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ميًا عَلَْيكَ  الّله  فَْضل   َوََكنَ  تَْعَل   تَك نْ   " َعظه
       

 ( 113سورة النساء ال ية )                                    



 إلى من ربيانى صغيرا ،،،

         

 وآزرانى كبيرا ،،،    

                                 

 وواجها الصعاب من أجلى ،،،        

                   

 اق من أجل تحفيزى وتشجيعى ،،،وتحمال المش            

 

 ،،، تحوطنى دوما  وكانت دفئ دعواتهم                  

 

 بعد توفيق هللا تعالى ،،، كانا سببا نجاحى و                      

 

 والدى ووالدتى الكريمين ،،،،إلى                                                               

 

 سبب سعادتى وعونى في الحياه ،،األوفياء وإلى أخوتى 

                         

 ....هذا العمل المتواضع اليهم جميعا  أهدى                                                         

 .... ووفاءا   وامتنانا   حبا                                                                    



 شكر وتقدير

وفضل عطائه ، الحمد هلل الذى ينعم على عباده بالكثير ويرضى منهم بالقليل يليق بكمال جوده  هلل حمدا  الحمد 

ا وقليل من عبادى الشكور"، اعملو آل داود شكرمن الشكر وهو الغنى الكريم سبحانه فقال أعز من قائل " 

والصالة فى حال شكرهم فقال سبحانه " لئن شكرتم ألزيدنكم " ،،، سبحانه عباده بمزيد من الزيادة  ووعد

كثرة عبادته لربه فلما سئل عن  " علمه شديد القوى " وعاش عبدا شاكرا  والسالم على من علمه ربه فقال 

وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر صلى هللا عليه  . شكورا   قال أفال أكون عبدا   واجتهاده

 . كثيرا وسلم تسليما  

 عزة ماهر خليل /الدكتورة األستاذة الى أستاذتى الغالية االمتنان معانى الشكر وفى البداية ... أتوجه بأسمى 

 حيث أنها لم تبخل عليوالعطاء المتواصل طوال فترة الدراسة من خالص دعمها المستمر  على ما أهدته لي

وعظيم ، فلها منى جميل امتنانى إلخراج هذا العمل فى أفضل صورة ممكنة جهد أو معلوماتأو وقت بأى 

 ... فى الدنيا واآلخرة  كل خيرعنى جزاها هللا فوتقديرى  وفائى 

لي طوال فترة الفعاله على مساندته  محمود رمضان العزبأتقدم بخالص الشكر والتقدير الى الدكتور / كما 

 .فجزاه هللا عنى كل خيرمستمرة وكذلك نصائحه الومعلوماته القيمة الدراسة 

 من :. كم أتقدم بخالص الشكر والتقدير الى كل  

كلية السياحة والفنادق  –أستاذ ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا   :داليا محمد سليماند/ أ.

 جامعة حلوان . –

جامعة مدينة  –كلية السياحة والفنادق  -بقسم الدراسات السياحية  األستاذ المساعد :تقى محروس فهمى أ.م.د/

 السادات 

فلهما منى جزيل الشكر مشقة السفر عناء ووتحملهما على تفضلهما بقبول المناقشة والحكم على الرسالة 

 واإلمتنان.

 

من لى على ما فعلوه من أجلى وقدموه لى أسرتى العزيزة إوأخيرا ... أتقدم بخالص امتنانى ووفائى وتقديرى 

 ي الدعم خاصا  ل،، وأشكر كل من ساعدنى أو قدم  قسم،، وكذلك أساتذتى وزمالئى بالتشجيعى ومساندتى أجل 

فجزاهم هللا  ،،مدرس بقسم الدراسات السياحيةال بسام سمير الرميدى /رالدكتواألخ والصديق العزيز  بالذكر

 .عنى كل خير فى الدنيا واآلخرة 
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 الفصل األول
 مدخل إلى الدراسة

 مقدمة  1/1

تشير السياحة البيئية إلى أنها السفر إلى مناطق طبيعية وغير ملوثة ولم يتعرض توازنها الطبيعى إلى الخلل 
بكل عناصرها واإلستمتاع بمناظرها ونباتاتها  الطبيعيةثرية و الحضارية واألبهدف اإلطالع على المعالم السياحية 

الحفاظ على البيئة وحمايتها من خالل تقليل وحيواناتها وحضارتها فى الماضى والحاضر وفى نفس الوقت 
السياحية  ة. وقد زاد اإلهتمام بالسياحة البيئية والتنمياآلثار والممارسات السلبية لألنشطة السياحية على البيئة

داخل هذه المقاصد والحفاظ على حقوق المستدامة فى مختلف المقاصد السياحية بهدف الحفاظ على البيئة 
، وقد صاحب ذلك زيادة إتجاهات السائحين نحو أنشطة السياحة البيئية وإختيار المقاصد األجيال القادمة

  (.2005)الخضيرى،  السياحية التى يتوافر بها بيئة سياحية نظيفة وفريدة

تعتبر عملية اختيار المقصد السياحي من أهم مراحل التخطيط للرحلة السياحية، مما جعلها موضع اهتمام من و 
قبل الباحثين في المجال السياحي، وُتعرَّف عملية اختيار المقصد السياحي علي أنها اختيار السائح لمقصد 

مجموعة من العوامل المختلفة بناء علي سياحي من مجموعة من البدائل ، ويتم تحديد هذا االختيار من خالل 
 .(Jang and Feng, 2007)السمات المميزة لكل مقصد من المقاصد المعتبرة لدي السائح 

ومع زيادة اإلتجاه نحو السياحة البيئية وإهتمام العديد من المقاصد السياحية حول العالم بضرورة الحفاظ على 
بالمقصد السياحى والتى  زاد اإلهتمام بما يسمى بالبصمة األيكولوجيةوحمايتها من التدهور والتدمير فقد  البيئة
والبصمة األيكولوجية هى  تؤثر على اتجاه السائح فى تحديد واختيار المقصد السياحى الذى يود زيارته .قد 

تأثير السائحين على بيئة المقصد السياحى من خالل استخدام الموارد الطبيعية الموجودة بالمقصد السياحى ، 
وتعتبر البصمة االيكولوجية مؤشر دال وأساسى على التنمية المستدامة بالمقصد السياحى. أما بالنسبة التجاهات 

أنها استعداد الفرد لالستجابة بصورة ايجابية أو سلبية للمنتجات أو الخدمات ( ب2011)Fratu يعرفها فالسائحين 
 السياحية المعروضة فى أى مقصد سياحى.

ويؤكد تحليل البصمة األيكولوجية للسياحة على التقييم الشامل لتأثير األنشطة السياحية على البيئة والتى لها 
تحليل البصمة الكربونية للسياحة على آثار انبعاثات ثانى  يركزفعلى سبيل المثال ميزة كونه تقييما شامال، 

أكسيد الكربون من األنشطة السياحية على تغير المناخ، وتركز البصمة المائية للسياحة على استهالك المياة 
لبصمة اأن  من األنشطة السياحية على الموارد المائية والتى تتميز بميزة اجراء تقييمات شاملة، وباعتبار

فإن تحليل قد  تساعد على إستدامتها فعاله لتقييم صناعة السياحة التى الهامة و الدوات كولوجية من األاألي



 مدخل إلى الدراسة                   أثر البصمة األيكولوجية على اتجاهات السائحين فى اختيار المقصد السياحى     

 
 

البصمة األيكولوجية للسياحة وتحليل البصمة الكربونية للسياحة وتحليل البصمة المائية كذلك هى نهج مقبول 
قياس تأثير صناعة السياحة واألنشطة السياحية على البيئة و برصد حيث أنها تقوم السياحة المستدامة  كمؤشر

(Wang et al., 2017.) 
 

 مشكلة الدراسة  1/2
تعاني بعض المقاصد السياحية وخاصة الدول النامية التي تنتمي إليها مصر من إغفال الجوانب البيئية       

في إدارة المقصد السياحي، علي الرغم من أهمية تلك الجوانب في تشكيل اتجاهات السائحين وتوجيهم نحو 
و تقل فيها اآلثار السلبية للبيئة علي السياحة، اختيار المقاصد السياحية التي تتوافر فيها اشتراطات بيئية معينة أ

البصمة ولعل أحد أهم األدوات التي يمكن من خاللها تقييم تلك اآلثار السلبية للسياحة علي البيئة هي 
فى تكوين اتجاهات ملموساً تؤثر تأثيرا والتى قد االيكولوجية والتي تعد مؤشرا هاما فى إستدامة المقصد السياحى 

ومن هنا جاءت أهمية توضيح مدى مساهمة ممارسات تقليل البصمة  السائحين نحو اختيار المقصد السياحى،
 للسائحين بالمقاصد السياحية على إختيار السائحين لهذه المقاصد السياحية.األيكولوجية 

  
 الدراسة  أهمية 1/3

البصمة األيكولوجية فى السياحة وأثرها  تناولتالتى عربية الدراسات ال فى ندرة يوجدى أنه تكمن أهمية الدراسة ف
تتناول أثر البصمة األيكولوجية ل لذا جاءت هذه الدراسة، على إتجاهات السائحين فى إختيار المقصد السياحى

على تحليل أهمية البصمة تقوم على إتجاهات السائحين فى إختيار المقصد السياحى، كما أن هذه الدراسة 
األيكولوجية فى السياحة، وتحديد أهم الممارسات أثناء زيارة المقصد السياحى، وإنعكاس ذلك على إتجاهات 

المسئولين ومتخذى القرار فى هذه الدراسة قد تفيد ، إضافة إلى ذلك فإن السائحين فى إختيار المقصد السياحى
لق بأهمية البصمة األيكولوجية وكيفية قياسها وضرورة وزارة السياحة ووزارة البيئة وهيئة التنمية السياحية فيما يتع

مراعاة البعد البيئى فى مشروعات التنمية السياحية، بجانب تشجيع تطبيق ممارسات البصمة األيكولوجية ُأثناء 
وأخيرًا تساعد نتائج هذه الدراسة الباحثين واألكادميين المهتمين بموضوعات البصمة زيارة المقصد السياحى، 

 ولوجية والبعد البيئى للسياحة والعوامل المؤثرة على إتجاهات السائحين فى المقصد السياحى.األيك
  

 
 
 

 الدراسة  أهداف 1/4
 تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يلى:

 البصمة األيكولوجية فى السياحة. دور تحليل -1



 مدخل إلى الدراسة                   أثر البصمة األيكولوجية على اتجاهات السائحين فى اختيار المقصد السياحى     

 
 

 السياحى.تقييم مدى أهمية ممارسات البصمة األيكولوجية أثناء زيارة المقصد  -2
 إتجاهات السائحين عند إختيار المقصد السياحى. دراسة -3
 إستكشاف أثر البصمة األيكولوجية على إتجاهات السائحين فى إختيار المقصد السياحى. -4
 عرض ألهم الممارسات التى تعمل على تقليل أثر البصمة األيكولوجية للسائحين بالمقاصد السياحية. -5
 المقاصد السياحية.ب السياحة إستدامةتحقيق دور البصمة األيكولوجية فى السياحة البيئية و  دراسة -6
ممارسات تقليل البصمة  والديموجرافية للسائح تأثير على إتجاهه نح خصائصإختبار إذا ما كان لل -7

 للنشاط السياحى.األيكولوجية 
 

 الدراسة  فروض 1/5
 التالية:تقوم الدراسة علي الفروض 

 هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين البصمة اإليكولوجية واتجاهات السائحين في اختيار المقصد السياحي. -1

أثناء زيارة المقصد السياحي واتجاهات  البصمة األيكولوجية هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسات -2
 السائحين في اختيار المقصد السياحي. 

 تأثيرًا إيجابيًا. ة اإليكولوجية علي اتجاهات السائحين في اختيار المقصد السياحيتؤثر البصم -3

البصمة األيكولوجية والممارسات أثناء زيارة هناك فروق ذات داللة إحصائية فى إدراك السائحين ألهمية  -4
 المقصد السياحى تعزى إلى الخصائص الديموجرافية لهم.

 

 منهجية الدراسة: 1/6
 منهجية الدراسة على :تقوم 
 الدراسة النظرية: -أ

تم اإلعتماد على الكتب والمصادر العربية واألجنبية والرسائل العلمية ) ماجستير ودكتوراه ( واألبحاث 
البصمة ات السياحة البيئية واإلستدامة و العلمية والمؤتمرات ومواقع اإلنترنت التى تناولت موضوع

 السائحين فى إختيار المقصد السياحى.وإتجاهات األيكولوجية 
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 الدراسة الميدانية: -ب
وتوزيعها على عينة عشوائية من السائحين إعتمدت الدراسة الميدانية على تصميم إستمارة إستقصاء 

حول العالم. وقد هدفت إستمارة اإلستقصاء إلى التعرف على أهمية البصمة المختلفة من الجنسيات 
من  البصمة األيكولوجية أثناء زيارة المقصد السياحىاأليكولوجية وتقييم مدى أهمية تطبيق ممارسات 

، وأخيرًا تناولت إستمارة اإلستقصاء تقييم إتجاهات السائحين فى إختيار المقصد وجهة نظر السائحين
 طبقًا لما يطبقه المقصد من ممارسات تقليل البصمة األيكولوجية.  حىالسيا

 

 خطة الدراسة  1/7
 إنقسمت الدراسة إلى خمس فصول رئيسية على النحو التالى:

 .يتناول مدخل الدراسةالفصل األول: 
ومنهجية ويشمل هذا الفصل المقدمة، ومشكلة الدراسة، وأهمية الدراسة، وأهداف الدراسة، وفروض الدراسة،  

 الدراسة.
 

 اإلطار النظرى، ويتناول:الفصل الثانى: 
اإلستيعابية والسائح البيئي والطاقة تعريف السياحة البيئية ومبادئها وأبعادها شمل تو  :السياحة البيئية 2/1

 للبيئة وتقييم األثر البيئى وأشكال السياحة البيئية فى مصر.
 

اإلستدامة ومؤشرات اإلستدامة البيئية ومؤشرات شمل مفهوم وأبعاد وأنواع تو  :اإلستدامة البيئية للسياحة 2/2
 قياس اإلستدامة السياحية وتعريف السياحة المستدامة.

 

مفهوم وتحليل وحساب وتطبيقات البصمة األيكولوجية، والبصمة وتشمل  :البصمة األيكولوجية 2/3
مؤشر نحو كوتطبيقات البصمة األيكولوجية فى السياحة، والبصمة األيكولوجية األيكولوجية فى السياحة، 

 اإلستدامة.
 

وكذلك تعريف ومكونات ووظائف وتصنيف وقياس وتغيير اإلتجاهات،  وتشمل :إتجاهات السائحين 2/4
 المؤثرة على إتجاهات السائح، وعملية إتخاذ القرار لدى السائح.العوامل 

 
 

، والعوامل المؤثرة فى إختيار المقصد المقصد السياحى تعريفويشمل  :إختيار المقصد السياحى 2/5
مراحل إختيار المقصد السياحى، ونماذج إختيار المقصد للمقصد السياحى، و السياحى، والعناصر األساسية 

  السياحى، باإلضافة إلى الصورة الذهنية للمقصد السياحى.
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 .الفصل الثالث: منهجية الدراسة
وكذلك األساليب ، والدراسة اإلستطالعية، ومجتمع الدراسة، وعينة الدراسة، وأداة الدراسة، منهج الدراسةويتناول  

 اإلحصائية المستخدمة.

 .نتائج الدراسةتحليل الفصل الرابع: 
حليل الوصفى لمتغيرات الدراسة، ونتائج الدراسة، والت تاق الداخلى لمتغيراسويتناول إختبار الثبات واإلت 

سيط بين متغيرات الدراسة، باإلرتباط بإستخدام معامل إرتباط سبيرمان، ونتائج تحليل اإلنحدار المعامالت 
 . كما يتناول هذا الفصل إختبار فروض الدراسة.وأخيرًا إختبار الفروق 

 

، ويتناول هذا الفصل أهم النتائج التى تم التوصل إليها فى الدراسة الفصل الخامس: النتائج والتوصيات
 .لك أهم التوصيات المقترحةذانية، وكالميد

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني : اإلطار النظري 

 بيئيةالسياحة ال 2/1
  بيئية للسياحةاإلستدامة ال 2/2
 البصمة األيكولوجية  2/3
 إتجاهات السائحين 2/4
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 الفصل الثانى
     اإلطار النظرى 

 مقدمة
من نباتات وحيوانات وموارد التأمل فى الطبيعة بكل ما تحتويه إن السياحة البيئية ذات التوازن البيئى تهدف إلى 

فهى تتيح ميزة ربط اإلستثمار والمشاريع السياحية كما تهدف كذلك إلى المساهمة فى التنمية المستدامة، طبيعية 
بحماية البيئة والتنوع البيولوجى والثقافى للمناطق السياحية وفق معادلة تنموية واحدة، وذلك عن طريق إعداد 

فظ يئيًا مع التأكيد على ممارسات سلوكية تحاتعتمد على توجيه السياحة نحو المواقع المميزة ببرامج سياحية 
 (.2011؛ البدرى، 2010)أحالم وصورية،  على البيئة وال تأثر عليها تأثيرًا سلبياً 

تطور مفهوم السياحة البيئية ليشمل عناصر خاصة باإلستدامة يأتى فى مقدمتها إسهامها بشكل فّعال فى وقد 
ثقافى ومشاركة المجتمعات المحلية فى عملية تخطيطها وتنميتها المحافظة على التراث الطبيعى والحضارى وال

هى عالقة  ةالعالقة بين كٌل من اإلستدامة والبيئ أصبحت ومن ثمَّ فقد .)2013الرواضية، ؛ 2005 )عذبى،
الحالية  ة، فال يعدو العالم يتجه نحو مستقبل مستدام إال ويواجه مجموعه من المشاكل البيئيتأثيرال ةمتبادلقوية 

والتى اعترف بها العالم وبدأ فى مواجهتها بشكل فعال ليحقق هدف اإلستدامة ليس فقط من المنظور  ةوالمتوقع
، حيث أصبح هناك استحاله للقيام بتنمية مستدامة تلبى حاجات ولكن من المنظور البيئى أيضاً التنموى 

 Brock؛ 2008 )فاخر،ف البيئية المحيطة بمعزل عن تدارك ومراعاة الظرو  ةومتطلبات اإلنسان المتناهي

and Taylor, 2005.) 
فى بداية التسعينات طور مجموعه من العلماء مقياس لتأثير األفراد والمجتمعات على الموارد الطبيعية عرف و 

رؤية تأثير األنماط اإلستهالكية  تساعد علىبمفهوم " البصمة األيكولوجية " حيث يوفر هذا المقياس أداه بسيطة 
، وهذا المقياس يمكن تطبيقه على المستوى الفردى أو المحلى (2012)عمرات، البشرية على الموارد الطبيعية 

أو العالمى لقياس إجمالى ما يستهلكه الفرد أو مجموعة سكان مدينة أو منطقة أو دولة معينة من الموارد 
 ..(Wackernagel et al.,1999)استخدام هذه الموارد على الطبيعة  الطبيعية وحجم الضرر الذى يولده

وعلى الجانب اآلخر ال يزال الطلب البشرى على خدمات النظم األيكولوجية فى تزايد، وهناك دالئل تشير إلى 
تتبع  أن هذا الطلب يفوق القدرة التجددية واإلستيعابية للموارد المتاحة، وطبقًا لذلك فهناك حاجة إلى مقاييس

الطلب البشرى على القدرة اإلستيعابية للنفايات وإستيعابها داخل المحيط الحيوى وتوافر الحد األدنى من ظروف 
 (.AbdelWarith, 2013) اإلستدامة ولعل أحد هذه المقاييس هو "البصمة األيكولوجية "
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فإن البصمة األيكولوجية تعكس االستهالك البشرى للمناطق البيولوجية للنظام البيئى وبهذا  وبناءًا على ما سبق
الوصف فهى تعد بمثابة أداة لتواصل االعتماد البشرى على النظم األيكولوجية للدعم الحياتى ويمكن أن تكون 

 ;Deutsch et al., 2000) البصمة األيكولوجية كذلك مؤشر بسيط وحيوى للتقييم البيئى للموارد الطبيعية

Chen et al., 2007.) 

 

  السياحة البيئية 2/1
والنامية، لما لها  ةلسياحة البيئية أحد الركائز الهامة التى تستند عليها التنمية المستدامة فى الدول المتقدماتعد 

على موارده الطبيعية فى زيادة الدخل القومى وإبراز التراث الحضارى  للمقصد السياحى والمحافظة من تأثير 
 (.2015الياسرى، ؛ 2014العزام، ؛ 2008فؤاد، )

 (1)م، وتمثل ذلك فى اعالن ) مانيال (1980فقد بدأ االهتمام بالسياحة البيئية على المستوى الدولى منذ عام 

قتصادية الذى أكد فى أحد بنوده على أن السياحة بكل أنواعها يجب أال تلحق الضرر بالمصالح االجتماعية واال
االعالن على أن تلك أكد لسكان المناطق السياحية أو بالبيئة والموارد الطبيعية والمواقع التاريخية والثقافية، كما 

الموارد جزء من تراث البشرية الطبيعى وأنه يجب على المجتمعات المحلية والمجتمع الدولى القيام بالحفاظ 
لمنظمة السياحة العالمية على هذا التوجه الجديد فى مدينة صوفيا عليها وحمايتها، وأكدت الجمعية العامة 

م، واتخذت قرارًا بضرورة تبنى الدول لسياسات سياحية تقوم على أساس حماية الطبيعة، 1985البلغارية عام 
تمرات ثم بعد ذلك جاءت المؤ  ،كما أكدت على واجبات السائح والتزامه تجاه المواقع السياحية التى يقوم بزيارتها

، العمرات، 2009الفقى، ؛ 1997صبرى، األخرى لتدعم هذه النظرة وهذا التوجه الجديد نحو السياحة البيئية )
2015.) 

وتساهم السياحة البيئية فى تحقيق التوازن والتناغم بين المقصد السياحى الطبيعى والمنشآت المكملة من فنادق 
ضافة الى الجهود المبذولة لتطويرها مع الحفاظ على إة وخدمات سياحية والتى تزخر بها كل منطقة سياحي

األمر الذى جعل الخبراء والمتخصصون يعدون السياحة البيئية كميزة ، الموارد األثرية والطبيعية لألجيال القادمة
 (.2014؛ طوالن، 2014)أمير، جديدة للمقصد السياحى تنافسية وطريقة ترويجية 

البيئية ذات التوازن البيئي هى ظاهرة جديدة تهدف إلى البحث والدراسة والتأمل باإلضافة إلى ذلك فإن السياحة 
فالميزة التي تتيحها  الطبيعة والنباتات والحيوانات وتوفير الراحة لإلنسان وللمساهمة في التنمية المستدامة، في

ة البيئة والتنوع الحيوي مع حماي لمجتمع المحليباالسياحة البيئية هي ربط االستثمار والمشاريع اإلنتاجية 
                                                             

هو إعالن بشأن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية بين الدول، وقد تم إعتماده ونشره بموجب قرار الجمعية العامة ( 1)

 .1982أكتوبر  15لألمم المتحدة المؤرخ فى 
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وذلك عن طريق إعداد برامج سياحية تعتمد على توجيه  ،مستمرةوالثقافي للمناطق السياحية، وفق معادلة تنموية 
، دون المساس ترفيهيةمع التأكيد على ممارسات سلوكية سياحية إبداعية و  ،السياحة نحو المواقع المميزة بيئياً 

ا، وهو الشيء الذي تعتمد عليه المواقع السياحة األكثر نجاحا في الوقت الحاضر، التأثير عليه بنوعية البيئة أو
يؤدي بالتالي  المناطق التي ال تقدم هذه المميزات فتعاني من تناقص في األعداد ونوعية السياح، وهو ما أما

 .(2011، البدرى، 2010إلى تناقص الفوائد االقتصادية للمجتمعات المحلية )أحالم وصورية، 
 

 تعريف السياحة البيئية  2/1/1
ولكن  ،ليس فقط لعائدها االقتصادىتمثل السياحة البيئية أحد أهم أنواع السياحة إن لم تكن أهمها على اإلطالق 
وقد أدى هذا كله إلى زيادة اهتمام أيضا لمردودها االجتماعى وتأثيرها الثقافى وتفاعلها اإلنسانى والحضارى 

من منظمة السياحة العالمية، ومجلس السفر والسياحة العالمى،  ، ابتداءاً المنظمات الدوليةكافة المنظمات 
باإلضافة إلى المنظمات الحكومية والمنظمات الجماهيرية غير الحكومية المهتمة  (1)األرضقمة  مؤتمرو 

 .(2016؛ عبد الحكيم، 2005، والبيئة )الخضيرى بالسياحة 

أوردها  بالرغم من اإلشارات التىوقد ظهر مصطلح السياحة البيئية منذ مطلع الثمانينات من القرن العشرين 
Hetzer  وهو ، 1965فى مقال له يطالب فيه بوجود هيئة لتنظيم وتطوير السياحة المسئولة وذلك فى عام
الذى يمارسه اإلنسان، للبيئة حديث نسبيًا، جاء ليعبر عن نوع جديد من النشاط السياحى الصديق مصطلح 

وهو فى الفطرى الطبيعى والحضارى للبيئة التى يعيش فيها ويمارس فيها نشاطه وحياته، محافظًا على الميراث 
يفعل ما يشاء دون حساب بل هو مسئول عما يفعله وهو يعيش فى إطار  طليقاً هذه الممارسه والحياه ليس حرًا 

 (.2005السياحية = المسئولية البيئية )الخضيرى ، اآلتية: الحرية عادلة مال

وقد تعددت التعاريف التى تناولت توضيح مفهوم السياحة البيئية وقام الكثير من الباحثين بتوضيح هذا المفهوم 
 السياحة البيئية:تى توضح ماهية ال مفاهيمالتلك يوضح بعض  (1وجدول )كاًل من وجهة نظره، 

 ( مفاهيم السياحة البيئية 1جدول )

 مفهوم السياحة البيئية المؤلف والسنة
Lescurain,1985))  هى السياحة التى تتطلب السفر إلى مواقع طبيعية فطرية غير ملوثة بهدف دراسة

 الموقع وتقديره والتمتع به.

                                                             
 14 -3المؤتمر فى الفترة من هو مؤتمر نظمته األمم المتحدة بريو دى جانيرو بالبرازيل من أجل البيئة والتقدم وتم عقد هذا  (1)

 م.1992 يونيو
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االطالع على معالم الموروثات السياحية  هى لون من ألوان الترويج بهدف (2009، الفقى)
والطبيعية بكل عناصرها)مصادر المياه المعدنية الحضارية واألثرية والدينية 

مع المحافظة عليها وفقًا لخطة  والنباتات والحيوانات والطيور والجبال والغابات(
 .يجاد سياحة شاملة رفيقة بالبيئة إاستراتيجية بعيدة المدى تستهدف 

، وصورية أحالم،)
2010)    

هي السياحة التي تقتضي السفر إلى المناطق الطبيعية المستقرة نسبيًا لهدف محدد 
يتمثل في الدراسة، اإلعجاب واالستمتاع بالمناظر الطبيعية ونباتاتها وحيواناتها 

سواء أكانت من الزمن الماضي أو ) البرية، باإلضافة إلى أية مظاهر ثقافية ناشئة
 .موجودة في تلك المناطق )الحاضر

يقصد بها استخدام الموارد الطبيعية والثقافية فى نطاق حمايتها والحفاظ عليها، فهى  (2014، أمير)
تعمل على حماية السائح من مخاطر التلوث من أجل تقديم خدمات سياحية 

 متكاملة. 
حفاظ عليها فى آن واحد، فهى هو االستمتاع بالطبيعة والتراث الثقافى المحلى وال (2015، الياسرى )

 تؤدى دورًا هامًا فى الحفاظ على الموارد الطبيعية .
 2014، العجلونى)

 (2015،الياسرى ،
السفر إلى مناطق طبيعية لم يلحق بها التلوث، ولم يتعرض توازنها الطبيعى  هى

إلى الخلل وذلك لإلستمتاع بمناظرها ونباتاتها وحيواناتها وحضارتها فى الماضى 
 والحاضر. 

هى رحالت مسئولة بيئيًا وهى زيارات سياحية لمناطق توصف بأنها ذات طبيعة   (2015، المحاسنة)
 متاع ودراسة وتأمل الطبيعة والمالمح الثقافية المرتبطة بها.بكر بهدف االست

من أجل زعاج إوالتى ال يوجد بها مصادر هى سياحة مرتبطة باألماكن الهادئة  (2015، الخضيرى )
 االستمتاع بالطبيعة المحيطة. 

 

طبيعية فطرية على أنها السفر الى مناطق لسياحة البيئة من تعريفات يمكن أن تعرف اسبق  بناءًا على ماو 
الع على المعالم السياحية الحضارية واألثرية غير ملوثه ولم يتعرض توازنها الطبيعى إلى الخلل بهدف االط

وحيواناتها وحضارتها فى الماضى والحاضر مع بكل عناصرها واالستمتاع بمناظرها ونباتاتها والطبيعية 
 األثر البيئى للنشاط.محافظة ومهتمة بياحية شاملة وفقًا لخطة سالمحافظة عليها 

( أن يتم تحديد أهم خصائص السياحة البيئية حيث 1يمكن من خالل التعريفات المدرجة بجدول )كما أنه 
كل  تستهدفتند إلى البيئة والطبيعة أساسًا تسسياحة خضراء نظيفة أوضحت التعريفات أن السياحة البيئية هى 

دون أن تكون ضارة أو  ويضيف الخبرة السياحية للسائحين ومفيد في النشاط السياحيل وممتع ما هو جمي
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أنها راشدة أي  سياحة مسؤولة، وهى كذلك مخربة أو مفسدة على المستويات اإليكولوجية و اإلجتماعية والثقافية
تحافظ على النوع وتحمي ،  تضع اإلستمتاع فى المقام األولالسياحة يحكمها الوعي والعقل والحس بالمسؤولية 

الكائنات من االنقراض وتعيد لإلنسان إنسانيته لحماية الحياة البرية وصيانتها، وزيادة عناصر الجمال الطبيعي 
، والتعرف والتجديد الشخصي والنفسيأي هدفها الترويح  سياحة بالتعريف الكالسيكي ، وهي في ذلك كلهفيها

جمع بين الجانب المادي الملموس يائد ومردود اقتصادي متعدد الجوانب عفإن للسياحة البيئية عالوة على ذلك 
على أن السياحة البيئية ، فيمكن إجمال القول والجانب المعنوي األخالقي بمحاولتها المحافظة على سالمة البيئة

حيث ، ينشاط يجمع بين األصالة في الموروث الحضاري الطبيعي والحداثة في تحضرها األخالقي والقيمهى 
وألنها كذلك فهي سياحة  .تجمع بين القديم والحديث، مما يخلق نمطا رائعا في التجانس والتوافق واالتساق

، وتصب نتائجها في صالح السياحة الوطنية اإلستهالك المستمرمستدامة تتجدد مواردها، فال تنضب بفعل 
 .(2010، وصوريةأحالم ؛ 2005عبد الهادى،) والبيئة معاً 

 

 المبادئ األساسية للسياحة البيئية : 2/1/2
 

هى السفر  1990إلى أن مفهوم السياحة البيئية كما تم اعتماده فى عام الجمعية الدولية للسياحة البيئية تشير 
؛ 2009غرايبة، تحسين حياة السكان المحليين) بهدفعلى البيئة  مع المحافظةالمسئول إلى المناطق الطبيعية 

 (.2014كافى، 
 :(2014كافى، ؛ 2009)غرايبة،  يجب االلتزام بالمبادئ التالية عند ممارسة السياحة البيئيةولهذا 

 تخفيض التأثيرات على البيئة إلى أدنى حد ممكن. -1
 زيادة الوعى البيئى والثقافى. -2
 للزائرين والمضيفين.بناء خبرات سياحية إيجابية  -3
 توفير الفوائد المالية للسكان المحلين. -4
تجاه الدول المضيفة وخاصة فى المجاالت تحقيق الوعى من خالل الشعور المسئول من قبل السائحين  -5

 البيئية والسياسية واالجتماعية والثقافية.
 إحترام عادات وتقاليد والموروث الثقافى للبلد المضيف. -6

 

؛ 2009)غرايبة، لها فيما يلى اجميمكن إفهناك معايير أساسية للسياحة البيئية وانطالقًا من هذه المبادئ 
 :(2014كافى، 

 والثقافى من خالل حماية النظام البيئى.المحافظة على التنوع البيولوجى  -1
 ستخدام المستدام للتنوع البيولوجى وتوفير فرص العمل للسكان المحليين.العمل على اإل -2
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المشاركة فى برامج ومشاريع من خالل  إشراك السكان المحليين فى الفوائد اإلجتماعية واإلقتصادية -3
 أنشطة السياحة البيئية.

بعيدًا عن أى تأثير سلبى االهتمام الرئيسى للموارد الطبيعية التى لم تتغير خصائصها األصلية  توجيه -4
 عليها من قبل السائحين.

ولهذا منها بالنباتات والحيوانات والثقافات المحلية التأكيد على أهمية الجذب البيئى وخاصة ما يتعلق  -5
 على سبيل المثال: مرتبطة بمصطلحات عديدة أصبحت مصطلحات السياحة البيئية المستدامة 

السياحة ، (Jungle Tourismسياحة األدغال )، (Responsible Tourismالسياحة المسئولة )
 (.Safariسياحة السفارى )(، Green Tourismالخضراء )

من نوع خاص له مواصفات وإتجاهات ودوافع وطبقًا لما سبق فإن السائح الذى يقوم بالسياحة البيئية هو سائح 
، وقد تناولت العديد من الدراسات طبيعة هذا السائح ودوافعه قد يختلف عن السائح التقليدى الباحث عن المتعة

   ووصف لمالمح سلوكه الخاص أثناء الرحلة السياحية.
 

 السائح البيئى 2/1/3
 

من قضية التلوث  حازماً  وموقفاً  واضحة ةرؤي له إن السائح البيئى هو ذلك اإلنسان الذى يستطيع أن يكون 
عاقد على البرامج توحريصًا على اللحدوث مزيد من التلوث وداعيًا لصحة وسالمة البيئة رافضًا البيئى ويكون 

 (.2016وزرقين،  )العايب واضحة بيئية له وعى ورؤيةهو سائح ذو طابع خاص فولذلك  ،السياحية البيئية

على األماكن  لتعرفرغبه فى االشخص الذى توجد لديه السائح البيئي بأنه  Colvin (1991) وقد وصف
تحمل واالجتماعية، و الحصول على الخبرة الشخصية الطبيعية والحضارية، والحصول على خبرة حقيقية، و 

وحياتهم  وثقافتهمالتفاعل مع السكان المحليين ، وكذلك للوصول إلى هدفه التحديل و المشاق والصعوبات وقب
إضافة إلى ذلك فهو شخص إيجابي يف حتى بوجود خدمات سياحية بسيطة، التك ريعسكما أنه االجتماعية، 

أكثر من الحصول على الراحة إنفاق النقود للحصول على الخبرة  يحبذ شخص كما أنهوغير انفعالي، 
التى يجب عليه أن يظهرها السلوكيات الواجبات و على السائح البيئى االلتزام بمجموعة من نبغى وي .واإلستمتاع

احترام ضد البيئة، و احترام البيئة الطبيعية الريفية واالمتناع عن أى سلوك مثل فى سلوكه تجاه البيئة الطبعية 
والجوانب المجتمعية وخاصة المتعلقة بالموروث بداء التقدير واالحترام للتقاليد كذلك إالثقافية والحضارية، البيئة 

 .(2014كافى، عى )الحضارى والثقافى والطبي
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 أبعاد مفهوم السياحة البيئية  2/1/4
شكل رقم اليمكن إجمال هذه المراحل فى مر مفهوم السياحة البيئية بثالث مراحل اتخذت ثالثة أبعاد رئيسية 

(1): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( مراحل مفهوم السياحة البيئية1) رقم شكل
 .(46ص  ،2005)المصدر: الخضيرى 

 

باالبتعاد به إلى أماكن ال تحتوى  وذلك السائح من التلوث يةحمابمرحلة  اريخياً فقد بدأ مفهوم السياحة البيئية ت
عن العمران إال أن البيئية البعيدة على أى تهديد أو تعرض ألى خطر من أخطار التلوث خاصة فى المناطق 

نتيجة السلبيات المختلفة التى مارسها السائح وشركات وأدت  ،هددت البيئة ذاتهاهذه المرحلة قد صاحبها أخطار 
واشتملت  األحياء الطبيعية فيها.احة إلى حدوث متاعب بيئية أفقدت هذه المناطق صالحيتها وهددت السي

باستخدام سياحة وأنشطة سياحية ال تسبب أى هدر وال ينتج عنها أى  وقف الهدر البيئى المرحلة الثانية على
بينما اشتملت المرحلة الثالثة  من أوضاع فى المقصد البيئى.قائم موجود تلوث وبالتالى تحافظ على ما هو 

 إفسادهصالح ما سبق إواصالح الهدر البيئى ومعالجة التلوث البيئى و  مع أوضاع البيئة القائمةالتعامل  على
األقل معالجة االختالالت واالعتالالت البيئية وتهيئة األوضاع وارجاع األوضاع إلى ما كانت عليه أو على 

فى التشغيل والتطوير  وعليه أصبحت السياحة البيئية تمثل أسلوبًا جديداً . واألحوال لتصحيح أفضل وأحسن
هذا التوازن الحيوى  ترجاعيجابى يتم استعادة اسإوبشكل  ،وتحديث نظم االدارة لدعم قوى التوازن البيئى الطبيعية

 (.2005، )الخضيرى  ى وتجنب اآلثار السلبية البيئيةالهدر البيئمن خالل وقف عمليات 

مفهوم السياحة 

 البيئية 

 حماية السائح من التلوث

 إصالح الفساد البيئى

سياحة بيئية  وقف الهدر البيئى 

 صحية سليمة
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 الطاقة االستيعابية للبيئة  2/1/5
دون الحد األقصى من السائحين الذى يتحمله مورد سياحى معين  على أنهايمكن تعريف الطاقة االستيعابية 

 .(Min et al.,, 2001; Liu, 2003) التسبب فى تدهور جودته أو إنخفاض التدفقات السياحية

يعتبر هذا المفهوم أحد وجاء متوافقًا مع مفهوم السياحة البيئية مفهوم الطاقة اإلستيعابية للمواقع السياحية حيث 
مًا تحديد الطاقة اإلستيعابية الز أهم المؤشرات التى يجب مراعاتها عند قياس اآلثار البيئية للسائحين، فقد أصبح 

لهذا المقصد تتبع المنهج مة للتأكيد على أن التنمية السياحية ز للمقصد السياحى حتى يمكن إتخاذ التدابير الال
 المستدام.

)طبيعى، بيئى، أثرى،  عدد الزوار الذي يمكن أن يستوعبه موقع ماتشير إلى  اأنه( 2016ن )ديزين ال ذكرفقد 
دون إحداث تغيرات غير مقبولة على البيئة الطبيعية واالجتماعية والثقافية، أو التأثير سلبيا على  تاريخى(

التآكل الحاد كذلك تزايد استخدام المركبات و  ثلالبشرية منشطة األفقد تتسبب بعض استمتاع الزوار بالمنطقة 
. لذا ال بد من أخذ الكثير من العوامل بعين إلى حدوث العديد من األضرارفي الحياة النباتية الصحراوية 

والبنية التحتية  المقاصد السياحيةاالعتبار كجزء من الحساسية البيئية مثل الطاقة االستيعابية لإلقامة في 
 ة.والخدمات وأنماط الزيارة اليومي

د االجتماعى والبيئى على وباإلشارة إلى األبعاد المتعددة لالستدامة يمكن تعريف القدرة االستيعابية على الصعي
فإن الزيادة فى تدفقات عدد السائحين يمكن أن تحدث آثارًا سلبية على الثقافة وعلى النسيج االجتماعى حد سواء 

 مما قد يؤثر سلبيًا على إستدامة الموارد الطبيعية والثقافية للمجتمع المضيف وال سيما فى البلدان النامية،
(Lindberg et al., 1997; Moscardo, 2015). 

على كامل ( المفهوم المادى لقدرة التحمل 1982) Mathieson and Wall ة فقد طبقحوفيما يتعلق بالسيا
الذين يمكنهم الحد األقصى لعدد األشخاص أساس تحدد على للمقصد ت اإلقليم وفى الواقع فإن القدرة االستيعابية

استخدام الموقع دون حدوث تغيير غير مقبول فى البيئة المادية وبدون انخفاض غير مقبول فى نوعية التجربة 
 المكتسبة من الزوار.

هى  للمقصد السياحىحيث أن القدرة االستيعابية وقد تم تحسين هذا التعريف من قبل منظمة السياحة العالمية 
الذين يزورونها فى نفس الوقت دون المساس بخصائصها البيئية والمادية الحد االقصى لعدد االشخاص 

، ويوسع هذا التعريف القدرة االستيعابية مستوى رضا السائح مع الحفاظ علىواالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
فى التدفقات  على مجموعه كاملة من المتغيرات االجتماعية والثقافية والمادية التى يمكن أن ينتج عنها زيادة
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 Smeets and)أى على أبعادها البيئية والنفسية واالجتماعية والحضرية  المقصد السياحىعلى السياحية 

Weterings, 1999.) 

، وتعتمد قيمتها على التفاعل المعقد بين المتغيرات المختلفة سهلةالمهمة بالإن تحديد القدرة االستيعابية ليست 
وتوزيعها الموسمية  بالمقصد السياحىوكذلك أنواع السياحة  ، والهدف التنموى (االيكولوجى)مثل خصائص النظام 

وقد حددت ، هذه المتغيرات فإن القدرة االستيعابية ستتغير أيضاً فى أٍى من  حدث تغييروإذا وتوقعات السائحين 
القدرة االستيعابية )برنامج األمم المتحدة للبيئة( وبصفة خاصة برنامج األمم المتحدة المنهجية الكامنة وراء قياس 

 إلسترشاديةوهذه المبادئ ا 1997ذات األولوية من خالل سلسلة من التوجيهات المعتمدة فى عام األنشطة 
سياحة والتخطيط فى مجال ال اتمن عملية السياسييجب أن تكون جزءًا أساسيًا تشير إلى أن القدرة االستيعابية 

والقدرة االستيعابية هى مشكلة تشير بالتحديد إلى موارد ال تنضب وغير قابلة للتجديد، ومن األهمية ، البيئية
، ومع ذلك فإن هذا المفهوم عام بما (1)بيئىمخاطر التدهور البحيث تتجاوز  إلستغاللها طريقةتحديد بمكان 

ولكن أيضًا  ابهدف السيطرة ليس فقط على جودتهتطبيقها على ادارة أى نوع من أنواع الموارد ليتم فيه الكفاية 
 (.WTO, 2004; Moscardo, 2015)اوالحفاظ عليهعلى تطويرها 

التى يجب التعويل عليها عند التخطيط  تالمؤشرايعد من أهم وطبقًا لما سبق فإن مؤشر الطاقة اإلستيعابية 
والتنمية السياحية وذلك لمحاولة تقليل األثر البيئى للسائح والذى يعد المؤشر الثانى الذى يمكن اإلهتمام بقياسه 

 وتقييمه فى محاولة للتأكيد على إستدامة النشاط السياحى بالمقصد السياحى.
 

 األثر البيئى  مفهوم 2/1/6
على التغيرات التى تحدث في خصائص النظام البيئى هو النتائج االيجابية أو السلبية المترتبة األثر البيئى 

 .(2012غرايبة، ؛ 2011عبدلى، )نشاط أو مجموعة أنشطة طبيعية أو غير طبيعية بفعل 

 تقييم األثر البيئى : 2/1/6/1
إن تقييم اإلثر البيئى هو عملية كشف عن األثار أو المردودات البيئية السلبية واإليجابية لخطط التنمية الشاملة 

، والحفاظ عليها وحمايتهاعلى البيئة سواء كانت الحالية أو المستقبلية من أجل تقليل ومعالجة اآلثار الضارة 
بمثابة  أنه(، باإلضافة إلى 2008)عولمى،  واإلقتصادية القيام بالتنمية البيئيةعملية مهمة عند  فهو ولذلك

                                                             
ف بأنه أي تغيير أو إالتدهور الذى يحصل للبيئة بسبب ( ويقصد به 1) ستنزاف الموارد الطبيعية وتدمير النظم البيئية، ويُعرَّ

 .اضطراب للبيئة سواء كان طبيعياً  أو من صنع البشر، فيُنظر إليه على أنه ضار أو غير مرغوب فيه
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فحص منظم لآلثار التى تنتج عن المشاريع اإلنمائية بهدف التقليل والتخفيف من اآلثار السلبية وتعزيز اآلثار 
 (.Chen and Hsieh, 2011؛ :2006اإليجابية )حجازى، 

وتشجيع نظم لآلثار السلبية للسياحة على البيئة ويشير تقييم األثر البيئى للسياحة إلى عملية التحليل الم
 (.2012المؤشرات اإليجابية، كما أنه ضرورى للتخطيط التنموى للمناطق السياحية )غرايبة، 

محتمل وذلك لتحديد البدائل المتاحة للسياحة أو لمشروعات تنموية ذات تأثير بيئى هو دراسة تنبؤية ف كذلك
بما يتوافق مع المقاييس البيئية  من التأثيرات السلبية للحدواقتراح وسائل  هاأفضلوتقييم تأثيرها البيئى واختيار 

 (.2008أحمد، ) المعمول بها فى المقصد السياحى المضيف

ف حدة اآلثار يالتى يمكن أن تحققها وتخفى تعظيم المنافع االقتصادية تقييم اآلثار البيئية للسياحة إلويهدف 
، ويساعد مواردهاوالحفاظ على السلبية الناجمة عنها ووضع تصميم أكثر استدامة بيئيًا، ويكفل حماية البيئة 

وتتضمن عن السياحة وزيادة المنافع البيئية  الناجمة فى تقديم التوصيات الالزمة لمنع وتقليل األضرار البيئية
أحمد، وعناصرها المختلفة وكذلك الموارد الطبيعية )دراسة اآلثار المحتملة على البيئة  أيضاً  يم البيئىيعملية التق

 .(2012غرايبة، ؛ 2008

الهدف األول هو أن تقييم األثر  ،ين من عملية تقييم األثر البيئىي( هدفين رئيس2014) .Chen et alوقد حدد 
ه قدر المستطاع، والهدف أو التقليل منتوقع أى أثر بيئى محتمل من أجل العمل على تجنبه البيئى يعمل على 

وهو ة بعد استنزاف الموارد السياحية؛ فى التدفقات السياحيتقييم االنكماش المستقبلى يقوم على  أنهالثانى هو 
دة( بين و للموارد البيئية )المحدأداه ال غنى عنها الختيار التوزيع األمثل فهو متعدد األبعاد، ولذلك  تقييم

  :نهجين ويمكن تقييم األثر البيئى من خالل االستخدامات البديلة المختلفة.

 قائمة التحكم :نهج  -1
لنشاط اجة ينتالتى قد تكون معرضه للخطر  (1)بولوجياو تحدد المتغيرات الطبيعية واالنثر هى قائمة و 

آثار السياحة على كاًل من هذه  لحسابالسياحى، ثم تستخدم هذه القائمة فى بناء مصفوفة تقييم 
، اإلدارة المركزية لحماية الطبيعة)البيئية المتغيرات، ولتقييم هذه التأثيرات تم اقتراح بعض المؤشرات 

2005 ،UNWTO, 2008)  البيئة الحضرية وتوافر ونوعية نتاج النفايات إلقياس األثر المناخى و
 الموارد الطبيعية فى المستقبل وما إلى ذلك.

                                                             
تعرف بعلم اإلنسان وتختص بدراسة البشر وسلوك اإلنسان والمجتمعات وتنقسم إلى أربعة أقسام هى اإلنثروبولوجيا ( وهى 1)

 التطبيقية(. –الثقافية  –اإلجتماعية  –)الطبيعية 
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 نهج المدخالت والمخرجات : -2
( نهجًا مماثال لتقييم األثر البيئى الذى يستخدم نموذج المدخالت والمخرجات 1994) Fletcherاقترح 

بين من خالل سلسلة من المؤشرات البيئية القابلة للقياس، وبالتالى تحليل العالقات االقتصادية 
القطاعات المختلفة وبهذه الطريقة يمكن تقدير األثر البيئى العام وبالتالى تخصيص الموارد بين 

 Choi))وليس فقط المتعلقة بالسياحة( من أجل تقليل األثر البيئى إلى أدنى حد ممكن يع البديلة المشار 

and Turk, 2011; Chen et al., 2014.) 
 

بشكل عام عملية تقييم األثر البيئى تلعب دور هام وحيوى فى التخطيط والتقييم لألنشطة السياحية و 
 (:2008، ىعولم) منها ما يأتىعملية تقييم األثر البيئى فى مجموعة من العناصر  يةيمكن تحديد أهمو 
 من أى تدهور قد يلحق بها.ضمان حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ عليها  -1
بما يؤمن مسيرة هذه تحقيق درجة كبيرة من المتابعة والمراقبة البيئية المستمرة لمشروعات التنمية  -2

 من اإلنحراف عن المعايير البيئية المحددة لضمان نجاحها واستمراريتها.المشروعات ويمنعها 
الحالية والمستقبلية وآثارها على البيئة تحسين عملية صناعة إتخاذ القرار من خالل توضيح الرؤية  -3

سبة أو التعديالت المطلوبة لتفادى بما يمكن صناع القرار من إتخاذ اإلجراءات واقتراح البدائل المنا
 هذه اإلثار.

والمتبادلة إيجاد حالة من التوازن بين البيئة ومشروعات التنمية وذلك لتحقيق المصلحة المشتركة  -4
 بينهما باعتبار أنهما وجهان لعملة واحدة.

دون اإلنتقاص من حق ضمان تحقيق تنمية إقتصادية متواصلة تلبى حاجات الوقت الحاضر  -5
وهذا هو الهدف البعيد المدى لعملية تقييم اآلثار البيئية الحالية األجيال القادمة فى تلبية حاجاتها 

 والمستقبلية.
 

