
 

 

 كلٌة السٌاحة والفنادق، جامعة مدٌنة السادات 1

 كما أنها، د السٌاحىٌكولوجٌة مإشر دال وأساسى على التنمٌة المستدامة بالمقصتعتبر البصمة األ   
وقد هدفت الدراسة إلً استكشاف  .فى تحدٌد واختٌار المقصد السٌاحى ٌنالسابح اتتإثر على اتجاه

علً اتجاهات السابحٌن فً اختٌار المقصد السٌاحً. ولتحقٌق هدف الدراسة؛ أثر البصمة األٌكولوجٌة 
ل مواقع التواصل اإلجتماعى على قصاء بشكل إلكترونى من خالاستمارة است 611عدد  فقد تم توزٌع

استمارة صالحة للتحلٌل.  525من السابحٌن من مختلف الجنسٌات، بٌنما تم االعتماد علً تحلٌل عٌنة 
هناك عالقة ارتباط موجبة بٌن البصمة األٌكولوجٌة واتجاهات السابحٌن  وقد توصلت الدراسة إلً ان

بٌن البصمة  ةمعنوٌ ذات داللةوجود عالقة هناك ن دراسة أفً اختٌار المقصد السٌاحً. كما أثبتت ال
وتساهم البصمة األٌكولوجٌة بشكل كبٌر  فً اختٌار المقصد السٌاحً.األٌكولوجٌة واتجاهات السابحٌن 

فً الحفاظ علً البٌبة من خالل تقلٌل اآلثار السلبٌة علٌها، وتحقٌق التنمٌة المستدامة، بجانب كونها 
    لسٌاحة المستدامة. مإشراً بٌبٌاً ربٌسٌاً ل

 .، المقصد السٌاحًإتجاهات السابحٌنة األٌكولوجٌة، البصم:

 مقــدمة

فى بداٌة التسعٌنات طور مجموعه من العلماء مقٌاس لتؤثٌر األفراد والمجتمعات على الموارد    
طة تساعد على رإٌة البصمة األٌكولوجٌة " حٌث ٌوفر هذا المقٌاس أداه بسٌ الطبٌعٌة عرف بمفهوم "

وفى نفس الحقبة من ، (2112تؤثٌر األنماط اإلستهالكٌة البشرٌة على الموارد الطبٌعٌة )عمرات، 
وقد  البشر التسعٌنات بدأ باحثون فى جامعة كولومبٌا بقٌاس المساحة التى ٌتطلبها امتصاص نفاٌات

( ghaتقاس بالهكتار العالمى )أطلق على هذه الطرٌقة المبتكرة أٌضاً " البصمة األٌكولوجٌة " و
(، وٌعرف الهكتار العالمى بؤنه وحدة المساحة التى Maezouki et al., 2011؛ 2114)أومرى، 

تشمل القدرة على االنتاج البٌولوجى بما فى ذلك استٌعاب النفاٌات للنظم األٌكولوجٌة المخصصة 
ولوجٌة ٌساعد على صناعة القرار ( ،ومن ثّم فإن تحلٌل البصمة األٌكAcosta, 2009الستخدامها )

فٌما ٌتعلق بإستخدام الموارد البٌبٌة والتعرف على النواحى التى ٌمكن بها التقلٌل من الضغط على البٌبة 
(. وبناءاً على ما سبق فإن البصمة األٌكولوجٌة تقٌس اإلستهالك البشرى للموارد 2114)السٌد، 

على تجدٌدها وٌمكن أن تكون البصمة  ارد الطبٌعٌةموالطبٌعٌة مقارنًة بالقدرة األٌكولوجٌة لل
 ;Deutsch et al., 2000األٌكولوجٌة كذلك مإشر بسٌط وحٌوى للتقٌٌم البٌبى للموارد الطبٌعٌة )

Chen et al., 2007) . وتستهدف هذه الدراسة إلى استكشاف إذا ما كانت هناك ثمة

بعض المقاصد السٌاحٌة وخاصة الدول النامٌة التً تنتمً إلٌها مصر  وتكمن مشكلة البحث فى أن    
من إغفال الجوانب البٌبٌة فً إدارة المقصد السٌاحً، علً الرغم من أهمٌة تلك الجوانب فً تعانى 

المقاصد السٌاحٌة التً تتوافر فٌها اشتراطات بٌبٌة  تشكٌل اتجاهات السابحٌن وتوجٌهم نحو اختٌار
معٌنة أو تقل فٌها اآلثار السلبٌة للبٌبة علً السٌاحة، ولعل أحد أهم األدوات التً ٌمكن من خاللها تقٌٌم 

البصمة االٌكولوجٌة والتً تعد مإشرا هاما فى إستدامة تلك اآلثار السلبٌة للسٌاحة علً البٌبة هً 
وتإثر تؤثٌرا كبٌرا فى تكوٌن اتجاهات السابحٌن نحو اختٌار المقصد السٌاحى، علً  المقصد السٌاحى

الجانب اآلخر ال ٌوجد دراسات بارزة تتناول البصمة االٌكولوجٌة بالمقصد السٌاحى وتؤثٌرها علً 
اتجاهات السابحٌن نحو اختٌار المقصد السٌاحى ، لذلك تساهم هذه الدراسة فى التعرف على أثر 

 مة االٌكولوجٌة بالمقصد السٌاحى وتؤثٌرها على اتجاهات السابحٌن فى اختٌار المقصد السٌاحى.البص
وبناء علً ذلك تتمثل مشكلة الدراسة فً اإلجابة علً التساإل الربٌسً التالً: 



 

 

تناولت البصمة األٌكولوجٌة التى عربٌة الدراسات ال فى توجد قصورأنه  منٌة الدراسة أهم وتنبع    
هذه الدراسة تقوم  لذلك فإن، فى السٌاحة وأثرها على إتجاهات السابحٌن فى إختٌار المقصد السٌاحى

فى اختٌار المقصد وإنعكاس ذلك على إتجاهات السابحٌن على دراسة أهمٌة البصمة األٌكولوجٌة 
قد تفٌد نتابج هذه الدراسة المسبولٌن ومتخذى القرار فى وزارة السٌاحة ووزارة البٌبة لسٌاحى ، كذلك ا

وهٌبة التنمٌة السٌاحٌة فٌما ٌتعلق بؤهمٌة البصمة األٌكولوجٌة وكٌفٌة قٌاسها وضرورة مراعاة البعد 
 .البٌبى فى مشروعات التنمٌة السٌاحٌة

 

إبراز إتجاهات ، وهداف البصمة األٌكولوجٌة فى السٌاحةالتعرف على أإلى الدراسة  وتهدف    
إستكشاف أثر البصمة األٌكولوجٌة على إتجاهات وكذلك ، السابحٌن عند إختٌار المقصد السٌاحى

 السابحٌن فى إختٌار المقصد السٌاحى.

  Wackernagel andقام  ثم ،Rees (1991)ٌرجع مفهوم البصمة األٌكولوجٌة إلى     

Rees(1996) تحسٌن وتطوٌر هذا المفهوم لٌستخدم كوسٌلة بسٌطة لمقارنة استدامة الموارد بٌن ب
 (.Rees,1992; Wackernagel and Rees, 1996; Qin-Pu et al., 2008السكان المختلفٌن )

، وكذلك لقٌاس مدي االستدامة ةوٌتعلق مفهوم البصمة االٌكولوجٌة باالستهالك البشري للموارد الطبٌعٌ
ومدي سرعة منطقة ما أو بلد ما فً إستهالك مواردها بمعدل أسرع من معدل التجدد الطبٌعً لهذه 

 (.2115الموارد )عبدالحلٌم، 

ؤنها مقٌاس للطلب البشرى على النظم والخدمات األٌكولوجٌة بلبصمة األٌكولوجٌة اوتعرف     
والموارد المابٌة التى تنتج الموارد التى ٌستهلكها السكان ومساحة األراضى المنتجة بٌولوجٌا 

وامتصاص نفاٌاتاهم واستٌعاب ثانى أكسٌد الكربون، وكذلك فهى مقٌاس لمدى تؤثٌر االستهالك البشرى 
 على الموارد الطبٌعٌة مقارنة بالقدرة البٌولوجٌة واالستٌعابٌة لألرض على التجدٌد.

