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 توجٌه سلوك السائح بهدف الحد من اآلثار السلبٌة للنشاط السٌاحً
 )دراسة تطبٌقٌة على محمٌة سانت كاترٌن(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هبة محمد سعٌد  د. عبٌر عطٌة  ل اسة النٌد. ماٌ أ.د / دالل عبد الهادي 

وكٌل الكلٌة لشئون 
 الدراسات العلٌا والبحوث 

 أستاذ علم النفس 
كلٌة االداب جامعة 

 االسكندرٌة 

أستاذ مساعد ورئٌس 
قسم الدراسات 

 السٌاحٌة 

مدرس مساعد بقسم الدراسات 
 السٌاحٌة 

 محمية سانت كاترين :
عمى ىضبة مرتفعة في نياية التقاء وادي السباعية مع وادي تقع محمية سانت كاتريف       

األربعيف،و تحيط بيا جباؿ شاىقة االرتفاع، ويحد سانت كاتريف جباؿ التيو شمااًل، وشـر 
مف  2كـ4350وتبمغ مساحتيا  الشيخ جنوبًا،و خميج العقبة شرقًا،و مدينة الطور غربًا،

ية سانت كاتريف مف أكثر المحميات جذبًا األراضي الجبمية في جنوب سيناء. وتعتبر محم
 .2010زائر سنة  366,164لمسائحيف في مصر حيث بمغ عدد زوارىا 

ومع ذلؾ لـ تقـ أي خطوات جدية إلدارتيا بيئيًا  1988وقد تـ إعبلف المحمية عاـ        
، حيث طمبت الحكومة المصرية مساعدة مالية مف االتحاد األوروبي 1996حتى عاـ
 7.5ة في تأسيس وتنمية المحمية، وبالفعؿ فقد قدـ االتحاد األوروبي لمصر قيمتو لممساعد

 سنوات  5مميوف يورو تنفؽ عمى مشروع تنفيذي مدتو 

سنوات، وقد انتيي  7، ثـ مد فترة المشروع لتصبح 1996وقد بدأ ىذا المشروع في أبريؿ 
مميوف  9.5بي لممحمية ، وبمغت جممة تمويؿ االتحاد األورو 2002المشروع في ديسمبر 
 2003-1996دوالر في الفترة مف 

 عناصر الجذب السياحي في المحمية: 
يمكف تقسيـ محمية سانت كاتريف مف وجية النظر السياحية إلى قسميف القسـ االوؿ         

ىو منطقة التراث الثقافي العالمي والتي تشمؿ منطقة الدير والجبؿ، وىي المنطقة التي 
بة العظمى مف السائحيف في المحمية، أما القسـ الثاني فيو البيئة الطبيعية تستقبؿ النس

 الغنية البكر لسانت كاتريف التي يمكف أف تشكؿ كنز لجذب السياحة الطبيعية إلى المنطقة.
 منطقة التراث الثقافي العالمي:
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أعمف اليونسكو منطقة الجباؿ في سانت كاتريف محمية تراث ثقافي عالمي        
(WHS عاـ)تقع في شماؿ المحمية كما 2كـ641وتبمغ مساحة ىذه المنطقة حوالي  2002،

( وترجع أىمية ىذه المنطقة إلى أنيا تتضمف مجموعة مف عناصر 1توضحيا الخريطة )
 الجذب ذات األىمية التاريخية والطبيعية والدينية وىي:

منذ إنشائو في العالـ.  دير سانت كاتريف الذي يعتبر أقدـ دير مأىوؿ بصفة متصمة -1
ويوجد بالدير :شجرة العميقة و كيؼ الزيتوف، ويحتوى الدير عمى ثاني أىـ مكتبة في 
العالـ،كما يوجد بو متحؼ ىاـ لؤليقونات األثرية النادرة التي تحتفظ بحالة جيدة،و 
الفنوف القبطية األخرى ،و مسجد بناه مطراف الدير أثناء العصر الفاطمي حتى يتجنب 

 دـ الدير،وكنيسة الدير الرئيسة)كنيسة التجمي(.ى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر:إدارة محمية سانت كاترين
 

ـ ويعتقد أف موسى قد كمـ ا  مف فوقو، وجبؿ 2282جبؿ موسى الذي يبمغ ارتفاعة -2
يفترض أنو الجبؿ الذي تحدث سانت كاتريف وىو أعمى قمة جبمية في مصر حيث 

ا ،و يوجد بجواره جبؿ منخفض)الجبؿ المدكوؾ(،صخوره  سيدنا موسى مف فوقو إلى
. ويشكؿ مفتتة يفترض أنو الجبؿ الذي تجمى فوقو ا  سبحانو وتعالى،فدؾ مف خشية ا 

طريؽ صعود الجبؿ في حد ذاتو قيمة تاريخية وثقافية . وىناؾ عمى طوؿ طريؽ 
 التوقؼ فييا .الصعود عدد كبير مف المواقع التاريخية التي يمكف زيارتيا و 
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ويرتبط بكؿ ىذا نمط الحياة البدوي لقبيمة الجبمية التي تعيش بجوار الجبؿ، ورجاليا          
مف البدو الذيف يرشدوف السائحيف في الجبؿ، ويديروف الكافيتريات الموجودة عمى طوؿ 

ر في طريؽ الصعود، ويقموف السائحيف إلي قمة الجبؿ بجماليـ. لذلؾ فإف صعود الجبؿ يعتب
 حد ذاتو تجربة سياحية متكاممة )روحية وطبيعية وثقافية وترفييية(

، ويوجد فوؽ قمتو كنيسة 2641جبؿ سانت كاتريف وىو أعمى قمة جبمية في مصر  -3 
 سانت كاتريف التي أنشأىا الرىباف في الموقع الذي وجدوا فيو جثماف القديسة كاتريف.

جبؿ عباس باشا، وىذا القصر غير مكتمؿ  قصر عباس حممى األوؿ الذى يوجد عمى -4 
 البناء، حيث مات الخديوى قبؿ أف يتـ بنائو.

في الطريؽ إلى الدير يوجد مقاـ النبي ىاروف ومقاـ النبي صالح،و يوجد صخرة عمى  -5 
شكؿ عجؿ) صخرة العجؿ الذىبي( يقاؿ أنيا النموذج الذي نحتو السامري لمعجؿ 

حيث يعتقد أنو يوجد الحجر الذي ضربو موسى لتنفجر ويوجد وادي العرابيف  الذىبي.
منو اثنتى عشرة عينا التى شرب منيا بنو إسرائيؿ. كما يوجد فيو دير األربعيف شييد 
الذى بنى فى القرف السادس الميبلدى.فى وادى طمعت يوجد دير كوزمس ودمينوس 

خضراوات التى تزرعيا المذى يتبعو عدد مف الحدائؽ الغنية بأشجار الزيتوف والفواكو وال
 العائبلت البدوية فى المنطقة.

يوجد فى المنطقة العديد مف األديرة البيزنطية والكنائس بعضيا متيدـ والبعض اآلخر  -6
 احتفظ بحالتو.

ـ(، جبؿ أـ 2641يوجد في المنطقة أعمى القمـ الجبمية في مصر: جبؿ كاتريف ) -7
ـ( وجبؿ شربؿ 2280ى )(ـ، وجبؿ موس2439ـ(، جبؿ السبت)2586شومر)

ـ(، وتتكوف ىذه الجبؿ مف أحجار مختمفة األشكاؿ واأللواف تعود إلي أزمنة 12070)
التيو حيث يقاؿ أنيا الجباؿ التي ويطمؽ عمى ىذه الجباؿ جباؿ  جيولوجية مختمفة.

 ضرب فييا التيو عمى بني إسرائيؿ أربعيف سنة. 

  يئي التي تضاؼ إلى القيمة الثقافية لممنطقة.ال تخمو ىذه المنطقة مف عناصر التنوع الب -8
 عناصر الجذب الطبيعية:

  30تتضمف محمية سانت كاتريف تنوع بيئي كثيؼ، حيث تعتبر المحمية موطنًا ألكثر مف 
نوع مف الطيور سواء  150نوع مف الزواحؼ،وحوالي  35نوع مف الثدييات، وحوالي 

ة الصحراوية في سانت كاتريف ليست غنيو المقيمة أو المياجرة. : بالرغـ مف أف البيئ
بالثدييات والتي تكوف محور المحميات الطبيعية في كثير مف مناطؽ العالـ، إال أنياال 
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تخمو منيا ولعؿ أىميا. بعض أنواع الغزالف، وابف آوى، وىناؾ ثبلثة أنواع مف الثعالب، 
 كما يعيش فييا الضباع المخططة، وفيد سيناء. 

