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  قراراال

  

يل درجة الماجستير وأنها نتيجة أبحـاثي الخاصـة         أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لن        

باستثناء ما تم االشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجة عليا                    

  .ألي جامعة أو معهد

  

  

  :...................التوقيع

  

  ابراهيم سعد أحمد غروف

  

  21/2/2010.:التاريخ



  

ب   

  شكر وعرفان
  

  .له الفضل اوالً واخيراًو ،الحمد اهللا

  

وكافة  دس، ممثلة بكادرها االداري واالكاديمي،    ق جامعة ال  إلىتقدم الباحث بكل من الشكر والتقدير       ي

  .موظفيها وعامليها التاحتهم الفرصة له لاللتحاق بالدراسة في الجامعة ولدوام المساعدة والعون

  

  .يمية واالدارية لما بذلوه ويبذلوه من جهد وعطاء بهيئته االكادمعهد التنمية المستدامة ممثالً إلىو

خص الباحث بالشكر واالمتنان الدكتور زياد قنام المشرف الرئيس لهذه الدراسة، والذي لم يبخـل    يو

  .بتوجيهاته وعلمه وجهده ووقته طيلة فترة العمل في هذه الدراسة

  

لة لما قـدماه مـن مالحظـات     ممتحني الرسا ،  خالد صوالحة   والدكتور ،عبد الناصر مكي   والدكتور

  .علمية ساهمت في االرتقاء بمستواها العلمي

  

  الدكتور فايز فريجـات،   و الدكتور غسان سرحان،  و  الدكتورة فدوى اللبدي،   ، محكمين االستبانة  إلىو

سـتاذ بـيهس    واأل واألستاذة أحسان غـروف،    ،األستاذ ابراهيم جاد اهللا   وستاذ عماد األطرش،    األو

   .محارمة

  

 أديب أبو خليل مدير عام ارتباط المعـابر فـي وزارة الـشؤون               األخ إلىقدم بجزيل الشكر    كما أت 

  .المدنية، لتشجيعه ومساهمته في اتاحة الفرصة لي لمتابعة دراستي

  

سـتاذ ماجـد    األوالدكتور أسماعيل أدعيـق،     و الدكتور سامي مسلم،     إلىكما وأتقدم بالشكر الجزيل     

األسـتاذ غالـب   واألستاذ حسن صـالح،  واألستاذ أيمن أبو ظاهر، و، األستاذ أياد حمدان  و الفتياني،

 . لمقابالتهم وتقديمهم المعلومات للدراسة    األستاذ سليمان العيسى،  واألستاذ ابراهيم عبيات،    وعواطلة،  

وه لينا سالمه، وخلود عالني لما قدم     و  غروف،  وشروق  أنهار  واألخوات ، األخ عيسى حزبون   إلىو

، في الدراسـة    والزمالء والزميالت   كافة المبحوثين  إلىو .ضير هذه الرسالة  لي من مساعدة في تح    

  .والعمل الذين لم يبخلوا بالعون والمساعدة

  

  ابراهيم سعد أحمد غروف



  

ج   

  تعريفات

  
 السياحة

  

إلطالع على  األرض للعبادة أو التجارة أو الترفيه أو        االذهاب والسير في    :

  .)2002 ني،المد(ثقافات الشعوب وخبراتها وغيرها 

 البيئة

  

المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من هـواء ومـاء               :

المجلـس  ( وتربة، وما عليها من منشات، والتفاعالت القائمة فيما بينهـا         

  .)1999 ،التشريعي الفلسطيني

مـل   مواقع طبيعية تعيش نوعاً من التوازن الطبيعي بغرض تأ         إلىالسفر    :  السياحة البيئية

 ميـاه،  طيـور،  حيوانات، نباتات،(الستمتاع بجمال عناصرها    الطبيعة وا 

أو الدراسة والبحث العلمي بما يعـود علـى المجتمـع           )  وجبال ،غابات

المحلي بفائدة اقتصادية واجتماعية في ظل تعاون بين كافـة األطـراف            

نحو ) الزائرين، المجتمع المحلي، الجهات الرسمية وغيرها ذات العالقة       (

  .محافظة على سالمة واستدامة هذه المواقع وعناصرهاال

المحافظة على عناصر البيئة والحد من تلوثها، واالرتقاء بها أو تدهورها             :  حماية البيئة

  .)1999 ،المجلس التشريعي الفلسطيني( ومنع التلوث أو التدهور

نها رفـع مـستوى     نشر المعرفة التي تعزز المبادى والقيم التي من شـأ           :  التوعية البيئية

المجلس التـشريعي   ( الوعي العام الالزم للمحافظة على البيئة وعناصرها      

  .)1999 ،الفلسطيني

تمتـع  ت،  )بيئي ديني، تاريخي، اثري،( تحتوي على موقع     منطقة جغرافية   :  الموقع السياحي

  . ومرافق وخدمات سياحية،بجذب وبنية تحتية

  التنمية

  

مجتمع الذي تتوجه إليـه، وبـالطبع فهـذا         إحداث نوع من التغيير في ال       :

 و ، رفع المستوى االقتصاديإلىالممكن أن يكون ماديا يسعى  التغيير من

قد يكون معنويا يستهدف تغييـر اتجاهـات         و التكنولوجي لذات المجتمع،  

  ).1989 ،اللجنة العالمية للبيئة والتنمية ( وميولهم، وتقاليدهم،الناس

  التنمية المستدامة
 

لتحقيـق    أوضاع أكثر تقدما   إلىية نقل المجتمع من األوضاع القائمة       عمل  :

 تسعى أساسا لرفع مستوى معيشة المجتمع ككل من كافـة           ،أهداف محددة 

 واقتصاديا، وذلك في إطار الموارد المتاحـة        ،واجتماعيا،  جوانبه عمرانيا 

  .)1989 اللجنة العالمية للبيئة والتنمية،(

ــى ــة البن  والمطـارات  ، وتشمل شبكات الطـرق  ،البنى التي تساعد العمل السياحي      : التحتي



  

د   

  . وتجهيزات المواقع السياحية، والمجاري، والمياه،والكهرباء  السياحية

ــى ــة البن  الفوقي

  السياحية

 ومحـالت   ، ومكاتب سياحية  ،يتعلق بالعمل السياحي من فنادق     هي كل ما    :

  .التحف الشرقية

 الطبيعة من مخزونات طبيعية يستلزمها بقاء اإلنسان        فييوجد  هي كل ما      :  الموارد الطبيعية

الموسوعة العربية للمعرفة من اجل التنمية      ( أو يستخدمها لبناء حضارته   

  .)2006 ،المستدامة

المناطق المحددة لحماية أنواع معينة من الكائنات الحيـة او أي انظمـة               :  المحميات الطبيعية

ية والتي يمنع ازالتهـا أو التـأثير        قيمة طبيعية او جمال   بيئية أخرى ذات    

 .) 1999 ،المجلس التشريعي الفلسطيني( عليها أو اهالكها

 عبارة عن مجموعة من األفراد الذين يعيشون في منطقة جغرافية معينة،            :  المجتمع المحلي

ويتفاعلون مع بعضهم البعض أكثر من تفاعلهم مع األفراد والجماعـات           

فراد شعور واضح باألنتماء لمجتمعهم من      ويوجد لدى هؤالء األ    األخرى،

 سؤوليات معينة خالل أهتمامات مشتركة وأحساسيس مشتركة بواجبات وم      

  ).2007غنيم وأبو زنط، (

 ،يعرف أحياناً بأسم عناصر الجذب السياحي، ويشمل مجموع المقومـات           :  العرض السياحي

بلـد مـا،     والثقافية فـي     ، والحضارية ، والتاريخية ،والمعطيات الطبيعية 

وكذلك خدمات البنية التحتية، وخدمات البنية السياحية االساسية في ذلـك           

  ).1999 غنيم وسعد،( البلد

 من الـدول    اتيقصد به مدى مشاركة السكان المحليين واالفراد والجماع         :  الطلب السياحي

  . )1999 غنيم وسعد،( األخرى في النشاطات السياحية المختلفة لبلد ما

عالم الـذي يتنـاول الـشؤون الـسياحية بجميـع جوانبهـا             هو ذلك اال    :  سياحياألعالم ال

 ، وبكل الوسائل االعالنيـة المقـروءة      ، والبيئية ،جتماعية واال ،قتصاديةاال

  . والمرئية،والمسموعة

 ، ودوافع اسـتهالك المنـتج الـسياحي       ،ذلك النشاط الذي يخلق رغبات      :   التسويق السياحي

وجذب أكبر عدد ممكـن مـن طـالبي هـذه            ،وتوسيع السوق السياحية  

  ومـستهلكيها  ، وهو ذلك االتصال المستمر بين صناعة السياحة       ،الخدمات

   .)2009 جاد اهللا،(

وهو جزء من    تجاه المواقع ذات األهمية السياحية،    اعملية توجيه السائح ب     :  ياالرشاد السياح

 أو شـركاء بأهميـة الموقـع        ،عمل مركز حول تعريف جهات فعالـة      

  .سياحيال



  

ه   

هو الشخص الذي سافر خارج محل إقامته األصـلي ألي سـبب غيـر                :  السائح

أو غير بلده   ) السائح الوطني   (  سواء كان داخل بلده      ، أو الدراسة  ،العمل

 ساعة وان قلت عن ذلك أصبح       24ولفترة تزيد على    ) السائح األجنبي   ( 

  .)2005 ،منظمة السياحة العالمية(متنزها 

ض المنخفضة، وهي تسمى محلياً وادي األردن الذي يعد من أكثـر            األر  :  األغوار

ويقصد بها فـي هـذا       أماكن األرض أنخفاضاً عن مستوى سطح البحر،      

البحث المنطقة الفلسطينية في منطقة غور األردن وتتمثل فـي محافظـة            

الموسـوعة  (واألجزاء الغورية في محافظات نـابلس وطوبـاس         أريحا  

  .)1996 الفلسطينية،

هي نقطة التالقي بين أحتياجات الزوار والمنطقة المضيفة لهم، بما يؤدي             :  سياحة المستدامةال

 حماية فرص التطوير المستقبلي ودعمها، بحيث تدار جميع المصادر          إلى

 والروحية، ولكنها في    ، واالجتماعية ،بطريقة توفر االحتياجات االقتصادية   

 ،نمط البيئـي الـضروري     وال ،الوقت ذاته تحافظ على الواقع الحضاري     

   .)2003 السماوي،( والتنوع الحيوي وجميع مستلزمات الحياة وأنظمتها

 تنوع  إلىتنوع الحياة بكل أشكالها، وجميع مستويات أنظمتها، ويعود         هو    :  التنوع الحيوي

بيرلمـان وأديلـسون،    (الجينات، واألنظمة البيئية، وتنـوع المخلوقـات        

1997.(  

 أو  ،كل ما يؤثر على البيئة سلباً سواء بالتأثير في جميع عناصر البيئة           هو    :  التلوث البيئي

  ).2007قاسم، ( غير الحية هما يؤثر في تركيب عناصر الطبيع

  

  



  

و   

  مختصرات

  
ــساعدة  ــة لم ــسة األمريكي المؤس

  جئين في الشرق األدنىالال

: American Near East 
Refugee Aid  

:  ANERA  

 Asociacion De Cooperacion :  ني مؤسسة التعاون الثقافي األسبا
Cultural Espana  

:  ACCE  

 German House For :  مؤسسة البيت األلماني للتنمية
Development Cooperation  

:  GHDC

Global Environment Faciliy  :  GEF :  مرفق البيئة العالمي

 United nation Development  :  برنامج األمم المتحدة األنمائي
Program

:  UNDP

The World Bank  :  WB  :  البنك الدولي

Wildlife Palestine Society   :  WLPS :  جمعية الحياة البرية في فلسطين

 Palestinian Agricultural  :  اتحاد لجان االغاثة الزراعية
Relief Committees

:  
  

PARC

 Japan International    الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
Cooperation Agency

JICA

   للعلوم االحصائيةحزمة ال

  االجتماعية

:  Statistical Package for 
Social Sciences  

:SPSS  

Analysis of variance:  ANOVA  :  تحليل التباين

World Wildlife Fund  WWF  :  صندوق حماية الحياة البرية

لحمايـة وصـون    االتحاد العالمي   

  الطبيعة

:  International Union for 
Conservation of Nature

  IUCN

  



  

ز  

  ملخص الدراسة

  
ومثل فيها األفـراد    . 2009ُأجريت هذه الدراسة في الفترة الواقعة بين شهري أيار و كانون األول             

في ) تنموية وبحثية (ذوي العالقة في المؤسسات الدولية، والمؤسسات الرسمية، وتلك غير الحكومية           

وألغراض . مجتمع المحلي في منطقة األغوار الجنوبية مجتمع المبحوثين       الضفة الغربية، وقيادات ال   

أهم المواقع  : تحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة للتعرف على واقع األغوار الجنوبية من حيث            

السياحية البيئية، ومقومات السياحة البيئية، ومعيقات السياحة البيئية، واليـات األرتقـاء بالـسياحة              

 إلىوأما مقياس االداة فجاء مقسما      . والدور المتوقع للسياحة البيئية في تنمية المجتمع المحلي       البيئية،  

). 3، 2، 1( ثـالث مـستويات   إلىوكل منها قسم ) 1، ضعيفة 2، متوسطة   3كبيرة  (ثالثة درجات   

ة واجريت الدراس . مبحوث كعينة صدفية من مجتمع المبحوثين     ) 175(ولقد تم توزيع اإلستبانة على      

  .,Excel) (SPSSبحسب أسس المنهج الوصفي، وتم تحليل وعرض البيانات باالستعانة ببرنامجي 

  

وأما أهم النتائج، فجاءت بأن أهم المواقع السياحية البيئية في األغوار الجنوبية هي البحـر الميـت،                 

ا أهم  وأم. على الترتيب ) 2.52،  2.67،  2.74(وجبل قرنطل، وعين الفشخة، وبمتوسطات حسابية       

علـى المـستوى    : الجابات فجاءت كما يـأتي    لمعيقات السياحة البيئية بحسب المتوسطات الحسابية       

، وعلـى   )2.61(، وضـعف االعـالم الـسياحي        )2.70(المؤسسي ضعف األستثمار في السياحة      

، ومنع السياح العرب من الزيارة      )2.85(المستوى السياسي، عدم وجود سيادة وطنية على المعابر         

، واالسـتغالل   )2.64(، وعلى مستوى الموارد الطبيعية، ضعف تدفق العديد من الينـابيع            )2.79(

، وعلى مستوى البنى التحتية والفوقية، نقص المرافق الصحية فـي           )2.64(الجائر للموارد الطبيعية    

التي وأما أهم مقومات السياحة البيئية      ). 2.47(، ونقص الخدمات السياحية     )2.50(المواقع السياحية   

على المستوى الطبيعي، وجود البحر الميت الفريد من نوعه في العـالم            : تمتلكها المنطقة فتمثلت في   

، و علـى المـستوى      )2.78(، وكون المنطقة أخفض نقطة في العالم عن سـطح البحـر             )2.86(

  ). 2.42(، وقيادة مؤسسية مؤمنة بالسياحة البيئية )2.43(المؤسسي، كوادر بشرية مؤهلة 

  

ا أهم اليات األرتقاء بالسياحة البيئية، بحسب المتوسطات الحسابية الجابات المبحوثين فجـاءت             وأم

، )2.71(على مستوى المؤسسي، وضع خطة أستراتيجية تركز علـى الـسياحة البيئيـة          : كما يأتي 

، وعلـى مـستوى     )2.69(، وتعميم ثقافة السياحة البيئية      )2.71(وتشجيع األستثمار السياحي البيئي     

، والمحافظـة   )2.65(، وتأهيل المناطق الطبيعيـة      )2.67(المناطق الطبيعية، تفعيل القوانين البيئية      

  ). 2.62(على التنوع الحيوي 
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وأما الدور المتوقع للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمع المحلي، بحسب المتوسطات الحـسابية              

، )2.74(صادي، المساهمة في زيـادة الـدخل        في المجال االقت  : الجابات المبحوثين فجاء كما يأتي    

، وفي المجال األجتماعي، تقوية ارتباط السكان بالمواقع السياحية         )2.63(وتشجيع السياحة الداخلية    

، )2.58(، وفي المجال الصحي، تـوفير ميـاه نظيفـة           )2.49(، وايجاد مجتمع مثقف بيئياً      )2.5(

ي المجال الثقافي، توسع فـي مجـال المعرفـة          ، وف )2.49(وتطوير المرافق الصحية في المنطقة      

، و في المجال البيئي، تعمـيم       )2.62(، واهتمام اكبر بالتراث من المجتمع المحلي        )2.62(الوطنية  

  ).2.57(، والمحافظة على البيئة )2.58(الثقافة البيئية 

  

بيئية خصوصا  في ضوء النتائج السابقة، توصي الدراسة بضرورة األستثمار في السياحة عموما وال           

في منطقة األغوار، ألنها تمتلك مقومات السياحة البيئية وذلك بالتنسيق ما بـين القطـاعين العـام                 

والخاص، والسعي اليجاد حل سياسي يتحقق من خالله وجود سيادة وطنية علـى المعـابر تـسمح                

علـى تـسويق   بالسياحة للعرب واألجانب على حد سواء في المناطق الفلسطينية، والعمل اعالميـاً         

المنطقة سياحيا محليا وعالميا، خصوصا البحر الميت على اعتباره من المواقع الـسياحية الفريـدة               

والغريبة من نوعها في العالم، وعمل دراسات وأبحاث للنباتات والحيوانات التي تتواجد في منطقـة               

 وتقديم الحوافز للقطاع    االغوار وذلك لحمايتها وأكثارها وحماية التنوع الحيوي، والعمل على تشجيع         

الخاص لألستثمار في السياحة البيئية، وأنشاء مؤسسة متخصصة لدعم األستثمار فـي مـشروعات              

  .السياحة البيئية، وأنشاء مراكز صحية قريبة من المواقع السياحية
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Proposed mechanisms for the development of Eco-Tourism in the Jordan 
Valley and the promotion of its expected role in achieving sustainable 
development. 

 
Abstract 

  
This study was conducted in the period between months of May and December 2009. The target 
group was concerned personnel in the international organizations, the official institutions and those 
non-governmental foundations (developmental and researches) in the West Bank, as well as leaders 
of the local community in southern part of the Jordan Valley. 
 
For the purposes of achieving the objectives of the project , a questionnaire has been planned in 
order to identify the reality of the southern part of the Jordan Valley in terms of: the most important 
eco-tourist sites, the incentives of eco-tourism, the hindrances of eco-tourism, the promotion 
mechanisms of eco-tourism and the expected role of eco-tourism in developing the local 
community. The measurement tool was divided into three degrees (large 3, medium 2, weak 1) 
each was divided into three levels (1, 2, 3). The questionnaire was distributed on (175) accidental 
sample of the group.  This research was undertaken in accordance with the basics of the descriptive 
approach, data was analyzed and displayed by using (SPSS, Excel) programs. 
 
As for the most significant results of the survey, it revealed that the most important places in the 
southern of the Jordan Valley are the Dead Sea, Mount of Temptation and Al-fashkha spring ,with 
the average of ( 2.74, 2.67,2.52 ) respectively. 
 
Regarding the most important obstacles of eco-tourism according to average of group answers were 
as follows: at the institutional level is the weakness of tourism investment ( 2.70) and lack of 
tourism information ( 2.61), and at the political level , the lack of national sovereign authority over 
borders (2.85) and the prevention of Arab tourists from visiting the tourist sites ( 2.79). At the level 
of natural sources, the weakness of flowage of many springs (2.64)  and the over-exploitation of 
natural resources ( 2.64) Furthermore, at the level of infrastructure and superstructure is the 
shortage of sanitation utilities in the tourist places ( 2.50) and the deficiency of tourist services 
 ( 2.47). 
 
On the other hand, the most important incentives of eco-tourism that the region owned were 
represented as follows: at the natural level is the pressence of the Dead Sea the unique natural site 
in the world (2.86) , and due to the count of the area as the lowest point in the world from the sea 
level ( 2.78).Moreover, at the institutional level is the availability of eligible human caders (2.43) 
and organizational leadership that believes in eco-tourism ( 2.42).  
 
Whereas, the most significant promotion mechanisms of eco-tourism according to average of group 
answers were as following: at the fundamental level are setting up a strategic plan that focuses on 
eco-tourism (2.71),  encouraging the eco-tourist investment (2.71)  and disseminating generally the 
culture of eco-tourism ( 2.69 ). Further, at the level of natural areas are the activation of the 
environmental laws (2.67) , the rehabilitation of natural zones (2.65)  and the conservation of 
biodiversity ( 2.62). 
 
In regard to the expected role of the eco-tourism in achieving the development of the local 
community according to the group answers were as follows: in the economic field, are the 
contribution to increase the revenue (2.74) and the encouragement of internal tourism (2.63). 
Besides, in the social field is to reinforce the relation of inhabitants with the tourist sites (2.50) and 
to find an environmentally educated society (2.49). Additionally, in the health field is to ensure the 
water quality (2.58) and to develop the health utilities in the region (2.49). As well as ,in the field 
of culture is spreading out the knowledge at the national level (2.62) and paying more attention and 
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care about the natural culture heritage, (2.62). More, in the field of environment is to disseminate 
generally the environmental culture ( 2.58) and  safekeeping and sustentation of environment (2.57)  
 
Finally and in the light of the previous outcomes, the study recommends that it is necessary to 
invest in general in tourism and in particular in eco-tourism in the Jordan Valley, since it has the 
inducements of eco-tourism, this can be done by the coordination between the public sector and the 
private sector. A political solution should be found in order to have a national sovereign authority 
over borders, so that it would allow tourism in the Palestinian territories for both Arabs and foreign 
tourists alike. Due to the great significance of the Dead Sea location, information about such a 
place should be promoted as it is one of the most world wonders . 
 
Hence, researches and studies must be carried out to protect plants and animals in the Jordan 
Valley to incrase them and to conserve the biodiversity. Still, it is necessary to try hard to 
encourage and motivate the private sector to take advantage in the eco-tourism, the establishment 
of a specialized institution to support the investment in the projects of eco-tourism and the 
foundation of wholesome centers nearby the tourist places. 
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  الفصل األول

______________________________________________________ 

  خلفية الدراسة
  

 مقدمة 1.1
  

تعد السياحة من أكثر األنشطة االقتصادية نمواً في العالم، فالسياحة من منظور اقتصادي هي قطاع               

 من خالل العمالت    إنتاجي هام يؤدي دوراً هاماً في زيادة الدخل القومي وتحسين ميزان المدفوعات           

والسياحة من منظور اجتماعي وثقافي هي حركة ديناميكية ترتبط بالجوانـب           . األجنبية التي تتحقق  

بمعنى أنها رسالة حـضارية وجـسر للتواصـل بـين           . االجتماعية والسلوكية والحضارية لإلنسان   

وارتفاع المستوى  الثقافات والمعارف اإلنسانية لألمم والشعوب، وهي ناجمة عن تطور المجتمعات           

. المعيشي للفرد واستغالل اإلجازات وأوقات الفراغ، والسياحة من منظور عملي فن تقديم الخدمـة             

 للسائح واإلقامة فيـه مـدة       األم آخر خارج الوطن     إلىوبما أن السياحة مقصود بها االنتقال من بلد         

  ). 1997االسطة، (  شهر بغير قصد العمل12 ساعة وتقل عن 24تزيد عن 

  

وتمتاز فلسطين بحكم تاريخها وما شهدته من حضارات متتابعة، وما خلفته من آثار متنوعة منتشرة               

في مختلف أرجائها، وبحكم موقعها الجغرافي في المنطقة والعالم، وكذلك مناخهـا المتنـوع فـي                

ق مختلف مواسم السنة، ومختلف المواقع المثيرة والفريدة كاألغوار والقدس وبيـت لحـم والمنـاط              

الجبلية والبحر الميت، بثروة سياحية ضخمة يمكن أن تدر عليه دخال متزايداً إذا ما توافرت العوامل                

المساعدة على ذلك، ومع ما تشهده فلسطين اآلن من انفتاح على سوق السياحة العالمي، فان الطلب                

 سياح من مختلف    آخذ بالزيادة على السياحة الفلسطينية بسبب ما تستقطبه طبيعة وآثار فلسطين من           

وعند التطـرق    . حيز الوجود  إلىأرجاء العالم، لهذا بدأت االستثمارات والمشاريع السياحية تخرج         

 الـسابقة  العقـود  حالة االستقرار السياسي في منطقة الشرق األوسط، والتي كانت تعد عائقاً في             إلى



  

 2

 في فلسطين، وسوف يؤثر هذا في       سياحةال  ازدياد حركة   يعني  فان هذا  بالتاليوأمام السياحة الدولية،    

ولهذا فأن الكثير مـن     . فلسطين سواء من الناحية االقتصادية أو البيئية أو االجتماعية إيجاباً أو سلباً           

الجهد يجب أن يبذل حتى ال تظهر مشاكل بيئية أو اقتصادية أو اجتماعية، وللتمكن مـن مجـاراة                  

 تطبيق مفهوم السياحة البيئية، والتي تعـد  روض تبنيمن المف االرتفاع الكبير في أعداد السياحة فأنه       

السياسة الصحيحة التي يجب أن تنتجها الدول النامية باعتبارها صناعة تنموية رائدة، حيـث يـأتي                

 استثمارات كبيرة، كما أنها تساعد أيضاً علـى تنويـع اقتـصاد             إلى المنتج دون الحاجة     إلىالسوق  

لمناطق النائية والقروية، وبناء دعائم سياحة مثالية تتمثل فـي          الدول وتحفز النشاط االقتصادي في ا     

  .االستفادة من جمال الطبيعة والموارد الثقافية والتعامل معها دون اإلضرار بها أو اإلخالل بتوازنها

  

 متميز في مناطق جغرافية معينة، حيث تمر بها الطيور خالل           مناخ و ، وتتمتع فلسطين بتنوع حيوي   

 الشتاء والربيع وأحياناً تقيم لفترات محددة لتتكاثر فيها حيـث تعتبـر األغـوار               هجرتها في فصلي  

منطقة مهمة لهجرة وحماية الطيور، حيث تمتلك منطقة األغوار خصائص متكاملـة فـي بيئتهـا                

 م، أو من حيث بنيتها التي يعتقـد         376الطبيعية، سواء من حيث موقعها تحت مستوى سطح البحر          

 البحر الميت الذي يعد أملـح       تحتويتي تشجع على ممارسة السياحة البيئية، فهي        أنها انهدامية، وال  

 العالم ويمكن السباحة فيه دون الخوف من الغرق، وعيون مياه عديدة، ومناخها الذي يمتاز               بحيرات

نخيلهـا وفواكههـا وأشـجارها      ببالدفء شتاءاً والحار صيفاً مع مطر قليل جداً، وتمتاز األغـوار            

 السياحية البيئية يعمل    مقوماتأن امتالك األغوار للعديد من      ). 2008شحادة،  ( ا وفنادقها ومتنزهاته

على توفير أنواع متعددة من السياحة البيئية يمكن من خاللها ممارسة نشاطات مختلفة من الـسياحة                

سياحية بيئية  ، ومواقع   ريةالبيئية فيها، فهي تمتلك أنواع عديدة من الطيور، والحيوانات، والنباتات الب          

 وتحقيق التنمية المستدامة فـي      ،تطويرها للرقي بالسياحة البيئية   و  المحافظة عليها،  يجب العمل على  

  . األغوار

  

   مشكلة الدراسة2.1
 

ما هي اآلليات الكفيلة بتطوير السياحة البيئية في األغـوار           :تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال التالي     

  حقيق التنمية المستدامة؟بما يعزيز دورها المتوقع في ت

  

   مبررات الدراسة3.1

  

  :تتمثل مبررات الدراسة فيما يأتي
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ضعف االهتمام بالسياحة الفلسطينية عموماً والبيئية خصوصاً علـى الـرغم مـن الـدور                •

  .الرئيسي الذي تلعبه السياحة عموماً في االقتصاد الفلسطيني

 .اش السياحة في األغوارالنشاط المتزايد للمؤسسات المحلية والعالمية إلنع •

 .الدور االيجابي المتوقع للسياحة البيئية في المحافظة على الموارد الطبيعية •

 .كونه احد سكان المنطقةاالهتمام الشخصي للباحث  •

   .العالمي بالسياحة البيئيةو  االقليمي،مواكبة االهتمام •
 

   أهمية الدراسة4.1

  

  :تتمثل أهمية الدراسة فيما يأتي

  

ه الدراسة في سد النقص الواضح في الدراسات العلمية المرتبطة بالسياحة البيئية            ستسهم هذ  •

عموما واليات تعزيز دورها في التنمية المستدامة خصوصا، حيث تعتبر هذه الدراسة مـن              

أوائل الدراسات التي تبحث في هذا المجال على المستوى الفلسطيني، كما انه من المتوقـع               

  .اس ومنطلق للدراسات البحثية المستقبليةأن تمثل هذه الدراسة أس

 والتخطـيط   ،على الجانب اآلخر قد توفر هذه الدراسة أساسا علميا لعملية اتخـاذ القـرار              •

 . لدى صانعي القرار في السلطة الوطنية الفلسطينية  والسياحي لمنطقة األغوار،الحضري

 .ة البيئية في األغواريمن المتوقع أن تمثل هذه الدراسة دليل ومرشد للمواقع السياح •

 .اهتمام السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات الدولية والمحلية بالسياحة البيئية في األغوار •

  . لكونه من ابناء منطقة األغوار في تطوير السياحة البيئية في االغوار،رغبة الباحث •

  

   أهداف الدراسة5.1

  

ى اآلليات الكفيلة بتطوير السياحة البيئيـة فـي   الهدف الرئيس للدراسة يتمثل في محاولة التعرف عل   

فتتمثل  للدراسةألهداف الفرعية   اما ا و .األغوار وتعزيز دورها المتوقع في تحقيق التنمية المستدامة       

  : التعرف علىفي

  

  .التي تمتلك مقومات الموقع السياحي البيئي) السياحية(المواقع  •

  :اً على المستويات اآلتيةية خصوصمعيقات السياحة عموماً والسياحة البيئ •
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o المؤسسي.  

o السياسي. 

o الموارد الطبيعية. 

o البنى التحتية والفوقية السياحية.  
 