 ;Rees, 1992( أول تحلٌل للبصمة األٌكولوجٌة فى التسعٌنات )Rees (1991ت دراسة تناول   

Wackernagel, 1994 ،) وعلى الرغم من وجود آراء متباٌنة حول استخدام البصمة األٌكولوجٌة ،
 ;Costanza,2000ٌوفر معلومات كافٌة وهامة عن التؤثٌرات البشرٌة على الطبٌعة ) هاتحلٌل إال أن

Qin-Pu et al., 2008،)  وطبقاً لHunter and Shaw (2115)  فإن البصمة االٌكولوجٌة مصممة

 لتعبر عن األثر البٌبً الكلً من حٌث الضغط علً المحٌط الحٌوي العالمً.

وعلى الرغم من أن عملٌات تحلٌل البصمة األٌكولوجٌة قد أجرٌت على مستوى العالم إال أن تقٌٌم    
 ;Vonstokar et al., 2006لمستوى المحلى غالباً ما تكون أكثر شموالً )البصمة األٌكولوجٌة على ا

WWF, 2006; Kitzes et al., 2009.)  وعلٌه فإن البصمة األٌكولوجٌة هى أداة محاسبٌة تساعد فى

فمن ناحٌة العرض، فإنها تقٌس القدرة البٌولوجٌة علً  ،المقارنه بٌن العرض والطلب األٌكولوجى
اعتمادات سكانٌة أو اقتصادٌة معٌنة لهذه القدرة من خالل فإنها تقٌس  فً جانب الطلبالطبٌعة، بٌنما 

فى  استهالكها للسلع والخدمات وانتاجها للنفاٌات وٌعبر عن القدرة البٌولوجٌة والبصمة األٌكولوجٌة
وحدة مشتركة وهى الهكتار العالمى، ومن خالل حساب العرض والطلب بهذه الطرٌقة ٌهدف تحلٌل 
البصمة األٌكولوجٌة إلى تقدٌم تمثٌل بٌانى لدرجة تجاوز االستهالك البشرى للقدرة التجددٌة للغالف 

 ;Wackernagel and Rees,1996; Wackernagel and Yount, 2000) الحٌوى

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

 قٌاس االستهالك البشري فً مجالالمستخدمة لهامة ال األسالٌبأحد وجٌة البصمة األٌكولتعتبر    
أن االستهالك المرتبط بالسٌاحة ٌمكن أن ٌوفر منافع اقتصادٌة لمقصد معٌن، بٌنما حٌث السٌاحة، 

ٌحتمل أن ٌإدى إلى آثار خارجٌة اجتماعٌة وبٌبٌة سلبٌة سواء داخل المقصد المحدد أو خارجه 
(Dodds and Butler, 2009; Munday et al., 2013.) 



 

 

هناك مجموعة من األسالٌب ٌمكن من خاللها الحصول على وجهات نظر بشؤن العواقب البٌبٌة و   
المصاحبة الستهالك السٌاحة وتشمل تقٌٌم األثر البٌبى، وتحلٌل دورة الحٌاة، وتحلٌل فوابد التكالٌف، 

 Patterson and MCDonald, 2004; Beckenوأدوات اجرابٌة عملٌة مثل نظم االدارة البٌببة )

and Hay, 2007; Munday et al., 2013.)  ًوٌمكن أن تكون األنشطة السٌاحٌة عنصراً اٌجابٌا

لالقتصاد المحلى للمقاصد السٌاحٌة ولكن على الجهة األخرى قد تكون لها آثار سلبٌة، واألثر األكثر 
سٌم اآلثار المتعلقة باألنشطة السٌاحٌة إلى فبتٌن وضوحا هو األثر البٌبى على الطبٌعة ، وٌمكن تق

 .Hunter, 2002; Castellani and Sala, 2008; Purvis, 2008; Ozturk) ربٌسٌتٌن هما

2016; Wang et al., 2017:) 

 

ٌم جمٌع اآلثار الضارة الناتجة عن بناء المرافق السٌاحٌة والفنادق والمراسى والمطاعم ومواقع التخٌ
والتى ٌمكن تلخٌصها فى فقدان التربة، والتى كانت تستخدم فى السابق ألغراض الزراعة أو 

 المراعى أو غٌرها من األنشطة.
 

 

إنتاج النفاٌات الصلبة  داخل المقصد السٌاحً فً حدوث مشكلتٌن هما، وجود السابحٌنٌتسبب 
أو الموسم السٌاحى، واستخدام المٌاة والتلوث الجوى والسابلة بمعدل كبٌر والتى تولدت خالل العام 

 والبحري وحركة المرور واالزدحام وما إلى ذلك بالمقارنة مع القدرة االستٌعابٌة للمقصد. 

ة على الرغم من األهمٌة المحتملة الواضحة لتحلٌل البصمة األٌكولوجٌة لبحوث وممارسات السٌاح   
المستدامة إال أنه لم تبذل سوى محاوالت قلٌلة جداً لدراسة البصمة األٌكولوجٌة فى هذا السٌاق، وعند 

( ٌربط بٌن تصورات السٌاحة المستدامة 2112) Hunterالنظر فى البصمة األٌكولوجٌة السٌاحٌة فإن 

لوجٌة التى تغٌب حالٌاً مع تحلٌل البصمة األٌكولوجٌة وٌجادل بؤن المساهمة األساسٌة للبصمة األٌكو
عن الغالبٌة العظمى من دراسات األثر السٌاحى ستكّون القدرة على األنشطة السٌاحٌة الفعلٌة أو 
المحتملة من حٌث الطلب البٌبى على نطاق واسع وقد ٌمتد إلى خارج الحدود الجغرافٌة ) على سبٌل 

 (.Hunter and Shaw, 2007المثال منطقة المقصد السٌاحى ( )

 عالقته( مفهوم البصمة األٌكولوجٌة من حٌث 1996) Wackernagel and Reesوقد قدم    

استهالك واألنشطة السٌاحٌة، و اإلقامة،وعوامل مجمعة فى خمس فبات النقل،  من خالل عدة بالسٌاحة
(، وقد أظهرت Gösslıng et al., 2000; Dolnicar et al., 2010الطاقة ) وأخٌراً األغذٌة، 

السابقة أنه من حٌث المساهمة النسبٌة لهذه العوامل فى البصمة األٌكولوجٌة الكلٌة فإن وسٌلة الدراسات 
النقل التى ٌتم اختٌارها للوصول إلى المقصد السٌاحى هى أكبر مساهم فى الضرر البٌبى وهو ما ٌمثل 

ه تم تطبٌق وبناءاً على ما سبق فإن % من البصمة األٌكولوجٌة من السابحٌن،95% إلى 59ما بٌن 
وذلك من أجل  ابحٌنالبصمة األٌكولوجٌة فى صناعة السٌاحة لرصد األثر البٌبى لسلوك وأنشطة الس

 ,Sonak, 2004; Patterson et al., 2008; Kuo and Cheتقٌٌم استدامة صناعة السٌاحة )

2009; Stoeglehner and Narodoslawsky, 2009; Gaafar, 2015.) 

 Dwyerتستهلك أنشطة السٌاحة المتمثلة فى النقل واإلقامة وغٌرها كمٌات كبٌة من الطاقة )

et al., 2010 فعلى سبٌل المثال ٌعد النقل السٌاحى مساهماً ربٌسٌاً فى التلوث البٌبى بطرٌقة النقل .)