 نوع مف النباتات أي أكثر مف نصؼ الحياة النباتية في  1285حوالي  ينمو في المحمية
نوع منيا يتركز في منطقة الجباؿ المحيطة في سانت كاتريف ، ويستخدـ  420مصر، 

نوع مف ىذه النباتات في العبلج والتداوي. لذا أعمف االتحاد العالمي 117البدو حوالي 
 طؽ الحياة النباتية في الشرؽ األوسط.منطقة سانت كاتريف مف أىـ منا IVCNلمحماية 

  ،الودياف الغنية بالواحات مثؿ وادي اطمح، ووادي إطالة، ووادي حبراف، وواجي العربيف
ووادي جرية وغيرىا مف الودياف، حيث أف أغمب ىذه الودياف ال يمكف الوصوؿ إلييا 

ذيف يعيشوف فييا بوسائؿ المواصبلت لذلؾ فقد احتفظت بطبيعتيا البكر،و احتفظ البدو الم
بنمط حياتيـ البدائي،و عاداتيـ وتقاليدىـ األصمية. لذلؾ تعتبر بيئة مبلئمة لممارسة 

والسياحة الطبيعية لبلستمتاع بالبيئة النقية في  سياحة سفاري الصحراء،و سياحة المغامرة،
سانت كاتريف، والسياحة االجتماعية ،خاصة أنيا منطقة آمنة حيث أف عدد سكانيا 

قبيمة جميعـ يعرفوف بعضيـ البعض، ويتولوف بأنفسيـ  15نسمة ينتموف إلي حوالي 7000
تأميف المنطقة لحماية أحياءىـ، ويحتفظوف باألخبلؽ العربية األصمية،لذلؾ فإنيا مف أكثر 

 مناطؽ مصر مبلءمة لممارسة السياحة الطبيعية وسفاري الصحراء.
  ت كاتريف.كما يوجد منجـ صرابية موقع جيولوجي في محمية سان 300ويوجد حوالي

معبد الخادـ الذى كاف مستخدما الستخراج الفيروز فى عيد الفراعنة ، و يوجد بالقرب منو 
مكرس لئللية حتحور ويمكف الوصوؿ الى ىذه المنطقة عف  12يرجع الى عيد األسرة 

 طريؽ وادى فيراف.

 الجبؿ األزرؽ حيث قاـ الفناف البمجيكى جاف فيراـJean ferame  قد قاـ بالرسـ عمى
رسما يبدو عند مشاىدتو بالطائرة كأنو رسـ كبير كحمامة  81-80سنة  2كـ 15مساحة 
 سبلـ.

 الطمب السياحي في سانت كاترين:
تعتبر السياحة واألنشطة المتصمة بيا ىي النشاط االقتصادي األساسي في المحمية،        

ؿ، وتجذب ىذه المنطقة أعداد كبيرة مف بصفة خاصة في المنطقة المحيطة بالدير والجب
السائحيف األجانب المذيف يأتوف إلي المحمية ليـو واحد لزيارة الدير، وأحيانًا يقضوف ليمتيـ 
في صعود الجبؿ ومشاىدة شروؽ الشمس مف فوقو ثـ يتجيوف إلي زيارة الدير ثـ يعودوف مرة 

 ىب أو نويبع أو يتجيوف إلي طابا.أخرى إلي استكماؿ رحمتيـ الترفييية في شـر الشيخ أو د
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ويوضح الجدوؿ عدد السائحيف المذيف جاءوا إلى منطقة الدير خبلؿ الخمس سنوات        
األخيرة، أي أف المساحة المستغمة سياحيًا في سانت كاتريف والتي تكاد تقتصر عمى منطقة 

ؼ زائر يوميًا، يأتي % مف مساحة المحمية( تستقبؿ ما يزيد عف أل14الدير والجبؿ )أقؿ مف 
أغمبيـ في ساعات متأخرة مف الميؿ لصعود جبؿ موسى وىي رحمة تستغرؽ ساعتيف تقريبًا 
بالجمؿ ومشاىدة الشروؽ مف فوقو،ثـ ينزلوف في الساعات األولى مف النيار، ليقوموا بزيارة 

 ساعات يوميًا ماعدا أياـ األحد واألربعاء.3الدير الذي  يفتح أبوابو لمدة 
سياحة المغامرات في الظيير البيئي لسانت كاتريف، كانت ذات شعبية كبيرة أثناء  أما

االحتبلؿ اإلسرائيمي لمصر وقد استمرت كذلؾ حتى تـ إيقاؼ ىذا النشاط الذي كاف يمارسو 
البدو بعد خطؼ عدد مف السائحيف في الجمؼ الكبير حيث صدرت بعض األوامر األمنية 

 ياحة.بالحد مف ىذا النوع مف الس
   أعداد الزوار في منطقة الدير والجبل1-1جدولد

 متوسط عدد الزائرٌن ٌوم عدد الزائرٌن السنة

2006 220152 727 

2007 360412 211 

2001 444177 1212 

2002 371612 1011 

2010 366164 1003.1 

 المصدر:إدارة محمية سانت كاتريندبتصرف 

طقة وادي فيراف ووادي طرفة السائحيف لممارسة سياحة تجذب البيئة الطبيعية في من        
trekking, hiking  وتسمؽ الجباؿ.ويعتبر سفاري الصحراء ذو شعبية كبيرة سواء باستخداـ

سيارات الدفع الرباعي أو باستخداـ الجماؿ . بالرغـ مف أف أعداد السائحيف المذيف يقوموف 
 دير والجبؿ.بذلؾ ال تقارف مع أعداد السائحيف في منطقة ال

كـ مف شـر  30كما يتبع محمية سانت كاتريف منطقة وادي مندر التي تقع عمى بعد         
كافتيريا بدوية مف الزائريف وتشكؿ مصدر دخؿ لبدو قبيمة مزينة  40الشيخ ويوجد بيا حوالي

 2كـ30التي تعيش بالقرب مف الحدود الجنوبية لممحمية، وتبمغ مساحة المنطقة حوالي 
سائح في السنة بسبب قربيا مف شـر الشيخ لذلؾ فإف ىناؾ  100000قبؿ عمى األقؿتست

أعداد متزايدة مف السائحيف المذيف يأتوف إلييا لبلستمتاع بنمط الحياة البدوي. وتعاني الموارد 
 الطبيعية ىناؾ مف ضغط شديد، وانخفاض مستوى النظافة.

 اآلثار السلبٌة للسٌاحة فً سانت كاترٌن:

كما رأينا أف التركز اليائؿ لمنشاط السياحي في المحمية عمى منطقة الدير والجبؿ          
خبلؿ فترة زمنية محددة )سبع ساعات تقريبا( أدت إلى تدىور ىذه المنطقة بشكؿ كبير،حيث 
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أف حالة الجبؿ اآلف ىي االسوأ مقارنة بوضعو مف خمس سنوات مضت، ومف أىـ 
 ه المنطقة:المشكبلت التي تعاني منيا ىذ

 القمامة والمخمفات البشرية والحيوانية -1
 الكتابة عمى األحجار والحوائط. -2

السائحيف المذيف يتخذوف مسارات مختصرة عند صعودىـ الجبؿ ممايؤدي إلي  -3
 تغيير شكؿ الجبؿ ف وقتؿ النباتات البرية التي تنمو عميو.

