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 الجمال  واديبالتطبيق على محمية : رمص  فيمعوقات السياحة الجيولوجية 
 سعاد عمران          قيأحمد توف 

 سیجامعة قناة السو  ،والفنادق احةیالس  ةیکل ،ةیاحیالدراسات الس قسم
 امللخص           معلومات املقالة       

فهو يتميز بمجموعة من   ؛يمثل التراث الجيولوجى فى مصر أحد كنوزها الطبیعیة
صلح أن  تى توال ،وكذلك بالعديد من المواقع الجيولوجیة األثریة ،المالمح الفریدة والنادرة

قتصاديًا فریدًا ذا قدرة على تحقيق فوائد مباشرة للمجتمعات المحلیة اتصبح موردًا 
لتطویر السیاحة  دأنه لم يتم تطویر أى من هذه الموار  فيشكالیة البحث إوتتلخص 

امة والحفاظ على ذلك التراث دقتصادية المستالالجيولوجیة للمساهمة فى تحقيق التنمیة ا
  فيستكشاف معوقات السیاحة الجيولوجیة ايهدف هذا البحث إلى  .نفس الوقت في

عتمد ا و  . فى مصرلجيولوجیة الجمال كنموذج محتمل لمقاصد السیاحة ا واديمحمیة 
جمع البیانات األولیة على إستمارات  فيعتمد ا كما  الوصفي، البحث على المنهج 

منطقة جنوب البحر  اإلستقصاء التى وجهت إلى مديرى شركات السیاحة المرخصة فى
ة محاور منها معوقات دوأشار البحث إلى عدد من المعوقات المتعلقة بع .األحمر
 بمنظمي معوقات متعلقةو  الحكومیة،تعلقة بالسیاسة السیاحیة مت ومعوقا ،تنظیمیة

تبرز أهمیة البحث فى تقديم رؤیة لتطویر السیاحة  .السیاحیة الدوليين الرحالت
 برامج وأنشطة  عوبات التى تحول دون تطویرصاستكشاف أوجه ال الجيولوجیة من خالل 

 منطقة الدراسة.  فيالسیاحة الجيولوجیة 

 مقدمة 
السمات الجيولوجیة لألرض بطریقة   اختیارالسیاحة الجيولوجیة هي سیاحة مستدامة مع التركيز بشكل أساسي على  

 . (Dowling, 2009) محلًیاتعزز التفاهم البيئي، وهي مفيدة 

سریع  ها من السیاحة القائمة على الجيولوجیا لكنالسیاحة الجيولوجیة هي شكل جديد نسبی   أن  Hose (2012) ى یر و  
أغراضها األساسیة هي رفع الوعي بأهمیة التراث الجيولوجي وتوسیع المعرفة في   ،التطور، وتمثل شكاًل بدياًل للسیاحة

تعزیز تعمل على  ،الخاصة اتالمتخصصة أو ذات االهتمام تعد شكال من أشكال السیاحةو  .األرضیةالعلوم مجال 
فع الفهم الجيولوجي من خالل التفسير والتعلم وتولد في النهاية  ر و  االستدامة،الحفاظ على األرض من خالل إجراءات 

    رضا الزائرین.

العنصر الجيولوجي  كز ویر  والجيومرفولوجیة.الجيولوجیة مجموعة واسعة من السمات الجيولوجیة  نطاق السیاحةيشمل 
والرواسب   والتالل والصخورس التضاری: مثل، في السیاحة على الجيولوجیا والمناظر الطبیعیة ویشمل األشكال

 الكلامت املفتاحية 

  ؛السیاحة الجيولوجیة
. الجمالوادي   ؛مصر  
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النقل واإلقامة والخدمات  : والعنصر السیاحي ویشمل، البراكين والترسيب والتعریة: وكذلك العملیات مثل، والتربة
  . (Hose, 2016)السیاحیةة والتخطیط واإلدارة السیاحیة واألنشط

 البحثيةالمشكلة 
 واديفرید تؤكده حفریات  جيولوجيوتميزها بتراث  والمتنوعة، المتميزةمصر العديد من المواقع الجيولوجیة  مع امتالك

  الجمال  واديمحیة  ، أوبمحافظة الجيزة أو قبة الحسنة ،بمحافظة بنى سویف أو كهف سنور ،بمحافظة الفيوم الحيتان
ت القیمة الجمالیة  العديد من المواقع الجيولوجیة ذا تحوي  التيو جنوب الصحراء الشرقیة بمحافظة البحر األحمر  في

أنه لم يتم  اال ،نجرس وادي فيالتنقيب عن الذهب  ومواقعسكيت  واديباإلضافة إلى مناجم الزمرد فى  .العالیة
ساهمة فى تحقيق التنمیة األقتصادية المستامة والحفاظ  تطویر أى من هذه الموارد لتطویر السیاحة الجيولوجیة للم

 ث فى نفس الوقت.على ذلك الترا

 البحثهدف 
الجمال كنموذج محتمل لمقاصد السیاحة الجيولوجیة فى   واديمحمیة  فيإستكشاف معوقات السیاحة الجيولوجیة 

 مصر.

 فرض البحث
محمیة  منطقةفي معوقات السیاحة الجيولوجیة ل 0.05عند مستوى معنویة  ذات داللة احصائیة تأثيرتوجد عالقة 

 .على برامج السیاحة الجيولوجیة في المحمیة  السیاحيللطلب  الوضع الراهن  عليالجمال  وادي

 البحث يةمنهج
  محاولة  في الدراسة مجتمع من  عينة على الميدانیة الدراسة  إجراء وكذلك الوصفي، المنهج على الدراسة اعتمدت
  م واستخد واقعیًا. وصفاً  ووصفها الدراسة تحليل و لفهم وذلك المجتمع، على ذلك للتعمیم قابلة ئجنتا إلي للوصول

 .الباحث استمارات االستقصاء كوسيلة لجمع البیانات

 للبحث النظري  اإلطار أواًل:
 مفهوم السياحة الجيولوجية (1

وترتكز في المقام األول على تعزیز ، اليومالسیاحة الجيولوجیة هي واحدة من أحدث المفاهیم في الدراسات السیاحیة 
 &Ólafsdóttir) .سیاحيمورفولوجیة في المناطق الطبیعیة كمناطق جذب السمات الجيولوجیة والجيو 