وإستهالك الوقود وتولٌد إنبعاثات ثانى أكسٌد الكربون وفى الفنادق والمسافات المقطوعة خالل الرحلة 
 ,Wang, 2012; Wang and Hangٌعنى التكٌٌف واإلضاءة إستهالك مباشر وغٌر مباشر للطاقة )

وبناءاً على ذلك فقد وجه عدد كبٌر من القابمٌن على إدارة المقاصد السٌاحٌة إهتماماً كبٌراً  (.2013

ٌكولوجٌة من أجل قٌاس تؤثٌر أنشطة السابحٌن على إستهالك الطاقة فعلى سبٌل لتطبٌق البصمة األ
 theبالتعاون مع معهد ستوكهولم للبٌبة ) South West Tourism (SWT)المثال قامت شركة 

Stockholm Enviroment Institute)  بتوظٌف البصمة األٌكولوجٌة إلدارة البٌبة وتؤثٌر السٌاحة
 (.Gaafar, 2015علٌها )



 

 

لقطاع الضٌافة وتتمٌز العملٌات الفندقٌة بعدد هابل من تعد اإلقامة أحد المجاالت الربٌسٌة 

 ,.Kirk, 1995; Ottenbacher et alاألنشطة التى لها تؤثٌر جماعى كبٌر على الموارد العالمٌة )

قها فى الهواء على وجه (، وتنتج العملٌات الفندقٌة إنبعاثات غازات الدفٌبة التى ٌتم إطال2009
 ;Verginis and Wood, 1999الخصوص ثانى أكسٌد الكربون وثانى الكلوروفلوروكربون )

Mbasera et al., 2016 عالوة على ذلك فقد تبٌن أن الفنادق تمارس أكبر تؤثٌر سلبى على البٌبة ،)

وجرام من ثانى أكسٌد كٌل 211كٌلوجرام و  161فوفقاً للتقدٌرات، ٌطلق الفندق المتوسط ما بٌن 
الكربون لكل متر مربع من مساحة أرضٌة الغرفة سنوٌاً وٌتراوح إستهالك المٌاة لكل سابح فى اللٌلة 

كٌلوجرام من  1لتراً فى فندق خمس نجوم فى المتوسط، فى حٌن تنتج الفنادق  441و  151بٌن 
هناك إهتمام متزاٌد بإنشاء فنادق  كعالوة على ذلو (.Han et al., 2010النفاٌات لكل سابح فى اللٌلة )

(، حٌث أنهم ٌعانون من وعى متزاٌد Chan and Ho,2006)خضراء من وجهة نظر السابحٌن 

بالضرر البٌبى واإلستهالك المفرط للطاقة والمٌاة مع التؤثٌرات السلبٌة التى تمارسها الفنادق على البٌبة 
(Han et al., 2010 ولذلك ٌتم فرض معاٌٌر على ،)( الفنادق لتعزٌز الفنادق الصدٌقة للبٌبةMoreo, 

(، وهذا ٌلزم الفنادق بإظهار السلوك المسبول لتصبح فنادق صدٌقة للبٌبة والتى تشٌر إلى أماكن 2008

اإلقامة التى تلتزم بإتباع مختلف الممارسات السلٌمة بٌبٌاً مثل توفٌر المٌاة والطاقة وكذلك الحد من 
 .(Manaktola and Jauhari, 2007النفاٌات الصلبة )

فى تلبٌة إحتٌاجات  الربٌسٌةتتكون السٌاحة من سلسلة من األنشطة والتى تتمثل وظٌفتها 

السابحٌن، فصناعة السٌاحة تتضمن نشاط النقل والذى ٌتمثل فى سفر السابحٌن عن طرٌق شركات 
لسكك الحدٌدٌة والطرق البرٌة الطٌران )الطابرات( أو السفر عن طرٌق السفن أو عن طرٌق ا

باإلضافة إلً ان عنصر النقل ٌمثل أول  (،Stefanica, 2017) والسٌارات الخاصة والٌخوت السٌاحٌة

وعلى الرغم من ذلك فإن النقل فى صناعة عناصر الرحلة السٌاحٌة وال ٌستطٌع السابح االستغناء عنه. 
و غٌر مباشر عن طرٌق إستهالك الطاقة والوقود السٌاحة له تؤثٌر كبٌر سواء كان ذلك بشكل مباشر أ

أو إستنفاد طبقة األوزون أو  األحفورى والتلوث مع التؤثٌر على اإلحترار العالمى واألمطار الحمضٌة
. اضطراب النظم األٌكولوجٌة بسبب اإلختناقات المرورٌة أو التلوث الصوتى

تشكل نقطة فعالة فً التعرف علً سلوك السابحٌن، ات الهامة التً من الموضوع اإلتجاهاتتعتبر    
معطٌات داخلٌة تعمل على التعبٌر عن مجموعة من العواطف والمٌول لدى السابح كما تمثل االتجاهات 

؛ عبٌدات، 2114سواء كانت تلك المٌول إٌجابٌة أو سلبٌة تجاه موضوع أو هدف معٌن )الطاهر، 
 (.2115، لونٌس؛ 2116

بؤنها عبارة عن مجموع درجات إستجابات السابح اإلٌجابٌة أو  االتجاهات (1991خٌر هللا ) عرف    
 (.2112، لسبطالسلبٌة المرتبطة ببعض الموضوعات أو المواقف السٌكولوجٌة التى تعرض علٌه )

وثابت نسبٌاً ٌعمل على أنها استعداد أو مٌل وجدانى مكتسب ( أنه ٌمكن تعرٌفها 2115) لونٌسوٌري 
وٌشٌر كال من  على تحدٌد سلوك السابح تجاه موضوع أو ظاهرة أو موقف معٌن فى حٌاته الٌومٌة.

تنظٌم من المعتقدات عن شا أو موقف أو هدف معٌن ( أنها تعنً 2119) برنجى( و2116عبٌدات )
ى سابر االستجابات تجاه هذا ٌكون متعلما ًوثابتاً نسبٌا ً وٌمٌل السابح إلى استجابة معٌنة ٌفضلها عل

 الموقف أو الهدف.
وبناءاً على ما سبق ٌمكن تعرٌف اإلتجاهات على أنها مٌول واستعدادات نفسٌة وعقلٌة وعاطفٌة     

تتكون لدى السابح من خالل تجربته وخبراته السابقة تجاه موضوع أو هدف أو ظاهرة أو حدث معٌن 
ابتة نسبٌا ً وتإثر هذه المٌول واالستعدادت على استجابة وهذه المٌول واالستعدادات تكون مكتسبة وث

 السابح لتلك األمور سواء كانت استجابته إٌجابٌة أو سلبٌة .
 

؛ 1991توصلت بعض الدراسات أنه هناك عدة مكونات أساسٌة لإلتجاهات من أهمها )المنٌاوى،
؛ 2112،والى؛ 2111؛ باشراحٌل والجرٌرى،2111؛ شعبان، 2115،لونٌس؛ 2115الغرباوى، 

 (:2112، ساومةم



 

 

وٌعتبر أول عنصر من عناصر تكون اإلتجاهات وهو إشارة إلى مختلف العملٌات العقلٌة واألدراكٌة    
على  التى لها عالقة بنمو التفكٌر لدى السابح حول موضوع اإلتجاه، وهذه العملٌات تكون مبنٌة

 معتقدات السابح وآرابه وخبراته السابقة.
 

وهو عبارة عن ردود األفعال العاطفٌة وقوة االنفعاالت التى لها عالقة بوجدان وعاطفة السابح تجاه    
الشا موضوع اإلتجاه وٌتضمن مشاعر السابح اإلٌجابٌة كاإلحترام والتعاطف وقد ٌتضمن مشاعر 

ة كالكره واإلحتقار، وهذا ما ٌشكل الطاقة اإلنفعالٌة التى تصاحب التغٌٌر النمطى للسابح فٌصبح سلبٌ
 اتجاهاً إٌجابٌاً أو سلبٌاً نحو شا أو موقف معٌن.

 

وٌعنى المٌل أو التصرف الذى ٌقوم به السابح بإتجاه موضوع معٌن بما ٌدل على قبوله أو رفضه،    
المكون هو المشكل للسلوك الفعلى للسابح وبالتالى تكون اإلستجابة لدٌة إٌجابٌة أو سلبٌة وٌعتبر هذا 

 تجاه موضوع االتجاه.

هناك عدة وظابف لإلتجاهات تعمل على إعطاء السابح فرصة التفاعل مع مختلف المواقف فى    
؛ 1996جاهات وهى )رضوان، إلى تحدٌد وظابف االت Catts, 1960حٌاته، وقد توصل العالم 

( :2115،لونٌس؛ 2111زهران، 

 

ٌحاول السابح دابماً من خالل عملٌة تفاعله مع البٌبة تحقٌق كل ماهو إٌجابى واإلبتعاد عن كل ما هو 
من اإلتجاه سلبى، والوظٌفة التكٌفٌة تعتمد أساساً على إدراك السابح للفابدة التى ٌمكن أن ٌحصل علٌها 

الذى ٌتكون لدٌه كلما حقق موضوع اإلتجاه للسابح مقدار من الرضا فإنه من السهل جداً تكوٌن 
 إتجاهات إٌجابٌة والعكس صحٌح.

