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ABSTRACT 

        The tourism industry has experienced continuous growth over the past three decades, 

whether in terms of inputs or the number of tourists, which had economic, social and 

environmental impacts that affected all parts of the world, and tourism activity generates 

significant economic benefits to countries hosting tourists and countries that send them . and 

despite the positive aspects of tourism, it constitutes a major source of pollution and an 

imbalance of environmental balance, which threatens the future development plans of countries, 

and thus sustainability and environmental responsibility have become an essential in any 

economic activity, especially in the areas of growth The service sectors that can gain the 

economy an international competitive advantage through the exploitation of natural resources, 

environmental, humanity, and local culture resources that are fixed and specific capital for each 

region, and to preserve these resources by activating exploitative systems that adapt to the 

quality of the industry on the one hand and the quality of these resources on the one hand 

Another is to achieve the desired local development .. and tourism can contribute greatly to 

protect the environment, preserving biodiversity and using natural resources in a sustainable 

manner, and realizing the economic importance of tourism and its positive effects on individuals 

and societies may increase From awareness of the value of environmental and cultural resources 

that constitute important assets and essential elements in the development of tourism.                   
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 الملخص

عدد السائحين بما  أوخيرة سواء من حيث المدخالت واصال على مدى العقود الثالثة األشهدت صناعة السياحة نموا مت

اقتصادية واجتماعية وبيئية طالت كل بقاع العالم، ويدر النشاط السياحي منافع اقتصادية كبيرة على البلدان  اآثاركان له 

صدرا رئيسيا من يجابية للسياحة فهي تشكل موبالرغم من الجوانب اإل. لبلدان المرسلة لهم على حد سواءالمستضيفة للسائحين وا

 والمسؤولية االستدامة ما يهدد خطط التنمية المستقبلية للبلدان، وبالتالي أصبحتخالل بالتوازن البيئي، ممصادر التلوث واإل

 تكسب أن يمكن التي الخدمية والقطاعات التنموية المجاالت وبصفة خاصة في اقتصادي، نشاط أي في شرطا أساسيا البيئية

 ثابت مال رأس تعتبر التي المحلية والثقافية والبشريةوالبيئية  الطبيعية الموارد استغالل خالل من دولية تنافسية ميزة االقتصاد

 ونوعية جهة من الصناعة نوعية مع تتكيف استغاللية نظم تفعيل طريق عن هذه الموارد على والمحافظة منطقة، بكل وخاص

 التنوع وحفظ البيئة حماية في كبير بشكل تسهم أن للسياحة المرجوة . ويمكن المحلية التنمية لتحقيق أخرى من جهة الموارد هذه

 على األفراد اإليجابية هاآثارو للسياحة االقتصادية األهمية إدراك نأ مستدام، كما بأسلوب الطبيعية واستخدام الموارد اإلحيائي

 السياحة . تنمية في أساسية اعناصروهامة  أصوال تشكل التي والثقافية البيئية الموارد بقيمة الوعي من يزيد قد والمجتمعات

 

 .المقومات ا المستدامة ،الفنادق الصديقة للبيئة ،السياحة المستدامة : الكلمات المفتاحية -
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  أهمية الدراسة: –

امة وحمايتها، حيث جاءت قضايا خيرين من القرن العشرين اهتماما دوليا بشؤون السياحة المستدسجل العقدين األ

لويات في سياسات الكثير من الدول والمنظمات وومرافقها وحمياتها وتنميتها على رأس األدارة المستدامة للموارد السياحية اإل

مؤتمرات  يوف 0891عالن مانيال عام إعلى مفهوم السياحة المستدامة في المعنية، حيث ركزت المنظمة العالمية للسياحة 

السياحة في العالم تساهم في تخفيف الفقر  ن صناعةأ، حيث تعتبر 0881والقاهرة  0891 وصوفيا عام 0891كوبولكو عام أ

ن إساسي في الكثير من البلدان فأنها نشاط اقتصادي إوحيث  ،وفي الوقت نفسه صارت تعاني من التغيرات المناخية في العالم

حة المستدامة لتالي تشكل السياوبا . [7]سلبية على هذه البلدانستكون قتصادية النتائج اأن الممارسات لتحجيم نشاطها تعني  أي

سياحية وفندقية  تنمية أي مسار في خطوة بحيث تعتبر أهم الحاضر الوقت في الطبيعي التوازن وحماية البيئة على همية للحفاظأ

 وتنميتها المستدامة السياحة ، وأصبحت [2]الطبيعة نحو الموجه السياحي تمثل جوهر العرض خصائص البيئة أن نوعية، ذلك

 يعد ال المستدامة السياحة مفهوم الحكومات فتطبيق السياحية والفندقية وحتى المؤسسات من العديد عليه تقوم وأسلوبا منهجا

 وباتت ا،تنميته تحقيق إلى الصناعة بهذه المعنية األطراف كل تسعى لذلك ومادي عائد معنوي له المالية، بل الناحية من مكلفا

ن إ، وبطبيعة الحال ف [5]المستهلكين لدى السياحية صورتها تقريب أجل من جديدة وأساليب طرق البتكار كل جهودها تبذل