  البيئية السياحية اإلستدامة 2/2
ترجع فكرة اإلستدامة إلى نهاية الستينات من القرن الماضى إذ عمل بها اإلتحاد الدولى لحماية الطبيعة  
(IUCN)(1)  م فى وضع تعريف لإلستدامة ضمن برنامج عمله ثم تال ذلك طرح هذا المفهوم فى 1969عام

ية االقتصادية دون إلحاق ضرر م سعيًا إلى تحقيق التنم1973فى ستوكهولم عام  ةمؤتمر األمم المتحده للبيئ
 ، وفى تقرير برندالندم1980عام  ةتيجية العالمية لصون الطبيعابالبيئة، وقد تم تعميق فكرة اإلستدامة فى االستر 

                                                             
لطبيعة، ثم سمى ياإلتحاد م تحت مسمى اإلتحاد الدولى لحماية ا1948أكتوبر عام  15هو المنظمة البيئية األولى فى العالم وقد تأسست فى ( 1)

على البحث العلمى وتوحيد الجهود لمكافحة التغيرات السلبية التى  جنيف بسويسرا ويقوم عمله ومقرهم 1990الدولى لحفظ الطبيعة فى عام 

 (.International Union For Conservation of Natureوالمصطلح بالكامل ) تطرأ على النظام البيئى
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(Brundtland)(1)  المستدامة يتضمن ثالثة أبعاد بعد اقتصادى وبعد  ةوضع تصور للبيئ وتم ،م1987عام
 .)2013 الجيوسى،؛ 2005الحداد، بيئى وبعد اجتماعى )

متكافئة وذلك ال يمكن النظر إليها على أنها متساوية و ( وهذه األبعاد الثالثة )االقتصادى ، البيئى ، االجتماعى
أن االقتصاد هو مؤسسة ناشئة عن المجتمع لتيسير تبادل السلع والخدمات خالفًا للبيئه  لثالثة أسباب أولها

هى أساس يعتمد عليه كٌل من االقتصاد والمجتمع وقد  ةأن البيئ حد ذاته، وثانيها كيان مستقل فىالتى تعد 
، وثالثها أن اإلستدامة هى ةاألخير  ةلإلنسان محدودة فى اآلون ةالمتوفرة والمتاح ةأصبحت المصادر الطبيعي

جاد هللا، المجاالت ) لتحديد المقصود بالتنمية المستدامة فى شتى ةغاية منشودة ينقصها أدوات القياس المناسب
 (.Devuyst et al., 2001; Dang, 2017؛ 2013 الجيوسى،؛ 2009

واإلهتمام بها فى مجال السياحه  ةزيادة فى الوعى بقضايا اإلستدامة وقد حدثت فى السنوات األخير 
(Dolnicare, et al.,2008; Lim, 2016) إلى مدى قدرة النظام  ةفى مجال البيئتشير اإلستدامة ، و

األيكولوجى على الحفاظ على الوظائف والعمليات األساسيه وال سيما التنوع البيولوجى مع مرور الوقت 
(United Nations Enviroment Programe, 2010)إلى التوازن  ةتشير اإلستدام ةالداللي ة، ومن الناحي

على أٍى منها  ةا البعض دون إحداث آثار ضار حيث أنها تتفاعل مع بعضه ،ةبين النشاط وبيئته الداعم
((Faber,et al., 2005والتى تدعوا إلى  ةهو التنمية المستدام ة، ونتيجًة لهذا فإن المبدأ التنظيمى لإلستدام

 .Lim, 2016)) اندماج تلك األبعاد الثالثه )االقتصاديه والبيئيه واالجتماعيه( لتحقيق تقدم دائم

، فال يعدو العالم تأثيرال ةمتبادلقوية هى عالقة  ةمن اإلستدامة والبيئ العالقة بين كلٍ  أصبحت ومن ثمَّ فقد 
والتى اعترف بها وبدأ فى  ةالحالية والمتوقع ةيتجه نحو مستقبل مستدام إال ويواجه مجموعه من المشاكل البيئي

، ولكن من المنظور البيئى أيضاً مواجهتها بشكل فعال ليحقق هدف اإلستدامة ليس فقط من المنظور التنموى 
بمعزل عن تدارك  ةحيث أصبح هناك استحاله للقيام بتنمية مستدامة تلبى حاجات ومتطلبات اإلنسان المتناهي

 (.Brock and Taylor, 2005؛ 2008 )فاخر،ومراعاة الظروف البيئية المحيطة 

لبى احتياجات السائحين ي النشاط السياحى الذى بأنها ةالمستدام ةالسياح ةالعالمي ةعرفت منظمة السياحوقد 
إذ أنها القواعد المرشده فى مجال  ،ةإلى جانب حماية وتوفير حق األجيال القادم ةالمضيف ةوالمواقع السياحي

ويتحقق معها  ةوالثقافي ةإدارة الموارد الطبيعيه بطريقه تتحقق فيها متطلبات األمور االقتصاديه واالجتماعي
؛ 2012؛ رضوان وإسماعيل، 2004خربوطى، والتنوع البيولوجى الحيوى ) ةافى والعوامل البيئيالتكامل الثق

 (.UNWTO, 2008؛ 2016 زعرور،
                                                             

ير إلى اإلتجاه نحو التنمية المستدامة وإستعادة روح مؤتمر ستوكهولم الذى أدخل اإلهتمامات البيئية فى مجال ( سعى هذا التقر1)

 التنمية السياسية الرسمية وكان يهدف إلى مناقشة البيئة والتنمية باعتبارهما قضية واحدة.
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     ( 2015( وحاوشين )2014وأمير )  Kuokkanen and Morales (2013) ( و2013وقد أضاف مختار )
 ةيؤدى إلى حماي بمالهم  ةالمضيف ةهى نقطة التالقى بين إحتياجات السائحين والدول ةالمستدام ةالسياح بأن

 ةتوفر اإلحتياجات اإلقتصادي ةودعم فرص التطوير المستقبلى بحيث يتم إدارة جميع المصادر بطريق
البيولوجى وع ومع ذلك فهى تحافظ على الواقع الحضارى والنمط البيئى الضرورى والتن ة،والروحي ةواإلجتماعي

بما فى  ةتتضمن اإلستخدام األمثل للموارد الطبيعي ةالمستدام ة، وبناءًا عليه فإن السياحوجميع أنظمة الحياه
والمجتمع ة الفوائد من حماية البيئ عظيموت ةوالثقاف ةذلك مصادر التنوع البيولوجى وتخفيف آثار السياحه على البيئ

  المحلى

التى تحقق عائدًا  ة( أنها السياح2013) Hopfinger and Scherle( و 1999) Swarbrooke ذكركما  
النسيج و  ةالمادي ةوعلى األخص البيئ ةاقتصاديًا كبيرًا ولكنها ال تدمر الموارد التى سيعتمد عليها مستقبل السياح

التى تحترم كاًل من السكان المحليين والمسافر والتراث الثقافى  ةالسياحوهى  .االجتماعى للمجتمع المحلى
بتقليل التأثير على  ةالملتزم ة( بأنها السياح2008) .Scott et al(، وعرفها UNESCO, 2015والبيئى )

فى حين أنها تعمل على زيادة الدخل وخلق فرص العمل لإلقتصاد  ةوالمجتمع من خالل العمل بمسئولي ةالبيئ
 . وتحقيق التماسك االجتماعى المحلى

ويشير ، ةالمستدام ةيرتبط بمفهوم وأساسيات التنميه السياحي ةالمستدام ةإضافة إلى ذلك فإن مفهوم السياح
التى تنمو فى منطقة ما أو مجتمع ما ويتم حمايتها  ةهى السياح ةالمستدام ةإن السياح بعض العلماء إلى

 ةتتسبب فى إهدار الموارد البيئيال وبحيث  ة،لفترات غير محدود تطور، والةللحيا ةوصيانتها بأسلوب يجعلها قابل
حتى لو وصل األمر إلى منع أى  ،أو احداث أى تغيرات فيها سواء كانت هذه التغيرات إنسانيه أو طبيعيه

، الرومانىحداث أى تغيير من هذه التغيرات )إفى مجاالت أخرى طالما أنها ستؤدى إلى  ةتنميه أخرى ناجح
 ةالتركيز على السائحين كجزء أساسى من السياحإضافة إلى أن  (.2016 ؛ زعرور،2009 الصيرفى،؛ 2008

على  ةومركز  ةتميل إلى أن تكون بيئي ةالمستدام ةللسياح ةحيث أن المفاهيم السائد هامة ةهو نقط ةالمستدام
 .(Cater,1993؛ 2000)الخولى،السكان المحليين 

 ةواإلستمراري ةعلى الجودتركز السياحه المستدامه فإن  Flores and Medeiros (2016)فطبقًا لما ذكره 
فال يمكن أن  ةوالموارد الطبيعي ةتعمل على تحسين نوعية حياة المجتمعات وكذا حماية البيئ فهىوالتوازن، 

  ة.المضيف والعادات للمجتمعات ةوالثقافي ةدون استمرار للموارد الطبيعي ةالمستدام ةتوجد السياح

وبطبيعة  ةمستدام ةفإنها تحتاج إلى ادارة سياحي ةالمستدام ةأنه لكى تتحقق السياحبالقول  يمكن ومما سبق 
 :(2شكل رقم )الفي  ويمكن إجمالهاالحال فإن هذه اإلدارة البد أن تتوافر لها متطلبات لضمان نجاح تحقيقها 
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 ةالمستدام ةالسياحي ةمتطلبات االدار  (2)رقم شكل 
 .7ص ،2013 ؛ مختار،6ص ،2011 طالب وهرانى، :رالمصد

 

جب تضافر الجهود الخاصة بإدارة كاًل من يفإنه لضمان تحقيق السياحة المستدامة  (2رقم )فطبقًا للشكل 
السائحين إلى المقصد السياحى لضمان إتباعهم معايير اإلستدامة أثناء الرحلة السياحية وكذلك إدارة الموارد 
السياحة المتوفرة بما يحقق إستمرارها لألجيال القادمة وفى حالة وجود أى آثار سلبية حالية أو متوقعة للنشاط 

 يجب أن تقوم إدارة المقاصد السياحية على التعامل معها ومعالجتها. السياحى

بشكل فّعال  احةالسي تطور مفهوم السياحة البيئية ليشمل عناصر خاصة باإلستدامة يأتى فى مقدمتها إسهامو 
فى المحافظة على التراث الطبيعى والحضارى والثقافى ومشاركة المجتمعات المحلية فى عملية تخطيطها 

 .)2005 وتنميتها )عذبى،
 

  ةمفهوم اإلستدام 2/2/1

لدى مناقشة  ةلألمم المتحد ةالعام ةم فى اجتماعات الجمعي1969ظهر ألول مره عام  ةإن مفهوم اإلستدام
منظور الحاجة إلى  ةاإلستدام يتطلب تحقيق، و ةوتدهور الموارد الطبيعي ةبشأن تلوث البيئ ةالضغوط الشعبي

، إنه احتياج للتركيز على تحسين اإلنشاءات وإعادة تدوير السياسيهالذى تميل إليه البرامج و  طويل المدى
 (. 2009 ،وآخرون  المخلفات )الزعبى

 ةاإلنساني ةاألكثر وضوحًا فى المجال البيئى تتمثل فى التنامى المفرط لألنشط ةأن المشكلولذا يمكن القول 
ولذا فإن أحد  ،الطبيعيه لإليفاء بتلك األنشطه للموارد ةفى مقابل القدره المحدود ةإلستغالل الموارد الطبيعي

ادارة الموارد 

إدارة اآلثار 
السلبيه 

الحالية أو 
المتوقعه

إدارة الزوار 
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 ةاإلقتصادي ةيمكن أن تتمثل فى تحقيق الحد األعلى من الكفاء ةلإلستدام ةالمالئم ةأفضل التعريفات العملي
على استيعابه مع ربطها  ةالطبيعي المواردللنشاط اإلنسانى ضمن حدود ما هو متاح من الموارد المتجددة وقدرة 

 (.2014؛ أومرى،2011 )يعقوب، ةباحتياجات الجيل الحاضر واألجيال القادم

عباره عن تلبية العمليات والمؤسسات لمعايير  ة( إلى أن اإلستدام1997نمائى )اإل ةوأشار برنامج األمم المتحد
موارد األجيال القادمه وتعزيز قدرات األشخاص والمؤسسات باستمرار وتقاسم  دهى عدم استنفاو  ةمحدد

كما تعتمد على نهج شامل أو متكامل  (.2015 المسئوليات والمكاسب على نطاق واسع )نويصر وآخرون،
 (.2016 وثقافة المجتمع )الصياد، ،تطور التكنولوجياو  ة،يق أهدافها واضعه فى اعتبارها اآلثار البيئيلتحق

 

التى تحقق الحد األعلى من النشاط اإلنسانى ضمن  ةبأنها التنمي ةوبناءًا على ما سبق يمكن تعريف اإلستدام
ومع ذلك فإنها تلبى احتياجات الوقت الحاضر دون المساس بقدرة  ،ةحدود ما هو متاح من الموارد المتجدد

وهى فى ذلك تعتمد على نهج شامل ومتكامل لتحقيق أهدافها  ةعلى تلبية احتياجاتها الخاص ةاألجيال القادم
 والتطور التكنولوجى وثقافة المجتمع . ةمع األخذ فى االعتبار اآلثار البيئي

على اإلستدامة السياحيةو  البيئية إرتباط وثيق بين مصطلحات اإلستدامة وجودالدراسات إلى  بعضوتشير 
الحالي باإلستفادة مستوى الكفاءة البيئية، حيث تعكس اإلستدامة البيئية مستوى الكفاءة البيئية التى تسمح لألجيال 

بصورة يئى إلرتباطه من إستخدام الموارد الطبيعية بما ال يضر بها، وهو بذلك مفهوم أعم وأشمل من اآلداء الب
أكبر بالتنمية المستدامة، مما يعنى أن اآلداء البيئى هو جزء من اإلستدامة البيئية. وعليه فقد أصبح تحقيق 

مطلبًا أوليًا لتحقيق التنمية المستدامة، األمر الذى يعكس قدرة الدول على حماية مواردها اإلستدامة البيئية 
الكفاءة البيئية من خالل سياسات إدارة البيئة والتى تعنى والعمل على رفع الطبيعية والبيئة للعقود القادمة، 

 Brock؛ 2015وشكر،  الجصانى؛ 2008 )فاخر،حياة األفراد إلى نمط حياة صديق للبيئة بتمويل نمط 

and Taylor, 2005.) 
 (:2009 ،وآخرون  الزعبى؛ 2004دبور، البد من تحقيق ثالثة محددات هى ) ةوحتى يتحقق شرط اإلستدام

وذلك من منطلق مصلحة  الموارد التى لن تعوض والتوقف عن إهدار ةاإلستخدام الرشيد لموارد البيئ -1
 .ةنظيف ةكل فرد فى إيجاد بيئ

تساعد فى جعل هذه الموارد تجدد نفسها حتى ال تفنى  ةبطريق ةاإللتزام فى إستهالك الموارد المتجدد -2
 مع مرور الزمن.

 فيها من نفايات وملوثات. يتم إلقاءهمع ما  منعلى التعامل اآل ةالبيئاإللتزام  بقدرة  -3
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إستخدام عناصر التنوع البيولوجى بأسلوب ومعدل  على أنهيمكن تعريفه مصطلح اإلستخدام المستدام  وعليه فإن
ات األجيال ا التنوع ومن ثم صيانة قدرته على تلبية احتياجات وتطلعذال يؤديان على المدى البعيد إلى تناقص ه

 (. 2015 نويصر وآخرون،؛ 2009المجلس التنفيذى، ) ةالمستقبلي
 

  السياحية أبعاد اإلستدامه 2/2/2
ال تتحقق إال بتحقيق اإلندماج والترابط الوثيق بين ثالثة  السياحية أن اإلستدامه أوضحت الدراسات السابقة

إغفال أى من هذه األبعاد الثالثه أن االجتماعى و ، والبعد البيئىهى البعد االقتصادى، والبعد  ةعناصر أساسي
 الهياجى،؛ 2010عيسانى، ) يلى توضيح لهذه األبعاد الثالثه ، وفيمايؤثر سلبًا على البعدين اآلخريين سوف

 .:(2015 عبد الحليم،؛ 2016

 البعد اإلقتصادى  -1
 ةوالخدمات إلشباع الحاجات اإلنسانيإن النظام االقتصادى المستدام هو النظام الذى يسمح بإنتاج السلع 

والنشاط السياحى  .ةالطبيعي ةبشكل مستمر دون أن يؤدى إلى إحداث أى ضرر بالبيئ ةوتحقيق الرفاهي
المقصود والذى بالضرورة يجب أن يقوم على إنتاج السلع والخدمات هنا يمثل النظام اإلقتصادى 

عدم إستغالل الموارد الطبيعية وإهدارها اإلعتبار بالضرورية للسائحين أثناء تنفيذ الرحلة مع الوضع 
 .بشكل يؤثر على البيئة بشكل عام

 

 البعد البيئى  -2
تلوث وإيقاف تدهور النظام والحد من ال ةعلى الموارد الطبيعي ةإن اإلستدامة تفرض ضرورة المحافظ

فعلى سبيل المثال هناك ضرورة للحفاظ على الشعب المرجانية أو المناطق الطبيعية وأخذ  .البيئى
 خلل أو تدهور أثناء تنفيذ الرحالت السياحية بها.التدابير الالزمة التى تضمن عدم إحداث أى 

 البعد اإلجتماعى  -3
ه للسكان المحليين تهدف اإلستدامة فى بعدها اإلجتماعى إلى تأمين اإلحتياجات والخدمات األساسي

فال يمكن للنشاط السياحى من اإلستمرار فى النمو إال بمساندة  ة.اإلجتماعي ةوتحسين مستوى الرفاهي
به لتحقيق أقصى إستفادة ممكن أن تعود عليهم بالنفع وتحسين مستوى السكان المحليين وإندماجهم 

 لسياحى.المعيشة من خالل خلق فرص عمل وتخفيض نسب البطالة فى المقصد ا

 :(3)شكل رقم الفى  ةهذه األبعاد الثالث دمجويمكن   
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 ةأبعاد اإلستدام( 3) رقم شكل
 

فاألبعاد تتشابك  لتحقيق اإلستدامة إجتماعى( –بيئى  –( تداخل األبعاد الثالثية )إقتصادى 3شكل )ويوضح 
البعد اإلجتماعى، وكذلك البعد البيئى وتتداخل مع بعضها البعض، فالبعد اإلقتصادى يؤثر بشكل مباشر على 

مما يعود  له تأثير على البعد اإلقتصادى من خالل إستمرار اإلستفادة من الموارد الطبيعية واألنشطة السياحية
 على الجوانب اإلقتصادية بالمقصد السياحى.

 

 ةأنواع اإلستدام 2/2/3
 الزعبى؛ 2012، نىحماوهى على النحو التالى ) ةلإلستدام ةبأن هناك ثالثة أنواع رئيسي تشير معظم الدراسات

 (:2009 ،وآخرون 

  ةاإلستدامه البيئي-1
 وهى: ةوتتضمن خمسة مكونات رئيسي

  ةاألنظمه البيئي .أ
فى  ةالحفاظ على أنظمتها الطبيعي من بالمدى الذى تتمكن فيه ةيبيئ ةفتعتبر الدوله ذات إستدام

 .ويات تتجه نحو التحسن ال التدهوروإلى المدى الذى تكون فيه هذه المست ةمستويات صحي
 

  ةتقليل الضغوط البيئي .ب
ة إلى درج ةقليل ةعلى البيئ ةبالمدى الذى تكون فيه الضغوطات البشري ةبيئي ةتكون الدوله ذات إستدام

 .ةالبيئي ةعلى األنظم ةعدم وجود تأثيرات بيئيه كبير 
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  ةاإلنساني ةتقليل الهشاش .ج
ضين وسكانها غير معر  ةبالمدى الذى تكون فيه أنظمتها االجتماعي ةبيئي ةفتكون الدوله ذات إستدام

النظام كلما كان ة بشكل مباشر للتدهور البيئى وكلما تراجع مستوى تعرض المجتمع للتأثيرات البيئي
 .ةأكثر إستدام

 

  ةوالمؤسسي ةاالجتماعي ةالقدر  .د
 ةعلى إنشاء أنظمه مؤسسيه واجتماعي ةبالمدى الذى تكون فيه قادر  ةبيئي ةتكون الدوله ذات إستدام

 .ةللتحديات البيئي ةعلى اإلستجاب ةقادر 
 

 القياده الدوليه  .ه
فى  ةبالمدى الذى تكون فيه معاونًا دوليًا فى تحقيق األهداف المشترك ةبيئي ةفتكون الدوله ذات إستدام

 للحدود. ةالعابر  ةوتقليل التأثيرات البيئي ةالعالمي ةحماية البيئ
 

  ةاإلقتصادي ةاإلستدام-2
لضمان رفاهية  ةوسيل ةفى حد ذاتها ولكنها من منظور اإلستدام ةليست غاي ةاالقتصادي ةإن اإلستدام

ين من خالل التوسع فى فرص التوظيف وتحسين توزيع الدخل ، إنها تتطلب تغييرًا فى السكان المحلي
 .ةمضمون النمو بما يجعله أقل كثافه فى استخدام الموارد والطاق

 

  ةاإلجتماعي ةاإلستدام-3
تعزيز فرص الحياه شركاء فى على أنه يجب أن يصبح األفراد والمؤسسات  ةاإلجتماعي ةتؤكد اإلستجاب

 ة.الحاضرة واألجيال القادم لألجيال

 :(4رقم )ويمكن تلخيص أنواع اإلستدامة فى الشكل 
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 أنواع اإلستدامة (4شكل )

 
 

  السياحية ةالبيئي ةمؤشرات اإلستدام 2/2/4

وليس الوضع البيئى الحالى فقط،  ةللعقود القادم ةالبيئ ةعلى حماي ةلدولقدرة ا اإلستدامة البيئيةتعكس مؤشرات 
مؤشرات قياس اإلستدامة البيئية  (5شكل رقم )ويوضح  ،ةمكونات رئيسي ةخمس ةالبيئي اإلستدامةويتضمن قياس 

.(Directorate, 2008؛ 2008)فاخر، السياحية 

أنواع اإلستدامة

اإلستدامة اإلجتماعية اإلستدامة اإلقتصادية اإلستدامة البيئية

األنظمة البيئية

ة تقليل الضغوط البيئي

يةتقليل الهشاشة اإلنسان

ةالقدرة االجتماعية والمؤسسي

القيادة الدولية 
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 ( مؤشرات قياس اإلستدامة البيئية السياحية5شكل رقم ) 

 مؤشرات قياس اإلستدامة البيئية السياحية

 مؤشرات

  األنظمة البيئية

مؤشرات خفض 

 البيئيةالضغوط 

مؤشرات خفض 

 القابلية البشرية 

القدرة مؤشرات 

المؤسسية 

  اإلجتماعية

مؤشرات 

 المسئولية العالمية

 جودة الهواء -1

 التنوع البيولوجى -2

 األرض -3

 نوعية جودة الماء -4

 نوعية الماء -5

جهود المشاركة  -1

 والتعاون الدولى

من  زإنبعاث الغا -2

 الزراعات المحمية

خفض الضغط البيئى  -3

 عبر الحدود

 الحوكمة البيئية -1

 الكفاءة البيئية -2

إستجابة القطاع  -3

 الخاص

 العلوم والتكنولوجيا -4

 الصحة البيئية -1

ضروريات الحياة  -2

 البشرية

الخفض البيئى المرتبط  -3

بالقابلية للضرر من 

 الكوارث الطبيعية

 خفض تلوث الهوء -1

 خفض الضغط السكانى -2

خفض ضغط النظام  -3

 البيئى

خفض الفاقد وضغط  -4

 اإلستهالك

 إدارة الموارد البيئية  -5
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المقاييس المختلفة التى يتم قياسها للتحقق من مؤشرات اإلستدامة البيئية السياحية فعلى  (5شكل رقم )ويوضح 
جب التأكد من جودة الهواء بالمقصد السياحى ووجود تنوع يمؤشرات األنظمة البيئية لكى يتحقق سبيل المثال 
 احى مستدام.كيد على نوعية وجودة المياه المتوفرة مما يساعد على قيام نشاط سيبيولوجى والتأ

ودقيقه لصنع القرار البيئى بناءًا  ةأداه هام أنهافى  السياحية ةالبيئي ةلإلستدام ةوتنعكس أهمية المؤشرات السابق
، باإلضافة إلى ية البشريه كمقياس للتقدم الدولىبديل لمؤشر التنم، كذلك فهى ةوقوي ةثابت ةعلى دعائم تحليلي

 (.2009؛ عيسانى، 2008)فاخر،  تعكس األداء البيئى ةمفيد ة أدا أنها 

، السياحية ةالبيئي ةلإلستدام ةفى درجة واحده تعكس مدى القابلي ةويتم تجميع هذه المكونات والمؤشرات السابق
تحقق وضع بيئى أفضل فى  ةفإن ذلك يعكس توافر شروط بيئي ةالبيئي ةلإلستدام ةوكلما ارتفعت درجة القابلي

 خاص وللسكان المحليين بشكل عام. بشكلللنشاط السياحى  المستقبل
 

 ةالسياحي ةمؤشرات قياس اإلستدام 2/2/5
؛ عبد الجليل، 2016 وقسمت إلى )زعرور، بقياس اإلستدامة السياحية ةالخاص مؤشراتضع مجموعه من التم و 

 (:Fiala, 2008؛ 2014

  ةالمؤشرات البيئي-1
 ةفى المقصد السياحى وإذا تجاوزت المنطقوينبنى هذا المؤشر عل مدى ضغط النشاط البشرى على البيئة 

ينتج عن ذلك مجموعة من األضرار، والتى يتم قياسها من خالل المؤشرات لها  ةاالستيعابي ةالطاق ةالسياحي
 البديلة التالية:

 .ةسائل وأ ةسواء كانت صلب :مؤشر معالجة النفايات .أ
 ةالسكان المحليين أو معدل المنطق: ويقيس معدل كثافة السائحين إلى ةمؤشر كثافة استخدام الترب .ب

 مساحة المنطقة ككل.السياحية إلى إجمالى 
: ويقيس حجم استخدام السائحين للمياه إلى حجم استخدام السكان مؤشر كثافة استخدام المياه .ج

 .للشرب ةالصالح ةإلى الحجم الكلى المتاح من الميا ةالمحليين أو بحجم استخدام السائحين للميا
وكذلك  ةمن السن ة:  ويقيس مدى تلوث الهواء خالل فترات مختلفالجو من التلوثمؤشر حماية  .د

تستوجب العمل  ةالتى تكتسب صفة اإلستدام ةالسياحي ة، ومعنى ذلك أن التنميةالمواسم السياحي
 .ةللحفاظ على البيئ ةالسياحي ةللمنطق ةاإلستيعابي ةعلى عدم تجاوز الطاق
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  ةالمؤشرات االجتماعي-2
على واقع اإلنعكاس المتعاظم للنشاط السياحى على الصعيد االجتماعى  ةوترتكز المؤشرات االجتماعي       

 :مؤشرات تقيس هذا الجانب تتمثل فىوهناك عدة 
 ةعلى الظروف المعيشي ة: ويقيس هذا المؤشر مدى تأثير السياحمؤشر اإلنعكاس االجتماعى .أ

 .التوظيف والتعليم لمحليين من حيثلسكان المقصد السياحى ا
 ة: ويحدد هذا المؤشر مستوى الرضا لديهم على المشاريع السياحيمؤشر رضا السكان المحليين .ب

 .والتجاوب معها
ويقاس بمدى تطور  المقصد السياحى: ويعكس هذا المؤشر تدفق السائحين على مؤشر األمن .ج

 . المقصد السياحىبالسكان المحليين  وسط ةالجريم
: ويمثل مدى انعكاس تطور النشاط السياحى على مستوى صحة السكان ةالعاممؤشر الصحة  .د

 .ألطباء والممرضين إلى عدد السكانالمحليين ويقاس بعدد ا

 المؤشرات االقتصاديه -3
بقياس تأثير النشاط السياحى على المجتمع المحلى وتتضمن هذه المؤشرات  ةتختص المؤشرات االقتصادي

ى وميزان فى الناتج القوم ة، مؤشر الدخل واالستثمار، ونسبة المساهمةاألجنبي ة، مؤشر العملةمؤشر العمال
  .المدفوعات

 :(6رقم )ويمكن تلخيص مؤشرات قياس اإلستدامة السياحية فى الشكل 
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 مؤشرات قياس اإلستدامة السياحية (6شكل رقم )
 

 

  ةفى قطاع السياح ةفى تطبيق اإلستدام ةدور الجهات المختلف 2/2/6
 ةالمنوط ةوضع تصور عام للممارسات العملي ينبغى على الجهات التى تشارك فى تحقيق اإلستدامة السياحية 

أو السائحين وفيما يلى  ةقطاع عام أو قطاع خاص أو مجتمعات محلي تسواء كان ة من هذه الجهاتبكل جه
 (:2014 لدور كل منها )الديب، توضيح

 

 (ةالمؤسسات الحكوميم )دور القطاع العا 2/2/6/1
األجهزة الرسمية القائمة على على المؤسسات الحكومية المعنية بالنشاط السياحى والمتمثلة فى ينبغى 

 أن تبذل بعض الجهود سعيًا إلى تحقيق اإلستدامة السياحية والتى من أهمهاإدارة المقاصد السياحية 
 :(2014)الديب، 

مؤشر معالجة النفايات

مؤشر كثافة إستخدام التربة

مؤشر إستخدام المياه

مؤشر حماية الجو من التلوث

مؤشر اإلنعكاس االجتماعى

مؤشر رضا السكان المحليين

مؤشر األمن

مؤشر الصحة العامة
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وصياغة وثيقه عامه تحدد فيها األهداف المتوقع تحقيقها من خالل تبنى  ةالسياحي ةالتخطيط لإلستدام -1
 . فى القطاع السياحى ةوتطبيق مبادئ اإلستدام

بالحفاظ على البيئه سواء  ةوالمهتم ةايجاد فعاليات للتعاون بينها وبين الجهات اآلخرى غير الحكومي -2
 .ةقليميإأو  ةكانت محلي

 .ةوالقوانين وارشادات الحمايه للموارد البيئيإنشاء نظام متكامل من التشريعات  -3
 .ةالسياحي ةالقيام بأبحاث علميه ودراسات على المستوى القومى واالقليمى لكافة األنشط -4
والمشاركه للمجتمع المحلى مع ضمان حماية السياحه للتراث الحضارى ة يجاد آليات وأساليب للتوعيإ -5

 .ةواألثري ةومنع االتجار بالموروثات الثقافي
لذلك مع دراسة التأثير  ةووضع المعايير الالزم ةفى المناطق السياحي ةتخطيط المساحات األرضي -6

 .عطاء التراخيص لهاإ قبل  ةالبيئى للمشروعات السياحي
مع تطبيق  ةالخاصة فى المناطق ذات الحساسي ةالسياحي ةلتطبيق مفهوم اإلستدام ةخاص ةاعطاء أولوي -7

والعمل على وضع معايير لتقويم  ،داره السياحيهفى مجال اإل ةوالشامل ةالكامل ةدارة الجودإفلسفة 
 .نسبه لجميع المشاركين فى تحقيقهابال ةاإلستدام

 

 :دور القطاع الخاص 2/2/6/2
يتبعها السائحين النشاط السياحى والممارسات التى فى البداية معرفة طبيعة  القطاع الخاص وينبغى علي      

 :(2014)الديب،  ور القطاع الخاص فى عدة محاور هى، ويتمثل دالسياحىالمستهدفين بالمقصد 
دارة مخلفات الصرف الصحى بأسلوب مالئم بيئيًا مع توعية إالكفاءة فى ترشيد استخدام مصادر المياه و  -1

والحفاظ  ةالتركيز على ترشيد استهالك الطاقو  ةالعاملين والمجتمعات المحليه والسائحين بالقضايا البيئي
 .يهاعل

 .عادة تدويرهاإ استخدامها وكذلك  ةعادإ و  ةالتقليل من المخلفات الصلب -2
 .ةماالمستد ةالسياحي ةفى تحقيق التنمي ةوالمساهم ةتخطيط المساحات فى المناطق السياحي -3
 .ةتشغيل النقل السياحى بطرق تتالءم مع الحفاظ على البيئ -4

 

  ةدور المجتمعات المحلي 2/2/6/3
أهمها عقد المحاضرات وورش السياحية ة فى عمليه التخطيط لإلستدام ةالمجتمعات المحليتتعدد مشاركات 

ة ومدى مالئمتها لظروف المجتمع المحلى، ويتركز دور المنظمات غير الحكومي ةالعمل لمناقشة خطط اإلستدام
 :(2014)الديب،  وذلك من خالل ةفى أنها المتحدث الرسمى بإسم مصالح المجتمعات المحلي
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 .اعين الحكومى والخاص على حد سواءللقط ةتقديم المشورة والرأى على جميع المستويات التخطيطي -1
 ةواعتماد المشروعات السياحي ةتقديم كافة المعلومات الالزمه لكل المشاركين فى عمليات التنمية السياحي -2

جدية  ، ومدىةختلفلآلثار الم ةوالمتابع ةورفض كل ما يخالف ذلك مع الرقاب ،والخطط التى تحققها
 .ةفى االلتزام بمبادئ اإلستدام ةفى عمليات التنمي ةاألطراف المشارك

 ةالتى يمكن الحصول عليها نتيجة تطبيق مبادئ اإلستدام ةفى توعية الناس بالفوائد االقتصادي ةالمشارك -3
والسائحين فى مع تحديد دور كل من القطاع العام والقطاع الخاص  ةوحماية الموارد الطبيعي ةالسياحي

 .للقطاع السياحى ةتحقيق اإلستدام

من الدور السلبى إلى  وتحت مظلة التنمية السياحية المستدامة ينتقل دور المجتمعات المحلية وخالصة القول
فى القرارات ووضع  ةمشاركالإلى  ةماالمستد ةالسياحي ةآلثار التنمي ةفهى تتحول من كونها مستقبل ،الدور الفّعال

 .ةوتعظيم اآلثار اإليجابي ةضوابط لآلثار السلبي
 

 دور السائحين  2/2/6/4
)الديب،  دورهم فى عدد من النقاط أهمها دور كبير فى تحقيق اإلستدامة السياحية والذى يتمثل يلعب السائحين

2014): 
وممارسة  ةفيما يتعلق بالتراث الثقافى والحضارى والعادات والتقاليد االجتماعي ةالذاتي ةوالثقاف ةالمعرف -1

 بالحفاظ عليهم.واإلهتمام  فى المقصد السياحى ةالمحلي ةالسلوك المناسب للعادات والتقاليد والثقاف
 والتى تهتم وتطبق مبادئةالعالي ةذات الجود ةاختيار وسائل النقل والخدمات والمنتجعات السياحي -2

 اإلستدامة.
 .ةوالمحافظة على البيئ ةيالبيئ ةفى حمالت التوعي ةالمشارك -3

يمكن تلخيص دور الجهات المختلفة فى تطبيق اإلستدامة فى قطاع السياحة فى من خالل العرض السابق و 
 :(7شكل رقم )ال
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 دور الجهات المختلفة فى تطبيق اإلستدامة فى قطاع السياحة (7شكل رقم )
 

أهمية ما يصبه كل قطاع من القطاعات لتحقيق مبادئ اإلستدامة بالقطاع السياحى فال  (7شكل رقم )ويوضح 
فى القطاع السياحى وصواًل  تزيد من فرص تحقيق اإلستدامةيمكن تغافل أحد القطاعات بل إن األدوار مجمعة 

والقائمين على لتحقيق السياحة المستدامة وهو أحد المصطلحات التى برزت بشكل كبير من الكتاب السياحيين 
 .إدارة المقاصد السياحية فى العقدين السابقين

ح النشاط السياحى بالمقصد السياحى ومن هنا ظهر مصطلويأتى كل ما سبق فى إطار تقليل األثر البيئى 
مقاصد  من العلماء لتحقيق األثر البيئى للسائحين بالفى محاولة آخر وهو البصمة األيكولوجية السياحية 

األخرى مثل لسياحة الحديث فى المجال السياحى متوافقًا مع المصطلحات وقد أتى هذا المفهوم السياحى 
 المستدامة واألثر البيئى للسياحة البيئية.

  
  البصمة األيكولوجية 2/3

التسعينات حين قام مجموعة من العلماء بتطوير مقياس تأثير األفراد مفهوم البصمة األيكولوجية إلى بداية  يعود
رؤية تأثير األنماط اإلستهالكية البشرية على  تساعد علىأداه على الموارد الطبيعية وهو بمثابة والمجتمعات 

تطبيقه على المستوى الفردى أو المحلى أو العالمى ، وهذا المقياس يمكن (2012)عمرات، الموارد الطبيعية 
قياس لقياس إجمالى ما يستهلكه الفرد أو مجموعة سكان مدينة أو منطقة أو دولة معينة من الموارد الطبيعية و 

 .(Wackernagel et al.,1999)حجم الضرر الذى يولده استخدام هذه الموارد على الطبيعة 
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بدأ باحثون فى جامعة كولومبيا بقياس مساحة األرض المطلوبة لتزويد السكان وفى نفس الحقبة من التسعينات 
وكذلك قياس المساحة التى يتطلبها امتصاص  بالموارد بشكل عام بناءاً على معدالت اإلستهالك المتباينة جغرافياً 

 (1)(ghaكتار العالمى )نفاياتهم وقد أطلق على هذه الطريقة المبتكرة أيضًا " البصمة األيكولوجية " وتقاس باله

ومن ثّم فإن تحليل البصمة األيكولوجية يساعد على صناعة القرار فيما يتعلق بإستخدام  (،2014)أومرى، 
 . (2014)السيد، الموارد البيئية والتعرف على النواحى التى يمكن بها التقليل من الضغط على البيئة 

المستوى العالمى أن النمط اإلستهالكى للمجتمع اإلنسانى أدى ولقد أظهرت تحاليل البصمة األيكولوجية على 
إلى خلق ضغط كبير على الموارد الطبيعية المتاحة حيث أن إستهالك الموارد الطبيعية يزيد على قدرة الطبيعة 

ى ستهلك من تلك الموارد، أو بعبارة أخرى يمكن القول بأن البصمة األيكولوجية تمثل الطلب علعلى تجديد ما ي  
 (.Rees, 2000; Ferng, 2009؛ 2009)رداد، الموارد الطبيعية من قبل البشر 

ولذلك تتعرض موارد األرض الطبيعية لضغوط كبيرة فى الوقت الحاضر بسبب تزايد عدد سكان العالم وتزايد 
جم الضغوط طلبهم على هذه الموارد بصورة كبيرة، وبالتالى فإن هناك حاجة إلى فهم حالة الموارد الطبيعية وح

 رهاإستمراالملقاه عليها بصورة أفضل، ليس بهدف المحافظة على نوعيتها وجودتها فقط ولكن من أجل إستدامتها و 
 (.Costanza, 2000; Cole and Sinclair, 2002؛ 2009)المبارك،  يةجيال المستقبلاألإلى 

األيكولوجية فى تزايد، وهناك دالئل تشير إلى وعلى الجانب اآلخر ال يزال الطلب البشرى على خدمات النظم 
مقاييس  وجود أن هذا الطلب يفوق القدرة التجددية واإلستيعابية للموارد المتاحة، وطبقًا لذلك فهناك حاجة إلى

وتوافر الحد األدنى من  ،تتبع الطلب البشرى على القدرة اإلستيعابية للنفايات وإستيعابها داخل المحيط الحيوى ل
 (.AbdelWarith, 2013) هذه المقاييس هو "البصمة األيكولوجية"أهم إلستدامة ولعل أحد ظروف ا

البصمة األيكولوجية تقيس اإلستهالك البشرى للموارد الطبيعية  يمكن التوصل إلى أن وبناءًا على ما سبق
المدير العام  (Cloude Martin)مقارنًة بالقدرة األيكولوجية لألرض على تجديدها، وفى هذا يذكر كلود مارتن

إن المعدالت الحالية لإلستهالك  (Gland, Switzerland)للصندوق العالمى للحياة البرية فى غالند بسويسرا 
بحلول  قدرة األرض على التجديدفى تزايد مما يشير إلى أن البصمة األيكولوجية البشرية ستصل إلى ضعف 

 (.Bhatt et al.,2012) م2050عام 

                                                             
ويعرف الهكتار العالمى بأنه وحدة المساحة التى تشمل القدرة على االنتاج البيولوجى بما فى ذلك استيعاب النفايات للنظم ( 1)

 .(Acosta, 2009األيكولوجية المخصصة الستخدامها ) 
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ذلك فإن البصمة األيكولوجية تعكس االستهالك البشرى للمناطق البيولوجية للنظام البيئى وبهذا وعالوة على 
الوصف فهى تعد بمثابة أداة لتواصل االعتماد البشرى على النظم األيكولوجية للدعم الحياتى ويمكن أن تكون 

ية وتطبيع أنواع مختلفة من المناطق البصمة األيكولوجية كذلك مؤشر بسيط وحيوى للتقييم البيئى للموارد الطبيع
 (.Deutsch et al., 2000; Chen et al., 2007)الحيوية فى وحدات مشتركة من الهكتارات العالمية 
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تناول العديد من الباحثين مفهوم البصمة األيكولوجية فى الكتابات العالمية بغرض توضيح المفهوم وأبعاده 

( ثم بعد ذلك تم تطوير المفهوم بواسطة 1990) Reesالمختلفة ويرجع اقتراح مفهوم البصمة األيكولوجية إلى 
Wackernagel and Rees (1996ليستخدم كوسيلة بسيطة لمقارنة است ) دامة الموارد بين السكان المختلفين

(Rees,1992; Wackernagel and Rees, 1996; Qin-Pu et al., 2008.) 

ويتعلق مفهوم البصمة األيكولوجية باإلستهالك البشرى للموارد الطبيعية، وقد تم وضع هذا المؤشر لقياس مدى 
من معدل التجدد الطبيعى لهذه  اإلستدامة ومدى سرعة منطقة ما أو بلد ما فى إستهالك مواردها بمعدل أسرع 

ية لمساحة األراضى والمياه الالزمة إلنتاج مختلف الموارد، وتقيس البصمة األيكولوجية أيضا مدى القدرة البيولوج
الدول التى  ويطلق على ،(2015)عبد الحليم، الموارد التى يستهلكها السكان واستيعاب النفايات الصادرة منهم 

أيكولوجية أكبر من قدرتها البيولوجية بدول " مدينة بيئيًا " أى أن لديها عجز أيكولوجى،  هتكون لديها بصم
مى الدول التى تزيد قدرتها البيولوجية عن بصمتها األيكولوجية بالدول " الدائنة بيئيًا " أى أنها فائض بينما تس

الرميدى، )أيكولوجى؛ علمًا بأن القدرة البيولوجية هى مقدار الحيز البيولوجى المنتج والمتاح لإلستخدام البشرى 
ص النفايات التى قدرة األنظمة البيئية على امتصا، وبمعنى آخر يمكن تعريف القدرة البيولوجية بأنها (2019

 (.;Galli et al., 2014؛ 2006 راضى،)نتاج مواد مفيدة لإلستهالك البشرى إتنتج من البشر و 

ما زال استخدام البصمة األيكولوجية لقياس مدى اإلستدامة فى البلدان العربية فى مراحل أولية  ويالحظ أنه
حيث أن الدول العربية تضغط بشكل كبير على الطبيعة إلنتاج غذائها ودفن نفاياتها، ولذلك تقع معظم البلدان 

فع مستوى البصمة األيكولوجية ارت 1961العربية اليوم تحت وطأة ديون أيكولوجية كبيرة فمقارنة مع عام 
هكتار عالمى للفرد وقد تسبب بهذا االنهيار عامالن  2,1إلى  1,2أى أنه ارتفع من  %78للمنطقة بنسبة 

مما أدى إلى ارتفاع عام فى معدل  ثالثة أضعاف ونصفأما األول فهو ارتفاع عدد السكان  ،أساسيان
اإلستهالك، والثانى فهو معدل االرتفاع الحاد فى كمية الموارد التى يستهلكها الفرد؛ فى حين نجد أن معدل 

هكتار  0,90إلى  2,2خالل خمسين عامًا من  %60الموارد المتوافرة للفرد فى البلدان العربية  انخفض بنسبة 
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خفاض إلى التزايد الكبير فى السكان وتدهور القدرة اإلنتاجية لألنظمة الطبيعية رجاع هذا االنإعالمى ويمكن 
تتسبب فى حدوث انعكاسات خطيرة  والتى؛ فى المنطقة بسبب التلوث واإلدارة غير المالئمة للموارد الطبيعية

فراط فى اإل التنمية منعلى البيئة، وقد حذرت التقارير السنوية المتتالية التى أصدرها المنتدى العربى للبيئة و 
استغالل الموارد باإلضافة إلى أن التغيرات المناخية والزيادة السكانية المرتفعة تضاعف من التحديات البيئية 

 (.2015 بوجالبة،)دارتها إوتحد من القدرة على  التى تواجه المنطقة

للبصمة األيكولوجية فعلى  فإن هناك عدد من الباحثين حاولوا التوصل إلى تعريف محددالذكر وكما سبق 
 سبيل المثال:

بأنها المساحة المقابلة لألراضى المنتجة والنظم األيكولوجية المائية الالزمة النتاج  Rees (1996)عرفها 
الموارد المستخدمة واستيعاب النفايات المنتجة من قبل مجموعه سكانية معينة على مستوى معيشى معين من 

ألرض، ووفقًا لهذا التعريف ال تستخدم البصمة األيكولوجية إال كأداة محاسبية لقياس الموارد أينما وجدت على ا
 ,Wackernagel and Rees)مدى اعتماد اإلنسانية على خدمات النظم األيكولوجية من حيث المساحه 

1996; Wackernagel, 1999; Ferguson, 2002; Ferng, 2005). 

ظمة معينين على أنها مساحة انتاجية من األراضى والمياه واألن وكذلك تعرف البصمة األيكولوجية لسكان
 Costanza) نتاج الموارد التى يستهلكها السكان واستيعاب النفايات التى ينتجها السكاناأليكولوجية المطلوبة إل

, 2000; Rees, 2001) 

( إلى أن البصمة األيكولوجية 2008)  عالمو Lenzen and Murray (2003 )فى حين أنه أشار كاًل من 
يقصد بها قياس األراضى الالزمة لتلبية احتياجات الفرد تبعًا لنمط العيش وحجم اإلستهالك فى مقابل اإلنتاج 

 واستيعاب مخلفاتهم.

( أنها إجمالى ما يستهلكه سكان دولة معينة من الموارد، وحجم 2014) وعطية( 2009) رداد كاًل من ذكرو 
 لذى يولده استخدام هذه الموارد على الطبيعة.الضرر ا

أنها استهالك الموارد الطبيعية ومتطلبات استيعاب نفايات تعدادًا بشريا محدداً مقابل إلى ( 2014) أومرى  وأشار
 مساحة األرض المنتجه.

الدولة بهدف ( أنها مؤشر لإلستدامة يرتكز على قياس استهالك الموارد من قبل سكان 2009) المبارك أوضحو 
 عطاء صورة عامة للنتائج البيئية المترتبة على استهالك الموارد الطبيعية.إ 
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نتاجية إبصمة األيكولوجية هى مقياس لمدى ( فإن ال2008) Venetoulès and Talberthووفقًا لما ذكره 
ستيعاب النفايات التى إو  نتاج الموارد التى يستهلكهاجها الفرد أو المدينة أو البلد إلاألرض والمياة التى يحتا

 .(Gaafar, 2015; Filimonau, 2016)تولدها باستخدام التكنولوجيا السائدة 

( أنها مقياس لمدى التأثير والضغط الذى يخلفه إنسان أو شعب فى مجتمع 2010) البرجاوى ذكر  فى حين أنه
على  بالموارد بشكل عام بناءً  معين على البيئة وهى تمثل مساحة األرض المطلوبة لتزويد السكان أو الفرد

 وكذلك قياس المساحة التى يتطلبها امتصاص نفاياتهم. معدالت االستهالك المتباينة جغرافياً 

( مفهوم البصمة األيكولوجية على أنها مقياس للطلب البشرى على 2012) Piquero and Fedraوضح أو 
النظم األيكولوجية لألرض، وهى مقياس للطلب على رأس المال الطبيعى الذى قد يتناقض مع القدرة البيئية 

لتى ومنطقة البحر الالزمة لتوفير الموارد ا للكوكب على التجديد، وهى تمثل كمية األرض المنتجه بيولوجياً 
 يستهلكها السكان واستيعاب النفايات المرتبطة بها.

كذلك يمكن تعريف البصمة األيكولوجية على أنها مجموع مساحة األراضى والمياة فى فئات أيكولوجية متنوعة 
يطالب بها المشاركون فى ذلك االقتصاد النتاج جميع الموارد التى يستهلكونها واستيعاب جميع نفاياتهم التى 

 Wackernagel)ا بصورة مستمرة باستخدام التكنولوجيا السائده فى وقت الحق لقياس القدرة البيولوجيةيولدونه

and Monfreda, 2004; Chen and Chen, 2006.) 

أنها مجموع األراضى المنتجة بيولوجيا والموارد المائية التى تنتج ب Huiqin and Linchun (2011)  عرفهاو 
 يستهلكها السكان وتستهلكها النفايات التى ينتجها السكان فى مدينة معينة أو بلد معين.جميع الموارد التى 

( تعريفًا للبصمة األيكولوجية 2013) Ravi and Subhaو  Wood and Garnett (2009 ،)وقدم كالً من 
وارد لسكان بأنها مقياس للطلب البشرى على مساحة األراضى البيولوجية المطلوبة لدعم المتطلبات من الم

معينين أو ألنشطة محددة، ويشمل ذلك مساحة األرض الالزمة لتوفير الموارد البيولوجية )الموارد الخام 
فضاًل عن المساحة الالزمة الستيعاب انبعاثات ثانى أكسيد الكربون المنبعثة  (واألخشاب واألغذية وما إلى ذلك

 يكولوجية هى مؤشر آلثار استهالك السكان.صمة األببسبب أنماط استهالك سكانها وبالتالى فإن ال

وبناءًا على ما سبق يمكن تقديم استخالص مفهوم للبصمة األيكولوجية على أنها مقياس للطلب البشرى على 
النظم والخدمات األيكولوجية ومساحة األراضى المنتجة بيولوجيا والموارد المائية التى تنتج الموارد التى يستهلكها 

ص نفاياتاهم واستيعاب ثانى أكسيد الكربون، وكذلك فهى مقياس لمدى تأثير االستهالك البشرى السكان وامتصا
 على الموارد الطبيعية مقارنة بالقدرة البيولوجية واالستيعابية لألرض على التجديد.
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رد ويمكن تناول المفهوم من اتجاه آخر حيث يمكن القول بأن البصمة األيكولوجية ألى سكان محددين )من ف
إلى مدينة بأكملها أو بلد بأكمله( هى المساحة الكلية لألراضى المنتجة بيولوجيا والنظم األيكولوجية للمياة 
)الغابات واألراضى الزراعية وأراضى الرعى والمنطقة المبنية والبحر( والتى تتطلب توفير جميع الموارد 

المنتجة بطريقة مستدامة فى أى مكان على  عادة استيعاب جميع االنبعاثاتإ و المستخدمة بطريقة مستدامة 
 ,Gossling et al., 2002; Bagliani et al., 2004; Chen)األرض يمكن أن تقع فيه األرض والمياه

2005.) 

باإلضافة إلى ما سبق ذكره فإن عدد من الباحثين قاموا بعرض نطاق أوسع للبصمة األيكولوجية ذكروا أنها 
راضى المنتجة بيئيًا استنادًا إلى تصنيف االتحاد العالمى لحفظ الطبيعة تعنى بست فئات رئيسية من األ

 ;Wackernagel and Rees, 1996; Vurren and Smeets, 2000; Bagliani et al., 2004)وهى

Monfreda and Wackernagel, 2004; Burgess and Lai, 2006 .) 

 المستخدمة بطريقة مستدامة.نتاج كمية الطاقة وهى الطاقة المطلوبة إل الطاقة: .أ
: وهى السطح المطلوب لزراعة جميع المنتجات الغذائية وغير الغذائية المشتقه من األراضى الزراعية .ب

 الزراعة.
: وهى السطح المطلوب النتاج المنتجات الحيوانية وهذا يشمل جميع اللحوم ومنتجات أراضى الرعى .ج

 األلبان والجلود والصوف.
 نتاج األخشاب. المخصصة إلالنظم الطبيعية : وهى منطقة الغابات .د

مكرسة لتوطين المبانى والبنية التحتية  ألنهاغير منتجة بيئيا حيث أنها : وهى متدهورة األراضى المبنية .ه
 والخدمات وغيرها.

 : ويقصد بها السطح المطلوب لدعم استهالك المأكوالت البحرية.مصائد األسماك .و
 للبشر.البصمة األيكولوجية  خفيفعالميًا وذلك فى إطار توقد تم إستخدام هذا التصنيف 
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 ;Rees, 1992)( أول تحليل للبصمة األيكولوجية فى التسعينات 1990) Reesتناولت دراسة 

Wackernagel, 1994)كالً من ، وعرف Wackernagel and Rees (1996) و Hunter and  

Shaw(2007)  البصمة األيكولوجية بأنها أداة محاسبية تمكننا من تقدير إستهالك الموارد ومتطلبات استيعاب
 هاوهى تعمل على الحد من التأثير البشرى على األرض والهدف من النفايات لسكان محددين أو اقتصاد معين

ومن ثّم  (،Hurley and et al., 2007)هو قياس قدرة األرض على توفير متطلبات االستهالك البشرى 
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فى العديد من البلدان  لقياس االستهالك البشرى للموارد الطبيعيةشائعاً أصبحت البصمة األيكولوجية اآلن مؤشرًا 
 (.Barrett et al., 2005; Huang, 2007)على الصعيدين المحلى والعالمى 

حيث مساحة افتراضية تقريبية من ويصور تحليل البصمة األيكولوجية هذه المطالب على الموارد الطبيعية من 
األرض أو البحر )المحيط الحيوى( مع حجم البصمة، ويشار اليها أحيانا بالقدرة االستيعابية المخصصة لسكان 

 ;Moffatt, 2000; Wackernagel and Yount, 2000) معينين يحددها نمط الحياة الخاص بهم

Hunter and Shaw,2007; Kitzes et al., 2007.) 

ى الرغم من وجود آراء متباينة حول استخدام البصمة األيكولوجية فإن تحليل البصمة األيكولوجية يوفر وعل
 ،(Costanza,2000; Qin-Pu et al., 2008)معلومات كافية وهامة عن التأثيرات البشرية على الطبيعة 

يفت ( وبعض التحسينات التى أض1996) Wackernagel and Reesوباستخدام الصيغة األولية من قبل 
تحليل البصمة األيكولوجية يطبق أساسًا لتقدير ومقارنة خدمات النظام األيكولوجى المعتمدة لدعم  مؤخرًا فإن

 ;Wackernagel and Rees, 1996)اإلستهالك السكانى للبدان المختلفة وكشف اإلفراط البيئى 

Wackernagel et al., 1999; Qin-Pu et al., 2008.) 

نتاجية جماليًا للطلبات على اإلإتقديرًا ( فإن البصمة األيكولوجية توفر 2007) Hunter and Shaw وطبقًا ل
فإن البصمة األيكولوجية  عامالحيوية والقدرة على استيعاب النفايات التى تفرضها أنماط الحياة البشرية، وبشكل 

 .مصممة خصيصًا للتعبير عن األثر البيئى الكلى من حيث الضغط على المحيط الحيوى العالمى

نتاج السلع والخدمات من إلباإلضافة إلى ذلك فإن البصمة األيكولوجية تمثل مجاالت األراضى والمياة الالزمة 
دد وتوفير القدرة على االستيعاب البيئى للمحافظة على أجل تلبية استهالك السكان أو االقتصاد البشرى المح

 ,Wackernagel and Rees)جودتها البيئية على مستوى معين ) على مستوى الفرد أو المنطقة أو البلد( 

1996; Ferng, 2001; Moos et al., 2006 .) 

وعلى الرغم من أن عمليات تحليل البصمة األيكولوجية قد أجريت على مستوى العالم إال أن تقييم البصمة 
 McManus and Haughton, 2006; Von)األيكولوجية على المستوى المحلى غالبًا ما تكون أكثر شموالً 

stokar et al., 2006; WWF, 2006; Kitzes et al., 2009.) 