يف عميو، ولـ يتـ سوء حالة المسار الرئيسي لصعود الجبؿ الذي تأثر بعدد الصاعد -4
 .1997صيانتو منذ عاـ 

تموث اليواء نتيجة لمعدد الكبير مف األوتوبيسات السياحية التي تنقؿ السياح إلى  -5
 منطقة الدير مما يضر بالبناء 

تركز أعداد السائحيف في نفس المكاف في وقت واحد مما يقمؿ مف مستوى  رضا  -6
 السائح مف التجربة

 حمي مف السياحة.انخفاض استفادة المجتمع الم -7

إف النمط السائد في صعود الجبؿ ليبًل لمشاىدة الشروؽ والذي يمارسة أكثر مف  -8
./. مف الزائريف يؤدي إلي زيادة نسبة الحوادث بسبب نقص الرؤية ، ودرجة 90

 شيور في السنة. 8الحرارة شديدة االنخفاض لمدة 

وجي في الجبؿ، خاصة وأف التأثير الواسع المدى عمى التوازف البيئي لمنظاـ البيول -9
 السائحيف يركزوف عمى قمة جبؿ موسى. 

 إف الكافيتريات الموجودة عمى قمة الجبؿ تشوه الطبيعة المقدسة لممنطقة-10
إف صعود وىبوط السائحيف بكثافة كبيرة أدي إلي تغيير الحياة النباتية والحيوانية  -11

 لممنطقة.
ىي فترة الشروؽ يؤدي إلي إزدحاـ كبير  إف تركز معظـ السائحيف في فترة واحدة-12

عمى القمة مما يقمؿ مف القيمة الروحية لتجربة صعود الجبؿ وبالتالي يؤثر عمى 
 مدى رضا الزائريف عف تجربتيـ.

وىناؾ تأثيرات سمبية أخرى لمسياحة تنعكس عمى الحياة االجتماعية لمبدو المذيف      
 يعيشوف في المنطقة:

مثؿ تغير العادات والتقاليد ونمط الحياة البدوي والتقميدي،  التغيرات االجتماعية -1
 خاصة مف الشباب المذيف يقمدوف السياح بصورة كبيرة
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إيذاء الشعور العاـ لممحمييف بالمواقؼ البلأخبلقية التي تتنافي مع العادات  -2
 واألخبلؽ المحمية.

 تسرب الصغار مف التعميـ لمعمؿ في السياحة. -3

 ث المياه الجوفية.مياه الصرؼ التي تمو  -4

 تقطيع النباتات الستخداميا إلشعاؿ النيراف -5

 العوامل التً أدت إلى ظهور التؤثٌرات السلبٌة للنشاط السٌاحً فً المحمٌة:

مما سبؽ ومف مبلحظات الباحثة الشخصية في المحمية باإلضافة إلى مناقشاتيا          
، يمكف أف نجمؿ األسباب التي أدت إلى مع العامميف في المحمية مف مديريف وباحثيف بيئييف
 ظيور تأثيرات سمبية لمسياحة في االمحمية فيما يمي:

التركز المكاني والزمني الشديد لمنشاط السياحي في منطقة الدير والجبؿ مما يشكؿ  -1
 . ضغط عمى الموارد

 . قمة الوعي البيئي لدى المرشديف مف البدو -2
مخاطر التي تيدد الموارد المختمفة في المحمية ويجب سياحة المجموعات أحد أىـ ال- -3

 أف تكوف إدارتيا مف أىـ أوليات إدارة المحمية لمحفاظ عمييا.
نقص الوعي البيئي لدى السائحيف خاصة المصرييف والروس المذيف يمثموف الجزء - 4 

مذيف األكبر مف السائحيف في المحمية خبلؿ السنوات االخيرة.حيث بمغ عدد المصرييف ال
 زائر 31200زائر،بينما بمغ عدد الروس 13968زاروا المحمية 

 2010سائح في عاـ  3888قمة عدد السائحيف المذيف يتجيوف إلى مركز الزوار -5 
نفاذ المنشورات والكتيبات التي تتحدث عف المحمية والسموكيات التي يجب عمى الزائريف  -6 

 انتياء المشروع االوروبي. االلتزاـ بيا، وعدـ طبع منشورات جديدة بعد
 1997عدـ صيانة مسار صعود الجبؿ منذ عاـ -7 
زيادة عدد الكافيتريات عمى قمة الجبؿ مما يموث التجربة الروحية لممكاف،و يزيد مف -8 

 مشكمة القمامة
 سوء حالة الحمامات وعدـ االنتظاـ في تنظيفيا وتفريغيا.-9 
 ظاـ في تفريغياقمة عدد صناديؽ القمامة وعدـ االنت-10 

 عدـ وجود أية عبلمات إرشادية عمى طوؿ طريؽ صعود الجبؿ-11
 تحدث بسبب الجميد، أوالصعود ليبًل أوعدـ االلتزاـ بطريؽ الصعود المحددالحوادث  -12
 توقؼ خدمة اإلنقاذ الجبمي بسبب عدـ تمكف الحكومة مف تمويؿ ىذا المشروع -13
 .2002ي تنفيذ خطة اإلدارة الموضوعة سنة فشؿ إدارة محمية سانت كاتريف ف -14 
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 عدـ التزاـ السائحيف بطريؽ الصعود-15
 عدـ االستغبلؿ األمثؿ لمموارد السياحية في سانت كاتريف -16

 : الدراسة العملٌة

تـ اختيار محمية سانت كاتريف لمتحقؽ مف الفروض، عف طريؽ وضع استبياف ،تـ         
السمبية في المحمية واختيار األساليب التي تتبلءـ مع  تصنيفو بناء عمى دراسة اآلثار

طبيعةىذه اآلثار السمبية وطبيعة الموارد السياحية في كؿ محمية. وتـ توزيع ىذا االستبياف 
عمى العامميف في المحمية لمعرفة مدى تأثير أساليب توجيو سموؾ السائح في تعديؿ 

مترتبة عمى النشاط السياحي في المحمية في السموكيات السمبية والحد مف اآلثار السمبية ال
 ضوء خبراتيـ ومشاىداتيـ الواقعية.

 عينة البحث
العامميف في المحمية مف مديريف وباحثيف بيئييف لمعرفة مدى تطبيؽ أساليب توجيو       

سموؾ السائح في المحمية، ورأييـ في مدى جدوى تطبيؽ ىذه األساليب لمحد مف اآلثار 
 8السياحي. وتـ تقسيـ العينة إلى العامميف في المحمية لمدة تقؿ عف  السمبية لمنشاط

سنوات ، خاصة وأنيـ عمموا  8سنوات،و العامميف في المحمية المذيف تزيد مدة عمميـ عف 
في المحمية خبلؿ فترة المشروع األوروبي الذي كاف يطبؽ عدد مف أساليب توجيو سموؾ 

ليذه األساليب نتيجة لعدـ الصيانة وضعؼ التمويؿ، السائح، وعاصروا االختفاء التدريجي 
مما يمكنيـ مف الحكـ عمى سموؾ لمسائحيف واآلثار السمبية المترتبة عمى أنشطتيـ أثناء 

 تطبيؽ أساليب توجيو سموؾ السائح وبعد توقفيا.
 توزٌع عٌنة البحث فى محمٌة رأس كاترٌن

 سانت كاترٌن 

 النسبة العدد

 سنوات 1أقل من 
 سنوات 1ر من أكث

12 
13 

41.0 
52.0 

 25 

 الطرق اإلحصائٌة 

 وقد استخدـ في تحميؿ ىذه االستبيانات الطرؽ اإلحصائية التالية:
 : طريقة الصور المتكافئة 
 ت -بار ػػاخت 
  المعنويةsignifecance  

 وقد كان الهدف من هذا البحث هو تحقٌق فروض البحث وهً:

 ح يؤدي إلى التزاـ السائحيف بالسموكيات اإليجابية استخداـ أساليب توجيو سموؾ السائ 
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   عدـ تطبيؽ أساليب توجيو سموؾ السائح يؤدي إلى تعظيـ التأثيرات السمبية المترتبة
 عمى النشاط السياحي

 النتائج والمناق ة:
الوسائل التي تؤدي إلى تقميل االزدحام والاوااء داخل الدير بالترتيب وفقًا لمدى  أوال:

  : 2-1دجدول تأثيرىا
وضع البلفتات التى توضح لمسائحيف السموؾ الذى يجب عمييـ االلتزاـ بو فى مدخؿ  .1

الدير، حيث اف ىذه البلفتة يمكف أف تكوف ذات تأثير كبير فى تذكير السائحيف بقدسية 
المكاف ووجوب احترامو، ونجد أف ىذه البلفتة بعيدة عف مدخؿ الدير لذلؾ فإف المعنوية 

.(  حيث أف التطبيؽ ال يرقى لدرجة تأثير 0000ذا العامؿ ومدى تطبيقو )بيف أىمية ى
 ىذه الوسيمة فى الحد مف السموؾ السمبى لمسائحيف عمى نفس درجة التأثير.

