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 الممخص 
ييدف البحث إلى تقييم اتجاىات العاممين بشركات السياحة نحو السياحة البيئية وتحديد تأثير 
تمك االتجاىات فى تحقيق االستدامة بمنطقة خميج العقبة والتى تعد من اىم مقاصد السياحة 

ة فى البيئية فى مصر. تكمن أىمية البحث فى تحديد المتغيرات التى تؤثر فى تحقيق االستدام
مقاصد السياحة البيئية.استخدمت الدراسة المنيج الوصفى التحميمى الذى ييدف إلى تحديد 
العالقة بين متغيرات الدراسة, واعتمدت الدراسة الميدانية عمى توزيع استمارات االستبيان عمى 

( مفردة 90عشوائية من العاممين بشركات السياحة بمنطقة خميج العقبة، وبمغ عددىم ) عينة
لمتعرف عمى آرائيم بشأن متغيرات الدراسة . توصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا أن شركة 

. وأن االتجاىات البيئية  ستدامةافى جعل رحمة السياحة البيئية أكثر  السياحة ليا دور ىام جدا  
لعقبة. وقد لمعاممين بشركات السياحة تؤثر تأثيرًا إيجابيأ عمى تحقيق االستدامة فى منطقة خميج ا

أوصت الدراسة بضرورة التعاون بين غرفة شركات ووكاالت السفر والسياحة وبين قطاع حماية 
 التى تيدف إلى توعيتيم بالمفيومالطبيعة لتوفير البرامج التدريبية لمعاممين بشركات السياحة و 

 .االستدامة مبادئ مع يتماشى سميم بشكل ممارستيا وكيفية وأىميتيا البيئية لمسياحة الصحيح
 

 : اتجاىات السياحة البيئية, العاممين بشركات السياحة , االستدامة , خميج العقبة الكممات الدالة
 

 المقدمة  
أنماط سياحيو تحقيق ل األساس ىماالسياحية  منظمى الرحالتتشير العديد من الدراسات إلى أن 

 , Frey &George,2010؛Wijk&Persoon,2006)ستدامة اأكثر 
مسئول لمسياح عن طريق عرض تعزيز السموك ال. وذلك من خالل Swarbrooke,1999)؛

ستمرار في زيادة . كما يمكنيم االمعمومات عن المقصد السياحى وثقافتو المحمية قبل الرحمة
 وليةئعمى التصرف بطريقة أكثر مس وذلك لتشجيع السياح ستدامة طوال الرحمةاال مبادئالوعي ب

.(Khairat&Maher,2012)  وبالتطبيق عمى السياحة البيئية فإنو عمى الرغم من تأثيرىا
مثل السياحة المكثفة إذا لم اإليجابي عمى البيئة والمجتمع إال أنيا قد ينتج عنيا بعض السمبيات 
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يحسن إدارتيا وتتمثل ىذه السمبيات فى تدمير األصول البيئية مثل فقد التنوع البيولوجى وموائمو 
نات الطبيعية وانتشار المخمفات الصمبة والسائمة والمموثات األخرى وتيميش وتدىور التكوي
بجنوب سيناء التى تعد من أىم منطقة خميج العقبة عمى لقد ركزت الدراسة . و المجتمع المحمى

( بتوصيف خميج IUCNالمقاصد السياحية البيئية , وقد قام االتحاد الدولى لصون الطبيعة )
يكولوجية عالية باإلضافة إلى العقبة كبيئة فريدة  ذات تنوع بيولوجي عالى, وذات أىمية عممية وا 

الجمال الطبيعى الرائع. وقد تم وصفو أيضًا بالبيئة اليشة حيث إنو يكاد يكون مغمقًا لذا ىو شديد 
لذا ستقوم الدراسة بإلقاء الضوء عمى  .(2006الحساسية لمتموث وسوء االستخدام )خميل,

البيئية التى تتم من قبل شركات السياحة فى ىذه المنطقة, وذلك عن طريق  ممارسات السياحة
تقييم االتجاىات نحو السياحة البيئية لمعاممين بيذه الشركات واختبار العالقة بين ىذه االتجاىات 

  .وبين تحقيق االستدامة والتعرف عمى تأثيرىا فى تحقيق االستدامة فى منطقة خميج العقبة 
 مشكمة البحث 

قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعية من خالل توجيو أسئمة لمدراء محمية رأس محمد ونبق 
حيث تركزت  )ما الذى يؤثر فى تحقيق االستدامة فى منطقة خميج العقبة ؟(وأبوجالوم كاآلتى 

إجاباتيم في أن شركات السياحة ىى السبب الرئيسى فى جعل النشاط السياحى البيئى غير 
ث أنيا المحرك الرئيسى لو فى مصر فيى تيدف إلى تسيير عدد كبير من رحالت مستدام حي

السياحة البيئية فقط لتحقيق الربح السريع وال تيتم بتوعية السياح واكسابيم المعرفة الكافية التباع 
مبادئ االستدامة أثناء ممارسة النشاط السياحى البيئى , باإلضافة إلى أن شركة السياحة ذاتيا 

لدييا الوعى الكافى والمعرفة بمبادئ االستدامة وبقيمة الموارد البيئية فى أماكن ممارسة ليس 
السياحة البيئية ويترتب عمى ذلك أن المرشد السياحى التابع ليا ليس لديو معمومات بيئية سميمة 

( التى أوضحت إنو ليس كل ما يتعمق بالسياحة البيئية يعد 2006خميل ) وىذا يؤيد دراسة .
 اإلفراط يتم حيث ، الحالي الوقت في اً جد اً عشائ"  البيئية السياحة " مصطمح أصبحبل  اً إيجابي
إقامة العديد  يتم حيث الحاالت من العديد في ستخداماال سوءقد يصل األمر إلى و  ستخداموا في

 في ولكنيا ،"خضراء رحالت" أنيا عمى تتنكر التي ،من الرحالت البيئية من قبل شركات السياحة
 .حقيقي بيئي وعيحدوث  في تشارك وال ، سريع ربح تحقيق إلى فقط تسعى الواقع

اتجاىات السياحة  ماىو تأثيرلذا تتمخص مشكمة ىذه الدراسة فى اإلجابة عمى السؤال التالى : 
 البيئية لدى العاممين بشركات السياحة فى تحقيق االستدامة فى منطقة خميج العقبة ؟  

 
 أىداف البحث 

 ة فى منطقة خميج العقبةستداماال دمج ممارساتفى  ةالسياحشركات دور إلقاء الضوء عمى  -1
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 دراسة مقومات السياحة البيئية فى منطقة خميج العقبة -2
 تقييم االتجاىات نحو السياحة البيئية لدى العاممين بشركات السياحة فى منطقة خميج العقبة  -3
جاىات البيئية لمعاممين بشركات السياحة فى تحقيق االستدامة فى منطقة تحديد تأثير االت-4

 خميج العقبة

 فروض البحث 
االتجاىات البيئية لدى العاممين بشركات السياحة بمنطقة بين  اً دالة إحصائي توجد عالقة -1

 خميج العقبة وتحقيق االستدامة بالمنطقة.
لالتجاىات البيئية لدى العاممين بالشركات السياحية بمنطقة خميج  اً دال إحصائييوجد تأثير  -2

 العقبة في تحقيق االستدامة بالمنطقة . 
  اإلطار النظرى

 مفيوم السياحة البيئية 
ظير مصطمح السياحة البيئية منذ مطمع الثمانينات من القرن الماضى , كنتيجة حتمية لتطور 

(, والتى أدت إلى ظيور (mass tourismالسياحة الجماىيريةالحركة السياحية العالمية وظيور 
عدد كبير من السمبيات البيئية واالجتماعية فى دول العالم , وقد جاءت السياحة البيئية لتعبر عن 

عمى الميراث الفطرى  اً نوع جديد من النشاط السياحى الصديق لمبيئة الذى يمارسو اإلنسان محافظ
التى يعيش فييا ويمارس فييا نشاطو وحياتو, وأثناء ممارستو ليذه الطبيعى والحضارى لمبيئة 

فى تصرفاتو يفعل ما يشاء دون محاسبة , بل ىو حر مسؤول عما يفعمو  اً األنشطة فيو ليس حر 
 .(2005ويعيش فى إطار المعادلة اآلتية: " الحرية السياحية = المسؤولية البيئية" )الخضيرى, 

 ئمةقا حةاسي( بأنيا "111, ص2008فقد عرفيا غرايبة)لقد تعددت تعريفات السياحة البيئية و
 ىدةالمش راألغواارى و الصح, تاالمحمي, لاالجب ,الشواطئ مثل الطبيعية طقاالمنارة زي عمى
 يةاحم لدعم ةمكوسي )اوغيرى نامرج, كاسمأ ,تنباتا ,تناحيوار, طيو  (الحية تاالكائن اسةر ود

 عمى بيةاإيج ثارآ رأكثو  البيئة عمى ممكنة بيةمس ارآث لقبأ الطبيعية اردالمو  عمى ظاوالحف البيئة
 ولدى المنطقة في ساالن البيئي لدى الوعي لنشر جيد لامج وىي ديًا،اوم ومجتمعياً  بيئياً  المنطقة

 ا ". ياضق من لبيئةاب قميتع ام كل بشأن ح البيئيينياالس
  االتجاىات البيئية

( أنيا " استجابة الفرد لبيئتو سواء أكانت إيجابية أو سمبية, فيى 205, ص2008حسن)ا عرفي
 تمثل وجية نظره نحوىا وكذلك موقفو من استغالل الموارد الطبيعية فى ىذه البيئة ".