ٌحتاج أى سابح إلى مجموعة من المعاٌٌر المعرفٌة التى تمكنه من الفهم والتحلٌل لمختلف المواقف 
ن حوله فنجده دابماً ٌبحث عن المزٌد من المعرفة والوضوح، وتبٌن بعض والظواهر الموجودة م

الدراسات أن عدداً كبٌراً من اإلتجاهات تكون نتٌجة عملٌة اإلحتكاك بالعالم الخارجى والتى تكون قابمة 
على أساس من الفهم والتفسٌر الخاص بالظواهر المحٌطة بالسابح ولذلك فإن اإلتجاهات تساعد السابح 

 فهم وترتٌب المعلومات بطرٌقة منتظمة فى مختلف الموضوعات والظواهر. على
 

أحٌاناً ٌلجؤ السابح إلى تكوٌن إتجاهات معٌنة بغرض تبرٌر بعض صراعاته الداخلٌة أو فشله فى 
دفاع مواجهة موقف معٌن وذلك بغرض الحفاظ على كرامته وثقته بنفسه بمعنى أن ٌستخدم ذلك فى ال

عن ذاته والتخلص من الصراع الداخلى، لذلك فإن الوظٌفة الدفاعٌة لإلتجاه تنطلق من داخل السابح 
 والموقف الذى ٌرتبط به لٌس اإل وسٌلة للتعبٌر عنها.

تعمل اإلتجاهات فى هذا المستوى على مساعدة السابح على تحقٌق أهداف معٌنة للتكٌف مع اآلخرٌن 
توضٌح العالقة بٌن اإلتجاهات والسلوك  Fichbin ذٌن ٌمكن أن ٌالقٌهم فى حٌاته الٌومٌة، وقد حاولال

وتوصل إلى ثالثة أنواع من المتغٌرات تعمل كمحددات أساسٌة وتختلف هذه المتغٌرات من سابح آلخر 
 :.(2115،لونٌس؛ 2111؛ زهران، 1996)رضوان، وهى 

على على معتقدات السابح نتٌجة سلوك معٌن فى موقف معٌن  اإلتجاه نحو السلوك وتعتمد أساساً  -1
 وتقٌٌم السابح لهذه النتابج.

 المعتقدات الشخصٌة اإلجتماعٌة وتشمل المعٌار الشخصى والمعٌار الجماعى. -2
 الدافعٌة للتمسك بالمعاٌٌر وتضم الرغبة وعدم الرغبة فى التمسك بالمعاٌٌر. -3



 

 

هناك العدٌد من العوامل التى تإثر على إتجاه السابح بصورة مباشرة أو غٌر مباشرة وبالتالى التؤثٌر    
على عملٌة إتخاذ القرار لدٌه وهى تنقسم إلى عوامل داخلٌة وعوامل بٌبٌة وعوامل خارجٌة وٌمكن 

 تناول  كل مجموعة من هذه العوامل بشا من التفصٌل على النحو التالى:.
 

ؤنها عنصر بالدوافع تعرف تعتبر الدوافع من العوامل النفسٌة الهامة التى تإثر فى إتجاه السابح و
إنفعالى ٌعمل على توجٌه سلوك السابح نحو تحقٌق بعض األهداف وقد ٌكون الدافع خارجٌاً وهنا 

صل إلى حالة التوازن النفسى ، وقد ٌكون الدافع ٌصبح الدافع هدفاً ٌعمل على تحقٌق رغبة فى التو
داخلٌاً وهنا ٌصعب تحدٌد معناه نظراً إلرتباطه بمجموعة من العوامل النفسٌة الداخلٌة للسابح 

 (.2112، لسبط؛ 2111؛ باشراحٌل والجرٌرى، 2113)عٌسى، 
 

ألنه ٌقوم على اإلختٌار المبنى على ٌمثل اإلدراك أحد العوامل الشخصٌة التى تإثر فى إتجاه السابح 
إلمام السابح بكل الجوانب المرتبطة بالمنتج السٌاحى الذى ٌرغبه مثل األماكن التى ٌرٌد زٌارتها 
ومستوى الخدمات المقدمة والمقومات السٌاحٌة الموجودة بالمقصد السٌاحى فكلما كانت درجة 

دادت رغبته فى زٌارة المقصد السٌاحى واتخاذ اإلدراك لدى السابح بالمقصد السٌاحى كبٌرة كلما از
 (.2112، ساومة؛ م2111د، اقراره بسرعه أكبر )الحد

تمثل الشخصٌة تنظٌماً دٌنامٌكٌاً لعدد من العناصر المتفاعلة مع بعضها البعض فى حالة متغٌرة 
 (.2115سالم، ؛ 2111بإستمرار وهى مظاهر وتفسٌرات تلحق بالسلوك اإلنسانى )البرزنجى، 

والشخصٌة فى علم النفس تعرف على أنها مجموعة الخصابص التى تتصف بالثبات النفسى داخل 
 ؛ 2111السابح مثل السمات والدوافع التى توجه سلوكه فى مواقفه الحٌاتٌة المختلفة )الفرماوى، 

 (.2112، مساومة
نة ٌمٌلون إلى زٌارة المناطق ولقد أوضحت الدراسات أن السابحٌن ذوى الشخصٌات الهادبة المتز

السٌاحٌة التقلٌدٌة أما الذٌن ٌتصفون بروح المغامرة فإنهم ٌمٌلون إلى زٌارة المناطق السٌاحٌة الجدٌدة 
 (.2112، ساومة؛ م2115التى تشبع رغباتهم وإحتٌاجاتهم )عبد السمٌع، 

مجموعة من الخبرات وٌتعلمون أشٌاء ٌكتسب السابحٌن أثناء احتكاكهم بالمحٌط الذٌن ٌعٌشون فٌه 
 –المستوى التعلٌمى  –كثٌرة فى شتى المجاالت وتختلف هذه الخبرات باختالف السابحٌن ) السن 

البٌبة المحٌطة بهم ( ومن خالل هذه الخبرات تتكون لدى السابح إتجاهات إٌجابٌة  –المستوى الثقافى 
 (.2112، والىامه ) أو سلبٌة تجاه هدف معٌن أو البدابل المتاحة أم

مما ال شك فٌه أن العوامل البٌبٌة لها تؤثٌر كبٌر على إتجاه السابح ومن ثمَّ التؤثٌر على قراره وتتضمن 
 تلك العوامل ما ٌلى:

ٌة واألسرة والعابلة وتتمثل هذه العوامل فى الجماعات المرجعٌة واآلراء القٌادٌة و الطبقات اإلجتماع
؛ باشراحٌل و الجرٌرى، 2115؛ الغرباوى، 2115)الجرٌسى،  التى تإثر على إتجاه السابح وقراراته

 .(2112،ساومة؛ م2111

إلى غٌر ذلك( وهذه العناصر بال  -الظروف البٌبٌة –الجغرافٌا  –وٌتمثل المحٌط الطبٌعى فى )المناخ 
 (.2116؛ عمر، 2112ات السابح )عاشور، شك تإثر على إتجاه



 

 

وتتمثل هذه القوى فى القوى البٌبٌة التى هى من صنع البشر والتى تإثر على إتجاهات السابح مثل 
؛ 2112القوى اإلقتصادٌة والقوى السٌاسٌة والسٌاسات والحكومة وكذلك التكنولوجٌا السابدة )عاشور، 

 (.2112، مساومة؛ 2116؛ عمر، 2116عبٌدات، 
 

ٌكتسب السابحٌن من خالل إحتكاكهم األسرى والعابلى وكذلك المحٌط الذى ٌعٌشون فٌه مجموعة من 
القٌم والعادات والتقالٌد والمعتقدات واللغات واللهجات، وهذه العناصر تشكل فى مجملها ثقافة المجتمع، 

لتالى فإن السابح ٌعٌش فى المجتمع وٌكتسب كل هذه العناصر التى تسمى فى مجملها بثقافة وبا
المجتمع، ومنها أٌضا ما هو متوارث عبر التارٌخ ومنها ما هو مكتسب نتٌجة للتطورات التى تحدث فى 

، والى)الحٌاة الٌومٌة، وتختلف الثقافة من مجتمع آلخر بإختالف الزمان والمكان وطبٌعة المجتمع 
2112.) 

 

اعتمدت الدراسة علً المنهج الوصفً التحلٌلً لوصف موضوع الدراسة وصفاً شامالً ودقٌقاً من خالل 
بجانب اتجاهات السابحٌن فً اختٌار المقصد  وتحلٌلها حول البصمة اإلٌكولوجٌة، جمع البٌانات

لمٌدانٌة علً عٌنة من مجتمع الدراسة للوصول السٌاحً. كما اعتمدت الدراسة علً إجراء الدراسة ا
 إلً نتابج قابلة للتعمٌم، واالستفادة منها.

