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 تفعيل وتطوير نظم المراجعة البيئية فى قطاع السياحة
 .لتحقيق التنمية المستدامة

               [22] 
 (1)كريم مصطفى -(2) غادة عبد اهلل محمد -(1) المجيد عبد محمود محمد

 (3)محمود المرسى الشناوى فيفي
         اة السويسجامعة قن، فنادقالسياحة و الكلية ( 6، جامعة عين شمس كلية التجارة( 0
 .وزارة السياحة( 3

 
 المستخلص

داء ور المراجعة البيئية فى تحسين األتوضيح د إلىساسية أيهدف هذا البحث بصفة 
ثرها فى قدرة المنشأة على االلتزام بالقوانين منشآت الفندقية والسياحية وبيان أالبيئى لل

ها من الموضوعات التى حظيت على حيث يعتبر موضوع البيئة والمحافظة.والتشريعات البيئية
بدرجة كبيرة من االهتمام العالمى واصبحت ذات اهمية للمنشآت الفندقية والسياحية، والتى 

المواصفة القياسية  تسابقت نحو تطبيق المستحدث فى مجال البيئة، والتى كان احدثها
للمساهمة فى الحد من تى المراجعة البيئية لتحقيق الرقابة البيئية فى محاولة وتأ.00110ايزو

المشكالت البيئية واهدار الموارد الطبيعية الناتجة عن الممارسات فى المنشآت الفندقية 
ن المراجعة البيئية تشمل القياس واالفصاح عن االنحرافات عن الخطط أوالسياحية، حيث 

محاسبة البيئية؛ البيئية، ومدى كفاية نظم االدارة البيئية المتبعة داخل المنشاة،ومراجعة نظم ال
 إلىوتاكيدا على اهمية دور نظم المراجعة البيئية فى قطاع السياحة فقد اتجه هذا البحث 

دراسة المراجعة االجتماعية كاساس لنشأة المراجعة البيئية، المراجعة ونظم االدارة البيئية فى 
لى المنهج عالنظرية اعتمدت الدراسة  ،االثار السلبية لقطاع السياحة على البيئةقطاع السياحة،

اثنين من استخدام على المقابالت الشخصية و الدراسة الميدانية  الوصفى التحليلى، اعتمدت
وزارة فى من المسئولين عن المنشات الفندقية  (62)عدد معالتى تجرى ، ستقصاءإلقوائم ا

انتهت وم، و من المسؤلين بالفنادق الخمسة نج (01)وعدد،السياحة وغرفة المنشآت الفندقية
وتضيف  فى تحسين االداء بالمنشآت، تسهمن نظم المراجعة البيئية أ :الدراسة ببعض النتائج

 ، وتوفرة والقادمةإلىلصالح االجيال الح البيئة وحمايتهاو  الموارد ظ علىافحللمنشأة قيمة، وت
 .وتؤكد على التزام المنشأة بالقوانين والتشريعات البيئيةقاعدة بيانات خاصة 
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 قدمهالم
حماية البيئة مثل جماعات حماية  إلىدى ظهور جماعات الضغط البيئى والتى تهدف أ

ت التى تضر بالبيئة ومطالبتها بإيجاد الحلول الالزمة آالبيئة وزيادة تأثيرها ومقاومتها للمنش
دفع منشآت االعمال للتحرك بشتى  إلىدى لتزايد الوعى البيئى فى جميع دول العالم ألذلك، 
ئل المتاحة لتحسين االداء البيئى،بهدف حماية البيئة وضمان التطبيق الكامل للتشريعات الوسا

ات توضح مدى اهتمامها بحماية البيئة خاصة فى القطاع السياحى إلىالبيئية، واالعتماد على 
ومن هذه ( Diana,-Mihaela 6101)الحفاظ على التنمية السياحية المستدامة، إلىوتهدف 

وفى ظل هذا المناخ اصبح الزاما على القطاع السياحى ان تتضمن  جعة البيئيةاآلليات المرا
. داء البيئى لهاأخرى عن األداء االقتصادى للمنشاة نتائج جانب نتائج األ إلىة اليالتقارير الم

ونظرا لطبيعة صناعة السياحة كنشاط اقتصادى مركب ومتداخل مع كثير من األنشطة 
أساسية تواجه السياحة أو تتعلق بالنشاط السياحى ولها تاثير  فقد ظهرت مشكالت اآلخرى،

وعلى هذا االساس يقضى مفهوم التنمية .على التنمية المستدامة وبالتاليسلبى على البيئة 
يكون النمو االقتصادى فى الحاضر متفقا مع مصلحة االجيال القادمة، وليس  أنالمستدامة 

و االقتصادى مجديا فى الوقت الحاضر،اذا كان على حسابه؛ وبتعبير آخر ال يكون النم
للتغيرات  ونظرا   ( 6102محمود محمد على)يتسبب فى االضرار بمصالح االجيال المقبلة

الجوهرية التى حدثت فى بيئة األعمال، وزيادة االهتمام بالبيئة والعمل على حمايتها وتنميتها، 
ات واستراتيجيات جديدة مثل الجودة يلفلسفت آوتحقيق ما يعرف بالتنمية المستدامة وتبنى المنش

ت ضغوطا كثيرة آالشاملة، والتحسين المستمر، كل هذه التغيرات وغيرها فرضت على المنش
 المراجعة لتطوير نظمها الفنية واإلدارية والمحاسبية وهذا بدوره القى على الباحثين فى مجال

اقتراح التغييرات المناسبة، بما يتوافق مع ما البيئية مسئولية دراسة وتحليل وتقويم النظم البيئية و 
 .يستجد من ظروف ومتغيرات
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 مشكلة الدراسة
على الرغم من تطبيق مصر لنظم االدارة البيئية فى بعض قطاعات الدولة منها القطاع 

ال ان مواردها تتعرض لالهدار الشديد وتلوث البيئة طبقا إ( المنشآت الفندقية الحديثة)السياحى 
تطبيق نظم المراجعة البيئية فى القطاع السياحى  إلىالحاجة  إلىسات السابقه التى تشير للدرا