 :بيئية في األغوار على المستوياتمقومات السياحة ال •

  

o الطبيعي.  

o المؤسسي.   
 

  :ئية على المستوىاآلليات الكفيلة باالرتقاء بالسياحة البي •

  

o المؤسسي.  

o المناطق الطبيعية.  
 

 : المتوقع للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجاالت التاليةالدور •

  

o االقتصادي.  

o االجتماعي. 

o الصحي. 

o الثقافي. 

o البيئي.  
 

 .تأثير خصائص عينة المبحوثين على إجاباتهم •

  

   أسئلة الدراسة6.1
  

البيئية في األغوار وتعزيـز     ما هي اآلليات الكفيلة بتطوير السياحة       : يتمثل السؤال الرئيس فيما يأتي    

  :أما األسئلة الفرعية فتتمثل فيما يأتي ودورها المتوقع في تحقيق التنمية المستدامة؟

  

  ما هي المواقع التي تمتلك مقومات الموقع السياحي البيئي من وجهة نظر المبحوثين؟ •
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سـسي،  المؤ(ما هي معيقات السياحة عموماً والسياحة البيئية خصوصاً علـى المـستويات              •

 من وجهة نظر المبحوثين؟) السياسي، الموارد الطبيعية، والبنى التحتية والفوقية السياحية

مـن   )الطبيعي، والمؤسـسي  ( ما هي مقومات السياحة البيئية في األغوار على المستويات         •

  وجهة نظر المبحوثين؟

 المنـاطق   المؤسـسي، ( ما هي اآلليات الكفيلة باالرتقاء بالسياحة البيئية علـى المـستوى           •

  من وجهة نظر المبحوثين؟) الطبيعية

ما هو الدور المتوقع للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحليـة فـي المجـاالت                 •

  من وجهة نظر المبحوثين؟) االقتصادي، االجتماعي، الصحي، الثقافي، البيئي(

 ما هو تأثير خصائص عينة المبحوثين على إجاباتهم؟ •

  

  اسة فرضيات الدر7.1

  

  : اختبار الفرضيات اآلتيةإلىتسعى هذه الدراسة 

  

   .ال توجد مواقع سياحية تمتلك مقومات الموقع السياحي البيئي في األغوار •

  .ليس هناك معيقات للسياحة عموماً والسياحة البيئية خصوصاً •

  .لسياحة البيئيةاال تمتلك منطقة األغوار مقومات  •

  .السياحة البيئيةال توجد آليات كفيلة باالرتقاء ب •

  .السياحة البيئية غير قادرة على تنمية المجتمعات المحلية •

  .ال يوجد تأثير للخصائص الديمغرافية والمؤسسية لعينة المبحوثين على إجاباتهم •

  

والختبار تأثير خصائص عينة المبحوثين على إجاباتهم اعتمدت الدراسة الفرضـيات اإلحـصائية             

  :اآلتية

  

 في المتوسطات الحسابية إلجابات     α0.05=داللة إحصائية عند مستوى     ال توجد فروق ذات      •

المبحوثين حول العالقة بين تطوير السياحة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة تعزى لمتغيـر             

  .الجنس

 في المتوسطات الحسابية إلجابات     α0.05=ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          •

 تطوير السياحة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة تعزى لمتغيـر          المبحوثين حول العالقة بين   

  .العمر
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 في المتوسطات الحسابية إلجابات     α0.05=ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          •

المبحوثين حول العالقة بين تطوير السياحة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة تعزى لمتغيـر             

  .الدرجة العلمية

 في المتوسطات الحسابية إلجابات     α0.05=وق ذات داللة إحصائية عند مستوى       ال توجد فر   •

المبحوثين حول العالقة بين تطوير السياحة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة تعزى لمتغيـر             

  .التخصص

 في المتوسطات الحسابية إلجابات     α0.05=ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          •

القة بين تطوير السياحة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة تعزى لمتغيـر           المبحوثين حول الع  

  .طبيعة المؤسسة التي تعمل بها

 في المتوسطات الحسابية إلجابات     α0.05=ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          •

غيـر  المبحوثين حول العالقة بين تطوير السياحة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة تعزى لمت           

  .طبيعة العمل الحالي

 في المتوسطات الحسابية إلجابات     α0.05=ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          •

المبحوثين حول العالقة بين تطوير السياحة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة تعزى لمتغيـر             

  .سنوات الخبرة في العمل الحالي

 في المتوسطات الحسابية إلجابات     α0.05=ى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو        •

المبحوثين حول العالقة بين تطوير السياحة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة تعزى لمتغيـر             

  .االهتمام بالسياحة

 في المتوسطات الحسابية إلجابات     α0.05=ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          •

ياحة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة تعزى لمتغيـر        المبحوثين حول العالقة بين تطوير الس     

  .ارتباط وظيفتك بالسياحة

  

   هيكلية الدراسة8.1

  

  : فصول على النحو اآلتيستةتشتمل الدراسة على 

  

مقدمة، مشكلة الدراسة، مبررات الدراسـة، أهميـة الدراسـة، أهـداف              :  الفصل األول

  .كلية الدراسةالدراسة، أسئلة الدراسة، فرضيات الدراسة، وهي

، اإلطار النظري والدراسات السابقة، ويتناول موضوع الـسياحة البيئيـة           :  الفصل الثاني

  .، واهم الدراسات السابقة ذات العالقةوالتنمية المستدامة
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  .منطقة الدراسة، ويتناول موضوع السياحة البيئية في األغوار  :  الفصل الثالث

ته، مجتمع البحث، وعينـة البحـث و خصائـصها،          منهجية البحث وأدوا    :  الرابعالفصل 

أدوات البحث، صدق أداة الدراسة والتحكيم، ثبات األداة، وحدود الدراسة،          

  .والتحليل اإلحصائي لخصائص عينة الدراسة

  .التحليل اإلحصائي، وعرض ومناقشة النتائج  :  الخامسالفصل 

  .االستنتاجات والمقترحات  :  السادسالفصل 
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   الثانيالفصل

______________________________________________________  

  والدراسات السابقةاإلطار النظري 
  

   مقدمة1.2

  

تناول هذا الفصل من الدراسة االطار النظري والدراسات السابقة التي تم الحصول عليها من خالل               

قـاالت، أو االنترنـت أو      الرجوع للمراجع ذات العالقة بنفس الموضوع سواء من الكتـب، أو الم           

  . والسياحة البيئية،المكتبات أو المؤسسات المختصة بموضوع السياحة

  

   االطار النظري للسياحة البيئية2.2

  

  . والموضوعات ذات العالقة بمفهوم السياحة البيئية،فيما يأتي تتناول الدراسة المفاهيم

  

  مفهوم السياحة البيئية 1..2.2

  

: السياحة لغـة ً    :ية للسياحة البيئية، وفيما يأتي تلخيص ألهم هذه التعريفات        تباينت التعريفات النظر  

 منـاطق  إلـى الترحال المسؤول بيئياً، والزيـارة   وبأنها  .مشتقة من كلمة سيح بمعنى الماء الجاري      

مازالت نسبياً محتفظة بحالتها الطبيعية، وذلك من أجل االستمتاع بالطبيعة وحمايتها وتقدير قيمتها،             

 دعم الوضع االقتصادي واالجتماعي     إلىالستمتاع بالمظاهر الثقافية األخرى المرتبطة بها، إضافة        وا

كما ورد في   ) IUCN) 1996وهذا تعريف االتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة        . للسكان المحليين 

 أو  ، أو التجـارة   ،ألرض للعبادة ا والسير في    ،هي الذهاب : والسياحة ).2005عذبي، حسين،عبده،   (

وأمـا تعريفـات     .)2002 ،المـدني (إلطالع على ثقافات الشعوب وخبراتها وغيرها       ا  أو ،الترفيه

 :السياحة البيئية فهي



  

 9

 ، وبذلك فهي وسيلة لتعريف السياح بالبيئـة       ، وتربية بمكونات البيئة   ، وثقافة ،هي عملية تعلم   •

  .(United Nations Environment Programme, 2006) واالنخراط بها

 ، الخلـل  إلـى  ولم يتعرض توازنها الطبيعي      ، مناطق طبيعية لم يلحق بها التلوث      إلىسفر  ال •

 . وحاضـراً  ،وتجليات حضاراتها ماضياً    وحيواناتها البرية،  ، وبنباتاتها ،لالستمتاع بمناظرها 

  ). 1997 (األسطة كما ورد في) WWF) 1995وهذا تعريف 

 ،موروثـات الـسياحية الحـضارية      المحافظة علـى ال    إلى وخطوط تهدف    ،مجموعة أفكار  •

 وطيور  ، وحيوانات ، ومكوناتها من نباتات   ، من جميع جوانبها   ، والطبيعية ، والدينية ،واألثرية

فهي ،  يجاد سياحة رفيقة بالبيئة   ا تعمل على    ، وجبال وفق خطة بعيدة العمل     ، وغابات ،ومياه

بغـرض  ) نـاطق تراثيـة   وما يشاركها من م   (أذن السياحة المسئولة بيئياً لألماكن الطبيعية       

 وتشجيع المحافظة عليها، بمـشاركة المجتمعـات المحليـة بهـدف            ، والمعرفة ،االستمتاع

جمعيـة  (  وبأقل عدد من الزوار بحيث ال يؤثر على المنطقة         ، واجتماعيا ،االستفادة اقتصاديا 

  .)2004 الحياة البرية،

  

 تعيش نوعاً من التوازن     ،مواقع طبيعية  إلىالسفر   لسياحة البيئية فهي  ل  االجرائي  الباحث وأما تعريف 

 ميـاه،  طيـور،  نباتات، حيوانـات،  ( واالستمتاع بجمال عناصرها     ،الطبيعي بغرض تأمل الطبيعة   

 ، أو الدراسة والبحث العلمي بما يعود على المجتمـع المحلـي بفائـدة اقتـصادية               .) وجبال ،غابات

جتمع المحلي، الجهات الرسمية وغيرها     الزائرين، الم (واجتماعية في ظل تعاون بين كافة األطراف        

ويمكن تمثيل التعريف    . واستدامة هذه المواقع وعناصرها    ، نحو المحافظة على سالمة    ،)ذات العالقة 

 .)1.2(األجرائي للسياحة البيئية من خالل الشكل 

  

  
  

  .التعريف االجرائي للسياحة البيئية :1.2شكل 
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 الثمانينات من القرن العشرين، وهو مصطلح حـديث  منذ مطلع ولقد ظهر مصطلح السياحة البيئية

نسبياً جاء ليعبر عن نوع جديد من النشاط السياحي الصديق للبيئة، الذي يمارسه اإلنسان محافظـاً                

 والحضاري للبيئة التي يعيش فيها، ويمارس فيها نشاطه وحياتـه،           ،على الميراث الفطري الطبيعي   

 بل هو حر مسئول عما  ، يفعل ما يشاء دون حساب     ،اً مطلقاً  والحياة ليس حر   ،وهو في هذه الممارسة   

يفعله، حيث أن السائح يصبح حراً بقدر التزامه بالسلوك البيئي السليم ومن هنا تأتي السياحة البيئية                

السياحة البيئية تعتبر مخزن للمـواد الطبيعيـة،        أن   .ن ذاته لتضع له ضوابط حماية وصيانة تنبع م      

 وأفكار يتم تبادلها واستخدامها، وتعمل الـسياحة البيئيـة          ، وخدمات ، سلع إلى والتي يحولها اإلنسان  

 وصحتها في مكان معين يجعلـه       ، وسالمتها ، والحفاظ على جمال البيئة    ،على معالجة التلوث القائم   

  ).2008بظاظو، (ء بعناصر الصحة البيئية مقصداً سياحياً، واالرتقا

  

   :العالقة بين السياحة والبيئة .2.2.2

  

تطور السياحة وأزدهارها ناتج عن تفاعلها مع البيئة، فالبيئة الصالحة من أهم الموارد التي تـساعد                

 ، يجب أال تضر بالمصالح االجتماعية     ، وزيادة حركتها، وتنمية المناطق السياحية     ،على تقدم السياحة  

أن  .جذب األساسي للسياحة   التي تعتبر عامل ال    ، أو الموارد الطبيعية   ، أو البيئة  ،واالقتصادية للسكان 

البيئة السياحية هي بيئة اصطناعية أوجدتها قدرة اإلنسان على أستحداث األدوات واستخدامها فـي              

مجاالت تفاعله مع البيئة الطبيعية، فهي تجسد كل مقومات النجاح التي كللت جهود اإلنـسان فـي                 

قـى فنـون االتـصال، ومـن         أر إلىسعيه الدائب لراحته ورفاهيته، والخروج من ضروب العزلة         

  سيطرة شبه تامـة علـى أغلـب عناصـرها          إلى ،ستسالم لمقدرات البيئة الطبيعية ومخاطرها    اال

ويتركز ارتباط السياحة بالبيئة في أوجه أربـع         ).2005 الجالد،( . وإخضاعها لرفاهيته  ،ومقوماتها

  ):2007 الصيرفى،(هي 

  

 .ةأن جزءا كبيرا من البيئة يعتبر عوامل جذب سياحي •

 .أن البيئة األساسية والتسهيالت السياحية تشكل جانبا من البيئة البشرية •

 .أن التنمية السياحية واستخدام السياح للمناطق السياحية يخلق تأثيرات بيئية •

 ، والغابات ، وتتسع في مواقع ذات بيئة حساسة مثل الجبال        ،أن التنمية السياحية عادة ما تنشأ      •

  .  جذب للسياحوالبحيرات التي تشكل مناطق

  

 والثقافية كمقوم جذب أساس للنشاط السياحي       ،تعتمد السياحة البيئية على استخدام الموارد الطبيعية      و

  . بحيث يتم في نطاق حماية البيئة الطبيعية والحضارية



  

 11

  :ضرورة السياحة البيئية 3.2.2.

  

ناقل يتم من خالله عبـور      أن السياحة البيئية تختلف عن النشاط السياحي المعتاد، فهي جسر عابر و           

 أوضاع أفـضل وأرقـى وأحـسن، وتتمثـل          إلىاالقتصاد الوطني، بل والعالمي من وضع معين،        

  ): 2005الخضيري، (ضرورة السياحة البيئية في النقاط التالية 

  

  . التوظيف البشري للعاطلين عن العمل في الدولة •

 . جمالي للدولةزيادة وتنمية الناتج القومي اال •

 .زيادة الدخل القومي االجمالي للدولةتحسين و •

تحسين ميزان المدفوعات عن طريق زيادة حصيلة النقد األجنبـي وحـصيلة الـضرائب               •

 . وغير المباشرة الناتجة عن ممارسة النشاط السياحي البيئي،المباشرة

 ، وتأثيرها على توزيع أولويات االنفـاق      ، والمنتجات الوطنية  ،هيكل االنتاج الوطني   تطوير •

 . واألستثمار، واألدخار،ألستهالكوا

 والمردود األقتصادي المتولد عن ممارسة أنـشطة الـسياحة البيئيـة سـواء              ،زيادة العائد  •

 .فراد العاملين في المشروعات السياحية أو األ،و الحكوماتأ ،للمشروعات

تماعيـة   وعلى العالقات األج   ، والشخصية الوطنية  ،تأثير السياحة البيئية على الثقافة الوطنية      •

 . واالسر والجماعات،بين االفراد

 والعمل على جني المكاسب من ممارسـة  ،وضاع المستقبل المحتملة للسياحة البيئيةأتحسين   •

 . وتأثيرها على تحسين البيئة وسالمتها، كونها نشاط أقتصادي مهم،السياحة البيئية

  

  :أهمية السياحة البيئية. 4.2.2

  

 من ذاتها والتي تنبع من طبيعة الممارسة، وتتثمل أهميتها في النقـاط             تستمد السياحة البيئية أهميتها   

  ): 2006 شحاتة،(التالية 

  

 ، والمنـشات الطبيعيـة    ، وصيانة الموارد الطبيعيـة    ،توفير الموارد المالية الالزمة لتطوير     •

 .كالمحميات الطبيعية

 .ة الموارد البيئية أو في صيانة وإدار،توفير فرص عمل للسكان المحليين في قطاع السياحة •

 .العمل على رفع المستوى المعيشي للسكان المحليين •

 ستخدامها .لسكان المحليينل والمسرح، والتي يمكن ،توفير وسائل ترفيهية بالمنطقة كالسينما •
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 واالتصاالت، مما يعود بالنفع     ، والمواصالت ، والنقل ، والخدمات ، والمطاعم ،تطوير الفنادق  •

 .على السكان المحليين

 . والمنتجات الزراعية المحلية،ه والحرف اليدوي،طوير وتحسين الصناعات المحليةت •
 

  :مميزات السياحة البيئية فوائد و.5.2.2

  

  ):2004جمعية الحياة البرية، (المميزات نذكر أهمها الفوائد ون للسياحة البيئية العديد من إ
 

 . جتماعية للمنطقةالمحافظة على التركيبة اال •

 .ى التنوع الحيوي للمنطقةالمحافظة عل •

  .تجلب الفائدة االقتصادية للمجتمعات المحلية القاطنة قرب األماكن السياحية •

  . واالسترخاء،التمتع بالطبيعة حيث تمكن الزائر من االستمتاع بالهواء النقي، والتأمل •

 . أو إهدار مواردها، وعدم تلويثها، والمحافظة عليها،حترام البيئةا •

 .ق أهداف التنمية المستدامةتساعد على تحقي •

 . والحضارية مساهمة فاعلة، والبشرية،تساهم في إدارة الموارد الطبيعية •

 . واالجتماعي مع األجيال المتعاقبة،تحقيق التواصل الحضاري •

 .نشر الوعي بأهمية الحياة البرية •

 .زيادة الوعي البيئي •

  واستثارة مـشاركة   ،اإلنساني وترشيد السلوك    ، والمشاركة ،تشجيع المواطنين على التعاون    •

  .المواطنين نحو المحافظة على البيئة

 . تنويع مصادر االقتصاد المحلي في المناطق السياحية •

 .تقوية البنية التحتية في المناطق السياحية •

 .  والتفاهم بين الشعوب،تدعيم التواصل الثقافي •

 .  والثقافي للبلد،حماية التراث الطبيعي •

أنـه حـين      وزيادة ربط اإلنسان بالبيئة، فال شك      ،لدى المجتمع المحلي  زيادة الوعي البيئي     •

 .تصبح البيئة مصدرا للرزق تصبح العناية بها ضرورة ملحة

  

  :عناصر السياحة البيئية. 6.2.2

  

  :)2005الخضيري،  (أهم عناصر السياحة البيئية تتمثل فيما يأتي
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  .راك ألهمية المحافظة على سالمة البيئة واإلد،الرشادة العقلية والفكرية، الناتجة عن الوعي •

 . معنوي  أو، وتفوقه على أي عائد أخر مادي،العائد البيئي •

 . والصحة البيئية، والسالمة، وفاعليته في تحقيق األمن، والتنموي،التوازن البيئي •

 . واإلحساس بالمسؤولية تجاه قضايا العالم،نشر ثقافة االلتزام •

  . وبين المكان المحيط به،بين اإلنسان الفرد والمستمر ما،االتصال الدائم •

  

  :قواعد السياحة البيئية. 7.2.2

  

 أو  ، منهجا لدى أصحاب المـشاريع الـسياحية       ت وليس ،ن السياحة البيئية كانت مجرد فكرة     إ

 ومنهجها، واليوم أصـبحت الـسياحة       ،الحكومات، فقد كان يروج لها بدون معرفة قواعدها       

جامعة الدول العربية وبرنامج األمـم المتحـدة        ( ة من القواعد وهي    مجموع هالبيئية منهجاً تحكم  

  ):2006للبيئة، 

  
فـي المنـاطق    واالجتماعيـة    ، والثقافية ،تقليل اآلثار السلبية للسياحة على الموارد الطبيعية       •

  .السياحية

  .تثقيف السياح بأهمية المحافظة على المناطق الطبيعية •

، والذي يركز على التعاون مع الـسلطات   في الطبيعهلالتأكيد على أهمية االستثمار المسؤو    •

 . وتقاليدهم، والمحافظة على عاداتهم،المحلية من أجل تلبية احتياجات السكان المحليين

 .ة لتقليل اآلثار السلبيةي والبيئ، والبيئية في المناطق السياحية،إجراء البحوث االجتماعية •

 من خالل اسـتخدام     ،د مادي للبلد المضيف   العمل على مضاعفة الجهود لتحقيق أعلى مردو       •

  .البشريةواإلمكانيات  ،الموارد المحلية الطبيعية

 والبيئي، بمعنى أن تتزامن     ،التطور االجتماعي  جنباً مع    إلىالسياحي جنباً   التطور  يسير  أن   •

  .التطورات في كافة المجاالت لكي ال يشعر المجتمع بتغيير مفاجئ

 التي تنسجم مع ظروف البيئة، وتقليل استخدام األشـجار فـي             التحتية يةاالعتماد على البن   •

 .التدفئة، والمحافظة على الحياة الفطرية والثقافية
 

  :شروط ممارسة السياحة البيئية8.2.2. 
 

عند ممارسة السياحة البيئية يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط لتطوير أنشطتها وفعاليتها نـذكر               

  ):2008الحميري، (منها اآلتي 
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 ، والروح الرياضية لدى المشاركين لتحمل الصعاب      ،توفر مستوى مالئم من اللياقة الصحية      •

  .  والتعامل مع مكونات البيئة الطبيعية من وحيوانات، والظواهر الطبيعية،ومواجهة المخاطر

 ،توفر مراكز خدمات سياحية تزود السائح بالمعلومات الالزمة عن المنطقة •

 . والتنوع الحيوي بطرق مستدامة بيئيا،يعيةإدارة سليمة للموارد الطب •

  . وسياحيا، وتثقيفهم بيئيا، وتوعيتهم،دمج سكان المجتمع المحلي •

 إلـى  وفلكلورية تـؤدي     ،توفير مشاريع اقتصادية للدخل من خالل تطوير صناعات حرفية         •

 .تحسين الظروف االقتصادية للمجتمع المحلي

 . إعادة تدوير المنتج السياحي •

 .  الصيدتحديد مواسم •

 . والمحافظة على التراث الحضاري،لبيئةا والعالمية المتعلقة ب،احترام القوانين المحلية •

 .  وعدم تخطيها،مراعاة القدرة االستيعابية •

 . تنظيم استعمال الموارد الطبيعية •

  .  ومنسجمة مع البيئة،اختيار وسائط النقل المالئمة مع المورد •

  

   :مقومات السياحة البيئية 9.2.2.

  

  : تتميز السياحة البيئية بعدة مقومات تجعلها تختلف عن األنشطة السياحية األخرى وهي

  

 .المناظر الطبيعية الخالبة و، والطبيعية،الموارد البيئيةو ،التنوع الحيويتوفر •

 .تنوعات واضحة في التضاريسو ،وجود معالم جيولوجية، وتنوع التربة •

 . ، ومناخ مميز أوالجوفية،سطحيةتوفر المياه ال، وعدم وجود تلوث بيئي •

   .توفر وسائل نقل جيدة محافظة على البيئة، والسعة الحملية، وتحديد القدرة االستيعابية •

 والخـدمات   ،تـوفر المرافـق   ، و سهولة الوصول للموقـع   ، و وجود مرافق كافية للسيارات    •

 ).مراكز استقبال الزوار، استراحات( السياحية

 .توفير أنظمة اتصاالت مختلفة، ور خدمات بنية تحتية كافيةتوفي، ووجود الفتات إرشادية •

  

  : خصائص السياحة البيئية10.2.2.

  

 وتطويـع   ،لذاتا وطريقة لتقوية    ،ن ممارسة السياحة البيئية ممكن أن تكون وسيلة لتحمل الصعاب         إ

خـصية   تحقيق اإلفـادة الش    إلى والتعامل معها والتغلب عليها وصوالً       ،النفس في مواجهة المخاطر   
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 وتطويع النفس البـشرية علـى       ، وإنضاجه ، صقل الشخصية وبلورة التفكير    إلى إضافة   ،الترويحية

 خاصة عندما يكون نمط الترويح المعتمد هو ذلك الذي يركز على القدرة الشخصية              ،تحمل الصعاب 

ريـة   والمنـاطق الب   ،لذات في سياحة البـوادي    ا واإلمكانية الفردية في االعتماد على       ،على التحمل 

  . )2008الحميري،  ( والسياحة الصحراوية،المعزولة والبعيدة

  

 إلى وسياحة خضراء حينما تستند      ، فهي ترويح  ،وما يميز السياحة البيئية هو كثافة االستعمال للمورد       

 والتخييم والمشاهدة، وهي سـياحة تـسلق        ،مناطق جمال طبيعي تشجع على ممارسة فعالية التمشي       

وهي سياحة صيد حينما يكون صيد الحيوانات       .  والتضاريس وعره  ،طقة جبلية جبال حينما تكون المن   

وممكن أن تتسم نشاطات الـسياحة البيئيـة        .  أو غزالن هو النشاط الغالب     ، أو اسماك  ،سواء طيور 

 ، وللتنـزه  ، وإفادتها وحتى استهالكها للمورد الطبيعي فالغابـة تـصلح للتخيـيم           ،بدرجة استعمالها 

 وجبالهـا   ، والتجـديف  ، وللتمشي، وتصلح مواردها المائية للسباحة     ، والتأمل ،دة والمشاه ،وللمراقبة

 نـوعين رئيـسيين األول      إلىوتنقسم المشاركة في األنشطة المتوفرة في المنتجعات البيئية         . للتسلق

مشاركة فاعلة وناشطة، كصيد الحيوانات البرية الشرسة، وركوب أمواج البحر، أو قيادة الـزوارق              

 أو التزلج على الجليد، أما النوع الثاني فهي التـي تـسمى بالمـشاركة               ، أو تسلق الجبال   ،الشراعية

السالبة وغير الفاعله كمشاهدة غروب الشمس على شاطئ بحيـره، أو االسـتمتاع بـألوان أوراق                

  ).2008الحميري، ( وصيد السمك في المياه الضحلة أو التخييم العائلي ،األشجار في موسم الخريف

  

  : خصائص السائح البيئي11.2.2.