Tverijonaite, 2018) 

، فى  Thomas Hoseم بواسطة 1995إن أول تعریف منشور على نطاق واسع للسیاحة الجيولوجیة ظهر عام 
 اكتسابتمكين السائحين من الجيولوجیة" هي توفير التسهيالت التفسيریة والخدمیة ل ه أن السیاحةوالذي ذكر فیانجلترا 

 .  (Hose,1995)بما في ذلك مساهمته في تطویر علوم األرض"  ،للموقع يوالجيومورفولوجالمعرفة والفهم الجيولوجي  

والخدمات التفسيریة لتعزیز ر التسهيالت لیكون "توفي 1996نفس المؤلف عام  عن طریقالتعریف  تطویر هذالقد تم و 
للمواقع الجيولوجیة والجيومورفولجیة ومواردها لضمان حفظها الستخدام الطالب  االجتماعیةالقیمة والمنفعة 
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ومنذ أول تعریف للسیاحة الجيولوجیة تتطور   .(Hose & Dowling, 2006)وغيرهم من هواة الترفیه  ،والسائحين
 . (Hose, 2011) العالمفي  السیاحة المستدامة أشكال  وتحصل على شكل من ،يدتزاهذه الظاهرة بشكل م

تدور السیاحة الجيولوجیة إجمااًل حول إنشاء مكان يتمتع فیه كل من السكان المحليين والسائحين بحریة التمتع بالمناظر 
سائحين والمجتمعات المحلیة عن األرض ضع السیاحة الجيولوجیة تركيًزا حول إعالم الت  إذ الطبیعیة الجيولوجیة للمنطقة؛ 

السیاحة الجيولوجیة  فإن  وفقا لجمعیة ناشيونال جيوغرافیك، . و (Newsome& Johnson, 2013) والتعلمتفسير خالل ال
ومشاركة المجتمع السیاحي، والرضا والتنوع، وانتقائیة السوق الدولیة، والرموز المكان، ممثلة بنزاهة تتميز بسمات 

 وحفظ الموارد، التفسير والتقيیم التفاعليوالتخطیط، األراضي  الوجهة، واستخداموحماية وتعزیز جاذبیة المنفعة، المحلي، و 
(National Geographic Society, 2009). 

 :األبعاد المختلفة السياحة للجيولوجية (2
واسع لدعم   اعترافي الحصول على تعزیز فهم السیاحة الجيولوجیة والفوائد التي تولدها للمجتمع له دور أساسي ف إن  

للتنمیة المجتمعیة  توفر السیاحة الجيولوجیة مجاالً  كماو . (Gordon, 2018)الجيولوجي الحفاظ على التراث 
 :  األبعادها تنطوي على العديد من فإن   ؛ واإلقلیمیة للعديد من األماكن حول العالم

 البعد البيئي 2-1
الحفاظ على الموارد  و  االقتصاديازن بين النمو رة التراث الجيولوجي مما يحقق التو تشكل السیاحة الجيولوجیة أداة إلدا

الطبیعیة، وهو جوهر الهدف من التنمیة المستدامة الذي يستدعي إدارة الموارد وضمان جودتها ووفرتها على المدى  
 .  (Ehsan, Leman,& Ara Begum, 2013)الطویل 

من خاللها الحفاظ ها طریقة مبتكره يمكن الجيولوجیة على أن  إلى السیاحة  نه يمكن النظرأ Dowling (2013)ویرى 
حيث تصبح الجيولوجیا   ؛وذلك من خالل السكان المحليين، وأصحاب المصلحة اآلخرین، على المواقع الجيولوجیة

 .یةوذلك يتحقق من خالل تحقيق المنافع الشخصیة والمادية عن طریق السیاحة الجيولوج ،التركيز رمحو 

 البعد االجتماعي 2-2
حيث تطبق مفاهیم  ؛ة المجتمع المحلي المتاخم للمواقع الجيولوجیة بشكل عامتعزز السیاحة الجيولوجیة رفاهی

المحلي من   االقتصادتعزز  ِمن ث م  و ، األنشطة المحلیة استخداموتدعم المميزات المحلیة للمواقع من خالل ، االستدامة
ودعم العالقة بين المجتمع ، یة عمل على تطویر أنواع اإلنتاج المختلفة للمجموعات المحلتو ، خالل توفير فرص العمل

 . (Allan, 2013)المحلي واألرض التي يعیشون عليها 

نجاحها على المدى الطویل يعتمد  ن  إذ إ، دورا كبيرا في التنمیة المحلیة تؤديمكن أن من المالسیاحة الجيولوجیة  نإ
مضیف من خالل مجموعات أصحاب  وتضمين المجتمع ال، ة للحفاظ على التراث الجيولوجيعلى خلق حوافز محلی

،  والمنظمات غير الحكومیة، نیوالمستثمر ، نيوالمخطط، وتشمل هذه المجموعات صناع السیاحة، المصلحة
 . (Dowling, 2009)  نيوالسائح، والمجتمعات المحلیة
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 البعد االقتصادي 2-3
ها تستهلك موارد أقل من  ن  إذ إمناطق النائیة؛ میة المستدامة داخل الة إستراتیجیة فعالة للتنتعتبر السیاحة الجيولوجی
 ,Dowling)ها تعد آلیة لها القدرة على تعویض تكلفة الفرصة البديلة كما أن  ، مثل الصيد: مبادرات التنمیة األخرى 

2009) . 