 متنبؤوذلك ل شخاص واتجاىاتيماأل مواقف فيم الميم من أنوet al Tyrvainen (2014 ) الحظ
 ابأنييا تعريف يمكنفإن االتجاىات الخاصة بيا  ، البيئية السياحة قسيا فيو . بسموكياتيم
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-Vicente) سمبية أو ةيجابينتائج سموكية إ إلى يؤدي مما البيئة، تجاه النفسي ستعدادالا
Molina et al,2013 .) االىتمام  مفيومب البيئية السياحةاالتجاىات نحو  مفيوم يرتبطو

 األماكن بزيارة يمطاتبلمبيئة ومدى ار  شخاصاأل تقدير بمدى يرتبط والذي ، البيئية السياحةب
  .(Lu et al, 2014) لمبيئة الصديقة األنشطة في والمشاركة لمبيئة الصديقة
 فى رحالت السياحة البيئية  التعمم البيئىأىمية 
يو (. فMark,1997) السياحة البيئية رحالتفي  أساسياً عنصرًا يجب أن يكون التعمم إن 
ممتعة ومفيدة وىو أحد النقاط األساسية لالختالف بين السياحة  سياحة بيئية تقديمل ساساأل

ذا كانت صناعة السياحة و (Kiper, 2013).البيئية واألنماط السياحية األخرى  تقديم  تريد البيئيةا 
منظمى رحالت السياحة يجب عمى فإنو البيئة الطبيعية ،  مساىمة إيجابية في الحفاظ عمى

لتساىم بشكل كبير فى حدوث تغييرات فى سموك  برامج تعميمية مصممة بعناية تقديمالبيئية 
. وبدون برنامج تعميمى منظم , فإنو من غير السائح وبالتالى قيامو بممارسات مسئولة بيئياً 

تشير . و (Mark,1997)المحتمل أن تؤدى السياحة البيئية إلى تغييرات فى سموك السياح 
ديموغرافية خمفيات من يأتوا  سياح بيئيينك األشخاص الذين يمكن تصنيفيماألبحاث إلى أن 

مبيم يكونوا ذوى مستوى تعميمى مرتفع غأن فإىذا التنوع  عمى الرغم منو . ختمفة موأنماط حياتية 
 1995,بدرجات متفاوتة) ة الطبيعيةالبيئب وأيضًا لدييم اىتمامفوق المتوسط ، دخل لدييم و ، 

Eagles& Cascagnette). السياحة رحالت  نظمى، وموبالتالى لدييم الرغبة فى التعمم البيئى
اإليكولوجية الذين يميزون منتجاتيم من خالل توفير برامج تثقيفية بيئية ينشئون ميزة تنافسية 

 (Garry,2004).عن طريق تحسين األداء البيئى لألنشطة السياحية مستدامة 
 ومعايير تقييميا االستدامة تعريف -

 , الحالي الوقت في وشيوعاً  حداثةً  المفاىيم أكثر من الموارد عمى والحفاظ ستدامةاال تعتبر
 معيا يتم التعامل رياضية معادلة أو المفيوم ومحددة واضحة واحدة نتيجة ليست ستدامةواال

 فترة بعد تتحقق محددة نتائج منيا نتوقع أن يمكن ال ميذاف .والمعادالت والمعطيات بالفرضيات
. ومتطور ديناميكي مستمر حياة ومنيج سياسي جمنيو  طريقة األساس في ىي بل معينة، زمنية
 الوعي وبصناعة بالتعميم إرتباطًا وثيقاً  مرتبطة وىي إنسانياً  وسموكاً  ثقافة لشكت ستدامةفاال

 (.2010,  وعماش) حياة كأسموب يتبناىا أن يجب الذي المجتمعى
بحجم من  " تزويد األجيال القادمـةأنيا ومن بين ىذه التعريفات  لالستدامةىناك تعريفات عديدة و 

ستدامة الفرص بقدر يماثل أو أكثر مما تم تزويد األجيال الحالية بو". ىذا التعريف يجعـل اال
عممية تتعمق بالحقوق في الحصول عمى الفرص المستدامة باإلضـافة إلـى كونيـا متعمقة بإدارة 

ولقد  .(16, ص2008, تحاد الدولي لحماية الطبيعةاال)عطييا بعدًا إنسانيًا واضحاً الموارد مما ي
 حيوى قتصادا تشكيل عمى تساعد عممية أنياب ستدامةاال Clough et al (2006)عرف
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ىى و . البيئة وحماية الطبيعية الموارد عمى الحفاظ ضرورة مع ، عاليةذات جودة  حياة ومعايير
  . أيضاً  الحالي الجيل بو يتمتع بعالم تتمتع أن ينبغي القادمة األجيال أن مفادىا فكرة عن عبرت
ما تستخدم لتقييم االستدامة فى األنشطة السياحية ىى:االستدامة البيئية,  اً المعايير التى غالبو 

االستدامة االجتماعية, االستدامة الثقافية, االستدامة االقتصادية, الجانب التعميمى, مشاركة 
 (.  Mowforth & Munt  (2009 ,المجتمع المحمى

  ج العقبةة فى منطقة خميستداماال دمج ممارساتفى  ةالسياحشركات دور 
 يا العديد من اآلثار السمبيةعن ينتجأنشطة السياحة الجماعية  فإنمن الدراسات،  لمعديدوفقًا 

تعد  . وفى المقابلMason,2003)فيى غير قادرة عمى الوفاء بمتطمبات االستدامة)وبالتالي 
ولية ئالبيئية( أكثر مس)سياحة الطبيعة، السياحة البديمة أو السياحة نماط السياحية الحديثة  مثلاأل

عتبار أن السياحة الجماعية ىي مع األخذ في اإل ستدامةوبالتالي فيي قادرة عمى دمج مبادئ اال
ن التحدي األكبر لمسياحة لذا فإستمر في التوسع ، ستلن تختفي ولكنيا الحالى و  عصرالحقيقة 

 لتحقيق االستدامة وقائية ومبادئمناىج  لجعل األنشطة السياحية تتبعالمستدامة ىو إيجاد طرق 
((Khairat&Maher,2012 .رىيSigala (2008) في  ىام دوربن مو و قأن منظمي الرحالت ي

من خالل يظير ىذا  ,ةيلسياحمن الناحية اولية ئأكثر مسصبح تل تجاىاتتغيير السموكيات واال
مواقف وممارسات العديد من موردي , التأثير عمى ة يتدفقات السياحالتجاه واالتأثير عمى حجم 

 والمجتمعات المحمية. مقاصد السياحيةتشكيل الو وأصحاب المصمحة  يةالسياحالخدمات 
والعواقب المرتبطة  السياحة عمى البيئةزداد الوعي العام في السنوات األخيرة بتأثيرات ا وقد
من الطمب المتزايد شكل في  عنويتم التعبير والذى  ستغالل غير المستدام لمموارد الطبيعيةاالب

 ياحالعديد من الس. ويتوقع  من الناحية البيئية والثقافية استدامةاألكثر  الرحالتعمى قبل السياح 
السياحية  منظمى الرحالت وىذا يعني أن  رحالتيمستدامة في اال اتعتبار ااآلن أن يتم دمج 

 .(Cochrane,2005& Fontسة )ستدامة ليظموا قادرين عمى المنافاالمبادئ ا تبعو يجب أن ي
مع منظمى الرحالت السياحية تعاون فإن ،    Tour Operators Initiative (2005)ووفقًا لـ 

ىذه ستدامة االجيود التي تبذليا شركات السياحة لمتأثير عمى عمى مل تيش المقاصد السياحية
المحمى. ويوضح كاًل من  وزيادة الفوائد لممجتمع بيئتياو  اقتصادىا يا,وحماية ثقافت المقاصد