نظم بربط  حيث اهتمت الدراسة (6102،ابراهيم عبد القادر :دراسة)لتحقيق التنمية السياحية 
فى دعم  هاالجتماعي هالمسؤلي واكدت على اهمية هالمستدام هواطار التنمي هالبيئي هالمراجع
 (Joao Neto Simao 6103 دراسة)و .هالمستدام هالسياحي هلتحقيق التنمي ةالبيئي ةعالمراج
على  واضحا   والتى تشكل تهديدا   هبعدم االستخدام المفرط للموارد الطبيعية صت الدراسأو حيث 
 .هالمستدام هالسياحي هالتنمي

 

 سئلة البحثأ
مونها التساؤالت البحثية على العديد من التساؤالت التى تتمثل فى مض ةوتقف الباحث

 :همهاأو 
  ما القطاعات السياحية المختلفة التى تستخدم نظم االدارة البيئية وما نظم المراجعة البيئية

 فى مصر؟( المنشآت الفندقية)المستخدمة فى 
 رارات هل تفى نظم المراجعة البيئية بإغراض توفير المعلومات الالزمة للرقابة، واتخاذ الق

 ؟ية المستدامةوبإغراض التنم
  ؟التنمية المستدامةهل هناك حاجة لتطبيق نظم المراجعة البيئية فى قطاع السياحة لتحقيق 
 اظ على البيئة هل يعتبر تطبيق نظم المراجعة البيئية افضل بديل يمكن استخدامة للحف

 ؟والموارد الطبيعية
  ؟المراجعة البيئية المطبقة فى مصرهل هناك قصور فى نظم 

 

 دراسةف الاهدأ
 لى طبيعة انظمة المراجعة البيئيةالتعرف ع. 
  التى تستخدم نظم االدارة البيئيةالتعرف على ما هيه قطاعات السياحة. 
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 ئية المطبقة فى المنشآت الفندقيةالوقوف على االنظمة المتعددة فى مجال المراجعة البي. 
 التعرف على ماهية التنمية المستدامة وارتبطها بالسياحة. 
  السياحة قطاعالمراجعة البيئية فى نظم تفعيل دور تطوير و. 
 لمراجعة البيئية فى قطاع تطبيق نظم ا لى المشكالت والمعوقات التى تواجهالتعرف ع

 .السياحة
 

 أهمية الدراسة
قدمها فى مجال تمن المساهمات العلمية التى فى هذا البحث أهميتها الدراسة  تستمد

 :ىلاالمراجعة البيئية على النحو الت
تعتبر هذه الدراسة مفيدة لقطاع السياحة فى التعرف على االضافة الحقيقية لتطبيق نظم 
المراجعة البيئية فى قطاع السياحة، وأثر تطبيقها والتعرف على كيفية األداء البيئى فى 

وتحقيق ميزة تنافسية فى السوق العالمى للسياحة بالمحافظة على . المنشآت السياحية والفندقية
ئة والموارد الطبيعية بهدف تنمية السياحية المستدامة فى مصر؛تعتبر هذه الدراسة مفيدة البي

 :للعديد من األطراف
 الطبيعية، المواردبالحفاظ على البيئة و نها تقوم أتعتبر الدراسة مفيدة للدولة حيث  :الدولة

 ىطار تشريعى حقيقإالمعالجات ذات الطبيعة الخاصة التى تستلزم  وتفعيل دور
نها ألجتماعية حيث تعتبر الدراسة مفيدة ألواواألقتصادية فى مجال العلوم البيئية : الباحثين
توسيع قاعدة المعرفة فى مجال نظم ،توسيع قاعدة المعرفة بمجال التنمية المستدامة:تقوم على

 ؛توسيع قاعدة المعرفة فى التشريعات الخاصة بالبيئة ،المراجعة البيئية
الحفاظ على السياحة  مة،جيال القادألستمرارية وحق االالحفاظ على ا :دةاالطراف المستفي

 .تنمية السياحة من خالل الحفاظ على البيئة.كونها مصدر هام من مصادر الدخل
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 المرجعيةالدراسات  
وهى بعنوان تعزيز مفهوم الممارسات الخضراء : (2112)عبد القادر ابراهيمدراسة  -1

زيادة الوعى :إلى ةتهدف الدراس؛ وةالمستدام ةالسياحي ةلتنميفى القطاع الفندقى لضمان ا
فضل الممارسات الصديقه للبيئه فى القطاع الفندقى، تطوير وتنمية الممارسات أنحو تبنى 

، تعزيز الوعى البيئى لدى صناع القرار،خفض التكلفه المباشرة فى الفندق ةالمستدام ةالبيئي
والمياه ومعالجة الصرف الصحى والتخلص من  من خالل تخفيض قيمة استهالك الطاقه

ان الممارسات الخضراء من اهم العوامل التى  :اليةالنتائج الت إلى ةوانتهت الدراس النفايات
، ةتساعد على تحقيق التنميه السياحيه المستدامه، قلة الوعى العام فى القضايا البيئي

، صعوبة ةفى البيئ ةمتخصص والقوانين وضعف تطبيقها،عدم توافر كوادر ةنظماألضعف 
اجراء بعض التغيرات فى الفنادق القائمه، عدم نقل الخبرات من الدول المتقدمه، تطبيق 

حيانا غير مجدى اقتصاديا على المدى القريب، واوصت أالممارسات الصديقه للبيئه 
ها،توفر علىباهمية اصدار التشريعات والقوانين الخاصة بالبيئه وتطبيقها والرقابه :الدراسه

االستعداد المادى والمعنوى لتطبيق الممارسات  ،ةالفرص واالمكانيات للحفاظ على البيئ
ترشيد الموارد  إلىدعوة الفنادق الستخدام التقنيات الحديثة التى تؤدى  الصديقه للبيئه،

 .ةالطبيعي
ومتطلبات  ةالمراجعه البيئي: Georgiana Alexandru،(2112) دراسة  -2

 قتصاد،الوالمجتمع وا ةتحقيق الوفاق بين البيئ :إلى ةهدف الدراسامه؛ تالمستد ةالتنمي
يجاد طرق  إلىتغير السياسات على جميع المستويات من الفردى و  المستوى الدولى، وا 

