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التخطيط السياحي البيئي كآلية لتنمية السياحة البيئية المستدامة : بالتطبيق عمي قطاع مرسي عمم 
 السياحي.

 
 أسماء سعيد أحمد األسرج

 

 قسم مسوح الموارد الطبيعية –مدرس 
 جامعة مدينة السادات –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 
 

  الممخــص
لقد زاد اإلىتماـ بالبيئة خالؿ السنوات القميمة 
الماضية نتيجة إنتشار العديد مف المشكالت البيئية 
التي زادت مف معدالت التموث وانبعاثات الغازات 
واإلستخداـ الكثيؼ لمموارد والتي أصبحت جميعيا 

ستدامتيا  ويعد اّلتخطيط  ،تيدد بقاء البيئة وا 
لوقائية المعاصرة السياحي البيئي أحد اآلليات ا

لحماية البيئة بأسموب محكـ ومقتصد يمكف مف 
خاللو تحقيؽ العديد مف األىداؼ التنموية 
االقتصادية واإلجتماعية. كما يمكف مف خاللو تنظيـ 
دارة النشاط السياحي البيئي بجميع عناصره  وا 
وأنشطتو حيث يوفر إطار عممي إلتخاذ القرارات 

ناطؽ ذات الطبيعة الصحيحة الالزمة إلدارة الم
الخاصة، وتيدؼ الدراسة الي معرفة دور التخطيط 
السياحي البيئي في التنمية السياحية البيئية 
المستدامة ، وقد تـ إستخداـ عينة غرضية مف 
العامميف بالجيات المنوطة بوضع خطط التنمية 

 إستمارة إستبياف  07السياحية البيئية ، تـ توزيع عدد 
 

 
إستمارة صالحة لمتحميؿ  07 وتـ إسترجاع عدد

 اإلحصائي ، وتوصمت الدراسة الي وجود عالقة 
 

إيجابية بيف األىداؼ التي يسعي التخطيط السياحي 
البيئي إلي تحقيقيا ومواجية المشكالت التي تعوؽ 
تحقيؽ التنمية السياحية البيئية المستدامة بمنطقة 

% ، ليذا أوصت  39مرسي عمـ بنسبة  وصمت الي 
سة بضرورة إستخداـ التخطيط السياحي البيئي الدرا

كآلية لتنمية السياحية البيئية المستدامة بمنطقة 
 مرسي عمـ.

الكممات الدالة: التخطيط السياحي البيئي، التنمية 
السياحية البيئية المستدامة، قطاع مرسي عمـ 

 السياحي.
 

 المقدمة
 

ظيرت في األونة االخيرة العديد مف األليات الحديثة 
لمتخطيط و التي تعكس جميعيا مدي االىتماـ 
بالبيئة وبالمشكالت والتحديات التي تتعرض ليا مف 

 المجلة العلمية لكلية السيبحة والفنبدق

 (0202) ، اإلصذار الثبني 71العذد 

 0172-1202الرقم الذولي التسلسلي: 

 0810-0712الرقم الذولي التسلسلي اإللكتروني:
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جراء ممارسة األنشطة الغير مسئولة والتي تسببت 
في إحداث أضرار ومخاطر بيئية )الرميدي والزؽ 

بيئي أىـ ىذه ( . ويعد التخطيط السياحي ال7700،
األليات حيث ظير كنتيجة لتفاقـ المشكالت البيئية 
متعددة األثار والتي لـ يعد التخطيط التقميدي ألية 

( وييتـ التخطيط 7700فاعمة لمتعامؿ معيا )زعزوع،
( 7702السياحي البيئي كما يري الرميدي وطمحي)

السياحي في  بوضع صورة تقديرية مستقبمية لمنشاط
الؿ فترة زمنية محددة وذلؾ بعمؿ منطقة معينة خ

حصر لمواردىا ووضع خطة ذات أىداؼ محدده، 
كما يرتكز عمي البعد البيئي واآلثار البيئية المتوقعة 
لخطط التنمية السياحية عمي المدي القريب أو البعيد 
مما يسيـ في  المحافظة الموارد  البيئية سواء كانت 

وآخروف  طبيعية أو إجتماعية أو إقتصادية )عمرو
،7700.) 

وفي الوقت الحالي أصبحت السياحة البيئية مف 
أسرع األنماط السياحية نموا تحظي بإىتماـ كبير 
لدي العديد مف دوؿ العالـ سعيا منيا  لتحقيؽ 
استدامة ىذا النمط الذي تشكؿ الموارد البيئية 

( وكما  Ioannis)2017عنصر الجذب الرئيسي بو 
ف خالؿ التخطيط ( انو م7700يري المبروؾ )

السياحي البيئي يمكف وضع خطة تنمية سياحية 
مستدامة لمواقع السياحة البيئية والتنبؤ بمستقبميا 
ووضع طريقة عمؿ وأسموب منظـ يتـ فيو ترجمة 
التوجيات التنموية المنشودة إلى مخططات عمرانية 
مستدامة؛ ليذا يعد أىـ أدوات التنمية السياحية 

 المستدامة. 
منطقة جنوب البحر االحمر وخاصة قطاع وتعتبر 

مرسي مف المناطؽ السياحية الواعدة في مصر 
حيث تمتاز بجماؿ الطبيعة البكر مع وجود العديد 

مف مقومات جذب طبيعية فريدة ومتنوعة تالئـ 
ممارسة العديد مف أنشطة السياحة البيئية  تتمثؿ في 
امتالؾ مسطحات مائية متفردة تمتاز شواطئيا 

الشعاب المرجانية، الحياة النباتية والحيوانية و  بوجود
مجموعة فريدة مف الجباؿ واالودية واليضاب و 
عيوف المياه، باإلضافة إلى ثروتيا مف األثار 
القديمة والمزارات الدينية. وقد تـ اعالف مناطؽ 
مختمفة في جنوب البحر االحمر كمنطقة إيكولوجية 

مستدامة بيف ضمف مشروع البحراالحمر لمتنمية ال
(. 7707الجانبيف المصري واالمريكي ) أبو زيد ،

ومف ىنا جاءت فكرة البحث لدراسة الوضع الحالي 
بمنطقة الدراسة والوقوؼ عمي أىـ المشكالت التي 
تعاني منيا، وكيفية إستخداـ التخطيط السياحي 
البيئي لحؿ ىذه المشكالت وتحقيؽ التنمية السياحية 

 ا .البيئية المستدامة بي
 اإلطار النظري لمدراسة

 أوال : التخطيط السياحي البيئي
 مفيـو التخطيط  السياحي البيئي  – 0

يعد التخطيط  السياحي البيئي أحد اآلليات اليامة 
التي يمكف مف خالليا تحديد الطرؽ الوقائية لمحد 

( ،وىذا ما  7700مف تموث البيئة الرميدي والزؽ )
يميزه عف التخطيط التقميدي حيث لـ يأخذ البعد 
البيئي بعيف اإلعتبار عند إعداد الخطط التنموية  

رار بالبيئة السياحية السياحية ،مما أدي إلي اإلض
وتمويثيا واإلخالؿ بتوازنيا اإليكولوجي )عبد الظاىر 

(. وكما يري الرميدي 7700وآخروف، 
( إف مف أىـ األسباب التي أدت  7702وطمحي)

 إلي ظيور مفيـو التخطيط السياحي البيئي ما يمي : 
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عدـ وجود وعي كافي بأىمية وقيمة الموارد  -
ي إلي سوء إستغالليا السياحية البيئية، مما أد

ستنزافيا   وا 
التوسع اإلقتصادي والصناعي والتكنولوجي   -

مع غياب التشريعات والقوانيف التي تكفؿ الحفاظ 
 عمي البيئة ومواردىا .

قياـ بعض الدوؿ بإستنزاؼ مواردىا  -
المحدودة بحجة المحاؽ بالتطور العالمي في الدوؿ 

 ؿ القادمة .المتقدمة دوف مراعاة ضياع حقوؽ األجيا
يعرؼ التخطيط السياحي البيئي بأنو رسـ صورة 
تقديرية مستقبمية لمنشاط السياحي في منطقة مف 
خالؿ فترة زمنية محددة، مف خالؿ حصرمواردىا 
الطبيعية، و تحديد أىداؼ خطة التنمية السياحية 
مف أجؿ الوصوؿ إلي تحقيؽ تنمية سياحية مستدامة 

( . ويعرفو 7700سريعة ومنتظمة )المبروؾ، 
( أنو التخطيط الذي يعني  بالدرجة 7700كوساـ)

األولى بالبعد البيئي واألثار البيئية المتوقعة لخطط 
 التنمية السياحية عمى المدى القريب أوالبعيد. 

( أف التخطيط السياحي البيئي 7700ويري زعزوع )
ىو ذلؾ الذي يتصؼ بالشمولية والواقعية مف حيث 

اكؿ البيئية الناجمة، أو التي قد معالجة كافة المش
تنجـ عف استغالؿ وتنمية منطقة ما ويعني بالموارد 
الطبيعية وبالتغيرات التي قد تؤثر عمييا وييدؼ إلي 
تحقيؽ التوازف بيف ثالث ابعاد ىي القضاء عمي 
الفقر ،حماية المجتمع وصحة اإلنساف وحماية 

 البيئة. 
 7702ويشير كال مف الرميدي وطمحي )

ص(" أف التخطيط البيئي ىو التخطيط الذي 700،
ييتـ بالقدرات أو الحموالت البيئية، بحيث ال تتعدي 
مشروعات التنمية الحد البيئي الحرج، وىو الحد 

الذي يجب أف تتوقؼ عنده وال تتعداه حتى ال تحدث 
نتائج عكسية قد تؤدي إلي  ضياع كؿ عوائد 

 مشروعات وخطط التنمية."
( مف حيث 7702ع تعريؼ القريشي)وتتفؽ الباحثة م

أف التخطيط البيئي الفعاؿ ىو الذي يعتمد بشكؿ 
أساسي عمي تنظيـ العالقة بيف االنساف والبيئة 
ستغالؿ الموارد البيئية بشكؿ  وتحديد كيفية حصر وا 
منظـ مع مراعاة حقوؽ األجياؿ القادمة وتتبع اآلثار 

يتيا السمبية وتحديد المشكالت البيئية وكيفية مواج
بفاعمية. ومف ثـ فإف التخطيط السياحي البيئي يسيـ 
في التنبؤ بمستقبؿ الموقع السياحي واإلستعداد 
لمواجيتو مف خالؿ العمؿ عبر خطة تنمية مستدامة 
تترجـ فييا التوجيات التنموية المنشودة إلى 
قتصادية  مخططات عمرانية، وبرامج إجتماعية وا 

 مختمفة.
 حي البيئي تخطيط السياأهداف ال -2

يقوـ التخطيط السياحي البيئي بدور بالغ االىمية في 
تطوير النشاط السياحي في مناطؽ السياحة البيئية 
دارة النشاط  وذلؾ كونو منيجا عمميا لتنظيـ وا 
السياحي بجميع عناصره وأنماطو )عمر وآخروف، 

(. وفي الوقت الحالي أصبح التخطيط 7700
ال غني عنو كونو السياحي البيئي مطمبا أساسيا 

يرتكز بشكؿ أساسي عمي إحداث توازف بيف تحقيؽ 
التنمية السياحية المستدامة وحماية البيئة . وطبقا 

(، فإف التخطيط السياحي 7700لما يراه المبروؾ )
البيئي ييدؼ الي تقديـ صورة واقعية لمموارد 
الطبيعية المتاحة في مناطؽ السياحة البيئية، وكيفية 

كفاءة وعدـ إستنزافيا، لموصوؿ إلي إستغالليا ب
تحقيؽ التكامؿ بيف كافة السياسات التي تطبقيا 
األجيزة والمؤسسات التي ليا عالقة بحماية البيئة. 
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ويمكف إيجاز أىداؼ التخطيط السياحي البيئي كما 
 ( فيما يمي : 7702يري الرميدي وطمحي )

اإلىتماـ بكفاءة إستخداـ الطاقة وتقميؿ الفاقد  -
 يا، والبحث عف مصادر متجددة ليا.من
تحقيؽ العدالة اإلجتماعية عند توزيع األعماؿ  -

 والوظائؼ في مناطؽ السياحة البيئية.
 المحافظة عمى الموارد الطبيعية بكؿ عناصرىا -
حماية المناطؽ ذات الوضع الخاص، كمناطؽ  -

 التراث التاريخي والمحميات الطبيعية.
رانية مثؿ تداخؿ حؿ مشاكؿ التجمعات العم -

إستعماالت األراضي، النمو الغير المنتظـ لبعض 
األحياء والقطاعات، مشاكؿ الطرؽ والمرور داخؿ 

 مناطؽ السياحة البيئية.
تعزيز روح المواطنة والتخفيؼ مف حدة الفقر مف  -

خالؿ دعـ وتشجيع اإلستثمار ورفع معدالت الفوائد 
 واألرباح.