Khairat & Maher (2012 )الرحالت أن من أىم معوقات دمج ممارسات االستدامة فى 
بأن  دعتقاالاالسياحية , و  ل منظمي الرحالتألعما تشريعات ممزمةوجود السياحية ىو عدم 

  .السياسات المستدامة تقمل من أرباح الشركة
  العقبةمقومات السياحة البيئية فى منطقة خميج 

 ثقافة السكان المحميين -1
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 تقسيم الرجال، باإلضافة إلى يتزعمو والذي الممتد العائمة ونظام بالتبعية القبميةالبدو  يتميز
 الطعام عن اً بحث الترحال كثرة عمى يعتمد البدو حياة أسموب وكان .حسب النوع األعمال
 الثابتة المساكن توافر مع إستقراراً أكثر  حياة أسموب يتبعون اآلن لكنيم أصبحوا .تيمالحيوان

 المتعمقة بالترحال تقاليدىم ببعض يحتفظون البدو السكنية. وبالرغم من ذلك اليزال والتجمعات
 إلى المزينة قبيمة مثل القبائل بعض انتقال ومثل "تاربي" بإسم المعروف القطعان رعي موسم مثل

الصيف)جياز شئون البيئو,  شيور أثناء الغرقانة مثل الشواطئ عمى التقميدية المستوطنات
تتضمن عناصر التراث الشعبي المؤثرة فى الجذب السياحى بمحافظة جنوب سيناء (. و 2007

األكالت الشعبية, الصناعات التقميدية البدوية, الطب الشعبى , كاًل من األزياء الشعبية البدوية
 (. 2004البدوى واأللعاب الشعبية )دعبس,

 شواطئ خميج العقبة   -2
تزخر مدن خميج العقبة بالعديد من الشواطئ الخالبة والتى تعد من أىم المقومات الطبيعية 

 طابا و  لمسياحة البيئية في ىذه المدن , وتتمثل ىذه المدن فى شرم الشيخ, دىب, نويبع
  المحميات الطبيعية بخميج العقبة -3

خميج العقبة العديد من المحميات الطبيعية وىى محمية رأس محمد, محمية نبق,  منطقةيوجد ب
 محمية طابا وسيتم الحديث بالتفصيل عن كل محمية كالتالى : و  محمية أبو جالوم

 محمية رأس محمد  -أ
تقع ىذه المحمية عند إلتقاء خميج السويس وخميج العقبة وتتميز منطقة رأس محمد بوجود 

جانية واألسماك الممونة والسالحف البحرية الميددة باإلنقراض واألحياء المائية الشواطئ المر 
النادرة , كما تعد المحمية موطنًا لمعديد من الطيور والحيوانات اليامة مثل: الوعل النوبى 

بالمناطق الجبمية وأنواع الثدييات الصغيرة والزواحف والحشرات التى ال تظير إال لياًل، وأيضًا 
 (.www.eeaa.gov.eg,2019د من الطيور اليامة مثل البمشونات والنوارس )العدي
 محمية نبق  -ب

وىى تصنف كمحمية متعددة األغراض, وترجع أىمية منطقة نبق إلى إحتوائيا عمى أنظمة بيئية 
ىامة تشمل الشعاب المرجانية, الكائنات البحرية والبرية, غابات المانجروف الموجودة بكثافة 

كم من سواحميا. كما توجد بيا أنظمة بيئية صحراوية وجبمية ووديان  4,5مى إمتداد كبيرة ع
ويوجد بيا حيوانات مثل الغزال، الوعل، الضبع، الزواحف وكثير من الطيور المياجرة والمقيمة 

 .(www.eeaa.gov.eg,2019)باإلضافة إلى الالفقاريات 

 محمية أبوجالوم  -ج
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األغراض وتضم أنواع مختمفة من األنظمة البيئية الساحمية  ىى تعد محمية طبيعية متعددة
والتى تتمثل فى الشعاب المرجانية والكائنات البحرية والحشائش  والجبمية الفريدة عمى خميج العقبة

  (.www.southsinai.gov.eg,2019) البحرية والالجونات
 طابا محمية  -د

تتمتع المحمية بالتنوع البيولوجى الحيوانى والنباتى حيث يوجد بيا العديد من الحيوانات المعرضة 
نوع من الثدييات مثل )أم الريشات, الذئب, الغزال, الوعل النوبى,  25لالنقراض ومنيا حوالى 

طى باإلضافة نوع من الزواحف مثل ثعبان سيناء الشريطى والنق 24الوبر وغيرىا(. ويوجد حوالى
نوع من الطيور المقيمة النادرة مثل )النسور األسمر والمصرى والذىبى, الصقور,  50إلى 

نوع  36نوع من األنواع النباتية منيا حوالى  480الحداه, الرخمو وغيرىا(.وتحتوى المحمية عمى 
 ( . 2008من األنواع المتوطنة)عمى ,

 مناطق الغوص   -4
منطقة)سالم,  54يبمغ عدد المناطق التي تصمح لمغوص بخميج العقبة وجنوب سيناء حوالى   

(. ومن أىم ىذه المواقع ما يمى منطقة رأس أم سيد, منطقة الجاردنز, منطقة شعاب 2001
( ومناطق رأس الشيطان, المجنى, خميج نويبع, 2003مضيق فيران بشرم الشيخ)محفوظ, 

يبع .ومن أىم مواقع الغوص فى طابا جزيرة الشعاب, مرسى المقبال , رأس الحبيق, أبو جالوم بنو 
 (. 2009برقة, النجوم)السيد, 

 الجبال  -5
المواطن  نوعية تتميز المناطق الجبمية فى جنوب سيناء بالتنوع البيولوجى الفريد والذى يتمثل فى

حدرات الجبمية، األودية الموجودة داخل نطاقاتيا، مثل قمم الجبال، األودية الصدعية، المن
ويرجع فقدان التنوع البيولوجى فى المناطق الجبمية إلى األنشطة  .الصحراوية, والكيوف الجبمية

البشرية مثل الصيد، قطع األشجار، اإلتجار فى األنواع, التنمية العمرانية, تغير المناخ والكوارث 
  (.2014الطبيعية )وزارة البيئة,
 الدراسة الميدانية 

خدمت الدراسة المنيج الوصفى التحميمى باعتباره أحد مناىج البحث العممى التى تيدف إلى است
وصف وتقييم الوضع الحالى من أجل التنبؤ بالمستقبل, ويستخدم المنيج الوصفى أيضًا لتحديد 
ة العالقة بين متغيرات الدراسة التى تتمثل فى المتغير المستقل وىو االتجاىات نحو السياحة البيئي

 لمعاممين بشركات السياحة والمتغير التابع االستدامة. 
 

 اختيار عينة البحث

http://www.southsinai.gov.eg,2019/
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ــــوب ســــيناء  ــــى محافظــــة جن ــــة )أ( ف ــــغ عــــدد شــــركات الســــياحة فئ ــــة شــــركات  189يبم شــــركة )غرف
( . قامــــــــت الباحثــــــــة باختيــــــــار عينــــــــة عشــــــــوائية مــــــــن تمــــــــك 2020الســــــــياحة ووكــــــــاالت الســــــــفر, 

كـــــاًل مـــــن مدينـــــة شـــــرم الشـــــيخ ومدينـــــة دىـــــب ( شـــــركة ســـــياحة فـــــى 30الشـــــركات وبمـــــغ عـــــددىا )
( موظــــف داخــــل تمــــك الشــــركات لتقيــــيم اتجاىــــاتيم نحــــو 90حيــــث تــــم توزيــــع االســــتمارات عمــــى )

 السياحة البيئية , والتعرف عمى آرائيم بشأن تحقيق االستدامة .
 طريقة جمع البيانات الميدانية

  ويشتمل االستبيان عمى ما يمي:، اعتمدت الباحثة عمى أسموب االستبيان كأداة لجمع البيانات
يشــــتمل عمــــى أربعــــة أســــئمة لمتعــــرف عمــــى مــــدى اىتمــــام الســــياح بإتبــــاع مبــــادئ  األول: القسممممم

ـــــــدور الـــــــذى تقـــــــوم بـــــــو شـــــــركة  االســـــــتدامة خـــــــالل رحـــــــالت الســـــــياحة البيئيـــــــة , مـــــــدى أىميـــــــة ال
الســـــــياحة لجعـــــــل رحمـــــــة الســـــــياحة البيئيـــــــة أكثــــــــر اســـــــتدامة , األســـــــباب التـــــــى تعـــــــوق شــــــــركات 

ياحة عــــــن دمــــــج مبــــــادئ االســــــتدامة فــــــى رحــــــالت الســــــياحة البيئيــــــة و أيضــــــًا آراء العــــــاممين الســــــ
  حول القرارات الجديدة التى قامت بإصدارىا وزارة الدولة لشئون البيئة.   

