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على الرغم من أهمية إدارة الموارد الطبيعية وتأثيرها في نه  أتمثلت مشكلة الدراسة في 
الموارد  اتطبيق   إدارة  أنه يوجد قصور في  المستدامة إال  السياحية  التنمية  ستراتيجية 

االهتمام بإدارة الموارد الطبيعية وتطويرها وتنميتها بالحفاظ عليها   إنالطبيعية، حيث  
كب بشكل  يساهم  األمثل  االستغالل  السياحية  واستغاللها  التنمية  خطة  تطبيق  في  ير 

تنبع أهمية هذه الدراسة من خالل إبراز األهمية التي تحتلها إدارة حيث    المستدامة.
الموارد الطبيعية البيئية سواء في كونها دعامة أساسية لتطوير النشاط السياحي في 

احتياجات التنمية   يالحفاظ على الموارد البيئية وترشيد استهالكها، أو في كونها تلب
 .السياحية المستدامة ومقدرتها في الحفاظ على عناصر النظام البيئي في االستمرار

إبراز مفهوم التنمية السياحية المستدامة ومتطلبات تطبيقها وذلك   الى  الدراسة   وتهدف
المستدامة السياحية  التنمية  معايير  إلى  الوصول  و بغرض  الطبيعية ،  الموارد  إدارة 

المستدامةالبيئية   السياحية  التنمية  خطة  ضمن  الدراسة    .بفاعلية  توصلت  لى  إولقد 
أهمها   من  نتائج  الجذب   تعتبرعدة  مقومات  أهم  من  البيئية  الطبيعية  الموارد 

إدارة تلك الموارد الطبيعية  بعض القصور فيضا  يأوأظهرت نتائج الدراسة  ،  السياحي
من   للعديد  تعرضها  عنه  نتج  مما  بعض  البيئية  في  بلغ  والذي  التدهور  مظاهر 

وتوصلت الدراسة أيًضا إلى العديد من التوصيات استنادا   .األحيان بداية الستنزافها
من البد  حيث  إليها  التوصل  تم  التي  النتائج  شاملة    على  خطة  وضع  على  العمل 

الطبيعية  الموارد  على  الحفاظ  في  تساعد  التي  الوسائل  تحديد  خاللها  من  يمكن 
 دون اإلضرار بها.  السياحيفي القطاع  وكيفية استخدامها

 مقدمة 
السياحية بصفة   التنمية  المستدامة بصفة عامة ومبادئ  التنمية  المتزايد بضرورة تبنى مبادئ  في ضوء االهتمام 

العالمية في الوقت الحالي،  وتع التنمية من أهم المفاهيم    ا همم  االموارد الطبيعية عنصر   دخاصة؛ أُعتبر مفهوم 
في التنمية السياحية المستدامة،  لذا بدأ التركيز على أساليب حديثة لحفظ الموارد الطبيعية والبيئية في    اوحيوي

لألجيال   الموارد  تلك  على  الحفاظ  مع  المتاحة  والبيئية  الطبيعية  بالموارد  االستمتاع  إلى  تهدف  المضيف  البلد 
نتاج المستدام لتلك الموارد من أهم  رد الطبيعية وبين االستهالك واإلالقادمة، ويعتبر الربط بين كل من إدارة الموا

 ُسبل تفعيل اإلدارة الرشيدة للموارد الطبيعية كأساس لتحقيق التنمية السياحية المستدامة. 
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ومن أهم مبادئ    ،ويتضمن منهج التنمية السياحية المستدامة للتخطيط السياحي االهتمام بإدارة الموارد الطبيعية
البيئية الطبيعية  الموارد  وحماية  صيانة  المستدامة  السياحية  الموارد  إحيث    ،التنمية  تلك  للمن  جدًا   نشاطهمة 

االوعليه  السياحي،   واستغاللها  عليها  والحفاظ  البيئية  الطبيعية  الموارد  صون  الضروري  األمثل سفمن  تغالل 
  ولوجي في إطار النظام البيئي وذلك لنجاح التنمية السياحية المستدامة والحفاظ على العمليات البيئية والتنوع البي

 . (2020خورشيد، )

 النظري للبحث اإلطار 
 ستخدام الموارد الطبيعيةامفهوم   :أولا 

البيئية  ا الطبيعية  الموارد  الت  هيستخدام  بها    يالطريقة  المواردايتم  هذه  كافة  في    ستغالل  أو  مختلفة  مجاالت 
الت لال  يالنشاطات  اإلنسان  الموجودةيمارسها  الطبيعية  الموارد  بهذه  األنشطة   ،البيئةفي    نتفاع  تشمل  وهى 

