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الملخ�ض

مقومات  تتلك  التي  للدول  السياحي  النشاط  عملية  نجاح  يف  األساسية  الركائز  أحد  الفنادق  تعد 
رقيها  ودرجات  الفنادق  مستوى  عن  يعرب  املتعددة  بأنواعِه  الفندقي  التصنيف  وكون  متنوعة،  سياحية 
وجودة اخلدمات التي تقدمها، ففي حمافظة كربالء املقدسة أُعتمد التصنيف الفندقي بمستوى الدرجات 
والنجوم للتعبري عن تلك الفنادق وخدماهتا ضمن ظروف البلد عىل مستوى العرض الفندقي والطلب 
عليه السيام يف جمال اإليواء الفندقي ضمن تلك العالقة، ويسعى البحث ملا توفرت من بيانات واحصائيات 
		0	 إىل حتديد دور تصنيف الفنادق عىل معرفة إجتاهات الطلب   – ضمن سلسلة زمنية من 0	0	 

اإليوائي عىل الفنادق السياحية والشعبية يف حمافظة كربالء.

تعد زيارة األربعني التي جسدت الدور البطويل لألمام احلسني وآل بيته من أهم املقومات السياحة الدينية 
التي حتتل املركز األول ملحافظة كربالء املقدسة سياحيًا كوهنا أصبحت أحد املامرسات السنوية ذات الطقوس 
الروحية ملحبي ألهل البيت وبالنظر ملكانة املحافظة الدينية والسياحية فالبد من االهتامم يف أبرز املقومات 

وهي الضيافة الفندقية لتحقيق رغبات الزائر شعوره بالراحة.

الكلامت االفتتاحية: الفندق السياحي، الطلب السياحي، زيارة األربعني.
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Hotel hospitality services and their role in the movement of tourist demand 

in the holy governorate of Karbala during the Arbaeen pilgrimage

Assist. Instructor

Haider Dhia Salman Al-Obaidi

Master degree in Tourism Sciences – The holy shrine of Imam Hussein
Abstract

Hotels are one of the main pillars in the success of the tourism activity process in countries that 

have various tourism potentials، and the fact that the hotel classification with its various types 

reflects the level of hotels and their degrees of sophistication and the quality of the services they 

provide. In the holy governorate of Karbala، the hotel classification was adopted at the level 

of degrees and stars to express those hotels and their services within the circumstances of the 

country at the level of hotel supply and demand، especially in the field of hotel accommodation 

within that relationship. The research seeks for available data and statistics within a period 

starting in 2010 to 2017 in order to determine the role of hotel classification in knowing the 

trends of accommodation demand for tourist and popular hotels in Karbala.

The Arbaeen pilgrimage، which embodied the heroic role of Imam Hussein (peace be upon 

him) and his family، is one of the most important components of religious tourism، which 

occupies the first place in the holy city of Karbala، as it has become one of the annual activities 

of spiritual rituals of people loyal to Ahl a-Bayt (peace be upon them) as it hold a religious and 

ideological character to them. Due to the religious status of the governorate، attention must be 

paid to the most important components of tourism services, which are hotel hospitality to fulfill 

the visitor’s wishes and feel comfortable.

Key words: Tourist Hotel، Tourist Demand، Arbaeen Visit.
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اأوَل: المقدمة

يعد النشاط السياحي داعاًم اقتصاديًا عىل املستوى 
مقومات  تتلك  التي  للدول  بالنسبة  والدويل  املحيل 
سياحية متنوعة )أثرية، دينية، طبيعية، ثقافية(، وهذه 
الفنادق  احدها  تكميلية  ركائز  إىل  حيتاج  النشاط 
والشعبية،  السياحية  التصنيفات  ذات  التمنوعة 
تساعد  التي  فيها،  املقدمه  السياحية  واخلــدمــات 
املدن  هذه  يف  وكثرته  السياحي  الطلب  حتفيز  عىل 
إىل  السياحية  املدن  هذه  حتتاج  باإلضافة  السياحية، 
االستثامر  دخول  السياحية،  والترشيعات  القوانني 
املصنفة  للفنادق  بناء حديثة  نامذج  واعتامد  السياحي 
دوليا، وزيادة الوعي والثقافة السياحية لدى املجتمع 

املحيل من أجل حتقيق اهداف ذات الطموح.

وعليه تم التطرق إىل املقومات السياحية والطلب 
السياحي يف حمافظة كربالء من أجل الوقوف عىل ما 
مدى صالحية واالستفادة من تنوع تصنيف الفنادق 
قسم  حيث  السياحي،  الطلب  زيــادة  يف  السياحي 
تثل  االول  املبحث  تثل  مباحث  ثالثة  عىل  البحث 
باملنهجية، واملبحث الثاين باإلطار املفاهيمي للفندق، 
واملبحث الثالث الطلب السياحي يف حمافظة كربالء، 
إليها  توصل  التي  والتوصيات  االستنتاجات  وتأيت 

البحث. 

ثانيًا: م�شكلة البحث 

يف  للفنادق  والفعال  املهم  الــدور  عىل  باإلعتامد 
وتوفري  للسائح،  الفندقية  اإليوائية  اخلدمات  توفري 
الراحة  توفري  كافة اإلحتياجات الرضورية من أجل 
املغادرة،  حلظة  إىل  للفندق  السائح  دخول  حلظة  من 
لذا فإن املشكلة تكمن يف غياب معرفة أن لتصنيف 
حركة  يف  دور  كربالء  حمافظة  يف  السياحية  الفنادق 

الطلب عىل اإليواء والتمتع باخلدمات املقدمة فيها.
ثالثًا: هدف البحث

حمافظة . 	 يف  السياحية  الفنادق  تصنيف  معرفة 
كربالء خالل املدة الزمنية )0	0	 – 		0	(.

هذه . 	 تصنيف  عىل  السياحي  الطلب  تأثر  مدى 
الفنادق وكيف تتم املعاجلة لكل تصنيف.

وضع احللول واملعاجلات والسياسات واآلليات . 	
وتعزيزه  السياحي  النشاط  لتطوير  املمكنة 

مستقباًل.
رابعًا: فر�شية البحث 

تتجه فرضية البحث من غاية ذات أمهية كبرية يف 
السوق السياحي من خالل معرفة القدرة للتصنيف 
الفندقي يف دورِه حلركة الطلب السياحي عىل اإليواء 
الزمنية      للمدة  املقدسة  كربالء  حمافظة  يف  الفندقي 
إىل  ستنتج  معرفتها  فإن  لذا   ،)	0		  –  	0	0(
توفري  وبالتايل  السياق  هذا  يف  املتحكمة  العوامل 
كافة الفرص الالزمة لإلستفادة من اجيابياهتا ووضع 

معاجلات املناسبة لسلبياهتا.
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رابعًا: اأ�شلوب البحث

الوصفي)األسلوب  األسلوب  البحث  إستخدم 
التحلييل( ملا أتيح من بيانات وإحصاءات من اجلهات 
ذات العالقة، فضاًل عن اإلستعانة بالكتب واملصادر 

والبحوث لباحثني آخرين.

تتمثل  والمكانية:  الزمانية  الحدود  خام�شًا: 
أما   ،	0		  –  	0	0 الفرتة  من  الزمانية  احلدود 

املكانية فتكون يف حمافظة كربالء املقدسة.