وبنفس درجة التأثير توزيع مطويات عمى السائحيف عند مدخؿ الدير توضح 
وذلؾ  1.76لوسيمة السموؾ الذى ينبغى عمييـ اتباعو. ونجد أف متوسط تطبيؽ ىذه ا

ألف ىذه المطويات كاف يقتصر وجودىا عمى مركز الزوار، ثـ نفذت ولـ تعد توزع عمى 
  السائحيف.

نجد تأثير توضيح األىمية الدينية لمدير وضرورة 4.48وبنفس الدرجة أيضا 
احتراـ قدسيتو عمى موقع المحمية عمى شبكة المعمومات ونجد أف مستوى تطبيؽ ىذه 

 (0.0000تناسب مع مدى تأثيرىا حيث أف المعنوية بيف االثنيف ىى )الوسيمة الي
وضع مسار ثابت لزيارة السائحيف لمدير وىو عامؿ ىاـ لضماف التزاميـ و تجنب  .2

( ليس 3.57التدافع فى اتجاىات مختمفة مف الدير، والحقيقة أف متوسط التطبيؽ )
نم ا ترؾ ذلؾ لمتدفؽ الطبيعي نتيجة وضع خطة إلدارة مسار السائحيف داخؿ الدير، وا 

لمسائحيف فى زيارة المزارات المختمفة داخؿ الدير بدًءا مف األقرب الى يميف باب 
 الدخوؿ ثـ الذى يميو بالتتابع.

( 3.68جذب السائحيف لزيارة مناطؽ أثرية أخرى داخؿ المحمية ليا تأثير منخفض ) .3
بسبب ارتباطيـ بتاريخو  وذلؾ ألف الغالبية العظمى مف زوار الدير يأتوف لزيارتو

الدينى، فى رحمة تشبو الحج بالنسبة ليـ، وىـ يأتوف الى سانت كاتريف بصفة خاصة 
 لمتبرؾ بزيارتو.

إغبلؽ باب الدير عند بموغ عدد السائحيف بداخمو الى حد معيف وىو شكؿ مف أشكاؿ  .4
( 0.0000ىو )تحديد الطاقة االستيعابية لمدير إال أف المعنوية بيف التأثير والتطبيؽ 

 تشير الى ىوة ىائمة.
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وىو  3.08فرض رسـو لدخوؿ الدير متوسط تأثيره فى الحد مف االزدحاـ والضوضاء  .5
تأثير منخفض نظرا لمقيمة الدينية والمعنوية العالية لمدير فى نفوس زائريو األمر الذى 

متوسط  يجعؿ لدييـ االستعداد لدفع ىذه الرسـو دوف أف يقمؿ ذلؾ مف عددىـ، ونجد أف
عمى دفع خمس  حيث أف دفع الرسـو يقتصر 2.7تطبيؽ ذلؾ ىو متوسط منخفض ىو 

دوالر لمسائح األجنبى عند مدخؿ طريؽ الدير، وذلؾ مقابؿ زيارة منطقة الدير والجبؿ 
أما تطبيؽ نظاـ الحجز المسيؽ فيو غير ذو تأثير فى الحد مف االزدحاـ والضوضاء 

اليب توجيو السائح التى تؤدى الى تقميؿ االزدحاـ فى الدير. وبذلؾ يمكف إجماؿ أس
والضوضاء فى فرض رسـو لدخوؿ الدير متوسط تأثيره فى الحد مف االزدحاـ 

وىو تأثير منخفض نظرا لمقيمة الدينية والمعنوية العالية لمدير فى  3.08والضوضاء 
يقمؿ ذلؾ مف  نفوس زائريو األمر الذى يجعؿ لدييـ االستعداد لدفع ىذه الرسـو دوف أف

حيث أف دفع  2.7عددىـ، ونجد أف متوسط تطبيؽ ذلؾ ىو متوسط منخفض ىو 
الرسـو يقتصر عمى دفع خمس دوالر لمسائح األجنبى عند مدخؿ طريؽ الدير، وذلؾ 
مقابؿ زيارة منطقة الدير والجبؿ أما تطبيؽ نظاـ الحجز المسيؽ فيو غير ذو تأثير فى 

 الدير. الحد مف االزدحاـ والضوضاء فى

فى محمٌة  لتقلٌل االزدحام والضوضاء داخل الدٌر(: مقارنة بٌن مدى التؤثٌر ومدى التطبٌق   5-0جدول )
 سانت كاترٌن

 العبارة 
 المعنوٌة  التطبٌق التؤثٌر

األنحراف  المتوسط
 المعٌارى

األنحراف  المتوسط
 المعٌارى

 0.1913 1.69 2.70 1.32 3.08 فرض رسوم لدخول الدٌر.

وضع لبلفتات التً توضم 
للسائحٌن السلو  الذي ٌنبؽً 
 0.0000 1.21 3.16 0.65 4.48 علٌهم االتزام ب  فً مدخل الدٌر.

توزٌع مطوٌات على السائحٌن 
عند مدخل الدٌر توضم السلو  

 0.0000 1.01 1.76 0.65 4.48 الذي ٌنبؽً علٌهم اتباع .

إؼبلق باب الدٌر عند بلوغ عدد 
 0.0000 0.46 1.28 1.36 3.52 خل  حد معٌن.السائحٌن بدا

جذب السائحٌن لزٌارة مناطق 
 0.0010 0.99 2.61 1.25 3.68 أثرٌة أخرى داخل المحمٌة.

وضع مسار ثابت لزٌارة 
 0.0431 0.90 3.57 1.12 4.08 السائحٌن للدٌر.

تطبٌق نظام الحجز المسبق 
 0.0014 0.80 1.68 1.12 2.57 لزٌارة الدٌر.

األهمٌة الدٌنٌة للدٌر  توضٌم
وضرورة أحترام قدسٌتة على 
موقع المحمٌة على شبكة 

 0.0000 1.33 3.04 0.82 4.48 المعلومات
 

ثانيا : أساليب توجيو سموك السائح لامان التزام السائحين بمسار صعود الجبل بالترتيب 
  :3-1وفقًا لمجدولد
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تصر توزيع ىذه الكتيبات عمى توزيع كتيبات عمى السائحيف توضح مسار الصعود، ويق .1
مركز الزوار، الذى اليقـو بإعطائيا إال لمشخصيات اليامة، ولذلؾ جاءت المعنوية بيف 

 (0.0000التأثير والتطبيؽ )

توضيح مميزات استخداـ المسارات المحددة لصعود الجبؿ عمى موقع المحمية عمى  .2
يد مف السائحيف خاصة شبكة المعمومات، ويأتى تأثير ىذا األسموب نتيجة أف العد

األجانب يبحثوف عف معمومات عف األماكف التى يذىبوف إلييا عمى شبكة المعمومات 
 قبؿ القياـ بالسفر.

( فإذا رأى 4.4صيانة مسار الصعود وتجديده ىو أمر عمى درجة كبيرة مف التأثير ) .3
يره مف السائحيف مسارا مبلئما ومعد ومؤمف الستخدموه فى صعود الجبؿ وفضموه عمى غ

لذلؾ وجدنا العنوية  1997المسارات إال أف طريؽ الصعود لـ يتـ إصبلحو منذ عاـ 
 (20-4( كما يظير في الجدوؿ)0,0000)

وضع البلفتات والعبلمات اإلرشادية عمى طوؿ مسار الصعود، إلرشاد السائحيف  .4
 بالمسار الذى يجب عمييـ االلتزاـ بو.

