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 ا  إنموذج كربالء الفندقي: القطاع تطوير في الحوكمة دور

The role of governance in the development of the hotel 

sector: Karbala as a model 
 (1) م.د محسن عبد الحسين مهدي الصخني

Mohsen Abdul-Hussein Mahdi Al-Sakhani 

 ملخصال

وتعتمد الدراسة . كربالء  الفندقي يف مدينة القطاع تطوير يف احلوكمة حتديد دورهتدف الدراسة إىل 
على استمارة استقصاء  60مت توزيع  ،الدراسةاملنهج الوصفي التحليلي من أجل حتقيق هدف على احلالية 

استمارة فقط صاحلة للتحليل  52االوىل واملمتازة بكربالء كان منها  ابلفنادق عينة عشوائية من املديرين
ت الواردة ابستخدام برانمج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ل البياانمت حتلي .%94.1 قدرها بنسبة

SPSS  داللة ذات ارتباط عالقة وجدتنه ا نتائج الدراسة. توصلت الدراسة إىل اىلللوصول  26إصدار 
 مكما أنه يف ظل احلوكمة تت  ،العراقية الفندقية املؤسسات وتطوير احلوكمة تطبيق مبادئ بني طردية إحصائية

النتائج املستخرجة مت وضع جمموعة من  ىبناء عل كاملة.  وبشفافية للخربة وفقاً  االدارية الرتقيات حركة
 ىجدو  ىمد من للتحقق احلوكمة تطبيق معدالت عن وموثقة دورية بياانت قواعد توفري ،التوصيات أبرزها

 .الفندق تطوير يف اودوره السياسة تلك تطبيق
 .الفندقية، كربالء املؤسسات ،الفندقي القطاع ،مةاحلوك :فتاحيةالكلمات امل

Abstract 
This study aims to determine the role of governance in the development 

of the hotel sector in the city of Karbala. The current study relies on the 

descriptive analytical approach in order to achieve the study's goal, 60 

survey forms were distributed to a random sample of managers in Iraqi 
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hotels, of which only 52 were valid for analysis, at a rate of 94.1%. The 

incoming data was analyzed using the Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS), version 26, to arrive at the results of the study. The study 

concluded that there is a direct statistically significant correlation between 

the application of governance principles and the development of Iraqi hotel 

institutions, and that under governance, the movement of administrative 

promotions takes place according to experience and with complete 

transparency. Governance helps in facilitating administrative procedures 

and achieving the goals of the hotel. Based on the extracted results, a set of 

recommendations were developed, most notably, the need to provide 

periodic, regular and documented databases on the rates of governance 

implementation to verify the feasibility of implementing this policy and its role 

in the development of the hotel. 

Keywords: governance, the hotel sector, hotel establishments, Karbala. 

 المقدمة

 املايل الفساد وانتشار الشركات بعض وتعثر مالية، أزمات عدة من الدول عانت أن بعد احلوكمة نشأت
 جمموعة عن عبارة بدورها واحلوكمة املالية االهنيارات من للتقليص احلوكمة وجود ضرورة إىل أدى مما فيها،

 اثنياً، واالقتصاد الدولة ويف أوالُ، املسامهة الشركات يف تراعى أن جيب اليت واألسس املعايري، من ةمتكامل
 الوطين االقتصاد منو يف صحيح بشكل مسامهتها وضمان غايتها، وحتقيق املسامهة الشركات جناح لضمان
 .(2)عام بشكل

 املستثمرين على سلبياً  أثرت واليت العربية ولالد من العديد يف املال أسواق شهدهتا اليت للتقلبات ونظراً 
 تلك يف اإلشرافية واجلهات املال سوق هيئات من العديد سارعت منهم، الصغار وخاصة األسواق تلك يف

 املالية أبسواقها أسهمها املسجلة الشركات وطالبت هبا، الشركات حلوكمة لوائح إصدار إىل الدول
الفندقية  املؤسسات يف الفندقي القطاع تطوير يف احلوكمة دور دراسة املنطلق فإنومن هذا . (3)بتطبيقها

 مث ومن الفنادق إدارة العراقية يشكل أمراً ضرورايً يف احلفاظ على موارد القطاع الفندقي حماولة يف حتسني
 والتشغيلية. املالية األزمات جتاوز على وقدرهتا أدائها

 مشكلة البحث:
 على نفع من به تعود ملا الراهن، الوقت يف الفندقية املؤسسات يف خاصة أمهية الشركات حوكمة تتبوأ

 األزمة أطاحت عندما األخرية اآلونة يف الفندقية احلوكمة أمهية برزت وقد أبسره، واجملتمع الفنادق إدارة
 يف مامه حيزاً  يشغل احلوكمة موضوع فبات ،الفندقية املؤسسات من كبري  عدد ابقتصادايت العاملية املالية

                                                        
 الوطين امللتقى يف مقدمة حبثية ورقة للشركات، املايل األداء حتسني يف املؤسسية احلاكمية دور بوسلمه، يمهحك حيياوي، نعيمه -2

 .8ص م،2012 اجلزائر، بسكرة، خيضر حممد جامعة واإلداري، املايل الفساد من للحد كآلية  الشركات حوكمة حول
 كلية  اجلنان، جامعة ،(2012 ديسمرب 17-15) الدويل العلمي املؤمتر ومعايريها، احلوكمة حمددات غادر، ايسني حممد. د -3

 .21ص لبنان، طرابلس، األعمال، إدارة
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 31: العدد

 يف الفئات من الكثري لدى الشيء بعض مبهماً  يزال ال احلوكمة مفهوم فإن ذلك من وابلرغم. مكان كل 
 .(4)اجملتمع

 من العراق ميتلكه ما ظل يف .الفندقية ابلشكل املطلوب احلوكمة يف املؤسسات إن عدم تطبيق مبادئ
 الفنادق بقطاع اهتماماً  تويل الدولة جعل مما ارشيد استغالالً  مستغالمل يكن  هذا كل  نا إال وموارد إمكاانت

احلوكمة. تكمن مشكلة البحث  مبادئ تطبيق خالل من ذلك ويتجلى السياحة تنمية يف أمهية من له ملا
 التالية:األسئلة  نيف االجابة ع

 ؟الفندقية احلوكمة يف املؤسسات مبادئطبق ت ىأي مد إىل .1
 احلقوق داخل الفندق؟ وضمان ةالعدال هل يساهم تطبيق احلوكمة يف سيادة .2
 واملساءلة داخل الفنادق؟ كيف تتم احملاسبة .3
 هل تتسم املعلومات الصادرة من الفنادق ابلشفافية؟ .4
 ؟يف تطوير القطاع الفندقي احلوكمة مبادئما مزااي تطبيق  .5

 أهداف البحث:
 كربالء يف  نةديمل الفندقي القطاع تطوير يف احلوكمة دور استكشاف إىل عام بشكل البحث يهدف

  :يلي عما فضال منهما كل  أبعاد بني واألثر االرتباط عالقة تشخيص ضوء
 الفندقية. احلوكمة يف املؤسساتحتديد واقع تطبيق  .1
 داخل الفندق.احلقوق  وضمان العدالة معرفة دور احلوكمة يف حتقيق .2
 الفنادق.واملساءلة داخل  تسليط الضوء على آليات احملاسبة .3
 الفنادق.ات الصادرة من شفافية املعلومالتحقق من مدى  .4
 القطاع الفندقي.يف تطوير  احلوكمة مبادئالقاء الضوء على مزااي تطبيق  .5