المبحث الأول )مدخل مفاهيمي(
مقدمة

انعكاسات  املليونية  االربعني  زيارة  أحدثت  لقد 
من  البرشية  والنفس  الــروح  عىل  نوعها  من  فريدة 
من  املقدسة  الشعرية  هذه  تلهمه  ملا  النواحي  كافة 
ــام  اإلم الــذكــرى  لصاحب  الــروحــي  ــذاب  ــج االن
حتى  عامة،  األفــذاذ  ولصحابته  خاصة   احلسني
صار اإلنسان املؤمن يعيش من خالهلا حالة الصفاء 
ويتعامل معه بكل  يعيشه  الذي  املحيط  الروحي مع 
انعكس  الكبري  االنعطاف  وهذا  إهليني،  وود  حب 
الشيعة  ملذهب  الدولية  الساحة  عىل  اجيابية  بصورة 
عام  كل  تراقب  الكربى  الدول  فصارت  االمامية، 
عرب  تبثها  وأخذت  اخلالدة،  احلسينية  امللحمة  هذه 
عىل  وخطورهتا  ألمهيتها  نظرا  الصناعية؛  ــامر  األق
بصورة  ــط  األوس الــرشق  منطقة  يف  العام  الوضع 
ذلك  سجل  وقد  عامة،  بصورة  امجع  والعامل  خاصة 
التواصل  قنوات  عرب  الدوليني  الساسة  باعرتافات 

املليونية حتتاج إىل  الزيارة  االجتامعي، وإن مثل هذه 
روح  نشاهد  وهنا  للزائر  املتنوعة  اخلدمات  توفري 
املودة التي ُزرعت يف املجتمع العراقي يف هذه الزيارة 
من توفري كل الطاقات املادية وغري املادية والروحية 
التربك يف خدمة األمام احلسني وزوارِه  من أجل 
إذ ان هذه الثقافة ونرشها بني أفراد املجتمع يعد من 
الركائز األساسية لتامسك هذا املجتمع وغرس القيم 
النبيلة فيه؛ ملا هلا من انعكاسات اجيابية عىل بناء عقيدة 

األمة وآثار تربوية عىل القيم واألخالق والفضائل.

يتطرق هذا املبحث إىل املفاهيم املتعلقة يف البحث 
مدخل  ويليها  األربــعــني،  ــارة  زي مقدمتها  يف  تــأيت 

مفاهيمي عن الفنادق.
اأوًل: الزيارة الأربعينية وال�شعائر الح�شينية

أكدت أحاديث األئمة عن أمهية زيارة األربعني 
ومن ضمنها كام جاء عن أيب عبد اهلل الصادق أنُه 
صباحًا  أربعني  احلسني  عىل  بكت  السامء  "إن  قال: 
بالدم، واألرض بكت عليه أربعني صباحًا بالسواد، 
بالكسوف  صباحًا  أربعني  عليه  بكت  والشمس 
وما  صباحًا  أربعني  عليه  بكت  واملالئكة  واحلمرة، 
وال  اكتحلت  وال  أدهنت  ال  و  منا  امرأة  اختضبت 
رجلت حتى أتانا رأس عبيد اهلل بن زياد وما زلنا يف 
عربة من بعدُه")العبيدي، الفتالوي، 		0	:			(

لقد ُدفن جسد اإلمام احلسني يف الثالث عرش 
رأس  ولكن  أيــام  بثالثة  مقتله  بعد  أي  املحرم  من 
احلسني بقي عىل أطراف الرماح وبأيدي األعداء 
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أعاده  حتى  اهلل(  )لعنهام  ويزيد  زياد  ابن  يدي  وبني 
من  رجع  عندما  كربالء  إىل  العابدين  زين  اإلمــام 
أربعني  بعد  وذلك  الرشيف،  باجلسد  وأحلقه  األرس 
يومًا من مقتله أي يف العرشين من شهر صفر، وهذا 

أصح األقوال وأقرهبا إىل االعتبار.

جابر  الصحايب  ورود  عىل  مجيعًا  الباحثون  اتفق 
بن عبد اهلل األنصاري إىل كربالء لزيارة أيب عبد اهلل 
بأربعني  استشهاده  بعد  التاريخ  ذلك  يف   احلسني
يف  وهو   احلسني قتل  نبأ  عليه  عظم  فقد  يومًا، 
قرب  لزيارة  كربالء  إىل  متوجهًا  منها  فخرج  املدينة 
له  يقال  رجــاًل  معه  واصطحب   احلسني االمــام 
إىل  وصوله  وصادف  لُه،  وغالمًا  العويف  عطّية  ابن 
ورود  قبل  أي  صفر،  من  عرش  التاسع  يوم  كربالء 
إىل  جابر  وصل  فلام  واحــد،  بيوم   البيت أهل 
االمام  قرب  إىل  توجه  ثم  الفرات  بامء  اغتسل  كربالء 
ثم  العويف،  عطّية  برفقة   والشهداء  احلسني
الثاين  اليوم  يف  االنصاري  اهلل  عبد  بن  جابر  التقى 
باإلمام زين العابدين عند قرب احلسني واستمع 
منه إىل تفاصيل ما جرى هناك فكثر البكاء والعويل 
أهل  قبل  من  املآتم  واقيمت   احلسني قرب  حول 
لزيارة  توافدوا  قد  كانوا  الذين  والنواحي  السواد 
الرسالة  وبنات  العابدين  زين  عىل   احلسني قرب 
واستمروا عىل تلك احلالة ثالثة أيام ثم بعد ذلك ارحتل 
سريه  مواصاًل  كربالء  من  بالعائلة   العابدين زين 
املدينة.)العبيدي،الفتالوي،		0	:			( نحو 
إذ  األربعني،  زيارة  تكونت  احلزينة  املناسبة  وهبذه 

إىل  الزائرين  من  واآلالف  العزائية  املواكب  تــأيت 
كربالء يوم العرشين من شهر صفر فكأهنم يقومون 
الرسالة  وبنات   السجاد لإلمام  االستقبال  بدور 
ويف   احلسني رأس  ومعهم  الشام  من  العائدين 
أربعني  مرور  بذكرى  الوالء  جيددون  نفسه  الوقت 
من   ،والشهداء  احلسني شهادة  عىل  يومًا 
أنه  إذ   ،احلسني اإلمام  أربعينية  زيارة  بدأت  هنا 
.البيت أهل  رؤوس  فيه  رجعت  الذي  اليوم 

)العبيدي، الفتالوي، 		0	:			(.

إىل  تأرخيي  مؤرش  احلادثة  هذه  أن  تقدم  مما  نجد 
عىل  األربعني  يوم  يف  احلداد  طقوس  انطالق  بداية 
ومظاهر  واللطم  البكاء  أن  يظهر  إذ   احلسني
احلداد  طقوس  ملامرسة  املميزة  العالمة  كانت  احلزن 
مبارشًة.)العبيدي،  استشهاده  بعد   احلسني عىل 

الفتالوي، 		0	:			(

ونتاجاهتا  وفاعليتها  الشعائر  هذه  أمهية  وتوضح 
عىل الفرد واملجتمع من النواحي الدينية واالجتامعية 
احلسيني  العزاء  مراسيم  ارتبطت  إذ  والسياسية، 
احلزن  بتأريخ  ارتبطت  مثلام  الدامية  كربالء  بمأساة 
والشهادة، فال توجد أرض مدماة مثل أرض كربالء 
ومل حيزن شعب عىل فقيده مثل املؤمنني وال سيام يف 
والعزاء  احلزن  أصبح  حتى   احلسني عىل  العراق 
الوسط  يف  العراقي  الفرد  شخصية  سامت  من  سمة 

واجلنوب.)العبيدي، الفتالوي، 		0	:			(

يقصد بالشعائر احلسينية "جمموعة مراسيم يؤدهيا 
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احلسينية  املجالس  وإقامة   البيت أهل  أحباب 
والبكاء عليه، وقد طغت تسمية الشعائر عىل مراسيم 
بذكر  اختصت  أهنــا  إذ  الشهداء،  سيد  عىل  احلــزن 
اإلمام احلسني وآل بيته، ﴿َذلَِك َوَمْن ُيَعظِّم َشَعائِر 

َا ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوب﴾. اللَّ َفإِنَّ

ويتضح مما سبق أن الزيارة االربعينية تشري اىل أمور 
عديدة وهي: )العبيدي، الفتالوي، 		0	:			(.

