قيمة المعنوية أقل من 
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إحصائية في متغير إدارة الموارد البشرية الخضراء وممارساتيا المتمثمة في التحميل والتوصيف الوظيفي 
األخضر، واالختيار األخضر، والتوجيو األخضر، وتقييم األداء األخضر، والمكافآت الخضراء تعزي 

 .2.25لعدد سنوات الخبرة، حيث كانت قيمة المعنوية أكبر من 

يتعمق باألداء المستدام وأبعاده: تبين النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد فيما  -
عينة الدراسة لألداء االقتصادي واألداء االجتماعي تعزي لعدد سنوات الخبرة، حيث كانت قيمة 

األداء البيئي . بينما لم تكن ىناك فروق إحصائية في متغير األداء المستدام و 2.25المعنوية أقل من 
وبناء عمي ما سبق يتم قبول  .2.25تعزي لعدد سنوات الخبرة، حيث كانت قيمة المعنوية أكبر من 

 الفرض الثاني جزئيًا.
 النتائج 

ىناك مستوي منخفض جدًا من تبني إدارة الموارد البشرية الخضراء وممارساتيا السبعة المتمثمة في  -
الستقطاب األخضر، والتوجيو األخضر، واالختيار األخضر، التحميل والتوصيف الوظيفي األخضر، وا

والتدريب والتطوير األخضر، وتقييم األداء األخضر، والمكافآت الخضراء في المؤسسات السياحية 
 والفندقية.

ىناك مستوي مرتفع نسبيًا لألداء المستدام في المؤسسات السياحية والفندقية، حيث كان ىناك ارتفاع  -
ء البيئي واألداء االقتصادي، بينما كان ىناك مستوي متوسط لألداء االجتماعي لتمك في مستوي األدا

 المؤسسات.

يجابيًا في تعزيز األداء المستدام في  - تؤثر إدارة الموارد البشرية الخضراء وممارساتيا السبعة معنويًا وا 
مي األداء المستدام، يمييا المؤسسات السياحية والفندقية. كان تأثير ممارسة االختيار األخضر األقوي ع

تأثير ممارسة التدريب والتطوير األخضر، ثم تأثير ممارسة التوجيو األخضر، يمييا تأثير ممارسة 
المكافآت الخضراء، ثم تأثير ممارسة االستقطاب األخضر، يمييا تأثير ممارسة تقييم األداء األخضر، 

 خضر.وأخيرًا تأثير ممارسة التحميل والتوصيف الوظيفي األ
ىناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة لمتغيرات إدارة الموارد البشرية الخضراء  -

وممارساتيا المتمثمة في االستقطاب األخضر، والتوجيو األخضر، والتدريب والتطوير األخضر تعزي 
األخضر، واالختيار  لمكان العمل، بينما لم تكن ىناك فروق في ممارسات التحميل والتوصيف الوظيفي

ال توجد فروق األخضر، وتقييم األداء األخضر، والمكافآت الخضراء تعزي لمكان العمل. كما 
إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة لمتغير إدارة الموارد البشرية الخضراء وممارساتيا السبعة 

 تعزي لمنوع.

راسة لمتغير إدارة الموارد البشرية الخضراء ىناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الد -
وممارساتيا المتمثمة في التحميل والتوصيف الوظيفي األخضر، واالستقطاب األخضر، وتقييم األداء 
األخضر، والمكافآت الخضراء تعزي لمسن، بينما لم تكن ىناك فروق إحصائية في ممارسات االختيار 

تطوير األخضر تعزي لمسن. كذلك توجد فروق ذات داللة األخضر، والتوجيو األخضر، والتدريب وال
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إحصائية في استجابات عينة الدراسة لممارسة التحميل والتوصيف الوظيفي األخضر فقط تعزي لممؤىل 
الدراسي، بينما لم تكن ىناك فروق في متغير إدارة الموارد البشرية الخضراء وممارساتو المتمثمة في 

ار األخضر، والتوجيو األخضر، والتدريب والتطوير األخضر، وتقييم االستقطاب األخضر، واالختي
 األداء األخضر، والمكافآت الخضراء تعزي لممؤىل الدراسي.

توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة في ممارستي االستقطاب األخضر  -
ينما لم تكن ىناك فروق إحصائية في والتدريب والتطوير األخضر فقط تعزي لعدد سنوات الخبرة، ب

متغير إدارة الموارد البشرية الخضراء وممارساتيا المتمثمة في التحميل والتوصيف الوظيفي األخضر، 
واالختيار األخضر، والتوجيو األخضر، وتقييم األداء األخضر، والمكافآت الخضراء تعزي لعدد سنوات 

 الخبرة.

عينة الدراسة لمتغير األداء المستدام وأبعاده الثالثة المتمثمة في ىناك فروق إحصائية في استجابات  -
كما توجد فروق  األداء االقتصادي، واألداء االجتماعي، واألداء البيئي تعزي لمكان العمل وكذلك السن.

إحصائية في استجابات عينة الدراسة لمتغير األداء المستدام، واألداء االقتصادي فقط تعزي لمنوع، 
 لم تكن ىناك فروق إحصائية في ُبعدي األداء االجتماعي واألداء البيئي.بينما 

ىناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة لألداء االقتصادي فقط تعزي لممؤىل  -
الدراسي، بينما لم تكن ىناك فروق إحصائية في متغير األداء المستدام واألداء االجتماعي واألداء 

. كما توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة لألداء االقتصادي البيئي
واألداء االجتماعي تعزي لعدد سنوات الخبرة، بينما لم تكن ىناك فروق إحصائية في متغير األداء 

 المستدام واألداء البيئي تعزي لعدد سنوات الخبرة.
 التوصيات

عمل عن  كاستراتيجيةية والفندقية عمي إدارة الموارد البشرية الخضراء ضرورة اعتماد المؤسسات السياح -
طريق تبني التوظيف واالختيار األخضر، والتدريب األخضر، وتقييم األداء األخضر لتحقيق المزيد من 
الحفاظ عمي البيئة، وضمان التزام العاممين باألداء األخضر الذي ينعكس عمي تحسين األداء المستدام 

 ات السياحية والفندقية.لممؤسس

دراكاإلدارة العميا بالمؤسسات السياحية والفندقية بأن تبني القضايا البيئية،  اقتناعضرورة  - قيمة وأىمية  وا 
الشركة سينعكس عمي تعزيز األداء  استراتيجيةإدارة الموارد البشرية الخضراء وجعميا جزء أساسي من 

 المستدام لتمك المؤسسات.

، حتي تتمكن ىابات الضرورية التي ينبغي عمي المؤسسات السياحية والفندقية توفير ىناك بعض المتطم -
من النجاح في تطبيق الممارسات الصديقة لمبيئية مثل وضع البيئة من ضمن اىتمامات الشركات، 
والتحول من الشركات التقميدية إلي الشركات الخضراء عمي مستوي اإلدارة والوظائف والممارسات، 

لدعم الكامل لتطبيق الممارسات الخضراء، وتحفيز وتشجيع العاممين عمي تطبيق الممارسات وتوفير ا
 الخضراء من خالل منح المكافآت المالية وغير المالية لمعاممين ذوي اإلبداع البيئي. 
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 ينبغي عمي المؤسسات السياحية والفندقية تحميل احتياجاتيا من الموارد البشرية الخضراء بما يتوافق مع -
األىداف الخضراء التي تسعي تمك المؤسسات لتحقيقيا، بجانب تحديد الوظائف المستحدثة التي تحتاج 

 إلي تعيين عاممين لدييم خبرات ومعرفة بكيفية تحقيق األىداف الخضراء.

دراج البعد  - ينبغي عمي المؤسسات السياحية والفندقية االىتمام بوضع سياسة بيئية داخل الشركة، وا 
البيئي ضمن اىتمامات الشركة، ووضع مجموعة من األىداف البيئية ضمن السياسة العامة لمشركة، 

لمقترحات واالىتمام بجذب العاممين ذوي الوعي البيئي، بجانب إشراك العاممين في طرح األفكار وا
لكيفية الحفاظ عمي البيئة، وضع سياسة اختيار وتعيين العاممين الجدد تراعي درجة الوعي البيئي لدي 
دخال ميام ومسئوليات بيئية ضمن الميام الوظيفية لمعاممين، وتصميم نظام تقييم أداء  المرشحين، وا 

 يشمل األداء البيئي. 
 العربية المراجع

 –مارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء في تعزيز المكانة اإلستراتيجية ( دور م2228أبابكر، كوسرت ) -
عينة من القياديين في المستشفيات األىمية في مدينة أربيل، مجمة العموم االقتصادية  آلراءدراسة تحميمية 

 .711-741(، 824)23واإلدارية، 
تدام: الدور الوسيط لالقتدار المعرفي في ( القيادة األصيمة وأثرىا في األداء المس2222أبو تايو، سعود ) -

دائرة الجمارك األردنية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية الدراسات العميا، جامعة العموم اإلسالمية العالمية، 
 األردن.