، مارسة األنشطة البحرية من سباحة وغوص وتجديف وغيرهامالبحار و   ئستمتاع بشواطالسياحية وهى مثل اال
التا توجد االأيًض و  الفنادق السياحية  يستخدامات الحضرية  ويعتبر ،  البيئية والقرى السياحية وغيرها  تشمل إقامة 
واالا الطبيعية  الموارد  هذه  بهاستخدام  للتفاعل    يأفي    نتفاع  الطبيعية  المحصلة  يمثل  المناطق  من  منطقة 

 .بين اإلنسان وبيئته الطبيعية ياأليكولوج

   أهمية الموارد الطبيعيةثانياا: 
 -يلي: ( فيما 2016)  وناصر( 2017 من الشين )كما وضحها كاًل 

  ، ةنبثقت عنه أهمية الجوانب األخرى من الموارد )الموارد البشرياحجر األساس الذي    ةتعتبر الموارد الطبيعي -1
اال أجل  من  البشرية  الثروة  لموارد  ضرورية  الطبيعية  فالموارد  الحضارية(  حضارة الموارد  وبناء  بها  نتفاع 

 اإلنسان؛ 

عنصر  -2 البيئية  الطبيعية  الموارد  أساسً في    اجدً   اهمم  اتعد  يتوقف  حيث  اإلنسان  وتطور  الموارد  على    اتقدم 
 حتياجاته؛ االتي تلبي مطالبه وتشبع الكثير من رغباته و  ةالطبيعي

سياح  ال -3 تخطيط  أي  أهداف  تحقيق  و   يقتصاداأو    ييمكن  معرفة  البيئية  ادون  الطبيعية  للموارد  ستيعاب 
 ستغاللها؛ االموجودة بالمنطقة ومعرفة كيفية 

على   في الدول واألقاليم إلى حد كبير  يتحديد معدل دخل الفرد ومستواه المعيشفي    تساعد الموارد الطبيعية -4
 ا؛ا ونوعً تمتلكه من الموارد الطبيعية كمً  ما

 المستدامة مفهوم التنمية السياحية اا: ثالث 
بكر  ص2019)  ي عرفها  بحقوق    :أنها  ( 35،  اإلخالل  دون  متطلباتهم  وتلبية  السائحين  حاجات  إشباع  "عملية 

عتبارها العدالة والمساواة بين ا في    تضع  يإنها التنمية الت  يستمتاع بالبيئة أحتياجاتهم من االافي    األجيال القادمة
 . ستغاللها"االطبيعة وليس على   عتماداال يوبالتالالتمتع بالموارد الطبيعية في  األجيال
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"اال( أيًض 18، ص  2017كما عرفها رضا )  العملعلى    عتمادا بأنها   ،ستغالل مقوماتهااعلى    الطبيعة وليس 
 وتعمل،  يستثمارات والتطور التكنولوجستغالل الموارد وتوجيه االاجوهرها عملية تغيير يكون فيها  في    حيث إنها

 .تعزيز إمكانية ربط الحاضر والمستقبل وتلبية الحاجات األساسية للسياح"على 

 المستدامة  السياحية التنمية مبادئ رابعاا:
االهتمام األخيرةفي    بالسياحة  المتزايد نتيجة  إلى دفع ؛اآلونة   تشجيع حيث من التنمية في دورها تعاظم ذلك 

إنشاء ستثماراال  وتتمثل،  ستدامةاال مفهوم ظل  في  خاصة  ،التحتية ةيالبن ومشاريع السياحية المنتجعات  في 
 - :التالية النقاط في المستدامة  السياحية التنمية مبادئ

في   اا أساسيً تشكل عنصرً   يستفادة ممكنة من الموارد الطبيعية البيئية الموجودة بالمنطقة والتاتحقيق أكبر   .1
و  السياحية  االاالتنمية  والحفاظستغالل  ستغاللها  بها  اإلضرار  دون  من  على    األمثل  اإليكولوجية  العمليات 

 (؛ 2019، (؛ )حسن 2018 ،حميدبها )عبد ال يوالثقاف يوالتراث الطبيع يالتنوع البيولوجعلى  خالل الحفاظ

الدخل  قتصاد،اال وتنوع جديدة عمل فرص خلق وبالتالي ستثمارلال جديدة فرص خلق .2 ، يالقوم وزيادة 
األساسيةاال وتلبية المضيفة، المجتمعات في العامة والخدمات التحتية ةيالبن وتحسين  للعنصر حتياجات 
 يتناسب بما األرضية وتخطيط المساحات لألرض الالفع   ستخدامواال ،المعيشية بالمستويات رتقاءواال البشري 

 (؛ 2016  ،المحيطة )زين الدين  البيئة مع

الفقر  في    المساهمة .3 النمو االحل مشكلة  المضيف بضمان  الطويل وتوفير على    يقتصادبالمجتمع  المدى 
اال عادلة   يجتماعواال  يقتصادالعائد  بصورة  )األمم على    وتوزيعه  المساهمة  والشركات  المضيف  المجتمع 