  

  :)2.2(ن خصائص السائح البيئي يمكن التعرف عليها من خالل الشكل إ

  

   التنمية المستدامة 12.2.2.

  

 للمحافظة على   1980الذي أعده االتحاد األوروبي     ) (Sustainabilityأن مفهوم التنمية المستدامة     

حالية بدون إلحـاق ضـرر فـي قـدرة          الطبيعة، يدل على نمط تنموي يستجيب لحاجات األجيال ال        

هي تحقيق األهـداف    : " وتعرف التنمية المستدامة  . األجيال القادمة على االستجابة لحاجاتها الذاتية     

 والقدرة على تحقيق التنمية الرشيدة التي تـستجيب   ، واالجتماعية بجانب األهداف االقتصادية    ،البيئية

ستخدام األمثل للموارد البيئيـة المتاحـة والمـوارد         لحاجات األجيال الحالية وتحققها، من خالل اال      

 واالسـتجابة   ، أو التعريض لقدرة األجيال القادمة على تلبيـة حاجياتهـا          ،االقتصادية دون المساس  

فهي نشاط  ".  واالستنزاف ، والمقومات الطبيعية بها للدمار    ، ودون تعريض البيئة   ،لمتطلباتها التنموية 
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لرفاهية االجتماعية بأكبر قدر ممكن من الحـرص علـى المـوارد            اقتصادي يؤدي الى االرتقاء با    

 وباقل قدر ممكن من اإلساءة إلى البيئة، واتبعت التنمية المستدامة كأحسن طريـق              ،الطبيعية المتاحة 

 مفهوم  1987للتعامل مع التدمير السريع للبيئة الطبيعية، وتبنت المفوضة الدولية للتنمية والبيئة سنة             

  .)2004البكري،  (دامةالتنمية المست

  

  
  

  .خصائص السائح البيئي: 2.2شكل 

  

  :أبعاد التنمية المستدامة. 13.2.2

  

  :)2007غنيم وأبو زنط،  (أبعاد التنمية المستدامة وهي أربعة أبعاد تتمثل فيما يلي

  

  .  بدال من تبذيره التسيير والتوظيف األحسن للرأسمال الطبيعيإلىويهدف  :البعد البيئي •

 والمقبلة لالقتصاد علـى البيئـة حيـث         ، ويقصد به االنعكاسات الراهنة    : البعد االقتصادي  •

  . وتحسين التقنيات الصناعية في مجال توظيف الموارد الطبيعية،يطرح مسألة تمويل

 ولعملية التطـوير فـي      ،جعل النمو وسيلة لاللتحام االجتماعي     :البعد االجتماعي والسياسي   •

 والبد لهذا االختيار أن يكون قبل كل شيء اختيار إنصاف بين األجيـال              ،ختيار السياسي اال
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بمقدار ما هو بين الدول، حيث ستحافظ األجيال الراهنة، باعتبارها مدفوعة بهم اإلنصاف،             

  . على اختيارات النمو التي ترغب فيها األجيال القادمة

 تنقـل   ىء وأكف ، تكنولوجيات أنظف  إلىبالتحول  هو البعد الذي يهتم     : البعد التقني واإلداري   •

ن يكون الهدف من هذه النظم      أ و ، والموارد ،قل قدر من الطاقة   أ عصر يستخدم    إلىالمجتمع  

 الحد  إلى والملوثات واستخدام معايير معينة تؤدي       ،الغازات التكنولوجية إنتاج حد أدنى من    

 . أو تساندها،ل مع النظم الطبيعية وتعم،النفايات داخليا  وتعيد تدوير،من تدفق النفايات

  
  : متطلبات التنمية المستدامة14.2.2.

  

أبوريـا،   (حتى يمكن تحقيق التنمية المستدامة من الضروري تحقيق متطلباتها والتي تتمثل فيما يلي            

2008( :  

  

 ، التـي تحـدد القواعـد      ، واإلدارية ،وهي التي تتعلق بالعوامل التنظيمية    : متطلبات تنظيمية  •

 أو القطاع الـسياحي     ، أو أجهزة الثقافة   ،ابط التي تهم النشاط السياحي سواء وزارات      والضو

  . والمسؤوليات بين األجهزة المعنية المختلفة،بأكمله من تحديد االختصاصات

 والحفاظ عليها لكي يكون المنـاخ مالئمـاً         ،وهي التي تختص بحماية البيئة    : متطلبات بيئية  •

سياح، فالتنمية البيئية مرتبطة بالتنمية السياحية ارتباطاً وثيقـاً          واستقبال ال  ،للنشاط السياحي 

 والموارد السياحية   ، في عملية الجذب السياحي متضمنة حماية اآلثار       ،لما لها من دور فعال    

  .الطبيعية من أخطار تلوث البيئة

 ، عمال  والعاملين في المجال السياحي من     ،المتعلقة بإدارة النشاط السياحي   : متطلبات إدارية  •

 واإللمام بالعمل السياحي    ، والفاعلية ، حيث يجب أن تتوافر فيهم الكفاءة      ،ومهندسين وإداريين 

  . ومواصفاتها التي يجب أن تتوافر فيها، والتنقل، واإلقامة، وخاصة بما يتعلق بالفنادق،ككل

 : وتضعها في خطتها العامـة مثـل       ،وتتضمن الخدمات التي تقدمها الدولة    : متطلبات عامة  •

 ، ولتنمية صناعة السياحة من قرارات     ،الخدمات التي تقدم لتنمية الحركة السياحية في الدولة       

  . وغيرها، والجمركية، وتسهيالت للمشروعات السياحية، وقوانين،وتشريعات

  

  : أهداف التنمية المستدامة15.2.2.

  

  ):2007قاسم، (تتمثل األهداف األساسية للتنمية المستدامة بمايلي 
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  .ن التدهور البيئيالحد م •

 .الرعاية االجتماعية على المدى الطويل •

 . والطبيعية،الحفاظ على قاعدة الموارد البشرية •

 .الوفاء بحاجات البشر •

  

 : مؤشرات التنمية المستدامة16.2.2.

  

  ):2007قاسم، (هناك العديد من مؤشرات التنمية المستدامة نذكر أهمها 

  

  . االنفجار السكانيالحد من •

 .ألمن الغذائيتحقيق ا •

 .دعم برامج تنظيم األسرة •

 .التخفيف من حدة الفقر •

 .دعم دور المرأة في التنمية المستدامة •

 .الحد من استنزاف الموارد الطبيعية •

 .مكافحة التصحر •

 .قضية الطاقة •

 .النفايات وإعادة التدوير •

 .المحميات الطبيعية •

 .االزدهار السياحي •

 .ئر لألشجار والقضاء على القطع الجا،صون الغابات •

 .الحفاظ على الثروة السمكية •

  . العمارة الخضراءإلىالدعوة  •

  

   :اجراءات تحقيق التنمية المستدامة17.2.2. 

  

   :)2004البكري، ( االجراءات التالية يمكن تحقيق التنمية المستدامة عن طريق

  

 .عية الطبيهاألضرار بمقوماتمع عدم  ،التقيد بالقدرة األستيعابية للموقع السياحي •

 . والحفاظ على الموارد البيئة، والحيوية القائمة،عدم اإلخالل بالتوازنات الطبيعية •
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 .  وصيانتها،حسن استخدام الموارد البيئة •

  . وحمايتها،االهتمام بالبيئة •

 إلرشـاد الـشباب بأهميـة البيئـة         ،وضع برامج تعليمية دراسية داخل المخطط األكاديمي       •

 .ها وضرورة المحافظة علي،الطبيعية

 . وخطط إعالمية هدفها توعية الجمهور بالمحافظة على البيئة،وضع برامج •

 واألنـشطة   ، والبـرامج  ،إجراء دراسات الجدوى البيئية التي تقوم األثر البيئي للمشروعات         •

 . وبعده،التنموية المستقبلية أثناء التنفيذ

 . واألقل تلويثا للبيئة،أستخدام التكنولوجيا النظيفة •

 وترشـيد   ، والتعليم البيئـي للقـوى البـشرية       ، والتدريب ، والثقافة البيئية  ،عيةأستمرار التو  •

 . وصحة البيئة،استخدام الموارد بالمحافظة على سالمة

 . والجو، والتربة،عدم رش المبيدات الكيماوية التي تضر بالبيئة •

 . والتشريعات الخاصة بحماية البيئة،وضع اإلجراءات •

وملصقات خاصة بطرق المحافظة علـى البيئـة لتوعيـة           ، وكتيبات ،طبع وتوزيع نشرات   •

 .الجمهور

 . إعداد خطة مستقبلية مدروسة الستغالل جميع المقومات الطبيعية •

 .توفير خبرات لتطوير القطاع السياحي تعتمد على عمل بحوث مسبقة •

 وعدم قطعها من جذورها لكي      ،عمل نوع من التوازن البيئي بطرق سليمة من ناحية الزرع          •

  .ختل طبيعة الحياة التي كانت عليهاال ت

  . وحمايتها،االهتمام بالمحميات الطبيعية •

  

  : العالقة بين السياحة البيئية والتنمية المستدامة18.2.2.
 

 ، النباتـات   وعناصـرها مـن    ، والتأمل في الطبيعة   ، والدراسة ، البحث إلىأن السياحة البيئية تهدف     

 ،ميزة التي يتيحها تطبيق السياحة البيئية هي ربط االستثمار         وتوفير الراحة لإلنسان، فال    ،والحيوانات

 وفق معادلة تنموية واحـدة،  ، والتنوع الحيوي ،والمشاريع اإلنتاجية للمجتمع المحلي مع حماية البيئة      

وذلك عن طريق إعداد برامج سياحية تعتمد على توجيه السياحة نحو المواقع المميـزة بيئيـا مـع                  

 أو التـأثير    ، ومسلية، دون المساس بنوعيـة البيئـة       ،وكيات سياحية إبداعية  التأكيد على ممارسة سل   

 واالقتصادية، وتتمثل فـي     ،عليها، حيث يمكن للسياحة البيئية أن تحقق العديد من الفوائد االجتماعية          

القـومي علـى حـد      و  المحلـي،  زيادة التبادل الخارجي، خلق فرص عمل محلية، تنشيط االقتصاد        

 والتعليم البيئي، إضافة لحمايتها للموارد نفسها التـي يـأتي           ،ى االهتمام بالوعي  السواء، رفع مستو  
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 والتنمية المستدامة عالقـة     ،وبالتالي فان العالقة بين السياحة البيئية      .السائح الستكشافها والتمتع بها   

 ،المحلي حدوث تنمية مستدامة للمجتمع      إلى بحيث أنه كلما كان هناك سياحة بيئية أدى ذلك           ،تكاملية

 والتنميـة   ،في مجاالت متعددة يحققها تطبيق السياحة البيئية، ولتوضيح العالقة بين السياحة البيئيـة            

 ودورها في تحقيـق التنميـة       ، بين أهمية السياحة البيئية     فمن الضروري توضيح العالقه    المستدامة

  :المستدامة في مجاالت مختلفة للمجتمع المحلي وهي

  

  :قتصادية للسياحة البيئية المتمثلة في المجال االقتصادياألهمية اال. 1.18.2.2

  

  :ن للسياحة البيئية أهمية اقتصادية تتمثل فيما يليإ

  

  .توفير فرص العمل •

 . ومصادر الدخل القومي،تنويع العائد االقتصادي •

 . وزيادة العوائد الحكومية وتطوير المرافق البيئية،،تحسين البنية التحتية •

  

  :مية االجتماعية للسياحة البيئية المتمثلة في المجال االجتماعياأله2.18.2.2. 

  

  : تتمثل فيما يليجتماعيةن للسياحة البيئية أهمية اإ

  

 .تنمية العالقات االجتماعية •

 . المحليتحقيق وتحسين عملية تحديث المجتمع •

 . مجتمعات منفتحةإلىنقل المجتمعات المنعزلة  •

 .مل دائمتعمل على إبقاء المجتمع في حالة ع •

 . واضطراب اجتماعي، وما ينشأ عنها من قلق،التقليل من المخاطر الموسمية •

  

  :األهمية الصحية للسياحة البيئية المتمثلة في المجال الصحي 3.18.2.2.

  

  : تتمثل فيما يليصحيةن للسياحة البيئية أهمية إ

  

 . توفر الحياة السهلة البسيطة الهادئة لإلنسان •

 . والدراسة، والتفكير، وتوفر له الراحة النفسيية للتأمل،نسانتساعد على تركيز اإل •
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 .تجنب الضوضاء، و والتوتر، والقلق،االبتعاد عن اإلزعاج •

 .واألماكن السكنية المكتظة مثل المدن، االبتعاد عن األنبعاثات الغازية •
 

  :قافي للسياحة البيئية المتمثلة في المجال الث والعلميةاألهمية الثقافية 4.18.2.2.

  

  : تتمثل فيما يليثقافيةن للسياحة البيئية أهمية إ

  

 .نشر المعرفة بالسياحة البيئية •

 . وتقديم البرامج السياحية البيئية،زيادة تأثير المعرفة على تطوير •

 .نشر ثقافة المحافظة على البيئة •

 . والتراث الثقافي اإلنساني،المحافظة على الموروث •

 .لثقافية والمناسبات ا،صناعة األحداث •

 ، وسـياحة النـدوات    ، والفلكلور ، واآلداب ،االستفادة من الثقافة المحلية مثل الفنون الجميلة       •

 .واللقاءات الثقافية

  .زيادة المعرفة العلمية، وربطها بالبحث العلمي •

  

  :األهمية البيئية للسياحة البيئية المتمثلة في المجال البيئي5.18.2.2. 

  

  : تتمثل فيما يلييئيةبن للسياحة البيئية أهمية إ

  

 .المحافظة على التوازن البيئي •

 . من التلوث، والجوية، والبحرية،حماية الحياة الطبيعية البرية •

 . والبيئة، والصحة،تستخدم كمنهج للوقاية من أجل المحافظة على آليات تحقيق التوازن •

 ،المة العامـة   والس ،تضع ضوابط للترشيد السلوكي في استهالك المواد للحفاظ على الصحة          •

 . أو ضياعها، أو فقدها،وتجدد الموارد وعدم هدرها

  

  :ألهمية السياسية للسياحة البيئية المتمثلة في المجال السياسي ا6.18.2.2.

  

 بسبب عـدم    ، بعدم تعرض الدولة ألضرابات    ،بتوفير األمن البيئي  ن للسياحة البيئية أهمية سياسية      إ

  . ويتم تصحيح ذلك بالسياحة البيئية،بالبيئة أو األضرار ،رضا األفراد عن التلوث
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  :األهمية اإلنسانية للسياحة البيئية المتمثلة في المجال اإلنساني 7.18.2.2.

  

  : تتمثل فيما يليانسانيةن للسياحة البيئية أهمية إ

  

 . لإلنسانالهادئةتوفير الحياة  •

 .نسجام واال، وتوفر له الراحة،تقديم العالج لإلنسان من القلق والتوتر •

 . وصفاء النفس، والعاطفي، والتوزان العقلي، والنشاط،استعادة الحيوية •

 . االكتئاب مثلعالج ألمراض العصر •

 .رفع مستوى التعامل مع البيئه، والطبيعه من خالل تطوير مفاهيم أخالقيه •

  

 الـسياحة    مرتبط بتطبيق  ،ويتبين مما سبق أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجاالتها المختلفة          

 وبالتـالي يمكـن     ،البيئية، حيث تعد أماكن ممارسة السياحة البيئية من أكثر الموارد ندرة في العالم            

  .  بما يمكن تحقيقه من العوائد واألرباح، في تحقيق التنمية المستدامة،االستفادة من عنصر الندرة

  

  :تجارب بعض الدول العربية لتطوير السياحة البيئية 19.2.2.
 

الحميـري،  ( العديد من التجارب في الدول العربية في تطبيق مفهوم السياحة البيئية نذكر منها            نفذت  

2008:(  

  

لقد كان مشروع واحه سيوه نموذجاً هاماً للسياحة المستدامه، الـذي           : واحة سيوه في مصر    •

 والمصادر المحليه الغير مستغله، ووفر الحياة الكريمـه         ،أخذ على عاتقه تطوير اإلمكانات    

ويعتبر مـشروع   .  أو حتى البيئه االجتماعيه    ،للسكان المحليين بدون أن تتأثر البيئه المحليه      

 ، حيث يغطي كامل نفقاته ذاتيـا      ،سيوه من أفضل المشاريع االقتصاديه المستدامه في مصر       

 حيث اسـتفاد الـسكان      ،وقد حقق المشروع أهداف اقتصاديه أخرى     . ويحقق أرباحاً مجزيه  

 ، فرصه عمل دائمـه    200وفر المشروع أكثر من     فلقد   ،العمل المتاحه المحليين من فرص    

 كالعمل في   ، فرصة عمل غير مباشره    400 وومباشره في المشروع للسكان المحليين، ونح     

 والثقـافي   ، والنقل، وحافظ المشروع علـى اإلرث الطبيعـي        ، واألثاث ،الصناعات الحرفية 

 حيث تم إنشاء أكثر     ،لتراث المعماري القديم  للمجتمع، وساهم المشروع في إعادة االهتمام با      

 والمواد األوليه المحليه، كما     ، مسكنا قام السكان المحليين ببناءها مستخدمين األدوات       50من  

 ومعتقدات حضارة أهل سيوه وتعريفها للعالم الخارجي، وقـد          ،حافظ المشروع على عادات   
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نيهم بطريقـه معماريـه     طلبت محافظة مرسى مطروح من جميع سكان سيوه بإنشاء مبـا          

 وصيانة األبنيه القديمه من خالل مـنحهم        ،تقليديه، بل قامت بدعم مشروعات البناء الجديده      

 استيرادها من    من واعتماد السكان على أنفسهم في توفير احتياجاتهم بدال       . القروض الميسره 

دوره قـدم    وهو بنك القاهره والذي ب     ،الخارج، وشجع المشروع افتتاح أول بنك في الواحه       

 األسـواق   إلـى خدمات جليله للسكان، وتصدير العديد من الصناعات الحرفيـه والـشعبيه            

وساهم المشروع فـي تنقيـه الميـاه العادمـه          . األوروبيه في إيطاليا، وفرنسا، وبريطانيا    

 . أية مواد كيميائيةإلىوالصرف بطريقه عضويه ال يحتاج فيها 

حمية أرز الشوف هو مثال واضح آخر للـسياحة  إن نموذج م :محمية أرز الشوف في لبنان   •

المستدامة الهادفه التي تسعى المحافظه علـى اإلرث الطبيعـي، والتـاريخي، والحيـوي،              

 إلـى والبيئي، مع إعطاء السكان المحليين فرصة االستفاده من منـافع الـسياح الوافـدين               

 فـي مركـز بيـع       المنطقه، سواء من حيث مرافقة األفواج السياحيه كمرشدين، أو العمل         

األطعمه المنتجه من المنطقه، أو من خالل تقديم الطعام، أو من خـالل بيـع الـصناعات                 

التقليديه للسياح، وتمتد محمية أرز الطبيعية من ظهر البيدر شماالً حتى جبل نيحـا قـرب                

جزين جنوباً، وتطل المنحدرات الشرقيه للمحمية التي تغطيها أشجار السنديان، على مناظر            

وفوق بلدة الباروك يرى الزائر بوضوح صـفوف المـصاطب حيـث            . له لسهل البقاع  جمي

وتعـد المحميـة اليـوم      . زرعت أشجار األرز في الستينات في سياق جهود إعادة التشجير         

موقعاً مهماً للطيور المهاجره، حيث تقع على المسار القاري، مما يشكل موقعاً رائعاً للـذين               

توفر في المحمية مجموعه وفيـره مـن األزهـار والنباتـات        يحبون مراقبة الطيور، كما ت    

 والفطريه، كما تضم بعض المواقع األثريه مثل حصن نيحا، وتعتبر المحمية اليوم             ،الطبيعية

موقعاً سياحياً مهماً يؤمه العديد من السياح، والزوار الذين يتشوقون لإلطالع علـى معـالم               

استقبال يقـوم باسـتقبال المجـاميع الـسياحيه،         المنطقة النادره، ويوجد في المنطقة مركز       

وإرشادها بمصاحبه مرشدين سياحيين بيئيين، كما يوجد مركز للمعلومات السياحية يقع في            

بلدة الباروك يعطي الزوار المعلومات المتنوعه عن المحمية، ويتوفر فـي المركـز ركنـاً               

 ويقدمها سكان   ،ذائيه يعدها لشراء اإلطعمه العضويه، كما يستطيع المركز أن يقدم وجبات غ         

المنطقة المحليين مما يعزز درجة التفاعل بين سكان المنطقه والزوار، كما يـوفر المركـز       

 ، وركـوب الـدراجات الهوائيـه      ،معلومات عن األنشطه التي يمكن القيام بها مثل التمشي        

ت وتتوفر على مقربه من غابا    . والتجوال في حافالت صغيره بإشراف مرشدين متخصصين      

األرز مجموعة كبيره من المحال التجاريه، المتخصصه بالصناعات التقليديـه، والحرفيـه            

خاصه الخشبيه منها ولكن خوفاً من أن تتأثر الغابات بهذه الـصناعات، فهنـاك تعليمـات                

 . صارمه حيال قطع األشجار
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ـ          : محمية غابات عجلون في األردن     • رب تقع هذه المحمية في الجزء الشمالي مـن األردن ق

عجلون في شمال المملكه، على أراضي التالل الخضراء التي تنمو فيها أشـجار البلـوط،               

وتعيش في المحمية الحيوانات البريه     .  ألف دونم  12والفستق الحلبي، والصنوبر ومساحتها     

أمـا  . كالثعلب األحمر، والضبع المخطط، والذئب، والخنزير البري، والغزالن، والطيـور         

 الزهور البريه التي تتكاثر في فصل الربيع تضم المحميـة أشـجارا            إلىه  النباتات فباإلضاف 

كثيفة من ذات الخضره الدائمه، وعريضة األوراق مـن البلـوط، والـسنديان، والقيقـب،               

والعبهر، والخروب، والزعرور، واألجاص، والسويد، وسوسنه األردن، وعصا الراعـي،          

 .وشقائق النعمان

تقع في وادي رم جنوب األردن شمال شرق مدينـة          : األردنمحمية وادي رم الطبيعية في       •

 كيلومتر مربع تغطي مناطق جبـال رم الـشاهقه، وغطاؤهـا            500العقبه، وتبلغ مساحتها    

الزلـه، والطلـح، والغـضا،      : النباتي يحوي العديد من أصناف النباتات، والشجيرات مثل       

البـدن،  : خرى متعدده األنواع مثل   والالتم، والشيح، والعجرم، أما ثروتها الحيوانيه فهي األ       

والماعز البري، والغزال الصحراوي، والمها العربي، والثعلـب، والزواحـف، واألرانـب        

 .البرية، والضبع المخطط

  

  الدراسات السابقة 3.2

  
 ، التي تتناول موضوع السياحة البيئيـة علـى المـستوى المحلـي            ستعراض الدراسات السابقه  اتم  

  : يليماك واألجنبي ،والعربي

  

  :دراسات المحليةال. 1.3.2

  

  :فيما يأتي عرض ألهم الدراسات المحلية ذات العالقة

  

 الواقع وسـبل  - الفلسطينية في التنمية المستدامة السياحة  دور"بعنوان دراسة ): أ-2009(جاد اهللا 

 فـي   أجريت هذه الدراسة   . أبو ديس  - رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لجامعة القدس       ،"التطوير

السياحة الفلسطينية في   دورعلى   التعرف   إلىهدفت   و ،2009الفترة الواقعة بين شهري نيسان وتموز     

،  واعتمدت الدراسة المـنهج الوصـفي      ، تطوير هذه السياحة   سبل و  المستدامة، واقعها،  عملية التنمية 

ات السياحية  وتكون مجتمع الدراسة من جميع الشرك       واالستبانة كأداتي دراسة،   ،واستخدمت المقابلة 

 وأريحا، والبالغ عـددها     ، والمرخصة لدى وزارة السياحة واآلثار في محافظتي بيت لحم         ،المسجلة
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 حسب احـدى مواقـع حـساب العينـات     ،مفردة) 86(وقد تم اعتماد عينة عشوائية عددها  ) 110(

.  للتحليـل استبانة صالحة) 82( وتم توزيعها على صناع القرار في الشركات واعيد منها       ،العشوائية

ومن أهم النتائج التي وصلت إليها الدراسة، رفض المبحوثين لواقـع الـسياحة الحـالي، ورفـض                 

 من االقتراحات أهمها العمل على      ةوختمت الدراسة بمجموع  . مساهمتها الحالية في التنمية المستدامة    

 ،ج التأهيـل  زيادة االسـتثمار فـي بـرام       وأنظمة مفسرة للقانون، و    ،إيجاد قانون سياحي فلسطيني   

   . لمختلف التخصصات المهنية السياحية، وإنشاء معاهد تأهيل متخصصة،والتدريب

  

واقع تحليل الوظائف واإلعمال وعالقته بأداء المـوظفين فـي          "بعنوان   دراسة :)2008(الفرارجة  

 .، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمـة لجامعـة القـدس         " الضفة الغربية  -وزارة السياحة و اآلثار   

 تبيان واقع تحليل الوظائف واألعمال وعالقته بأداء الموظفين في وزارة السياحة            إلىفت الدراسة   هد

وأسـتخدم الباحـث المـنهج      .  والمقابلة كأداتي دراسة   ،الضفة الغربية، وأستخدم األستبيان   /واآلثار

ـ              شعب الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع المدراء، ورؤساء األقسام، ورؤسـاء ال

 ويتوفر لديهم موظفون تحت أشرافهم المباشـر فـي وزارة           ،الذين يمارسون مهام عملهم بالوزارة    

واختار الباحث عينة صدفية من مجتمع الدراسة، وجـاءت نتـائج           . الضفة الغربية /السياحة واالثار 

ظـائف  الضفة الغربية، حول واقع تحليل الو /الدراسة بأن وجهة نظر موظفي وزارة السياحة واآلثار       

الضفة الغربية منخفضة، وبينت الدراسة أن واقـع أداء مـوظفي           /واألعمال بوزارة السياحة واآلثار   

 إلـى الضفة الغربية بمجمله جاء بدرجة منخفضة، وقد أوصـت الدراسـة            /وزارة السياحة واآلثار  

ضرورة التحديد الواضح وفق األصول لرسالة الـوزارة، وأهـدافها اإلسـتراتيجية، والمرحليـة،              

 ،وإجـراء نقـل وظيفـي      .وضرورة القيام بعملية منهجية لتحليل الوظائف واألعمال في الـوزارة         

. ومعالجة ظاهرة الوظيفة السياسية، وإسناد مجموع اإلجراءات بخطوات قانونيـة لهـذا الغـرض             

 . وإداري لحماية األهداف التنموية،وضرورة إجراء إصالح مالي

  

 رسـالة   ،"تنمية السياحة التراثية فـي محافظـة نـابلس        تخطيط و " بعنوان دراسة ):2007(عجعج  

 وحيويـا   ،تناولت هذه الدراسة موضوعا هاما     .ماجستير غير منشورة مقدمة لجامعة النجاح الوطنية      

 واقع السياحة   إلى والنابلسي بشكل خاص، وتم التطرق فيها        ،في حياة المجتمع الفلسطيني بشكل عام     