، وقـــــد اتجاىات العـــــاممين بشـــــركات الســـــياحة نحـــــو الســـــياحة البيئيـــــة يتعمـــــق بــــــ القسمممممم الثمممممان :
 .عبارة ( 15) لثانيالقسم ا عباراتبمغ مجموع 

، عبـــــاراتبعـــــدد مـــــن ال االســـــتدامة تـــــم التعبيـــــر عـــــنوقـــــد " االســـــتدامةيتعمـــــق بــــــ "القسمممممم الثالمممممث: 
 عبارات. ( 7) يابمغ مجموع التى و 

ــــــــة  ــــــــة لمعــــــــاممين بشــــــــركات الســــــــياحة, قامــــــــت الباحث ولتقيــــــــيم االتجاىــــــــات نحــــــــو الســــــــياحة البيئي
 (1997)دراســـة  مـــن (The Ecotourism Scale, TES)باالســـتعانة بمقيـــاس يســـمى 

Sirakaya . 
( اســـــتمارة عمـــــى 100وقـــــد بمـــــغ عـــــدد االســـــتمارات الموزعـــــة عمـــــى العـــــاممين بشـــــركات الســـــياحة )

ــــــى )30) ــــــة عم ــــــد 90( شــــــركة ســــــياحة . وتمــــــت اإلجاب ــــــل نســــــبة الفاق ــــــى مقاب ــــــط ف ( اســــــتماره فق
( اســـــتمارات . وبالتـــــالى فـــــإن عـــــدد االســــتمارات التـــــى تـــــم جمعيـــــا وتحميميـــــا إحصـــــائيًا 10وىــــى )
 ( استمارة. 90يبمغ )
 يب اإلحصائية المستخدمة األسال

ــــــــامج اإلحصــــــــائي  ــــــــم اســــــــتخدام البرن ــــــــة (SPSS,Ver.26ت ــــــــات الدراســــــــة الميداني ــــــــل بيان ( لتحمي
وذلــــــك مــــــن خــــــالل اســــــتخدام األســــــاليب اإلحصــــــائية التالية:أســــــاليب اإلحصــــــاء الوصــــــفي وىــــــى 

ـــــــق ـــــــة النســـــــبية ومســـــــتوى التحق ـــــــاط بيرســـــــون: .المتوســـــــط الحســـــــابي واألىمي وأيضـــــــًا معامـــــــل ارتب
ــــار  ــــرات الدراســــة مــــدى صــــحة الفــــرض األول،الختب ــــين متغي ــــة ب ــــاس العالق تحميــــل , ويســــتخدم لقي
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أثير المتغيــــــر تــــــ، ويســــــتخدم لقيــــــاس الثــــــانىالختبــــــار مــــــدى صــــــحة الفــــــرض : بســــــيطنحــــــدار الاال
 . المستقل عمى المتغير التابع
 نتائج الدراسة الميدانية 

 معامالت صدق وثبات االستبيان 
تــــــم حســــــاب معــــــاممى الصــــــدق والثبــــــات ألســــــئمة االســــــتبيان لمتأكــــــد مــــــن أن مفــــــردات االســــــتبيان 

الحصـــــول عمـــــى نفـــــس النتـــــائج عنـــــد تكـــــرار تســــتطيع أن تقـــــيس مـــــا وضـــــعت لقياســـــو وأنـــــو يمكـــــن 
. وقامـــــــت الباحثـــــــة بالتأكـــــــد مـــــــن صـــــــدق القيـــــــاس باســـــــتخدام نفـــــــس األداة وفـــــــي نفـــــــس الظـــــــروف

 االستبيان من خالل ما يمي: 
 االتساق الداخم صدق 

تـــــم حســـــاب صـــــدق اإلتســـــاق الـــــداخمي بـــــين درجـــــة كـــــل مفـــــردة والب عـــــد الـــــذي تنتمـــــي اليـــــو تمــــــك 
( وجـــــــــاءت جميـــــــــع قـــــــــيم 0.887، 0.328المفـــــــــردة, وتراوحـــــــــت قـــــــــيم معامـــــــــل االرتبـــــــــاط بـــــــــين )

(، ممــــــا 0.01معــــــامالت االرتبــــــاط موجبــــــة، وىــــــذه القــــــيم دالــــــة إحصــــــائيًا عنــــــد مســــــتوى داللــــــة )
ق الــــــداخمي لالســــــتبيان. كمــــــا تــــــم حســــــاب صــــــدق اإلتســــــاق الــــــداخمي يشــــــير إلــــــى صــــــدق االتســــــا

ـــــاط ألبعـــــاد االســـــتبيان  لكـــــل ب عـــــد مـــــن أبعـــــاد االســـــتبيان ـــــيم معامـــــل االرتب ـــــائج أن ق وأظيـــــرت النت
(، وجــــــاءت جميــــــع قــــــيم معــــــامالت االرتبــــــاط موجبــــــة، كمــــــا أن 0.825، 0.629تراوحــــــت بــــــين )

ــــــة ) ــــــة إحصــــــائيًا عنــــــد مســــــتوى دالل ــــــع ىــــــذه القــــــيم مقبول ــــــى صــــــدق 0.01جمي (، ممــــــا يشــــــير إل
 االتساق الداخمي لالستبيان. 

 الصدق الذات 
قامــــــت الباحثــــــة بحســــــاب الصــــــدق الــــــذاتي لكــــــل ب عــــــد مــــــن أبعــــــاد االســــــتبيان مــــــن خــــــالل الجــــــذر 
التربيعـــــي لقــــــيم معــــــامالت الثبــــــات، وأوضــــــحت النتـــــائج أن قــــــيم معامــــــل الصــــــدق الــــــذاتي ألبعــــــاد 

جــــــاءت جميــــــع قــــــيم الصــــــدق الــــــذاتي مقبولــــــة (، و 0.878، 0.850اســــــتبيان تراوحــــــت مــــــا بــــــين )
 إحصائيًا، مما يشير إلى الصدق الذاتي لالستبيان . 

 ستبيانثبات اال
ــــــات  ــــــاخ وحســــــاب ثب ــــــا كرونب ــــــات ألف ــــــات االســــــتبيان مــــــن خــــــالل حســــــاب ثب ــــــم التحقــــــق مــــــن ثب ت
التجزئــــــــــة النصــــــــــفية، وأظيــــــــــرت النتــــــــــائج أن معــــــــــامالت ثبــــــــــات ألفــــــــــا كرونبــــــــــاخ جــــــــــاءت فــــــــــي 

ـــــــــي المـــــــــدى 0.772، 0.724المـــــــــدى) ـــــــــة النصـــــــــفية جـــــــــاءت ف ـــــــــات التجزئ (، وأن معـــــــــامالت ثب
( كحـــــــــد أدنـــــــــى، 0.717( حيـــــــــث تراوحـــــــــت قـــــــــيم معـــــــــامالت الثبـــــــــات بـــــــــين )0.751، 0.717)
ثبـــــات وصـــــالحية  د( كحـــــد أقصـــــى، وجميعيـــــا معـــــامالت مرتفعـــــة إحصـــــائيًا ممـــــا يؤكـــــ0.772و)

 استخدام االستبيان ومالئمتو ألغراض الدراسة.
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ــــات تعــــزز النتــــائج التــــي ممــــا ســــبق يتضــــح أن اال ــــة مــــن الصــــدق والثب ســــتبيان يتســــم بدرجــــة عالي
 تم الحصول عمييا من البيانات لموصول لمنتائج النيائية لمدراسة.