 البيئيأسس التخطيط السياحي  -3
يعد التخطيط السياحي البيئي مف أىـ اآلليات 
الفعالة إلستخداـ موارد مناطؽ السياحة البيئية دوف 
اإلضرار بالبيئة، حيث يسعي لموصوؿ إلي التوازف 
في تحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة مع عدـ إحداث 

(. 7702أي خمؿ في النظاـ البيئي بيا )شوقي،
السياحي البيئي  يمكف توضيح أىـ أسس التخطيط

 مف خالؿ ما يمي :
أ( تقييـ األثر البيئي  : مجموعة اإلجراءات التي 
يمكف مف خالليا تحديد نوع اإلستخداـ األنسب 
واألمثؿ لمبيئة ودرجة التأثير المسموح بيا لألنشطة 
اإلقتصادية والتنموية لمحد مف التأثيرات السمبية عمي 

تخصصات (. وىو يشمؿ عدة 7700البيئة )كوساـ،
 تعمؿ معا كفريؽ واحد لممتابعة 

المستمرة لتسجيؿ التغيرات البيئية التي قد تحُدث 
قتراح البدائؿ أوالحموؿ المالئمة ليا.  أثناء التنفيذ، وا 

( أف تقييـ األثر البيئي في الحفاظ 7702يري أسيا )
 عمي البيئة يكمف فيما يمي :

مدي مالئمة موقع المشروع بيئيا ،وقدرة  -
البيئة لتحمؿ األثار السمبية لألنشطة السياحية 

 والتنموية .
تحديد اآلثار السمبية عمي المجتمع مف  -

 حيث  صحة السكاف، معتقداتيـ الثقافية واإلجتماعية 
اإلستفادة مف تقييـ المشروعات القائمة  -

وآثارىا عمي البيئة، وذلؾ لتجنبيا في المشروعات 
 التي سيتـ تنفيذىا.

بالمشاكؿ المتوقع حدوثيا نتيجة تنفيذ  التنبؤ -
 مشروعات التنمية السياحية، والتعامؿ معيا مبكرا .

توفير المعمومات التي تعزز مف عممية  -
إتخاذ القرارات المرتبطة بمشروعات التنمية السياحية 

 البيئية
ب( نظـ االدارة البيئية : يعد نظاـ اإلدارة البيئية ىو 

لجعؿ البيئة وظيفة مف أوؿ محاولة شاممة وجادة 
وظائؼ المنظمات شأنيا شاف بقية الوظائؼ األخري 
مثؿ وظيفة اإلنتاج ،التسويؽ والمالية )شراؼ، 

(. فيي تعني بالتعديالت المطموبة في نظـ 7700
المنشآت والمنظمات المختمفة، لجعؿ اإلىتماـ بالبيئة 

(. وتساىـ  7700مجااًل مؤثرًا وفعااًل فييا )زعزوع، 
ارة البيئية في تحقيؽ التوازف بيف النمو الحالي اإلد

والمستقبمي لممشروعات عمي المدي الطويؿ وتشمؿ 
مؤشراتيا  كؿ ما يتعمؽ بأداء المؤسسة البيئي مثؿ 
الييكؿ اإلداري لإلدارة البيئية، واإللتزاـ اإلداري 
الخاص بتأثير أنشطة المؤسسة عمي البيئة .، 
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7700( )Ellis et al أىمية نظـ اإلدارة  وليذا فإف
 :السياحي البيئي تتمثؿ فيما يميالبيئية في التخطيط 

تمـز المشروعات التنموية والسياحية بضرورة تجنب -
 إحداث أي تموث مف شأنو اإلضرار بالبيئة 

تحدد األنشطة والخدمات والمنتجات  -
الخاصة بمشروعات التنمية السياحية لمحد مف أثارىا 

 ,.Alexander et al) السمبية عمي البيئة 
2017.) 

تحفز المشروعات عمي التخطيط البيئي في  -
 كافة عممياتيا وتسيـ في تحسيف األداء البيئي ليا . 

تسيـ في رفع الوعي البيئي لمعامميف  -
 بالمؤسسات في القطاعات المختمفة .

ج( نظـ المعمومات الجغرافية: تعرؼ نظـ 
تخدـ لجمع المعمومات الجغرافية بأنيا أنظمة تس

وتخزيف وتحميؿ واسترجاع وعرض البيانات المكانية 
التي توجد عمى األرض وكذلؾ األحداث التي تحدث 
عمييا وتحميميا جغرافيا مما يسيـ في تفسير ىا 

 (et al., 2017مستقبالوتوقع ما سيحدث 
(McLain . 

إف فوائد نظـ المعمومات الجغرافية في مجاؿ 
 مثؿ فيما يمي :التخطيط السياحي البيئي يت

تسيؿ عممية التخطيط البيئي مف خالؿ ربط  -
 البيانات والخرائط وكافة المعمومات في نظاـ واحد.

تخفيض التكاليؼ الخاصة بجمع وتحميؿ وعرض  -
البيانات، وتقميص الوقت المستغرؽ لتحميميا  
         لمحصوؿ عمي نتائج فعالة لمتخطيط البيئي

 (.7702) الرميدي وطمحة ،
تحسيف كفاءة عممية التخطيط لممشروعات  -

السياحية البيئية حيث تسيـ في إتخاذ القرارات بناء 
 عمي معمومات حديثة ودقيقة.

توقع حجـ المخاطر التي قد تتعرض ليا  -
المنطقة السياحية عف طريؽ عمؿ المسح 
الجيوفيزيائي و تحميؿ تمؾ المخاطر حتى يمكف فيما 

 (.    Wanyonyi et al ., 2017بعد لمتصدي ليا )
 ثانيا: السياحة البيئية 

إف الطمب عمي نمط السياحة البيئية في حالة   
صعود ممحوظ ومستمر حيث أصبحت مف أسرع 
القطاعات نموا في صناعة السياحة. والسبب في 
ذلؾ ىو التغير الممحوظ في تفضيالت السائحيف 
وسعييـ لمبعد عف الضوضاء واإلزدحاـ والذىاب 
لألماكف البكر البعيدة عف اإلزدحاـ والتموث عبد 

( . ولقد بدأ االىتماـ بيذا النمط 7702ؿ ) الجمي
حيث أكد  0327السياحي منذ إعالف مانيال عاـ 

في أحد بنوده عمى أف السياحة بكؿ أنواعيا يجب 
أال تمحؽ أي ضرر بالبيئة والموارد الطبيعية والمواقع 

( ، حيث أف 7700التاريخية والثقافية عبد الحكيـ )
الطبيعي، وأنو  تمؾ الموارد جزء مف تراث البشرية

يجب القياـ بالخطوات الالزمة التي تكفؿ الحفاظ 
 عمييا وحمايتيا وتنميتيا .

وكاف مف أىـ دواعي ظيورىا تطور حركة السياحة  
العالمية وظيور مايسمي بالسياحة الجماىيرية والتي 
أدت إلي حدوث العديد مف األضرار البيئية 

سياحة . ليذا فإف الPelis, 2019واإلجتماعية(  )
البيئية جاءت لتعبرعف نوع جديد مف النشاط 
السياحي الصديؽ لمبيئة، الذي يمارسو االنساف وىو 
ليس حرا طميقا يفعؿ ما يشاء دوف محاسبة، بؿ ىو 

 (.(kenawy,2015مسؤوؿ عف ما يفعمو 
 مفهوم السياحة البيئية (1

( بأنيا توظيؼ البيئة لكي 7700يعرفيا غباشي)
تمثؿ نمطًا مف أنماط السياحة التي يمجأ إلييا الفرد 
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لإلستمتاع بجماؿ الطبيعة، والموروثات السياحية 
الحضارية واألثرية والدينية مع مراعاة المحافظة 

 عمي البيئة.  
وعمي الرغـ مف اختالؼ بيف الكثيريف حوؿ مفيـو 

، إال أف ىناؾ إتفاقًا عمي أف السياحة السياحة البيئية
 البيئية تقوـ عمي عدة محاور ىي: 

سياحة بالتعريؼ الكالسيكي، أي ىدفيا  -
الترويج والتعّرؼ عمي المختمؼ والتجديد الشخصي 

 والنفسي. 
سياحة خضراء نظيفة تستند إلى البيئة  -

والطبيعة كذلؾ فيي سياحة مسؤولة، راشدة، أي 
 Taye etحساس بالمسؤولية    )يحكميا الوعي واال

al., 2019 .) 
ىي سياحة متصالحة مع البيئة ، فنتائجيا  -

 في صالح باقي أنماط السياحة األخري والبيئة معًا.
ىي سياحة  مستدامة تتجدد مواردىا، فال  -

 تنضب لدعميا اإلستعماؿ المسئوؿ .
نشاط لو عائد ومردود  سواء مادي أومعنوي  -

 (. 7700)عبد القادر، 
 أنشطة السياحة البيئية (7

ترتكز السياحة البيئية بصورة مباشرة عمى الطبيعة 
فيي عادة ما ترتبط بالتراث الحضاري و التاريخي 
لمشعوب، لذلؾ تتعدد مظاىرىا  وانشطتياو تتنوع 

 طبقا ، والتي مف أىميا ما يمي:
زيارة المحميات الطبيعية حيث السيوؿ والغابات  -

 لبرية. والحيوانات ا
صيد الحيوانات البرية والطيور واألسماؾ    -
(Lama et al., 2019.) 
الغوص تحت الماء واأللعاب المائية ومشاىدة  -

 الشعب المرجانية .

الذىاب إلي الصحاري حيث اليدوء والسكينة   -
 وسباقات الصحاري .

مشاىدة اآلثار والمغامرات وتحميؿ الصخور   -
 الجيولوجية . 

مشاىدة الحرؼ اليدوية واأللبسة التقميدية   -
واألكالت الشعبية، وحضور الميرجانات الثقافية 

 والمخطوطات 
 

 ( أهداف  تنمية السياحة البيئية المستدامة3
  

لقد أصبح مفيوـ السياحة البيئية مف أكثر المفاىيـ 
إرتباطا بمفيوـ التنمية المستدامة حيث يحقؽ تطبيقا 

مابيف عناصر التنمية المستدامة  نموذجيا لمتكامؿ
الثالث وىي البيئة واإلقتصاد والمجتمع ، ويؤكد كال 

 7700؛ 7702؛ عمي،  7700مف )عبد الحكيـ، 
 ،Loanni أف تنمية السياحة البيئية المستدامة )

 تحقؽ عدد مف األىداؼ، يمكف تمخيصيا فيما يمي:
 األىداؼ االقتصادية   (أ
دة لسكاف مناطؽ توفير أعماؿ ووظائؼ جدي -

السياحة البيئية، مما يسيـ في رفع مستوي الدخؿ 
 والمعيشة. 

اإلستخداـ الرشيد لمموارد الطبيعية والبيئية والتنبيو  -
إلي أىمية دورىا في جذب السائحيف )مجاىد ومحمد 

،7702.) 
 ب(  األىداؼ البيئية

تشجيع اإلدارة المستدامة لمناطؽ السياحة  -
الوعي بأىمية حماية الحياة  البيئية رفع مستوى

 الفطرية.
اإلستخداـ المستداـ لمموارد والثروات  -

 الطبيعية وحماية الحياة الفطرية وتنميتيا. 
 ج( األىداؼ االجتماعية والثقافية
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تنمية الوعي الثقافي لدي السائحيف بعادات وتقاليد  -
 شعوب مناطؽ السياحة البيئية .