علً النحو التالً:. تكونت استمارة االستقصاء من البٌانات العامة والوظٌفٌة، ومحورٌٌن ربٌسٌٌن 

، والمستوي التعلٌمً، ومستوي الدخل : وتشمل النوع، والسن، والجنسٌة -

والحالة االجتماعٌة، ومتوسط عدد الرحالت سنوٌاً، والغرض من الرحلة، وكذلك متوسط عدد الشهري، 
 اللٌالً السٌاحٌة.

عبارات،  1البصمة األٌكولوجٌة فً مجال السٌاحة، وٌشتمل هذا المحور علً ٌتناول  : -

( ودراسة 2112) Hunterودراسة  Gössling et al., (2112) كالً منة وقد تم االعتماد علً دراس
Bagliani (2114 ودراسة )Hunter and Shaw (2115)  ودراسةO’Connor (2119 )

 فً إعداد عبارات هذا المحور. Castellani and Sala (2112 )ودراسة 

 11المقصد السٌاحً، وٌتضمن ٌتناول هذا المحور اتجاهات السابحٌن فً اختٌار  -

 Choi and ودراسة  Um and Crompton (1991)عبارات، وقد تم االعتماد علً دراسة 

Sirakay (5002 ٚدساعخ )Wu (5002)  .فً إعداد عبارات هذا المحور 

وقد تم استخدام مقٌاس لٌكرت الخماسً الذي ٌعتمد علً وجود خمس درجات ما بٌن الموافقة المطلقة 
 غٌر موافق تماماً(. 1غٌر موافق،  2محاٌد،  3موافق،  4= موافق تماماً، 5لموافقة المطلقة )وعدم ا

 لكل كرونباخ ألفا معامل حساب طرٌق عن وذلكاة الدراسة وقد تم قٌاس مدي الثبات واالعتمادٌة ألد
ور من كل محألفالوقد بلغ معامل  ،اتجاهات السابحٌن( –محاور الدراسة ) البصمة األٌكولوجٌة 

مما ٌدل على محاور االستقصاء المستخدمة فى الدراسة بدرجة  ، 1,5 من أعلً اإلستقصاءمحاور
م فى الدراسة واعطابها نتابج صادقة بدرجة كبٌرة عالٌة، مما ٌدل على صالحٌة االستقصاء لالستخدا

   بدون إجراء تعدٌل علٌه.وبناءاً على ذلك تم توزٌع االستقصاء على عٌنة الدراسة 

من خالل مواقع التواصل االجتماعً علً عٌنة من استمارة بشكل الكترونً  611توزٌع عدد تم 
 525استمارة، وتم االعتماد علً تحلٌل عدد  549السابحٌن من مختلف الجنسٌات. وتم استرداد 

نسبة االستجابة  استمارة صالحة لتحلٌل بٌاناتها من إجمالً ما تم توزٌعه من استمارات، حٌث بلغت
16,3  .% 

 



 

 

. وقد تم SPSS V. 24برنامج لتحلٌل بٌانات الدراسة واختبار صحة الفروض، قام الباحث بإستخدام 

 استخدام األسالٌب اإلحصابٌة التالٌة:
 : وتم استخدامه لقٌاس مدي ثبات أداة الدراسة. -1

: وذلك لوصف خصابص  -2

 جمٌع محاور أداة الدراسة.استجابات أفراد العٌنة تجاه العٌنة، وتحدٌد 
 وذلك لتحدٌد قوة واتجاه العالقة بٌن متغٌرات الدراسة.  -3

4-  (Simple Linear Regression والذى ٌستخدم فى حالة وجود متغٌر )

 .واحد تابع ومتغٌر واحد مستقل

 

1 
 63,2 333 ذكر

 36,1 194 أنثً

2 

 29 153 سنة 31أقل من 

 52,1 251 سنة 41إلى أقل من 31

 16,5 15 سنة 51 إلى أقل 41

 1,5 9 ثرسنة فؤك 51

3 

 4,6 24 مإهل متوسط

 56,5 299 بكالورٌوس

 5,1 25 دبلوم

 14,2 55 ماجستٌر

 11,1 99 دكتوراه

4 

 3,4 11 ألمانى

 6,5 34 إنجلٌزى

 11,6 56 روسى

 1,3 5 استرالى 

 3 16 فرنسى

 4 21 إٌطالى

 4,4 23 بلغارى

 3,6 19 ٌابانى

 2,1 15 كورى

 3,2 15 جنوب إفرٌقى

 25,1 146 عربى

 29,4 155 مصرى

5 

 49,4 261 دوالر 2111أقل من 

 34 159 دوالر 4111إلى أقل من 2111

 6,1 36 دوالر 6111إلى أقل من 4111

 6,2 33 دوالر 1111إلى أقل من  6111

 3,6 19 دوالر فؤكثر 1111

6 
 63,2 333 أعزب

 36,1 194 متزوج



 

 

 

فرد  333االعامة والوظٌفٌة ألفراد العٌنة. بالنسبة للنوع، فهناك ( البٌانات 1ٌوضح جدول رقم )   
بالسن،  %. وفٌما ٌتعلق36,1فرد من اإلناث بنسبة  194%، بٌنما هناك  63,2من الذكور بنسبة 

فرد بنسبة  251وهناك  سنة، 31أقل من % ممن تتراوح أعمارهم 29فرد بنسبة  153هناك 
% 16,5بنسبة فرد  15سنة، باإلضافة إلً  41أقل من  31% ممن تتراوح أعمارهم ما بٌن 52,1

% 1,5أفراد بنسبة  9ك سنة، وأخٌراً، هنا 51سنة إلً أقل من  41ممن تتراوح أعمارهم ما بٌن 
، جاء فً المرتبة األولً الحاصلٌن ما بالنسبة للمإهل الدراسًأ سنة. 51ممن تزٌد أعمارهم عن 

 99دكتوراه وبلغ عددهم %، ثم الحاصلٌن علً 56,5فرد بنسبة  299علً بكالورٌوس وبلغ عددهم 
  %.14,2فرد بنسبة  55%، ثم الماجستٌر وبلغ عددهم 11,1فرد بنسبة 

 

السٌاح %، ٌلٌهم 29,4جاءت الجنسٌة المصرٌة كؤكثر المشاركٌن بنسبة وفٌما ٌتعلق بالجنسٌة،     
%، ٌلٌهم 6,5%، ثم السٌاح اإلنجلٌز بنسبة 11,6%، ثم السٌاح الروس بنسبة 25,1العرب بنسبة 

%، ٌلٌهم السٌاح الٌابانٌٌن بنسبة 4%، ثم السٌاحة اإلٌطالٌٌن بنسبة 4,4السٌاح البلغارٌٌن بنسبة 
 ابحٌن، ٌلٌهم الس%3,2%، ثم السٌاح من جنوب إفرٌقٌا بنسبة 3,4%، ثم السٌاح األلمان بنسبة 3,6

 %.1,3%، وأخٌراً السٌاح من استرالٌا بنسبة 2,1%، ثم السٌاح الكورٌٌن بنسبة 3الفرنسٌٌن بنسبة 
%، ٌلٌهم من ٌتراوح 49,4دوالر  2111بلغت نسبة من ٌقل دخلهم عن أما بالنسبة للدخل الشهري، 

من ٌتراوح مستوي  %، ثم34دوالر بنسبة  4111أقل من  -2111مستوي دخلهم الشهري ما بٌن 
%، ثم من ٌتراوح مستوي دخلهم 6,1دوالر بنسبة  6111أقل من  -4111دخلهم الشهري ما بٌن 

%، وأخٌراً من ٌبلغ مستوي دخلهم 6,2دوالر بنسبة  1111أقل من  -6111الشهري ما بٌن 
  %.3,6دوالر فؤكثر بنسبة  1111الشهري 

 ابحٌن%، وبلغت نسبة الس51,2سٌاح العزاب بلغت نسبة الوفٌما ٌتعلق بالحالة اإلجتماعٌة،     
رحالت  5-3بلغت نسبة السٌاح الذٌن ٌقومون بـ . ووفقاً لعدد الرحالت سنوٌاً، %41,1المتزوجٌن 

%، وهما نسبتان 44,2رحالت سنوٌاً بنسبة  3%، ٌلٌهم السٌاح الذٌن ٌقومون بؤقل من 44,1سنوٌاً 
%، وأخٌراً السٌاح الذٌن 1,2رحالت سنوٌاً بنسبة  5-5ـ متقاربتان جداً، ثم السٌاحة الذٌن ٌقومون ب

