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 الفنادق الخضراء في مصر دراسة عن 
 .سعيد سالمة إبراهيم - محمد سيد أحمد -السيد عطية عبد الهادي -فياض سامح 

 ملخص البحث
مشكالت الفنادق التقليدية، التي يتمثل معظمها في  علىالتغلب  دور مهم في لفنادق الخضراءل

جانب ذلك تستطيع  وإلىلفات الصلبة، للمخ الكبيراالستهالك المفرط للمواد التشغيلية واإلنتاج 
تسويقية تستطيع جذب الكثير من  ة الفنادق الخضراء استخدام صورتها وسمعتها الصديقة للبيئة كأدا 

 السياح وتجلب تعاطف المجتمع معها.  
التفريق بين الفنادق الخضراء وغيرها من الفنادق، كذلك التعرف علي أهم دوافع  إلىتهدف الدراسة 

 الفنادق الخضراء واإلدارة الخضراء بها.ومعوقات 
عدد من الدوافع، وذلك  بسببادق بدأ التوجه نحو األخضر من الفن كثيرأن ال الدراسة أوضحت

بتطبيق بعض البرامج الخضراء في مجال إدارة الطاقة، والمياه، والمخلفات الصلبة، إال أن هناك 
مجموعة من التوصيات التي يمكن  لدراسةا وتقترح بعض العقبات التي تقف كحجر عثرة أمامها. 

 لتطوير صناعة الفنادق الخضراء المصرية.تطبيقها 
 الكلمات الدالة

 .المنتج األخضر -المستهلك األخضر –الخضراء  برامجال –اإلدارة الخضراء – الفنادق الخضراء

............................................................................................... 
 الدراسات السابقة 

بمعنتتتتتتتي  green يستتتتتتتتخدم مصتتتتتتتطلح أخضتتتتتتتر
أداء العمتتتتل بطريقتتتتة تقلتتتتل  أيصتتتتديق البيئتتتتة، 
الميتتتتتاه والطاقتتتتتة  وتقتصتتتتتد فتتتتتيمتتتتتن المخلفتتتتتات 

هتتذا  . (1) وتعتت و وتتتدعم الصتتحة البيئيتتة عمومتتا  
لبيئتتتة ي لأن مصتتتطلح يصتتتديق إلتتتي  (2) شتتتيرأو 

ذلك فهتتتتو ، لتتتت يعتبتتتتر أقتتتتل صتتتترامة فتتتتي االلتتتتت ام
يختلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتطلح بيئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 

Environmental   الذي يعني التوافق  تمامقا

 . مع البيئة
 2008الفنتتتتادق الخضتتتتراء عتتتتام  عتتتترف اتحتتتتادي

بأنها ي منشآت صتديقة للبيئتة الفنادق الخضراء 

علتتتتي تطبيتتتتق البتتتترامج التتتتتي  متتتتدرا هايحتتتتر  
توفر المياه، الطاقة وتقلتل متن إنتتاج المخلفتات 

فر المتتتتتتتال ألصتتتتتتتحابها الصتتتتتتتلبة، و التتتتتتتتالي تتتتتتتتو 
 . (3)البيئة وتساعد في حماية 

 

ويمكن تتبع جذور الحركة الخضراء التي 
، 1972لألرض عام  لقمة بدأت مع أول يوم

 ضعوإن كانت قد نثرت بذورها قبل ذلك بب
اودهرت تنمية  ومع هذه البداية .(1) سنوات

ولكن ما لبثت أن اختفت  ،الفنادق الخضراء
 الفنادق الواقعة عليلضغوط امع لكن . و (4)

 ”green tourist“من السائح األخضر 
 الذي يرغب في اإلقامة في الفنادق الخضراء،
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التي  البيئيةالتشريعات  ضغوط وكذلك
ال يادة ومع  ، أصبحت تشمل صناعة الفنادق

عادت الفنادق  قةالمستمرة في أسعار الطا
ر مرة أخري مع أواخر الظهو  الخضراء إلي
واودهرت بشكل كبير في  .(5)الثمانينيات

 .(6)و داية األلفية الثالثة منتصف التسعينات 
 

الفنادق مجموعة من المبادئ لتتوجه  تستخدم
 ،Reducing التقليلإلي األخضر أهمها؛ 

 إعادة التدويرو  ، Reusing إعادة االستخدام

Recycling 3 والتي تختصر بتت وR’s .
ن ممكنة م ةقل كميأم استخدا التقليلب ويعني

 ستخدامإعادة االوتعني  ،المواد التشغيلية

ستخدام المتعدد للمنتجات االلتشجيع علي ا
 بهايقصد ف إعادة التدوير واألدوات، أما

معالجة المنتجات البالية لتصبح قابلة 

لالستعمال مرة أخرى ليس لنفس الغرض 
  .(7) من أجله الذي صنعت أصال

الفنادق االختالف بين  ( 1) ويوضح الشكل 
يبدأ  ، إذالتقليديةو الفنادق البيئية ، و لخضراءا

أهم  منالطيف بنمط الفندق التقليدي الذي 
مبادئه العالقات العامة واإلرضاء الكامل 

ويتدرج مرورا  بنمط الفندق  ،والتام للمستخدمين
األخضر الذي يكون أكثر استدامة من الفندق 

حيث يطبق مبادئ توفير الطاقة  ، التقليدي
نظم ويتبني  ، قليل المخلفات الصلبةوالمياه وت

وينتهي الطرف اآلخر  ، اإلدارة البيئية العالمية
للطيف األخضر بنمط الفندق البيئي الذي 
يتمي  بمبادئ الحفاظ على البيئة بكل 

 توعيةعناصرها ومبادئ التفسير التي تشمل 
 . (8)لسائحين بالنسبة للبيئة المحيطةاتثقيف و 

 . ية للفنادقالدرجات البيئ (:1شكل ) 

 