 دراسةاإلحصاء الوصف  ألبعاد ال
االتجاىــــــــات البيئيــــــــة، ) تيــــــــة:تــــــــم معالجــــــــة مؤشــــــــرات اإلحصــــــــاء الوصــــــــفي ألبعــــــــاد الدراســــــــة اآل

 مفـــــــرداتمــــــن مفـــــــردة مقيــــــاس ليكـــــــرت الخماســــــي لقيـــــــاس كــــــل  اســـــــتخدام(، وقـــــــد تــــــم االســــــتدامة
ويقابمـــــو األرقـــــام (، موافـــــق بشـــــدة، موافـــــق، محايـــــد، أرفـــــض، أرفـــــض بشـــــدةاالســـــتبيان كمـــــا يمـــــي )

وفقـــــــًا  التاليـــــــة معادلـــــــةالموافقـــــــة مــــــن خـــــــالل ال ىمســـــــتو (، وقـــــــد تحـــــــدد 1، 2، 3، 4، 5اآلتيــــــة: )
  :(2014لكرش وآخرون)

 مستوي الموافقة =
N – 1 

N 

ــــــث  ــــــى ( N)تشــــــير حي ــــــوة ال، (5ســــــاوي )تعــــــدد االســــــتجابات و إل ــــــد ق ــــــردةويمكــــــن تحدي طبقــــــًا  مف
ــــــاس  ــــــي مقي ــــــي لقوتيــــــا عم ــــــع، متوســــــط، مــــــنخفض"ثالث ــــــل  ليكــــــرت مرتف ــــــإ" أي تحوي ــــــاس ىل  مقي

 لممعادلة التالية: طبقاً  ثالثي
 1311=  4 = 1 – 5 الموافقة = ىمستو 

1 1 

ـــــة لكـــــل اســـــتجابة مـــــن اســـــتجابات االســـــتبيان ىومـــــد ىمســـــتو ( 1ويوضـــــح الجـــــدول رقـــــم )  الموافق
  كما يمي:

 من استجابات االستبيان الموافقة لكل استجابة ىومد ىمستو : 1 جدول

 مستوى التحقق األىمية النسبية المدى

 منخفض 46.6% -% 20 2.33 – 1

 متوسط 73.4% -% 46.8 3.67 – 2.34

 مرتفع 100% -% 73.6 5 – 3.68
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 األسئمة المتضمنة ف  االستبيانتحميل 
ــــم )يوضــــح الجــــدول  ــــات ونســــبتيا المئويــــة 2رق ــــي االســــتبيان وعــــدد اإلجاب ( األســــئمة المتضــــمنة ف

   كما يمي:
:األسئمة المتضمنة ف  استبيان العاممين بالشركات السياحية وعدد اإلجابات ونسبتيا 2 جدول

 المئوية

 العدد اإلجابات المحتممة األسئمة
النسبة 
 المئوية

ح بإتبمممماع مبممممادئ ياإلممممى أى مممممدى ييممممتم السمممم
 –جتماعيممممة والثقافيممممةاال –سممممتدامة )البيئيممممةاال
 قتصادية( خالل رحالت السياحة البيئية؟اال

 - - ال ييتمون عمى اإلطالق

 %86.7 78 ييتمون إلى حد ما

 %13.3 12 ييتمون بشكل كبير

 %100 90 اإلجمال 

ممما ىممو تقييمممك لممدور شممركة السممياحة فممى جعممل 
 ستدامة؟ارحمة السياحة البيئية أكثر 

 8.9 8 ليس ليا دور عمى اإلطالق

 %17.8 16 ليا دور ىام إلى حد ما

 %73.3 66 ليا دور ىام جدا  

 %100 90 اإلجمال 

ممما ىممى األسممباب التممى تعمموق شممركات السممياحة 
السممياحة سممتدامة فمى رحممة العمن دممج مبمادئ ا

 البيئية؟

 %62.2 56 ستدامةعدم الوعى والمعرفة بمبادئ اال

سمممتدامة سمممببًا فممممى عتقممماد بمممأن سياسمممات االاال
 تخفيض أرباح الشركة

4 4.4% 

سممتدامة بإتبمماع مبممادئ اال ياحىتمممام السمماعممدم 
 أثناء الرحمة

8 8.9% 

عدم وجود الدعم الكافى من القائمين عمى إدارة 
 البيئيةأماكن السياحة 

22 24.4% 

 %100 90 اإلجمال 

 11.1 10 غير جيدة عمى اإلطالقما رأى سيادتكم فى القرارات الجديدة التى قامت 
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 العدد اإلجابات المحتممة األسئمة
النسبة 
 المئوية

بإصدارىا وزارة الدولة لشئون البيئمة خمالل عمام 
والخاصمممممممة بتطبيمممممممق نظمممممممام إصمممممممدار  2019

التصمماريا البيئيممة لممارسممة األنشممطة السممياحية 
داخممل المحميممات الطبيعيممة وأيضممًا زيممادة رسمموم 

 الطبيعية بجنوب سيناء؟زيارة المحميات 

 11.1 10 غير جيدة

 %24.4 22 جيدة إلى حد ما

 %13.3 12 جيدة

 %40 36 جيدة جداً 

 %100 90 اإلجمال 

 
 (90)إجمـــــالي عينـــــة الدراســـــة مـــــن العـــــاممين بالشـــــركات الســـــياحية أن ( 2)يتضـــــح مـــــن الجـــــدول 

ــــــذي يتضــــــمن ، و مفــــــردة ــــــق بالســــــؤال األول ال ــــــاع فيمــــــا يتعم ــــــى أى مــــــدى ييــــــتم الســــــائحون بإتب إل
ـــــــةمبـــــــادئ اال ـــــــةاال –ســـــــتدامة )البيئي قتصـــــــادية( خـــــــالل رحـــــــالت الســـــــياحة اال –جتماعيـــــــة والثقافي

%(، وعـــــدد الـــــذين 86.7( مفـــــردة بنســـــبة )78؟ يبمـــــغ عـــــدد الـــــذين ييتمـــــون إلـــــى حـــــد مـــــا )البيئيـــــة
 %(. 13.3بة )( مفردة بنس12ييتمون بشكل كبير )

ــــاني و  ــــق بالســــؤال الث ــــة الســــياحة فيمــــا يتعم ــــى جعــــل رحم ــــدور شــــركة الســــياحة ف مــــا ىــــو تقييمــــك ل
ــــــر  ــــــة أكث ــــــى اإلطــــــالق ) ســــــتدامة؟االبيئي ــــــيس ليــــــا دور عم ــــــغ عــــــدد آراء ل ( مفــــــردات بنســــــبة 8يبم

ـــــى حـــــد مـــــا )8.9) ـــــردة بنســـــبة )16%(، وعـــــدد آراء ليـــــا دور ىـــــام إل %(، وعـــــدد آراء 17.8( مف
 %(. 73.3( مفردة بنسبة )66جدًا )ليا دور ىام 

ــــــث  مــــــا ىــــــى األســــــباب التــــــى تعــــــوق شــــــركات الســــــياحة عــــــن دمــــــج وفيمــــــا يتعمــــــق بالســــــؤال الثال
عـــــدم الـــــوعى والمعرفـــــة بمبـــــادئ يبمـــــغ عـــــدد آراء  ســـــتدامة فـــــى رحمـــــة الســـــياحة البيئيـــــة؟مبـــــادئ اال

ســــــــتدامة عتقــــــــاد بــــــــأن سياســــــــات االاال%(، وعــــــــدد آراء 62.2( مفــــــــردة بنســــــــبة )56) ســــــــتدامةاال
ــــــاح الشــــــركة ىتمــــــام اعــــــدم %(، وعــــــدد آراء 4.4( مفــــــردات بنســــــبة )4) ســــــببًا فــــــى تخفــــــيض أرب

%(، وعـــــــدد آراء 8.9( مفـــــــردات بنســـــــبة )8) ســـــــتدامة أثنـــــــاء الرحمـــــــةبإتبـــــــاع مبـــــــادئ اال حياالســـــــ
( مفـــــــردة 22) عـــــــدم وجـــــــود الـــــــدعم الكـــــــافى مـــــــن القـــــــائمين عمـــــــى إدارة أمـــــــاكن الســـــــياحة البيئيـــــــة

 %(.24.4بنسبة )
مـــــا رأى ســـــيادتكم فـــــى القـــــرارات الجديـــــدة التـــــى قامـــــت بإصــــــدارىا وفيمـــــا يتعمـــــق بالســـــؤال الرابـــــع 

ــــــق نظــــــام إصــــــدار التصــــــاريح  2019وزارة الدولــــــة لشــــــئون البيئــــــة خــــــالل عــــــام  والخاصــــــة بتطبي
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ــــــارة  ــــــات الطبيعيــــــة وأيضــــــًا زيــــــادة رســــــوم زي البيئيــــــة لممارســــــة األنشــــــطة الســــــياحية داخــــــل المحمي
( 10يبمــــــــغ عــــــــدد آراء غيــــــــر جيــــــــدة عمــــــــى اإلطــــــــالق ) نــــــــوب ســــــــيناء؟المحميــــــــات الطبيعيــــــــة بج

( مفـــــــــــــردات بنســـــــــــــبة 10%(،  ويبمـــــــــــــغ عـــــــــــــدد آراء غيـــــــــــــر جيـــــــــــــدة )11.1مفـــــــــــــردات بنســـــــــــــبة )
%(، ويبمـــــغ عـــــدد 24.4( مفـــــردة بنســـــبة )22%(، ويبمـــــغ عـــــدد آراء جيـــــدة إلـــــى حـــــد مـــــا )11.1)

مفــــــردة بنســــــبة  (36%(، ويبمــــــغ عــــــدد آراء جيــــــدة جــــــدًا )13.3( مفــــــردة بنســــــبة )12آراء جيــــــدة )
(40 .)% 
 ُبعد االتجاىات البيئيةتحميل مفردات  -

 :آراء المبحوثين فى المفردات المرتبطة بُبعد االتجاىات نحو السياحة البيئية  3 جدول

 المفردة م
أرفض 
 بشدة

 موافق محايد أرفض
موافق 
 بشدة

المتوسط 
 الحساب 

األىمية 
 النسبية

مستوى 
 التحقق

 الترتيب

1 
 شمركات تمنظم عمملالت  والقوانين الموائا  إتباع

 الت  تضعيا وزارة شئون البيئة. السياحة

 60 20 10 - - ك
 1 مرتفع 91% 4.55

% - - 11.1 22.2 66.7 

2 
بممممالقرب مممممن  أو األثريممممة المواقممممعفمممم   التخيمممميم

 الممرات والمسارات.