تسليط الضوء على  -ةالمستدام هجل تغيير الهياكل المؤسسية لتحقيق التنميأمبتكرة من 
التعاون داخل  إلى، الحاجة ةوالمتقدم هن الناميالبلدا التفاعل بين المحلى والعالمى،

 هسلوك واعى بالبيئ تشكيل،للمواردى قتصادالستخدام االا :إلى هالقطاعات وتوصلت الدراس
 ةالبيئي هوجود نظام اإلدار  ،استهالك الكهرباء الحد منه،واالمتثال لمبادئ التوجيهات البيئي

 ةهى التى تصنع القرار وتضع الخط ةيئيالب هفرق المراجعه، نشطفى جميع القطاعات واأل
 .ةستدامالوهى ا ةوحد ةنتيج إلىلتصل  ةالمستقبلي
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 فروض الدراسة
 .السياحة فى مصر قطاع علىالمراجعة البيئية ال يوجد تاثيرلنظم : ولالفرض ال 

حصائية بين نظم المراجعة البيئية فى قطاع أال توجد عالقة ذات داللة : الفرض الثانى
 .التنمية المستدامةالسياحة و 

السياحة فى  قطاعهمية خاصة فى أال يمثل تطوير وتفعيل نظم المراجعة : الفرض الثالث
 .مصر

 .السياحة قطاعفى وتحسين االداء المراجعة البيئية ال توجد عالقة بين نظم : الفرض الرابع
 

 منهجية الدراسة
وذلك من  نهج االستنباطىاعتمدت الدراسة النظرية على المنهج الوصفى التحليلى والم

صيل أجنبية والمرتبطة بجوانب التالخالل حصر وتحليل بعض الكتابات العلمية العربية وا
على الدراسة الميدانية  واعتمدت .العلمى لموضوع البحث بما يكفل تطوير المراجعة التقليدية

 .ستقصاءإلاستخدام قوائم االمقابالت الشخصية و 
 

 حدود الدراسة
 .6100بدأ الباحثون بجمع البيانات الالزمة الغراض الدراسة منذ عام : منيةالحدود الز  -
تم القاء الضوء على بعض الممارسات البيئية داخل المنشآت الفندقية  :الحدود المكانية -

 .بالتطبيق على فنادق فئة الخمس نجوم بالقاهرة على اطراف المدينة
المستشار االقتصادى )وزارة السياحة مسئول ب( 62) شملت العينة عدد: الحدود البشرية -

والبيئى لوزير السياحة، رئيس قطاع الفنادق بالوزارة، مديرعام الفنادق الثابتة، مديرعام 
الفنادق العائمة، مديرعام القرى السياحية مدير ادارة البيئة، مدير ادارة النجمة 

التنمية السياحية،رئيس  مدير عام العالقات الدولية والتخطيط االستراتيجى بهيئة(.الخضراء
 .حدة النجمة الخضراء بالغرفة غرفة الفنادق،رئيس و 
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مسئول فى الفنادق فئة الخمس نجوم ضمن اربعة مستويات ادارية  (26)شملت العينة عدد 
 .من منصب مدير عام، نائب مدير، كبير مهندسين، رئيس قسم، محاسبين، مهندسين

 

 النظرى  االطار
 أمع بداية السبعينات حيث بد :ة المراجعة البيئيةأساس لنشأالمراجعة االجتماعية ك

قامت حيث  ؛علمى متكامل للمحاسبة والمراجعة طارإالعديد من الباحثين محاوالت جادة لتقديم 
بعض الهيئات العلمية والمهنية فى الخارج بتكوين لجان خاصة لدراسة هذا الموضوع وتقديم 

وتقريرا اخر فى " ة أثيرات البيئية لسلوك المنشأالت"عن ا  قرير ت انوقدمت هذه اللج نةأمقترحاتها بش
قدمت فى موضوع  ومما ال شك فية ان كثافة االبحاث التى ،"ف االجتماعيةإلىالتك" عن0062

المحاسبة والمراجعة االجتماعية خالل السبعينات وما قدمت من حلول عملية لمشكلة المحاسبة 
ثرت على كل من الفكر المحاسبى والتطبيق أة، قد أمنشوالمراجعة عن االداء االجتماعى لل

التغيرات البيئية المحيطة  وعمال   ا  صبحت مهنة المحاسبة والمراجعة تواكب فكر أالعلمى بحيث 
ت وما يتبعه آونتيجة االهتمام بالمسئولية االجتماعية للمنش.(.6116محمد عبد المجيد،) بها

 واعداد التقارير ت،آاس االداء االجتماعى لتلك المنشداة لقيأمن ظهور المحاسبة االجتماعية ك
داء بصورة مستقلة يجاد وسيلة للتحقق وتقييم ذلك األا إلىوالقوائم االجتماعية،نبعت الحاجة 

ت،ولذلك تضافرت عديد من العوامل للمطالبة اليجاد مفهوم جديد آعن االداء االقتصادى للمنش
رض فحص وتقييم الجانب االجتماعى الداء للمراجعة تحكمة مجموعة من المعايير لغ

ت،وقد اطلق على ذلك المفهوم اصطالح المراجعة االجتماعية والتى يمكن تعريفها آالمنش
ت آداء االجتماعى للمنشم وحيادى للمعلومات المتعلقة باألفحص وتقييم فنى منظ:"كاآلتى

ى صدق وعدالة تعبير والذى يكمن تمييزه عن النشاط االقتصادى لها، بغرض التحقق من مد
القوائم االجتماعية عن المعلومات المرتبطة بمدى تنفيذ المنظمات للمسئولية االجتماعية لها 

مما سبق ان  يتضح".ومدى مساهمتها فى الرفاهية العامة لالطراف المعنية داخل المجتمع
د اطار قياس ساس نشأة المراجعة البيئية حيث انها نشأت عند تحديأالمراجعة االجتماعية هى 
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 Joao 6103) ثيرات البيئية للمنشاة أاالداء االجتماعى، والذى كان من ضمن اركانه الت

Neto Simao) 
فحص انتقادى دورى منظم وموثوق وموضوعى بواسطة المنشأة او " :مفهوم المراجعة البيئية

بواسطة جهة خارجية ذات سلطة قانونية للتعرف على مدى انسجام عمليات التشغيل 
والممارسات المختلفة مع المتطلبات القابلة للتطبيق وما يرتبط بها من انشطة لتحديد تاثيرها 