بروز كربالء كمركز له حضور تارخيي وروحٌي . 	
موقع  إىل  املكان  هذا  حتّول  بسبب  الشيعة  عند 
رئيسًا  موقعًا  وكذلك  للزيارات،  ومهم  مقدس 
الستذكار معركة الطف األليمة وإعادة إحيائها 

والتفاعل مع أحداثها بصورة مادية ومعنوية.
إنَّ أمهية مدينة كربالء املقدسة تتبلور من خالل ما . 	

حتتويه من منزلة عظيمة بحكم العالقة الروحية 
التي تربط املسلمني بثراها الّطاهر، إذ يرقد فيها 
 وأخوه أبو الفضل العباس اإلمام احلسني
بيته وأصحابه األطهار، فمنذ ذلك  وأهل 
الوقت أصبحت هذه املدينة حمط أنظار املسلمني 

حتى تبّوأت مكانتها الرفيعة ومنزلتها.
ومجيع . 	 أشكاهلا  بكافة  احلسينية  الشعائر  إن 

ما  وإذا  راقية،  حضارية  شعارات  هي  أنواعها 
ُقرنت ببقية الشعائر املوجودة لدى غري املسلمني 
يمتلكها  التي  الشعائر  أرقى  هي  لرأيناها  اليوم 
وهذه  األخرى،  واملبادئ  األديان  أصحاب 
املواكب والشعائر احلسينية املتداولة عند املؤمنني 

اليوم هي غري جديدة وإنام هي قديمة وعريقة.
أيام . 	 املؤمنون  هبا  يقوم  التي  العزائية  األعامل  إن 

األربعينية إنام يعربون هبا عن دعمهم وتأييدهم 

وكرههم  واستنكارهم  واحلق  والعدل  للخري 
للظلم والباطل.

وحادثة . 	 احلسني  ملأساة  واآلثار  النتائج  أهم  من 
أهل  مذهب  وظهور  التشّيع  انتشار  كربالء، 
العامل  يف  املؤمنني  عدد  وتزايد  فأكثر  أكثر  البيت 

االسالمي.
أشد . 	 فاجعة كربالء من  بأن  املؤرخون  أمجع  لقد 

الوقائع أثرَا يف النفوس ذلك ملا وقع عىل ساحة 
طف كربالء يوم العارش من حمرم سنة )		 هـ( 
لذلك حني حيّل هذا التاريخ من ّكل عام، وهيل 
معظم  يف  املسلمون  يستعد  احلرام  حمرم  هالل 
هذه  إزاء  شعورهم  عن  للتعبري  املعمورة  أنحاء 
من  العارش  يوم  يف  والسيام  الدامية  الذكرى 
الفتالوي،  )العبيدي،  منُه.  واألربعني  حمرم 

)			:	0		

لزيارة  اجتامعية  أبعاد  هناك  أخــرى  جهة  ومن 
طيب  أثر  حتقيق  يف  الكبري  الدور  هلا  التي  األربعني 
البيت.)احلسيني،  آل  املجتمع املحب إىل  أجتاه 

)	0	:	0		

األمام . 	 مظلة  حتت  وتعارفهم  الناس  التقاء 
.احلسني

املليونية  املسريات  يف  السامي  اهلــدف  حتقق  قد 
بصورة  العراقيون  نحن  علينا  اهلل  بفضل  احلسينية 
خاصة والعامل اآلخر بصورة عامة، فبعد الظلم واجلور 
الذي عانى منه الشعب العراقي والسجن الذي كان 
لعنه  حسني  صدام  الطاغية  قبل  من  عليه  مفروضا 
اهلل، إذ انه فرض عليه اقامة اجبارية ال يلتقي بشعوب 
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العامل وال خيرج اليهم، حتى الفضائيات كان حمروما 
خيتلط  ومل  الشعوب،  ثقافات  عىل  يطلع  فلم  منها، 
بشعب، لكنه بعد السقوط تنفس الصعداء وخرج اىل 

العامل وتعرف عىل ثقافاهتا وعاداهتا وتقاليدها.

	 ..الوقوف صفًا واحدًا أمام أعداء أهل البيت
ابراز ظاهرة التكافل االجتامعي بصورة جلية.. 	
افتخار املؤمنني بإنتامئهم احلسيني.. 	
تعميق روح التضامن بني االفراد الذين ينتمون . 	

طائفة معينة مثل تضامن شيعة العراق.
االجتامعية . 	 الطبيعية  واحلواجز  الفوارق  اختفاء 

بني خمتلف الفئات.
الشعور باإلخوة االيامنية املوالية.. 	

ثانيًا: مدخل مفاهيمي عن الفندق

 مفهوم الفندق . 	

كورنيل  جامعة  يف  الفندقية  اإلدارة  أستاذ  قال 
األمريكية )جريالد التني( يف كتابِه )اإلدارة الفندقية( 
)أن  اآلتية  العبارة  الفنادق  إنشاء  لتاريخ  عرضه  يف 
املدينة لن تصبح ذات قيمة كبرية إال إذا كان هبا فندق 
وكرم  بعظمتها  زوارها  يف  للتأثري  األقل  عىل  واحد 

ضيافة جمتمعها(.

)نظام  وفنية  واجتامعية  اقتصادية  وحدة  فالفندق 
الضيوف  ملنام  أرسة  عىل  حيتوي  مركب(  رئييس 
)انظمة  اجلزئية  النشاطات  جمموعة  من  ويتألف  
جزئية( أمهها: نشاط املكتب األمامي ونشاط التدبري 
ونشاط  واملــرشوبــات  األطعمة  ونشاط  الفندقي، 
النشاط  األفــراد  إدارة  ونشاط  واملبيعات  التسويق 

املايل، ونشاط الرشاء والصيانة واألمن التي يؤثر عىل 
بعضها البعض ويتأثر بعضها  ببعض ويعمل بعضها 
خدمات  تقديم  أمهها:  أهــداف  لتحقيق  بعض  مع 
حمدد.)ميشيل  أجر  مقابل  لألفراد  والطعام  املأوى 

انكر، 		0	:		(.

ُنزُل  عن  "عبارة  أنُه  عىل  أيضًا   الفندق  ويعرف 
جيد فيه النزيل املأوى واملأكل واخلدمة مدة معينة لقاء 

أجر معلوم" )حالبو، 	00	:0	(.

 خصائص الفنادق . 	
إن اخلدمة الفندقية غري ملموسة: حيث يصعب أ. 

يف  املنافع  أو  التسهيالت  عىل  الضوء  تسليط 
الفندق أو املطعم املعني ألن هذه اخلدمات ربام 
تكون مرتبطة مع شخصية العاملني يف املنشآت 

الفندقية وكفاءهتم.
قابلة ب.  أو  هالكة  خدمة  الفندقية  اخلدمة  تعد 

لألنتهاء، ومن هنا اليمكن خزن اخلدمات غري 
املباعة لليوم التايل.

الزبون ج.  إىل  الفندقية  اخلدمات  نقل  يمكن  ال 
ويتوجب عىل السائح االنتقال إىل حيث توجد 
تظهر  حيث  األثري،  املوقع  أو  الضيافة  خدمة 
هنا أن ال بد من التطرق إىل التطورات احلاصلة 

يف قطاع املطاعم.
عىل د.  احلصول  اخلدمة  من  املنتفع  عىل  يتوجب 

الزمان  يف  مردودها  من  أو  مقدمها  من  اخلدمة 
واملكان املحددين.

اخلواص، ه.  متغرية  خدمة  الفندقية  اخلدمة  تعد 
من خالل اخلدمة التي تقدم لزبون ما ربام تكون 
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خمتلفة عن اخلدمة التي تقدم لزبون آخر يسكن 
يف غرفة أخرى.