عوامل تؤثر في تطبيق البرامج هناك و 
التبعية  (1)منها الخضراء في الفنادق، 

 السالسلهذه  ي تتم ، إذالفندقية للسالسل
البرامج الموارد الالومة لتبني  بامتالك
، الحجم (2)و ، (9)وتنفيذها بكفاءة الخضراء

فكبر حجم الفندق يستأهل التفكير في التوجه 

ي ف يؤثر، و الموقع  (3)، و(10)إلي األخضر
ستطيع ي، إذ ممارسات الفنادق الخضراء

في تقليل موقع الجغرافي الفندق استغالل ال
جمالي تكاليف نظام التدفئة من إ%  50

   .(11) وتكييف الهواء
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أكد مجلس البناء األخضر األمريكي وقد 
USGBC الخضراء علي  فنادقعلي قدرة ال

ي استهالك % انخفاضا  ف50 -% 30تحقيق
% انخفاضا  في انبعاثات 35الطاقة، و
% انخفاضا  في استهالك 40الكر ون، و

% انخفاضا  في نفقات المخلفات 70المياه و
تبني الممارسات الصلبة. من ناحية أخرى ف

المستدامة ي يد من رضاء العمالء و يحسن 
 أن هذا فضال عن .(12) معنويات العاملين

 بيئة ضمن توفيريتطبيق المبادرات الخضراء 
تقديم خدمة جيدة في و  آمنة،و صحية  عمل

التي قد تنتج قلل المصروفات يو  بيئة نظيفة، 
 . (13) من المخاطر البيئية

 

المستهلك ويعرف من يرتاد الفنادق الخضراء ب
يأخذ بعين  الذي شخصالهو و ي األخضر:

االعتبار الجانب البيئي عند شراء المنتجات 
أن لديه الرغبة القوية  كما ، (14) أو الخدماتي

% 5تتراوح بين في تحمل مصروفات إضافية 
عرف وي .(15)إلشباع رغباته الخضراء 20%: 

أي يأنه ب Green Product المنتج األخضر
منتج مصمم ومصنع وفقا  لمجموعة من 
المعايير التي تهدف إلى حماية البيئة وتقلل 
من استن اف الموارد الطبيعية مع المحافظة 

. (16)ئص األداء األصليةي على خصا
 تتلخص منتجات الفنادق الخضراء فيو 

الغذاء و  ، Green roomالغرف الخضراء 
والخدمات الخضراء  green foodاألخضر 

green service. 
 

وعن المقارنة بين تكاليف إنشاء الفنادق 
كانت الخضراء والتقليدية نجد أنه وقت أن 

ثل التكنولوجيا الخضراء الموفرة للطاقة م
لي إغالية و  الرياح األلواح الشمسية وتر ينات

 دقاصاحب الفنأتكبد جدية، حد ما غير م
% تكلفة إضافية مقارنة 15: %10 الخضراء

ولكن مع تقدم هذه  .التقليديةبالفنادق 
الحد  التكنولوجيا الخضراء وانتشارها أصبح

األدنى للتكاليف اإلضافية لبناء المشروعات 
 %2: %1خضر هووفق معايير البناء األ
مدخرات  و دمجهذا  .مقارنة بالمباني التقليدية

الطاقة في المباني الخضراء إلي المدخرات 
  المياه تقليل استهالك  المتمثلة فياألخرى 

اإلنتاجية الجيدة  و  ،وتقليل إنتاج المخلفات
يمكن التغلب علي أي تكاليف  والفوائد الصحية 

 .(4) إضافية
 

في ثالث تخضير الفنادق تقع دوافع 
 ) تقليل التكاليف (1): مجموعات رئيسية هي

تقليل استهالك الطاقة والمياه الناتجة عن 
 (2)و، (13) وإنتاج المخلفات الصلبة( 

التوافق مع والتي تشمل:  الضغوط الخارجية
، (17) التشريعات والقوانين الحكومية والدولية

تلبية رغبات  ،(18) لمؤسسات البيئيةضغوط ا
 ، و(20)الضغط اإلعالمي  ، (19) العمالء
. وأما (21)المستفيدينالعالقات مع  تحسين

والتي تشتمل  الضغوط الداخلية (3)
الممي ات التنافسية )تحسين  اكتسابعلي: 

الموارد تلبية طلبات  ، (22) صورة المنشأة( 
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، تحمل تقليل المخاطر اإلدارية، البشرية
 علياالت ام اإلدارة ال، (17)المسئولية االجتماعية 

يجب الشئ الصحيح الذي وكونه  ، (13)البيئي
 .(24) فعله )المسئولية األخالقية ( 

وجود فجوة بين النظرية  (25)حظ و لو 
وذلك  ،الخضراء برامجوالممارسة في تبني ال

ارتفاع تكلفة هي و  العديد من المعوقات بسبب
، (27) قلة المعرفة، (26) عدم االهتمام ،التنفيذ

مقاومة ، برامج الخضراءال صعو ة تنفيذ بعض
عدم  ،(29)، قلة الوقت(28)العمالة للتغيير

قلة و ، (30)فنادق المختلفةبين ال التعاون 
التشريعات الحكومية البيئية الخاصة 

 . (17)بصناعية الفنادق
 .في الفنادق اإلدارة الخضراء

ناسب ترئيسية ت تم االستقرار علي ثالثة برامج
لفة داخل المخت كل األقسام والعملياتمع 

 لطاقة،ل الخضراء دارةاإلوهي الفندق 
 :(9)مياه ولللمخلفات ول
 

 لطاقة                                                                                                     اإلدارة الخضراء ل
اإلدارة الخضراء للطاقة  برامجيمكن تلخيص 

 -:(11) يليفي ثالث فترات ومنية كما 
 

فترة االسترداد قصير األجل )أقل من   ❖
 .عام( 

بدون استثمار رأسمالي كبير يمكن تنفيذ 
 المبادئ الخضراء اآلتية:

أجه ة اإلضاءة والتكييف  مراعاة إغالق ▪
والغرف غير المشغولة،  كنةعن األم

في الفنادق التي تتمي   وخصوصا  
  .بالموسمية

  .اءالعاملين بالعمل بطريقة خضر  إل ام ▪
 

 5-2فترة االسترداد متوسطة األجل )من   ❖
 . م( واعأ 

 وهناك، تتطلب هذه الخطة نظرة أكثر تطورا   

مجموعة من المبادئ لتحقيق أهداف هذه 
 : ( 11-31) المرحلة وتتضمن

خفض استهالك الطاقة المستخدمة   ▪
-15بين  تستهلك اإلضاءة مالإلنارة ) 

% من استهالك الفندق للكهر اء، 25
من إجمالي تكلفة  %30-25بين  وما

 :ق( عن طريالطاقة في الفندق
استعمال وحدات االستشعار التي تقوم  -1

بإطفاء األنوار في األمكنة غير 
الشاغرة أوتوماتيكيا ، وهذا االستثمار 

% من الطاقة 30يوفر أكثر من 
 .   (32) لإلضاءة ةالالوم

استخدام مصابيح إضاءة عالية   -2
تركيب  الكفاءة ) علي سبيل المثال، 

في  (CFL) تمصابيح الفلوريسن
جميع األمكنة إذا أمكن ذلك، علما  بأن 

تستهلك ر ع  تمصابيح الفلوريسن
الطاقة مقارنة بالمصابيح العادية وتدوم 
عشرة أضعاف عمر العادية، وهذا 

% من الطاقة الالومة 75يوفر حوالي 
 . (33)لإلضاءة 
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األسقف لمنع انتقال الحرارة  ع ل ▪
 .ركيب األسقف الخضراء، وتوالصوت

 .توماتيكيا  أتركيب أجه ة إغالق األبواب  ▪
المكيفات توويع أجه ة التحكم في حرارة  ▪

 .في كل الغرف
استخدام المنتجات المحلية لتوفير  ▪

 مصروفات النقل.
لتدريب  ةوضع وتنفيذ خطة مستمر  ▪

 العاملين على اإلدارة الخضراء للطاقة. 
 

ر من فترة االسترداد طويلة األجل )أكث ❖
 .أعوام(  ةخمس

تتطلب هذه المرحلة استثمارات رأسمالية كبيرة 
مستخدمة التكنولوجيا الخضراء الحديثة في 
التشغيل، و التالي تحتاج إلى فترة استرداد 

وهناك العديد  طويلة أكثر من خمس سنوات. 
البرامج الخضراء يمكن تبنيها في هذه  من

تحكم في لتصميم أسلوب ل المرحلة منها: 
استخدام و  ،م تكيف الهواء بالكمبيوترنظا

تشغيل المطبخ الموفر ، و ال جاج الم دوج
شراء أجه ة التبريد والتجميد الموفرة ، و للطاقة

شراء وسائل الموصالت ذات و للطاقة 
، واستخدام الطاقة االستخدام الكفء للوقود

 تيال بطاقة اإللكترونيةال المتجددة، واستخدام 
 األجه ة الكهر ائية إغالق تشغيل أولستخدم ت

ووفقا لدراسة أجراها . عند ترك الغرفة آليا
علي بعض الفنادق  2005مجلس البيئة عام 

في هونج كونج توفر البطاقة اإللكترونية 
 ، ويتكلفغرفة لكل يوميا   دوالرات 2.36

االسترداد فترة  ، وتقدرلكل وحدة دوالر165
 .(34)ا  يوم 70لهذا النظام بتتتتت

 

   . لمياهلخضراء لاإلدارة ا
أن برامج إلي  (34)أشار مجلس البيئة 

 ةالمحافظة على المياه تساعد في تحقيق وفر 
- 25المياه بنسبة تصل إلى  استهالكفي 
 كما % مع عدم اإلضرار براحة الن يل، 30

أن معظم إجراءات المحافظة على المياه 
مردودها على المصروفات  ةيمكن مالحظ

العديد  هناكو صيرة. ر اح خالل فترة قألوا
  : (31) اإلجراءات للمحافظة على المياه

 

 ، الموفرة للمياه استخدام المعدات الحديثة ▪
صنابير المياه التي تعمل باألشعة مثل؛ ) 

ذات  دورات المياه تحت الحمراء، 
استخدام  االستهالك المنخفض للمياه، 

 .بالهواءصنابير المياه المختلطة 
ام البياضات ل برنامج إعادة استخدعيتف  ▪

ذكرت مؤسسة الفنادق )  والمناشف. 
% من  90- 70أن  GHAالخضراء 

العمالء يشاركون في هذا البرنامج، 
الفندق يستطيع أن يوفر وأشارت إلي أن 

 مشغولة لكل غرفة يوميا   دوالر 50,6
(35).  
لتسريبات  ستمرةالصيانة واإلصالحات الم ▪

 المياه.
افظة في المح برامج الخضراءاستخدام ال ▪

   . على المياه في المغسلة والحمامات
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وضع مقاييس استهالك المياه في غرف  ▪
 .هاالن الء لتعقب استهالك

تبنى برامج توفير المياه في المطابخ )  ▪
استخدام األحواض في غسل مثل 

 .الخضروات وليس الماء الجاري(
مساحات استخدام المياه المعالجة لري ال ▪

  .يطالخضراء واستخدام الري بالتنق
 بالفنادقد الفناء الخا  يتمه يمكن ▪

 .مياه األمطار لالستفادة من
 

            .لمخلفات الصلبةاإلدارة الخضراء ل

تهدف برامج إدارة المخلفات إلي تقليص  
المخلفات التي ترسل إلي مواقع  ضررحجم و 
، والنقاط اآلتية تتبناها بعض الفنادق الدفن

(31-27-9) : 

واد طويلة األجل؛ األولوية للم إعطاء ▪
تجنب استعمال ال جاجات التي ال  فيجب

يمكن إعادة استعمالها؛ تجنب المشرو ات 
 المنتجات قليلة التغليف.واختيار المعلبة 

ل من استخدام األوراق من خالل يقلالت ▪
 استخدام الورقة على الوجهين.