 (.6100محمد حسنى،")على البيئة ومتغيراتها
 يقصد بنظم االدارة البيئية مجموعة من :فى قطاع السياحة المراجعة ونظم االدارة البيئية

ن شأنها منع حدوث عناصر العمل والتى م السياسات والمفاهيم واالجراءات وااللتزامات وخطط
الطبيعية،وتفهم العاملين بالقطاع السياحى بهذا النظام  على الموارد نواعه والمحافظةأالتلوث ب

ب واالجراءات فى الواقع العملى اليستطبيق هذه األ إلىكل فى اختصاصه،هذا باالضافة 
وتنفيذ  تطوير إلىالدارة البيئية واعداد تقارير دورية عن نتائج ذلك التطبيق، حيث تهدف ا

 وادراة وتنسيق ورقابة انشطة القطاع السياحى بهدف تخفيض األثار السلبية على البيئة

 (.6100عزالدين فكرى تهامى،)
 :لسلبية لقطاع السياحة على البيئةبعض االثار ا

ضا يأاستهالك كميات كبيرة من الموارد الطبيعية فهى نشاط يولد  إلىالسياحة تؤدى  -
المخلفات سائلة وصلبة والتى اصبحت مشكلة بسبب عدم القدرة على معالجتها؛ فالنشاط 

تلوث المناطق الساحلية و الشؤاطىء الناجمة عن الفنادق والسفن  إلىالسياحى يؤدى ايضا 
ن السفن السياحية فى البحر تنتج كميات من النفايات، كما ان أ إلىوتشير التقديرات 

الفنادق المستخدمة فى تكييف الهواء و الوقود المستخدم فى العمليات  استهالك الطاقة فى
يضا وأ المرتبطة بالنشاط السياحى كالنقل، والتى تساهم بشكل كبير فى تلوث الهواء،

الفنادق العائمة التى تقوم بالصرف الصحى فى مياة النهر وتسريب الزيت والوقود مما 
 .تلوث نهر النيل إلىيؤدى 
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مياة العذبة محدودة فى بعض المناطق ويتم استغاللها فى صناعة السياحة ان مصادر ال -
نشطة الترفيهية مثل حمامات السياحة ومالعب الجولف فاذا كانت األ إلىباالضافة 

 .موارد الطبيعيةاالفراط فى استغالل ال إلىندرة المياة فهى كذلك تؤدى  إلىالسياحة تؤدى 
 

 الدراسة الميدانية
 ستمار  المسئولي  االفناد ال  نتائج البحث

 لتحقيق التنمية المستدامة تفعيل وتطوير نظم المراجعة البيئية فى قطاع السياحةل
 :الباحثة على نوعين من البيانات اعتمدت :طرق جمع البيانات: والا أ
وذلك بالبحث فى الجانب الميدانى بتوزيع ورقة استبيان لدراسة بعض : وليالبيانات ال  .0

ث وحصر وتجميع المعلومات الالزمة فى موضوع البحث، وحصر وتجميع مفردات البح
المعلومات الالزمة فى موضوع البحث، ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام البرنامج 

واستخدام المعالجات  SPSS (Statisticl Package for Social Science) االحصائى
 .شرات تدعم موضوع الدراسةاالحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت قيمة،ومؤ 

الباحثة بمراجعة الكتب والدوريات المتعلقة بالموضوع قيد الدراسة،  قامت :البيانات الثانوية .6
والتى تتعلق تفعيل وتطوير نظم المراجعة البيئية فى قطاع السياحة لتحقيق التنمية 

دراسة بشكل علمى، اية مراجع رات الباحثة انها تسهم فى اثراء ال إلىالمستدامة، باالضافة 
التعرف على االسس والطرق  إلىنتيجة اللجوء للمصادر الثانوية فى الدراسة ادى ذلك 

العلميةالسليمة فى كتابة الدراسات، وكذلك اخذ تصور عام عن اخر المستجدات التى 
 .ظهرت ومازالت تظهر فى مجال الدراسة

لبيانات من المسئولين فى اعتمدت الباحثه فى جمع ا :الدراسةمجتمع وعينة : ثانياا 
ومن ،الفنادق على قائمة استقصاء، وتم اختيار هذه الفئة الستطالع ارائهم حول موضوع البحث

خالل اطالع الباحثة على البيانات الخاصة بالفنادق بالقاهرة فكان االختيار للفنادق الحديثة فئة 
صرت الدراسة على فندق واق 06خمس نجوم الواقعة على اطراف المدينة وبلغ عددها 
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وكبير مهندسى  ،ة بالفنادق مديرالفندق ومساعد مدير، مدير نظم المعلوماتإلىالوظائف الت
 .مفردة 01عدد العينة من العاملين بالفنادق  إلىومهندسين ومحاسبين بالفندق وكان اجم

 المعروف اإلحصائي البرنامج طريق عن البيانات تفريغ تم :التحليل اإلحصائي: ثالثاا 
 Statistical Package For Social االجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزم برنامج

Sciences الحزم برنامج خالل من لىاإل الحاسب باستخدام اإلحصائي التحليل وتم 
 لتبويب تمهيدية خطوة –البيانات تفريغ – الخطوة هذه وتعد ،SPSS V. 20 اإلحصائية
 :تم خالله ومن البيانات،

 ثبات الختبار Cronbachs Alpha كرونباخ ألفا معامل خالل من اتالثب اختبار -1
 .االستقصاء

جم األبعاد بين بيرسون إرتباط معامل خالل من الداخلي اإلتساق صدق اختبار -2  لىاوا 
 .االستقصاء

 التكرار) تكرارية جداول صورة في البيانات جدولة خالل من للبيانات الوصفية اإلحصاءات -3
 .االستبيان استمارات سئلةأل( المئوية والنسبة

 .الدراسة فروض ألبعاد بيرسون ارتباط بمعامل اإلرتباطية العالقات يجادا -4
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 : تحديد حجم عينة الدراسة
 "هيربرت اركن"معادلة 

   المقابلة الخلية في N المجتمع حجم ادخل 01

 إذا   22.02
  =العينة  حجم ______________

   

