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 دراسة حالة منطقة خليج العقبة : فى تحقيق االستدامة  يلسائح البيئتقييم دور ا

 مروة على عبد الوهاب محمدو  ،رشا أحمد محمد خليل ،نيفين جالل عيد إبراهيم ،مريم سامى زكرى جبران
 مصر  ،اإلسماعيلية ،جامعة قناة السويس ،كلية السياحة والفنادق ،قسم الدراسات السياحية

 امللخص املقالة                مات  معلو 
طقة خليج العقبة فى تحقيق االستدامة فى من يالسائح البيئيهدف البحث إلى تقييم دور 

( يالسلوك البيئ ،االتجاهات البيئية ،)المعرفة البيئيةعلى األبعاد التاليةمن خالل التركيز 
إثراء لبحث فى ية هذا ا تكمن أهممدى تأثير تلك األبعاد فى تحقيق االستدامة. ختباراو 

فى تحقيقها وذلك عن   يالسائح البيئ فيما يتعلق بقضية االستدامة ودور  المحتوى العلمى
حيث توجد  يالسلوك البيئ ،تجاهات البيئيةاال ،المعرفة البيئيةكل من طريق التركيز على 

ستدامة فى مقاصد السياحة  ندرة فى دراسة المتغيرات التى تؤثر فى تحقيق اال
ديد العالقة بين  الدراسة المنهج الوصفى التحليلى الذى يهدف إلى تح ستخدمتا.بيئيةال

  على عينة عتمدت الدراسة الميدانية على توزيع استمارات االستبيانا و  ،متغيرات الدراسة
بمنطقة خليج العقبة، وبلغ عددهم   رأس محمد وأبوجالوم يح بمحميتياعشوائية من الس

. توصلت الدراسة إلى عدة  آرائهم بشأن أبعاد متغيرات الدراسة ( مفردة للتعرف على366)
  الالزمة  واالتجاهات والمعرفة الوعي زيادة يساهم فى يالبيئ التعليم أننتائج من أهمها 

 أكثر بشكل الطبيعية الموارد ستخداماإلى  يمما يؤد البيئة تجاه مسئول سلوك لبناء
 محميات فى  العاملين  البيئيين الباحثين دد ع بضرورة زيادةاستدامة.وقد أوصت الدراسة 

  السياحية األفواج من الكبيرة لألعداد  يوالتعليم البيئ الشرح عملية تتم لكى العقبة خليج
تطبيق برامج العمل الخاصة بالمحميات الطبيعية مثل .وأيضًا ضرورة المحمية إلى الوافدة

للحفاظ   الزائر سلوك وإدارة المعرفة دةلزيا داة أالبرامج التفسيرية والتعليمية التى تستخدم ك
 .  بيئيًا على المدى القصير والطويل المواقع الهامة على الموارد الطبيعية في

 مقدمة ال
نعكاسات إيجابية على البيئة والمجتمع ولكن لها سلبياتها مثل السياحة المكثفة اتعد السياحة البيئية سياحة واعية لها 

هذه السلبيات فى تدمير األصول البيئية التى تعتمد عليها تلك السياحة مثل فقد التنوع  إذا لم يحسن إدارتها وتتمثل
نتشار المخلفات الصلبة والسائلة والملوثات األخرى وتهميش اطبيعية و وتدهور التكوينات الالبيولوجى وموائله 

 الجميلة البيئية بالمناظر التمتع ىإل فقط تشير ال البيئية السياحة إن (.2005 ،جهاز شئون البيئة)يالمجتمع المحل
 أنماطوتطور  البيئة على  الحفاظسلوك  تطور على أيضاً تركز  ولكنها السياحية، المناطق داخل  الواقعة
(. ومن أهم العناصر التى تتعلق بمفهوم السياحة البيئية إنها عبارة عن Chopra, Gupta &  (2014التفكير

  ، السليم يلتزامه بالسلوك البيئا فالسائح يصبح حرًا بقدر  ،المكان المحيط بهتصال دائم ومستمر ما بين السائح و ا

 الكلامت املفتاحية 

المعرفة   ؛يالسائح البيئ
االتجاهات  البيئية؛

؛ يالبيئية؛السلوك البيئ
 االستدامة.
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  ، يكون تفاعله مع البيئة وفق ضوابط وقيود ي البيئية لتضع له ضوابط حماية تنبع من ذاته لك ةومن هنا تأتى السياح
والهدوء. ومن ثم فإن هذه  ولكن أيضًا إلكسابها مزيدًا من الجمال والراحة  ،ليست فقط للحفاظ عليها من أى تلوث

ه الممارسة ومن مجالها وطرقها الذى يستمد خصوصيته من طبيعة هذ ،ا نظامها الخاصالسياحة فى ممارستها له
بجنوب سيناء التى تعد من أهم المقاصد  منطقة خليج العقبة على لقد ركزت الدراسة  .(2005 ،)الخضيرى وأدواتها 

( بتوصيف خليج العقبة كبيئة فريدة ذات تنوع IUCNولى لصون الطبيعة )الد تحادوقد قام اال ،السياحية البيئية 
. وقد تم وصفه أيضًا بالبيئة افة إلى الجمال الطبيعى الرائعوأهمية علمية وإيكولوجية عالية باإلض ، بيولوجي عال 

لذا ستقوم الدراسة  . (2006 ،)خليلستخدامالهشة حيث إنه يكاد يكون مغلقًا لذا هو شديد الحساسية للتلوث وسوء اال
)المعرفة  ختيار أبعاد متمثلة فىافى تحقيق االستدامة فى هذه المنطقة وذلك عن طريق  ييم دور السائح البيئبتقي

ختبار العالقة بين هذه األبعاد وتحقيق اح و يا( وتقييمها بالنسبة للسيالسلوك البيئ -االتجاهات البيئية –البيئية
   ير تلك األبعاد فى تحقيق االستدامة فى منطقة خليج العقبة .االستدامة والتعرف على تأث

، السياحة البيئية" التي تندرج تحت شعار" رحالتعلى ال اعلى الرغم من أن هناك طلبمشكلة البحث فى أنه  مثلوتت
الكثير من ث يهتم هتمام باستدامة التجربة السياحية. حي مدفوعًا بالقيم المؤيدة للبيئة واالنادرًا ما يكون هذا الطلب ف

فالكثير منهم يتسبب فى إزعاج الحياة   ،باألماكن الطبيعية وذلك لغرض المتعة والنشاط البدني والمغامرة فقط حياالس
 .  Hill&Gale, 2009))ة البيئيةالبرية ونقل األمراض وتعديل الموائل أثناء وجودهم في مقاصد السياح

االتجاهات البيئية  –كل من )المعرفة البيئية ما تأثير  :يل التالن السؤا جابة عاإللذا تتلخص مشكلة هذه الدراسة في 
 منطقة خليج العقبة ؟  فى في تحقيق االستدامة  ي( للسائح البيئيالسلوك البيئ -

دراسة مقومات السياحة البيئية فى  ،البيئيين الزائرين لمنطقة خليج العقبة ياحتوضيح أنماط السإلى  البحثويهدف 
ح الممارسين ألنشطة ياللس ياالتجاهات البيئية والسلوك البيئ ،كل من المعرفة البيئيةتقييم  ،يج العقبةمنطقة خل

ستدامة فى مقاصد السياحة  تحقيق االفى  همديد أثر كل منتحالمحميات الطبيعية بخليج العقبة و السياحة البيئية فى 
   .البيئية بمنطقة خليج العقبة

السلوك  ،االتجاهات البيئية ،كل من المعرفة البيئيةبين  اً دالة إحصائي توجد عالقة: ىفيما يل فروض البحثوتتركز 
 ،المعرفة البيئيةلكل من  اً دال إحصائييوجد تأثير و  وتحقيق االستدامة لدى السائح البيئي بمنطقة خليج العقبة  يالبيئ

 .بيئي بمنطقة خليج العقبةفي تحقيق االستدامة لدى السائح ال يالسلوك البيئ ،االتجاهات البيئية

 اإلطار النظري أواًل: 
 مفهوم السياحة البيئية

كنتيجة حتمية لتطور الحركة السياحية   ، يالسياحة البيئية منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضظهر مصطلح 
البيئية والتى أدت إلى ظهور عدد كبير من السلبيات  ،((mass tourismالعالمية وظهور السياحة الجماهيرية

وقد جاءت السياحة البيئية لتعبر عن نوع جديد من النشاط السياحى الصديق للبيئة   ،واالجتماعية فى دول العالم 
للبيئة التى يعيش فيها ويمارس فيها نشاطه  ي والحضار  يالطبيع ي على الميراث الفطر  اً الذى يمارسه اإلنسان محافظ
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بل هو حر مسؤول   ،محاسبة  فى تصرفاته يفعل ما يشاء دون  اً يس حر وأثناء ممارسته لهذه األنشطة فهو ل ،وحياته
 ويعيش فى إطار المعادلة اآلتية:فعله عما ي

 . ( 2005 ،)الخضيرى  "الحرية السياحية = المسؤولية البيئية" 

 طقاالمنارة زي على ئمةقا حةاسيبأنها " (111ص ، 2008فقد عرفها غرايبة)تعددت تعريفات السياحة البيئية و
 ،تناحيوا ،رطيو  (الحية تاالكائن اسةر ود هدةالمش راألغواو  ي ار الصح ،تاالمحمي ، لاالجب ،الشواطئ مثل يعيةطبال

 ممكنة بيةلس ارآث لقبأ الطبيعية اردالمو  على ظاوالحف البيئة يةاحم لدعم  ةلكوسي )اوغيره نامرج ،كاسمأ ،تنباتا
 ساالن البيئي لدى الوعي لنشر جيد لامج وهي ديًا،اوم جتمعياً مو  بيئياً  المنطقة على بيةاإيج ثارآ رأكثو  البيئة على
  .ا "ياضق  من لبيئةاب قليتع ام كل بشأن ح البيئيينياالس ولدى  المنطقة في

 يتعريف السائح البيئ
يعتمد دافعهم  ون حائس همالبيئيين  حياالس أنAnishchenko  ( (2016حيث ذكرت يتعددت تعريفات السائح البيئ