عة  لصنا االقتصاديةزید الفوائد ية احة الجيولوجیأن تطویر السیFarsani, Coelho,& Costa (2012  )كل من يرى 
فهناك على سبيل المثال أكثر من  ، دفع التنمیة االقتصادية في المناطق المتاخمة للمواقع الجيولوجیةیو ، السیاحة
فرصة عمل   200000ملیار دوالر سنویا وتوفر  2كهف عرض في جمیع أنحاء العالم تجلب أكثر من  5000

 .مباشرة سنویا

وتوفير   ،المحلي االقتصادى تمديد الموسم السیاحي وتعزیز قدرة السیاحة الجيولوجیة عل ى علHose (2011)  ديؤك
زیادة الدخل المحلي من السیاحة الجيولوجیة في   تتمثل فرص. و فرص عمل إضافیة داخل المناطق المشاركة

 مُيْسه وكذلك ،اإلنفاقدرة السكان المحليين على التوظیف المباشر والعمالة غير المباشرة والعمالة الناتجة عن زیادة ق
 .التحتیةتطویر السیاحة الجيولوجیة في تطویر البيئة 

 البعد الثقافي 2-4
  إذ تعزیز السیاحة الجيولوجیة يؤدي إلى إنعاش الثقافة التقليدية وتقليل اآلثار الثقافیة السلبیة للسیاحة الجماعیة؛  نإ

عرض المنتجات المحلیة ائحين من خالل قديم المجتمع المحلي المضیف للستعمل السیاحة الجيولوجیة على ت
دورا في تعزیز المطعم المحلي والحرف   ؤديوت، هي تعزز األنشطة اإلقلیمیة لألغذية والحرف . و والحرف اليدویة

 . (Farsani, Coelho, & Costa, 2012) اليدویة كمنتجات ثقافیة عن طریق المهرجانات والمعارض

  ، بشكل كبير في زیادة الوعي بقیمة التراث الجيولوجي  ُتْسهمالسیاحة الجيولوجیة  أن   Dowling (2009)يوضح 
 .التراثما يشكل دافعا قویا لحماية ذلك  ،وتمكن المجتمع المحلي من تحقيق فوائد من التراث الجيولوجي

  الجيولوجيةيات السياحة دتح (3
تعریف مقبول عالمیا للسیاحة  من التحديات أهمها عدم وجو  دجه العدين السیاحة العالمیة تواأ  Hose (2006)يذكر 

أحیائیة مثل نظيراتها الحيویة من االثار الضارة للنشاط اإلنسانى حيث تتأثر الالالسمات  تعانيوكذلك  .الجيولوجیة
رة  دإاخر هو  ىدوأخيرا هناك تح ،السیاحيمن النشاط  سلبيالمناظر الطبیعیة والصخور والحفریات جمیعا بشكل 

   .والتنمیة المستدامةتعلق بقضايا التعلیم والتفسير التراث الجيولوجى فیما ي

مصر   فيمحتمل للسیاحة الجيولوجیة  جمحمیة وادى الریان كنموذ فيوفى دراسة حول تحديات السیاحة الجيولوجیة  
ان  تالجيولوجیة في وادي الحي التحدي الرئیسي الذي يواجه السیاحة  ن أKamel, Hassan, & Wafik (2018)  أكد

مفهوم السیاحة الجيولوجیة ال يزال غير واضح للجمهور ، كما أن هناك نقص في الوعي بتعریف السیاحة  نهو أ
  ، دليل للسائحين الجيولوجيين عدم وجودكما تعانى من  ،بين السیاحة الجيولوجیة والسیاحة البيئیة خلط و  ،الجيولوجیة

أن هناك نقص   أيضا النتائج وذكرت مختلفة. اتبات بلغوكتي منشوراتعدم وجود و  ،لتفسيریةالمعلومات اعدم توافر و 
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االفتقار إلى الشعور باألمان والسالمة من أهم  وكذلك كان  ،للزائرینمات الطعام والشراب المتاحة دتوافر خفي 
 .العقبات التي تواجه السیاحة الجيولوجیة في وادي الحيتان

 منطقة الدراسة  (4
وهو ثالث أكبر وديانها  ،من أهم أحواض الصحراء الشرقیة اویعد واحدً ، الشهيرة أحد أودية البحر األحمر  الجمال وادي

كما يعتبر منطقة موائل للحیاة البریة ، مصر فيویمثل أهم منطقة مستجمعات میاه  ،التي تصب في البحر األحمر
ي الفرید والنشاط البشري باإلضافة إلى تاریخها الجيولوج ،ویحتوي على نباتات وحيوانات فریدة من نوعها، والبحریة

 باهتمام الواديویحظى  ،(Mansour, 2003)الذي تؤكده المستوطنات التعدينیة القديمة ذات القیمة األثریة العالیة
وكذلك بسبب العديد من  ،كبير من مختلف المؤسسات الحكومیة والخاصة بسبب حيویة النظم البيئیة الخاصة به

 . (Tourism Development Authority, 2003) القطاع لمواقع األثریة داخل هذاا

ومرسوم رئیس  1983لعام  102بموجب القانون رقم  2003في يناير  محمیًة طبیعیةً  محمیة وادي الجمال  أُْعِلن ت
تنوع و  ، اهر جيولوجیةلما تتميز به من مظ أُْعِلن توقد  ، مصر في  24وتعتبر المحمیة رقم ، 2003لعام  134الوزراء 

 &,Samy, Lizaso)يسكنها السكان المحليون  التيمصر  فيمن المحمیات القليلة  يوه ،فرید انيوحيو  نباتي
Forcada, 2011) ،وطبقا للمنظمة العالمیة لصون الطبیعة(IUCN)  يتوافق معیار محمیة وادي الجمال مع معايير

  والتي ، موعة من النظم البریة والبحریةوتشتمل على مج ،م كبيرها ذات حجنظرا ألن ، ةالثانیالحديقة الوطنیة من الفئة 
 . (TDA, 2003)ولها مميزات المناظر الطبیعیة المذهلة   ،لم يتم تغيرها بشكل كبير

،   N'50°  24و N'10° 24كم من جنوب مدينة مرسى علم بين خطي عرض بين  50يقع وادي الجمال على بعد 
  ، 2كم 7450المحمیة مساحة قدرها  وتشغل E0 (Madkour, 2005)° 35و ،E'30°  34طول بين  ىوخط

ویشتمل على   ،2كم 4770وتصل مساحة المكون األرضي إلى  ،وتنقسم إلى مكونين أحدهما أرضي واآلخر بحري 
 ،يشكل حوض وادي الجمال ودلتاه المعمور األساسي للمحمیةإذ  ؛الجبال وتالل البحر األحمر والصحراء الساحلیة

بينما يتكون المكون البحري من شریط من المیاه البحریة بعرض ، اه في الواديذي يشتمل على كل متجمعات المیالو 
،  ویشمل الشعاب المرجانیة والمانجروف ومناطق المد والجزر ،كم 70كم داخل عمق البحر األحمر بطول 15

 . Regal, 2014)-(Elتقریبا  2كم 2000والجزر البحریة وتبلغ مساحته 
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 مالمحمیة وادى الج  ع( موق1)شكل 