 (؛ 2013 ،المتحدة

البيئي رتقاءواال .4 السياح السياح لدى البيئية والقضايا بالوعي  بالقطاع  المحلية   والمجتمعات  يوالعاملين 
 بين العدالة  وتحقيق ،السياحة على    السلبية التأثيراتعلى    البيئية والرقابة  للمحاسبة معايير وإيجاد ،المضيفة

المختلفة وبين الواحد الجيل  أفراد والبيئية  قتصاديةاال الموارد من ستفادةاال في  الحق حيث من األجيال 
 (.ي )البستاو 

 الموارد الطبيعيةخامُسا: مفهوم إدارة 
هذه  استغالليتم بها  التيعنى الطريقة ت الطبيعيةالموارد  دارةبأن إ  (2017) والنمر  (2019)  السروي ولقد أوضح كل من 

البيئة  فيبهذه الموارد الطبيعية الموجودة  لالنتفاعيمارسها اإلنسان  التيمجاالت مختلفة أو كافة النشاطات  فيالموارد  
 نتفاعاالستخدام األمثل وبصورة رشيدة للحفاظ عليها في الحاضر لال هذه الموارد الطبيعية استخدامو  ،ضرار بهادون اإل

 والحفاظ على حق األجيال القادمة في المستقبل باالنتفاع بها. بها 

 المستدامة:  التنمية السياحية الطبيعية وفق معاييرإدارة الموارد أساليب ا: سادسا 
 الشروط البيئية سياسة تراعى ووضع ،السياحية الموارد الطبيعية إدارة في للبيئة الصديقة التكنولوجيا ستخداما .1

 (؛ 2019، يالمحلية )العرب والمنتجات العمالة ستخداماو  ،السياحية المستدامة التنمية مراحل كافة في
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للزوار توافر ضرورة .2 دخول  وتقديمفي    مراكز  السياح  حركة  لتنظيم  الطبيعية  السياحية  معلومات   المواقع 
التعامل حول الضرورية اإلرشادات بعض عطاءإ و ،  الموقععن   لهم شاملة وبيانات  ،الموقع مع كيفية 
 مع المعطيات والتعامل الموقع إدارةعلى    يدربون  الذين المحليون  السكان المراكز  هذه في يعمل أن ويفضل

 (؛ 2018، )عبد الحميد الطبيعية

 الموارد الطبيعية البيئية والمحافظة ةبأهمي أوالً  المحليين السكان توعية خالل من البيئي والتثقيف التوعية .3
 مادية، ألسباب  بيئتهم وتدمير تخريب إلى يسعون  الذين هم المحليين السكان أن ما نالحظ افكثيرً  ،عليها

على    نهم يدمرون قوتهم ومستقبل أوالدهم من خالل هذا التخريب ولذلك يجب التركيزأيعرفون   ال ولكنهم
 اإلرشادية اللوحات وجودعلى  الحرص مع ،الموقع في وللعاملين للسكان المحليين البيئي التوعية والتثقيف

 (؛ 2013، ذلك )الرواضية أهميةعلى  تؤكد التي

 . الصحي الصرف وشبكة المياه مصادر مثل األخرى  التحتية البنية وخدمات النقل خدمات تطوير .4

 (؛ 2016 ،البطالة )زين الدين مشكلة لمواجهة  جديدة فرص عمل توفير .5

 السياحية للمنطقة الوافدين السياح أعداد يحدد بحيث ،للمناطق السياحية الطبيعية ستيعابيةاال القدرة تحديد .6
 السياح وعلى  جهة  ا من سلبً  جتماعيةواال الطبيعية البيئةعلى    ذلك يؤثر ال  حتى ،كتظاظاو  زدحامابدون  

بدون   الحمايةو واألنشطة وتوفير لهم األمن   الخدمات لهم توفر بيئة جاذبة وحتى تتوفر لهم أخرى  جهة من
دمج،  بيئية ضرارأ  إحداث الحكم  اوسياحيً  ابيئيً  وتثقيفهم وتوعيتهم المحليين السكان وضرورة  ،  )عبد 
 ؛ (2016

 ومرافقة التقليدية والمشغوالت اليدوية  الحرفية الصناعات مثل،  المحليين للسكان للدخل مدرة مشاريع توفير .7
 (؛ 2018، سياحيين )نعيمه كمرشدين العمل عن فضال العضوية الزراعة السياح وتشجيع لنقل الدواب

، المحليين مثل السكان ،البيئية السياحة لنجاح السياحي بالقطاع العالقة ذات القطاعات كل تضافر وتعاون  .8
 بشرية كوادر قبل الحكومية وإدارتها من غير والهيئات  الرسمية والمؤسسات ،والحكومي الخاص القطاع

 (؛ 2014، يمؤهلة )مغرب

 الطبيعية للموارد سليمة إدارة وجود البيئية الموجودة بالمنطقة وضرورة الطبيعية للموارد  الرشيد ستخداماال .9
 من البيولوجي التنوععلى    وضرورة الحفاظ،  المختلفة بأشكاله التلوث نسب خفضعلى    والعمل،  والبشرية

