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The Contribution of Applying Green Hotel Practices to Promoting The Adoption of
Corporation Social Responsibility in Hotel Establishments in The State of Mila
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 هتدف هذه الدراسة إىل إبراز مدى مسامهة املمارسات اخلضراء للفنادق يف تعزيز تبين املؤسسات الفندقية بوالية ميلة ملفهوم:ملخص
52  وقد مت اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية وبلغ عدد أفرادها، وقد مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي،املسؤولية االجتماعية
. وصممت استبانة كوسيلة جلمع البياانت،عامال موزعني على الفنادق العاملة بوالية ميلة
وبعد تطبيق أداة الدراسة على العينة أشارت النتائج إىل أن التزام املؤسسات الفندقية العاملة يف والية ميلة بتطبيق املمارسات اخلضراء
.يساهم يف تبين مفهوم املسؤولية االجتماعية
. املمارسات اخلضراء؛ املسؤولية االجتماعية؛ املؤسسات الفندقية العاملة بوالية ميلة:الكلمات املفتاحية
Abstract : The study aims to highlight the extent of the contribution of green hotel practices in
enhancing the adoption of the hotel establishments in the state of Mila to the concept of corporation
social responsibility. The descriptive and analytical approach was used. The sample was chosen
randomly and the number of its members reached 52 workers distributed among the hotels
operating in the state of Mila. A questionnaire was designed as a way to collect data.
After applying the study tool to the sample, the results indicated that the commitment of hotel
establishments operating in the state of Mila to implement green practices contributes to the
adoption of the concept of corporation social responsibility.
Keywords: Green practices; corporation Social Responsibility; Hotel etablisments operating in the
state of Mila.
Résumé : Cette étude vise à mettre en évidence le rôle des pratiques de l’hôtellerie verte dans
l’adoption de la responsabilité sociale par les hôtels à la wilaya de Mila. Dans cette étude nous nous
sommes appuyés sur une méthode d’échantillonnage aléatoire composée de 52 travailleurs dans les
hôtels actif à la wilaya de Mila. Un questionnaire a été conçu comme un outil pour collecter les
données qui convient.
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Les résultats obtenus montrent que l'engagement des hôtels de la wilaya de Mila envers les
pratiques vertes contribue à l'adoption du concept de la responsabilité sociale.
Mots clés : Pratiques vertes; Responsabilité sociale; hôtels; wilaya de Mila.