التكاليف  فيالتوجه نحو السياحة المستدامة يؤثر بشكل ومباشر على صناعة الفندقة ومن ثم تكاليفها مما قد يترتب عليه زيادة 

عملية تحميل التكاليف غير  فيمشكلة كبيرة  دارة الفنادق تواجهإيجعل  يمر الذخص التكاليف غير المباشرة األاألالفنادق وب في

 . [14]المباشرة ومراقبتها والسيطرة عليها في ظل نظام التكاليف التقليدي 

ه المؤسسات وهذا ما سنحاول ميط اللثام عنه في فنادق مدينة كربالء ومدى تطبيق مرتكزات االستدامة في هذ

مر العمل اقتصادية عصيبة في ظل الوضع الراهن مما يستدعي األن هذه المؤسسات تمر بأزمة إاالستثمارية السيما و

المتغيرة وفق تطبيق معايير  أميجاد السبل والحلول التي تسهم من خفض تكاليفها سواء الثابتة منها إوبالضرورة الملحة في 

 االستدامة الفندقية.

 أهداف الدراسة –

 الضوء على مفهوم السياحة المستدامة إلقاء – 0

 ديد مفهوم التكاليف الفندقيةتح – 1

 بعاد السياحة المستدامةإالتعرف على  – 3

 التعرف على خصائص التكاليف الفندقية – 4
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 ن تسهم في خفض التكاليف الفندقيةأهم معايير االستدامة التي ممكن أإلقاء الضوء على  -1

 السياحة المستدامة: –ل والمبحث األ

 مفهوم السياحة المستدامة: –ال أو

ن تبلى بطريقة أن االحتياجات السياحية ال ينبغى أعلى  0891عالن مانيال عام إفي كدت منظمة السياحة العالمية أ

التاريخية والثقافية التي  بالبيئة الطبيعية والمواقع أوتلحق الضرر بالمصالح االجتماعية واالقتصادية لسكان المناطق السياحية 

ثل لجميع الموارد السياحية دون م، وبناء على ذلك تمثل السياحة المستدامة االستغالل األ [2]عوامل جذب رئيسية للسياحة تعتبر

جل تعظيم الفوائد وذلك بشكل مستمر ومتواصل حيث تتوقف هذه االستدامة على االستدامة أساس بالجانب البيئي والثقافي من الم

 . [1]ة البيئية خيرا االستدامأالستدامة االجتماعية والثقافية واالقتصادية وا

 والمواقع السائحين احتياجات التي تلبي أنها "هي على السياحة السمتدامة للسياحة تعريفا العالمية المنظمة قدمت

 فيها تتحقق بطريقة الموارد إدارة مجال في القواعد المرشدة من خالل للمستقبل، الفرص وتوفير حماية جانب إلى المضيفة

 . [13]الحيوي  والتنوع البيئية والعوامل الثقافي التكامل معها ويتحقق والثقافية، واالجتماعية االقتصادية المسائل متطلبات

 المضيفة والمناطق السياحية السياح حاجة يتلب السياحي بصورة للقطاع التنمية عمليات في المستدامة السياحة تتمثل

 المنافع بين التوازن تحقيق وراء العمليات تسعى هذه أن يجب ولهذا القطاع، نمو مستقبل وتعزز تحمي الوقت نفس وفي ، لهم

 .البيولوجي  التنوع وحماية البيئة وحفظ وترسيخها، وتقاليد الثقافة قيمة وصون المجتمع ومشاركة االقتصادية،

لى إ يلهم مما يؤدار والمنطقة المضيفة ما بين احتياجات الزو ينها نقطة التالقأيضا على أتعرف السياحة المستدامة 

دارة جميع المصادر بطريقة توفر االحتياجات االقتصادية واالجتماعية إبحيث يتم  يحماية ودعم فرص التطوير المستقبل

والتنوع الحيوي وجميع مستلزمات  يوالنمط البيئي الضرور يقت نفسه تحافظ على الواقع الحضارالو فيوالروحية ولكنها 

 . [11]الحياة وانظمتها 

 هداف السياحة المستدامة:أ –نيا ثا

 : [10]التالية  هدافإلى مجموعة من األ المستدامة السياحة تهدف

 المضيف للمجتمع الحياة نوعية بتحسين االهتمام. 

 والمقبلة الحالية األجيال بين االستفادة حقوق في المساواة على المحافظة. 
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 الحيوي والوضع والنظم البيئية البيئي التنوع على بالمحافظة البيئية نوعية حماية. 

 للمجتمعات االجتماعي والتماسك الثقافية األصالة صيانة. 

 للزوار المناسب بالشكل والخبرات المعلومات من عالية نوعية تقديم. 

 بعاد السياحة المستدامة:أ -ثالثا 

بعاد متداخلة تشمل االستدامة أ ةخرى ثالثال بالنسبة الستدامة الصناعات األتتضمن السياحة المستدامة كما هو الح

 . [7]االقتصادية واالستدامة االجتماعية والثقافية، واالستدامة البيئية 

 االستدامة االقتصادية:  – 7

 : [6]تعمل السياحة المستدامة على تحقيق االستدامة االقتصادية من خالل ما يلي

 جديدة شروعاتم في ستخداماتهاا وتنويع الوطنية األموال رؤوس ستثمارا تشجيع. 