0.05 1.96 0.025510204 
 0.5 0.000650771 

N المجتمع حجم  
t 1.96وتساوي  0.95 الداللة لمستوى المقابلة المعيارية الدرجة 

SE 0.05 الخطأ وتساوي نسبة  
p 0.50 = والمحايدة الخاصية توفر نسبة  

 
 

السابقة حيث بلغ حجم " هيربرت اركن"تم تحديد حجم عينة الدراسة باستخدام معادلة 
مفردة ( 63)عاملين بالفنادق المستهدفة للبحث، وتم حساب عينة الدراسة من ال( 01)المجتمع 

  .من حجم عينة الدراسة 
 حساب حجم عينة الدراسة :(1)رقمجدول 

حجم عينة  
 الدراسة

االستبيانات 
 الموزعة

االستبيانات 
 المستلمة

االستبيانات 
 الصحيحة

النسبة 
 المئوية

 %6042 21 21 26 26 الفنادقاستمارات 
 (:الثبات والصدق)االعتمادية  اختبار: والا أ

الختبار ثبات أبعاد  Cronbachs Alpha اختبار الثبات من خالل معامل ألفا كرونباخ .1
 .االستبيان

رتباط بيرسون بين أبعاد االستبيان امن خالل معامل  ىاختبار صدق اإلتساق الداخل .2
جم  .االستبيان إلىوا 
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 السياحة فى مصر قطاع على لمراجعة البيئيةل تاثيريوجد  ال :ولال الفرض  صحةاختبار 
 تاثير نظم المراجعة البيئية على المنشآت الفندقية نسبة ودرجة الموافقة لعبارات :(1)رقمجدول 

الوسط  العبارات
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

نسبة 
 الموافقة

درجة 
 الموافقة

 موافقة 00421 1420 0424  يئيةالب اإلدارة نظم بتطبيق الفندقية المنشأة التزام يتم

 والتشريعات للقوانين طبقا االدارة اسلوب ممارسة يتم
 . البيئية

 موافقة 44411 1426 0401

 موافقة 46421 1426 0434 .الفندق ادارة فى البيئي وااللتزام السياسات تنفيذ يتم

 موافقة 40441 1446 0460 .للمنشأة البيئي األداء تقييم يتم

 موافقة 66421 1401 3444  الدورية التقارير فى البيئية فاليللتك والقياس صاحاإلف يتم

 البيئية فإلىالتك محاسبة مع البيئية اإلدارة نظم ربط  يتم
 .الفندقية المنشأة فى

 موافقة 66401 1440 3426

 موافقة 22401 1440 3436 .بالمنشاةالمالية  التقارير فى البيئية البيانات نشر يتم

 فى موسع بشكل الستخدامها مالئمة بيانات قاعدة يوجد
 .البيئية والمراجعة اإلدارة مجال

 موافقة 64401 1442 3406

 موافقة 61401 1400 3426 . بالمنشأة مخلفات تدوير يتم

 موافقة 42461 1442 0462 .والطاقة الماء من الموارد من المستخدم خفض يتم

 موافقة 20401 1400 3466 .الشمسية الطاقة إستخدام يتم

 موافقة 42424 2410 03430 لىاإالجم
  على نظم المراجعة البيئية  تاثيرمن الجدول السابق للتكرارات والنسب المئوية لعبارات

المنشآت الفندقية نجد أن إجابة معظم عينة الدراسة للعبارات اتجهت نحو اإلجابات 
-% 01)بنسب تراوحت بين ( بشدةموافق )، و%(26-%6)بنسب تراوحت بين ( موافق)

، وكانت النسب %(24-%0)بنسب تراوحت بين ( محايد)، يلي ذلك اإلجابة %(20
 .كما بالجدول أعاله( غير موافق بشدة)و( غير موافق)ضعيفة لإلجابتين 

  السياحة فى  قطاع على لمراجعة البيئيةل يوجد تأثير ال :ولاأل الفرضمما سبق نرفض
 .مصر

   السياحة فى مصر قطاع على لمراجعة البيئيةل يوجد تأثير: البديلونقبل الفرض. 
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بين نظم المراجعة البيئية فى  إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة : الفرض الثانىإثبات صحة 
 قطاع السياحة والتنمية المستدامة

 لمستدامةتآثير المنشآت الفندقية على التنمية ا نسبة ودرجة الموافقة لعبارات :(2)رقمجدول 
الوسط  العبارات

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري

نسبة 
 الموافقة

درجة 
 الموافقة

 (الخضراء الممارسات تطبيق يتم
 .) للبيئة الصديقة

 موافقة 44441 1461 0400

 المحيطة البيئة على سلبا   الفندق يؤثر
 . المستدامة التنمية ويهدد

 غير موافق 32421 0400 0464

 لصالح وحمايتها لبيئةا على الحفاظ يتم
 موافقة 42421 1443 0464 .والقادمة ةإلىالح االجيال

 التنمية تهدد للمستثمرين السريعة االرباح
 . البيئية بالتاثيرات االهتمام لعدم المستدامة

 موافقة 20421 0426 6404

 فى اساسيا عنصرا ليست االستدامة
 .المنشاة ادارة استرايتجية

 موافق غير 32461 0402 0462

 غير موافق 30401 0410 0466 . البيئة فى للتلوث رئيسيا مصدرا  
 والتنوع الطبيعية الموارد على الحفاظ

 . البيولوجى
 موافقة 46401 0416 0406

 موافقة 46421 1406 0434 .الطاقة بتوفر المنشأة تقوم
 غير موافق 30401 0404 0466 .المياة من كبيرة كميات فقد
 محايد 02411 0431 6431 .المخلفات بتدوير  نشأةالم تقوم ال

 موافقة 20411 240 60404 لىااإلجم
  من الجدول السابق للتكرارات والنسب المئوية لمعظم عبارات تأثير المنشآت الفندقية على

االستدامة ليست عنصرا اساسيا فى استرايتجية ادارة )التنمية المستدامة عدا العبارتين 
نجد أن لكليهما، %( 20)تم رفضهما بشد بنسبة ( رئيسيا للتلوث فى البيئة المنشاة، مصدرا  