وقد استكملت تقييمات البصمة األيكولوجية على المستوى المحلى بالنسبة للعديد من الدول وقامت بعض الدول 
 ,.Fricker, 1998; Simpson et al., 2000; Haberl et al)بتحليلها عدة مرات باستخدام طرق مختلفة 

2001; Monfreda et al., 2004; Medved, 2006; WWF,2006; Kitzes et al., 2009.) 
مدادات إطلب المحلى على الموارد من خالل وتعانى معظم البلدان من عجز أيكولوجى بسبب عدم تلبية ال

محلية كافية وكثيرًا ما تعتمد هذه البلدان على بلدان أخرى تتمتع بفائض من الموارد الطبيعية فيما يتعلق بالطلب 
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 Globalأن يسهم فى استقرار البلد أيكولوجيا) المحلى وإذا كان هذا الفائض يدار بحكمة فإن ذلك يمكن
Footprint Network, 2010; Niccolucci et al., 2012 ،) وبناءًا على ذلك فإن البصمة األيكولوجية

 Niccolucci)تلعب دورًا أساسيًا فى القدرة التنافسية والعالقات بين الدول وكذلك فى نوعية حياة مجتمعاتها

et al., 2012.) 

ن البصمة األيكولوجية هى أداة محاسبية تساعد فى المقارنه بين العرض والطلب األيكولوجى، فعلى فإ وعليه
جانب العرض تقيس منهجية البصمة األيكولوجية القدرة البيولوجية على الطبيعة، ومن ناحية الطلب تقيس 

خدمات وانتاجها للنفايات ويعبر اعتمادات سكانية أو اقتصادية معينة لهذه القدرة من خالل استهالكها للسلع وال
فى وحدة مشتركة وهى الهكتار العالمى، ومن خالل حساب العرض  عن القدرة البيولوجية والبصمة األيكولوجية

والطلب بهذه الطريقة يهدف تحليل البصمة األيكولوجية إلى تقديم تمثيل بيانى لدرجة تجاوز االستهالك البشرى 
 ,Wackernagel and Rees,1996; Wackernagel and Yount)ى للقدرة التجددية للغالف الحيو 

2000; Wackernagel et al., 2005; Hurley et al., 2007.) 
 

 حساب البصمة األيكولوجية 2/3/3
( أن حسابات البصمة األيكولوجية توثق كّم القدرة التجددية 2005) .Wackernagel et alوضحت دراسة أ

 ;Sonak, 2004)السنوية للغالف الحيوى المطلوبة لتجديد مدخالت الموارد لسكان محددين فى سنة معينة 

Patterson, 2008; Kuo and chen, 2009; Stoeglehner and Narodoslawsky, 2009; 

Gaafar, 2015.) 

األيكولوجية بشكل غير مباشر اآلثار التى ال يسهل استيعابها بالطبيعة من خالل القدرة البيولوجية  وتحدد البصمة
 Acostaاألنشطة الحديثة سيظهر فى المستقبل القريب ) المتاحة، غير أن تدهور القدرة البيولوجية بسبب

and Moore, 2009الك البشرى الفعلى (، وقد صممت طريقة حساب البصمة األيكولوجية لتمثل االسته
 ,Wackernagel and Rees)للموارد البيولوجية وتوليد النفايات من حيث مساحة النظام األيكولوجى المعتمد 

1998; Rees,2003,2006; Wackernagel and Galli, 2007; kitzes et al., 2009.) 

( أنه بالمقارنه مع البصمة األيكولوجية يمكن اعتبار القدرة 2004) .Monfreda et al وقد أوضحت دراسة
البيولوجية مقياس للقدرة على التحمل البيئى عندما يتم حساب البصمة األيكولوجية للسكان المقيمين فى منطقة 

 Tinsley and)ما ومقارنتها مع القدرة البيولوجية للمنطقة ذاتها فإنه ي كتشف وجود أو عدم وجود فائض بيئى 
George, 2006; Patterson et al., 2008.) 
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وتتناول العديد من دراسات البصمة األيكولوجية القدرة البيولوجية لتحديد ما يسمى بالعجز األيكولوجى أو  
الفائض األيكولوجى، ويشير العجز األيكولوجى إلى أن احتياجات واستهالك البشر أكبر من القدرة البيولوجية؛ 

األيكولوجى فيشير إلى أن البلد قادر على توفير موارده المحلية مما يشير إلى اإلكتفاء الذاتى،  أما الفائض
وينبغى اعتبار البلد المكتفى ذاتيا مع البصمة األيكولوجية للفرد الواحد أكثر استدامة من بلد صغير مكتظ 

من البلدان الصناعية فى البلدان كندا  تعتبربالسكان مع انخفاض البصمة األيكولوجية للفرد، فعلى سبيل المثال 
البلدان الصغيرة  تعتبر هولندا منبينما ، الكبيرة ذات الكثافة السكانية المنخفضة من حيث الفائض األيكولوجى

 Vurren and) من عجز بيئى والتى تعانى ذات الكثافة السكانية العالية )ولكن أنماط االستهالك مماثلة(

Smeets, 2000.)  تعريف العجز األيكولوجى بأنه الفرق بين المساحة المتاحة )القدرة االستيعابية( حيث تم
  (.Bergh and Verbruggen, 1999)والمنطقة المستهلكة )البصمة األيكولوجية( 

 

 محليةحساب البصمة األيكولوجية ال 2/3/3/1
وغيرها، وهذا يعنى أن كل نشاط بشرى نسان موارد مثل الكهرباء والماء والغذاء والنقل والمنازل إكل يحتاج 

فى حساب استهالك فئات مختلفة  حساب البصمة األيكولوجيةمن األرض وتتمثل منهجية  مساحة يحتاج إلى
نتاج الخضروات التى إلاألرض الزراعية  كما سبق الذكر نتاجية، هذه الفئات هىمن خالل مؤشرات اإل

نستهلكها، والمراعى وهى سطح الماشية، والغابات وتتمثل فى استغالل األخشاب والورق، والمحيطات المنتجة 
وتتمثل فى سطح المياة لصيد األسماك، والمساحة المبنية وتتمثل فى البنية التحتية الحضرية، ومنطقة امتصاص 

بسبب استهالك  نبعاثات ثانى أكسيد الكربون إستيعاب ابات الالزم إلفى سطح الغثانى أكسيد الكربون، والمتمثلة 
نفاق على السكن والنقل وما إلى ذلك نتاج السلع االستهالكية واإلإفى  تسجلو نتاج الطاقة الوقود األحفورى إل

(Wackernagel and Rees, 1997; Ferng, 2009.) 

الموارد التى يستهلكها سكان البلد واستيعاب كل النفايات وتقيس حسابات البصمة األيكولوجية الوطنية جميع 
 ,.wackernagel et al., 1999; Monfreda et al)دراة المواردإباستخدام التكنولوجيا السائده و  التى يولدها

الطلب على  تتناولهذه البيانات  ،وتحسب البصمة األيكولوجية باستخدام البيانات الوطنية المجمعة (،2004
 ;Barrett et al., 2002حده )على  لكل مورددون الحاجة إلى معرفة كل استخدام نهائى الطبيعية د الموار 

Monfreda et al., 2004  .)  
وعالوة على ذلك فإنه من أجل تقديم إجابة كّمية للتساؤل حول مقدار القدرة التجددية المطلوبة للحفاظ على 

 Monfreda)تدفق معين للموارد تستخدم حسابات البصمة األيكولوجية منهجية تستند إلى ست افتراضات وهى 

et al., 2004:) 
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لكة والنفايات التى تولدها البلدان ولدى معظم البلدان من الممكن تتبع المبالغ السنوية من الموارد المسته -1
 احصاءات سنوية واسعة توثق استخدام مواردها.

أن تكون أغلبية هذه التدفقات من الموارد مرتبطة بالمجال البيولوجى الحيوى الالزم بتجديدها  يمكن -2
 واستيعاب نفاياتها.

ق ترجيح كل منطقة نتاجى موحد عن طريإ طق المختلفة من حيث متوسط هكتاريمكن التعبير عن المنا -3
نتاجها السنوى المحتمل للكتلة إلالستخدام ) أى نتاجيتها من الكتلة الحيوية القابلة إبما يتناسب مع 

 (.الحيوية القابلة لالستخدام
بعضها بعضًا من الموارد واستيعاب  توعبويمكن تجميع الطلب الكلى بإضافة جميع المناطق التى تس -4

وهذا يعنى أن أيًا من الخدمات أو تدفقات الموارد المدرجة فى حسابات البصمة االيكولوجية  ،النفايات
يتم توفيرها على نفس األرض أو البحر وضمان أن تضاف جميع المناطق مرة واحدة فقط للبصمة 

 االيكولوجية وإال فإن الحساب المزدوج سيؤدى إلى تضخيم تقدير الطلب الكلى.
مدادات الطبيعة ) القدرة البيولوجية( بشكل مباشر مع إالكلى للبصمة األيكولوجية و  لطلبيمكن مقارنة ا -5

بعضها البعض ويستخدم كل من الهكتارات الموحدة لقياس جوانب رأس المال الطبيعى المتمثلة فى 
ت الطلب على رأس المال الطبيعى مقابل قدرة رأس المال الطبيعى على تلبية الطلب ومن ثّم فإن المكونا

 قابلة للقياس. تكون  والمجاالت االجمالية
يمكن أن يتجاوز الطلب فى منطقة مساحة العرض، ويشير المخطط األكبر من القدرة البيولوجية إلى  -6

 رأس المال الطبيعى القائم.لأن المطالب تتجاوز القدرة التجددية 

يزيائية التى تنشرها الوكاالت االحصائية وتستخدم حسابات البصمة األيكولوجية الوطنية البيانات االقتصادية والف
على  ةمصادر بيانات شاملة وموثوقة متاحوالعلمية الدولية، وتعتمد حسابات البصمة الوطنية الكاملة على 

 (.Monfreda et al., 2004) نطاق عالمى

وجود الشبكة العالمية للبصمة األيكولوجية وبفضل  Wackernagel and Reesأسس  2003فى عام و 
فى ست قارات تعمل الشبكة على تطوير المعايير الدولية للبصمة من أجل تعزيز سالمة  والتى توجدشبكتها 

وة على ذلك فإن البصمة الع (.Ewing et al., 2008) وقابلية تطبيقات البصمة فى جميع أنحاء العالم
دولة فضاًل  160جية لما يقرب من من قبل الشبكة العالمية للبصمة األيكولو  األيكولوجية الوطنية تقدم سنوياً 

 1997عقود، وقد أجريت أول محاولة منهجية لحسابها فى عام  ةمن خمس تقتربعن المجاميع العالمية لمدة 
 Wackernagel and Colleagues  (Wackernagel et al., 1997; Baabou et al., 2017.)بواسطة
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لشبكة البصمة  محليةواسع هى حسابات البصمة الوفى الواقع إن أكثر المنهجيات المستخدمة على نطاق 
منظمة شريكة لها، وتغطى هذه الحسابات المرجعية أكثر  75العالمية التى وضعتها الشبكة العالمية للبصمة و 

 ,.Kitzes et al؛ 2006الصندوق العالمى للحياة البرية، )2003حتى  1961دولة وتمتد من عام  150من 

2009; AbdelWarith, 2013 ،) نوعية ودقة الحسابات القومية التابعة لشبكة  عمليات تحسينويشرف على
 Global footprint)تمع العالمى لباحثى البصمة جبحثية من المالمساهمات ال العديد منالبصمة العالمية 

Network, 2007; Kitzes et al., 2009; AbdelWarith, 2013.) 

ن البصمة األيكولوجية تقيس المتطلبات البشرية على النظم األيكولوجية كما سبق الذكر أو 
(Schwarzlmuller, 2009; Lawrence and Robinson, 2014،)  كذلك فهى تعتبر أداة فعالة وسهلة

 ,.Wackernagel and Silverstein, 2000; Shao et al)لقياس استهالك الموارد والقدرة االستيعابية

الموارد التى نتاج جيًا الالزمة لفئة بشرية معينة إلالبصمة األيكولوجية المساحة المنتجة بيولو ، وتتبع (2013
 ;Ceballos et al., 2005)ستيعاب النفايات التى تولدها وذلك باستخدام التكنولوجيا السائدة إيستهلكونها و 

Lawrence and Robinson, 2014.) 

نتاجية البيولوجية للنظام اإلية تعكس االعتماد البشرى على المجاالت باالضافة إلى ذلك فإن البصمة األيكولوج
المنتجات األيكولوجية باعتبارها جانبًا مهمًا من جوانب التغيير من قياس االستهالك البشرى أو  البيئى والبد

 Levett, 1998; Ferguson, 1999; Hunter, 2002; Senbel et al., 2003; Shaoالعالمى )البيئى 

et al., 2013.) 

بق نهج البصمة األيكولوجية على نطاق واسع، وقد أجريت دراسات عديدة تقيس البصمة األيكولوجية وقد ط   
 Bicknell et al., 1998; Wackernagel et al., 1999; Vurren and)منها  محلىعلى المستوى ال

Smeets, 2000; Haberl et al., 2001; Lenzen and Murry, 2001،)  وعلى المستوى اإلقليمى ومنها
(MCDonald and Patterson, 2004; Moore et al., 2013 )وعلى المستوى العالمى (WWF, 

2006.) 

وتحدد البصمة األيكولوجية اآلثار المباشرة وغير المباشرة من خالل تقدير مساحة األرض الالزمة لدعم كل 
 MCDonald and)نوع من أنواع استخدام الموارد وبالتالى فهى تلخص اآلثار األيكولوجية الخفية لكل نشاط 

Patterson, 2004; White, 2007.)  فى العديد من القطاعات والمجاالت وقد تم تطبيق البصمة األيكولوجية
 ومنها قطاع السياحة.
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 البصمة األيكولوجية فى السياحة  2/3/4
من الناتج  %11اعة نحو شكلت الصن 1999السياحة هى واحدة من أكبر الصناعات فى العالم وفى عام 

مليون وظيفة(، وقد نما النشاط  200من مجموع العمالة العالمية )نحو  %8جمالى العالمى وحوالى المحلى اإل
 World Travel)السياحى بسرعه كبيرة فى العديد من البلدان على مدى العقود الثالثة أو األربعة الماضية 

and Tourism Council, 1999; Hunter, 2002.) 

دارة السياحة، إإضافة إلى ذلك فإن فهم البصمة األيكولوجية لالستهالك السياحى هو قضية هامة فى مجال 
أن االستهالك المرتبط بالسياحة يمكن أن يوفر منافع اقتصادية لمقصد معين، بينما يحتمل أن يؤدى إلى  حيث

 ;Dodds and Butler, 2010)رجه آثار خارجية اجتماعية وبيئية سلبية سواء داخل المقصد المحدد أو خا

Munday et al., 2013.) 

وهناك أيضا أساس منطقى للسياسات العامة من أجل تحسين فهم وتحليل استهالك السياحة وما يتصل به من 
تواجه و  ،وعلى الرغم من تشجيع السياحة بشكل فعال والذى غالبًا ما يكون بدعم من الحكومة ،آثار بيئية

واالقليمية والوطنية تحديات مباشرة للحد من اآلثار البيئية لالستهالك وخاصة من حيث غازات دارات المحلية اإل
 Committee on Climate Chang, 2011; Europen Commission, 2011; Munday) دفيئةال

et al., 2013.) 

إن هناك مجموعة من األساليب يمكن من خاللها الحصول على وجهات نظر بشأن العواقب البيئية  كما
وأدوات  ،وتحليل فوائد التكاليف ،وتحليل دورة الحياة ،المصاحبة الستهالك السياحة وتشمل تقييم األثر البيئى

 ,MCDonald and Patterson, 2004; Becken and Hay)اجرائية عملية مثل نظم االدارة البيئبة 

2007; Munday et al., 2013.) 

على الجهة األخرى ويمكن أن تكون األنشطة السياحية عنصراً ايجابياً لالقتصاد المحلى للمقاصد السياحية ولكن 
األكثر وضوحا هو األثر البيئى على الطبيعة، ويمكن تقسيم اآلثار المتعلقة ، واألثر سلبية لها آثار قد تكون 

 ,Hunter, 2002; Castellani and Sala, 2008; Purvis)السياحية إلى فئتين رئيسيتين هما باألنشطة 

2008; Ozturk, 2016; Wang et al., 2017:) 
 

 الدرجة األولى: -1
جميع اآلثار الضارة الناتجة عن بناء المرافق السياحية والفنادق والمراسى والمطاعم ومواقع التخييم 

كانت تستخدم فى السابق ألغراض الزراعة أو المراعى  والتى ،فقدان التربةوالتى يمكن تلخيصها فى 
 .أو غيرها من األنشطة
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 الدرجة الثانية: -2
نتاج النفايات الصلبة والسائلة إهما  بالمقصد السياحى تتسبب فى حدوث مشكلتينوجود السائحين 

بمعدل كبير والتى تولدت خالل العام أو الموسم السياحى، واستخدام المياة والتلوث الجوى والبحري 
 وحركة المرور واالزدحام وما إلى ذلك بالمقارنة مع القدرة االستيعابية للمقصد. 

ئحين يزيد من البصمة األيكولوجية وكذلك عالوة على ذلك فإن توفير وسائل الراحة والخدمات السياحية للسا
 (. Dolnicar et al., 2010)األنشطة التى يمارسونها أو يشاركون فيها تستنزف الموارد الطبيعية 

، واستنادًا إلى نظرية البصمة األيكولوجية 2004دخال البصمة األيكولوجية للسياحة فى عام إوفى الصين تم 
( بدراسة البصمة 2014),.Zhang et al ( و 2007) Haisheng( و 2003)  Liuللسياحة قام كاًل من 

 ,Ferng, 2005; Jinhe)األيكولوجية للسياحة فى الصين والقدرة السياحية البيئية والتنمية السياحية المستدامة 

2008; Huiqin and Linchun, 2011.) 

 والذى يحققويؤكد تحليل البصمة األيكولوجية للسياحة على التقييم الشامل لتأثير األنشطة السياحية على البيئة 
، ويركز تحليل البصمة الكربونية للسياحة على آثار انبعاثات ثانى أكسيد الكربون من شامالً  ميزة كونه تقييماً 

مائية للسياحة على استهالك المياة من األنشطة السياحية األنشطة السياحية على تغير المناخ، وتركز البصمة ال
على الموارد المائية والتى تتميز بميزة اجراء تقييمات شاملة، وباعتبارها أدوات هامة وفعاله لتقييم صناعة 
السياحة التى يمكن أن تكون مستدامة فإن تحليل البصمة األيكولوجية للسياحة وتحليل البصمة الكربونية 

قياس تقوم برصد لفحص السياحة المستدامة و  مقبولللسياحة هى نهج كذلك وتحليل البصمة المائية  للسياحة
 (.Wang et al., 2017)تأثير صناعة السياحة واألنشطة السياحية على البيئة 

( إلى أن السياحة الدولية من المرجح أن تشغل أكثر من 2000) Wackernagel and Yountوقد أشار 
 ;Sonnion, 2004; Patterson et al., 2007; Kuo and Chen, 2009)مة األيكولوجية من البص 10%

Stoeglehner and Narodoslawsky, 2008; Gaafar, 2015.)  وفى السنوات األخيرة تم االعتراف
بوجود إستهالك متنامى للمياه فى صناعة السياحة بإعتبارها قطاع إستهالكى كبير مما يشكل خطر تدريجى 

  (.Essex et al., 2004; Gössling, 2015; Wang et al., 2013)المياه عالميًا بسبب نقص إمدادات 
 

 تطبيقات البصمة األيكولوجية فى السياحة 2/3/5
على الرغم من األهمية المحتملة الواضحة لتحليل البصمة األيكولوجية لبحوث وممارسات السياحة المستدامة 
إال أنه لم تبذل سوى محاوالت قليلة جدًا لدراسة البصمة األيكولوجية فى هذا السياق، وعند النظر فى البصمة 

ياحة المستدامة مع تحليل البصمة ( يربط بين تصورات الس2002) Hunterاأليكولوجية السياحية فإن 
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األيكولوجية ويجادل بأن المساهمة األساسية للبصمة األيكولوجية التى تغيب حاليًا عن الغالبية العظمى من 
األنشطة السياحية الفعلية أو المحتملة من حيث الطلب البيئى على نطاق واسع  ستحدددراسات األثر السياحى 

 ,Hunter and Shaw)غرافية ) على سبيل المثال منطقة المقصد السياحى ( وقد يمتد إلى خارج الحدود الج

2007.) 

وعلى الرغم من أن السفر )على سبيل المثال( هو جزء ال يتجزأ من صناعة السياحة فإن الدراسات القليلة نسبيًا 
 ;Gössling, 2000, 2002)قد تناولت اآلثار البيئية للسفر السياحى ضمن سياق السياحة المستدامة

Hoyer,2000; Becken, 2002; Simmons and Becken, 2004; Hunter and Shaw, 2007.) 

من مجموع البصمة السياحية الترفيهية يعود إلى السفر الجوى من وإلى المقصد  %90أن أكثر من  وقد و جد
لبصمة األيكولوجية فى المملكة المتحدة ا لدراسةباستخدام البيانات األولية والثانوية  هومثال ذلك فإن ،السياحى

(World Wildlife fund, 2002)  على أساس مكون من اثنين من منتجات العطلة الرسمية فى هاتحليلتم
المملكة المتحدة لمدة أسبوعين من مطار )جاتك( إلى الوجهات المتوسطة الشهيرة فى مايوركا وقبرص، وتبين 

هكتار عالمى  بينما كانت القيم المقابلة لقبرص هى  0,03مايوركا هى  أن البصمة األيكولوجية لكل ليلة فى
من إجمالى البصمة  %50هكتار عالمى على التوالى، وباستخدام ما يقرب من  0,93هكتار عالمى و  0,07

 األيكولوجية فى كلتا الحالتين تبين أن السفر الجوى هو إلى حد بعيد يمثل أكبر عنصر من البصمة األيكولوجية
 (.Hunter and Shaw, 2007)للعطالت 

ويوضح المثال السابق أن الفوائد المحتملة العتماد البصمة األيكولوجية كمؤشر بيئى رئيسى للسياحة المستدامة 
 Hunter)على الغالف الحيوى الناتج عن النشاط السياحى تأثير النشاط السياحى وسيلة لتحديد وفهم  يوفر

and Shaw, 2007.) 
من بالسياحة  عالقته( مفهوم البصمة األيكولوجية من حيث 1996) Wackernagel and Reesوقد قدم 

، وثالثها األنشطة السياحية، إلقامةفئات عريضة أولها النقل، وثانيها ا خمسعدة عوامل مجمعة فى  خالل
وقد (، Gösslıng et al., 2000; Dolnicar et al., 2010) وخامسها الطاقة، ورابعها استهالك األغذية

أظهرت الدراسات السابقة أنه من حيث المساهمة النسبية لهذه العوامل فى البصمة األيكولوجية الكلية فإن وسيلة 
البيئى وهو ما يمثل ما بين  النقل التى يتم اختيارها للوصول إلى المقصد السياحى هى أكبر مساهم فى الضرر

من السائحين، وبناءًا على ذلك يتفق الباحثون السياحيون الذين من البصمة األيكولوجية  %97لى إ 59%
يبحثون عن البصمة األيكولوجية السياحية عموما على أن االستدامة البيئية ال يمكن اعتبارها مجرد مفهوم 
محلى بل هى مفهوم عالمى يمكن التعبير عنه من حيث األثر البيئى الكلى أو البصمة األيكولوجية على 

 (.Dolnicar et al., 2010)المحلى المستوى 
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المستوى األعلى إلى المستوى األدنى من  ين، إمانهجأحد ويمكن حساب البصمة األيكولوجية المحددة باستخدام 
يستخدم نهج المركب التقليدى و ، (Hunter and Shaw, 2007) من المستوى األدنى إلى المستوى األعلى وأ

وتدفق التجارة لتقدير البصمة المحلية نهج البيانات الوطنية للطاقة  األدنىالمستوى األعلى إلى المستوى من 
يخصص بيانات دورة  من المستوى األدنى إلى المستوى األعلىللفرد، فى حين أن النهج القائم على المكّون 

 ,.Hunter amd Shaw, 2007; Dolnicar et al)الحياة المتاحة لمنطقة ما عبر مكونات البصمة الفردية 

2010.) 

البيانات الثانوية من مصادر استقصاءات الزائرين والمجالس السياحية  يتم الحصول علىوفى السياق السياحى 
 ;Peeters and Schouten, 2006)ومجالس الكهرباء وتعدادات السكان فى الحسابات والسجالت 

Dolnicar et al., 2010 .)   

تم تطبيق البصمة األيكولوجية فى صناعة السياحة لرصد األثر البيئى لسلوك وأنشطة يوبناءًا على ما سبق فإنه 
 Sonnino, 2004; Patterson et al., 2008; Kuo)السياح وذلك من أجل تقييم استدامة صناعة السياحة 

and Che, 2009; Stoeglehner, 2003; Gaafar, 2015.) 
 

 السياحةممارسات البصمة األيكولوجية فى  2/3/5/1
 :وتتمثل ممارسات البصمة األيكولوجية فى

 الطاقة: -1
( لمراقبة وإدارة اآلثار البيئية 1996) Wackernagel and Reesتم تطوير البصمة األيكولوجية بواسطة 

الناتجة عن صناعة السياحة، حيث  (1)العالمية لصناعة السياحة من أجل تقليل معدل إنبعاثات غازات الدفيئة
أن صناعة السياحة لها تأثير سلبى كبير على البيئة العالمية من خالل إصدار كميات كبيرة من غازات الدفيئة 

 ;Becken, 2002; Becken et Patterson, 2006والسبب الرئيسى فى ذلك هو إستخدام الطاقة )
Donclair et al., 2010م تطبيق البصمة األيكولوجية لرصد التأثير البيئى لسلوك (، وفى صناعة السياحة ت

 ;Sonnino, 2004; Patterson et al., 2008) وأنشطة السائحين من أجل تقييم إستدامة صناعة السياحة
Kuo and Chen, 2009ة من ر (. حيث تستهلك أنشطة السياحة المتمثلة فى النقل واإلقامة وغيرها كميات كبي

(. فعلى سبيل المثال يعد النقل السياحى مساهمًا رئيسيًا فى التلوث البيئى Dwyer et al., 2010الطاقة )
                                                             

فتقلل  (الشعة تحت الحمراء)ا توجد في الغالف الجوي تتميز بقدرتها على امتصاص األشعة التي تفقدها األرض غازات ( هي1) 

االحتباس  األرض إلى الفضاء، مما يساعد على تسخين جو األرض وبالتالي تساهم في ظاهرة من الحرارة ضياع

ثانى  -وغازات الدفيئة هى )بخار الماء .أكبر الدول في حجم انبعاثات الغازات الدفيئة الصين ، وتعدواالحترار العالمي الحراري

 .الكلوروفلوركربون -األوزون  –ان الميث –أكسيد النيتروز  –أكسيد الكربون 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
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بطريقة النقل والمسافات المقطوعة خالل الرحلة وإستهالك الوقود وتوليد إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون وفى 
 ,Wang, 2012; Wang and Hangالفنادق يعنى التكييف واإلضاءة إستهالك مباشر وغير مباشر للطاقة )

2013    .) 

وقد ناقشت العديد من الدراسات إستهالك الطاقة فى السياحة مع مراعاة النقل واإلقامة وأنشطة السائحين 
(Becken et al., 2003; gossling and hall, 2005; gaafar, 2015 فقد ذكر ،)Wackernagel 

and yout (2010 أن السياحة الدولية من المرجح أن تحتل أكثر من )من البصمة األيكولوجية  %10
(. وأيضًا تؤثر قرارات السائحين المتعلقة بنوع وسائل النقل واإلقامة واألنشطة التى Gaafar, 2015للكواكب )

ائحين المسئولية عن التأثير بختارون القيام بها على إستهالك الطاقة والتدهور البيئى فلذلك يجب أن يتحمل الس
 Woodsideالبيئى للخدمات السياحية التى يستخدمونها ألن سلوكياتهم ومواقفهم تؤثر على إستدامة البيئة)

and King, 2001; Becken et al., 2003; Chen, 2006; Becken, 2007; Doods et al., 2010.) 

حين وإستهالكهم ال سيما الموارد المحدودة مثل الطاقة لذلك تزداد أهمية الدراسات المتعلقة بسلوكيات السائ
وكذلك اآلثار البيئية اآلثار السلبية للسياحة على البيئة فى المقصد السياحى مما قد يساعد القائمين على إدارة 

 ,Gaafarالمقاصد السياحية فى تطوير سياساتهم نحو زيادة اإلستدامة وتقليل اآلثار البيئية السلبية للسائحين )

وبناءًا على ذلك فقد وجه عدد كبير من القائمين على إدارة المقاصد السياحية إهتمامًا كبيرًا لتطبيق  ،(2015
البصمة األيكولوجية من أجل قياس تأثير أنشطة السائحين على إستهالك الطاقة فعلى سبيل المثال قامت شركة 

South West Tourism (SWT) بيئة )بالتعاون مع معهد ستوكهولم للthe Stockholm Enviroment 

Institute( بتوظيف البصمة األيكولوجية إلدارة البيئة وتأثير السياحة عليها )Gaafar,2015.) 
 

 اإلقامة -2
لقطاع الضيافة وتتميز العمليات الفندقية بعدد هائل من األنشطة التى لها تعد اإلقامة أحد المجاالت الرئيسية 

وتنتج العمليات  ،(Kirk, 1995; Ottenbacher et al., 2009) الموارد العالميةتأثير جماعى كبير على 
ثانى أكسيد الكربون وثانى الفندقية إنبعاثات غازات الدفيئة التى يتم إطالقها فى الهواء على وجه الخصوص 

(، عالوة على ذلك فقد Verginis and Wood, 1999; Mbasera et al., 2016الكلوروفلوروكربون )
 160تبين أن الفنادق تمارس أكبر تأثير سلبى على البيئة فوفقًا للتقديرات، يطلق الفندق المتوسط ما بين 

كيلوجرام من ثانى أكسيد الكربون لكل متر مربع من مساحة أرضية الغرفة سنويًا ويتراوح  200كيلوجرام و 
خمس نجوم فى المتوسط، فى حين تنتج لترًا فى فندق  440و  170إستهالك المياة لكل سائح فى الليلة بين 

 (.Han et al., 2010; Bakowska, 2014كيلوجرام من النفايات لكل سائح فى الليلة ) 1الفنادق 
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(، Chan and Ho,2006فعالوة على ذلك هناك إهتمام متزايد بإنشاء فنادق خضراء من وجهة نظر السائحين )
ى واإلستهالك المفرط للطاقة والمياة مع التأثيرات السلبية التى حيث أنهم يعانون من وعى متزايد بالضرر البيئ

(، ولذلك يتم فرض معايير على الفنادق لتعزيز الفنادق Han et al., 2010تمارسها الفنادق على البيئة )
(، وهذا يلزم الفنادق بإظهار السلوك المسئول لتصبح فنادق صديقة للبيئة Moreo, 2008الصديقة للبيئة )

تشير إلى أماكن اإلقامة التى تلتزم بإتباع مختلف الممارسات السليمة بيئيًا مثل توفير المياة والطاقة  والتى
(، فعلى سبيل المثال يتم صرف مياة Manaktola and Jauhari, 2007وكذلك الحد من النفايات الصلبة )

ات واألنهار والبحار دون أى نوع الصرف الصحى والنفايات التى تعتمد على أماكن اإلقامة مباشرة فى البحير 
(، فيتبين مما Timothy and Teye, 2009من المعالجة مسبقًا مما يخلق مخاطر صحية وبيئية كبيرة )

سبق أن قطاع الضيافة يتسبب فى إحداث أضرارًا كبيرة مما يؤدى إلى التدهور البيئى على الرغم من أن آثاره 
 (.Timothy and Teye, 2009ل النقل بمختلف أنواعها )ال تكون كبيرة جدًا مقارنًة بآثار وسائ

 

 Taylorالنفايات الصلبة المتزايد يمثل تأثيرًا بيئيًا رئيسيًا إضافيًا على العمليات الفندقية ) ءعبومع ذلك فإن 

et al., 1994ولذلك فإنه من الميزات الجيدة لإلدارة البيئية أن تتخذ الفنادق إجراءات فى هذا الصدد فى ،) 
(، باإلضافة إلى ذلك فإن الفنادق Timothy and Teye, 2009السعى إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية )

بإعتبارها أماكن اإلقامة الرئيسية تلعب دورًا رئيسيًا فى الضيافة وهى تؤثر تأثيرًا إقتصاديا وبيئيًا كبيرًا على 
ر بيئى سلبى ومن الضرورى أن تتخذ إدارة الفنادق ( نظرًا ألن الفنادق لها تأثيTaylor et al., 1994البيئة )

 (.Mbasera et al., 2016)إجراءات للتخفيف من آثارها السلبية على البيئة 
 

وقد ركزت العديد من الدراسات على تدابير اإلدارة البيئية فى الفنادق من أجل التعامل بكفاءة مع القضايا 
(، وفى هذه Alvarez et al., 2001; Bansal, 2005; Hsieh, 2012البيئية الناتجة عن عملياتها )

ن للفنادق إستخدامها على سبيل المثال مكالدراسات تم تطوير تدابير اإلدارة للتعامل بكفاءة مع القضايا البيئية ي
ين إعادة تدوير النفايات وتوفير الهواء النقى وكذك الحفاظ على الطاقة والمياة والصحة البيئية للعاملين والسائح

(Hsieh, 2012 وذكر ،)Mbasera et al. (2016 بعض الممارسات الخضراء التى يمكن تطبيقها فى )
 أماكن اإلقامة وهى على النحو التالى:

 التى يمكن تطبيقها فى أماكن اإلقامة( الممارسات الخضراء 2جدول رقم )
 

 مبادرة أماكن اإلقامة الممارسات الخضراء
وضع وعاء زجاجى فى خزان المرحاض بحيث يقلل من كمية المياة المستخدمة  -1 اإلدارة المستدامة للمياة

 (.Allen, 2007فى كل تدفق مما قد يحدث فرقًا )
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لرى مالعب الجولف والمناظر ( 1)يمكن إستخدام المياة المستصلحة أو الرمادية -2
 ,Nhapi and Gijzen, 2005; Moreo) وغسيل السيارات الطبيعية

2008; Timothy and Teye, 2009.) 
تنفيذ تدابير خفض إستهالك الطاقة من خالل التشغيل قدر اإلمكان خالل ساعات  -1 ترشيد إستهالك الطاقة

 (.Hsieh, 2012النهار )
إستخدام المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة مثل مصابيح الطاقة الفلورية  -2

 (. ,2008Moreoوالتدفئة والتهوية وتكييف الهواء الموفرة للطاقة ) (2)المدمجة

إستخدام أجهزة استشعار األشغال فى الفنادق ألستخدام الطاقة فى الغرف  -3
 المشغولة فقط .

بالنسبة لغرف السائحين والمكاتب اإلدارية والمطابخ يمكن للفنادق شراء عبوات  -1 الشراء البيئى
ا مثل صناديق وأكياس الوجبات الجاهزة واألدوات صديقة للبيئة معاد تدويره

المكتبية وأنسجة التواليت وغيرها من المواد المصنعة من البضائع المعاد تدويرها 
 ,.1994Taylor et al ;)( 3)سابقًا أو التعبئة القابلة للتحلل الحيوى 

Timothy and Teye, 2009). 

 يجب على الفنادق شراء األطعمة المزروعة محليًا. -2
يتمثل الشراء األخضر للفنادق فى شراء منتجات قابلة للتحلل البيولوجى مثل  -3

مثل أدوات األكل ومحاليل التنظيف والصابون وأنسجة التواليت وغيرها من المواد 
 ,Timothy and eyeالمصنوعة والمخصصة لإلستخدام فى أماكن اإلقامة )

2009.) 
 (.Mansah, 2006المجتمع )التعليم البيئى مهم داخل  -1 الوعى المجتمعى

يمكن تقديم المعلومات البيئية للمجتمع من خالل مصادر متنوعة مثل  -2
التلفزيون والبرامج اإلذاعية ومقاالت الصحف والمجاالت والمنشورات فى 

 <المكتبات
ينبغى أن تشتمل أنشطة التدريب على الحفاظ على المشاركة فى المبادرات  -3

ثال تنظيف الشاطئ أو الحديقة ودعم جمعية البيئية المحلية على سبيل الم
 (.Taylor et al., 1994حماية البيئة ماديًا)

 

                                                             
وأحواض االستحمام والغساالت والمصارف األرضية، وتأخذ المياه الرمادية هي المياه الخارجة من المغاسل  المياه الرمادية:(1)

 ال تحتوي على مواد عضوية. اسمها من اللون الرمادي الذي تؤول إليه بعد من الركود وتتميز هذه المياه بأنها
 

المدمج أو المصابيح الموفرة وتسمى أيضا الضوء الفلوري ابيح التوهجية، ص( هى مصابيح تم تصميمها لتكون بديالً عن الم2)

 للطاقة أو أنابيب الفلوريسنت المدمجة.
 

هو طريقة طبيعية إلعادة تدوير النفايات، أو تحطيم المواد العضوية إلى مواد غذائية يمكن استخدامها من قبل الكائنات الحية ( 3)

 األخرى.
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 النقل -3
إن السياحة كصناعة تتكون من سلسلة من األنشطة والتى تتمثل وظيفتها المشتركة فى تلبية إحتياجات السائحين، 

طريق شركات الطيران )الطائرات( فصناعة السياحة تتضمن نشاط النقل والذى يتمثل فى سفر السائحين عن 
أو السفر عن طريق السفن أو عن طريق السكك الحديدية والطرق البرية والسيارات الخاصة واليخوت 

(، فالنقل ضرورى لصناعة السياحة والحياة اليومية وللسكان المحليين حيث أنه Stefanica, 2017السياحية)
العنص الوحيد فى صناعة السياحة الذى ال يستطيع السائح  يمثل أول عنصر من عناصر الرحلة السياحية وهو

اإلستغناء عنه، فهو يمثل سفر السائح وإنتقاله من منزله إلى المقصد السياحى، ولذا فإن خدمات النقل فى 
(، وهى Minciu, 2000صناعة السياحة تهدف إلى تطبيق الشروط المتعلقة بتنظيم نقل السائحين وأمتعتهم )

نشطة التى تهدف إلى تسهيل وتحقيق الخدمات السياحية، ومع ذلك فإن النجاح التقنى المسجل سلسلة من األ
فى مجال النقل يوفر نمو غير مسبوق فى التدفق السياحى ويشكل كبير وزيادة القدرة على الوصول إلى مقاصد 

 (.Matei, 2004; Sorupia, 2007; Stefanica, 2017سياحية بعيدة )
ك فإن النقل فى صناعة السياحة له تأثير كبير سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر وعلى الرغم من ذل

( 1)عن طريق إستهالك الطاقة والوقود األحفورى والتلوث مع التأثير على اإلحترار العالمى واألمطار الحمضية

أو التلوث الصوتى، وفيما  أو إستنفاد طبقة األوزون أو اضطراب النظم األيكولوجية بسبب اإلختناقات المرورية
 Chi andيلى عرض لآلثار الجانبية الرئيسية لوسائل النقل المختلفة المستخدمة فى السياحة على البييئة )

Stone, 2005; Stefanica, 2017:) 
 

 تأثير النقل الجوى على البيئة -أ
النقل الجوى هو أحد أكثر وسائط النقل شيوعًا بسبب إنخفاض وقت السفر والراحة العالية ونظام الحجز 
عبر اإلنترنت، ومع ذلك هناك بعض العيوب بالنظر المخاطر المتصورة للحوادث )على الرغم من أن 

كتشاف األشياء الخطرة اإلحصائيات العالمية تبين أن هذا هو أكثر وسائل النقل أمانًا والمجهزة بأجهزة إل
على متن الطائرة والعاملين مؤهلين تأهياًل عاليًا وتكنولوجيا الطيران( بسبب أعمال اإلرهاب والجداول الثابتة 

ومن الناحية البيئية فقد تم تحديد النقل الجوى كأحد أسباب باإلضافة إلى أن أسعار التذاكر باهظة الثمن، 
طبقة األوزون وأصبح مصدرًا رئيسيًا للتلوث المحلى وإنبعاثات الغاز  ظاهرة اإلحتباس الحرارى وإستنفاد
 .(Adam, 2007الخطرة مثل ثانى أكسيد الكربون )

 

                                                             
لها تأثيرات مدمرة على النباتات والحيوانات المائية ومعظمها تتكون بسبب  أحماض على تحتوي  مطارأ هى( 1)

 ّون األحماض.الناتجة عن األنشطة البشرية والتي تتفاعل في الجو لتك والكبريت النيتروجين مركبات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA
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 تأثير النقل الجوى على البيئة  -ب
فى نفس  ةتستخدم السياحة النقل المائى وخاصة عبر سفينة الرحالت البحرية التى تتضمن النقل واإلقام

المكان، وفى هذا النوع من النقل تتجمع عناصر الجذب السياحى حيث أن السائح يستفيد من الخدمات 
المقدمة مثل اإلقامة والوجبات واأللعاب الرياضية والحمامات والرقص وقاعات المؤتمرات واألفالم وبالتالى 

مليون سائح على  20إلى ما يقارب  م وصل عدد السائحين2016تصبح منتتجعًا عائمًا حقيقيًا، وفى عام 
م، عالوة على ذلك 1970مليون فقط فى عام  0,5متن السفن السياحية فى جميع أنحاء العالم مقارنة ب 

هناك زيادة فى إستخدام القوارب واليخوت السياحية ولكن يرتبط هذا النوع من النقل بمخاطر الحوادث فى 
خدمة فى النقل قد تعرض الحياة البحرية للخطر، وفى المتوسط السياحة فيما يتعلق بإدارة المواد المست

تريليون لتر  4,5تستغرق الرحلة السياحية إسبوعًا على متن السفينة وبالتالى فإنها تكون مسئولة عن توليد 
لتر  160000طن من النفايات و  200000طنًا تقاس بمقاييس القمامة وأكثر  50من المياة الرمادية، و

 (.Stefanica, 2017الملوثة بالنفط ولألسف معظمهم يصلون إلى البحر فتحدث مشاكل التلوث )من المياة 
 

 تأثير النقل بالسكك الحديدية فى السياحة على البيئة -ج
وأوائل القرن الحادى والعشرين إنخفض الطلب على النقل بالسكك الحديدية للسائحين فى أواخر القرن العشرين 

بسبب المنافسة مع وسائل النقل األخرى خاصة النقل الجوى، وعلى الرغم من ذلك فقد تم تحديث شبكة 
ن م، فقد إستحدثت اليابان قطارات فائقة السرعة فى المد1965السكك الحديدية فى بعض الدول منذ عام 

، وهذا النمط من وسائل النقل يكون له تأثير منخفض نسبيًا فى اإلهتزازت والتلوث Shinkaenالكبرى مثل 
 (.Stefanica, 2017الكهربائى المحتمل )

 

وبناءًا على ما سبق فإنه يالحظ أن السياحة تساهم فى ظاهرة اإلحتباس الحرارى وهو الظاهرة المسئولة عن 
(، ويؤثر اإلحترار Stanciulescu and Micu, 2012ة فى الغالف الجوى )زيادة متوسط درجات الحرار 

العالمى على حياة كل فرد منا بصورة جزئية وتتزايد درجة حرارة األرض وتتغير كمية توزيع شالالت األمطار 
شأن وتزداد حرارة البحار والمحيطات وتذوب القمم واألنهار الجليدية وعليه يشعر ماليين األشخاص بالقلق ب

 (.Watkins, 2008المستقبل )
 

ومن المالحظ أيضًا أن اإلرتفاع المستمر فى عدد الرحالت الدولية ووفقًا لالحصاءات يسهم إلى حد كبير 
فى زيادة تأثيرات غازات الدفيئة فى الوقت نفسه فإن قطاع السياحة ضعيف أمام تغير المناخ، ويحدد تقرير 

 (:Stefanica, 2017ن السياحة وتغير المناخ فى اإلستنتاجات التالية )منظمة السياحة العالمية العالقة بي
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من  %6-4تقدر انبعاثات الكربون الناتجة عن النقل واإلقامة واألنشطة السياحية اآلخرى بحوالى  -1
 إجمالى كمية إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون.

ترتفع إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون بسبب عدم وجود تدابير لتقليل آثار تلك األنشطة على البيئة فقد  -2
 خالل الثالثين سنة القادمة. %150من هذا القطاع بنسبة 

سوف يحتاج قطاع السياحة إلى أن يكون قادرًا على التعامل مع التغييرات بشكل رئيسى فى المناطق  -3
 المهددة باإلنقراض بسبب اإلنخفاض الكبير فى اإلنبعاثات عبر التقنيات.

 

م صناعة السياحة فى اإلحترار العالمى وخاصة عن طريق إنيعاثات ثانى أكسيد الكربون من وبالتالى تساه
الطائرات والسيارات واألتوبيسات التى تتضمن نقل السائحين إلى المقاصد السياحية وكذلك إستخدام الطاقة 

 فى أماكن اإلقامة وغيرها فى المقصد السياحى.
 

 البصمة األيكولوجية مؤشر نحو اإلستدامة  2/3/6
إن اإلتجاه نحو اإلستدامة يتطلب تحسين نوعية حياة البشر، وهناك ثالث استراتيجيات تكميلية يمكن أن تقلل 

 .:(Wackernagel et al., 2002) وهىمن آثار البصمة األيكولوجية دون المساس بنوعية الحياة، 
وتوسيع المناطق الحيوية من خالل الحفاظ على  ،على نحو مستدام نتاجية الحيوية للطبيعةتحسين اإل -1

 عادة التشجير.إ ومن األمثلة على ذلك االستزراع المائى و  ،التربة واألرض
نتاج نفس الناتج كما هو الحال فى استخدام الموارد على نحو أفضل وذلك باستخدام مدخالت أقل إل -2

 عادة التدوير.إ المصابيح ذات الكفاءة فى ترشيد الطاقة أو 
، مما يزيد متمثاًل ذلك فى تلبية الطلب على تنظيم األسرة بطريقة آمنة وفعالة تقليل حجم اإلستهالك -3

 وإمكانياتهم المستقبلية.من تحسين جودة حياة الناس 

جمالى البصمة إايات للفرد إلى النجاح فى تقليل وعلى المدى الطويل يمكن أن يؤدى خفض االستهالك والنف
حياة البشر وتقليل حجم البصمة اإلنسانية  جودةالبشرية، ومن الراجح أن تتحول اإلستدامة إلى تحسين 

(Wackernagel et al., 2002.) 
المناسب مناخ الو  كأحد عناصر العرض السياحىوعلى الرغم من أن السياحة تقوم على جاذبية الموارد الطبيعية 

والمياة النظيفة وتنوع الحيوانات والنباتات إال أنه قد ينتج عنها بعض اآلثار السلبية على البيئة مثل تلوث المياة 
كذلك فإن  (.Kuo and Chen, 2009; Tang, 2015)وتدهور الغطاء النباتى وفقدان التنوع البيولوجى 

الحرارى من خالل وسائل النقل سببة لالحتباس السياحة تساهم فى تغيير المناخ من خالل انبعاثات الغازات الم
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 ,Becken and Patterson, 2006; Ness et al., 2007; Tang)قامة واألنشطة السياحية األخرى واإل

2015.) 

وتقيس البصمة األيكولوجية الحاجة إلى نمط استهالك معين، ويمكن بعد ذلك مقارنة ذلك بالقدرات البيولوجية 
نتاجية إمى على امدادات عالمية من منطقة عنه فى المناطق البرية والبحرية فى الطلب العالالمتاحة أى المعبر 

 1990بيولوجيًا، وهذا يدل على اإلفراط وهو أحد الشواغل األساسية لإلستدامة فى حين بدأ العمل بها فى عام 
 Wackernagel and)1996فى عام  Wackernagel and Reesثم بعد ذلك بواسطة   Ress بواسطة

Yount, 1998،)  واستخدمت فى العديد من الدراسات فى السنوات األخيرة )على سبيل المثال
Wackernagel et al., 2004; Simpson et al., 2000; Bartels and Parker, 2012; Lenzen 

and Murray, 2001; Lenzen et  al., 2003; Stoglehner, 2003; MCDonald and Patterson, 

2004; Erb, 2004; Haberl et al., 2004; Monfreda et al., 2004; Wackernagel et al., 

2004; Barrett et al., 2005; Li and Yang, 2007.) 

وقد أثبت الصندوق العالمى للحياه البرية أن متوسط البصمة األيكولوجية لكل مواطن من كوكب األرض أكبر 
يعرض للحذر األجيال القادمة  ( ومن ثم تستغل موارد األرض بشكل مفرط مماghaعالمى )هكتار  1,8من 

 (.Gaafar, 2015) لخطر إدراك جودة الحياة الكريمة

جراء مقارنات بين األثر البيئى ومصادر االستهالك المختلفة إائد الرئيسية للبصمة البيئية فى وتتمثل إحدى الفو 
ذلك فإنه يوفر مؤشرات لتقييم التنمية السياحية المستدامة على الصعيدين المحلى ونتيجة ل ،المحلية والعالمية

 (.Pfueller and Laing, 2001; Gaafar, 2015)والعالمى 

طلوبة لتوفير الموارد الطبيعية ضافة إلى أن البصمة األيكولوجية تمثل فى جوهرها مقدار األرض المباإل
كونها مؤشر ستيعاب النفايات لسكان معينين، ويترتب على ذلك أن البصمة األيكولوجية هى أداة للوصول إلى إو 

، وينطبق ذلك على النشاط السياحى بإعتباره أحد األنشطة اإلنسانية التى يقوم بها عدد كبير من ستدامةلإل
 (.AbdelWarith, 2013) سكان العالم

على مواصلة الحفاظ على مستوى االنتاج أو نوعية  ما قدرة نظام هىستدامة اإل وقد أشارت الدراسات إلى أن
والبصمة األيكولوجية هى  التقدم،الحياة لألجيال القادمة، ولذلك فإن التوجه نحو االستدامة يتطلب أداة لقياس 

لقياس التقدم  كمؤشر يتم إستخدامهاواحدة من هذه األدوات، ولذلك فإن تحليل البصمة األيكولوجية هو أداة 
 ,Wackernagel and Rees) نتاج النفاياتإحة المستدامة وتحويل االستهالك و نحو هدف تنمية السيا

1996; AbdelWarith, 2013،)  ونتيجة لذلك من الواضح أن البصمة األيكولوجية منذ ارتباطها باستهالك
وهى نفس المؤشرات التى  ،الموارد وتأثيرها على البيئة ترتبط أيضًا باألبعاد االجتماعية والسياسية واالقتصادية
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 ,AbdelWarith) يعتمد عليها الباحثين فى مجال النشاط السياحى لقياس مدى إستدامة النشاط السياحى

2013.)  
و Barrett et al.  (2005 )كاًل من  امفقالسياحية إهتمام عدد من الباحثين وقد حظيت البصمة األيكولوجية 

.,et al Borucke (2013 ) السياحى، فى بالمقصد بدراسة عالقة البصمة اآليكولوجية بالطاقة اإلستيعابية
للسائحين الدوليين بأحد المقاصد ( بدراسة البصمة األيكولوجية بشكل عام 2009) O’connerحين قام 

منها دراسة بحث البصمة األيكولوجية كمؤشر لإلستدامة السياحية فى أكثر من دراسة السياحية )نيوزيالند( وتم 
Sala and Castellani (2012 فقد أجمعت نتائج هذه الدراسات ،) على أهمية البصمة األيكولوجية ومحاولة

أهمية البصمة تقليلها للوصول لهدف اإلستدامة السياحية بالمقاصد إال أنه يبقى سؤال هام هل يدرك السائحون 
بهم والناتجة عن األنشطة السياحية التى يقومون بها؟ عالوة على ذلك هل يؤثر هذا األيكولوجية الخاصة 

   وإختياراتهم لمقاصد دون أخرى؟.دراك على إتجاهاتهم اإل
  
 إتجاهات السائحين 2/4

من الموضوعات الهامة التى تناولتها عدد من الدراسات واألبحاث ألن دراستها تشكل إن موضوع اإلتجاهات 
نقطة فعالة للوقوف على معرفة سلوك السائح، فاإلتجاهات عبارة عن معطيات داخلية تعمل على التعبير عن 

أو هدف  مجموعة من العواطف والميول لدى السائح سواء كانت تلك الميول إيجابية أو سلبية تجاه موضوع
 (.2007، لونيس؛ 2004بن يعقوب، ؛ 2000عبيدات، )معين 

 

 السياحية تعريف اإلتجاهات 2/4/1
 :.وكان من أشهر التعريفات التى تم إستخدامها ما يلىتناولت العديد من الدراسات واألبحاث تعريف اإلتجاهات 

بأنها حالة استعداد عقلية ونفسية وعصبية تتكون لدى السائح من خالل الخبرة والتجربة  G. Allportعرفها 
البكرى، السابقة، وتؤثر هذه الحالة على استجابات وسلوك السائح تجاه جميع المواقف التى تتعلق بهذه الحالة )

 (.2003 ؛ عيسى،2007، لونيس؛ 2006

بأنها ميول تتجه بالسلوك قريباً من بعض العوامل البيئية أو بعيداً عنها فيضفى عليها  Bogardusكما عرفها 
 (.2007، لونيس؛ 2003معانى إيجابية أو سلبية لإلنجذاب إليها أو البعد عنها )عوض، 

بأنها الميل نحو شئ أو هدف أو فكرة أو موقف معين وهى استعداد  Alkinson and Hilgardوعرفها 
أو عدم االستجابة وكذلك التصرف بأسلوب معين عندما يواجه السائح متغيرات معينة )المرسى،  لإلستجابة

 (.2007، لونيس؛ 2002
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( أنها عبارة عن مجموع درجات إستجابات السائح اإليجابية أو السلبية المرتبطة ببعض 2009خير هللا ) ذكرو 
مؤقتة أو دائمة بصورة  (2012، لسبطالموضوعات أو المواقف السيكولوجية التى تعرض عليه )

 (.2010ريرى، ج؛ باشراحيل وال2008)شعبان،

أنها أسلوب منظم فى التفكير والشعور ورد الفعل تجاه شئ أو موقف أو هدف  إلى (2002) الشافعى كما أشار
 .معين بصورة عامة

تحديد سلوك السائح تجاه كذلك فإنها تعرف على أنها استعداد أو ميل وجدانى مكتسب وثابت نسبياً يعمل على 
 (.2007، لونيس؛ 2000الخطيب وسليمان،موضوع أو ظاهرة أو موقف معين فى حياته اليومية )

كذلك  فاإلتجاهات هى الميول الناتجة عن التعلم أو الخبرات السابقة التى تجعل السائح يتصرف بطريقة إيجابية 
 (.2009، جىبرن؛ 2008قيو، أو سلبية ثابتة نسبيًا نحو هدف معين )

كما يمكن تعريفها بأنها تنظيم من المعتقدات عن شئ أو موقف أو هدف معين يكون متعلماً وثابتاً نسبياً  
؛ 2002ويميل السائح إلى استجابة معينة يفضلها على سائر االستجابات تجاه هذا الموقف أو الهدف )عبيدات، 

 (.2009، برنجى
، 2009، برنجى؛ 2005لإلتجاهات منها )أبو نبعة، ومما سبق يتضح أن هناك مجموعة خصائص 

 (:2018 عدس،
 اإلتجاهات مكتسبة ومتعلمة من البيئة وليست وراثية. -1
 اإلتجاهات لها مسار التأييد أو المعارضه تجاه موضوع معين. -2
 اإلتجاهات هى ميول ناتجة عن التعلم وتتصف بالثبات أى أنها ال تتغير بسهولة. -3
 بميزات ومواقف معينة كذلك فإن اإلتجاهات تركز على المعتقدات.ترتبط اإلتجاهات  -4
اإلتجاهات ناتجة من عملية نفسية بحتة من الصعب مالحظتها بصورة مباشرة ولكن يمكن مالحظتها  -5

 من خالل سلوكيات وتصرفات وقرارات السائح.