 لها جديدة ستخداماتا وخلق الطبيعية الموارد ستغاللا. 

 وغيرها والضرائب السيادية اإليرادات من الدولة حصيلة رتفاعا. 

 التوسع أو التطوير طريق عن السياحي للقطاع المساعدة األخرى الخدمية القطاعات وتنمية تشجيع. 

 جديدة قتصاديةا مشروعات إنشاء طريق عن جديدة عمل فرص خلق. 

 االستدامة االجتماعية والثقافية: – 4

 يكون أن حياتها، ويمكن وأنماط ومستويات دخلها وثقافاتها قيمها اختالف على الشعوب بين وصل صلة السياحة تمثل

 بعض إن بل . الراسخة والثقافات القيم يُهدد أو احتكاك إلى أيًضا قد يفضي لكنه عدة، نواح من جدًا قيًما تبادال التبادل هذا

 السيما النساء السياحية، الوجهة مجتمعات إلى بالنسبة ثقافية قطيعة أو ثقافي تدهور في يتسبب أنه قد يرون المالحظين

 السياح وجود المحليين السكان إلى رفض المطاف نهاية في يفضي تذمر إلى يؤدي قد كما للتأثر، المعرضة األصلية والشعوب

لذلك تسهم السياحة المستدامة في تحقيق الحماية للثقافة المحلية واالجتماعية مما يجعل السكان المحليين ،  [15]األجانب 

قل تلويثا للبيئة وتؤدي دورا كثر حضارة واألحت السياحة المستدامة الصناعة األصبأذ إون السائحين بكل الود والترحاب، يستقبل

في المواقع السياحية وتحافظ على عناصر  فيرر عمليات المحافظة على التوزان الثقانها تبأا في التنمية المستدامة على وفق مهم

 . [8]الجذب السياحي 
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 االستدامة البيئية: – 3

الهواء والماء، وتقليل التلوث،  مراقبة خالل من لتنظيف البيئة الحوافز البيئة وتوفر نوعة تحسن السياحة المستدامة من

 برامج تنسيق المواقع، خالل من للبيئة الجمالية تحسين الصورة في السياحة المستدامة تساهم كما النفايات، والضجيج، ومعالجة

 . [9] يالمبان التوجيهية وصيانة اللوحات واستخدام والتصاميم االنشائية المناسبة،

 التكاليف الفندقية: –المبحث الثاني 

 مفهوم التكاليف الفندقية: –ال أو

وتشكل مجموعة من الوظائف لها هدف  يجراءات المنتظمة طبقا لمنهج منطقالتكاليف مجموعة اإلبنظام محاسبة يقصد 

نه يمثل مجموعة من أخرى، كما أفي الحياة العملية من ناحية  يعلمية من ناحية وعلى تطبيق واقع مطلوب وتقوم على قواعد

 . [3]هداف التكلفة أزيع التكاليف على ميع وتخصيص وتوجراءات المنظمة بطريقة معينة للقيام بتجسس واإلاأل

 على التكلفة مراكز تكاليف أساس تحميل على المباشرة غير التكاليف تحميل على يقوم الذي كما يمثل نظام التكاليف المنهج

 بنود من العديد ارتباط عدم االعتبار بعين األخذ دون المرتبطة بالحجم، التحميل أسس بعض باستخدام النهائية المنتجات

 . [12]بالحجم  المباشرة غير التكاليف

 هداف التكاليف الفندقية:أ –ثانيا 

 [4] [16] :همها ما يليأهداف والوظائف ومن لى تحقيق العديد من األإادق من استخدام محاسبة التكاليف تهدف الفن

 نشطة والعلميات والخدمات قسام المختلفة وتحديد تكلفة األمات وذلك من خالل تحديد تكلفة األتحديد تكلفة الخد

 .التي يؤديها الفندق

 رقام المخطط لهاتائج الفعلية لتكلفة الخدمات باألالرقابة وضبط عناصر التكاليف وذلك من خالل مقارنة الن. 

 دارة الفندق للقيام بالوظائفإتحتاجها  يالبيانات والمعلومات الالزمة التدارية وذلك بتوفير ترشيد القرارات اإل. 

 وال واستخداماتها وتخطيط ربحية الفنادقميط المستمر لمصادر األالتخط. 

 نواع المختلفة للخدمات المقدمةداء للتعرف على ربحية األتقييم اآل. 

 تحديد العميل المربح حسب الخدمة التي يستعملها. 

 زيادة جودة الخدمات المقدمة. 

 داءاتخاذ القرارات في ضوء تقييم اآل. 
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 تتبع الفندق يقسام التالمقارنات بين نتائج األجراء إمكانية إ. 

  نشاطات الفندق فيتوفير الرقابة الداخلية. 

 فترات دورية فيدارات حصائية وتقديمها لإلة استخراج البيانات الحسابية واإلكانيمإ. 