العلوان  . وأيضًا عرف والتصرف بطريقة معينة خالل الرحلة على مبادئ السياحة البيئيةحة البيئية في السيالمشاركة ل
فرد يتطلع إلى تجربة سياحية يقيم فيها فى أماكن بيئية لمدة من بأنه " يالسائح البيئ (55ص ،2014)  وآخرون 

   ".ئةمع المحافظة على البي الزمن بغرض اإلستمتاع بالمناظر الطبيعية

بأنه شخص يتصف بعدة صفات وهى أنه لديه رغبة كبيرة  ي( بوصف السائح البيئ2009) أبو رمان والراوى قد قام 
ال يرغب بزيارة  ،جتماعية حقيقيةاعلى خبرة شخصية و يسعى للحصول  ،على األماكن الطبيعيةفى التعرف 

  ، ات ويقبل التحدى للوصول إلى هدفهوالصعوبيتحمل المشاق  ،السائحينوجد بها أعداد كبيرة من المناطق التى ي
يتكيف مع الظروف المختلفة حتى فى ظل   ،فى ثقافاتهم وحياتهم االجتماعية يتفاعل مع السكان المحليين وينخرط

 ة فقط.  وجود الخدمات السياحية البسيطة وإيجابى وينفق نقوده للحصول على الخبرة وليس من أجل الراحة والمتع

  :( كاآلتى(Wood  2002كما وضحهاللسائح البيئى   وهناك عدة خصائص
سنه  40-35متوسط العمر:  -1  
اإلناث ع : النسبة متساوية بين الذكور و النو  -2  
وأغلبهم من الدرجات العلمية العالية   ،% من خريجى الجامعات82التعليم:  -3  
بمفردهم  ةوالبقي ،% مع عائالتهم  15 ،% يفضلون السفر ثنائى60ة: طبيعة الرحل -4  
يوم 14-8: غالبًا ما تمتد بين ةمدة الرحل -5  
سبوع ( دوالر/ األ1500-1000% من السائحين ينفقون ما بين )26اإلنفاق:  -6  
الطبيعة   السير والتجوال فى  ،: مشاهدة الحياة البريةعناصر الجذب األساسية -7  

 يتصنيف السائح البيئ
حد من التأثير وال يطبيعة واحدة ولديهم نفس الرغبة فى التعلم البيئ وهم ذو ح البيئيين ياعتبار أن كل السا من الخطأ 

إلى أنواع مختلفة Cleverdon  (1999)ح البيئيين حيث قسمهم يا. فهناك فئات مختلفة من السعلى البيئة يالسلب
 وهم كاآلتى:  هتمامهم بالبيئةا وفقًا لمستوى 
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وهى الشريحة األكبر من سوق السياحة البيئية.  يهتمام البيئ(: يمثلون أقل درجات االLoungersالمتكاسلون) .1
سترخاء جازاتهم باالإنهم يهتمون فى ويركزون فقط على أن تكون البيئة المحيطة ممتعة بالنسبة لهم أل

 ستمتاع فقط. واال
طة  تمتلك مالمح وطبيعة خاصة تسمح لهم بممارسة أنش هتمام بالبيئات التىا (: لديهم Usersالمستخدمون) .2

 .المنحدرات  على  التزلجسياحية معينة مثل مشاهدة الحياة البرية و 
همة بالنسبة مستخدامها ولكن لقيمتها الليس ال ،هتمام متزايد بالبيئةا لديهم  :Eco aware))المهتمون بالبيئة .3

سليمة من قبل  والممارسة البيئية ال  يلتزام البيئرحلتهم بها دليل على االلهم. وهم حريصون دائمًا على أن تكون 
وتعكس األنشطة السياحية التى . الخدمات السياحية الذين يحصلون على خدماتهم يسياحة وموردشركات ال

هتمام بمعرفة الكثير من المعلومات عن البيئة الطبيعية وعن ثقافة المقصد السياحي  تمارسها هذه الفئة مدى اال
 الذى ستتم زيارته.  

لتزام ناحية  عالية من اال ة ح لديهم درجيا(: هذه الفئة من السSpecial Ecotouristالمتخصص) يالسائح البيئ .4
ذلك فى نوعية األنشطة التى يمارسونها البيئة للدرجة التى تصل إلى حمايتها والدفاع عنها بشدة . وينعكس 
 ويشتركون فيها والتى تتمثل فى أنشطة حماية البيئة والبحث العلمى.   

   يالسلوك البيئ ،ت البيئيةاالتجاها ،المعرفة البيئية
 The) نموذجهما لتغيير السلوك المعتمد على المعرفة البيئية واالتجاهات فى  Matthews & Riley  ((1995يرى 

Knowledge, Attitudes, and Behavior Model) ى تغيير فى االتجاهات  أن زيادة المعرفة البيئية تؤدى إل
عن   يلذا سيتم الحديث بالتفصيل فيما يل .لدى األفراد ير السلوك البيئالتى بدورها ستؤثر فى تغيي ،نحو البيئة

 تجاهات والسلوك:المعرفة البيئية واال

 البيئية  ةالمعرف 
  بالبيئة  المتعلقة والمفاهيم الحقائقب العامة المعرفةبأنها "  البيئية المعرفة  Fryxell & Lo ((2003 كل من عرف

  ( أنه البد من نشر 2006) Johansson &Wurzinger" ويوضح كل من  سيةالرئي اإليكولوجية والنظم الطبيعية
ن مفهوم إ حيث  المستدامة السياحة  أنواع البيئية والترويج له وذلك لجذب السائحين لممارسة  السياحة بمفهوم المعرفة

الحاجة إلى   على يدل مما ،السياحة البيئية يرتبط في ذهن الكثير من السائحين بأنها سياحة صديقة للبيئة فقط 
 اقتصاديًا واجتماعيًا.  المحليين السكان دعموالتى تتركز فى  البيئية سياحة الترويج للجوانب األخرى لل

 االتجاهات البيئية
تمثل وجهة نظره  فهى ،ستجابة الفرد لبيئته سواء أكانت إيجابية أو سلبيةا( أنها " 205ص ،2008)حسنا عرفه

  أنه  Tyrvainen et al. (2014) الحظوقد  رد الطبيعية فى هذه البيئة ".الموا ستغاللانحوها وكذلك موقفه من 
تجاهات  االفإن  البيئية، السياحة سياق فيو . بسلوكياتهم لتنبؤوذلك ل  ين واتجاهاتهمحئالسا مواقف فهم  المهم من

 سلبية أو ةيجابيسلوكية إ نتائج  إلى يؤدي مما ، البيئة تجاه النفسي ستعداداال ابأنهها تعريف يمكن الخاصة بها
(Vicente-Molina et al., 2013) . 
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 البيئي السلوك
  والتي  ما مثير نحو الظاهرية ستجابةاإل عن عبارة فهو ،ر المصد أو  بالموضوع واإلحساس التفاعل يمثل السلوك
الخاص   يف السلوكويمكن تعر . المختلفة البيئية للمثيرات ستجابةاال عن عبارة هو البيئي فالسلوك مالحظتها، يمكن

االجتماعية والبيئية للمقصد   ،الثقافية ،يةقتصاداال ي النواحبالنفع على الذى يعود  سائحسلوك الأنه ببالسياحة البيئية 
 (.  (Lee & Jan, 2017التعلم وينتج عنه أيضًا خبرات، يالسياح

 االستدامة  تعريف
بحجم من الفرص بقدر يماثل أو  د األجيال القادمـةزوي" تومن بين هذه التعريفات  هناك تعريفات عديدة لالستدامة

ستدامة عملية تتعلق بالحقوق في الحصول على  أكثر مما تم تزويد األجيال الحالية به". هذا التعريف يجعـل اال
  لي لحمايةتحاد الدو اال)كونهـا متعلقة بإدارة الموارد مما يعطيها بعدًا إنسانيًا واضحاً الفرص المستدامة باإلضـافة إلـى 

 تشكيل على  تساعد عملية  أنهاب ستدامة اال Clough et al.  (2006)ولقد عرف . (16ص  ، 2008 ،الطبيعة
 عبرهى تو . البيئة وحماية الطبيعية الموارد على الحفاظ ضرورة مع ، عاليةذات جودة  حياة ومعايير حيوى  قتصادا

   . أيضاً  الحالي الجيل  به يتمتع بعالم تتمتع أن ينبغي القادمة األجيال  أن مفادها فكرة عن

 معايير تقييم االستدامة 
االستدامة   :هى Mowforth and Munt (2009) ما تستخدم لتقييم االستدامة كما وضحها اً المعايير التى غالب

   .ي المحلمشاركة المجتمع    ،الجانب التعليمى   ،قتصاديةاالستدامة اال  ،االستدامة الثقافية  ،جتماعيةاالستدامة اال  ،البيئية

  مقومات السياحة البيئية فى منطقة خليج العقبة
 ثقافة السكان المحليين -1

 .نوعال حسب ألعمالا تقسيم باإلضافة إلى الرجال، يتزعمه والذي الممتد العائلة ونظام بالتبعية القبلية البدو يتميز
 أسلوب تبعون ي اآلن  أصبحوا لكنهم  .تهمالحيوان الطعام عن اً بحث الترحال كثرة على يعتمد البدو حياة سلوبأ وكان
 ببعض يحتفظون  البدو . وبالرغم من ذلك اليزالالسكنية والتجمعات الثابتة المساكن فراتو  مع ستقراراً ا أكثر حياة

 قبيلة مثل القبائل بعض تقالنا ومثل "تاربي" سما ب المعروف القطعان رعي موسم مثل بالترحالتعلقة الم تقاليدهم
(.  2007 ،ة)جهاز شئون البيئالصيف شهور أثناء الغرقانة مثل الشواطئ على التقليدية المستوطنات إلى المزينة

األزياء الشعبية  كاًل منبمحافظة جنوب سيناء  ي عناصر التراث الشعبي المؤثرة فى الجذب السياح ضمنتتو 
   (. 2004،)دعبس لعاب الشعبيةاألو  ي البدو  يالطب الشعب ، الصناعات التقليدية البدوية ،األكالت الشعبية ،البدوية

 شواطئ خليج العقبة   -2
تزخر مدن خليج العقبة بالعديد من الشواطئ الخالبة والتى تعد من أهم المقومات الطبيعية للسياحة البيئية في هذه  