 أهمية البحث:
 الدول يف الفندقية اإلدارات لدى الصدارة مكان األخرية السنوات خالل احلوكمة موضوع احتل لقد
 سالمة مدى يف الثقة اهتزاز إىل وأدت كبرية  يةفندق بشركات عصفت اليت املالية لألزمة نتيجة املختلفة
 فإن لذا. خمتلفة سلبية تداعيات من لذلك وما املعلنة املالية نتائجها صحة ومدى الفنادق هذه لدى اإلدارة
 املالية األزمات جتاوز على وقدرهتا أدائها مث ومن الفنادق إدارة حتسني إىل سيؤدي احلوكمة مفهوم تطبيق

 من واحلد املصاحل وأصحاب املسامهني حقوق محاية يف الفنادق حوكمة أمهية تكمن حيث والتشغيلية
 دور حتديدالبحث يف حبث وحتليل  امهية جلىتت. (5)االقتصاد دعائم وتوطيد املستثمرين وجذب املخاطر
 الضيافة بشكل عام وومردود ذلك على صناعة كربالء   مدينة يف الفندقي القطاع تطوير يف احلوكمة

 على وجه اخلصوص. الفندقية العراقية تؤسساامل
                                                        

 املكتب اإلدارة الطائي، الغاين محيد ؛2012 اإلسكندرية، اجلامعي، الفكر دار ،1ط الشركات، حوكمة خضر، علي أمحد -4
 .341-45ص ،2013 األردن، زهران، دار ،1ط الفنادق، يف األمامي
 على ابلتطبيق-املراجعني واستقاللية أداء جودة تفعيل يف الشركات حوكمة تطبيق أتثري لقياس مقرتح منوذج حسن، علي عادل -5

 .1218 -1191ص ،2016 ،1عدد 20مج ،احملاسيب الفكر جملة ،"الفنادق قطاع
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 فروض البحث:
 .الفندقي القطاع تطوير و توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بني تطبيق احلوكمة •
 الفندقي. القطاع تطوير يف احلوكمة تطبيق أبعاد يوجد أثر بني •

 البحث: حدود
 لى:عالبحث  حدودنقسم ت
 2021ســـبتمرب  15ارات االســـتبيان يف الفرتة بني نية وتوزيع اســـتمالدراســـة امليدا الزمنية: متت دوداحل •

 .2021نوفمرب  1و 
لذا مت  ،لصـــــعوبة اســـــتقصـــــاء مجيع الفنادق العراقية نظرا لعنصـــــر الوقت والتكلفة املكانية: نظرا دوداحل •

 .عينة منهااختيار 
 اإلطار النظري والمفاهيمي للحوكمة:

 يعرف ما تطبق أن احلاصلة التغريات ومواكبة مؤسساهتا جناح يف تطمح اليت الدولة على لزاما أصبح لقد
 من واالنتقال إصالحها بغية مؤسساهتا يف الرشيدة اإلدارة متكني خالل من مؤسساهتا، تسيري يف ابحلوكمة

 طريق عن العامل يف احلاصلة التغريات يواكب الذي الرشيد اإلداري التسيري إىل التقليدي اإلداري التسيري
 بورصةال يف املسامهة واملؤسسات اخلاصة والكبرية الصغرية املؤسسات جلميع املوجه الراشد احلكم ميثاق وضع
 هذه ومشلت. (6)تنافسي عصري اقتصاد ضمن نفسها وفرض نشاطها واستمرار دميومة إىل تصبو واليت

 مطالب من ورايً ر ض اً ومطلب السياحة عصب احلايل الوقت يف دتع اليت الفندقية املؤسسات اإلصالحات
 .(7)احلياة

 املؤسسية الحوكمة تعريف
 قراراهتا يف والتحكم الفندقية اإلدارة تسيري مبقتضاه يتم الذي األسلوب أبهنا املؤسسية احلوكمة وصفت"

 يتمتع مناخ يف لعملها اجليد اإلطار وتوفري املختلفة، األطراف حبقوق الوفاء على يعمل مبا وتوجهاهتا
 ميزة خلق على والعمل مركز أفضل وحتقيق األساسية األهداف وتنفيذ حتديد على يساعدها مبا ابلشفافية،

 .(8)"ككل  للفنادق واقتصادي مايل سواء خدماهتا يف وجودة تنافسية
 حوكمة ملبادئ السليم التطبيق على يتوقف واجتماعي اقتصادي وكمشروع كمؤسسة  الفندق فنجاح

 أيدي من لديها ما على تعتمد فالفنادق اجملال، هذا يف للعمل كفاءهتم  ومدى العاملني اختيار ويف الشركات
 اً هام اً عنصر  البشري العنصر أصبح حيث التشغيلية، خططها لتسيري وممارسة خربة ذات ةوءوكف ماهرة عاملة

                                                        
 .341-45ص ،2010 ،اإلسكندرية ،اجلامعية الدار ،الشركات وحوكمة املراجعة ،أمني لطفي أمحد السيد -6
 أعمال وقائع" املقارن القياس مدخل: "املصري والفندقة السياحة قطاع يف احلوكمة معايري تطبيق معوقات ،موسى فتحي عمار -7

 .285- 251ص ،2012 العريب، الوطن يف والفندقة السياحة تطوير: الدويل املؤمتر
 احلقوق كلية  منشورة، غري ماجستري رسالة بورقلة، التاسيلي فندق حالة دراسة اجلزائر يف الفندقية احلوكمة عمومن، الغالية -8
 .7ص ،2015 اجلزائر، ورقلة، مرابح، قاصدى جامعة السياسية، والعلوم
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 31: العدد

 ظل يف خاصة جديدة تنافسية ميزة يكسبها مما الفنادق إلدارة الشاملة واجلودة املنافسة عناصر ضمن من 
 .(9)والعوملة املعلوماتية عصر

 احلقوق ويوزع يصف حيث املؤسسة، أعمال ويضبط يوجه الذي النظام" أبهنا املؤسسات حوكمة عرفت
 ويضع العالقة، وذوي واملسامهني اإلدارة اإلدارة، جملس مثل املؤسسات يف األطراف خمتلف بني والواجبات

 واالسرتاتيجيات األهداف يضع كما  املؤسسة، بشؤون صةااخل القرارات الختاذ الالزمة واإلجراءات القواعد
 .(10)"األداء ومراقبة لتقييم املتابعة وأسس لتحقيقها الالزمة

 للفندق الرشيدة اإلدارة: هي منها جزء هي اليت الفندقية احلوكمة على املؤسسية احلوكمة تعريف بتطبيق
. للمؤسسة واملقرتحات اإلرشادات بتوفري ي،والتنظيم واملؤسسي القانوين اإلطار وحتسني لتقييم هتدف

 املؤسسات ويتيح أهدافها حيقق مبا عليه الرقابة إحكام بغرض الفندق إلدارة نظام هي" ،أخر وبشكل
 على نشاطها يؤثر حبيث العام، أو اخلاص للقطاع مملوكة كانت  سواء اخلدمات وتقدمي اإلنتاج ووحدات

 ".الفنادق فيها مبا جملتمعاب واملؤسسات واهليئات األفراد رفاهية
 مبادئ الحوكمة الفندقية

 :(11)وهي املبادي من جمموعة اتباع جيب فإنه الفندقية املؤسسات يف للحوكمة نظام تشكيل من أجل
 املسامهني حقوق بتبيني وذلك: امللكية حقوق ألصحاب الرئيسية والوظائف املسامهني حقوق  .1