مقدمة
يعترب القطاع الس ي ي يييادي والفندقي من أهم القطاعات االقتص ي ي ييادية يف العان ،ديل أنر بت املرتبة الرابعة يف العان
من ديل الصي ي ييادرات للنسي ي ييبة للعديد من الدورب ،كما أنر يعترب من بني أكلر قالقة مصي ي ييادر للنقد ا جن يف العديد من
الدورب النامية ،وميل دوايل  %40من الناتج احمللي االمجايل هلذه الدورب ،وتعد الفنادق أهم معان هذا القطاع للنظر اىل
االدتياجات ومس ييتلزمات الض يييافة اله توفرها للس ييائ  ،ولقد أص ييب هذا القطاع عنص يرا أس يياس يييا يف اس ي اتي يات التنمية
املستدامة اله حتل على ضرورة ا خذ بعني االعتبار اجلوانب البيئية واالجتماعية واالقتصادية يف خمتلف ا نشطة ،وللتايل
االلتزام مببادئ االس ي ي ي ي ييتدامة ،ويف هذا االطار ارتفع عدد الفنادق اله تراعي احلفاظ على البيئة وتطبق خمتلف املمارس ي ي ي ي ييات
اخلض يراء ،وتسييعى اىل ترش يييد اس ييتهالل الطاقة ومصييادر املياه وتعزيز االدارة الفعالة للموارد احلالية ،وكذا العم على توعية
السي ي ي ي ي ي يييا ل ار ابيابية أو السي ي ي ي ي ي ييلبية اله بدقولا على الدورب اله يزورولا ،وللتايل العم على تعزيز تبين املسي ي ي ي ي ي ييؤولية
االجتماعية وحتقيق السيادة املستدامة املسؤولة ،واستقطاب أكرب عدد من السيا .
إشكالية الدراسة
يعد تعزيز مفهوم املسييؤولية االجتماعية من بني أهم الدوافع اله أدت اىل تزايد درص القطاع الس ييادي والفندقي
على االعتماد على املمارس ي ييات الص ي ييديقة للبيئة ،وبغرض معرفة مس ي ييامهة تطبيق املمارس ي ييات اخلضي ي يراء يف تعزيز تبين مفهوم
املس ي ي ي ييؤولية االجتماعية يف املؤسي ي ي ي يس ي ي ي ييات الفندقية اجلزائرية ،مت اختيار الفنادق العاملة بوالية ميلة ،ملا للر هاتر ا خ ة من
منوذج مالئم لدراسيية التغ ات اله حتص ي يف بيئتها الداخلية ومدى قدرهتا على التليف والتفاع مع طبيعة متغ ات البيئة
اخلارجية واالستفادة منها بنتاج املعرفة العلمية والعملية ،ويف هذا الصدد نطر التساؤرب الرئيسي التايل:
ه ميلن اعتبار تطبيق املمارسييات اخلضيراء للفنادق يف املؤسيسييات الفندقية العاملة بوالية ميلة لية لتشي يع تبين
املسؤولية االجتماعية؟
وحتت هذه ابشلالية الرئيسية ندرج ا سئلة الفرعية التالية:
 ما املقصود لملمارسات اخلضراء للفنادق؟ وفيم تتمل أمهيتها؟
 ما مفهوم املسؤولية االجتماعية؟ وفيم تتمل فوائدها؟
 ما مستوى اهتمام املؤسسات الفندقية العاملة بوالية ميلة بتطبيق أبعاد املمارسات اخلضراء للفنادق؟
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 ما مدى مسييامهة تطبيق املمارسييات اخلض يراء للفنادق يف تعزيز تبين املسييؤولية االجتماعية لملؤس يسييات الفندقية العاملة
بوالية ميلة؟
فرضيات الدراسة
لإلجابة على التساؤالت اله مت طردها يف إشلالية الدراسة ،ميلن صياغة الفرضيات على النحو التايل:
 الفرضية الرئيسية :تتمل الفرضية الرئيسية فيما يلي" :ال يساهم تطبيق املمارسات اخلضراء للفنادق يف تعزيز تبين
املسؤولية االجتماعية لملؤسسات الفندقية لوالية ميلة"؛
 الفرضيات الفرعية :تتمل الفرضيات الفرعية فيما يلي:
 الفرض ي ي ي ييية الفرعية ا وىل" :ال يس ي ي ي يياهم تطبيق املمارس ي ي ي ييات اخلضي ي ي ي يراء للمياه يف تعزيز تبين املس ي ي ي ييؤولية االجتماعية
لملؤسسات الفندقية لوالية ميلة"؛
 الفرض ي ي ي ييية الفرعية اللانية" :ال يس ي ي ي يياهم تطبيق املمارس ي ي ي ييات اخلضي ي ي ي يراء للطاقة يف تعزيز تبين املس ي ي ي ييؤولية االجتماعية
لملؤسسات الفندقية لوالية ميلة"؛
 الفرض ي ي ييية الفرعية اللاللة" :ال يس ي ي يياهم تطبيق املمارس ي ي ييات اخلضي ي ي يراء للنفا ت يف تعزيز تبين املس ي ي ييؤولية االجتماعية
لملؤسسات الفندقية لوالية ميلة"؛
 الفرضية الفرعية الرابعة" :ال يساهم تطبيق املمارسات اخلضراء للموارد البشرية يف تعزيز تبين املسؤولية االجتماعية
لملؤسسات الفندقية لوالية ميلة"؛
 الفرض ي ييية الفرعية اخلامس ي يية" :ال يس ي يياهم تطبيق املمارس ي ييات اخلض ي ي يراء للش ي ييركاء واملوردين يف تعزيز تبين املس ي ييؤولية
االجتماعية لملؤسسات الفندقية لوالية ميلة".
أهداف الدراسة
تتمل أهداف الدراسة فيما يلي:
 االطالع على ا دبيات املعاص ييرة ذات الص ييلة املباش ييرة للدراس يية والتعرف على حمتو هتا الفلرية لبناء إطار نظري
يسهم يف صياغة فرضيات الدراسة؛
 التعرف على واقع تبين مفهوم املسؤولية االجتماعية من خالرب االلتزام بتطبيق املمارسات اخلضراء؛
 توضي طبيعة العالقة االرتباطية القائمة بني متغ ات الدراسة لالعتماد على ا دوات ابدصائية املناسبة؛
 تقدمي التوصيات املناسبة على أساس النتائج املتوص إليها ،واله ستوجر للمدراء على وجر اخلصوص.
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أمهية الدراسة
تلمن أمهية الدراسة يف حماولة القاء نظرة على مدى التزام املؤسسات الفندقية العاملة بوالية ميلة بتطبيق املمارسات
اخلضراء خاصة بعد تزايد االهتمام هبذه ا خ ة ملا هلا من أمهية يف تعزيز مفهوم املسؤولية االجتماعية هبا وذلك من خالرب
تقدمي إطار نظري وتطبيقي بني املتغ ين ،واختاذ ما يلزم من دلورب وخطوات تتناسب والتغ ات احلاصلة يف العان بغية
الوصورب إىل ا هداف املرجوة.
منهج الدراسة
من أج حتقيق أهداف الدراسة ،اعتمدت البادلتان على املنهج الوصفي التحليلي ،كونر ا نسب يف مل هذا
النوع من البحوث ،ديل يساعد هذا املنهج يف التفاع مع الظواهر واملمارسات من خالرب وصفها وحتليلها واختبار
الفرضيات واستخالص النتائج.
حدود الدراسة
ملا كان اهلدف من هذه الدراسة هو التعرف على مدى مسامهة املمارسات اخلضراء للفنادق يف تعزيز تبين مفهوم
املسؤولية االجتماعية فإن ددود الدراسة تتمل فيما يلي:
 احلدود الزمانية :ديل مت إجراء هذه الدراسة يف الف ة ما بني جانفي  -ماي 2021؛
 احلدود البشربة :وتتمل يف عينة من العاملني يف املؤسسات الفندقية العاملة بوالية ميلة يبلغ د م مفرداهتا  52فرد؛
 احلدود امللانية :اقتصرت هذه الدراسة على الفنادق العاملة بوالية ميلة لجلزائر؛
 احلدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة على متغ ين مها :املمارسات اخلضراء للفنادق واملسؤولية االجتماعية.
الدراسات السابقة:
للنظر مهية الدراس ييات الس ييابقة ،وقع اختياران على هموعة منها اس ييتنادا إىل معيارين رئيس يييني ،ا ورب يتمل يف
العالقة املباشرة للدراسة السابقة مبوضوع البحل ،واللاين دداقة املوضوع؛ ومت اختيار عينة من الدراسات العربية وا جنبية.
دراسيية ) (Punitha & Moh Rasdi, 2013بعنوان" :املسييؤولية االجتماعية للشييركات :اعتماد التسييويق ا خضيير
يف صييناعة الفندقة" :هتدف هذه الدراسيية إىل مراجعة واسييعة النطاق دورب اعتماد التسييويق ا خضيير من قب الفنادق ك لية
داء املس ييؤولية االجتماعية للش ييركات ،وتناولت الدراس يية دور احللومة املاليزية يف محاية البيئة وحتد ت التس ييويق ا خض يير
ودالة املسؤولية االجتماعية للشركات داخ صناعة الفنادق ،وتوصلت الدراسة إىل أن التسويق ا خضر يستخدم كأداة
من قب الفنادق داء املسيؤولية االجتماعية للشيركات يف دني أنر يوفر ميزة تنافسيية للفنادق يف ضيمان التوازن بني التنمية
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واالسي ييتدامة البيئية ،أيضي ييا احللومة املاليزية تش ي ي ع الفنادق الدتضي ييان التلنولوجيا اخلض ي يراء واملمارسي ييات من خالرب توف
احلوافز وفرض الضرائب.
دراس يية (فياض ،عبد اهلادي ،س يييد أمحد ،و س ييالمة إبراهيم )2013 ،بعنوان" :دراس يية عن الفنادق اخلضي يراء يف مص يير":
هدفت هذه الدراس ي يية إىل التفريق بني الفنادق اخلضي ي يراء وغ ها من الفنادق ،إض ي ييافة إىل التعرف على أهم دوافع ومعوقات
الفنادق اخلضي يراء وابدارة اخلضي يراء هبا ،واعتمدت الدراس يية على املنهج الوص ييفي التحليلي ،ديل مت تص ييميم منوذج ملون
من هموعة من ا سئلة بجراء املقابلة الشخصية مع مسؤويل تنفيذ الربامج اخلضراء يف الفنادق اخلمسة جنوم العاملة مبدينة
ش ي ييرم الش ي يييد ،وتوص ي ييلت الدراس ي يية إىل أن اللل من الفنادق بدأ للتوجر وو ا خض ي يير بس ي ييبب عدد من الدوافع ،وذلك
بتطبيق بعض الربامج اخلضراء يف هارب إدارة الطاقة واملياه واملخلفات الصلبة.
دراس ي ي ي يية (بوجعدار و فياليل )2014 ،بعنوان" :واقع املمارس ي ي ي ييات البيئية ض ي ي ي ييمن خدمات الفنادق املص ي ي ي يينفة لوالية
قسيينطينة" :هدفت هذه الدراسيية إىل تقييم املمارسييات البيئية على مسييتوى إددى عشيير فندق مصيينف بوالية قسيينطينة يف
جوانبها املتعلقة بتسيي النفا ت ،اارسيات اسيتهالل املياه وكيفيات اسيتغالرب الطاقة ،اسيتخدمت الدراسية املنهج الوصيفي
التحليلي ديل مت توزيع  54اس ي ييتمارة على العاملني للفنادق حم الدراس ي يية ،وتوص ي ييلت الدراس ي يية إىل أن الفنادق املص ي يينفة
بوالية ميلة تتم اارس ي ي يياهتا البيئية يف جوانب اس ي ي ييتهالل املياه واس ي ي ييتغالرب الطاقة بش ي ي ييل مس ي ي ييتدام ،أما عن هاالت تس ي ي ييي
النفا ت اله تنت ها الفنادق فالدراسة أبدت أن الفنادق ال ارس تسي النفا ت وفق ا طر املستدامة.
دراسيية ) (Bohdanowicz-Codfrey & Piotr , 2014بعنوان" :تقييم ا داء البيئي يف أنظمة الصييناعة الفندقية":
هدفت هذه الدراس ي ي يية إىل التعرف على أمهية املمارس ي ي ييات اخلضي ي ي يراء يف الص ي ي ييناعة الفندقية ،وذلك من خالرب دراس ي ي يية دالة
فنادق :اهليلتون ،Scandic ،Group Hotel Continental Inter ،واعتمدت الدراسي ي ي ي يية على املنهج الوصي ي ي ي ييفي التحليلي
وتوص ي ييلت الدراس ي يية إىل أن تطبيق الفنادق حم الدراس ي يية للممارس ي ييات اخلضي ي يراء ك ش ي يييد اس ي ييتهالل الطاقة واعتماد الطاقة
املت ددة ،معاجلة املياه املستعملة وتدوير النفا ت ساهم بشل كب يف حتسني ا داء املايل والبيئي هلذه الفنادق.
دراس يية (محاد )2015 ،بعنوان" :تعزيز مفهوم املمارس ييات اخلضي يراء يف القطاع الفندقي لض ييمان التنمية الس يييادية
املسي ي ي ييتدامة – دالة دراسي ي ي يية الفنادق يف حمافظات قطاع غزة" :هدفت هذه الدراسي ي ي يية إىل التعرف على مدى التزام الفنادق
الفلسي ييطينية يف قطاع غزة لملمارسي ييات الصي ييديقة للبيئة ،واسي ييتخدمت الدراس ي يية املنهج الوصي ييفي التحليلي الذي باورب من
خاللر وصي ييف الظاهرة موضي ييوع الدراسي يية وحتلي بياانهتا ،وتوصي ييلت الدراسي يية إىل أن وزارة السي يييادة وا ار ال تقوم بتوعية
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أصيحاب وإدارات الفنادق دورب مفهوم املمارسيات اخلضيراء ،إضيافة إىل عدم اعتماد إدارة الفنادق اخلضيراء على اسيتغالرب
املياه والطاقة واملخلفات الصلبة بلفاءة.
دراسي ي يية ) (Divia & Kaur, 2016بعنوان" :املسي ي ييؤولية االجتماعية للفنادق اهلندية الشي ي ييركات احملدودة" :هدفت
هذه الدراسي يية إىل معرفة اارسي ييات املسي ييؤولية االجتماعية للشي ييركات من قب شي ييركة الفنادق اهلندية احملدودة (إهل ) ،اله
ل أبلا اتج الفنادق املنت عات والقصييور ،وتوصييلت الدراسيية إىل أن ا سييباب الرئيسييية بش يرال الشييركات يف اارسييات
املسييؤولية االجتماعية للشييركات هي ابنشيياء واحلفاظ على صييورة جيدة للمؤس يسييات ،وتظهر النتائج أيضييا أنر من ديل
اارس ي ييات املس ي ييؤولية االجتماعية للش ي ييركات ،فإن مش ي يياركة اختمع احمللي أعلى من فئات أخرى من املس ي ييؤولية االجتماعية
للشركات.
دراسة (بوشوشة )2019 ،بعنوان" :التوجر وو الفنادق اخلضراء داخ القطاع الفندقي –دراسة دالة فنادق ديب-
" :هدفت هذه الدراس يية إىل معرفة املمارس ييات اخلضي يراء املطبقة داخ القطاع الفندقي بمارة ديب ،واعتمدت البادلة على
املنهج الوص ييفي التحليلي ،وتوص ييلت الدراس يية إىل أن الفنادق اخلضي يراء العاملة يف إمارة ديب جتس ييد هذا املفهوم من خالرب
تطبيق هموعة من الربامج املؤس ي يس يياتية اخلض ي يراء ،واله هتدف إىل ترش يييد اس ييتهالل الطاقة واملياه مع ال كيز على الطاقات
املت ددة.
بعد مراجعة الدراسييات اله تطرقت ملتغ ات الدراسيية ،يتض ي أن عدد الدراسييات اله ربطت هذه املتغ ات قليلة
جدا وللتايل تعترب الدراس ي ي يية إض ي ي ييافة للدراس ي ي ييات الس ي ي ييابقة يف تناوهلا للممارس ي ي ييات اخلضي ي ي يراء للفنادق وعالقتها بتعزيز تبين
املسؤولية االجتماعية على مستوى املؤسسات الفندقية العاملة بوالية ميلة ،ديل اعتمدت الدراسات السابقة على عناصر
املمارسات اخلضراء للمياه والطاقة والنفا ت وهي أكلر أبعاد املمارسات اخلضراء تلرارا يف معظم الدراسات السابقة ويدرب
هذا على أمهية تلك العناص ي ي يير ،بينما ركزت الدراس ي ي يية احلالة على إض ي ي ييافة بعدين جديدين من أبعاد املمارس ي ي ييات اخلضي ي ي يراء
للفنادق مبا يسهم يف تعزيز تبين مفهوم املسؤولية االجتماعية ومها املمارسات اخلضراء للموارد البشرية واملمارسات اخلضراء
اجتاه الشركاء واملوردين ،وميلن القورب أنر مت االستفادة من الدراسات السابقة سواء يف ابطار النظري أو منه ية الدراسة.
-1اإلطار النظري ملتغريات الدراسة
 1-1ماهية املمارسات اخلضراء
إن املنعطف ا خضي يير قد أصي ييب شي ييائعة منذ ظهور مفهوم التنمية املسي ييتدامة ،وقد انعلس هذا على ك املفاهيم
ليندمج عدد كب من الفنادق أيضي ييا يف التيار البيئي من خالرب اسي ييتهالكياهتا الطاقوية لختاذ التداب اخلض ي يراء اله تسي ييم
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بتخفيض التلاليف االسي ي ييتغاللية لتلمني وحتسي ي ييني صي ي ييورة الفندق ليظهر بذلك مصي ي ييطل الفنادق اخلض ي ي يراء (دشي ي يية و دريد،