 مدينة طابا  ،مدينة نويبع  ، مدينة دهب  ،وتتمثل هذه المدن فى مدينة شرم الشيخ  ،المدن 

 يج العقبةالطبيعية بخلالمحميات  -3
  ،محمية أبو جالوم ،محمية نبق ،يات الطبيعية وهى محمية رأس محمدالعديد من المحميوجد بإقليم خليج العقبة  

 : محمية طابا وسيتم الحديث بالتفصيل عن كل محمية كالتالى
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 محمية رأس محمد  -أ
 المرجانية  الشواطئوجود ب محمد رأس قةمنط العقبة وتتميز وخليج السويس خليج لتقاءا عند المحمية هذه تقع

 من للعديد موطناً  المحمية تعد كما ، النادرة المائية واألحياء نقراضباال المهددة البحرية والسالحف  الملونة واألسماك
  ال  التى والحشرات والزواحف الصغيرة الثدييات وأنواع الجبلية بالمناطق يالنوب الوعل : مثل الهامة  والحيوانات الطيور
 (. 2019 ،وزارة الدولة لشئون البيئة) والنوارس البلشونات مثل الهامة الطيور  من  لعديدوأيضًا ا لياًل، إال تظهر

 محمية نبق  -ب
حتوائها على أنظمة بيئية هامة تشمل اوترجع أهمية منطقة نبق إلى  ،وهى تصنف كمحمية متعددة األغراض

كم من   4,5متداد اعلى  كبيرة بكثافة ةالموجود المانجروف غابات ،والبرية البحرية الكائنات ،الشعاب المرجانية
  الضبع،  الوعل، ل،االغز  مثل حيوانات بها ويوجد ووديان وجبلية صحراوية بيئية نظمةأ بها توجد كما سواحلها.
 . (2019 ،وزارة الدولة لشئون البيئة (الالفقاريات إلى  ضافةباإل والمقيمة المهاجرة الطيور من وكثير الزواحف

 أبوجالوممحمية  -ج
مختلفة من األنظمة البيئية الساحلية والجبلية الفريدة على   ا هى تعد محمية طبيعية متعددة األغراض وتضم أنواع

محافظة جنوب ) والتى تتمثل فى الشعاب المرجانية والكائنات البحرية والحشائش البحرية والالجونات خليج العقبة
 (. 2019 ،سيناء

 امحمية طاب -د
نقراض ومنها تتمتع المحمية بالتنوع البيولوجى الحيوانى والنباتى حيث يوجد بها العديد من الحيوانات المعرضة لال

  ا نوع 24يالوبر وغيرها(. ويوجد حوال  ،يالوعل النوب ،الغزال ،الذئب ،أم الريشاتالثدييات مثل )من  اوعن 25حوالى  
النسور من الطيور المقيمة النادرة مثل ) انوع 50إلى  ةباإلضاف يوالنقط يمن الزواحف مثل ثعبان سيناء الشريط

من األنواع النباتية  انوع 480المحمية على  ي وتحتو الرخمه وغيرها(. ،الحداه  ،الصقور ،يوالذهب ي األسمر والمصر 
 (.  2008  ،)على من األنواع المتوطنة انوع 36 يوالمنها ح

 مناطق الغوص -4
ومن أهم هذه   (.2001 ، )سالممنطقة 54عقبة وجنوب سيناء حوالى ح للغوص بخليج الالمناطق التي تصل يبلغ عدد 

(  2003 ،)محفوظ نطقة شعاب مضيق فيران بشرم الشيخ م ،منطقة الجاردنز ،منطقة رأس أم سيد يالمواقع ما يل
جزيرة  ى طاباأهم مواقع الغوص فومن  .بنويبع أبو جالوم ،الحبيق ،خليج نويبع ،المجنى ،رأس الشيطان ومناطق
 (.  2009  ،)السيد  النجوم ،رأس برقة ،مرسى المقبال ،الشعاب

 الجبال  -5
المواطن الموجودة داخل   نوعية فى الفريد والذى يتمثل يسيناء بالتنوع البيولوجتتميز المناطق الجبلية فى جنوب 

  يرجع و  .ةيالجبل والكهوف ،حراويةالجبلية، األودية الصرات نطاقاتها، مثل قمم الجبال، األودية الصدعية، المنحد
  ،األنواع فى تجاراال األشجار، قطع د،يالص مثل ةيالبشر  األنشطة إلى ةيالجبل المناطق فى  يولوجيالب التنوع فقدان
   (. 2014 ،)وزارة البيئة ةيعيالطب والكوارث المناخ ريتغ ،رانيةالعم ةيالتنم
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 ثانيًا:الدراسة الميدانية 
وصف وتقييم  التى تهدف إلى يعتباره أحد مناهج البحث العلماالوصفى التحليلى ب استخدمت الدراسة المنهج

العالقة بين متغيرات الدراسة التى  أيضًا لتحديد  يخدم المنهج الوصف ويست ،من أجل التنبؤ بالمستقبل ي الوضع الحال
والمتغير التابع ( يسلوك البيئال، لبيئيةاالتجاهات ا، وأبعاده )المعرفة البيئية ئح البيئيتتمثل فى المتغير المستقل السا

 االستدامة.

 عينة البحثاختيار 
رأس محمـــــد  يبمحميـتــــ ممارســـــين ألنشـــــطة الســـــياحة البيئيـــــة القامـــــت الباحثـــــة باختيـــــار عينـــــة عشـــــوائية مـــــن الســـــياح 
ــددهم ) ــة، وبلـــــــغ عـــــ ــيج العقبـــــ ــة خلـــــ ــالوم بمنطقـــــ ــردة ل366وأبوجـــــ ــة( مفـــــ ــة البيئيـــــ ــيم المعرفـــــ ــة ،تقيـــــ ــات البيئيـــــ  االتجاهـــــ

  تحقيق االستدامة فى منطقة خليج العقبة.  فىواختبار مدى تأثير تلك األبعاد  لديهم يوالسلوك البيئ

 الميدانيةطريقة جمع البيانات 
 شتمل االستبيان على ما يلي:ي، و اعتمدت الباحثة على أسلوب االستبيان كأداة لجمع البيانات

ـــ " األول: القسمممممم ــ ــيةيتعلـــــق ـب ــيم ،الســـــن ،ي النـــــوعـفــــ  تمثـــــلت" و البيانـــــات الشخصـــ ــية والغـــــرض  ،مســـــتوى التعلـــ الجنســـ
 .من ممارسة السياحة البيئية

ـــــ " القسمممممم ال ممممماني: )المعرفـــــة البيئيـــــة، االتجاهـــــات البيئيـــــة والســـــلوك  :" وتمثلـــــت أبعـــــاده فـــــيالبيئـــــيالســـــائح يتعلـــــق ـب
القســــم  مفــــردات ، وقــــد بلــــغ مجمــــوعمفــــردات، وقــــد تــــم التعبيــــر عــــن كــــل بدعــــد مــــن هــــذه األبعــــاد بعــــدد مــــن الالبيئــــي(

 .مفردة( 37) لثانيا

ـــــ "االســـــتدامة" وقـــــد تـــــم التعبيـــــر القسمممممم ال المممممث:  د بلـــــغ مجمـــــوع مفـــــردات بعـــــدد مـــــن المفـــــردات، وـقــــ  عنهـــــايتعلـــــق ـب
 (Mowforth& Munt, 2009).( مفردات7) القسم الثالث

سلوك البيئي(، استعانت ولقياس األبعاد الخاصة بالسائح البيئي التى تمثلت فى )المعرفة البيئية، االتجاهات وال
ية واألجنبية التي تطرقت لتلك األبعاد بغرض العربالباحثة بعدة مقاييس لقياسها بعد مراجعة عدد كبير من الدراسات 

 Perera andالحصول على مقاييس تتناسب مع الدراسة الحالية. وتم اختيار مقياس للمعرفة البيئية من دراسة  )
Vlosky, 2017(،  2008 الطبيعية والسياحة البيئية من دراسة )حسن، تهات نحو المحميا( ومقياس االتجا
استمارات االستبيان الموزعة فى   يوقد بلغ إجمال (. Lee and Jan, 2017البيئي من دراسة )ومقياس السلوك 
لتحليل  ( استمارة غير صالحة ل 12( استمارة فقط منهم )378( استمارة وتمت اإلجابة على )450) المحميات السابقة

( استمارة فى مقابل نسبة 366عل هم )عدد االستمارات التى تم جمعها وتحليلها بالف ي فإن إجمال ي، وبالتالياإلحصائ
 . ( استمارة84الفاقد ) 
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة 
( لتحليــــــــل بيانــــــــات الدراســــــــة الميدانيــــــــة وذلــــــــك مــــــــن خــــــــالل (SPSS.V.26تــــــــم اســــــــتخدام البرنــــــــامج اإلحصــــــــائي 

ــت ــائية التالية:خاســـ ــبية  أســـــاليبدام األســـــاليب اإلحصـــ ــة النســـ ــابي واألهميـــ ــط الحســـ ــفي وهـــــى المتوســـ ــاء الوصـــ اإلحصـــ
ــتوى التحقق ويســــــــتخدم لقيــــــــاس  الختبـــــــار مــــــــدى صــــــــحة الفــــــــرض األول،معامــــــــل ارتبــــــــاط بيرســــــــون: وأيضــــــــًا .ومســـــ

ــتخدم ىالثــــــانالختبــــــار مــــــدى صــــــحة الفــــــرض نحــــــدار المتعــــــدد: تحليــــــل اال ،العالقــــــة بــــــين متغيــــــرات الدراســــــة ، ويســــ
 .المتغيرات المستقلة على المتغير التابعأثير تلقياس 

 نتائج الدراسة الميدانية 
ي:  فمن خالل المتغيرات الديموغرافية المتمثلة ( مفردة 366والتى تبلغ )ح ياقد تم وصف عينة الدراسة من الس

فيما يتعلق بمتغير واظهرت النتائج  " ،"النوع، العمر، مستوى التعليم، الجنسية، الغرض من ممارسة السياحة البيئية
فيما و %(، 57.7( مفردة بنسبة )211%(، وعدد اإلناث )42.3( مفردة بنسبة )155) يبلغ عدد الذكورأن النوع 