 تسهيل وينبغي الفنادق كفاءة  ورفع األعمال استدامة بغرض حلاملصا أصحاب وظائف وحتديد وضماهنا،
 املعلومات على احلصول األسهم، حتويل أو نقل التسجيل، ملكية أساليب كتأمني  املسامهني حقوق ممارسة
 .ابملؤسسة الصلة ذات

 يف املسامهني جلميع عادلة معاملة ضمان ينبغي: األسهم حلملة واملتكافئة العادلة املعاملة  .2
 عدم لضمان فعالة انتصاف سبل على واحلصول األسهم، ومحلة واألجانب األقليات ذلك يف مبا الفنادق،

 .حقوقهم انتهاك
 وأن القانون، يوضحها كما  املصاحل أصحاب حبقوق ابالعرتاف وذلك: املصاحل أصحاب دور  .3
 االستدامة وحتقيق لالعم فرص خلق يف املصاحل وأصحاب املؤسسات بني االتصال تشجيع على تعمل

 .متينة مالية أسس على للمشروعات
 الوقت ويف الدقيق اإلفصاح حتقيق املؤسسات حوكمة إطار يكفل أن ينبغي: والشفافية اإلفصاح .4
 ممارسة وأسلوب وامللكية واألداء املالية، الوضعية بينها من الفندق بتأسيس املتصلة املسائل لكافة املالئم

 .السلطة

                                                        
9- Chen, C., & Chang, K. (2012). Diversification strategy and financial performance in the 

Taiwanese hotel industry. International Journal of Hospitality Management, 31, 1030–1032. 
 وبناء الرشيدة اإلدارة: حول 12 السنوي املؤمتر املستدامة، التنمية يف للشركات الرشيدة اإلدارة أمهية هتوف، الرازق عبد أمحد -10

 .2012 القاهرة، سبتمرب 10 -8 العربية، الدول جامعة اإلدارية للتنمية العربية املنظمة املؤسسات، دولة
 مجهورية العلمي والبحث العايل التعليم وزارة يف تطبيقية دراسة العامة، املنظمات يف احلكمانية) الطائي، اجلبار عبد حيدر مىن -11

 العربية، ولالد جامعة اإلدارية للتنمية العربية املنظمة املؤسسات، دولة وبناء الرشيدة اإلدارة: حول السنوي املؤمتر عن الصادرة( العراق
 .2012 سبتمرب 10 -8 القاهرة،
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 لتوجيه اإلسرتاتيجية اإلرشادية اخلطوط إباتحة ابلتكفل وذلك: اإلدارة جملس تمسؤوليا .5
 املؤسسة قبل من لتهءمسا تتم وأن اإلدارة جملس قبل من التنفيذية لإلدارة الفعلية املتابعة كذلك  املؤسسة

 .واملسامهني
 األسس ريتوف على املبدأ هذا ينص: املؤسسات حوكمة إطار لتفعيل الالزم األساس ضمان .6
 مع احلوكمة هيكل توافق على والعمل الشفافية، مستوى رفع أجل من الفندقية احلوكمة لتفعيل الالزمة
 .(12)والرقابة اإلشراف عن املسؤولة اهليئات مسؤوليات بتحديد القانوين اإلطار

 الفنادق  يف املؤسسية الحوكمة أهمية
 يف جمموعة من النقاط كااليت: فندقيةتتجلى أمهية احلوكمة املؤسسية ابلنسب للمؤسسات ال

 (13)الرتكيز على حتسني األداء ولكفاءة واإلنتاجية .1
 .(14)لمواطن يف تسليم اخلدمةلتطبيق مدخل أساسي فعال،  .2
 السعي من أجل زايدة رضا املستخدم. .3
 .(15)السعي حنو االنفتاح والشمولية يف عالقة املؤسسة مع األطراف اجملتمعية واملواطن .4
خلصـــــائص واملمارســـــات احلديثة اليت متكن إدارة املؤســـــســـــة من االســـــتثمار األفضـــــل ة من امتثل منظوم .5

ملواردها مبا يضـــــمن هلا الكفاءة والفعالية، واليت تعكس تطور اإلدارة من إدارة تعتمد على املمارســـــات 
لبات التقليدية إىل إدارة معاصــــــــــرة تعتمد على املمارســــــــــات واآلليات اليت متكنها من حتقيق أعلى ملتط

 فراد اجملتمع املتزايدة يف ظل حتوالت البيئة املتسارعة.أ
تزيد من املقدرات اإلبداعية للمؤســـــــــــســـــــــــات اليت تطمح للوصـــــــــــول إىل التفوق والنجاح يف ظل البيئة  .6

 .(16)التنافسية سريعة التغيري
م يف تؤدي إىل تقليل دميومة وبقاء املؤسسة من خالل رسم التوجهات اإلسرتاتيجية خللق فرص تساه .7

 لق واضافة قيمة مضافة للمؤسسة.خ
متابعة وتقييم األخطاء واالحنرافات عن األهداف احملددة لضــــــمان خدماتية أفضــــــل وجودة أداء أعلى  .8

 .(17)والقدرة على التغيري

                                                        
 .104ص ،2011 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر غيداء دار طبعة،. ال الفنادق، إدارة مبادئ سرحان، حممود موسى انئل -12
 مدراء من عينة ءآلرا حتليلية دراسة: العراقية الفنادق يف العليا اإلدارات أداء لرفع املستمر التحسني اعتماد أمحد، طارق دنيا -13

 .315-302 ص ،2018 ،(15) 41 واالقتصاد، اإلدارة جملة املمتازة، الدرجة فنادق
 ورؤية حديثة أفكار الفنادق، صناعة يف البشرية املوارد هندسة حمبوب، أمحد أمني اجلبار، عبد عدانن موفق احلمريي، ملومينا -14

 .208ص ،2011عمان، والتوزيع، للنشر إثراء مستقبلية،
 على ميدانية دراسة: الفندقية املنشآت يف املايل األداء على احملاسبية األنظمة تطوير أثر محدان، الرمحن عبد عيسى حسام -15

 .37ص ،2014 األوسط، الشرق جامعة ،األعمال ادارة كلية  منشورة غري ماجستري رسالة" األردن يف جنوم اخلمس فئة فنادق سلسلة
 الفنادق قطاع يف تطبيقية دراسة الفندقي، األداء على وأثره الرتوجيي املزيج القعيد، عايد مرزوق و احلبش داود عزام جمدي -16

 .45 -32ص ،2016 األردن، ،العاملية اإلسالمية العلوم جامعة ،العليا الدراسات كلية  ،منشورة غري دكتوراه رسالة ،األردنية
 جامعة ،األعمال ادارة كلية(  منشورة غري)ماجستري رسالة ،الفنادق أداء حتسني يف التسويقية االتصاالت دور غربية، زايد رائد -17

 .2013 عمان،
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 31: العدد

  الفندقي الفندقية يف تطوير القطاع الحوكمة دور 
 :يلي فيما الفندقي القطاع تطوير يف الفندقية احلوكمة دور تلخيص ميكن

 من حتقيقها وسبل الفندق أهداف حتديد خالله من ميكن تنظيمي إطار وضع على تعمل .1
 اليت األهداف تلك حتقيق على يعملوا لكي التنفيذية اإلدارة جملس ألعضاء املناسبة احلوافز توفري خالل
 .(18)املسامهني مصلحة تراعي
 من األقلية وخاصة األسهم محلة حقوق على واحملافظة املصاحل ألصحاب الكافية احلماية توفري .2