الصابون المستخدم ج ئيا  للمصنع  ادةعإ  ▪
 إلعادة تصنيعه.

ت الغذائية ومواد التنظيف شراء المنتجا ▪
في حاويات كبيرة لتقليل كميات مواد 

 التغليف.
 تبني برامج إعادة التدوير.  ▪
التي يمكن مواد التعبئة والتغليف  رد ▪

 .إلى الموردين استخدامها مرة أخرى 

تبنى برامج التبرع )التبرع باألثاثات  ▪
للمؤسسات الخيرية علي سبيل  و األغذية

 اركة المجتمعية.المثال( علي سبيل المش
تحويل نفايات المطبخ إلي أسمدة عضوية  ▪

Composting . 
التي يمكن  الصابون عات موو  خداماست ▪

 إعادة ملئها.
 

 منهجية البحث:
التي تقوم المؤسسات  بالدراساتتم اإلستعانة 

الرسمية والخاصة واإلتحادات ودور النشر 
دراسة آراء الباحثين والعلماء  معبإصدارها، 

بالمراجع ورسائل الماجستير  المنشورة
وتم جمع البيانات األولية من خالل  . والدكتوراه 

دراسة الحاالت على مجموعة من فنادق 
ومنتجعات الخمسة نجوم، فتم تصميم نموذج 
مكون من مجموعة من األسئلة إلجراء المقابلة 

 Structured depth face toالشخصية 

face interview format  مسئولي تنفيذمع 
 البرامج الخضراء.

مجتمع البحث في مدينة شرم الشيخ  تمثل
وجود عدد كبير من فنادق الخمسة نجوم ل

. وتم سالسل عالميةل ةبعاتال أو مستقلةال سواء
ألنها  اختيار بعض فنادق الخمسة نجوم

كعينة عشوائية ممثلة  خضراءتمتلك سياسات 
الجونا ، حياة ريجينس، سافوي ) لبقية الفنادق 

، هيلتون شاركس باي،  دريم  بيتش ،فيستا
، مار يال، أورينتال، تي كونتيننتال، برافيدير

، هيلتون الشالالت، صن راي  تيرنا أكو ارك
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، أيالند فيو، سينساتوري ، كونكورد السالم
، القرية النو ية، ماريوت، شيراتون شرم

، جراند أوور، ريجينسي بالوا، نوفتيل، البارون 
 مس هولداي نيلدجكورال ، ريف أويس  بلو

مسئولي تنفيذ البرامج تم تجميع آراء كما  . ( 
األسئلة  اإلجابة عن من خالل الخضراء

 .الواردة في استمارة المقابلة الشخصية

 النتائج والمناقشة:
ليس العينة أن غالبية فنادق النتائج  أظهرت

إذ أن  ،لديها إدارة مختصة بالشئون البيئية
تنفيذ البرامج  يتحمل الذيقسم الصيانة هو 
 وقد أشار  %. 34,8الخضراء بنسبة 

لديهم سياسات أن  العينة % من فنادق65,2
بيئية مكتو ة يتم العمل وفقا لها، ومن هذه 

% بدأ العمل وفقا للسياسة 66,6النسبة نسبة 
 6البيئية المكتو ة منذ عام إلي أقل من 

% من هذه النسبة بدأ تنفيذ 33,4سنوات، و 

اء وفق سياسة بيئية محددة البرامج الخضر 
 سنوات.  10األركان منذ ست إلي أقل من 

% من الفنادق علي 52,2قد حصلت نسبة و 
اعتمادات خضراء مووعة علي مجموعة من 

برنامج  ، كان أشهرهابرامج االعتماد الخضراء
بنسبة  Green Globe العالم األخضر

% من الفنادق 47,8أن  في حين %،. 41,7
من البرامج الخضراء، لم تحصل علي أي 

وقد يرجع ذلك إلي تعدد برامج التقييم 
الخضراء وتداخلها فيما بينها مما يسبب 

   .(20-24) إر اك أصحاب الفنادق 
 

البرامج وأوضحت النتائج مجموعة من 

في فنادق العينة علي النحو  الخضراء المطبقة

 -التالي:

 .برامج اإلدارة الخضراء للطاقة •

الخضراء  برامجل ال( أفض1يمثل جدول ) 
الخاصة بالمحافظة علي الطاقة داخل الفنادق 
والتي أجمعت عليها عدد من الدراسات 

                                   (. 11-31-32-34)السابقة
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 الطاقة الخضراء. إدارة (: ممارسات1جدول ) 
 النسبة المئوية التكرار برامج الخضراءال

 100 23 ة الموفرة للطاقةاستخدام اإلضاء
 100 23 سقف لمنع انتقال الحرارة والصوتع ل األ
 60,9 14 أجه ة إغالق األبواب اتوماتيكيا تركيب

 95,7 22 التبريد بمنظمات الحرارة الشخصيةت ويد شبكات التدفئة و 
 91,3 21 ملين على اإلدارة الخضراء للطاقةوضع وتنفيذ خطة مستمرة لتدريب العا

 100 23 لغرف الن الء Key Card خدام الكارت االلكترونياست
 91,3 21 استخدام األفران الموفرة للطاقة(تشغيل المطبخ الموفر للطاقة )مثل 

 95,7 22 شراء أجه ة التبريد والتجميد الموفرة للطاقة
 39,1 9 ة( مثل الطاقة الشمسية أو الرياحاستخدام الطاقة الخضراء )المتجدد

 

الجدول أن غالبية فنادق العينة ذات  ويوضح
تتبني وتنفذ تلك البرامج الخضراء، وكان 

معظم الفنادق  مسئولو سبب ذلك كما ذكر
هو ارتفاع أسعار الطاقة والخوف من 
التشريعات المستقبلية والتي قد تنص علي 

لقطاع  ةرفع الدعم عن الطاقة المستخدم
المسئولين  عدد كبير من أكداألعمال. وقد 

 ن تنفيذ البرامج الخضراء في فنادق العينةع
طبيق معظم هذه الممارسات الخضراء لم أن ت

من يأخذ سوى الشكل المبدئي فقط، ويظهر 
% من العينة تستخدم 39.1الجدول أن 

إلي ارتفاع  وذلك بسببالطاقة المتجددة، 
وقلة وفترة االسترداد الطويلة  التكاليف األولية
 الخبرة والمعرفة. 