 لتضاريسيةواالظروف الجيولوجية  (5
 .,El-Rahmany et al)يعتبر حوض وادي الجمال أحد المعالم الجيولوجیة البارزة في الصحراء الشرقیة في مصر  

ة على  حيث تحتوي التكوینات الجيولوجی ؛كما تعتبر جيولوجیة وادي الجمال فریدة من نوعها لعدة أسباب (2015
فإن المنطقة لديها قصة رائعة حول الطرق التي  ِمن ثم ما قبل الكامري( و )األرض قدم الصخور على وجه بعض أ

والتي وفرت األساس   ،المنطقة لكمیات هائلة من الثروة المعدنیة احتواءباإلضافة إلى  ،تشكلت بها األرض
لجيولوجیة قد صنعت أشكاال أرضیة مميزة التكوینات اوأخيرا فإن  ،للمستوطنات البشریة التي عاشت هناك منذ القدم

 . (TDA, 2003) خالبةصاحبتها مناظر طبیعیة 

 الجيولوجي الثقافيالتراث  (6
أنواع كبيرة من المعادن في وادي  و  البطالمة إلى اكتشاف كمیاتو  الجيولوجیة التي قام بها الرومان  االستكشافاتأدت 

الزمرد من المنطقة على نطاق واسع لمدة تقرب من األلف   استخراجم تو  ، العالميقع أقدم مناجم الزمرد في إذ  ؛الجمال
بناء وتشغيل المناجم وعملیة   فيلقد أسفرت عملیات التعدين عن إنشاء بلدات كان يعمل بها مئات من العمال . و عام

 . (Harrell, 2004) . البلدانولقد تم إنشاء العديد من التحصينات للدفاع عن هذه ، التصنیع

تلك المنطقة قد تم تأمينها من قبل عدد   دليال حیا على أن  تقدم البقايا الهیكلیة للعديد من مراكز الحراسة والقالع  ن  إ
ا على الحجم الكبير  وافیً الحجریة واألدوات دلياًل  توالمنحوتا كما توضح وفرة البقايا الفخاریة، كبير من الحراس

  في  1991أجریت منذ عام  التيلقد سجلت المسوحات األثریة . و ك المنطقةتل للمستوطنات البشریة التي ازدهرت في
وتشمل هذه المواقع  ، يتراوح تاریخها بين البطالمة إلى المواقع اإلسالمیة اموقعا أثری   38المحیط المباشر للمحمیة 

 (Baha Eddin, 2003) .بعدبار والقالع والمنازل ومعظم هذه المواقع لم يتم دراستها وتوثیقها محطات الطرق واآل
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 التنمية السياحية في محمية وادى الجمال (7
وتم   ، دارة الوطنیة والدولیةمحورا للعديد من مشروعات خطط اإل 2003نشائها عام إ الجمال منذ  واديكانت محمیة 

على  اظ وذلك بهدف الحف ،التنمیة المستدامة إطار فياقتراح عدد من الخطط بهدف استغالل مواردها الطبیعیة 
على الرغم من   ،على جهود الحفاظ على تلك الموارد لإلنفاقوتوفير الموارد المالیة  ، الفریدةمواردها الطبیعیة والتراثیة 

وعلى الرغم من اإلمكانات السیاحیة الطبیعیة  ،لخطط إدارة المحمیة یاأساس اهدفبوصفها أن التنمیة المستدامة مذكورة 
وال  ،ن كما أن البنیة األساسیة سيئة التطورتطویرها ألغراض السیاحة الطبیعیة حتى اآلتم المحمیة لم ي إن  ؛ فالرائعة

فإن الزوار والسكان المحليين ال   ِمن ث م  و ، يتم تقديم منتجات السیاحة المستدامة مع عدم وجود نظام معلومات للزوار
 (Sarhan, 2016) ،هم يزورون محمیة طبیعیةيدركون أن  

 لميدانية ة اثانيا الدراس
 الدراسة  يةمنهج -1

  الجيولوجیة  السیاحة تطویر عن وتحليلها المعلومات جمع خالل من التحليلي  الوصفي المنهج على  الدراسة عتمدتا 
  في الدراسة مجتمع من عينة على الميدانیة الدراسة إجراء وكذلك الجمال، وادي محمیة على بالتطبيق مصر فى

تم   .واقعیاً  وصفاً  ووصفها الدراسة  تحليل و  لفهم وذلك المجتمع، على ذلك للتعمیم لة قاب نتائج إلي للوصول  محاولة
الدراسة وذلك من أجل تحقيق أهداف الدراسة المرجوة التي سيتم  وتساؤالتمشكلة  علىالبحث بناء  فرضیةوضع 

 إختبارها:

 منطقةفي الجيولوجیة احة السیمعوقات ل 0.05عند مستوى معنویة  ذات داللة احصائیة تأثيرتوجد عالقة  ❖
 برامج السیاحة الجيولوجیة في المحمیة.  علىالسیاحي الوضع الراهن للطلب    عليالجمال   واديمحمیة 

 الدراسة وعينة  مجتمع -2
شركات السیاحة العاملة فى المنطقة  بلغ عدد  علم حيثمرسي  شركات السیاحة في من مديري الدراسة تكون مجتمع ي

تم اختیار جمیع شركات السیاحة وعددها   األحمر. بالبحر السیاحة  شركات غرفة  ائیةإلحص طبقا خمس شركات
  .لجمع البیانات كأداة  تقصاءاالس استمارة على  الحالیة الدراسة اعتمدت ،خمس

 المناقشة والنتائج: -3
 الديموجرافية تحليل ومناقشة البيانات  وال:أ

تضم البیانات الشخصیة  الدراسة،عينة  الشركات السیاحیةي ير مد ىعلمن خالل جمع االستمارات التي تم توزیعها 
 : كالتاليالشخصیة ( تحليل نتائج البیانات 1يوضح جدول رقم ) وظیفة المديرین. 
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 ديرین للم البیانات الشخصیةتحليل  ( 1)جدول 
المئوية  والنسبالتكرارات  الـــمـتــغــيــر  الـتـرتـيب 