،  للتربة الملوثة الكيماوية المواد ستخدام اوالتقليل من   ،اإليكولوجي والنظام والحيوانات النباتات حماية خالل
وفرض السياحية الموارد  ستخداماب المتعلقة واللوائح  التشريعات وإصدار  مالية الطبيعية  على    غرامات 
 . ( 2013، البيئة )الرواضية بتلويث التي تقوم المنشآت

 تها عند تنفيذ خطة إدارة الموارد الطبيعية السياحية اراععتبارات الواجب مُ ال: بعااسا
وتطوير تنمية  عملية  جميع    إن  بجرد  تكون  السياحية  الطبيعية  التالمناطق  في   ستخدامهاا يمكن    يالمصادر 

علم السياحة وتقويمها بشكل  السياحية  يصناعة  القرى  السائحين مثل  إليها  ويتم    ،وإيجاد مناطق جديدة تجذب 
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ب المنافسة  للدول  السياحية  المنتجات  مع  مقارنة  السياحاعلى    عتمادهااتقويمها  الطلب  وخصائص    يتجاهات 
العناصر  في    يعد األساس  والذي   يالعالم بالتعاون مع كافة  للسياحة وذلك  التحتية والقومية  البنية  تحديد وإيجاد 

 .يواإلمكانيات المتوفرة بالحقل السياح

المرجوةلو  السياحية  الطبيعية  الموارد  إدارة  اعتبارات ووضعها  ،نجاح خطة    وهيعتبار  االفي    يجب مراعاة عدة 
 :يكالتال

أو    ،التاريخعلى    المواقع السياحية الطبيعية ألن جذب السياح إلى هذه المناطق قد يعتمدحقيقة  على    الحفاظ .1
 (؛ 2014، عامل آخر تتميز به هذه المناطق السياحية )الكافى يأو أ ،المناخأو  ،الطبيعة

في    مواكبة التغييرستغالل األمثل للموارد الطبيعية البيئية المتوفرة مع توفير المرونة لها حتى تتمكن من  اال .2
 (؛ 2016، )الديبي والعالم يالمحل  يحتياجات الطلب السياحا

قتصادية  مشجعة للمستثمرين وإجراء دراسة شاملة للتأكد من الجدوى اال   خطة إدارة الموارد الطبيعيةأن تكون   .3
اال ضررهالهذه  ومدى  نفعها  ومدى  المقترحة  السياحية  الطبيعية  على    ستثمارات  للمنطقة البيئة 

 (؛ 2012،عيادة)

الت .4 البشرية الالزمة  القطاع السياح  يتدريب الموارد  إليه  القيام    ييحتاج  المنشآت السياحية من  حتى تتمكن 
 الخطة؛ تهدف إليه  يذبدورها ال

حالة حدوث في    ووضع خطط بديلة  خطة إدارة الموارد الطبيعيةقد تعترض    يتحديد المعوقات والمشاكل الت .5
 (؛2014، يمشكلة طارئة )الكاف يأ

الدخل    لذوي إقامة عدد من الفنادق البيئية المناسبة لكل فئات الدخل ولكل نماذج الرغبات وخاصة المناسبة   .6
 (؛ 2018،ي المحدود )العمور 

التنموية األخرى بالدولة من   .7 التنمية السياحية المستدامة مع خطط  ربط خطة إدارة الموارد الطبيعية وخطة 
االاخطط   القطاعات  لمختلف  وغيرها  متوازن قتصادية  نمو  لتحقيق  اال،  قتصادية  مجرد  بتنمية وليس  هتمام 

 . Palas, Holly,2011)قطاع السياحة فقط )

 ة الدراسة الميداني: اسابعا 
الهيئة العامة للتنمية و  يالعاملين بالقطاع السياحالمقابالت الشخصية مع على  ستقصاء بناءً ستمارة االاتصميم تم 

، وبتحليل تلك القوائم  استمارة  49سلم  توتم    قائمة استقصاء وفًقا لعينة الدراسة  60، وقد تم توزيع عدد  ،  السياحية
للتحليل والتي تبلغ   العينة  81.6بنسبة    استمارة  48الصالحة    العينة هذه    ختياراقد تم  و   ،% من إجمالي حجم 

وكانت  ،  بإدارة الموارد الطبيعية ضمن خطة التنمية السياحية المستدامة  كما أنها الجهة المعنيةعشوائية    ةبطريق
البيانات عن طريق   التحليل اإلحصائي  استقصاء وتم  ستمارات االاأساليب جمع  ختبار  ال  Tواختبار  2كاستخدام 
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داللة إحصائية بين التنمية   ات توجد عالقة ذ  نهأ  قامت الدراسة على فرضها الرئيس وهو   ثحي  ، الفروض  ة صح
 السياحية المستدامة واستغالل الموارد الطبيعية البيئية االستغالل األمثل. 