 ،2018ص ييفحة  ،)161وهنال دراس يية أجريت على  270فندق فاخر ص ييغ يف دورب الوال ت املتحدة ا مريلية وبريطانيا
وأس اليا ومن أبرز نتائج الدراسة ما يلي (غرايبة ،2012 ،الصفحات :)161-160
 %70 من السي ي ي ي يييا ا مريليني لديهم الرغبة يف دفع  150دوالرا إضي ي ي ي ييافيا يف فندق يهتم بشي ي ي ي ييؤون البيئة ويلتزم
لملعاي اخلضراء؛
 % 55 من السيا ا مريليني مستعدون حل ز إقامتهم يف فنادق صديقة للبيئة؛
 % 75 من السيا ا مريليني يفضلون ابقامة يف فنادق يتمتع موظفوها خبربة وققافة عالية يف شؤون البيئة؛
 يفض  % 64من السيا ابقامة يف فنادق هلا مصاحل مش كة مع السلان احملليني.
وقد عرفتها املنظمة العاملية للسيادة على أنر "ملان لإلقامة يعتمد على املمارسات البيئية ويقدم نوعية جديدة من
نظم االستهالل أبشلارب مبتلرة ويعم على تش يع ابنتاج حبيل بقق هموعة من ا هداف اله تسعى إليها السيادة
البيئية" (علي و عبد القادر ،2019 ،صفحة  ،)9يفي دني أشارت منظمة احتاد الفنادق اخلضراء سنة  2008على ألا
"منش ت صديقة للبيئة برص مدراءها على تطبيق الربامج اله توفر املياه ،الطاقة وتقل من إنتاج املخلفات الصلبة وللتايل
توفر املارب صحاهبا وتساعد يف محاية البيئة" (فريد ،بوغليطة ،و ز ين ،)2018 ،وعلير فاهلدف من وراء إقامة الفنادق هو
احلد من تدهور واستهالل املوارد الطبيعية عن طريق ز دة أتق الوعي البيئي واحلد من العوام املؤقرة سلبيا على البيئة
مل است اد السلع والطاقة وإنتاج النفا ت ،وحتقيق هذا اهلدف يلون لستخدام املواد املت ددة بيئيا واملتادة يف الطبيعة
احمليطة يف عملية البناء ،ولحلصورب على الطاقة من مصادر الطاقة املت ددة وإبتباع اس اتي ية بيئية ملعاجلة الفضالت
الناجتة من الفندق ب والعم على تدوير الصاحل منها وإعادة استخدامر بطريقة أو أبخرى (داود ،2020 ،الصفحات

.)156-155
تشم املمارسات اخلضراء للفنادق االلتزام لملمارسات البيئية كإعادة التدوير واالستخدام ،كفاءة استخدام الطاقة
ودفظها ،كفاءة استخدام املياه واحملافظة عليها ،املناظر الطبيعية ،إدارة املواد اخلطرة والسامة

?(What is a Green Hotel

).Green Best Practices for Hotels, 2020
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 2-1مفهوم املسؤولية االجتماعية
تعد املسؤولية االجتماعية للمؤسسات من أدد أكرب التحد ت اله تواجر املؤسسات اللربى ودورب العان لعتبارها
عقد اجتماعي يربم بني املؤسسات االقتصادية واختمع ملا تقوم بر من عمليات جتاه اختمع (براهيمي ،2016/2015 ،صفحة