لتزاـ بمسار الصعود ونجد أف متوسط وضع الفتات أسفؿ الجبؿ توضح ضرورة اال .5
حيث يقتصر األمر عمى الفتة واحدة أسفؿ الجبؿ تطمب  2.68تطبيؽ ىذا العنصر ىو 

مف السائحيف عدـ اتخاذ مسارات مختمفة عف المسار المحدد ،بالمغتيف العربية و 
أما تعديؿ مواعيد العمؿ فى مركز الزوار حتى تتناسب مع مواعيد  االنجميزية فقط.

 عود السائحيف لمجبؿ فيى ليست ذات تأثير كبير بسبب بعد مركز الزوار عف الجبؿ.ص
 ويمكف أف نجمؿ أكثر الوسائؿ تأثيرا عمى سموؾ السائحيف:

اإلرشاد والتعميـ، فى صورة وضع العبلمات اإلرشادية وااالفتات وتوزيع المطويات  .1
ذه الوسائؿ وبيف أىميتيا فى والكتيبات، إال أننا نجد أف ىناؾ فجوة ىائمة بيف تطبيؽ ى

 التأثير عمى عمى الحد مف اآلثار السمبية، وذلؾ بسبب نقص التمويؿ.

 تصميـ المسار بحيث يتـ صيانتو وتحديده بشكؿ واضح ال يمتبس عمى السائحيف. .2

(: مقارنة بٌن مدى التاثٌر ومدى التطبٌق لضمان التزام السائحٌن بمسار صعود الجبل فى  2-0جدول )
 سانت كاترٌن محمٌة

 العبارة 
 المعنوٌة  التطبٌق التؤثٌر

األنحراف  المتوسط
 المعٌارى

األنحراف  المتوسط
 المعٌارى

 

 0.000 1.00 3.08 0.82 4.40 صٌانة مسار الصعود وتجدٌد .

وضع البلفتات والعبلمات اإلرشادٌة 
 0.034 1.04 3.60 0.93 4.12 على طول مسار الصعود.

السائحٌن توضم توزٌع كتٌبات على 
 0.000 1.11 3.16 0.65 4.56 مسار الصعود
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وضع الفتات أسفل الجبل توضم 
 0.004 1.49 2.68 1.32 3.80 ضرورة االلتزام بمسار الصعود.

تعدٌل مواعٌد العمل فً مركز 
الزوار حتى تتناسب مع مواعٌد 

 0.008 1.04 2.08 1.11 2.84 صعود السائحٌن للجبل.

دام المسارات توضٌم ممٌزات استخ
المحددة لصعود الجبل على موقع 

 0.000 0.99 2.52 0.66 4.43 المحمٌة على شبكة المعلومات 
 

أساليب توجيو سموك السائح لتحقيق التزام السائحين بعدم إلقاء القمامة فى  : ثالثا
  .5-1المحمية بترتيب الجدول د

بالفعؿ، نجد أف حراس البيئة  المحمية، ونجد أنو أنحاءوجود حراس البيئة لمرقابة فى  .1
ينتشروف فى المحمية، بالرغـ مف قمة عددىـ، إال أف ىذا العنصر عمى أىميتو يحتاج 

 الى المزيد مف التطبيؽ بما يتكافأ مع أىميتو فى الحد مف إلقاء السائحيف لمقمامة.

 توزيع كتيبات عف المحمية وأىميتيا عمى السائحيف حيث نجد أف ىذه الوسيمة شديدة .2
 .4.46التأثير فى سموؾ السائحيف وذلؾ بمتوسط 

 لسنة 4غرامات عمى إلقاء القمامة فى المحمية وبالرغـ مف أف القانوف رقـ فرض .3
ينص عمى فرض غرامات عمى مف يمقى القمامة فى المحمية إال أننا نجد أف  1994

فقط، وذلؾ حيث يفضؿ حراس البيئة لفت نظر السائحيف  2.48متوسط تطبيؽ ذلؾ 
 وديًا لضرورة عدـ إلقاء القمامة فى المحمية، عمى تحرير مخالفات قانونية ليـ.

وضع الفتات فى جميع أنحاء المحمية توضح خطورة إلقاء القمامة عمى النظاـ البيئى  .4
 فييا إال أف ىذه الوسيمة وبالرغـ مف قوة تأثيرىا إال أنيا غير مطبقة تقريبًا.

القمامة فى المحمية عمى موقع المحمية عمى النت شرح األضرار المترتبة عمى إلقاء  .5
( حيث 0.0000التطبيؽ )ير و وبالرغـ مف أىمية ىذا العنصر الى أف المعنوية بيف التأث

 أنو غير مطبؽ تقريبًا.

 3.88زيادة عدد صناديؽ القمامة فى المحمية ونجد اف متوسط تطبيؽ ىذا العنصر  .6
حمية فى مسار صعود الجبؿ، إال أنيا حيث تتركز معظـ الصناديؽ الموجودة فى الم

 غير كافية، وغير واضحة.

منع السائحيف مف استخداـ أكياس الببلستيؾ بالرغـ مف تأكيد العامميف فى المحمية  .7
عمى الضرر الذى تسببو ىذه األكياس لمنباتات البرية وخاصة الطبية، بسبب انيا 

ر فى الحد مف اآلثار السمبية تتطاير وتحيط بالنبات وتخنقو إال أف تأثير ىذا العنص
، ربما يرجع ذلؾ الى أف التغمب عمى ىذه المشكمة يمكف أف 3.65لمسائحيف متوسطة 
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عبلـ السائحيف بما يمكف أف تسبب  يتـ بطرؽ اخرى مثؿ زيادة عدد صناديؽ القمامة وا 
 مف أضرار.

عمى مشكمة وبذلؾ نجد أف أكثر أساليب توجيو سموؾ السائح تأثيرًا  مف أجؿ التغمب   
التعميـ واإلرشاد: مف خبلؿ وضع البلفتات، وشرح األضرار ...  ىى إلقاء السائحيف القمامة

المترتبة عمى ذلؾ وتوزيع الكتيبات التى تشرح مخاطر إلقاء القمامة فى المحمية، ونجد اف 
تطبيؽ ىذه الوسائؿ ال يتناسب مع مدى ما يمكف أف تحدثو مف تأثير إيجابى فى سموؾ 

 ئحيف.السا

 
 

(: مقارنة بٌن مدى التؤثٌر ومدى التطبٌق لتحقٌق التزام السائحٌن بعدم إلقاء القمامة فً  3-0جدول )
 المحمٌة فى محمٌة سانت كاترٌن

 العبارة
 المعنوٌة  التطبٌق التؤثٌر

األنحراف  المتوسط 
 المعٌارى

األنحراف  المتوسط 
 المعٌارى

 

على توزٌع كتٌبات عن المحمٌة وأهمٌتها 
 0.0001 1.02 3.46 0.59 4.46 السائحٌن.

زٌادة عدد صنادٌق القمامة فً أنحاء 
 0.1824 0.67 3.88 1.13 4.12 المحمٌة.

منع السائحٌن من استخدام األكٌاس 
 0.0000 0.94 2.17 0.98 3.65 الببلستٌكٌة.

وضع الفتات فً جمٌع أنحاء المحمٌة 
توضم خطورة إلقاء القمامة على النظام 

 0.0000 0.96 2.00 0.83 4.24 لبٌئً فٌها.ا

فرض ؼرامات على إلقاء القمامة فً 
 0.0000 1.34 2.84 0.77 4.44 المحمٌة

وجود حراس البٌئة للرقابة على مختلؾ 
 0.0001 0.45 4.04 0.50 4.60 أجزاء المحمٌة.

شرح األضرار المترتٌبة عىلى إلقاء 
القمامة فى المحمٌة على موقع المحمٌة 

 0.0000 0.72 2.17 0.80 4.16 لى النت ع

رابعا:أساليب توجيو سموك السائح لتحقيق التزام السائحين بمسارات السير والقيادة فى 
  :6-1المحمية وفقًا لمجدولد

قياـ حراس البيئة بإرشاد السائحيف لممسارات المؤدية لممناطؽ التى يريدوف الوصوؿ  -1
السائحيف مرشديف مف البدو إال أنيـ أنفسيـ  الييا، فعادة فى رحبلت السفارى يصاحب

قد يقوموا بتجاوز المسارات المحددة والخروج عنيا، لذلؾ وجود حراس البيئة إلرشاد 
السائحيف يجعميـ أكثر حرصا عمى االلتزاـ بالمسارات، إال أف وجود حراس البيئة 

ة بيف التطبيؽ اليكوف بالكثافة التى تتناسب مع تأثير ىذا العنصرلذلؾ فإف المعنوي
 (.24-4( كما يوضح الجدوؿ)0,0000والتأثير )
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وضع خريطة تفاعمية لمسارات السير والقيادة فى المحمية عمى موقع المحمية عمى  -2
 شبكة المعمومات.