بنسب ( موافق بشدة)إجابة معظم عينة الدراسة لباقي العبارات اتجهت نحو اإلجابات 
ذلك  ى، يل%(34 -% 0)بنسب تراوحت بين ( موافق)، و%(22-% 0)تراوحت بين 

وكانت النسب ضعيفة لإلجابتين ، %(31 -% 2)بنسب تراوحت بين ( محايد)اإلجابة 
 .كما بالجدول أعاله( غير موافق بشدة)و( غير موافق)
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فوائد تطبيق نظم المراجعة البيئية فى المنشآت لعبارات نسبة ودرجة الموافقة  :(3)رقمجدول 
 الفندقية

الوسط  العبارات
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

نسبة 
 الموافقة

درجة 
 الموافقة

 موافقة 40 0461 0461 ف اليخفض التك
 موافقة 4444 1440 0400 .خفض المخاطر البيئية فى المنشأة الفندقية

 موافقة 06 1423 0421 .تزيد من تميز المنشأة وقدرتها على التنافس 
 موافقة 6440 1441 3406 .زيادة اعداد السياح

 موافقة 0644 1423 0420 .تحسين المظهر العام للمنشاة الفندقية
م فى الحفاظ على البيئة وحمايتها لصالح تسه

 موافقة 0046 1420 0422 . ة والقادمةإلىاالجيال الح
التخطيط للمراجعة الدورية والشاملة لنظام 

 موافقة 01 1442 0421 .اإلدارة البيئية
التركيز على كافة الجوانب البيئية لجميع 

 موافقة 0042 1420 0424 .االنشطة
 موافقة 0644 1422 0420 . موارد الطبيعيةاالستخدام االمثل لل

فوائد تطبيق نظم المراجعة البيئية فى  إلىإجم
 موافقة 4040 0462 01414 المنشآت الفندقية

من الجدول السابق للتكرارات والنسب المئوية لعبارات فوائد تطبيق نظم المراجعة البيئية 
موافق )ة للعبارات اتجهت نحو اإلجابات فى المنشآت الفندقية نجد أن إجابة معظم عينة الدراس

 -% 04)بنسب تراوحت بين ( موافق)، و%(24 -% 61)بنسب تراوحت بين ( بشدة
، وكانت النسب %(61 -% 6)بنسب تراوحت بين ( محايد)، يلي ذلك اإلجابة %(24

 .كما بالجدول أعاله( غير موافق بشدة)و( غير موافق)ضعيفة لإلجابتين 
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المراجعة البيئية فى قطاع السياحة والتنمية  بين نظم يةاالرتباط عالقةال :(4)رقمجدول 
 المستدامة

 التنمية المستدامة  المتغيرات

 نظم المراجعة البيئية
)**(1.440 معامل االرتباط

 
 1.111 المعنويةالداللة 

  نظم المراجعة البيئية فى قطاع  بينالجدول السابق يتضح وجود عالقة ارتباطية من
حيث بلغت قيمة الداللة المعنوية ( 1412)مستوى معنوية عند  سياحة والتنمية المستدامةال
 (.14000)ت قيمة معامل اإلرتباط ، وكان(2)عند مستوى معنوية وهى قيم دالة ( 14110)

  بين نظم المراجعة  إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة : الفرض الثانىمما سبق نرفض
 .ة والتنمية المستدامةالبيئية فى قطاع السياح

 بين نظم المراجعة البيئية فى قطاع  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة : ونقبل الفرض البديل
 .السياحة والتنمية المستدامة

 قطاعهمية خاصة فى أال يمثل تطوير وتفعيل نظم المراجعة : الفرض الثالثإثبات صحة 
 .السياحة فى مصر

 ؟بالمنشأة البيئية عةللمراج قسم يوجد هل :(2)رقمجدول 

 النسبة العدد اإلجابة

 60 36 ال

 62 03 نعم

 111 21 ىالاالجم

  ؟ بالمنشأة البيئية للمراجعة قسم يوجد هليوضح الجدول السابق إجابة عينة الدراسة للتساؤل
، بينما كانت اإلجابة %(60)مفردة وبنسبة ( 36)هي األكبر بعدد ( ال)فكانت اإلجابة 

 %(.62)مفردة وبنسبة ( 03)بعدد ( نعم)
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 نظم المراجعة البيئية بالمنشآت الفندقيةتفعيل  نسبة ودرجة الموافقة لعبارات :(6)رقمجدول 

الوسط  العبارات
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

نسبة 
 الموافقة

درجة 
 الموافقة

يتم رقابة قسم المراجعة الداخلية على 
 66 0400 0401 .الممارسات واألنشطة البيئية

غير 
 موافق

إخضاع المدراء المختصين والمراجعين 
لدورات تدريبية مستمرة لتطوير مهاراتهم 

 .المتعلقة باألنشطة البيئية
غير  6144 0400 0410

 موافق
يتم الزام المراجعين بحضور المؤتمرات 

غير  0042 0440 1404 .والندوات المتعلقة بالمراجعة البيئية 
 موافق

م المراجعة البيئية بالمنشآت تقييم نظ لىماإج
 الفندقية

غير  6144 2422 3406
 موافق

 تفعيل نظم المراجعة البيئية بالمنشآت لعبارات لنسبة ودرجة الموافقة  السابق الجدول من
رفضت عبارات  بالمنشأة البيئية للمراجعة قسم الفندقية نجد ان العينة التي أكدت أنه يوجد

وكذلك %( 0042، %6144، %66)بالمنشآت الفندقية بنسب  تقييم نظم المراجعة البيئية
كانت نسبة الموافقة ( تقييم نظم المراجعة البيئية بالمنشآت الفندقية إلىإلجم)بالنسبة 

 .مما يشير لرفض العينة للبعد%( 6144)
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 تطوير نظم المراجعة فى المنشآت الفندقيةلعبارات نسبة ودرجة الموافقة  :(2)رقمجدول 