 ،)29ويف هذا ابطار فال يوجد تعريف رمسي حمدد ومتفق علير للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات االقتصادية ،ب هنال
عدة تعريفات هلذا املفهوم ،ديل يعرفها بي دراكر على ألا" :التزام املؤسسة اجتاه اختمع الذي تعم فير ،وأن هذا االلتزام
يتسع لتساع شربة أصحاب املصاحل يف هذا اختمع وتباين توجهاهتم" ) ،(Peter, 1977, p. 584أما منظمة ا مم املتحدة
للت ارة والتنمية فقد أشارت إىل ألا "إدماج املعاي البيئية واالجتماعية واالقتصادية ضمن اس اتي يات وسياسات
املؤسسات وعملياهتا الت ارية ،كحد أدىن تبدأ لاللتزام للقانون والتشريعات كما يشم نطاق املسؤولية االجتماعية
للمؤسسات ا ار املباشرة لإلجراءات اله تتخذها املؤسسات ،إضافة لآلار غ املباشرة اله ميلن أن حتدقها يف اختمع"
(بوغاغة و العابد ،2020 ،صفحة  ،)200وعلير يتبني من التعاريف السابقة أن املسؤولية االجتماعية تعين أبن تتصرف
املؤسسة أخالقيا اجتاه اختمع الذي تعم فير على املستوى االقتصادي واالجتماعي والبيئي بشل متوازن من أج حتقيق
التنمية املستدامة.
وحتص املؤسسة على فوائد عديدة نتي ة تبنيها ملفهوم املسؤولية االجتماعية ،وقد أشارت هموعة الدراسات
وا حباث إىل مجلة املزا والفوائد اله ست نيها املؤسسات جراء إدخارب هذا املفهوم يف اس اتي يتها العامة كملون رئيسي
يف هاتر ا خ ة ،ديل تعترب املسؤولية االجتماعية مهمة ومفيدة للمؤسسة يف عالقاهتا مع هتمعها ملواجهة االنتقادات
والضغوط املفروضة عليها ) ،(chauveau & Jacques, 2003, p. 45وعلير فااللتزام لملسؤولية االجتماعية هي القاعدة
اله ينطلق منها أي ختطيط اس اتي ي ،واملصدر الذي تنبع منر فلسفة أي مؤسسة ،وعلير فمن هاتر ا خ ة أن ترفع
أقصى دد من ا ار االيابية لعملياهتا ،وكذلك أقر هذه العمليات على رفاه اختمع كل .
 3-1تعزيز تبين املؤسسات الفندقية ملفهوم املسؤولية االجتماعية من خالل تطبيق املمارسات اخلضراء
تشم املمارسات اخلضراء للفنادق االلتزام لملمارسات البيئية كإعادة التدوير واالستخدام ،كفاءة استخدام الطاقة
كفاءة استخدام املياه ،لبضافة إىل املمارسات اخلضراء للموارد البشرية واملمارسات اخلضراء اجتاه الشركاء واملوردين ،وهذه
ا بعاد هتمعة تشل املسؤولية االجتماعية للفنادق ،ويؤدي االلتزام هبا إىل االستخدام العقالين للموارد الطبيعية ،مع العم
على تلام اللقافات احمللية ،ضمان املشاركة احمللية للافة شرائ اختمع يف عمليات التنمية ،ومن أهم املمارسات اخلضراء
للفنادق ما يلي:
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 املمارسات اخلضراء للمياه :هي هموعة من املمارسات اخلضراء اله ميلن إتباعها من أج إدارة املياه بلفاءة
واحلد من استهالل الفنادق للمياه ،ومن أهم املمارسات اخلضراء للمياه استخدام منظفات صديقة للبيئة يوجد
عليها عالمة بيئية مل  Ecolabelأو ( EU- FLowerالتطبيقية ،2012 ،صفحة )05؛
 املمارسات اخلضراء للنفا ت :عادة ما تتضمن النفا ت املتولدة من مرافق السيادة والضيافة الورق واللرتون
ومنت ات الزجاج وا ملونيوم ،واملواد البالستيلية ،والنفا ت العضوية ،ومواد البناء وا اث ،والزيوت والدهون
املستخدمة ،وعلير ميلن تعريفها على ألا هموعة من السياسات البيئية اله هتدف إىل إدارة هاتر النفا ت بفعالية
(الدويل ،2007 ،صفحة )06؛
 املمارسات اخلضراء للطاقة :هي هم السياسات والربامج البيئية املتضمنة إدارة مصادر الطاقة بلفاءة؛
 املمارسات اخلضراء للموارد البشرية :هم ا نشطة والسياسات واملمارسات وا نظمة املتضمنة تطوير وتنفيذ
والصيانة املستمرة لألنظمة اله هتدف إىل إياد العاملني املعنيني بتطبيق املمارسات اخلضراء للفنادق ،فاجلانب
املتعلق إبدارة املوارد البشرية هو حتوي العاملني االعتياديني إىل متبنني للنهج ا خضر وذلك لتحقيق ا هداف
البيئية الفندقية )(Opatha & Arulrajah, 2014, p. 101؛
 املمارسات اخلضراء اجتاه املوردين والشركاء :وهي هموعة من ا نشطة اله هتدف إىل حتديد وتصنيف الشركاء
واملوردين املعنيني بتحسني وتطوير ا داء البيئي للفنادق ومبا يتفق مع اس اتي ياهتا ،وإتباع سياسات وإجراءات
مناسبة بدارة العالقة معهم بفاعلية (املتميز ،2012 ،صفحة .)07
-2طريقة وأدوات الدراسة
يشم هذا احملور عينة الدراسة وا دوات املستخدمة يف مجع املعلومات وكذلك الربامج وا دوات ابدصائية
املستعملة يف حتلي الدراسة.
 1-2جمتمع وعينة الدراسة
تلون هتمع الدراسة من الفنادق العاملة بوالية ميلة ،ديل مت أخذ عينة عشوائية من العاملني يف  07مؤسسات
فندقية بوالية ميلة ،وكان عدد االستبياانت املوزعة  90استبانة مت اس داد منها  70استبانة واستبعد  18استبانة ،فلان عدد
االستباانت الصاحلة للتحلي  52استمارة ،شللت نسبة  74.28%من اختمع ا صلي للدراسة وهذا راجع إىل غياب
اللل منهم بسبب العط السنوية والعط املرضية وبسبب جائحة كوروان.
ولقد اتصفت عينة الدراسة مب موعة من اخلصائص دددت من خالرب السمات الشخصية فرادها وهي :اجلنس،
العمر املستوى التعليمي ،سنوات اخلربة .وقد كانت أغلبية أفراد العينة من الذكور بنسبة  %69.2يعود ذلك إىل طبيعة
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نشاط الفنادق الذي يغلب علير الذكور ،أما للنسبة للعمر فأكلر فئة اللة لعينة الدراسة هي فئة  31سنة و 40سنة بنسبة
 %48.1وأقلها هي فئة ا عمار ا كرب من  50سنة بنسبة  ،%1.9أما فيما يتعلق لملستوى التعليمي فقد ادتلت فئة
اجلامعيني أكرب فئة بنسبة  ،%34.6وأق نسبة كانت لفئة الدراسات العليا ب ي ي  ،%9.6أما للنسبة لسنوات اخلربة فشللت
الفئات أق من  5سنوات أعلى نسبة تقدر ب ي ي  %61.5وأق نسبة كانت لفئة اخلربة  15إىل 10سنوات ،بنسبة تقدر
بي ي ي.%1.9

 2-2األدوات املستخدمة يف مجع املعلومات
استخدمت االستبانة كأداة جلمع البياانت ا ولية من عناصر العينة ،وقد ت صياغة حماور االستبيان بشل
يساعد على سهولة القياس ،لالعتماد على مقياس ليلارت اخلماسي (غ موافق بشدة  ،1غ موافق ،2موافق إىل دد
ما  ،3موافق ،2موافق بشدة  ،)1وقد صممت االستبانة لالعتماد على أدبيات الدراسة وفقا للعناصر التالية:
 البياانت الشخصية فراد عينة الدراسة وعددها  4متغ ات؛
 ا سئلة اخلاصة مبوضوع الدراسة واشتملت على اخاالت (التزام الفنادق لملمارسات اخلضراء للمياه ،التزام الفنادق
لملمارسات اخلضراء للطاقة ،التزام الفنادق لملمارسات اخلضراء للنفا ت ،التزام الفنادق لملمارسات اخلضراء اجتاه
املوارد البشرية ،التزام الفنادق لملمارسات اخلضراء اجتاه الشركاء واملوردين) وعددها  37عبارة.
 3-2أساليب حتليل بياانت الدراسة

لغرض التحقق من صحة فرضيات الدراسة مت استخدام ،املتوسطات احلسابية ،لبضافة إىل استخدام االوراف

املعياري لقياس مدى تشتت أراء عينة الدراسة دورب الوسط احلسايب ،واختبار T-Testالذي يستخدم لفحص إملانية
قبورب أو رفض فرضيات الدراسة اله تقيس مدى مسامهة تطبيق املمارسات اخلضراء للفنادق العاملة بوالية ميلة يف تعزيز
تبين املسؤولية االجتماعية ضمن املؤسسات السيادية ،وذلك عن طريق استخدام الربانمج ابدصائي). (SPSS
 4-2ثبات أداة الدراسة
ت ضمن حتقيق الصدق الظاهري لالستبيان على معام ألفا كرومباخ ،ديل قدر معام اللبات الللي ،0.816
وهو ما يعترب مالئما لتحقيق أهداف الدراسة ،وعلى ذلك فاملقياس يتسم بدرجة عالية من اللبات.
-3النتائج ومناقشتها
 1-3حتليل بياانت الدراسة
سيتم عرض نتائج الدراسة املتوص إليها من خالرب البياانت اخمعة لالستبيان مث مناقشتها وذلك كما يلي:
 حتليل بياانت احملور الثاين" مدى مسامهة تطبيق املمارسات اخلضراء للمياه يف تعزيز تبين املسؤولية االجتماعية"- 138 -
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لقد مت استخراج املتوسطات احلسابية واالورافات املعيارية بجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات استبيان الدراسة
املتعلقة مبدى مسامهة تطبيق املمارسات اخلضراء للمياه يف تعزيز تبين املسؤولية االجتماعية وهي موضحة يف اجلدورب رقم.01
اجلدول  :-1-املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام إلجاابت عينة الدراسة حول احملور الثاين
الرقم