ات نفسية وعقلية وعاطفية على أنها ميول واستعدادعام  بشكل وبناءًا على ما سبق يمكن تعريف اإلتجاهات
تتكون لدى السائح من خالل تجربته وخبراته السابقة تجاه موضوع أو هدف أو ظاهرة أو حدث معين وهذه 

وتؤثر هذه الميول واالستعدادت على استجابة السائح لتلك بيًا، الميول واالستعدادات تكون مكتسبة وثابتة نس
 ية.األمور سواء كانت استجابته إيجابية أو سلب
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 إلتجاهات السائحينالمكونات األساسية  2/4/2

؛ الغرباوى 1998توصلت بعض الدراسات أنه هناك عدة مكونات أساسية لإلتجاهات من أهمها )المنياوى،
مساومة، ؛ 2010؛ باشراحيل والجريرى،2008شعبان، ؛ 2006عمر، ؛ 2007،لونيس؛ 2007وآخرون، 

 (:. 2018؛ عدس، 2012،والى؛ 2012

 المكون العقلى واإلدراكى  2/4/2/1

دراكية التى لها ويعتبر أول عنصر من عناصر تكون اإلتجاهات وهو إشارة إلى مختلف العمليات العقلية واإل
عالقة بنمو التفكير لدى السائح حول موضوع اإلتجاه، وهذه العمليات تكون مبنية على معتقدات السائح وآرائه 

 وخبراته السابقة.
 

 ن العاطفى أو الوجدانى المكو 2/4/2/2

وهو عبارة عن ردود األفعال العاطفية وقوة االنفعاالت التى لها عالقة بوجدان وعاطفة السائح تجاه الشئ 
موضوع اإلتجاه ويتضمن مشاعر السائح اإليجابية كاإلحترام والتعاطف وقد يتضمن مشاعر سلبية كالكره 

فيصبح اتجاهًا إيجابيًا أو سلبيًا نحو  تؤثر على إتجاه السائحتى واإلحتقار، وهذا ما يشكل الطاقة اإلنفعالية ال
 شئ أو موقف معين.

 

 المكون السلوكى  2/4/2/3

ويعنى الميل أو التصرف الذى يقوم به السائح بإتجاه موضوع معين بما يدل على قبوله أو رفضه، ويعتبر هذا 
وبالتالى تكون اإلستجابة لدية إيجابية أو سلبية تجاه موضوع  ،كل للسلوك الفعلى للسائحشّ المكون هو الم  

 االتجاه.
 :(8رقم )ويمكن التعبير عن المكونات األساسية لإلتجاهات من خالل الشكل 
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 المكونات األساسية لإلتجاهات (8شكل رقم )

 لدى السائح وظائف اإلتجاهات 2/4/3
هناك عدة وظائف لإلتجاهات تعمل على إعطاء السائح فرصة التفاعل مع مختلف المواقف فى حياته، وقد 

 ( :2007،لونيس؛ 2000إلى تحديد وظائف االتجاهات وهى )زهران،  Catts (1960)توصل العالم 

 الوظيفة التكيفية  2/4/3/1

يحاول السائح دائمًا من خالل عملية تفاعله مع البيئة تحقيق كل ماهو إيجابى واإلبتعاد عن كل ما هو سلبى، 
والوظيفة التكيفية تعتمد أساسًا على إدراك السائح للفائدة التى يمكن أن يحصل عليها من اإلتجاه الذى يتكون 

ه من السهل جدًا تكوين إتجاهات إيجابية والعكس كلما حقق موضوع اإلتجاه للسائح مقدار من الرضا فإنو لديه 
 صحيح.

 

 الوظيفة المعرفية  2/4/3/2

يحتاج أى سائح إلى مجموعة من المعايير المعرفية التى تمكنه من الفهم والتحليل لمختلف المواقف والظواهر 
الدراسات أن عددًا كبيرًا الموجودة من حوله فنجده دائمًا يبحث عن المزيد من المعرفة والوضوح، وتبين بعض 

من اإلتجاهات تكون نتيجة عملية اإلحتكاك بالعالم الخارجى والتى تكون قائمة على أساس من الفهم والتفسير 
الخاص بالظواهر المحيطة بالسائح ولذلك فإن اإلتجاهات تساعد السائح على فهم وترتيب المعلومات بطريقة 

 منتظمة فى مختلف الموضوعات والظواهر.
 

مكونات اإلتجاهات

المكون 
العاطفى 

المكون 
السلوكى

المكون 
العقلى 

واإلدراكى
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 الوظيفة الدفاعية  2/4/3/3

أحيانًا يلجأ السائح إلى تكوين إتجاهات معينة بغرض تبرير بعض صراعاته الداخلية أو فشله فى مواجهة موقف 
معين وذلك بغرض الحفاظ على كرامته وثقته بنفسه بمعنى أن يستخدم ذلك فى الدفاع عن ذاته والتخلص من 

فاعية لإلتجاه تنطلق من داخل السائح والموقف الذى يرتبط به ليس اإل الصراع الداخلى، لذلك فإن الوظيفة الد
 وسيلة للتعبير عنها.

 

 الوظيفة المنفعية  2/4/3/4

تعمل اإلتجاهات فى هذا المستوى على مساعدة السائح على تحقيق أهداف معينة للتكيف مع اآلخرين الذين 
توضيح العالقة بين اإلتجاهات والسلوك وتوصل إلى  Fichbinيمكن أن يالقيهم فى حياته اليومية، وقد حاول 

 ثالثة أنواع من المتغيرات تعمل كمحددات أساسية وتختلف هذه المتغيرات من سائح آلخر وهى:.
اإلتجاه نحو السلوك وتعتمد أساسًا على معتقدات السائح نتيجة سلوك معين فى موقف معين وتقييم  -1

 السائح لهذه النتائج.
 الشخصية اإلجتماعية وتشمل المعيار الشخصى والمعيار الجماعى.المعتقدات  -2
 الدافعية للتمسك بالمعايير وتضم الرغبة وعدم الرغبة فى التمسك بالمعايير. -3

 على النحو التالى: لدى السائحين ( وظائف اإلتجاهات9ويوضح شكل رقم )

 

 وظائف اإلتجاهات (9شكل رقم )

وظائف 
اإلتجاهات

الوظيفة
ة المعرفي

الوظيفة 
ة التكيفي

ة الوظيف
ة المنفعي

الوظيفة 
الدفاعية 
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 السياحيةتصنيف اإلتجاهات  2/4/4
 (:.2007،لونيس؛ 2001تصنيف اإلتجاهات إلى خمسة تصنيفات وهى )ماهر، 1935عام  ألبورت صّنف

 اإلتجاهات العامة واإلتجاهات الجزئية  2/4/4/1
 وتتضمن هذه اإلتجاهات

  اإلتجاهات العامة: -أ
إليها بشكل كلى دون التعرض  التى يتعرض السائحوتتناول الموضوعات والمواقف من جميع الجوانب 

 لجزئياتها أو تفاصيلها وهذا النوع من اإلتجاهات يتميز بالثبات.
 

 االتجاهات الجزئية:  -ب
وتتناول جزء واحد من مجموع جزئيات الموضوع أو الظاهرة محل اإلتجاه ويتم التركيز على هذا الجزء 

سبيل المثال تعرض السائح لموقف أو )على ت ادون الكل ويتميز هذا النوع من اإلتجاهات بعدم الثب
 عارض أثناء قيامه برحلته مما يعطيه إتجاه أو إنطباع جزئى عن المقصد السياحى(.حادث 

 

 اإلتجاهات الفردية واإلتجاهات الجماعية  2/4/4/2

 وتنقسم هذه اإلتجاهات إلى :
 اإلتجاهات الفردية: -أ

يؤثر على إتجاهات اآلخرين نحو موضوع  وترتبط بذات السائح والذى يصبح متعلق به فقط دون أن
 معين، واإلتجاه الفردى للسائح يتناول أسلوب حياته ونمط تفكيره الذى يميزه عن غيره.

 

 اإلتجاهات الجماعية: -ب
وترتبط بعدد السائحين الذين تكون لهم إتجاهات مشتركة نحو موضوع معين، فلذلك ال يكون هناك 

 فيه تجاه هذا الموضوع من جميع جوانبه.مجال لإلختالف حول ما يتم التفكير 
 

 اإلتجاهات العلنية واإلتجاهات السرية  2/4/4/3

 :ويمكن تقسم هذه اإلتجاهات إلى
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 اإلتجاهات العلنية: -أ
تكون  والتىم والمعتقدات السائدة فى المجتمع الذى يعيش فيه يوترتبط بما يؤمن به السائح من الق

 مقبولة من الجميع ومتفق عليها.
 

 اإلتجاهات السرية: -ب
وهى التى يعمل السائح دائمًا على إخفاءها عن اآلخرين والمتمثلة فى مجموعة المشاعر واألحاسيس 
نحو موضوع معين وذلك إلحساسه بالحرج فلذلك يعمل دائمًا على اإلحتفاظ بها وعدم إخبار اآلخرين 

 بها إال األفراد الذين يشاركونه فيها.
 

 اإلتجاهات القوية واإلتجاهات الضعيفة  2/4/4/4
 وتتضمن هذه اإلتجاهات:

 اإلتجاهات القوية: -أ
وهذا  ،وتكون مرتبطة لدى السائح بشدة التأثير وقوته إلحداث التغييرات المطلوبة نحو موضوع معين

ما ينتج عنه إنعكاس على السلوكيات فتصبح هذه السلوكيات قوية ولها تأثير قوى على الظاهرة موضوع 
 اإلتجاه.

 

 اإلتجاهات الضعيفة: -ب
وتتميز بضعف التأثير إلحداث أى تغييرات وأحيانًا ينعدم هذا التأثير وهذا ما ينعكس على السلوك 

 العام للسائح.
 

  سلبيةواإلتجاهات ال يجابيةاإلتجاهات اإل 2/4/4/5
 وتنقسم هذه النوعية من اإلتجاهات إلى:

 اإلتجاهات اإليجابية -أ
وترتبط لدى السائح تجاه موضوع معين بتأييد كل جوانب هذا الموضوع وهذا ما ينعكس على 

 سلوكه فيعمل على حمايتها والدعوة إليها.
 

 اإلتجاهات السلبية -ب
أو موضوع معين ورفض كل جوانبه وهذا ما ينعكس على  وتتميز بالرفض لكل ما يتعلق بظاهرة

 .سلوك السائح فيعمل على محاربة هذه الظاهرة والدعوة ضدها

 :(10رقم )تلخيص تصنيف اإلتجاهات فى الشكل  ويمكن 
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 تصنيف اإلتجاهات (10شكل رقم )

 

 السياحية قياس اإلتجاهات 2/4/5

 (:2007، لونيس؛ 2001، ماهرهناك عدة طرق لقياس اإلتجاهات من أهمها )

  Bogardus Scaleطريقة  2/4/5/1

وتعتبر هذه  The Social Distance Scaleوتعرف هذه الطريقة أيضًا بمقياس المسافة اإلجتماعية 
الطريقة من أقدم الطرق المستخدمة لقياس اإلتجاهات والتى تم إعتمادها لقياس البعد اإلجتماعى بين 

 .1925الجماعات القومية أو العنصرية المختلفة فى أمريكا عام 

ومصطلح البعد اإلجتماعى هو إشارة إلى درجة تقبل أو رفض السائح فى مجال العالقات اإلجتماعية فهذه 
 لطريقة لقياس اإلتجاهات تستهدف التعرف على مدى تقبل األمريكيين أو نفورهم من أبناء الشعوب األخرى.ا

 

  Thurstone Scaleطريقة  2/4/5/2

التى تم فى دراسته حول اإلتجاهات نحو الدين  1929بتصميم هذه الطريقة عام  Thurstone Scaleقام 
الخطوة األولى : ىوه ايجب إتباعه ةأساسي اتهذا المقياس خطو ويتضمن تطبيقها فيما بعد على السائحين 

تتضمن إقتراح عدد كبير من الفقرات والنصوص التى ترتبط بقياس اإلتجاه نحو الموضوع المراد دراسته 
وتعمل هذه المرحلة على إختيار عينة من  الخطوة الثانيةثم  ويجب أن تكون مفهومة ودقيقة وواضحة.

هذه الطريقة  Thurstone Scaleاألشخاص يمثلون المجتمع الذى سيطبق عليه هذه الطريقة وقد طبق 

تصنيف اإلتجاهات

اإلتجاهات اإليجابية 
واإلتجاهات السلبية

اإلتجاهات 
اإليجابية

اإلتجاهات 
السلبية

اإلتجاهات القوية 
واإلتجاهات الضعيفة

اإلتجاهات 
القوية

اإلتجاهات 
الضعيفة

اإلتجاهات العلنية 
واإلتجاهات السرية

ةاإلتجاهات العلني

اإلتجاهات السرية

اإلتجاهات الفردية 
واإلتجاهات الجماعية

اإلتجاهات 
الفردية

اإلتجاهات 
الجماعية

اإلتجاهات العامة 
واإلتجاهات الجزئية

اإلتجاهات 
العامة

اإلتجاهات 
الجزئية
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وفيها يتم تحديد نتيجة اإلتجاه الثالثة  للخطوة الثالثةوصواًل  شخص. 300إلى  20على عدد يتراوح بين 
 (.2007، لونيس؛ 2003اختيارها من طرف المبحوثين )عيسى،بتجميع أرقام مجموعات النصوص التى تم 

  

  Likert Scaleطريقة  2/4/5/3

وهى تتكون من عدد لدى السائيحن قة أكثر الطرق شيوعًا واستخدامًا فى دراسة اإلتجاهات يوتعتبر هذه الطر 
 ،وزناً فى أغلب األحيان فردى من األوزان المتدرجة بحيث ال تقل عددها عن ثالثة أوزان وال تزيد عن أحد عشر

وتتمثل هذه األوزان فى التدرج من الموافقة المطلقة والمتمثلة فى أعلى وزن فى المقياس إلى المعارضة التامة 
والمتمثلة فى أدنى وزن فى المقياس بينما يمثل الوزن األوسط نقطة الحياد التام بين الموافقة والمعارضة وهذا 

فى أوافق بشدة ثم الحياد ثم المعارضة بشدة، كذلك فهناك أيضًا مقياس يتضمن  يسمى بالوزن الثالثى المتمثل
؛ 2012،الملكاوى خمسة أوزان تبدأ بالموافقة التامة ثم الموافقة ثم الحياد ثم المعارضة ثم المعارضة التامة )

 (.2007، لونيس
 
 

 إتجاهات السائحينتغيير  2/4/6

( 2001) ماهرفقد ذكر من المعروف أن تغيير اإلتجاه ال يتم إال بتوفر عدد من العوامل التى تساعد على ذلك 
أن يغير السائح إتجاهه بعد أن فمن الصعب  الثقة فى المصدرأن أولى هذه العوامل هو ( 2007) لونيسو 

عليه أو نتيجة لكلمة قرأها أو آمن به واعتقده لفترة طويلة نتيجة دعوة من شخص أو بناء على رأى طرح 
سمعها، فالسائح فى هذا المستوى يتميز بالعقالنية فى التفكير والموضوعية فى المناقشة لذلك فإنه ال يمكن أن 
يغير إتجاهه نحو موضوع معين إال إذا تعرض لحوار فكرى مع أشخاص آخرين بشرط أن يكونوا مصدر ثقة 

إال أن جاذبية المصدر كذلك لها دور هام فى تغيير  آراء ووجهات نظرفى كل ما يقولونه له وما يعرضونه من 
دورًا كبيرًا فى تسهيل عملية التغيير تتمتع بجاذبية عالية تلعب  لتىاإتجاهات السائحين، فالمصدر أو الشخصية 

نية هذه الشخصية ببعض الخصائص المميزة كالقدرة على التعبير عن األفكار الجديدة وإمكا تتصفويجب أن 
  طرحها على اآلخرين والعمل على إقناعهم بها.

وال تقتصر جاذبية المصدر على الشخص الداعى وحده لتغيير اإلتجاه بل تتعداه إلى أجهزة اإلعالم التى تبث 
هذا التغيير بحيث ينبغى أن تقدم المادة اإلعالمية لهذا التغيير بشكل يتماشى مع المستويات المختلفة للمجتمع 



 اإلطار النظرى                 أثر البصمة األيكولوجية على اتجاهات السائحين فى اختيار المقصد السياحى            

 
 

يعتبر من األسس الهامة بالنسبة لعلماء النفس وأخيرًا فإن تنوع المصادر وتعددها  أفراده حتى يتم تقبلها.وثقافة 
اإلجتماعى وذلك لحسم عدد من اإلشكاليات المطروحة بشكل ناجح، كذلك نجد أن الوسائل اإلعالمية لها أهمية 

 ر فرصة لإلحاطة بالسائح من كل جوانبه.كبيرة فى إحداث التغيير بإتجاهات العديد من السائحين فهى تعتب

أهم العوامل ( والذى يوضح 11رقم )يمكن التعبير عن عوامل تغيير اإلتجاهات بالشكل طبقًا للعرض السابق و 
 :التى قد تساعد على تغيير إتجاهات السائحين نحو موضوع معين

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل تغيير اإلتجاهات (11شكل رقم )
 

 العوامل المؤثرة فى إتجاهات السائح  2/4/7
العديد من العوامل التى تؤثر على إتجاه السائح بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبالتالى التأثير على  هناك

 ( العوامل المؤثرة فى إتجاهات السائحين:12عملية إتخاذ القرار لديه، ويوضح الشكل رقم )
 

 

تغيير اإلتجاهات

ثقة المصدر

جاذبية المصدر

تنوع 
المصدر
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 إتجاهات السائح( العوامل المؤثرة فى 12شكل رقم )
عوامل داخلية وعوامل بيئية وعوامل  ( تنقسم العوامل المؤثرة فى إتجاهات السائحين إلى12وطبقا للشكل رقم )

 خارجية ويمكن تناول  كل مجموعة من هذه العوامل بشئ من التفصيل على النحو التالى:.
 

 شمل:وت داخليةالعوامل ال 2/4/7/1
 الدوافع  2/4/7/1/1

ويمكن تعريف الدوافع  ،السائح على إتجاهاتتعتبر الدوافع من العوامل النفسية الهامة التى تؤثر 
وقد يكون  ،على أنها عنصر إنفعالى يعمل على توجيه سلوك السائح نحو تحقيق بعض األهداف

الدافع  التوصل إلى حالة التوازن النفسى، وقد يكون  من أجلالدافع خارجيًا وهنا يصبح الدافع هدفًا 
داخلياً وهنا يصعب تحديد معناه نظراً إلرتباطه بمجموعة من العوامل النفسية الداخلية للسائح )عيسى، 

 (.2012، لسبط ؛2010؛ باشراحيل والجريرى، 2003
 

القوة المحركة الداخلية والتى توجه سلوك أنها  (2003عيسى )( و 1998المنياوى ) ذكر كاًل منو 
من أجل هدف معين، وقد يكون الدافع داخليًا لدى السائح وفى هذه الحالة السائح نحو إتجاه معين 

 يصعب تحديده، وقد يكون الدافع خارجيًا وفى هذه الحالة يصبح هدفًا يريد السائح تحقيقه.

 

العوامل المؤثرة فى إتجاهات السائح 

العوامل الخارجية

الثقافة

العوامل البيئية

العوامل 
اإلجتماعية

المحيط الطبيعى

ة القوى المختلف
فى المجتمع

العوامل الداخليه

الدوافع

اإلدراك

الشخصية

التعلم

اإلتجاهات
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أنها عبارة عن حاجة غير مشبعة بدرجة كافية لدى السائح تضغط إلى ( 2008عبد العظيم ) أشاركما 
 لبحث عن وسيلة إلشباعها.عليه وتحركه نحو ا

 
 

أنها نقطة البداية للتحرك بإتجاه سلوك معين بصورة ( 2012) ساومةو م (2007سالم ) فى حين أوضح
 عملية بإشباع الحاجات أو االستجابة لمجموعة بواعث داخلية للسائح نحو شئ معين أو هدف معين.

 
 

 
 

 دوافع السفر والسياحةأنواع  2/4/7/1/1/1 

توجد أنواع عديدة من الدوافع وذلك حسب المعيار المستخدم فى التقسيم، ويمكن تقسيم الدوافع حسب 
 (:.2012، مساومة؛ 2012، والى؛ 2012، لسبط؛ 1998خمسة معايير على النحو التالى )المؤذن، 

 افعو طبيعة الدطبقًا ل -1
مكتسبة، أما الدوافع الفطرية )ويطلق حسب هذا المعيار نجد نوعين من الدوافع دوافع فطرية ودوافع 

عليها أيضًا الدوافع األولية( وهى التى غالبًا ما تصاحب اإلنسان منذ والدته فهو غير محتاج إلى 
إكتسابها وتعلمها، وهى دوافع مبنية على الحاجات الفسيولوجية للسائح مثل الحاجة إلى الهواء والطعام 

 والسفر واألمان إلى غير ذلك.
 

الدوافع المكتسبة فهى الدوافع التى يكتسبها السائح نتيجة اختالطه بالبيئة المحيطة به أو خبراته أما 
اليومية ويسميها البعض بالدوافع الثانوية أو الدوافع االجتماعية وتركز على تلبية احتياجات ومتطلبات 

 السائح غير الفسيولوجية مثل الحاجة إلى النجاح وعمل الصداقات.
 

 مدى الشعور بالدوافعطبقًا ل -2
وعلى حسب هذا المعيار هناك نوعين من الدوافع دوافع شعورية ودوافع غير شعورية، فالدوافع 

الدوافع غير الشعورية أى ، فى حين أن الشعورية هى التى يفطن السائح لوجودها كالرغبة فى السفر
عدم معرفة الدوافع الحقيقية  التى ال يفطن السائح إلى وجودها مثل الدوافع التى تحمل السائح إلى

 لقيامه بأعمال وتصرفات معينة.
 

 افع و نوع الدطبقًا ل -3
وحسب هذا المعيار يمكن تقسيم الدوافع إلى دوافع إيجابية ودوافع سلبية، فالدوافع اإليجابية هى تلك 

التى تدفع فى حين أن الدوافع السلبية هى تلك التى الدوافع ، السائح بقوة نحو شئ معين دفعالتى ت
السائح باإلمتناع عن القيام بسلوكيات وتصرفات معينة وغالباً ما تكون ناتجة عن الخوف مثل الخوف 

 من ركوب الطائرة.
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 سلوك السائحل طبقاً  -4
وبحسب هذا المعيار هناك نوعين من الدوافع دوافع عقالنية ودوافع عاطفية، فالدوافع العقالنية هى 

مبنى على الدراسة والتحليل لجميع المعلومات المتوفرة لديه عن  التى يكون قرار السائح بالسفر
المقصد السياحى فيقوم السائح بالمقارنة بين البدائل المتاحة ودراسة عوامل إتخاذ قرار السفر ومن 

مجرد المحاكاة والتقليد لأما إذا قرر السائح دون تفكير منطقى لألمور بل ، ثم يقوم بإتخاذ القرار
 ى هذه الحالة يكون قرار السائح مبنى على دافع عاطفى.والمباهاة فف

 على النحو التالى: الخاصة بالسفر والسياحة ( أنواع الدوافع13ويوضح شكل رقم )

 

 تصنيف دوافع السفر والسياحة (13شكل رقم )
 

 اإلدراك  2/4/7/1/2

على اإلختيار المبنى على يمثل اإلدراك أحد العوامل الشخصية التى تؤثر فى إتجاه السائح ألنه يقوم 
إلمام السائح بكل الجوانب المرتبطة بالمنتج السياحى الذى يرغبه مثل األماكن التى يريد زيارتها ومستوى 
الخدمات المقدمة والمقومات السياحية الموجودة بالمقصد السياحى فكلما كانت درجة اإلدراك لدى السائح 

 طائىفى زيارة المقصد السياحى واتخاذ قراره بسرعه أكبر )ال بالمقصد السياحى كبيرة كلما ازدادت رغبته
 (.2012، مساومة؛ 2000، والعالق

العملية التى تشكل انطباعات ذهنية نحو هدف معين داخل حدود معرفة السائح )الطائى،  كذلك فهو
 (.Kotler, 2002; Kotler and Amstrong, 2008 ؛2012، والى ؛2007؛ سالم، 2004

( بأنه الصورة التى يكونها السائح عن العالم الخارجى أو البيئة المحيطة 2001) Demeurكما عرفه 
 به، وهو عملية اختيار تنظيم وتفسير لمنبه ما أو للمعلومات التى يحصل عليها.

أنواع دوافع السفر والسياح

طبقاً . 1
لسلوك 
السائح

دوافع 
عاطفية

دوافع 
عقالنية

طبقاً لنوع. 1
الدوافع

دوافع 
دوافع

دوافع 
إيجابية

طبقاً لمدى . 1
عالشعور بالدواف

دوافع غير
شعوية

دوافع 
شعورية

طبقاً لطب. يعة 1
الدوافع

دوافع 
مكتسبة

دوافع 
فطرية
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العملية التى تشكل إنطباعات ذهنية لدى السائح عن  هواإلدراك  يمكن القول بإنوبناءًا على ما سبق 
أو للمعلومات التى يحصل وهو عملية تنظيم وتفسير لمؤثر معين ارجى أو البيئة المحيطة به العالم الخ

 عليها السائح.
 

 لشخصية ا 2/4/7/1/3

تمثل الشخصية تنظيمًا ديناميكيًا لعدد من العناصر المتفاعلة مع بعضها البعض فى حالة متغيرة بإستمرار 
 (.2010؛ الجاسم، 2007اإلنسانى )سالم،  توضح السلوكوهى مظاهر وتفسيرات 

والشخصية فى علم النفس تعرف على أنها مجموعة الخصائص التى تتصف بالثبات النفسى داخل السائح 
 (.2012، ساومة؛ م2009مثل السمات والدوافع التى توجه سلوكه فى مواقفه الحياتية المختلفة )الفرماوى، 

الدراسات أن السائحين ذوى الشخصيات الهادئة المتزنة يميلون إلى زيارة لقد أوضحت فعلى سبيل المثال 
المناطق السياحية التقليدية أما الذين يتصفون بروح المغامرة فإنهم يميلون إلى زيارة المناطق السياحية الجديدة 

 (.2012، مساومة؛ 2009الصميدعى والعالق، ؛ 2006حتياجاتهم )عبد السميع، االتى تشبع رغباتهم و 

وبناءًا على ما سبق فإن الشخصية تلعب دورًا بارزًا فى التأثير على تصرفات وإتجاهات السائحين، ولقد 
قد دراسة الشخصية اإلنسانية عاختلف الباحثين فى إيجاد تعريف موحد للشخصية والسبب فى ذلك يعود إلى ت

 (.2012، والىمن جهة واختالف وجهات نظر الباحثين من جهة أخرى )

فقد عرف ألبورت الشخصية بأنها التنظيم الديناميكى داخل السائح لتلك األجهزة النفسية والجسمية التى تحدد 
( أنها تلك 1999عبيدات ) ذكر. و (2012، والى؛ 2002طابعه الخاص فى توافقه لبيئته )أبو قحف، 

الصفات والخصائص النفسية الداخلية التى تحدد وتعكس كيفية تصرف السائح وسلوكه نحو المنبهات سواء 
والسائح عندما يبحث عن المقصد السياحى  كانت الخارجية أو الداخلية التى يتعرض لها بشكل دورى ومنظم.

اط السياحة السائدة فى مناطق المقصد السياحى مبأن فإنه يسأل المقربون منه وأصدقائه ومن لهم معرفة
 (.2007)سالم، 

 التعلم  2/4/7/1/4

يكتسب السائحين أثناء احتكاكهم بالمحيط الذين يعيشون فيه مجموعة من الخبرات ويتعلمون أشياء كثيرة فى 
 –المستوى الثقافى  –المستوى التعليمى  –شتى المجاالت وتختلف هذه الخبرات باختالف السائحين )السن 

البيئة المحيطة بهم( ومن خالل هذه الخبرات تتكون لدى السائح إتجاهات إيجابية أو سلبية تجاه هدف معين 
 (.2012، والى؛ 2005الصيرفى، البدائل المتاحة أمامه ) لتعدد
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فقد  ،إلنسانىوقد اختلف العلماء والباحثين فى تعريف التعلم وسبب ذلك تعقد الدراسات الخاصة بالسلوك ا
( التعلم بأنه عبارة عن التغيرات الحاصلة فى سلوك السائحين نتيجة للخبرات السابقة 2002) Kotlerعرف 

 (.2012 ،والى)

كافة اإلجراءات والعمليات المستمرة والمنتظمة إلعطاء هو التعلم إلى أن ( 2002عبيدات ) شارأكذلك فقد 
أفكار السائحين ومعتقداتهم وسلوكهم  علىوإكساب السائح المعرفة والمعلومات التى يحتاجها مما ينعكس 

 تجاه شئ معين.

 (:2012، والىومن خالل التعريفات السابقة يتضح أنه يوجد مجموعة من الخصائص للتعلم من أهمها )

 تعلم التغيير الدائم نسبيًا فى السلوك وإتجاه السائح سواء كان باإليجاب أو السلب.يتضمن ال -1
 التعلم يحدث نتيجة للخبرات السابقة التى تلقاها السائح. -2
 يستطيع السائحين من خالل التعلم تكوين إتجاهات إيجابية أو سلبية تجاه شئ معين. -3
  سائح وإتجاهاته وأفكاره ومعتقداته.التعلم يتأثر بمجموعة ن العوامل تتمثل فى تصور ال -4

ويظهر أثر التعلم من خالل حصول السائح على معرفة أو معلومات تسهم فى دفع بواعث السفر نحو مناطق  
المقصد السياحى ولها عالقة مباشرة فى تحديد النمط السياحى الذى تتجلى صورته فى ذهن السائح ومخيلته 

 (.2007؛ سالم، 2005مما يدفعه إلختيار منطقة المقصد السياحى )الجريسى، 
 

 العوامل البيئية  2/4/7/2
ومن ثمَّ التأثير على قراره وتتضمن تلك على إتجاه السائح مما ال شك فيه أن العوامل البيئية لها تأثير كبير 

 العوامل ما يلى:

 العوامل اإلجتماعية 2/4/7/2/1

واألسرة والعائلة التى تؤثر وتتمثل هذه العوامل فى الجماعات المرجعية واآلراء القيادية و الطبقات اإلجتماعية 
( 2006والبكرى )( 2004الجريسى )( و 1999عبيدات )، وقد صّنف كاًل من على إتجاه السائح وقراراته

 مساومةو ( 2011والبابا )( 2010ريرى )حوباشراحيل وال( 2008والمؤذن )( 2007والغرباوى وآخرون )
العوامل اإلجتماعية التى تؤثر على إتجاهات السائح وقراراته إلى الجامعات المرجعية ( 2012) والى و (2012)

والتى لها تأثير مباشر أو غير مباشر على إتجاهات السائح مثل األسرة والجيران واألصدقاء وزمالء العمل فإن 
هو اآلخر على سلوكهم  السائح يتأثر من خالل تفاعله معهم بسلوكهم وتصرفاتهم وإتجاهاتهم كما يؤثر بدوره

لها تأثير على إتجاه السائح ويقصد بها الطبقات التى ينتمى إليها  كما أن الطبقات اإلجتماعية وإتجاهاتهم.
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عامل مشترك من العادات والتقاليد والقيم والمفاهيم  الذين يجمعهموالمتمثلة فى مجموعة من األشخاص لسائح ا
لمجموعة من العناصر مثل مستوى الدخل طبقًا الطبقة اإلجتماعية  تحديديتم واإلهتمامات وأنماط المعيشة و 

ومستوى التعليم والمستوى الوظيفى ومنطقة السكن وتختلف من مجتمع آلخر، وقد أكدت العديد من الدراسات 
؛ 2004على وجود ثالثة طبقات من المجتمع وهى الطبقة العليا، الطبقة الوسطى، الطبقة الدنيا )الجريسى، 

؛ 2004عن مكانة السائح فى المجتمع )الجريسى، وتعبر الطبقة اإلجتماعية  (.Kotler, 2002؛ 2012، والى
  (.2012، والى

عندما يوجد أعضاء فى الجماعات المرجعية لديهم القدرة على عالوة على ذلك فإن اآلراء القيادية لها دور 
وليس  (.2012، ساومةلق عليهم قادة الرأى )مالتأثير الشخصى بشكل كبير فى قرارات اآلخرين فإنهم يط

 معروفين أو مشهورين أشخاص يكونوا أن يمكن لب ،بالضرورة أن يكون قادة الرأى من نفس المجموعة
 دهمـتقلي إلى األفراد من الكثير يسعى حيث ،وغيرهم اإلعالميينو والمطربين الفنانين بعض مثل ،ةـللمجموع

ساومة ( وم2012) والى ( و2002كما أن األسرة كما ذكر عاشور ) (.2011، الباباسلوكهم وإتجاهاتهم ) يـف
تعتبر األسرة القاعدة األساسية لبناء المجتمع وتوجيهه لذلك فإنها تلعب دورًا هامًا فى التأثير على ( 2012)

للقيم  تصرفات وإتجاهات أفرادها، كما تعتبر األسرة البيئة الرئيسية فى تكوين شخصية أفرادها واكتسابهم
من العوامل التى تؤثر على  %50والمعتقدات والعادات والتقاليد، وتشير بعض الدراسات إلى أن األسرة تمثل 

  (.2012، مساومة؛ 2012، والى؛ 2002إتجاهات السائح )عاشور ، 

وتعرف األسرة بأنها وحدة إجتماعية تتكون من شخصين أو أكثر يكون بين أفرادها عالقة شرعية كالزواج مع 
 ذكركما  (.2012، ساومة؛ م2012، والى؛ 1999إمكانية تبنى أفراد آخرين يسكنون فى بيت واحد )عبيدات، 

القة أسرية )كالزواج أو الدم( ( أنها وحدة إجتماعية تتألف من عدد من األفراد تربطهم ع2006المنصور )
 يعيشون فى منزل واحد يتفاعلون مع بعضهم البعض إلشباع رغباتهم وحاجاتهم المشتركة.

 يمرالسائح  بأن لالقو يمكن وبالتالي بناءه، في الزاوية وحجر للمجتمع الطبيعي التكوين هيو وأخيرًا العائلة
 والخصائص صفاتـال منهما وليستمد عائلته في وطفالً وليداً يكون عندما أولهما ،العائلة من مرحلتين في

 مع مشاركةبال اـبتكوينه ومـيق ،أخرى عائلة إلى الحقة مرحلة ثم بعد ذلك ينتقل فى ،شخصيته تكون التي
 .(Kotler; Armstrong, 2008؛ 2011، البابا) تباعاً الحياة لولتتواص زوجته

 

إلى غير ذلك(  -الظروف البيئية –الجغرافيا  –يتمثل المحيط الطبيعى فى )المناخ كما أن المحيط الطبيعى 
تتمثل هذه كذلك فإن القوى المختلفة  (.2002وهذه العناصر بال شك تؤثر على إتجاهات السائح )عاشور، 

 ،تصاديةالقوى فى القوى البيئية التى هى من صنع البشر والتى تؤثر على إتجاهات السائح مثل القوى اإلق



 اإلطار النظرى                 أثر البصمة األيكولوجية على اتجاهات السائحين فى اختيار المقصد السياحى            

 
 

، ساومة؛ م2002؛ عبيدات، 2002والتكنولوجيا السائدة )عاشور،  ،والحكومة ،والسياسات ،السياسية والقوى 
2012.) 

 

 العوامل الخارجية  2/4/7/3
 وتتضمن هذه العوامل :

 

  الثقافة 2/4/7/3/1
مجموعة من القيم يكتسب السائحين من خالل إحتكاكهم األسرى والعائلى وكذلك المحيط الذى يعيشون فيه 

والعادات والتقاليد والمعتقدات واللغات واللهجات، وهذه العناصر تشكل فى مجملها ثقافة المجتمع، وبالتالى فإن 
السائح يعيش فى المجتمع ويكتسب كل هذه العناصر التى تسمى فى مجملها بثقافة المجتمع، ومنها أيضا ما 

تيجة للتطورات التى تحدث فى الحياة اليومية، وتختلف الثقافة هو متوارث عبر التاريخ ومنها ما هو مكتسب ن
 (.2012، والىمن مجتمع آلخر بإختالف الزمان والمكان وطبيعة المجتمع )

 

ونتيجة لما سبق فإن هذه الثقافة تترجم فى صورة سلوكيات ومواقف وإتجاهات للسائح تجاه قضايا معينة، 
المؤسسات  –المدرسة  –فالثقافة هى عملية مكتسبة يحصل عليها السائح من البيئة المحيطة به مثل )األسرة 

 (.2002؛ عبيدات، 2002ووسائل اإلعالم( )عاشور،  –المختلطة 
 

( الثقافة بأنها تشمل المؤسسات والقوى المختلفة التى تؤثر على القيم األساسية ألفراد 2002) Kotlerوعرف 
 المجتمع وكذلك على مدركاته وإتجاهاته فالمجتمع هو الذى يرسم ويحدد معتقدات وقيم أفراده.

 

ا من البيئة اإلجتماعية ( أنها مجمل المعايير والمعتقدات والعادات التى تم إكتسابه2008قيو ) فى حين ذكر
 والتى تحدد أنماطًا سلوكية مشتركة لجميع السائحين.

 

 (.Lake, 2009وعرفت كذلك بأنها تتمثل فى تقاسم جزء من المجتمع لنفس المعتقدات والقيم واإلتجاهات )
 

أنها مجموع القيم والعادات والفنون والمهارات المشتركة بين السائحين فى مجتمع على كذلك  كما تم تعريفها
 (.2012، والى ؛2008طه، ؛ 2006معين والتى تنتقل من جيل آلخر )شوية، 

 

وعرفت كذلك بأنها هى المفاهيم اإلنسانية التى يكونها المجتمع بحيث تنتقل من جيل آلخر بوصفها محددات 
 (.2010انى )الجاسم، وضوابط للسلوك اإلنس

 
 

 :(2012، والىومما سبق يتضح أن الثقافة تتميز بمجموعة من الخصائص منها )
تكتسب الثقافة عن طريق تعلم السائح للقيم والعادات والمعتقدات والديانة واللغة من المحيط الذى يعيش  -1

 فيه أو البيئة التى يعيش فيها.
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 نسبيًا فى المجتمع الواحد.تختلف الثقافة من مجتمع آلخر وتتشابه  -2
 الثقافة قابلة للتغيير بتغير الزمان وظروف الحياة ما عدا عناصر الثقافة األساسية كالدين أو اللغة. -3
يسعى أفراد المجتمع للحفاظ على الموروث الثقافى الذى ورثوه عن األجيال السابقة ومحاولة تطويره  -4

 إن أمكن.
وتمثل الثقافة العامة فى المجتمع كالتشريعات والقوانين وللثقافة نوعان، األول هو الثقافة العامة )األصلية( 

ختلف العادات م وتمثلوالثقافة الفرعية والديانة والمعتقدات والعادات والتقاليد واإلتجاهات ومعانى الرموز. 
المجتمع األصلى والتى إنسجمت مع المجتمع األصلى  والتقاليد والقيم والمعتقدات ألقلية من السائحين داخل

  .(2012 ،والى؛ 2007، ويوسف )الصميدعى نتيجة الهجرة أو ظروف العمل أو عوامل أخرى 
 

 لدى السائح مراحل عملية إتخاذ القرار  2/4/8
القرارات إن عملية إتخاذ القرار لدى السائح هى عملية متكررة ومتنوعة ومتسلسلة تتراوح ما بين 

العيسوى، ؛ 2005الروتينية السريعة وبين القرارات التى تحتاج وقتًا وجهدًا وتكلفة )الجريسى، 
 ( مراحل عملية إتخاذ قرار الشراء السياحى:14(، ويوضح شكل رقم )2009، برنجى ؛2006

 

 ( مراحل عملية إتخاذ القرار14شكل رقم )
 

والتى تشير إليها بعض  تتخذ مجموعة من الخطوات أو المراحلالشراء فإن عملية  (14شكل رقم )للوطبقًا 
؛ 2012؛ عمار، 2012؛ أمينة، 1999؛ عبد الحميد، 2009؛ أيمن، 2004الدراسات من أهمها )الجريسى، 

مراحل 
إتخاذ القرار

-أظهور الحاجة 
لدى السائح

-أالبحث عن 
المعلومات 

المعرفة 

تحديد البدائل 
المتاحة وتقييمها

إتخاذ القرار
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فإن نقطة بظهور الحاجة لدى السائح  فتبدأ (Abdel Salam, 2017؛ 2012، الملكاوى، 2012، ساومةم
الشعور بحاجة ما، ألن الحاجة أحيانًا تكون موجودة فيأتى المثير ليوجدها، أو قد البداية فى أى سلوك هى 

تكون الحاجة كامنة وال يشعر بها السائح فيعمل المثير على إظهارها، وتشير الدراسات إلى أن شعور السائح 
؛ 2009، برنجى) التغيير نتيجة الروتين اليومى تدفعه إلى القيام بنشاط سياحى معين كالسفر مثالً ضرورة ب

ثم تأتى مرحلة البحث عن المعلومات وفيها يحدد السائح حاجته فإنه يقرر أن يسعى جادًا  (.2012، حمانى
للبحث عن المعلومات التى يحتاجها أو يريدها لكى يشبع حاجته، ويمكن للسائح أن يحصل على المعلومات 

المصادر الداخلية  ويعتمد ن طريق عدة مصادر منها التى يريدها وكذلك البدائل التى يمكنها أن تشبع حاجته ع
فيها السائح على ذاكرته وخبراته السابقة فى التعامل مع حاجة ما وفى هذه الحالة يحاول السائح تذكر البدائل 

 التى حققت له إشباعًا جيدًا عندما شعر مسبقًا بالحاجة نفسها. 

صية أو المعلومات اإلجتماعية وتأتى عن طريق مصادر الجماعة وتسمى أحيانًا بالمصادر الشخوكذلك 
غيرهم(، وتعتبر أكثر المصادر تأثيرًا فى عملية إتخاذ القرار  –الجيران  -األصدقاء -اإلتصال باآلخرين )األسرة

لدى السائح خاصة إذا جاءت المعلومات من شخص موثوق به وعلى خبرة ودراية بالبدائل المختلفة التى يمكنها 
ف. باإلضافة إلى المصادر العامة وتتضمن وسائل اإلعالم وكذلك المنظمات الخاصة بالسائحين أن تحقق الهد

وصواًل إلى مرحلة المعرفة وهى المرحلة التى  .(2005؛ الجريسى، 1999؛ عبد الحميد، 1994)إدريس، 
تكتمل فيها لدى السائح كل المعلومات والبيانات واإلنطباعات التى يرغب السائح فى الحصول عليها )عبيدات، 

ثم تأتى مرحلة تحديد البدائل المتاحة وتقييمها وتعتبر هذه المرحلة إمتداد للمرحلة (. 2012، حمانى؛ 2006
عظم الدراسات تعتبرها جزءًا من مرحلة جمع المعلومات حيث إن السائح فى هذه المرحلة يقوم السابقة بل إن م

بتحديد البدائل المتاحة فى قائمة ويبدأ بالمفاضلة والمقارنة بينهم لكى يصل فى النهاية إلى إختيار البديل 
وفى هذه المرحلة  اذ القرار(. وإنتهاءًا بمرحلة إتخ2009، برنجى؛ 2005؛ الجريسى، 1999األنسب )عبيدات، 

وبعد أن يقوم السائح بالبحث عن المعلومات وتجميعها وتحديد البدائل المتاحة والمفاضلة والمقارنة بينهم فإنه 
؛ 2005يصل فى نهاية المطاف إلى مرحلة إتخاذ القرار حيث يقوم بإختيار البديل األنسب والمالئم )الجريسى، 

 (.2012، حمانى؛ 2009، برنجى
 

 المقصد السياحىر إختيا 2/5

يسافر ماليين السائحين بشكل مؤقت بعيدًا عن أماكن إقامتهم وذلك بغرض إستكشاف العالم من حولهم ويؤكد 
وحيث أن اإلتجاه  (.WTO, 2000) هذه الحقيقة نمو أعداد السائحين فى جميع أنحاء العالم فى الفترة األخيرة

لدى السائح يعتبر مؤشرًا فعااًل للقرار السياحى لزيارة مقصد سياحى معين فمن المؤكد أن هناك عالقة إيجابية 
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وحقق بزيارة المقصد السياحى ذا قام فإ ،وطيدة بين إختيار المقصد السياحى وبين اإلتجاه المستقبلى للسائح
تنشأ لديه إتجاهات إيجابية لزيارة المقصد السياحى مرة أخرى  الرضا عنه وعن الخدمات السياحية به، فسوف

 ,Jang and Fengوال يكتفى بذلك فحسب بل يدعوا أصدقاؤه لزيارة هذا المقصد السياحى ) فى المستقبل

2007; Lopes, 2011; Jalilvand et al., 2012; Chen and Phou, 2013.) 

 (Sonmez and Sirakaya, 2002؛ 2013من المنتج السياحى )طملية، ويعتبر المقصد السياحى جزءاً 

 (:2011الضمور، حدو و ( أن المنتج السياحى يتكون من خمسة عناصر هى ) 1988) Middletonقد ذكر و 
 الخصائص التى تجذب السائحين كالخصائص الطبيعية والثقافية واإلجتماعية وغيرها. -1
 ة مثل الفنادق والمطاعم وغيرها.التسهيالت والخدمات السياحية المتاح -2
 إمكانية الوصول إلى المقصد السياحى ووسائل النقل والبنية التحتية. -3
 صورة المقصد السياحى التى تؤثر على توقعات السائحين المستقبلية. -4
 التكلفة اإلجمالية لزيارة المقصد السياحى. -5

عملية إختيار المقصد السياحى تعتبر من أهم مراحل التخطيط للرحلة السياحية لدى السائح مما جعلها إن 
وتعرف عملية إختيار المقصد  .المتخصصين فى المجال السياحىالباحثين و إهتمام كبير من قبل موضع 

 ،حية المتاحه أمامهمن بين مجموعة المقاصد السياالسياحى على أنها إختيار السائح لمقصد سياحى معين 
يقوم السائح بإختيار و  عن اآلخرمقصد المميزة لكل وهذا اإلختيار يعتمد على مجموعة السمات والخصائص 

 Crompton, 1997; Baloglu and McCleary, 1999; Beerli) يشبع رغباته وإحتياجاتهالمقصد لذى 

and martin, 2004; Hong et al., 2006; Hsu et al., 2009.) 

( نظراً Haddle, 2005ويعرف المقصد السياحى على أنه ذلك الموقع الجغرافى القادر على جذب السائحين )

وهو ذلك النظام الذى ( 2011الضمور، حدو و لما يتمتع به من سمات طبيعية وثقافية وعالجية وإجتماعية )
 (.Um and Crompton, 1990يجمع عددًا من مرفق الجذب السياحى والتسهيالت والبنية التحتية وغيرها )

الطبيعية الخصائص السمات و يتميز بالعديد من جغرافى موقع ومما سبق يمكن القول بأن المقصد السياحى هو 
السائح يميل  األمر الذى يجعلتميزه عن غيره  التىومقومات الجذب السياحية  والثقافية واإلجتماعية والعالجية

 حاجاته.و وينفق فيه أمواله إلشباع رغباته ويقيم فيه أثناء رحلته السياحية إلى زيارته 
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 العوامل المؤثرة فى إختيار المقصد السياحى 2/5/1 

والتى يمكن تقسيمها على النحو عوامل التى تؤثر فى إختيار السائح للمقصد السياحى هناك مجموعة من ال
 التالى:
 العوامل الشخصية -1

 فاإلمكانياتتتعلق بالسائح نفسه والتى تشمل المحددات اإلقتصادية واإلجتماعية،  التىوهى تلك العوامل 
)بدر الدين،  وحاجاته ودوافعه تؤثر تأثيرًا مباشرًا على عملية إختيار المقصد السياحى للسائح المادية
2010.) 