%(، والفئة العمرية  17.2( مفردة بنسبة )63عام )  20هم في الفئة العمرية أقل من  يتعلق بمتغير العمر يبلغ من
%(،  23( مفردة بنسبة )84عام تبلغ ) 50-35%(، والفئة العمرية 44.5ردة بنسبة )مف ( 163عام تبلغ ) 20-35

( فيما wood (2002دراسة  %(، وهذه يتفق مع15.3( مفردة بنسبة )56عام تبلغ ) 50والفئة العمرية أكثر من 
هل أقل من المتوسط مؤ  . وفيما يتعلق بمستوى التعليم يبلغ عدد الحاصلين على  ييتعلق بمتوسط العمر للسائح البيئ

%(، وفئة الحاصلين  33.1( مفردة بنسبة )121%(، وفئة الحاصلين على مؤهل متوسط )5.5( مفردة بنسبة )20)
( مفردة بنسبة 81)، وفئة الحاصلين على دراسات عليا%(39.3( مفردة بنسبة )144على مؤهل عالي ) 

. وفيما يتعلق يق بمستوى التعليم للسائح البيئعليتفيما ( (wood 2002%(، وهذا يتفق أيضًا مع دراسة 22.1)
( مفردة 86وفئة السائحين العرب )، %(76,6( مفردة بنسبة )280تبلغ فئة السائحين األجانب )بجنسية السائحين 

سترخاء وفيما يتعلق بالغرض من ممارسة السياحة البيئية تبلغ فئة السائحين القادمين لال%( . 23,5بنسبة )
وتسلق الجبال   البرية الحياة مشاهدة%(، وفئة السائحين القادمين ل47.8( مفردة بنسبة )175بيئة )الب ستمتاعواال

( مفردة بنسبة  93%(، وفئة السائحين القادمين لمعرفة معلومات عن البيئة الطبيعية )19.4( مفردة بنسبة )71)
 . %(7.4( مفردة بنسبة )27) البيئة %(، وفئة السائحين القادمين لإلشتراك في أنشطة حماية25.4)

 معامالت صدق وثبات االستبيان
ــامل ــا  يتــــم حســــاب معــ ــتطيع أن تقــــيس مــ ــتبيان تســ ــد مــــن أن مفــــردات االســ ــتبيان للتأكــ ــئلة االســ الصــــدق والثبــــات ألســ

ــن  ــه يمكــ ــه وأنــ ــعت لقياســ ــس وضــ ــي نفــ ــتخدام نفــــس األداة وفــ ــاس باســ ــرار القيــ ــد تكــ ــائج عنــ ــى نفــــس النتــ ــول علــ الحصــ
  صدق استبيان السائحين من خالل ما يلي: ثة بالتأكد من. وقامت الباحالظروف

 اخليصدق االتساق الد
ليــــه تلــــك المفــــردة، تراوحــــت   ــــيم إتســــاق الــــداخلي بــــين درجــــة كــــل مفــــردة والبدعــــد الــــذي تنتمــــي تــــم حســــاب صــــدق اال

( وجــــــاءت جميــــــع  ــــــيم معــــــامالت االرتبــــــاط موجبــــــة، وهــــــذه القــــــيم دالــــــة 0.869، 0.305معامــــــل االرتبــــــاط بــــــين )
ســــــتبيان.كما تــــــم حســــــاب ال(، ممــــــا يشــــــير إلــــــى صــــــدق االتســــــاق الــــــداخلي ل0.01إحصــــــائيًا عنــــــد مســــــتوى داللــــــة )

ــاد االصــــــدق اال ــد مــــــن أبعــــ ــداخلي لكــــــل بدعــــ ــاق الــــ ــتبيان و تســــ ــاد أســــ ــيم معامــــــل االرتبــــــاط ألبعــــ ــائج أن  ــــ ظهــــــرت النتــــ
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كمــــــا أن جميــــــع (، وجــــــاءت جميــــــع  ــــــيم معــــــامالت االرتبــــــاط موجبــــــة، 0.909، 0.603االســــــتبيان تراوحــــــت بــــــين )
 (، مما يشير إلى صدق االتساق الداخلي لالستبيان.0.01)هذه القيم مقبولة إحصائيًا عند مستوى داللة 

 الصدق الذاتي
ــيم  ــي لقــــ ــذر التربيعــــ ــالل الجــــ ــن خــــ ــتبيان مــــ ــاد االســــ ــن أبعــــ ــد مــــ ــل بدعــــ ــذاتي لكــــ ــدق الــــ ــاب الصــــ ــة بحســــ قامــــــت الباحثــــ

ــيم معامـــــــل الصـــــــد ــين معـــــــامالت الثبـــــــات، وأظهـــــــرت النتـــــــائج  أن  ـــــ ــا بـــــ ــاد االســـــــتبيان تراوحـــــــت مـــــ ــذاتي ألبعـــــ ق الـــــ
وبــــــذلك تــــــم التحقــــــق مــــــن الصــــــدق  ، وجــــــاءت جميــــــع  ــــــيم الصــــــدق الــــــذاتي مقبولــــــة إحصــــــائيًا،(0.976، 0.897)

 الذاتي لالستبيان.

 ثبات االستبيان
تــــــم التحقــــــق مــــــن ثبــــــات االســــــتبيان مــــــن خــــــالل حســــــاب ثبــــــات ألفــــــا كرونبــــــاخ وحســــــاب ثبــــــات التجزئــــــة النصــــــ ية، 

(، وأن معـــــــامالت 0.953، 0.805تـــــــائج أن معـــــــامالت ثبـــــــات ألفـــــــا كرونبـــــــاخ جـــــــاءت فـــــــي المـــــــدى )وأظهـــــــرت الن
ــدى ) ــاءت فــــــي المــــ ــ ية جــــ ــة النصــــ ــات التجزئــــ ــين 0.892، 0.742ثبــــ ــات بــــ ــامالت الثبــــ ــيم معــــ ــت  ــــ ( حيــــــث تراوحــــ

ــد أدنـــــــى، و)0.742) ــا يؤـكــــــ 0.953( كحـــــ ــائيًا ممـــــ ــة إحصـــــ ــامالت مرتفعـــــ ــا معـــــ ــى، وجميعهـــــ ــد أقصـــــ ــات  د( كحـــــ ثبـــــ
 مته ألغراض الدراسة.ئستبيان ومالام االوصالحية استخد

ــبق يتضــــــح أن  ــات تعـــــزز النتــــــائج التـــــي تـــــم الحصــــــول ممـــــا ســـ ــن الصــــــدق والثبـــ ــة مـــ ــتبيان يتســـــم بدرجــــــة عاليـــ االســـ
 عليها من البيانات للوصول للنتائج النهائية للدراسة.

 دراسةاإلحصاء الوصفي ألبعاد ال
الســـــلوك المعرفـــــة البيئيـــــة، االتجاهـــــات البيئيـــــة، ) تيـــــة:تــــم معالجـــــة مؤشـــــرات اإلحصـــــاء الوصـــــفي ألبعـــــاد الدراســـــة اآل

ــتدامة ــم البيئــــي، االســ ــد تــ ــتخدام(، وقــ ــاس كــــل  اســ ــاس ليكــــرت الخماســــي لقيــ ــن مفــــردة مقيــ ــا  مفــــرداتمــ ــتبيان كمــ االســ
ــدةيلـــــي ) ــد، أرفـــــض، أرفـــــض بشـــ ــدة، موافـــــق، محايـــ ــام اآلتيـــــة: )(، موافـــــق بشـــ ــد 1، 2، 3، 4، 5ويقابلـــــه األرقـــ (، وقـــ
 :(2014)ن كرش وآخرو وفقًا ل التالية معادلةل الة من خالالموافق ى مستو تحدد 

 مستوي الموافقة =
N – 1 

N 

مقيـــــاس  ىطبقـــــًا لقوتهـــــا عـلــــ  مفـــــردةويمكـــــن تحديـــــد قـــــوة ال، (5ســـــاوي )تعـــــدد االســـــتجابات و إلـــــى ( N)تشـــــير حيـــــث 
 للمعادلة التالية: طبقاً  ثالثي مقياس ىلإ" أي تحويل  ليكرت مرتفع، متوسط، منخفض"ثالثي 

 

 1.33=  4 = 1 – 5 الموافقة = ى مستو 
3 3 

  كما يلي: الموافقة لكل استجابة من استجابات االستبيان ىومد ى مستو ( 1ويوضح الجدول )
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 من استجابات االستبيان الموافقة لكل استجابة ىومد ى مستو  ( 1)جدول 
 مستوى التحقق األهمية النسبية  المدى

 منخفض % 46.6 -% 20 2.33 – 1
 متوسط % 73.4  -% 46.8 3.67 – 2.34

 مرتفع % 100  -% 73.6 5 – 3.68

 ُبعد المعرفة البيئيةتحليل مفردات  -أ
، ويوضـــــح الجـــــدول بدعـــــد المعرفـــــة البيئيـــــةبعـــــض أســـــاليب اإلحصـــــاء الوصـــــفي لتحليـــــل مفـــــردات  ةالباحـثــــ  تســـــتخدما
ــردات  (2) ــق وترتيـــــب المفـــ ــتوى التحقـــ ــبية ومســـ ــة النســـ ــابي واألهميـــ ــط الحســـ ــة مر الالمتوســـ ــة البيئيـــ ــد المعرفـــ ــة ببدعـــ تبطـــ

  كما يلي: للسائحين في منطقة خليج العقبة
 المرتبطة ببدعد المعرفة البيئية للسائحين المتوسط الحسابي واألهمية النسبية ومستوى التحقق وترتيب المفردات  ( 2) جدول

 م
 المفردة

ال أعرف 
على 
 اإلطالق

ال 
 أعرف

أعرف 
إلى حد 

 ما
 أعرف

أعرف 
 جيداً 

سط المتو 
 حسابيال

األهمية 
 النسبية

مستوى 
 التحقق

 الترتيب

تقليللا تأثلل ايس تأ للل    1

تأ يئللا تأي يةيللا عللل  

 وتأحفاظ عليها.