الوسط  اتالعبار 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

نسبة 
 الموافقة

درجة 
 الموافقة

تتبنى المنشأة الفندقية تطبيق المبادئ الصديقة 
 موافقة 06 1420 0421 .للبيئة

توجد قاعدة بيانات خاصة بالبيئة بالمنشأة 
 موافقة 42 1462 0431 .الفندقية

يتم االستعانة بمؤسسات عالمية أومحلية 
نظم اإلدارة البيئية للحصول على متخصصة فى 

 .الشهادات العالمية البيئية
 موافقة 4040 0406 0466

يتم االستعانة بخبراء بيئيين لتقييم وفحص 
 موافقة 2240 1446 3436 .المخاطر البيئية 

عنصر أساسى لحصول المنشأة الفندقية على 
 افقةمو  0406 1461 4440 ( ISO - Green Globe)شهادات عالمية مثل 

تطوير وتفعيل المراجعة البيئية يسهم فى وضع 
 موافقة 4440 1462 0406 الخطط واإلستراتيجيات داخل المنشأة الفندقية

القيام بعمليات مراجعة بيئية مشتركة مع اعضاء 
 موافقة 24 1442 3401 مهنيين من الشركات التابعة

يتم تفعيل وتطوير دور المراجع ليشمل المراجعة 
 موافقة 66 1443 3421 . البيئية

ها ألداء علىيوجد مبادئ ومعايير بيئية يعتمد 
 موافقة 4140 0410 0416 .المراجعة البيئية

فصاح عن  تتطلب نظم المراجعة البيئية من قياس وا 
ة فى قطاع السياحة إلىف البيئية فى القوائم المإلىالتك
وجود جهات تشريعية مهنية مستقلة تعمل على  إلى

صدار تشريعات ملزمه بتطبيقها تنظيمها  .وا 
 موافقة 6040 1442 3466

تطوير نظم المراجعة فى المنشآت  إلىإجم
 موافقة 01 4.26 41.12 الفندقية

نظم المراجعة البيئية  تطويرمن الجدول السابق للتكرارات والنسب المئوية لعبارات  -
ت اتجهت نحو اإلجابات بالمنشآت الفندقية نجد أن إجابة معظم عينة الدراسة للعبارا

-% 01)بنسب تراوحت بين ( موافق بشدة)، و%(26-% 6)بنسب تراوحت بين ( موافق)
، وكانت النسب %(24-% 0)بنسب تراوحت بين ( محايد)، يلي ذلك اإلجابة %(20

  .كما بالجدول أعاله( غير موافق بشدة)و( غير موافق)ضعيفة لإلجابتين 
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  همية خاصة فى أيمثل تطوير وتفعيل نظم المراجعة  ال: لثالفرض الثامما سبق نرفض
 .السياحة فى مصر قطاع

 السياحة  قطاعهمية خاصة فى أيمثل تطوير وتفعيل نظم المراجعة : ونقبل الفرض البديل
 فى مصر
فى  توجد عالقة بين نظم المراجعة البيئية وتحسين االداء ال: الفرض الرابعإثبات صحة 

 .السياحة قطاع
 أسباب قصور نظم المراجعة البيئية بالمنشآت الفندقية لعباراتنسبة ودرجة الموافقة  :(0)رقمجدول 

الوسط  العبارات
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

نسبة 
 الموافقة

درجة 
 الموافقة

غياب الوعى البيئى لدى المسئولين 
 موافقة 01 1460 0421 .بالمنشأة الفندقية

ة ضعف نظم اإلدارة البيئية فى المنشأ
 موافقة 0144 1460 0420 .الفندقية

 موافقة 4240 1440 0436 .عدم وجود لوائح وضوابط بيئية
عدم تطوير وتدريب المراجع فى مجال نظم 

 موافقة 4042 1440 0404 .المراجعة البيئة
عدم اإلهتمام بتطبيق المعايير المهنية لتنظيم 

 موافقة 46 0412 0401 .اداء المراجعة البيئية بالمنشاة الفندقية 
 موافقة 4042 1440 0404 .ضعف التقارير البيئية بالمنشأة الفندقية

اهتمام المستثمرين بالمشروعات والتوسع 
 موافقة 4440 1462 0406 .فى األنشطة دون إعتبار للتأثيرات البيئية

 موافقة 4240 0416 0436 .ضعف تطبيق التشريعات البيئية
شأة الفندقية عدم الزام المراجعين بالمن

 موافقة 4440 1400 0406 .بحضور الندوات فى مجال البيئة 
ضعف الرقابة على اآلثار البيئية للمنشآت 

 .الفندقية من قبل الدوله 
346

 موافقة 60 0430 1
عدم وجود الشفافية فى االفصاح والقياس 

 موافقة 4240 1424 0436 .للمشكالت البيئية بالمنشاة الفندقية
 موافقة 0140 1422 0426 .المراجع بالمنشأة الفندقية ضعف دور 

 موافقة 0140 1442 0426 .عدم االهتمام بالبيئة فى التخطيط 
 موافقة 0140 1460 0426 تمام بالبيئة فى اتخاذ القرارات عدم االه

مات داخلية ولوائح علىعدم وجود ت
ادارية تلزم المراجعيين الداخليين بتقييم 

 .البيئىاالداء واألثر 
 موافقة 2242 0424 3464

أسباب قصور نظم المراجعة  لىاإجم
 موافقة 4240 6440 20400 البيئية بالمنشآت الفندقية
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من الجدول السابق للتكرارات والنسب المئوية لعبارات أسباب قصور نظم المراجعة البيئية 
موافق )ت نحو اإلجابات بالمنشآت الفندقية نجد أن إجابة معظم عينة الدراسة للعبارات اتجه

 -% 0344)بنسب تراوحت بين ( موافق)، و%(24 -% 62)بنسب تراوحت بين ( بشدة
، وكانت النسب %(62 -% 2)بنسب تراوحت بين ( محايد)، يلي ذلك اإلجابة %(0246

 .كما بالجدول أعاله( غير موافق بشدة)و( غير موافق)ضعيفة لإلجابتين 
اآلثار المترتبة على قصور نظم المراجعة البيئية  لعباراتافقة نسبة ودرجة المو  :(0)رقمجدول 

  فى المنشآت الفندقية

الوسط  العبارات
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

نسبة 
 الموافقة

درجة 
 الموافقة

زيادة للمخاطر البيئية الناتجة عن 
 موافقة 4044 1440 0460 .ممارسات المنشأة الفندقية