جاء أما بالنسبة للغرض من الرحلة،  %.2,1رحالت سٌاحٌة سنوٌاً بنسبة  5ٌقومون بؤكثر من 
%، ثم غرض 1,5%، ٌلٌه الغرض الثقافً بنسبة 11,3الغرض الترفٌهً فً المرتبة األولً بنسبة 

%، وأخٌراً أغراض أخري بنسبة 2,1اء بنسبة %، ثم غرض زٌارة األصدق6,3العمل بنسبة 
بلغت نسبة من ٌتراوح متوسط عدد لٌالٌهم %. وأخٌراً فٌما ٌتعلق بعدد اللٌالً السٌاحٌة، 1,1

لٌالً بنسبة  3%، ٌلٌهم من تقل عدد لٌالٌهم السٌاحٌة عن 51,5لٌالً  5-3السٌاحٌة ما بٌن 
%، وأخٌراً من ٌزٌد 15,6لٌالً بنسبة  11-5ن %، ثم من ٌتراوح عدد لٌالٌهم السٌاحٌة ما ب26,1ٌ

 %.5,1لٌالً بنسبة  11عدد لٌالٌهم السٌاحٌة عن 

5 

 44,2 233 رحالت  3أقل من 

 44,1 236 رحلة  5 -3

 1,2 43 رحلة  5 -5

 2,1 15 رحالت 5أكثر من 

1 

 11,3 421 ترفٌهٌة

 2,1 15 زٌارة أصدقاء

 1,5 45 ثقافٌة

 6,3 33 عمل

 1,1 6 أخرى

9 

 26,1 141 لٌالً 3أقل من 

 51,5 266 لٌالً 5 – 3

 15,6 93 لًلٌا 5-11

 5,1 25 لٌالً 11أكثر من 



 

 

صمة األٌكولوجٌة فى حماٌة والحفاظ على البٌبة فى المقصد تساعد الب
 السٌاحى .

4,21 1,62 

تحقق البصمة األٌكولوجٌة اإلنسجام والتوافق مع البٌبة فى المقصد 
 السٌاحى .

4,15 1,52 

تعزز البصمة األٌكولوجٌة األخالقٌات البٌبٌة اإلٌجابٌة نحو البٌبة فى 
 المقصد السٌاحى.

3,14 1,65 

البصمة األٌكولوجٌة المعاٌٌر البٌبٌة التنظٌمٌة للحد من اآلثار  توفر
 السلبٌة للتنمٌة السٌاحٌة فى المقصد السٌاحى.

3,16 1,51 

تحافظ البصمة األٌكولوجٌة على حق األجٌال القادمة فى اإلستمتاع بالبٌبة 
 الطبٌعٌة.

4,19 1,15 

ة للحفاظ على البٌبة تساعد البصمة األٌكولوجٌة فى الحد من اآلثار البٌبٌ
 بالمقصد السٌاحى .

4,19 1,56 

 1,65 3.15 هناك اتجاهات متزاٌدة من السابحٌن نحو السٌاحة المستدامة

 1,61 3,91 تعد البصمة البٌبٌة مإشر بٌبً ربٌسً للسٌاحة المستدامة

4,00 0,44 

 

واالنحراف  4,11ر البصمة األٌكولوجٌة بلغ ٌتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابً لمحو   
، وهذا ٌرجع إلً أن البصمة اإلٌكولوجٌة تساهم بشكل كبٌر فً الحفاظ علً البٌبة 1,54المٌعاري بلغ 

من خالل تقلٌل اآلثار السلبٌة علٌها، وتحقٌق االنسجام والتوافق مع البٌبة فً المقصد السٌاحً، 
ة نحو البٌبة فً المقصد السٌاحً، والحد من اآلثار السلبٌة وتعزٌز األخالقٌات البٌبٌة اإلٌجابٌ

لمشروعات التنمٌة السٌاحٌة علً البٌبة، وتحقٌق التنمٌة المستدامة، بجانب كونها مإشراً بٌبٌاً ربٌسٌاً 
 ة.للسٌاحة المستدام

 

 1,33 3,94 فى رأٌى معظم السابحٌن لدٌهم رأى إٌجابى عن هذا المقصد السٌاحى.

 3,93 4,11 أمتلك صورة ذهنٌة فرٌدة وجٌدة عن هذا المقصد السٌاحى.

ه شهرة كبٌرة مقارنة بالمقاصد السٌاحٌة هذا المقصد السٌاحى لدٌ
 األخرى.

4,34 3,85 

 3,86 4,31 أختار هذا المقصد السٌاحى ألنه ٌحترم البٌبة الطبٌعٌة وٌحافظ علٌها

 3,59 4,35 سوف أوصى أصدقابى وأقاربى بزٌارة هذا المقصد السٌاحى

 3,77 4,34 هذا المقصد السٌاحى ٌستحق الزٌارة لقٌمته السٌاحٌة والبٌبٌة.

 3,81 4,38 ٌسعدنى كثٌرا أن أتمكن من زٌارة هذا المقصد السٌاحى.

 3,84 4,34 لدى الرغبة فى العودة لزٌارة هذا المقصد السٌاحى.

أثق بهذا المقصد السٌاحى والذى ٌحافظ على البٌبة من أجل األجٌال 
 القادمة.

4,13 3,75 

 1,36 4.31 السٌاحٌة اتباع المعاٌٌر البٌبٌة  ترفع من مستوى تجربتى



 

 

فً اختٌار المقصد  هماتجاهاتمستوي استجابات السابحٌن نحو  اتفاع( 3رقم )جدول الٌوضح   
ٌري  حٌث. 1,95، واالنحراف المعٌاري 4,14وبلغ المتوسط الحسابً للمحور ككل السٌاحً، 

الحسابً  بحٌن لدٌهم آراء إٌجابٌة عن المقصد السٌاحً، وبلغ المتوسط% أن معظم السا51,6
% علً امتالك صورة ذهنٌة وجٌدة عن المقصد السٌاحً الذي ٌزورونه، 11,4، كما أكد 3,94

% بؤن المقصد الذي ٌزورونه لدٌه شهرة كبٌرة 55,9، وأجاب 4,12وبلغ المتوسط الحسابً 
% إلً إختٌارهم 55,5. وأشار 4,14ي، وبلغ المتوسط الحسابً بالمقارنة بالمقاصد السٌاحٌة األخر

، بٌنما أكد 4,11للمقصد السٌاحً ألنه ٌحترم البٌبة الطبٌعٌة وٌحافظ علٌها، وبلغ المتوسط الحسابً 
% علً أنهم سٌوصون أصدقابهم وأقاربهم بزٌارة المقصد السٌاحً الذي ٌقومون بزٌارته، 59,3

% أشاروا إلً أن المقصد السٌاحً الذي 59,5، كما أن هناك 4,15 وبلغ المتوسط الحسابً
% 11,3 ، وٌري4,14ٌزورونه ٌستحق الزٌارة لقٌمته السٌاحٌة والبٌبٌة، وبلغ المتوسط الحسابً 

. 1,11ء إذا ما تمكنوا من زٌارة مقصد سٌاحً معٌن، وبلغ المتوسط الحسابً أنهم سٌكونوا سعدا
رغبتهم القوٌة فً تكرار المقصد السٌاحً مرة أخري، وبلغ % ب59,5باإلضافة إلً ذلك، أجاب 

% فً المقصد السٌاحً الذي ٌزورونه نظراً ألنه 11,1، بٌنما ٌثق 4,14المتوسط الحسابً لذلك 
، وأخٌراً، أشار 4,11ٌهتم بالحفاظ علً البٌبة من أجل األجٌال القادمة، وبلغ المتوسط الحسابً 

 .4,11حٌة، وبلغ المتوسط لبٌبٌة ترفع من مستوي تجربتهم السٌا% إلً أن إتباع المعاٌٌر ا51,6

تم إجراء اختبار معامل االرتباط بٌرسون الستكشاف العالقة بٌن البصمة األٌكولوجٌة واتجاهات 
 السابحٌن فً اختٌار المقصد السٌاحً. 

 

 

1,499 1,111 
 

( وجود عالقة ارتباط موجبة بٌن البصمة اإلٌكولوجٌة واتجاهات السابحٌن فً 4ٌوضح جدول رقم )
%. 99% ودرجة ثقة 1عند معدل خطؤ  1,111اختٌار المقصد السٌاحً، حٌث بلغت المعنوٌة .