في إتخاذ القرار إشراؾ ودمج السكاف المحمييف  -
المتعمؽ بعمميات التنمية لتجنب حدوث مقاومة أثناء 

 تنفيذىا  وتنمية ميارتيـ لمتعامؿ معيا.
تنمية العالقات اإلجتماعية ونقؿ المجتمعات  -

المنعزلة إلي المجتمعات المنفتحة ونشر ثقافة 
 (. 7702المحافظة عمى البيئة  )بوزراع ،
 ة د( األىداؼ العمرانية والمعماري

إستخداـ أدوات بناء غير مموثة لمبيئة مع   -  
اإلستعانة بأنماط تخطيطية تتفؽ مع طبيعة البيئة 

 المكانية 
إستخداـ أساليب وطرؽ بناء بسيطة ال تسبب  -

تشوىات بصرية وبيئية مف أجؿ الحفاظ عمي  
الصورة البصرية لممواقع التراثية والتاريخية 

 ( .Rahma,2017والحضارية) 
ثالثا ( تنمية السياحية البيئية المستدامة في قطاع 

 مرسي عمـ السياحي 
إف القياـ بعمميات التنمية السياحية المستدامة 
لمناطؽ السياحة البيئية ليس باألمرالييف، حيث توجد 
العديد مف التحديات ذات الصمة بالطبيعة الخاصة 
لتمؾ المناطؽ والتي مف الممكف أف تقؼ حائؿ 

 (  7700باس،أماميا )ع
لتنمية السياحة البيئية    Rhama 7700ويري ) )

المستدامة يجب السعي إلي  زيادة العوائد 
اإلقتصادية مف السياحة الي جانب تحسيف النواحي 
اإلجتماعية التي تتمثؿ في تثقيؼ المجتمع المحمي ، 
والسياسية مثؿ إصدار وتنفيذ سياسات وقوانيف 

بيئية ىذا في ظؿ وجود داعمة لمتنمية السياحية وال
خطة طويمة األجؿ، تراعي الطاقة اإلستيعابية 

لممناطؽ ذات الطبيعة الخاصة وتدعـ مشاركة 
المجتمع المحمي مع توافر الرقابة المستمرة لتقييـ 

 تنفيذ بنود الخطة المتوازنة .
ىذا وتعد مدينة مرسي عمـ واحدة مف أىـ المدف 

ظرا لما تحتويو السياحية في محافظة البحراألحمر، ن
مف طبيعة فريدة ونادرة تتمثؿ فى المناخ المناسب 
لألنشطة السياحية طواؿ العاـ والشواطيء البحرية 
التي تضاىي الشواطيء العالمية الفريدة. كما تضـ 
أجمؿ متحؼ لألحياء المائية عمي مستوي العالـ 
فيي ذو مياه دافئة صافية ومشاىد بحرية نادرة 

بحرية توازييا خطوط الشعاب تمتاز بتواجد جزر 
 المرجانية التي تصمح لمسياحة الرياضية والرحالت
البحرية والغطس، حيث أنيا التزاؿ تحتفظ بطبيعتيا 

؛ 7700؛ عبد القادر، 7700البكر  )كماؿ والزؽ، 
(. وليذا فإف منطقة مرسي عمـ تعد 7702عمي، 

بمثابة منظومة متكاممة مف منتجات السياحة البيئية 
توفرة مف طبيعة ثرية متنوعة البيئات  بما 

( ، وفيما يمي دراسة بيئية لممنطقة 7707)أبوزيد،
 . SWOTباالعتماد عمي مصفوفة التحميؿ الرباعي

) القوة ، الضعؼ   SWOTنموذج التحميؿ الرباعي 
 .والفرص ، التحديات (
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 نقاط الضعف نقاط القوة
 الموقع الجغرافي  ●
تتفرد منطقة مرسي عمـ بموقعيا الجغرافي، حيث تقع في  -

محافظة البحر األحمر أكبر محافظات مصر الساحمية 
 الحدودية 

يوجد بيا مطار مرسي عمـ الدولي والذي يقـو بإستقباؿ   -
 العديد مف الرحالت السياحية يوميا.

 المناخ ●
ظروؼ المناخ المثالية تعتبر مف أنسب مناطؽ العالج المناخي حيث 

مف درجة الحرارة واإلشعاع الشمسي الذي يفيد في عالج حاالت ليف 
العظاـ ونسبة الرطوبة والضوء والضغط الجوي المنخفض، خاصة 

 فوؽ الجباؿ لعمؿ توازف حراري بالجسـ.
 المقومات البشرية ●
يمتاز السكاف بعادات وتقاليد إجتماعية تجذب السائحيف  -

قبيمة العبابدة التي تقـو بدور رئيسي في  ومف أشير القبائؿ
 ميداف التبادؿ التجاري بيف مصر والسوداف.

 يعمؿ أفراد تمؾ القبائؿ في الصناعات البيئية. -
 وجود االنماط السياحية المتنوعة مثؿ : ●
: حيث يوجد محميتيف وىما سياحة المحميات الطبيعية -

بالتنوع محمية وادي الجماؿ ومحمية جبؿ عمبة والتي تمتاز 
 البيولوجي.

تتواجد مجموعات مف التركيبات السياحة الجيولوجية:  -
الجيولوجية النادرة ىذا بجانب الثروة التعدينية اليائمة 
المتمثمة في وجود معادف نفيسة مثؿ البالتيف والذىب 

 والفضة والزبرجد. 
يوجد العديد مف المزارات الفرعونية في السياحة الثقافية :  -

ير ومنطقة مويمحة، والرومانية في منطقة منطقة الفواخ
سكيت، واالديرة والمعابد باإلضافة إلي ضريح اإلماـ أبو 

 الحسف الشاذلي.

عدـ استغالؿ اإلمكانات التي تتمتع بيا تمؾ المنطقة والتي  ●
 تالئـ ممارسة العديد مف األنماط السياحية المختمفة مثؿ :

عة ذات : تتواجد بالمنطقة مساحات واسسياحة الجولؼ -
خصائص طبوغرافية متنوعة ومناخ معتدؿ عمي مدار 
العاـ وال يوجد بيا غير مالعب منتجع بورت غالب فقط 

 ويدار بواسطة ميناء مرسي عمـ.
: تمتاز المنطقة بجماؿ الطبيعة البكر  سياحة اليخوت -

خاصة البيئة البحرية وىدوء التيارات المائية وتواجد العديد 
وادي الجماؿ والزبرجد واألخويف  مف الجزرالطبيعية مثؿ 

ىذا بجانب  .وجميعيا مالئمة لممارسة سياحة اليخوت
وجود العديد مف المناطؽ المناسبة لرسو اليخوت وعمؿ 
وقفات لممارسة بعض األنشطة البحرية. وعمي الرغـ مف 
تمؾ اإلمكانات فيي لـ تستغؿ بشكؿ مناسب، حيث اليوجد 

السياحي وىو ميناء  غير مشروع واحد إىتـ بيذا النمط
 بورت غالب.

ضعؼ الخدمات والتسييالت السياحية بجانب القصور في  ●
 البنية التحتية في بعض مناطؽ السياحة البيئية.

توفير مياه الشرب النقية مف أىـ المشاكؿ البيئية التي  ●
تواجو محافظة البحر اإلحمر ألف قطاعات كبيرة مف 

مياه بشكؿ كاؼ أو السكاف ال يتوفر لدييا خدمة توصيؿ ال
ال تتوفر عمى اإلطالؽ ويمجأ ىؤالء السكاف إلى الحصوؿ 
عمى مياه الشرب مف محطات التحمية أو مف اآلبار 

 السطحية في المناطؽ الصحراوية.

 التحديات الفرص
 مشروع البحر األحمر لمتنمية السياحية المستدامة ●

ومطبؽ مف  ىو مشروع مموؿ مف الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية
 الييئة العامة لمتنمية السياحية أىداؼ المشروع:

الصيد الجائر لألسماؾ بقدر يفوؽ قدرة منطقة الصيد عمى  ●
تعويضيا عف طريؽ التكاثر، مما يسبب خمؿ فى التوازف 

 ىالبيئ
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 تقييـ األثر البيئى والرصد والمراقبة البيئية  0-
 تطبيؽ أنظمة اإلدارة البيئية 7- 
 نشر التوعية والتدريب لمتنمية السياحية المستدامة 9-  
تحديد أفضؿ الممارسات البيئية لمتنمية السياحية الساحمية  2- 

 ية والبديمة.والتقميد
 إنشاء قاعدة بيئية لنظـ إدارة المعمومات   2-

مشروع التنمية االقتصادية المستدامة " اليؼ البحر  . ●
األحمر "تابًعا إلى الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية بالشراكة 

 مع جمعية المحافظة عمي البيئة بالبحر االحمر
الرسمية العشوائية  وييدؼ أساًسا إلى تطوير المجتمعات السكنية غير

فى منطقة جنوب البحر األحمر وتنمية األنشطة اإلقتصادية وأنشطة 
 أخرى مثؿ:

 اإلتصاؿ والتوعية البيئية -0
 دعـ السياحة فى المنطقة  -7
 دعـ عمميات حماية البيئة والتنوع البيولوجى- 9

تفعيؿ العمؿ ببنود بعض القوانيف التي تجـر ردـ أجزاء مف  ●
شواطيء البحراألحمر لبناء منشات سياحية وكذلؾ الزاـ 

 كافة المشروعات بعمؿ تقييـ لألاثر البيئي ليا. 

المخاطر التي تسببيا القوارب والزوارؽ، حيث تتخمص مف  ●
الماء المموث ببقايا الزيت والوقود فى البحر، أو تقـو 

 بتفريغ مخمفات الصرؼ الصحى فى الماء .
التخمص مف الصرؼ الصحي مف أىـ المشاكؿ بمحافظة  ●

البحر األحمر، حيث أف بعض المدف ال يوجد بيا شبكة 
تيف(. وتعتمد بعض شال–صرؼ صحي )مرسى عمـ 

المناطؽ عمى خزانات الصرؼ األرضية والتي تفرغ في 
 مناطؽ عشوائية بالصحراء القريبة .