العبارات

01

يعتمد الفندق غلى املعدات احلديلة املوفرة للمياه.
يقوم الفندق بصيانة منتظمة لتسريبات املياه.
يضع الفندق مقاييس استهالل املياه يف غرف النزالء
لتعقب استهالل املياه.
يتبىن الفندق برامج توف املياه يف املطابد.
يستخدم الفندق املياه املعاجلة لري املسادات اخلضراء.
بل الفندق عاملير على استخدام منظفات صديقة
للبيئة ديل يوجد عليها عالمة بيئية.
يقوم الفندق ب كيب نظام للتحلم لملياه يف محامات
الفندق واله ميلنها أن تتحلم بتدفق املياه.

02
03
04
05
06

07

املتوسط احلسايب العام

الوسط
احلسايب
4.25
4.00

االحنراف
املعياري
0.738
0.560

1
2

3.81

0.793

4

مرتفعة

3.87
3.31

0.687
1.197

3
5

مرتفعة
متوسطة

2.71

1.333

7

متوسطة

3.17

1.279

6

منخفضة

3.52

0.588

----

مرتفعة

الرتتيب

درجة
املسامهة
مرتفعة جدا
مرتفعة

املصدر :من إعداد البادلتان بناء على نتائج .SPSS

يتض من اجلدورب رقم  01أن السؤارب ا ورب قد ادت املرتبة ا وىل مبتوسط دسايب قدره  4.25واوراف معياري
بلغ  ، 0.738يف دني جاء السؤارب السادس يف املرتبة ا خ ة بني عبارات هذا احملور مبتوسط دسايب بلغ  2.71واوراف
معياري  ،1.333ونالدظ أن املتوسط احلسايب العام ملدى تطبيق الفنادق حم الدراسة للممارسات اخلضراء للمياه بلغ
 3.52ولوراف معياري .0.588
ويفسر ذلك لستخدام إدارة هذه الفنادق لبدائ ووسائ دديلة ومستدامة للحصورب على املياه وأمهية تقلي الفاقد
منها ،من خالرب درص إدارة هذه الفنادق على توعية النزالء والعاملني ل شيد استهالل املياه ،واعتماد نظام للتحلم لملياه
يف محامات الفنادق ،وهذا يدرب على أن الفنادق حم الدراسة تتبىن هذه املمارسات بشل مرتفع.
 حتليل بياانت احملور الثالث" مدى مسا ا ا ااامهة تطبيق املمارسا ا ا ااات اخلض ا ا ا اراء للطاقة يف تعزيز تبين املسا ا ا ااؤوليةاالجتماعية"
جامعة قسنطينة -2عبد احلميد مهري
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ردمد2392-5140 :

ساحلي كنزة ،خولة زايين

لقد مت استخراج املتوسطات احلسابية واالورافات املعيارية بجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات استبيان الدراسة
املتعلقة مبدى مس ي ييامهة تطبيق املمارس ي ييات اخلضي ي يراء للطاقة يف تعزيز تبين املس ي ييؤولية االجتماعية ،وهي موض ي ييحة يف اجلدورب
رقم.02
اجلدول  :-2-املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام إلجاابت عينة الدراسة حول احملور الثالث
الرقم

العبارات

01

يعم الفندق بنظام التحلم ا يل املربمج لإلضاءة يف ك الطوابق.
يعتمد الفندق سياسة عزرب ا سقف ملنع انتقارب احلرارة والصوت.
يوفر الفندق ا جهزة اللهرلئية املوفرة للطاقة.
يركب الفندق أجهزة إغالق ا بواب أوتوماتيليا.
يزود الفندق شبلات التدفئة والتدريب مبنظمات احلرارة الشخصية.
يعم الفندق على استخدام الوسائ االلل ونية لتتبع انبعاات
اللربون الناتج عن استخدامات املوظفني وامللاتب.
يضع الفندق وينفذ خطة لتدريب العاملني على املمارسات اخلضراء
للطاقة.

08

يستخدم الفندق اللارت االلل وين لغرف النزالء.
يشغ الفندق املطبد املوفر للطاقة (كاستخدام ا فران املوفرة
للطاقة).
يش ي الفندق أجهزة التربيد والت ميد املوفرة للطاقة.
يستخدم الفندق الطاقة املت ددة مل الر والطاقة الشمسية.

02
03
04
05
06

07

09
10
11

املتوسط احلسايب العام

الوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

الرتتيب

درجة
املسامهة

3.90
3.83
3.48
3.25
1.98

0.823
0.678
1.000
1.064
1.000

1
2
3
4
9

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
منخفضة

1.85

0.826

10

منخفضة

2.40

1.034

8

منخفضة

2.90

1.034

5

متوسطة

2.87

1.010

6

متوسطة

2.85

1.092

7

متوسطة

1.71

0.776

11

منعدمة

2.82

0.423

---

متوسطة

املصدر :من إعداد البادلتان بناء على نتائج .SPSS

يتض من اجلدورب رقم  02أن السؤارب ا ورب ادت املرتبة ا وىل مبتوسط دسايب قدره  3.90واوراف معياري بلغ
 ،0.823يف دني جاء السؤارب احلادي عشر يف املرتبة ا خ ة بني عبارات هذا احملور مبتوسط دسايب بلغ  1.71واوراف
معياري  ،0.776ونالدظ أن املتوس ي ي ييط احلس ي ي ييايب العام ملدى مس ي ي ييامهة تطبيق املمارسي ي ي يات اخلضي ي ي يراء للطاقة يف تعزيز تبين
املسؤولية االجتماعية بلغ  2.82ولوراف معياري .0.423
ويفسر ذلك لهتمام إدارة الفنادق لستخدام وسائ وجتهيزات ذات جودة عالية ل شيد استهالل وتوف الطاقة،
لبض ي ي ي ي ي ييافة إىل درص إدارة هذه الفنادق على توعية النزالء والعاملني ل ش ي ي ي ي ي يييد اس ي ي ي ي ي ييتهالل الطاقة من خالرب غلق أجهزة
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اجمللد  ،08العدد  ،02جوان 2022

مسامهة تطبيق املمارسات اخلضراء للفنادق يف تعزيز تبين املسؤولية االجتماعية ابملؤسسات الفندقية لوالية ميلة

ابضي يياءة والتلييف بعد االنتهاء من اسي ييتعماهلا ،وهذا يدرب على أن الفنادق حم الدراس ي يية تتبىن هذه املمارسي ييات بشي ييل
متوسط.
 حتليل بياانت احملور الرابع "مدى مس ا ا ااامهة تطبيق املمارس ا ا ااات اخلضا ا ا اراء للنفاايت يف تعزيز تبين املس ا ا ااؤولية
االجتماعية"
لقد مت استخراج املتوسطات احلسابية واالورافات املعيارية بجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات استبيان الدراسة
املتعلقة مبدى مس ييامهة تطبيق املمارس ييات اخلض يراء للنفا ت يف تعزيز تبين املس ييؤولية االجتماعية ،وهي موض ييحة يف اجلدورب
رقم .03
اجلدول  :-3-املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام إلجاابت عينة الدراسة حول احملور الرابع
الرقم

العبارات

01

يوجد لدى الفندق سياسة بيئية واضحة يف هارب النفا ت.
يقوم الفندق بتحوي نفا ت املطبد إىل أمسدة عضوية.
يستخدم الفندق أدوات ومعدات احلمامات اله يعاد ملؤها.
يش ي الفندق املنت ات الغذائية ومواد التنظيف يف داو ت كب ة.
يوجد لوائ إرشادية يف ك الغرف تتعلق أبنظمة التعام مع
النفا ت.
لدى الفندق برامج إعادة التدوير.
يقوم الفندق لل وي نشطتر يف إدارة النفا ت.
املتوسط احلسايب العام