 

      .اإلدارة الخضراء للمياه برامج •

سبعة برامج خضراء  (2)الجدول  يشمل
 تستخدم للمحافظة علي المياه في الفنادق.

.مياهللالخضراء  اإلدارة : ممارسات( 2جدول )   
 النسبة المئوية التكرار .برامج الخضراء ال

 87 20 المعدات الحديثة الموفرة للمياه
 87,3 18 إعادة استخدام البياضات والمناشف

 91,3 21 الصيانة واإلصالحات المنتظمة لتسريبات المياه
 91,3 21 المحافظة على المياه في المغسلة والحمامات

 69,6 16 اهوضع مقاييس استهالك المياه في غرف الن الء لتعقب استهالك المي
 91,3 21 تبنى برامج توفير المياه في المطابخ

 91,3 21 لمساحات الخضراءه المعالجة لري ااستخدام الميا 
 86  اإلجمالي
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% من الفنادق 86ويظهر الجدول أن حوالي 
الخضراء السبعة تتبني هذه الممارسات 
وقد أشار  المياه. الخاصة بالمحافظ علي 

 إلي البيئية في الفنادق اإلدارةالمسئولون عن 
 استثمارات إليأن هذه الممارسات ال تحتاج 

ي االستثمار منها كما أن العائد عل ، كبيرة
أن برامج  (34) يرأشقد و  . سريع وملحوظ

المحافظة على المياه تساعد في تحقيق وفر 
 30- 25في فواتير المياه بنسبة تصل إلى 

يمكن و  % مع عدم اإلضرار براحة الن يل،

على المصروفات  ذلك مالحظ مردود
 .خالل فترة قصيرة نسبيا   واألر اح

 

خلفات  برامج اإلدارة الخضراء للم •

 . الصلبة

اهتمت الكثير من الدراسات السابقة النظرية 
بخمسة برامج أساسية  (9-13-27-31) والعملية

ترتك  عليها اإلدارة الخضراء للمخلفات 
الصلبة في الفنادق وهي الموضحة في 

 (.3الجدول ) 
 

.مخلفات الصلبةللالخضراء  برامج اإلدارة :( 3جدول )   
 سبة المئويةالن التكرار البرامج الخضراء
 Compost  4 17,4 تحويل نفايات المطبخ إلي أسمدة عضوية

 Reuse 11 47,8 استخدام أدوات ومعدات الحمامات التي يعاد ملؤها 
 Reduce 20 87  شراء المنتجات الغذائية ومواد التنظيف في حاويات كبيرة

 Recycling  13 65,5برامج إعادة التدوير 
 78,3 18 ق في مجال إدارة المخلفاتالترويج ألنشطة الفند

 

النسب المذكورة في الجدول  إليبالنظر 
عن الجدولين السابقين  ا  قل كثير تيالحظ أنها 
 بإدارةالخضراء المتعلقة  برامجالخاصين بال

% فقط من فنادق  17,4أن إذ  والمياه،الطاقة 
العينة تطبق برنامج تحويل المخلفات 

وقد برر ذلك ، عضويةالعضوية إلي أسمدة 
بعض مسئولي اإلدارة البيئية في الفنادق بقلة 
الخبرة وعدم توفر تخصصات وظيفية للقيام 

استخدام بهذا البرنامج. وفيما يخص برنامج 
 هاؤ أدوات ومعدات الحمامات التي يعاد مل

%، أشار المسئولون إلي 47,8والذي ينفذه 

أن بعض العمالء يرفض المشاركة في هذا 
 برامج إعادة التدوير ماالبرنامج. أ
Recycling  فبينهم 65,5والذي يتبناه %

نسبة كبيرة ال تنفذ سوي عملية الفرو 
هذا وقد ذكر بعض مسئولي  . للمخلفات فقط

اإلدارة البيئية أنهم يقومون بفرو المخلفات ثم 
تأتي سيارات تجميع المخلفات الخاصة 
بالمجلس المحلي لمدينة شرم الشيخ ووضع 

ات علي بعضها البعض وتصبح كل المخلف
. إال أن أحد مسئولي أحد فرووكأنها لم ت

الفنادق أكد علي ضرورة وجود اتصال فعال 
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بين الفنادق بعضها البعض إلنشاء مصنع 
إلعادة التدوير أو يكون ذلك بمعرفة الحكومة 
بشرط أن يكون قريبا  من المدينة. وذكر آخر 
أن إدارة فندقه تشجع موظفيها عن طريق 
توويع عائد اإلدارة الخضراء للمخلفات عليهم 
 أو تحويله إلي رحالت أو حفالت ترفيهية.    

 Goingدوافع تحول الفنادق إلي األخضر 

Green. 
تدفع دافعا   أحد عشرة ( 4يشمل الجدول ) 

تم استخالصها من  الفنادق تجاه األخضر
تم أيضا و الدراسات النظرية والعملية السابقة. 

مكون من خمس نقاط  اختيار مقياس
 )ليكرت( لمعرفة األهمية النسبية لكل دافع. 