صرؼ مخمفات المنشآت السياحية دوف معالجة عمى   ●
الشبكة العمومية بما تحوية مف كيماويات وعناصر ومواد 

 عضوية ضارة استخداميا في ري المساحات الخضراء 
 -ليا المحميات بسبب : المخاطر التي تتعرض ●
قرارات التخصيص والتنمية االستثمارية التي تتجاىؿ  -

البرامج والخطط طويمة االجؿ لمحفاظ عمي البيئة والتنوع 
 البيولوجي

 إصدار تراخيص إستغالؿ بالمناطؽ ذات الطبيعة الخاصة -
 

 (7707؛ ابوزيد ، 7772المصدر : )التوصيؼ البيئي لمحافظة البحر االحمر ،  
 
 السابؽ الجدوؿ في اليو االشارة تـ ما خالؿ مف

 تراعي وخطط اليات عمي اإلعتماد ضروره تكمف
  البيئية السياحية التنمية عمميات في  البيئي البعد
 إستنزاؼ وعدـ البكر الطبيعة ذات المناطؽ بتمؾ

 التخطيط أدوات دمج أىمية تأتي ،وليذا مواردىا
 والتي السياحية  التنمية خطط ضمف البيئي السياحي

 ؛7702، ؛الساكني) يري كما اىميا مف
 (  7702، وطمحة الرميدي 7702شوقي،

 عف وتفصيمية شاممة بيئية معمومات توافر-أ
 الطبيعية لمبيئة الراىف الوضع بدراسة تتـ: المنطقة

 وصؼ مع طبيعية ومحميات موارد مف تشممو وما
. السكاف أنشطة وكذلؾ وأىميتيا البيئية مكونات
 ىذه وتفيد.  والدقة بالشمولية المعمومات ىذه وتتسـ

 لإلستخداـ الالزمة اآلليات وضع في المعمومات
 المتنوعة اإلحتياجات وسد الموارد ليذه المستداـ
 ضرر إلحاؽ دوف لمسكاف والمستقبمية الحالية
 .بالبيئة

 ىي:  فعاؿ بيئي مخطط عمي ترتكز بيئية إدارة -ب
 :حيث الجيد البيئي التخطيط نجاح أساس

 تنفذ وقد محدودة، بانيا الطبيعية لمموارد ينظر-0
 . سيئة بطريقة استخداميا تـ ما إذا
 في جديد ىو ما كؿ عمي لمتعرؼ دائما يسعي -7

 الخبرة عمي يرتكز ،حيث  البيئة عمي الحفاظ مجاؿ
 (.7700، شراؼ) الواسعة العممية والمعرفة

 العمؿ خطة في واقعية وأىداؼ سياسات يضع -9
 الطاقة عمى التركيز خالؿ مف البيئة لتحسيف البيئي
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 مؤشرات ووضع المشكالت أىـ تحديد و اإلستيعابية
 (.7702عمي،)لرصدىا واقعية

 البيئية المشكالت لتخفيؼ واقعية حموؿ يقدـ -2
 . لممنطقة البيئي العمؿ خطة وضع عند
 بالدرجة البيئية التوعية تعتمد:  البيئية التوعية-ج

 حماية بأىمية لألفراد الحسي اإلدراؾ عمى االولي
 ويري( .   7700شراؼ،) التموث مف البيئة

 البيئية التوعية مف اليدؼ أف(  7700، عروس)
 دراية تطوير ىو البيئية السياحة مناطؽ في خاصة
 يساىـ بدورة وىذا البيئية المشكالت بخطورة األفراد

 إليجاد  وسموكيـ  ومياراتيـ معارفيـ تنمية في
 .والمستقبمية الحالية لممشاكؿ المناسبة الحموؿ

 إلتزاـ مدي مف لمتأكد ىامة أداة: البيئية الرقابة -د
 المخطط في المدرجة بالشروط اإلطراؼ كافة

 تصحيحية آلية توفر أنيا كما البيئي، التنموي
 المخطط تغير إمكانية تتيح والتي العكسية لمتغذية
 وتساىـ( . 7702، أسيا) البيئية لممتغيرات طبقا

 و البيئية لممحاسبة معايير إيجاد في  البيئية الرقابة
 السياحي لمنشاط السمبية التأثيرات عمي الرقابة
 التجاوزات أو اإلنحرافات عمي التعرؼ في وكذلؾ

 إلتخاذ اإلمكانية توفير مع الخطة، تنفيذ في
 تحقيؽ في يسيـ مما التصحيحية  تاإلجراءا
 .(7702 ، الرميدي) النياية في المستيدفة األىداؼ

  التواصؿ إف:  والمجتمعية الشعبية المشاركة -ىػ
 في ممثميو او المحمي المجتمع مشاركة و الفعاؿ
 التنمية عمميات تنفيذ وأثناء البيئي التخطيط عممية

 ودعما قبوال أكثر تجعميـ البيئي والرصد والمراقبة
 واخروف الظاىر عبد) ليا المقاومة عمميات ،وتقمؿ

،7700.) 
 

 

 الميدانية الدراسة: رابعا
 دور عمي التعرؼ إلي الميدانية الدراسة تيدؼ 

 البيئية السياحية تنمية في البيئي السياحي  التخطيط
 وتتمثؿ. السياحي عمـ مرسي قطاع في المستدامة

 السياحي التخطيط خبراء مف عدد في الدراسة عينة
 بجياز  الرسمية السياحية المؤسسات في العامميف
 السياحة، وزارة السياحة، تنشيط ىيئة البيئة، شئوف
 . المحمية التنمية ىيئة

 الدراسة واداة منهج -أ
 وتـ التحميمي، الوصفي المنيج عمي الدراسة إعتمدت
 البيانات لجمع كأداة االستبياف إستمارة إستخداـ
 اإلستبياف إستمارة تصميـ تـ ،حيث لمدراسة األولية

 خالؿ مف المطموبة البيانات وكمية نوع تحديد بعد
 إستخدـ وقد ، الدراسة وفروض وأىداؼ أدبيات
 حيث اإلستبيانات توزيع عند الغرضية العينة أسموب
 مفردات في محددة صفات توافر عمي إعتمدت
 مجتمع في المحددة الصفات ىي تكوف العينة
 معدؿ وبمغ ، استمارة( 07) توزيع تـ. البحث

 % .22.0  يمثؿ ما أي إستمارة( 07) اإلستجابة
 :  أقساـ ثالثة مف االستقصاء إستمارة وتتكوف
 لمجيات  العامة بالبيانات يتعمؽ:  االوؿ القسـ

   السياحية التنمية خطط وضع في المشاركة
 السياحي التخطيط بأىداؼ خاص: الثاني القسـ
 : ىي محاور اربع ويتضمف البيئي

 البيئية االدارة في البيئي السياحي دورالتخطيط-
 والتراث البيولوجي والتنوع الطبيعية البيئة وحماية
شتمؿ  عبارات(9) عمي وا 

 السياحة دعـ في البيئي السياحي التخطيط دور-
شتمؿ المستدامة البيئية    عبارات( 9) عمي وا 
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 تماسؾ في البيئي السياحي التخطيط تأثير-
شتمؿ ورفاىيتو المحمي المجتمع  عبارات( 2)عمي وا 

 البيئية الرقابة في البيئي السياحي التخطيط دور-
شتمؿ البيئة عمي السياحة تاثيرات رصد ( 9) عمي وا 

 .عبارات
  السياحي التخطيط بدور خاص: الثالث القسـ
 في المستدامة البيئية السياحة  تنمية في البيئي
 : محاور ثالثة عمي واشتمؿ عمـ مرسي قطاع

 القصور مواجية في البيئي السياحي التخطيط دور-
( 0)عمي واشتمؿ البيئية السياحية التنمية خطط في

 عبارات
 القصور مواجية في البيئي السياحي التخطيط دور-
 واشتمؿ البيئية السياحة ومباديء اىداؼ وضوح في

 السياحي النشاط عف والمسئوليف عبارات( 2)  عمي
 .الرسمية السياحية بالجيات

 العادات مواجية في البيئي السياحي التخطيط دور-
 عمي واشتمؿ السميمة غير السموكية والممارسات

 .عبارات( 2)
 الدراسة فروض -ب

 إستخداـ بيف معنوية عالقة توجد: الرئيسي الفرض
 البيئية السياحة وتنمية البيئي السياحي التخطيط
 نظر وجية مف عمـ مرسي قطاع في المستدامة
 . الرسمية السياحة مؤسسات في العامميف الخبراء
 :   فرعية فروض أربعة إلي الفرض ىذا وينقسـ

 بيئية إدارة وجود يؤثر:  االوؿ الفرعي الفرض-0
 السياحة تنمية في فعاؿ بيئي مخطط ترتكزعمي

 .عمـ مرسي بمنطقة المستدامة البيئية
 التوعية حمالت تؤثر:  الثاني الفرعي الفرض-7

 بمنطقة المستدامة البيئية السياحة تنمية في البيئية
 عمـ مرسي

 الرقابة وجود يؤثر:  الثالث الفرعي الفرض-9
 المستدامة البيئية السياحة تنمية مواجية في البيئية

 عمـ مرسي منطقة في
 المشاركة تؤثرعمميات:  الرابع الفرعي الفرض-2

 البيئية السياحة تنمية في الفعالة والمجتمعية الشعبية
 .عمـ مرسي منطقة في المستدامة

 تحميل في المستخدمة اإلحصائية األساليب -ج
 :البيانات

 تحميؿ في(  SPSS V.25)   برنامج استخداـ تـ
 استخداـ تـ ،وقد البحث بنتائج والخروج البيانات
 : التالية االحصائية االساليب

 الثبات الختبار"  كرونباخ ألفا" معامؿ -
 .االستبانة وصالحية الداخمي واالتساؽ

 وتحديد لوصؼ المئوية والنسب التكرارات -
  العينة افراد استجابة معدؿ

 المعياري واالنحراؼ الحسابي المتوسط -
 تجاه الدراسة عينة التجاىات النسبية األىمية لتحديد
 االستبانة اسئمة

 واتجاه قوة لحساب سبيرماف ارتباط معامؿ -
 الدراسة ومتغيرات عناصر بيف العالقة

 بيف العالقة لدراسة البسيط االنحدار تحميؿ -
 بينيـ التاثير ودرجة التابع والمتغير المستقؿ المتغير
  الفروض وصحة

 الدراسة نتائج: خامسا 
 .الدراسة لمتغيرات والثبات الصدؽ اختبارات -أ

 بعرض الباحثة قامت: الصدؽ إختبار -0
 مف مجموعة عمى االستبياف استمارة
 التخطيط مجاؿ في والمتخصصيف الخبراء

 مجتمع عمى توزيعيا قبؿ البيئي السياحي
جراء بمالحظاتيـ األخذ وتـ. الدراسة وا 
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 البحث إظيار في ساىمت التي التعديالت بعض
  صورتو الحالية في

 إستخداـ تـ:  والثبات االعتمادية  إختبار -7
 Alpha Correlation Coefficient" " معامؿ
 في داللة االعتمادية تحميؿ أساليب أكثر باعتباره
 مع الدراسة لمتغيرات الداخمي التناسؽ درجة تقييـ

 داخؿ المتغيرات ارتباط خالؿ مف البعض بعضيا
 المتغيرات كافة وارتباط الواحدة، المجموعة
 إحصائيا عميو المتعارؼ ومف. ، البعض، ببعضيا

 . 7.0 عف تقؿ أال يجب االختبار احصائية أف

 ألفا معامؿ أف( 7) رقـ الجدوؿ مف يتضح
 ،%37.7 كاف االستبانة متغيرات لجميع كرونباخ

 مما ،% 33.2 لمصدؽ الكمي المقياس بمغ بينما
 وارتباطيا اإلستقصاء إستمارة بنود ثبات يؤكد

 اإلستبانة محتوي صدؽ يثبت وكذلؾ واتساقيا
 درجة أف كما ، البيانات جمع في المستخدمة
 ، 7.0مف أكثر بمغت لممتغيرات الكمية االرتباط

 بمتغيرات والثقة االعتمادية توافر عمي يدؿ مما
 . الدراسة

 
 

 الصدؽ والثبات الكمى لمتغيرات الدراسة( معامؿ 7جدوؿ رقـ )

 Validityمعامؿ الصدؽ  Cronbach’s Alfaمعامؿ الثبات عدد عناصر اإلستبياف
30 0.992 0.995 

 

 كرونباخ لحساب ثبات محاور اإلستبياف –( قيـ معامالت ألفا 9جدوؿ رقـ )
 كرونباخ –ألفا  عدد العبارات المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاور ـ

 975. 14 مدي تطبيؽ أىداؼ التخطيط السياحي البيئي
 969. 3 االدارة البيئية وحماية المناظر الطبيعية القيمة 1
 965. 4 السياحة البيئية المستدامةالتوعية البيئة ودعـ  2
 959. 4 دعـ عمميات المشاركة الشعبية 3
 974. 3 الرقابة البيئية ورصد تاثيرات السياحة عمي البيئة 4

 970. 16 دور التخطيط السياحي البيئي في تنمية السياحية البيئية المستدامة
 969. 6 مواجةالقصور في خطة التنمية السياحية البيئية 5
 953. 5 مواجيةالقصور في وضوح اىداؼ ومباديء السياحة البيئية 6
 943. 5 مواجيةالعادات والممارسات السموكية السيئة 7

 .992 30 الثبات الكمي الجمالي عبارات االستبياف

 التحميؿ الوصفي لمبيانات العامة والوظيفية لعينة الدراسة -ب
 العمؿ( البيانات العامة وجية 2جدوؿ رقـ  ) 

 % ك 

 

 % ك 

 عهخ اٌؼًّ إٌىع

 13.3 8 هُئخ رٕشُظ اٌطُبحخ 73.3 44 رور

 21.7 13 هُئخ اٌزُّٕخ اٌّحٍُخ 23.7 16 أٔضٍ
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 18.3 11 وزارح اٌطُبحخ اٌطٓ