حيث أف  2.91إصبلح المسارات وصيانتيا، ونجد أف متوسط تطبيؽ ىذا العنصر ىو  -3
 مورة.معظـ المسارات القيادة داخؿ المحمية شبو مط

تحديد المسارات بشكؿ واضح، حيث أف معظـ المسارات الترابية داخؿ المحمية غير  -4
 محددة واليوجد مايميزىا.

توزيع خرائط لممحمية توضح اإلمكانات السياحية والبيئية لممحمية وطرؽ الوصوؿ  -5
الييا، حيث أف وجود خرائط واضحة مع السائحيف سوؼ تمكنيـ مف الوصوؿ الى 

يريدوف الوصوؿ إلييا، و سوؼ تجنبيـ أف يضموا طريقيـ فى صحراء  المناطؽ التى
 سانت كاتريف.

( جاء وضع البلفتات والعبلمات اإلرشادية عمى 4وبنفس متوسط درجة التأثير )
طوؿ المسارات فى المحمية. ونجد أف أساليب توجيو سموؾ السائح التى توجو السائحيف الى 

 االلتزاـ بمسارات القيادة ترتبط.
صبلحيا بشكؿ واضح،وتحديدىا بشكؿ يساعد السائحيف عمى   -1 تصميـ المسارات وا 

 تمييزىا.

اإلرشاد إما بشكؿ شخصى عف طريؽ حراس البيئة فى المحمية، أو بشكؿ غير مباشر  -2
 عف طريؽ الخرائط والبلفتات.

حيث أف معظـ القيادة خارج المسار فى المحمية تنشأ مف جيؿ السائحيف بالمسارات  -3
 وحيا.وعد وض

(: مقارنة بٌن مدى التاثٌرومدى التطبٌق حتً ٌتحقق التزام السائحٌن بمسارات السٌر  4-0جدول )
 والقٌادة فً المحمٌة فى محمٌة سانت كاترٌن

 العبارة 

 المعنوٌة  التطبٌق التؤثٌر

األنحراف  المتوسط
 المعٌارى

األنحراف  المتوسط
 المعٌارى

توزٌع خرائط للمحمٌة توضم 
انات السٌاحٌة والبٌئٌة للمحمٌة اإلمك

 0.0002 1.26 2.80 0.96 4.00 والطرق الموصلة لها.

وضع البلفتات اإلرشادٌة والعبلمات 
 0.0035 1.14 3.16 0.96 4.00 على طول المسارات داخل المحمٌة.

 0.0000 1.00 2.91 0.60 4.22 إصبلح المسارات وصٌانتها.

 0.0014 0.73 3.43 0.56 4.04 تحدٌد المسارات بشكل واضم.

قٌام حراس البٌئة بإرشاد السائحٌن 
للمسارات المردٌة للمناطق التً 

 0.0000 1.17 3.28 0.58 4.60 ٌرٌدون الوصول إلٌها.

عدم اشتراط وجود مرشد مع 
السائحٌن اللذٌن ٌقومون بالسفاري فً 

 0.0241 1.14 1.96 1.73 2.80 المحمٌة.
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السٌر وضع خرٌطة تفاعلٌة لمسارات 
والقٌادة فى المحمٌة على موقع 

 0.0000 0.75 2.32 0.78 4.24 المحمٌة على شبكة المعلومات
 

 
 
 
 
 
 

خامسا: أساليب توجيو سموك السائح لتجنب اآلثار السمبية لمسياحة عمى النباتات الطبيعية 
  :7-1والحيوانات البرية بترتيب مدى تأثيرىا دجدول 

يد الى المحمية، وبالرغـ مف تأثير ىذه الوسيمة وقوة منع دخوؿ األسمحة وأدوات الص -1
( وذلؾ 0.0019فرضيا بواسطة القانوف إال أف العبلقة بيف تطبيقيا ودرجة تأثيرىا )

 بسبب اتساع المحمية وترامى أطرافيا وصعوبة السيطرة عمى مف يدخموف الييا.

تخييـ والسفارى قياـ حراس البيئة بالرقابة عمى السائحيف الموجوديف فى مناطؽ ال -2
 لضماف التزاميـ بعدـ قطع النباتات أو إزعاج الحياة البرية.

اشتراط وجود مرشد مع السائحيف المذيف يقوموف بالتخييـ وذلؾ إلرشادىـ الى أنماط  -3
السموؾ التى يجب عمييـ االلتزاـ بيا وبالرغـ مف أف ذلؾ مف قواعد التخييـ فى المحمية 

 .3.6ى إال أف متوسط تطبيقو ال يتعد

فرض غرامات عمى قطع النباتات فى المحمية ونجد اف متوسط تأثير ىذه الوسيمة  -4
 .3.6بالرغـ مف اف تطبيقيا ال يتعدى  4.4

 .4.35فرض غرامات عمى صيد الحيوانات فى المحمية ومتوسط تأثير ىذه الوسيمة  -5

ؿ عرض أفبلـ عف المحمية فى وسائؿ المواصبلت التى يستخدميا السائحيف لموصو  -6
إال أنو ال يطبؽ تقريبًا، وربما يرجع ذلؾ  4.32الييا وبالرغـ مف قوة تأثير ىذا العنصر 
 الى اف ىذا األمر خارج سمطة المحمية.

 نشر قواعد التخييـ بالمحمية عمى شبكة المعمومات. -7

وضع عوائؽ ال تسمح بمرور السيارات فى المناطؽ ذات الحساسية البيئية، ونجد أف  -8
 إال أنو غير مطبؽ تقريبا. 4.24توسط تأثير ىذا العنصر بالرغـ مف أف م

بيع األخشاب البلزمة لمتدفئة مف خبلؿ إدارة المحمية حيث أف ذلؾ يوفر لمسائحيف ما  -9
 يحتاجونو مف أخشاب دوف الحاجة الى قطع النباتات لمتدفئة والطيو فى المعسكرات.
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 غى عمييـ االلتزاـ بيا.وضع البلفتات اإلرشادية التى توضح السموكيات التى ينب -10

عدـ السماح بالتخييـ فى غير المنتجعات البيئية البدوية، وىو ما بدأت المحمية فى  -11
 (.3.08تطبيقو جزئيًا بمتوسط )

بيع النباتات الطبية مف خبلؿ إدارة المحمية وىذا يؤدى الى توقؼ البدو عف اقتبلع  -12
 ىذه النباتات بغرض بيعيا لمسائحيف.

فية لمتخييـ مما يؤدى الى انصراؼ السائحيف ذوى الوعى البيئى أما فرض رسـو إضا
المنخفض فيو ليس مؤثرا بدرجة كبيرة، بسبب عدـ انتشار سياحة التخييـ والسياحة البرية فى 
سانت كاتريف بدرجة كبيرة، حيث ال يمارسيا عادة سوى السائحيف الميتميف بالفعؿ بالسياحة 

بالبنية األساسية فيو أيضا ليس لو تأثير كبير، ولذلؾ نجد الطبيعية، أما مد مناطؽ التخييـ 
أف بالرغـ مف أنخفاض متوسط تطبيؽ ىذيف العنصرييف إال أنو يتناسب مع مدى تأثيرىـ 

وبذلؾ يمكف أف نمخص أساليب توجيو سموؾ السائح التى  الحد مف اآلثار السميبة لمسياحة.
 ت البرية فى سانت كاتريف: تساعد عمى حماية النباتات الطبيعية والحيوانا

(: مقارنة بٌن مدى التاثٌر ومدى التطبٌق لتجنب اآلثار السلبٌة للسٌاحة على النباتات الطبٌعٌة 1-0جدول ) 
 والحٌوانات البرٌة ٌنبغً فى محمٌة سانت كاترٌن

 العبارة 
 المعنوٌة  التطبٌق التؤثٌر

األنحراف  المتوسط
 المعٌارى

األنحراف  المتوسط
 ارىالمعٌ

 

بٌع اإلخشاب البلزمة للتدفئة من 
 0.0000 1.29 2.60 0.91 4.20 خبلل إدارة المحمٌة.