وعدم و.  بالتذبذب  تتسم  الفندقية  اخلدمة  إن 
الطلب  حالتي  يف  هذا  ويظهر  األستقرار، 
ففي  الفندقية،  اخلدمات  عىل  والعرض 
املؤسسات  هلذه  تتوفر  ال  العايل  الطلب  حالة 
اإلمكانيات الكافية من الطاقة االستيعابية لسد 
الطلب، أما العرض يسبب خسارة ناجتة من أن 
للبيع تبقى فارغة  الطاقة اإلستيعابية املعروضة 

أي غري مباعة بسبب كساد الطلب.
جيب عىل مؤسسة الضيافة توفري الدليل املادي ز. 

واملصاعد  واألثاث  باملعدات  املتمثل  امللموس 
وأجهزة اهلاتف والفاكس واإلنرتنيت. )حافظ، 

)		:	0	0
مزايا وسلبيات الفنادق . 	

مزايا العمل يف الفندق أ. 
تبدأ     البعيد:  املستوى  عىل  التقدم  فرص  توافر 

الرواتب والوظائف يف جمال الضيافة عمومًا من 
هناك  ولكن  ضعيفة،  ورواتب  متدنية  درجات 
مقياس  أن  إذ  الوظيفي،  للتطور  متعددة  فرصًا 
العمل اجلاد والتميز والتفرد وليس  الرتفيه هو 
أقدمية املوظف أن يبدأ موظف استقبال ولكن 

بعد 0	 سنني يمكن أن يكون مديرًا.

جمال عمل مبهج: فالعمل يف جمال الضيافة يعطيك    
مثل  البرش  من  خمتلفة  فئات  ملقابلة  الفرصة 
والفنانني وغريهم، ويف جمال  والرؤساء  امللوك 
الضيافة يكون اجلميع مبتهجًا وسعيدًا يف العمل 
أو  الربح  هو  العمل  من  اهلدف  كان  ولو  حتى 
وروادها  مملة  وزارة  يف  العمل  عكس  الرتب، 

دائمي الشكوى.

سلبيات العمل يف الفندقب. 
الضيافة     جمال  يف  العمل  طويلة:  العمل  ساعات 

متعب؛ ألن ساعات العمل فيه طويلة، وطوال 
هذا الوقت)وقت العمل( ال يستطيع النادل أو 
فرتات  خالل  الراحة  أخذ  االستقبال  موظف 
الدوام وخصوصًا أن الفندق يعمل 		 ساعة، 
عىل عكس املوظفني يف الدوائر احلكومية الذين 
أحد  تغيب  إذا  فإنه  وكذلك  الراحة  بإمكاهنم 
أن  زميله  عىل  ألزاما  كان  العمل  عن  املوظفني 

يواصل دوامه الذي قد يستغرق يومًا كامل.

نتيجة     تقليدية(:  )غري  ثابتة  غري  عمل  جداول 
وعدم  الضيافة  جمال  يف  العمل  ساعات  ملرونة 
ثبوهتا، يصبح من الصعب عىل املوظف حتديد 
جدول عمله بالضبط، فام قد يكون يوم إجازة 
قد  يوم  نصف  والعمل  عمل،  ليوم  يتحول  قد 
أو  اإلزدحام  حالة  يف  كامل  يوم  لعمل  يتحول 

غياب املوظفني.

اعتامدًا     يعتمد  الضيافة  يف  العمل  العمل:  ضغط 
إال دور  البرش، وليس لآلالت  تقريبًا عىل  كليًا 
العمل  ضغط  لزيادة  يؤدي  مما  العمل  يف  قليل 
من  عدد  عن  مسؤول  فالنادل  املوظفني،  عىل 
عدد  عن  مسؤول  آخر  وشخص  الطاوالت 
حجز  عن  مسؤول  االستقبال  وموظف  آخر، 

وعن الرد عىل اهلاتف معًا.

ولكنها     العمل:  بداية  يف  جدًا  ضعيفة  الرواتب 
وزادت  العمل  زاد  وكلام  ذلك  بعد  تتحسن 
الزبائن كلام زادت األرباح وزادت معها حصة 
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العاملني يف الفندق، فمثال سعر فاتورة الطعام 
أرباح.  يزداد عليه سعر اخلدمة، وهنالك نسبة 

)حافظ، 0	0	، 		(.
�شناعة  على  وتاأثيرها  الفنادق  �شناعة  ثالثًا: 

ال�شياحة 

يعد الفندق أحد مستلزمات احلضارة احلديثة فإنه 
اليمكننا تصور بلد متحرض بدون فندق، وليس هناك 
سياحة بدون فنادق و ال فنادق  بدون سياحة، لذلك 
فإن أي مدينة لن تصبح ذات قيمة كبرية إال إذا كان 
هبا فندق واحد عىل األقل للتأثري عىل زوارها، وتؤدي 
السياحية  تنمية  يف  الرئيس  بل  األول  الدور  الفنادق 
يف  طوياًل  وقتًا  يقيض  فالسائح  العامل،  يف  بلد  أي  يف 
الفنادق، وخاصة بالنسبة للسياحة العالجية وسياحة 
رجال األعامل واملؤترات، والسائح عند وصوله إىل 
أي بلد فإن أول شء يقوم بالبحث عنه هو الفندق 
قبل البحث عن الطعام أو الرشاب هذا من جهة، ومن 
إىل  انطباعات جيدة  تعطي  الفنادق  فإن  أخرى  جهة 
السواح عن البلد الذي يزورونه بعد انطباعات املطار 
أو امليناء.... إلخ.)توفيق،				:		(. وتعد سياحة 
الفنادق مهمة من الناحية السياحية بعدها موردًا مهاًم 
للنقد األجنبي وتساهم يف القضاء عىل البطالة، وهي 
تشجع  الدول  أن  وخصوصًا  املرحية  الصناعات  من 
عىل  واجلمركية  الرضيبية  باإلعانات  الصناعة  تلك 

معظم مستلزمات التشغيل واحتياجات الفندق.

تنظم  الــفــنــادق  لصناعة  احلــديــث  ــاه  االجتـ إّن 
دولة  أخرى ومن  إىل  مدينة  من  السياحية  الرحالت 

اجلوية  اخلطوط  رشكات  مع  وباإلتفاق  إخرى  إىل 
يف  اإليواء  يتم  أن  وعىل  إحداها  بأمتالك  أو  العاملية، 

الفندق نفسه أو فنادق السلسلة نفسها.

من هنا تأيت أمهية دور الفنادق يف اإلقتصاد القومي 
إذا اعتربهتا املنظامت السياحية املعنية صناعة مستقبلية 

بحد ذاهتا.)الظاهر وإلياس، 	00	:			(.

كبري  ودعــم  رعاية  إىل  الفنادق  صناعة  وحتتاج 
يف  دورها  أداء  تستطيع  حتى  والتكنولوجيا  بالعلم 
أن  يمكن  وهنا  القومية،  والتنمية  االقتصاد  خدمة 
عىل  العراقي  السائح  ميزان  يتوزع  كيف  نالحظ 
ميزانية  حسب  اإلنتاجية  واخلدمات  السلع  عنارص 
السائح املحيل واالجنبي يف االنفاق عىل رشاء املنتوج 
ومثلام  العراق  اىل  السياحية  رحلته  أثناء  السياحي 

موضح يف اجلدول )	(.