 43.3 26 عهبز شئىْ اٌجُئخ 28.3 17 03الً ِٓ 
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 3.3 2 اخرٌ

  36.7 22 03اوضر ِٓ 

    

 اٌىظُفخ اٌّطزىٌ اٌزؼٍٍُّ

 13.3 8 االدارح اٌؼٍُب / ِذَر 15 9 ِزىضظ

 46.7 28 االدارح اٌىضطٍ / ِشرف 65 39 ثىبٌىرَىش/ ٌُطبٔص

 40 24 االدرح اٌذُٔب / ػبًِ 20 12 ِبعطزُر

     - - دوزىراح

 
مف خالؿ الجدوؿ السابؽ، يالحظ اف نسبة الذكور 
تمثؿ النسبة االعمي الفراد العينة، حيث بمغت 

%( ، كما يتضح اف اغمب افراد العينة  09.9)
عاما حيث  27واكثر مف  97تتراوح اعمارىـ بيف 

%( ، وأظيرت النتائج اف  00.0بمغت النسبة )
فراد العينة حاصميف عمي مؤىؿ جامعي حيث اغمب ا

% (  يمييـ نسبة الحاصميف  02بمغت نسبتيـ ) 
لي ) اعمي دراسات عميا / ماجستير تصؿ نسبتيـ 

ف الدرجة الوظيفية الفراد ا%( ، كما اتضح  77
 العينة جاءت موزعة كالتالي : 

%( بينما مثمت االدارة الوسطي نسبة  09.9مدير )
%( ، وعف 27%( واالدارة الدنيا بمغت ) 20.0) 

ابة  طبقا لجيات عمؿ أفراد العينة معدؿ االستج
فكانت النسبة االكبر متمثمة في جياز شئوف البيئة )  

( ثـ 70.0( تمييا ىيئة التنمية المحمية ) %29.9%
%( وىيئة تنشيط السياحة )  02.9وزارة السياحة ) 

ري بنسبة % ( ، وأخيرا الجيات األخ 09.9
  .%( 9.9استجابة بمغت ) 

 

 التحميل الوصفي لمتغيرات الدراسة-ج
 ( المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمتغيرات الدراسة2جدوؿ رقـ )

 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغيرات
 2 1.047 3.74 التنوع البيولوجي  والتراث الثقافيالمحور االوؿ : االدارة البيئية وحماية المناظر الطبيعية القيمة ، 

 3 1.000 3.73 المحور الثاني : التوعية البيئة ودعـ السياحة البيئية المستدامة
 1 0.968 3.78 المحور الثالث: دعـ عمميات المشاركة الشعبية وتماسؾ المجتمع المحمي وتعزيز  رفاىيتو

 1 0.948 3.78 تاثيرات السياحة عمي البيئة .المحور الرابع: الرقابة البيئية ورصد 
  991. 3.759 المتوسط المرجح  لمدي تطبيؽ أىداؼ التخطيط السياحي البيئي

 3 0.999 3.77 المحور االوؿ : مواجية القصور في خطط التنمية السياحية البيئية المستدامة
 2 0.980 3.78 السياحة البيئية المستدامةالمحور الثاني: مواجية القصور في وضوح اىداؼ ومباديء تنمية 
 1 0.929 3.86 المحور الثالث :مواجية العادات والممارسات السموكية غير السميمة

  969. 3.803 المتوسط المرجح لدور التخطيط السياحي البيئي تحقيق التنمية السياحة البيئية المستدامة في قطاع مرسي عمم
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 أفراد قبؿ مف إتفاؽ وجود السابؽ الجدوؿ مف يتضح
 السياحي التخطيط يسعي التي األىداؼ حوؿ العينة
 المرجح المتوسط نسبة بمغت حيث لتحقيقيا، البيئي

 . (330). المعياري واإلنحراؼ( 9.023)
 تطبيؽ بمدي الخاصة لممحاور بالنسبة -

 نسبة بمغت فقد البيئي السياحي التخطيط أىداؼ
 وحماية البيئية اإلدارة لمحور الحسابي المتوسط
 .القيمة الطبيعية المناظر

 عمي والحفاظ البيئية التوعية عمميات يدعـ كذلؾ - 
 السياحية االستثمارية المشاريع وتشجيع البيئية

 التراث عمي الحفاظ في تساعد التي واالنشطة
 المستدامة البيئية السياحة يدعـ بما والثقافي الطبيعي

 ذلؾ تحقيؽ في لدوره الحسابي المتوسط بمغ حيث
 والتنوع( 0) المعياري واإلنحراؼ( 9.09)   ليدؼ

 اإلنحراؼ وقيمة (9.09)الثقافي والتراث البيولوجي
 التوظيؼ يراعي حيث (0.720) المعياري

 وموقع نوع وتحديد لألراضي األمثؿ واإلستخداـ
 . السياحية التنمية مشروعات وتصميـ

 المشاركة عمميات دعـ في لدوره بالنسبة أما -
 رفاىيتو وتعزيز المحمي المجتمع وتماسؾ الشعبية

(  9.02) لو الحسابي المتوسط قيمو بمغت فقد
   واإلنحراؼ

 دوره عمي يؤكد مما(7.302)  المعياري -
 القائمة الصراعات وتحميؿ رصد في الفعاؿ

 حسف يدعـ  كما المحمييف السكاف بيف والمحتممة
 كما ؛ السائحيف وبيف بينيـ والمشاركة التواصؿ
 معدالت رفع إلي البيئي السياحي التخطيط ييدؼ
 عمي تأثيرالسياحة معدالت ورصد البيئية الرقابة
( 9.02) الحسابي المتوسط نسبة فبمغت البيئة

 (7.322.)  المعياري واالنحراؼ

 تنمية في البيئي حيالسيا التخطيط دور أما -
 عمـ مرسي قطاع في المستدامة البيئية السياحة
 لدوره العينة افراد تأييد النتائج فتظير السياحي
( 9.279( لمرجح المتوسط قيمة فبمغت لو اإليجابي
 لممحاور وبالنسبة) 3037( .المعياري واالنحراؼ
 : كالتالي  النتائج فكانت بو الخاصة

 التنمية خطط في القصور مواجية محور -
 المتوسط قيمو بمغت المستدامة البيئية السياحية
 قبؿ مف اتفاؽ ىناؾ اف يدؿ مما(  9.00) الحسابي

 السياحي التخطيط عميو يرتكز ما حوؿ العينة افراد
 لمتنمية محددة ومباديء أسس وضع مف البيئي

 معدالت رصد امكانية مع المستدامة البيئية السياحية
 لمراقبة رقابية اليات توفير بجانب بيا االنجاز
 وعدـ المحمية المناطؽ في البيئية السياحة انشطة
 البيئية األوضاع تراعي ال إستغالؿ تراخيص اصدار
 كذلؾ.  بيا الزوار تدفقات وادارة المناطؽ، بتمؾ
 الدراسة بمنطقة الموجودة المقومات إستغالؿ يعزز
 قيمة بمغت وقد جيد، بشكؿ تستغؿ لـ  والتي

 مف اقؿ وىي( 0.720) المعياري اإلنحراؼ
 العينة افراد اراء صحة ممايثبت الحسابي، المتوسط
 .النتائج دقة ويؤكد

 اىداؼ وضوح في القصور مواجية في دوره وعف -
 عمي فانو المستدامة البيئية السياحة تنمية ومباديء

 السياحة انواع احد البيئية السياحة اف مف الرغـ
 مف التي المباديء مف العديد وتشمؿ  المستدامة

 وقؼ بجانب التموث مف السائح حماية أىميا
 يصدر قد أنو إال المحمية لممناطؽ البيئي التدىور
 تحدث قد والتي بالبيئة المضرة التاثيرات بعض عنيا
 الكافي االلماـ عدـ نتيجة مقصودة غير سمبية اثار
 افراد موافقة النتائج وأظيرت. ومبادئيا  بأىدافيا، 
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 في البيئي السياحي التخطيط دور حوؿ العينة
 معدالت رفع الي ييدؼ حيث القصور، ىذا مواجية
 المحمي المجتمع وافراد السائحيف بيف البيئي الوعي
 الطبيعية والمصادر الموارد عمي المحافظة حوؿ

 اإلستيعابية الطاقة معايير وتطبيؽ لممنطقة والثقافية
 البيئية بالمشكالت ،والتنبؤ المحمية لممناطؽ

 ليا حموؿ وضع عمي القدرة لديو أف كما ؛ المستقبمية
 البيئي السياحي التسويؽ إستخداـ ايضا يدعـ ،و

 مف جديدة نوعية وتوفير البيئية السياحة لمناطؽ
 وتقدير إكتشاؼ إمكانية تتيح السياحية العروض
 بمغ وقد.  بيا الخاصة والثقافية الطبيعية المقومات
 في( 9.02) العينة أفراد ألراء الحسابي المتوسط

 أقؿ وىي( 327). بمغ المعياري االنحراؼ اف حيف
 افراد اراء صحة يثبت مما الحسابي المتوسط مف

  العينة
 العادات بمواجية الخاص لممحور بالنسبة -

 بعض تنتج قد ؛ السيئة السموكية والممارسات
 السائحيف بعض قبؿ مف سميمة الغير السموكيات

 مثؿ البيئية السياحة أنشطة بعض ممارسة جراء

 الي يؤدي مما الغوص، وكثرة البحرية الرياضات
 كما المائية االحياء البحريةوىجرة بالحياة االضرار

 وجمع األسماؾ بإطعاـ السائحيف بعض يقوـ
 بيض وجمع البحرية واألصداؼ المرجانية الشعاب
 الصيد عمميات إلى باإلضافة. أوكارىا مف الطيور
 الواضح ومف الصياديف بعض بيا يقوـ التي الجائر

 افراد قبؿ مف تأييد وجود السابؽ الجدوؿ خالؿ مف
 في البيئي السياحي التخطيط دور حوؿ العينة

 بيف توازف وخمؽ السيئة الممارسات ىذه مواجية
 في  فعاؿ دور لو أف كما. والبيئية السياحة انشطة
 ومخمفات  الصحي الصرؼ لمشكالت حموؿ وضع

 واالضرار السمبي التأثير لمنع  السياحية المنشات
 بيئية سياحية تنمية تحقيؽ في يسيـ مما بالبيئة

 الحسابي المتوسط بمغ وقد. بالمنطقة مستدامة
 7.373(  المعياري االنحراؼ قيمو وبمغت( 9.20)
 .العينة أفراد أراء صحة يثبت وىذا)
  

 واختبار الدراسة لمتغيرات االرتباط تحميؿ:  سادسا
 الفروض صحة

 

 معامؿ إرتباط سبيرماف (0جدوؿ رقـ )

 اٌؼاللخ ثُٓ ِزغُراد اٌذراضخ
ِؼبًِ اررجبط 

 ضجُرِبْ

ِطزىٌ 

 اٌّؼٕىَخ

 0.000 (**)  0.930 ِذٌ رطجُك أهذاف اٌزخطُظ اٌطُبحٍ اٌجُئٍ ورُّٕخ اٌطُبحخ اٌجُئُخ اٌّطزذاِخ

االدارح اٌجُئُخ وحّبَخ إٌّبظر اٌطجُؼُخ اٌمُّخ ، اٌزٕىع اٌجُىٌىعٍ  واٌزراس اٌضمبفٍ وِىاعهخ  

 اٌمظىر فٍ خطخ اٌزُّٕخ اٌطُبحُخ اٌجُئُخ     
0.845  (**) 0.000 

االدارح اٌجُئُخ وحّبَخ إٌّبظر اٌطجُؼُخ اٌزٕىع اٌجُىٌىعٍ  واٌزراس اٌضمبفٍ وِىاعهخاٌمظىر فٍ 

 وِجبدٌء  رُّٕخ اٌطُبحخ اٌجُئُخ اٌّطزذاِخ وضىػ اهذاف
0.866  (**) 0.000 

االدارح اٌجُئُخ وحّبَخ إٌّبظر اٌطجُؼُخ اٌمُّخ ، اٌزٕىع اٌجُىٌىعٍ  واٌزراس اٌضمبفٍ وِىاعهخ 