بٌع النباتات الطبٌة من خبلل إدارة 
 0.0000 1.08 2.20 1.15 3.60 المحمٌة.

وضع عوائق ال تسمم بمرور 
السٌارات فً المناطق ذات الحساسٌة 

 0.0000 0.74 1.72 1.05 4.24 البٌئٌة.

بلم عن المحمٌة فً وسائل عرض أف
المواصبلت التً ٌستخدمها السائحٌن 

 0.0000 0.50 1.40 0.63 4.32 للوصول إلٌها.

وضع البلفتات اإلرشادٌة التً توضم 
السلوكٌات التً ٌنبؽً علٌهم االلتزام 

 0.0000 1.08 2.40 0.82 4.20 بها.

قٌام حراس البٌئة بالرقابة على 
طق السائحٌن الموجودٌن فً منا

 0.0003 0.97 3.76 0.51 4.56 التخٌٌم والسفاري.

فرض ؼرامات على قطع النباتات فً 
 0.0099 1.35 3.60 0.96 4.40 المحمٌة.

فرض ؼرامات على صٌد الحٌونات 
 0.0032 1.27 3.39 0.98 4.35 فً المحمٌة.

منع دخول األسلحة وأدوات الصٌد 
 0.0019 1.12 3.92 0.56 4.68 إلى المحمٌة.

عدم السماح بالتخٌٌم فً ؼٌر 
 0.0035 1.00 3.08 1.01 3.88 المنتجعات البٌئٌة البدوٌة.
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اشتراط وجود مرشد مع السائحٌن 
 0.0016 1.04 3.60 0.87 4.44 اللذٌن بقومون بالتخٌٌم 

مد مناطق التخٌٌم بالخدمات والبنٌة 
 0.0966 1.23 2.24 1.54 2.76 األساسٌة البلزمة.

ٌة للتخٌٌم ٌردي فرض رسوم إضاف
إلى انصراؾ السائحٌن ذوي الوعً 

 0.0146 1.32 2.08 1.32 2.92 البٌئً المنخفض.

نشر قواعد التخٌٌم بالمحٌة على 
 0.0000 0.98 2.28 0.79 4.28 الموقع المعلومات 

 

 تجنب التخريب ويتـ ذلؾ بوسيمتيف. -1

ت، ورقابة حراس تتمثؿ فى منع دخوؿ األسمحة وفرض الغراماالرقابة القانونية و  -أ 
 البيئة.

تجنب التخريب متمثبل فى قياـ إدارة المحمية ببيع ما قد يحتاجو السائحيف مف  -ب 
أخشاب ونباتات طبية، بشكؿ منظـ اليضر بالبيئة بدال مف تركيا لمقطع العشوائى 

 والجائر.

التعميـ واإلرشاد بوضع البلفتات،ونشر قواعد التخييـ عمى شبكة المعمومات وعرض  .2
 ـ عف المحمية.األفبل

ويتـ تطبيؽ الرقابة القانونية بشكؿ معقوؿ إال أنيا التتناسب مع قوة تأثير ىذا 
أما بيع احتياجات  العنصر ربما بسبب ترامى أطراؼ المحمية وصعوبة السيطرة عمييا.

 السائحيف بشكؿ منظـ، والتعميـ واإلرشاد فإف متوسطات تطبيقو شديدة االنخفاض.
 

  :8-1جدوؿجيو سموك السائح إلى مند الكتابة عمى الجدران واألحجاردسادسًا:أساليب تو 
نجد أف ىذا العنصر يمكف تجنبو عف طريؽ تطبيؽ وسائؿ التعميـ واإلرشاد  

المختمفة مف توزيع الكتيبات عف المحمية ووضع البلفتات والتوعية المباشرة مف قبؿ 
وىومتوسط 4.72 – 4.76اصر بيف المرشديف السياحييف حيث تراوح متوسط تأثير ىذه العن

 مرتفع جداً 
إال أف تطبيؽ ىذه  0.458وذلؾ بإجماع عدد كبير مف العينة بانحراؼ معيارى اليتعدى  

( 0.000الوسائؿ اليتناسب مع حجـ ما يمكف أف تحدث مف تأثير لذلؾ جاءت المعنوية )
 فى كؿ العناصر.

لمنع السائحٌن من الكتابة على الجدران واألحجار  (: مقارنة بٌن مدى التؤثٌر ومدى التطبٌق 8-0جدول )
 فى محمٌة سانت كاترٌن

 العبارة 
 المعنوٌة  التطبٌق التؤثٌر

األنحراف  المتوسط 
 المعٌارى

األنحراف  المتوسط 
 المعٌارى

توزٌع الكتٌبات عن المحمٌة 
 0.0000 0.954 3.080 0.458 4.720 وأهمٌتها وكٌفٌة الحفاظ علٌها.
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فتات التً تشٌر إلى وضع البل
ضرورة االمتناع عن الكتابة على 

 0.0000 1.036 2.360 0.458 4.720 األحجار والجدران.

قٌام حراس البٌئة بتوعٌة وإرشاد 
السائحٌن بعدم الكتابة على 

 0.0000 0.988 3.320 0.436 4.760 األحجار والجدران.

  
 

سائحين فى منطقة الدير والجبل وتنمية سابعًا: أساليب توجيو سموك السائح لتجنب تركز ال
 أنماط سياحية أكثر تنوعًا. 

توزيع كتيبات عف عناصر الجذب البيئية والثقافية فى المحمية، والتركيز عمى إعبلـ  -1
السائحيف بتنوع عناصر الجذب السياحى فى المنطقة عف طريؽ المرشديف السياحييف 

 (. 4,52طقة بنفس المتوسط )وىما وسيمتاف تتماف بعد وصوؿ السائح إلى المن
، حيث يؤمف التنسيؽ مع شركات السياحة لوضع برامج أكثر تنوعًا لزيارة المحمية -2

العامميف فى المحمية، بأىمية الدور الذى تمعبو شركات السياحة فى توجيو الطمب 
 السياحى لممحمية، ويحممونيا مسئولية تركز الطمب عمى منطقة الدير والجبؿ. 

 متنوعة لزيارة المحمية عمى موقعيا عمى األنترنت.  اقتراح برامج -3

نجد أف ىناؾ فجوة كبيرة بيف تطبيؽ ىذه األساليب ودرجة تأثيرىا حيث أف معنوية و      
 (9-1( كما يوضح الجدوؿ )0,0000جميع ىذه العناصر)

ٌر والجبل وتنمٌة (: مقارنة بٌن مدى التؤثٌر ومدى التطبٌق لتجنب تركز السائحٌن فى منطقة الد1-0جدول )
 أنماط سٌاحٌة أكثر تنوعا فى محمٌة سانت كاترٌن

 العبارة

 المعنوٌة  التطبٌق التؤثٌر

األنحراف  المتوسط 
 المعٌارى

األنحراف  المتوسط 
 المعٌارى

توزٌع كتٌبات عن عناصر الجذب البٌئٌة والثقافة 
 0.000 1.24 3.04 0.59 4.52 فى المحمٌة 

السائحٌن بتنوع عناصر التركٌز على إعبلم 
الجذب السباحى فى المنطقة عن طرٌق 

 0.000 1.47 2.80 0.59 4.52 المرشدٌن 

التنسٌق مع شركات السٌاحة لوضع برامج اكثر 
 0.000 1.42 2.56 1.17 3.88 تنوعا لزٌارة المحمٌة 

اقتراح برامج متنوعة لزٌارة المحمٌة على 
 0.000 1.01 2.12 0.76 4.36 موقعها على األنترنت 

 

بذلؾ فإف أساليب توجيو سموؾ السائح التى يمكف أف تقمؿ مف تركز السائحيف فى       
 منطقة الدير والجبؿ، وتنمية أنماط سياحية أكثر تنوعًا ىى:

 التعميـ واإلرشاد بواسطة الكتيبات والمرشديف.  -1
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وعًا عمى شبكة تعديؿ الطمب مف خبلؿ شركات السياحة والتسويؽ لبرامج سياحية أكثر تن -2
 المعمومات. 