، وهو ارتباط طردي متوسط، بمعنً ارتباط البصمة 1,499كما بلغت قٌمة معامل االرتباط 
 اإلٌكولوجٌة باتجاهات السابحٌن فً اختٌار المقصد السٌاحً بدرجة متوسطة.

 

 

 المتغير

 

 

Coefficients 

 معامالت
T 

 المحسوبة

مستوي 
 المعنوية

 
R 

 
R

2
 

 

 fقيمة 
مستوي 
 المعنوية

 3,333 15,436 1,113 ثابت االنحدار

3,499 
 

3,148 
 

البصمة  3,333 174,111
 اإليكولوجية

3,456 13,196 3,333 

البصمة اإلٌكولوجٌة واتجاهات تؤثٌر معنوٌة بٌن ( أن هناك عالقة 5ٌتضح من جدول رقم )    
( بمستوي  154,112المحسوبة )  F، حٌث بلغت قٌمة  السابحٌن فً اختٌار المقصد السٌاحً

اتجاهات ( وهً أكبر من قٌمتها الجدولٌة ، وٌوضح هذا الجدول نسبة التغٌٌر فً  1,111معنوٌة ) 
، حٌث بلغت قٌمة معامل لبصمة اإلٌكولوجٌةامن خالل  السابحٌن فً اختٌار المقصد السٌاحً

 24,1" ٌإثر بنسبة )  البصمة اإلٌكولجٌة( ، والتً تعنً أن المتغٌر المستقل "  1,241االنحدار) 
، وهو ما يؤكد صحة " اتجاهات السابحٌن فً اختٌار المقصد السٌاحً% ( فً المتغٌر التابع " 

الفرض الذي يشير إلي 



 

 

 

ATT = 2.220 +.456* ECO 

 اتجاهات السابحٌن فً اختٌار المقصد السٌاحًٌمثل = 

 ٌكولوجٌةالبصمة اإل تمثل= 

توصلت الدراسة إلً عدد من النتابج الهامة، والتً ٌمكن تلخٌصها علً النحو  

التالً:. 
بٌن البصمة اإلٌكولوجٌة واتجاهات السابحٌن  1,499هناك عالقة ارتباط طردٌة ومتوسطة بقٌمة 

% علً اتجاهات 24,1وجٌة تإثر بنسبة فً اختٌار المقصد السٌاحً. كما أن البصمة اإلٌكول
 السابحٌن فً اختٌار المقصد السٌاحً.

تساعد البصمة اإلٌكولوجٌة فً الحفاظ علً البٌبة من خالل تقلٌل اآلثار السلبٌة علٌها، وتحقٌق كما 
فً االنسجام والتوافق مع البٌبة فً المقصد السٌاحً، وتعزٌز األخالقٌات البٌبٌة اإلٌجابٌة نحو البٌبة 

المقصد السٌاحً، وتوفٌر المعاٌٌر البٌبٌة التنظٌمٌة للحد من اآلثار السلبٌة للتنمٌة السٌاحٌة فً 
المقصد السٌاحً. كما تعد البصمة البٌبٌة مإشراً بٌبٌاً ربٌسٌاً للسٌاحة المستدامة، وتساهم فً الحفاظ 

تجاهات متزاٌدة من السابحٌن علً حقوق األجٌال القادمة فً االستمتاع بالبٌبة الطبٌعٌة، ووجود ا
 نحو السٌاحة المستدامة.

هناك اتجاهات إٌجابٌة لدي السابحٌن فً اختٌار المقصد السٌاحً، حٌث ٌمتلك معظم كذلك فإن 
هإالء السابحٌن آراء إٌجابٌة عن تلك المقاصد. بجانب امتالكهم صورة ذهنٌة فرٌدة وجٌدة عن 

قصد الذي ٌزورونه، واحترامه البٌبة الطبٌعٌة المقصد السٌاحً الذي ٌزورونه، وشهر الم
والمحافظة علٌها. باإلضافة إلً أن هإالء السٌاح سٌوصون أصدقابهم وأقاربهم بزٌارة تلك 
المقاصد، ألنها تستحق الزٌارة لقٌمتها السٌاحٌة والبٌبٌة، بجانب رغبتهم القوٌة فً تكرار زٌارة تلك 

 المقاصد، لثقتهم فٌها.

ضرورة الحفاظ على التوازن األٌكولوجى والتنوع البٌولوجى من خالل حصر المواقع الطبٌعٌة  -
ذات الجذب السٌاحى وتقوٌمها وإعادة تؤهٌل للمناطق المتدهورة منها وتوفٌر البنٌة األساسٌة الالزمة 

اء الفنادق المتوافقة بٌبٌاً أو النزل البٌبٌة وبما ال لتنمٌة وتطوٌر السٌاحة البٌبٌة والمتمثلة فى إنش
 ٌتعارض مع مبادئ ومقومات التصمٌم والتخطٌط المستدام.

 

بناء وتنمٌة سٌاحة بٌبٌة مستدامة وذلك من خالل التعاون بٌن القطاعٌن العام والخاص فى تنمٌة  -
ة وترشٌد إستخدام الموارد الطبٌعٌة فى المنشآت السٌاحٌة واإلهتمام سٌاسات وبرامج حماٌة البٌب

بموضوع معالجة المخلفات الضارة بالبٌبة، والعمل على أن تكون السٌاحة البٌبٌة نابعة من المجتمع 
 ومحافظة على قٌمه اإلجتماعٌة.

 

بصفة دورٌة بدراسة إتجاهات السابحٌن من أجل معرفة ٌجب على الشركات السٌاحٌة القٌام  -
رغباتهم وإحتٌاجاتهم فى الخدمات المقدمة كؤن تقوم بصفة دورٌة بإعداد قوابم واستقصاء وتقدمها 

 للسابحٌن للتعرف على إتجاهاتهم حول المقصد السٌاحى والخدمات المقدمة به.
 

ت تضمن حماٌة البٌبة فى المناطق السٌاحٌة وإلزام كافة المإسسات وضع قوانٌن وتشرٌعا -
السٌاحٌة بإتباعها، وفرض غرامات مالٌة صارمة على كل من ٌتعدى على المواقع السٌاحٌة البٌبٌة 

 خاصة فى مناطق المحمٌات الطبٌعٌة.



 

 

 َ اإلجتّبع١خ. األسدْ: داس اٌششٚق ٌٍٕشش. ( إٌّٙج اٌعٍّٟ ٚتطج١مبتٗ فٟ اٌعٍٛ 500٢) أثشاػ ، ثشا١ُ٘ إ

( اٌّح١ّبد اٌطج١ع١خ فٟ ِصش) اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌتشش٠عبد ٚاإلتفبل١بد اٌّتعٍمخ ثٙب(. 5005ِحّذ ) ،إثشا١ُ٘

 ِصش: ٚصاسح اٌذٌٚخ ٌشئْٛ اٌج١ئخ. 

خ ( عٍٛن اٌّغتٍٙه دساعخ تح١ٍ١ٍخ ٌٍمشاساد اٌششائ١خ ٌألعشح اٌغعٛد٠خ، ِىتج5002اٌجش٠غٟ، خبٌذ )

 اٌٍّه فٙذ اٌٛط١ٕخ، اٌطجعخ اٌخبٌخخ، اٌش٠بض، اٌغعٛد٠خ.

، ٌجبِع٠خداس اٌس، اٌِعبصق ا٠ٌٚتع(  ا500٢ْ )٠ِبس، إشم٠د ؛  ِحَِ، ٠ظٌعد اعثء؛ عالٚٞ، ثبسٌغا

 ٠خ.دسإلعؤا

( سوبئض اٌجٕبء إٌفغٝ: دساعخ تح١ٍ١ٍخ تفغ١ش٠خ تٛج١ٙ١خ فٝ عٍٛن اإلٔغبْ، 5002اٌفشِبٜٚ، حّذٜ )

 ٚاٌتٛص٠ع، اٌطجعخ األٌٚٝ، ِصش. ا٠تشان ٌٍٕشش

( دراسة األثر البٌبً علً المبانً الترفٌهٌة معمارٌاً وعمرانٌاً، مجلة جامعة 2114أومري، أدٌب )
 .149 -131(، 6)36تشرٌن للبحوث والدراسات العلمٌة، 

١خ ( اتجب٘بد اٌّغتٍٙه ٔحٛ ششاء إٌّتجبد اٌغزائ١خ اٌٛط5000ٕثبششاح١ً، عٛض ٚاٌجش٠شٞ، صبٌح )

(، 0)5ٚاألجٕج١خ دساعخ اعتطالع١خ ٢ساء ع١ٕخ ِٓ اٌّغتٍٙى١ٓ فٟ ِحبفظخ عذْ، ِجٍخ اٌعٍَٛ االداس٠خ، 

000- 05٢ . 