 ضوء التنمية السياحية المستدامة في  تطلبات الواجب توافرها إلدارة الموارد الطبيعيةأولا بالنسبة للم

مة العناصر الخاصة بإدارة الموارد الطبيعية ءمدى مال معامل الثبات والصدق الذاتي للعالقة بين ( 1جدول )
 متطلبات التنمية السياحية المستدامة لتحقيق 

 معامل الثبات  معامل الصدق 
Alpha 

 المقياس عدد الفقرات

مال 7 0.945 0.972 الموار ءمدى  بإدارة  الخاصة  العناصر  الطبيعية مة  د 
 متطلبات التنمية السياحية المستدامة لتحقيق 

معامل  إ "    لفاأن  لمحور  مالكرونباخ  التنمية ءمدى  ومتطلبات  الطبيعية  الموارد  بإدارة  الخاصة  العناصر  مة 
 (. 0.972حيث بلغ ) يالصدق الذاتعلى   هنعكس أثر ااألمر الذي ، ( 0.945" قد بلغ )  السياحية المستدامة

 لدراسة ا ةتوصيف عين ثانياا:
 سنوات الخبرة:أساس متغير على   توصيف العينة       

 ( توزيع مفردات عينة الدراسة " سنوات الخبرة "2جدول )
 % العدد  عينة البحث م
 %26 12 سنة  5أقل من   1
 %42 20 10أقل من   ىإل 5من  2
 %16 8 20أقل من   ىإل  10من  3
 %16 8 فأكثر  20 4

 100 48 المجمــوع 
أن أصحاب    إلى  شيري( أن توزيع مفردات عينة الخبراء حسب متغير سنوات الخبرة  2يتضح من الجدول رقم ) 

  10إلى أقل من    5صحاب الخبرة من  أحين تمثل نسبة  في    %(26سنوات يمثلون نسبة )  5الخبرة األقل من  
حين تمثل  في    %( 16يمثلون )   15إلى أقل من    10صحاب الخبرة من  أحين تمثل نسبة  في    %(42يمثلون )

من  أنسبة   األكبر  الخبرة  يدل16)   15صحاب  وهذا  الدراسة  عينة  مفردات  إجمالي  من  غالبية  على    %(  أن 
 . سنوات 10سنوات وال   5تنحصر خبرتهم بين ال  يالعاملين بقطاع السياحة بهيئة التنمية والتنشيط السياح

 :يستخدام التحليل اإلحصائا اا: تحليل المتغيرات البحثية بثالث 
 التنمية السياحية المستدامة  لتحقيق متطلبات خطة إدارة الموارد الطبيعيةتوافرها في  العناصر الواجب أولا 
لتحقيق متطلبات التنمية   الموارد الطبيعية  مة العناصر الخاصة بإدارةءمدى مالعلى    تحليل نسب الموافقة  -

 . السياحية المستدامة
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 وبعض المقاييس اإلحصائيةي التوزيع التكراري والنسب (4جدول )

 
 الفقرة 

 النسبة[ هسفلأ ]التكرارالمستويات 

 المتوسط
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

 معامل
 االختالف

 2كا
 مستوى
 الداللة

 الترتيب 
 
 موافق
 تماما  

 
 موافق

 
 محايد 

غير  
 موافق

 غير 
موافق على  
 االطالق

توفير التخطيط المستدام الجيد للموارد  
 الطبيعية وللنشاط السياحي بالمحافظة 

21 18 4 2 1 4.22 0.93 22.06% 39.43 0.00 7 46% 39% 9% 4% 2% 
وحماية المناطق السياحية وجود برامج لصيانة 

 الطبيعية 
35 8 0 2 1 4.61 0.87 18.92% 94.65 0.00 3 76% 18% 0% 4% 2% 

تحسين البنية التحتية األساسية بطريقة 
 مستدامة لتحفيز االستثمار السياحي

35 5 3 3 0 4.57 0.88 19.19% 91.83 0.00 4 76% 12% 7% 7% 0% 
مستوى وكفاءة الموارد البشرية  العمل على رفع 

 العاملة في القطاع السياحي 
37 6 0 2 1 4.65 0.87 18.60% 107.26 0.00 2 80% 14% 0% 4% 2% 

الرؤية المستقبلية الستغالل المناطق السياحية 
 الجديدة والحالية االستغالل األمثل

23 17 3 2 1 4.28 0.92 21.59% 44.43 0.00 6 50% 37% 7% 4% 2% 
االستغالل األمثل للموارد الطبيعية بطريقة 

 مستدامة
29 11 3 2 1 4.41 0.95 21.43% 60.09 0.00 5 63% 24% 7% 4% 2% 

ت السياحية آتحسين الجهة الرقابية على المنش
 بالمحافظة

34 7 3 2 0 4.59 0.80 17.36% 86.39 0.00 1 74% 15% 7% 4% 0% 
 - 0.00 86.75 %19.72 0.89 4.53 1 2 2 10 36 المتوسط العام