 اٌؼبداد واٌّّبرضبد اٌطٍىوُخ اٌطُئخ

0.793  (**) 

 
0.000 

 0.000 (**)  0.931 اعهخ اٌمظىر فٍ خطخ اٌزُّٕخ اٌطُبحُخ اٌجُئُخ     اٌزىػُخ اٌجُئخ ودػُ اٌطُبحخ اٌجُئُخ اٌّطزذاِخ وِى

اٌزىػُخ اٌجُئخ ودػُ اٌطُبحخ اٌجُئُخ اٌّطزذاِخ وِىاعهخاٌمظىر فٍ وضىػ اهذاف وِجبدٌء 

 رُّٕخ اٌطُبحخ اٌجُئُخ اٌّطزذاِخ
0.890  (**) 0.000 

 0.000 (**)  890 .0 اٌؼبداد واٌّّبرضبد اٌطٍىوُخ اٌطُئخاٌزىػُخ اٌجُئخ ودػُ اٌطُبحخ اٌجُئُخ اٌّطزذاِخ وِىاعهخ 
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دػُ ػٍُّبد اٌّشبروخ اٌشؼجُخ ورّبضه اٌّغزّغ اٌّحٍٍ ورؼسَس رفبهُزه وِىاعهخ اٌمظىر فٍ 

 خطخ اٌزُّٕخ اٌطُبحُخ اٌجُئُخ     
0.921  (**) 0.000 

وِىاعهخاٌمظىر فٍ دػُ ػٍُّبد اٌّشبروخ اٌشؼجُخ ورّبضه اٌّغزّغ اٌّحٍٍ ورؼسَس رفبهُزه 

 وضىػ اهذاف وِجبدٌء رُّٕخاٌطُبحخ اٌجُئُخ اٌّطزذاِخ
0.843  (**) 0.000 

دػُ ػٍُّبد اٌّشبروخ اٌشؼجُخ ورّبضه اٌّغزّغ اٌّحٍٍ ورؼسَس رفبهُزه وِىاعهخ اٌؼبداد 

 واٌّّبرضبد اٌطٍىوُخ اٌطُئخ

0.911  (**) 

 
0.000 

اٌرلبثخ اٌجُئُخ ورطذ ربصُراد اٌطُبحخ ػٍٍ اٌجُئخ وِىاعهخ اٌمظىر فٍ خطخ اٌزُّٕخ اٌطُبحُخ 

 اٌجُئُخ     
0.880  (**) 0.000 

اٌرلبثخ اٌجُئُخ ورطذ ربصُراد اٌطُبحخ ػٍٍ اٌجُئخ وِىاعهخاٌمظىر فٍ وضىػ اهذاف وِجبدٌء 

 رُّٕخ اٌطُبحخ اٌجُئُخ اٌّطزذاِخ
0.819  (**) 0.000 

 رلبثخ اٌجُئُخ ورطذ ربصُراد اٌطُبحخ ػٍٍ اٌجُئخ وِىاعهخ اٌؼبداد واٌّّبرضبد اٌطٍىوُخ اٌطُئخاٌ
0.788  (**) 

 
0.000 

 
 ارتباط عالقة وجود السابؽ الجدوؿ مف يتضح
 النتائج أظيرت حيث الدراسة؛ متغيرات بيف طردية
 السياحي التخطيط بيف طردية ارتباط عالقة وجود
 قيمتو بمغت المستدامة البيئية السياحة وتنمية البيئي

 كال بيف طردية ارتباط عالقة توجد حيث(  7.397)
 التنمية خطة في القصور ومواجية البيئية االدارة مف

 كما ،( 7.222)  قيمتو بمغت  البيئية السياحية
 البيئيةومواجية االدارة بيف طردية ارتباط عالقة توجد

 البيئية السياحة ومباديء اىداؼ وضوح في القصور
 طردية ارتباط عالقة توجد كذلؾ ،(7.200) بقيمة
 والممارسات العادات ومواجية البيئية االدارة بيف

 يتضح كما (7.039)  قيمتو بمغت السيئة السموكية
 البيئة التوعية بيف طردية ارتباط عالقة وجود

 البيئية السياحية التنمية خطة في القصور ومواجية
 طردية ارتباط عالقة توجد كذلؾ(. 7.390) بقيمة
 والممارسات العادات ومواجية البيئية التوعية بيف

 عالقة توجد كما(.  7.237)  السيئة السموكية
 القصور ومواجية البيئية التوعية بيف طردية ارتباط

 البيئية السياحة ومباديء أىداؼ وضوح في
 النتائج أوضحت كذلؾ (7.237)  بقيمة المستدامة

 عمميات دعـ بيف طردية ارتباط عالقة وجود

 التنمية خطة في القصور ومواجية الشعبية المشاركة
 كما ،(  7.370)  قيمتو بمغت البيئية السياحية

 عمميات دعـ بيف طردية ارتباط عالقة توجد
 وضوح في القصور ومواجية الشعبية المشاركة
 المستدامة البيئية السياحة ومباديء اىداؼ

 دعـ بيف طردية ارتباط عالقة توجد ، (7.229)
 العادات وممارسة الشعبية المشاركة عمميات

 ( 7.300) بقيمة السيئة السموكية والممارسات
 طردية ارتباط عالقة وجود النتائج اوضحت واخيرا
 خطة في القصور ومواجية البيئية الرقابة بيف

 ؛(( 7.227 قيمتو بمغت البيئية السياحية التنمية
  البيئية الرقابة بيف طردية ارتباط عالقة توجد كذلؾ

 ومباديء أىداؼ وضوح في القصور ومواجية
 كما ؛(  7.203)  بقيمة المستدامة البيئية السياحة
 البيئية الرقابة بيف طردية ارتباط عالقة توجد

 بمغت السيئة السموكية والممارسات العادات ومواجية
 (7.022)  قيمتيا
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 البسيط اإلنحدار تحميل: سابعا
 ( نتائج تحميؿ االنحدار البسيط0جدوؿ )

 المعنوية F معبمل التحذيذ المصحح Bقيمة  االثر

 0.000 821.146 0.934 0.244 أصر اٌزخطُظ اٌطُبحٍ اٌجُئٍ ػٍٍ رُّٕخ اٌطُبحخ  اٌجُئُخ اٌّطزذاِخ

أصر االدارح اٌجُئُخ وحّبَخ إٌّبظر اٌطجُؼُخ اٌمُّخ ، اٌزٕىع اٌجُىٌىعٍ  

 واٌزراس اٌضمبفٍ ػٍٍ ِىاعهخ اٌمظىر فٍ خطخ اٌزُّٕخ اٌطُبحُخ اٌجُئُخ
0.559 0.861 360.019 0.000 

أصر االدارح اٌجُئُخ وحّبَخ إٌّبظر اٌطجُؼُخ ، اٌزٕىع اٌجُىٌىعٍ  واٌزراس 

 ِىاعهخاٌمظىر فٍ وضىػ اهذاف وِجبدٌء اٌطُبحخ اٌجُئُخاٌضمبفٍ ػٍٍ 
0.623 0.813 252.917 0.000 

أصراالدارح اٌجُئُخ وحّبَخ إٌّبظر اٌطجُؼُخ ، اٌزٕىع اٌجُىٌىعٍ  واٌزراس 

 اٌضمبفٍ ػٍٍ ِىاعهخ اٌؼبداد واٌّّبرضبد اٌطٍىوُخ اٌطُئخ
0.753 0.720 149.271 0.000 

اٌطُبحخ اٌجُئُخ اٌّطزذاِخ ػٍٍ ِىاعهخ اٌمظىر فٍ اصراٌزىػُخ اٌجُئخ ودػُ 

 خطخ اٌزُّٕخ اٌطُبحُخ اٌجُئُخ
0.277 0.905 554.391 0.000 

أصراٌزىػُخ اٌجُئخ ودػُ اٌطُبحخ اٌجُئُخ اٌّطزذاِخ ػٍٍ ِىاعهخاٌمظىر فٍ 

 وضىػ اهذاف وِجبدٌء اٌطُبحخ اٌجُئُخ اٌّطزذاِخ
0.371 0.869 386.411 0.000 

اٌجُئخ ودػُ اٌطُبحخ اٌجُئُخ اٌّطزذاِخ ػٍٍ ِىاعهخ اٌؼبداد أصراٌزىػُخ 

 واٌّّبرضبد اٌطٍىوُخ اٌطُئخ
0.714 0.828 278.501 0.000 

أصر دػُ ػٍُّبد اٌّشبروخ اٌشؼجُخ ورّبضه اٌّغزّغ اٌّحٍٍ ورؼسَس  

 رفبهُزه ػٍٍ ِىاعهخ اٌمظىر فٍ خطخ اٌزُّٕخ اٌطُبحُخ اٌجُئُخ
0.044 0.918 648.348 0.000 

أصر دػُ ػٍُّبد اٌّشبروخ اٌشؼجُخ ورّبضه اٌّغزّغ اٌّحٍٍ ورؼسَس  

رفبهُزه  ػٍٍ ِىاعهخاٌمظىر فٍ وضىػ اهذاف وِجبدٌء اٌطُبحخ اٌجُئُخ 

 اٌّطزذاِخ

0.275 0.837 298.460 0.000 

اصر دػُ ػٍُّبد اٌّشبروخ اٌشؼجُخ ورّبضه اٌّغزّغ اٌّحٍٍ ورؼسَس  

 ٌّّبرضبد اٌطٍىوُخ اٌطُئخرفبهُزه ػٍٍ ِىاعهخ اٌؼبداد وا
0.490 0.865 372.003 0.000 

أصر اٌرلبثخ اٌجُئُخ ورطذ ربصُراد اٌطُبحخ ػٍٍ اٌجُئخ ػٍٍ ِىاعهخ اٌمظىر 

 فٍ خطخ اٌزُّٕخ اٌطُبحُخ اٌجُئُخ
0.004 0.896 501.458 0.000 

أصر اٌرلبثخ اٌجُئُخ ورطذ ربصُراد اٌطُبحخ ػٍٍ اٌجُئخ ػٍٍ ِىاعهخاٌمظىر 

 وضىػ اهذاف وِجبدٌء اٌطُبحخ اٌجُئُخ اٌّطزذاِخفٍ 
0.225 0.827 276.566 0.000 

اصر اٌرلبثخ اٌجُئُخ ورطذ ربصُراد اٌطُبحخ فٍ اٌجُئخ ػٍٍ ِىاعهخ اٌؼبداد 

 واٌّّبرضبد اٌطٍىوُخ اٌطُئخ
0.654 0.751 175.258 0.000 

 

 ىناؾ أف السابؽ بالجدوؿ الموجودة النتائج أظيرت
 حيث ؛ الدراسة متغيرات بيف معنوية تأثير عالقة
 التنمية تحقيؽ عمي البيئي السياحي التخطيط يؤثر

 يوضح كما ،( 39)% بنسبة المستدامة السياحية
 التخطيط أىداؼ بيف تأثير عالقة ىناؾ أف 

 السياحة وتنمية المختمفة بمحاورة البيئي السياحي
 القصور أوجو مواجية في متمثؿ المستدامة البيئية

 اإلدارة أف حيث ؛ حدوثيا تعوؽ التي المشكالت
 عمي تأثير ليا الطبيعية المناظر وحماية البيئية 

 ومباديء اىداؼ وضوح في القصور مواجية
 %(  .20) بنسبة البيئية السياحة
 التنمية خطة في القصور مواجية عمي واثرىا

 التخطيط أف كما ،%( 20) بنسبة البيئية السياحية
 العادات مواجية عمي يؤثر البيئي السياحي

 وىذا%( 07) بنسبة السيئة السموكية والممارسات
 أكد حيث ( 7700)  وآخروف عمر دراسة مع يتفؽ
 وواضحة محددة وقواعد أسس وجود عدـ أف