جدول )1( ميزانية ال�شائح الوافد اإلى العراق

النسبةعناصر اإلنفاق

		%اإلقامة

0	%الطعام والشراب

		%نقل داخلي

0	%مشتريات

	%تسلية وترفيه

	%أنشطة أخرى

علمية  أسس  السامرائي،  الجبار  عبد  الستار  عبد  مها  المصدر: 
القومي  الدخل  في  وأثره  السياحي  الدخل  لحساب  مقترحة 
واالقتصاد،  اإلدارة  كلية  إلى  مقدمة  ماجستير،  رسالة  العراقي، 
 ،	0	0 المستنصرية،  الجامعة  الفنادق،  وإدارة  السياحة  قسم 

 .	0	-	0	
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أخذت كثري من الدول السياحية يف العامل بالرتكيز 
عىل الفنادق احلديثة والضخمة وصناعتها واألهتامم 
هبا، وتعد اليوم مهنة إدارة الفنادق واحدة من أصعب 
نفسه  الوقت  ويف  دائم،  حتدي  إىل  حتتاج  التي  املهن 
أقل فهاًم من قبل االقتصاد العاملي وعىل الرغم من أن 
كل املدن مهام كان حجمها يتوفر فيها فندق واحد أو 
أكثر، عىل الرغم أيضًا من أن كل مواطن لديه بعض 

االتصال وعىل األقل مرة واحدة يف احلياة بالفندق.

حاجات  بإشباع  يقوم  أصبح  إذن  فالفندق 
العرصية، ونتيجية إلزدياد حركة  احلياة  رضورية يف 
واختالف  اإلنتقال،  وسهولة  العاملية،  السياحة 
لذا  وتقاليدهم  عاداهتم  باختالف  السياح  رغبات 
احتياجات  كل  تلبي  أن  الفنادق  صناعة  عىل  جيب 
السياح ومطالبهم ومن خمتلف دول العامل.)الظاهر و 

إلياس، 	00	:			(

فقط  اإليــواء  بعملية  تقوم  ال  احلديثة  والفنادق 
الرضورية   واحلاجات  التسهيالت  أيضًا  تقدم  وإنام 
لإلنسان كلها مثل املأكوالت واملرشوبات، واملطاعم 
املالبس  وتنظيف  العامة  والــصــاالت  املتخصصة 
والنوادي الرياضية والليلية واملسابح وحمالت رشاء 
واهلاتفية  والربيدية  املرصفية  واخلدمات  البضائع 
السكرتارية  مثل  اإلخـــرى  اخلــدمــات  إىل  إضــافــة 

والرتمجة.... إلخ.

ويركز اخلرباء عىل أن نصف موارد السياحة تأيت 
زيادة  حالة  يف  أنه  معناه  وهذا  الفنادق،  موارد  من 

ستزداد  السياحية  املوارد  حصة  فإن  الفندقية  املوارد 
الدول  أن  نالحظ  السبب  وهلذا  صحيح،  والعكس 
وإذا  الفنادق،  صناعة  بإنشاء  هتتم  سياحيًا  املتقدمة 
ركدت السياحة خلت الفنادق من السواح والعكس 
السياحة  صناعة  مثل  الفنادق  وصناعة  صحيح، 
حاجات  لتلبية  دراسة  أو  تغري  بدون  ثابتة  بقيت  إذا 

السواح ورغباهتم فإهنا ستنتهي وتغلق أبواهبا.

فهي  السياحة  صناعة  مثل  الفنادق  صناعة  وإن 
واالقتصادية  السياسية  للتغريات  احلساسية  شديدة 
واالجتامعية واألمنية يف البلد وإن إنعدام األمن يؤدي 
النظر عن مقومات اجلذب  السياحة بغض  إىل فشل 
إىل  أيضًا  ويؤدي  السياحية  والتسهيالت  السياحي 

فشل الفنادق.)الظاهر و إلياس، 	00	:			(.
رابعًا: اأنواع الفنادق 

واملتوسطة . 	 الكربى  املدن  يف  تقع  املدن:  فنادق 
وترتاوح  البلدية،  حدود  داخل  دائام  وتقع 
خدماهتا من الدرجة املمتازة إىل الدرجة الثالثة، 

كذلك أسعارها خمتلفة حسب الدرجات.
قرب . 	 تقع  التي  الفنادق  وهي  املطارات:  فنادق 

وترتاوح  العامل،  يف  واملهمة  الكبرية  املطارات 
درجتها من درجة ممتازة إىل ثالثة نجوم، وتقوم 
اجلو،  طريق  عن  للمسافرين  خدماهتا  بتقديم 
خمصص  وأغلبها  الطائرات،  تعطل  حالة  يف  أو 

إليواء املرىض املسافرين عن طريق اجلو.
للمسافرين . 	 املخصصة  الفنادق  املوتيالت: وهي 

وتقع  والباصات،  اخلاصة  السيارات  طريق  عن 
عىل الطرق الربية الرسيعة، وتكون دائاًم أسعارها 
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مناسبة وخدماهتا متوسطة.
قرى . 	 أو  فنادق  عن  عبارة  وهي  املنتجعات: 

أو  الطبيعية قرب اجلبال  املناطق  سياحية تقع يف 
األغلب  وعىل  األهنارر...إلخ،  أو  البحريات 
تكون درجاهتا عالية وأسعارها كذلك، وتكون 
دائام  وموقعها  طويلة  فيها  السواح  إقامة  فرتة 

خارج املدن.
عىل . 	 تقع  التي  الفنادق  وهي   السواح:  فنادق 

دائام  وتتاز  بالعامل،  واملشهورة  املهمة  السواحل 
بكرب حجمها، وتنوع خدماهتا، ودرجاهتا العالية 
وخدماهتا املمتازة، وتقع يف بعض املدن السياحية 
ستي  واتالنتك  فيجاس  الس  مثل  العامل  يف 
متكاملة  خدمات  وتقدم  كارلو...إلخ،  ومونتي 

للسواح.
بيوت الشباب: وهي عبارة عن دور إقامة وإيواء . 	

خدماهتا  وتكون  اجلامعات،  وطلبة  للشباب 
بسيطة، وأسعارها رخيصة للشباب.

الفنادق املتحركة وتنقسم عىل: . 	
السفن أ.  عن  عبارة  وهي  العائمة:  الفنادق 

والبواخر التي حتتوي عىل غرف للنوم ومطاعم 
وخدماهتا  عالية،  أسعارها  وتكون  ومسارح، 
حلني  أيام  لعدة  فيها  اإلقامة  وتشمل  ممتازة 

األنتهاء.
غرف ب.  عن  عبارة  وهي  املتحركة:  الربية  الفنادق 

تكون موجودة يف القطارات أو الباصات أو تكون 
خمصصة  غرف  فيها  كبرية  سيارات  شكل  عىل 

للنوم، وترتاوح أسعارها من الغالية إىل املتوسطة.

الفنادق الطائرة: التي توجد يف الطائرات مقاعد ج. 
عىل شكل أرسة لراحة املسافرين وتكون مرتفعة 

الثمن.
التي تقع قرب . 	 الفنادق  الفنادق العالجية: وهي 

دائاًم  وتكون  املعدنية،  أو  الكربيتية  احلاممات 
وتستعمل  غالية،  وأسعارها  متكاملة،  خدماهتا 

للعالج والنقاهة بالنسبة للسياحة العالجية.
التي تقع قرب . 	 الفنادق  الرياضية: وهي  الفنادق 

املالعب الكبرية، أو تقع قرب مراكز التزلج عىل 
اجلليد، وترتاوح خدماهتا وأسعارها من املتوسطة 
للسياحة  خمصصة  دائاًم  وتكون  العالية،  إىل 

الرياضية.)الظاهر و إلياس، 	00	:			(.

المبحث الثاني الطلب ال�شياحي في محافظة كربالء 

اأوًل: المقومات ال�شياحية في كربالء والطلب 
ال�شياحي 

املقومات السياحية يف كربالء املقدسة . 	

املقومات  من  جمموعة  كربالء  حمافظة  تتلك 
من  والفريدة  املتميزة  واألثرية  والتارخيية  الطبيعية 
)شرب،  وهي:  عامليًا  أو  عربيًا  سواء  العامل  يف  نوعها 

العبيدي، 		0	: 		-		(.