( الجدول  الت4يعبر  الفقرات  عن  سؤالهم  عند  الدراسة  عينة  إجابات  عن  مالتتعلق    ي(  بإدارة ءبمدى  الخاصة  العناصر  الطبيعية  مة  التنمية   الموارد  متطلبات  لتحقيق 
(  %90=20+70هذه الفقرات مجتمعة وهذا ما اتضح من صف المتوسط العام هي )على    ن هناك نسبة كبيرة توافقأجابات  وقد تبين من خالل اإل  السياحية المستدامة 
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(  2)كا  ا يتضح من نتائج تحليل مربع كاأيًض   هذه الفقرات.على   %( من حجم العينة عدم الموافقة6=2+4)   كدت نسبةأبينما    ،محايدة% من العينة إجابتهم  4وجاءت نسبة  
( لتؤكد اختالف نسبة التشتت 4.53( بنسبة أقل من قيمة المتوسط الحسابي العام )0.89جاءت قيمة االنحراف المعياري العام ) ،همية النسبيةللقيم المختلفة فيما يتعلق باأل

الدراسة ونسبة هذا  آفي   قيمة معاملراء مفردات عينة  العينة19.72)االختالف    التشتت غير كبيرة حيث بلغت  الداللة    ،( مما يؤكد صحة بيانات  جاءت قيمة مستوى 
   .المستويات الخمسة تعبر عن توزيع عشوائيعلى  جابات( ليثبت أن نسبة توزيع اإل0.00% ) 5الخاص بمربع كا للمتوسط العام أقل من  

 : خطة التنمية السياحية المستدامة في  إدارة الموارد الطبيعيةخطة على  المؤثرةعوامل البنية األساسية  مدى توافر علىتحليل نسب الموافقة  -

 وبعض المقاييس اإلحصائية يالنسبو التوزيع التكراري  (5جدول )
 النسبة[ هسفلأ ]التكرارالمستويات   الفقرة

المتوسط  
 الحسابي

االنحرا
 ف

 المعياري

 معامل 
 االختالف

 2كا
مستوى  
 الداللة 

 الترتيب 
 

 
موافق 
 تماما  

 
 موافق

 
 محايد

 
غير 
 موافق

غير موافق 
على  
 االطالق

 %0 %4 %7 %26 %63 1 0.00 62.48 %17.88 0.80 4.48 0 2 3 12 29 وسائل النقل والطرق 

 %2 %4 %7 %30 %57 5 0.00 50.30 %21.56 0.94 4.35 1 2 3 14 26 والكهرباء  المياهإمدادات 

 %2 %4 %4 %30 %60 4 0.00 55.52 %20.96 0.92 4.39 1 2 2 14 27 وسائل اإلقامة

 %2 %4 %2 %12 %80 2 0.00 106.17 %19.29 0.89 4.63 1 2 1 5 37 واإلنترنت  االتصاالتشبكة 

 %2 %4 %2 %12 %80 3 0.00 106.17 %19.29 0.89 4.63 1 2 1 5 37 المطارات والموانئ 

 %2 %4 %5 %22 %67 - 0.00 70.30 %20.69 0.93 4.48 1 2 2 10 31 المتوسط العام
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( الجدول  الت5يعبر  الفقرات  عن  سؤالهم  عند  الدراسة  عينة  إجابات  عن  البنية توافر    بمدىتتعلق    ي(  عوامل 
خالل    وقد تبين منخطة التنمية السياحية المستدامة  في    الموارد الطبيعيةخطة إدارة  على    المؤثرة  األساسية 

هذه الفقرات مجتمعة وهذا ما اتضح من صف المتوسط العام   هي    ىن هناك نسبة كبيرة توافق عل أجابات  اإل
نسبة  89%=67+22) وجاءت  محايدة5(  إجابتهم  العينة  من  حجم  6=2+4)نسبة  كدت  أبينما  ،  %  من   )%

الموافقة الفقرات.على    العينة عدم  المختلفة فيما يتعلق  2إا يتضح من نتائج تحليل مربع كا )كأيًض   هذه  للقيم   )
اال  النسبية،همية  باأل قيمة  ) جاءت  العام  المعياري  العام  0.93نحراف  الحسابي  المتوسط  قيمة  أقل من  بنسبة   )

راء مفردات عينة الدراسة ونسبة هذا التشتت غير كبيرة حيث بلغت آختالف نسبة التشتت في  ا( لتؤكد  4.48)
جاءت قيمة مستوى الداللة الخاص بمربع كا    العينة،( مما يؤكد صحة بيانات  20.69)االختالف    قيمة معامل

ة تعبر عن توزيع المستويات الخمسعلى    جابات( ليثبت أن نسبة توزيع اإل0.00% )5من    العام أقلللمتوسط  
   .عشوائي