 وما يعوقها من عقبات، وقد أسـتخدمت الباحثـة المـنهج            ،ها ومقومات ،التراثية في محافظة نابلس   

ت السياحية في محافظـة نـابلس، وأختـارت         آالوصفي، وتكون مجتمع الدراسة من السياح والمنش      

الباحثة العينة العشوائية البسيطة من مجتمع الدراسة، وأستخدمت األستبانة كأداة للدراسة، وجـاءت             

ية في محافظة نابلس كانت مزدهرة خالل الفترة التي سبقت عـام            نتائج الدراسة بأن السياحة التراث    

 ولكنها شهدت تراجعا كبيرا نتيجة لظروف عديدة أهمها االحتالل اإلسرائيلي، وقد أوصـت              2000
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 االستعانة بالخطة التنموية المقترحة لتطوير السياحة التراثيـة فـي محافظـة نـابلس،            إلىالدراسة  

ن كافة المؤسسات، وتـوفير الـدعم الحكـومي لقطـاع الـسياحة              والتعاون بي  ،وضرورة التنسيق 

  .بالمحافظة، والعمل على رفع درجة الوعي بين المواطنين

  

 دير  – التحليل المكاني للوظيفة السياحية في منطقة تل السلطان          بعنوان ً  دراسة ):2007(الشوامرة  

تهدف  .دمة لجامعة بير زيت   ، رسالة ماجستير غير منشورة مق     قرنطل في محافظة أريحا، فلسطين ً     

 تحليل األبعاد المكانية للوظيفة السياحية لدير القرنطـل، وخاصـة بعـد التطـور               إلىهذه الدراسة   

حيث بينت هذه الدراسة الكثير من األبعاد الجغرافية الناتجـة          السياحي الذي شهدته منطقة الدراسة،      

المنهج التـاريخي والمـنهج الكمـي،    وأستخدمت الباحثة عن التطوير السياحي بجوار دير قرنطل،  

وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في مديرية السياحة واآلثار، والعـاملين بمـشروع التلفريـك،               

واختارت . وشرطة السياحة واآلثار، والرهبان في دير قرنطل، والسياح والزوار في منطقة الدراسة           

 وجـاءت   .لباحثة األستمارة كأداة للدراسـة    الباحثة العينة المختارة من مجتمع الدراسة، وأعتمدت ا       

 واالستراحة المجاورة له في استقطاب      ، وضحت الدراسة مدى أهمية دير القرنطل      نتائج الدراسة بأن  

الدافع الرئيـسي لزيـارة       ومن مختلف الجنسيات، وأن الدافع الترفيهي هو       ،أعداد كبيرة من السياح   

 السياحي الذي حدث في منطقة الدراسـة بإقامـة   منطقة الدراسة، ومدى رضا الزائرين عن التطور 

 الممارسـات   إلـى التلفريك، وأن أهم مصادر تلوث البيئة في منطقة الدراسة يعود بالدرجة األولى             

 إدالء  إلـى وافتقار منطقة الدراسـة     .  وخاصة فيما يتعلق بالسياحة الداخلية     ،الخاطئة من قبل السياح   

 وتـشمل المواقـع     ، على الطابع الحضاري لمنطقة أريحا      الحفاظ إلىوصت الدراسة   أسياحيين، وقد   

 وطبيعة أريحـا كالـسياحة      ، والدينية، وتشجيع أنواع جديدة من السياحة تتالءم       ، والتاريخية ،األثرية

. وإصدار مواد أعالمية في المناسبات السياحية عن المناطق السياحية المختلفة         .  والشتوية ،الرياضية

  .معالم السياحية وبمختلف اللغاتواالهتمام بنشر الخرائط لل
 

، رسـالة   حركة السياحة واالستجمام في محافظة رام اهللا والبيرة ً        بعنوان ً  دراسة ):2006(الخطيب  

 معرفـة أهـم المواقـع       إلـى هدفت هذه الدراسة     .ماجستير غير منشورة مقدمة لجامعة بير زيت      

 الدراسة على المنهج التاريخي الوصفي،       والدينية في محافظة رام اهللا والبيرة، وأعتمدت       ،التاريخية

وتكون مجتمع الدراسة من مستجمي المتنزهات في محافظة رام اهللا والبيرة، واختار الباحث العينـة              

 والمقابلة كأداتين للدراسة، وجاءت نتائج الدراسة بأن هنـاك          ،العشوائية، وأستخدم الباحث األستبانة   

م في محافظة رام اهللا والبيرة، وأن الوضـع االقتـصادي            وأماكن االستجما  ،قلة في عدد المتنزهات   

الصعب الذي يعاني منه المواطنين في المحافظة وبقية المحافظات، يحتم عليهم عدم اإلنفاق علـى               

 والسكن، وتدني مدة إقامة السائح في منطقـة         ، واإلنفاق على األهم مثل الطعام     ،السياحة واالستجمام 
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تطوير الخدمات السياحية في محافظة رام اهللا والبيرة، وتـشجيع           ىإلوقد أوصت الدراسة    الدراسة،  

القطاع الخاص على االستثمار في المشاريع السياحية في محافظة رام اهللا والبيرة، وإنـشاء مدينـة                

لعاب سياحية في محيط محافظة رام اهللا والبيرة، وإقامة المهرجانات الشعبية بالقرب من المواقـع               ا

  . والسياحية الدولية، والفنية، واالحتفاالت الثقافية،ة، والمشاركة في المهرجانات والسياحي،األثرية

  

  ً.تطوير السياحة البيئية فـي فلـسطين      " بعنوان   دراسة ):2004(جمعية الحياة البرية في فلسطين      

ممولة من مرفق البيئة العالمي، وهي دراسة لمشروع السياحة البيئية في فلسطين قامت به جمعيـة                

 توضيح مفـاهيم الـسياحة      إلىحياة البرية في فلسطين بالتعاون مع وزارة السياحة واآلثار تهدف           ال

محافظة بيت   : وتم اختيار المواقع التالية لهذه الدراسة وهي       ، وإمكانية استخدامها في فلسطين    ،البيئية

ـ و،   وقرية أرطاس  ، ومنطقة دير مارسابا   ، والمتمثلة في منطقة برك سليمان     ،لحم  ،ة أريحـا  محافظ

وكانت أهم النتائج التي خرجت بها الدراسـة هـي أن            .واشتملت على مواقع أثرية في مدينة أريحا      

السياحة البيئية هي آلية قوية لالقتصاد تساهم في تحقيق التنمية البيئية المستدامة، حيث يستفيد منهـا                

ياحة البيئية من دور فـي       وما للس  ، وبيان هذه االتجاهات   ،المواطنون المحليون بصورة غير مسبوقة    

 ،رفع الوعي البيئي، كما أنها من أفضل السبل التي يمكنها أن تدعم االقتصاد في المناطق الريفيـة                

 والخـاص  ، واجتماعية، كما بينت الدراسة دور القطاعين العام، وثقافية،وما لها من أهمية اقتصادية 

امكان السياحة البيئية أن تساهم في سـداد        كما بينت الدراسة أن ب    . في دعم اقتصاد المناطق الريفية    

  .تكاليف حماية البيئة

  

، رسالة ماجستير غير    "واقع وآفاق اإلرشاد السياحي في فلسطين     "بعنوان  دراسة   ):2003(القدومي  

 واقع وآفاق اإلرشاد السياحي في      إلىهدفت الدراسة التعرف     .منشورة مقدمة لجامعة النجاح الوطنية    

 الباحث المنهج الوصفي التحليلي الكمي، وتكون مجتمع الدراسة مـن مـدراء             فلسطين، وقد استخدم  

 والمرشدين السياحيين في فلسطين، واتخذ الباحـث العينـة العـشوائية            ،المكاتب السياحية الخاصة  

وكانـت  .  من مجتمع الدراسة، وأستخدمت األستبانة كأداة للدراسة       ، من مختلف المحافظات   ،البسيطة

ة أن درجة الواقع الكلية إلدارة الرحالت السياحية في فلسطين كانت بدرجة كبيـرة             أهم نتائج الدراس  

  .جدا، وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بجميع الصفات الجيدة عند انتقاء المرشدين السياحين

  

، رسالة ماجستير غير منـشورة مقدمـة       "السياحة في محافظة نابلس   "بعنوان   دراسة ):2003( عمر

تم في هذه الدراسة مناقشة واقع الحركة السياحية في محافظـة نـابلس، و               .ح الوطنية لجامعة النجا 

كان أهم أهدافها إبراز عوامل الجذب السياحي في المحافظة، وقد استخدم الباحث المنهج الوصـفي               

 في موقعي بئر يعقوب وسبسطية،      1998سائح سنة   ) 25295(التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من      
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استبانة، وكانت أداتي الدراسـة     ) 850(حث العينة العشوائية المنتظمة من مجتمع الدراسة        وأتخذ البا 

 منطقـة   إلـى وجاءت نتائج الدراسة بأن هناك تفاوت في نسبة السياح القادمين            . واالستبانة ،المقابلة

افظـة  الدراسة، وان هناك تدني لمعدل نسبة السياح في مدينة نابلس، وان المواقع الدينية فـي المح               

 ضرورة االهتمـام بـالمرافق الـسياحية    إلىيشكل أهم دافع لزيارة المحافظة، وقد اوصت الدراسة    

 إلـى  إقامة قرية سياحية متكاملـة،       إلى إعادة النظر في وسائل اإلعالم السياحية، و       إلىواألثرية، و 

  .جانب عمل دورات تدريبية في مجال صناعة السياحة

  

، رسالة ماجستير   "رافية السياحة في منطقة أريحا والبحر الميت      جغ"بعنوان   دراسة ):2000( قيصي

أظهرت هذه الدراسة أنه بالرغم من الظروف السياسية         .غير منشورة مقدمة لجامعة النجاح الوطنية     

 والبحر الميت إال أنهما ال تزاالن تشكالن عامل جـذب للـسياح مـن               ،التي مرت بها منطقة أريحا    

 علـى اعتبـار     ، ذلك يعود لما تتمتع به مدينة أريحا من أهمية تاريخية           ويعتقد أن  ،مختلف جنسياتهم 

 والميزة الجغرافية التي يتمتع بها البحر الميت كأخفض بقعة جغرافيـة            ،أنها أقدم مدينة في التاريخ    

 واالقتصادية للعاملين في قطاع الـسياحة       ،على سطح األرض، كما تم دراسة األوضاع االجتماعية       

 ، وأوضـاعهم االجتماعيـة    ، وتم إلقاء الـضوء علـى مـشاكلهم        ، والبحر الميت  ،في منطقة أريحا  

 ،وأستخدم الباحـث المـنهج التـاريخي       .واالقتصادية نظراً ألهمية ذلك في تنشيط الحركة السياحية       

 في منطقة أريحا والبحر الميت،      ي والمستجمي ،والمنهج الوصفي، وتكون مجتمع الدراسة من السياح      

 السياحة في منطقة الدراسة، واختار الباحث العينة العـشوائية المنتظمـة مـن              والعاملين في قطاع  

وجاءت نتائج الدراسة تبين الدوافع الـسياحية        .مجتمع الدراسة، واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة     

، يليـه   %32.3 وبنسبة   ،فقد شكل الدافع التاريخي الدافع األول     .  والبحر الميت  ،لزيارة منطقة أريحا  

، أما عامل الراحة    %13.3في حين شكل دافع التمتع بجمال الطبيعة        %. 30.8 وبنسبة   ،فع الديني الدا

 المحافظة علـى المواقـع األثريـة، وتزويـد          إلى، وقد أوصت الدراسة     %10.1واالستجمام شكل   

شواطيء البحر الميت بالخدمات العامة، وتنشيط السياحة الداخلية في منطقة أريحا والبحر الميـت،              

 . والصناعات التقليدية،لعمل على تشجيع الحرفوا

  

 رسالة ماجستير غير منشورة     ،"تسويق السياحة في محافظة نابلس    " بعنوان دراسة ):1999(حالوة  

 ومقوماتها في محافظة نابلس،     ،بينت هذه الدراسة أهم أسس الحركة السياحية       .مقدمة لجامعة القدس  

واتبع الباحث المنهج الوصفي، واستخدم األستبانة كـأداة        وأسباب تدني الحركة السياحية ومشاكلها،      

األولى المجتمع األجنبي ممثالً بالسياح األجانـب        :لجمع المعلومات، وقد حدد مجتمع الدراسة بفئتين      

فقط، والثانية المجتمع المحلي ممثالً بمواطني الضفة الغربية، وأختار الباحث العينة الغيراألحتماليـة    

 وكذلك بينت الدراسة أن محافظة نابلس تزخر باألماكن والخـدمات الـسياحية             ،من مجتمع الدراسة  
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وكانت نتائج الدراسة تدل على وجود اختالف بين        .  وغير معروف لدى السياح    ،منها ماهو معروف  

 أن أكثـر المعوقـات الـسياحية        إلىوخلصت الدراسة   .  والسياح األجانب  ،رغبات السياح المحليين  

 أما بالنسبة للسائح المحلي فكانت األوضـاع        ،نبي تمثلت في األوضاع السياسية    بالنسبة للسائح األج  

 وضرورة  ،وأوصت الدراسة االهتمام بالنواحي التطويرية للمرافق والخدمات السياحية        .االقتصادية

  .تنظيم المناطق الترفيهية
  

ر منشورة مقدمـة     رسالة ماجستير غي   ،"السياحة الدينية في فلسطين   " بعنوان  دراسة ):1999(صالح  

 وإبراز عوامل الجـذب     ، توضيح واقع الحركة السياحية    إلىهدفت الدراسة    .لجامعة النجاح الوطنية  

 والتعرف على خصائص السياح، وإلقاء الضوء على واقع الخدمات السياحية في منطقـة              ،السياحي

ها، وللتعرف علـى   ومدى رضى السياح عن،الدراسة، وأهم المشكالت التي تعانيها الحركة السياحية      

 وعينة الدراسة لتحليلها، وقد أستخدم الباحـث        ،ذلك استخدمت األستبانة لجمع المعلومات من مجتمع      

المنهج الوصفي، وجاءت نتائج الدراسة بأن المصادر الدينية احتلت المرتبة األولـى فـي طريقـة                

سة أن الدافع الديني كان هـو        ومكانتها الدينية، وأكدت الدرا    ، السياح لمعلوماتهم عن فلسطين    فتاءاست

وبينت الدراسة أن هناك نسبة رضى جيدة لدى السياح حيال الحياة           . الدافع الرئيسي لزيارة فلسطين   

  . ومعاملة سكان المواقع السياحية، واألمن،االجتماعية

  

  :الدراسات العربية. 2.3.2

  

ة الكويـت، تحليـل األثـار       السياحة البيئية في دول   ً    بعنواندراسة   ):2005(عذبي وحسين وعبده    

 والـسياحة البيئيـة     ، التعرف على واقع السياحة عامـة      إلىً هدفت الدراسة    .واستراتيجية األستدامة 

 والنظم البيئية ذات الجاذبية الخاصـة       ،ووصف أنماط السياحة  .  ودارستها ،خاصة في دولة الكويت   

 والنظم اإليكولوجية باستخدام نموذج     ،ئات وتحليلها، وتقويم اآلثار البيئية للسياحة على البي       ،بالزائرين

 والسياحة البيئية،   ،المؤشرات البيئية، ووضع مصفوفة لسياسات التنمية المستدامة في قطاع السياحة         

وأعتمدت الدراسة على اإلحصاءات الواردة في التقارير والبحوث الخاصة بالـسياحة فـي دولـة               

 والسياحة البيئية في دولة الكويت، واسـتخدم        ،ياحةالكويت، وأتبعت المنهج الوصفي لتبيان واقع الس      

نموذج المؤشرات البيئية لتقويم األثر البيئي للسياحة فـي دولـة الكويـت، للخـروج بمـصفوفة                 

إلستراتيجيات السياحة المستدامة في الكويت، وجاءت نتائج الدراسة بأن أعـداد الـسياح للمنـاطق          

وظاً في أعقاب حرب الخليج الثانيـة حتـى منتـصف            والمتاحف قد شهدت ارتفاعاً ملح     ،الترفيهية

 االنخفاض مرة أخرى انعكاساً لألحداث التي شهدتها منطقة الخليج          إلىالتسعينيات، غير أنها عادت     

  . ودولة الكويت بشكل خاص،بشكل عام
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السياحة البيئية في األردن، حالة دراسية فـي منطقتـي ضـانا            " بعنوان   دراسة ):1997(االسطة  

 التعرف علـى    إلىهدفت الدراسة    .، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة للجامعة األردنية       "اءوالبتر

حتية للسياحة فيهما، وقد    تتأثير السياحة على النظام البيئي في منطقتي الدراسة، ومدى خدمة البنية ال           

ن أرتادوا  الذي  والزوار ،استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع السياح         

، وأتخذت الباحثة العينة    6/1997، وحتى نهاية شهر     4/1997منطقتي الدراسة في الفترة بين شهر       

العشوائية المنتظمة من مجتمع الدراسة، وأستخدمت األستبانة كأداة للدراسة، وجاءت نتائج الدراسة            

 فيها تأخذ بعين االعتبـار      بأن السياحة في البتراء ال تراعي النواحي البيئية بينما في ضانا السياحة           

البعد البيئي، وأن البنية التحتية في البتراء ضعيفة وال تخدم السياحة بشكل فعـال، وقـد سـاهمت                  

السياحة في منطقة ضانا بزيادة الوعي البيئي لدى السكان المحليين، بينما لم يكن هناك وعي لمفهوم                

تراعي القدرة االستيعابية للمكان عند اسـتقبال       البيئة في منطقة البتراء، وأن السياحة في البتراء ال          

  .الوفود السياحية، بينما في ضانا يراعون قدرة المكان االستيعابية عند استقبال الوفود السياحية

  

  الدراسات األجنبية. 3.3.2

  

  :أهم الدراسات االجنية ذات العالقة ملخصة ادناه

  

تبرهن هذه الدراسة    ". نجاح السياحة البيئية   هيكلية"بعنوان  دراسة   :)2007(براندون ومارغولويس   

ثمة مجموعة مـن خمـسة      .  يجب أن تفيد حماية التنوع الحيوي      ،أن سمات السياحة البيئية المميزة    

 والتي ينبغي جلياً وجودها في أي نشاط للسياحة التي تدعي اعتبارها سياحة             ،فوائد مقترحة للحماية  

 لتحليل الروابط ما    ،وأنها تنتج أساساً من تحديد إطار واضح      لن تحدث هذه الفوائد عفوياً، بل       . بيئية

تبين هذه الدراسة سلسلة من الخطوات التي ينبغي إجراؤها         .  والحماية ،بين مستوى أنشطة المشروع   

 والتي بدورها تساعد في تحديد الروابط المنطقية ما بين دورة تصميم            ،كجزء من تصميم المشروع   

 مبادرات الـسياحة    إلىحالما يتم إدخال هذه الصرامة المنهجية       . ع وقياس نجاح المشرو   ،المشروع

 وقياسه بمؤثرات عالمية حقيقيـة،      ،البيئية، فإنه ستكون هناك فرصة أكبر بكثير للتحقق من النجاح         

  . واألماكن األخرى، وليفيد حقيقياً حماية التنوع الحيوي،ولتصلح كمصادر تعليمية للمشاريع

  

تعـد الـسياحة البيئيـة       ". والفرص ، التغيير، اآلثار  :السياحة البيئية " :وانبعندراسة   :)1999(وول  

إن قياس تأثيرات السياحة البيئية محفوف بالتحديات المماثلة لتلك المتضمنة في تقيـيم             . عامل تغيير 

لم يتم تراكم البحث الذي تنـاول آثـار الـسياحة           .  والسياحة البيئية بشكل خاص    ،اآلثار بشكل عام  

.  وعدم اهتمام كاف للسياق الذي تحـدث فيـه اآلثـار           ، وذلك بسبب تبني نموذج غير مالئم      ،البيئية
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يقترح أن المعلومات المجمعة أكثر فائدة من التدابير الموجزة، وكذلك وصف خصائص المؤشرات             

  . ورصد التغير،المفيدة لقياس اآلثار

  

  نقد الدراسات السابقة4.2 

  

دور حول المواضيع التي تناولها الباحث من حيث السياحة، مما          تناولت الدراسات السابقة مواضيع ت    

 ومجاالت مختلفـة علـى      ، واهتمام الباحثين به في بيئات     ،يؤكد أهمية هذا الموضوع محل الدراسة     

الرغم من عدم التمكن من الحصول على عدد كافي من الدراسات السابقة، وقد تناولت الدراسـات                

 ، الواقع وسبل التطوير- الفلسطينية في التنمية المستدامة سياحةال دور  هي،السابقة عدة موضوعات

 الـضفة   - وعالقته بأداء الموظفين في وزارة السياحة واآلثـار        ، واإلعمال ،واقع تحليل الوظائف  و

التحليل المكاني للوظيفة السياحية في     و ،تخطيط وتنمية السياحة التراثية في محافظة نابلس      ، و الغربية

 واالسـتجمام فـي     ،حركة السياحة وقرنطل في محافظة أريحا، فلسطين،        دير –ن  منطقة تل السلطا  

 وآفاق اإلرشاد الـسياحي فـي        وتطوير السياحة البيئية في فلسطين، وواقع      محافظة رام اهللا والبيرة،   

 وجغرافية السياحة في منطقة أريحا والبحر الميت، وتسويق         ،فلسطين، والسياحة في محافظة نابلس    

  والسياحة البيئيـة فـي دولـة الكويـت،         محافظة نابلس، والسياحة الدينية في فلسطين،     السياحة في   

 ،التغييـر، اآلثـار   : الـسياحة البيئيـة   ، و هيكلية نجاح السياحة البيئية   و ،والسياحة البيئية في األردن   

  :تيةآلاوقد استفاد الباحث من اإلطالع على الدراسات السابقة في األوجه  .والفرص

  

 .ر النظري للدراسة الحاليةإثراء اإلطا •

اإلطالع على مناهج البحث التي اتبعتها هذه الدراسات، وأساليب التحليل التي طبقت بهـا،               •

 .وفي التعقيب على النتائج التي تكشف عنها الدراسة

  

  :وأما عن أوجه التشابه بين هذه الدراسة والدراسات السابقة

  

 .وهو نفس المنهج الذي استخدمه الباحثأن غالبية الدراسات استخدمت المنهج الوصفي،  •

استخدمت معظم الدراسات السابقة االستبانة كأداة لجمع البيانات، كما استخدم الباحث نفـس              •

 .األداة للدراسة

  

  :، فجاءت كما يأتيأوجه االختالفأما 
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الدراسة ركزت على السياحة البيئية في األغوار، وهذا يعنـي اختالفهـا عـن الدراسـات               •

 . والسياحة البيئية بشكل عام، والتي ركزت على السياحة،السابقة

 ، والخبـرات  ، والمهنيـين  ، والتي طبقت علـى المختـصين      ،اختالف عينة دراسة الباحث    •

 والقطـاع   ، والمحلية ، واألهلية ، والدولية ، في المؤسسات الحكومية   ،والكفاءات والمسؤولين 

 .ات السابقة وقيادات المجتمع المحلي مقارنة بعينات الدراس،الخاص

 ، والقطـاع الخـاص    ، والمحليـة  ، واألهلية ، والدولية ،تناولت الدراسة المؤسسات الحكومية    •

 المحلي بشكل رئيسي، بينما الدراسات السابقة لم تتناول هذه المؤسـسات             المجتمع وقيادات

 .بشكل واضح

نية، وطبيعة   من حيث المدة الزم    ، عن نتائج الدراسات السابقة    ،تختلف نتائج الدراسة الحالية    •

 .النتائج، وحجم عينة الدراسة
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  الفصل الثالث

______________________________________________________  

  منطقة الدراسة

  
  منطقة األغوار  1.3

  

 ، وسياسـية ،سلة الغذاء لفلسطين فهي منطقة ذات أهمية اقتصادية  ) 1.3شكل  (تعتبر منطقة األغوار    

ابها الفلسطينيين، حيث أنها تحتوي على مساحة شاسعة من األراضي الزراعيـة            واستراتيجية ألصح 

 واإلسالمي، وتشكل   ، والمياه الجوفية، كما أنها تمثل البوابة الفلسطينية على االمتداد العربي          ،الخصبة

 واالجتماعيـة أكبـر كثيـراً مـن البعـد           ، والثقافية ،متنفسهم الوحيد، مما يجعل أهميتها السياسية     

كما أنها تحـوي     من مساحة الضفة الغربية،   % 30أن مساحتها اإلجمالية تعادل حوالي       .تصادياالق

 وجـود البحرالميـت عنـد نهايتهـا         إلىإضافة    والدينية، ، والسياحية ،العديد من المناطق التاريخية   

  ). 2006النخبة لالستشارات اإلدارية، (الجنوبية الذي يعتبر بطبيعته حالة فريدة في العالم 

  

 من ناحية تضاريـسها     ،بفعل موقع منطقة األغوار فأن هذا الموقع أضفى سمة خاصة على المنطقة           

 والجبال التي تزداد ارتفاعا كلما تحركنا       ، والهضاب ، ومناخها، حيث تمتاز بالتربة الرملية     ،الطبيعية

مناخهـا   مما يجعل    ، موقعها تحت مستوى سطح البحر     إلىمن الشرق باتجاه الغرب، هذا باإلضافة       

 ودافىء شتاًء، ويجعلها نقطة لتجمع مياه األمطار القادمة من المرتفعات المجاورة على             ،حاراً صيفاً 

من هنا كان لـوفرة الميـاه مـن          ، مما يجعلها منطقة غنية جداً بالمياه الجوفية       ،ضفتي نهر األردن  

 وسياحية بالدرجة   ،اعيةزر منطقة    يجعالن من هذه المنطقة    ، والمناخ المتميز من ناحية أخرى     ،ناحية

  ).2008أبو ريا، (األولى 
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  .)2008معهد أريج، (خارطة لمنطقة الدراسة : 1.3شكل 

  

  مساحة منطقة األغوار. 2.3

  

 شمال البحر   إلى ، )1967حدود عام   ( تمتد هذه المنطقة غرب نهر األردن من منطقة بردلة شماالً           

كم في بعض المناطق،    ) 12 (إلى) 1(راوح من   كم، وبعرض يت  ) 70(وبطول حوالي   ،  الميت جنوباً 

 .) ونابلس ،اخذين باالعتبار المناطق الغورية في محافظتي طوباس       (2كم) 1400(وبمساحة حوالي   

 مما يجعلهـا تمتـاز بمناخهـا        ،)م300 (إلى) م200(تقع المنطقة تحت مستوى سطح البحر بمعدل        

 وتعتبـر   ،ملم من األمطـار سـنوياً     ) 150( من   تتلقى هذه المنطقة أقل   .  والدافئ شتاءً  ،الحار صيفاً 
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 وأكثرهـا   ،األراضي الزراعية في منطقة األغوار من أهم األراضي الزراعية في الضفة الغربيـة            

 فإنها تعتمد على المياه الجوفية المحدودة المـستخرجة         ،ونظراً النخفاض معدالت األمطار   . خصوبة

 بلغـت   1967منسابة من المنحدرات الشرقية حتى عام        واألمطار ال  ، والينابيع ،من اآلبار االرتوازية  

%) 60( حـوالي    إلىألف دونم، وانخفضت حاليا     ) 200(مساحة األراضي المستغلة زراعيا حولي      

يـزرع فـي هـذه المنطقـة     .  االسرائيلي نظرا للمساحات الواسعة التي صادرتها سلطات االحتالل      

  ).2005ي لإلحصاء الفلسطيني، الجهاز المركز( مزروعات في غير موسمها مثل الخضار

  

مـن  % 30مشكلة بذلك حوالي    ) 2 كم 2400(المساحة اإلجمالية لمحافظة أريحا واألغوار تبلغ       إن  

مساحة الضفة الغربية، ولكن المساحة الفعلية بعد تقسيم المناطق حسب اتفاقية أوسلو قـدرت وفقـاً                

وتـشكل  ). 2 كـم  608.9(ب) 2007(إلحصائيات الجهاز المركزي لإلحـصاء الفلـسطيني عـام          

األراضي الزراعية جزءاً كبيرا منها، كما تعتبر غنية بمصدر المياه الجوفيـة علـى الـرغم مـن                  

  ).JICA ،2006وزارة الحكم المحلي و(انخفاض نسبة مياه األمطار في المنطقة 

  

  يع الديموغرافي في منطقة األغوار التوز3.3.