( اٌخذِبد اٌغ١بح١خ ٚأحش٘ب عٍٟ عٍٛن اٌّغتٍٙه دساعخ حبٌخ ِجّٛعخ ِٓ اٌفٕبدق 5002ثشٔجٟ، أ٠ّٓ )

خ ٚعٍَٛ اٌتغ١١ش، جبِعخ أِحّذ ثٛلشح اٌجضائش٠خ، سعبٌخ ِبجغت١ش غ١ش ِٕشٛسح، و١ٍخ اٌعٍَٛ االلتصبد٠

 ثِٛشداط، اٌجضائش.

 (  ثحٛث ٔفغ١خ ٚتشث٠ٛخ، داس إٌٙضخ اٌعشث١خ، ث١شٚد، ٌجٕبْ.5002خ١ش هللا، ع١ذ )

( عجع ِحبضشاد حٛي األعظ اٌع١ٍّخ ٌىتبثخ اٌجحج اٌعٍّٝ، د٠ٛاْ 0221سضٛاْ، ِحّٛد )

 اٌّطجٛعبد اٌجبِع١خ، اٌجضائش.

 ُ إٌفظ االجتّبعٝ، داس عبٌُ اٌىتت، اٌطجعخ اٌغبدعخ، اٌمب٘شح.( ع5000ٍص٘شاْ، حبِذ )

( عٍٛن اٌغبئح ٚدٚسٖ فٝ تحذ٠ذ إٌّظ اٌغ١بحٟ، ِجٍخ اٌعٍَٛ االلتصبد٠خ ٚاالداس٠خ، 500٢عبٌُ، عبٌُ )

01(8٢ ،)11-٢0 . 

طجعخ ( ِجبدئ اٌتغ٠ٛك، داس ا١ٌبصٚسٜ اٌع١ٍّخ ٌٍٕشش ٚاٌتٛص٠ع، ا5005ٌعبشٛس، ٔع١ُ  ٚعٛدح، سش١ذ )

 األٌٚٝ، األسدْ.

( دٚس االتفبلبد اٌج١ئ١خ اٌذ١ٌٚخ فٟ حّب٠خ األٔظّخ اٌج١ئ١خ اٌٙشخ فٟ ظً ضٛاثظ 5002عجذاٌح١ٍُ، صبٌح )

اٌت١ّٕخ اٌّغتذاِخ دساعخ حبٌخ اٌذٚي اٌعشث١خ اٌتبثعخ ٌّٕظّخ األعىٛا، ِشوض اٌذساعبد ٚاٌجحٛث اإلٔغب١ٔخ 

 .511 -0٢٢(، 0)8صبد ٚاٌتغ١١ش، ٚاإلجتّبع١خ، ِجٍخ ٍِفبد األثحبث فٝ اإللت

( األعظ اٌع١ٍّخ ٌٍتغ٠ٛك اٌغ١بحٝ ٚاٌفٕذلٝ ٚتجبسة عشث١خ، إٌّظّخ 5001عجذ اٌغ١ّع، صجشٜ )

 اٌعشث١خ ٌٍت١ّٕخ اإلداس٠خ، ِصش.

(  عٍٛن اٌّغتٍٙه )ِذخً اعتشات١جٝ(، داس إٌّب٘ج ٌٍٕشش ٚاٌتٛص٠ع، اٌطجعخ 5001عج١ذاد، ِحّذ )

 األٌٚٝ، عّبْ، األسدْ.

 ٠خ.دسإلعؤ، اٌجبِع٠خ داس اٌن ، اٌِعتٍٙٚن افٟ عٍساءاد (  ل5001ْ )٠ِس ، أعِ

( تم٠ُٛ أحش ِغبق اٌعٍَٛ اٌج١ئ١خ فٟ تغ١١ش اٌجصّخ اال٠ىٌٛٛج١خ ِٚىٛٔبد اٌخمبفخ 5005عّشاد، أ٠ّٓ )

خ، جبِعخ اٌج١ئ١خ ٌذٞ طٍجخ جبِعخ اٌعٍَٛ ٚاٌتىٌٕٛٛج١ب األسد١ٔخ، سعبٌخ دوتٛساٖ غ١ش ِٕشٛسح، و١ٍخ اٌتشث١

 ا١ٌشِٛن، األسدْ. 



 

 

(  عٍٛن اٌّغتٍٙه )عٛاًِ اٌتأح١ش إٌفغ١خ(، اٌجضء األٚي د٠ٛاْ اٌّطجٛعبد 5001ع١غٝ، عٕبثٝ )

 اٌجضائش٠خ، اٌجضائش.

( أحش ععش اٌخذِخ عٍٟ اتخبر اٌمشاس اٌششائٟ ٌٍّغتٍٙه إٌٙبئٟ )دساعخ حبٌخ 5005ٌغجظ، ععذ )

ت١ش غ١ش ِٕشٛسح، و١ٍخ اٌعٍَٛ االلتصبد٠خ ٚاٌعٍَٛ اٌتجبس٠خ اٌخطٛط اٌج٠ٛخ اٌجضائش٠خ(، سعبٌخ ِبجغ

 ٚعٍَٛ اٌتغ١١ش، جبِعخ اٌجضائش، اٌجضائش. 

( اٌعٛاًِ االجتّبع١خ ٚاٌخمبف١خ ٚعاللتٙب ثتغ١ش عٍٛن اٌّغتٍٙه اٌجضائشٞ دساعخ ١ٌٔٛ500٢ظ، عٍٟ )

َ االجتّبع١خ، جبِعخ ِٕتٛسٞ ١ِذا١ٔخ ثغط١ف، سعبٌخ دوتٛساٖ غ١ش ِٕشٛسح، و١ٍخ اٌعٍَٛ االٔغب١ٔخ ٚاٌعٍٛ

 لغٕط١خ، اٌجضائش. 

( اٌخذِبد اٌغ١بح١خ ٚاٌفٕذل١خ ٚتأح١ش٘ب عٍٟ عٍٛن اٌّغتٍٙه دساعخ حبٌخ 5005ِغبِٚخ، ِجبسوخ )

ِجّٛعخ ِٓ اٌفٕبدق ٌٛال٠خ ِغتغبُٔ، سعبٌخ ِبجغت١ش غ١ش ِٕشٛسح، و١ٍخ اٌعٍَٛ االلتصبد٠خ ٚاٌعٍَٛ 

 ثىش ثٍمب٠ذ،اٌجضائش. اٌتجبس٠خ ٚعٍَٛ اٌتغ١١ش، جبِعخ أثٟ

( أ١ّ٘خ دساعخ عٍٛن اٌّغتٍٙه فٟ ص١بغخ االعتشات١ج١بد اٌتش٠ٚج١خ ٌٍّؤعغخ 5005ٚاٌٟ، عّبس )

االلتصبد٠خ )دساعخ حبٌخ ششوخ اٌخطٛط اٌذ٠ٚخ اٌجضائش٠خ(، سعبٌخ ِبجغت١ش غ١ش ِٕشٛسح، و١ٍخ اٌعٍَٛ 

 اٌجضائش. االلتصبد٠خ ٚاٌعٍَٛ اٌتجبس٠خ ٚعٍَٛ اٌتغ١١ش، جبِعخ اٌجضائش، 
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Abstract 

The Ecological Footprint is an essential indicator of sustainable development in 

the tourist destination, It also influences the tourists' attitudes in determining 

and choosing the tourist destinationThe study aims to explore the impact of 

Ecological Footprint on tourist attitudes in choosing the tourist destination. 611 

Questionnaires were distributed to a random sample of tourists of different 

nationalities, while 527 forms were valid for statistical analysis. The study 

found that There is a positive correlation between Ecological Footprint and 

tourist attitudes in choosing the tourist destination.The study revealed that there 

is a significant relationship between Ecological Footprint and tourist attitudes 

in choosing the tourist destination.The Ecological Footprint contributes 

significantly to the preservation of the environment by reducing the negative 

impacts on it, and to achieve sustainable development, As well as being a 

major environmental indicator of sustainable tourism.  
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