  نظام محاسبة التكاليف: –ثالثا 

لى إحيث قسم الفندق  0881في عام نشطة الفندقية نظاما محاسبيا للتكاليف الفندقية مريكي لأقدم النظام المحاسبي الموحد األ

 : [3]ما يلي 

ت وتشمل الدليل المحاسبي والمجموعة المستندية والمجموعة الدفترية وموازين المراجعة وحسابا داريةإمراكز  - 7

 .جمالية ومجموعة التعليمات واللوائح الرقابيةالمراقبة اإل

فها تخدم الفندق ككل وليس دارية بوصالقابلة للتوزيع على المراكز اإل تمثل مراكز المصروفات غير مراكز مساندة - 4

يرادية العامة ومراكز معالجة البيانات ومركز الموارد اكز المساندة مراكز المصروفات اإليراديا محددا وتشمل المرإمراكز 

 الصيانة وغيرها.البشرية ومركز النقل ومركز التسويق ومركز 

 وبناء على ذلك يمكن تطبيق نظام محاسبة التكاليف الفندقية باتباع المراحل التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل تطبيق نظام محاسبة التكاليف الفندقية [3] المصدر:
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 المبحث الثالث: الجانب العملي 

 الفنادق الصديقة للبيئة وأثرها في خفض التكاليف الثابتة فنادق كربالء عينة الدراسة: أوالً:

 مفهوم الفنادق الصديقة للبيئة: -7

ً من شأنه تقليل األيعد مصطلح )فنادق صديقة للبيئة أو فنادق خضراء( من المصطلحات  ثر السلبي على البيئة الحديثة نسبيا

لى الطاقة البديلة النظيفة مع تقنين استخدام المياه والطاقة الكهربائية والحد إفي الفندق واالنتقال التقليدية  كترشيد استهالك الطاقة

التصميم الخارجي والداخلي وااللتزام ببعض التعليمات والمقاييس المتعلقة ب ،البيئية واالنبعاثات بطرق مبتكرةمن المخلفات 

ويشمل هذا المصطلح الفنادق  ،عها أو االستفادة منها مرة جديدةمنتجات يمكن بيوتدوير المواد والنفايات وتحويلها إلى  ،للفندق

 .التي تعتمد على الموارد الطبيعية التي يتم استغاللها في المؤسسات الفندقية 

 ذىنشطة الفندق في األألة أي نشاط من ن يسبب مزاوأفي تطبيق ممارسات االستدامة دون وكذلك مدى قدرة عمل هذه الفنادق 

ة والمتغيرة التي تعد المعرقل نشاء مؤسسة فندقية ال تؤدي أي ضرر على البيئة وتمتاز وخفض التكاليف الثابتإللبيئة  بهدف 

 ها اآلتي: يمكن ذكر مجموعة من الشروط وأبرزكما و ،رباحساس في الحد من األاأل

شعة الشمس أكبر قدر من ألى كبيرة ومحكمة جيداً للحصول ع ن تكون نوافذهاأمن جهة غرف النزالء: يجب  0-0

 لالستعاضة عن المصابيح الكهربائية.

 دورات المياه: يجب أن تزود بوسائل ترشيد استهالك المياه. -0-1

 وتوزيعها على النزالء. ،ئية للفندق على باب المدخل العاموضع بيان السياسة البي -0-3

 نسان العضوية. المساحات الخضراء عبر فضالت اإل تخصيص مكان النتاج السماد الخاص بتجهيز -0-4

 قامة إلى مؤسسات صديقة للبيئة؟أماكن اإلدارة الفنادق وإالتالي يطرح نفسه: لماذا تتحول  وأن السؤال

 :مجموعة نقاط وأهمهاتأتي االجابة على ذلك لتكمن في 

 .جودة البيئة تساوي جودة المنتج -أ

 .المنافسة وترشيد االستخدامتخفيض النفقات وتحسين القدرة على  -ب

 .دمضمان ربحية طويلة األ -ت

 .تضاعف الطلب -ث

 .الوصول إلى شريحة جديدة من الزبائن -ج
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ول ساس مما يحندقية هي منشآت ربحية بالدرجة األن المنشآت الفإ محددات تفعيل الممارسات الفندقية الصديقة للبيئة: -1

من االتفاقات والتكاليف الثابتة والمتغيرة وتتبلور هذه المحددات فكار التي تحجم نظمة والمعدات واألذلك للبحث عن األ

 باآلتي:

ساس في عملية تطبيق الفنادق لأنطمة الصديقة للبيئة ففي د المحددات المادية هي العنصر األمحددات مادية: تع -أ

ر صد ة مما يقف ذلك جدامرتفعة القتنائها وتفعيلها في المنشآت الفندقي ابادئة األمر أن هذه األنظمة تتطلب مبالغ

 نظمة.أعن القيام بتفعيل مثل هكذا 

دارة تتطلع بشكل مستمر على ما توصلت إليه الفنادق في العالم إدارية: يتطلب تفعيل هذه االنظمة محددات إ -ب

ً هأالمستمر بهدف الحصول على عوائد  والتحسين ومالك المنشآت الفندقية من  ينناك العديد من مدركبر وأيضا