  

 إال أن منطقة األغوار تعتبر األقل سـكاناً فـي           ،شاسعة ومساحتها   ،بما أن األغوار منطقة حدودية    

 ويرجع الـسبب لـسياسية االحـتالل        ،فلسطين، فعدد سكان منطقة األغوار ال يتناسب مع مساحتها        

 وعدم ازدياد السكان فيهـا انـسجاماً مـع          ،اإلسرائيلي، الذي من أهدافه تفريغ المنطقة من السكان       

 26(نشات سلطات االحتالل الكثير من المستوطنات الزراعيـة         السياسة االستيطانية اإلسرائيلية، فا   

، حيـث  )من مساحة األغوار% 3( وتستعمل األراضي زراعيا بمساحات شاسعة حوالي        ،)مستوطنة

 تجمعاً سكانياً إضافة للتجمعـات  25 يتوزعون على  ،نسمة تقريبا ) 49473( بلغ عدد سكان األغوار   

 وعـدد   ،)أريحـا (حيث تجد في األغوار مدينة واحدة وهي        البدوية منتشرة على مسافات متباعدة،      

) 3000(نسمة، وباقي التجمعات صغيرة الحجم ال يتجاوز معـدل الـسكان فيهـا           ) 19000(سكانها

يسكن فيها نصف عـدد     ) مدينة واحدة (نسمة، حيث تعتبر محافظة أريحا واألغوار ذات قطب واحد          

 ،مساحة المحافظة الممتدة حتى بيـسان شـماالً        وينتشر النصف اآلخر على باقي       ،سكان المحافظة 

 أمـا طبيعـة     ،)2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     (وبذلك يشكل هذا أحد عوائق التنمية       

 وألـواح  ، الطـين إلـى  وهي قديمة أجماالً، هذا إضـافة  ، والطوب،المساكن فغالبيتها من االسمنت 

 إلـى لفقيرة، وتفتقر غالبية التجمعـات الـسكانية        الصفيح المستخدمة في بناء المساكن في المناطق ا       

في المقابل يوجد في المنطقة ست وعشرون       .  وقرية العوجا  ،الخدمات الرئيسية باستثناء مدينة أريحا    
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 9 أقيمت على األراضي الفلسطينية في منطقة األغوار، ويقطنها ما يقارب من             ،مستوطنة إسرائيلية 

  . والحياتية، المعيشيةآالف مستوطن تتوفر لهم كافة الخدمات

  

الجهاز المركزي لإلحـصاء    ( يبين توزيع السكان على التجمعات السكانية في األغوار         : 1.3جدول  

  ). 2006الفلسطيني، 

  
  عدد السكان  أسم التجمع  اسم المنطقة

  19783  أريحا  األغوار الجنوبية

  6000  مخيم عقبة الجبر  

  2000  مخيم عين السلطان  

  2854  وك الفوقا والتحتاالنويعمة والدي  

  3886  العوجا  

  872  فصايل  

  4264  الجفتلك  األغوار الوسطى

  373  مرج الغزال  

  1299  الزبيدات  

  743  مرج نعجة  

  1316  النصارية  

  870  العقربانية  

  1159  بيت حسن  

  192  عين شبلي  

  1126  فروش بيت دجن  

  1528  بردلة  األغوار الشمالية

  160  كردلة  

  1048  البيضاءعين   

  

  الموقع والمناخ. 4.3

  

 على طول الجهة الشرقية للضفة الغربيـة مـن البحـر            )1.3 ملحق (تمتد محافظة أريحا واألغوار   

 تل مكحوزعلى حدود بيسان شماالً، حيث ما يعرف بـالخط األخـضر، ومـن               إلى و ،الميت جنوباً 

وبـسبب موقعهـا تتميـز     .  غرباً  وحتى السفوح الشرقية للضفة الغربية     اً،منتصف نهر األردن شرق   

محافظة أريحا واألغوار بأحوال مناخية شبة صحراوية من الحر الشديد صيفاً، إال أن ما يخفف من                
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 وتربة زراعية خصبة تعتمد في زراعتها علـى         ،شدة الظروف المناخية، وجود مياه جوفية غزيرة      

غوار باالعتدال، مما يجعله منتجعـاً      كما يتميز فصل الشتاء في محافظة أريحا واأل       . المياه المتوفرة 

 وكذلك يتميز في إمكانية إنتاج المحاصيل الزراعية التي ال يمكن إنتاجهـا فـي   ،رئيسياً مرغوباً فيه 

 أو مـن خـارج      ،فطقس األغوار الجميل يجذب الكثير من السياح إن كانوا محليين         مناطق أخرى،   

 وأقل معدل سنوي لدرجات الحرارة هـو        ، درجة 8.5الوطن، فمعدل درجات الحرارة في يناير هو        

 درجة، وأعلى معدل سـنوي لـدرجات     23.5 درجة مئوية، معدل درجات الحرارة السنوي هو         17

، معدل تـساقط  %52ملم ومعدل الرطوبة    ) 150(  درجة، معدل تساقط األمطار    30.5الحرارة هو   

والمناطق الساحلية لذلك فـإن      ،األمطار في محافظة أريحا األغوار هو أقل منه في الجبال المحيطة          

 من مياه الشرب والـري      ،محافظة أريحا واألغوار تعتمد بالكامل على آبار ارتوازية لسد احتياجاتها         

 ويعتبر المصدر الرئيسي    ،مثل نبع عين السلطان، مصدر المياه في هذا النبع يأتي من الجبال البعيدة            

 وتبلغ نـسبة    ، كيلو متر مكعب في الساعة     680لي  لمياه الزراعة، تبلغ نسبة المياه الصادرة منه حوا       

 جزء في كل مليون جزء، وهو يعتبر مصدراً ثابتاً للمياه طوال السنة، وتستعمل المياه               600الملوحة  

تعتبر المياه الجوفية المصدر الـرئيس      و). 2009بلدية أريحا،   ( والشرب على حد سواء      ،فيه للري 

توفر الميـاه الجوفيـة فـي محافظـة أريحـا واألغـوار             للمياه العذبة في األغوار، وفيما يخص       

  ):1997الطرشان، (واستخداماتها المختلفة فانه 

  

يتوفر في محافظة أريحا واألغوار ستة ينابيع رئيسية يقدر مجموع تدفقها السنوي بحـوالي               •

 . مليون متر مكعب30.3

 7.2مجموعها حوالي   بئر يعمل بطاقة إنتاجية تشكل في        35، منها   )72(عدد االبار الجوفية     •

 .مليون متر مكعب

أن غالبية المياه المستعملة في محافظة أريحا واألغوار تستغل لالستخدام الزراعـي الـذي               •

  . والضفة الغربية بشكل عام،يشكل العمود الفقري في اقتصاد األغوار بشكل خاص

 ،لجبـل  وا ،التضاريس فيها مـن الـسهل      أن محافظة أريحا واألغوار تتميز بتنوع مظاهر       •

 وشاطىء البحر، يعطي العمل السياحي تنوعاً في األنـشطة          ، والهضبة الصحراوية  ،والغور

  .السياحية

  

  البنى التحتية والفوقية. 5.3

  

  :التحتية والفوقية لمنطقة الدراسةفيما يأتي تتناول الدراسة بالشرح البنى 
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 بحكم موقعهـا    ،السكانيةتتوفر هذه الخدمات في غالبية التجمعات        :خدمات المياه والكهرباء   •

 ومدينة أريحا، حيث تزود مدينـة أريحـا التجمعـات           ،بالقرب من المستوطنات اإلسرائيلية   

 في حين يحصلون على الكهرباء من شـركة كهربـاء القـدس، أمـا               ،القريبة منها بالمياه  

 والبعيدة عن أريحا فتحصل على خـدماتها مـن الـشركات القطريـة              ،التجمعات الشمالية 

 ).2008 أبو ريا،(يلية اإلسرائ

تعتمد غالبية التجمعات السكانية فـي منطقـة األغـوار علـى الحفـر               :الصرف الصحي  •

 بما فيها مدينة أريحا التي ال تتوفر فيها شـبكة           ،االمتصاصية في خدمات الصرف الصحي    

  .ويتم تصريف الحفر االمتصاصية باتجاه األودية المنتشرة في المنطقة. صرف صحي

أن منطقة األغوار تعاني من نقص شديد فـي وسـائط النقـل،              :تصاالتالالمواصالت وا  •

وبالنسبة لالتصاالت حيث ال توجد خدمة االتصال الفلسطيني في معظم منـاطق األغـوار،         

 تكاليف باهظة،   إلى والتي تحتاج    ،مما يجبر السكان على استخدام الشبكات االسرئيلية النقالة       

  ).2004الجرمي، ( واالنترنت ،التصاالت السلكيةمون من خدمات اوكما أن السكان محر

  

  تقسيمات محافظة أريحا واألغوار طبقاً التفاقية أوسلو6.3 

  

 نظراً الستيالء االحتالل اإلسرائيلي على الكثير من        ،أن اتفاقية أوسلو كانت مجحفة بحق الفلسطينيين      

التالي ) 2.3(والجدول  . وغيرها االحتالل اإلسرائيلي بحجج أمنية      إلى وضمها   ،األراضي الفلسطينية 

 والمساحة في محافظة أريحا واألغوار حسب تقـسيمات األرض          ،يوضح أعداد السكان الفلسطينيين   

، حسب اتفاقية أوسلو ووفقاً إلحصائيات الجهاز المركزي        )2.3شكل   ()ج(، و )ب(، و )أ( مناطق   إلى

  .2006/2007لإلحصاء الفلسطيني لعام 

  

ان الفلسطينيين والمساحة في محافظة أريحا واألغوار حـسب تقـسيمات           أعداد السك : أ-2.3جدول  

  ).2007الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ( التفاقية أوسلواًاألرض طبق

  
  )أ(المنطقة 

 عدد السكان 2كم/المساحة اسم المنطقة   عدد السكان 2كم/المساحة اسم المنطقة

 نسمة  1245 ـ النويعمة   نسمة 18346  2كم 66.9  أريحا

 نسمة  821 ـ الديوك الفوقا   نسمة 7176  ـ عقبة جبر.م

 نسمة 4120  ـ العوجا   نسمة  3160 ـ عين السلطان.م

  نسمة  34868  المجموع
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أعداد السكان الفلسطينيين والمساحة في محافظة أريحا واألغوار حسب تقـسيمات           : ب-2.3جدول  

 ).2007ي لإلحصاء الفلسطيني، الجهاز المركز( التفاقية أوسلواًاألرض طبق
  

  )ب(المنطقة 

 عدد السكان 2كم/المساحة اسم المنطقة   عدد السكان 2كم/المساحة اسم المنطقة

  نسمة 203 ـ مرج غزال   عدد السكان 2كم/المساحة اسم المنطقة

  نسمة 1078 ـ فصايل   نسمة  715 2كم  0.8 مرج نعجة

      نسمة 1421 ـ الزبيدات

  نسمة  3417  المجموع

 )ج(المنطقة 

 نسمة 8  ـ دير حجلة   نسمة 3714  2كم 541,2  الجفتلك

 نسمة  309 ـ النبي موسى    نسمة 4 ـ دير القلط

 نسمة  4035 المجموع

  

  
  

  )2005وزارة التخطيط الفلسطينية، (تقسيمات المنطقة بحسب اتفاق اوسلو : 2.3شكل 
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  الممارسات األسرائيلية 7.3

  

 ووضع العقبـات أمـام تـدفق الـسياح     ، اإلسرائيلية تقوم باتخاذ العديد من اإلجراءات ن السلطات إ

 محافظة أريحا واألغوار، ومن أهم المعيقات التي تضعها السلطات          إلى والوافدين القادمين    ،األجانب

اإلسرائيلية، الحواجز المنتشرة من جنوب األغوار مروراً باألغوار الوسطى وحتى الشمالية، جعلت            

 وهـذه الممارسـات هـي       ،من مناطق األغوار سجناً بعدد من األبواب بحراسة الجيش اإلسرائيلي         

  ):2009محافظة أريحا واألغوار، (

  

  .عزل ومصادرة آالف الدونمات الزراعية •

 .انتهاج سياسة العزل على جميع األغوار عن الجسم الفلسطيني •

 .  واإلغالق،تدمير السياحة نتيجة المنع •

 . أو محميات طبيعية،مناطق عسكريةكالمناطق ذات الكفاءة في تخزين المياه، إغالق معظم  •

 أو تغيير مكانها، وكذلك تحديـد كميـة         ،منع الفلسطينيين من حفر اآلبار الزراعية الجديدة       •

 .الضخ في هذه اآلبار بواسطة عدادات ال تسمح بتجاوز الكمية

 .ة أحواض المياه الفلسطينيإلىلوصول  با،السماح للمياه العادمة المتسربة من المستوطنات •

 . واستغالله،السيطرة الكاملة على البحر الميت •

  . وحجزها في برك ضخمة،حجز المياه الزائدة من األودية الغربية لنهر األردن •

 إال عبر بوابتين    ، وتمنع الدخول والخروج   ،حفرت سلطات االحتالل خندقاً حول مدينة أريحا       •

  .ئيليسيطر عليها الجيش اإلسراي

 وهدم أية إضافات    ، أو القيام بأي إضافات على بيوتهم القائمة       ،منع سكان المنطقة من البناء     •

 . وسقوفها من صفائح الزينكو،يقومون بها على مبانيهم المكونة من الطين
 

تـدمير  ، و وهذه اإلجراءات كان الهدف منها حرمان الفلسطينيين من حقهم في حصصهم من المياه            

فرض المعوقات أمـام تـصدير      ، و  والقائم على الزراعة والسياحة    ،طيني في األغوار  االقتصاد الفلس 

 .  واألوروبية، الدول العربيةإلىالمنتوجات الزراعية الفلسطينية 

  

  الزراعة في األغوار 8.3

  

 وتخـف  ،تمتاز منطقة األغوار بانخفاضها عن مستوى سطح البحر، حيث يزداد الـضغط الجـوي            

أن مثل هذه الظروف جعلت من      .  والرطوبة ، وتقل األمطار  ، درجة الحرارة   وترتفع ،سرعة الرياح 
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 ،األغوار منطقة حيوية زراعية ذات محصول شتوي يأخذ باإلنتاج عندما يفقد أنتـاج الخـضروات              

 وتبدأ هذه المنطقة باإلنتاج الزراعي للخضروات من بداية         ،والفواكه في المناطق األخرى من بالدنا     

وتزرع فـي  . وتشكل بذلك الممول الرئيسي للمناطق الباردة  .  نهاية شهر أيار   شهر تشرين أول حتى   

  ):1997عبد اهللا، (هذه المنطقة األنواع التالية 

  

البندورة، الباذنجان، الخيار، الكوسا، الفلفـل، القـرنبيط، الـسبانخ، الفـول،            : الخضروات •

ومناخ األغوار وخاصة في     ،الفاصولياء، الفليفله، وغيرها من األصناف التي تنجح في تربة        

 .فصل الشتاء، والملوخية في فصل الصيف

 .الخ... ة، قال الشموطي، والبومل، وأبو صرالليمون، الكلمنتينا، والبرت: الحمضيات •

 .الموز، البلح، العنب، التين، الباباي، واألسكدنيا: الفواكه •

 .والصبر ذرة،الشعير،  الالسدر،: المراعي •

 .ر، والنعنع، والكزبرة، والبابونج، والبقدونسالزعت: النباتات الطبية •

  

 في المـشروع العلمـي،      األلبانويوجد في منطقة األغوار مزارع دواجن، ومزرعة أبقار لتصنيع          

  . رأس من األغنام، ومزرعة أسماك في مدينة أريحا30000وثروة حيوانية تقدر ب 

  

  الواقع البيئي لمنطقة األغوار 9.3

  

 تؤهلها الن تكون محوراً لبرنامج تنموي طموح يتم من          ،ع بخصائص مميزة  ن منطقة األغوار تتمت   إ

 خلق اآلالف من فرص العمل، وتتلخص المالمح البيئية لمحافظة أريحا واألغوار للقطاعـات              هخالل

  ):1997اسحق، (البيئية المختلفة فيما يلي 

  

 وهي اقل نـسبة     2كم/  شخص   65الكثافة السكانية في محافظة أريحا واألغوار ال تتجاوز          •

 ، مما يؤهلها الستيعاب اآلالف مـن الفلـسطينيين        ،كثافة سكانية في المحافظات الفلسطينية    

 .تطوير عصرية وبناء مدن

 غير أن العمل يجري إلنشاء هذه       ،ال تتوفر في محافظة أريحا واألغوار شبكة مياه مجاري         •

 .الشبكة في مدينة أريحا

سطينية في محافظة أريحا واألغوار تتـوفر لـديها         من التجمعات السكانية الفل   % 90حوالي   •

 . ووكالة الغوث، والمجالس القروية، والتي تقوم بها البلديات،خدمات جمع النفايات الصلبة
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يوجد في محافظة أريحا واألغوار مكب للنفايات الصلبة شرق مدينة أريحا، ومكـب آخـر                •

 .بات للنفايات الصلبةجنوب العوجا في حين أن بقية التجمعات ال يتوفر فيها مك

 بسبب تزايد الملوحـة     ،تعتبر جودة المياه في محافظة أريحا واألغوار من االمورالهامة جداً          •

 .في المياه المستخرجة في المناطق األخرى

 التي تنتج سنوياً في محافظة أريحا واألغوار نتيجة         ، طن من النفايات البالستيكية    254هناك   •

عة، وتعتبر هذه من احد المشاكل البيئية الرئيسية في المحافظة          الستخدام البالستيك في الزرا   

 في حين يتم إبقاء السواد األعظـم مـن هـذه          ، تلوث الهواء  إلىتم حرقها مما يؤدي     يحيث  

 نفوق العديد   إلى تلوث التربة، كما تؤدي هذه المخلفات        إلى مما يؤدي    ،النفايات في األرض  

 .من األغنام

في محافظة أريحا واألغوار تعتبر هامشية، أما بالنسبة للنفايـات          مشكلة المخلفات الصناعية     •

 .الطبية فقد قام مستشفى أريحا بتشغيل أول حارقة في الضفة الغربية للتخلص منها

 .ة البيئية في المحافظةي أو حبة أريحا من احد المشاكل الصح،تعتبر مشكلة اللشمانيا •

  

  التنوع الحيوي في منطقة األغوار 10.3

  

-2009جمعية الحياة البرية في فلسطين،      (االغوار حسب    تناقش الدراسة التنوع الحيوي في    سوف  

  ):أ

  

، موقعاً كبير نسبياً لتجمع الطيور     وتعتبر ،منطقة األغوار مميزة الستقبال الطيور المهاجرة      •

 وخاصة في   ، وعالميا ، وإقليميا ، والتي بعضها مهدد محليا    ، واألعداد أيضاً  ،من حيث األنواع  

 ، والبحـر الميـت    ،وجود نهر األردن  (ترة الشتاء كونها مناطق منخفضة عن سطح البحر         ف

، وتتواجد فيها ينابيع ميـاه، وبعـض   )والتالل المرتفعة الموجودة في الجهة الغربية للمنطقة  

 وغنية بـبعض    ، ووجود دائم لعشرات األنواع من الحشرات      ،لملوحةالمتأقلمه مع ا  النباتات  

 وجـود بعـض البـرك       إلـى ي تعيش فيها بعض الحشرات وباإلضافة       مكونات التربة الت  

الصناعية التي تستعمل في عملية ري المزروعات، ويمكن مراقبة الطيور في عدة مواقـع              

 :، ويوجد العديد من الطيور، والنباتات، والحيوانات واألفاعي وهيمنها

 Ardea( حزين الرمادي، مالك ال)Ciconia ciconia(اللقلق األبيض : الغير مقيمةالطيور  •

cinerea( درسة صـخرية ،) Emberiza cia(  أبـو قلنـسوة ،) Sylvia atricapilla( ،

 ،)Merops apiaster( األوروبـي  ، الـوروار )Lanius senator (الصرد احمر القنـة 

، )Lanius nubicus ( الصرد المقنع،)Merops orientalis(الوروار األخضر الصغير 
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، )Motacilla cinerea (، الـذعرة الرماديـة  )Anthus campestrisِ) الصعو األصفر

 ، القليعـي المطـوق  )Turdus pilaris (، سـمنة الحقـول  )Motacilla alba (كركزان

)Saxicola torguata(الصقر الحوام ،) Buteo buteo(طيطوي احمر الساق ،)Tringa 

totanus(. 

ــة • ــور المقيم ــوع: الطي ــود، الح)Himantopus himantopus (الكرس ــل األس  ج

)Francolinus francolinus(النسر األسمر ،) Gyps fulvus(  دوري البحـر الميـت ، 

)passer moabiticus(الثرثارة العربية ،) Turdoides sguamiceps( الـزرع  ، غراب

)Corvus monedula(  بيوضـي كبيـر ،) Egretta alba(  أبـو ملعقـة ، (platalea 

leucorodia(الخــضاري ،) Anas platyrhynchos(ــسوداء  Milvus (، الحــداة ال

migrans( حميق ،)Long-legged Buzzard(  صـقر العـسل ،) Pernis apivorus( ،

 ، العويـسق )Falco tinnunculus Common (، العوسـق )Accipiter nisus (الباشق

)Falco naumanni(  الـشاهين المغربـي ،) Falco pelegrinoides(  مرعـة المـاء ، 

)Rallus aguaticus(جاجة الماء، د) Gallinula chloropus( قطقاط ذهبي أوروبـي ، 

)Pluvialis apricaria Eurasian( حمام ازرق ،)Columbia livia(الفاختة المطوقة ، 

)Streptopelia decaocta( ــة ــة القمري ــة )Streptopelia turtur(، الحمام ، الحمام

، )Oena capensis( ، يمـام طويـل الـذنب   )Streptopelia senegalensis (الضاحكة

 ، الـسماك االعتيـادي  )Upupa epops( ، الهدهد األوروبي)Asio otus (البومة االذناء

)Alcedo atthis(السماك ابيض الصدر ،) Halcyon smyrnensis(  الـسماك االبقـع ، 

)Ceryle rudis( ــة ــرة المتوج ــة )Galerida cristata (، ، القنب ــرة البادي  ، قنب

)Ammomanes deserti(ل اصفر العجز، البلب) Pycnonotus xanthopygos( األبلق ،

، القليعـي  )Phoenicurus ochruros (، حميراء دبـساء )Oenanthe lugens (الحزين

 Monticola (، سـمنة الـصخور الزرقـاء   )Cercomela melanura (اسـود الـذنب  

solitarius(أبو زعر ،) Prinia gracilis(الصفجع ،) Parus major(ي ،  الصرد الرماد

 Corvus (، غـراب )Garrulus glandarius (القيـق  ،)Lanius excubitor (الكبيـر 

corax( الليل، غراب) Nycticorax nycticorax(الغراب االبقع ،) Corvus corone 

cornix(السوادية ،) Onychognathus tristramii(الزرزور ،) Sturnus vulgaris(، 

، )Passer hispaniolensis (ي أسـباني ، دور)Passer domesticus (الدوري البلـدي 

ــاحي ــصفور التف ــذهبي)Carduelis cannabina (الع ــسون ال  Carduelis( ، الح

carduelis(ــضيري ــصفور )Carduelis chloris (، خ ــصحراوي، الع ــوردي ال  ال

)Rhodospiza obsoleta(الدرسة العادية ،) Emberiza striolata(.  
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، )Balanites aegyptiaca (، زقـوم )Calotropis procera (عـشير  :النباتات البريـة  •

 Tamarix (، أثـل )Acacia raddiana (، الـسنط )Zizphus spina-christi( الـسدر 

nilotica(بوص فارسي ، )Arundo donax(الخروع ،) Ricinus communi(داتوره ، 

)Datura innoxia( الـدفلى ، )Nerium oleander(  دخـان شـجري ،) Nictotiana 

glauca(ضل، الحن) Citrullus colocynthis( ،المغد) Solanum incanum( بندورة ،

، الهـالوك  )Gynangriris monophylla (، سوسن عادي)Solanum Iuteum (الحيات

، اللبيدة )Salvia heirosolymitana (، لسان الثور)Desert Broomrape (الصحراوي

 ، لـوف مبقـع  )Arum palaestinum (، لوف فلسطيني)Cistus salvifolius (البيضاء

)Arum dioscoridis(حمحــم األغــوار ،) Echium judaeum(طيــون ،) Inula 

viscosa(قعبارون ،) Scorzonera papposa( كف الـدب ،) Acanthus syriacus( ،

 ، خردل ابيض)Ajuga chia (، صنوبر ارضي)Silybum marianum (خرفيش الجمال

)Brassica alba(لبالب الحقول ،) Convolvulus dorycnium(قرنفل ،) Dianthus 

strictus(قرن الغزال ،) Cyclamen persicaum(زنبقة الصحراء ،) Tulip systola( ،

 .)Ficus sycomorus (الجميز

 .)Echis coloratus (، السجادة )Vipera palaestinae (الحرشفية الفلسطينية: األفاعي •

، الـضبع  )Vulpes vulpes (لب األحمـر ، الثع)Canis lupus (الذئب: الحيوانات البرية •

، الوبر )Capra Ibex (، الوعل)Felis caracal (، الوشق)Hayaena hyaena (المخطط

، )Gazella gazelle (، الغزال الجبلـي الفلـسطيني  )Procavia capanesis( الصخري

 Apodemus (، الفــأر الحقلــي)Otonycteris hemprichii (خفــاش طويــل األذن

mystacinus(،الخلد الفلسطيني  )Spalax leucodon(.  