 لضعؼ مؤشرا يعد السياحية التنمية بخطة موضوعة
 . الموضوعة الخطة
 البيئية السياحة ودعـ البيئة التوعية تؤثر كذلؾ

 التنمية خطة في القصور مواجية عمي المستدامة
 عمي وتؤثر  ،( 37)% بنسبة البيئية السياحية
 ومباديء أىداؼ وضوح في القصور مواجية
 كما ؛%( 20)  بنسبة المستدامة البيئية السياحة

 السموكية والممارسات العادات مواجية عمي تؤثر
 عبد دراسة مع يتفؽ وىذا %(27) بنسبة السيئة
 ضرورة عمي اكد حيث( 7700) وآخروف الظاىر
 السياحية لألنشطة البيئي األثر لتقييـ معايير وضع



 أسمبء سعيذ                                                                                           البيئية المستذامةالتخطيط السيبحي البيئي كآلية لتنمية السيبحة 

 (0202)  الثبني، اإلصذار  71جبمعة اإلسكنذرية ، العذد  –المجلة العلمية لكلية السيبحة والفنبدق  57

 

 الخطة إعداد عند البيئية المناطؽ داخؿ التي
 التنمية لتحقيؽ التخطيط أدوات إحدي بإعتبارىا
 .المستدامة السياحية

 وتماسؾ الشعبية المشاركة عمميات دعـ يؤثر كما
 مواجية عمي رفاىيتو وتعزيز المحمي المجتمع
 بنسبة البيئية السياحية التنمية خطة في القصور

 في القصور مواجية عمي تأثيره ونسبة ،%( 30)
   المستدامة البيئية السياحة ومباديء اىداؼ وضوح

 والممارسات العادات مواجية ويؤثرعمي  ،%( 29) 
 ما مع يتوافؽ وىذا ،( 20)% بنسبة السيئة السموكية
 أىمية الي أشار حيث( 7700) عباس إليو توصؿ
 التخطيط عممية في المحمي المجتمع مشاركة
 السياحية التنمية متطمبات إحدي بإعتبارىا
 . المستدامة

 فعالة بيئية رقابة وجود أف إلى الدراسة توصمت كما
 في تسيـ فيي ، البيئية المناطؽ استدامة عمي يؤثر

 البيئية السياحية التنمية خطة في القصور مواجية
 القصور مواجية  عمي وتأثيرىا  ،%( 20) بنسبة
 البيئية السياحة ومباديء أىداؼ وضوح في

 يؤثر أنو حيف في  ،%( 27)  بنسبة المستدامة
 السموكية والممارسات العادات مواجية عمي عمي

 عبد دراسة مع يتفؽ وىذا ،% ( 07) بنسبة السيئة
 مف أنو إلى توصؿ حيث( 7700)واخروف الظاىر

 التنمية خطة تطبيؽ عمي تؤثر التي التحديات أىـ
 عمي القائميف لدي بيئية رقابة وجود عدـ المستدامة
 وقمة الخاصة الطبيعة ذات والمناطؽ المحميات

 .لدييـ البيئي الوعي
 يمخص نتائج فروض الدراسة : (0والشكؿ رقـ )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

( نتائج إختبار صحة الفروض0شكؿ )

 
 والتوصيات العامة النتائج مناقشة: ثامنا

 السياحي التخطيط أستخداـ أىمية النتائج أظيرت
  االمكانات إستغالؿ خالليا مف يمكف كالية البيئي

 

 
 بيا يمتاز والتي المتنوعة والسياحية الطبيعية والموارد
 مواجية وكذلؾ  السياحي عمـ مرسي قطاع

 تمؾ منيا تعاني التي القصور واوجو المشكالت
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 بيئية سياحية تنمية تحقيؽ في يسيـ مما المنطقة
 :أف حيث مستدامة

 جذب مقومات بو يتوافر عمـ مرسي قطاع -0
 السياحية المناطؽ عف ومميزة  متعددة سياحية
 السياحة أنشطة لممارسة  تصمح والتي االخري
 في والجولؼ اليخوت سياحة مثؿ المتنوعة البيئية
 محدودة أنشطة عمي يقوـ السياحي النشاط اف حيف
 البيئي التوصيؼ فقط السفاري ورحالت الغطس مثؿ

 (.7772)االحمر البحر لمحافظة
 البيئية السياحية التنمية خطة في قصور ىناؾ -7

 بيف كبيرة فجوة وجود عف ناتج  عمـ مرسي بمنطقة
 بيئي سياحي كمقصد عمـ لمرسي النسبية األىمية
 اىتماـ اولويات في ووضعو العاـ طواؿ ممتد

 السياحي والتنشيط التنمية بعمميات المنوطة الجيات
 إمكانية مدي النتائج وأظيرت(. 7707)  أبوزيد

 بخطط إدارجيا يمكف كالية البيئي السياحي التخطيط
 .القصور ىذا لمواجية التنمية

  بيئية ادارة وجود عدـ النظرية الدراسة أظيرت -9
 اصدار عف ناتج الخاصة الطبيعة ذات لممناطؽ
 االستثمارية والتنمية والتخصيص االستغالؿ قرارات
 لمحفاظ االجؿ طويمة والخطط البرامج تتجاىؿ التي
 بقائيا ييدد مما البيولوجي والتنوع البيئة عمي

 أظيرت حيف في ،(  7700، كوساـ)  واستمراريتيا
 التخطيط استخداـ امكانية الميدانية الدراسة النتائج

 البيئية االدارة الي تيدؼ كالية البيئي السياحي
  البيولوجي التنوع القيمة، الطبيعية المناظر وحماية
 . الثقافي والتراث

 مف العديد وجود النظرية الدراسة أظيرت كذلؾ -2
 مثؿ السياحية االشطة ممارسة عف الناتجة المخاطر
 عمى معالجة دوف السياحية المنشآت مخمفات صرؼ

 وعناصر كيماويات مف تحويو بما العمومية الشبكة
 والزوارؽ القوارب  تقـو كما  ضارة عضوية ومواد

 فى والوقود الزيت ببقايا المموث الماء مف بالتخمص
 فى الصحى الصرؼ مخمفات بتفريغ تقـو أو البحر،
 ، المائية باألحياء بالغة اضرار يحدث مما  الماء
 اف أطيرت الميدانية الدراسة نتائج أف حيف في

 البيئية الرقابة الي ييدؼ البيئي السياحي التخطيط
 .البيئة عمي السياحة تاثيرات ورصد

 المناطؽ منيا تعاني التي المشكالت أىـ مف -2
 ىو عمـ مرسي بمنطقة الخاصة الطبيعة ذات

  البحرية ولمكائنات  لالسماؾ الجائر الصيد عمميات
 عف تعويضيا عمى الصيد منطقة قدرة يفوؽ بقدر
 بيا البيئى التوازف فى خمؿ يسبب مما التكاثر طريؽ

 إستخداـ فعالية  أظيرت النتائج اف حيف في ،
 العادات مواجية في البيئي السياحي التخطيط

 سمبا تؤثر والتي السميمة غير السموكية والممارسات
 بالمناطؽ البيولوجي والتنوع الطبيعية الحياة عمي
 .الخاصة الطبيعة ذات

 التوصيات
 إستعراضيا تـ التى السابقة الدراسات إلى إستنادا
 مجموعة إلى التوصؿ تـ،  الميدانى البحث ونتاائج

 :كالتالى وىى واالقتراحات التوصيات مف
 إنجاز مستوي لقياس ومؤشرات معايير وضع -0

 السياحة لتنمية تيدؼ التي البيئية التنموية الخطط
 تأثيرىا لتقييـ وكذلؾ منيا العائد لتعظيـ و البيئية
 نحو عمي وادارتيا اليشة الطبيعة ذات المناطؽ عمي

 مستداـ
 إستخداـ البيئةوتفعيؿ حماية بأىمية الوعي زيادة -7

 الموارد عمي لمحفاظ كالية البيئي السياحي التخطيط
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 والتكنولوجيا البدائؿ أستخداـ وتحفيز ، البيسية
 .وحمايتيا الطبيعية الموارد إستخداـ لترشيد الالزمة

 مشاريع إلقامة األمواؿ رؤوس وجذب تشجيع -9
 صديقة تكوف أف بشرط عمـ مرسي بمنطقة  سياحية
 ومراكز البيئية الفنادؽ انشاء في والتوسع لمبيئة

 القبائؿ بيا تشتير التي اليدوية المنتجات أىـ لعرض
 .بالمنطقة المقيمة

 في واالىمي الخاص القطاع مشاركة تشجيع -2
 وكذلؾ البيولوجيي التنوع وحماية صوف جيود

عادة الشرب، مياه مشروعات في االستثمار  وا 
 .عمـ مرسي بمنطقة المعالج الصرؼ مياه استخداـ

 الفطرية الحياة تحمي التي بالقوانيف العمؿ تفعيؿ -2
 مع والبحرية البرية لمحيوانات الجاائر الصيد وتحـر
 البيئية السياحة أنشطة لممارسة وقيود ضوابط وضع

 السياحةةوالبيئة وزارتي في متمثمة الحكومة قياـ  -0
 البيئية والتوعية التثقيؼ حمالت مف العديد بإطالؽ

 بالمناطؽ السيئة والسموكيات الممارسات مف لمحد
 .الخاصة الطبيعة ذات المحمية

 الجغرافية المعمومات نظـ استخداـ في التوسع -0
 وتحميؿ رصد في بعد مف االستشعار وتقنيات
 البيئية، السياحة مواقع في تحدث التي التغيرات
 عمي المختمفة اأثارىا وتتبع التغيرات، ىذه وتقييـ
 تدعـ كادوات واستخدميا والمجتمع، الطبيعية الموارد

 .البيئي السياحي التحطيط
 السياحية االنماط تنمية في االستثمار تشجيع -2

 و جولؼ مالعب انشاء مثؿ بالمنطقة تقميدية الغير
 الطبية لمنباتات مركز تأسيس ،كذلؾ لميخوت مارينا

 لسياحة الترويج في واستخداميا بالمنطقة الموجودة
  البيئي االستشفاء

 

 المراجع
 العربية المراجع: اوال
َ( رُّٕخ األّٔبط اٌطُبحُخ  ٢3٠٢أثىزَذ ، أضّبء ) -

اٌّطزحذصخ ورٕبفطُخ إٌّزظ اٌطُبحٍ اٌّظرٌ : دراضخ 

ُِذأُخ ػٍٍ لطبع ِرضٍ ػٍُ اٌطُبحٍ ، رضبٌخ 

دوزىراح غُر ِٕشىرح ، وٍُخ اٌطُبحخ واٌفٕبدق ، 

 .٠١١-٠٥١عبِؼخ لٕبح اٌطىَص ، 

َ( رمُُُ اِصبر اٌجُئُخ ٌٍّشبرَغ  ٢3٠١اضُب ، زورَب ) -

حّبَخ ٌٍجُئخ اٌحضرَخ،ِغٍخ رشرَؼبد اٌزؼُّر 

-٦٦واٌجٕبء،عبِؼخ اثٓ خٍذوْ رُبرد ، اٌغسائر ، 

٦١. 

( اٌطُبحخ اٌجُئُخ ثُٓ األهُّخ ٢3٠١ثىزراع، َبضُٓ ) -

االلزظبدَخ واالعزّبػُخ ورحذٌ اٌّحبفظخ ػًٍ ثُئخ 

،وٍُخ اٌؼٍىَ اإلٔطبُٔخ ِطزذاِخ، ِغٍخ اٌؼٍىَ اإلٔطبُٔخ 

واٌؼٍىَ االعزّبػُخ ،عبِؼخ ػجذ اٌحُّذ ِهرٌ 

 0١١-0١0،  0١لطٕطُٕخ ، 
 

 (٢33١اٌزىطُف اٌجُئٍ ٌّحبفظخ اٌجحر االحّر ) -

- http://www.eeaa.gov.eg/portals/0/eeaa

Reports/GovProfiles/final/Red%20Sea

%20Des.pdf  

 

اٌطجُؼُخ  ( رؤهًُ اٌّحُّبد٢3٠٧حّبد، ػجذ اٌمبدر )  -

ٌزُّٕخ اٌطُبحخ اٌجُئُخ فٍ األراضٍ اٌفٍططُُٕخ 

: دراضخ رطجُمُخ ػٍٍ ِحُّخ وادٌ  GISثبضزخذاَ  

غسح، اٌّغٍخ األردُٔخ فٍ اٌؼٍىَ االعزّبػُخ، األردْ، 

٠3 (٢ ) ،٠03-٠٥3. 