02
03
04
05
06
07

الوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

الرتتيب

درجة
املسامهة

2.87
2.10
2.73
3.04

1.067
0.869
1.031
1.427

3
7
4
2

متوسطة
منخفضة
متوسطة
متوسطة

3.12

0.983

1

متوسطة

2.19
2.33
2.62

0.930
1.024
0.620

6
5
---

منخفضة
منخفضة
متوسطة

املصدر :من إعداد البادتان بناء على نتائج .SPSS

يتض من اجلدورب رقم  03أن السؤارب اخلامس قد ادت املرتبة ا وىل مبتوسط دسايب قدره  3.12واوراف معياري
بلغ  ، 0.983يف دني جاء السؤارب اللاين يف املرتبة ا خ ة بني عبارات هذا احملور مبتوسط دسايب بلغ  2.10واوراف
معياري  ،0.869ونالدظ أن املتوسط احلسايب العام ملدى مدى مسامهة تطبيق املمارسات اخلضراء للنفا ت يف تعزيز تبين
املسؤولية االجتماعية ،بلغ  2.62ولوراف معياري .0.620
وهذا يفسر حبرص إدارة هذه الفنادق على توعية النزالء والعاملني بليفية التعام مع النفا ت ،كما أنر لدى هذه
الفنادق سياسة بيئية واضحة وأهداف وغا ت بيئية جتسدت يف االهتمام بطرق التعام مع النفا ت واملخلفات الصلبة

جامعة قسنطينة -2عبد احلميد مهري
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كتقلي استخدام املنت ات املعلبة ،واحلد من النشاطات غ املسؤولة للتخفيف من تراكم النفا ت ،وكانت االورافات
املعيارية هلذه املعاي متقاربة ،وهذا يدرب على أن الفنادق حم الدراسة تتبىن هذه املمارسات بشل متوسط.
 حتليل بياانت احملور اخلامس "مدى مسامهة تطبيق املمارسات اخلضراء للموارد البشرية يف تعزيز تبين املسؤوليةاالجتماعية"
لقد مت استخراج املتوسطات احلسابية واالورافات املعيارية بجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات استبيان الدراسة
املتعلقة دورب مدى مسامهة تطبيق الفنادق حم الدراسة للممارسات اخلضراء اجتاه املوارد البشرية وهي موضحة يف اجلدورب
رقم .04
اجلدول  :-4-املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام إلجاابت عينة الدراسة حول احملور اخلامس
الرقم
01

02

03

04

05
06

العبارات

يعم الفندق على استقطاب واختيار وتعيني اللفاءات واملهارات
املوظفني الصديقة للبيئة.
توجد فوائد عديدة لتطبيق الفندق للممارسات اخلضراء اجتاه املوارد
البشرية :توظيف املوظفني /ز دة حتفيز املوظفني /تقلي دوران العم /
حتسني الصحة والسالمة املهنية للموظفني.
يقوم الفندق لستخدام تقنيات توضيحية يف عملية التدريب تتعلق
لبدارة البيئية.
يهتم الفندق يف تطوير وحتسني املهارات الالزمة لدمج اارسات إدارة
املوارد اخلضراء يف العم .
لدى إدارة املوارد البشرية يف الفندق مؤشرات لألداء ا خضر الصديق
للبيئة بدارة وتقييم ا داء.
يقوم مدراء الفندق بوضع ا هداف والغا ت البيئية.
املتوسط احلسايب العام

الوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

الرتتيب

درجة
املسامهة

3.48

0.874

2

مرتفعة

3.46

0.874

4

مرتفعة

3.31

0.981

6

متوسطة

3.47

0.857

3

مرتفعة

3.38

0.953

5

متوسطة

3.56

0.802

3.44

0.707

1
-----

مرتفعة
مرتفعة

املصدر :من إعداد البادلات بناء على نتائج .SPSS

يتضي ي ي من اجلدورب رقم  04أن السي ي يؤارب الس ي ييادس قد ادت املرتبة ا وىل مبتوس ي ييط دس ي ييايب قدره  3.56واوراف
معياري بلغ  ،0.802يف دني جاء الس ي ي يؤارب اللالل يف املرتبة ا خ ة بني عبارات هذا احملور مبتوسي ي ييط دسي ي ييايب بلغ 3.31
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اجمللد  ،08العدد  ،02جوان 2022

مسامهة تطبيق املمارسات اخلضراء للفنادق يف تعزيز تبين املسؤولية االجتماعية ابملؤسسات الفندقية لوالية ميلة

واوراف معياري  ،0.981ونالدظ أن املتوسييط احلسييايب العام ملدى التزام الفنادق حم الدراسيية لملمارسييات اخلضيراء اجتاه
املوارد البشرية بلغ  3.44ولوراف معياري .0.707
وهذا يدرب على أن الفنادق حم الدراسيية تتبىن هذه املمارسييات بشييل مرتفع سييباب معينة منها :التزام الفنادق
حم الدراسي ي ي ي ي ي يية لملعاي ا خالقية والقانونية يف هارب التوظيف ،تدريب العاملني على أخالقيات ا عمارب لتحقيق الن ا
املتواص ي ي يف إدارة هاتر الفنادق ،إض ييافة إىل هذا حترص الفنادق حم الدراس يية على دعم دقوق ابنس ييان واد امها داخ
نطاق الفندق.
 حتليل بياانت احملور الساااد " مدى مسااامهة التزام الفنادق لل الدراسااة ابملمارسااات اخلضاراء اجتاه الشااركاءواملوردين"
لقد مت استخراج املتوسطات احلسابية واالورافات املعيارية بجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات استبيان الدراسة
املتعلقة مبدى مسييامهة تطبيق املمارسييات اخلض يراء للشييركاء واملوردين يف تعزيز تبين املسييؤولية االجتماعية ،وهي موضييحة يف
اجلدورب رقم .05
اجلدول  :-5-املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام إلجاابت عينة الدراسة حول احملور الساد
الرقم

01
02
03
04
05
06

العبارات

بدد ويص ي يينف الفندق الش ي ييركاء املعنيني بتحس ي ييني وتطوير ا داء البيئي
للفندق مبا يتفق مع اس اتي يتر.
يقوم القي ييائمون على الفني ييدق إببرام اتفي يياقيي ييات مع القطي يياع احللومي
والقطاع اخلاص لضمان حتقيق ا داء البيئي املطلوب.
يتواص ي القائمون على الفندق مبا فيهم املوردون خبصييوص ا داء البيئي
لضمان تنفيذ عملياهتم وأنشطتهم أبفض الطرق.
يقيس الفندق مدى التزام املوردين لملعاي البيئية.
يتبىن الفندق ليات حمددة لتوعية املوردين والش ييركاء بنش ياطات معتمدة
لتحسني ا داء البيئي.
يتعاون الفندق مع شي ي ي ي ييركائر وموردين لسي ي ي ي ييتخدام التقنيات املبتلرة من
أج حتسني ا داء البيئي.
املتوسط احلسايب العام

الوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

الرتتيب

درجة
املسامهة

3.40

0.846

4

مرتفعة

3.62

0.820

1

مرتفعة

3.42

0.893

2

مرتفعة

3.38

0.844

5

متوسطة

3.42

0.871

3

مرتفعة

3.37

0.864

6

متوسطة

3.44

--- 0.692

مرتفعة

املصدر :من إعداد البادلتان بناء على نتائج .SPSS
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يتضي من اجلدورب رقم  05أن السيؤارب اللاين قد ادت املرتبة ا ىل مبتوسييط دسييايب قدره  3.62واوراف معياري
بلغ  0.820وهذا يدرب على العم املش ي ي ي ي ي ي ي ل بني القطاع احللومي وشي ي ي ي ي ي ييركات القطاع اخلاص بتبادرب املعارف واملهارات
واملمارسييات ،يف دني جاء الس يؤارب السييادس يف املرتبة ا خ ة بني عبارات هذا احملور مبتوسييط دسييايب بلغ  3.37واوراف
معياري  0.864ونالدظ أن املتوسييط احلسييايب العام ملدى مدى مسييامهة تطبيق املمارسييات اخلض يراء للشييركاء واملوردين يف
تعزيز تبين املسي ي ي ييؤولية االجتماعية ،بلغ  3.44ولوراف معياري  ،0.864وهذا يدرب على أن الفنادق حم الدراسي ي ي يية تتبىن
هذه املمارسات بشل مرتفع.
 2-3اختبار فرضيات الدراسة
 اختبار الفرضية الرئيسيةمن أج اختبار الفرضيييات قمنا لختبار حتلي