 .ابلفندق عالقة هلا اليت األسهم محلة
 االقتصادي والتقدم التنمية عجلة دفع من عليه يرتتب وما الفنادق أداء مستوايت رفع .3
 .(19)للدول
 اإلدارة متكني خالل من وذلك الفنادق، فعالية زايدة يف مهما عنصرا الفندقية احلوكمة دعتُ  .4
 .(20)(ملواردها األمثل االستخدام وتشجيع اإلدارة وجملس
 على يرتتب وما الفندقية، املؤسسة تصدرها اليت املالية البياانت يف والوضوح والدقة الشفافية .5
 .(21)القرارات اختاذ يف عليها واعتمادهم هبا املستثمرين ثقة زايدة من ذلك

 .الفنادق تواجهها اليت واإلداري املايل ابلفساد املتعلقة املخاطر ختفيض .6
 ابلثقة جديرة آمنة خدمات وتقدمي تنافسية ميزة اكتساب على الفنادق قدرة من تزيد الفندقية فاحلوكمة

 االستغالل خالل من إال تتحقق ال فهي ،هنفس اجملال يف تعمل اليت ابلفنادق مقارنة عالية جودة ذات
 القيم من أكرب للعميل ومنفعة قيمة خلق إىل يؤدي امم والكفاءات والقدرات واإلمكانيات للموارد اجليد

 .(22)(واالبتكار بسرعة اخلدمة وتقدمي والسعر اجلودة يف سواء املنافسني قبل من املقدمة
 يف كربالء الفندقي القطاع

 املؤثر الرئيس النشاط تُعد اهنا إذ السياحية، التنمية عمليات يف الرئيس الدور الفندقية املنشآت تؤدي
 املقومات تلك استغالل ميكن ال إذ السياحي، النشاط مقومات من مهًما مقوًما كوهنا  العاملية سياحةلا يف

 املباشر االثر له الفندقية املنشآت أداء تطور فإن اخرى انحية ومن رديفة، فندقية منشآت وجود دون من
 الفندقية املنشآت تشكل كما  الكلي، االقتصادي االداء على مباشرة ينعكس مما السائحني أعداد زايدة يف

                                                        
-113ص ،2013 عمان، والتوزيع، للنشر جرير دار ،1ط والتطبيق، النظرية بني الوظيفي األداء وتقييم إدارة احملاسنة، إبراهيم -18

114. 
19- Ongori, J., Iravo, M., & Munene, C. (2013). Factors Affecting Performance of Hotels and 

Restaurants in Kenya: A Case of Kisii County. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in 
Business, 4(12), 897- 928. 

 .7ص ،2015 اجلزائر، ورقلة، مرابح، قاصدى جامعة عمومن، مرجع سبق ذكره، الغالية -20
 الفنادق، ادارة مبادئ يف،كا  يوسف ومصطفى درادكة، احلليم عبد ومحزة العلوان، عبدالرزاق ومحزة رمحة، أبو حممد مروان -21

 .17ص ،2014 االردن، عمان، والتوزيع، للنشر العلمي اإلعصار دار ،1ط
 ،2012 العريب، الوطن يف والفندقة السياحة تطوير: الدويل املؤمتر أعمال وقائع" مرجع سبق ذكره ،موسى فتحي عمار -22

 .285- 251ص
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 يف تقدماً  السائح وجد فكلما ،(23)للبلد السياحية القدرات حجم تعكس اليت السياحية اخلدمات واجهة
 تتواجد اليت السياحية ابملواقع ترتبط اليت اقامته مدة حتديد يف ذلك اسهم ملحوظاً  ومتيزاً  الفندقية اخلدمات

 تدرج ال فإهنا واخلدمات املصنفة الفنادق فيها تتوافر ال اليت سياحيةلا املواقع أما املصنفة، الفنادق فيها
 إىل تسعى احلايل العصر يف الفندقية املنشآت جعل الذي األمر ن،و السائح يزورها اليت املواقع قائمة ضمن
 السياح توقعات اخلدمات هذه تفوق حبيث اخلدمات، من مستوى أفضل تقدمي خالل من وجودها، إثبات
 والتميز التقدم حتقيق إىل الفنادق خالله من تسعى الذي األساس املفتاح هو األفضل فتقدمي ،باهتمومتطل
 .(24)منافسيها  على

 ومستوى ودرجاهتا، إمكانياهتا، حسب املقدسة كربالء  مدينة يف الفنادق تصنيف معايري اعتمدت
 الغرف، كسعة  األخرى املقاييس من ذلك وغري وخدماهتا وموقعها، وأسعارها، جنومها، وعدد رفاهيتها،

 .(25)واحدة بدرجة منها أقل العاملية الفنادق تصنيفات عن وختتلف املفروشات، أو والديكورات،
 وتقدم الفنادق، أنواع أرقى من وتعد جنوم، مخس ذات فنادق وهي: املمتازة الدرجة فنادق -أ

 .خمتلفة أبسعار للضيوف متكاملة خدمات
 أفخم تقدم اليت الراقية الفنادق من وتعد جنوم، ربعا ذات فنادق وهي: وىلاأل الدرجة فنادق -ب

 .املمتازة الفنادق من أقل فيها األسعار وتكون الفندقية، اخلدمات
 فيها تكون اجليدة الفنادق من وتعد جنوم، ثالث ذات الفنادق من وهي: الثانية الدرجة فنادق -ت
 .هلا السابقة من درجة أقل الفندقية اخلدمة
 وأسعارها متواضع، فيها اخلدمة مستوى جنمتني، ذات الفنادق من وهي: الثالثة الدرجة فنادق -ث
 (26).اخلدمات وحمدودة رخيصة
 .الزابئن بني مشرتكة فيها واخلدمات واحدة، جنمة ذات الفنادق من وهي: الرابعة الدرجة فنادق -ج
 (27).معدومة شبه فيها واخلدمات وحمدودة خمفوضة األسعار فيها وتكون: الشعبية الفنادق -ح

هيئة  اتحسب تصنيف نجفالو  (: تصنيف عام للفنادق السياحية يف مدينة كربالء1جدول رقم )
 السياحة يف العراق

 عدد النجوم الدرجة التصنيفية
 مخس جنوم املمتازة

 أربع جنوم فنادق الدرجة األوىل

                                                        
 سلمان كاظم  رايض :.2014 االردن، عمان، والتوزيع، للنشر العلمي اإلعصار دار مرجع سبق ذكره رمحة، أبو حممد مروان -23
 .122-121ص م،2012 لبنان، بريوت، والنشر، للطباعة البصائر دار ،1ط كربالء،  مدينة اجلميلي،
 .2018 عمان، والتوزيع، للنشر غيداء دار ،ذكره مرجع سبق سرحان، حممود موسى انئل -24
 م،2012 العراق، كربالء،  احلكمة، مكتبة ،1ط واملعاصرة، الرتاث بني السياحي كربالء  دليل الغفاري، اخلفاف حسني علي -25

 .16ص
 للعلوم بغداد ةكلي  جملة العراق، يف الفندقي اإليواء على الطلب حركة يف وأثره الفنادق تصنيف جاسم، عباس ابراهيم -26