أنه من بين أحد عشر  إليتشير النتائج و 
 يوجد عشرة دوافع ذات أهمية كبيرة جدا   ا  دافع

أكثر  األخضر إلي الفنادق في عملية تحول
، حيث ت يد قيمة المتوسط لكل من غيرها

. ويالحظ أن دافع تقليل 2,0منها عن 
ف التشغيلية قد استحوذ علي المرتبة التكالي

األولي بين دوافع التوجه إلي األخضر 
(M=3.74, S.D=.54) ،النتيجة تتفق  هوهذ

ثم يأتي في . (13) تماما  مع دراسات سابقة
 بتبنيالعليا  اإلدارة الت امالمرتبة الثانية 

 ,M=3.70)المبادرات الخضراء 

S.D=.64) ،  يليه الجانب األخالقي في

بة الثالثة بين دوافع تحول الفنادق إلي المرت

والذي  (M=3.61, S.D=.78)األخضر 
يعتبر أن تخضير الفنادق هو الشئ الصحيح 

 .الفنادق تتبناهالذي يجب أن 
 

 Reliabilityوللتأكد من ثبات وصالحية 
، أجري تحليل لتحديد تخضير الفنادقدوافع 

من مدي ثبات وصالحية هذا التركيب 
 الثقة تيجة إجمالي معامل، وقد كانت نالدوافع

Cronbach’s alpha  لدوافع تحول الفنادق
بما يعني بأن هذه الدوافع األحد  0,704إلي 

عشر تحقق مستوي مقبوال  أو جيدا  من الثبات 
 والثقة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

لدوافع تخضير  Cronbach's Alphaومعامل الثقة (: المتوسط، االنحراف المعياري 4جدول) 
 الفنادق.

 

 دوافع توجه الفنادق إلي األخضر
 

 المتوسط
M 

االنحراف 
 المعياري 

Cronbach's 

Alpha if Item    

Deleted      



 172-159 -2013يونيو  –العدد األول  – العاشر لمجلدا -مجلة إتحاد الجامعات العربية للسياحة والفنادق

 

S.D   )معامل الثقة( 

 0,72 0,54 3,74 تقليل التكاليف التشغيلية
 الدوافع الخارجية

 0,76 1,61 2,17 الحكومية والدوليةانين التوافق مع التشريعات والقو 
 0,63 1,22 3,04 تلبية رغبات العمالء

 0,76 1,38 1,91 اآلثار البيئية السلبية للفنادق الضغط من وسائل اإلعالم لتقليل
 0,64 0,90 3,22 تحسين العالقات مع المجتمع المحلي

 الدوافع الداخلية
 0,67 0,85 3,52 ته وسمعته ر إكساب الفندق ممي ات تنافسية وتحسين صو 

 0,63 1,21 2,74 لمحافظة علي والء ورضاء العاملينا
ارتفاع األسعار والضرائب تجنب المخاطر اإلدارية والمالية الناجمة عن 

 وغيرها البيئية
3,61 0,58 0,67 

 0,65 0,89 3,39 حمل الفندق لمسئوليته االجتماعيةت
 0,68 0,64 3,70 م اإلدارة العليا به انتيجة الت تحول الفندق إلي األخضر

 0,67 0,78 3,61 الشئ الصحيح الذي يجب فعله
 0,70   عشر اإلحدللدوافع  Cronbach's Alphaإجمالي معامل 

عشر إلي ثالثة أقسام  اإلحدتم تقسيم الدوافع 
 (1)( وهي: 4كما هو موضح في الجدول ) 

 (3)الدوافع الخارجية و (2)تقليل التكاليف، 
لدوافع الداخلية وذلك لمعرفة أي منها يمتلك ا

قوة دفع أكبر تحرك الفنادق نحو األخضر. 
وقد كشفت النتائج عن أن الفنادق تسعي 
لتبني المبادرات الخضراء في المقام األول 
لتقليل التكاليف التشغيلية كما ذكر سالفا، ثم 
تأتي مجموعة الدوافع الداخلية في المرتبة 

. 3,70و 2,74نحصر بين الثانية بمتوسط ي
يليها الدوافع الخارجية بمتوسط ينحصر بين 

 . 3,22و 1,91
 

 .معوقات تخضير الفنادق

رك  هذا الج ء من المقابلة الشخصية مع 
مسئولي تنفيذ البرامج الخضراء في الفنادق 
علي المعوقات أمام تبني مبادئ الفنادق 

أظهرت النتائج الموضحة في و الخضراء. 
لمرتبة من المتوسط األكبر إلي ( وا5جدول ) 

األصغر أن هناك أر عة معوقات اعتبرها 
المسئولون التحدي األكبر عند التحول إلي 

ارتفاع تكاليف األخضر. أول المعوقات 
(. M=2.52, S.D=1.44)  التنفيذ والتطبيق
قلة التشريعات الحكومية  ثاني المعوقات:

 ,M=2.44)   البيئية الخاصة بصناعة الفنادق
S.D=1.34 .)  :قلة االتصال المعوق الثالث

الفعال وعدم وجود برامج خضراء مشتركة بين 
هذه (،M=2.13, S.D=1.18)  الفنادق

. (18-26-30) النتائج تتفق مع دراسات سابقة
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قلة المي انية المخصصة لتنفيذ البرامج  وأخيرا :
 .( M=2.0, S.D=1.54)  الصديقة للبيئة

 

ات تأثيرا كانت: وأكدت النتائج أن أقل المعوق
 M=.91) أوال : احتمالية عدم وضوح المنافع 

S.D=1.44 وهنا ذكر أحد مسئولي ،)
البرامج الخضراء في فندق يسافويي أنه 

ألف  300أستطاع أن يوفر ما يقرب من 
جنية خالل تبنية لبعض البرامج الخضراء 

 الموفر البسيطة مثل استبدال اإلضاءة
 البرامج بعض صعو ةو  . ثانيا : تعقيدالتقليديةب

 التكنولوجيا مع التعامل وصعو ة الخضراء
( ،أما ثالثا : M=.91, S.D=.90) الخضراء 

للبيئة  الصديقة البرامج لتبني الوقت توفر عدم
 (M=.65, S.D=.1.15 : ورابعا  وأخيرا .)