T-Test

لقياس تقيس مدى مسييامهة تطبيق املمارسييات اخلض يراء

للفنادق العاملة يف والية ميلة يف تعزيز تبين مفهوم املس ي ي ييؤولية االجتماعية على مس ي ي ييتوى املؤسي ي ي يس ي ي ييات الس ي ي يييادية ،وتتمل
الفرضية الرئيسية " :ال يساهم تطبيق املمارسات اخلضراء للفنادق يف تعزيز تبين املسؤولية االجتماعية لملؤسسات الفندقية
لوالية ميلة " ،ونتائج هذه الفرضية موضحة يف اجلدورب رقم .06
اجلدول  :-6-اختبار الفرضية الرئيسية
الفقرة

املتوسط احلسايب

قيمة T

قيمة  Tاجلدولية

درجة احلرية

مستوى الداللة

القرار

فقرات الفرضية الرئيسية

3.18

3.303

2.0045

51

0.02

دارب

املصدر :من إعداد البادلتان بناءا على نتائج .SPSS

يتبني من اجلدورب رقم  06أن قيمة  Tاحملسوبة تساوي  3.303وهي أكرب من قيمة  Tاجلدولية واله تساوي
 ،2.0045كما أن مستوى الداللة يساوي  0.02وهو أق من مستوى املعنوية  ،0.05وعلير ،فإننا نرفض الفرضية العدمية
ونقب الفرضية البديلة ،وهذا يعين أن الفنادق يف والية ميلة تطبق املمارسات اخلضراء اا يؤدي إىل تعزيز تبين املسؤولية
االجتماعية" ،إن أمر ترسيد الفنادق ملمارسات املسؤولية االجتماعية أصب من املواضيع اله دازت على اهتمام الفنادق
السيادية؛ ذلك لا تعترب من ا ليات اله تساهم بشل مباشر يف بناء وتطوير السيادة املستدامة ،وقد تبني لنا مدى
أمهية املمارسات اخلضراء للفنادق يف بناء مفهوم املسؤولية االجتماعية وتعزيزها لعتبار أن الفنادق اله تتبىن فلسفة
املسؤولية االجتماعية ،فإن ذلك من شأنر املسامهة يف حتقيق رفاهية اختمع ،ومحاية البيئة من ك ا خطار احملدقة هبا ،كما
أن ذلك سينمي درجة الرضا لدى ا فراد العاملني لديها ،وبسن العالقة مع أصحاب املصاحل وهذا بقق معاي اجلودة،
االستمرارية.
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فاملسؤولية االجتماعية جزء أساسي من اارسات ا عمارب اخلاصة هبذه الفنادق فهي تتعام معها كاس اتي ية
متعلقة أبعماهلا ،فهذه الفنادق ترى أن املسؤولية االجتماعية لن تلون فعالة إال إذا اتسقت مع رؤيتها أبن تلون من أكرب
الفنادق يف اجلزائر على ا ق عن طريق إنشاء فنادق تتماشى مع ادتياجات النزالء وكيفية إدارهتا ،فهذه الفنادق تعتمد
على أنظمة صديقة للبيئة والذي يتبع نظام استخدام الطاقة واملياه وغ ها ،ويساعد هذا النظام على الوفاء للتزام إجراء
ا عمارب بشل مسؤورب ،هذه النتي ة تتفق مع دراسة فياض و خرون ( )2013ودراسة بوجعدار وفياليل ( )2014ودراسة
محاد ( )2015ودراسة بوشوشة (.)2019
 اختبار الفرضيات الفرعيةبعد اختبار الفرضي ي ي ييية الرئيسي ي ي ييية سي ي ي يييتم اختبار الفرضي ي ي يييات الفرعية ،واجلدورب رقم  07يوض ي ي ي ي نتائج اختبار هذه
الفرضيات.
اجلدول  :-7-اختبار الفرضيات الفرعية
الفقرة

فقرات الفرضية الفرعية ا وىل
فقرات الفرضية الفرعية اللانية
فقرات الفرضية الفرعية اللاللة
فقرات الفرضية الفرعية الرابعة
فقرات الفرضية الفرعية اخلامسة