 .113ص ،2014 العراق، بغداد، ،38 العدد اجلامعة، االقتصادية
 -بريوت للمطبوعات، األعلمي مؤسسة ،2ط واألعمار، التنمية يف ودورها العراق يف السياحة االنصاري، علي حممد رؤوف -27

 .324ص ،2016 لبنان،
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 31: العدد

 ثالث جنوم فنادق الدرجة الثانية 
 جنمتني الثةدرجة الثفنادق ال

 جنمة واحدة فنادق الدرجة الرابعة
 .(28)اجلدول من إعداد الباحث استنادا إىل املصدر

 الفنادق يف مدينة كربالء املقدسةعدد 
مبا أنَّ مدينة كربالء املقدَّسة هلا خصوصيتها وقداستها، وهي حمط أنظار ماليني الزائرين فقد اقتضت 

واسرتاحة السائحني، علماً أنَّ القطاع الفندقي كان ضعيفاً ومتواضعاً، وكانت  احلاجة توفري أماكن للمبيت
ة، ال تليب رغبات ومتطلبات السائح من حيث اخلدمة الفندقية، ومبا أن املدينة ال متلك سوى فنادق قليل

واء، وكلما زاد إنشاء الفنادق السياحيَّة يُعد  من الضرورايت واألساسيات اليت حيتاج إليها السائح يف اإلي
يف إنشاء  تطورا ملحوظاعدد الزائرين، يشري ذلك إىل زايدة يف عدد الفنادق، فقد شهدت املدينة 

شهد القطاع الفندقي يف مدينة كربالء املقدسة منوًا يف أعداد الفنادق املتزايدة سنواًي بعد  .(29)لفنادقا
ور اختلفت املعايري التصنيفية لكلِّ دولة م( إذ أعقب ذلك تطورًا ملموسًا ونتيجة لذلك التط2003عام)

حي عموماً، والقطاع الفندقي على عن الدول األخرى، وذلك تبعًا لدرجة التطو ر عندها يف القطاع السيا
وجه اخلصوص، ومن أجل إعطاء فكرة عن أعداد وتصنيف الفنادق يف مدينة كربالء املقدَّسة ندون اجلدول 

 ( فندقاً.482( تبلغ )م2019 - 2003خالل املدَّة )( الذي يوضح أعداد الفنادق 2)
 بكربالء ( الدرجات الفندقية وعدد الفنادق2) جدول

 عدد الفنادق دقدرجة الفنا
 4 الدرجة املمتازة
 14 الدرجة األوىل
 164 الدرجة الثانية
 89 الدرجة الثالثة
 211 الدرجة الرابعة

 482 اجملموع
البحث  ،بياانت هيئة السياحة، قسم سياحة كربالء استنتاجا من احثاجلدول من اعداد الباملصدر: 

 م.2014والتطوير، بياانت غري منشورة، 

                                                        
 .م6/8/2021نادق السياحية، : استمارة تصنيف وإعادة تقييم الفالعراقية هيئة السياحة -28
م(، رسالة 2013-1913) الشرفة، تطور السياحة الدينية يف مدينة كربالء املقدسة خالل قرن من الزمنعقيل عباس كاظم  -29

 : .118م، ص2015ماجستري، اجلامعة اإلسالمية يف لبنان، كلية العلوم السياحية، 
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 منهجية البحث

 تهمجتمع الدراسة وعين
املمتازة  ابلفنادق املديرين استخدم الباحث أسلوب العينة العشوائية لتحديد عينة جمتمع الدراسة من

ل انواع العينات حيث تعد العينة العشوائية افض ،(2ة )أنظر اجلدول رقم راسالد كربالء عينة  مدينة واالويل يف
 يف الدراسة فندق من الفنادق املمتازة واالويل عينة 18مت استهداف واكثرها دقة ىف متثيل جمتمع الدراسة. 

 من إمجايل جمتمع الدراسة. الدراسة حمل كربالء  مدينة
 أداة البحث امليداني

حيث البياانت الشخصية للعاملني متضمنة ثالثة حماور على استقصاء مشتملة مت تصميم استمارة 
عناصر لتحديد مدي تطبيق احلوكمة بفنادق كربالء، وحيتوى احملور الثاىن على  6حيتوى احملور األول على 

مقياس ليكرت على عناصر لدراسة اثر تطبيق احلوكمة يف تطوير القطاع الفندقي. وإعتمد االستقصاء  8
( درجات 3ة تتدرج من غري موافق بشدة حيت موافق بشدة ويوضح اجلدول )موافق خلماسي بدرجاتا

 املوافقة واملدى لكل درجة.
 : مقياس اإلجابة على فقرات االستقصاء.3جدول 

غري موافق  درجات املوافقة
 موافق بشدة موافق حمايد غري موافق بشدة

 5 4 3 2 1 الدرجة
 5: 4.21 4.20: 3.41 3.40: 2.61 2.60: 1.81 1.80: 1 املدى

 0.80=  5( / 1 -5املدي )طول الفئة( = ) •
 ثبات االستقصاء

معامل ألفا كرونباخ املستخدم يف قياس ثبات االستقصاء، حيث توضح النتائج أن  (4)يوضح اجلدول 
وثبات نتائجه عتماد عليه يف الدراسة ثبات االستقصاء وصالحية اإلاىل وهو ما يشري  .0.851 قيمة ألفا

 .هانفس يف الظروف ىستخدم مرة أخر إإذا ما 
 لقياس ثبات االستقصاء.: معامل ألفا كرونباخ 4جدول 

 معامل ألفا عدد العبارات
14 0.  851  

 

 النتائج واملناقشة

 :البياانت الدميوجرافية للمديرينأوالا: 
 املديرين البياانت الشخصيةحتليل  (5جدول )

  ويةالنسب املئ التكرارات و املتغري



  

44 

 31: العدد

 الرتتيب % ك 
 1 100 207 ذكر اجلنس -1

 2  0 أنثي
 %100 207 اجملموع

 2 31.9 66 30أقل من  العمر -2
30-40 93 44.9 1 
40-50 48 23.2 3 
 4 0 0 فأكثر 50

 %100 207 اجملموع
 2 32.4 67 دبلوم عام املؤهل الدراسي -3

 1 58.9 122 جامعي
 3 8.7 18 دراسات عليا

 %100 207 اجملموع
 2 31.4 65 5أقل من  سنوات اخلربة -4

5 – 10 88 42.5 1 
10-15 32 15.5 3 

 4 10.6 22 15أكثر من 
 %100 207 اجملموع

 عينة افراد مجيع ان ،اجلنس ملتغري وفقا الدراسة عينة افراد توزيع يوضح والذي (5) اجلدول من يتضح
 الدراسة عينة أفراد مجيع أن النتيجة من يتضح .% 100 بتهمسن جاءت حيث الذكور من هم الدراسة

 ملتغري أيضا وفقا يتضح. الدراسة عينة ابلفنادق االدارى اجملال يف تعمل اانث يوجد وال الذكور فئة من
 نسبتهم بلغت حيث سنة 40 - 30 الشباب فئة من الدراسة عينة الدراسة عينة أفراد معظم ان العمر،
 50 - 40 عمرهم من نسبة بلغت بينما ،أخريا. %31.9 عام 30 من أقل نسبة غتبل بينما ،44.9%