 

 عوامل مرتبطة بخصائص ومميزات المقصد السياحى  -2
إذ أنها  ،السائح نحو مقصد سياحى معين تجذبويقصد بهذه العوامل عوامل الجذب السياحى والتى 

من المقاصد السياحية األخرى وهذه العوامل إما أن تكون عوامل جذب تميز هذا المقصد عن غيره 
وغيرها، وإما أن تكون عوامل جذب من صنع اإلنسان مثل  طبيعية مثل الجبال والشواطئ والبحار

وغيره، وإما أن تكون عوامل جذب أخرى مثل األنشطة الثقافية والرياضية اآلثار والتراث الحضارى 
احية باإلضافة إلى الصورة الذهنية التى تتكون ي، وكذلك الخدمات والتسهيالت السوالترفيهية وغيرها

 Jenkins, 1999; Tasci and Kozak, 2006; Stylidisياحى ) عن المقصد السلدى السائح 

et al., 2007; Wu, 2009; Rodriguez et al., 2011.) 
 العوامل التسويقية  -3

التى يقوم بها القائمين على المقصد السياحى من دعايا وتشمل كافة الجهود التسويقية والترويجية 
الجهات الرسمية المختصة بالترويج للمقصد السياحى مثل شره وإعالن وكتيبات ونشرات وغيرها مما تن

 (. Sirakaya and Woodside, 2005 ؛2016الزق، ) هيئة التنشيط السياحى فى مصر
 

 عوامل أخرى   -4
المتكونة من زيارته السابقة لهذا بالمقصد السياحي سواء للسائح الخبرة السابقة هذه العوامل  وتتضمن

وأقاربه الذين قاموا بزيارة هذا المقصد المقصد أو من خالل المعلومات التى يحصل عليها من أصدقائه 
 ,Um and Cromptonالمواقف التى يتوقعها السائح من زيارته للمقصد السياحى )من قبل، كذلك 

1999; Hwang et al., 2006.) 
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 سياحىلمقصد الاألساسية لعناصر ال 2/5/2

السائحين ويمكن والتى تجعله قادرًا على جذب  األساسية يتضمن المقصد السياحى مجموعة من العناصر
 توضيح هذه العناصر على النحو التالى:

 مقومات الجذب السياحى 2/5/2/1

مثل وتشمل كافة مقومات الجذب السياحية التى توجد فى المقصد السياحى سواء كانت مقومات جذب طبيعية 
األنهار والبحار والشواطئ والمحميات الطبيعية والجبال وغيرها، أو من صنع اإلنسان مثل اآلثار والمعالم 

الخاصة ة والثقافة والعادات والتقاليد تتمثل فى اللغوغيرها، أو مقومات إجتماعية وثقافية الحديثة من متاحف 
 (.Zhang, 2006; Mazilu, 2010; zhang et al., 2014بمجتمع المقصد السياحى )

 

 الخدمات والتسهيالت السياحية 2/5/2/2

باإلضافة  ،البنية التحتية من شبكات الطرق والمواصالت والمياة وشبكات الصرف الصحى والكهرباءوتشمل 
كذلك مراكز اإلرشاد السياحى ومكاتب وكالء السفر  ،اإلستعالمات السياحية والمطاعم ومراكزإلى الفنادق 

 (.2012ح وبودلة، ا؛ فر 2010) قسيمة  والسياحة
 

 سهولة الوصول 2/5/2/3

 سهولة الوصول إلى المقصد السياحى فى وجود: تحققوت
تسهل وصول السائحين إلى  برية جوية أو بحرية أوشبكة من الطرق على إختالف أنواعها سواء كانت  -1

 (.2016)الزق، المقصد السياحى
وسائل النقل وكذلك الخرائط الخاصة بالمقصد السياحى التى تسهل اإلنتقال داخل المقصد السياحى  -2

 (.Sofi et al., 2014)والوصول إلى المزارات السياحية المختلفة 
الدخول أو عند منافذ الدخول والمغادرة من التسهيالت عند دخول دولة المقصد السياحى على تأشيرات  -3

 (.WTO, 2007برية )المنافذ المطارات و الموانى و ال
 

 

 

 موارد البشريةال 2/5/2/4

من المعلوم جيدًا أن السياحة صناعة كثيفة العمالة تعتمد على العنصر البشرى والتفاعل مع المجتمع  
بأهمية دور السياحة فى نمو والمجتمع المحلى الذى لديه وعى  فالعمالة السياحية المدربة جيداً المحلى، 
يعتبران من أهم عناصر المقصد السياحى، ولذلك ينبغى اإلهتمام بالعنصر البشرى والعمالة المجتمع 
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بالمقصد السياحى وذلك عن طريق تدريبهم وتأهيلهم للعمل بالمجال السياحى وتطويرهم فى ضوء  السياحية
 (.WTO, 2007ة المقصد السياحى )إدار إستراتيجيات 

 

 األسعار 2/5/2/5

لبرنامج سياحى أو تعتبر األسعار عنصرًا أساسيًا من عناصر التميز بل ومن أهمها عند إختيار السائح 
فى التأثير على قراره فى يكون له دور كبير حيث إن الجانب المادى عند السائح  ،لمقصد سياحى معين

غيره وإختيار مقصد سياحى معين دون غيره فى حدود إستطاعته المادية شراء برنامج سياحى دون 
 :(15رقم )األساسية للمقصد السياحى فى الشكل ويمكن تلخيص العناصر  (.2012)البطوطى، 

 

 ألساسية للمقصد السياحىالعناصر ا (15شكل رقم )
 

 نماذج إختيار المقصد السياحى 2/5/3

والتى تقوم على أن السائح فى بداية  اإلختيارمجموعة تعتمد نماذج إختيار المقصد السياحى على نظرية 
للمقصد السياحى يصنف البدائل المتاحة لديه من المقاصد السياحية إلى عدد من المجموعات إختياره 
 (، ويمكن توضيح هذه النماذج على النحو التالى:Oppewal et al., 2010؛ 2016)الزق، 

 

  Woodside and Lysonskiنموذج  2/5/3/1

للسائح يمكن أن تؤثر على إدراك السائح ووعيه ويوضح هذا النموذج أن العوامل التسويقية والخبرة السابقة 
المقصد السياحى على غيره من المقاصد بالمقصد السياحى والذى يؤثر بدوره على تفضيل السائح لهذا 

قسم هذا النموذج مجموعات المقاصد السياحية التى سيختار منها السائح إلى أربعة ى، ويالسياحية األخر 
 ى كاآلتى:مجموعات وه

العناصر األساسية  

 للمقصد السياحى

مقومات الجذب 

 السياحى
الخدمات 

 والتسهيالت 

 الموارد البشرية سهولة الوصول
 األسعار
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: وهى مجموعة المقاصد السياحية المعلومة جيدًا لدى السائح ولكنه المجموعة الغير متاحة -أ
معينة )مثل أن تكون ميزانية الرحلة غير مناسبة للسائح أو هناك قيود بسبب اعتبارات استبعدها 

 .(على تأشيرة الدخول لدولة المقصد السياحى
: وتمثل مجموعة المقاصد السياحية التى  ينظر إليها السائح بطريقة سلبية المجموعة الغير مالئمة -ب

مبكرًا من عملية إختيار المقصد بعادها توهذه المجموعة يتم اس ،وهى التى ال تشبع رغبات السائح
 السياحى.

: وهى مجموعة المقاصد التى ال تحصل على تقييم من السائح سواء كان مستبعدةالمجموعة ال -ج
 ال تمنع السائح من إختيارها وفى نفس الوقت ال تجذبه.إيجابيًا أو سلبيًا فهى 

ر وقبل عملية صنع القرا: وهى التى يأخذها السائح بعين اإلعتبار أثناء حتملةالمجموعة الم -د
 (.Woodside and Lysonski, 1989اإلختيار النهائى )

 

  Cromptonنموذج  2/5/3/2

تؤدى به إلى إختياره النهائى إلى ثالث مجموعات ويقسم هذا النموذج المجموعات التى يختار منها السائح والتى 
 على النحو التالى:

 السياحية التى يقصدها فى أى وقت.كل المقاصد : وتشير إلى مجموعة الوعى -أ
: وتضم مجموعة المقاصد السياحية التى يأخذها السائح بعين اإلعتبار مجموعة اإلعتبار األولية -ب

 من الممكن أن تشبع رغباته وحاجاته خالل فترة من الزمن.كمقاصد سياحية 
السائح فى اإلعتبار يضعها  : وتشمل مجموعة المقاصد السياحية التىمجموعة اإلعتبار النهائية -ج

 .(Crompton, 1992) كمقاصد سياحية محتملة خالل فترة زمنية معينة
 

   ,.Botha et alنموذج  2/5/3/3

نموذج مع النموذج السابق من حيث تقسيم مجموعة اإلختيار إلى ثالث مجموعات هى مجموعة هذا الويتشابه 
التى تؤثر على تلك ولكنه يضيف عليه العوامل  ،النهائيةومجموعة اإلختيار األولية ومجموعة اإلختيار الوعى 

المجموعات، ويعطى هذا النموذج المعلومات التى يكتسبها السائح أهمية فى إختيار المقصد السياحى من حيث 
تتكون منها  المكتسبة سواء كانت معلومات غير فعالة تتكون منها مجموعة الوعى أو فعالةنوعية المعلومات 
 في واءس رةلمعتبا لسياحيةا دلمقاصا مبتقيي وامويق نلسائحيأن ايوضح  وذجلنما ذاه أن كما، مجموعة اإلعتبار

 Botha et) يةلسياحا دلمقاصا هذه رالختيا ددةلمحا لموالعا وءض في لنهائيةأو ا ليةوألا رالعتباا عةومجم

al., 1999.) 
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  Ryanنموذج  2/5/3/4

التى تتعلق بالسائح نفسه مثل الحاجات اإلختيار تتأثر بالعوامل السياحية هذا النموذج أن عملية ويوضح 
والخبرة السابقة حيث تتحد تلك العوامل مع العوامل التسويقية المتمثلة والدوافع والشخصية والطبقة اإلجتماعية 

المقاصد السياحية التى للمقصد السياحى والتى من خاللها يتشكل وعى السائح بمجموعة فى الجهود الترويجية 
الصورة الذهنية للمقصد السياحى والتى تتكون لدى سيختار منها فيما بعد، وقد أخذ هذا النموذج فى اإلعتبار 

مه وسائل ترفيه تشبع للسائح أو تقديالسائح من خالل ما يميز المقصد سواء كان مناخ جيد أو أسعار مناسبة 
 (.Ryan, 2000) رغباته وحاجاته

 

 الطائى نموذج  2/5/3/5

( فى هذا النموذج إلختيار المقصد السياحى على النماذج التى وردت فى دراسات 2006وقد اعتمد الطائى )
 Narayana and Markin,1975; Woodside and Sherrel,1977; Thompson and)كاًل من 

cooper,1979; Woodside and Ronkainen,1980 مجموعات اإلختيار إلى أربع (، حيث أنه يقسم
أو الوعى، والمجموعة العاطلة، والمجموعة غير المالئمة، والمجموعة مجموعات وهى: مجموعات اإلدراك 

لمجموعة افإن هذا النموذج يضيف على النماذج األخرى  المجموعة المستقبليةة إلى افباإلضالمؤثرة أو المعتبرة، 
المستقبلية وهى التى تنتج من إستبعاد بعض المقاصد السياحية من مجموعة اإلدراك نتيجة لتغير الصورة 

وقٍت  بناءًا على المعلومات الجديدة التى يحصل عليها السائح مما يجعله يؤجل هذه المجموعة إلىالذهنية 
أهمية الصورة الذهنية للمقصد السياحى فى عملية ويتميز هذا النموذج عن النماذج السابقة فى أنه يبرز  الحق.

تحدد الصورة الذهنية المدركة لدى السائح عن المقصد السياحى ا النموذج يتضح أن فمن خالل هذ ،اإلختيار
 قرار فبذلك يكون للصورة الذهنية دور كبير فى التأثير علىا المقصد يلبى رغباته وإحتياجاته أم ال ذكان هإذا 

 (.2006)الطائى،  لمقصداار يتالسائح فى إخ
 

 الصورة الذهنية للمقصد السياحى 2/5/4

إن عملية تكوين الصورة الذهنية للمقصد السياحى تبدأ بجمع المعلومات من خالل وسائل اإلعالم وتجارب 
األصدقاء واألقارب كذلك من خالل أدلة السفر والكتب السياحية باإلضافة إلى التجربة الحقيقة والشخصية 

 (.2011الضمور، حدو و للسائح فى زيارة المقصد السياحى ) 

الصورة الذهنية ألول مرة بواسطة عالم النفس اإلجتماعى " والترليبمان " فقد كان أول من  وقد ظهر مصطلح
والذى أشار فيه إلى أن  1922أطلق مصطلح الصورة الذهنية فى كتابه " الرأى العام " والذى نشر فى عام 
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عالم من حوله )الشيخ، السائح يلجأ إلى تكوين صورة ذهنية عن األشياء بحيث تمكنه من التعرف على حقائق ال
(، وبعد أربع سنوات من نشر كتاب ليبمان قام باحث آخر وهو بوجارس بتصميم مقياس علمى للتعرف 2009

على الصورة الذهنية لدى شعب ما عن غيره من الشعوب وعمل على تطبيق هذا المقياس على عينة من 
مريكى تجاه شعوب أربع دول أوربية وآسيوية األمريكيين للتعرف على الصورة الذهنية التى يحملها الشعب األ

 (.2008وهى بريطانيا وكوريا وبولندا والسويد )القادر، 

 ولقد تزايد اإلهتمام بالصورة الذهنية وأهميتها نظرًا لما تقوم به من دور هام فى تكوين اآلراء وإتخاذ القرارت
بأن الصورة الذهنية تتكون لدى السائح (، ويؤكد علماء النفس الذين درسوا هذا المصطلح 2011)الخطيب، 

من خالل الخبرة المباشرة نتيجة إلحتكاكه المباشر بغيره فى بيئة المقصد السياحى من السكان المحليين وغيرهم 
أو من خالل الخبرة غير المباشرة والتى يكتسبها من خالل ما تتناقله وسائل اإلعالم المختلفة وما يحصل عليه 

 (.2008المقصد السياحى سواء من أصدقائه أو أقاربه )القادر،  من معلومات عن هذا

وإتجاهاته وبالتالى  على سلوكهومن هنا تتضح أهمية الصورة الذهنية لدى السائح لما لها من تأثير إيجابى 
ته، وتعنى الصورة الذهنية إنطباع صورة الشئ فى الذهن أو بمعنى آخر حضور صورة معينة االتأثير على قرار 

ومن للشئ فى الذهن، ويعبر مفهوم الصورة الذهنية عن التصورات التى يحملها السائح عن العالم من حوله، 
به السابقة )الخطيب، نتيجة طبيعية لجميع خبرات السائح المباشرة وغير المباشرة فى تعامالته وتجار  ثّم فهى
2011.) 

 

 تعريف الصورة الذهنية 2/5/5

 تناول العديد من الباحثين تعريف الصورة الذهنية وقد تعددت تعريفاتهم لها ويمكن عرضها على النحو التالى:

( بأنها مجموع اإلعتقادات واألفكار واإلنطباعات الموجودة فى ذهن السائح تجاه 1979) Cromptonعرفها 
 مقصد سياحى معين.

( بأنها ال تتوقف عند تصورات السائح وفهم خصائصه وإنما هى 2003) Echtner and Richieوعرفها 
 إنطباعات شاملة تجمع الميزات الوظيفية والنفسية لهذا المقصد السياحى.

( أنها اإلنطباعات واإلعتقادات الموجودة فى أذهان السائحين حول مقصد 2011الضمور )حدو و  ن ذكرفى حي
 سياحى معين.

( على أنها عبارة عن مجموعة اإلدراكات التى 2011( والخطيب )2002) Kotlerكذلك فقد عرفها كل من 
 يكونها السائح حول شئ أو موضوع أو مقصد معين.
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تعريفًا أوسع عن الصورة الذهنية بأنها مجموعة من اإلدراكات واإلنطباعات التى يكونها ( 2011وقدم الخطيب )
ويخزنها السائح عن مقصد سياحى معين ويتم استحضارها نتيجة للتعرض لمجموعة من المؤثرات وقد تكون 

 هذه المؤثرات عقلية صادقة أو كاذبة وتختلف من سائح آلخر.

ا مجموعة من المعارف والتجارب والخبرات المتراكمة والتى تتشكل فى ذهن أنهإلى ( 2009الشيخ ) أشاروقد 
السائح وترسم إنطباعًا معينًا وتؤثر فى سلوك السائح تجاه موضوع معين أو مقصد معين وترتبط هذه المعارف 

 المتراكمة بعواطف السائح وإتجاهاته وعقائده وعاداته اإلجتماعية.

تجارب حسية تستقر فى ذهن السائح تجاه موضوع معين أو مقصد معين  ويعرفها البعض بأنها محصلة عدة
وهى تعبير عن الواقع سواء كان صحيحًا أو غير صحيح وتظهر كلما استدعاها مثير يرتبط بهذه التجارب 

 (.2009)الشيخ، 

د ( أنها الصورة الفعلية التى تتكون فى أذهان السائحين عن مقصد سياحى معين وق2005عجوة ) أوضحو 
تتكون هذه الصورة من التجربة المباشرة أو غير المباشرة أو قد تكون عقالنية أو عاطفية كذلك قد تعتمد على 

 األدلة والوثائق أو األقوال غير الموثقة لكنها فى النهاية تمثل واقعًا صادقًا لمن يحتفظ بها فى ذهنه .

جموعة من المعارف واألفكار والمعتقدات التى ( تعريفًا آخر للصورة الذهنية على أنها م2009وقدم الشيخ )
يكونها السائح فى الماضى والحاضر والمستقبل ويقوم بترتيب هذه المعارف والمعتقدات ويحتفظ بها إلستحضارها 
عند الحاجة إليها كما يتدخل فى تكوين هذه الصورة التجارب والخبرات السابقة سواء كانت المباشرة أو غير 

عرض لها السائح وترتبط هذه التجارب بعواطف السائح وإتجاهاته بغض النظر عن صحة هذه المباشرة التى يت
 المعلومات التى تتضمنها خالصة هذه التجارب فهى تمثل واقعًا صادقًا ينظر من خالله إلى العالم من حوله.

ان السائحين ( أنها األفكار والمعتقدات التى تتكون فى أذه2008( ومحمد )1993كل من العسكر ) ذكرو 
تجاه قضية معينة أو منظمة معينة أو مقصد معين وهى تتبادر إلى األذهان عند استحضارها لتعطى مفهومًا 
أو إنطباعًا عاما عنه وقد يكون إيجابيًا أو سلبيًا وتتكون هذه الصورة الذهنية مما إكتسبه من معلومات ومعارف 

 وخبرات حول هذه الموضوعات.

أنها هى الناتج النهائى  إلى( 2012) ذكار( و 2006( والطائى )2004تركستانى ) :من كالً  أشاركما 
لإلنطباعات الذاتية التى تتكون لدى السائح تجاه موضوع معين أو مقصد معين أو شعبًا معينأ أو دولة معينة 

باعات من أو أى شئ آخر يمكن أن يكون له تأثير على حياة السائح وتتكون هذه السائح وتتكون هذه اإلنط
خالل التجارب المباشرة وغير المباشرة بغض النظر عن صحة أو عدم صحة هذه المعلومات التى تضمنتها 

 هذه التجارب .
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السائح للتعرف على المقصد  لدىغير المباشرة التى و تتمثل مصادر تكوين الصورة الذهنية فى الخبرة المباشرة و 
ح من خالل تجربته المباشرة فى زيارة المقصد السياحى وتعامله مع وتتمثل الخبرة المباشرة لدى السائ ،السياحى

وتعتبر الخبرة المباشرة أقوى فى  ،مختلف الطبقات فيه كذلك الخدمات والتسهيالت المتاحة فى هذا المقصد
 تأثيرها على عقلية السائح وإتجاهاته وقراراته وعواطفه إذا أحسن توظيفها فى التعرف على المقصد السياحى.

تتمثل الخبرة الغير مباشرة السائح فى ما يتعرض له من رسائل شخصية يسمعها من أصدقائه وأقاربه أو بينما 
المعلومات التى يحصل عليها السائح من وسائل اإلعالم عن الدول والمقاصد السياحية التى لم يرها أو يزورها 

ن الرئيسى للصورة الذهنية التى يحتفظ بها من قبل فتكون هذه المعلومات التى يحصل عليها السائح هى المكو 
 (.Alegre and Garau, 2010; Abodeeb, 2014؛ 2004)تركستانى،  فى ذهنه عن هذا المقصد السياحى

 

 خصائص وسمات الصورة الذهنية  2/5/5/1

؛ 2009هناك العديد من السمات والخصائص المختلفة التى تتسم بها الصورة الذهنية من أهمها )الشيخ، 
Ayad and Shujun, 2013:) 

 عدم الدقة: -1
ولعل سبب ذلك هو أن الصورة  ،ذهب العديد من الباحثين إلى أن الصورة الذهنية ال تتسم بالدقة

الذهنية ال تعبر بالضرورة عن الواقع الكلى ولكنها تعبر فى أغلب األحيان عن جزئية من الواقع الكلى 
رة شاملة عن مقصد سياحى معين من خالل معلومات خاصة أن السائح عادة ما يلجأ إلى تكوين فك

 قليلة يحصل عليها لعدم قدرته على جمع المعلومات الكاملة عن هذا المقصد.
 

 الثبات والمقاومة للتغيير: -2
فالصورة الذهنية تميل إلى الثبات ومقاومة التغيير وتتعدد العوامل التى تحدد وتؤثر فى كمية وكيفية 

 .ورة الذهنيةالتغيير المحتمل فى الص
 

 وتجاهل الفروق الفردية:شبث بالرأى الت -3
المبالغ فيه ونظرًا لذلك فمعظم السائحين يفترضون أن كل  شبث بالرأىتقوم الصورة الذهنية على الت

 المقاصد السياحية تنطبق عليها صورة ذهنية واحدة على الرغم من وجود إختالف وفروق فردية بينها.
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 التنبؤ بالمستقبل: -4
الصورة الذهنية فى التنبؤ بالسلوك والتصرفات المستقبلية للسائحين تجاه المواقف والقضايا تسهم 

واألزمات المختلفة التى قد تحدث فى المقصد السياحى، فالصورة الذهنية لدى السائح حول الموضوعات 
 والمقاصد السياحية المختلفة قد تؤثر على سلوكه وقراره تجاه زيارة هذا المقصد.

 

 حدود الزمان والمكان: تخطى -5
لصورة الذهنية عند حدود لود الزمان والمكان، فالسائح ال يقف تكوينه دتتسم الصورة الذهنية بتخطيها لح

معينة بل يتخطاها ليكّون صورًا ذهنية عن دولته ثم العالم الذى يعيش فيه وعلى مستوى الزمان فالسائح 
ومن هنا يتضح أن السائح  ،باإلضافة إلى المستقبلالحاضر وعن يكّون صورًا ذهنية عن الماضى 

يكّون صورًا ذهنية عن األزمنة واألماكن المختلفة وفقًا لمعارفه ومدركاته ومشاهداته إضافة إلى قدرته 
 على التخيل واإلستنتاج.

 :(16رقم )ويمكن تلخيص خصائص وسمات الصورة الذهنية فى الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ت الصورة الذهنيةخصائص وسما (16شكل رقم )
 

 أبعاد الصورة الذهنية 2/5/5/2
تتكون الصورة الذهنية من ثالث أبعاد أساسية هى البعد المعرفى والبعد الوجدانى أو العاطفى والبعد السلوكى 

 (:2012، ذكار؛ 2011؛ الخطيب، 2005باإلضافة إلى البعد اإلجتماعى وهى على النحو التالى )عجوة، 

خصائص 
وسمات 

الصورة الذهنية

عدم الدقة

الثبات والمقاومة 
للتغيير 

التصميم وتجاهل 
الفروق الفردية

تخطى حدود الزمان 
والمكان

بلالتنبؤ بالمستق
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 البعد المعرفى -1
ويقصد به المعلومات التى تتعلق بموضوع معين أو مقصد معين والتى تبنى عليه الصورة الذهنية التى 
يكونها السائح عن هذا الموضوع أو هذا المقضد وبالتالى فإن مستوى دقة المعلومات التى يحصل 

 عليها السائح تؤثر فى دقة الصورة الذهنية التى يكونها السائح.
 

 العاطفىالبعد الوجدانى أو  -2
وهو الميل باإليجاب أو السلب تجاه موضوع أو فكرة أو مقصد معين فى إطار مجموعة من الصور 
الذهنية التى يكونها السائح، ومع مرور الوقت تتالشى المعلومات والمعارف التى كونها السائح وتبقى 

 المقصد السياحى.الجوانب الوجدانية والتى تمثل إتجاهات وعواطف السائح تجاه ذلك الموضوع أو 
 

ويتدرج البعد الوجدانى بين اإليجابية والسلبية نتيجة لمجموعة من العوامل المختلفة أهمها مصادر 
 فى التجربة. المستخدمالمعرفة المتاحة وطبيعة التجربة واألسلوب 

 

 البعد السلوكى -3
إذ أنها  ،حى الحياةينعكس سلوك السائح وفقًا لطبيعة الصورة الذهنية المتكونة لديه فى مختلف نوا

بصورة ال إرادية بفعل تلك الصورة بالعقل الباطن، حيث ترجع أهمية الصورة ه تصبح موجهة لسلوك
 الذهنية  فى أحد أبعادها إلى أنها تمكن من التنبؤ بسلوك السائح.

 

 البعد اإلجتماعى -4
السلوكية للسائح تجاه إن الصورة الذهنية يتم إكتسابها من التنشئة اإلجتماعية وهى تشكل األعراف 

كما أنها ذات صلة وثيقة بالثقافة والعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع، فالصورة  ،مقصد سياحى معين

 الذهنية ليست مجرد نشاط إدراكى فردى ولكنه نشاط إجتماعى.
 

 :(17رقم )وتتلخص أبعاد الصورة الذهنية فى الشكل 

 

 

 

 

 
 أبعاد الصورة الذهنية (17شكل رقم )

أبعاد الصورة 
الذهنية

البعد المعرفى

البعد الوجدانى 

البعد السلوكى

البعد اإلجتماعى
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 الفصل الثالث
 منهجية الدراسة

 

 

استهدفت التعرف على أثر البصمة  يتناول هذا الفصل اإلجراءات التي اتبعها الباحث في الدراسة، والتي
وذلك من وتطبيق األنشطة المرتبطة بها على إتجاهات السائحين فى إختيار المقصد السياحى األيكولوجية 

، والدراسة االستطالعية، ومجتمع الدراسة، وعينة وتصميم أداة الدراسةخالل المنهج المستخدم فى الدراسة 
كما تطرق هذا الجزء الدراسة، وأداة جمع البيانات التي استخدمها الباحث لتجميع البيانات المطلوبة في الدراسة، 

وأساليب أداة الدراسة )استمارة اإلستقصاء( ومدى ثباتها واإلعتماد عليها، من الدراسة إلى فحص مصداقية 
 اإلحصائي المستخدمة في تحليل البيانات واختبار الفروض.التحليل 

 

 منهج الدراسة: 3/1
 

اعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلي لوصف موضوع الدراسة وصفًا شاماًل ودقيقًا من خالل جمع 
وأثر ذلك البيانات وتحليلها حول البصمة اإليكولوجية، وأهمية الممارسات أثناء القيام بزيارة المقصد السياحي، 

الدراسة على دراسة إتجاهات عينة من  حيث اعتمدت اتجاهات السائحين في اختيار المقصد السياحي. على 
للوصول إلي نتائج السياسات الداعمة لتقليل البصمة األيكولوجية للسائحين السائحين نحو المقاصد التى تطبق 

 قابلة للتعميم، واالستفادة منها.
رقم شكل مراحل كما بال 7تم تقسيم خطوات الدراسة الميدانية إلى عدد ولتحقيق الهدف الرئيسى من الدراسة 

(18): 
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 اإلطار النظرى للدراسة الميدانية )منهجية الدراسة( (18شكل رقم )
 

 

 المرحلة األولى: النموذج المقترح 3/1/1
عدد من الدراسات السابقة فى مجال قد تم تصميم هذه الدراسة باإلعتماد على فلنموذج المقترح الوضع و  -

 et alssling öG,. دراسة :وهى دراسة كاًل من للسائحين فى المقاصد السياحيةالبصمة األيكولوجية 
 Hunter and Shawودراسة Bagliani (2004 )( ودراسة 2002) Hunterودراسة  (2002)
 Bakowska( ودراسة 2012) Castellani and Salaدراسة و O’Connor (2009 )ودراسة  (2007)
(2014). 

 Um andدراسة وهى فى إختيار المقصد السياحى  وعدد من الدراسات الخاصة بقياس إتجاهات السائحين

Crompton (1990)  ودراسةSirakay andChoi   (2005 ودراسة )Wu (2009)،  وقد هدفت الدراسة
هناك عالقة بين البصمة األيكولوجية واألنشطة التى تعمل على تقليلها فى المقاصد فى هذه الجزيئية إذا ما كان 

 وإتجاهات السائحين نحو إختيار مثل هذه المقاصد.السياحية 
 

المرحلة 
األولى

ينالسائحوإتجاهاتوأهميتهااأليكولوجيةالبصمةعليهاتقومالتىالعوامليشملمقترحنموذجوضع•
نحوها

المرحلة 
الثانية

اإلطار المقترح  يقدم فى شكل استمارة استقصاء•

اختبار االستقصاء•

المرحلة 
الثالثة

اختبار الصالحية والموثوقية واعتدالية التوزيع•

المرحلة 
الرابعة

تحديد عينة الدراسة•

المرحلة 
الخامسة

األساليب االحصائية المستخدمة لتحليل البيانات•

المرحلة 
السادسة

جمع البيانات•

المرحلة 
السابعه

تحليل البيانات•
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ارة اإلستقصاء التى تم وتم اإلستعانة به فى تصميم إستمولتحقيق هذه الدراسة تم عمل إطار للدراسة الميدانية 
التالى اإلطار المقترح للدراسة الميدانية والذى اعتمد اإلعتماد عليها فى الحصول على النتائج ويوضح الشكل 

 (:لسائحيناعلى إظهار مدى تأثير المتغير المستقل )البصمة األيكولوجية( على المتغير التابع )إتجاهات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج الدراسة (19شكل رقم )
 

 

 المرحلة الثانية: تصميم إستمارة اإلستقصاء  3/1/2
وتم اإلعتماد على إستمارة تم إستخدام اإلطار المقترح للدراسة النظرية كأساس لتصميم إستمارة اإلستقصاء 

اإلستقصاء كأداة لجمع البيانات الخاصة بالدراسة وذلك حتى يمكن الوصول إلى إتجاهات ورؤية السائحين 
دى تأثير ذلك على إتجاهاتهم فى إختيار للبصمة األيكولوجية ودورها فى تحقيق اإلستدامة للمقاصد السياحية وم

وإتجاهاتهم ، فاستمارة اإلستقصاء تعطى فرصة للمبحوثين فى التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم المقصد السياحى
كما أن أسلوب اإلستقصاء يعتبر من أهم وسائل جمع البيانات ويوضح (، Zikmund, 2003بشكل كبير )

Robson (2011 أنه األسلوب األفضل عندما تكون البيانات المطلوبة لها عالقة بسلوك األفراد ودوافعهم )
 وإتجاهاتهم تجاه موضوع محدد.

تابعالمتغير ال المتغير المستقل  
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 Um : دراسةوهى دراسة كاًل من عدد من الدراسات أثناء تصميم إستمارة اإلستقصاءوقد تم اإلعتماد على  -
and Crompton (1990) ودراسة .,et alssling öG (2002 ودراسة )Hunter (2002 ودراسة )

Bagliani (2004 ) ودراسةSirakay andChoi   (2005)  ودراسةHunter and Shaw (2007 )
وذلك بهدف التوصل إلى أهم Castellani and Sala (2012 )( ودراسة 2009) O’Connorودراسة 

للسائحين بالمقاصد السياحية وكذلك توضيح أهمية قياسها لتقليل البصمة األيكولوجية الممارسات الواجب 
 .البصمة األيكولوجية ودورها فى إستدامة المقصد السياحى

تضمنت هذه االستمارة مجموعة من العبارات المرتبطة بموضوع الدراسة، وتكونت االستمارة من صفحة وقد 
لتحديد آرائهم علي  السائحيناون من الغالف التي تضمنت نبذة عن الدراسة وعنوانها والهدف منها، وطلب التع

 .العبارات التي وردت باالستمارة

محاور رئيسية باإلضافة إلى البيانات الديموجرافية لعينة الدراسة واشتملت  3إنقسمت إستمارة اإلستقصاء إلى و 
 أسئلة مغلقة تتضمن ما يلى: 9البيانات الديموجرافية لعينة الدراسة على 

 .النوع -
 .السن -
 المستوي التعليمي. -
 الجنسية. -
 الحالة االجتماعية. -
 متوسط عدد الرحالت سنويًا. -
 متوسط عدد ليالي الرحلة السياحية. -
 الغرض من الرحلة السياحية. -
 مستوي الدخل الشهري. -

 

 وانقسمت المحاور الثالثة الرئيسية لإلستمارة إلى ما يلى: 
 

 اإليكولوجيةالبصمة المحور األول:  3/1/2/1
 

ويهدف هذا المحور إلى استكشاف مدى أهمية البصمة األيكولوجية فى تحقيق اإلستدامة والحد من اآلثار   -
عبارات،  8البيئية للسائحين بالمقاصد السياحية من وجهة نظر عينة الدراسة، واشتمل هذا المحور علي 

اسي الذي يعتمد علي وقد اعتمد الباحث في اإلجابة عن عبارات هذا المحور علي مقياس ليكرت الخم
= 3= موافق، 4= موافق تمامًا، 5وجود خمس درجات ما بين الموافقة المطلقة وعدم الموافقة المطلقة )
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et ssling öG)  = غير موافق إطالقًا(. وقد تم االعتماد على دراسة كال من1= غير موافق، 2محايد، 

al., (2002 ودراسة )Hunter (2002 ودراسة )Hunter and Shaw (2007 ودراسة  )O’Connor 
 ر.فى اعداد عبارات هذا المحو Castellani and Sala (2012 )دراسة ( و 2009)

 

 الممارسات أثناء زيارة المقصد السياحي المحور الثاني: 3/1/2/2
 

األيكولوجية للسائحين والتى تتم أثناء زيارة المقصد يتناول هذا المحور أهم الممارسات التي تقلل من البصمة 
عبارة مقسمة إلي خمس ممارسات تقيس البصمة األيكولوجية وتتمثل فى العناصر  26السياحي، ويشتمل علي 

عبارات(،  5عبارات(، والمزارات وأماكن الجذب ) 4عبارات(، والنقل ) 5عبارات(، واإلعاشة ) 7اآلتية: اإلقامة )
عبارات(. وقد اعتمد الباحث في اإلجابة عن عبارات هذا المحور علي مقياس ليكرت الخماسي  5والطاقة )

الذي يعتمد علي وجود خمس درجات ما بين الموافقة المطلقة وعدم الموافقة المطلقة. وقد تم االعتماد على 
ودراسة  Peeters and Schouten (2006)( ودراسة 2005) Chi and Stone دراسة :من دراسة كالً 

Castellani and Sala (2008ودراسة ) Chen and Hsieh (2011 ) ودراسةGaafar (2015 ) فى
 .اعداد عبارات هذا المحور

 

 اتجاهات السائحين في اختيار المقصد السياحيالمحور الثالث:  3/1/2/3
 

تستخدم ممارسات من شأنها هذا المحور اتجاهات السائحين من مختلف الجنسيات نحو المقاصد التى يتناول 
وقد اعتمد الباحث في  .عبارات 10تقليل البصمة األيكولوجية للسائحين في المقصد السياحي، ويشتمل علي 

اإلجابة عن عبارات هذا المحور علي مقياس ليكرت الخماسي الذي يعتمد علي وجود خمس درجات ما بين 
 Um and Cromptonدراسة  من االعتماد على دراسة كالً وقد تم  الموافقة المطلقة وعدم الموافقة المطلقة.

  هذا المحور. فى اعداد عباراتWu (2009 )ودراسة Sirakay andChoi   (2005 ) دراسةو  (1990)
 

 الدراسة االستطالعية 3/1/2/4
 

البحث، كما تهدف الدراسة االستطالعية إلي التعرف علي الظروف التي تحيط بالمشكلة أو الظاهرة محل 
تهدف إلي التعرف علي أهم المعوقات التي قد تواجه إجراء الدراسة، ومن ثم يستطيع الباحث وضع بعض 
اإلجراءات للتغلب علي هذه المعوقات في مراحل الدراسة التالية. باإلضافة إلي أن هذا النوع من الدراسات 

الصدق، وتحديد إذا ما كان بها أخطاء، يستهدف التعرف علي مدي صالحية أدوات البحث من حيث الثبات و 
. وتساهم الدراسة االستطالعية في التعرف علي أهمية إجراء الدراسة، (2000)إبراهيم،  والعمل علي معالجتها
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؛ 2016ل اتخاذ القرار النهائي في إجراء الدراسة )الزق، قبم تساهم في توفير الوقت والجهد ومن ث
 (.2019معوض،

محتمل فى فهم اإلستمارة أو وضوحها لدراسة اإلستطالعية تساعد على إكتشاف أى مشاكل عالوة على هذا فإن ا
( وبناءًا على ما تم Zikmund et al., 2013عام )ومدى فهم تعليمات اإلجابات وتصميم اإلستقصاء بشكل 

 تم عمل بعض التعديالت على الجمل التى إتسمت بعدم الوضوح.جمعه من ملحوظات 
 
 

، وتم عينة عشوائية من السائحين من مختلف الجنسياتعلي بشكل إلكتروني استمارة  50تم توزيع عدد قد و 
 غير صالحة للتحليل. تين فقطاستمار استمارة صالحة للتحليل، و  48، منهم جميع االستمارات استرداد

 
 

 والموثوقية لمحاور إستمارة اإلستقصاء : إختبار الصالحيةالمرحلة الثالثة 3/1/3
 صدق االستقصاء: -أ

اعتمد الباحث في التحقق من صدق االستقصاء علي صدق المحكمين أو ما يسمي بالصدق الظاهري، وقد 
أعضاء  5ووالبيئة  السياحة تم عرض استمارات االستقصاء علي بعض المحكمين المتخصصين في مجال

بلغ تدريس من كليات السياحة والفنادق وكذلك عدد من الخبراء السياحيين فى مجال السياحة البيئية هيئة 
لمعرفة مدي صدق االستمارة للتحقق من الهدف الذي وضعت من أجله، وكانت نسبة ( خبراء 10عددهم )

التعديالت في ضوء قام الباحث بإجراء بعض قد ، و مرتفعةاتفاق المحكمين حول عبارات االستقصاء 
 .من السائحين مقترحاتهم، وتم إعداد االستبيان في صورته النهائية تمهيدًا لتوزيعه علي عينة الدراسة

 

 ثبات االستقصاء: -ب
 لكل محور على حده. كرونباخ الفتم حساب معامل ثبات جميع محاور الدراسة من خالل اختبار معامل أ

 الدراسة االستطالعية. كرونباخ لمحاور( قيمة معامل ألف 2ويوضح جدول رقم )
 

 الدراسة االستطالعية كرونباخ لمحاور امعامل ألف (3)جدول رقم 
 

 عدد العبارات كرونباخ امعامل ألف المحور
 8 0,784 البصمة اإليكولوجية

 

 26 0,815 بالمقصد السياحىممارسات تقليل البصمة األيكولوجية 
 7 0,804 اإلقامة

 5 0,799 عاشةاإل
 4 0,812 لنقلا
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 5 0,786 مزارات وأماكن الجذبال
 5 0,801 الطاقة

 

 10 0,828 اتجاهات السائحين في اختيار المقصد
 

، مما يدل علي ثبات 0,7أعلي من  لجميع محاور الدراسةكرونباخ  ايوضح الجدول السابق أن قيمة معامل ألف
، مما يدل علي صالحية االستقصاء (2008، سليمان) بدرجة عاليةمحاور االستقصاء المستخدم في الدراسة 

لالستخدام في الدراسة، وإعطاء نتائج صادقة بدرجة كبيرة، لذا تم توزيع االستقصاء علي عينة الدراسة كما هو 
 بدون إجراء تعديالت عليه.

 

 إعتدالية التوزيع الطبيعى لمحاور الدراسة 3/1/3/1
 

لتحديد إذا ما كانت اإلستجابات تجاه أسئلة محاور الدراسة تتبع التوزيع  التوزيع الطبيعى تم إستخدام إختبار
 الطبيعى من عدمه وذلك لتحديد اإلختبارات التى سوف يتم إستخدامها للتحليل اإلحصائى )معلمى أو ال معلمى(  

 ويوضح الجدول التالى نتائج اإلختبار:
 االستقصاء لمحاور(  ويلك – شابيرو و سميرنوف - كولموجروف ) ختبارإ( 4جدول رقم )

 

 محاور اإلستقصاء

 شابيرو ويلك كولموجروف سميرنوف

قيمة 

 اإلختبار

 اإلحتمال
Sig.(p.Value) 

قيمة 

 اإلختبار

 اإلحتمال
Sig.(p.Value) 

 0.000 0.760 0.000 0.214 البصمة األيكولوجية

 0.000 0.792 0.000 0.236 اإلقامة

 0.000 0.860 0.000 0.166 اإلعاشة

 0.000 0.776 0.000 0.243 النقل

 0.000 0.773 0.000 0.255 المزارات وأماكن الجذب

 0.000 0.815 0.000 0.212 الطاقة

 0.000 0.814 0.000 0.201 أهمية الممارسات

 0.000 0.779 0.000 0.205 إتجاهات السائحين
 

 

وبالتالى فإن إستجابات العينة تجاه  0,05 وهى أقل من 0,00تساوى  P. Valueومن الجدول السابق نجد أن 
الالمعلمية  استخدام اإلختباراتسوف يتم  ى ذلكاإلستقصاء ال تتبع التوزيع الطبيعى وبناءًا علأسئلة محاور 
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، وكذلك أيضًا فى حالة وجود الطبيعى التى تستخدم فى حالة عدم إعتدالية التوزيعو فى التحليل اإلحصائى 
 حيث أن مقياس ليكرت الخماسى المستخدم فى الدراسة يعتبر مقياسًا ترتيبيًا.بيانات ترتيبية 

 
 

 عينة الدراسةمجتمع المرحلة الرابعة: تحديد  3/1/4
نظرًا لكبر حجم مثل السائحين من مختلف دول العالم خاصة المصدرة للسائحين مفردات مجتمع الدراسة يو 

 الجغرافى لهم حيث أنهم ينتمون  لعدد كبير من الدول المصدرة للسائحينمجتمع الدراسة واتساع نطاق التوزيع 
ما وصل ( أنه إذا 2006) Vealذكره ... إلخ( فقد تم اإلعتماد على ما  -ألمانيا  –إنجلترا  –)روسيا  مثل

، وقد تم إستخدام مفردة 381تكون العينة الممثلة لهذا المجتمع يمكن أن مفردة ف 50000عدد المجتمع إلى 
لمفردات وتعتمد هذه العينة على القدرة وسهولة الوصول  (Convenience sample) يسرةالعينة المأسلوب 
 . السرعة وقلة التكلفةالسهولة و بفى إختيار العينة (، ويتميز هذا األسلوب Kowalczy, 2015العينة )

 وتم إستخدام:
 المواقع السياحية   -أ

هى القاهرة بجمهورية مصر العربية مناطق سياحية رئيسية  4وهنا تم تطبيق المسح اإلحصائى على 
الكبرى وجنوب سيناء )شرم الشيخ( ومحافظة البحر األحمر )الغردقة ومرسى علم( ومحافظة األقصر 

 وهى: وقد تم إختيار هذه المناطق لعدة أسباب
 التكلفة والوقت.سهولة الوصول إليها لتقليل  -
 تعتبر هذه المناطق أهم مناطق الجذب السياحى فى مصر. -
تمثل كل منطقة نمط سياحى ومننتج سياحى مختلف مما يضمن أن تشتمل العينة على عدد من  -
 لسائحين ذوى الخلفيات واإلهتمامات المختلفة.ا
 

 المواقع اإللكترونية ومواقع التواصل اإلجتماعى: -ب
بمواقع التواصل اإلجتماعى فى هذه المرحلة تم إستخدام نفس أسلوب العينة المالئمة عن طريق البحث 

والوصول لعدد من المواقع اإللكترونية التى تضم تجمعات لعدد من السائحين من مختلف دول العالم 
ن السائحين عدد كبير م( وتتميز هذه المواقع بأنها تضم Trip Advisor, Twitter, Facebookمثل)

الذين تختلف دوافعهم وإتجاهاتهم السياحية وثقافتهم مما يؤدى إلى تنوع مفردات العينة حتى يمكن 
 الوصول إلى نتائج يمكن اإلعتماد عليها.

سواء داخل مناطق الزيارات أو اإلقامة وقد تم توزيع إستمارات اإلستقصاء بشكل عشوائى بالمواقع السياحية 
( فندق أثناء عمليات 15بعدد )المرشدين السياحيين وبتعاون إدارة المكاتب األمامية  وذلك بمساعدة عدد من
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، وكذلك تم تطبيق أسلوب العينة العشوائية على المواقع اإللكترونية ومواقع التواصل التسكين بالفندق والمغادرة
 اإلجتماعى.

 

 جمع البيانات المرحلة الخامسة:  3/1/5
ريل الباحث من فترة إب بواسطةوكما سبق عرض كيفية إختيار العينة فقد تم توزيع إستمارات على السائحين 

إستراتيجية التواصل الشخصى لشرح اإلستمارة وهدف الدراسة وطلب المشاركة  وتم استخدام 2018إلى سبتمبر 
( 15وجمعها وكذلك تم التواصل مع إدارة )بعدد من المرشدين السياحيين لتوزيع اإلستمارات  ةوكان يتم اإلستعان

وشرح الهدف منها للعاملين بإدارة فندقًا موزعين على المواقع السياحية المختارة وتم توزيع اإلستمارات عليهم 
ارات، وبالنسبة للمواقع اإللكترونية تم لجمع اإلستمأسابيع  4 لمدة العالقات العامة والمكاتب األمامية ومتابعتهم

 إرسال اإلستمارة إلكترونيًا مصحوبة بخطاب يوضح أهداف الدراسة.
 توزيع العينة طبقًا ألماكن إختيارها:والجدول التالى يوضح 

 ( توزيع عينة الدراسة طبقًا ألماكن اختيارها5جدول رقم )
 النسبة اإلستمارات الصالحة عدد اإلستمارات الموزعة موقع العينة

 المواقع السياحية
 %93,7 75 80 القاهرة الكبرى 

 %95 95 100 شرم الشيخ
 %93,8 122 130 مرسى علم –الغردقة 
 %88,8 80 90 األقصر

 372 400 الى ماإلج
 المواقع اإللكترونية

Trip Advisor 80 55 68,7% 
Facebook 90 65 72,2% 

Twitter 41 35 85,3% 
 155 211 اإلجمالى

 

إستمارة على المواقع السياحية  400عدد منهم إستمارة  (611)( فقد تم توزيع إجمالى 5وطبقًا للجدول رقم )
تعادة إستمارة على المواقع اإللكترونية وتم إس 211وتم توزيع عدد للتحليل إستمارة صالحة  372وتم إستعادة 

 ىمن إجمال %86,3بنسبة  527كون العدد الكلى الصالح للتحليل هو يصالحة للتحليل، وبهذا  إستمارة 155
 ما تم توزيعه.
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة: :سادسةالمرحلة ال 3/1/6
 SPSS V. 24. (The statiscalبرنامج لتحليل بيانات الدراسة واختبار الفروض، قام الباحث باستخدام 

Package for Social Sciences  ):وقد تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية 
 

 الدراسة.: وتم استخدامه لقياس مدي ثبات أداة )ألفا كرونباخ( اختبار معامل الثبات واالعتمادية -1

: وذلك لوصف خصائص العينة، التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري  -2
 جميع محاور أداة الدراسة. استجابات أفراد العينة تجاه وتحديد 

 لمقياس ليكرت ما يلي: لمحاور الدراسة وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي لمستويات الموافقة وعدم الموافقة
 

 (.1,79:  1غير موافق إطالقًا ) -
 (.2,59:  1,80غير موافق ) -
 (.3,39:  2,60محايد ) -
 (.4,19:  3,40موافق ) -
 (.5:  4,20موافق تمامًا ) -

 
 
 
 
 
 
 

يستخدم فى حالة و  : وذلك لتحديد قوة واتجاه العالقة بين متغيرات الدراسةسبير مانمعامل ارتباط  -3
 اإلختبارات الالمعلمية وفى حالة البيانات الترتيبية.

 

لتحديد الفروق بين : وهو اختبار من االختبارات الالمعلمية والتي يتم استخدامها اختبار مان ويتني -4
 .لرتب القيموقد تم إستخدامه للمقارنة بين مفردات العينة طبقًا  عينتين مستقلتين

لتحديد الفروق االختبارات الالمعلمية والتي يتم استخدامها  : وهو اختبار مناختبار كروسكال واالس -5
 .بين أكثر من عينتين مستقلتين

ئلة سهذا اإلختبار لتحديد إذا ما كانت اإلستجابات تجاه أوتم إستخدام  :إختبار كولمرجروف سيمرنوف -6
يتم إستخدامها وذلك لتحديد اإلختبارات التى سوف من عدمه محاور الدراسة تتبع التوزيع الطبيعى 

  .للتحليل اإلحصائى )معلمى أو ال معلمى(

ر واحد ( والذى يستخدم فى حالة وجود متغيSimple Linear Regression) بسيطال إختبار اإلنحدار -7
 .تابع ومتغير واحد مستقل

 

  تحليل البيانات :بعةالمرحلة السا 3/1/7

البيانات التى الحصول عليها بالبرنامج اإلحصائى وإجراء عدد من اإلختبارات وفى هذه المرحلة تم إدخال  
 لنتائج يمكن مناقشتها وسوف ترد بالتفصيل بالفصل التالى من الدراسة.اإلحصائية وصواًل 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج الدراسةتحليل الفصل الرابع : 

 إختبار الثبات واإلتصاق الداخلى لمتغيرا الدراسة 4/1

 التحليل الوصفى لمتغيرات الدراسة 4/2

 نتائج معامالت اإلرتباط بإستخدام معامل إرتباط سبيرمان 4/3

 نتائج تحليل اإلنحدار الوسيط بين متغيرات الدراسة 4/4

 ق إختبار الفرو  4/4

 الدراسة فروضإختبار  4/5

 

 
 



 نتائج الدراسة تحليل                   أثر البصمة األيكولوجية على اتجاهات السائحين فى اختيار المقصد السياحى   

 
 

 الفصل الرابع
 تحليل نتائج الدراسة

 

حيث يتناول هذا الفصل عرض ألهم نتائج تحليل نتائج الدراسة تعتبر المرحلة األخيرة من الدراسة الميدانية 
ومناقشة نتائجها وذلك بهدف تحقيق الهدف الرئيسى من الدراسة التحليل اإلحصائى الذى تم التوصل إليها 
ئحين أثناء إختيار امؤشرات اإلستدامة فى تحديد إتجاهات السوهو دراسة أثر البصمة األيكولوجية كأحد 

 المقصد السياحى.

)ألفا كرونباخ( على البيانات النهائية وذلك للتأكد من نتائج وقد تم إعادة إختبار الثبات واإلتساق الداخلى 
والجدول الدراسة اإلستطالعية حتى يمكن اإلعتماد على نتائج هذه الدراسة وتعميمها على المجتمع الكلى 

 التالى يوضح نتائج هذا اإلختبار:
 )ألفا كرونباخ ( بار الثبات واالتساق الداخلي( قيمة معامل اخت6جدول رقم )

 قيمة ألفا كرونباخ المتغيرات
 0,834 البصمة األيكولوجية

 

 0,785 اإلقامة
 0,827 اإلعاشة

 0,820 النقل
 0,791 المزارات وأماكن الجذب

 0,782 مصادر الطاقة
 0,799 الممارسات أثناء القيام بالرحلة السياحية بالمقصد السياحى

 

 0,762 اتجاهات السائحين
 

، وبلغ معامل الثبات للممارسات 0,834( أن معامل الثبات لمتغير البصمة اإليكولوجية بلغ 6يوضح جدول رقم )
، وبلغت قيمته لكل ممارسة من الممارسات: اإلقامة، 0,799أثناء القيام بالرحلة السياحية بالمقصد السياحي 

، 0,791، و0,820، و0,827، و 0,785والمزارات وأماكن الجذب، ومصادر الطاقة واإلعاشة، والنقل، 
، 0,762علي الترتيب، كما بلغت قيمة معامل الثبات التجاهات السائحين الختيار المقصد السياحي  0,782و
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دت وهو ما يعني أنها ذات داللة مرتفعة وجيدة ألغراض البحث، بحيث يمكن االعتماد عليها لقياس ما أُع
 ,ألجله، كما يمكن من خاللها االعتماد علي نتائج الدراسة الميدانية في تعميم النتائج

 

 الخصائص الديموجرافية للعينة 4/1
( من الخصائص الديموجرافية التى تصف خصائص مفردات العينة التى تم 9يوضح الجدول التالى عدد )

النوع، السن، المستوى التعليمى، الجنسية، الحالة اإلجتماعية، إجراء الدراسة عليها وشملت هذه الخصائص 
الرحلة السياحية وأخيرًا الدخل متوسط عدد ليالى الرحلة السياحية، الغرض من متوسط عدد الرحالت السنوية، 

 الشهرى.
ةالدراس لعينة الديموغرافية للخصائص اإلحصائي الوصف(: 7) رقم جدول  

النسبة  التكرار الخصائص الديموغرافية م
 المئوية

2,63 333 ذكر النوع 1  
8,36 194 أنثي  

 
2 

 
 السن

 29 153  سنة 30أقل من 
سنة 40 – 30  278 8,52  
سنة 50- 40  87 5,16  
سنة فأكثر 50  9 7,1  

 
 

3 
 
 

 
 

 المستوى التعليمى
 

6,4 24 مؤهل متوسط  
7,56 299 بكالوريوس  

1,5 27 دبلوم  
2,14 75 ماجستير  
8,18 99 دكتوراه  
6,0 3 أخرى   

 
4 

 
 الجنسية

2,21 112 أوروبى  
6,10 56 روسى  
3,1 7 استرالى  

4,6 34 شرق آسيا  
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 للنوع وفقا   عينة الدراسة أفراد توزيع -أ

 نسبة تبلغ حين في الدراسة، مجتمع من (63,2%) تبلغ الذكور من العينة أفراد نسبة أن( 7) رقم جدول يبين
أن استجابة الذكور لإلجابة علي اإلستقصاء كانت  وهذا يدل على ،من مختلف الجنسيات (36,8%) اإلناث

 أعلي من اإلناث. 