 ختبار صحة الفروضاثامناا: 
ذ -1 عالقة  االستغالل   اتتوجد  البيئية  الطبيعية  الموارد  واستغالل  المستدامة  السياحية  التنمية  بين  إحصائية  داللة 

 األمثل.
 نحدار الخطي البسيط كما يلي:ستخدام أسلوب تحليل االارتباط بيرسون و اختبار الفرض من خالل معامل اتم 

 الطبيعية البيئية وخطة التنمية السياحية المستدامة إدارة الموارد رتباط بين متطلبات معامل االأواًل: 

 معامل االرتباط بين متطلبات إدارة الموارد الطبيعية البيئية وخطة التنمية السياحية المستدامة  ( 6جدول )
 مستوى الداللة  (Rرتباط )معامل اال المتغيرات 

الطبيعية  الموارد  إدارة  متطلبات  بين  العالقة 
 التنمية السياحية المستدامةالبيئية وخطة 

0. 964 **0.000 

 (.   0.01دالة عند مستوى معنوية أقل من )**
توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين متطلبات إدارة الموارد الطبيعية البيئية أنه  من الجدول السابق يتضح   

المستدامة السياحية  التنمية  اال،  وخطة  معامل  بلغ  معنوية       0.964رتباط  حيث  من  أبمستوى  .  0.05قل 
تعني  واإل الموجبة  طردية  أشارة  العالقة  البيئية أن  الطبيعية  الموارد  إدارة  متطلبات  في  بالزيادة  تغير  أن كل  ي 

 .خطة التنمية السياحية المستدامة زيادة في ىيؤدي إل
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ال   -2 تحليل  البسيط  ثانياا:  الخطى  إدارة   Simple Linear regressionنحدار  متطلبات  تأثير  لقياس 
 خطة التنمية السياحية المستدامة: على  الموارد الطبيعية البيئية

على   نحدار الخطي البسيط لتحديد معنوية تأثير متطلبات إدارة الموارد الطبيعية البيئيةنموذج اال  (7جدول )
 تطبيق خطة التنمية السياحية المستدامة.  ىمد

 المتغير المستقل

 ت الماالمع
 المقدرة

i 

 قيمة "ت"
t. test 

 قيمة "ف"
F. test 

معامل  
 التحديد 

2R القيمة 
مستوى  
 المعنوية 

 القيمة
مستوى  
 المعنوية 

 %  92.9 0.000** 575.86 0.359 927. 170. الجزء الثابت 
    0.000** 23.997 966. نحدارمعامل ال 

  R)2(معامل التحديد  –أ 
%( من التغير الكلي في المتغير  92.9نجد أن المتغير المستقل )متطلبات إدارة الموارد الطبيعية البيئية( تفسر )

تطبيق خطة التنمية السياحية المستدامة(. وباقي النسبة يرجع إلى الخطأ العشوائي في المعادلة أو    ىمد)التابع  
 لعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى كان من المفروض إدراجها ضمن النموذج.   ربما

 نحدارختبار معنوية جودة توفيق نموذج ال ا –ب 
النموذج ككلال   (F-test)ختبار  ان قيمة  إ، وحيث  (F-test)ختبار  استخدام  اتم    ،ختبار معنوية جودة توفيق 

( )575.86هي  من  أقل  مستوى  عند  معنوية  ذات  وهي  يدل،  (0.05(  إدارة على    مما  متطلبات  تأثير  جودة 
 تطبيق خطة التنمية السياحية المستدامة. ى مدعلى  الموارد الطبيعية البيئية

 ختبار معنوية المتغير المستقل ا –ج
  ذو تأثير معنوي ،  نجد أن المتغير المستقل )متطلبات إدارة الموارد الطبيعية البيئية(  (T-test)ختبار  استخدام  اب

( وذلك عند  23.997" )Tتطبيق خطة التنمية السياحية المستدامة(، حيث بلغت قيمة " ىالمتغير التابع )مدعلى 
 (. 0.05مستوى معنوية أقل من ) 

 المتغير التابع عتدالية اختبار ا-د
اال فروض  طبيعيً من  توزيعًا  تتوزع  األخطاء  أن  حسابمعياريً   انحدار  بمتوسط  و   يا  معيار ا )صفر(   ي نحراف 

التكرار 0.989 المدرج  رسم  عند  واضح  هو  كما  وهذا  لال  ي ،  المعيارية  الخط   لألخطاء  يلي  .ى نحدار  في   كما 
 : ي المدرج التكرار 
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ى  التكراري المدرج   لألخطاء المعيارية لالنحدار الخط ِّ

 معادلة النموذج   –ـ ه
Y = 0.17 + 0.966 X 

 إن حيث     
X عن المتغير المستقل وهو متطلبات إدارة الموارد الطبيعية البيئية  تعبر 
Y تطبيق خطة التنمية السياحية المستدامة  ىعن المتغير التابع وهو مد تعبر 