واملواقع أ.  الرزازة  بحرية  الطبيعية:  املقومات 
السياحية يف قضاء عني التمر.

املقومات التأرخيية واألثرية: وتتضمن )حصن ب. 
قرص  اهلندية،  قلعة  الطار،  كهوف  األخيرض، 
خان  النخيلة،  خان  موجدة،  منارة  شمعون، 
العطييش، خان العطشان، قرص العوينة، قصور 

عني التمر، منارة العبد، القنطرة البيضاء(
احلسينية أ.  )العتبة  وتتضمن  الدينية:  املقومات 

املراقد  املقدسة،  العباسية  العتبة  املقدسة، 
واملقامات(
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مقومات الضيافة.ب. 
العادات والتقاليد.ج. 
الصناعات الرتاثية الفلكلورية.د. 
الزي الشعبي.ه. 
التعليم السياحي.و. 
املكتبات.ز. 

الطلب السياحي . 	

اإلمجايل  "العدد  أنه  عىل  السياحي  الطلب  يعرف 
اخلدمات  من  يستفيدون  الذين  الوافدين  للسياح 
هو  هنا  السياحي  فالطلب  السياحية،  والتسهيالت 

حركة التدفق السياحي إىل املناطق الدولية"

ويعرف أيضًا "العدد الكيل لألشخاص املسافرين 
الوسائل  استخدام  أجل  من  السفر  تنو  الذين  أو 
مناطق  عن  بعيدة  أماكن  يف  السياحية  واخلدمات 

سكناهم")شرب و مشفي، 		0	:			(.

اإلجتاهات  "جمموعة  أنــه  عىل  كذلك  وُعــرف 
وطاملا  معينة،  منطقة  إجتاه  الفعل  وردود  والرغبات 
دافع مكتسب ومتأخر  السفر هي  الرغبة يف  أن هذه 
نوعًا ما يف سلم الدوافع النفسية، الذي يأيت دوره بعد 
الدوافع األصلية التي تقوم عىل أساسيات بيولوجية 
متعلقة بحياة اإلنسان، مثل اجلوع والعطش وامللبس 
واملسكن، فإن الدافع إىل السفر خيضع إىل مؤرشات 
آراء  يف  متعددة  متغريات  وجود  إىل  تؤدي  متنوعة 

الناس")شرب و مشفي، 		0	:			(.

من التعاريف يمكن مالحظة ما ييل: )مسحراوي، 
.)		:	0		

عنه أ.  التعبري  يمكن  السياحي  الطلب  إنَّ 
وذلك  والرغبات  احلاجات  من  بمجموعة 

بشكل مبدئي ولكنها غري كافية يف حد ذاهتا.
إن احلاجات والرغبات جيب أن تكون مصحوبة ب. 

بقدرة السياح عىل الرشاء، وبناء عليه إذا مل يكن 
هناك قدرة رشائية ال تعد احلاجات والرغبات 
املنتجات  وإنام فقط جمموعة رغبات حتو  طلبًا، 

السياحية. 
سواء ج.  معينة  بمنطقة  السياحي  الطلب  إرتباط 

ارتباط  فإن  خارجها،لذالك  أو  الدولة  داخل 
سوق  حجم  حيدد  املعينة  باملنطقة  الطلب 

السياحي.
نظرا الرتباط د.  بالسعر  السياحي  الطلب  ارتباط 

السعر بالقدرة الرشائية للسائح.
ما . 	 امهها يف  نذكر  انواع خمتلفة  السياحي  للطلب 

يأيت: )سمرية،		0	:		(
الطلب السياحي العام: يقصد بالطلب السياحي أ. 

العام هو الطلب اإلمجايل عىل اخلدمات السياحية 
أو عىل السياحة بشكل عام، وهو مرتبط بالدولة 
كلها وليس بربنامج سياحي خاص من براجمها 
واملدة،  والنوع  الوقت  عن  النظر  بغض  وذلك 
دولة  زيارة  العام  السياحي  الطلب  أمثلة  ومن 

سياحية ما.
الطلب ب.  وهو  اخلاص:  السياحي  الطلب 

جيده  معني  سياحي  بربنامج  املرتبط  السياحي 
كطلب  وإحتياجاته،  رغباته  إلشباع  السائح 
هو  و  معني،  بلد  يف  السياحة  من  معني  ونوع 
يعد طلبا سياحيا خاصا بسائح ما أو بمجموعة 
السياح  كل  بالرضورة  يشمل  وال  السياح  من 

الوافدين إىل منطقة سياحية ما.
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املرتبط ج.  الطلب  وهو  املشتق:  السياحي  الطلب 
باخلدمات السياحية املكونة للربنامج السياحي، 

مثل الطلب عىل الفنادق والطلب عىل رشكات 
السياحة وغريها. 

ثانيًا: ت�شنيف الفنادق ح�شب الت�شنيف ال�شياحي في محافظة كربالء للفترة الزمنية 2010 - 2017
جدول )2( عدد الفنادق ح�شب الت�شنيف ال�شياحي في محافظة كربالء المقد�شةللفترة من 2010 - 2017

السنة
ممتازة

)خمس نجوم(

أولى

)أربع نجوم(

ثانية

)ثالث نجوم(
ثالثة 

نجمتين
رابعة

)نجمة واحدة(
خامسة 
معدل المجموع)شعبي(

التطور

	0	00													-
	0					0					0						0،		
	0					0					0							0،		
	0									0									0،		
	0																		0	0،0		
	0																0			0،		
	0									0										0،		

المصدر: من اعداد الباجث باالعتماد على وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات، مديرية إحصاء التجارة، 
مسح الفنادق ومجمعات اإليواء السياحي للفترة من 0	0	 - 		0	.

الفنادق  أن  يتضح  ــاله  أع اجلـــدول  خــالل  مــن 
تتزايد  الشعبية من سنة 0	0	 إىل 		0	 أصبحت 
بشكل تدرجيي من )		( فندق يف عام 0	0	 حتى 
أصبح عددها )			( يف عام 		0	 ويرجع السبب 
يف ذلك أن الدخل املايل لدى املجتمع يعد بسيطًا جدا 

فريغبون الفنادق ذات اخلدمات قليلة األسعار.

بينام الفنادق السياحية املتنوعة ذات التصنيفات لو 
الحظناها يميلون إىل الفنادق ذات األسعار املناسبة 
النجمة  فــنــادق  أن  نالحظ  حيث  تصنيف  ــل  وأق
الواحدة ذات التصنيف الرابع يف عام 0	0	 كانت 
تبلغ )			( فندق حتى بلغت عام 		0	 )			( 
التصنيف  ذات  النجمتني  فنادق  وهكذا  فندق، 
عام  بلغت  حتى   )		(  	0	0 عام  بلغت  الثالث 

نجوم  الثالث  ذات  وفنادق  فندق،   )	0	(  	0		
عام 0	0	 )		(  تبلغ  كانت  الثاين  التصنيف  ذات 
حتى بلغت عام 		0	 )			( فندق، وفنادق ذات 
عام  تبلغ  كانت  نجوم  األربع  ذات  األول  التصنيف 
 )		(  	0		 عام  بلغت  حتى  فندق   )	(  	0	0
اخلمس  ذات  املمتاز  التصنيف  ذات  وفنادق  فندق، 
نجوم كانت تبلغ عام 0	0	 )0( فندق حتى بلغت 
عام 		0	 )	( فندق. حيث كان املجموع النهائي 
يبلغ  والشعبية عام 0	0	  السياحية  الفنادق  جلميع 
 	0		 عــام  جمموعها  بلغت  حتى  فندقًا   )			(
السيايس  الوضع  لتحسن  ذلك  يرجع  فندقًا   )			(
واالستقرار يف العراق وعىل املستوى املحيل يف حمافظة 