( القيادة األخالقية في تعزيز إدارة الموارد البشرية الخضراء: دراسة تطبيقية عمي 2222أبو جراد، عمي ) -
 .261-285، 82يت الىيا "فمسطين"، بمدية ب

( الدور الوسيط لمدعم التنظيمي في العالقة بين البصمة الوراثية 2284أبو زيد، رضا والرميدي، بسام ) -
التنظيمية والمرونة اإلستراتيجية واألداء المستدام: دراسة تطبيقية عمي شركة مصر لمطيران، مجمة كمية 

 .68-81(، 2)7ادات، جامعة مدينة الس –السياحة والفنادق 
( ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء كميزة تنافسية في الفنادق 2228أحمد، دمحم وأبو العنين، رانيا ) -

 .88-8(، 8/2)5جامعة مدينة السادات،  –بالتطبيق عمي واحدة سيوة، مجمة كمية السياحة والفنادق 
د البشرية في تحقيق سياسات االقتصاد األخضر ( دور اإلدارة الخضراء لمموار 2228إسماعيل، إيناس ) -

دراسة ميدانية عمي الجيات المعنية بالتنمية المستدامة في مصر، المجمة العممية  –لمتنمية المستدامة 
 .536-577(، 6)58لالقتصاد والتجارة، 

خضراء عمي ( أثر تطبيق إدارة الموارد البشرية ال2222البطران، شيماء؛ مشيور، نيمة والشناوي، سماح ) -
دراسة تطبيقية عمي العاممين بشركات  –تنمية السياحة الخضراء في وجود الرشاقة التنظيمية كمتغير وسيط 

 .862-11(، 6)27السياحة المصرية فئة )أ(، مجمة البحوث المالية والتجارية، 
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الميزة التنافسية:  ( أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء في2222الجيوسي، جعفر والنجار، فايز ) -
، 44الدور الوسيط لجودة العالقات االجتماعية في الجامعات في األردن، مجممة رماح لمبحوث والدراسات، 

228-278. 
( دور إدارة الموارد البشرية الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة: بحث 2281الزبيدي، غني وحمزة، دمحم ) -

 .61-26(، 882)25لطبية، مجمة اإلدارة واالقتصاد، تطبيقي في مدينة اإلمامين الكاظمين ا
( الدور الوسيط لمرشاقة اإلستراتيجية بين اإلنتاج 2222الصرايرة، وائل؛ الكساسبة، دمحم والشورة، عبد هللا ) -

 .24-82(، 2)1الرشيق واألداء المستدام، مجمة الباحث االقتصادي، 
في ممارسة إدارة الموارد البشرية الخضراء في قطاع  ةينظيمتال( أثر الثقافة 2228الصمادي، قاسم ) -

صناعة المنظمات األردنية، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية الدراسات العميا، جامعة العموم اإلسالمية 
 العالمية، األردن.

ظة ( أثر إدارة الموارد البشرية الخضراء في األداء المستدام: الدور المعدل لميق2228الطراونة، رمزي ) -
اإلستراتيجية في شركات صناعة األدوية األردنية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية الدراسات العميا، جامعة 

 العموم اإلسالمية العالمية، األردن.
( أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء في تعزيز األداء المستدام: الدور 2228العولقي، عبد هللا ) -

 .772-243(، 2)42ئية والسموك األخضر، مجمة اإلدارة العامة، الوسيط لممعرفة البي
( واقع ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء 2228الغرابمي، زينب؛ عبد القادر، عمي ويحيي، برييان ) -

وعالقتيا باالبتكار األخضر" دراسة ميدانية عمي فنادق النجمة الخضراء في مصر، المجمة العربية لإلدارة، 
68(7) ،784-762. 