هذه الفلسفات كما يراها وال على موال يمكن هدر األ ،ة المتبعة لديه وال يمكن تغييرهاتنع باألفكار والسياسهو مق

 ومالكي الفنادق. يبعض مدير

صة وموارد بشرية ن االنظمة التي تعمل على استخدام الموارد الطبيعية تتطلب عناية خاإمحددات تقنية وفنية:  -ت

 ثل منها.مها بهدف الحصول على الفائدة األنتادامتها وصيإمختصة تعمل على 

جهزة التكنولوجية الحديثة في هذا المجال على سبيل المثال ال الحصر قد نظمة واألن العديد من األإمحددات بيئية:  -ث

ً بسبب عدم توفر الموارد الطبيعية في منطقة دون األخرى مما  نعكس ذلك على عدم االستفادة من اال تؤدي نفعا

 مات الصديقة للبيئة.هذه المنظو

تختلف النشاطات الفندقية الصديقة لليئة  واقع ممارسات االستدامة المطبقة في عدد من فنادق مدينة كربالء المقدسة: -3

التي  تجعل من المؤسسة الفندقية صديقة  نشطةاأل من فندق إلى أخر بحسب مدى قدرة تطبيقها وسنذكر مجموعة من

 : للبيئة وهي كما اآلتي

   .س بدالً من  المصابيح الكهربائيةاستخدام الشبابيك الكبيرة في الممرات وغرف الفندق بهدف استعاضة ضوء الشم 3-0

الخضروات والفواكه  ،اللحوم المحلية ،الحليب ومشتقاته ،طعمة والمشروباتعداد األإاستخدام المواد المحلية في  3-1

   .ةالطازجة بدالً من المعلب

 .طعمة )الخبز(ادة تدوير بقايا األإع 3-3

ى طاقة وكذلك اسخدام الداينو الذي يولد الطاقة إلشعة الشمس وتحويلها أصاعد الصديقة للبيئة عبر اختزال الم 3-4

 .الكهربائية عبر تحريك المصعد
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3-1  Eco system lumpيضاً مصابيح على أوهي  %51ائية في المصابيح بنسبة خفض استهالك الطاقة الكهرب

 متحسسة.

3-6  Control water  ضافة إلى االستفادة إ ،% 11في خفض نسبة استهالك المياه وهذا النظام يوجد داخل الغرف ويسهم

 ار والمياه الثقيلة بهدف سقي المزروعات كونها تحتوي على مواد عضوية.بمن مياه اآل

   .الطهي الصديقة للبيئةت الآالستعانة بالمكائن والمعدات و 3-5

 ،كسجين والمساهمة بخفض درجات الحرارةوالخضراء بهدف الحصول على األاالستفادة القصوى من المساحات  3-9

 .كبر من الهدوء داخل مبنى الفندقأخضر يساعد على زيادة فقي األكذلك الجدار األ

 .ن المياه عبر اختزال اشعة الشمسالتي تعمل على تسخي chpاستخدام منظومة  3-8

الغرفة وكذلك  ةداخل الغرف الفندقية تسهم في تدفئ نابيب تحتوي على مياه ساخنة  تمرأتدفئة الغرف عبر  3-01

 .امتصاص الرطوبة

 (1)فندق قصر الضيافة  ،المدينة للتجول فيتوفير عربات شحن  3-00

  .الصحون ومعدات الطبخ البالستيكيةاني وواالمتناع التام عن  استخدام األ 3-01

  .الطاقة الكهربائيةدق بهدف توليد سطح مباني الفناألياف الكاربون على أاستخدام الواح  3-03

بناء هندسي صديق للبيئة عبر استخدام الجدران التي يتوغلها الفلين والعوازل بهدف الحفاض على  بيئة  3-04

 الفندق الداخلية وعدم تأثرها في اختالف درجات الحرارة السيما في فصلي الصيف والشتاء(.

 ثانياً: البيانات االحصائية:

رض مدينة كربالء أالمؤسسات الفندقية الشاخصة على  مارة استبانة على مجموعة مناست ينمل الباحث على توزيع ثالثع

نظمة الخاصة ن مدى تأثير تطبيق الممارسات واألسئلة تبيأربع نجوم ( وتتضمن عشر لمقدسة السيما من فئة )الخمس واألا

التحليل داناه مع أوكانت النتائج في الجدول  ،داء الفندقيتكاليف وجودة اآلبالسياحة المستدامة ومدى تأثيرها على واقع ال

 جابة عليها من قبل الكوادر الموجودة في تلك المؤسسات الفندقية وهي كما اآلتي: المفصل لكل مفردة تمت اإل
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 المؤشرات االحصائية إجابات افراد العينة المفردات الترميز

  

 

 

تأثير 

عاِل 

 جداً 

تأثير 

 عالِ 

تأثير  يؤثر

 قليل

 ال 

 يؤثر

وسط 

 حسابي

همية أ

 نسبية 

انحراف 

 معياري

X1 
 1.61 0.09 3.0 0 00 5 6 1 ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية

X2 
 1.54 0.14 3.53 1 4 8 9 8 ترشيد استهالك المياه

X3 
 1.46 0.16 1.33 01 9 6 4 1 ترشيد استهالك المواد األولية 

X4 
 1.41 0.06 1.03 00 8 5 0 1 االستفادة القصوى من النفايات

X5 
 1.61 0.33 3.03 0 03 1 3 9 ترشيد استهالك المحروقات

X6 
 1.39 1.51 0.8 8 06 4 0 1 حصة سوقية اكبر بين المنافسين

X7 
 1.14 1.89 1.53 0 04 8 4 1 تحسين القيمة المضافة 

X8 
 1.19 1.84 1.83 1 5 03 5 0 قامةيام اإلأارتفاع معدل 

X9 
 1.56 1.80 3.93 1 0 01 9 8 المحليةتسويق المنتجات 

X10 
تحسين صورة المؤسسة أمام 

 الضيوف والنزالء

4 8 8 5 0 3.16 0.19 1.61 

 المجموع
1.938 0.110 1.183 

 

7- X1-  ون ثر للسياحة المستدامة على ترشيد الطاقة الكهربائية إذ ظهر الوس الحسابي الموزأتظهر النتائج بأن هناك

وهذا دليل ان هناك تأثير من قبل ممارسات  ،(3لوسط الحسابي الفرضي والبالغ )كبر من اأ( وهو 3.0بالرقم )

شعة الشمس )الخاليا الشمسية( أو من خالل أسواء عبر االستفادة من  ،ي خفض استهالك الطاقة الكهربائيةاالستدامة ف

وهو نظام  (CHP)عبر نظام  التصميم الخاص بحجم الشبابيك واالستفادة من ضوء الشمس عوض المصابيح وكذلك

 شعة الشمس.أتسخين المياه عبر 

4- X2 : يتبين عبر المتوسط الحسابي الموزون الظاهر في المفردة(X1) ارسات االستدامة في ن هناك دور ملحوظ لممإ

كبر من الوسط الحسابي أ( وهو 3.51حسابي الموزون بالرقم)هدار المياه حيث ظهر المتوسط الأانخفاض معدل 

مياه داخل  برزها استخدام منظوماتإنخفاض عبر مجموعة ممارسات ويتضح ( ويتجلى هذا اال3الفرضي والبالغ)

مطار والمياه ( عن المنظومات القديمة وكذلك االستفادة من مياه األ%11الغرف تخفض استهالك المياه ما نسبة )

ف الصحي فهي تستخدم لسقي المزروعات كونها أما مياه الصر ،صةعادة تدويرها في منظومات خاإالمعدة للغسيل و

 تحتوي على مواد عضوية خالية من الكيمياويات.
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3- X3 : ن هناك تأثير قليل من قبل ممارسات االستدامة في أجاباتهم إدلوا أشخاص الذين ن األإيتضح في هذه العينة

قل من الوسط الحسابي أوهو ( 1.33ون بالرقم )لية حيث ظهر الوسط الحسابي الموزوخفض استهالك المواد األ

عادة تدوير القناني البالستك التي إواني والصحون البالستك ون عدم استخدام األأ( وهذا يدل على 3لفرضي والبالغ )ا

علماً تظهر هذه الممارسة  ،ف المتغيرة بشكل ملحوظ من جانبهتحوي على مياه الشرب ليس لها تأثير في خفض التكالي

 وهو أحد سالسل فنادق ماريوت الشاخصة في دبي. (element hotelثلته )أمجلياً في فنادق االستدامة العالمية من 

2- X4 وهو أقل من  ،(1.03سط الحسابي الموزون بالرقم)بيد ظهر الو ،ن هناك تأثير قليل جداً أ: يتبن من هذه المفردة

عادة إخلفات األخرى ال يتم استثمارها وتجلى ذلك أن ما يتبقى من بقايا الطعام وكذلك الموي ،الوسط الحسابي الفرضي

ويعزى السبب لشقين الشق األول أن عدم القناعة  ،الشاخصة في مدينة كربالء المقدسةتدويرها في المؤسسات الفندقية 

لب اقتناء و تطبيق مثل هكذا ممارسة يتطخر هأما الشق اآلو ،ستؤدي إلى خفض التكاليف الفندقيةبأن هذه الممارسة 

جهزة حديثة ومساحات كبيرة إلعادة تدوير بقايا ونفايات الفنادق مما يؤدي ذلك إلى تخصيص مبالغ ليست بالقليل تقع أ

 على عاتق المؤسسة الفندقية.