 3 منخفض % 45.6 2.28 13 13 136 110 94 ك
% 24.9 30.3 37.7 3.6 3.6 

 5 منخفض % 44.2 2.21 7 6 126 146 81 ك سثدتما.تةزيز تال 2
% 22.1 1.6 34.4 39.9 22.1 

بنلللال تألللثع  تأ قلللا    3

 وتأ يئ .
 2 منخفض % 45.8 2.29 4 10 155 123 74 ك
% 20.2 33.6 42.3 2.7 1.1 

تللث يس تأاللثتلم تأااأيللا  4

 أدعم تأ كان تأاحليين.
 1 منخفض % 46 2.30 20 7 115 145 79 ك
% 21.6 39.6 31.4 1.9 5.5 

تلللث يس ة لللسب وت سبلللا  5

ائحين إي ابيلللللللا أل للللللل 

 وتأاضيفين.

 4 منخفض % 45.4 2.27 3 4 165 112 82 ك
% 22.4 30.6 45.1 1.1 0.8 

 منخفض % 45.4 2.27 47 40 697 636 410 ك المتوسط العام
% 22.4 34.7 38.1 2.2 2.6 

ــامالمتوســـــط أن ال( 2يتضـــــح مـــــن الجـــــدول ) ــرداتياالـســــ  إلجابـــــات عـــ ــة ب ح علـــــى المفـــ ــة االمرتبطـــ ــد المعرفـــ ــة بدعـــ لبيئيـــ
ــاء م  علـــــــى بدعـــــــد المعرفـــــــة البيئيـــــــةوجـــــــاءت أعلـــــــى إجابـــــــة (، 2.27نخفضـــــــًا، حيـــــــث بلـــــــغ متوســـــــطها الحســـــــابي )جــــ

تـــــــوفير المـــــــوارد الماليـــــــة لـــــــدعم الســـــــكان تـــــــنص علـــــــى )(، و 2.30حيـــــــث بلـــــــغ متوســـــــطها الحســـــــابي ) (4مفـــــــردة )لل
 غ متوســـــــطهابـلــــــ  حيـــــــث (2مفـــــــردة )لعلـــــــى بدعـــــــد المعرفـــــــة البيئيـــــــة ل(، فـــــــي حـــــــين جـــــــاءت أقـــــــل إجابـــــــات المحليـــــــين
   (.تعزيز االستدامةتنص على )(، و 2.21الحسابي )
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 ُبعد االتجاهات البيئيةتحليل مفردات  -ب
المرتبطة ببدعد االتجاهات المتوسط الحسابي واألهمية النسبية ومستوى التحقق وترتيب المفردات  ( 3) جدول

 البيئية للسائحين في منطقة خليج العقبة
أرفض  المفردة م

 بشدة
موافق  موافق محايد ضأرف 

 بشدة
المتوسط 
 الحسابي

األهمية  
 النسبية

مستوى 
 التحقق

 الترتيب

أللللي  مللللن تأضللللسول   1

تأثثسع    إقامللا محايللا  

م لللللللي ا ألحيثت لللللللا  

وتأن اتللا  تأ سيللا لن  ألل  

 مكلف ألايزت يا.

 6 منخفض % 32.6 1.63 9 9 10 167 171 ك

% 46.7 45.6 2.7 2.5 2.5 

تأضلللسول  أل  أن ملللن  2

إصدتل تأثشسيةا  أحاايللا 

تأن اتللللللللا  تأي يةيللللللللا 

وتأحيثت لللا  تأ سيلللا ملللن 

 تأسع  وتأصيد تأ ائس.

 3 مرتفع % 81.6 4.08 151 138 51 10 16 ك
% 4.4 2.7 13.9 37.7 41.3 

أللللي  بنمكللللا    اايللللا  3

تأل ظالللللا تأ يئيلللللا ملللللن 

تألةيلللال تأثللل  تهلللدم ا 

  م لللسم  لللسم  للل  نللل  أل

 تأااليين.م ثاع يضم 

 7 منخفض % 31.4 1.57 7 5 8 153 193 ك

% 52.7 41.8 2.2 41.8 52.7 

ماالسا  ثتيا تأصيد  يهللا  4

مثةلللا و ائلللدب  للل   لللا 

 تألوقا .

 5 متوسط % 56.2 2.81 39 84 98 62 83 ك
% 22.7 16.9 26.8 23 10.7 

ال تلل ايس أ لللثن تل  للان  5

 تأ يئيا.عل  تثتزن تأنظم 
 8 منخفض % 30.2 1.51 5 9 5 130 217 ك
% 59.3 35.5 1.4 2.5 1.4 

أ ضا أن أت ثل ب لليالت   6

متةلللللا ملوح تأاحايلللللا 

تأي يةيا عللن تأ لليس عللل  

 تألقدتم.

 4 مرتفع % 76.4 3.82 127 121 67 29 22 ك
% 6 7.9 18.3 33.1 34.7 

إن تأاحا ظلللللللا علللللللل   7

تأي يةيا من أ  تأاحايا  

هللا أو يريللس تللدةا يضللس ب

مةاأاها تألصليا يقع عللل  

عاتق تأ للليا  تأا لل وأا 

 و د ا.

 2 مرتفع % 85.4 4.27 204 92 51 4 15 ك
% 4.1 1.1 13.9 25.1 55.7 

ت للهم تأاحايللا  تأي يةيللا  8

    إعامب تأثثتزن أل يئا.
 1 مرتفع % 86.2 4.31 206 93 52 5 10 ك
% 2.7 1.4 14.2 25.4 56.3 

 متوسط % 60.2 3.01 748 551 342 560 727 ك ثسط تأةامتأاث
% 24.8 19.1 11.7 18.8 25.6 
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بدعـــــــد االتجاهـــــــات المرتبطـــــــة ب ح علـــــــى المفـــــــرداتياالـســــــ  إلجابـــــــات عـــــــامالمتوســـــــط أن ال( 3يتضـــــــح مـــــــن الجـــــــدول )
هــــــات علــــــى بدعــــــد االتجاوجــــــاءت أعلــــــى إجابــــــة (، 3.01توســــــطًا، حيــــــث بلــــــغ متوســــــطها الحســــــابي )جــــــاء مالبيئيــــــة 
ــابي ) (8مفــــــردة )لل البيئيــــــة تســــــهم المحميــــــات الطبيعيــــــة فــــــي تــــــنص علــــــى )(، و 4.31حيــــــث بلــــــغ متوســــــطها الحســــ

ــة ــوازن للبيئـــ ــادة التـــ ــل إجابــــــات إعـــ ــاءت أقـــ ــين جـــ ــات البيئيــــــة ل(، فــــــي حـــ ــد االتجاهـــ ــى بدعـــ ــث بلــــــغ (5مفـــــردة )لعلـــ  حيـــ
  (.م البيئيةال تأثير لسلوك اإلنسان على توازن النظتنص على )(، و 1.51متوسطها الحسابي )

 ُبعد السلوك البيئيتحليل مفردات  -ج
المرتبطة ببدعد السلوك البيئي المتوسط الحسابي واألهمية النسبية ومستوى التحقق وترتيب المفردات   (4جدول)

 للسائحين في منطقة خليج العقبة 
أرفض   المفردة م

 بشدة
موافق   موافق محايد أرفض 

 بشدة
المتوسط 
 الحسابي

األهمية 
 يةالنسب

مستوى 
 التحقق

 الترتيب

تأقيلللللام بلللللنبال  إمتلب  1

تأاقصد تأ يا   تأ يئ  

 ب   تلثث بيئ  يحدث.

 22 منخفض % 45.4 2.27 7 5 151 122 81 ن
% 22.1 33.3 41.3 1.4 1.9 

اح أاةس للا يم اعدب تأ  2

تأازيلللد علللن تأثنلللث  

 تأ يثأثج .

 21 منخفض % 45.6 2.28 6 4 155 125 76 ن
% 20.8 34.2 42.3 1.1 1.6 

ح  لل   األلا يامنللع تأ لل  3

قيلللام تأللل ةي بثلللدميس 

تأ يئللللا  لللل  تأاحايللللا 

 تأي يةيا.

 6 مرتفع % 83.6 4.18 170 130 43 9 14 ن
% 3.8 2.5 11.7 35.5 46.4 

تأاشللال ا بشللكا   يللس  4

    تأقضايا تأ يئيا.

 20 منخفض % 46 2.30 9 11 135 139 72 ن
% 19.7 38 36 3 2.5 

عدم إزعاج تأحيثت للا   5

 أانال تأقيام باأس لا.

 4 مرتفع % 85 4.25 198 103 41 10 14 ن
% 3.8 2.7 11.2 28.1 54.1 

ك  اللا  6 تسن تأاكان  ظيفللا

 ثهللال مللن  للان بةللد تال

 تأثنزه.

 2 مرتفع % 90.8 4.54 280 44 18 10 14 ن
% 3.8 2.7 4.9 12 76.5 

 تسلللللللثيدتم  قي لللللللا 7

تأاهاال  تأياصللا بلل  

 أانال تأس لا.

 1 مرتفع % 91.6 4.58 274 60 14 8 10 ن
% 2.7 2.2 3.8 16.4 74.9 

شللللللللستل أو صلللللللليد  8

تأحيثت للللللا  وقيللللللع 

 تأن اتا 

 23 منخفض % 43.4 2.17 8 7 105 162 84 ن
% 23 44.3 28.7 1.9 2.2 

جاللللع عينللللا  مللللن  9

تأن اتلللا  وتأحيثت لللا  

   ال.وتأاةامن وتأل

 24 منخفض % 40 2.00 5 11 73 170 107 ن
% 29.2 46.4 19.9 3 1.4 

علللدم تأا لللا اا  للل   10

 تأاياه.تلثث 

 5 مرتفع % 44.8 4.24 217 75 41 12 21 ن
% 5.7 3.3 11.2 20.5 59.3 
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أرفض   المفردة م
 بشدة

موافق   موافق محايد أرفض 
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

األهمية 
 يةالنسب

مستوى 
 التحقق

 الترتيب

سلللللثيدتم تأيلللللدما  ت 11

وتأانث لللا  تأ للليا يا 

تأثلل  ال تضللس بي يةللا 

 تأاقصد تأ يا  .

 18 متوسط % 47.8 2.39 32 93 45 13 183 ن
% 50 3.6 12.3 25.4 8.7 

تقلللللللديم تأنصللللللليحا  12

بضلللسولب أألصلللدقال 

 ثاللام أ  للس باأ يئللا تال

 وتأحياب تأ سيا.