2,3 17 جنوب افريقيا  
8,27 146 عربى  
4,29 155 مصرى   

2,51 270 أعزب الحالة اإلجتماعية 5  
8,48 257 متزوج  

 
6 

 
متوسط عدد الرحالت 

 السياحية سنويا

رحالت  3أقل من   233 2,44  
رحالت 5- 3  236 8,44  
رحالت 7- 5  43 2,8  

رحالت سياحية 7أكثر من   15 8,2  
 

7 
 

متوسط عدد ليالى 
 الرحلة السياحية

ليالى  3أقل من   141 8,26  
ليالى 7 – 3  266 5,50  
ليالى 10 – 7  93 6,17  

ليالى  10أكثر من   27 1,5  
 
 

8 
 

 
وفقا  للغرض من 
 الرحلة السياحية 

3,81 428 ترفيهية  
8,2 15 زيارة أصدقاء  

5,8 45 ثقافية  
3,6 33 عمل  
1,1 6 أخرى   

 
9 

 
وفقا  لمستوى الدخل 

 الشهرى 

دوالر  2000أقل من   260 4,49  
دوالر 4000 – 2000  179 34 
دوالر 6000 – 4000  36 8,6  
دوالر 8000 – 6000  33 2,6  

دوالر فأكثر 8000  19 6,3  
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 توزيع عينة الدراسة وفقا  للسن  -ب

سنة( بالنسبة للسياحة في المرتبة  40إلي أقل من  30( فقد جاءت الفئة العمرية )7وفقًا للجدول رقم )
إلي أقل  40، ثم الفئة العمرية )%29سنة( بنسبة  30، يليها الفئة العمرية )أقل من %52,8األولي بنسبة 

. وتوضح النتائج أن %1,7سنة فأكثر( بنسبة  50، وأخيرًا الفئة العمرية )%16,5سنة( بنسبة  50من 
 سنة بشكل عام. 40ن من السياح تقل أعمارهم ع %81,8حوالي 

 

  ليمىللمستوى التع توزيع عينة الدراسة وفقا  -ج

، يليهم الحاصلين علي درجة %56,7بلغت نسبة الحاصلين علي بكالوريوس  ( أنه7يوضح الجدول رقم )
، ثم الحاصلين علي دبلوم )دراسات %14,2، ثم الحاصلين علي درجة الماجستير بنسبة %18,8الدكتوراه بنسبة 

، وأخيرًا الحاصلين علي مؤهالت أخري %4,6، يليهم الحاصلين علي مؤهل متوسط بنسبة %5,1عليا( بنسبة 
 .%0,6بنسبة 

 

  توزيع عينة الدراسة وفقا  للجنسية -د

جاءت الجنسية المصرية تنوع الجنسيات التى شاركت بالدراسة الميدانية فقد  ( أنه7رقم ) يالحظ من الجدول
، ثم %10,6، ثم السياح الروس بنسبة %27,8، يليهم السياح العرب بنسبة %29,4كأكثر المشاركين بنسبة 
، يليهم %4، ثم السياحة اإليطاليين بنسبة %4,4، يليهم السياح البلغاريين بنسبة %6,5السياح اإلنجليز بنسبة 
، %3,2، ثم السياح من جنوب إفريقيا بنسبة %3,4، ثم السياح األلمان بنسبة %3,6السياح اليابانيين بنسبة 

 .%1,3، وأخيراً السياح من استراليا بنسبة %2,8، ثم السياح الكوريين بنسبة %3يليهم السياحة الفرنسيين بنسبة 
 

 توزيع لعينة الدراسة وفقا  للحالة االجتماعية  -ه

، وقد يرجع ذلك النتشار سياحة الشباب %51,2بلغت نسبة السياح العزاب أنه قد  ( 7رقم ) يوضح جدول
بين أفراد حالته اإلجتماعية أرمل أو مطلق لم يشارك أى سائح ، بينما %48,8وبلغت نسبة السياحة المتزوجين 

  العينة.
 

 السياحية سنويا  لمتوسط عدد الرحالت توزيع لعينة الدراسة وفقا   -و

وهو مؤشر يفيد  %44,8رحالت سنويًا  5-3قد بلغت نسبة السياح الذين يقومون بـ  أنه( 7يوضح جدول رقم )
لديهم الخبرة والقدرة على القيام باألنشطة السياحية الدراسة فالنسبة األعلى من مفردات العينة من السائحين 
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، يليهم السياح الذين يقومون بأقل بينها المفاضلةو مرات متعددة سنويًا ويخضعون لعملية اإلختيار بين المقاصد 
رحالت  7-5، وهما نسبتان متقاربتان جدًا، ثم السياحة الذين يقومون بـ %44,2رحالت سنويًا بنسبة  3من 

 .%2,8رحالت سياحية سنويًا بنسبة  7، وأخيرًا السياح الذين يقومون بأكثر من %8,2بنسبة سنويًا 
 

 متوسط عدد الليالى السياحيةتوزيع لعينة الدراسة وفقا  ل -ز

، %50,5ليالي  7-3قد بلغت نسبة من يتراوح متوسط عدد لياليهم السياحية ما بين ف( 7جدول رقم )وفقًا لل
، ثم من يتراوح عدد لياليهم السياحية ما بين %26,8ليالي بنسبة  3لياليهم السياحية عن يليهم من تقل عدد 

 .%5,1ليالي بنسبة  10، وأخيرًا من يزيد عدد لياليهم السياحية عن %17,6ليالي بنسبة  7-10
 
 

 للغرض من الرحلة السياحيةتوزيع لعينة الدراسة وفقا    -ح
وبرجع ذلك  %81,3جاء الغرض الترفيهي في المرتبة األولي بنسبة أنه قد ( 7جدول رقم )ال يتضح من

نسبة سياحة الشواطئ والسياحة البيئية الراغبين فى الترفيه بشكل عام وكذلك إرتفاع  الرتفاع عدد السائحين
مع الموارد وهذا قد ينعكس على نتائج الدراسة ألن مفردات هذه العينة قد يحملوا خبرة أكثر فى التعامل 

من العينة يمثلون  %8,5ويالحظ أن نسبة  %8,5يليه الغرض الثقافى بنسبة ، الطبيعية بالمقاصد السياحية
أكثر دقة بإعتبارهم يقومون بزيارات ألماكن أثرية ويواجهون ول إلى نتائج سياحة ثقافية قد يؤدى إلى الوص

، ثم غرض زيارة %6,3، ثم غرض العمل بنسبة هذه المناطقمخاطر الطاقة اإلستيعابية واإلستدامة ل
 .%1,1، وأخيرًا أغراض أخري بنسبة %2,8األصدقاء بنسبة 

 

 لمستوى الدخل الشهرى توزيع لعينة الدراسة وفقا   -ط

، يليهم من يتراوح %49,4دوالر  2000قد بلغت نسبة من يقل دخلهم عن  أنه( 7جدول رقم )يالحظ من ال
، ثم من يتراوح مستوي دخلهم %34دوالر بنسبة  4000أقل من  -2000مستوي دخلهم الشهري ما بين 

، ثم من يتراوح مستوي دخلهم الشهري ما بين %6,8والر بنسبة د 6000أقل من  -4000الشهري ما بين 
دوالر فأكثر بنسبة  8000، وأخيرًا من يبلغ مستوي دخلهم الشهري %6,2دوالر بنسبة  8000أقل من  -6000

3,6%. 
 

 التحليل الوصفى لمحاور الدراسة  4/2
 واإلنحراف المعيارى لمتغيرات الدراسة الرئيسية:عرض للنسب والتكرارات والمتوسطات الحسابية فيما يلى 
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 المحور األول: البصمة األيكولوجية 4/2/1
ها البصمة األيكولوجية من وجهة يوضح الجدول التالى درجات الموافقة لمفردات العينة نحو األهمية التى تمثل

 نظرهم للمقصد السياحى وإستدامة النشاط السياحى به.

 البصمة اإليكولوجيةأهمية ( 8جدول رقم )
 

 العبارات
المتوسط  درجات الموافقة

 الحسابي
االنحراف 

موافق  المعياري 
 تماما

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 إطالقا  

تساعد البصمة األيكولوجية فى  -1
حماية والحفاظ على البيئة فى المقصد 

 السياحى .

 52 17 12 135 311 ك
4,21 0,62 % 59 25,6 2,3 3,2 9,9 

تحقق البصمة األيكولوجية  -2
اإلنسجام والتوافق مع البيئة فى 

 المقصد السياحى .

 57 16 24 177 253 ك
4,05 0,72 % 48 33,6 4,6 3 10,8 

تعزز البصمة األيكولوجية  -3
األخالقيات البيئية اإليجابية نحو البيئة 

 فى المقصد السياحى.

 80 24 39 143 241 ك
3,84 0,65 % 45,7 27,1 7,4 4,6 15,2 

توفر البصمة األيكولوجية المعايير  -4
البيئية التنظيمية للحد من اآلثار 

السلبية للتنمية السياحية فى المقصد 
 السياحى.

 61 43 39 148 236 ك

3,86 0,71 
% 44,8 28,1 7,4 8,1 11,6 

تحافظ البصمة األيكولوجية على  -5
األجيال القادمة فى اإلستمتاع حق 

 بالبيئة الطبيعية.

 33 47 29 146 272 ك
4,09 0,87 % 51,6 27,7 5,5 8,9 6,3 

تساعد البصمة األيكولوجية فى  -6
الحد من اآلثار البيئية للحفاظ على 

 البيئة بالمقصد السياحى .

 44 35 24 149 275 ك
4,09 0,56 % 52,2 28,3 4,6 6,6 8,3 

 0,67 3,85 57 33 75 130 232 ك
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هناك اتجاهات متزايدة من  -7
 السائحين نحو السياحة المستدامة

% 44 24,7 14,2 6,3 10,8 

تعد البصمة البيئية مؤشر بيئي  -8
 رئيسي للسياحة المستدامة

 45 43 28 170 241 ك
3,98 0,68 

% 45,7 32,3 5,3 8,2 8,5 
 

 0,74 4,00 األيكولوجيةالبصمة 
 

( الخاص بالبصمة اإليكولوجية والمتمثل في استجابات السياح لعبارات المحور األول 8جدول رقم )وطبقًا لل
 ي:لما ييالحظ 

وبلغ اإلنحراف المعيارى لمحور البصمة  4,00بلغ المتوسط الحسابي لمحور البصمة اإليكولوجية ككل  -
يرجع إلي أن البصمة اإليكولوجية تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي البيئة ، وهذا 0,74األيكولوجية ككل 

من خالل تقليل اآلثار السلبية عليها، وتحقيق االنسجام والتوافق مع البيئة في المقصد السياحي، وتعزيز 
التنمية  األخالقيات البيئية اإليجابية نحو البيئة في المقصد السياحي، والحد من اآلثار السلبية لمشروعات
وتتفق  السياحية علي البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة، بجانب كونها مؤشرًا بيئيًا رئيسيًا للسياحة المستدامة

دراسة و  Hunter (2002)ودراسة et aling sslöG (2002 ),. كاًل من هذه النتيجة مع دراسة
Bagliani (2004 ) ودراسةHunter and Shaw (2007 و ) دراسةCastellani and Sala (2012 )

 .Bakowska (2014)( ودراسة 2013) Abdelwarithودراسة 
ارتفاع نسبة الموافقة علي أن البصمة اإليكولوجية تساهم في حماية والحفاظ علي البيئة في المقصد  -

وبلغ  4,21فرد من إجمالي العينة(، وبلغ المتوسط الحسابي  446) %84,6السياحي، وذلك بنسبة 
، مما يدل علي أهمية البصمة اإليكولوجية في الحفاظ علي البيئة وحمايتها في  0,62اإلنحراف المعيارى 
 المقصد السياحي.

 

ارتفاع نسبة الموافقة علي أن البصمة اإليكولوجية تحقق االنسجام والتوافق مع البيئة في المقصد السياحي،  -
وبلغ اإلنحراف المعيارى  4,05ينة(، وبلغ المتوسط الحسابي فرد من إجمالي الع 430) %81,6وذلك بنسبة 

بين ممارسة النشاط السياحى وبين ، مما يوضح أهمية البصمة اإليكولوجية في تحقيق االنسجام 0,72
 .الحفاظ على عناصر البيئة المتواجدة بالمقصد السياحى

 

لوجية تعزز األخالقيات البيئية فرد من إجمالي العينة( علي أن البصمة اإليكو  384) %72,8موافقة  -
، 0,65وبلغ اإلنحراف المعيارى  3,84اإليجابية نحو البيئة في المقصد السياحي، وبلغ المتوسط الحسابي 
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مما يشير إلي الدور الذي تلعبه البصمة اإليكولوجية في تعزيز األخالقيات البيئية اإليجابية نحو البيئة في 
 المقصد السياحي.

 

فرد من إجمالي العينة( أن البصمة اإليكولوجية توفر المعايير البيئية التنظيمية للحد  384) %72,8يري  -
وبلغ اإلنحراف  3,86من اآلثار السلبية للتنمية السياحية في المقصد السياحي، وبلغ المتوسط الحسابي 

ل واضح في تقليل مساهمة البصمة اإليكولوجية بشكالسائحين لمدى إدراك ، مما يدل علي 0,71المعيارى 
 اآلثار السلبية لمشروعات التنمية السياحية في المقصد السياحي.

 

ارتفاع نسبة الموافقة علي أن البصمة اإليكولوجية تحافظ علي حقوق األجيال القادمة في االستمتاع بالبيئة  -
وبلغ  4,09فرد من إجمالي العينة(، وبلغ المتوسط الحسابي  418) %79,3الطبيعية، وذلك بنسبة 

، وهذا يشير إلي دور البصمة اإليكولوجية في تحقيق التنمية المستدامة، وحفظ 0,87اإلنحراف المعيارى 
 حقوق األجيال القادمة في االستمتاع بالبيئة الطبيعية.

 

فرد من إجمالي العينة( علي أن البصمة اإليكولوجية تساهم في الحد من اآلثار  424) %80,5وافق  -
وبلغ اإلنحراف المعيارى  4,09البيئية، وذلك للحفاظ علي البيئة بالمقصد السياحي، وبلغ المتوسط الحسابي 

 ، مما يدل علي أهمية البصمة اإليكولوجية في الحفاظ علي البيئة من خالل تقليل اآلثار السلبية.0,56
 

كأقل العبارات موافقة عليها،  " دامةاتجاهات متزايدة من السائحين نحو السياحة المست" جاءت عبارة هناك  -
وبلغ  3,85فرد من إجمالي العينة(، وبلغ المتوسط الحسابي  362) %68,7حيث بلغت نسبة الموافقة 

، مما يشير إلي وجود عدد كبير من السياح لديهم توجهات نحو السياحة 0,67اإلنحراف المعيارى 
 المستدامة.

 

علي أن البصمة البيئية تعد مؤشراً بيئيًا رئيسياً للسياحة المستدامة، فرد من إجمالي العينة(  411) %78أكد  -
، مما يدل علي زيادة االهتمام بالبصمة البيئية 0,86وبلغ اإلنحراف المعيارى  3,98وبلغ المتوسط الحسابي 

 .من قبل السائحين كأحد مؤشرات السياحة المستدامة
 

القيام بالرحلة السياحية المحور الثانى: أهمية ممارسات البصمة األيكولوجية أثناء  4/2/2
 بالمقصد السياحى

يقومون بالفعل من السائحين على أهم الممارسات التى توضح البيانات التالية درجة موافقة مفردات العينة 
السياحية وتم باتباعها للتقليل من آثار البصمة األيكولوجية داخل المقصد السياحى والناتجة عن األنشطة 

 تقسيم هذه الممارسات إلى:
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 اإلقامة -1

لدى السائحين أثناء زيارتهم للمقاصد الممارسات الخاصة باإلقامة  تطبيقتالية مدى وتوضح النتائج ال
 السياحية.

 

 تقليل البصمة األيكولوجية بوسائل اإلقامة بالمقصد السياحى ( ممارسات 9رقم )جدول 

 
 العبارات

المتوسط  مستوي األهمية
 الحسابي

االنحراف 
مهمة  المعياري 

 تماما  
غير  محايد مهمة

 مهمة
غير 

مهمة 
 إطالقا  

وجود صناديق إعادة تدوير  -1
 المخلفات في أماكن اإلقامة.

   74 46 9 52 346 ك

% 65,7 9,9 1,7 8,7 14 4,04 0,93 
استخدام أجهزة موفرة للطاقة  -2

 في أماكن اإلقامة.
   78 42 - 103 304 ك

% 57,7 19,5 - 8 14,8 3,97 0,94 
استخدام المناشف أكثر من مرة  -3

فى اليوم بدون تبديلها لتقليل 
 عمليات الغسيل والتنظيف.

   27 77 78 81 264 ك

% 50,1 15,4 14,8 14,6 5,1 3,91 0,96 

تتميز المبانى الخاصة باإلقامة  -4
 بالعزل الكامل عن الخارج.

   51 47 72 144 213 ك

% 40,4 27,3 13,7 8,9 9,7 3,80 1,01 
الصيانة الدورية لتوفير مصادر  -5

 الطاقة.
   71 35 37 87 297 ك

% 56,4 16,5 7 6,6 13,5 3,96 0,95 
وجود إرشادات واضحة لكيفية  -6

الحفاظ على المياة فى غرف اإلقامة 
 وخارجها 

   40 71 5 74 337 ك

% 63,9 14 0,9 13,5 7,7 4,13 0,53 

عدم القيام بأى ممارسات  -7
سلبية تضر بالبيئة المحيطة بأماكن 

 اإلقامة.

   59 88 3 64 313 ك

% 59,4 12,1 0,6 16,7 11,2 3,92 0,86 

 
 

 0,83 3,96 الممارسات في اإلقامةمدى تطبيق 
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( اإلقامة كأحد الممارسات الهامة أثناء القيام بالرحلة السياحية في المقصد السياحي، وقد 9يوضح جدول رقم )
 جاءت استجابات السياح علي عبارات هذه الممارسة علي النحو التالي:

، مما يدل علي  0,83وبلغ اإلنحراف المعيارى  3,96اإلقامة بلغ المتوسط الحسابي ألهمية الممارسات في  -
، وتتفق هذه النتيجة أدراك السائحين ألهمية توافر تلك الممارسات لتقليل اآلثار السلبية في أماكن اإلقامة

Lim (2016 )ودراسة  Chen and Hsieh (2011) سة( ودرا2008) Purvis كاًل من مع دراسة
 Puig et al., (2017.)ودراسة 

 

جاءت عبارة "وجود إرشادات واضحة لكيفية الحفاظ علي المياة في غرف اإلقامة وخارجها" كأعلي  -
فرد من إجمالي العينة(، وبلغ  411) %78الممارسات من حيث الموافقة عليها، حيث بلغت النسبة 

وجود إرشادات واضحة ، مما يدل علي أهمية 0,53لغ اإلنحراف المعيارى وب 4,13المتوسط الحسابي 
 ومعلنة تتعلق بالحفاظ علي المياه داخل وخارج غرف اإلقامة.

 

جاءت عبارة "استخدام أجهزة موفرة للطاقة في أماكن اإلقامة" في المرتبة الثانية من حيث أعلي الممارسات  -
 3,97بي فرد من إجمالي العينة(، وبلغ المتوسط الحسا 407) %77,2موافقة عليها، حيث بلغت النسبة 

، وهذا يدل علي األهمية الواضحة لضرورة استخدام أجهزة موفرة للطاقة في 0,94وبلغ اإلنحراف المعيارى 
 كأحد الممارسات الهامة لتقليل البصمة األيكولوجية. أماكن اإلقامة

 

حيث الممارسات كانت عبارة "وجود صناديق إعادة تدوير المخلفات في أماكن اإلقامة" في المرتبة الثالثة من  -
فرد من إجمالي العينة(، مما يدل علي ضرورة  398) %75,7األعلي موافقة عليها، حيث بلغت النسبة 

 وجود صناديق إعادة تدوير المخلفات في أماكن اإلقامة المختلفة.
 

الممارسات موافقة احتلت عبارة "الصيانة الدورية لتوفير مصادر الطاقة" المرتبة الرابعة من حيث أعلي  -
وبلغ  3,96فرد من إجمالي العينة(، وبلغ المتوسط الحسابي  384) %72,9عليها، حيث بلغت النسبة 

بالصيانة الدورية لتوفير  المختصين بوسائل اإلقامة ، مما يدل علي أهمية قيام0,95اإلنحراف المعيارى 
بير من السائحين خاصة فى مناطق البحر كوهذا ما تم تأكيده من عدد  مصادر الطاقة في أماكن اإلقامة

 .األحمر وجنوب سيناء حيث يتم إستخدام وسائل بديلة للطاقة باإلضافة للصيانة الدورية
 

جاءت عبارة "عدم القيام بأي ممارسات سلبية تضر بالبيئة المحيطة بأماكن اإلقامة" في المرتبة الخامسة  -
فرد من إجمالي العينة(، وبلغ  377) %71,5ت النسبة من حيث أعلي الممارسات موافقة عليها، حيث بلغ

، مما يدل على مدى أهمية عدم القيام بأى 0,86وبلغ اإلنحراف المعيارى  3,92المتوسط الحسابي 
 ت سلبية قد تضر بالبيئة المحيطة بأماكن اإلقامة.اممارس
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الخارج" في المرتبة السادسة من حيث جاءت عبارة "تتميز المباني الخاصة باإلقامة بالعزل الكامل عن  -
فرد من إجمالي العينة(، وبلغ المتوسط  357) %67,7أعلي الممارسات موافقة عليها، حيث بلغت النسبة 

المباني الخاصة باإلقامة عن  ل، مما يدل علي أهمية عز 1,01وبلغ اإلنحراف المعيارى  3,80الحسابي 
 الخارج.

 

ثر من مرة في اليوم بدون تبديلها لتقليل عمليات الغسيل والتنظيف" في جاءت عبارة "استخدام المناشف أك -
فرد من إجمالي العينة(، وبلغ  345) %65,5المرتبة األخيرة من حيث الموافقة عليها، حيث بلغت النسبة 

، مما يشير إلي أهمية استخدام المناشف أكثر من 0,96وبلغ اإلنحراف المعيارى  3,91المتوسط الحسابي 
 وتلويث البيئة بالمنظفات.واهدار المياه  مرة في اليوم لتقليل عمليات الغسيل والتنظيف

 

 اإلعاشة -2

السائحين على  توضح النتائج التالية التى تم الحصول عليها من خالل تحليل البيانات التى تم جمعها من
لمكونة للبصمة مدى أهتمام السائحين ببعض الممارسات الخاصة بعنصر اإلعاشة كأحد العناصر ا

 .األيكولوجية 
 

 اإلعاشة بالمقصد السياحى أثناء تقليل البصمة األيكولوجية( ممارسات 10جدول رقم )

 
 العبارات

المتوسط  مستوي األهمية
 الحسابي

االنحراف 
مهمة  المعياري 

 تماما  
غير  محايد مهمة

 مهمة
غير 

مهمة 
 إطالقا  

اإلعتماد فى عمليات بيع  -1
األطعمة والكافيتريات على األطعمة 

 المنتجة فى األسواق المحلية.

   20 55 96 116 240 ك

% 45,5 22 18,2 10,5 3,8 3,95 0,91 

عمليات طهى األطعمة  -2
 بإستخدام مصادر الطاقة النظيفة.

   59 41 35 100 292 ك

% 55,4 19 6,6 7,8 11,2 4,00 0,52 
الزجاجات إعادة تدوير مخلفات  -3

 وعلب الطعام فى أماكن اإلقامة.
   74 61 37 102 253 ك

% 48 19,4 7 11,6 14 3,76 1,03 
اإلستفادة بمخلفات الطعام فى  -4

إستخدامات أخرى كغذاء للحيوانات 
 على سبيل المثال.

   10 110 21 87 299 ك

% 56,7 16,5 4 20,9 1,9 4,05 0,78 
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األطعمة المصنعة القيام بشراء  -5
 فى السوق المحلية.

   35 60 69 105 258 ك

% 49 19,9 13,1 11,4 6,6 3,93 0,83 
 

 0,91 3,94 أهمية الممارسات في اإلعاشة
 

للبصمة األيكولوجية اإلعاشة كأحد الممارسات الهامة بعدد من الممارسات الخاصة ( 10يوضح جدول رقم )
 اتالسياحية في المقصد السياحي، وقد جاءت استجابات السياح علي عبارات هذه الممارسأثناء القيام بالرحلة 
 علي النحو التالي:

( يالحظ أن المتوسط الحسابي ألهمية الممارسات التى من شأنها تخفيض آثار 10طبقًا لنتائج جدول ) -
مما يدل علي أهمية توافر ، 0,91واإلنحراف المعيارى  3,94البصمة األيكولوجية للسائحين في اإلعاشة  

 : دراسةوتتفق هذه النتيجة مع دراسة كاًل من تلك الممارسات لتقليل الممارسات السلبية في اإلعاشة
O’Connor (2009)  ودراسةChen and Hsieh (2011). 

 

أعلي جاءت عبارة "عمليات طهي األطعمة باستخدام مصادر الطاقة النظيفة" في المرتبة األولي من حيث  -
فرد من إجمالي العينة(، وبلغ المتوسط  392) %74,4الممارسات موافقة عليها، حيث بلغت النسبة 

، مما يدل علي أهمية طهي األطعمة من خالل استخدام 0,52وبلغ اإلنحراف المعيارى  4,00الحسابي 
 للسائحين. مصادر الطاقة النظيفة

 

استخدامات أخرى كغذاء للحيوانات علي سبيل المثال" في جاءت عبارة "االستفادة بمخلفات الطعام في  -
فرد من إجمالي  386) %73,2المرتبة الثانية من حيث أعلي الممارسات موافقة عليها، حيث بلغت النسبة 

ادراك السائحين ، مما يدل علي 0,78اإلنحراف المعيارى وبلغ  4,05العينة(، وبلغ المتوسط الحسابي 
 فات الطعام الناتجة عن االستخدام البشري في استخدامات أخري كغذاء للحيوانات.ضرورة االستفادة بمخلل

 

جاءت عبارة "القيام بشراء األطعمة المصنعة في السوق المحلية" في المرتبة الثالثة من حيث أعلي  -
المتوسط فرد من إجمالي العينة(، وبلغ  363) %68,9الممارسات موافقة عليها، حيث بلغت النسبة 

، مما يدل علي أهمية تشجيع شراء األطعمة المصنعة في 0,83وبلغ اإلنحراف المعيارى  3,93الحسابي 
 . السوق المحلية كإحدي ممارسات اإلعاشة

جاءت عبارة "االعتماد في عمليات بيع األطعمة والكافيتريات علي األطعمة المنتجة في األسواق المحلية"  -
فرد من  356) %67,5ث أعلي الممارسات موافقة عليها، حيث بلغت النسبة في المرتبة الرابعة من حي

، مما يدل علي أهمية 0,91وبلغ اإلنحراف المعيارى  3,95إجمالي العينة(، وبلغ المتوسط الحسابي 
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االعتماد في عمليات بيع األطعمة والكافيتريات علي األطعمة المنتجة في األسواق المحلية كممارسة من 
 والتى اعتبرها السائحين فى كثير من األحيان أحد عوامل الجذب السياحى. ممارسات اإلعاشة الهامة

 

جاءت عبارة "إعادة تدوير مخلفات الزجاجات وعلب الطعام في أماكن اإلقامة" في المرتبة األخيرة من  -
العينة(، وبلغ  فرد من إجمالي 355) %67,4حيث أعلي الممارسات موافقة عليها، حيث بلغت النسبة 

، مما يدل علي األهمية النسبية إلعادة تدوير 1,03وبلغ اإلنحراف المعيارى  3,76المتوسط الحسابي 
 التى يهتم بها السائحين. مخلفات الزجاجات وعلب الطعام في أماكن اإلقامة كإحدى ممارسات اإلعاشة

 
 

 النقل  -3

كأحد العناصر الرئيسية المكونة ظهرت نتائج التحليل اإلحصائى أهمية عنصر النقل والممارسات الخاصة 
والذى يعتبر أحد للبصمة األيكولوجية بالمقصد السياحى والمؤثرة لما لها من جانب إيجابى فى تقليل التلوث 

  أهم العوامل المؤثرة سلبًا على حساب البصمة األيكولوجية.

 بالمقصد السياحي تقليل البصمة األيكولوجية بالنقل ( ممارسات11) جدول رقم

 
 العبارات

المتوسط  مستوي األهمية
 الحسابي

االنحراف 
مهمة  المعياري 

 تماما  
غير  محايد مهمة

 مهمة
غير 

مهمة 
 إطالقا  

إستخدام وسائل النقل غير الضارة  -1
 بالبيئة.

 89 40 16 84 298 ك
3,88 1,11 

% 56,5 15,9 3 7,7 16,9 
إستخدام مصادر نظيفة للطاقة  -2

 فى كل وسائل النقل.
 82 47 23 71 304 ك

3,89 0,99 
% 57,7 13,5 4,4 8,9 15,5 

إستخدام وسائل النقل العام  -3
كاألتوبيسات بدال  من السيارة الخاصة 

لتقليل التأثيرات السلبية للنقل على 
 البيئة.

 49 44 68 101 265 ك

3,93 0,92 
% 50,3 19,2 12,9 8,3 9,3 

صيانة وسائل النقل السياحى  -4
بإستمرار لتقليل آثارها السلبية على 

 البيئة.

 61 38 59 90 279 ك
3,95 0,74 % 52,9 17,1 11,2 7,2 11,6 

 

 0,79 3,90 أهمية الممارسات في النقل
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الهامة أثناء القيام بالرحلة السياحية في المقصد السياحي، وقد ( النقل كأحد الممارسات 11يوضح جدول رقم )
 جاءت استجابات السياح علي عبارات هذه الممارسة علي النحو التالي:

وبلغ اإلنحراف المعيارى  3,90المتوسط الحسابي ألهمية الممارسات في النقل  من خالل النتائج يتضح أن -
لتقليل اآلثار السلبية للنقل من وجهة نظر السائحين رسات ، مما يدل علي أهمية توافر تلك المما0,79

 Chi، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كاًل من والتزامهم بها أثناء القيام بالرحلة السياحية السياحي علي البيئة

and Stone (2005 ودراسة )Peeters and Schouten (2006)  ودراسةVentriglia and 

Morales (2013.) 
 

عبارة "استخدام وسائل النقل غير الضارة بالبيئة" في المرتبة األولي من حيث أعلي الممارسات جاءت  -
 3,88فرد من إجمالي العينة(، وبلغ المتوسط الحسابي  382) %72,4موافقة عليها، حيث بلغت النسبة 

البيئة في المقصد ، مما يدل علي أهمية استخدام وسائل النقل غير الضارة ب1,11وبلغ اإلنحراف المعيارى 
 .السياحي

 

جاءت عبارة "استخدام مصادر نظيفة للطاقة في كل وسائل النقل" في المرتبة الثانية من حيث أعلي  -
فرد من إجمالي العينة(، وبلغ المتوسط  375) %71,2الممارسات موافقة عليها، حيث بلغت النسبة 

ي ضرورة استخدام مصادر الطاقة النظيفة ، مما يشير إل0,99وبلغ اإلنحراف المعيارى  3,89الحسابي 
 في كل وسائل النقل.

 

جاءت عبارة "صيانة وسائل النقل السياحي باستمرار لتقليل آثارها السلبية علي البيئة" في المرتبة الثالثة  -
فرد من إجمالي العينة(، وبلغ  369) %70من حيث أعلي الممارسات موافقة عليها، حيث بلغت النسبة 

، مما يدل علي ضرورة االهتمام بالصيانة المستمرة 0,74وبلغ اإلنحراف المعيارى  3,95حسابي المتوسط ال
 لوسائل النقل السياحي لتقليل انبعاثاتها الضارة بالبيئة.

 

جاءت عبارة "استخدام وسائل النقل العام كاألتوبيسات بداًل من السيارة الخاصة لتقليل التأثيرات السلبية  -
 %69,5البيئة" في المرتبة األخيرة من حيث أعلي الممارسات موافقة عليها، حيث بلغت النسبة للنقل علي 

، مما يدل 0,92وبلغ اإلنحراف المعيارى  3,93فرد من إجمالي العينة(، وبلغ المتوسط الحسابي  366)
السلبية للنقل  علي أهمية استخدام وسائل النقل العام في التنقل داخل المقصد السياحي للحد من اآلثار

 علي البيئة.
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 المزارات وأماكن الجذب  -4

أهمية الممارسات التى تتم داخل المزارات توضح النتائج التى تم الحصول عليها من الدراسة الميدانية 
السائحين بها فقد بلغ المتوسط الحسابى ألهمية هذه واألماكن السياحية وقد أظهرت النتائج اهتمام كبير من 

مما يؤكد على أهمية هذه الممارسات من وجهة نظر  0,82بإنحراف معيارى  3,92الممارسات بشكل عام 
 كاًل منالسائحين للحفاظ على المواقع األثرية والتراثية وارتفاع الوعى لديهم وهذه النتيجة تتفق مع دراسة 

Fricker (1998ودراسة ) Castellani and Sala (2008)  ودراسةChoi and Turk (2011 ) التى و
به للحفاظ تؤكد على أهمية الحفاظ وادراة األماكن األثرية والحفاظ على الطاقة اإلستيعابية بها والحد المسموح 

 عليها واستدامة استخدامها كأحد عناصر الجذب السياحى.
 

 

 المزارات وأماكن الجذب بالمقصد السياحيب تقليل البصمة األيكولوجية( ممارسات 12جدول رقم )

 
 العبارات

المتوسط  مستوي األهمية
 الحسابي

االنحراف 
مهمة  المعياري 

 تماما  
غير  محايد مهمة

 مهمة
غير 

مهمة 
 إطالقا  

أهتم بالحفاظ على قيمة  -1
 األماكن التراثية واألثرية لقيمتها.

 64 45 50 55 313 ك
3,96 0,67 

% 59,4 10,4 9,5 8,6 12,1 
كيفية أحرص على معرفة  -2

التعامل مع القطع األثرية والمزارات 
 األثرية.

 64 31 70 57 305 ك
3,95 0,87 % 57,9 10,8 13,3 5,9 12,1 

عدم القيام بتصرفات سلبية  -3
 داخل المواقع األثرية.

 59 45 55 71 297 ك
3,81 0,64 

% 56,4 13,5 10,4 8,5 11,2 
الحفاظ على حساسية مناطق  -4

 السياحة البيئية.
 87 46 40 60 294 ك

3,90 0,71 
% 55,8 11,4 7,6 8,7 16,5 

إدراك أهمية الطاقة اإلستيعابية  -5
لكل المواقع األثرية وذلك للحفاظ 

 عليها وعدم تدميرها.

 47 79 52 53 296 ك
3,89 0,82 % 56,2 10,1 9,9 15 8,8 

 

 0,82 3,92 وأماكن الجذبأهمية الممارسات في المزارات 
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كأحد  وأماكن الجذب كأحد عناصر البصمة األيكولوجيةممارسات زيارة المزارات ( 12يوضح جدول رقم )
الممارسات الهامة أثناء القيام بالرحلة السياحية في المقصد السياحي، وقد جاءت استجابات السياح علي عبارات 

 هذه الممارسة علي النحو التالي:
جاءت عبارة "اهتم بالحفاظ علي قيمة األماكن التراثية واألثرية لقيمتها" في المرتبة األولي من حيث أعلي  -

فرد من إجمالي العينة(، وبلغ المتوسط  368) %69,8ليها، حيث بلغت النسبة الممارسات موافقة ع
، مما يدل علي ضرورة الحفاظ علي األماكن التراثية واألثرية 0,67وبلغ اإلنحراف المعيارى  3,96الحسابي 

 لقيمتها التاريخية الفريدة.
 

المرتبة الثانية من حيث أعلي الممارسات جاءت عبارة "عدم القيام بتصرفات سلبية داخل المواقع األثرية" في  -
 3,81فرد من إجمالي العينة(، وبلغ المتوسط الحسابي  368) 69,8موافقة عليها، حيث بلغت النسبة 

، مما يدل علي ضرورة عدم القيام بأي ممارسات أو أنشطة سلبية داخل 0,64وبلغ اإلنحراف المعيارى 
 قع.المواقع األثرية لعدم اإلضرار بتلك الموا

 

جاءت عبارة "أحرص علي معرفة كيفية التعامل مع القطع األثرية والمزارات األثرية" في المرتبة الثالثة من  -
فرد من إجمالي العينة(، وبلغ  362) %68,7حيث أعلي الممارسات موافقة عليها، حيث بلغت النسبة 

لكيفية ارتفاع وعى السائحين ، مما يدل علي أهمية 0,87وبلغ اإلنحراف المعيارى  3,95المتوسط الحسابي 
 التي يتم بها التعامل مع القطع األثرية والمزارات التاريخية للحفاظ عليها أطول فترة ممكنة.

 

 جاءت عبارة "الحفاظ علي حساسية مناطق السياحة البيئة" في المرتبة الرابعة من حيث أعلي الممارسات -
 3,90فرد من إجمالي العينة(، وبلغ المتوسط الحسابي  354) %67,2موافقة عليها، حيث بلغت النسبة 

، مما يشير إلي ضرورة الحفاظ علي حساسية مناطق السياحة البيئية كإحدى 0,71وبلغ اإلنحراف المعيارى 
 الممارسات الهامة في المزارات وأماكن الجذب.

 

اقة االستيعابية لكل المواقع األثرية وذلك للحفاظ عليها وعدم تدميرها" في جاءت عبارة "إدراك أهمية الط -
فرد من إجمالي  349) %66,3المرتبة األخيرة من حيث أعلي الممارسات موافقة عليها، حيث بلغت النسبة 

قة ، مما يدل علي أهمية معرفة الطا0,82وبلغ اإلنحراف المعيارى  3,89العينة(، وبلغ المتوسط الحسابي 
وتتوافق هذه النتيجة مع ما جاء  والقدرة االستيعابية للمواقع األثرية من أجل الحفاظ عليها لفترات طويلة

ودراسة  Wackernagel and Yout (2000) ( ودراسة1994) Wackernagelكال من  بدراسة
Chen et al., (2014 ) المواقع األثرية وأماكن والتى أكدت على أهمية الطاقة اإلستيعابية فى الحفاظ على

 الجذب السياحى.
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 الطاقة -5

التى تؤثر على حساب البصمة األيكولوجية فى السياحة وقد وتعتبر ممارسات الطاقة أحد أهم الممارسات 
مصادرها أظهرت النتائج التالية أهم الممارسات التى يقوم بها السائحين ومدى ادراكهم ألهمية حسن استخدام 

 أثناء تنفيذ الرحالت السياحية.
وهذا  0,77حراف معيارى بان 3,80هذه الممارسات العام ألهمية وطبقًا للنتائج فقد بلغ المتوسط الحسابى 

السائحين ألهمية توافر تلك الممارسات للحفاظ على الطاقة وترشيد استهالكها وتتماشى هذه يدل على ادراك 
 Chen and ودراسةStoglehner (2003 )ودراسة sslingöG (2000 ) ة كاًل منالنتيجة مع دراس

Chen (2006 ودراسة )Chen et al., (2007ودراسة ) Gaafar (2015 ودراسة )Kuo and Chen 
(2013). 

 

 الطاقة بالمقصد السياحي تقليل البصمة األيكولوجية فى استخدام ( ممارسات13جدول رقم )

 
 العبارات

المتوسط  مستوي األهمية
 الحسابي

االنحراف 
مهمة  المعياري 

 تماما  
غير  محايد مهمة

 مهمة
غير 

مهمة 
 إطالقا  

إتباع إرشادات دعم البرامج  -1
الصديقة للبيئة فى المقصد 

 السياحى

 78 32 49 78 290 ك
3,89 0,71 % 55 14,8 9,3 6,1 14,8 

إغالق األضواء عند الخروج  -2
 من أماكن اإلقامة.

 79 63 50 58 277 ك
3,74 0,90 

% 52,6 11 9,4 12 15 
المحافظة بشكل عام على  -3

الطاقة قدر توفير مصادر 
 المستطاع.

 77 68 37 63 282 ك
3,77 0,76 % 53,5 12 7 12,9 14,6 

اإلستعداد لدفع المزيد من أجل  -4
 منتج سياحى صديق للبيئة.

 73 39 69 100 246 ك
3,77 0,81 

% 46,7 19 13,1 7,3 13,9 
ترشيد إستهالك الطاقة جزء  -5

من الممارسات السليمة بيئيا  
 لألعمال السياحية.

 87 53 11 95 281 ك
3,82 0,73 % 53,3 18 2,1 10,1 16,5 

 

 0,77 3,80 أهمية الممارسات في مصادر الطاقة
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( اإلقامة كأحد الممارسات الهامة أثناء القيام بالرحلة السياحية في المقصد السياحي، 13يوضح جدول رقم )
 عبارات هذه الممارسة علي النحو التالي:وقد جاءت استجابات السياح علي 

جاءت عبارة "ترشيد استهالك الطاقة جزء من الممارسات السليمة بيئيًا لألعمال السياحية" في المرتبة  -
فرد من إجمالي  376) %71,3األولي من حيث أعلي الممارسات موافقة عليها، حيث بلغت النسبة 

، مما يدل علي ضرورة ترشيد 0,73نحراف المعيارى اإلوبلغ  3,82العينة(، وبلغ المتوسط الحسابي 
 استهالك الطاقة كجزء من الممارسات السليمة بيئيًا للمشروعات السياحية.

 

جاءت عبارة "إتباع إرشادات دعم البرامج الصديقة للبيئة في المقصد السياحي" في المرتبة الثانية من حيث  -
فرد من إجمالي العينة(، وبلغ المتوسط  368) %69,8سبة أعلي الممارسات موافقة عليها، حيث بلغت الن

وتطبيق إرشادات دعم السائحين ، مما يدل علي أهمية إتباع 0,71اإلنحراف المعيارى وبلغ  3,89الحسابي 
 وادراكهم ألهميتها. البرامج الصديقة للبيئة في المقصد السياحي

 

سياحي صديق للبيئة" في المرتبة الثالثة من حيث أعلي جاءت عبارة "االستعداد لدفع المزيد من أجل منتج  -
فرد من إجمالي العينة(، وبلغ المتوسط  364) %65,7الممارسات موافقة عليها، حيث بلغت النسبة 

زيادة وعى السائحين بالمنتجات الصديقة ، مما يدل علي 0,81وبلغ اإلنحراف المعيارى  3,77الحسابي 
 والرحالت السياحية صديقة البيئة.ن خالل التسويق للفنادق صديقة البيئة للبيئة وقد ظهر هذا اإلتجاه م

 

جاءت عبارة "المحافظة بشكل عام علي توفير مصادر الطاقة قدر المستطاع" في المرتبة الرابعة من حيث  -
المتوسط فرد من إجمالي العينة(، وبلغ  345) %65,5أعلي الممارسات موافقة عليها، حيث بلغت النسبة 

، وهذا يوضح ضرورة الحفاظ علي توفير مصادر الطاقة 0,76وبلغ اإلنحراف المعيارى  3,77الحسابي 
 النظيفة والمتجددة قدر المستطاع.

 

جاءت عبارة "إغالق األضواء عند الخروج من أماكن اإلقامة" في المرتبة األخيرة من حيث أعلي الممارسات  -
 3,74فرد من إجمالي العينة(، وبلغ المتوسط الحسابي  335) %63,6موافقة عليها، حيث بلغت النسبة 

، مما يشير إلي أهمية إغالق كافة األضواء عند الخروج من أماكن اإلقامة 0,90وبلغ اإلنحراف المعيارى 
على هذا العائق بتوافر كروت فصل الطاقة عن وقد تغلبت التكنولوجيا  كإحدى الممارسات الهامة للطاقة

  يتم توفيها للسائحين بأماكن اإلقامة السياحية.الوحدات ل
  



 نتائج الدراسة تحليل                   أثر البصمة األيكولوجية على اتجاهات السائحين فى اختيار المقصد السياحى   

 
 

 أثناء القيام بالرحلة السياحية بالمقصد السياحي البصمة األيكولوجية ( أهمية ممارسات14جدول رقم )

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي 
 0,81 3,90 الممارسات أثناء القيام بالرحلة السياحية بالمقصد السياحى مدى تطبيق

( أهمية الممارسات الخمسة أثناء القيام بالرحلة السياحية داخل المقصد السياحي، حيث 14يوضح جدول رقم )
الممارسات من أجل ، مما يدل علي أهمية تطبيق تلك 0,81بانحراف معيارى  3,90بلغ المتوسط الحسابي 

الحفاظ علي البيئة والمواقع األثرية والتراثية والحفاظ علي الطاقة وتقليل اآلثار السلبية لألنشطة السياحية علي 
هذه النتيجة مع وهذا مؤشر لمدى ادراك السائحين ألهمية تقليل األثر البيئى ألنشطتهم السياحية وتتوافق  البيئة
 Castellani and Salaودراسة  Bakowska (2014)( ودراسة 2005) ,.Barrett et alكاًل من  دراسة

(2012). 

أثناء القيام بالرحلة  بالبصمة األيكولوجية بالمقصد السياحىالخاصة  الممارساتمقارنة ( 20ويوضح شكل رقم )
 السياحية بالمقصد السياحي

 
 بالرحلة السياحية بالمقصد السياحيأثناء القيام البصمة األيكولوجية ممارسات ( 20شكل رقم )

 
 

( الذي يبرز المتوسطات الحسابية للممارسات الخامس أن الممارسات الخاصة باإلقامة 20يتضح من شكل رقم )
(، ثم الممارسات الخاصة 3,94(، يليها الممارسات الخاصة باإلعاشة )3,96جاءت في المرتبة األولي )

(، وأخيرًا الممارسات الخاصة بالطاقة 3,90ثم الممارسات الخاصة بالنقل )(، 3,92بالمزارات وأماكن الجذب )
  O’Connor (2009.)( ودراسة 1998) Frickerكاًل من  هذا يتوافق مع دراسةو  (3,80)
 

  السائحين المحور الثانى: إتجاهات 4/2/3
بتقليل البصمة ختيار المقاصد السياحية التى تهتم إ نحوالسائحين  إتجاهاتتوضح النتائج التالية مدى 

  للسائحين أثناء تنفيذ رحالتهم.األيكولوجية 
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 المهتم بالبصمة األيكولوجية ( اتجاهات السائحين في اختيار المقصد السياحي15جدول رقم )

 
 العبارات

المتوسط  درجات الموافقة
 الحسابي

االنحراف 
موافق  المعياري 

 تماما
غير  محايد موافق

 موافق
غير 

موافق 
 إطالقا  

فى رأيى معظم السائحين  -1
لديهم رأى إيجابى عن هذا 

 المقصد السياحى.

 47 18 90 135 237 ك
3,94 1,03 % 45 25,6 17,1 3,4 8,9 

أمتلك صورة ذهنية فريدة  -2
 وجيدة عن هذا المقصد السياحى.

 39 12 47 174 255 ك
4,12 0,93 

% 48,4 33 8,9 2,3 7,4 
هذا المقصد السياحى لديه  -3

شهرة كبيرة مقارنة بالمقاصد 
 السياحية األخرى.

 45 23 59 138 262 ك
4,04 0,85 % 49,7 26,2 11,2 4,4 8,5 

أختار هذا المقصد السياحى  -4
ألنه يحترم البيئة الطبيعية ويحافظ 

 عليها

 35 32 62 162 236 ك
4,01 0,86 % 44,8 30,7 11,8 6,1 6,6 

سوف أوصى أصدقائى  -5
وأقاربى بزيارة هذا المقصد 

 السياحى

 47 19 43 168 250 ك
4,05 0,59 % 47,4 31,9 8,2 3,6 8,9 

هذا المقصد السياحى يستحق  -6
 الزيارة لقيمته السياحية والبيئية.

 34 36 37 189 231 ك
4,04 0,77 

% 43,8 35,9 7 6,8 6,5 
يسعدنى كثيرا أن أتمكن من  -7

 زيارة هذا المقصد السياحى.
 48 11 45 169 254 ك

4,08 0,81 
% 48,2 32,1 8,5 2,1 9,1 

لدى الرغبة فى العودة لزيارة  -8
 هذا المقصد السياحى.

 51 31 26 159 260 ك
4,04 0,84 

% 49,3 30,2 4,9 5,9 9,7 
أثق بهذا المقصد السياحى  -9

يحافظ على البيئة من أجل والذى 
 األجيال القادمة.

 49 19 37 145 277 ك
4,10 0,75 % 52,6 27,5 7 3,6 9,3 

 1,06 4,01 47 25 41 176 239 ك
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اتباع المعايير البيئية  ترفع  -10
 من مستوى تجربتى السياحية

% 45,2 33,4 7,8 4,7 8,9 

 

 0,97 4,04 اتجاهات السائحين
 

( استجابات السياح نحو عبارات المحور الثاني الخاص باتجاهات السائحين في اختيار 15جدول رقم )يوضح 
، وقد الذى يحافظ على الممارسات التى تخفض أثر البصمة األيكولوجية للنشاط السياحى المقصد السياحي

 جاءت النتائج علي النحو التالي:

المقصد هذا م السائحين لديهم آراء إيجابية عن فرد من إجمالي العينة( أن معظ 372) %70,6يري  -
، مما يشير إلي اآلراء اإليجابية 1,03وبلغ اإلنحراف المعيارى  3,94السياحي، وبلغ المتوسط الحسابي 

هتم أكثر بتطبيق ممارسات تعمل على تقليل درجة البصمة للسائحين تجاه المقصد السياحي الذي ي
 .األيكولوجية

 

فرد من إجمالي العينة( علي امتالك صورة ذهنية فريدة وجيدة عن المقصد السياحي  429) %81,4أكد  -
، مما يدل علي الصورة 0,93وبلغ اإلنحراف المعيارى  4,12الذي يزورونه، وبلغ المتوسط الحسابي 

 الذى يهتم بممارسات البصمة األيكولوجية.الذهنية المتميزة للمقصد السياحي 

 

من إجمالي العينة( بأن المقصد الذي يزورونه لديه شهرة كبيرة مقارنة بالمقاصد فرد  400) %75,9أجاب  -
تى ، مما يبرز الشهرة ال0,85وبلغ اإلنحراف المعيارى  4,04السياحية األخري، وبلغ المتوسط الحسابي 

 .فى حالة اإلهتمام بممارسات البصمة األيكولوجيةلمقصد السياحي أن يكتسبها ايمكن 
فرد من إجمالي العينة( إلي اختيارهم للمقصد السياحي ألنه يحترم البيئة الطبيعية  398) %75,5أشار  -

، مما يدل علي أن احترام 0,86وبلغ اإلنحراف المعيارى  4,01ويحافظ عليها، وبلغ المتوسط الحسابي 
 سياحي معين.البيئة الطبيعية والمحافظة عليها يعد من العوامل المؤثرة في اختيار السياح لمقصد 

 

فرد من إجمالي العينة( علي أنهم سيوصون أصدقائهم وأقاربهم بزيارة المقصد السياحي  418) %79,3أكد  -
، وبلغ من خالل سياساته بتقليل األثر البيئى وبالتالى البصمة األيكولوجية للسائحين بهرون أنه يهتم الذي ي

مما يدل علي القيمة المتميزة لهذا المقصد  ،0,59وبلغ اإلنحراف المعيارى  4,05المتوسط الحسابي 
 السياحي.
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حترم ويطبق معايير اإلستدامة فرد من إجمالي العينة( إلي أن المقصد السياحي الذي ي 420) %79,7أشار  -
 4,04يستحق الزيارة لقيمته السياحية والبيئية، وبلغ المتوسط الحسابي ويراعى البصمة األيكولوجية للسائح و 

، مما يبرز القيمة السياحية والبيئية المتميزة للمقصد السياحي والتي تعد 0,77وبلغ اإلنحراف المعيارى 
 كعنصر جذب هام.

 

فرد من إجمالي العينة( أنهم سيكونوا سعداء إذا ما تمكنوا من زيارة مقصد سياحي  423) %80,3يري  -
، مما يدل علي الرغبة الكبيرة لديهم 0,81رى وبلغ اإلنحراف المعيا 4,08معين، وبلغ المتوسط الحسابي 

 لزيارة ذلك المقصد السياحي.
 

فرد من إجمالي العينة( برغبتهم القوية في تكرار زيارة المقصد السياحي مرة أخري،  419) %79,5أجاب  -
، ةالسياحيصد االمق ه، مما يدل علي أهمية وقيمة وجاذبية هذ0,84وبلغ  4,04وبلغ المتوسط الحسابي 

 .اوارتباطهم به
 

فرد من إجمالي العينة( في المقصد السياحي الذي يزورونه، نظرًا الهتمام هذا المقصد  422) %80,1يثق  -
وبلغ اإلنحراف المعيارى  4,10بالحفاظ علي البيئة من أجل األجيال القادمة، وبلغ المتوسط الحسابي 

الحفاظ علي البيئة من أجل األجيال القادمة يساهم في ، مما يدل علي أن اهتمام المقصد السياحي ب0,75
 زيادة ثقة السياح في هذا المقصد.

 

فرد من إجمالي العينة( إلي أن إتباع المعايير البيئية ترفع من مستوي تجربتهم  415) %78,6أشار  -
ط مستوي ، مما يشير إلي ارتبا1,06وبلغ اإلنحراف المعيارى  4,01السياحية، وبلغ المتوسط الحسابي 

 التجربة السياحية بمدي إتباع المعايير البيئية داخل المقصد السياحي.
 