5- X5 :نظمة االستدامة على الخفض من مستوى أتأثير واضح من قبل استخدام   جابات في هذه المفردة أن هناكتظهر اإل

(, 3( وهو أكبر من الوسط الحسابي الفرضي والبالغ )3.03االنبعاثات حيث يبرز الوسط الحسابي الموزون بالرقم )

ً في شقين تارة عبر استثمار الطاقات الطبيعية في توليد الطاقة بدالً من استخدام محركات الديزل  ويتبين ذلك جليا

بخ أما الشق الثاني ينتج عن استخدام معدات وأدوات الط ،آثاراً سلبية على البيئةغيلها انبعاثات لها والناتجة عن تش

 ضرار بيئية.أر أية انبعاثات ناتجة عنها تحدث طعمة دون أن تصدالصديقة للبيئة والتي تحضر األ

6- X6 : ل ممارسات االستدامة على واقع نى مستوى من التأثير بين مفردات العينة األخرى من قبأدتسجل هذه المفردة

وذلك يدل  ،(3لوسط الحسابي الفرضي والبالغ )( وهو أقل بكثير من ا0.8خفض التكاليف الفندقية حيث ظهرت بالرقم )

ال يوجد تأثير من قبل ممارسات االستدامة داخل المؤسسة  هدلوا بإجاباتهم بأنأشخاص الذين على أن عدم قناعة األ

غلب نزالء هذه الفنادق ليست لديهم أدنى فكرة عن أة على المدى القريب ال سيما وأن الفندقية سيزيد من الحصة السوقي

 أهمية االستدامة في الحياة العامة والمؤسسات السياحية والفندقية بشكل خاص.

1- X7 :ثر على تحسين القيمة ل ممارسات االستدامة لها بالغ األأن هناك تأثير من قبل تفعي يظهر في هذه المفردة

( بيد 3والبالغ )( وهو أقل من الوسط الحسابي الفرضي 1.53حيث ظهر الوسط الحسابي الموزون بالرقم ) ،المضافة

االستدامة سوف لن تالقي  سعار على المنتجات والخدمات المقدمة في الفندق التي تحمل معاييرأن رفع مستوى األ
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راكهم بأهمية إديمانهم وإنادق من متوسطي الدخل عالوة عدم غلب نزالء هذه الفأجاً مقبوالً ويعزى السبب إلى أن روا

 سلف الباحث.أاالستدامة كما 

8- X8 إذ ،ة للنزالءيام االقامة الفندقيأممارسات الجودة على ارتفاع معدل في هذه  المفردة أن هناك تأثير من قبل : يتبين

ويعزى السبب إلى  ،(3لوسط الحسابي الفرضي والبالغ )( وهو أقل من ا1.83ظهر الوسط الحسابي الموزون بالرقم )

( والتي تلتزم بعدد  package tourأن غالبية الفنادق يتعاملون مع شركات سياحية تجلب لهم الرحالت المرزومة )

 ئح والشركة السياحية. ليالي االقامة ضمن السياق المبرم بين السا

9- X9 :حيث ظهر الوسط الحسابي الموزون بالرقم  ،راً من بين مفردات العينة األخرىعلى تأثيلقد سجلت هذه المفردة األ

عالمية ارق السيما بعد انطالق الحملة اإلويظهر جلياً الف ،(3لوسط الحسابي الفرضي والبالغ )( وهو أعلى من ا3.93)

بتشجيع اقتناء المنتج الوطني حيث ظهر بأسعار مناسفة بشكل كبير باإلضافة إلى تميز هذه االطعمة بجودتها ومذاقها 

 .األخيرةالمدة الطازجة مما عزز من المختصين في تجهيز مخازن الفنادق بتسليط الضوء عليها في 

70- X10 :قبل ممارسة االستدامة في المؤسسة الفندقية حيث ظهر الوسط  يتضح في هذه المفردة أن هناك تأثير واضح  من

ضح ذلك عبر توصيف أهمية توي ،(3لوسط الحسابي الفرضي والبالغ )( وهو أكبر من ا3.16الحسابي الموزون بالرقم)

النزالء  االستدامة في المؤسسات الفندقية عبر الحفاض على البيئة ويتم تعريف هذه األهمية في توزيع  المنشورات على

بأن الفندق يعمل ضمن معايير االستدامة مما يحسن صورتها أمام النزالء ويساعد على تخفيض االتفاقات والحد من 

 التكاليف المتغيرة المترتبة على وجود النزيل.
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 النتائج:

ليس بهدف مفهوم  لكنرض مدينة كربالء تطبق الكثير من ممارسات االستدامة أالعديد من الفنادق الشاخصة على  نإ -0

 بل يتجلى وراء ذلك خفض التكاليف الثابتة والمتغيرة. ،االستدامة ذاتها

نوعية السائح والنزالء الذين يراودون هذه المؤسسات ليست لديهم أية فكرة عن االستدامة البيئية مما ينعكس ذلك سلباً  -1

 على تطبيق مثل هكذا ممارسات.

رض أدامة فلسفة واليمكن تطبيقها على ن االستأيواء في مدينة كربالء يعتقدون ن غالبية العاملين في مؤسسات اإلإ -3

 الواقع.

على  هذه الفنادق مما يترتب ريفي المستوى الدراسي والثقافي لمدخر آث أن هناك تفاوت كبير بين فندق وفرز البحأ -4

 ئدة المترتبة على العمل بها.بتفعيل هذه المنارسات مهما كانت العودة بالفا يرونذلك عدم قناعة هؤالء المد

 توصل الباحث إلى مجموعة من التوصيات وأبرزها اآلتي:التوصيات: 

قامة دورات تدريبية من قبل رابطة الفنادق إنشطة البشرية عبر تنمية المستدامة في نفوس كافة األتعميق وتعميم ال -0

 الموجودة في مدينة كربالء لقاء مبلغ مالي مقبول.