 4 12 12 24 38 ك
 8 منخفض 42.2% 2.11

% 42.2 26.7 13.3 13.3 4.4 

3 
والمخمفممممممات فمممممم  المحميممممممات  النفايممممممات تممممممرك

 الطبيعية.

 - 6 - 12 72 ك
 14 منخفض 26.6% 1.33

% 80 13.3 - 6.7 - 

4 
جمعيمممات ل مسممماىمات تقمممديممسممماعدة السمممياح ل

 وذلك أثناء رحمتيم. المحميةالبيئة  مايةح

 12 22 20 12 24 ك
 7 متوسط 56.8% 2.84

% 26.7 13.3 22.2 24.4 13.3 

5 
 غيممممر/  أجانممممب سممممياحيين مرشممممدين سممممتئجارإ

 .محميين

 - 6 10 24 50 ك
 11 منخفض 33.6% 1.68

% 55.6 26.7 11.1 6.7 - 

6 
مقاصمممد المبمممال  فممم  ال لزيمممارة ترحالالممم نظممميمت

 مشيورة. ياولكنزيارتيا 

 24 34 28 4 - ك
 5 مرتفع 77.2% 3.86

% - 4.4 31.1 37.8 26.7 

 والمتفق عمييا. المحددة المسارات تجاوز 7
 2 6 6 24 52 ك

 10 منخفض 33.8% 1.69
% 57.8 26.7 6.7 6.7 2.2 

 .والنباتات الرممية الكثبان عمى السير 8
 2 2 4 20 62 ك

 13 منخفض 29.2% 1.46
% 68.9 22.2 4.4 2.2 2.2 
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 المفردة م
أرفض 
 بشدة

 موافق محايد أرفض
موافق 
 بشدة

المتوسط 
 الحساب 

األىمية 
 النسبية

مستوى 
 التحقق

 الترتيب

9 
سمممائا قبمممل الرحممممة تحتممموي  لكمممل كتيبمممات تقمممديم
 عن المقصد السياح  البيئ . معموماتعمى 

 56 18 10 2 4 ك
 3 مرتفع 86.6% 4.33

% 4.4 2.2 11.1 20 62.2 

10 
 والشممممعاب)النممممادرة(  الغريبممممة بممممالطيور تجمممماراإل 

 .المرجانية

 - 2 2 8 78 ك
 15 منخفض 24% 1.20

% 86.7 8.9 2.2 2.2 - 

11 
 خالل والكائنات البحرية األسماك جمع من الحد
 .مةالرح

 58 10 2 2 18 ك
 4 مرتفع 79.4% 3.97

% 20 2.2 2.2 11.1 64.4 

12 
 الحياة مع لمغايةلإلتصال المباشر  فرص توفير
 .البرية

 18 28 8 12 24 ك
 6 متوسط 60.8% 3.04

% 26.7 13.3 8.9 31.1 20 

13 
 البيئممممممات فمممممم  المزعجممممممة المحركممممممات تشممممممغيل
 .الطبيعية

 - 6 4 20 60 ك
 12 منخفض 30.2% 1.51

% 66.7 22.2 4.4 6.7 - 

14 
 خممممالل لمتحمممممل قابمممممة غيممممر منتجممممات سممممتخداما

 .الرحمة

 2 8 12 8 60 ك
 9 منخفض 34.2% 1.71

% 66.7 8.9 13.3 8.9 2.2 

15 
إتاحة الفرصة لاللتقاء والتفاعل مع المجتمعمات 

 المحمية ف  المقصد السياح  البيئ .

 55 31 2 2 - ك
 2 مرتفع 90.8% 4.54

% - 2.2 2.2 34.4 61.1 

 المتوسط العام

 293 211 130 174 542 ك
 متوسط 53% 2.65

% 40.2 12.9 9.6 15.6 21.7 

العـــــــاممين بالشـــــــركات الســـــــياحية  إلجابـــــــات عـــــــامالمتوســـــــط أن ال( 3يتضـــــــح مـــــــن الجـــــــدول رقـــــــم )
توســـــــطًا )محايـــــــدًا( ، حيـــــــث بمـــــــغ جـــــــاء مب عـــــــد االتجاىـــــــات البيئيـــــــة المرتبطـــــــة ب عمـــــــى المفـــــــردات

ــــــة (، 2.65متوســــــطيا الحســــــابي ) ــــــى إجاب ــــــةوجــــــاءت أعم ــــــى ب عــــــد االتجاىــــــات البيئي ــــــردة لم عم مف
ــــــغ متوســــــطيا الحســــــابي ) (1) ــــــى )(، و 4.55حيــــــث بم ــــــنص عم ــــــاعت ــــــوائح  إتب ــــــوانين الم ــــــي والق الت

(، فـــــــي حـــــــين جـــــــاءت أقـــــــل التـــــــي تضـــــــعيا وزارة شـــــــئون البيئـــــــة الســـــــياحة شـــــــركات تـــــــنظم عمـــــــل
ـــــــــى ب عـــــــــد االتجاىـــــــــات البيئيـــــــــة لبـــــــــات إجا ـــــــــغ متوســـــــــطيا الحســـــــــابي  (10مفـــــــــردة )معم حيـــــــــث بم
  (.المرجانية والشعاب)النادرة(  الغريبة بالطيور تجاراإلتنص عمى )(، و 1.20)
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 االستدامة تحميل مفردات  -

 المرتبطة باالستدامة المفردات :آراء المبحوثين فى 4 جدول

 المفردة م
أرفض 
 بشدة

 موافق محايد أرفض
موافق 
 بشدة

المتوسط 
 الحساب 

األىمية 
 النسبية

مستوى 
 التحقق

 الترتيب

تقميممممل التممممأثير السمممممب  عمممممى البيئممممة الطبيعيممممة  1
 والحفاظ عمييا.

 8 4 12 33 33 ك
 7 منخفض 42.4% 2.12

% 36.7 36.7 13.4 4.4 8.9 

إحتفاظ السكان المحميمين بثقمافتيم التم  تميمزىم  2
 دون أن يتأثروا بسموكيات السياح وعاداتيم.

 40 32 8 6 4 ك
 3 مرتفع 81.6% 4.08

% 4.4 6.7 8.9 35.6 44.4 

دعم االقتصاد المحم  لمسمكان المحميمين نتيجمة  3
 األنشطة السياحية.

 58 20 10 2 - ك
 1 مرتفع 89.6% 4.48

% - 2.2 11.1 22.2 64.4 

الفيمممم الجيمممد ممممن قبمممل السمممياح لقيممممة المممموارد  4
 الطبيعية ف  مقاصد السياحة البيئية.

 6 3 21 36 24 ك
 6 منخفض 44.6% 2.23

% 26.7 40 23.3 3.3 6.7 

توعية السائا بالسمات الثقافية لممجتممع المذي  5
 يزوره.

 11 4 12 35 28 ك
 5 منخفض 45.4% 2.27

% 31.1 38.9 13.3 4.4 12.2 

6 
تزويمممد المجتممممع المحمممم  بالمعموممممات الشممماممة 
عممممن السممممياح الوافممممدين لخمممممق قاعممممدة أفضممممل 

 الستقباليم وضيافتيم.