( ممارسات إدارة الجودة الشاممة وأثرىا في األداء 2228الفتالوي، ميثاق، حسين، سحر والدليمي، محمود ) -
التنظيمي المستدام: دراسة تحميمية آلراء عينة من منتسبي شركة الفرات العامة لمصناعات الكيمياوية 

 .256-285، 47والمبيدات، مجمة الكمية اإلسالمية الجامعة، 
( دور ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء في تعزيز االبتكار األخضر لدي 2222لموجي، سارة )ا -

 .782-215(، 8)22العاممين في شركات السياحة، مجمة اتحاد الجامعات العربية لمسياحة والضيافة، 
الموارد البشرية  ( دور السموك المؤيد لمبيئة والوعي البيئي في العالقة بين إدارة2222بكر، سوزان ) -

 .471-554(، 8)87الخضراء واألداء البيئي لمفنادق الخضراء، المجمة العممية لمدراسات التجارية والبيئية، 
( أثر تطبيق آليات الذكاء االقتصادي عمي األداء المستدام لممؤسسة 2222بمبل، رياض ودباح، حسين ) -

 .276-224(، 8)4عنابة، مجمة البحوث االقتصادية والمالية،  – SIDERاالقتصادية 
( أثر التوجو اإلستراتيجي عمي تحسين األداء المستدام لممؤسسة 2228بن عتو، ىاجر وقاشي، خالد ) -

: دراسة حالة بنك التنمية المحمية الجزائري، ERPالعمومية عن طريق دمج نظام تخطيط الموارد البشرية 
 .614-643(، 8)3قتصادية، مجمة البشائر اال
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( تأثير متطمبات استمرارية األعمال في األداء المستدام لممنظمة باعتماد إستراتيجية 2284حاوي، إيمان ) -
البصرة، مجمة العموم  –إدارة المخاطر: دراسة حالة في شركة الفيحاء لصناعة البناء الجاىزة المحدودة 

 .12-43(، 4)7االقتصادية واإلدارية والقانونية، 
( دور ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء في تطبيق المواصفة الدولية األيزو 2222حداد، جود ) -

لممسئولية المجتمعية في شركة أمنية / األردن، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية األعمال،  24222
 جامعة جرش، األردن.

ألداء المستدام في الميزة التنافسية بتوسط المخدومية ( تأثير مدي إسيام ا2222حسن، شفاء واألمير، دمحم ) -
بحث استطالعي في الشركة العامة لمصناعات الكيربائية واإللكترونية، مجمة الريادة لممال واألعمال،  –
7(7 ،)844-812. 

( الدور الوسيط لسموك المواطنة التنظيمية في العالقة بين ممارسات إدارة الموارد 2228حسن، فاطمة ) -
: دراسة تحميمية، المجمة العممية 84-بشرية الخضراء وتحسين السمعة التنظيمية أثناء جائحة كوفيدال

 .774-237(، 7)82لمدراسات التجارية والبيئية، 
( دور إدارة الموارد البشرية اإللكترونية في تحسين األداء المستدام لممنظمة بالتطبيق 2222حماده، حسام ) -

 .354-376، 6الجوي، مجمة البحوث المالية والتجارية، عمي شركة ميناء القاىرة 
( أثر تطبيقات نظام معمومات الموارد البشرية عمي تحسين األداء 2228سراج، وىيبة وبورغدة، حسين ) -

المستدام لممؤسسة االقتصادية: دراسة تطبيقية عمي مؤسسة كوندور، مجمة الدراسات المالية والمحاسبية 
 .627-716(، 8)1واإلدارية، 

 Samsung( إدارة سالسل التوريد المستدامة وتأثيرىا عمي األداء المستدام: مؤسسة 2222سعدي، جعفر ) -
 .265-272(، 2)5لإللكترونيات نموذجًا، مجمة اآلفاق لمدراسات االقتصادية، 

 –مي ( تأثير إدارة الموارد البشرية الخضراء في تعزيز اإلبداع التنظي2228صالح، مصطفي وفخري، نور ) -
 .856-862، 61بحث تطبيقي، مجمة كمية الرافدين الجامعة لمعموم، 

( أثر الذكاء اإلستراتيجي عمي ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء في ظل 2222عبد العزيز، أحمد ) -
جائحة كورونا: دراسة ميدانية بالتطبيق عمي شركات األسمدة والكيماويات، مجمة التجارة والتمويل، عدد 

 .13-74اص، خ
( ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء ودورىا في تحقيق التنمية المستدامة: دراسة 2222عمي، أيمن ) -

 .237-222، 8تطبيقية عمي الشركات الصناعية في مدينة السادات، مجمة الدراسات المالية والتجارية، 
لتوجو الريادي عمي األداء المستدام: ( أثر ا2222عمي، رحاب، محمود، عبد هللا وحامد، عبد السالم ) -