 % ت
 
 
 الوظيفة

حيايق سيتسو   21 56.8 1 
 2 29.7 11 مدير سياحة
 3 8.1 3 مدير فرع

مالء عخدمة   1 2.7 4 
 5 2.7 1 مدير تشغيل

%100 37 المجموع  

توزیع المبحوثين وفقا لمتغير الوظیفة حيث يعمل أغلب أفراد عينة الدراسة في التسویق  ( 1رقم ) الجدوليوضح 
%و أخيرا مسئولي  8.1% و مديري الفروع بنسبة 29.7 بنسبةالسیاحة قسم و يليهم مديري  % 56.8السیاحي بنسبة

 %. 2.7خدمة العمالء ومدير التشغيل بنفس النسبة 

 األسئلة الموضوعية تحليل نتائج ثانيا:
 ؟السياحية التي تنفذها الشركة واألنشطةما هو نوع البرامج  -1

هذا   على( يوضح االجابة 2. جدول ) كةتنفذها الشر  السیاحیة التي واألنشطةنوع البرامج يهدف السؤال لمعرفة 
 التساؤل:

 األنشطة السیاحیة التي تنفذها الشركة نوع البرامج و  ( 2)جدول 
 جيولوجية متنوعة

 % ت % ت
34 91.9 3 8.1 

نما أكد بي ،متنوعةالشركات تنظم برامج سیاحیة  %( من91.9)  أن المديرینبالنسبة إلجابات  (2) الجدول من تبين
. توضح تلك النتیجة أن أغلب الشركات تفضل تنویع جيولوجیةشركتهم تنظم برامج سیاحیة  أن لمديرین%( من ا8.1)

 .جيولوجیةبرامجها عن التخصص بنمط سیاحي محدد مثل السیاحة ال

  تحليل العبارات التوضيحية ثالثا
تساؤالت  علىها االجابة رات التي يمكن من خاللالعبا المحاور التي بها مجموعة مجموعة من  جزءویشمل ذلك ال

 النحو التالي:   علىور  االمح  تلكالدراسة. 
 الجيولوجیة برامج السیاحة   علىالسیاحي الوضع الراهن للطلب  –
 معوقات خاصة بالمواقع الجيولوجیة –
 معوقات خاصة بالسیاسة السیاحیة الحكومیة –
 معوقات خاصة بمنظمى البرامج السیاحیة الدولیة  –
 وقات تنظیمیةمع –
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تم   عينة الدراسة شركات السیاحیةبالالمديرین من  عينة الدراسة أفراد على تمارات التي تم توزیعهاجمع االسمن خالل 
 :كاألتي النتائج تحليل

 الجيولوجيةبرامج السياحة  علىالسياحي الوضع الراهن للطلب محور  .1
عينة   بمحمیة وادي الجمال  لوجیةالجيو برامج السیاحة  ىعلالسیاحي الوضع الراهن للطلب يهدف هذا المحور لمعرفة 

 عبارات هذا المحور علي النحو التالي:  على( إجابات يوضح إجابات المديرین 3. جدول ) الدراسة

 بمحمیة وادي الجمال الجيولوجیةعلى برامج السیاحة  السیاحي الراهن للطلب   عالوض  (3جدول رقم )
 
 
 م

    
   

    
الع

ار ـــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــ  ة

المئویة والنسبةدرجة التكرار   المؤشرات اإلحصائیة 

يب
لترت

 غير ا
 موافق
 بشدة

 غير
 موافق

 موافق موافق محايد
 بشدة

ـــــــــ المتوس ط ـــ  
ـــــالحس ــــ ــــ ابي ــ  

 االنحراف
ـــــيـــــالمع ــــ اري ـ  

 
1 

  علىالسياحي يتسم الطلب 

برامج السياحة الجيولوجية  

 لضعف والموسمية با

 2 608. 4.73 29 7 0 1 0 ك
% 0 2.7 0 18.9 78.4 

 
2 

النمط السائد من األنشطة  

تلك المرتبطة   هيالسياحية 

 بالغطس واألنشطة الشاطئية 

 1 417. 4.78 29 8 0 0 0 ك
% 0 0 0 21.6 78.4 

 
3 

تقدم إدارة المحمية برامج   ال

تدريبية للمرشدين للتعريف 

 الجيولوجي ث بالترا

 3 686. 4.59 26 7 4 0 0 ك
% 0 0 10.8 18.9 70.3 

 
4 

تتعاون ادارة المحمية مع  ال

الشركات السياحية البتكار 

برامج خاصة بالسياحة  

 الجيولوجية 

 4 837. 4.51 25 8 2 2 0 ك
% 0 5.4 5.4 21.6 67.6 

 
5 

عدم توافر مطبوعات  

ومنشورات خاصة بشرح  

ولوجى بشكل  التراث الجي 

 مبسط 

 5 901. 4.49 26 5 4 2 0 ك
% 0 5.4 10.8 13.5 70.3 

للــــمـــــــــحـــــور الـــــــــــمــــــــتـــــــوســـــــــط الــــــعـــــــــــــــــام  4.62 0.689  -  
 *ك = التكرارات

تم إستخدام جداول التكرار اإلحصائیة لوصف المؤشرات األساسیة للبیانات بواسطة النسب المئویة. كما إستخدم 
برامج   على السیاحي الوضع الراهن للطلب إلستخراج متوسط الترتيب لكل عبارة من عبارات محور المتوسط الحسابي 

 . بمحمیة وادي الجمال الجيولوجیةالسیاحة 

  راسة دمنطقة ال في النمط السائد من األنشطة السیاحیةعلى أن وافقوا بشدة أن أفراد عينة الدراسة يتضح من النتائج 
  السیاحي على الطلب أن  وكذلك على (4.78) حسابي " بمتوسطتلك المرتبطة بالغطس واألنشطة الشاطئیة. هي

برامج   ال تقدم إدارة المحمیة وأن  , ( 4.73) حسابي ط" بمتوس بالضعف والموسمیةيتسم برامج السیاحة الجيولوجیة 
تتعاون مع الشركات السیاحیة البتكار وال  4.59) حسابي " بمتوسط تدریبیة للمرشدين للتعریف بالتراث الجيولوجى
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فر مطبوعات ومنشورات خاصة بشرح التراث وال تو  4.51) حسابي " بمتوسط برامج خاصة بالسیاحة الجيولوجیة
 . (4.49) حسابي سط" بمتو  بشكل مبسط الجيولوجى

 خاصة بالمواقع الجيولوجيةالمعوقات المحور  -2 
(  4. جدول ) عينة الدراسة بمحمیة وادي الجمال المعوقات الخاصة بالمواقع الجيولوجیةيهدف هذا المحور لمعرفة 