 52 28 6 4 - ك
 2 مرتفع 88.4% 4.42

% - 4.4 6.7 31.1 57.8 

شمممراك السمممكان المحميمممين فمممى النشممماط  7 دممممج واا
 السياحى البيئى 

 26 30 12 18 4 ك
 4 متوسط 72.4% 3.62

% 4.4 20 13.3 33.3 28.9 

 المتوسط العام

 201 121 81 134 93 ك
 متوسط 66.4% 3.32

% 14.7 21.3 12.9 19.2 31.9 

العــــــاممين بالشــــــركات الســــــياحية  إلجابــــــات عــــــامالمتوســــــط أن ال( 4يتضــــــح مــــــن الجــــــدول رقــــــم )
توســـــــــطًا، حيـــــــــث بمـــــــــغ متوســـــــــطيا الحســـــــــابي جـــــــــاء ماالســـــــــتدامة المرتبطـــــــــة ب عمـــــــــى المفـــــــــردات

حيـــــث بمـــــغ متوســـــطيا الحســـــابي  (3مفـــــردة )لمعمـــــى االســـــتدامة وجـــــاءت أعمـــــى إجابـــــة (، 3.32)
ـــــــــى )(، و 4.48) ـــــــــنص عم ـــــــــين نتيجـــــــــة األنشـــــــــطة ت دعـــــــــم اإلقتصـــــــــاد المحمـــــــــي لمســـــــــكان المحمي

حيــــث بمــــغ متوســــطيا  (1مفــــردة )معمــــى االســــتدامة ل(، فــــي حــــين جــــاءت أقــــل إجابــــات الســــياحية
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تقميـــــــل التـــــــأثير الســـــــمبي عمـــــــى البيئـــــــة الطبيعيـــــــة والحفـــــــاظ تـــــــنص عمـــــــى )(، و 2.12الحســـــــابي )
  (.عمييا

 
 اختبارات فروض الدراسة وتحميل النتائج 

 حميمياوت األولنتائج الفرض  -
االتجاىات البيئية لدى العاممين بين  اً دالة إحصائي توجد عالقةينص الفرض األول عمى : " 

ة خميج العقبة وتحقيق االستدامة بالمنطقة " . ولمتحقق من ىذا الفرض بشركات السياحة بمنطق
 بين رتباطمعامالت اال( مصفوفة 5)، ويوضح الجدول بيرسون ارتباطمعامل  ةالباحث تستخدما

 كما يمي:االتجاىات البيئية وتحقيق االستدامة 
 االتجاىات البيئية وتحقيق االستدامة  بين رتباطمعامالت اال : مصفوفة 5 جدول

 تحقيق االستدامة االتجاىات البيئية األبعاد

  1.00 االتجاىات البيئية

 1.00 **0.324 تحقيق االستدامة

 (0.01دالة عند مستوى داللة ) **

ـــــد مســـــتوى ) عالقـــــةد و وجـــــ( 5)مـــــن الجـــــدول يتضـــــح  ـــــة إحصـــــائيًا عن ـــــة دال ( بقيمـــــة 0.01إيجابي
ـــــــــين  (0.324) ارتبـــــــــاطمعامـــــــــل  ـــــــــة وتحقيـــــــــق االســـــــــتدامة لـــــــــدى العـــــــــاممين ب االتجاىـــــــــات البيئي

 بالشركات السياحية بمنطقة خميج العقبة. 
 حميمياوت الثانىنتائج الفرض 

لالتجاىــــــات البيئيــــــة لــــــدى العــــــاممين  اً دال إحصــــــائييــــــنص الفــــــرض الثــــــانى عمــــــى " يوجــــــد تــــــأثير 
ـــــــق االســـــــت ـــــــة فـــــــي تحقي ـــــــيج العقب ـــــــة خم ـــــــار بالشـــــــركات الســـــــياحية بمنطق ـــــــة " . الختب دامة بالمنطق

( 6صــــــحة ىــــــذا الفــــــرض تــــــم اســــــتخدام اختبــــــار تحميــــــل االنحــــــدار البســــــيط ، ويوضــــــح الجــــــدول )
 نتائج معامالت االرتباط المتعدد لتأثير االتجاىات البيئية في تحقيق االستدامة كما يمي: 

 : نتائج معامالت االرتباط المتعدد لتأثير االتجاىات البيئية ف  تحقيق االستدامة 6جدول 

قيمة 
(R) 

قيمة 
(R

2) 
قيمة 

Adjusted 
(R

2) 

الخطأ 
مجموع  النموذج المعياري

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
(F) 

مستوى 
 الداللة

 0.01 10.340 138.700 1 138.700 اإلنحدار 3.66250 0.095 0.105 0.324
 13.414 88 1180.422 البواق 
 - 89 1319.122 المجموع
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( أن القــــدرة التفســــيرية والتنبؤيــــة لالتجاىــــات البيئيــــة فــــي التنبــــؤ بتحقيــــق 6يتضــــح مــــن الجــــدول )
( وىــــــي 10.340بمغــــــت ) (F)%(، كمــــــا يتضــــــح أن القيمــــــة اإلحصــــــائية 9.5االســــــتدامة ىــــــي )

(؛ ممـــــا يشـــــير إلـــــى وجـــــود عالقـــــة تـــــأثير ذات 0.01قيمـــــة دالـــــة إحصـــــائيًا عنـــــد مســـــتوى داللـــــة )
ــــل صــــحة الفــــرض بوجــــود  ــــذا نقب ــــق االســــتدامة، ل ــــة وتحقي ــــين االتجاىــــات البيئي ــــة إحصــــائية ب دالل
ــــــي  ــــــة ف ــــــث أســــــيمت االتجاىــــــات البيئي ــــــق االســــــتدامة، حي ــــــى تحقي ــــــة عم ــــــأثير لالتجاىــــــات البيئي ت

( نتـــــــــائج تحميـــــــــل 7%( مـــــــــن تبـــــــــاين تحقيـــــــــق االســـــــــتدامة، ويوضـــــــــح الجـــــــــدول )10.5) تفســـــــــير
 االنحدار المتعدد لتأثير االتجاىات البيئية عمى تحقيق االستدامة كما يمي: 

 لتأثير االتجاىات البيئية ف  تحقيق االستدامة : نتائج تحميل االنحدار البسيط   7جدول 

معامالت اإلنحدار  النموذج
 (B)غير المعيارية 

الخطأ المعياري 
 لمعامالت النموذج

معامالت اإلنحدار 
 (Betaالمعيارية )

لمعامالت  (T)قيمة 
 النموذج

مستوى 
 الداللة

 0.01 3.216 0.324 0.096 0.308 االتجاىات البيئية

ــــــد مســــــتوى داللــــــة ( 7يتضــــــح مــــــن الجــــــدول ) ( 0.01)وجــــــود تــــــأثير إيجــــــابي دال إحصــــــائيًا عن
ــــة خمــــيج  ــــدى العــــاممين بالشــــركات الســــياحية بمنطق ــــق االســــتدامة ل ــــة عمــــى تحقي لالتجاىــــات البيئي

" T(، وبمغـــــــــت قيمـــــــــة "0.324العقبـــــــــة، حيـــــــــث بمغـــــــــت قيمـــــــــة معامـــــــــل اإلنحـــــــــدار المحســـــــــوبة )
 (.  0.308(، وبمغت قيمة تأثير االتجاىات البيئية عمى تحقيق االستدامة )3.216)

 نتائج البحث 
عـــــن دمـــــج فـــــى منطقـــــة خمـــــيج العقبـــــة األســـــباب التـــــى تعـــــوق شـــــركات الســـــياحة  مـــــن أىـــــم -1

 ســــتدامةعــــدم الــــوعى والمعرفــــة بمبــــادئ االىــــى  الســــياحة البيئيــــة التســــتدامة فــــى رحــــمبــــادئ اال
كالمحميــــــات  عــــــدم وجــــــود الــــــدعم الكــــــافى مــــــن القــــــائمين عمــــــى إدارة أمــــــاكن الســــــياحة البيئيــــــة و

 الطبيعية . 
نـــــة البحـــــث أكـــــدت أن اىتمـــــام الســـــياح بإتبـــــاع مبـــــادئ االســـــتدامة إن النســــبة األكبـــــر مـــــن عي -2

خــــالل رحــــالت الســــياحة البيئيــــة فــــى منطقــــة خمــــيج العقبــــة يعتمــــد عمــــى ثقافــــة الســــائح وجنســــيتو 
ـــــة  , حيـــــث أن الســـــائح اإلنجميـــــزى واأللمـــــانى والفرنســـــي لديـــــو معرفـــــة بيئيـــــة جيـــــدة واىتمـــــام بالبيئ

مصـــــرى والروســـــى واألوكرانـــــى لـــــيس لديـــــو المعرفـــــة التبـــــاع مبـــــادئ االســـــتدامة , بينمـــــا الســـــائح ال
 والوعى البيئى الكافى التباع مبادئ االستدامة. 