 جامعي مؤهل لديهم الدراسة عينة أفراد معظم ان الدراسي، املؤهل ملتغري وفقا كمما يتضح.  %23.2 عام
 بلغت بينما ،أخريا. %32.4 عام دبلومعلى  احلاصلني نسبة بلغت بينما ،%58.9 نسبتهم بلغت حيث
 اخلربة، سنوات ملتغري وفقا الدراسة عينة افراد توزيع يوضح كما.  %8.7 عليا دراساتعلى  صلنيااحل نسبة

 بينما ،% 42.5 نسبتهم بلغت حيث سنوات 10 -5 اخلربة ذوي من هم الدراسة عينة افراد معظم ان
 نسبتهم بلغت سنة 15 من أكثر اخلربة ذوي من فئة أخريا مث %31.4 سنوات 5 من أقل اخلربة ذوي من

10.6 .% 
 التحليل الوصفي ملحاور البحث:

 كربالء  بفنادق احلوكمة تطبيق مدي :(6جدول )
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بارة
الع

 

 املؤشرات اإلحصائية درجة التكرار و النسبة املئوية
يب

الرتت
 املتوسط 5 4 3 2 1 

 احلسايب
 اإلحنراف
 املعياري

 في فهم يوجد
 الفندقية االدارة
 الشكاوي لنظام
 العاملين لدى
 ضمان ويتيح

 الحقوق

 5 994. 2.04 3 19 31 84 70 ك

% 
33.8 40.6 15 9.2 1.4 

 االجراءات
 تتبع االدارية
 القانوني اإلطار

 والمؤسسي
 والتنظيمي
 للفندق

 3 441. 3.21 3 37 167 0 0 ك

% 

0 0 

80.7 17.9 1.4 

 تساوي
 االجراءات
 بين االدارية
 العاملين جميع

 بالفندق

 2 1.251 3.62 54 86 20 29 18 ك

% 
8.7 14 9.7 41.5 26.1 

 حركة تتم
 الترقيات
 وفقا   االدارية
 وبشفافية للخبرة

 كاملة

 1 609. 3.77 0 175 22 5 5 ك

% 
2.4 2.4 10.6 84.5 0 

يقوم موقع 
 بتحديث الفندق

 المعلومات
 واالرقام
 واالعالنات

 مستمر بشكل

 6 1.097 1.78 5 18 22 43 119 ك

% 
57.5 20.8 10.6 8.7 2.4 

 تطبيق يوجد
 في للحوكمة

 الممتازة فنادق
 االولى و

 4 372. 3.09 6 6 195 0 0 ك

% 
0 0 

94.2 2.9 2.9 

 املتوسط احلسايب العام
تكرارات*ك= 
 مديور عبارات حم عبارتني منأن أفراد عينة الدراسة يوافقوا على  (6اجلدول )يف  النتائج من يتضح

 ومها،كربالء  بفنادق احلوكمة تطبيق
 معياري واحنراف ،(3.77) حسايب مبتوسط" كاملة  وبشفافية للخربة وفقاً  االدارية الرتقيات حركة تتم" •

(0.609). 
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 معياري واحنراف ،(3.62) حسايب مبتوسط" ابلفندق العاملني مجيع بني االدارية االجراءات تساوي" •

(1.251). 
 تطبيق مديعبارات حمور  عبارتني منعلى  اجاابهتم حمايدةعينة الدراسة  أفراد أن النتائج من يتضح

 ومها. ،كربالء  بفنادق احلوكمة
 ،(3.21) حســــايب مبتوســــطللفندق"  والتنظيمي واملؤســــســــي القانوين اإلطار تتبع االدارية "االجراءات •

 .(0.441) معياري واحنراف
 معياري واحنراف ،(3.09) حســـــــــــــــايب مبتوســـــــــــــــطاالوىل"  و املمتازة فنادق يف للحوكمة تطبيق "يوجد •

(0.372). 
 

 مديعبارات حمور  عبارتني منيوافقوا على مل أن أفراد عينة الدراسة  (6يف اجلدول ) النتائج من يتضح
 ومها ،كربالء  بفنادق احلوكمة تطبيق

 حسايب مبتوسط" وقاحلق ضمان ويتيح العاملني لدى الشكاوي لنظام الفندقية االدارة يف فهم يوجد" •
 .(0.994) معياري واحنراف ،(2.04)

 حســـــــــايب مبتوســـــــــط" مســـــــــتمر بشـــــــــكل واالعالانت واالرقام املعلومات بتحديث الفندق موقع يقوم" •
 .(1.097) معياري واحنراف ،(1.78)

 .الفندقي القطاع تطوير يف احلوكمة تطبيق اثر :(7جدول )
بارة

الع
 

 شراتاملؤ  درجة التكرار و النسبة املئوية
يب اإلحصائية

الرتت
 

 املتوسط 5 4 3 2 1
 احلسايب

 اإلحنراف
 املعياري

 لإلدارة الحوكمة تحقق
 طويلة اهدافها الفندقية
 المدى

 3 627. 3.68 11 126 63 7 0 ك

% 0 3.4 30.4 60.9 5.3 

 الحوكمة تساعد
 اإلدارية االجراءات

 اهدف تحقيق على
 الفندق

 0 0 ك
35 133 39 4.02 .599 1 

% 
0 0 

16.9 64.3 18.8 

 على الحوكمة تساعد
 والكفاءة االداء تحسين
 االنتاجية

 8 640. 3.37 6 73 124 0 4 ك

% 1.9 0 59.9 35.3 2.9 

 نحو الحوكمة تسعى
 في والشمولية االنفتاح
 مع الفندقية العالقات
 المعينة االطراف

 0 ك
7 110 60 30 3.55 .780 5 

% 
0 

3.4 53.1 29 14.5 

 أدارة من المدراء تمكن
 وجودها حالة في االزمة
 القانونية بالطرق
 واإلدارية

 7 1.065 3.40 29 70 81 9 18 ك

% 
8.7 4.3 39.1 33.8 14 
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 تحديد من المدراء تمكن
 لألهداف االوليات
 الفندق في تحقيقها الالزم

 2 1.151 4.01 93 60 27 18 9 ك

% 4.3 8.7 13 29 44.9 

 تحديد من المدراء تمكن
 يحتاجها التي المهارات
 المهام النجاز العاملين

 الفندق في

 6 1.281 3.42 44 68 55 10 30 ك

% 
14.5 4.8 26.6 32.9 21.3 

 على المدراء تشجع
 ادخال مسؤولية تحمل

 داخل متنوعة تحسينات
 الفندق

 4 856. 3.62 11 136 40 10 10 ك

% 4.8 4.8 19.3 65.7 5.3 

 0.875 3.63 املتوسط احلسايب العام
 *ك= تكرارات

 اثرعبارات حمور  ست عبارات منعينة الدراسة يوافقوا على  أفراد أن 7ابجلدول رقم  النتائج من يتضح
 وهي: الفندقي القطاع تطوير يف احلوكمة تطبيق

 واحنراف ،(4.02) حسايب سطمبتو " الفندق اهداف حتقيق على اإلدارية االجراءات احلوكمة تساعد" •
 .(0.599) معياري

 ،(4.01) حســــــــايب مبتوســــــــطالفندق"  يف حتقيقها الالزم لألهداف االوليات حتديد من املدراء "متكن •
 .(1.151) معياري واحنراف

 معياري واحنراف ،(3.68) حســـــــــايب مبتوســـــــــط" املدى طويلة اهدافها الفندقية لإلدارة احلوكمة حتقق" •
(0.627). 