 .828-34، 4دراسة عمي عينة من المؤسسات الخدمية بوالية الخرطوم، مجمة كمية التجارة العممية، 
دراسة سوسيولوجية عمي  –( رأس المال االجتماعي وتحقيق األداء التنموي المستدام 2228عمر، حمدي ) -

(، 2)87جامعة الفيوم،  –سوىاج، مجمة كمية اآلداب عينة من منظمات األعمال في محافظتي أسيوط و 
7262-7764. 
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( استخدام بطاقة األداء المتوازن في تقييم األداء المستدام لشركة فايزر، 2222فريد، باي وقمري، زينة ) -
 .826-13(، 8)25مجمة معيد العموم االقتصادية، 

في تحقيق األداء المستدام بالمؤسسات  ( دور رأس المال البشري 2222قارة، عبد الحفيع وقاسمي، كمال ) -
االقتصادية: دراسة تطبيقية عمي مجموعة من المؤسسات االقتصادية بوالية المسيمة، مجمة مجاميع المعرفة، 

4(8 ،)818-844. 
( أثر الممارسات الخضراء إلدارة الموارد البشرية الخضراء في األداء االجتماعي 2283قطيشات، ربي ) -

 اجستير غير منشورة، كمية األعمال، جامعة عمان العربية، األردن.والبيئي، رسالة م
( أثر إدارة الموارد البشرية الخضراء عمي تميز الخدمات السياحية: 2222متمف، حدة وصالحي، سميرة ) -

 .728-722(، 2)5دراسة ميدانية، مجمة آفاق لمبحوث والدراسات، 
طبيق إدارة الموارد البشرية الخضراء في قطاع السياحة، ( ت2222دمحم، نورا؛ خميل، عزة والرميدي، بسام ) -

 .61-73(، 2/8)6جامعة مدينة السادات،  -مجمة كمية السياحة والفنادق 

 المستدام: الدور الوسيط لمقيادة الرؤيوية ياألداء المنظم في( أثر إدارة الجودة الشاممة 2228مساد، معن ) -
في مجموعة المناصير في األردن، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية الدراسات العميا، جامعة العموم 

 اإلسالمية العالمية، األردن.
( إدارة المعرفة وأثرىا عمي تحسين األداء المستدام لممؤسسات االقتصادية: دراسة 2284مقيمح، صبري ) -

 .274-228(، 2)4اقتصادية،  حالة المؤسسة المينائية لسكيكدة، مجمة دراسات
( دور بطاقة العالمات المتوازنة المستدامة في تحقيق أداء 2228منصور، آمنة، عواد، يرس وموازن، دنيا ) -

مستدام لممؤسسات التعميمية في العراق بتوظيف معايير ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي لمجامعات 
 .843-863(، 6)87ات االقتصادية واإلدارية والمالية، العربية، مجمة كمية اإلدارة واالقتصاد لمدراس

( أثر الريادة اإلستراتيجية في األداء المستدام لمجامعات الخاصة في المممكة 2222ناصر الدين، أحمد ) -
األردنية الياشمية: التفكير الرشيق متغيرًا وسيطًا، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية الدراسات العميا، جامعة 

 ألردن.مؤتة، ا
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Various tourism and hospitality institutions are increasingly 

seeking to adopt green human resource management practices 

to keep pace with changes in the tourism work environment, 

play their role in preserving the environment and its resources, 

and reduce the negative effects resulting from their activities 

and operations. This study aimed to measure the impact of 

adopting green human resource management and its practices of 

green job analysis and description, green recruitment, green 

selection, green guidance, green training and development, 

green performance evaluation, and green rewards on sustainable 

performance in tourism and hospitality institutions (tourism 

companies and hotels). The study also aimed to determine if 

there were statistical differences in the responses of the study 

sample to the variables of green human resource management 

and its practices and sustainable performance due to 

demographic and functional variables. The study relied on the 

questionnaire as a main tool for data collection. 1378 

questionnaires were distributed, 614 in category (A) tourism 

companies, and 764 in five-star hotels in Cairo governorate, 

while the analysis of 964 valid forms was relied on. The results 

of the study showed a significant and positive impact of green 

human resources management on enhancing the sustainable 

performance of tourism and hospitality institutions. The results 

of the study also showed that all green human resource 

management practices have a moral and positive impact on 

sustainable performance. 

 