املتوسط
احلسايب

قيمة T

قيمة  Tاجلدولية

درجة احلرية

مستوى الداللة

القرار

7.205

2.0045

51

0.000

دارب

2.82

3.069

2.0045

51

0.03

دارب

2.62

4.374

2.0045

51

0.000

دارب

3.44

4.570

2.0045

51

0.000

دارب

3.44

4.539

2.0045

51

0.000

دارب

3.52

املصدر :من إعداد البادلتان بناء على نتائج .SPSS

 الفرض ا ا ااية الفرعية األو " :ال يس ي ي ي يياهم تطبيق املمارس ي ي ي ييات اخلضي ي ي ي يراء للمياه يف تعزيز تبين املس ي ي ي ييؤولية االجتماعيةلملؤسسات الفندقية لوالية ميلة " ،نتائج هذه الفرضية موضحة يف اجلدورب رقم .07
يتبني من اجلدورب رقم  07أن قيمة  Tاحملسوبة تساوي  7.205وهي أكرب من قيمة  Tاجلدولية واله تساوي
 ،2.0045كما أن مستوى الداللة يساوي  0.00وهو أق من مستوى املعنوية  ،0.05وعلير ،فإننا نرفض الفرضية العدمية
ونقب الفرضية البديلة ،وهذا يعين تطبيق الفنادق حم الدراسة للممارسات اخلضراء للمياه يسهم يف تعزيز تبين املسؤولية
االجتماعية ،هذه النتي ة تتفق مع دراسة فياض و خرون ( )2013ودراسة بوجعدار وفياليل ( )2014ودراسة بوشوشة
(.)2019
جامعة قسنطينة -2عبد احلميد مهري
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 الفرض ا ا ااية الفرعية الثا ية" :ال يس ي ي ي يياهم تطبيق املمارس ي ي ي ييات اخلضي ي ي ي يراء للطاقة يف تعزيز تبين املس ي ي ي ييؤولية االجتماعية
لملؤسسات الفندقية لوالية ميلة " ،نتائج هذه الفرضية موضحة يف اجلدورب رقم .07
يتبني من اجلدورب رقم  07أن قيمة  Tاحملسي ي ييوبة تسي ي يياوي  3.069وهي أكرب من قيمة  Tاجلدولية واله تسي ي يياوي
 ،2.0045كما أن مستوى الداللة يساوي  0.00وهو أق من مستوى املعنوية  ،0.05وعلير فإننا نرفض الفرضية العدمية
ونقب الفرض ي ي ييية البديلة ،وهذا يعين أن الفنادق حم الدراس ي ي يية تطبق املمارس ي ي ييات اخلض ي ي ي يراء للطاقة مبا يعزز تبين املس ي ي ييؤولية
االجتماعية.
 الفرض ا ااية الفرعية الثالثة" :ال يس ي ي يياهم تطبيق املمارس ي ي ييات اخلض ي ي يراء للنفا ت يف تعزيز تبين املس ي ي ييؤولية االجتماعية
لملؤسسات الفندقية لوالية ميلة " ،نتائج هذه الفرضية موضحة يف اجلدورب رقم .07
يتبني من اجلدورب رقم  07أن قيمة  Tاحملسي ي ييوبة تسي ي يياوي  4.374وهي أكرب من قيمة  Tاجلدولية واله تسي ي يياوي
 ،2.0045كما أن مستوى الداللة يساوي  0.00وهو أق من مستوى املعنوية  ،0.05وعلير فإننا نرفض الفرضية العدمية
ونقب الفرض ييية البديلة ،وهذا يعين أن تطبيق الفنادق حم الدراس يية للممارس ييات اخلض يراء للنفا ت مبا يس ييهم يف تعزيز تبين
املسؤولية االجتماعية ،هذه النتي ة تتفق مع دراسة بوجعدار وفياليل(.)2014
 الفرضية الفرعية الرابعة" :ال يساهم تطبيق املمارسات اخلضراء للموارد البشرية يف تعزيز تبين املسؤولية االجتماعية
لملؤسسات الفندقية لوالية ميلة " ،نتائج هذه الفرضية موضحة يف اجلدورب رقم .07
يتبني من اجلدورب رقم  07أن قيمة  Tاحملس ي ييوبة تس ي يياوي  4.570وهي أكرب من قيمة  Tاجلدولية واله تس ي يياوي
 ،2.0045كما أن مسي ي ي ييتوى الداللة يسي ي ي يياوي  0.00وهو أق من مسي ي ي ييتوى املعنوية  ،0.05وعلير ،فإننا نرفض الفرضي ي ي ييية
العدمية ونقب الفرضييية البديلة ،وهذا يعين أن تطبيق الفنادق حم الدراسيية للممارسييات اخلضيراء اجتاه املوارد البشيرية يسييهم
يف تعزيز تبين املسؤولية االجتماعية.
 الفرض ا ااية الفرعية اخلامس ا ااة" :ال يس ي يياهم تطبيق املمارس ي ييات اخلض ي ي يراء للش ي ييركاء واملوردين يف تعزيز تبين املس ي ييؤولية
االجتماعية لملؤسسات الفندقية لوالية ميلة " ،نتائج اختبار هذه الفرضية موضحة يف اجلدورب رقم .07
يتبني من اجلدورب رقم  07أن قيمة  Tاحملسوبة تساوي  4.539وهي أكرب من قيمة  Tاجلدولية واله تساوي
 ،2.0045كما أن مستوى الداللة يساوي  0.00وهو أق من مستوى املعنوية  ،0.05وعلير فإننا نرفض الفرضية العدمية
ونقب ال فرضية البديلة ،وهذا يعين أن تطبيق الفنادق حم الدراسة للممارسات اخلضراء للشركاء واملوردين يسهم يف تعزيز
تبين املسؤولية االجتماعية.
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خامتة
تعترب تبين املؤسي يس ييات الفندقية للمس ييؤولية االجتماعية معيارا للتميز والتفوق ،ويظهر ذلك من خالرب إدماج القيم
ا خالقية والشفافية واملمارسات اخلضراء واالمتلارب للمتطلبات القانونية واد ام ا فراد ومشاركة اختمعات يف إدارة أعماهلا
أو رؤيتها ،ويف ضييوء ما سييبق ميلن أن نلخص نتائج الدراسيية دورب واقع مسييامهة تطبيق املمارسييات اخلض يراء يف تعزيز تبين
املسؤولية االجتماعية لملؤسسات الفندقية لوالية ميلة ،واله سبق حتليلها يف النقاط التالية:
 يهدف تطبيق املمارسات اخلضراء يف الفنادق إىل تقدمي املساعدة للمسؤولني دورب ضمان تطبيق مفهوم املسؤولية
االجتماعية ويف هذا ابطار أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى تطبيق املؤسسات الفندقية العاملة بوالية ميلة هلذه
املمارسات كان مرتفعا ديل بلغ املتوسط احلسايب ( )3.18وهو ما بقق الفرضية الرئيسية؛
 أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى اهتمام املؤسسات الفندقية حم الدراسة بتطبيق برامج املياه اخلضراء لتعزيز تبين
املسؤولية االجتماعية ،كان مرتفعا ديل بلغ املتوسط احلسايب ( ،)3.52وهذا يدرب على كفاءة تطبيق واستهالل
هذه الربامج يف املؤسسات حم الدراسة؛
 أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى اهتمام املؤسسات الفندقية حم الدراسة بتطبيق برامج الطاقة اخلضراء لتعزيز تبين
املسؤولية االجتماعية كان مرتفعا ديل بلغ املتوسط احلسايب ()2.82؛
 أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى اهتمام املؤسسات الفندقية حم الدراسة بتطبيق برامج النفا ت لتعزيز تبين
املسؤولية االجتماعية كان مرتفعا ديل بلغ املتوسط احلسايب ()2.62؛
 أظهرت نتائج لدراسة أن مستوى اهتمام املؤسسات الفندقية حم الدراسة بتطبيق برامج املوارد البشرية اخلضراء
لتعزيز تبين املسؤولية االجتماعية كان مرتفعا ديل بلغ املتوسط احلسايب ()3.44؛
 أظهرت نتائج لدراسة أن مستوى اهتمام املؤسسات الفندقية حم الدراسة بتطبيق برامج الشركاء واملوردين كان
مرتفعا ديل بلغ املتوسط احلسايب (.)3.44
التوصيات
وبناءا على النتائج السابقة ارأتينا تقدمي بعض التوصيات:
 على املؤسيسييات الفندقية حم الدراسيية ختصيييص إدارة مسييتقلة خمتصيية إبدارة الشييؤون البيئية والصييحة والسييالمة يف
الفنادق؛
 على املؤسيسييات الفندقية حم الدراسيية دمج فلسيفة املسييؤولية االجتماعية يف رسييالتها ورؤيتها ،وتوف املناخ املالئم
لتطبيق الفنادق للمسؤولية االجتماعية؛
جامعة قسنطينة -2عبد احلميد مهري
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 على املؤسسات الفندقية حم الدراسة القيام بعقد العديد من الدورات التدريبية وامليدانية واملؤ رات للتعريف أبمهية
املمارسات اخلضراء للفنادق يف بناء وتعزيز مفهوم املسؤولية االجتماعية على مستوى املؤسسات السيادية.
قائمة املراجع
 .1ابراهيم عطية محاد .) 2015( .تعزيز مفهوم املمارسات اخلضراء يف القطاع الفندقي لضمان التنمية السيادية
املستدامة -دراسة دالة الفنادق يف حمافظات قطاع غزة .-هلة اجلامعة ابسالمية للبحوث االنسانية،)1(23 ،
.294-261
 .2جائزة ابمارات لألداء احللومي املتميز .)2012( .معاي فئة اجلهة االحتادية املتميزة يف هارب التطبيقات اخلضراء.
من
االس داد
مت
source/pdf/category3f.pdf
 .3خالد بوجعدار ،و فياليل حممد ا مني .)2014( .واقع املمارسات البيئية ضمن خدمات الفنادق املصنفة لوالية
https://www.skgep.gov.ae/docs/default-

قسنطينة .امللتقى الدويل اللاين دورب االستلمار السيادي لجلزائر ودوره يف حتقيق التنمية املستدامة .تيبازة.
 .4خليف مصطفى غرايبة .)2012( .السيادة البيئية ( مع ال كيز على الوطن العريب بشل عام وا ردن بشل
خاص) .دار انشري للنشر ابلل وين.
 .5سام فياض ،عبد اهلادي عطية ،سيد أمحد حممد ،و سالمة إبراهيم سعيد( .يونيو .)2013 ,دراسة عن الفنادق
اخلضراء يف مصر .هلة إحتاد اجلامعات العربية للسيادة والفنادق.159-172 ،)1(10 ،
 .6سفيان بن داود .)2020( .املمارسات اخلضراء يف القطاع الفندقي كسبي لتحقيق تنمية سيادية مستدامة -
دراسة دالة :فندق إيبيس " "ibisمطار اجلزائر .-هلة إدارة ا عمارب والدراسات االقتصادية-149 ،)1(6 ،

.174
 .7طهراوي دومة علي ،و عبد القادر بسبع .)2019( .املسؤولية البيئية يف القطاع السيادي :الفنادق اخلضراء
والسيادة املستدامة .هلة أحباث اقتصادية وإدارية.15-01 ،)1(13 ،
 .8فاروق براهيمي .)2016/2015( .التسويق ا خضر كمدخ لتحقيق التنافسية لملؤسسة االقتصادية اجلزائرية
دراسة دالة عينة من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية .بسلرة ،كلية العلوم االقتصادية والت ارية وعلوم التسي ،
اجلزائر.
 .9كورت فريد ،بوغليطة إهلام ،و ز ين خولة .)2018( .الفنادق اخلضراء لية لبناء وحتقيق السيادة املستدامة
املسؤولة "الت ربة ابماراتية أمنوذجا" .املؤ ر الدويل :صناعة السيادة بني متطلبات التنمية وترقية اختمع .البويرة.
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هموعة البنك الدويل 30( .أفري  .)2007 ,إرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة اخلاصة مبنش ت
.10
من
االس داد
مت
الدويل.
البنك
هموعة
والضيافة،
السيادة
...www.ifc.org/.../0000199659ARar018%2BTourism%2Band%2BH
حممد علي دشة ،و دريد دنان .)2018( .الفنادق اخلضراء جتربة أساسية لسيادة بيئية مستدامة يف
.11
ظ االس اتي ية اجلديدة للسيادة اجلزائرية مطلع  .2025هلة البدي االقتصادي.175-154 ،)1(5 ،
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