كربالء املقدسة.
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ثالثًا: تطور الطاقة اإليوائية يف حمافظة كربالء بالنسبة إىل إمجايل الفنادق العراقية للمدة من 0	0	 – 		0	: 
ألعطاء فكرة واقعية عن تطور الطاقة اإليوائية يف حمافظة كربالء أنظر إىل اجلدول )	(

جدول )3( عدد الفنادق وعدد الأ�شرة والغرف ومعدل التطور والطاقة الإيوائية في محافظ 
كربالء بالن�شبة اإلى الأجمالي  للمدة من 2010 - 2017

معدل التطورالطاقة اإليوائية للغرفعدد الغرفمعدل التطورالطاقة اإليوائية لألسرةعدد األسرةالسنة

	0	01338		885160-	9681813320-

	0		3596313558051117.51	1825176	301،85	

	0		357101303	150-	.													00،	0	
	0					32162176802	.	172676302	550،100
	0		558872039875525.82215	80862100،28
	0		56570	0			0	0	.									0			00،0		

	0		852	9311158850،513550	129589601،5

إحصاء  مديرية  المعلومات.،  وتكنولوجيا  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  التخطيط،  وزارة  على  باالعتماد  الباجث  اعداد  من  المصدر: 
التجارة، مسح الفنادق ومجمعات اإليواء السياحي للفترة من 0	0	 - 		0	.

يف  التطور  معدل  أن  يتضح  أعــاله  اجلــدول  من 
يف  والنقصان  الزيادة  خالل  من  مستقرة  غري  حالة 
بسبب  للغرف  وكذلك  لــألرسة  االيوائية  الطاقة 
معدل  أن  الحظنا  لو  حيث  بينهم،  الوثيق  االرتباط 
عام  يف  بينام   )			.	( بلغ   	0		 عام  يف  التطور 
		0	 تناقص وبلغ )- 		.	( واستمر يف الزيادة 
حتى عام 		0	 وبلغ )	.		( ورجع إىل التناقص 

 )0.		( بلغ  حتى   	0		 عام  و   	0		 عام  يف 
احلال  للغرف  االيوائية  للطاقة  التطور  معدل  بينام 
يبلغ  كان  حيث  والنقصان  الزيادة  بني  فكان  نفسه 
عام 		0	 )		.	( واستمر يف النقصان حتى بلغ 
عام 		0	 )	.	(،  ويرجع السبب يف ذلك بسبب 
والسياسية  االقتصادية  والظروف  السياحية  احلركة 

الذي يمر فيه العراق وكربالء يف اخلصوص.
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رابعًا: اإيرادات الفنادق الم�شنفة �شياحيا واإيرادات الفنادق ال�شعبية في محافظة كربالء بالن�شبة اإلى 
اأجمالي الفنادق للمدة من 2010 – 2017

جدول )4( اإيرادات الفنادق الم�شنفة �شياحيا واإيرادات الفنادق ال�شعبية في محافظة كربالء بالن�شبة 
اإلى لأجمالي  لمدة من 2010 - 2017

إيرادات الفنادق الشعبيةإيرادات الفنادق المصنفة سياحياالسنة
المجموع العام

القيمة ألف دينار

	0	0			0		0				-			0		0				
	0												0			0					0						0			0
	0																					00											
	0							0		0																						0
	0																												
	0													0														
	0						00										0							

المصدر: من اعداد الباجث باالعتماد على وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات، مديرية إحصاء التجارة، 
مسح الفنادق ومجمعات اإليواء السياحي للفترة من 0	0	 - 		0	.

العام  املجموع  ان  اعــالن  ــدول  اجل من  نالحظ 
يف  السياحية  والفنادق  الشعبية  الفنادق  إليــرادات 
حالة تزايد عام 0	0	 و 		0	 و 		0	 و 		0	، 
و   	0		 و   	0		 عــام  يف  ــرادات  االيـ قلت  بينام 
العراق  يف  األمني  للوضع  االسباب  ترجع   	0		

الذي سببه دخول داعش للعراق.
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خام�شًا: تطور الطلب الفندقي في محافظة كربالء ح�شب الجن�شية خالل المدة 2017 – 2010 
بالجدول )5( 

جدول )5( الطلب الفندقي الداخلي )العراقيين( مقارنة بالطلب الفندقي الخارجي )غير 
العراقيين( في محافظة كربالء ن�شبًة لإجمالي الفنادق العراقية خالل المدة 2017 - 2010 

أجمالي الضيوفجنسيات متعددةالعراقيينالسنة
	0	0							0									
	0																						
	0																						
	0																							
	0				0																		
	0								0									00			
	0				0	0										0	0		

إحصاء  مديرية  المعلومات.،  وتكنولوجيا  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  التخطيط،  وزارة  على  باالعتماد  الباجث  اعداد  من  المصدر: 
التجارة، مسح الفنادق ومجمعات اإليواء السياحي للفترة من 0	0	 - 		0	.

من اجلدول اعاله يتضح ان امجايل الضيف يشكل 
مدار  عىل  واالنخفاض  األرتفاع   يف  مستمرًا  تغريًا 
حتى   )						(  	0	0 عام  بلغ  حيث  السنوات 

استمر يف التزايد يف عام 0	0	 )		0	0		(.
�شاد�شًا: عدد ليالي المبيت في محافظة كربالء 
من  الفترة  خالل  الفنادق   لأجمالي  بالن�شبة 

 .2010 -2017

أخر  نوعيا  مؤرشا  املبيت  ليايل  عدد  مؤرش  شكل 
لقياس تطور الطلب الفندقي ولذلك ندرسه يف هذه 
كربالء  يف  نوعيا  الفندقي  الطلب  تطور  لبيان  الفقرة 
 .	0		-	00	 من  الفرتة  خالل  لألمجايل  بالنسبة 

انظر إىل اجلدول )	(

جدول )6( عدد ليالي المبيت في محافظة كربالء 
بالن�شبة للبلد خالل الفترة من 2017 - 2010.

عدد ليالي المبيت السنة

	0	0							
	0									
	0					0	0	
	0									
	0									
	0							0	
	0			0					

التخطيط، الجهاز  الباجث باالعتماد على وزارة  من اعداد  المصدر: 
المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات.، مديرية إحصاء التجارة، 
مسح الفنادق ومجمعات اإليواء السياحي للفترة من 0	0	 - 		0	.

املبيت   ليايل  عدد  ان  يتضح  اعــاله  اجلــدول  من 
األرتفاع  واالنخفاض عىل  تغريًا مستمرًا يف  يشكل 
مدار السنوات حيث بلغ عام 0	0	 )							( 
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حتى استمر يف التزايد يف عام 0	0	 )					0	(

من خالل اجلداول أعاله يتضح الدور الكبري يف 
وتثل  املقدسة  كربالء  حمافظة  يف  للفنادق  التصنيف 
وبشكل  املستمر  السياحي  الطلب  ــادة  زي يف  ذلك 
تدرجيي من عام 0	0	 إىل عام 		0	، وهبذا حتقق 
للتصنيف  "القدرة  يف  تتمثل  التي  البحث  فرضية 
الفندقي يف دورِه حلركة الطلب السياحي عىل اإليواء 

الفندقي يف حمافظة كربالء املقدسة.

زيارة  ان  العميل  اجلانب  تفاصيل  خالل  ومن 
ملا يوجد يف مدينة  االربعني حتقق نجاحات مستمرة 
عىل  السياحية  الفنادق  يف  تنوع  من  املقدسة  كربالء 
اثناء  الزائر  لدى  رضا  حيقق  وهذا  اصنافها  اختالف 

الزيارة.

ال�شتنتاجات

متنوع . 	 كربالء  حمافظة  يف  السياحي  التصنيف 
وجيمع بني الفنادق السياحية والفنادق الشعبية.