 

( اٌزخطُظ ٢3٠٧اٌرُِذٌ، ثطبَ واٌسق ، َحٍ ) -

اِخ فٍ اٌّطزذاَ وّذخً ٌزحمُك اٌزُّٕخ اٌطُبحُخ اٌّطزذ

 ٥0 -0١،  ٠ِظر، ِغٍخ اإلرظبد واٌمبٔىْ ، 

 

( ٢3٠١اٌرُِذٌ، ثطبَ وطٍحٍ، فبطّخ اٌسهراء ) -

اٌزخطُظ اٌجُئٍ وآٌُخ ٌزحمُك اٌجؼذ اٌجُئٍ فٍ 

،  ٢303اضزرارُغُخ اٌزُّٕخ اٌّطزذاِخ رإَخ ِظر

 .٢٦١-٢٦3، ٠ِغٍخ الزظبدَبد اٌّبي واألػّبي، 

 

وؼبًِ ٌزحمُك  ( اٌجؼذ اٌجُئ٢3٠٦ٍزػروع ، ٔؼُّخ )  -

اٌزُّٕخ اٌطُبحُخ اٌّطزذاِخ ، ِغٍخ رِبػ ٌٍجحىس 

 .٢٠0 -٢3١،  ٢3واٌذراضبد ،رِبػ ، األردْ ، 

 

( األهُّخ اٌجُئُخ ٌٍّحُّبد ٢3٠0اٌطبوٍٕ، ػجُر ) -

اٌطجُؼُخ : ِحُّبد ِحبفظخ ثغذاد دراضخ حبٌخ ، ِغٍخ 

اٌؼٍىَ اإلٔطبُٔخ ، وٍُخ اٌزرثُخ ، عبِؼخ ثبثً ، اٌؼراق 

 ،٠،  ٢٢03- ٠0٥ 
 

( أصر اإلدارح اٌجُئُخ ػٍٍ ٢3٠٧شراف ، ثراهٍُّ) -

وفبءح اٌّشبرَغ اٌظٕبػُخ : دراضخ حبٌخ ِئضطخ 
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،رضبٌخ دوزىراح ECDEاالضّٕذ وِشزمبره ثبٌشٍف 

ِٕشىرح ، وٍُخ اٌؼٍىَ االلزظبدَخ وػٍىَ اٌزُطُر ، 

 .٥٧-0٧عبِؼخ ِحّذ ثٓ خضُر،

 ( وُفُخ رطجُك أضبٌُت٢3٠0شىلٍ ، ِحّذ )  -

اٌزخطُظ اٌجُئٍ فٍ اٌّذْ اٌؼرثُخ ِٓ خالي ػرع 

ورحًٍُ اٌزغبرة اٌؼبٌُّخ ، ِئرّر اإلضىبْ اٌؼرثٍ 

 .٥ -0اٌضبٌش ، األردْ ، 

 

( اٌزُّٕخ اٌطُبحُخ اٌّطزذاِخ ٢3٠٦ػجبش ، رٔب ) -

ٌّىالغ اٌزراس اٌؼبًٌّ فً ِظر : ثبٌزطجُك ػًٍ شجه 

ِروس ثحىس  -عسَرح ضُٕبء،ِغٍخ اٌزراس واٌحضبرح 

ِظر  –عبِؼخ لٕبح اٌطىَص  –اٌزراس واٌحضبرح 

،٢٠١ -٢٠٦، ١. 

 

(  اٌؼاللخ اٌزفبػٍُخ ثُٓ ٢3٠0ػجذ اٌغًٍُ، هىَذٌ )  -

ّطزذاِخ، ِغٍخ اٌذراضبد اٌطُبحخ اٌجُئُخ واٌزُّٕخ اٌ

، ١واٌجحىس االعزّبػُخ، عبِؼخ اٌىادٌ، اٌغسائر، 

٢٢-٢٠٠3 . 

 

( اٌطُبحخ ٢3٠٦ػجذ اٌحىُ، ػجُر وِٕذور أحّذ )  -

اٌجُئُخ ودورهب فٍ رحمُك اٌزُّٕخ اٌطُبحُخ اٌّطزذاِخ، 

 -0١0، ٢اٌّغٍخ اٌؼٍُّخ ٌاللزظبد واٌزغبرح، ِظر، 

030 

 

زاْ و ػجذ اٌحُّذ، ػجذ اٌظبهر ، ِٕبر و حطٓ ، ضى -

( اٌزطىَك اٌّطزذاَ ٌٍّحُّبد اٌطجُؼُخ ٢3٠٧ِحّذ )

فٍ ِظر: اٌفرص واٌزحذَبد ، اٌّغٍخ اٌذوٌُخ ٌٍزراس 

واٌطُبحخ واٌضُبفخ ، وٍُخ اٌطُبحخ واٌفٕبدق ، عبِؼخ 

 .٠٦3-٠٥١، ٠/٠اٌفُىَ، 

 

( اٌطُبحخ اٌجُئُخ ودورهب فٍ ٢3٠٦ػجذاٌحىُ، ػجُر) -

اٌّطزذاِخ، اٌّغٍخ اٌؼٍُّخ رحمُك اٌزُّٕخ اٌطُبحُخ 

 .0١٥-0١٠، ٢ٌاللزظبد واٌزغبرح ، ِظر ،

 

( اٌطُبحخ اٌجُئُخ فٍ اٌغسائر ٢3٠٧ػروش، ٔطرَٓ ) -

دراضخ اضزطالػُخ ػٍٍ  –ِمبرثخ اضزرارُغُخ  -

ِطزىٌ حظُرح اٌمبٌخ ثىالَخ اٌطبرف، اٌغسائر، ِغٍخ 

اإلضزرارُغُخ واٌزُّٕخ، وٍُخ اٌؼٍىَ االلزظبدَخ 

واٌزغبرَخ. وػٍىَ اٌزطُُر، عبِؼخ ػجذ اٌحُّذ ثٓ 

 .03-٢١، ٠٢ثبدَص ِطزغبُٔ، اٌغسائر، 

 

( دراضخ اِىبُٔخ ادراط واحخ ٢3٠١بء ) ػٍٍ ، دػ -

لبرح أَ اٌمبرح ثىاحخ ضُىح ػٍٍ خرَطخ اٌطُبحخ اٌجُئخ 

، اٌّغٍخ اٌذوٌُخ ٌٍزراس واٌطُبحخ واٌضُبفخ ، وٍُخ 

 -٠١٥،  0/٠، ٠٢اٌطُبحخ واٌفٕبدق ، عبِؼخ اٌفُىَ ، 

٠١٦. 

 

( ٢3٠٧ػّر، أضّبء و حطٓ،ضىزاْ و وفُك،غبدح ) -

رحمُك اٌزُّٕخ اٌطُبحُخ دور اٌزخطُظ اٌطُبحٍ فٍ 

اٌّطزذاِخ ثّحُّخ وادٌ اٌرَبْ،اٌّغٍخ اٌذوٌُخ ٌٍزراس 

 .٥-0، ٠/٠، ٠3واٌطُبحخ واٌضُبفخ ،

 

( اضزرارُغُبد رُّٕخ ٢3٠٦ػُبشٍ ، ػجذ هللا )  -

اٌطُبحخ اٌجُئُخ فٍ اٌغسائر ِٓ ِٕظىر االضزذاِخ 

أّٔىرعب ، رضبٌخ  –حظُرح اٌطبضٍٍُ ثىالَخ اٌُسٌ 

ح ، وٍُخ اٌؼٍىَ االلزظبدَخ واٌؼٍىَ دوزىراح ِٕشىر

اٌزغبرَخ وػٍىَ اٌزطُُر، عبِؼخ لبطذٌ ِرثبػ ورلٍخ 

 ،٠٢٠-١١. 

 

( عذوي اٌزخطُظ اٌجُئٍ ػٍٍ ٢3٠0اٌمرَشٍ، ػٍٍ )  -

رخظُض اٌّىارد االلزظبدَخ فٍ اٌؼراق، ِغٍخ 

 .٠١٢-٠٦٢، (0٢)١ِروس دراضبد اٌىىفخ، اٌؼراق، 

 

اٌزُّٕخ اٌطُبحُخ  (٢3٠٦وّبي ،اضالَ و اٌسق ، َحٍ ) -

اٌّطزذاِخ فٍ اٌّحُّبد اٌطجُؼُخ اٌّظرَخ:دراضخ فٍ 

ضىء اٌُّضبق األوروثٍ ٌٍطُبحخ اٌّطزذاِخ ،ِغٍخ 

اٌؼٍىَ اٌجُئُخ ، ِؼهذ اٌذراضبد واٌجحىس اٌجُئُخ 

 ٥0١-٥0٧،(٢)00،عبِؼخ ػُٓ شّص ، 

( اٌزخطُظ اٌجُئُخ وآٌُخ ٌحّبَخ ٢3٠٧وىضبَ، إُِٔخ )  -

ُّٕخ اٌّطزذاِخ، ِغٍخ عًُ حمىق اٌجُئخ ورحمُك اٌز

اإلٔطبْ، ِروس عًُ اٌجحش اٌجحش اٌؼٍٍّ، اٌغسائر، 

٠٧-٠٦٠، ٠٥0 

 

( أهُّخ اٌجؼذ اٌجُئٍ ٌزخطُظ  ٢3٠٦اٌّجرون، فرط )  -

اٌزغّؼبد اٌؼّرأُخ اٌغذَذح، ِغٍخ اٌؼٍىَ واٌذراضبد 

اإلٔطبُٔخ، وٍُخ اِداة واٌؼٍىَ ثبٌّرط،. عبِؼخ 

 . ٠3-٠، ٢0ثٕغبزٌ، ٌُجُب ،  

 

( دور اٌطُبحخ ٢3٠0ِغبهذ، فرَذح وِحّذ، أِبٍٔ )  -

اٌجُئُخ فٍ اٌزُّٕخ اٌطُبحُخ اٌّطزذاِخ ثّٕطمخ وُٕظ 

ِرَىط ثبٌزطجُك ػٍٍ ِٕشآرهب اٌفٕذلُخ: دراضخ حبٌخ، 

ِغٍخ ارحبد اٌغبِؼبد اٌؼرثُخ ٌٍطُبحخ واٌضُبفخ، وٍُخ 

 ٢اٌطُبحخ واٌفٕبدق، عبِؼخ لٕبح اٌطىَص، ِظر، 

،٠0٠٦٢-١ . 
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Abstract 
 

There has been a lot of interest in the environment in the past few years, as a result of the spread 

of many environmental problems that increased pollution rates and gas emissions, as well as, the 

heavy use of resources, which threaten the survival and sustainability of the environment. 

Environmental tourism planning is one of the contemporary preventive mechanisms to protect 

the environment in a controlled and adaptive manner. Through it many economic and social 

development goals can be achieved. It is also a scientific method for organizing and managing 

the environmental tourism including all its elements and activities. This provides a scientific 

framework for making the correct decisions necessary to manage areas of a special nature. 

The study aims to know the role of environmental tourism planning in developing sustainable 

environmental tourism. 

Purposive sample was chosen from the authorities entrusted with setting environmental tourism 

development plans. 70 questionnaires were distributed and 60 valid forms were retrieved for 

statistical analysis. The study found a positive relationship between the goals that environmental 

tourism planning seeks to achieve and the confronting problems that hinder the achievement of 

sustainable ecotourism development in Marsa Alam region with a rate of 93%. For this reason, 

the study recommended the necessity of using environmental tourism planning as a mechanism 

to develop sustainable environmental tourism in the region of Marsa Alam. 

Keywords: Environmental Tourism Planning, Sustainable Environmental Tourism Development, 

Marsa Alam Tourism Secto 

 