  

: هـي وألكالت الشعبية في منطقـة األغـوار        ويوجد في األغوار نباتات تعتبر المصدر الرئيسي ل       

  .، السالطة)البقلة(الخبيزة، الحويرنة، الهندبة، الحميضة، السلق، الفرفحينة 

  

  الواقع السياحي في األغوار 11.3

  

 والمطاعم السياحية بمختلف أنواعها، وكذلك مراكز التوقـف         ،نادقتنتشر في األغوار العديد من الف     

 حيث أن   ، واإلرشاد السياحي للمواقع السياحية    ، األعالم إلىوالتسوق السياحي، ولكن تفتقر األغوار      

 المواقع السياحية إال إذا كان معهم دليل مـن شـركات            إلى أو يرشدهم    ،السياح ال يجدون من يدلهم    

 األغوار ضمن مجموعات منظمة تأتي من خالل مكاتـب          إلىحيث يأتي السياح    سياحية إسرائيلية،   
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 ،وبـرامج الطعـام   ) ومعظمهم من اسـرئيل   ( والدليل السياحي    ، التي تبرمج لها الحافالت    ،السياحة

وتعتبر هذه المكاتب األغوار نقطة توقـف فـي         .  والمكاتب توجد في القدس    ،ومعظم هذه الشركات  

 الجنـوب أو    إلـى  الجسر أو العكس، أو من طبريا        إلىلقادمة من القدس    طريق الرحالت السياحية ا   

 ومبيت السياح في األغوار وإنما في       ،وبالتالي فان الشركات السياحية تعمل على عدم إقامة       . العكس

  .)ب -2009جاد اهللا،  ( وحرمان المناطق الفلسطينية من التطور السياحي،إسرائيل لالستفادة منهم

  

  حركة السياحة المعابر و 12.3
 

ال شك أن الحالة الفلسطينية حالة أستثنائية من كافة النواحي الـسياسية، واألجتماعيـة، والثقافيـة،                

 ورسم حـدوده الدائمـة مـع دول         ،فمازال الشعب الفلسطيني ينتظر قيام دولته الفلسطينية المستقلة       

ي الوقت الـراهن علـى المعـابر         من هذا فأن السلطة الفلسطينية الغير متواجدة ف        اًالجوار، وأنطالق 

 قد أثر ذلك على مجمل القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني، فـأن         ،ألسباب تتعلق بالجانب األسرائيلي   

الجانب األسرائيلي هو المسيطر الوحيد على مداخل ومخارج أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية مع             

 فلسطين ال يستطيعون ذلك اال بأذن مسبق من          وهذا يعني أن كافة الراغبين بزيارة      ،العالم الخارجي 

راضي الفلسطينة، هذا من جانب أما      ال ا إلى على حركة السياحة     اًثر سلب ؤالطرف االسرائيلي، وهذا ي   

 أو الراغبين، بزيـارة األمـاكن الـسياحية         ، أو الوافدين  ،الجانب الثاني فهو يتعلق بالسياحة العربية     

التاريخية، أو الطبيعية، فهم أيضاً يحجمون عـن هـذه الزيـارة            الفلسطينية سواء كانت الدينية، أو      

سرائيل وبالتالي فأن   ا ال تقيم عالقات مع      ، خاصة أن الغالبية العظمى من الدول العربية       ،للسبب ذاته 

 إلـى سرائيلية، هذا باألضـافة     المواطن العربي بشكل عام ال يستطيع زيارة فلسطين عبر البوابة اال          

سالمية بزيارة األراضـي المقدسـة،      لية بخصوص بعض الراغبين من الدول اال      التعقيدات األسرائي 

سرائيلي باتخاذ اجراءات معقدة عند زيارة الوفود السياحية لفلسطين، وبعض          حيث يعمل الجانب اال   

 كـل هـذا     ، االراضي الفلسطينية حتى ال يعتبر ذلك تطبيع مع اسرائيل         إلىالزاور العرب ال يأتون     

   .)2009أبو خليل، ( النشاط السياحي في فلسطين على اًسلبيؤثر 

  

   العمل السياحي المؤسسي 13.3

  

أن العمل السياحي المؤسسي يتم من خالل التنسيق المشترك بين المؤسسات السياحية في محافظـة               

المحافظة، ومديرية السياحة واآلثار، وهيئة تنشيط السياحة، وبلدية أريحـا،          :  وهي ،أريحا واألغوار 

 ، الحياة البرية، والقطاع الخاص، والشرطة السياحية، حيث أن العالقة بين وزارة الـسياحة             وجمعية

 ومحافظة أريحـا    ،وبقية المؤسسات األخرى عالقة تعاون مشتركة، فعالقة مديرية السياحة واآلثار         
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 وبالـذات   ،واألغوارعالقة تعاونية من خالل التنسيق الكامل لمعظم المـسائل المتعلقـة بالـسياحة            

بينها وبين بلديـة    العالقة  اإلشكاليات السياحية، وتنظيم الزيارات الرسمية السياحية في المحافظة، و        

 والمحافظة عليها، والتنظيم المشترك الستقبال الوفـود الـسياحية،          ، بتطوير المواقع السياحية   ،أريحا

ـ            ع القطـاع الخـاص   ومع جمعية الحياة البرية تختص بالمشاريع السياحية البيئية في المحافظة، وم

بتقديم التراخيص والمعلومات الالزمة إلنشاء المشاريع السياحية، مثل الفنادق، والمنتجعات السياحية           

المميزة عن غيرها، مثل التلفريك الوحيد بفلسطين، والشرطة السياحية أنشئت كذراع تنفيذي لوزارة             

قوم بتوفير األمن للزائرين، واالهتمام     السياحة واآلثار فهي متواجدة في كل المواقع السياحية، فهي ت         

 والخاصة من مراقبة، وتنظيم الباصات السياحية، ومالحقة تجار اآلثـار،          ،المنشآت السياحية العامة  ب

 وتقديم المعلومات الالزمة لهم في المواقع السياحية، وكذلك التعامـل           ، وإرشادهم ،وحماية السائحين 

 ،يات فـي جميـع الفنـادق، ولكـن ينقـصها الكـادر            والسائحين من مختلف الجنس    ،مع المرشدين 

 .)2009مديرية السياحة واألثار، ( واإلمكانيات للسيطرة على المشاكل المتعلقة باآلثار

  

   الفعاليات واألنشطة السياحية 14.3

  

األنشطة الرياضية من سباق السيارات السنوي، وسباق ألعاب القوى، ومسابقات الفروسية، والدورة            

رة القدم، وأنشطة المدارس الرياضية، ومسابقات اإلتحاد الرياضي الفلسطيني، والفعاليات          الشتوية لك 

الثقافية من المشاركة بفعاليات القدس عاصمة الثقافة العربيـة، ومعـرض الكتـاب، واألمـسيات               

الشعرية، والمهرجانات الغنائية، ومشروع تأهيل لقصر هشام بعمل مسارات جديدة، وورش عمـل             

 وجايكا  ، مثل مشروع السياحة المستدامة بين وزارة السياحة       ،سياحة للقيام بمشاريع سياحية   تتعلق بال 

 يـشجع    كبيـرة   فهو ذو أهمية   ، تطوير الحرف السياحية في األغوار     إلى الذي يهدف    ،وبلدية أريحا 

 والمساعدة في التسويق، ومن المشاريع السياحية المستقبلية بزار لمدة ستة شهور فـي              ،على النحت 

 ألول مرة عن مدينة أريحـا       يلم تصوير يريحا، وإنشاء قاعة عرض بقصر هشام لعرض ف       مدينة ا 

ضمن شاشة متواصلة في قاعة العرض يتم من خاللها عرض القصة الحقيقية عن أريحا، وإنـشاء                

  .)2009حمدان، ( أريحامشروع القرية التاريخية في 

  

   أهمية األغوار315.

  

ور الفلسطيني، كونها تضم أقدم مدينة في التاريخ مدينة أريحا، وألنها           تكمن أهمية األغوار من المنظ    

 كونها تتمتع بالميزات    إلىدرجة تحت سطح البحر، باإلضافة      ) 150 (-تعتبر أخفض بقعة في العالم    

  ): 2008محافظة أريحا واألغوار، (التالية 
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  ). ألردنتعتبر البوابة الشرقية لفلسطين مع العالم باتجاه ا( منطقة حدودية  •

  . منطقة زراعية، حيث تعتبر سلة الغذاء الفلسطيني •

  :  أربعة أقسامإلىمنطقة جذب سياحية، وتقسم السياحة  •

  

o  قصر هشام، دير قرنطـل، طـواحين       : حيث تضم المواقع األثرية التالية    : سياحة أثرية

  . السكر، خربة قمران، تل السلطان

o    غطس على نهر األردن الذي تعمد فيـه        كونها تضم الم  : سياحة دينية للطوائف المسيحية

السيد المسيح عيسى عليه السالم، والحتوائها على العديد من األديرة والكنـائس كـدير              

قرنطل، ودير حجلة، والكنيسة القبطية، والكنيسة الروسية واليونانية، وكـذلك شـجرة            

  . الجميز التي استظل بها السيد المسيح

o   ت، فإن العديد من السياح يحضرون إليه للعـالج         بسبب وجود البحر المي   : طبيهسياحة

بسبب التربة الطينية المستخرجة من البحر والتي تحتوي على العديد من األمالح الغنية             

، وبـالرغم   %30 حيث تقدر نسبة ملوحته ب     ،اًوالهامة للجسم، بدرجة ملوحية عالية جد     

 ،أي نوع من األسماك   لكن ال تعيش به     ) مياه عذبه ( من أن نهر األردن الذي يصب فيه        

 بسبب ملوحته العالية، والبحر الميت غني جداً بـاألمالح  ، أو النباتات ،أو الكائنات الحية  

 ومفيد في الكثير من عالج بعض األمراض الجلدية، إضـافة           ، مثل الفوسفات  ،المعدنية

ـ        ، تعلم إلى أن السباحة فيه ال تحتاج       إلى  ،اً ألن كثافة مياهه العالية تجعل الشخص طافي

  . وال يغرق، وتعتبر منطقة البحر الميت منطقة دافئة حتى في عز أيام الشتاء القارصة

o  جذابـه   واختالفها، ساهم في خلق بيئـة نوعيـة        ،بسبب طبيعة المناخ  : السياحة البيئية ، 

 .  أوالحيوانية،وحيوية سواء النباتية

  

افظة أريحـا واألغـوار لعـام        مح إلى الذين وفدوا    ،وقد بينت اإلحصاءات أن عدد السياح األجانب      

، بلغوا نصف مليون سائح أجنبي، وأن عدد الوافدين لألغوار سنوياً من المحافظـات              2007/2008

  :الشمالية من الفلسطينيين قدر بمليون نسمة مقسمين على النحو التالي
 

ردن  والمغادرين باتجاه األ   ، أريحا إلىالمواطنين الفلسطينيين القادمين من مختلف المحافظات        •

  . عبر جسر الكرامة

  .  والترفيهية،الرحالت المدرسية التعليمية •

 . النشاطات الرياضية لحضور مباريات كرة القدم التي يستضيفها استاد أريحا الدولي •

  



  

 48

   السياحة البيئية في األغوار16.3

  

 مقومـات   ينتقل اإلنسان في أطار محيطه البيئي الطبيعي، إلشباع رغبته لما تحويه هذه السياحة من             

 وضغوط ومضاعفات   ، وفطرتها في أطار الهروب من الملوثات      ،طبيعية، ليستمتع بجماليات الطبيعة   

وتوجد في األغوار عدة أنواع من السياحة يمكن اسـتغاللها          .  وأمراضها االجتماعية  ،الحياة المادية 

بارها من أهم أنواع     وملتصقة بالطبيعة، ويمكن اعت    ،واالستفادة منها، وترتبط بالبيئة بصورة مباشرة     

  :)2004جمعية الحياة البرية،  (السياحة البيئية المتاحة في األغوار وهي

  

  . سياحة المحميات الطبيعية •

 . والمناطق الطبيعية،السياحة الخضراء في السهول •

 . والزواحف، والحشرات، ومراقبة الطيور، والسكينة،سياحة الصحاري حيث الهدوء •

 . وتحجيل الطيور،اقبة ومر، ودراسة،سياحة هواية •

 . والكشفية، والصيفية، والمعسكرات البيئية،سياحة المنتجعات السياحية •

 .الخ...، وجلدية،شبيةاعمال خ: تذكاراتمن  ، والصناعات اليدوية،الحرف التقليدية •

 . واألكالت الشعبية، والتقاليد، والعادات،الزي التقليدي •

 . والمناسبات الوطنية،ة والديني، والتراثية،المهرجانات الثقافية •

 . واألنشطة الرياضية،المسابقات •

فوتوغرافي، ودراسة العالقه بـين الحـشرات،       التصوير  النباتات، و الالسياحه العلميه بجمع     •

 .والنباتات، والبحث العلمي

  

  المواقع السياحية البيئية في األغوار 17.3
  

جمعيـة الحيـاة     ( وهـي  ،)3.3(، شكل   يئيةن منطقة األغوار تمتلك العديد من المواقع السياحية الب        إ

  :)2004البرية، 

  

 وبيئي فريد مـن نوعـه فـي         ، بنظام مناخي  ،)2.3ملحق   (تميز نهر األردن  ي :نهر األردن  •

 خـالل هجرتهـا     ،محطة هامة للطيور المهاجرة التي تعبر أجـواء بالدنـا         العالم، ويعتبر   

 في العالم احـد مـصادر الـسياحة          والربيعية، هذه الطيور المهاجرة تعتبر اليوم      ،الخريفية

 ومعرفة المزيد مـن المعلومـات       ، كون الماليين من هواة الطيور يهتمون بمتابعتها       ،البيئية

 حيـث  ، موقعه المـنخفض إلىويصنف من المواقع العالمية الطبيعية المحمية استناداً        ،عنها
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 ويعتبر  ،حر متر تحت سطح الب    396 حوالي   إلىل انخفاضه عن مصبه في البحر الميت        يص

  . والمقيمة،أيضاً موقعاً للطيور المهاجرة

  

  
  

  ).2008أريج، (المواقع السياحية البيئية في منطقة الدراسة : 3.3شكل 
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 اخفض نقطة على سطح األرض، والسباحة فيه        ،)3.3ملحق   (أن البحر الميت   :لبحر الميت ا •

 ومعادن البحر الميـت     ،ن حيث انه من المستحيل الغرق فيه، ويعتبر طي        ،تجربة غير عادية  

 وتعزيز صحة الجلد، بما تحويه مياهه مـن         ،موادا طبيعية لالستشفاء من اإلمراض الجلدية     

 إضافة للمناخ المميـز     ،أمالح معدنية نادرة تستخدم في العالج الطبيعي لعدد من اإلمراض         

ـ      ، والمنظر الطبيعي الخالب للمنطقة    ،في المنطقة  دا عنهـا    والجبال المحيطة بها، وليس بعي

 . والمجاري المائية، وفي المنطقة أيضا تنوع حيوي مميز،توجد الينابيع

 متراً فوق مـستوى سـطح       350 ،)4.3ملحق   (يبلغ ارتفاع قمة جبل قرنطل     :جبل قرنطل  •

 قمة الجبـل فهـو   إلى ويطل على منظر رائع لوادي نهر األردن، أما الممر المؤدي     ،البحر

نه يستحق العناء، حيث يالحظ الزائر في هذه الطريـق           ولك ، وصعب تسلقه  ،شديد االنحدار 

ويوجد دير عالي ملتصق بصخور الجبل الشاهق التصاقاً مخيفاً، وهذا الـدير            . عين الديوك 

 وفيه المغارة التي صام السيد المسيح فيها أربعين يوماً، وقد أقيم بالقرب             ،منحوت في الجبل  

 والوصول إليـه بواسـطة      ،جة األولى  حيث يوجد مطعم من الدر     ،منه مشروع سياحي هام   

 والغـور   ، والركوب فيها أيضاً شيق جداً ألنك تطل على الوادي األخضر          ،العربات الهوائية 

 .الجميل

عبارة عن أنهدام طبيعي ضخم      ،)ب.5.3ملحق  (و ،)أ.5.3.ملحق( وادي القلط  :وادي القلط  •

ا، وتتوفر فـي الـوادي       مدينة أريح  إلى كم من جبال رام اهللا       45وله   يبلغ ط  ،في الصخور 

 تلـول   إلىمسارات طبيعية رائعة للراغبين في المشي، خاصة المسار من دير القلط            ا  أيض

 وسهل نسبياً يبلغ طولـه      ،أبو العاليق، وقصر هيرود الشتوي في أريحا، هذا المسار قصير         

 وعالمات  ، وبه إشارات  ، ويستغرق السير عليه حوالي ساعتين، المسار مخطط       ،كم7حوالي  

الغزال الجبلي،  والنيص،  و مثل الوبر الصخري،     ،لمشاة، وتعيش في المنطقة حيوانات برية     ل

 العشرات مـن    إلى وجميعها من الحيوانات المهددة باالنقراض باإلضافة        ،الضبعوالذئب،  و

  . والمقيمة أيضاً، والطيور المهاجرة،بريةالنباتات ال

يمكن الوصول إليها من الجهة     ،  )6.3ملحق  (أن برية صحراء القدس      :برية صحراء القدس   •

 إلـى  ومـن ثـم   ، الجبال الـشاهقة   إلى والصعود   ،نطقة من طريق البحر الميت    الشرقية للم 

المنطقة البرية الجميلة بمعالمها، والمناطق المحيطة بها تمتاز بمواقعها التاريخيـة الهامـة،             

ي المتصل بنظام البحـر   وطبيعتها المتصلة بالنظام البيئ، مناخها الشبه صحراوي إلىإضافة  

 والطيور المقيمة   ، وكونها منطقة هامة كمسار للطيور المهاجرة      ، وتنوعها الحيوي  ،المتوسط

 بأشـكال   السفوح الـشرقيه   القدس ذات     صحراء أيضا، وهي منطقة صحراوية، تزخر برية     

  وتتخللهـا  ، والمحدبات ،سطحية عديدة تعكس البنية الجيولوجية التي يغلب عليها المقعرات        

 والخوانق التي تجري فيها المياه في فصل األمطار، ويوجد في البرية أنواع مـن               ،األودية
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، وتتميـز   )التربة الحمراء، تربة المناطق الجافة وشبه الجافة، وتربة الرندزينا        (التربة وهي   

 وارتفاع معدالت التبخر، ويتميز منـاخ       ، وارتفاع معدل الجفاف   ،برية القدس بقلة األمطار   

 . ومعتدل قليل األمطار شتاءاً، القدس بأنه حار جاف صيفاًراء صحبرية

 ومراقبة الحياة   ،محطة أريحا لدراسة  ، هي   )7.3 ملحق(أن الحديقة النباتية     :الحديقة النباتية  •

 وتجد في المحطة بعض أعشاش      ، ومراقبة هجرة الطيور وتحجيلها    ،تتم دراسة البرية، حيث   

األغوار، أو المنتمية لمنطقة حوض البحر الميـت مثـل           والمنتمية لمنطقة    ،الطيور المقيمة 

 ، والبلبـل أصـفر العجـز      ، والسوادية ، ودوري البحر الميت   ،عصفور الشمس الفلسطيني  

والثرثارة العربية، وكذلك صناديق لتعشيش طيور البومة البيضاء، وكما يوجد في المحطـة             

األفعى الفلسطينية، وأما عن     أو   ، والخطرة مثل أفعى السجادة    ،بعض أنواع الزواحف السامة   

تفاحـة  "رالنباتات المنتشرة في المحطة فيوجد النباتات المنتمية لمنطقة األغوار مثل الُعـش           

 وكذلك يتم   .الكبار الخاص بالمنطقة  والسنط، واألثل النيلي والفلسطيني،     /أو االكاسيا " صادوم

 .فظهافيها نشاطات واعمال نباتيه مثل تصنيف النباتات، وصيانتها، وح

 كـم،   15 الشمال من مدينة أريحا بحوالي       إلىتقع  ،  )8.3ملحق  (عين العوجا    :عين العوجا  •

صب في نهر األردن، وتعتبر منطقة العين من المنـاطق التـي تـصلها              ومياه هذه العين ت   

 والمقيمة أيضاً، وتعتبر هذه العين هي عين موسمية، وقد تجف أحيانا في             ،الطيورالمهاجرة

  . والطيور،وجد في المنطقة العديد من النباتات البرية، ويفصل الصيف

 الغرب من مدينة أريحا، وتزود مياه هـذه         إلىتقع  ،  )9.3ملحق  (عين الديوك    :عين الديوك  •

 العين قرية الديوك بقسميها الفوقا والتحتا، وتعتبر منطقة العين من المناطق التـي تـصلها              

ابتة التدفق على مدار الـسنة، ويوجـد فـي           والمقيمة أيضاً، وهي عين ث     ،الطيور المهاجرة 

 ، أهمها الغـزالن، والطيـور     ، والحيوانات ،ديد من األشجار المتنوعة، والنباتات    المنطقة الع 

 .  والوديان، ويقوم عليها منتجع الشالل السياحي،والصخور

 الغرب من مدينة أريحا، حيـث أنهـا         إلىتقع  ،  )10.3ملحق  (عين النويعمة    :ين النويعمة ع •

وتعتبـر منطقـة     النويعمة،  وعين شوصه، وتزود مياه هذه العين قرية       سط عين الديوك  تتو

 والمقيمة أيضاً، وهي عين ثابتـة التـدفق         ،العين من المناطق التي تصلها الطيور المهاجرة      

 ، والحيوانات، وتوجد الصخور   ،ويكثر في المنطقة مزارع الموز والنباتات      على مدار السنة،  

 ويتم إنشاء منتجع صحي في قرية النويعمة يعتمد علـى ميـاه عـين                والطيور، ،والوديان

 .زالن في بعض األحيانالنويعمة، ويشاهد الغ

 الغرب من مدينة أريحـا، وهـي مـن          إلىتقع  ،  )11.3ملحق  (وصه  عين ش  :عين شوصه  •

العيون الصغيرة تقع بالقرب من نبعي الديوك والنويعمة، وتزود مياه العين حديقة البناناالند             

 والمقيمة أيـضاً،    ،المهاجرة لسياحية، وتعتبر منطقة العين من المناطق التي تصلها الطيور        ا
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 والطيور،  ، والحيوانات ،عين ثابتة التدفق على مدار السنة، ويكثر في المنطقة النباتات          وهي

 والوديان، ويشاهد بالقرب من العين الغزالن، وتتميز المنطقة بالمنـاظر           ،وتوجد الصخور 

 .بة التي تساعد على التأمل الخالالطبيعية

 الغـرب مـن     إلىتقع  ،  )ب.12.3وملحق   (،)أ.12.3ملحق  (عين السلطان    :عين السلطان  •

مدينة أريحا، مقابل تل السلطان من الشرق، وهي من أغنى عيون المدينة، وتـزود ميـاه                

ي  ومخيم عين السلطان، حيث يعتمد سكان الغور الكلـي فـي ر            ،العين سكان مدينة أريحا   

 والشرب على مياه العين، وال يتأثر منسوب مياهها تحت أي ظرف، وتعتبـر              ،المزروعات

 والمقيمة أيضاً، ويكثر في منطقـة       ،منطقة العين من المناطق التي تصلها الطيور المهاجرة       

د من النباتات البرية، واألشجار العالية ذات المنـاظر الخالبـة، ومزروعـات             العين العدي 

  . والخضار، والطيور، والموز،الحمضيات

 الجنوب من مدينة أريحا، فـي الجهـة         إلىتقع  ،  )13.3ملحق  (عين الفشخة    :عين الفشخة  •

 حيث ينبت   ،المهاجرة  ولكنها تعتبر مأوى جيد للطيور     ، وهي صغيرة  ،الغربية للبحر الميت  

 .في منطقتها نباتات كبيرة أهمها البوص، وتصب مياهها في البحر الميت

 الشرق من مدينة أريحا، في ظاهر الـدير         إلىتقع  ،  )14.3ملحق  (حجلة  عين   :عين حجلة  •

 التي يعتقد أن قرية حجلة الكنعانية كانت تقوم فـي موقـع   ،قي تقع عين حجلةالشمالي الشر 

تقـوم   و  طائر الحجل الذي يكثر في هذا المكان،       إلىالعين، ويعتقد أن الموقع قد سمي نسبة        

 وكذلك الزائـرين    ، والعاملين فيه  ،لالزمة للشرب للمقيمين  عين حجلة بتزويد الدير بالمياه ا     

للدير، وكذلك تزويد الحيوانات بالمياه حيث يوجد في الدير العديد من الحيوانـات، وأيـضا               

تستخدم مياه عين حجلة في ري المزروعات، ويكثر بجانب عين حجلـة شـجر النخيـل،                

 . والحيوانات، والطيور، البريةوالنباتات

فـي منطقـة    الشمال من مدينة أريحـا،  إلىتقع ،  )15.3ملحق  (عين فصايل    :عين فصايل  •

 وتعتبر منطقة العين من المنـاطق التـي تـصلها الطيـور            ربي لقرية الفصايل،  الشمال الغ 

 حيث يوجد فيها العديد     ، وتعتبر منطقة عين فصايل محمية طبيعية       والمقيمة أيضاً،  ،المهاجرة

يوانات ويكثر فيها الغزالن، ويستمر تـدفق ميـاه عـين            والح ، والطيور ،من أنواع النباتات  

 هذه المنطقة الجميلـة ذات     إلىالفصايل طوال السنة دون انقطاع، ويذهب العديد من السياح          

  .الطبيعة الخالبة

  

   عوامل نجاح السياحة البيئية في األغوار18.3

  

  :، ومن أهمهاألغوار في ا وانتعاشها،ن هناك عدة عوامل تساعد على نجاح السياحة البيئيةإ
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 . الطبيعةإلىرغبة بعض الناس في العودة  •

 .الرغبة الملحة للكثيرين في كسر الروتين اليومي طوال العام •

 . وتقنياتها الحديثة،رغبة الناس في زيارة المناطق الطبيعية قبل أن تغزوها المدنية •

  .مزاولة بعض األنشطة التي تتميز بها هذه البيئات الخاصة •

  

  دعم اقتصاد منطقة األغوار عن طريق السياحة البيئية سبل19.3

  

: يتمحور الدعم االقتصادي لمنطقة األغوار عن طريق السياحة البيئية حول عدد من العوامل منهـا              

 وعوامـل   ، الفعالية السياحية لهذه المنطقة، وإبراز المقومات الطبيعيـة        تواجهإزالة المعوقات التي    

ج السياحي بحيث يكون متناسب مع المواصفات المطلوبـة، بجانـب           الجذب السياحي، وتكامل المنت   

وتحقيق هذا الهـدف    .  وخارجياً ،مرافق األخرى داخلياً   ومنافستها لل  ،تناسب أسعار المرافق السياحية   

 واإلمكانيـات   ،يتطلب مراعاة المفاهيم السياحية البيئية المتطورة، وأن يتناسب الهدف مع المـوارد           

ويمكن تصور أهم وسائل دعـم اقتـصاد         .توفر الخبرات السياحية المتخصصة   السياحية المتاحة، و  

  : )2009األطرش،  (منطقة األغوار عن طريق السياحة البيئية في اآلتي

  

االهتمام بالبعد البيئي كمفهوم محوري لدعم اقتصاد منطقة األغوار، والتركيز على ديمومة             •

 .هذا الجانب

مقومات السياحية بمنطقة األغوار، في إطار قاعـدة         وال ، وتوثيق الموارد  ، وإحصاء ،حصر •

 . وخارجياً، وترويجها محلياً،بيانات معلوماتية

تشجيع السياحة البيئية كأساس لتطوير صناعة السياحة باألغوار، خاصة وأنها تمثل جـزءا              •

 . مهما من السياحة الوطنية

 ،ي البنية األساسية من طرق     التي تتمثل ف   ،االهتمام بتوفير وتطوير مقومات السياحة الراقية      •

 . وصرف صحي في مناطق الجذب السياحي، وكهرباء،وماء

 وجماليـة   ، والمرافق الكفيلة بضمان سالمة البيئـة      ،االهتمام بإنجاز التجهيزات الضرورية    •

 . ومحيطها،المناطق السياحية

ن  ونباتية، وخـرائط لألمـاك     ، وحيوانية ، وخرائط شاملة مناخية   ،وضع دليل سياحي شامل    •

 . ويسترشد بها السائح،السياحية يسير على هديها

تشجيع وتحفيز القطاع الخاص لالستثمار في مشاريع السياحة البيئيـة، وإتاحـة الفـرص               •

 .االستثمارية أمامه لالستثمار في هذا المجال

 . وتوجيه االستثمارات السياحية نحو المناطق السياحية باألغوار،تنويع المنتج السياحي •
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 وتوضـيح حجـم   ،لى توعية المواطنين بمنطقة األغوار، بأهمية السياحة البيئيـة   التركيز ع  •

 .الفوائد من وراء هذا النشاط

 وينشط الموارد   ، والتذكارية بما يخدم البيئة السياحية     ،ضرورة دعم الحرف اليدوية السياحية     •

 .المالية لسكان منطقة األغوار

مايتها، واالهتمام بإنشاء المشاريع الـسياحية      البدء بإنشاء المحميات الطبيعية، والتشدد في ح       •

 . وزيادة مواردهم المالية، بما يخدم سكان المنطقة،حولها

 .االهتمام بالتعليم السياحي بإنشاء معهد خاص بالسياحة البيئية في منطقة األغوار •

  

اً للـدخل   ومن هنا يمكن أن تساعد السياحة البيئية على التنمية المحلية باألغوار باعتبارها مـصدر             

  . بالنسبة للسكان المحليين في مناطق الجذب السياحي

  

   دور القطاعين العام والخاص في دعم اقتصاد منطقة األغوار عن طريق السياحة البيئية 20.3

  

 والقطاع الخاص لهما دور مهم في دعم اقتصاد منطقة األغوار عن طريق السياحة              ،ن القطاع العام  إ

  .نهماوسنوضح دور كل م ،البيئية

  

  : دور القطاع العام1.20.3.
 