ضرورية  غير الخضراء اعتبار أن المبادرات
 (. M=.44, S.D=.99) )عدم االهتمام( 

لمعوقات تخضير  Cronbach's Alpha: المتوسط، االنحراف المعياري ومعامل الثقة ( 5جدول ) 
 الفنادق.

  

 المتوسط معوقات التحول إلي األخضر
M 

االنحراف 
 المعياري 

S.D 

Cronbach's 

Alpha if  Item 

Deleted 

 )معامل الثقة( 

 0,72 1,44 2,52 والتطبيق ارتفاع تكاليف التنفيذ
 0,80 1,34 2,44 ة البيئية الخاصة بصناعة الفنادقميقلة التشريعات الحكو 

برامج خضراء مشتركة  قلة االتصال الفعال وعدم وجود
 بين الفنادق

2,13 1,18 0,75 

 0,74 1,54 2 للتنفيذ البرامج الصديقة للبيئة قلة المي انية المخصصة
141,0 1,87 اء والتعارض والتداخل فيما بينهاكثرة برامج التقييم الخضر   0,77 

 0,75 1,34 1,61 و ة التغيرات التنظيمية الضروريةصع
 0,74 1,27 1,35 قلة الخبرة والمعرفة

 0,74 0,90 1 مقاومة العاملين للتغيير
 0,74 1,44 0,91 المنافع المحتملة غير واضحة

التعامل  تعقيد وصعو ة بعض البرامج الخضراء وصعو ة
 مع التكنولوجيا الخضراء

0,91 0,90 0,74 

 0,74 1,15 0,65 قت لتبني البرامج الصديقة للبيئةعدم توفر الو 
 0,77 0,99 0,44 ء )الفنادق الخضراء ( غير ضروريةالمبادرات الخضرا
 0,77 للمعوقات Cronbach's Alpha  إجمالي معامل

 

 Cronbach'sتراوحت قيمة معامل الثقة و 

Alpha  وهذا يشير  0,80و  0,72بين ،
ق مستوي ثبات جيد لعناصر إلي تحقي

 معوقات الفنادق الخضراء اإلثنى عشر.  
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 فوائد الفنادق الخضراء.
هذا القسم من المقابلة الشخصية بالفوائد  أهتم

التي تم تحقيقها علي أرض الواقع نتيجة تنفيذ 
 ووتطبيق البرامج الخضراء، وقد أعطي مسئول

البرامج الخضراء في الفنادق لجميع الفوائد 
، بل 2,0نى عشر متوسطا  ي يد عن اإلث

أو أكثر  3,0ووصل متوسط ثمان فوائد إلي 
(، مع مالحظ أن 6كما هو مبين بالجدول) 

متوسط الفوائد مرتب تناوليا  من األكبر إلي 
تحسين األصغر. وتصدرت هذه الفوائد فائدة 

 ,M=3.87)  بيئة العمل داخل الفندق
S.D=.46 وتتفق هذه نتيجة مع دراسة ،)

التي أجريت علي الفنادق دولة   (13)قةساب

تحسين أداء اإلدارة  وثاني الفوائد هي .اغان
 ,M=3.83الفندقية بشكل عام ) 

S.D=.49 ) ،  هذه النتيجة تتفق مع دراسات و
 . ( 17)آلخرين

 

وكان من المتوقع أن تأتي احدي الفوائد 
 األولية الموارد استهالك تقليل اآلتية: 

 (M=3.74, S.D=.62استخدام ،) 
للفندق  التسويق في الخضراء المبادرات

 (M=3.63, S.D=.57تحقيق ،) انخفاض 
 ,M=3.57) التشغيل  تكاليف في

S.D=.73الصلبة  المخلفات إنتاج (، تقليل
 (M=3.44, S.D=.84أو ويادة ) في 

( في M=3.22, S.D=.74) العمالء  رضاء
المرتبة األولي ضمن الفوائد الرتباطها 

تصادية. و التالي فهذه المباشر بالفوائد االق
 (36) سابقةج قد تختلف عن نتيجة دراسة ائالنت
المصروفات أهم الدوافع  أن تخفيض توجد

لتطبيق البرامج الخضراء يليه طلب العمالء 
 .ثم تحسين سمعة وصورة المنشأة

 

تقليص مصروفات وأقل الفوائد المحققة هي 
 التوافق مع التشريعات والقوانين البيئية

 (M=2,61, S.D=1.37 ويمكن تفسير ،)
ص ص( المخ4ذلك بالرجوع إلي جدول ) 

 ، حيثدوافع عملية التحول إلي األخضرل
التوافق مع التشريعات والقوانين نجد أن دافع 

 ,M=2.17)  الحكومية والدولية
S.D=1.61 ، أخذ نفس المتوسط تقريبا )

وهذا يدل علي أن التشريعات والقوانين البيئية 
ا تأثير كبير في عملية الحكومية ليس له

أو قد يكون  ، تحول الفنادق إلي األخضر
غياب التشريعات البيئية الخاصة بصناعة 
الفنادق السبب وراء ذلك. وثاني أقل الفوائد 

 تقليل مستوي دوران العمالةالمحققة هي 
 (M=2.39, S.D=1.12 ويمكن إرجاع ،)

ذلك إلي عدم تحفي  العاملين وإشراكهم في 
 .سات الخضراء الخاصة بالفندقصياغة السيا

للفوائد الفنادق  Cronbach's Alpha(: المتوسط، االنحراف المعياري ومعامل الثقة 6جدول )
 الخضراء.