 7 مرتفع % 83.2 4.16 182 99 63 6 16 ن
% 4.4 1.6 17.2 27 49.7 

سثكشاف تاليخ واقا ا ت 13

تأانيقللللا تأثلللل  يللللثم 

 زيالتها.

 16 متوسط % 48.2 2.41 19 109 47 21 170 ن
% 46.4 5.7 12.8 29.8 5.2 

سثف ال عن تأ  تل وتال 14

قثتعلللد تأ للللثن أانلللال 

زيللالب أمللا ن تأ لليا ا 

 تأ يئيا.

 17 متوسط % 48 2.40 14 116 41 27 168 ن
% 45.9 7.4 11.2 31.7 3.8 

 ثللستم تأ قا للا تأاحليللا ت 15

تأياصلللللا بلللللاأا ثاع 

 تأاضيف.

 3 مرتفع % 89 4.45 237 95 14 4 16 ن
% 4.4 1.1 3.8 26 64.8 

تلقاملللا  للل  تأفنلللام   16

 تأ يئيا.

 10 متوسط % 54.8 2.74 15 108 119 15 109 ن
% 29.8 4.1 32.5 29.5 4.1 

شلللللستل تأاشلللللرثال   17

تأيدويلللللللا وتأهلللللللدتيا 

تأثذ اليلللا تأاصلللنثعا 

ك أللدعم تال قثصللام محليللا

 تأاحل .

 8 مرتفع % 83 4.15 172 115 59 6 14 ن
% 3.8 1.6 16.1 31.4 47 

تأحصلللللللثل علللللللل   18

مةلثما  عللن تأل ظاللا 

تأ يئيلللللللا تأي يةيلللللللا 

وتأ قا يلللللا وتأةلللللامت  

 وتأثقاأيد تأاحليا.

 12 متوسط % 52 2.60 39 95 61 24 147 ن
% 40.2 6.6 16.7 26 10.7 

ماالسا تأ يا ا تأ يئيا  19

تأ يئلل  تحفللز تأضللايس 

 ح.ياأدى تأ 

 14 متوسط % 50 2.50 33 98 50 25 160 ن
% 43.7 6.8 13.7 26.8 9 

تأقيللام بالعللدتم وجاللع  20

تأاةلثما  عن تأاقصد 

تأ للليا   تأ يئللل  ق لللا 

 تأس لا.

 15 متوسط % 49.8 2.49 15 115 52 39 145 ن
% 39.6 10.7 14.2 31.4 4.1 

قضال  ثست  طثيلا     21

قصللللللد تأ لللللليا   تأا

 تأ يئ .

 11 متوسط % 54.2 2.71 20 102 98 46 100 ن
% 27.3 12.6 26.8 27.9 5.5 

 19 متوسط % 47.2 2.36 - 114 61 34 157 نمال ظللللللا تأي يةللللللا  22
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أرفض   المفردة م
 بشدة

موافق   موافق محايد أرفض 
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

األهمية 
 يةالنسب

مستوى 
 التحقق

 الترتيب

وتأحيللاب تأ سيللا بشللكا 

 تفصيل .

% 42.9 9.3 16.7 31.1 - 

وتال ثاللللام سللللثاا  تال 23

بلللللاأ ستمع تأثةليايلللللا 

سيا تأاقدما  لل  وتأثف ي

 أما ن تأ يا ا تأ يئيا.

 9 مرتفع % 81.8 4.09 145 148 49 11 13 ن
% 3.6 3 13.4 40.4 39.6 

تأ حلللل  عللللن مسشللللد  24

سيا   بيئلل  ألحصللثل 

 عل  تأاةلثما .

 13 متوسط % 51.4 2.57 28 101 71 18 148 ن
% 40.4 4.9 19.4 27.6 7.7 

 متوسط % 62.4 3.12 2125 1958 1606 1056 2039 ك المتوسط العام
% 23.2 12 18.3 22.3 24.2 

ــدول ) ــن الجـــ ــط أن ال( 4يتضـــــح مـــ ــامالمتوســـ ــات عـــ ــرداتياالـســــ  إلجابـــ ــى المفـــ ــة ب ح علـــ ــي المرتبطـــ ــلوك البيئـــ ــد الســـ بدعـــ
 علـــــــى بدعـــــــد الســـــــلوك البيئـــــــيوجـــــــاءت أعلـــــــى إجابـــــــة (، 3.12توســـــــطًا، حيـــــــث بلـــــــغ متوســـــــطها الحســـــــابي )جـــــــاء م

ــابي )حيـــــث  (7مفـــــردة )لل ــطها الحســـ ــغ متوســـ ــتخدام تـــــنص علـــــى )(، و 4.58بلـــ ــك اســـ ــة بـــ ــة المهمـــــالت الخاصـــ حقيبـــ
حيــــــث بلــــــغ متوســــــطها  (9مفــــــردة )لعلــــــى بدعــــــد الســــــلوك البيئــــــي ل(، فــــــي حــــــين جــــــاءت أقــــــل إجابــــــات أثنــــــاء الرحلــــــة

  (.جمع عينات من النباتات والحيوانات والمعادن واألحجارتنص على )(، و 2.00الحسابي )

االسممممتدامة)مدى مسمممماهمة السممممياحة البيئيممممة فممممى تحقيممممق االسممممتدامة فممممى منطقممممة خلمممميج تحليممممل مفممممردات  -د
 العقبة(

 المرتبطة باالستدامة  المتوسط الحسابي واألهمية النسبية ومستوى التحقق وترتيب المفردات   (5جدول)
أرفض   المفردة  م

 بشدة 
موافق  موافق محايد  أرفض 

 بشدة 
المتوسط  
 الحسابي 

األهمية 
 النسبية 

مستوى 
 التحقق 

 الترتيب 

تقليا تأثل ايس تأ لل   علل  تأ يئلا  1

 تأي يةيا وتأحفاظ عليها.

 4 منخفض %27.4 1.37 1 - 28 77 260 ن
 % 71 21 7.7 - 0.3 

 ثفاظ تأ كان تأاحليلين ب قلا ثهم ت 2

تأثللل  تايلللز م مون أن يثللل اسوت 

 ح وعامتتهم.ياب لث يا  تأ 

 3 مرتفع %74 3.70 166 51 45 82 22 ن
 % 6 22.4 12.3 13.9 45.4 

قثصللام تأاحللل  أل للكان معللم تال 3

تأاحليلللللين  ثي لللللا تأل شللللليا 

 تأ يا يا.

 2 مرتفع %75.4 3.77 163 74 28 85 16 ن
 % 4.4 23.2 7.7 20.2 44.5 

اح أقيالا ي تأفهم تأ يد من ق ا تأ ل  4

تأاللثتلم تأي يةيللا  لل  مقاصللد 

 تأ يئيا.تأ يا ا 

 7 منخفض %23 1.15 - - 10 36 320 ن
 % 87.4 9.8 2.7 - - 

تثعيللا تأ للائل باأ للاا  تأ قا يللا  5

 ألا ثاع تأذ  يزوله.

 6 منخفض %23.6 1.18 - - 13 42 311 ن

 % 85 11.5 3.6 - - 
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أرفض   المفردة  م
 بشدة 

موافق  موافق محايد  أرفض 
 بشدة 

المتوسط  
 الحسابي 

األهمية 
 النسبية 

مستوى 
 التحقق 

 الترتيب 

تزويللللللد تأا ثاللللللع تأاحللللللل   6

اح ي باأاةلثما  تأشلاملا علن تأ ل 

قاعلللدب أ ضلللا تأثت لللدين أيللللق 

 .ثهموضيا  همسثق اأال

 5 منخفض %25.4 1.27 - - 13 75 278 ن
 % 76 20.5 3.6 - - 

ممللع وإشللستن تأ للكان تأاحليللين  7

    تأنشاط تأ يا   تأ يئ .

 1 مرتفع %75.6 3.78 189 32 58 50 37 ن
 % 10.1 13.7 15.8 8.7 51.6 

 منخفض %46.4 2.32 519 157 195 447 1244 ك المتوسط العام
 % 48.6 17.5 7.6 6.1 20.2 

جـــــــاء االســـــــتدامة المرتبطـــــــة ب ح علـــــــى المفـــــــرداتياالـســــــ  إلجابـــــــات عـــــــامالمتوســـــــط أن ال( 5يتضـــــــح مـــــــن الجـــــــدول )
ــابي )م ــطها الحســـ ــغ متوســـ ــث بلـــ ــًا، حيـــ ــة (، 2.32نخفضـــ ــاءت أعلـــــى إجابـــ ــتدامة وجـــ ــث  (7مفـــــردة )للعلـــــى االســـ حيـــ

ــابي  ــطها الحســـــ ــغ متوســـــ ــيتـــــــنص علـــــــى )(، و 3.78)بلـــــ ــكان المحليـــــ ــراك الســـــ ــج وإشـــــ ــياحى دمـــــ ــاط الســـــ ــى النشـــــ ن فـــــ
(، 1.15حيـــــث بلـــــغ متوســـــطها الحســـــابي ) (4مفـــــردة )لعلـــــى االســـــتدامة ل(، فـــــي حـــــين جـــــاءت أقـــــل إجابـــــات البيئـــــى

 (.الفهم الجيد من قبل السائحين لقيمة الموارد الطبيعية في مقاصد السياحة البيئيةتنص على )و 

 لدراسة وتحليل النتائج اختبارات فروض ا
 :حليلهاوت األولنتائج الفرض  -أ

ــة ": علممممى األوليممممنف الفممممرض  ــد عالقــ ــائي توجــ ــين  اً دالــــة إحصــ ــلبــ ــة كــ ــة البيئيــ ــة، مــــن المعرفــ  ،االتجاهــــات البيئيــ
ــة يالســـــلوك البيـئــــ  ــيج العقبـــ ــة خلـــ ــائح البيئــــــي بمنطقـــ ــدى الســـ ــتدامة لـــ ــق االســـ ــذا الفــــــرض  . وتحقيـــ ــن هـــ ــق مـــ وللتحقـــ

كـــــل مـــــن  بـــــين رتبـــــاطمعـــــامالت اال( مصـــــفوفة 6)ويوضـــــح الجـــــدول بيرســـــون  ارتبـــــاطمعامـــــل  ةالباحـثــــ  تســـــتخدما
  :يليكما وتحقيق االستدامة لدى السائح البيئي السلوك البيئي  –االتجاهات البيئية  –المعرفة البيئية 