 (معامل ارتباط سبيرمان)االرتباط  نتائج اختبار 4/3

تم استخدام معامالت االرتباط لوصف قوة واتجاه العالقة بين متغيرات الدراسة، وتتراوح قيمة معامل االرتباط 
االرتباط الموجبة أن االرتباط طردي، أي أنه كلما زاد أحد المتغيرات، زاد معه . وتوضح قيمة 1-و  1بين +

المتغير اآلخر، أما قيمة االرتباط السالبة توضح أن االرتباط عكسي، أي أنه كلما زاد أحد المتغيرات، قل 
بيانات ترتيبية  البيانات المستخدمة هىوذلك ألن وقد تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان  معه المتغير اآلخر

 (.2008)سليمان، 
 



 نتائج الدراسة تحليل                   أثر البصمة األيكولوجية على اتجاهات السائحين فى اختيار المقصد السياحى   

 
 

 فى إختيار المقصد السياحى العالقة بين البصمة اإليكولوجية واتجاهات السائحين 4/3/1
والحفاظ على البيئة  توضح النتائج التالية قيمة معامل اإلرتباط بين محور البصمة األيكولوجية فى إستدامة

 .المقصدهذا الطبيعية بالمقصد السياحى وإتجاهات السائحين نحو اختيار 
 البصمة اإليكولوجية واتجاهات السائحيناالرتباط بين ( 16جدول رقم )

 المعنوية اتجاهات السائحين المتغير
 0,000 0,599 البصمة اإليكولوجية

 

ارتباط موجبة بين البصمة اإليكولوجية واتجاهات السائحين في اختيار ( وجود عالقة 16يوضح جدول رقم )
بلغت قيمة معامل  وقد. %95ودرجة ثقة  %5عند معدل خطأ  0,000المقصد السياحي، حيث بلغت المعنوية 

قوية بين اتجاهات السائحين فى اختيار وهذا يعنى وجود عالقة  ،قوى ، وهو ارتباط طردي 0,599االرتباط 
من اهتمام بتقليل أثر البصمة األيكولوجية وتتفق هذه النتيجة ين دون غيره طبقًا لما يوفره هذا المقصد مقصد مع
  .Hsu et al., (2009)( ودراسة 2008) Castellani and Salaمع دراسة 

 

واتجاهات السائحين في اختيار  البصمة األيكولوجية ممارساتمدى تطبيق العالقة بين  4/3/2
 المقصد السياحي

توضح النتائج التالية مدى ارتباط ما يتم من ممارسات خاصة بتقليل البصمة األيكولوجية للسائحين بالمقصد 
 هذا المقصد أو اتخاذ القرار بزيارته. المقصد واتجاهات السائحين نحو اختيار السياحى أثناء زيارة

 واتجاهات السائحين في اختيار المقصد السياحي البصمة األيكولوجية االرتباط بين ممارسات( 17جدول رقم )

 المعنوية االتجاهات المتغيرات
 0,000 0,546 اإلقامة

 0,000 0,502 اإلعاشة
 0,000 0,545 النقل

 0,000 0,478 المزارات
 0,000 0,466 الطاقة

 0,000 0,496 الممارسات
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( وجود عالقة ارتباط موجبة بين الممارسات الخمسة واتجاهات السائحين في اختيار 17يوضح جدول رقم )
. بلغت قيمة االرتباط %95ودرجة ثقة  %5عند معدل خطأ  0,000المقصد السياحي، حيث بلغت المعنوية 

، وهي 0,496السياحي بين الممارسات أثناء زيارة المقصد السياحي واتجاهات السائحين في اختيار المقصد 
عالقة ارتباط طردية متوسطة. ويوضح الجدول أيضًا قيمة معامل االرتباط بين كل ممارسة من الممارسات 
واتجاهات السائحين في اختيار المقصد السياحي، حيث كانت علي قيمة ارتباط ما بين اإلقامة واتجاهات 

(، ثم االرتباط بين اإلعاشة واتجاهات 0,545السائحين ) (، يليها االرتباط بين النقل واتجاهات0,546السائحين )
(، وأخيرًا االرتباط 0,478(، ثم االرتباط بين المزارات وأماكن الجذب واتجاهات السائحين )0,502السائحين )

 (.0,466بين الطاقة واتجاهات السائحين )
 

 تحليل االنحدار البسيط بين متغيرات الدراسة 4/4
 .متغيرين أحدهما مستقل واآلخر تابعالعالقة بين قياس فى وهو أحد األساليب اإلحصائية التى تستخدم 

   
 إختيار المقصد السياحى فى تأثير البصمة اإليكولوجية علي اتجاهات السائحين( 18جدول رقم )

 

 المتغير

 

 

Coefficients 

 معامالت
T 

 المحسوبة

مستوي 
 المعنوية

 
R 

 
2R 

 

 fقيمة 

مستوي 
 المعنوية

 0,000 15,406 2,220 ثابت االنحدار

0,599 
 

0,248 
 

البصمة  0,000 174,112
 اإليكولوجية

0,456 13,196 0,000 

 

البصمة اإليكولوجية واتجاهات السائحين في ( أن هناك عالقة تأثير معنوية بين 18يتضح من جدول رقم )
( وهي  0,000( بمستوي معنوية )  174,112المحسوبة )  F، حيث بلغت قيمة  اختيار المقصد السياحي

اتجاهات السائحين في اختيار المقصد أكبر من قيمتها الجدولية ، ويوضح هذا الجدول نسبة التغيير في 
( ، والتي تعني أن  0,248)  ، حيث بلغت قيمة معامل االنحدارالبصمة اإليكولوجيةمن خالل  السياحي

اتجاهات السائحين في % ( في المتغير التابع "  24,8" يؤثر بنسبة )  البصمة اإليكولجيةالمتغير المستقل " 
غيره قد تعزى دون اختيار المقصد السياحى من تفسير ظاهرة  %24,8أى أن نسبة "  اختيار المقصد السياحي

 .للنشاط السياحىلمدى وجود ممارسات تهتم بتقليل البصمة األيكولوجية واألثر البيئى 
كما  البصمة اإليكولوجية علي اتجاهات السائحين في اختيار المقصد السياحيوبذلك تكون معادلة انحدار  

 يلي :
ATT = 2.220 +0.456* ECO 
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 حيث أن :
ATT   = السائحين في اختيار المقصد السياحياتجاهات يمثل 
ECO  =البصمة اإليكولوجية تمثل 
بالمقصد السياحى على إتجاهات للنتائج السابقة فإن هناك تأثير من اإلهتمام بالبصمة األيكولوجية وطبقًا 

 Um and Cromptonدراسة  كاًل منالسائحين على إختيار المقصد السياحى وتنطبق هذه النتيجة مع دراسة 
 ودراسة Hunter and Shaw (2007) ودراسة Sirakay andChoi   (2005)ودراسة  (1990)

O’Conner (2009). 

 

 Mann-Whitney Uاختبار مان ويتني  4/5
 ويتني إلظهار الفروق بين عينتين مستقلتين، وهو اختبار ال معلمي. –ُيستخدم اختبار مان 

 أنثي( –متغير الجنس )ذكر  – ويتني للبصمة اإليكولوجية والممارسات( نتائج اختبار مان 19جدول )
 

  أنثى ( –الجنس ) ذكر  المتغير

  مستوى الداللة

 Uقيمة 
 

 قيمة الداللة Zقيمة 
 دال 0,000 3,543- 26271 البصمة األيكولوجية

 دال 0,001 3,397- 26496 الممارسات
 

علي استجابات  الجنس( نتائج اختبار مان ويتني للفرق بين عينتين مستقلتين الختبار أثر 19يوضح جدول رقم )
أثناء زيارة المقصد السياحي )اإلقامة،  هاممارساتمدى تطبيق لبصمة اإليكولوجية و مدى أهمية العينة الدراسة 

د فروق ذات داللة إحصائية في . وتشير النتائج إلي وجو واإلعاشة، والنقل، والمزارات وأماكن الجذب، والطاقة(
ولتحديد مصادر الفروق الدالة إحصائيا الجنس. تعزي لمتغير  لجميع المتغيراتاستجابات عينة الدراسة 

أن الفروق كانت ( من خالل فحص رتب المتوسط الحسابي  19 الستجابات عينة الدراسة، يوضح جدول رقم )
جنس السائح قد يؤثر على إتجاهات السائحين نحو البصمة  وهذا مؤشر أن لصالح اإلناث في جميع المتغيرات

 أثر البصمة األيكولوجية للسائح.األيكولوجية واإلناث هم أكثر استجابة نحو اإلهتمام بممارسات تقليل 
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ألهمية البصمة األيكولوجية  العينة استجابات بين الفروق  لبيان نتائج إختبار كروسكال واالس 4/6
 خصائص الديموجرافية للسائحين:لل وفقا   والممارسات

فى متوسطات من أكثر من عينتين مستقلتين وسوف يتم يقوم هذا اإلختبار على اختبار مدى وجود فروق 
مفردات العينة طبقًا لعدد من الصفات استخدام هذا اإلختبار للتعرف على إذا ما كان هناك فروق فى إستجابة 

بالممارسات التى من شأنها تقليل البصمة  مالبصمة األيكولوجية واإلهتما أهميةالديموجرافية إلى ادراك 
  األيكولوجية بالمقاصد السياحية .

ألهمية البصمة األيكولوجية والممارسات لفروق اإلستجابة ( نتائج اختبار كروسكال واالس 20جدول رقم )
 للسنطبقا  

  السن 

 العدد

متوسط 

 الرتب

قيمة كاي 

 تربيع

درجات 

 الحرية

قيمة 

 الداللة

مستوي 

 الداللة

البصمة 

 اإليكولوجية

 غير دال 0.060 3 28.482 275.69 153 سنة 30أقل من 

 235.21 278 سنة 40إلي أقل من  30

 329.89 87 سنة 50إلي أقل من  40

 317.72 9 سنة فأكثر 50

 

 غير دال 0.12 3 13.544 262.02 153 سنة 30أقل من  اإلقامة

 247.96 278 سنة 40إلي أقل من  30

 313.02 87 سنة 50إلي أقل من  40

 319.39 9 سنة فأكثر 50

 

 غير دال 0.221 3 23.365 267.52 153 سنة 30أقل من  اإلعاشة

 240.85 278 سنة 40إلي أقل من  30

 329.63 87 سنة 50إلي أقل من  40

 284.78 9 سنة فأكثر 50

 

 غير دال 0.074 3 19.779 272.37 153 سنة 30أقل من  النقل

 241.11 278 سنة 40إلي أقل من  30

 320.78 87 سنة 50إلي أقل من  40

 280.00 9 سنة فأكثر 50

 

 غير دال 0.142 3 19.153 288.01 153 سنة 30أقل من  المزارات

 238.37 278 سنة 40إلي أقل من  30

 304.44 87 سنة 50إلي أقل من  40

 256.56 9 سنة فأكثر 50

 

 غير دال 0.223 3 12.773 276.77 153 سنة 30أقل من  الطاقة
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 245.12 278 سنة 40إلي أقل من  30

 305.71 87 سنة 50إلي أقل من  40

 227.06 9 سنة فأكثر 50

 

 غير دال 0.425 3 18.342 266.68 153 سنة 30أقل من  الممارسات

 243.67 278 سنة 40إلي أقل من  30

 323.51 87 سنة 50إلي أقل من  40

 271.28 9 سنة فأكثر 50
 

استجابات عينة الدراسة لمتغيرات البصمة وجود فروق ذات داللة إحصائية في ( عدم 20رقم )جدول  يوضح
والممارسات أثناء زيارة المقصد السياحي )اإلقامة، واإلعاشة، والنقل، والمزارات وأماكن الجذب، اإليكولوجية، 

 والطاقة( تعزي لمتغير السن.

لفروق اإلستجابة ألهمية البصمة األيكولوجية والممارسات ( نتائج اختبار كروسكال واالس 21جدول رقم )
 متغير المستوي التعليميلطبقا  

المستوي  

 التعليمي

 

 العدد

متوسط 

 الرتب

قيمة كاي 

 تربيع

درجات 

 الحرية

قيمة 

 الداللة

مستوي 

 الداللة

البصمة 

 اإليكولوجية

 دال 0.000 5 26.353 254.31 24 مؤهل متوسط

 370.46 299 بكالوريوس

 271.56 27 دبلوم

 295.50 75 ماجستير

 484.50 99 دكتوراه

 234.85 3 أخري

 

 دال 0.000 5 26.809 259.59 24 مؤهل متوسط اإلقامة

 249.71 299 بكالوريوس

 465.00 27 دبلوم

 301.28 75 ماجستير

 369.56 99 دكتوراه

 218.67 3 أخري

 

 دال 0.001 5 21.969 245.53 24 مؤهل متوسط اإلعاشة

 456.00 299 بكالوريوس

 332.73 27 دبلوم

 308.00 75 ماجستير

 271.58 99 دكتوراه

 236.06 3 أخري

 

 دال 0.000 5 20.760 245.85 24 مؤهل متوسط النقل

 308.69 299 بكالوريوس
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 279.91 27 دبلوم

 308.94 75 ماجستير

 439.00 99 دكتوراه

 222.69 3 أخري

 

 دال 0.021 5 18.721 290.65 24 مؤهل متوسط المزارات

 420.50 299 بكالوريوس

 246.31 27 دبلوم

 306.11 75 ماجستير

 286.64 99 دكتوراه

 243.83 3 أخري

 

 غير دال 0.094 5 9.413 294.12 24 مؤهل متوسط الطاقة

 363.00 299 بكالوريوس

 256.75 27 دبلوم

 295.75 75 ماجستير

 276.93 99 دكتوراه

 249.01 3 أخري

 

 دال 0.002 5 18.450 248.28 24 مؤهل متوسط الممارسات

 323.00 299 بكالوريوس

 281.77 27 دبلوم

 304.22 75 ماجستير

 455.67 99 دكتوراه

 235.15 3 أخري
 

استجابات عينة الدراسة لمتغير "ممارسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في ( عدم 21رقم )جدول اليتضح من 
( وجود فروق ذات داللة إحصائية في 21الطاقة" تعزي لمتغير المستوي التعليمي. كما يوضح جدول رقم )

الدراسة لمتغيرات البصمة اإليكولوجية، والممارسات أثناء زيارة المقصد السياحي )اإلقامة، استجابات عينة 
 واإلعاشة، والنقل، والمزارات وأماكن الجذب( تعزي لمتغير المستوي التعليمي.

لمتغيرات البصمة اإليكولوجية، والممارسات ولتحديد مصادر الفروق الدالة إحصائيا الستجابات عينة الدراسة 
أثناء زيارة المقصد السياحي )اإلقامة، واإلعاشة، والنقل، والمزارات وأماكن الجذب( وفقًا لمتغير المستوي 

 ( من خالل فحص رتب المتوسط الحسابي ما يلي:21، يوضح جدول رقم )التعليمي

تغير حيث البصمة اإليكولوجية تعزي لموجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة من  •
المستوي التعليمي، وكانت الفروق لصالح الحاصلين علي درجة الدكتوراه، يليهم الحاصلين علي درجة 
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البكالوريوس، ثم الحاصلين علي درجة الماجستير، ثم الحاصلين علي دبلوم الدراسات العليا، ثم الحاصلين 
 علي مؤهالت متوسطة، وأخيرًا الحاصلين علي مؤهالت أخري.

 

حيث ممارسة اإلقامة تعزي لمتغير وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة من   •
، يليهم الحاصلين علي المستوي التعليمي، وكانت الفروق لصالح الحاصلين علي درجة دبلوم الدراسات العليا

وسط، ثم الحاصلين علي درجة الدكتوراه، ثم الحاصلين علي درجة الماجستير، ثم الحاصلين علي مؤهل مت
 درجة البكالوريوس، وأخيرًا الحاصلين علي مؤهالت أخرى.

 

حيث ممارسة اإلعاشة تعزي لمتغير وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة من  •
درجة المستوي التعليمي، وكانت الفروق لصالح الحاصلين علي درجة البكالوريوس، يليهم الحاصلين علي 

دبلوم الدراسات العليا، ثم الحاصلين علي درجة الماجستير، ثم الحاصلين علي درجة الدكتوراه، ثم الحاصلين 
 علي مؤهالت متوسطة، وأخيرًا الحاصلين علي مؤهالت أخري.

 

حيث ممارسة النقل تعزي لمتغير المستوي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة من  •
ليمي، وكانت الفروق لصالح الحاصلين علي درجة الدكتوراه، يليهم الحاصلين علي درجة الماجستير، ثم التع

الحاصلين علي درجة البكالوريوس، ثم الحاصلين علي دبلوم الدراسات العليا، ثم الحاصلين علي مؤهالت 
 متوسطة، وأخيرًا الحاصلين علي مؤهالت أخري.

 

حيث ممارسة المزارات وأماكن الجذب بين استجابات عينة الدراسة من وجود فروق ذات داللة إحصائية  •
تعزي لمتغير المستوي التعليمي، وكانت الفروق لصالح الحاصلين علي درجة البكالوريوس، يليهم الحاصلين 
علي درجة الماجستير، ثم الحاصلين علي مؤهالت متوسطة، ثم الحاصلين علي درجة الدكتوراه، ثم الحاصلين 

 دبلوم الدراسات العليا، وأخيرًا الحاصلين علي مؤهالت أخري.علي 
 

حيث الممارسات أثناء زيارة المقصد وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة من  •
السياحي تعزي لمتغير المستوي التعليمي، وكانت الفروق لصالح الحاصلين علي درجة الدكتوراه، يليهم 

ة البكالوريوس، ثم الحاصلين علي درجة الماجستير، ثم الحاصلين علي دبلوم الدراسات الحاصلين علي درج
 العليا، ثم الحاصلين علي مؤهالت متوسطة، وأخيرًا الحاصلين علي مؤهالت أخري.
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لفروق اإلستجابة ألهمية البصمة األيكولوجية والممارسات ( نتائج اختبار كروسكال واالس 22جدول رقم )
 الجنسية متغيرلطبقا  

  الجنسية 

 العدد

متوسط 

 الرتب

قيمة كاي 

 تربيع

درجات 

 الحرية

قيمة 

 الداللة

مستوي 

 الداللة

البصمة 

 اإليكولوجية

 دال 0.000 11 173.131 274.08 18 ألماني

 306.22 34 إنجليزي

 287.19 56 روسي

 368.79 7 استرالي

 311.78 16 فرنسي

 456.62 21 إيطالي

 322.82 23 بلغاري

 280.50 19 ياباني

 352.00 15 كوري

 304.03 17 جنوب إفريقي

 266.11 146 عربي

 141.08 155 مصري

 

 دال 0.000 11 310.088 308.25 18 ألماني اإلقامة

 315.24 34 إنجليزي

 310.96 56 روسي

 365.86 7 استرالي

 350.31 16 فرنسي

 459.57 21 إيطالي

 301.39 23 بلغاري

 341.53 19 ياباني

 367.03 15 كوري

 333.24 17 جنوب إفريقي

 295.53 146 عربي

 90.64 155 مصري

 

 دال 0.000 11 300.358 335.71 18 ألماني اإلعاشة

 324.44 34 إنجليزي

 321.44 56 روسي

 333.64 7 استرالي

 376.75 16 فرنسي

 444.24 21 إيطالي

 305.46 23 بلغاري

 290.84 19 ياباني

 348.20 15 كوري

 356.09 17 جنوب إفريقي
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 283.50 146 عربي

 93.28 155 مصري

 

 دال 0.000 11 296.411 419.43 18 ألماني النقل

 312.54 34 إنجليزي

 322.58 56 روسي

 340.33 7 استرالي

 347.28 16 فرنسي

 330.92 21 إيطالي

 336.65 23 بلغاري

 306.08 19 ياباني

 312.37 15 كوري

 329.12 17 جنوب إفريقي

 293.50 146 عربي

 93.77 155 مصري

 

 دال 0.000 11 353.104 371.11 18 ألماني المزارات

 322.93 34 إنجليزي

 335.38 56 روسي

 313.71 7 استرالي

 401.93 16 فرنسي

 352.06 21 إيطالي

 372.04 23 بلغاري

 334.93 19 ياباني

 325.50 15 كوري

 347.38 17 جنوب إفريقي

 306.08 146 عربي

 79.72 155 مصري

 

 دال 0.000 11 332.561 362.53 18 ألماني الطاقة

 350.20 34 إنجليزي

 339.46 56 روسي

 358.64 7 استرالي

 378.00 16 فرنسي

 322.42 21 إيطالي

 353.74 23 بلغاري

 415.45 19 ياباني

 358.88 15 كوري

 335.01 17 جنوب إفريقي

 318.85 146 عربي

 82.26 155 مصري
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 دال 0.000 11 344.112 329.92 18 ألماني الممارسات

 332.95 34 إنجليزي

 328.63 56 روسي

 336.57 7 استرالي

 374.28 16 فرنسي

 466.43 21 إيطالي

 335.13 23 بلغاري

 351.59 19 ياباني

 352.77 15 كوري

 326.88 17 جنوب إفريقي

 304.53 146 عربي

 78.45 155 مصري

( وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة لجميع متغيرات الدراسة 22يوضح جدول رقم )
)البصمة اإليكولوجية، والممارسات أثناء زيارة المقصد السياحي )اإلقامة، واإلعاشة، والنقل، والمزارات وأماكن 

 الجذب، والطاقة( تعزي لمتغير الجنسية.

لجميع متغيرات الدراسة )البصمة اإليكولوجية، ولتحديد مصادر الفروق الدالة إحصائيا الستجابات عينة الدراسة 
والممارسات أثناء زيارة المقصد السياحي )اإلقامة، واإلعاشة، والنقل، والمزارات وأماكن الجذب، والطاقة( وفقًا 

 ب المتوسط الحسابي ما يلي:( من خالل فحص رت22، يوضح جدول رقم )لمتغير الجنسية

حيث البصمة اإليكولوجية تعزي لمتغير وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة من  •
الجنسية، وكانت الفروق لصالح الجنسية اإليطالية، يليها الجنسية االسترالية، ثم الجنسية الكورية، ثم الجنسية 

الجنسية اإلنجليزية، ثم الجنسية الجنوب إفريقية، ثم الجنسية الروسية، ثم  البلغارية، ثم الجنسية الفرنسية، ثم
 .الجنسية اليابانية، يليها الجنسيات األلمانية، والجنسيات العربية والجنسية المصرية علي الترتيب

 

حيث ممارسة اإلقامة تعزي لمتغير الجنسية، وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة من  •
وكانت الفروق لصالح الجنسية اإليطالية، يليها الجنسية الكورية، ثم الجنسية االسترالية، ثم الجنسية الفرنسية، 

جنسية اإلنجليزية، ثم الجنسية الروسية، ثم الجنسية ثم الجنسية اليابانية، ثم الجنسية الجنوب إفريقية، ثم ال
 األلمانية، يليها الجنسية البلغارية، ثم الجنسيات العربية، وأخيرًا الجنسية المصرية.

 

حيث ممارسة اإلعاشة تعزي لمتغير وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة من  •
اإليطالية، يليها الجنسية الفرنسية، ثم الجنسية الجنوب إفريقية، ثم الجنسية، وكانت الفروق لصالح الجنسية 

الجنسية الكورية، ثم الجنسية األلمانية، ثم الجنسية االسترالية، ثم الجنسية اإلنجليزية، ثم الجنسية الروسية، 
 مصرية.ثم الجنسية البلغارية، يليها الجنسية اليابانية، ثم الجنسيات العربية، وأخيرًا الجنسية ال
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حيث ممارسة النقل تعزي لمتغير الجنسية، وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة من  •
وكانت الفروق لصالح الجنسية األلمانية، يليها الجنسية الفرنسية، ثم الجنسية االسترالية، ثم الجنسية البلغارية، 

إفريقية، ثم الجنسية الروسية، ثم الجنسية اإلنجليزية، ثم الجنسية ثم الجنسية اإليطالية، ثم الجنسية الجنوب 
 الكورية، يليها الجنسية اليابانية، ثم الجنسيات العربية، وأخيرًا الجنسية المصرية.

 

حيث ممارسة المزارات وأماكن الجذب وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة من  •
كانت الفروق لصالح الجنسية الفرنسية، يليها الجنسية البلغارية، ثم الجنسية األلمانية، تعزي لمتغير الجنسية، و 

ثم الجنسية اإليطالية، ثم الجنسية الجنوب إفريقية، ثم الجنسية الروسية، ثم الجنسية اليابانية، ثم الجنسية 
 لعربية، وأخيرًا الجنسية المصرية.الكورية، ثم الجنسية اإلنجليزية، يليها الجنسية االسترالية، ثم الجنسيات ا

 

حيث ممارسة الطاقة تعزي لمتغير الجنسية، وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة من  •
وكانت الفروق لصالح الجنسية اليابانية، يليها الجنسية الفرنسية، ثم الجنسية األلمانية، ثم الجنسية الكورية، 

ثم الجنسية البلغارية، ثم الجنسية اإلنجليزية، ثم الجنسية الروسية، ثم الجنسية الجنوب  ثم الجنسية االسترالية،
 إفريقية، يليها الجنسية اإليطالية، ثم الجنسيات العربية، وأخيرًا الجنسية المصرية.

 

حيث الممارسات أثناء زيارة المقصد وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة من  •
لسياحي تعزي لمتغير الجنسية، وكانت الفروق لصالح الجنسية اإليطالية، يليها الجنسية الفرنسية، ثم الجنسية ا

الكورية، ثم الجنسية اليابانية، ثم الجنسية االسترالية، ثم الجنسية البلغارية، ثم الجنسية اإلنجليزية، ثم الجنسية 
 الجنوب إفريقية، ثم الجنسيات العربية، وأخيراً الجنسية المصرية.األلمانية، ثم الجنسية الروسية، يليها الجنسية 

 

لفروق اإلستجابة ألهمية البصمة األيكولوجية والممارسات ( نتائج اختبار كروسكال واالس 23جدول رقم )
 عدد الرحالت السياحية سنويا متغيرطبقا  ل

عدد الرحالت السياحية  

 سنويا

 

 العدد

متوسط 

 الرتب

قيمة كاي 

 تربيع

درجات 

 الحرية

قيمة 

 الداللة

مستوي 

 الداللة

البصمة 

 اإليكولوجية

 دال 0.000 3 41.237 237.67 233 رحالت 3أقل من 

 263.46 236 رحلة 5 – 3

 397.77 43 رحلة 7 -5

 297.93 15 رحالت سياحية 7أكثر من 

 

غير  0.328 3 33.365 260.25 233 رحالت 3أقل من  اإلقامة

 242.18 236 رحلة 5 – 3 دال

 378.77 43 رحلة 7 -5

 336.50 15 رحالت سياحية 7أكثر من 
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غير  0.117 3 19.760 249.56 233 رحالت 3أقل من  اإلعاشة

 258.23 236 رحلة 5 – 3 دال

 351.50 43 رحلة 7 -5

 328.37 15 رحالت سياحية 7أكثر من 

 

 دال 0.011 3 11.102 270.56 233 رحالت 3أقل من  النقل

 244.98 236 رحلة 5 – 3

 314.74 43 رحلة 7 -5

 315.90 15 رحالت سياحية 7أكثر من 

 

غير  0.052 3 9.387 263.59 233 رحالت 3أقل من  المزارات

 252.51 236 رحلة 5 – 3 دال

 297.77 43 رحلة 7 -5

 354.37 15 رحالت سياحية 7أكثر من 

 

غير  0.082 3 9.133 261.92 233 رحالت 3أقل من  الطاقة

 252.60 236 رحلة 5 – 3 دال

 317.40 43 رحلة 7 -5

 322.57 15 رحالت سياحية 7أكثر من 

 

غير  0.226 3 16.782 256.74 233 رحالت 3أقل من  الممارسات

 252.26 236 رحلة 5 – 3 دال

 338.78 43 رحلة 7 -5

   346.97 15 رحالت سياحية 7أكثر من 
( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة لمتغيرات الممارسات 23يوضح جدول رقم )

)اإلقامة، واإلعاشة، والمزارات وأماكن الجذب، والطاقة( تعزي لمتغير عدد الرحالت أثناء زيارة المقصد السياحي 
 السياحية سنويًا.

كما يوضح الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة لمتغير البصمة اإليكولوجية 
 وممارسة النقل تعزي لمتغير عدد الرحالت السياحية سنويًا.

لمتغير البصمة اإليكولوجية وممارسة النقل ولتحديد مصادر الفروق الدالة إحصائيا الستجابات عينة الدراسة 
( من خالل فحص رتب المتوسط الحسابي 23، يوضح جدول رقم )وفقًا لمتغير عدد الرحالت السياحية سنوياً 

 ما يلي:
حيث البصمة اإليكولوجية تعزي لمتغير وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة من  •

رحالت سنويًا، يليهم من يقومون  7 -5عدد الرحالت السياحية سنويًا، وكانت الفروق لصالح من يقومون بـ 
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رحالت  3ن يقومون بأقل من رحالت سنويًا، وأخيرًا م 5-3رحالت سنويًا، ثم من يقومون بـ  7بأكثر من 
 سنويًا.

 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة من حيث ممارسة النقل تعزي لمتغير عدد  •
رحالت سنويًا، يليهم من يقومون  7الرحالت السياحية سنويًا، وكانت الفروق لصالح من يقومون بأكثر من 

 رحالت سنويًا. 5-3رحالت سنويًا، وأخيرًا من يقومون بـ  3ل من رحالت سنويًا، ثم من يقومون بأق 7-5بـ 
 

لفروق اإلستجابة ألهمية البصمة األيكولوجية والممارسات ( نتائج اختبار كروسكال واالس 24جدول رقم )
 عدد ليالي الرحلة السياحية متغيرطبقا  ل

عدد ليالي الرحلة  

 السياحية

 

 العدد

متوسط 

 الرتب

قيمة كاي 

 تربيع

درجات 

 الحرية

قيمة 

 الداللة

مستوي 

 الداللة

البصمة 

 اإليكولوجية

 دال 0.000 3 25.924 236.89 141 ليالي 3أقل من 

 270.46 266 ليالي 7 – 3

 304.07 93 ليالي 7-10

 359.33 27 ليالي 10أكثر من 

 

 دال 0.000 3 36.927 234.76 141 ليالي 3أقل من  اإلقامة

 247.92 266 ليالي 7 – 3

 321.47 93 ليالي 7-10

 377.13 27 ليالي 10أكثر من 

 

 دال 0.000 3 30.059 245.60 141 ليالي 3أقل من  اإلعاشة

 244.17 266 ليالي 7 – 3

 319.08 93 ليالي 7-10

 360.57 27 ليالي 10أكثر من 

 

 دال 0.004 3 13.438 246.92 141 ليالي 3أقل من  النقل

 276.93 266 ليالي 7 – 3

 271.32 93 ليالي 7-10

 349.56 27 ليالي 10أكثر من 

 

 دال 0.024 3 9.399 263.37 141 ليالي 3أقل من  المزارات

 247.95 266 ليالي 7 – 3

 284.63 93 ليالي 7-10

 316.50 27 ليالي 10أكثر من 

 

 دال 0.001 3 16.870 238.48 141 ليالي 3أقل من  الطاقة

 282.99 266 ليالي 7 – 3



 نتائج الدراسة تحليل                   أثر البصمة األيكولوجية على اتجاهات السائحين فى اختيار المقصد السياحى   

 
 

 292.18 93 ليالي 7-10

 319.15 27 ليالي 10أكثر من 

 

 دال 0.000 3 23.287 256.25 141 ليالي 3أقل من  الممارسات

 243.79 266 ليالي 7 – 3

 304.60 93 ليالي 7-10

 363.74 27 ليالي 10أكثر من 
 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة لجميع متغيرات الدراسة 24يوضح جدول رقم )
والمزارات وأماكن )البصمة اإليكولوجية، والممارسات أثناء زيارة المقصد السياحي )اإلقامة، واإلعاشة، والنقل، 

 الجذب، والطاقة( تعزي لمتغير عدد ليالي الرحلة السياحية.

لجميع متغيرات الدراسة )البصمة اإليكولوجية، ولتحديد مصادر الفروق الدالة إحصائيا الستجابات عينة الدراسة 
الجذب، والطاقة( وفقًا  والممارسات أثناء زيارة المقصد السياحي )اإلقامة، واإلعاشة، والنقل، والمزارات وأماكن

 ( من خالل فحص رتب المتوسط الحسابي ما يلي:24، يوضح جدول رقم )لمتغير عدد ليالي الرحلة السياحية

حيث البصمة اإليكولوجية، وممارسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة من  •
ر عدد ليالي الرحلة السياحية، وكانت الفروق لصالح اإلقامة، وممارسة اإلعاشة، وممارسة الطاقة تعزي لمتغي

ليالي، وأخيرًا  7-3ليالي، ثم من يقيمون  10-7ليالي، يليهم من يقيمون  10السياح الذين يقيمون أكثر من 
 ليالي سياحية. 3من يقيمون أقل من 

 

زي لمتغير عدد وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة من حيث ممارسة النقل تع •
ليالي،  7-3ليالي، يليهم من يقيمون  10ليالي الرحلة السياحية، وكانت الفروق لصالح من يقيمون أكثر من 

 ليالي سياحية. 3ليالي، وأخيرًا من يقيمون أقل من  10-7ثم من يقيمون 

 

المزارات وأماكن الجذب وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة من حيث ممارسة  •
والممارسات أثناء زيارة المقصد السياحي تعزي لمتغير عدد ليالي الرحلة السياحية، وكانت الفروق لصالح 

ليالي، وأخيرًا من  3ليالي، ثم من يقيمون أقل من  10-7ليالي، يليهم من يقيمون  10من يقيمون أكثر من 
 ليالي. 7-3يقيمون 
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لفروق اإلستجابة ألهمية البصمة األيكولوجية والممارسات ( نتائج اختبار كروسكال واالس 25جدول رقم )
 الغرض من الرحلة السياحية متغيرطبقا  ل

الغرض من  

 الرحلة السياحية

 

 العدد

متوسط 

 الرتب

قيمة كاي 

 تربيع

درجات 

 الحرية

قيمة 

 الداللة

مستوي 

 الداللة

البصمة 

 اإليكولوجية

 غير دال 0.087 4 21.846 253.75 428 ترفيهية

 399.97 15 زيارة أصدقاء

 298.14 45 ثقافية

 262.14 33 عمل

 409.75 6 أخرى

 

 غير دال 0.222 4 26.527 252.89 428 ترفيهية اإلقامة

 394.03 15 زيارة أصدقاء

 269.66 45 ثقافية

 304.68 33 عمل

 465.00 6 أخرى

 

 غير دال 0.362 4 12.198 258.48 428 ترفيهية اإلعاشة

 360.93 15 زيارة أصدقاء

 252.32 45 ثقافية

 283.53 33 عمل

 395.50 6 أخرى

 

 غير دال 0.144 4 12.284 253.27 428 ترفيهية النقل

 310.03 15 زيارة أصدقاء

 306.66 45 ثقافية

 304.29 33 عمل

 350.00 6 أخرى

 

 غير دال 0.245 4 23.303 250.06 428 ترفيهية المزارات

 283.53 15 زيارة أصدقاء

 316.73 45 ثقافية

 341.82 33 عمل

 386.08 6 أخرى

 

 غير دال 0.091 4 11.013 254.60 428 ترفيهية الطاقة

 301.63 15 زيارة أصدقاء

 287.81 45 ثقافية

 334.21 33 عمل

 275.58 6 أخرى

 

 غير دال 0.511 4 14.702 252.97 428 ترفيهية الممارسات
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 339.83 15 زيارة أصدقاء

 287.89 45 ثقافية

 320.00 33 عمل

 374.17 6 أخرى

جود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة لجميع متغيرات عدم و ( 25جدول رقم )يوضح 
الدراسة )البصمة اإليكولوجية، والممارسات أثناء زيارة المقصد السياحي )اإلقامة، واإلعاشة، والنقل، والمزارات 

  .وأماكن الجذب، والطاقة( تعزي لمتغير الغرض من الرحلة السياحية

لفروق اإلستجابة ألهمية البصمة األيكولوجية والممارسات ( نتائج اختبار كروسكال واالس 26جدول رقم )
 متوسط الدخل الشهري  متغيرطبقا  ل

  متوسط الدخل الشهري 

 العدد

متوسط 

 الرتب

قيمة كاي 

 تربيع

درجات 

 الحرية

قيمة 

 الداللة

مستوي 

 الداللة

البصمة 

 اإليكولوجية

 دال 0.000 4 21.590 226.76 260 دوالر 2000أقل من 

 276.63 179 دوالر 4000أقل من  -2000

 337.94 36 دوالر 6000أقل من  – 4000

 375.10 33 دوالر 8000أقل من  -6000

 339.18 19 دوالر فأكثر 8000

 

 دال 0.000 4 23.102 222.39 260 دوالر 2000أقل من  اإلقامة

 287.22 179 دوالر 4000أقل من  -2000

 369.53 36 دوالر 6000أقل من  – 4000

 266.88 33 دوالر 8000أقل من  -6000

 237.75 19 دوالر فأكثر 8000

 

 دال 0.000 4 19.903 240.96 260 دوالر 2000أقل من  اإلعاشة

 265.76 179 دوالر 4000أقل من  -2000

 363.32 36 دوالر 6000أقل من  – 4000

 321.88 33 دوالر 8000أقل من  -6000

 377.87 19 دوالر فأكثر 8000

 

 دال 0.000 4 21.660 212.45 260 دوالر 2000أقل من  النقل

 226.84 179 دوالر 4000أقل من  -2000

 334.64 36 دوالر 6000أقل من  – 4000

 277.17 33 دوالر 8000أقل من  -6000

 264.55 19 دوالر فأكثر 8000

 

 دال 0.000 4 33.654 212.43 260 دوالر 2000أقل من  المزارات

 289.11 179 دوالر 4000أقل من  -2000

 312.51 36 دوالر 6000أقل من  – 4000
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 302.78 33 دوالر 8000أقل من  -6000

 305.11 19 دوالر فأكثر 8000

 

 دال 0.000 4 23.542 284.58 260 دوالر 2000أقل من  الطاقة

 220.24 179 دوالر 4000أقل من  -2000

 303.24 36 دوالر 6000أقل من  – 4000

 335.61 33 دوالر 8000أقل من  -6000

 244.97 19 دوالر فأكثر 8000

 

 دال 0.000 4 22.389 276.24 260 دوالر 2000أقل من  الممارسات

 226.80 179 دوالر 4000أقل من  -2000

 342.86 36 دوالر 6000أقل من  – 4000

 288.11 33 دوالر 8000أقل من  -6000

 369.44 19 دوالر فأكثر 8000

وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة لجميع متغيرات الدراسة  (26يوضح جدول ) 
)البصمة اإليكولوجية، والممارسات أثناء زيارة المقصد السياحي )اإلقامة، واإلعاشة، والنقل، والمزارات وأماكن 

 الجذب، والطاقة( تعزي لمتغير متوسط الدخل الشهري.

لجميع متغيرات الدراسة )البصمة اإليكولوجية، ولتحديد مصادر الفروق الدالة إحصائيا الستجابات عينة الدراسة 
والممارسات أثناء زيارة المقصد السياحي )اإلقامة، واإلعاشة، والنقل، والمزارات وأماكن الجذب، والطاقة( وفقًا 

 خالل فحص رتب المتوسط الحسابي ما يلي:( من 26يوضح جدول رقم )، لمتغير متوسط الدخل الشهري 

حيث البصمة اإليكولوجية تعزي لمتغير وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة من  •
أقل من  – 6000متوسط الدخل الشهري، وكانت الفروق لصالح من يبلغ متوسط دخلهم الشهري ما بين 

دوالر فأكثر، ثم من يبلغ دخلهم الشهري ما بين  8000دوالر، يليهم من يبلغ متوسط دخلهم الشهري  8000
دوالر  4000أقل من  – 2000سط دخلهم الشهري ما بين دوالر، ثم من يبلغ متو  6000أقل من  – 4000

على أنه كلما ارتفع مستوى الدخل  وهذا يدل دوالر 2000شهريًا، وأخيرًا من يقل متوسط دخلهم الشهري عن 
  كان هناك اهتمام أكبر باآلثار البيئية للسياحة واالهتمام بتخفيض هذه اآلثار.

 
 

حيث الممارسات أثناء زيارة المقصد جابات عينة الدراسة من وجود فروق ذات داللة إحصائية بين است •
دوالر  8000السياحي تعزي لمتغير متوسط الدخل الشهري، وكانت الفروق لصالح من يبلغ دخلهم الشهري 

دوالر، ثم من يبلغ متوسط  6000أقل من  – 4000فأكثر، يليهم من يبلغ متوسط دخلهم الشهري ما بين 
دوالر شهريًا، يليهم من يقل متوسط دخلهم الشهري عن  8000أقل من  – 6000دخلهم الشهري ما بين 

، وهذا يؤكد دوالر 4000أقل من  – 2000دوالر، وأخيرًا من يبلغ متوسط دخلهم الشهري ما بين  2000
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أنه كلما ارتفع مستوى الدخل كلما كان هناك اهتمام أكبر باألثر البيئى للسياحة واإلهتمام النتيجة السابقة 
 قدر المستطاع أثناء تنفيذ الرحلة السياحية.باألنشطة التى تقلل منها 

 

 

 اختبار فروض الدراسة 4/7
 تقوم الدراسة علي الفروض التالية:

 البصمة اإليكولوجية واتجاهات السائحين في اختيار المقصد السياحي.هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين  -1

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسات البصمة األيكولوجية أثناء زيارة المقصد السياحي واتجاهات  -2
 السائحين في اختيار المقصد السياحي. 

 تؤثر البصمة اإليكولوجية علي اتجاهات السائحين في اختيار المقصد السياحي تأثيرًا إيجابيًا. -3

فى إدراك السائحين ألهمية البصمة األيكولوجية والممارسات أثناء زيارة  هناك فروق ذات داللة إحصائية -4
 المقصد السياحى تعزى إلى الخصائص الديموجرافية لهم.

 

 وقد تم اختبار الفروض من خالل الدراسة الميدانية علي النحو التالي:

في اختيار المقصد  هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين البصمة اإليكولوجية واتجاهات السائحين -1
 السياحي.

وجود عالقة ارتباط موجبة بين البصمة اإليكولوجية واتجاهات السائحين في اختيار المقصد  توصلت الدراسة إلي
، بمعني ارتباط البصمة اإليكولوجية قوى ، وهو ارتباط طردي 0,599السياحي، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 

 وهو ما يثبت صحة الفرض. اختيار المقصد السياحي بدرجة متوسطة.باتجاهات السائحين في 
 

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الممارسات أثناء زيارة المقصد السياحي واتجاهات السائحين في  -2
 اختيار المقصد السياحي. 

واتجاهات السائحين  أثناء زيارة المقصد السياحيوجود عالقة ارتباط موجبة بين الممارسات  أظهرت الدراسة
 ، وهي عالقة ارتباط طردية متوسطة.0,496في اختيار المقصد السياحي، حيث بلغت قيمة االرتباط 

بين الممارسات الخمسة أثناء زيارة المقصد السياحي واتجاهات السائحين في  كما أبرزت الدراسة وجود عالقة
، يليها األعلي (0,546اإلقامة واتجاهات السائحين ) رتباط ما بيناالكانت قيمة اختيار المقصد السياحي. وقد 

(، ثم 0,502(، ثم االرتباط بين اإلعاشة واتجاهات السائحين )0,545االرتباط بين النقل واتجاهات السائحين )
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(، وأخيرًا االرتباط بين الطاقة واتجاهات 0,478االرتباط بين المزارات وأماكن الجذب واتجاهات السائحين )
 وهو ما يثبت صحة الفرض الثاني بفروضه الفرعية الخمس. (.0,466) السائحين

 

 تأثيرا  إيجابيا . تؤثر البصمة اإليكولوجية علي اتجاهات السائحين في اختيار المقصد السياحي -3

البصمة اإليكولوجية واتجاهات السائحين في اختيار عالقة تأثير معنوية بين  أوضحت نتائج الدراسة وجود
ؤثر ت جيةو البصمة اإليكول( ، والتي تعني أن  0,248)  قيمة معامل االنحداروقد بلغت ،  المقصد السياحي

 وهو ما يثبت صحة الفرض الثالث. .اتجاهات السائحين في اختيار المقصد السياحي علي %24,8 بنسبة
 

األيكولوجية والممارسات أثناء زيارة هناك فروق ذات داللة إحصائية فى إدراك السائحين ألهمية البصمة  -4
 المقصد السياحى تعزى إلى الخصائص الديموجرافية لهم.

للبصمة اإليكولوجية إلي وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة توصلت الدراسة 
متغيري الفروق لصالح اإلناث في وقد كانت الجنس. تعزي لمتغير  والممارسات أثناء زيارة المقصد السياحي

 وهو ما يثبت صحة الفرض الرابع .البصمة اإليكولوجية والممارسات أثناء زيارة المقصد السياحي

لبصمة اإليكولوجية، والممارسات لوجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة  أبرزت الدراسةو 
الحالة تعزي لمتغير عاشة، والنقل، والمزارات وأماكن الجذب( أثناء زيارة المقصد السياحي )اإلقامة، واإل

عدم وجود فروق أبرزت الدراسة لصالح المتزوجين في جميع المتغيرات. كما  الفروق  كانتوقد االجتماعية. 
وهو ما  ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة لممارسة "الطاقة" تعزي لمتغير الحالة االجتماعية.

 صحة الفرض جزئيًا.يثبت 

لبصمة اإليكولوجية، لاستجابات عينة الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في عدم توصلت النتائج إلي كذلك 
والممارسات أثناء زيارة المقصد السياحي )اإلقامة، واإلعاشة، والنقل، والمزارات وأماكن الجذب، والطاقة( تعزي 

 ذا الفرض.وهو ما يثبت عدم صحة ه لمتغير السن.

استجابات عينة الدراسة لمتغير "ممارسة الطاقة" وجود فروق ذات داللة إحصائية في عدم  أبرزت الدراسةو 
وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أوضحت نتائج الدراسة تعزي لمتغير المستوي التعليمي. كما 

ء زيارة المقصد السياحي )اإلقامة، واإلعاشة، عينة الدراسة لمتغيرات البصمة اإليكولوجية، والممارسات أثنا
 والنقل، والمزارات وأماكن الجذب( تعزي لمتغير المستوي التعليمي.
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لصالح الحاصلين علي درجة الدكتوراه، يليهم الحاصلين علي درجة البكالوريوس، ثم الحاصلين وقد كانت الفروق 
العليا، ثم الحاصلين علي مؤهالت متوسطة، وأخيرًا علي درجة الماجستير، ثم الحاصلين علي دبلوم الدراسات 

الفروق لصالح في متغير البصمة اإليكولوجية. وأظهرت النتائج أيضًا أن  الحاصلين علي مؤهالت أخري 
، يليهم الحاصلين علي درجة الدكتوراه، ثم الحاصلين علي درجة الحاصلين علي درجة دبلوم الدراسات العليا

ن علي مؤهل متوسط، ثم الحاصلين علي درجة البكالوريوس، وأخيرًا الحاصلين علي الماجستير، ثم الحاصلي
 مؤهالت أخرى في ممارسة اإلقامة كأحد الممارسات أثناء زيارة المقصد السياحي.

الفروق لصالح الحاصلين علي درجة البكالوريوس، يليهم الحاصلين علي درجة دبلوم الدراسات  وأبرزت النتائج أن
العليا، ثم الحاصلين علي درجة الماجستير، ثم الحاصلين علي درجة الدكتوراه، ثم الحاصلين علي مؤهالت 

اء زيارة المقصد في ممارسة اإلعاشة كأحد الممارسات أثنمتوسطة، وأخيرًا الحاصلين علي مؤهالت أخري 
كانت الفروق لصالح الحاصلين علي درجة الدكتوراه، يليهم الحاصلين علي درجة الماجستير، في حين  .السياحي

ثم الحاصلين علي درجة البكالوريوس، ثم الحاصلين علي دبلوم الدراسات العليا، ثم الحاصلين علي مؤهالت 
 .كأحد الممارسات أثناء زيارة المقصد السياحي النقلارسة في مم متوسطة، وأخيراً الحاصلين علي مؤهالت أخري 

لصالح الحاصلين علي درجة البكالوريوس، يليهم الحاصلين علي درجة  كانت الفروق باإلضافة إلي أن 
الماجستير، ثم الحاصلين علي مؤهالت متوسطة، ثم الحاصلين علي درجة الدكتوراه، ثم الحاصلين علي دبلوم 

كأحد الممارسات  المزارات وأماكن الجذبفي ممارسة  وأخيرًا الحاصلين علي مؤهالت أخري الدراسات العليا، 
 .أثناء زيارة المقصد السياحي

حيث الممارسات وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة من أبرزت النتائج كذلك فقد 
التعليمي، وكانت الفروق لصالح الحاصلين علي درجة أثناء زيارة المقصد السياحي تعزي لمتغير المستوي 

الدكتوراه، يليهم الحاصلين علي درجة البكالوريوس، ثم الحاصلين علي درجة الماجستير، ثم الحاصلين علي 
وهذا ما  دبلوم الدراسات العليا، ثم الحاصلين علي مؤهالت متوسطة، وأخيرًا الحاصلين علي مؤهالت أخري.

 ئيًا.يثبت صحة الفرض جز 

لبصمة اإليكولوجية، في استجابات عينة الدراسة ل فروق ذات داللة إحصائية توصلت الدراسة إلي أن هناكو 
والممارسات أثناء زيارة المقصد السياحي )اإلقامة، واإلعاشة، والنقل، والمزارات وأماكن الجذب، والطاقة( تعزي 

 لمتغير الجنسية.

يكولوجية لصالح الجنسية اإليطالية، يليها الجنسية االسترالية، ثم الجنسية وقد كانت الفروق في متغير البصمة اإل
الكورية، ثم الجنسية البلغارية، ثم الجنسية الفرنسية، ثم الجنسية اإلنجليزية، ثم الجنسية الجنوب إفريقية، ثم 
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ية والجنسية المصرية علي الجنسية الروسية، ثم الجنسية اليابانية، يليها الجنسيات األلمانية، والجنسيات العرب
 .الترتيب

وأوضحت النتائج أن الفروض في ممارسة اإلقامة لصالح الجنسية اإليطالية، يليها الجنسية الكورية، ثم الجنسية 
االسترالية، ثم الجنسية الفرنسية، ثم الجنسية اليابانية، ثم الجنسية الجنوب إفريقية، ثم الجنسية اإلنجليزية، ثم 

 ية، ثم الجنسية األلمانية، يليها الجنسية البلغارية، ثم الجنسيات العربية، وأخيرًا الجنسية المصرية.الجنسية الروس
ممارسة اإلعاشة لصالح الجنسية اإليطالية، يليها الجنسية الفرنسية، ثم الجنسية في حين كانت الفروق في 

لجنسية االسترالية، ثم الجنسية اإلنجليزية، ثم الجنوب إفريقية، ثم الجنسية الكورية، ثم الجنسية األلمانية، ثم ا
 الجنسية الروسية، ثم الجنسية البلغارية، يليها الجنسية اليابانية، ثم الجنسيات العربية، وأخيرًا الجنسية المصرية.

، لصالح الجنسية األلمانية، يليها الجنسية الفرنسية عالوة علي ذلك؛ أبزت النتائج أن الفروق في ممارسة النقل
ثم الجنسية االسترالية، ثم الجنسية البلغارية، ثم الجنسية اإليطالية، ثم الجنسية الجنوب إفريقية، ثم الجنسية 
الروسية، ثم الجنسية اإلنجليزية، ثم الجنسية الكورية، يليها الجنسية اليابانية، ثم الجنسيات العربية، وأخيرًا 

 الجنسية المصرية.

لصالح الجنسية الفرنسية، يليها الجنسية البلغارية، ثم كما كانت الفروق في ممارسة المزارات وأماكن الجذب 
الجنسية األلمانية، ثم الجنسية اإليطالية، ثم الجنسية الجنوب إفريقية، ثم الجنسية الروسية، ثم الجنسية اليابانية، 

ها الجنسية االسترالية، ثم الجنسيات العربية، وأخيرًا الجنسية ثم الجنسية الكورية، ثم الجنسية اإلنجليزية، يلي
ممارسة الطاقة كانت الفروق لصالح الجنسية اليابانية، يليها الجنسية الفرنسية، ثم الجنسية وفي  المصرية.

، ثم الجنسية األلمانية، ثم الجنسية الكورية، ثم الجنسية االسترالية، ثم الجنسية البلغارية، ثم الجنسية اإلنجليزية
 الروسية، ثم الجنسية الجنوب إفريقية، يليها الجنسية اإليطالية، ثم الجنسيات العربية، وأخيرًا الجنسية المصرية.

وأخيرًا كانت الفروق في الممارسات أثناء زيارة المقصد السياحي لصالح الجنسية اإليطالية، يليها الجنسية 
الجنسية اليابانية، ثم الجنسية االسترالية، ثم الجنسية البلغارية، ثم الجنسية الفرنسية، ثم الجنسية الكورية، ثم 

اإلنجليزية، ثم الجنسية األلمانية، ثم الجنسية الروسية، يليها الجنسية الجنوب إفريقية، ثم الجنسيات العربية، 
 وهو ما يثبت صحة الفرض. وأخيرًا الجنسية المصرية.

لممارسات أثناء زيارة لفروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة عدم وجود  توصلت الدراسة إليو 
المقصد السياحي )اإلقامة، واإلعاشة، والمزارات وأماكن الجذب، والطاقة( تعزي لمتغير عدد الرحالت السياحية 

 سنويًا.

البصمة اإليكولوجية  وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة لمتغير كما أبرزت النتائج
 وممارسة النقل تعزي لمتغير عدد الرحالت السياحية سنويًا.
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رحالت سنويًا، يليهم من يقومون  7 -5البصمة اإليكولوجية تعزي لصالح من يقومون بـ وقد كانت الفروق في 
رحالت  3 رحالت سنويًا، وأخيرًا من يقومون بأقل من 5-3رحالت سنويًا، ثم من يقومون بـ  7بأكثر من 

رحالت سنويًا، يليهم من يقومون بـ  7ممارسة النقل كانت الفروق لصالح من يقومون بأكثر من  أما في سنويًا.
وهو   رحالت سنويًا. 5-3رحالت سنويًا، وأخيرًا من يقومون بـ  3رحالت سنويًا، ثم من يقومون بأقل من  5-7

 ما يثبت صحة الفرض جزئيًا.