 Cronbach'sاالنحراف  المتوسط 

Alpha if 
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 المعياري  M فوائد تحويل الفنادق إلي األخضر
S.D 

Item Deleted  

 )معامل الثقة(

 0,77 0,46 3,87 لفندقتحسين بيئة العمل داخل ا
 0,76 0,49 3,83 ين أداء اإلدارة الفندقية عموما  تحس

تقليل استهالك الموارد األولية )ومثال على 
 الماء، الطاقة( -ذلك: 

3,74 0,62 0,78 

ويق استخدام المبادرات الخضراء في التس
 للفندق )تحسين صورة المنشأة(

3,63 0,57 0,78 

,573 تكاليف التشغيل تقليل  0,73 0,77 
 0,77 0,84 3,44 تقليل إنتاج المخلفات الصلبة

 0,74 0,74 3,22 ويادة في رضاء العمالء
 0,77 1,04 3,0 ندق والمجتمعتع ي  المشاركة بين الف

العاملين  استخدام البرامج الخضراء لتحفي 
 وتحسين الروح المعنوية

2,96 0,88 0,76 

82,7 ويادة نسبة اإلشغال في الفندق  0,85 0,75 
مع التشريعات  تقليص مصروفات التوافق

 والقوانين البيئية

2,61 1,37 0,80 

 0,78 1,12 2,39 تقليل مستوي دوران العمالة
 0,78 للفوائد  Cronbach's Alphaإجمالي معامل الثقة

 

 Cronbach's Alphaيشير معامل الثقة 
إلي تحقيق  0,80و  0,74والذي يتراوح بين 

فوائد الفنادق ل جيدقة وثبات مستوي ث
 الخضراء اإلثنى عشرة السابقة.

 
 النتائجملخص 

أشارت النتائج إلي أن غالبية فنادق العينة 
تطبق بعض البرامج الخضراء الخاصة بإدارة 
الطاقة، والمياه والمخلفات الصلبة، كما أن 
بعضها لديه سياسات بيئية مكتو ة، و عضها 

دات اعتماد ُقيم بيئيا  وحصل علي شها

خضراء من بعض المنظمات. وقد أتفقت 
الفنادق علي تسعة برامج خضراء للمحافظة 
علي الطاقة، وسبعة برامج للمحافظة علي 
المياه وخمسة برامج خضراء أخرى لتقليل 
إنتاج المخلفات الصلبة. كما أظهرت النتائج 
العديد من دوافع تحويل الفنادق إلي 
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، التشغيلية ليفالتكا تقليلاألخضر، أهمها 
 الحكومية والقوانين التشريعات مع التوافق
. كما أُعتبر العمالء رغبات تلبيةو  والدولية

ارتفاع تكاليف تنفيذ بعض البرامج الخضراء، 
 الفعال االتصال قلة التشريعات البيئية وقلة

 بين مشتركة خضراء برامج وجود وعدم
من أهم معوقات تنمية صناعة  الفنادق

لخضراء، التي من أهم منافعها الفنادق ا
 اإلدارة أداء تحسينتحسين بيئية العمل، و 

 المواد استهالك تقليلو  عموما   الفندقية
 التشغيلية.

 
 التوصيات

تحقيقا  لمستويات جيدة من تطبيق البرامج 
الخضراء في الفنادق، توصلت الدراسة إلي 
مجموعة من التوصيات، بعضها موجه إلي 

عض األخر إلي الحكومة إدارة الفنادق والب
 المصرية.

 أوال: التوصيات الموجهة إلي إدارة الفنادق:
تخصيص إدارة مستقلة مختصة بإدارة  .1

  .الشئون البيئية داخل الفنادق
تراتيجية محددة العمل البيئي وفق خطة اس .2

 األهداف والخطوات.
استخدام نظام دقيق لتقييم األداء البيئي  .3

 يشترط فيه:
 

 بعض أنواع الحواف . حر  علي توفيرال .4

المشاركة في برامج التقييم الخضراء  .5
 Greenو  LEEDالعالمية مثل برنامج 

Globe والتي تمد الفنادق بالمعلومات ،
الجديدة دائما  عن الثورة الخضراء في 
الفنادق، باإلضافة إلي أن تلك البرامج 
تقوم بعمليات مراجعة بيئية دورية مستمرة 

فيها. كما أن علي الفنادق المشتركة 
شهادات التقييم الخضراء تعتبر أداة 

 تسويقية قوية.
 

دمج برامج التدريب البيئي ضمن برامج  .6
التدريب التقليدية، وعمل ندوات ولقاءات 
دائمة بالعاملين لنشر الوعي البيئي بينهم 

 لجعله من أسس ثقافة المنشأة.
 
 يفضل بنا هافي حالة إنشاء فنادق جديدة  .7

ناء األخضر، ألن ذلك وفق معايير الب
أفضل كثيرا  من تحويل الفنادق التقليدية 

 إلي خضراء من الناحية المادية.
 
االستفادة من قصص النجاح للفنادق  .8

الخضراء العالمية مثل انتركونتيننتال 
 وماريوت.

 ثانيا: توصيات إلي الجهات الحكومية.
إصدار تشريعات بيئية خاصة بالفنادق  .9

 علي النحو التالي:
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ع برنامج تقييم بيئي إل امي للفنادق وض •
مثل برامج تقييم الفنادق 

 التقليدية.
المراجعة البيئية الدورية المستمرة علي  •

 الفنادق.
 

تقديم  دعم الفنادق الخضراء من خالل •
قروض ميسرة، الدعم الفني، تخفيض 

، الرسوم الجمركية الخاصة بأجه تها
 .تدوير المخلفاتل قريبةمصانع  إنشاء
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Abstract 

 

A study on the green hotels in Egypt. 

 

The study aims at developing green hotels in Egypt to overcome environmental, 

economic and social problems of conventional hotels. Studied also were the drivers, 

obstacles , benefits of green hotels,  the factors that have helped their owners in the 

process of going to green, the most important  green programs applied, as well as 

the most important procedures necessary for hotels to go green and how to market 

them . 

The practical study was conducted through personal interviews with officials of 

environmental management in five-star hotels in Sharm El Sheikh  . 

The study recommended hotels to assign a special department for environmental 

affairs, and to act in accordance to environmental written policies, and to start 

with the goals that are easily applicable and of quick return. Governmental 

financial, technical and legislative support are needed 

http://www.greenhotels.com/