وتحقيق االستدامة  ياالتجاهات البيئية والسلوك البيئ ،المعرفة البيئية بين رتباطمعامالت االمصفوفة  ( 6) جدول
   يلدى السائح البيئ

 تحقيق االستدامة السلوك البيئي االتجاهات البيئية لمعرفة البيئيةا األبعاد
    1.00 المعرفة البيئية

   1.00 ** 0.758 االتجاهات البيئية
  1.00 ** 0.752 ** 0.777 السلوك البيئي

 1.00 ** 0.669 ** 0.650 ** 0.634 تحقيق االستدامة
 ( 0.01دالة عند مستوى داللة )  **

 ما يلى  ( 6)ويتضح من الجدول 
بــــــــين  (0.634) ارتبــــــــاطمعامــــــــل ( بقيمــــــــة 0.01إيجابيــــــــة دالــــــــة إحصــــــــائيًا عنــــــــد مســــــــتوى ) عالقــــــــةد و وـجـــــــ  .أ

 المعرفة البيئية وتحقيق االستدامة لدى السائح البيئي بمنطقة خليج العقبة.
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بــــــــين  (0.650) ارتبــــــــاطمعامــــــــل ( بقيمــــــــة 0.01إيجابيــــــــة دالــــــــة إحصــــــــائيًا عنــــــــد مســــــــتوى ) عالقــــــــةد و وـجـــــــ  .ب
 لدى السائح البيئي بمنطقة خليج العقبة. ية وتحقيق االستدامةاالتجاهات البيئ

بــــــــين  (0.669) ارتبــــــــاطمعامــــــــل ( بقيمــــــــة 0.01إيجابيــــــــة دالــــــــة إحصــــــــائيًا عنــــــــد مســــــــتوى ) عالقــــــــةد و وـجـــــــ  .ج
  السلوك البيئي وتحقيق االستدامة لدى السائح البيئي بمنطقة خليج العقبة.

 حليلهاوت ال انىنتائج الفرض  -ب
في   يالسلوك البيئ ،االتجاهات البيئية ،لكل من المعرفة البيئية اً دال إحصائي"يوجد تأثير : على ال انىينف الفرض 

الختبار صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار تحليل   .تحقيق االستدامة لدى السائح البيئي بمنطقة خليج العقبة"
االتجاهات البيئية  ،المعرفة البيئيةد لتأثير ( نتائج معامالت االرتباط المتعد7)ويوضح الجدول االنحدار المتعدد، 

 في تحقيق االستدامة لدى السائح البيئي بمنطقة خليج العقبة كما يلي:  والسلوك البيئي 

االتجاهات البيئية والسلوك البيئي في تحقيق  ،ت االرتباط المتعدد لتأثير المعرفة البيئيةنتائج معامال ( 7جدول )
 ئي بمنطقة خليج العقبة االستدامة لدى السائح البي

 يمة  (R) يمة 
(2R) 

 يمة 
Adjusted 

(2R) 

الخطأ  
 المعياري 

مجموع  النموذج
 المربعات

درجات 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

مستوى  (F) يمة 
 الداللة 

 0.01 123.767 474.088 3 1422.265 اإلنحدار 1.95717 0.502 0.506 0.712
 3.831 362 1386.642 البواقي 
 - 365 2808.907 المجموع

ــن الجــــدول ) ــح مــ ــة (7يتضــ ــة للمعرفــ ــيرية والتنبؤيــ ــدرة التفســ ــة أن القــ ــة ،البيئيــ ــات البيئيــ فــــي  يالســــلوك البيـئـــ و  االتجاهــ
ــق االســــــتدامة هـــــي ) ــؤ بتحقيـــ ــة اإلحصــــــائية )50.2التنبـــ ــح أن القيمـــ ــت )F%(، كمــــــا يتضـــ ( وهــــــي 123.767( بلغـــ

ــة ) ــد مســـــتوى داللـــ ــائيًا عنـــ ــة إحصـــ ــة دالـــ ــائية 0.01 يمـــ ــة إحصـــ ــأثير ذات داللـــ ــة تـــ ــى وجـــــود عالقـــ ــير إلـــ ــا يشـــ (؛ ممـــ
ذا نقبـــــل صـــــحة الفـــــرض بوجـــــود وتحقيـــــق االســـــتدامة، ـلــــ  يالســـــلوك البيـئــــ و  االتجاهـــــات البيئيـــــة ،البيئيـــــة بـــــين المعرفـــــة

ــة البيئيــــــة  ــة  ،تــــــأثير نســــــبي للمعرفــــ ــتدامة، حيــــــث أســــــهمت  يالســــــلوك البيـئـــــ و االتجاهــــــات البيئيــــ علــــــى تحقيــــــق االســــ
ــة ــير ) متغيــــــرات الدراســــ ــتدامة، 50.6فــــــي تفســــ ــق االســــ ــن تبـــــــاين تحقيــــ ــح الجــــــدول%( مــــ ــائج تحليـــــــل 8)ويوضــــ ( نتــــ

علــــــى تحقيــــــق االســــــتدامة لــــــدى  االتجاهــــــات البيئيــــــة والســــــلوك البيئــــــي ،المعرفــــــة البيئيــــــةاالنحــــــدار المتعــــــدد لتــــــأثير 
 ي: السائح البيئي بمنطقة خليج العقبة كما يل

 نتائج تحليل االنحدار المتعدد  ( 8جدول )
السياحة  د أبعا

 البيئية
معامالت اإلنحدار 

 (B)غير المعيارية 
الخطأ المعياري 
 لمعامالت النموذج

معامالت اإلنحدار 
 (Betaالمعيارية )

 (T) يمة 
 لمعامالت النموذج

مستوى 
 الداللة 

 0.01 2.608 0.169 0.042 0.109 المعرفة البيئية
 0.01 4.363 0.269 0.048 0.211 االتجاهات البيئية

 0.01 5.249 0.336 0.046 0.241 سلوك البيئيال
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 ( ما يلي:8يتضح من الجدول )
( لبدعـــــــد المعرفـــــــة البيئيـــــــة علـــــــى تحقيـــــــق 0.01وجـــــــود تـــــــأثير إيجـــــــابي دال إحصـــــــائيًا عنـــــــد مســـــــتوى داللـــــــة ) .أ

نحــــــدار المحســــــوبة العقبــــــة، حيــــــث بلغــــــت  يمــــــة معامــــــل االاالســــــتدامة لــــــدى الســــــائح البيئــــــي بمنطقــــــة خلــــــيج 
ــة "(، وبلغـــــــــت 0.169) ــى تحقيـــــــــق T( "2.608 يمـــــــ ــة علـــــــ ــة البيئيـــــــ ــد المعرفـــــــ ــأثير بدعـــــــ ــة تـــــــ (، وبلغـــــــــت  يمـــــــ

 (.0.109االستدامة )
( لبدعـــــــد االتجاهـــــــات البيئيـــــــة علـــــــى 0.01وجـــــــود تـــــــأثير إيجـــــــابي دال إحصـــــــائيًا عنـــــــد مســـــــتوى داللـــــــة ) -ب  .ب

نحـــــــدار الســـــــائح البيئـــــــي بمنطقـــــــة خلـــــــيج العقبـــــــة، حيـــــــث بلغـــــــت  يمـــــــة معامـــــــل االتحقيـــــــق االســـــــتدامة لـــــــدى 
ــوبة )ال ــة "0.269محســــ ــت  يمــــ ــة علـــــــى T( "4.363(، وبلغــــ ــات البيئيــــ ــد االتجاهــــ ــأثير بدعــــ ــة تــــ ــت  يمــــ (، وبلغــــ

 (.0.211تحقيق االستدامة )
تحقيـــــق ( لبدعـــــد الســـــلوك البيئـــــي علـــــى 0.01وجـــــود تـــــأثير إيجـــــابي دال إحصـــــائيًا عنـــــد مســـــتوى داللـــــة ) -ج  .ج

نحــــــدار المحســــــوبة مــــــة معامــــــل االاالســــــتدامة لــــــدى الســــــائح البيئــــــي بمنطقــــــة خلــــــيج العقبــــــة، حيــــــث بلغــــــت  ي
ــة "0.336) ــق T( "5.249(، وبلغـــــــــت  يمـــــــ ــى تحقيـــــــ ــي علـــــــ ــلوك البيئـــــــ ــد الســـــــ ــأثير بدعـــــــ ــة تـــــــ (، وبلغـــــــــت  يمـــــــ

  (.0.241االستدامة )

 نتائج البحث 
بغرض االسترخاء واالستمتاع بالبيئة  يالبيئ يالسياحتمارس النشاط بحث إن النسبة األكبر من عينة ال .1

التى تؤكد أن السياح القادمين لالسترخاء cleverdon( (1999 فق تمامًا مع دراسة الطبيعية المحيطة وهذا يت
 واالستمتاع بالبيئة الطبيعية المحيطة هم الشريحة األكبر من سوق السياحة البيئية .