 حســــــــايب مبتوســــــــط" الفندق داخل متنوعة حتســــــــينات ادخال مســــــــؤولية حتمل على دراءملا تشــــــــجع" •
 .(0.856) معياري واحنراف ،(3.62)

 حســـايب مبتوســـطاملعينة"  االطراف مع الفندقية العالقات يف والشـــمولية االنفتاح حنو احلوكمة "تســـعى •
 .(0.780) معياري واحنراف ،(3.55)

 حســــــــــايب مبتوســــــــــط" الفندق يف املهام الجناز نو العامل حيتاجها اليت تاملهارا حتديد من املدراء متكن" •
 .(1.281) معياري واحنراف ،(3.42)

 حمورعبارات  ثالث عبارات منعلى إجاابهتم كانت حمايدة  الدراسة عينة أفراد أن النتائج من يتضح
 وهي ،الفندقي القطاع تطوير يف احلوكمة تطبيق اثر
 حســــــــــــــــايب مبتوســـــــــــــــط" .واإلداريــة القــانونيــة ابلطرق وجودهــا حــالــة يف مــةز اال أدارة من املــدراء متكن" •

 .(1.065) معياري واحنراف ،(3.40)
 معياري واحنراف ،(3.37) حسـايب مبتوسـط" االنتاجية والكفاءة االداء حتسـني على احلوكمة تسـاعد" •

(0.640). 
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 إختبار فروض البحث: 

 الفرض األول:
 تطوير و احلوكمة بني تطبيق 0.05عند مســــــــــــتوى معنوية  يةذات داللة احصــــــــــــائ ارتباطتوجد عالقة  ❖

 .الفندقي القطاع
 .الفندقي القطاع تطوير و احلوكمة بني تطبيق بريسونرتباط إ: معامل (8جدول )

 الفندقي القطاع تطوير االحصاءات البعد

 الحوكمة تطبيق

 **0,802 معامل االرتباط

 0,000 مستوى المعنوية

 207 حجم العينة

 القطاع تطوير و احلوكمة تطبيق أن قيمة معامل االرتباط بني (8ري النتائج الواردة يف اجلدول )شت
قبول الفرضية  مما يؤكد على 0.05وهى أقل من  0.000** وأن مستوى املعنوية 0,802تساوي  الفندقي

 .الفندقي العراقي عالقطا  تطوير و احلوكمة وجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية بني تطبيقت هأن
 الثاين:الفرض 

 "الفندقي القطاع تطويرعلى  احلوكمة تطبيقيوجد أتثري ذات داللة احصائية البعاد  ❖
 .الفندقي القطاع تطوير و احلوكمة أثر تطبيق أبعاد: (8جدول )

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .985a .970 .970 .21535 

a. Predictors: (Constant), العدالة واملساواة الشفافية وو  النزاهة 
 Linear Regressionمنوذج االحندار اخلطي املتعدد  ابستخدامإلختبار صحة هذا الفرض قام الباحث 

Model  ٍكمتغريات   واملساواة العدالة و الشفافية و النزاهةمن قدرة  وذلك لقياس مدى معنوية أتثري كل
عينة الدراسة كمتغري اتبع وفيما يلي ملخصًا للنتائج اليت مت التوصل  الفندقي القطاع تطويرة على مستقل

كمتغري اتبع ميكن   الفندقي القطاع تطويرمن التغريات يف  %97( أن 8يتضح من جدول رقم ) إليها
معامل التحديد املعدل بلغ  ( حيثواملساواة العدالة و الشفافية و النزاهةاملستقلة ) ةإرجاعها للعوامل الثالث

(Adjusted R Square )970يرجع  الفندقي القطاع تطويرفقط من التغريات يف متغري  %3أن  . مما يعين
 لعوامل أخرى خبالف تلك العوامل.

 االستنتاجات العامة البحث:

 احلقوق. ضمان ويتيح العاملني لدى الشكاوي لنظام الفندقية االدارة يف فهم ال يوجد .1
 املعلومات بتحديث الفندق موقع يقوم الالفنادق العراقية ابلنزاهة والشـــفافية الكافية. حيث  تمتعال ت .2

 مستمر. بشكل واالعالانت واالرقام
 الفندق. اهداف حتقيق على اإلدارية االجراءات احلوكمة تساعد .3
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  .فندقي العراقيلا القطاع تطوير و حلوكمةا وجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية بني تطبيقت .4
 القطاع تطويركمتغريات مســــــــــــتقلة على   واملســــــــــــاواة العدالة و الشــــــــــــفافية و النزاهةأتثري كٍل من قدرة  .5

 الفندقي.
 التوصيات

 :يلي مبا الدراسة توصي إذ الفنادق ملديري موجََّهه توصيات عدة الدراسةُ  قدَّمت
 وجلنة ،اإلدارة جملس من كال  بني التعاون يضـــــــــــــــمن الفندقية احلوكمة لتطبيق تنظيمي هيكل وضـــــــــــــــع .1

 مـديري" ابلفنـدق التنفيـذيـة واإلدارة ،اخلـارجيني و الـداخليني املـدققني من كـل  تشـــــــــــــــمـل اليت التـدقيق
 .الفندق أقسام كافة  يف جيد بشكل الفندقية احلوكمة دور تفعيل لضمان" االقسام

 ،احلاكمة النظم و اللوائح عوضــ خالل من إداراي احلوكمة تطبيق يف ترغب اليت الفنادق هندســة إعادة .2
 ســياســة وضــع مع ابلفندق إدارة كل  أدوار و مهام وحتديد االدارة جمالس تشــكيل إىل ابالضــافة ذلك

 .لعملها حمددة آلية و
 حيث من املوضوعية و واحملاسبة الشفافية مبدأ ىعل تعتمد سياسة لوضع ابلفندق حمددة جهة تعيني .3

 اليت األخطــاء يف آبرائهم األخــذ و اخلــارجيني و الــداخليني قنياملــدق اســـــــــــــــتقالليــة و املعلومــات تبــادل
 مسبقا الفندق إدارة فيها توقع

 ىمــد من للتحقق احلوكمــة تطبيق معــدالت عن وموثقــة ومنتظمــة دوريــة بيــاانت قواعــد توفري جيــب .4
 .تطوير الفندق يف اودوره السياسة تلك تطبيق ىجدو 

 المصادر والمراجع

 أوال: املراجع العربية:
، دار جرير للنشـــــــر والتوزيع، 1إبراهيم احملاســـــــنة، إدارة وتقييم األداء الوظيفي بني النظرية والتطبيق، ط •

 .114-113، ص2013عمان، 
العراق، جملة ابراهيم عباس جاســــــــم، تصــــــــنيف الفنادق وأثره يف حركة الطلب على اإليواء الفندقي يف  •

 .113، ص2014بغداد، العراق، ، 38كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد 
 12أمحد عبد الرازق هتوف، أمهية اإلدارة الرشــــــيدة للشــــــركات يف التنمية املســــــتدامة، املؤمتر الســــــنوي  •

امعة الدول العربية، حول: اإلدارة الرشــــــيدة وبناء دولة املؤســــــســــــات، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ج
 119ص  .2012سبتمرب القاهرة،  10 -8

؛ محيد الغاين 2012، دار الفكر اجلامعي، اإلســــكندرية، 1حوكمة الشــــركات، طي خضــــر، أمحد عل •
 .341-45، ص2013، دار زهران، األردن، 1الطائي، اإلدارة املكتب األمامي يف الفنادق، ط