  ):2004جمعية الحياة البرية، ( ويبرز دور القطاع العام في األتي

  

 والتي تتكـون مـن مجموعـة مـن          ،العمل على وضع السياسات الخاصة بالسياحة البيئية       •

 والتعاون مـع الجهـات ذات العالقـة         ، والتشريعات من خالل التنسيق    ،األنظمة والقوانين 

 ، وتخطـيط  ، والبيئي، وذلك لتنظيم كامل العمليات الـسياحية مـن تنبـؤ           ،لسياحيبالنشاط ا 

 . ومراجعة، وتقييم، ورقابة،وإدارة

 تدامة  بما يحقق التنمية المس، والبيئية،العمل على خلق توازن بين األنشطة السياحية •

 .مساندة ودعم البني األساسية، والخدمات ال،تحديد األماكن السياحية، والعمل على تشييد •

 بحيث تتوافـق مـع      ، وتنفيذ مشاريع السياحة البيئية    ، والبرامج الكفيلة بإنشاء   ،وضع الخطط  •

 . المحافظة على البيئة

 ، وتشجيع االستثمارات في مجال السياحة البيئية، من خالل تقديم الحوافز          ،العمل على جذب   •

 .والتسهيالت للمستثمرين
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 والحـدائق   ،بالبيئة، واالهتمـام بالمنتزهـات    االهتمام بموضوع معالجة المخلفات الضارة       •

 . والمناطق الخضراء،العامة

 . وتقييم األثر البيئي للمشاريع السياحية،دراسة •

 . إنشاء المحميات الطبيعية •

 ، والمرئيـة  ،التوعية البيئية لكافة شرائح المجتمع من خالل كافة وسائل األعالم المقـروءة            •

  .والمسموعة

  

  :ص دور القطاع الخا2.20.3.

  

ليس فقـط بمـشاركته     .  والحفاظ على البيئة   ،يعتبر القطاع الخاص الداعم األساسي لتفعيل السياحة      

 ، واللقـاءات  ، والمؤتمرات ،ومشروعاته التنموية بل بنشر الوعي السياحي من خالل إقامة الندوات         

البيئية في  ويتمثل دوره في دعم اقتصاد منطقة األغوار عن طريق السياحة           . التي تثري هذا النشاط   

  : )2004جمعية الحياة البرية،  (اآلتي

  

 .  وتطور السياحة البيئية،توفير البنية العلوية الالزمة لتنمية •

 في كافة المشاريع التي تتعلـق بالـسياحة البيئيـة،           ،التركيز على توظيف العمالة الوطنية     •

 . بما يتالءم مع هذا النوع من السياحة، وتدريبهم،والعمل على تعليمهم

 حتى يمكـن لجميـع فئـات        ،التركيز على تنويع المستويات في مشروعات السياحة البيئية        •

 . والمقيمين ارتياد هذه المشروعات،المواطنين

 بإعداد مجموعة من البرامج للسياحة      ،اهتمام الشركات المستثمرة في مشاريع السياحة البيئية       •

توفير فرص عمـل ألبنـاء منطقـة         واإلقليمية التي قد تكون مساعدة مستقبال في         ،الداخلية

 .األغوار

 واستغالل هـذه الـدورات لتعريـف المـواطنين          ،عقد دورات تدريبية في منطقة األغوار      •

 وإعادة زيارة   ،بمقومات السياحة البيئية المتوفرة بها، مما يحفزهم على اصطحاب عائالتهم         

 . هذه المنطقة مرة أخرى بما يدعم اقتصاد هذه المنطقة

 .القطاع الخاص على استغالل المقومات الطبيعية المتوفرةضرورة تركيز  •
 

 في تنمية ، والخاصن وتنمية سياحة بيئية مستدامة يتم من خالل التعاون بين القطاعين العام           ،أن بناء 

 والمخلفات، وترشـيد اسـتخدام      ، وبرامج حماية البيئة، والمبادرة للحد من تولد الملوثات        ،سياسات
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 والعمل على أن تكون السياحة البيئية نابعة من المجتمـع،           ،لمنشات السياحية الموارد الطبيعية في ا   

 . في تنمية منطقة األغوارايجابياً محافظة على قيمه االجتماعية، وشريكاً مؤثراً 
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  الرابعالفصل 

______________________________________________________  

  منهجية واجراءات الدراسة 

  
 بالتوصـيات  الخـروج  وحتى ،البيانات جمع من الرئيسية واجراءاتها ،وخطواتها ،الدراسة ههذ منهج

ولقد قام الباحث بأجراء     . والخطوات ، وفيما يأتي استعراض لهذه اإلجراءات     .)1.4(الشكل   يفصلها

 والمراجـع ذات    ،واألطالع على الكتـب    دراسة استطالعية لموضوع الدراسة في منطقة األغوار،      

المختصين  و ،الخبراءواجراء العديد من المقابالت مع        والمؤسسات السياحية،  ، في المكتبات  ،ةالعالق

 ليات االرتقاء بها،   وآ مقوماتها، و ومعوقاتها، لمعرفة واقع السياحة البيئية،    بالسياحة بمنطقة الدراسة،  

 ،)األستمارة(ة الدراسة   لبناء أدا  الدور المتوقع للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية،        و

وتـم توزيـع    واألطالع على واقع السياحية البيئية فـي األغـوار،         من خالل المقابالت التي تمت،    

  .االستمارة على المؤسسات ذات العالقة بالموضوع

  

  منهجية الدراسة وأداواتها  1.4

  

  .ية لجمع البيانات واالستبانة كاداة رئيس،استخدم الباحث في اعداد هذه الدراسة المنهج الوصفي

  

    اداة الدراسة2.4

  

في جمع البيانات، تم االعتماد بشكل أساسي على االستبانة، وبشكل ثانوي على مراجعة االدبيـات               

 حيث تكونت االستبانة من     ،)1.4ملحق  (وقد تم تطوير استبانة لذلك      . ذات العالقة بموضوع البحث   

يانات الديمغرافية العامة عن المبحوثين، والثـاني       االول ويتكون من تسعة فقرات تتناول الب      : جزئين
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ربعة عشر محوراً ذات العالقة بموضوع الـسياحة  أيتكون من مئة وستة وثالثين فقرة موزعة على    

 ولقد تم اعتماد سلم اجابات من ثالث درجات حـسب سـلم ليكـرت، وهـذه                 ،)1.4جدول  (البيئية  

  . متوسطة، اتفق بدرجة صغيرةالدرجات كاالتي، اتفق بدرجة كبيرة، اتفق بدرجة

  

  
  

  .ومتطلباتها إعدادها ومراحل وأدواتها الدراسة منهجية  :1.4 شكل

  
  .توزيع فقرات االستبانة الرئيسة على محاورها: أ -1.4جدول 

  
  عدد االسئلة  المحور  الرقم

  الجزء االول
  9  .اسئلة حول البيانات الديمغرافية  1

  الجزء الثاني
  14  متلك مقومات الموقع السياحي البيئيالمواقع التي ت  1

  15  معيقات السياحة عموماً والسياحة البيئية خصوصاً على المستوى المؤسسي  2

  6  معيقات السياحة عموماً والسياحة البيئية خصوصاً على المستوى السياسي  3
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  .توزيع فقرات االستبانة الرئيسة على محاورها: ب -1.4 جدول

  
  السئلةعدد ا  المحور  الرقم

  5  معيقات السياحة عموماً والسياحة البيئية خصوصاً على المستوى الموارد الطبيعية  4

  12  معيقات السياحة عموماً والسياحة البيئية خصوصاً على المستوى البنى التحتية والفوقية  5

  11  مقومات السياحة البيئية على المستوى الطبيعي  6

  9  ستوى المؤسسيمقومات السياحة البيئية على الم  7

  11  اليات االرتقاء بالسياحة البيئية على المستوى المؤسسي  8

  7  اليات االرتقاء بالسياحة البيئية على المستوى المناطق الطبيعية  9

  12  الدور المتوقع للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال االقتصادي  10

  10  لبيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال االجتماعيالدور المتوقع للسياحة ا  11

  6  الدور المتوقع للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال الصحي  12

  5  الدور المتوقع للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال الثقافي  13

  13  ياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال البيئيالدور المتوقع للس  14

  

  )تحكيم االستبانة(صدق األداة  3.4

  

 ولضمان تحقيقهـا للهـدف الـذي    ،من اجل التحقق من صدق االداة، واالرتقاء بمستوى مصداقيتها   

ين ذوي   وتحكيمها من قبل عدد مـن األكـاديميين، والمتخصـص          ،وضعت من أجله، تم مراجعتها    

 افـي صـورته   ا   ووضـعه  بانةالخبرة، وقد كان لمالحظاتهم أثراً إيجابياً في تطوير وتحسين االست         

   .)2.4ملحق  (النهائية

  

   ثبات أداة الدراسة  4.4

  

لفحص مدى ثبات االداة، تم استخدام كل من فحص التجزئة النصفية، ومعامل كرونباخ الفا لالتساق               

 69(جاءت القيمـة    و . براون –استخدام طريقة سبيرمن     النصفية، تم    فيما يتعلق بالتجزئة  . الداخلي

معامـل كرونبـاخ الفـا      بأما ما يتعلق    .  مستوى ثبات مقبول لالداة    إلى، وهي قيمة جيدة تشير      %)

  ).2.4(كما في الجدول لمحاور االستبانة  فلقد جاءت النتائج لالتساق الداخلي

  

 لكل محور من محاور الدراسـة       – كرونباخ ألفا    –ثبات  ، أن قيم معامل ال    )2.4(نالحظ من الجدول    

 مما يدل على ثبات محاور االسـتبانة،        ، )0.948 ( – ) 0.700( جاءت مرتفعة وتراوحت ما بين      
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 وهي قيمة مرتفعة جداً مما يؤكد علـى         ،0.970مع العلم أن قيمة معامل الثبات الكلي كانت تساوي          

 وعليه اعتبرت االستبانة ثابتـة، وتـم        لى مجتمع الدراسة،  قدرة البيانات على عكس نتائج العينة ع      

  .توزيعها على كامل المبحوثين
 

  .قيم معامل كرونباخ الفا لالتساق الداخلي لمحاور االستبانة: 2.4جدول 

  
  المحور  قيمة معامل كرونباخ ألفا

  1 المواقع التي تمتلك مقومات الموقع السياحي البيئي 0.883

  2 حة على المستوى المؤسسيمعيقات السيا 0.883

  3 معيقات السياحة على المستوى السياسي 0.861

  4 معيقات السياحة على مستوى الموارد الطبيعية 0.700

  5  معيقات السياحة على مستوى البنى التحتية والفوقية  0.888

  6  مقومات السياحة البيئية على المستوى الطبيعي  0.857

  7  ية على المستوى المؤسسيمقومات السياحة البيئ  0.947

  8  آليات االرتقاء بالسياحة البيئية على المستوى المؤسسي  0.948

  9  آليات االرتقاء بالسياحة على مستوى المناطق الطبيعية  0.900

  10  دور السياحة البيئية في تحقيق التنمية في المجال االقتصادي  0.913

  11  ي المجال االجتماعيدور السياحة البيئية في تحقيق تنمية ف  0.928

  12  دور السياحة البيئية في تحقيق تنمية في المجال الصحي  0.902

  13  دور السياحة البيئية في تحقيق تنمية في المجال الثقافي  0.889

  14  دور السياحة البيئية في تحقيق تنمية في المجال البيئي  0.937

  القيمة الكلية  0.970

  

   مسلمات الدراسة5.4

  

اعدت ضمن الظـروف الحاليـة للمنطقـة        ستطالعية، و ا مسلمات هذه الدراسة انها دراسة       أن من 

  . كاملة على المنطقةسيادة فلسطينيةقات المقترحة يتطلب ين نجاح التوصيات والتطبأ، و)احتالل(

  

   تحليل البيانات6.4

  

في التحليـل   اعتمد  ، وقد   )SPSS(استخدم في تحليل البيانات الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية         

 والنـسب   ، المعياريـة   واالنحرافات  الحسابية، ات، والمتوسطات كالتكرار(على اإلحصاء الوصفي    
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ذات المعيـاريين    لمعرفة الفروقات في المتوسطات الحسابية للمتغيرات        t-test واختبارات   .)المئوية

الحسابية للمتغيـرات   لمعرفة الفروقات في المتوسطات      (ANOVA)، والتباين الحادي  كالجنس مثالً 

  .التي تحتوي على اكثر من متغير كالتحصيل العلمي

  

   حدود ومحددات الدراسة7.4

  

  :المكانية والبشرية للدراسة فيما يأتيوتتلخص الحدود الزمنية 

  

  .2009 األولكانون  حتى 2009يارآمن  الدراسة امتدت: حدود الزمنيةال •

 واألغوار الجنوبية كحدود مكانية     ،نية للمبحوثين  كحدود مكا  الضفة الغربية : الحدود المكانية  •

   .لموضوع الدراسة

والمؤسـسات   تتمثل في االفراد ذوي العالقة فـي المؤسـسات الدوليـة،          : الحدود البشرية  •

وقيادات المجتمع المحلـي فـي منطقـة         ،) وبحثية ،تنموية( وتلك غير الحكومية     ،الرسمية

   .األغوار الجنوبية

  

داة اذ اقتصرت على استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، وبالتالي تتحـدد            أما المحددات فهي باأل   

، وكذلك تحددت هذه الدراسة بالتعريف االجرائـي         وكفايتها بشمولية األداة وصدقها    ،طبيعة البيانات 

 .هاوملمفه

  

   مجتمع الدراسة8.4
 

والمؤسسات الرسمية وتلـك    تكون مجتمع الدراسة من األفراد ذوي العالقة في المؤسسات الدولية،           

 في الضفة الغربية، وقيادات المجتمع المحلي في منطقـة االغـوار    ،)تنموية وبحثية (غير الحكومية   

  .يبين المؤسسات التي استهدفت في الدراسة) 3.4( جدول .الجنوبية

  

   عينة الدراسة9.4

  

 المؤسسات ذاتها   إلىا  تألفت عينة الدراسة من مسح شامل للمؤسسات المستهدفة كمؤسسات، واستناد         

 ولهـم عالقـة بموضـوع       ،تم توزيع االستمارات على من لديهم استعداد للتعاون من العاملين فيها          

 وأبـدت اسـتعدادها للتعـاون       ،الدراسة، وقد تم توزيع االستمارات بالعدد الذي اقترحته المؤسسات        
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فلقد جـاءت العينـة      ،ختلفة من موظفي المؤسسات بأشكالها الم     ،)175( وهو ما مثل     ،باإلجابة عليه 

 . وكان لديه استعداد لالجابـة علـى االسـتبانة         ، ممن توفر من المبحوثين في مكان عمله       ،صدفية

  .يبين العينة التي أستهدفت في الدراسة) 4.4(والجدول 

  

  . مجتمع الدراسة توزيع:3.4جدول 

  
  عدد المؤسسات  اتالمؤسستصنيف   الرقم

  15  حكومية  -1

  11  أهلية  -2

  8  دولية  -3

  7  هيئات محلية  -4

  6  خاصة  -5

  2  قيادة مجتمع محلي  -6

  2  خبراء سياحة  -7

  

  .توزيع عينة الدراسة: أ-4.4جدول 

  
  المرجع  الموزع تصنيف المؤسسة  المؤسسة  الرقم

  2  2  --------  خبراء سياحة -1

2- WLPS  3  3  أهلية  

3- PARC  5  5  أهلية  

  4  5  هليةأ  )المركز الحضري(جامعة القدس  -4

  1  1  أهلية  جامعة القدس المفتوحة -5

  2  2  أهلية  جمعية الشابات المسيحية -6

  1  1  أهلية  الغرفة التجارية الصناعية الزراعية -7

  1  1  أهلية  القرية السياحية -8

  1  1  أهلية  تلفزيون النور -9

  1  1  أهلية  راديو القمر -10

  1  1  أهلية  مركز أريحا لألعالم -11

  1  1  أهلية  ز المستقبل لألعالممرك -12

  2  2  حكومي  المركز البيطري -13

  5  5  حكومية  وزارة الحكم المحلي  -14

  5  5  حكومية  وزارة الزراعة -15
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  .توزيع عينة الدراسة: ب-4.4ول جد

  
  المرجع  الموزع  تصنيف المؤسسة  المؤسسة  الرقم

  5  5  حكومية  وزارة العمل -16

  1  1  حكومية  وزارة اإلعالم  -17

  8  8  حكومية  وزارة التربية والتعليم -18

  4  5  حكومية  وزارة المواصالت -19

  5  5  حكومية  وزارة التخطيط -20

  5  5  حكومية  وزارة الثقافة -21

  5  5  حكومية  وزارة االقتصاد  -22

  7  7  حكومية  سلطة جودة البيئة -23

  12  12  حكومية  وزارة السياحة -24

  10  10  حكومية  )سياحة أعالم،(الشرطة  -25

  3  3  حكومية  محافظة أريحا -26

  9  9  حكومية  وكالة وفا -27

28- JICA  4  4  دولية  

29- WB  1  1  دولية  

30- ANERA  2  2  دولية  

31- UNDP 6  6  دولية  

32- GEF 1  1  دولية  

33- ACCE 1  1  دولية  

34- GHDC  2  2  دولية  

  1  1  دولية  فندق االينتر -35

  1  1  اع خاصقط  فندق جبل قرنطل -36

  1  1  قطاع خاص  منتجع الشالل السياحي -37

  1  1  قطاع خاص  شركة المجد للسياحة -38

  1  1  قطاع خاص  حديقة البنانا الند -39

  1  1  قطاع خاص  محالت السلمان السياحية  -40

  1  1  قطاع خاص  حديقة الباباي -41

  1  1  قيادة مجتمع محلي  رئيس إتحاد نقابات عمال أريحا -42

  1  1  قيادة مجتمع محلي  مختار محافظة أريحا -43

  7  9  محلية  بلدية أريحا -44

  8  8  محلية  هيئة تنشيط السياحة -45

  2  2  محلية  جمعية سيدات أريحا -46
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  .توزيع عينة الدراسة: ج-4.4جدول 

  
  المرجع  الموزع  تصنيف المؤسسة  المؤسسة  الرقم

  1  1  محلية  الحديقة األسبانية -47

  8  9  محلية  وي العوجامجلس قر -48

  7  9  محلية  مجلس قروي النويعمة والديوك -49

  7  7  محلية  مجلس قروي فصايل -50

  

  الديمغرافية خصائص عينة الدراسة10.4

  

يركز هذا الجزء من الدراسة على استعراض الخصائص االساسية لعينة الدراسة، وخصوصاً تلـك              

العلمية، وتخصصهم، وطبيعة المؤسسة التي يعمـل       المتعلقة بجنس المبحوثين، أعمارهم، ودرجتهم      

 وغيرها من المتغيرات التي يعتقد بان لهـا دور          ،بها المبحوثين، وطبيعة العمل الحالي الفراد العينة      

   .السياحة البيئية في األغوار الجنوبيةوتأثير اساسي على اجابات المبحوثين حول 

  

 بنـسبة   124 من الذكور، حيث أن عـدد الـذكور          ففيما يتعلق بجنس المبحوثين يتضح أن غالبيتهم      

  ويعزى ذلك وحسب رأي الباحث     ،%)29.1( بنسبة   51 وعدد اإلناث    ،من أجمالي العينة  %) 70.9(

 المـرأة  إلـى في المجتمع، والتي تنظر   والثقافة السائدة، والتقاليد، والعادات ، الوضع االجتماعي  إلى

 اخصوصال يجوز لها احتالل مناصب رئيسية ما امكن          وقدرة من الرجل، وانه      ،على انها اقل كفاءة   

  . قرارات على اعتبار ان الرجل افضل في اتخاذ القراراتإلىفي االمور االكثر اهمية والتي تحتاج 

  

على النسب حصلت عليها فئـة العمـر التـي          أن  أ ب 2.4 الشكل من    يتضح اما فيما يخص العمر،     

 سـنة بنـسبة     50 –46 يليها الفئة العمرية ما بين       ،%)17.7( سنة بنسبة    45 –41تتراوح ما بين    

، واقـل   %)14.3( سنة بنسبة    35 – 31 و ، سنة 30 -26، تليها الفئتان العمريتان ما بين       %)16.0(

 . مـن أجمـالي العينـة      ،%)6.3( فأكثر بنسبة     سنة 56هذه النسب كانت من نصيب الفئة العمرية        

رغبة المؤسسات بال استثناء الشغال وظـائفهم        إلىويعزى السبب في ارتفاع وانخفاض هذه النسب        

 أي ان يكون مستوى     ، بمعنى ان ال يكونوا صغار السن وال كبار        ،بموظفين مناسبين من حيث العمر    

 عنده الخبرة الكافية فـي      الوظيفة، علماً بان صغير السن من الممكن ان ال يكون         مع  العمر يتناسب   

 وعدم اتقانـه    ، تراجعه إلىالعمل مما يؤدي     يكون قد مل  رغم خبرته اال انه قد      كبير السن و  ف ،العمل

 المتوسـطة  كما وقد يكون السبب ايضاً في نظرة المؤسسات للتقاعد فهم يختارون االعمـار               .لعمله
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 كما وانه من الممكن اعزاء      .حتى يكون هناك فترة كافية لعمل الموظف داخل المؤسسة قبل تقاعده          

فـراد   الصفات التي يتمتع بها اإلى  سنة45-41يها للفئة العمرية النتيجة العالية التي تم الحصول عل     

  .بداع وعليه من المتوقع الحصول على هذه النتيجةهذه الفئة العمرية من انتاجية، وخبرة، وا

  

 , سنة  35 – 31
25, 14.3%

 ,سنة  40 – 36
24, 13.7%

 ,سنة  45 – 41
31, 17.7%

 ,سنة  50 – 46
28, 16.0%

 ,سنة  55 – 51
18, 10.3%

 ,سنة فأآثر 56
11, 6.3%

 ,سنة فأقل 25
13, 7.4%  ,سنة  30 – 26

25, 14.3%

  
  

  . توزيع أفراد العينة المبحوثة بحسب متغير العمر:2.4شكل 

  

ن أعلى النسب حـصلت عليهـا درجـة          با )3.4 ( يتضح من الشكل   ،ميةلأما فيما يخص الدرجة الع    

، تليها درجـة الماجـستير      %)30.9(، يليها درجة الدبلوم فأقل بنسبة       %)40.0(البكالوريوس بنسبة   

 مـن   ،%)1.7(، واقل هذه النسب كانت من نصيب درجة الدبلوم العـالي بنـسبة              %)21.7(بنسبة  

ان حملة درجـة البكـالوريوس       إلىي الباحث   أويعزى السبب لهذه النتائج وحسب ر      .أجمالي العينة 

 اكثر من أي درجة اعلى، النه من الممكن ان          ، والدوائر ، والمشاريع ،تؤهلهم درجتهم الدارة االقسام   

 والتي يكـون    ، والدكتوراة ،يكون لديهم متسع من الوقت اكبر مما هو موجود لدى حملة الماجستير           

يشغلون مناصب اكثر اهمية وتحتاج     طبيعة عملهم مختلفة عن طبيعة عمل حملة البكالوريوس، فهم          

لكامل وقتهم وجهدهم، لذا فمن المنطق ان تكون النتيجة لصالح حملة البكالوريوس لوجـود وقـت                

   .افضل لديهم مما يؤدي ذلك التقان العمل المطلوب منهم بشكل افضل واظهاره بافضل المستويات

  

بـال تخـصص    ب كانت لمن هم      بان أعلى النس   )4.4(أما فيما يخص التخصص، يتضح من الشكل        

، يليه تخصصي   %)16.6(، يليه تخصص اإلدارة واالقتصاد بنسبة        %)26.3( بنسبة   ،)تعليم متدني (

، واقل هذه النسب كانت من نصيب تخـصص  %)10.9( والتربية بنسبة   ، والعلوم ، والقانون ،اآلداب
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تعلـيم  (بـل تخـصص   فئة وقد يعود السبب في حصول     .  من أجمالي العينة   ،%)1.6(الطب بنسبة   

فراد المتخصصين لممارسة العديد من      عدم وجود الوقت الكافي لدى األ      إلىعلى نسبة   أعلى  ) متدني

جل أ وباشكالها المختلفة، في الوقت الذي يكون فيه اصحاب التخصصات بحاجة للوقت من              ،عمالاأل

م فـي مجـاالت     هتمامـاته اعمالهم، علماً بان اصحاب التخصصات االخرى تكـون         أنجاز  اانهاء و 

، وكذلك وجود عدد كبير من الموظفين في المؤسسات غير متخصـصين، وبتعلـيم متـدني                مغايرة

  .خاصة في المؤسسات الحكومية، والتي مثل فيها العدد الكبير من عينة الدراسة

  

دبلوم فأقل, 54, 
30.9%

دآتوراة, 10, 
ماجستير , 38, 5.7%

21.7%

دبلوم عالي, 3, 
1.7%

بكالوريوس, 70, 
40.0%

  
  

  . توزيع أفراد العينة المبحوثة بحسب متغير الدرجة العلمية:3.4شكل 
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  .العينة المبحوثة بحسب متغير التخصص توزيع أفراد :4.4شكل 
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بان أعلى النـسب كانـت      ،  )5.4(أما فيما يخص طبيعة المؤسسة التي تعمل بها، يتضح من الشكل            

، يليهـا   %)22.3(، يليها الهيئات المحليـة بنـسبة         %)48.0(لموظفي المؤسسات الحكومية بنسبة     

 نصيب قيادات في المجتمع المحلي       ، واقل هذه النسب كانت من     %)13.7(المؤسسات األهلية بنسبة    

  .من أجمالي العينة%) 5.7(بنسبة 
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  . توزيع أفراد العينة المبحوثة بحسب متغير طبيعة المؤسسة التي تعمل بها:5.4شكل 

  

أما فيما يخص طبيعة العمل الحالي، فيمكن ان يكون هناك ربط بينها وبين الفئة العمرية، وقد يرجع                 

طبيعة العمل في بعض المؤسسات تاخذ بعين االعتبارعمرالموظف كما تـم            ان   إلىالسبب في ذلك    

 28.6( بان أعلى النسب كانت لمدراء ورؤساء األقسام بنسبة          6.4ويتضح من الشكل     .التحدث سابقاً 

، يليهم منسقي المشاريع بنسبة     %)18.2(، يليهم الموظفين العاديين على اختالف وظائفهم بنسبة         %)

 مـن   ،%)2.3( ولمن يعملون في مجال السياحة بنسبة        ،ه النسب كانت لألطباء   ، واقل هذ  %)16.6(

 وحسب رأي الباحث بوجود ربط واضح وحقيقـي         ،ويمكن االستدالل من هذه النسب    . أجمالي العينة 

ما بين العمر وطبيعة العمل، ففي المؤسسات المبحوثة كان يتم كما هـو واضـح اختيـار مـدراء                   

علـى  أ الً ووظيفته، فمـث   ، وعلى الفترة التي سيبقى فيها بعمله      ،اعمارهمورؤساء األقسام بناء على     

 وفيما يخص العمـر     ، ورؤساء االقسام بالنسبة لطبيعة العمل الحالي      ،النسب قد حصل عليها مدراء    

 ، وهذا من وجهة نظر الباحث يعـد مناسـب         ، سنة 45-41على النسب للفئة العمرية ما بين       أكانت  
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 45-41 من الفئة العمريـة      األفرادعلى النسب تتناسب مع     أحصلت على   ومنطقي، فالوظائف التي    

لخبرة، واالنتاجية، واألبداع، والرغبة في العمل، ومن المنطق حصول الفئـة           اسنة، اللذين يمتلكون    

ن هذه الفئة العمرية تكون قد وصـلت        أ سنة فاكثرعلى اقل الوظائف، والسبب في ذلك         56العمرية  