يجة إخالل بالتوازن البيئى نت
 موافقة 6144 1400 3420 اإلستخدام المفرط للموارد

إهمال نظم اإلدارة البيئية تضعف 
 موافقة 44 1423 0401 .الثقة للمتعاملين معها

 موافقة 6240 1466 3446 .تهديد التنمية السياحية المستدامة 
اهدار الموارد الطبيعية وزيادة التلوث 

 موافقة 4440 1403 0406 .والنفايات
ضعف مستوى جودة الخدمة المقدمة 

 موافقة 2642 0413 3434 .للسائح 
الحصول على الشهادات العالمية 

 (.االيزو)مثل 
646

0 0422 004
 موافقة 4

 موافقة 2644 0403 3400 .توفير مصادر بديلة للطاقة 
 موافقة 6046 1464 3402 .تهديد التنوع البيولوجى

 موافقة 6046 1426 3402 .ضعف التخطيط واتخاذ القرارات
ضعف تطبيق التشريعات والقوانين 

 موافقة 64 1424 3401 .البيئية 
اآلثار المترتبة على قصور نظم  لىاإجم

 موافقة 6042 0400 00 المراجعة البيئية فى المنشآت الفندقية
اآلثار المترتبة على قصور نظم من الجدول السابق للتكرارات والنسب المئوية لعبارات 

نجد أن إجابة معظم عينة الدراسة للعبارات اتجهت نحو  لمراجعة البيئية فى المنشآت الفندقيةا
بنسب تراوحت بين ( موافق بشدة)، %(24 -% 01)بنسب تراوحت بين ( موافق)اإلجابات 

، وكانت %(20 -% 01)بنسب تراوحت بين ( محايد)، يلي ذلك اإلجابة %(21 -% 00)
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كما بالجدول أعاله، بينما رفضت ( غير موافق بشدة)و( غير موافق)النسب ضعيفة لإلجابتين 
لإلختيار %( 21)بنسبة ( االيزو)الحصول على الشهادات العالمية مثل )عينة الدراسة العبارة 

 .(غير موافق بشدة)
  أنمما سبق يتضح : مناقشة نتائج الدراسة الميدانية: 
دارة البيئية وتقوم بنشر البيانات هناك بعض الفنادق فئة الخمس نجوم تتطبق نظم اال .0

 .اليةالبيئية فى التقارير الم
نظم المراجعة البيئية توفر قاعدة بيانات مالءمة للمنشاة تستخدمها االدارة فى اتخاذ   .6

القرارات لذلك تعتبر تقارير المراجعة البيئية شكل من اشكال الرقابة الداخلية على ممارسات 
 .قيق التنمية السياحية المستدامةالمنشاة ؛ مما يساعد على تح

هناك حاجة ملحة وماسة لتطبيق وتفعيل نظم االدارة البيئية النها تقوم بخفض المخاطر  .3
 .منشاة تحافظ على البيئة والمواردالبيئية تحسن المظهر العام لل

يوجد قصور فى المنشات الفندقية لتطبيق نظم المراجعة البيئية تتمثل فى عدم وجود قسم  .0
وعدم اخضاع المدراء لدورات  ندقية، ضعف نظم االدارة البيئية،اجعة بالمنشات الفللمر 

 .ص بالبيئة،ضعف التقارير البيئيةتدربية لتطوير مهاراتهم الخا
 

 التوصيات
وممارسة االدارة طبقا .الزام المنشآت السياحية والفندقية بتطبيق نظم االدارة البيئية .0

 .للتشريعات والقوانين
شات الفندقية والسياحية باالفصاح وقياس عن المعلومات البيئية المهمة ونشر الزام المن .6

ة نظام االداء البيئى مع إلىة بما يمكن من تقييم مالءمة وفعإلىالبيانات البيئية بالتقارير الم
 .ضرورة توافر المصداقية فى المعلومات البيئية المنشورة

ا الداء المراجعة البيئية مع وجود ادارة هعلىضرورة وجود مبادىء ومعايير بيئية يعتمد  .3
 .لتجنب االلتزامات ذات الصلة بالبيئةية بالمنشات الفندقية والسياحية للمراجعة البيئ
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بعقد الندوات والمؤتمرات التى ،يجب العمل على نشر الوعى البيئى فى القطاع السياحى .0
لتحقيق  دوات والمؤتمرات،همية المراجعة البيئية،والزام المسئولين بحضور هذه النأتوضح 

 .اهداف التنمية المستدامة
يجب على الجهات المعنية وضع خطة بالمنشآت قصيرة المدى لتطبيق الممارسات  .2

 .الصديقة للبيئة وطويلة االجل لتحقيق التنمية السياحية المستدامة
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ABSTRACT 

This paper aims basically to clarify the role of environmental 

auditing in improving the environmental performance for hotel and 

tourist facilities and mentioning its effect on the ability of the facility to 

comply with the environmental laws and legislations since the 

environmental issue and hot to preserve the environment is from the 

subjects having largely world concern and becoming of great 

importance for hotel and tourist facilities to the degree that they 

compete to apply the recent updates in the field of environment. The 

most recent update was The International Standard ISO 14001. 

The environmental auditing comes to achieve the environmental 

control in an attempt to reduce the environmental problems and wasting 

natural resources resulting from deviations from the environmental 

plans in the hotel and tourist facilities whereas the environmental 

auditing includes measurement and disclosing the deviations from the 

environmental plans and the extent of efficiency of the environmental 

management systems followed within the facility and auditing 

environmental accounting systems. To confirm the importance of the 

role of the environmental auditing systems in Tourism Sector, such 

paper investigates social auditing as a basis for the emergence of the 

environmental auditing, auditing and environmental management 

systems in Tourism Sector. Such paper discusses the negative effects of 

Tourism Sector on Environment as well as shedding the light on 
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sustainable tourist development. The field study depends on the 

questionnaire form since a field questionnaire was made and directed to 

Five Star Hotels existing in the outskirts of the city. The paper 

concluded some results related to assessment bases of environmental 

auditing systems for hotel facilities and the consequent results for the 

effect of hotel facilities on the sustainable development and the benefits 

of their applications as well as the results of activating and developing 

environmental auditing in hotel facility. At the end, the paper 

mentioned the consequent results arising from the lack of 

environmental auditing systems in Tourism Sector. 