النسبة . 	 كربالء  حمافظة  يف  الفندقي  اإليواء  يمثل 
األكرب من ميزانية السائح.

تزايد . 	 حالة  يف  والشعبية  السياحية  الفنادق  عدد 
مستمر يف املحافظة حيث وصل يف عام 		0	 
كان  حيث  وشعبي،  سياحي  فندق   )			( إىل 

عام 0	0	 )			(.
الطاقة اإليوائية لألرسة يف حالة متزايدة بلغت عام . 	

متزايد عن  إىل )								(، بشكل   	0		
عام 0	0	 حيث كانت )					( وهذا يشكل 
الطلب  عىل  الفندقي  للتصنيف  الكبري  الدور 

السياحي، كذلك  الطاقة اإليوائية للغرف حيث 
بلغت يف عام 		0	 )0						( وبفرق كبري 

عن عام 0	0	 حيث كانت ) 0							(.
الفنادق . 	 إىل  بالنسبة  الفندقية  القاعدة  ضعف 

املمتازة وكثرة الفنادق أربع وثالث نجوم بسبب 
ضعف االستثامر االجنبي يف املحافظة.

اإليواء . 	 عىل  السياحي  الطلب  قاعدة  سعة  إن 
املتأخرة والشعبية يوضح  الدرجات  الفندقي يف 
الدخل  السيام  االقتصادية  القوى  تأثري  مدى 
عن  هذا  ويعرب  السياحي  الطلب  عىل  واالسعار 
اإلجتامعية  الِفئات  مساحة  يف  الكبرية  السعة 

حمدودة الدخل.
لبعض . 	 السياحية  والثقافة  السياحي  الوعي  قلة 

الفئات االجتامعية.
كربالء . 	 حمافظة  يف  للفنادق  املتنوع  التصنيف  إن 

الطلب  خارطة  رسم  يف  دوره  يعكس  املقدسة 
دراسة  يف  دوره  غىل  أشارت  التي  السياحي 

البحث.

التو�شيات

الفنادق . 	 تصنيف  يف  الدولية  املعايري  إعتامد 
السياحية من أجل زيادة الطلب السياحي عليها.

التثل . 	 التي  عشوائية  فنادق  ببناء  السامح  عدم 
إضافة إجيابية إىل األبنية الفندقية، واالعتامد عىل 

خرائط وتصاميم ونامذج فندقية.
وعقد . 	 االجنبية  االستثامرات  دخول  تشجيع 

موجود  ما  لتأهيل  اهلادفة  السياحية  اإلتفاقات 
والتكنولوجيا  البناء  مستوى  عىل  وتطويره 

واخلدمة السياحية املقبولة.
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عىل . 	 تساعد  التي  والترشيعات  القوانني  وضع 
هنوض الواقع السياحي يف املحافظة.

بالقطاع . 	 اخلاصة  الرضائب  تقليل  إىل  السعي 
الفندقي.

كوسيلة . 	 الفندقية  السالسل  اسلوب  اعتامد   
املعتمدة  املعايري  مع  تتامشى  فعالة  حضارية 
خدمات  ابتكار  عن  فضاًل  الفندقي،  للنشاط 

ضيافة تكون مصدر جذب سياحي.
يف . 	 السياحي  التعليم  من  املخرجات  استغالل 

حمافظة كربالء للنهوض بالواقع الفندقي كوهنم 
جديرين باخلربة الواسعة.

بام . 	 الفوقية  والبنى  التحتية  البنى  يف  اإلستثامر 
يلبي إحتياجات النشاط السياحي ويزيد الطاقة 
االستيعابية التي تنسجم مع اإلمكانات احلقيقية 

لتلك البنى.
الم�شادر والمراجع

يف . 	 وأثره  الفنادق  تصنيف  عباس،  إبراهيم  جاسم، 
العراق، جملة  الفندقي يف  حركة الطلب عىل اإليواء 
كلية بغداد للعلوم اإلقتصادية اجلامعة، العدد 		، 

.	0		

مجعة، عامد الدين مجال، الزالقي، ليىل حممد صابر، . 	
لدينا  الوفاء  دار  وفن(،  )علم  الضيافة  صناعة 
 – االسكندرية  األوىل،  الطبعة  والنرش،  الطباعة 

مرص، 	00	.

حافظ، عبد الكريم، اإلدارة الفندقية والسياحية،دار . 	
 – عامن  االوىل،  الطبعة  والتوزيع،  للنرش  أسامة 

األردن، 0	0	.

واملنتجعات . 	 العائمة  الفنادق  أمحد،  سعد  حالبو، 

األوىل،  الطبعة  العربية،  النيل  جمموعة  السياحية، 
القاهرة، 	00	.

السياحة، . 	 مبادئ  رساب،  الياس،  نعيم،  الظاهر، 
عامن،  الثانية،  الطبعة  والتوزيع،  للنرش  املسرية  دار 

.	00	

دار . 	 الفنادق،  إدارة  مبادئ  توفيق،  العزيز  ماهر عبد 
زهران، عامن، 				.

 ميشيل أنكر، السياحة والفنادق )النظرية األساسية . 	
الفنادق  يف  املطاعم  تشغيل  عىل  العلمي  والتدريب 

السياحية(، دار الكتب احلديث، القاهرة، 		0	.

لإلحصاء . 	 املركزي  اجلهاز  التخطيط،  وزرارة 
التجارة،  إحصاء  مديرية  املعلومات،  وتكنولوجيا 
مسح الفنادق وجممعات اإليواء السياحي للفرتة من 

.	0		 – 	0	0

شرب، إهلام خضري، مشفي، غنية ضياء، أمهية تنويع . 	
الطلب  مستقبل  عىل  وتأثريها  السياحية  األنامط 
جملة  ميدانية(،  )دراسة  كربالء  حمافظة  يف  السياحي 

االدارة واالقتصاد، العدد 	0	، 		0	.

مصطفى . 0	 الفتالوي،  ضياء،  حيدر  العبيدي، 
حتقيق  يف  ودورها  الدينية  السياحية  الصورة  مكي، 
التعايش السلمي يف حمافظة كربالء املقدسة )الزيارة 
االربعينية دراسة حالة(، جملة السبط، السنة اخلامسة، 

املجلد اخلامس، العدد الثاين، اجلزء الثاين، 		0	.

االجتامعية . 		 األبعاد  عبد،  سهيل  أمل  احلسيني، 
جملة  انموذجًا(،  التطوعي  األربعني)العمل  لزيارة 

آداب الكوفة، العدد 		/ج	، 		0	.

شرب، اهلام خضري، العبيدي، حيدر ضياء، أمهية . 		
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التخطيط السياحي يف دعم التنمية السياحية املتوازنة 
"قضاء عني التمر يف حمافظة كربالء دراسة حالة"، 
السياحية/ اجلامعة  العلوم  رسالة ماجسيرت يف كلية 

املستنرصية، 		0	.

وأثره . 		 السياحي  التسويق  مروان،  مسحراوي، 
عىل الطلب السياحي، مذكرة لنيل شهادة ماجستري 
الدين،كلية  نارص  رشيف  الدكتور  أرشاف  حتت 
تلمسان،  جامعة  التجارية  االقتصادية  العلوم 

.	0		

يف . 		 الرتويج  إسرتاتيجية  دور  سمرية:  عميش 
مع  اجلزائري  السياحي  الطلب  وحتسني  تكييف 
أطروحة  املتاحة،  السياحية  اخلدمات  مستوى 
العلوم  يف  الدكتوراه  شهادة  عىل  للحصول 
كلية  صالح،  صاحلي  إرشاف:  اإلقتصادية،حتت 
العلوم  قسم  التسيري،  وعلوم  اإلقتصادية  العلوم 

اإلقتصادية، جامعة اجلزائر، 		0	.