محايـــــدة  لـــــديهمفـــــإن االتجاهـــــات البيئيـــــة  ،لعينـــــة البحـــــثنخفضـــــة بـــــالرغم مـــــن المعرفـــــة البيئيـــــة الم .2
توصــــــــلت إلــــــــى أن األشــــــــخاص  التــــــــىHaertel (1999)وهــــــــذا يــــــــرجح دراســــــــة  ،دمحاـيـــــــ  يوســــــــلوكهم البيـئـــــــ 

ــا ــاوبون علــــى فقراتهــ ــاييس التــــى يجــ ــًا علــــى المقــ ــا اجتماعيــ ــديم إجابــــات مرغــــوب فيهــ ــم  ،يميلــــون إلــــى تقــ إال أنهــ
ــة كـــــل ــًا دراســـ ــد ذلـــــك أيضـــ ــم فقـــــط يـــــدعون المثاليـــــة. ويؤيـــ ــلوكهم الحقيقـــــى فهـــ مـــــن  ال يمارســـــون ذلـــــك فـــــى ســـ

&Gale Hill (2009) ــاا ــل أن يتســـــــبب الســـــ ــن المحتمـــــ ــه مـــــ ــد أنـــــ ــىلتـــــــى تؤكـــــ ــاج فـــــــى ئح البيئـــــ ــاة إزعـــــ  الحيـــــ
 البيئية. السياحة مقاصد في وجوده أثناء وذلك الموائل وتعديل األمراض ونقل البرية،

ــة، إ .3 ــات البيئيــ ــد االتجاهــ ــه بدعــ ــم يليــ ــتدامة، ثــ ــق االســ ــي تحقيــ ــأثيرًا فــ ــاد تــ ــر األبعــ ــو أكثــ ــي هــ ــلوك البيئــ ــد الســ ن بدعــ
الثالثـــــة بدعـــــد المعرفـــــة البيئيـــــة فـــــي التـــــأثير علـــــى تحقيـــــق االســـــتدامة لـــــدى الســـــائح البيئـــــي  ويـــــأتي فـــــي المرتبـــــة

 بمنطقة خليج العقبة. 
  يخلق  والذي البيئة تجاه مسئول سلوك لبناء الالزمة  واالتجاهات ةوالمعرف الوعي زيادة فى يالبيئ التعليم يساهم .4

 بشكل الطبيعية الموارد ستخدام ا على القدرة إلى  فةباإلضا البيئية القضايا في أكبر بشكل المشاركة في رغبة
 استدامة. أكثر

تتميز منطقة خليج العقبة وهى منطقة الدراسة بوجود مقومات هائلة لجذب السياحة البيئية وتتمثل هذه  .5
ا مدن  الشواطئ التى تزخر به ،طاباو  أبوجالوم ،نبق ، يات الطبيعية وهى محمية رأس محمدالمقومات فى المحم
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مواقع   ،بالتنوع البيولوجى الفريدالمناطق الجبلية التى تتميز  ،طابا ،نويبع ،دهب ،العقبة وهى شرم الشيخ خليج
 البحر أعشابوالمتمثل فى  العقبة خليج فىالفريد  البيولوجي التنوع ،الغوص المنتشرة بمدن خليج العقبة

وأخيرًا ثقافة السكان المحليين المتمثلة  سيناء بجنوب يوالنبات يع الحيوانالتنو  ،المرجانية الشعاب ،والمانجروف
 الصناعات التقليدية البدوية . و األكالت الشعبية  ،فى األزياء الشعبية البدوية

منطقة  ال تساهم فى تحقيق االستدامة فى البيئية السياحة أن فى آراء السائحين فيما يخص االستدامة تركزت .6
  قبل  من الجيد الفهم  ،عليها والحفاظ الطبيعية البيئة على السلبي تأثيرال خليج العقبة وخاصة فيما يتعلق بتقليل

 الذي للمجتمع الثقافية بالسمات السائح توعية ،البيئية السياحة مقاصد في الطبيعية الموارد لقيمة السائحين
قبال وضيافة  ستبالمعلومات الشاملة عن السائحين الوافدين لخلق قاعدة أفضل التزويد المجتمع المحلي و  يزوره

   السائحين.

 توصيات البحث 
 والتعليم البيئى الشرح عملية  تتم لكى  العقبة خليج محميات فى  العاملين البيئيين الباحثين عدد  زيادةضرورة  .1

 لمحمية الزائرين حياالس عدد يبلغ المثال سبيل فعلى. المحمية إلى الوافدة السياحية األفواج من الكبيرة لألعداد 
 الزائرين عدد يبلغ نبق لمحمية وبالنسبة (2020 ،)مدير محمية رأس محمدزائر 70000ياً شهر  محمد رأس

  فى  وإرسالهم الباحثين هؤالء تدريب ضرورة إلى  باإلضافة  ( 2020،)مدير محمية نبقشهرياً  زائر 40000
 . العلمية قدراتهم لرفع خارجية بعثات

 البرامج التفسيرية والتعليمية التى تقوم  بتزويد تطبيق برامج العمل الخاصة بالمحميات الطبيعية مثليجب  .2
ومن  . الطبيعية البيئة تشكل التي المختلفة واألنظمة الموارد بين  المتبادلة العالقات على  ثا بة بنظرة حياالس

للحفاظ  الزائر سلوك وإدارة المعرفة لزيادة داة أالمحميات الطبيعية هذه البرامج ك مدراء المفترض أن يستخدم
 .  بيئيًا على المدى القصير والطويل المواقع الهامة الموارد الطبيعية فيعلى 

 إلقاء طريق عن منتظمة بصفة الطبيعية المحميات قبل من ي الجماهير  يالوع عملية تفعيل من البد .3
 بكافة  المدارس من المختلفة التعليمية المؤسسات فى العمل وورش والتعليمية التثقي ية والندوات المحاضرات

   .  األخرى  الحكومية المؤسسات وجميع التعليمية والمعاهد والجامعات راحلهام
 القطاع مع للشراكة  سبل  وإيجاد العقبة بخليج الطبيعية بالمحميات الزوار مراكز فتتاحا فى اإلسراع يجب .4

  ارة إد تضع أن  فالبد  الزوار  مراكز فتتاحا حين  وإلى . المراكز هذه بداخل  خدمية  مشروعات لعمل الخاص
  أى زيارة قبل أوالً  الشيخ  بشرم سيناء جنوب محميات مبنى بزيارة السياحية األفواج تقوم بأن  شروطاً  المحمية
 البيئي التوعية والتعليم لعمل والتعليمية التثقي ية المحاضرات لحضور وذلك العقبة بخليج طبيعية محمية
 . الالزم

  الشاملة  الرحالت يومنظم الشركة وممثلي مندوبي نم بها ينلالعام بتوعية السياحة شركات  يام ضرورة .5
 البيئية السياحة ممارسة وكي ية الطبيعية المحميات فى الفريدة البيئية الموارد بأهمية نيالسياحي والمرشدين

 فالمرشد .البيئية للسياحة الممارس السائح على  التوعية تلك تنعكس حتى بها اإلضرار دون  سليم بشكل
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 والسلوكيات المتبعة بالتعليمات الزائرين توعية عليه للمحميات الزائرة السياحية لألفواج المصاحب يالسياح
  البيئة .  تجاه بها يتفاعلوا  أن يجب التى

 يالبيئ  يالوع لتنمية وذلك المصرية الجامعات فى الموجودة الكليات جميع فى البيئة عن منهج تدريس ضرورة .6
تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل   همًا فىمتلعب دورًا  ن الجامعاتإحيث  ،الجامعات طالب لدى

  برامجها األكاديمية وأنشطتها البحثية . 
 التسجيلية األفالم لعمل يالعلم والبحث البيئة ،الطيران ،السياحة وزارات بين للتعاون  بروتوكول على تفاقاال .7

 هناك  المحليين السكان  ثقافة وعن  مصر  فى بيعيةالط بالمحميات البيئية الموارد وأهمية  يمة عن  والتعليمية
 للمحمية.    وصوله حتى رحلته  بداية منذ السائح لتوعية الطائرات  على عرضها ويتم

 المراجع العربية   
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المسئول لدى طلبة كلية   " أثر االتجاهات البيئية فى تنمية السلوك البيئى ،(2008) عبد الحميد سعيد ،حسن −

  ، 88عدد  ،22جلد م ،مجلس النشر العلمى ،جامعة الكويت ،المجلة التربوية ،"التربية بجامعة السلطان قابوس
    205ص

" السياحة البيئية والفندق البيئى)تنمية سياحية مستدامة على ساحل خليج   ،(2006) شيرين عبد القادر ،خليل −
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الملتقى  ،البيطاش سنتر للنشر والتوزيع ،السياحة("الحضارات والعادات األصيلة)دراسة في أنثروبولوجيا 
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 101ص ، جامعة حلوان ،كلية السياحة والفنادق

"األنماط السياحية الحديثة وأهميتها فى تنشيط السياحة المصرية مع التطبيق على   ،(2008)  هانى أحمد ،على −
 قناة السويس جامعة  ،كلية السياحة والفنادق ،رسالة ماجستير غير منشورة ،السياحة البيئية "

   111ص  ،عمان ،يافا دار  ،" السياحة البيئية " ،(2008)  خليف مصطفى ،غرايبة −
 ،المعهد التقنى نينوى  ،"علم اإلحصاء"  ،(2014وفاء يونس ) ،والء أحمد وحمودى ،عماد توما والقزاز ،كرش −

 24ص ،العراق
  ،  http://www.southsinai.gov.eg/tourism/protected/abogalom/default.aspx (. محمية أبوجالوم.2019) محافظة جنوب سيناء −

   (2019/ 1/6فى آخر دخول  )
ة مصر العربية كعنصر جذب "تقييم دور المحميات الطبيعية فى جمهوري ، (2003) وليد رضوان ،محفوظ −

 جامعة حلوان   ،كلية السياحة والفنادق ،سالة ماجستير غير منشورةر  ،سياحى"
    266ص ،جمهورية مصر العربية ،"" تقرير حالة البيئة  ،( 2014) وزارة البيئة −
آخر دخول  )  http://www.eeaa.gov.eg/ar–eg .الطبيعيةالمحميات عن (.2019) وزارة الدولة لشئون البيئة −
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ARTICLE INFO          Abstract 
The research aims to assess the role of Ecotourist in achieving 

sustainability in the Region of the Gulf of Aqaba by focusing 

on the following dimensions (Environmental knowledge، 

Environmental attitudes, Environmental behavior) and 

examining the impact of those dimensions in achieving 

sustainability.The importance of this research is enriching the 

scientific content related to Sustainability and the role of 

Ecotourist in achieving it by focusing on Environmental 

knowledge, Environmental attitudes and  Environmental 

behavior as there is a lack in studying the variables that affect 

the achievement of sustainability in the Ecotourism 

destinations. The study used the analytical descriptive method 

to determine the relationship between the study variables and 

the field study was conducted by distributing questionnaires to 

a sample of (366) tourists in the two reserves of Ras 

Muhammad and Abu Jallum in the Gulf of Aqaba Region. The 

results indicated that Environmental Education contributes to 

increase awareness, knowledge and attitudes needed to build 

responsible behavior towards the environment which leads to 

the sustainable use of natural resources. The study recommends 

the necessity of increasing the number of Environmental 

researchers working in the Natural reserves of the Gulf of 

Aqaba in order to explain and educate the large numbers of 

tourists who visit those reserves.  
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