من  ،  تطبيق خطة التنمية السياحية المستدامة  ىيمكن التنبؤ بدرجات مد ،  السابق  ةي  نحدار من نموذج العالقة اال
أن كل زيادة  على    وهو يدل ،  وتطبيق ذلك النموذج،  خالل قياس مؤشرات متطلبات إدارة الموارد الطبيعية البيئية

تطبيق خطة   ىلى زيادة في مد إ  يتؤد متطلبات إدارة الموارد الطبيعية البيئية بمقدار واحد صحيح.  مؤشراتفي  
 (. 0.966التنمية السياحية المستدامة قدرها )

 ا: نتائج الدراسة الميدانية وتوصياتها تاسعا 

 -ول التالي: ديوضحها الج 
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 تنفيذ التوصيات  ةنتائج الدراسة وخط  ( 8جدول )
 المسئول عن التنفيذ  متطلبات التنفيذ  إجراءات التنفيذ  التوصية النتيجة

الموارد   تعتبر
الطبيعية البيئية  
من أهم مقومات  

  يالجذب السياح
وبالرغم من ذلك  
يوجد قصور في  
إدارة تلك الموارد  
الطبيعية البيئية  

مما نتج عنه 
تعرضها للعديد 

من مظاهر 
التدهور والذي بلغ  
في بعض األحيان 

  .ستنزافهابداية ال

وضع   
ستراتيجية ا

على    للعمل
ستدامة الموارد  ا

الطبيعية 
البيئية 

وحمايتها 
ستغاللها او 

ستغالل اال
 .األمثل

خطة  على    العمل  - وضع 
تحديد   خاللها  من  يمكن  شاملة 

  الحفاظ في    تساعد   يالوسائل الت
وكيفية  على   الطبيعية  الموارد 

 .ستخدامها دون اإلضرار بهاا

البيئية   - السياحة  مفهوم  نشر 
 .ودعمها

البيئية  اآلثار  متابعة 
بالقطاع  التنموية  للمشروعات 

مع   يالسياح توافقها  لضمان 
 .لحفاظ عليهاالبيئة المحيطة وا 

 

السياحية   - المناطق  لتطوير  الالزمة  الموارد  تخصيص  زيادة 
والت والت  يالطبيعية  ومناخية  طبيعية  بمزايا  تتميز   ي تتمتع 

للتنمية   ئبالشواط عام  مخطط  وإعداد  الجبلية  والمناطق 
 .السياحية المستدامة بها

الطبيعية  - الموارد  لحماية  الالزمة  والتشريعات  القوانين  إعداد 
التلوث وفرض مالية من  تقوم المنشآتعلى    غرامات   التي 

باالالبيئة وأيضًا اال بتلويث العالقة  لتزام  الدولية ذات  تفاقيات 
 .يعية والتنوع البيولوجبحماية الموارد الطبي

البيئ - للتدريب  مراكز  عاملة  كو لتخريج    يإنشاء  بشرية  ادر 
السياح واألنشطة في    ةمتخصص  يبالقطاع  البيئية  السياحة 

وقادر  بها  المتعلقة  المناطق على    الحفاظعلى    ةالسياحية 
 الطبيعية السياحية دون اإلضرار بها. 

بالمناطق   - إرشادية  دالئل  الطبيعيةإعداد  ووضع    السياحية 
 .البيئة الطبيعيةعلى   شتراطات الضرورية للحفاظاال

 وزارة السياحة -

 وزارة البيئة  -

العامة  - المصرية  الهيئة 
 للتنمية السياحية
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The problem of the study was that despite the importance of 

natural resource management and its impact on the 

implementation of the sustainable tourism development 

strategy, there are shortcomings in the management of natural 

resources. Where the importance of this study stems from 

highlighting the importance occupied by the management of 

environmental natural resources, whether in being a mainstay 

for the development of tourism activity in preserving 

environmental resources and rationalizing their consumption, 

or in the fact that it meets the needs of sustainable tourism 

development and its ability to preserve the elements of the 

ecosystem in continuity. The study aimed to highlight the 

concept of sustainable tourism development and the 

requirements for its application, in order to reach the 

standards of sustainable tourism development, and to 

effectively manage environmental natural resources within 

the sustainable tourism development plan. The study reached 

several results, the most important of which is that the natural 

environmental resources are considered one of the most 

important elements of tourist attractions, and the results of the 

study also showed some shortcomings in the management of 

these environmental natural resources, which resulted in their 

exposure to many manifestations of deterioration, which 

sometimes reached the beginning of their depletion. The study 

also reached many recommendations based on the results that 

have been reached, as it is necessary to work on developing a 

comprehensive plan through which it is possible to identify 

the means that help preserve natural resources and how to use 

them in the tourism sector without harming them. 
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