 النحو التالي: علىعبارات هذا المحور  علىإجابات يوضح إجابات المديرین  

 خاصة بالمواقع الجيولوجیة ال تالمعوقا ( 4)جدول 
 
 
 م

 
 ارةـــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــالع

 المؤشرات اإلحصائیة المئویة والنسبةدرجة التكرار 

يب
لترت

ا
 موافق غير 

 بشدة
 غير

 موافق

 موافق موافق محايد

 دةبش

ـــــــــ المتوس  ط ـــ
ـــــالحس ــــ ــــ  ابي ــ

 االنحراف
 اري ــــــــــيـــــالمع

 
1 

صعوبة الوصول إلى المواقع 

 الداخلية  الجيولوجية

 7 800. 4.16 14 16 6 1 0 ك
% 0 2.7 16.2 43.2 37.8 

 
2 

عدم توافر المواد التفسيرية األساسية 

عند  الجيولوجيلشرح التراث 

 المواقع الجيولوجية 

 4 740. 4.30 17 14 6 0 0 ك
% 0 0 16.2 37.8 45.9 

 
3 

 نجيولوجييعدم توافر مرشدين 

 يتحدثون اللغات المختلفة

 3 893. 4.38 20 14 1 1 1 ك
% 2.7 2.7 2.7 37.8 54.1 

 
4 

السكان الخبرة من  األدالء ذوىندرة 

 المحليين

 5 740. 4.30 17 14 6 0 0 ك
% 0 0 16.2 37.8 45.9 

 
5 

المنشورات واألبحاث العمية  ندرة

 المنطقةفي  الجيولوجيحول التراث 

 1 607. 4.51 21 14 2 0 0 ك
% 0 0 5.4 37.8 56.8 

 
6 

لتطوير  األساسيةعدم وجود البنية 

اعاشة،  )أماكن  السياحة الجيولوجية

تخييم  أماكن مطاعم، حمامات

 مجهزة(

 2 762. 4.41 20 13 3 1 0 ك
% 0 2.7 8.1 35.1 54.1 

 
7 

 ةاخل المحميانتشار عمليات التعدين د

 عشوائي لتمييز وبشكبدون 

 6 777. 4.30 17 15 4 1 0 ك

% 0 2.7 10.8 40.5 45.9 

 
8 

عدم وجود منتجات سياحية 

جيولوجية )مسارات جيولوجية، 

 ترفيهية أنشطة قمتاحف، مناط

 وجية(جيول

 8 983. 3.92 12 13 10 1 1 ك

% 2.7 2.7 27 35.1 32.4 

 - 0.787 4.29 ـــــتـــــــوســـــــــط الــــــــــحـــــــــــســـــــــابــــــي الــــــعـــــــــــــــــامالـــــــــــمـــ
     *ك= تكرارات
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اقع الجيولوجیة نفسها هى  ندرة و تبط بالمر ن أهم المعوقات التى توافقت على  أ توضح النتائج أن عينة الدراسة قد
عدم وجود البنیة ااألساسیة   و (,4.51) حسابي " بمتوسطتراث الجيولوجى فى منطقة الدراسة حول ال األبحاث العلمیة

عدم  و (, 4.41) حسابي " بمتوسطلتطویر السیاحة الجيولوجیة )أماكن اعاشة،مطاعم ،حمامات،أماكن تخيیم مجهزة(
م توافر المواد التفسيریة عد و (,  4.38) حسابي " بمتوسط ن يتحدثون اللغات المختلفةيتوافر مرشدين جيولوجي

انتشار عملیات التعدين داخل   (,4.30) حسابي " بمتوسط األساسیة لشرح التراث الجيولوجى عند المواقع الجيولوجیة
 ( 4.30) يحساب " بمتوسط المحمیة بدون تمييزوبشكل عشوائى

 خاصة بالسياسة السياحية الحكوميةالمعوقات المحور -3
( إجابات يوضح إجابات  5. جدول )لمعوقات الخاصة بالسیاسة السیاحیة الحكومیةايهدف هذا المحور لمعرفة 

 النحو التالي:   علىعبارات هذا المحور  علىالمديرین 

 الحكومیة المعوقات الخاصة بالسیاسة السیاحیة ( 5)جدول 
 
 
 م

 
 ارةـــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــالع

الترت المؤشرات اإلحصائیة ئویةالم والنسبةدرجة التكرار 
 موافق غير يب

 بشدة
 غير

 موافق
 موافق موافق محايد

 بشدة
ـــــــــ المتوس  ط ـــ

ــالحس ــــ ـــــــ  ابي ــ
 االنحراف

ـــــيـــــالمع ــــ  اري ـ

 
1 

 علىالسياحي تركيز جهود التنشيط 

 التسويق ألنماط السياحة الشاطئية 
 1 605. 4.46 19 16 2 0 0 ك
% 0 0 5.4 43.2 51.4 

 
2 

ستثمار راتيجية لتشجيع اال عدم وجود است 

  سياحية مستحدثة بجانب السياحة  أنماطفي 

 الجماعية

 3 798. 4.41 21 11 4 1 0 ك
% 0 2.7 10.8 29.7 56.8 

 
3 

  لين المسؤوعارض المصالح بين الجهتين ت 

الطبيعية وهما قطاع   ةعن المحمي 

 يئة التنمية السياحيةالمحميات الطبيعية وه

 2 691. 4.46 20 15 1 1 0 ك
% 0 2.7 2.7 40.5 54.1 

 
4 

المصلحة من  عدم التوافق بين أصحاب 

المجتمع المحلى والحكومة والجهات  

 الخاصة 

 7 918. 4.14 15 15 4 3 0 ك
% 0 8.1 10.8 40.5 40.5 

 
5 

عمال المناجم تعارض القوانين المنظمة أل

والتعدين مع تلك المرتبطة  المحاجر 

 السياحي بالنشاط 

 4 857. 4.35 19 14 3 0 1 ك
% 2.7 0 8.1 37.8 51.4 

 
6 

  وادي سماح بأعمال التعدين داخل محمية ال

 الجمال 

 5 669. 4.32 16 17 4 0 0 ك
% 0 0 10.8 45.9 43.2 

 
7 

قصور البرامج اإلعالمية المناسبة 

  محمية في جى للتعريف بالتراث الجيولو

 وادى الجمال 

 6 740. 4.30 16 17 3 1 0 ك

% 0 2.7 8.1 45.9 43.2 

ــ   -   0.754 4.35 ـتـــــــوســـــــــط الــــــــــحـــــــــــســـــــــابــــــي الــــــعـــــــــــــــــام الـــــــــــمـــــ
 *ك= تكرارات
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لى أن معوقات السیاحة الجيولوجیة المرتبطة بالسیاسة السیاحیة الحكومیة هى أن  توضح النتائج إتفاق عينة الدراسة ع
عدم وجود استراتیجیة و  (4.46) حسابي بمتوسطاطئیة شعلى األنماط السیاحیة ال جهود التنشیط السیاحى تتركز