والفائدة المتوخاة من هذه الممارسات البيئية في فنادق المدينة المتوفر فيها الموارد الطبيعية التي يمكن أن همية بيان األ -1

 تستثمر بأفضل طريقة بهدف عوضها عن الطاقة الكهربائية والمياه المهدورة بالطرق التقليدية والخفض من استخدامها.

 المجال )دائرة البيئة( بهدف الحد من االنبعاثات الضارة بيئياً.التعاون مع المجتمعات والجهات المختصة في هذا  -3

 إصدار القوانين والتشريعات التي من شأنها محاسبة مؤسسات اإليواء التي تؤدي إلى تلوث البيئة. -4

 كترونية.لء المعمورة عبر مواقع التواصل اإلرجاألوعي البيئي في كافة نشر وتشجيع ا -1
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 جع:قائمة المصادر والمرا

 مصر والوطن العربي، عالم الكتب، القاهرة، مصر. في(: التنمية السياحية 1101البكرى، فؤاد عبد المنعم )[1] 

(: تسويق برامج السياحة البيئية وسبل تطويرها، مجلة كلية بغداد للعلوم 1106العايب، احسن، وعبود، زرقين )[2] 

 ، بغداد، العراق.48االقتصادية الجامعة، العدد

تطوير الصناعة السياحية في مملكة البحرين دراسة  في(: دور نظام محاسبة التكاليف 1100العلكاوى، طالل جيجان )[3] 

 .، العراق000نظرية وتطبيقية، مجلة تنمية الرافدين، العدد

الفنادق االردنية دراسة ميدانية،  في(: مدى تطبيق نظم محاسبة التكاليف 1111العمرى، احمد، وخشارمة، حسين )[4] 

 .، العدد ب ، االردن09مجلة ابحاث اليرموك، المجلد

ظل  في(: التسويق السياحى كمتطلب استراتيجي لتحقيق تنمية سياحية مستدامة 1105العلمى، ايمان، وزرقين، عبود )[5] 

 .10العدد سياسة التنوع االقتصادى بالجزائر، مجلة رماح للبحوث والدراسات، االردن،

(: الخدمات السياحية واثرها على سلوك المستهلك دراسة حالة مجموعة من الفنادق الجزائرية، 1118برنجى، ايمن )[6] 

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، 

 .الجزائر

(: السياحة البيئية كآلية لدعم تحقيق تنمية سياحية مستدامة ايضاءات على 1106بيلة، الهام )بوعكريف، زهير، وبوح[7] 

 .، الجزائر0بعض التجارب العربية، مجلة التنمية االقتصادية، جامعة الشهيد حمة لخضر، العدد

تير غير منشورة، كلية محافظة ذى قار، رسالة ماجس في(: صناعة السياحة المستدامة 1109جبر، سارة رحيم حويل )[8] 

 .االداب، جامعة بغداد، العراق

معالجة ظاهرة البطالة، مجلة العلوم االقتصادية  في(: التنمية السياحية المستدامة ومساهتها 1103حمد، سعد ابراهيم )[9] 

 .، بغداد، العراق51، العدد08واإلدارية، جامعة بغداد، المجلد

 الرضا، دمشق، سوريا. ، دار1المستدامة، ط السياحة(: 1118الدين ) خربوطلي، صالح[10] 

 (: االقتصاد السياحي، دار الراية، عمان، االردن.1119سلمان، زيد منير )[11] 

 غزة فيفي مستش األنشطة على المبني التكاليف نظام لتطبيق مقترح (: نموذج1115) عبدالله إبراهيم شقفة، خليل[12] 

 .منشورة، كلية التجارة، الجامعة االسالمية، غزة، فلسطيناألوروبي، رسالة ماجستير غير 

(: السياحة المستدامة في المناطق الصحراوية ومسار تدعيم التنمية الوطنية 1101عقبة، نصيرة، وبوزاهر، نسرين )[13] 

قتصاد الجزائري وانعكسات اتفاق الشراكة على اال آثارحالة القصور في منطقة الزيبان الجزائرية، الملتقي الدولي حول 

 وعلى منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر.

 في(: تطبيق نظام التكاليف المبنى على االنشطة الموجه بالوقت في قطاع الفنادق 1106عودة، احمد حمادة سعيد )[14] 

 .ارية والمالية، جامعة االسراء الخاصة، االردناالردن دراسة حالة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم االد

(: السياحة المستدامة المساهمة في النمو االقتصادي والتنمية المستدامة، مؤتمر األمم 1103مجلس التجارة والتنمية )[15] 

 المتحدة للتجارة والتنمية، جنيف، سويسرا.

الفنادق الصغيرة  فيلتكاليف في التخطيط والرقابة (: دور نظام محاسبة ا1118مغالج، عبدالرحمن عبد الكريم )[16] 

 .عمان، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النيلين، السودان فيوالمتوسطة 