ــــى  -3 ــــأ عم ــــأثيرًا إيجابي ــــؤثر ت إن اتجاىــــات العــــاممين بشــــركات الســــياحة نحــــو الســــياحة البيئيــــة ت
ـــــة  ـــــة البيئي ـــــادة المعرف ـــــة , ممـــــا يســـــتدعى ضـــــرورة زي ـــــيج العقب ـــــى منطقـــــة خم ـــــق االســـــتدامة ف تحقي

لعـــــاممين فيمـــــا يخـــــص الســـــياحة البيئيـــــة وكيفيـــــة ممارســـــتيا بشـــــكل ســـــميم ممـــــايؤدى إلـــــى ليـــــؤالء ا
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ـــــى مقاصـــــد الســـــياحة  ـــــق االســـــتدامة ف ـــــالى تحقي ـــــدييم وبالت ـــــة ل ـــــة االيجابي ـــــادة االتجاىـــــات البيئي زي
 البيئية. 

ــــــيج العقبــــــة أن  - 4 ــــــى منطقــــــة خم ــــــة العظمــــــى مــــــن العــــــاممين بشــــــركات الســــــياحة ف أكــــــد الغالبي
, وىــــذا يتفــــق ســــتدامةافــــى جعــــل رحمــــة الســــياحة البيئيــــة أكثــــر  ور ىــــام جــــدا  شــــركة الســــياحة ليــــا د

ــــــــــى أن شــــــــــركات الســــــــــياحة  Khairat&Maher (2012)مــــــــــع دراســــــــــة   ىــــــــــىالتــــــــــى تشــــــــــير إل
 .ستدامةاأكثر أنماط سياحية تحقيق ل األساس

بــــالرغم مـــــن االتجاىـــــات المحايـــــدة لمعـــــاممين فـــــى شـــــركات الســـــياحة نحـــــو الســـــياحة البيئيـــــة ,  -5
ــــى حيــــث تؤكــــد دراســــة  ــــع الفعم ــــر بالضــــرورة عــــن الواق ــــك اليعب  Haertal ( (1999إال أن ذل

ـــــــث أنيـــــــا تكـــــــون مجـــــــرد  ـــــــى حي ـــــــر بالضـــــــرورة عـــــــن ســـــــموكيم الحقيق ـــــــراد ال تعب ـــــــات األف أن إجاب
ــــد ذلــــك أيضــــًا  ــــة. ويؤي ــــات  مثالي ــــل )دراســــة إجاب التــــى ذكــــرت أن شــــركات الســــياحة  (2006خمي

ــــــة الــــــرحالت مــــــن العديــــــد تقــــــوم بتنظــــــيم ــــــى تتنكــــــر التــــــي ، البيئي  ،" خضــــــراء رحــــــالت" أنيــــــا عم
ــــى فقــــط تســــعى الواقــــع فــــي ولكنيــــا ــــق إل ــــي تشــــارك وال ، ســــريع ربــــح تحقي ــــي وعــــي حــــدوث ف  بيئ
  .حقيقي

ــــــــة العــــــــاممين بشــــــــركات  -6 ــــــــر مــــــــن عين الســــــــياحة فيمــــــــا يخــــــــص لقــــــــد أجمعــــــــت النســــــــبة األكب
 الســـــمبي التـــــأثير االســـــتدامة , عمـــــى أن الســـــياحة البيئيـــــة ال تســـــاىم فـــــى تحقيـــــق كـــــاًل مـــــن تقميـــــل

ـــــى ـــــة البيئـــــة عم ـــــد مـــــن قبـــــل الســـــياح لقيمـــــة المـــــوارد  والحفـــــاظ الطبيعي عمييـــــا وأيضـــــًا الفيـــــم الجي
بينمــــــا أكــــــدت النســــــبة األكبــــــر مــــــن العينــــــة عمــــــى أن  .الطبيعيــــــة فــــــي مقاصــــــد الســــــياحة البيئيــــــة

الســـــــياحة البيئيـــــــة تســـــــاىم فـــــــى دعـــــــم االقتصـــــــاد المحمـــــــي لمســـــــكان المحميـــــــين نتيجـــــــة األنشـــــــطة 
 . البيئى  السياحى النشاط فى المحميين السكان واشراك السياحية وأيضًا دمج

 توصيات البحث 
 توصيات موجية إلى شركات السياحة 

 الدولة وزارة تضعيا التى والشروط والقوانين التعميمات بإتباع السياحة شركات قيام ضرورة -
 .  الطبيعية المحميات داخل السياحية األنشطة مزاولة يخص فيما عمميا تنظم والتى البيئة لشئون

ـــــــين منـــــــدوبين مـــــــن بيـــــــا العـــــــاممين بتوعيـــــــة الســـــــياحة شـــــــركات قيـــــــام ضـــــــرورة -  الشـــــــركة وممثم
ــــــــرحالت ومنظمــــــــى ــــــــة الســــــــياحين والمرشــــــــدين الشــــــــاممة ال ــــــــة المــــــــوارد بأىمي ــــــــدة البيئي ــــــــى الفري  ف
 .  بيا اإلضرار دون سميم بشكل البيئية السياحة ممارسة وكيفية الطبيعية المحميات

 معاً  السياحة ووزارة البيئة وزارةتوصيات موجية إلى 
 والسياحة السفر ووكاالت شركات غرفة فى متمثالً  السياحية الغرف اتحاد بين ضرورة التعاون -

لتوفير الدورات التدريبية التى  الطبيعية المحميات إدارة فى متمثالً  الطبيعة حماية قطاع وبين
 ممارستيا وكيفية وأىميتيا البيئية لمسياحة الصحيح بالمفيوم السياحية الشركات تيدف إلى توعية
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ى تيدف إلى الت التدريبية البرامج عمىأن اإلنفاق . حيث االستدامة مبادئ مع يتماشى سميم بشكل
الطبيعية يعد  الموارد وحماية صونل لمجتمعيةا المشاركة وتفعيل البيئية السياحة مفيومب يةالتوع
ستمرارية ةستدامال اً ىام ياً حيو  أمراً  منيا  الفاقد وتقميل,  الطويل المدى عمى اإليكولوجية النظم وا 

 ىاعناصر  وفقد تدىورىاإلى  تؤدي التي الخاطئة السمبية والممارسات داتييدتالوالحد من 
   يا.ومكونات

ضرورة حصول شركات السياحة التى تعمل فى مجال تنظيم رحالت السياحة البيئية عمى  -
 ترخيص من وزارة البيئة ووزارة السياحة معًا. 

 المراجع العربية : 
"  (2008) آسيا/الشرق األوسطالمكتب اإلقميمي لمنطقة غرب , تحاد الدولي لحماية الطبيعةاال -

, األسكندرية, مصر ة, مكتب"ستدامة فى العالم العربى رؤية من الجنوبتقرير حول مستقبل اال
  16ص
  42, ص( السياحة البيئية , مجموعة النيل العربية , القاىرة2005الخضيرى, محسن أحمد ) -
( " تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى خميج العقبة ", 2009السيد, رحاب محمد محمد ) -

 رسالة ماجستير غير منشورة, كمية السياحة والفنادق, جامعة حموان  
( " دليل توصيف البيئة والتنمية , محافظة جنوب سيناء " , برنامج 2007جياز شئون البيئة ) -

 البيئة سيم , وزارة الدولة لشئون 
( " أثر االتجاىات البيئية فى تنمية السموك البيئى المسئول 2008حسن, عبد الحميد سعيد ) -

لدى طمبة كمية التربية بجامعة السمطان قابوس" , المجمة التربوية, جامعة الكويت, مجمس النشر 
   205, ص88, عدد 22العممى, مجمد 

( " السياحة البيئية والفندق البيئى)تنمية سياحية مستدامة 2006خميل, شيرين عبد القادر ) -
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The research aims to assess the attitudes of  tourism companies' 

employees towards Ecotourism and determine the impact of these 

attitudes on achieving sustainability in The Region of  The Gulf of 

Aqaba, which is one of  the most important destinations for Ecotourism in 

Egypt. The importance of  this research is  identifying  the variables that 

affect the achievement of sustainability in Ecotourism destinations. The 

study used analytical descriptive method to determine the relationship 

between the study variables and the field study was conducted by 

distributing questionnaires to a sample of  90 employees in tourism 

companies in the Gulf of Aqaba Region. The results indicated that the 

tourism company has a very important role in making the Ecotourism 

journey more sustainable as well as the attitudes of  tourism companies' 

employees towards Ecotourism have a positive impact on achieving 

sustainability in the Gulf of Aqaba Region . The study recommends the 

necessity of co operation between the Chamber of Tourism Companies 

and Travel  Agencies and the Nature Conservation Sector to provide 

training programs for employees of Tourism Companies, which aim to 

educate them about the principles of Ecotourism, its importance and how 

to practise it properly in order to achieve  sustainability. 
  