تعارض   وكذلك (,4.41) حسابي " بمتوسط أنماط سیاحیة مستحدثة بجانب السیاحة الجماعیة في لتشجیع االستثمار 
" (التنمیة السیاحیةالمصالح بين الجهتين المسؤولين عن المحمیة الطبیعیة وهما قطاع المحمیات الطبیعیة وهيئة 

المحاجر والتعدين مع تلك المرتبطة بالنشاط و تعارض القوانين المنظمة ألعمال المناجم  و ( 4.46) حسابي بمتوسط
محمیة   في ور البرامج اإلعالمیة المناسبة للتعریف بالتراث الجيولوجى قص و ( 4.35) حسابي " بمتوسط السیاحي 

 (, 4.30) حسابي " بمتوسط وادى الجمال

 خاصة بمنظمى البرامج السياحية الدوليةالمعوقات المحور -4 
 المعوقات الخاصة بمنظمى البرامج السیاحیة الدولیة يهدف هذا المحور لمعرفة 

 عبارات هذا المحور علي النحو التالي:  علىالزائرین ( إجابات يوضح إجابات 6جدول )

 السیاحیة الدولیة  تالرحال بمنظميالخاصة  تالمعوقا ( 6)جدول 
 
 
 م

 الترتيب المؤشرات اإلحصائیة المئویة والنسبةدرجة التكرار  ارةـــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــلعا      
 موافق غير
 بشدة

 غير
 موافق

 موافق موافق ايدمح
 بشدة

 طــــــــــــالمتوس
 ابيـــــــــــــــحسال

 االنحراف 
 اري ــــــــــي ـــــالمع

 
1 

شهرة مواقع وادى الجمال 

 ئيةطالشا
 2 750. 4.22 14 18 4 1 0 ك
% 0 2.7 10.8 48.6 37.8 

 
2 

ستغالل الميزة التنافسية ام دع

من  البيئية للمنطقة كمحمية طبيعية

 ي لجانب المصرا

 1 676. 4.35 17 16 4 0 0 ك
% 0 0 10.8 43.2 45.9 

 
3 

سهولة التسويق للمنتجعات 

 السياحية الشاطئية
 4 834. 4.16 13 19 4 0 1 ك
% 2.7 0 10.8 51.4 35.1 

 
4 

مخاوف بخصوص اإلجراءات 

األمنية الالزمة للبرامج السياحية 

 الجيولوجية

 5 782. 4.00 9 21 5 2 0 ك
% 0 5.4 13.5 56.8 24.3 

 
5 

 برامجفي مخاوف االستثمار 

  المقصد في سياحية غير مألوفة 

 ي المصر السياحي 

 3 800. 4.16 14 16 6 1 0 ك
% 0 2.7 16.2 43.2 37.8 

 -   0.768 4.18 ـــعـــــــــــــــــامالـــــــــــمــــــــتـــــــوســـــــــط الــــــــــحـــــــــــســـــــــابــــــي الـــ

 *ك= تكرارات

عدم استغالل الميزة وليين تتمثل فى دتوضح النتائج إتفاق العينة على المعوقات الخاصة بمنظمى البرامج الساحیة ال 
الدراسة  من حيث موافقة أفراد عينة األولي  بالمرتبة المصري التنافسیة البيئیة للمنطقة كمحمیة طبیعیة من الجانب 

       ،   ( 4.22" بمتوسط حسابي ) شهرة مواقع وادى الجمال الشاطئیةو   ( 4.35عليها بمتوسط حسابي )
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 تنظيميةالمعوقات المحور -5
( إجابات يوضح إجابات الزائرین  7. جدول )عينة الدراسةبالمحمیة  المعوقات التنظیمیةيهدف هذا المحور لمعرفة 

 و التالي:النح علىعبارات هذا المحور  على

التنظیمیة تمعوقاال ( 7)جدول   
 
 
 م

 الترتيب المؤشرات اإلحصائیة المئویة والنسبةدرجة التكرار  ارةـــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــالع      
 موافق غير
 بشدة

 غير
 موافق

 موافق موافق محايد
 بشدة

ـــــــــ المتوس  ط ـــ
ــــــالحس ــــ ــــ  ابي ـ

 حرافاالن
ـــــيـــــالمع ــــ  اري ـ

 
1 

صعوبة الحصول على  

 لموافقاتاالتصاريح األمنية و

 1 702. 4.30 15 19 2 1 0 ك
% 0 2.7 5.4 51.4 40.5 

 
2 

قصور اإلجراءات األمنية 

الخاصة بتأمين المجموعات 

 الصحراء في السياحية 

 2 776. 4.19 14 17 5 1 0 ك
% 0 2.7 13.5 45.9 37.8 

 
3 

عدم السماح بالمبيت داخل 

المحمية من قبل الجهات 

 األمنية

 3 737. 4.11 9 25 2 0 1 ك
% 2.7 0 5.4 67.6 24.3 

 -   0.738 4.20 ـــــــــامالـــــــــــمــــــــتـــــــوســـــــــط الــــــــــحـــــــــــســـــــــابــــــي الــــــعــــــــ

 ات*ك= تكرار 

تشكل صعوبة الحصول على التصاریح األمنیة والموافقات على أن  يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة يوافقوا
   (.4.30حسابي ) بمتوسطوذلك أهم الصعوبات التنظیمیة 

   الدراسة  ضو اختبار فر  بعا:ار 
 . تابعال والمحور المحاور المستقلةللعالقة بين  تعددالمنتائج االنحدار  ( 8)جدول 

 
 المتغيرات

 برامج السیاحة الجيولوجیة في المحمیة السیاحي علىالوضع الراهن للطلب 
 الترتيب الداللة  مستوى المعنویة المحسوبة Tقیمة  معامل االنحدار

  ......  0,000 15.051 2.354 الثوابت
 4 جوهریة 0,000 885. 048. ولوجیةمعوقات خاصة بالمواقع الجي

 1 جوهریة 004. 2.938 172. السیاسة السیاحیة الحكومیةمعوقات خاصة ب 
البرامج   بمنظميمعوقات خاصة 

 السیاحیة الدولیة 
 2 جوهریة 006. 2.754 170.