 ثامنًا: تأثير عمل موقد لممحمية عمى  بكة المعمومات الدولية. 
ويعتبر ىذا انعكاس ليذا  4.6متوسط تأثير عمؿ موقع لممحمية عمى شبكة المعمومات       

التأثير فى العناصر السابقة، ويوجد عدة مواقع عمى شبكة المعمومات التى تتحدث عف دير 
ريف وجبؿ موسى، وموقع واحد يتحدث عف عناصر الجذب الطبيعية والبشرية سانت كات

ويقترح عدة برامج سياحية لزيارة المحمية إال أف ىذا الموقع تابع لمجموعة مف األشخاص 
المذيف يعيشوف فى سانت كاتريف واليتبع المحمية، وىو مجيوؿ لمكثير مف السائحيف وشركات 

 (10-1. )جدوؿالسياحة والعامميف فى المحمية
(: مقارنة بٌن مدى التؤثٌر ومدى التطبٌق عمل موقع للمحمٌة على شبكة المعلومات الدولٌة  02-0جدول )

 األنترنت أدى الى اختفاء اآلثار السلبٌة المترتبة على النشاط السٌاحى فى محمٌة سانت كاترٌن

 العبارة
 المعنوٌة  التطبٌق التؤثٌر

األنحراف  المتوسط 
 ىالمعٌار

األنحراف  المتوسط 
 المعٌارى

عمل موقع للمحمٌة على شبكة 
 المعلومات الدولٌة 

4.60 
 

0.91 
 

2.20 
 

0.96 
 

0.0000 
 

 الخالصة: 
إف أكثر أساليب توجيو سموؾ السائح تأثيرًا فى تجنب اآلثار السمبية لمنشاط السياحى       

تراوح متوسط تأثير ىذه الوسائؿ  فى سانت كاتريف ىى وسائؿ متعمقة بالتعميـ واإلرشاد حيث
4.20 – 4.60 . 
( وذلؾ يشير 0.0000وبالرغـ مف ذلؾ فإف المعنوية بيف التطبيؽ والتأثير جاءت فى )     

إلى عدـ تماشى التطبيؽ مع ىذه العناصر و قد جاءت إجابات العامميف المذيف قضوا فى 
يمانيـ واقتناعيـ بتأثير وسائؿ العمؿ أكثر مف ثمانى سنوات ذات متوسط مرتفع يشير إلى إ

وأساليب توجيو سموؾ السائح والنابع مف مشاىدتيـ تأثير ىذه العناصر عمى الحد مف اآلثار 
، واآلثار 2002السمبية لمسياحة عندما كانت مطبقة بشكؿ أكثر عمقًا وكثافة قبؿ عاـ 
سموؾ السائح  السمبية التى تعانى منيا المحمية اآلف فى ضوء عدـ تطبيؽ وسائؿ توجيو
 (11-1نسبيًا. خاصة فى المشكبلت التى تعانى منيا منطقة الدير والجبؿ. )جدوؿ 

 (: عالقةاإلحسـاس بتؤثٌر المحاور المختلفة للدراسة مع فترة العمل فى محمٌة سانت كاترٌن 00-0جدول )
 سنوات 8أقل من  المحور

 المتوسط
 سنوات 8أكثر من 

 المتوسط
 المعنوٌة

 *2.2000 2.02 5.00 حام والضوضاء داخل الدٌرتقلٌل االزد

 *2.220 2.54 5.30 التزام السائحٌن بمسارات صعود الجبل

 *2.250 2.24 5.02 عدم إلقاء القمامة

 2.025 2.00 5.11 االلتزام بمسارات السٌر والقٌادة

اآلثار السلبٌة للسٌاحة على النباتات الطبٌعٌة 
 والحٌوانات البرٌة

5.20 2.00 2.208* 
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 2.024 2.03 5.11 الكتابة على الجدران واألحجار

تركز السائحٌن فً منطقة الدٌر والجبل وتنمٌة 
 أنماط سٌاحٌة أكثر تنوعا

2.20 2.50 2.00 

 *2.221 2.00 5.40 عمل موقع للمحمٌة على شبكة المعلومات الدولٌة

 
 
 

 : توصيات إلدارة محمية سانت كاترين
  ادي مندر وزيادة األنشطة التي تمارس في المنطقة لتشمؿ فرض رسـو لدخوؿ منطقة و

 ركوب الجمؿ، والميالي البدوية، التخييـ، السفاري.
  إغبلؽ وادي الدير بحيث يقتصر وصوؿ السائحيف إلي الدير عمى السير عمى األقداـ أو

 استخداـ الجماؿ التي يممكيا ويقودىا البدو المحمييف، وسيارات التاكسي المحمية.
 دة عدد سبلؿ الميمبلت في مناطؽ مختمفة مف المحمية باإلضافة إلي وضع بعض زيا

 الحمامات المتنقمة في عدة مواقع عمى طوؿ طريؽ الصعود لمجبؿ

  إعادة تفعيؿ خدمة اإلنقاذ الجبمي بالقرب مف قمة جبؿ موسى لمتعامؿ عمى أي أزمات
وحدة إسعاؼ جبمي مرضية تحدث لمزائريف أثناء صعودىـ الجبؿ. حيث كانت ىناؾ 

لمتعامؿ مع الحوادث والطوارئ عمى جبؿ موسى وىي  2000ومركز طوارئ منذ عاـ 
حراس بيئية منيـ ثبلثة  5مظير ميـ مف مظاىر توفير األماف لمزائريف. وكانت تتضمف 

مف البدو، ثـ تدريبيـ عمى تسمؽ الجباؿ وكيفية إنزاؿ المصابيف ومعيـ جميع  4أطباء و
 ة وكانت ىذه الخدمة يتـ توفييا مجانًا لمسائحيف.المعدات البلزم

 .إلزاـ سائح التخييـ بحمؿ كمية مف األخشاب تكفي رحمتو حتى اليضطر لقطع النباتات 

 .منع السائحيف مف المبيت فوؽ الجبؿ بدوف مصاحبة مرشد 

  التنسيؽ مع شركات السياحة مف أجؿ تشجيع السائحيف عمى قضاء أكثر مف ليمة في
 يف، والترويج ليا.سانت كاتر 

  السوؽ السياحي المستيدؼ في سانت كاتريف يجب أف يكوف ىو السياحة الطبيعية.حيث
أف محمية سانت كاتريف ىي بيئة مناسبة لجذب سياحة المغامرات والسياحة الطبيعية 

 باإلضافة إلي السياحة الثقافية وسياحة تسمؽ الجباؿ.

 سياحة الطبيعية وسياحة التراثزيادة المواقع التي يسمح فييا بممارسة ال 

  عمؿ نظاـ إلصدار التصريحات لممارسة السياحة الطبيعية في كؿ منو منطقة جبؿ أـ
 شومر وجبؿ سربؿ.
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  تحسيف جودة وتنوع تجربة الزائر في المنطقة، وجذب الزائريف لممارسة أنشطة جديدة
 والجبؿواكتشاؼ عناصر الجذب المختمفة في المنطقة المحيطة بمنطقة الدير 

  وضع سياسات تسويقية وسياسات لتطوير المنتج بيدؼ جذب السائحيف إلي مدى
 أكبرمف عناصر الجذب الموجودة في المنطقة.

  تنمية بدائؿ أخرى لدير سانت كاتريف بيدؼ زيادة الطاقة االستيعابية عف طريؽ إعادة
 توزيع السائحيف.

  تنمية السياحة االجتماعيةethnic tourism يةفي المحم 

 عمؿ سياج لقمة جبؿ موسى 

 .صيانة الدرجات في طريؽ الصعود 

  إغبلؽ الطريؽ لمنع الزائريف مف الصعود في الظبلـ 

  تحديد عدد الجماؿ التي يسمح بتشغيميا في الجبؿ ومتابعتيا صحيًا بواسطة طبيب
 بيطري مف المحمية

 وجود مكتب تمركز ألحد الباحثيف البئييف في المحمية عند قمة الجبؿ 
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