اجلبوري، اعتماد منوذج لقياس رضـــا الزبون يف الفنادق  آمال كمال حســـن الربزجني، وســـامل محيد ســـامل •
وىل يف بغداد، جملة االدارة راســــــة اســــــتطالعية آلراء عينة من زائري فنادق الدرجة املمتازة واالالعراقية د

 .200، ص2007، بغداد، العراق، 65واالقتصاد، اجلامعة املستنصرية، العدد 
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ألنظمة احملاسبية على األداء املايل يف املنشآت الفندقية: حسام عيسى عبد الرمحن محدان، أثر تطوير ا •

كلية ادارة   تري غري منشورةميدانية على سلسلة فنادق فئة اخلمس جنوم يف األردن" رسالة ماجس دراسة
 .37، ص2014جامعة الشرق األوسط،  ،األعمال

الفنادق العراقية: دراســــــــــة دنيا طارق أمحد، اعتماد التحســــــــــني املســــــــــتمر لرفع أداء اإلدارات العليا يف  •
، ص 2018(، 15) 41رجة املمتازة، جملة اإلدارة واالقتصاد، حتليلية آلراء عينة من مدراء فنادق الد

302-315. 
رســـالة ماجســـتري)غري منشـــورة(  ،دور االتصـــاالت التســـويقية يف حتســـني أداء الفنادق رائد زايد غربية، •

 81 -76ص  .2013جامعة عمان،  ،كلية ادارة األعمال
، مؤسسة األعلمي 2نمية واألعمار، طرؤوف حممد علي االنصاري، السياحة يف العراق ودورها يف الت •

 .324، ص2016ن، لبنا -للمطبوعات، بريوت
، دار البصـــــــــائر للطباعة والنشـــــــــر، بريوت، لبنان، 1رايض كاظم ســـــــــلمان اجلميلي، مدينة كربالء، ط •

 .122-121م، ص2012
دار مة الشـــركات ودور أعضـــاء جمالس اإلدارة واملديرين، التنفيذيني، الســـليمان، حممد مصـــطفى، حوك •

 .36-33ص  .2010اجلامعية، اإلسكندرية، 
-45ص ،2010 ،اإلسكندرية ،الدار اجلامعية ،املراجعة وحوكمة الشركات ،السيد أمحد لطفي أمني •

341. 
يل جودة أداء واستقاللية عادل علي حسن، منوذج مقرتح لقياس أتثري تطبيق حوكمة الشركات يف تفع •

 -1191، ص2016، 1عدد 20مج ،جملة الفكر احملاسيب ،ابلتطبيق على قطاع الفنادق"-املراجعني
1218 

عبد القادر شــــاليل، وعبد القادر عوينان، مداخلة بعنوان: الواقع الســــياحي يف اجلزائر وآفاق النهوض  •
جلزائر وسبل ترقيته، ضمن امللتقى العلمي ضمن احملور الثالث: واقع السياحة يف ا 2025به يف مطلع 

معهد العلوم االقتصــــــــادية  ،2010مايو  12 - 11زائر واقع وآفاق. يومي الوطين: الســــــــياحة يف اجل
 .44ابملركز اجلامعي آكلي حمند أوحلاج ابلبويرة؛ الغالية عموماً، مصدر سابق، ص

ياحة الدينية يف  • مدينة كربالء املقدســـــــــــــــة خالل قرن من عقيل عباس كاظم الشـــــــــــــــرفة، تطور الســـــــــــــــ
 الســـــــياحية، العلوم كلية  لبنان، يف اإلســـــــالمية ةامعاجل ماجســـــــتري،(، رســـــــالة م2013-1913الزمن)

 .118ص م،2015
، مكتبة احلكمة، 1علي حســــــني اخلفاف الغفاري، دليل كربالء الســــــياحي بني الرتاث واملعاصــــــرة، ط •

 .16م، ص2012كربالء، العراق، 
معوقات تطبيق معايري احلوكمة يف قطاع الســـــــياحة والفندقة املصـــــــري: "مدخل  ،ىعمار فتحي موســـــــ •

 ،2012 الوطن العريب، القيـاس املقـارن" وقـائع أعمـال املؤمتر الـدويل: تطوير الســـــــــــــــيـاحـة والفنـدقـة يف
 .285- 251ص
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ســـتري غري الغالية عمومن، احلوكمة الفندقية يف اجلزائر دراســـة حالة فندق التاســـيلي بورقلة، رســـالة ماج •
 .7، ص2015ة، اجلزائر، منشورة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدى مرابح، ورقل

مثىن طه احلوري، حنو خطط رصــــــــــــينة لتنمية الســــــــــــياحة يف العراق، جملة االدارة واالقتصــــــــــــاد، اجلامعة  •
 .227، ص 31، بغداد، العدد2010املستنصرية 

عـايـد القعيــد، املزيج الرتوجيي وأثره على األداء الفنــدقي، دراســــــــــــــــة جمـدي عزام داود احلبش و مرزوق  •
جامعة العلوم  ،كلية الدراســــات العليا  ،رســــالة دكتوراه غري منشــــورة ،الفنادق األردنيةتطبيقية يف قطاع 
 .45 -32ص ،2016األردن،  ،اإلسالمية العاملية

(، 2012ديســــمرب  17-15الدويل ) حممد ايســــني غادر، حمددات احلوكمة ومعايريها، املؤمتر العلمي •
 .21ص جامعة اجلنان، كلية إدارة األعمال، طرابلس، لبنان،

مروان حممد أبو رمحة، ومحزة عبدالرزاق العلوان، ومحزة عبد احلليم درادكة، ومصـــــــطفى يوســـــــف كايف،  •
 .17، ص2014، دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع، عمان، االردن، 1مبادئ ادارة الفنادق، ط

وزارة التعليم العايل مىن حيدر عبد اجلبار الطائي، )احلكمانية يف املنظمات العامة، دراســــة تطبيقية يف  •
حول: اإلدارة الرشــــــــــــيدة وبناء دولة  والبحث العلمي مجهورية العراق( الصــــــــــــادرة عن املؤمتر الســــــــــــنوي

 .2012ســـبتمرب  10 -8ة، املؤســـســـات، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية جامعة الدول العربية، القاهر 
 .112-89ص 

أمحد حمبوب، هندســـــــــــة املوارد البشـــــــــــرية يف صـــــــــــناعة املومين احلمريي، موفق عدانن عبد اجلبار، أمني  •
 .208، ص2011فنادق، أفكار حديثة ورؤية مستقبلية، إثراء للنشر والتوزيع، عمان،ال

، 2018والتوزيع، عمان، انئل موســـــــــــى حممود ســـــــــــرحان، مبادئ ادارة الفنادق، دار غيداء للنشـــــــــــر  •
 .20ص

عة، دار غيداء للنشـــــــــر والتوزيع، عمان، انئل موســـــــــى حممود ســـــــــرحان، مبادئ إدارة الفنادق، ال. طب •
 .104ص، 2011األردن، 

مية املؤسسية يف حتسني األداء املايل للشركات، ورقة حبثية احلاك دور بوسلمه، حكيمه حيياوي، نعيمه •
حوكمة الشــــــــــــــركات كآلية للحد من الفســــــــــــــاد املايل واإلداري، جامعة مقدمة يف امللتقى الوطين حول 

 .8م، ص2012ائر، حممد خيضر بسكرة، اجلز 
 .م6/8/2021هيئة السياحة: استمارة تصنيف وإعادة تقييم الفنادق السياحية،  •
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