 3 جوهریة 046. 1.673 093. معوقات تنظیمیة

ة  معوقات خاص - معوقات خاصة بالمواقع الجيولوجیة ) المستقلة تغيراتمدي تاثير الم يوضح الجدول السابق
علي المتغير  , ( تنظیمیةمعوقات  - معوقات خاصة بمنظمى البرامج السیاحیة الدولیة  - بالسیاسة السیاحیة الحكومیة
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لمعوقات ( 0.05يوجد تأثير معنوي ذو داللة إحصائیة عند مستوي معنویة ) هيؤكد على قبول الفرضیة أنمما التابع 
ج السیاحة  على برام السیاحي علي الوضع الراهن للطلب  منطقة محمیة وادى الجمال في السیاحة الجيولوجیة 

 الجيولوجیة في المحمیة

 ملخص النتائج -3
قصور البنیة التحتیة  هي الجمال  واديأشارت النتائج إلى أن أهم التحديات أمام تطویر السیاحة الجيولوجیة فى 

وكذلك أشارت إلى معوقات  والمبسط.ئم المال الجيولوجيمرافق االعاشة والصحة والتفسير والخدمات السیاحیة من 
حكومیة ترتبط بالسیاسة السیاحیة التى تركز على السیاحة الشاطئیة دون غيرها من أنماط السیاحة المستدامة وعدم  

حمیات الطبیعیة وقصور البرامج  تشجیع اإلستثمار فى تلك األنماط السیاحیة وعم إستغالل الميزة التنافسیة للم
 افة الى مخاوف منظمى البرامج الدوليين من االستثمار فى أنماط سیاحیة جديدة فى مصر. باالضاإلعالمیة 

 التوصيات-4
وتحتاج إلى المزید من التنمیة  محتملة،تعتبر المواقع الجيولوجیة فى منطقة الدراسة هى عوامل جذب سیاحى 

المنتج السیاحى   حقیقیة لتنویعفرصة  وهىالجمال،  وادياألساسیة للسیاحة الجيولوجیة فى  السیاحیة لتحسين البنیة
مورد سیاحي مهم يسهم فى أغراض الحماية الجيولوجیة لتلك المواقع.  ومن   األحمر، ولخلقلمنطقة جنوب البحر 

 . التوصیات التى تساعد على تحقيق ذلك الهدف

 طبيعية )وزارة البيئة( توصيات موجهة إلى قطاع المحميات ال -

الجمال   واديلمحمیة  الجيولوجيامعات المصریة والعالمیة للبحث والدراسة فى التراث دعوة مراكز األبحاث والج ▪
 بحماية ذلك التراث. االهتماممن  ویوفر قدراً مما يسهم فى زیادة المعرفة العلمیة حول المواقع الجيولوجیة 

ية المصنوعة من الخامات والعملیات الجيولوجیة باستخدام اللوحات اإلرشاد توفير وسائل الشرح وتفسير المواقع ▪
اعداد وسائل التفسير بشكل أكثر فاعلیة وامتاعا مثل الخرائط التفاعلیة  كوكذل واألخشاب.البيئیة كاألحجار 

 .والمسارات االفتراضیة والكتيبات

مرات حول تلك المواقع تسهل عمل الجوالت تطویر مسارات دخول المواقع الجيولوجیة بشكل سلیم وعمل م ▪
 . مات التفسيریة المناسبة والمرافق السیاحیةدتدعیم الخ عمالسیاحیة. 

 للمحمیة بهدف  الجيولوجي التراث  حول يجب أن تقدم ادارة المحمیة دورات تدریبیة لمتحدثى اللغات المختلفة  ▪
 لتوفير المرشدين السیاحيين.  بيئيإعداد مرشد 

دا عن المواقع الحساسة بيئیا ومواقع التراث وزارة التعدين لتحديد اماكن التنقيب عن المعادن بعي التنسيق مع ▪
 للمحمیة.وضمان ن عملیات التنقيب لن تتسبب فى اثار سابیة على الموارد الطبیعیة والثقافیة  ،الثقافى

یة الوصول بسهولة الى المرافق  ضرورة توفير مستویات مرتفعة من السالمة وتاكيد الممارسات االمنة وامكان ▪
 .االطبیة حال الحاجة اليه
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توفير البنیة االساية والخدمات والمرافق الالزمة لتطویر السیاحة الجيولوجیة مثل االقامة واالنشطة السیاحیة   ▪
 . ووسائل الراحة

 توصيات موجهة الى وزارة السياحة: -

مستثمرین لتحقيق التنوع فى المنتج السیاحى  وتقديم حوافز لل، احة المتخصصةیتشجیع االستثمار فى الس ▪
  .لموسمیة والحساسیة الشديدة لسوق السیاحة الجماعیةااجهة  المصرى ومو 

د مجموعة من  ا واعد الجيولوجیة،الجمال كمنتج جديد من مقاصد السیاحة  واديتسویق السیاحة الجيولوجیة فى  ▪
 .میةحئقیه للترویج للمفالم الوثاألالهامة والمؤتمرات والمحاضرات وا حداثألا
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ARTICLE INFO           Abstract 

This research aims to explore the obstacles of Geotourism in 

Wadi El Gemal National Park as a potential model for Geo-

tourism in Egypt. The research relied on the descriptive 

approach to describe and analyze the phenomenon, and it relied 

on collecting primary data on survey forms that were directed to 

the managers of tourism companies in the region of the South 

Red Sea. The importance of research emerges in providing a 

vision for Geo-tourism development by exploring the obstacles 

that prevent developing Geo-tourism activities in the study area. 

The research pointed to obstacles related to several axes, 

including organizational obstacles, obstacles related to 

government tourism policy, and obstacles related to 

international tour operators. 
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