لبصمة اإليكولوجية، لوجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة أكدت نتائج الدراسة علي كما 
والممارسات أثناء زيارة المقصد السياحي )اإلقامة، واإلعاشة، والنقل، والمزارات وأماكن الجذب، والطاقة( تعزي 

 حلة السياحية.لمتغير عدد ليالي الر 

البصمة اإليكولوجية، وممارسة اإلقامة، وممارسة اإلعاشة، وممارسة الطاقة لصالح وقد كانت الفروق في 
ليالي، وأخيرًا  7-3ليالي، ثم من يقيمون  10-7ليالي، يليهم من يقيمون  10السياح الذين يقيمون أكثر من 

 10قل كانت الفروق لصالح من يقيمون أكثر من أما في ممارسة الن ليالي سياحية. 3من يقيمون أقل من 
 ليالي سياحية. 3ليالي، وأخيرًا من يقيمون أقل من  10-7ليالي، ثم من يقيمون  7-3ليالي، يليهم من يقيمون 

ممارسة المزارات وأماكن الجذب والممارسات أثناء زيارة المقصد السياحي لصالح من يقيمون  وكانت الفروق في
 7-3ليالي، وأخيرًا من يقيمون  3ليالي، ثم من يقيمون أقل من  10-7ي، يليهم من يقيمون ليال 10أكثر من 

 وهو ما يثبت صحة الفرض. ليالي.

لبصمة لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة  توصلت نتائج الدراسة إليو 
قامة، واإلعاشة، والنقل، والمزارات وأماكن الجذب، اإليكولوجية، والممارسات أثناء زيارة المقصد السياحي )اإل

 وهو ما يثبت عدم صحة الفرض. والطاقة( تعزي لمتغير الغرض من الرحلة السياحية.

لبصمة اإليكولوجية، لوجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة  أبرزت نتائج الدراسةكما 
السياحي )اإلقامة، واإلعاشة، والنقل، والمزارات وأماكن الجذب، والطاقة( تعزي والممارسات أثناء زيارة المقصد 
البصمة اإليكولوجية لصالح من يبلغ متوسط دخلهم وقد كانت الفروق في  لمتغير متوسط الدخل الشهري.

دوالر فأكثر،  8000دوالر، يليهم من يبلغ متوسط دخلهم الشهري  8000أقل من  – 6000الشهري ما بين 
دوالر، ثم من يبلغ متوسط دخلهم الشهري ما بين  6000أقل من  – 4000ثم من يبلغ دخلهم الشهري ما بين 

 دوالر. 2000دوالر شهريًا، وأخيرًا من يقل متوسط دخلهم الشهري عن  4000أقل من  – 2000

 6000أقل من  – 4000ممارسة اإلقامة كانت الفروق لصالح من يبلغ متوسط دخلهم الشهري ما بين أما في 
دوالر، ثم من يبلغ متوسط دخلهم  4000أقل من  – 2000دوالر، يليهم من يبلغ دخلهم الشهري ما بين 
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دوالر فأكثر،  8000دوالر شهريًا، يليهم من يبلغ دخلهم الشهري  8000أقل من  – 6000الشهري ما بين 
ممارسة اإلعاشة لصالح الفروق في في حين كانت  دوالر. 2000وأخيرًا من يقل متوسط دخلهم الشهري عن 

أقل من  – 4000دوالر فأكثر، يليهم من يبلغ متوسط دخلهم الشهري ما بين  8000من يبلغ دخلهم الشهري 
دوالر شهريًا، يليهم من  8000أقل من  – 6000دوالر، ثم من يبلغ متوسط دخلهم الشهري ما بين  6000

 دوالر. 2000، وأخيرًا من يقل متوسط دخلهم الشهري عن  دوالر 4000 - 2000يبلغ متوسط دخلهم الشهري 
أقل من  – 4000ممارسة النقل كانت الفروق لصالح من يبلغ متوسط دخلهم الشهري ما بين أما بالنسبة ل

دوالر، يليهم من يبلغ دخلهم  8000أقل من  – 6000دوالر، يليهم من يبلغ دخلهم الشهري ما بين  6000
دوالر شهريًا،  4000أقل من  – 2000كثر، ثم من يبلغ متوسط دخلهم الشهري ما بين دوالر فأ 8000الشهري 

 دوالر. 2000وأخيرًا من يقل متوسط دخلهم الشهري عن 

كانت الفروق لصالح من يبلغ متوسط دخلهم زارات وأماكن الجذب ممارسة الموأوضحت النتائج أن الفروق في 
دوالر فأكثر، ثم من  8000دوالر، يليهم من يبلغ دخلهم الشهري  6000أقل من  – 4000الشهري ما بين 

 2000دوالر، ثم من يبلغ متوسط دخلهم الشهري ما بين  8000أقل من  – 6000يبلغ دخلهم الشهري ما بين 
ي كما أن الفروق ف دوالر. 2000دوالر شهريًا، وأخيرًا من يقل متوسط دخلهم الشهري عن  4000أقل من  –

دوالر،  8000أقل من  – 6000ممارسة الطاقة كانت الفروق لصالح من يبلغ متوسط دخلهم الشهري ما بين 
دوالر، ثم من يبلغ متوسط دخلهم الشهري أقل  6000أقل من  – 4000يليهم من يبلغ دخلهم الشهري ما بين 

من يبلغ متوسط دخلهم الشهري دوالر فأكثر، وأخيرًا  8000دوالر، يليهم من يبلغ دخلهم الشهري  2000من 
 دوالر شهريًا. 4000أقل من  – 2000ما بين 

الممارسات أثناء زيارة المقصد السياحي كانت الفروق لصالح من يبلغ وأخيرًا أظهرت النتائج أن الفروق في 
 6000أقل من  – 4000دوالر فأكثر، يليهم من يبلغ متوسط دخلهم الشهري ما بين  8000دخلهم الشهري 

دوالر شهريًا، يليهم من يقل متوسط  8000أقل من  – 6000والر، ثم من يبلغ متوسط دخلهم الشهري ما بين د
 4000أقل من  – 2000دوالر، وأخيرًا من يبلغ متوسط دخلهم الشهري ما بين  2000دخلهم الشهري عن 

 وهو ما يثبت صحة الفرض. دوالر.
 

 دراسة.( نتائج اختبار فروض ال21ويلخص جدول رقم ) 
 ( نتائج اختبار فروض الدراسة21جدول رقم )

 النتيجة الفروض
هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين البصمة اإليكولوجية واتجاهات السائحين في  -1

 اختيار المقصد السياحي.
 مقبول كلياً 
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واتجاهات هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الممارسات أثناء زيارة المقصد السياحي  -2
 السائحين في اختيار المقصد السياحي

 مقبول كلياً 

تأثيرًا  تؤثر البصمة اإليكولوجية علي اتجاهات السائحين في اختيار المقصد السياحي -3
 إيجابيًا.

 مقبول كلياً 

هناك فروق ذات داللة إحصائية فى إدراك السائحين ألهمية البصمة األيكولوجية  -4
 ة المقصد السياحى تعزى إلى الخصائص الديموجرافية لهم.والممارسات أثناء زيار 

 جزئياً مقبول 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة والتوصيات

 الخاتمة 5/1
تساعد في الحفاظ علي البيئة من خالل تقليل  هذه الدراسة تم التوصل إلى أن البصمة األيكولوجيةمن خالل 

البيئية اآلثار السلبية عليها، وتحقيق االنسجام والتوافق مع البيئة في المقصد السياحي، وتعزيز األخالقيات 
اإليجابية نحو البيئة في المقصد السياحي، وتوفير المعايير البيئية التنظيمية للحد من اآلثار السلبية للتنمية 
السياحية في المقصد السياحي. كما تعد البصمة البيئية مؤشرًا بيئيًا رئيسيًا للسياحة المستدامة، وتساهم في 

من السائحين نحو  ةتاع بالبيئة الطبيعية، ووجود اتجاهات متزايدالحفاظ علي حقوق األجيال القادمة في االستم
 السياحة المستدامة.

وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن هناك عدد من الممارسات الهامة التى تقلل من البصمة األيكولوجية للسائحين 
اإلقامة، واإلعاشة، والنقل، والمزارات وأماكن الجذب، والطاقة وتمثلت هذه الممارسات فى بالمقصد السياحى 

ممارسات أن تم التوصل إلى د السياحي. وقد ممارسات هامة أثناء القيام بالرحلة السياحية داخل المقصوهذه 
، يليها ممارسات اإلعاشة، من حيث قناعة السائحين بها ووضعها بعين اإلعتبار أثناء الزيارة اإلقامة هي األعلي

 ثم ممارسات المزارات وأماكن الجذب، ثم ممارسات النقل، وأخيرًا ممارسات الطاقة.

ممارسات اإلقامة أثناء القيام بالرحلة السياحية داخل المقصد  أهم ومن خالل هذه الدراسة تم مالحظة أن
ضرورة وجود إرشادات واضحة لكيفية الحفاظ علي المياة في غرف اإلقامة وخارجها، واستخدام  هىالسياحي 

أجهزة موفرة للطاقة في أماكن اإلقامة، وضرورة وجود صناديق إعادة تدوير المخلفات في أماكن اإلقامة. 
إلي الصيانة الدورية لتوفير مصادر الطاقة، وعدم القيام بأي ممارسات سلبية تضر بالبيئة المحيطة  باإلضافة

بأماكن اإلقامة، والعزل الكامل للمباني الخاصة باإلقامة عن الخارج، وأهمية استخدام المناشف أكثر من مرة 
 في اليوم بدون تبديلها لتقليل عمليات الغسيل والتنظيف.

أثناء القيام بالرحلة السياحية التخفيض فى حساب البصمة األيكولوجية لتحقيق هم ممارسات اإلعاشة تمثلت أ كما 
داخل المقصد السياحي في استخدام مصادر الطاقة النظيفة في عمليات طهي األطعمة، وضرورة االستفادة 

بجانب القيام بشراء األطعمة بمخلفات الطعام في استخدامات أخرى كغذاء للحيوانات علي سبيل المثال، 
المصنعة في السوق المحلية. كما شملت تلك الممارسات أهمية االعتماد في عمليات بيع األطعمة والكافيتريات 
 علي األطعمة المنتجة في األسواق المحلية، وإعادة تدوير مخلفات الزجاجات وعلب الطعام في أماكن اإلقامة.
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أثناء القيام بالرحلة السياحية داخل المقصد  الهادفة لتقليل أثر البصمة األيكولوجية شملت ممارسات النقلوقد 
السياحي ضرورة استخدام وسائل النقل غير الضارة بالبيئة، واستخدام مصادر نظيفة للطاقة في كل وسائل 

واستخدام وسائل النقل  النقل، بجانب صيانة وسائل النقل السياحي باستمرار لتقليل آثارها السلبية علي البيئة،
 العام كاألتوبيسات بداًل من السيارة الخاصة لتقليل التأثيرات السلبية للنقل علي البيئة.

الممارسات الخاصة بالمزارات وأماكن الجذب أثناء زيارة المقصد السياحي كذلك فقد توصلت هذه الدراسة إلى أن 
واألثرية لقيمتها، وعدم القيام بتصرفات سلبية داخل المواقع في ضرورة الحفاظ علي قيمة األماكن التراثية تختلف 

األثرية، ومعرفة كيفية التعامل مع القطع األثرية والمزارات األثرية، والحفاظ علي حساسية مناطق السياحة 
 البيئة، وإدراك أهمية الطاقة االستيعابية لكل المواقع األثرية وذلك للحفاظ عليها وعدم تدميرها.

 فى شأن تقليل البصمة األيكولوجية التى يتبعها السائحين  شملت ممارسات الطاقةفقد إلى ما سبق  باإلضافة
أثناء القيام بالرحلة السياحية داخل المقصد السياحي في ضرورة ترشيد استهالك الطاقة جزء من الممارسات 

لبيئة في المقصد السياحي، بجانب السليمة بيئيًا لألعمال السياحية، وإتباع إرشادات دعم البرامج الصديقة ل
االستعداد لدفع المزيد من أجل منتج سياحي صديق للبيئة، وضرورة المحافظة بشكل عام علي توفير مصادر 

 الطاقة قدر المستطاع، وأهمية إغالق األضواء عند الخروج من أماكن اإلقامة.

 بية لدي السائحين في اختيار المقصد السياحيهناك اتجاهات إيجاإلى أن وطبقًا لنتائج الدراسة فقد تم التوصل 
، حيث يمتلك معظم هؤالء الذى يهتم بالمعايير البيئية والممارسات التى تعمل على تقليل البصمة األيكولوجية

هذه النوعية من السائحين آراء إيجابية عن تلك المقاصد. بجانب امتالكهم صورة ذهنية فريدة وجيدة عن 
حترامه البيئة الطبيعية والمحافظة عليها. باإلضافة ذلك الالمقصد الذي يزورونه، و  ةهر ، وشالمقاصد السياحية

إلي أن هؤالء السياح سيوصون أصدقائهم وأقاربهم بزيارة تلك المقاصد، ألنها تستحق الزيارة لقيمتها السياحية 
 والبيئية، بجانب رغبتهم القوية في تكرار زيارة تلك المقاصد، لثقتهم فيها.

بين البصمة اإليكولوجية  0,599بقيمة  قويةهناك عالقة ارتباط طردية لك فقد توصلت هذه الدراسة إلى أن كذ
 فى تفسير  %24,8واتجاهات السائحين في اختيار المقصد السياحي. كما أن البصمة اإليكولوجية تؤثر بنسبة 

 اتجاهات السائحين في اختيار المقصد السياحي.

بين الممارسات أثناء القيام  0,496هناك عالقة ارتباط طردية متوسطة بقيمة وأوضحت هذه الدراسة أيضًا أن 
بالرحلة السياحية داخل المقصد السياحي واتجاهات السائحين في اختيار المقصد السياحي. وقد جاءت عالقة 

اإلقامة واتجاهات السائحين األعلي من حيث قيمة معامل االرتباط، يليها االرتباط ارسات مماالرتباط ما بين 
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المزارات ممارسات بين النقل واتجاهات السائحين، ثم االرتباط بين اإلعاشة واتجاهات السائحين، ثم االرتباط بين 
 طاقة واتجاهات السائحين.الممارسات ترشيد وأماكن الجذب واتجاهات السائحين، وأخيرًا االرتباط بين 

أنثى( فى مدى اإلهتمام بالبصمة األيكولوجية  –إلى تأثير عامل الجنس )ذكر هذه الدراسة  توصلتكذلك فقد 
للبصمة فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة  هناكالخاصة بها فقد وجد أن والممارسات 

 الجنس، وكانت الفروق لصالح اإلناث.تعزي لمتغير  المقصد السياحياإليكولوجية والممارسات أثناء زيارة 

للسائحين قد يؤثر على كما أوضحت هذه الدراسة بشكل واضح أن اختالف بعض الخصائص الديموجرافية 
مدى ادراكهم ألهمية البصمة األيكولوجية بالمقصد السياحى والممارسات التى يفضل اتباعها لخفض القيمة 

فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة  هناكصمة األيكولوجية فقد اتضح أن للبالحسابية 
البصمة اإليكولوجية، والممارسات أثناء زيارة المقصد السياحي )اإلقامة، واإلعاشة، والنقل، والمزارات  لمتغيرات

 احية سنويًا وعدد الليالى السياحيةوعدد الرحالت السيوالجنسية  الحالة االجتماعيةتعزي لمتغير وأماكن الجذب( 
 . ومتوسط الدخل الشهرى 

استجابات عينة الدراسة ذات داللة إحصائية في كما أوضحت هذه الدراسة كذلك إلى أنه ال توجد فروق 
لمتغيرات البصمة اإليكولوجية، والممارسات أثناء زيارة المقصد السياحي )اإلقامة، واإلعاشة، والنقل، والمزارات 

 .والغرض من الرحلة السياحية والمستوى التعليمى كن الجذب، والطاقة( تعزي لمتغير السنوأما

 

 توصيات الدراسة 5/2
ومن خالل الدراسة من أجل الحفاظ على البيئة الطبيعية داخل المقصد السياحى وتحقيق اإلستدامة البيئية 

من نتائج استطاع الباحث اقتراح بعض التوصيات التى  الميدانية وما توصلت إليه الدراسةالدراسة النظرية و 
 يمكن عرضها على النحو التالى:

 لبيئةأواًل: توصيات خاصة بوزارة ا
ضرورة الحفاظ على التوازن األيكولوجى والتنوع البيولوجى من خالل حصر المواقع الطبيعية ذات الجذب  -1

توفير البنية األساسية الالزمة لتنمية وتطوير  السياحى وتقويمها وإعادة تأهيل للمناطق المتدهورة منها و
بيئيًا أو النزل البيئية وبما ال يتعارض مع مبادئ السياحة البيئية والمتمثلة فى إنشاء الفنادق المتوافقة 

 ومقومات التصميم والتخطيط المستدام.
 

مراجعة خطط إستخدام األراضى بما يكفل الحفاظ على المواقع البيئية والتراثية ذات الجذب السياحى وإدخال  -2
 . مفهوم السياحة المستدامة فى التخطيط المستقبلى للسياحة
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الجة المخلفات الضارة بالبيئة، والعمل على أن تكون السياحة البيئية نابعة من المجتمع اإلهتمام بموضوع مع -3
 ومحافظة على قيمه اإلجتماعية.

 لما للطاقة اإلستيعابية من أهمية فى تقليل األثر البيئى للبصمة األيكولوجية فالبد من مراعاة ما يلى:نظرًا  -4
 الموقع السياحي سواء كان بيئيًا أو أثريًا.تحديد عدد السائحين الذين يمكنهم دخول  -أ

يجب عدم تغليب الجانب اإلقتصادى والعائد المادى على حساب الموقع أو السكان المحليين الذين  -ب
 يتأثرون سلبيًا بذلك.

 

 .وجود إدارة سليمة للموارد الطبيعية والبشرية فى المناطق السياحية -5
 

 

 والتى تشمل : المقاصد السياحيةثانيًا: توصيات خاصة بإدارة 
 وزارة السياحة  -أ

ضرورة التنسيق بين  وزارة السياحة ووزارة البيئة فى اإلهتمام بحماية البيئة الطبيعية وتنمية مواردها للحفاظ  -1
على الموروث الحضارى والموارد الطبيعية الموجودة فى المواقع البيئية من خالل إقامة المزيد من المحميات 

 الطبيعية التى تمثل مختلف النظم البيئية مع زيادة المساحة اإلجمالية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
 

يجب تشجيع الشركات السياحية والسائحين بشكل أكثر فعالية لتحقيق اإلستدامة وينبغى أن تكون اإلستدامة  -2
تحقيق األرباح فقط كما يجب على جزء ال يتجزأ من إهتمامات وأهداف هذه الشركات وعدم تركيزها على 

 هذه الشركات اإلتجاه نحو تطبيق اإلدارة الخضراء والتوسع فى الوظائف الخضراء.
 

وضع قوانين وتشريعات تضمن حماية البيئة فى المناطق السياحية وإلزام كافة المؤسسات السياحية  -3
  .بإتباعها

 
 

 هيئة التنشيط السياحى -ب
بالمحافظة على التراث الفطرى والثقافى من خالل تكثيف برامج وحمالت التوعية البيئية  ىرفع الوعى البيئ -1

لدى السكان المحليين وتأهيل العمالة لتلبية متطلبات سوق العمل فى المجال السياحى، كذلك ينبغى العمل 
اخل مجتمع المقصد على تعزيز دور اإلعالم بوسائله المختلفة فى نشر الثقافة السياحية والوعى السياحى د

 السياحى وإظهار قيمة المواقع السياحية والبيئية من خالل األفالم الوثائقية.
 

يجب األخذ فى اإلعتبار أهمية تفعيل إستراتيجية السياحة البيئية فى مصر والتى تستهدف إلى تحسين  -2
المحليين والبيئية التراثية  جودة البيئة من خالل تعزيز الترابط بين ثالث محاور رئيسية وهى السائح والسكان
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كما يجب التركيز على وضع إستراتيجيات إلدراة متكاملة لألنظمة البيئية والتأكد من أن هناك هيئات 
 ومؤسسات قوية وفعالة تدعمها إلتزامات سياسية وتشريعية واضحة.

 

المشاركة الفعالة فى ضرورة التوعية والتطوير المؤسسى فى المجال البيئى وتشجيع المجتمع المحلى على  -3
 صنع القرارات بحماية األنظمة البيئية فى المقصد السياحى.

 

 هيئة التنمية السياحية -ج
بناء وتنمية سياحة بيئية مستدامة وذلك من خالل التعاون بين القطاعين العام والخاص فى تنمية سياسات   -1

 .المنشآت السياحيةوبرامج حماية البيئة وترشيد إستخدام الموارد الطبيعية فى 
 

ضرورة توافر مصادر دائمة لتمويل برامج حماية األنظمة البيئية فى المنطقة السياحية وذلك عن تشجيع  -2
 اإلستثمارات على المستويين المحلى واألجنبى.

 

لتجنب الرقابة على المواقع السياحية البيئية وتحديد الطاقة اإلستيعابية لكل موقع من هذه المواقع وذلك  -3
ت الناتجة عن اإلزدحام والكثافة داخل تلك المواقع، كذلك ينبغى وجود الفتات إرشادية فى مناطق الالمشك

المحميات الطبيعية وغيرها من المناطق البيئية إلرشاد السائحين إلى كيفية التعامل مع تلك المناطق من 
 أجل الحفاظ عليها وحمايتها.

 

من يتعدى على المواقع السياحية البيئية خاصة فى مناطق المحميات فرض غرامات مالية صارمة على كل  -4
 الطبيعية.

 

تحسين الخصائص الوظيفية للمقصد السياحى وتوفيرها كالبنية األساسية وخدمات النقل ومقومات الجذب  -5
 .السياحية المختلفة

 

 بالسائحينثالثًا: توصيات خاصة 
البيئية وادراك أهمية الطاقة اإلستيعابية لتلك المناطق ضرورة الحفاظ على حساسية المناطق السياحية  -1

 والحفاظ عليها وعدم تدميرها.
 

 ضرورة اتباع المعايير البيئية والممارسات التى تعمل على تقليل البصمة األيكولوجية فى المقصد السياحى. -2
 

 .الصديقة للبيئة فى المقصد السياحىدعم البرامج اتباع ارشادات  -3
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 رابعًا: توصيات مديرى الفنادق
عدم إستنزاف الموارد أثناء التنفيذ والتشغيل للمشروعات السياحية التى يتم إنشائها فى المناطق السياحية  -1

وعمر وخاصة ما يتعلق بالمواصفات الخاصة بالموقع وعدم إستخدام مواد مضرة بالبيئة وذات صيانة خفيفة 
 افتراضى طويل ومحاولة تقليل نسبة المخلفات قدر اإلمكان.

 

العمل على إتباع مبدأ التوازن فى إستهالك الموارد الطبيعية المتجددة وعدم إستغاللها بطريقة تفوق عملية  -2
تجددها وتقنين إستغالل الموارد الغير متجددة بما يتماشى مع اإلحتياجات الضرورية ودون إحداث أى 

 إضرار بالبيئة.

 خامسًا: توصيات خاصة بالمستثمرين
تشجيع وتقديم الحوافز للقطاع الخاص لإلستثمار فى السياحة البيئية مما يؤدى إلى إنتعاش إقتصاد المناطق  -1

 السياحية.
 

ضرورة توفير مصادر دائمة لتمويل برامج حماية األنظمة البيئية فى المقصد السياحى وذلك عن طريق  -2
لتمويل اإلستثمارات البيئية على المستويين الوطنى واإلقليمى، باإلضافة إلى تبنى الدراسات  ليةآإيجاد 

 والبحوث األكاديمية التى تخدم دراسات األنظمة البيئية بالمقصد الساحى.
 

 السياحى للمقصد بالمسئولين عن التسويقسادسًا: توصيات خاصة 
التسويقية للمقصد السياحى بإستخدام الصورة الذهنية المتكونة لدى تحديد نقاط القوة الضعف فى السياسات  -1

السائح عن المقصد السياحى وبالتالى اإلستفادة من ذلك فى تنمية وتطوير تلك الصورة الذهنية من خالل 
 التركيز على نقاط القوة وتطويرها ومعالجة نقاط الضعف.

 

المقصد السياحى فينبغى أن تعطى إهتمامًا كبيرًا عند معرفة أهمية تشكيل الصورة الذهنية لدى السائح عن  -2
 دراسة إتجاهات السائح تجاه المقصد السياحى.

 

البد من بذل الكثير من الجهود من المسئولين فى القطاع السياحى فى تحسين الصورة الذهنية للمقصد  -3
الصورة الذهنية الثالثة هى المكون السياحى لدى جمهور السائحين واألخذ فى اإلعتبار اإلهتمام بمكونات 

 المعرفى والمكون الوجدانى والمكون السلوكى.
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إنشاء مواقع سياحية إلكترونية عن المواقع السياحية البيئية بالمقصد السياحى تكون خاصية ثالثية األبعاد  -4
3D تجاهه وتكوين بحيث يستطيع السائح أن يتعرف على أهمية وقيمة تلك المواقع وبالتالى التأثير على إ

 الصورة الذهنية لديه عن المقصد السياحى بطريقة إيجابية تجعله يفضل المقصد السياحى عن غيره.
 

تعزيز اإلهتمام بالبعد البيئى فى مجال تطوير برامج السياحة البيئية بإعتماد األدوات التسويقية المختلفة  -5
 لى البيئة من جهة أخرى.لتحقيق رغبات السائحين من جهة والحد من اآلثار السلبية ع

 

 

 سابعًا: توصيات خاصة بمنظمى الرحالت السياحية
دعم وتوفير المعلومات اإلحصائية الدقيقة حول السياحة البيئية وجمع المعلومات المتوفرة لدى المنظمات  -1

لمستقبل السياحة السياحية المتخصصة إقليميًا وعالميًا وإتاحة كل هذه المعلومات للباحثين والمخططين 
البيئية من خالل إنشاء قاعدة بيانات تختص باألنظمة البيئية تعمل على توطيد طرق جمع البيانات واإلستفادة 

 منها.
 

يجب على الشركات السياحية القيام بصفة دورية بدراسة إتجاهات السائحين من أجل معرفة رغباتهم  -2
دورية بإعداد قوائم واستقصاء وتقدمها للسائحين للتعرف وإحتياجاتهم فى الخدمات المقدمة كأن تقوم بصفة 

 على إتجاهاتهم حول المقصد السياحى والخدمات المقدمة به.
 

التأكيد على ضرورة فهم سلوك وإتجاهات السائحين من قبل منظمى الرحالت السياحية آخذين فى اإلعتبار  -3
شباع رغباتهم وتقديم ما يتوافق مع واإلهتمام خصائص كل شريحة من جمهور السائحين وذلك من أجل إ

إحتياجاتهم من خدمات سياحية وذلك من أجل استمرار النشاط السياحى والحصول على رضا السائحين 
 فى زيارة المقصد السياحى مرة أخرى. وبالتالى تكرار تجربة السائحين
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 المالحق
 



 

 قسم الدراسات السياحية

 

 

 

 استمارة استقصاء موجهة للسياحة األجانب والعرب الوافدين إلي مصر

 

جامعة مدينة السادات ، بعنوان  –بكلية السياحة والفنادق  ماجستيرهذه االستمارة جزء من رسالة 

" ، والتي تهدف إلي المقصد السياحي"أثر البصمة األيكولوجية علي اتجاهات السائحين في اختيار 

التعرف علي دور البصمة األيكولوجية في التأثير علي اتجاهات السائحين في تفضيل مقصد سياحي 

 علي آخر.

، "مقياس لمدى تأثير االستهالك البشرى على الموارد الطبيعية وتعرف البصمة األيكولوجية بأنها "

أساسى لتحقيق اإلستدامة السياحية بالمقصد السياحى والتى تبر البصمة األيكولوجية معيار وتع

 ةهى التنميه التى تفى باحتياجات الوقت الحاضر دون المساس بقدرة األجيال القادم تعرف بأنها "

 ".على تلبيه احتياجاتها الخاصه

 

 لذا نرجو من سيادتكم التعاون الصادق معنا باإلجابة علي هذه االستمارة

 عامة :إرشادات  •

 البيانات الواردة سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط وتحاط بالسرية الكاملة . -
 

 

 شكرا لحسن تعاونكم

 

 

 لباحثا

 ممدوح حسن مصطفي
 بقسم الدراسات السياحية معيد

 كلية السياحة والفنادق 

 جامعة مدينة السادات
 

 

 

 



- 1 - 
 

 المعلومات العامة

 النوع: -

  ذكر

  أنثي
 

 

 السن: -

  سنة 30أقل من 

  سنة 40إلي أقل من  30

  سنة 50إلي أقل من  40

  سنة فأكثر 50
 

 المستوي التعليمي: -

  مؤهل متوسط

  بكالوريوس

  دبلوم

  ماجستير

  دكتوراه

  أخري
 

 : ......................................الجنسية -

 

 الحالة االجتماعية: -

  أعزب

  متزوج

  مطلق

  أرمل
 

 سنويا  التى تقوم بها عدد الرحالت السياحية متوسط  -

  رحالت 3أقل من 

  رحلة 5 – 3

  رحلة 7 -5

  رحالت سياحية 7أكثر من 
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 تقوم بها عادة  التى  ليالى الرحلة السياحيةعدد متوسط  -

  ليالي 3أقل من 

  ليالي 7 – 3

  ليالي 7-10

  ليالي 10أكثر من 

 
 

 عادة   السياحيةالغرض من الرحلة  -

  ترفيهية

  زيارة أصدقاء

  ثقافية

  عمل

  أخرى

 
 شهرى ال مستوي الدخل -

  دوالر 2000أقل من 

  دوالر 4000أقل من  -2000

  دوالر 6000أقل من  – 4000

  دوالر 8000أقل من  -6000

  دوالر فأكثر 8000
 

 طبقا لتعريف البصمة األيكولوجية السابق: 

 برجاء وضع دائرة حول اإلجابة المناسبة من وجهة نظركم ، حيث أن : -
 

1 2 3 4 5 

 موافق تماما   موافق محايد غير موافق غير موافق إطالقا  

 

 المحور األول: البصمة األيكولوجية

 

 العبارات

 درجات الموافقة

5 4 3 2 1 

البصمة األيكولوجية فى حماية والحفاظ على تساعد  1

 البيئة فى المقصد السياحى .

     

تحقق البصمة األيكولوجية اإلنسجام والتوافق مع  2

 البيئة فى المقصد السياحى .
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تعزز البصمة األيكولوجية األخالقيات البيئية اإليجابية  3

 نحو البيئة فى المقصد السياحى.

     

البصمة األيكولوجية المعايير البيئية التنظيمية توفر  4

للحد من اآلثار السلبية للتنمية السياحية فى المقصد 

 السياحى.

     

تحافظ البصمة األيكولوجية على حق األجيال القادمة  5

 فى اإلستمتاع بالبيئة الطبيعية.

     

البيئية تساعد البصمة األيكولوجية فى الحد من اآلثار  6

 للحفاظ على البيئة بالمقصد السياحى .

     

هناك اتجاهات متزايدة من السائحين نحو السياحة  7

 المستدامة

     

تعد البصمة البيئية مؤشر بيئي رئيسي للسياحة  8

 المستدامة

     

 

 

الممارسات التالية أثناء القيام بالرحلة السياحية بالمقصد السياحى كيف يمكنك تقدير أهمية 

 :من وجهة نظرك

1 2 3 4 5 

 مهمة تماما مهمة محايد مهمةغير  إطالقا   مهمةغير 
 

 

 العبارات

 درجات الموافقة

5 4 3 2 1 

 اإلقامة

صناديق إعادة تدوير المخلفات في أماكن  وجود 1

 .اإلقامة

     

 .استخدام أجهزة موفرة للطاقة في أماكن اإلقامة 2
     

استخدام المناشف أكثر من مرة فى اليوم بدون تبديلها  3

 لتقليل عمليات الغسيل والتنظيف.

     

تتميز المبانى الخاصة باإلقامة بالعزل الكامل عن  4

 الخارج.

     

 الصيانة الدورية لتوفير مصادر الطاقة. 5
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وجود إرشادات واضحة لكيفية الحفاظ على المياة فى  6

 غرف اإلقامة وخارجها 

     

عدم القيام بأى ممارسات سلبية تضر بالبيئة المحيطة  7

 بأماكن اإلقامة.

     

 اإلعاشة

اإلعتماد فى عمليات بيع األطعمة والكافيتريات على  1

 األطعمة المنتجة فى األسواق المحلية.

     

عمليات طهى األطعمة بإستخدام مصادر الطاقة  2

 النظيفة.

     

إعادة تدوير مخلفات الزجاجات وعلب الطعام فى  3

 أماكن اإلقامة.

     

اإلستفادة بمخلفات الطعام فى إستخدامات أخرى كغذاء  4

 للحيوانات على سبيل المثال.

     

 المحلية.القيام بشراء األطعمة المصنعة فى السوق  5
     

 النقل

 إستخدام وسائل النقل غير الضارة بالبيئة. 1
     

 إستخدام مصادر نظيفة للطاقة فى كل وسائل النقل. 2
     

إستخدام وسائل النقل العام كاألتوبيسات بدال  من  3

السيارة الخاصة لتقليل التأثيرات السلبية للنقل على 

 البيئة.

     

النقل السياحى بإستمرار لتقليل آثارها صيانة وسائل  4

 السلبية على البيئة.

     

 المزارات وأماكن الجذب 

أهتم بالحفاظ على قيمة األماكن التراثية واألثرية  1

 لقيمتها.

     

أحرص على معرفة كيفية التعامل مع القطع األثرية  2

 والمزارات األثرية.

     

 داخل المواقع األثرية.عدم القيام بتصرفات سلبية  3
     

 الحفاظ على حساسية مناطق السياحة البيئية. 4
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إدراك أهمية الطاقة اإلستيعابية لكل المواقع األثرية  5

 وذلك للحفاظ عليها وعدم تدميرها.

     

 مصادرالطاقة

إتباع إرشادات دعم البرامج الصديقة للبيئة فى المقصد  1

 السياحى

     

 إغالق األضواء عند الخروج من أماكن اإلقامة. 2
     

المحافظة بشكل عام على توفير مصادر الطاقة قدر  3

 المستطاع.

     

اإلستعداد لدفع المزيد من أجل منتج سياحى صديق  4

 للبيئة.

     

ترشيد إستهالك الطاقة جزء من الممارسات السليمة  5

 بيئيا  لألعمال السياحية.

     

 

العبارات اآلتية توضح رأيكم فى المقاصد السياحية التى تراعى فيها البصمة األيكولوجية للسائح 

 :على النحو التالىكما هو موضح نرجوا تحديد درجة الموافقة  ،وتطبق المعايير البيئية لإلستدامة

 

 الثانى: إتجاهات السائحينالمحور 

 

 العبارات

 درجات الموافقة

5 4 3 2 1 

رأى إيجابى عن هذا فى رأيى معظم السائحين لديهم  1

 المقصد السياحى.

     

أمتلك صورة ذهنية فريدة وجيدة عن هذا المقصد  2

 السياحى.

     

مقارنة لديه شهرة كبيرة هذا المقصد السياحى  3

 السياحية األخرى.بالمقاصد 

     

أختار هذا المقصد السياحى ألنه يحترم البيئة الطبيعية  4

 ويحافظ عليها

     

5 4 3 2 1 

 إطالقا   موافقغير  موافقغير  محايد موافق موافق تماما
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سوف أوصى أصدقائى وأقاربى بزيارة هذا المقصد  5

 السياحى

     

هذا المقصد السياحى يستحق الزيارة لقيمته السياحية  6

 والبيئية.

     

زيارة هذا المقصد يسعدنى كثيرا أن أتمكن من  7

 السياحى.

     

 لدى الرغبة فى العودة لزيارة هذا المقصد السياحى. 8
     

والذى يحافظ على البيئة من ق بهذا المقصد السياحى ثأ 9

 أجل األجيال القادمة.

     

اتباع المعايير البيئية  ترفع من مستوى تجربتى  10

 السياحية

     

 



 

 

 

 
 

Faculty of Tourism and Hotels 

Tourism Studies Department 

 
Questionnaire 

 
 

Dear Tourist 
 

I am a master student in Faculty of tourism and hotels, Sadat City 

University. I am working on my thesis that examines "The Impact of 

Ecological Footprint on Tourists’ Attitude Toward Tourist Destination 

Choice ". The aim is to identify the role of the Ecological Footprint in 

influencing tourist trends in favor of one tourist destination. 

The Ecological Footprint is defined as "a measure of human demand for 

ecosystem systems and services, the area of biologically produced land 

and water resources that produce the resources consumed by the 

population and the absorption of their waste, and is a measure of the 

impact of human consumption on natural resources" 

 

 

Therefore, we ask you to cooperate with us in answering this form. 
 

 

General Instructions : 

- Data received will be used for scientific research purposes only and 

subject to complete confidentiality. 
 

 
 

                                                        Sincerely, 

Mamdouh Hassan Mustafa 

EMail: 

mamdouhhassan900@gmail.com 
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Section One: Personal profile 
 

1. Gender:        Male                  Female 
 

2. Age: 
 

     18-28 years           29-39 years           40-50 years           More than 50 

years  
 

3. Nationality:ـــــــــــــــــــــــــ 

 

4. Educational level: 

High school or less                   Bachelor 
 

 Master                               PhD 

 

5. Total Monthly income: 
  

Less than 2,000$                    2,000- 4,000$     

4,000- 6,000$                         More than 6,000$ 

 

6. Average number of nights of tourist trip: 
 

Less than3 Nights              3 – 7 Nights 

 7 – 10 Nights More than 10 Nights 
 

7. The number of tourist trips annually: 
  

Less than 3Trips 3 – 7 Trips 

  7 – 10 Trips More than 10 Trips 

 
8. The purpose of the tourist trip is usually: 

 

leisure Visiting Friends 

 Business Others 
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According to the definition of the previous ecological footprint: 

Please put a number on the appropriate answer from your point of 
view, as: 

 1 2 3 4 5 

Strongly Disagree Disagree Neutral    Agree Strongly Agree 

 

Section Two: The Ecological Footprint 
 

No. Item 1 2 3 4 5 

 

 

1 

 

The Ecological Footprint helps 

protect and preserve the 

environment in the tourist 

destination. 

     

 

 

2 

The Ecological Footprint 

achieves harmony and 

harmony with the environment 

in the tourist destination. 

     

 

 

3 

Ecological footprint promotes 

positive environmental ethics 

towards the environment in the 

tourist destination. 

     

 

 

4 

The Ecological Footprint 

provides environmental 

regulatory standards to reduce 

the negative impacts of tourism 

development in the tourist 

destination. 

     

 

 

5 

The Ecological Footprint 

maintains the right of future 

generations to enjoy the 

natural environment. 

     

 

 

6 

Ecological Footprint helps 

reduce the environmental 

impact of environmental 

conservation on the tourist 

destination. 
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7 
There are increasing trends of 

tourists towards sustainable 

tourism. 

     

 

8 
Ecological Footprint is a key 

environmental indicator of 

sustainable tourism. 

     

 

During the tour of the tourist destination, how can you appreciate 

the importance of the following practices from your point of view: 

 1 2 3 4 5 

Strongly Not important  Not 

important 

Neutral important  Strongly important 

 
 

No. Item 1 2 3 4 5 

Accommodation 

 

1 
The existence of waste 

recycling boxes in the 

accommodation. 

     

 

2 
Use of energy-saving devices 

in accommodation. 

     

 

3 
Using towels more than once 

a day without changing them 

to minimize washing and 

cleaning. 

     

 

4 
The private residences 

feature complete insulation 

from outside. 

     

 

5 
Periodic maintenance of 

energy sources. 

     

 

6 
There are clear guidelines 

for how to maintain water in 

and outside the living room. 

     

 

7 
Do not take any negative 

practices that harm the 

environment surrounding 

the accommodation. 
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Food 

 

1 
Accreditation in the sale of 

foods and cafeterias to foods 

produced in local markets. 

     

 

2 
Processing food cooking 

using clean energy sources. 

     

 

3 
Recycling bottles and food 

cans in accommodation. 

     

 

4 
Taking advantage of food 

waste in other uses such as 

animal feed. 

     

 

5 
Purchasing foods 

manufactured in the local 

market. 

     

Transportation 

 

1 
Using of environmentally 

friendly means of transport. 

     

 

2 
The use of clean sources of 

energy in all means of 

transport. 

     

 

3 
The use of public transport 

such as buses instead of 

private cars to reduce the 

negative effects of transport 

on the environment. 

     

 

4 
The maintenance of tourist 

transport to reduce the 

negative effects on the 

environment. 

     

Sightseeing 

 

1 
I am interested in preserving 

the value of heritage and 

archaeological sites for their 

value. 

     

 

2 
Be sure to know how to deal 

with archaeological artifacts 

and archaeological sites. 
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3 
Do not act negatively within 

archaeological sites. 

     

 

4 
Maintaining the sensitivity of 

ecotourism areas. 

     

 

5 
Recognizing the importance 

of the absorptive capacity of 

all archaeological sites in 

order to preserve and not 

destroy them. 

     

Energy 

 

1 
Following the guidelines for 

supporting eco-friendly 

programs in the tourist 

destination 

     

 

2 
Closing the lights when 

leaving the accommodation 

     

 

3 
Maintaining energy 

resources as much as 

possible. 

     

 

4 
Be prepared to pay more for 

an environmentally friendly 

tourism product. 

     

 

5 
Rationalization of energy 

consumption is part of the 

environmentally sound 

practices of tourism 

business. 

     

 

The following statements explain your opinion of the tourist destinations 

that take into account the ecological footprint of the tourist and apply the 

environmental Standareds for sustainability, please specify the degree of 

approval as shown below 

 1 2 3 4 5 

Strongly Disagree Disagree            Neutral       Agree Strongly Agree 
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Section Three: Tourist’s Atittude: 

No. Item 1 2 3 4 5 

1 I think most people have a 

positive opinion about this 

tourist destination. 

     

2 
This tourist destination has a 

unique image for me 

     

3 This tourist destination is 

popular. 
     

4 I almost choose it because it 

respects the natural 

environment. 

     

5 I will recommend this 

destination to my friends. 
     

6 Overall, staying in this tourist 

destination has been very 

valuable to me. 

     

7 I am pleased that I can visit 

that tourist destination. 
     

8 I will return to this tourist 

destination. 
     

9 I trust on destination which 

save the environment for 

future generation. 

     

10 The environment standards 

raise my tourism experience. 
     

 

. Thank you for your participation 

The researcher 
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Introduction 

Ecotourism refers to the travel to natural and uncontaminated areas and its natural 

balance is not impaired in order to view the cultural, archeological and natural 

attractions of all its elements and to enjoy its landscapes, plants, animals and culture 

in the past and present while preserving and protecting the environment by reducing 

the negative effects and practices of tourist activities. On the environment. The 

importance of environmental tourism and sustainable tourism development in 

various tourist destinations has been increased in order to preserve the environment 

within these destinations and preserve the rights of future generations. This has been 

accompanied by increasing tourists' attitudes towards ecotourism activities and the 

choice of tourist destinations which have a clean and unique tourist environment. 

The process of choosing a tourist destination is one of the most important stages of 

the planning of the tourist trip, which has become a subject of interest by the 

researchers in the field of tourism. The process of choosing the tourist destination is 

defined as "the choice of tourist for a tourist destination from a range of alternatives. 

This selection is determined by a variety of different factors Based on the distinctive 

features of each of the destinations considered by the tourist. 

With the increasing trend towards eco-tourism and the interest of many tourist 

destinations around the world in the need to preserve the environment and protect it 

from deterioration and destruction, increased attention to the so-called eco-symbol 

of the tourist destination, which affect the direction of tourists in determining and 

choosing the tourist destination he would like to visit. The ecological footprint is the 

impact of tourists on the tourist destination environment through the use of natural 

resources in the tourist destination. The ecological footprint is an essential and 

fundamental indicator of the sustainable development of the tourist destination. As 

for the tourist trends, Fratu (2011) defines them as "the willingness of the individual 

to respond positively or negatively to tourist products or services offered in any 

tourist destination." 

The analysis of the ecological footprint of tourism confirms the comprehensive 

assessment of the impact of tourism activities on the environment, which has the 

advantage of being a comprehensive assessment. The carbon footprint analysis of 

tourism focuses on the effects of carbon dioxide emissions from tourism activities 
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on climate change. The water footprint of tourism focuses on water consumption 

from tourism activities on resources Which are characterized by the ability to 

conduct comprehensive assessments, and as important and effective tools for 

assessing the sustainable tourism industry, the analysis of the ecological footprint of 

tourism, the analysis of tourism carbon footprint and water footprint analysis 

Provides an acceptable approach to the examination of sustainable tourism and 

monitors the measurement of the impact of the tourism industry and tourism 

activities on the environment (Wang et al., 2017). 

 

The Problem of the Study 

Some of the tourist destinations, especially the developing countries to which Egypt 

belongs, suffer from neglecting the environmental aspects in the management of the 

tourist destination, despite the importance of these aspects in shaping tourist trends 

and guiding them towards choosing tourist destinations that meet certain 

environmental requirements or less negative effects of the environment on tourism, 

Perhaps one of the most important tools through which to evaluate the negative 

effects of tourism on the environment is the ecological footprint, which is an 

important indicator in the sustainability of the tourist destination and significantly 

affect the composition of tourist trends towards the choice of tourist destination, on 

the other hand is not The study aims at identifying the impact of the ecological 

footprint on the tourist destination and its impact on tourist trends in choosing the 

tourist destination. 
 

The Importance of the Study  

The importance of the study is as follows: 

1- There aren't any Arabic studies dealing with the Ecological Footprint in 

Tourism and its impact on Tourists attitudes in choosing the tourist 

destination.  
 

2- This study is the first to deal with the impact of Ecological Footprint on 

Tourists attitudes in choosing the tourist destination.  
 

3- The study is based on analyzing the importance of Ecological Footprint in 

tourism, identify the main practices during visit the tourist destination, and its 

reflection on Tourists attitudes in choosing the tourist destination.  
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4- The results of this study may benefit officials And decision makers in the 

Ministry of Tourism, the Ministry of Environment and the Tourism 

Development Authority regarding the importance of the Ecological Footprint, 

and how to measure it, and the need to take into account the environmental 

dimension in tourism development projects, as well as encourage the 

application of ecological footprint practices during visit the tourist 

destination.  
 

5- The results of the study may help researchers and academics interested in the 

topics of Ecological Footprint, The environmental dimension of tourism, and 

Factors affecting Tourists attitudes in tourist destination. 

 
 

The objectives of The Study 

The study aims to: 

1. Identifying the Objectives of Ecological Footprint in Tourism. 
 

2. Evaluate the extent of the importance of Ecological Footprint practices during 

visit the tourist destination. 
 

3. Highlighting tourists attitudes when choosing tourist destination.     

 
 

 

Hypotheses 

The study is based on the following hypotheses: 

H1: There is a statistically significant relationship between the Ecological Footprint 

and Tourists attitudes in choosing the tourist destination. 
 

H2: There is a statistically significant relationship between the practices during 

visits the tourist destination and Tourists attitudes in choosing the tourist destination. 
 

H3: The Ecological Footprint affects Tourists’ attitudes in choosing the tourist 

destination Positive Impact. 
 

H4: There are statistically significant differences in respondents' responses  to 

Ecological Footprint and Practices during visits the tourist destination attributed to 

Demographic characteristics  of the Tourist.  
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The Study methodology 

Theoretical Study: 

The researcher has essentially used Arabic as well as foreign books, theses, 

researches, conferences, and websites which addressed Ecotourism, Sustainability, 

Ecological Footprint and Tourists attitudes in choosing the tourist destination. 
 

Field study: 

In this regard, a questionnaire form has been designed and distributed to a random 

sample of tourists from different nationalities around the world The questionnaire 

was aimed to identify the importance of Ecological Footprint,   Evaluate the 

importance of applying Ecological Footprint practices during visit the tourist 

destination, Finally, Evaluation of tourists attitudes in choosing tourist destination. 
 

The Study structure 

The study is classified into Five chapters as follows: 
 

Chapter One: Introduction 

This chapter includes Introduction, Problem of the Study, Importance of the study, 

Study Goals, Hypotheses of the Study, Study Methodology.  
 

Chapter Two: Literature review 

2/1 Eco-tourism: This include the definition of Eco-tourism, its principles and 

dimensions, Environmental tourist, carrying capacity of the environment, 

environmental impact assessment, Eco-tourism forms in Egypt.    
 

2/2 Environmental sustainability of tourism: its include the concept, dimensions, 

types of sustainability, Environmental Sustainability indicators, indicators for 

measuring Tourism Sustainability, and the definition of Sustainable Tourism. 
 

2/3 Ecological Footprint: These include the concept, analysis, calculation and 

application of Ecological Footprint, Ecological Footprint in Tourism and its 

application, and Ecological Footprint as an indicator towards sustainability. 
 

2/4 Tourists attitudes: Includes definition, components, classification, 

measurement and change of attitudes, as well as Factors affecting Tourists attitudes, 

and the decision-making process of tourists.  
 

https://context.reverso.net/translation/english-arabic/Factors+affecting
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2/5 Choosing tourist destination: This includes the definition of tourist destination, 

Factors affecting in choosing tourist destination, the basic elements of the tourist 

destination, stages of choosing the tourist destination,  in addition to the mental 

image of tourist destination.    
 

Chapter Three: Methodology 

This chapter includes study method, Limitation of the study, pilot study, the study 

population, study sample, study tool, as well as statistical methods Used 
 

Chapter Four: Analysis of survey Results. 

This chapter included description of study results and hypothesis tests. 
 

Chapter Five: Conclusion and Recommendations 

This chapter focuses on the main results that were reached in the field study, as well 

as the main recommendations proposed.  

 

Results: 

After reviewing the related literature and conducting the field study , a number of  

results could summarized as follow : 

1- The ecological footprint helps to preserve the environment by reducing the 

negative impacts on it, achieving harmony and harmony with the environment in 

the tourist destination, promoting positive environmental ethics towards the 

environment in the tourist destination, and providing environmental regulatory 

standards to reduce the negative impacts of tourism development in the tourist 

destination. The ecological footprint is a key environmental indicator of 

sustainable tourism, contributing to the preservation of the rights of future 

generations to enjoy the natural environment and the increasing trends of tourists 

towards sustainable tourism. 
 

2- Accommodation, accommodation, transportation, shrines, attractions, and 

energy represent important practices while making a tourist trip within a tourist 

destination. Accommodation practices were the highest, followed by rations, then 

practices of shrines and attractions, then transport practices, and finally energy 

practices. 
 

https://context.reverso.net/translation/english-arabic/Factors+affecting
https://context.reverso.net/translation/english-arabic/analysis+of+survey+results
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3- There are positive trends among tourists in choosing a tourist destination, where 

most of these tourists have positive views about those destinations. As well as 

having a unique and good mental image of the tourist destination they visit, the 

month of destination they visit, and respect and preservation of the natural 

environment. In addition, these tourists will recommend their friends and 

relatives to visit these destinations, because it is worth visiting for its value of 

tourism and the environment, in addition to their desire to repeat the visit of those 

destinations, to trust them. 
 

4- . There is a direct and moderate correlation of 0.499 between the ecological 

footprint and tourist trends in the choice of tourist destination. The ecological 

footprint also affects 24.8% of tourist trends in the choice of tourist destination. 
 

Recommendations  

Depending upon the findings of the review of literature and results, the following  

recommendations could be suggested: 

1-  The need to maintain the ecological balance and biological diversity through 

the inventory of natural sites with tourist attractions and their rehabilitation and 

rehabilitation of the degraded areas and provide the necessary infrastructure for 

the development and development of eco-tourism, which is the establishment of 

environmentally friendly hotels or inns and not inconsistent with the principles 

and elements of design and sustainable planning. 
 

2-  Building and developing sustainable environmental tourism through 

cooperation between the public and private sectors in developing policies and 

programs to protect the environment, rationalize the use of natural resources in 

tourist establishments, and interest in the treatment of harmful waste to the 

environment. 
 

3- To support and provide accurate statistical information on ecotourism and to 

gather information available to regional and international specialized tourism 

organizations and to provide all this information to researchers and planners for 

the future of ecotourism through the establishment of a database on 

environmental regulations that consolidate data collection and utilization 

methods. 
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4- The need for coordination between the Ministry of Tourism and the Ministry of 

Environment in the interest of protecting the natural environment and 

developing its resources to preserve the cultural heritage and natural resources 

found in the environmental sites through the establishment of more nature 

reserves representing the different ecosystems with increasing the total area in 

accordance with international standards. 
 

5- Emphasize the need to understand the behavior and attitude of tourists by tour 

operators taking into account the characteristics of each segment of the tourist 

audience in order to satisfy their desires and provide what is consistent with their 

needs of tourism services in order to continue tourism activity and to obtain the 

satisfaction of tourists and thus repeated experience Tourists to visit the tourist 

destination again. 





 

Faculty of Tourism and Hotels 

Tourism Studies Department 

 

 
The Impact Of Ecological Footprint on Tourists’ Attitude Towards 

Tourist Destination Choice . 

 

 
Thesis submitted by  

Mamdouh Hassan Mustafa Abdel Gawad Younes 
 

Demonstrator, Department of Tourism Studies 

B.Sc. Tourism Studies, University of Sadat city , 2014 

 

 

 

In partial Fulfillment of the requirements for the Degree of Master in 

Tourism Studies 

 

 
Under the Supervision of 

  

Prof. Dr\ Azza Maher Khalil             Dr\ Mahmoud Ramadan Alazab 
Professor and Head of Tourism Department,             Lecturer of Tourism Studies,  

Faculty of Tourism and Hotels,                                   Faculty of Tourism and Hotels, 

University of Sadat City,                                             University of Sadat City.  

 

 

 

2019 