  . عدم االنتاجيةإلىوالملل من العمل مما يعني عدم اتقان العمل والتي تؤدي على مراحل االرهاق أل
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  . توزيع أفراد العينة المبحوثة بحسب متغير طبيعة العمل الحالي:6.4شكل 

  

 بـان أعلـى النـسب       7.4 يتضح من الشكل     ،أما فيما يخص عدد سنوات الخبرة في العمل الحالي        

، يليها الفئة ما    %)20.0( سنة بنسبة    12 –10عليها فئة سنوات الخبرة التي تتراوح ما بين         حصلت  

 سنة فأكثر بنسبة    16 والفئة   ، سنوات 6 -4، تليها الفئتان ما بين      %)19.4( سنة بنسبة    15 –13بين  

   سنوات فأقل  3 والفئة   ، سنوات 9 – 7، واقل هذه النسب كانت من نصيب الفئتين ما بين           %)16.0(

طبيعـة  من خالل الربط بينها وبـين       ويعزى السبب في ذلك      . من أجمالي العينة   ،%)14.3(بنسبة  

 %) 48.0( فأن أعلى النسب كانت لموظفي المؤسسات الحكومية بنـسبة           ، التي تعمل بها   المؤسسات

  وبالتالي فأن أعلـى النـسب      ، سنة 15وهي التي تم أنشاها في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية قبل           

  .%)20.0( بنسبة ، سنة12 –10حصلت عليها فئة سنوات الخبرة التي تتراوح ما بين 

  

 بان أعلى النسب كانت لألفراد الذين       8.4أما فيما يخص حجم االهتمام بالسياحة، يتضح من الشكل          

، يليهم األفراد الذين لديهم اهتمـام متوسـط بالـسياحة           %)45.1(لديهم اهتمام كبير بالسياحة بنسبة      
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، واقـل هـذه     %)8.6(، يليهم األفراد الذين لديهم اهتمام ضعيف بالسياحة بنـسبة           %)44.0(سبة  بن

 من أجمـالي    ،%)2.3(النسب كانت من نصيب األفراد الذين ال يوجد لديهم اهتمام بالسياحة بنسبة             

ن مكان الدراسة يعتبر منطقـة سـياحية مهمـة فـي            أ إلىلهذه النتائج   يمكن ارجاع السبب    . العينة

  . وبالتالي يوجد اهتمام كبير بها من قبل المبحوثين،لسطينف

  

 ,سنة 15 – 13
34, 19.4%

 ,سنة 12 – 10
35, 20.0%

 ,سنة فأآثر, 28 16
16.0%  ,سنوات 6 – 4

28, 16.0%

 ,سنوات فأقل, 25 3
14.3%

 ,سنوات 9 – 7
25, 14.3%

  
  

    . توزيع أفراد العينة المبحوثة بحسب متغير عدد سنوات الخبرة في العمل الحالي:7.4شكل 

  

متوسط , 77, 
44.0%

ضعيف, 15, 
8.6%

ال يوجد, 4, 
2.3% آبير, 79, 

45.1%

  
  

  . توزيع أفراد العينة المبحوثة بحسب متغير االهتمام بالسياحة:8.4شكل 
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 بان أعلى النسب كانـت      9.4 يتضح من الشكل     ،سياحةفيما يخص ارتباط وظيفة أفراد العينة بال      اما  

، يليهم األفراد الـذين     %)37.1(لألفراد الذين لديهم وظائف مرتبطة بالسياحة بشكل متوسط بنسبة          

، يليهم األفراد الذين لـديهم وظـائف        %)30.9(لديهم وظائف مرتبطة بالسياحة بشكل كبير بنسبة        

، واقل هذه النسب كانت من نصيب األفراد الـذين          )%20.6(مرتبطة بالسياحة بشكل ضعيف بنسبة      

ويعزى السبب فـي ذلـك       . من أجمالي العينة   ،%)11.4(ال يوجد لوظائفهم ارتباط بالسياحة بنسبة       

 ، وأفراد لديهم ارتباط وظيفـي كبيـر       ،ي الباحث بأن مجتمع الدراسة شمل على مؤسسات       أحسب ر 

   . وضعيف بالسياحة،ومتوسط

  

متوسط , 65, 
37.1%

ضعيف, 36, 
20.6%

معدوم, 20, 
11.4% آبير, 54, 

30.9%

  
  

  .فراد العينة المبحوثة بحسب متغير ارتباط وظيفتك بالسياحة توزيع أ:9.4شكل 

  

  هم الصعوبات التي واجهت الباحث في جمع البيانات أ11.4

  

مجموعة من الصعوبات اثناء توزيـع االسـتبانات، وهـذه    عند القيام بهذه الدراسه، فقد تم مواجهة      

  :الصعوبات تتمثل بما يلي

  

 ، بـسبب عـدم تـوفر المـصادر        ،قة بالدراسـة  صعوبة الحصول على البيانات ذات العال      •

 . والكافي، المطلوبة بالشكل المطلوب،والمراجع

 .عدم استجابة بعض افراد العينة في بعض المؤسسات في االستجابة لتعبئة االستبانة •

 ، وموزعة، خصوصاً في ظل الحواجز العسكرية      ،انتشار العينة في مواقع جغرافية متباعدة      •

 .جتمع الفلسطينيمفراد الأ التي يعيشها ،واالوضاع االحتاللية
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 .عدم وضوح عناوين بعض المؤسسات عند الباحث •

 .لين في المؤسسات لكبرعدد فقرات االستبانةوتذمر بعض المسؤ •

 .فراد العينة في المؤسسةأ أوعدم تواجد بعض ،تأخر بعض االستمارات في الميدان لغياب •

نية للمعلومات السياحية الالزمة بسبب حداثـة       أفتقار العديد من المؤسسات السياحية الفلسطي      •

  .نشاتها
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  الفصل الخامس

______________________________________________________  

  نتائج الدراسة ومناقشتها
  

يتناول هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة، وفقا لفقـرات االسـتبانة ومجاالتهـا                

 وحـدات   إلـى من أجل تسهيل تفسير النتائج تم تقسيم مقياس ليكرت الثالثـي            و). محاور الدراسة (

  .1.5 قيم المتوسطات الحسابية لالجابات وفق التقسيم في الجدول إلىاصغر أستنادا 

  

   محاور الدراسة1.5

  

:   ومناقشة لنتائج أجابات المبحوثين حول المحـاور الرئيـسية للدراسـة           ، وتحليل ،فيما يأتي عرض  

التي تمتلك مقومات الموقع السياحي البيئي، معيقات الـسياحة عمومـاً والـسياحة البيئيـة               المواقع  

 معيقات السياحة عموماً والـسياحة البيئيـة خـصوصاً علـى            ،خصوصاً على المستوى المؤسسي   

 معيقات السياحة عموماً والسياحة البيئية خـصوصاً علـى مـستوى المـوارد              ،المستوى السياسي 

السياحة عموماً والسياحة البيئية خصوصاً على مستوى البنى التحتيـة والفوقيـة،             معيقات   ،الطبيعية

 ،المؤسـسي  مقومات السياحة البيئية على المستوى       ،مقومات السياحة البيئية على المستوى الطبيعي     

آليات االرتقاء بالسياحة البيئية على المستوى المؤسسي، آليات االرتقاء بالسياحة البيئية على مستوى             

المناطق الطبيعية، الدورالمتوقع للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحليـة فـي المجـال               

االقتصادي، الدورالمتوقع للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال االجتماعي،            

الصحي، الدور المتوقع   الدورالمتوقع للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال           

للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال الثقافي، الدورالمتوقع للسياحة البيئيـة      

  . في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال البيئي
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  . )2009قنام، (  المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين إلىتقسيم مقياس ليكرت : أ-1.5جدول 

  
  شرح لمفهوم المتوسطات الحسابية الراء المبحوثين  المجال  الداللة  المقياس

  . واالستغالل في ظل حماية وصيانة، واالستثمار،مواقع لها األولوية في التطوير  3مستوى   2.68-3.00

  2مستوى   2.34-2.67

2.01-2.33  

  بدرجة

  كبيرة

  1مستوى 

امتالك اكبـر   

  للمقومات
  

 واالستثمار، ثم االستغالل في ظل حماية       ،مواقع تاتي في المرتبة الثانية من حيث اولوية التطوير        

  .وصيانة
 الكثير من التطوير، تأتي في المرتبة الثالثة من حيث أولوية توجيه االستثمارات             إلىمواقع بحاجة    درجة متوسطة  2.00

  .إليها

  1مستوى   1.68-1.99

  2مستوى   1.34-1.67

  . وزيادة المقومات، ليس لها أولوية في االستثمار،مواقع بحاجة للكثير من اجل التطوير

1.00-1.33  

  بدرجة

  ضعيفة

  3مستوى 

  
امتالك اقـل   

  للمقومات

امتالك مقومـات   

الموقع الـسياحي   

  البيئي

 دراسة اعمق للتعرف على مقومات كامنة ان وجدت، ال داعي لالستثمار بهـا              إلىمواقع بحاجة   

  . الحالية، نتيجة لضعف مقوماتها الظاهرةفي المرحلة

  . أو أضعافها في أسوء األحوال،معيقات لها األولوية في المواجهة، والعمل على التخلص منها  3مستوى   2.68-3.00

  2مستوى   2.34-2.67

2.01-2.33  

  بدرجة

  كبيرة

  1مستوى 

  معيقات

  أشد
  

 أو  ، أو الـتخلص منهـا     ،معيقات تحتل المرتبة الثانية من حيث ضرورة العمل على مواجهتهـا          

  .أضعافها في أسوء األحوال
 أو  ، أو الـتخلص منهـا     ،معيقات تحتل المرتبة الثالثة من حيث ضرورة العمل على مواجهتهـا           درجة متوسطة  2.00

  .أضعافها في أسوء األحوال

  1مستوى   1.68-1.99

  2مستوى   1.34-1.67

معيقات ضعيفة ليس لها تأثير كبير، ال يمكن تجاهلها، ولكنها ليست ذات أولويـة حقيقيـة فـي                  

  .المواجهة

1.00-1.33  

  بدرجة

  ضعيفة

  3مستوى 

  
  

  معيقات

  أضعف

  معيقات السياحة

ل قائمـة   معيقات ضعيفة ليس لها تأثير كبير، يمكن تجاهلها، وفي أحسن األحوال وضعها في ذي             

  .اولويات المواجهة
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   ).2009قنام، (  المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين إلىتقسيم مقياس ليكرت : ب-1.5جدول 

  
  المقياس

  

  شرح لمفهوم المتوسطات الحسابية الراء المبحوثين  المجال  الداللة

  . ومحاولة تطويرها أوال،كها منطقة الدراسة بصورة كبيرة، وجب االستفادة منهامقومات تمتل  3مستوى   2.68-3.00

 ومحاولة تطويرها   ،مقومات تمتلكها منطقة الدراسة بصورة اقل من سابقتها، وجب االستفادة منها            2مستوى   2.34-2.67

  .إن أمكن، في المرتبة الثانية

2.01-2.33  

  بدرجة

  كبيرة

  1مستوى 

  مقومات اكبر
  

 درجة متوسطة  2.00

 ومحاولـة تطويرهـا إن      ،دراسة اقل من سابقتيها، وجب االستفادة منها      مقومات تمتلكها منطقة ال   

  .أمكن في المرتبة الثالثة

مقومات تمتلكها منطقة الدراسة بصورة ضعيفة، ال يمكن تجاهلها، وال ينصح باالعتمـاد عليهـا                 1مستوى   1.68-1.99

  .بشكل كبير

  2مستوى   1.34-1.67

1.00-1.33  

  بدرجة

  ضعيفة

  3مستوى 

  

  
  

  مقومات اقل

  مقومات السياحة

مقومات تمتلكها منطقة الدراسة بصورة ضعيفة، ليس لها قيمة كبيرة، يمكن تجاهلها، وفي أحسن              

  .  ومحاولة تطويرها، وضعها في ذيل قائمة األولويات للعمل على االستفادة منها،األحوال

  .  وتطويرها، ومحاولة تحقيقها،آليات لها األولوية، يجب العمل عليها  3مستوى   2.68-3.00

  2مستوى   2.34-2.67

2.01-2.33  

  بدرجة

  كبيرة

  1مستوى 

  اليات كبيرة 

  ةالفاعلي
  

  . وتطويرها، ومحاولة تحقيقها،آليات لها األولوية في المركز الثاني يجب العمل عليها

  
  . وتطويرها، ومحاولة تحقيقها، في المركز الثالث يجب العمل عليهاآليات لها األولوية درجة متوسطة  2.00

  1مستوى   1.68-1.99

  2مستوى   1.34-1.67

 و ،آليات ضعيفة ليس لها تأثير كبير، ال يمكن تجاهلها، ولكنها ليست ذات أولوية للعمـل عليهـا     

  .تطويرها

1.00-1.33  

  بدرجة

  ضعيفة

  3مستوى 

  
  

اليات ضعيفة  

  الفاعلية

آليــات االرتقــاء 

  بالسياحة

 وضعها في ذيل قائمة اولويـات العمـل         ،آليات ضعيفة جدا، يمكن تجاهلها، وفي أحسن األحوال       

  . وتطويرها، ومحاولة تحقيقها،عليها
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   ).2009قنام، (  المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين إلىتقسيم مقياس ليكرت : ج-1.5جدول 

  
  ابية الراء المبحوثينشرح لمفهوم المتوسطات الحس  المجال  الداللة  المقياس

 إمكانية تحقيقهـا بدرجـة      إلىأدوار متوقعة لها االولوية في المرتبة االولى في التخطيط استناداً             3مستوى   2.68-3.00

  . كبيرة

 إمكانية تحقيقها بدرجة أقـل  إلىانية في التخطيط استناداً أدوار متوقعة لها االولوية في المرتبة الث      2مستوى   2.34-2.67

  . من سابقتها

2.01-2.33  

  بدرجة

  كبيرة

  1مستوى 

  دور أكبر
 

 إمكانية تحقيقها بدرجة أقل     إلى أدوار متوقعة لها االولوية في المرتبة الثالثة في التخطيط استناداً           

  .من سابقتيها
 إلى ولكن مع االخذ بعين االعتبار الحاجة        ،في التخطيط أدوار متوقعة يمكن أخذها بعين االعتبار         درجة متوسطة  2.00

  .الكثير من الجهد من اجل تحقيقها

  1مستوى   1.68-1.99

  2مستوى   1.34-1.67

  . جهد كبير للوصول إليهاإلى وتحتاج ،أدوار يمكن التخطيط على اعتبار ضعف أمكانية تحقيقها

1.00-1.33  

  بدرجة

  ضعيفة

  3مستوى 

 
 

 
  دور

  اقل

الدور في تنميـة    

المجتمعــــات 

  المحلية

 وضعف تحققها، برغم ما يمكن أن يبذل من جهود، وفي احـسن             ،أدوار يمكن تجاهلها، لصعوبة   

  . وضعها في ذيل قائمة األولويات،االحوال
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  : المواقع التي تمتلك مقومات الموقع السياحي البيئي.1.1.5

  

لمواقـع التـي    االتكرارات والمتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية ألجابات المبحوثين حول         

  .2.5  يلخصها الجدولتمتلك مقومات الموقع السياحي البيئي

  

 ً المواقع التي  التكرارات والمتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية لفقرات محور:2.5جدول 

   .تمتلك مقومات الموقع السياحي البيئًي

  
درجة   الموقع  الرقم

  كبيرة

درجة 

  متوسطة

درجة 

  ضعيفة

المتوسط 

  يالحساب

االنحراف 

  المعياري

  0.567 2.74  11  24  140  البحر الميت  -1

  0.619 2.67  14  30  131  جبل قرنطل  -2

  0.651  2.52  15  54  106  عين الفشخة  -3

  0.668 2.50  17  53  105  وادي القلط  -4

  0.724  2.38  25  59  91  عين السلطان  -5

  0.732  2.13  37  79  59  عين العوجا  -6

  0.732  2.13  37  79  59  عين حجلة  -7

  0.749  2.05  45  77  53  عين الديوك  -8

  0.830 2.00  60  55  60  نهر األردن  -9

  0.759  1.90  60  73  42  عين النويعمة  -10

  0.734 1.89  58  79  38  الحديقة النباتية  -11

  0.736 1.82  66  75  34  برية صحراء القدس  -12

  0.743  1.71  81  64  30  عين فصايل  -13

  0.714  1.67  83  67  25  عين شوصه  -14

  0.450  2.15  الدرجة الكلية

  

أن هناك موافقة بدرجة كبيرة مـن المـستوى األول مـن            ) 2.15(يتضح من القيمة الكلية للمحور      

فهي مواقع تأتي فـي المرتبـة       مواقع تمتلك مقومات الموقع السياحي البيئي،       المبحوثين على وجود    

ستغالل في ظل حماية وصيانة، حيث تراوحـت        ، ثم اال  ستثمار واال ،ولوية التطوير أالثانية من حيث    

، مما يدل على وجود تفاوت في أراء المبحوثين علـى          )2.74 -1.67(المتوسطات الحسابية ما بين     

 إلـى المواقع المذكورة باعتبارها مواقع تمتلك مقومات الموقع السياحي البيئي، وهذا التفاوت يعزى             

بيئية للمواقع التي تمتلك مقومات الموقع السياحي البيئـي         عدم معرفة بعض المبحوثين للخصائص ال     
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 والمعرفة الغير الكافية بالمواقع، حيث يتضح من النتائج السابقة بان أفـضل المواقـع               ،في االغوار 

 الموقع السياحي البيئي في محافظة أريحا واألغوار بحـسب حجـم الـسياحة              التي تمتلك مقومات  

  .أن أضعفها هو موقع عين شوصة هو موقع البحر الميت، والمتوقع

  

 ، واالسـتثمار  ،يرى أفراد العينة أن موقع البحر الميت من المواقع التي لها االولوية في التطـوير              

 الموقع السياحي البيئي     لمقومات ا في ظل حماية وصيانة، باعتباره أكثر المواقع امتالك        ،واالستغالل

 حيث جاء متوسط إجابات أفراد العينـة        ،توقعفي محافظة أريحا واألغوار بحسب حجم السياحة الم       

 وبدرجة موافقة كبيرة من المستوى الثالث باعتباره أفـضل المواقـع            ، )2.74( حول البحر الميت    

  .المذكورة والتي تمتلك مقومات الموقع السياحي البيئي

  

تي فـي   تعتبر مواقع جبل قرنطل، عين الفشخة، وادي القلط، عين السلطان، من المواقع التـي تـأ               

المرتبة الثانية من حيث أولوية التطوير واألستثمار، ثم األستغالل في ظل حماية وصيانة، باعتبارها              

 حسب رأي أفراد العينة، مما يـدعو الجهـات ذات العالقـة             مقومات الموقع السياحي البيئي   تمتلك  

، حيـث جـاءت    واألستثمار، ثم االستغالل في مثل هذه المواقـع    ،تكريس الجهود من اجل التطوير    

،  )2.38( ،   )2.50( ،   )2.52( ،   )2.67( متوسطات إجابات أفراد العينة حول المواقع المذكورة        

  . وبدرجة موافقة كبيرة من المستوى الثاني،على الترتيب
  

 ،تأتي مواقع عين العوجا، عين حجلة، عين الديوك في المرتبة الثانية أيضاً من حيث أولوية التطوير               

 وصيانة، حسب رأي أفراد العينة، حيث جاءت متوسطات         ،، ثم االستغالل في ظل حماية     واألستثمار

 و  ، علـى الترتيـب    ، )2.05 ( ، )2.13( ، )2.13 ( ،إجابات أفراد العينة حول المواقع المذكورة     

 .بدرجة موافقة كبيرة من المستوى األول
 

 الكثير مـن التطـوير،      إلىلتي بحاجة   اتفق أفراد العينة على اعتبار موقع نهر األردن من المواقع ا          

حيث جاء متوسط إجابات أفراد     وتأتي في المرتبة الثالثة من حيث أولوية توجيه االستثمارات إليها،           

 وبدرجة موافقة متوسطة باعتباره من المواقـع التـي تمتلـك            ، )2.00( العينة حول نهر األردن     

  .مقومات الموقع السياحي البيئي
 

 والتي تمتلك مقومات الموقع الـسياحي البيئـي         ،صة أضعف المواقع المذكورة   يعتبر موقع عين شو   

 دراسة أعمق للتعرف على مقومات      إلىحسب رأي أفراد العينة، مما يجعله من المواقع التي بحاجة           

ن وجدت، ال داعي لالستثمار بها في المرحلة الحالية، نتيجة لضعف مقوماتهـا الظـاهرة،               اكامنة  
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 وبدرجة موافقة ضـعيفة     ، )1.67( الحسابي للفقرة المتعلقة بموقع عين شوصة       حيث جاء المتوسط    

 .من المستوى الثاني

  

 الموقـع الـسياحي     وقد قام الباحث بترك حرية االختيار للمبحوث في مواقع أخرى تمتلك مقومات           

، 2.5 غير المـذكورفي الجـدول       البيئي في محافظة أريحا واألغوار بحسب حجم السياحة المتوقع        

  .3.5وجاءت إجاباتهم كما يظهرها الجدول 

  

  . مواقع أخرى تمتلك مقومات الموقع السياحي البيئي في محافظة أريحا واألغوار:3.5جدول 

  

  الموقع  التكرار  ( % )النسبة المئوية 

  قصر هشام 81 46.3

  طواحين السكر 14 8.0
  تل السلطان 16 9.1
  النبي موسى 24 13.7
  الجميزة 22 12.6
  تالل أبو العاليق 18 10.3

  المجموع 175 100.0

  

من أفراد العينة اختاروا موقـع قـصر هـشام           % 46.3حيث نالحظ من الجدول السابق أن نسبة        

 ويمتلك مقومات الموقع السياحي البيئي في محافظة أريحا واألغوار، يليه موقـع             ،كموقع ذو أهمية  

 شجرة جميز يعتقد بأن المسيح عيـسى عليـه          (، ثم موقع الجميزة      %13.7 وبنسبة   ،النبي موسى 

، ثم موقـع تـل       %10.3 وبنسبة   ،، ثم تالل أبو العاليق     %12.6 وبنسبة   ،)السالم قد جلس تحتها   

من أفراد العينة موقع طـواحين الـسكر         % 8.0 أختار ما نسبته     اوأخير ، %9.1السلطان وبنسبة   

  .محافظة أريحا واألغواركموقع سياحي يمتلك مقومات الموقع السياحي البيئي في 

  

ختيارهم للمواقع األخرى التي تمتلك مقومات الموقع السياحي        الكن الباحث يختلف مع المبحوثين في       

البيئي في محافظة أريحا واألغوار، وأن كان موقع قصر هشام يعتبر أقوى المواقع، وذلك ألن هذه                 

ئص الموقع السياحي البيئي، فقصر هشام      المواقع ال تعتبر مواقع سياحية بيئية، حيث ال تمتلك خصا         
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موقع سياحي أثري، وطواحين السكر موقع سياحي أثري، وتل السلطان موقع سياحي أثري، والنبي              

ثـري،  أموسى موقع سياحي ديني، والجميزة موقع سياحي ديني، وتالل أبو العاليق موقع سـياحي        

 تمتلك مقومـات     بيئية بحوثين مواقع سياحية  وبالتالي ال يمكن أعتبار المواقع األخرى التي ذكرها الم        

  .الموقع السياحي البيئي

  

   معيقات السياحة عموماً والسياحة البيئية خصوصاً على المستوى المؤسسي.2.1.5 

  

 معيقات الـسياحة   التكرارات والمتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية ألجابات المبحوثين حول       

  .ب-4.5أ، -4.5 ين الجدول يلخصها على المستوى المؤسسيعموماً والسياحة البيئية خصوصاً

  

 معيقـات  ً  التكرارات والمتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية لفقرات محـور :أ-4.5جدول 

  . ياحة عموماً والسياحة البيئية خصوصاً على المستوى المؤسسًيالس

  
درجة   العبارة  الرقم

  كبيرة

درجة 

  متوسطة

درجة 

  ضعيفة

 المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.541 2.70  7  39  129  .ضعف االستثمار في مجال السياحة  -1

  0.585  2.61  9  50  116  .ضعف اإلعالم السياحي  -2

  0.627 2.59  13  46  116  .غياب استراتيجية وطنية سياحية  -3

  0.605  2.51  10  66  99  .نقص مواد اإلرشاد السياحي  -4

حلية بالدور المتوقـع    عدم قيام الهيئات الم     -5

  .منها

93  73  9  2.48  0.595  

  0.614 2.47  11  70  94  .عدم وضع السياحة على أولويات الحكومة  -6

  0.666 2.45  17  63  95  .عدم توفر قاعدة بيانات سياحية حديثة  -7

ضــعف التنــسيق بــين وزارة الــسياحة   -8

  .وأطراف النشاط السياحي األخرى

93  66  16  2.44  0.657  

اب خطط تطويرية لـدى المؤسـسات       غي  -9

  .العاملة في القطاع السياحي

89  72  14  2.43  0.638  

غياب المظلة المؤسسية التي تجمع كافـة         -10

  .األطراف المعنية بالسياحة

93  61  21  2.41  0.696  

  0.633 2.39  14  78  83  .غياب التأهيل للكوادر المتوفرة  -11

 فـي   عدم اإلشراك الفاعل للمجتمع المحلي      -12

  .العملية السياحية

89  65  21  2.39  0.693  
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 معيقـات  ً  التكرارات والمتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية لفقرات محور:ب-4.5جدول 

  . ياحة عموماً والسياحة البيئية خصوصاً على المستوى المؤسسًيالس

  
درجة   العبارة  الرقم

  كبيرة

درجة 

  متوسطة

درجة 

  ضعيفة

المتوسط 

  الحسابي

النحراف ا

  المعياري

  0.624  2.39  13  80  82  .ضعف أداء وزارة السياحة  -13

ضعف ثقافة السياحة لدى العـاملين فـي          -14

  .القطاع السياحي

60  101  14  2.26 0.596  

عدم تالئم القانون السياحي المتبنى مع واقع         -15

  .الحياة الفلسطينية

64  80  31  2.19  0.714  

  0.391  2.45  الدرجة الكلية

  

أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من المـستوى الثـاني مـن            ) 2.45(يتضح من القيمة الكلية للمحور      

 معيقات السياحة عموماً والسياحة البيئية خصوصاً علـى المـستوى          المبحوثين على فقرات محور   

 أو الـتخلص    ،، فهي معيقات تحتل المرتبة الثانية من حيث ضرورة العمل على مواجهتها           المؤسسي

، )2.70 - 2.19( أو أضعافها في أسوء األحوال، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين             ،منها

 قراءة جيدة واستجابة متجانسة لكافة فقرات هذا المحور من المبحوثين، حيث الحظنا             إلىوهذا يشير   

حول  توافق في أراء المبحوثين      إلىوجود تقارب في المتوسطات الحسابية لكافة الفقرات، مما يشير          

، كمـا لـوحظ أن      معيقات السياحة عموماً والسياحة البيئية خصوصاً علـى المـستوى المؤسـسي           

 وإضعافها ولكن   ،المبحوثين يعتبرون جميع فقرات هذا المحور من المعيقات التي يجب التصدي لها           

 هـذه    تجاهل أي من   إلىباختالف في درجات األهمية واألولوية، وبالتالي فإن أفراد العينة لم يدعوا            

  .المعيقات أو إهمالها

  

هم أن فقرات  هذا المحور والتي تعتبر أهم معيقات السياحة عموماً والسياحة البيئية خصوصاً من                إ

ما يعيق تطوير السياحة عموماً والسياحة البيئية خصوصاً على المستوى المؤسسي، وبالتالي يجـب              

و أضعافها في أسوء األحوال،     أ ، منها التخلص  أو ،على المؤسسات أن تبذل جهد كبير في مواجهتها       

 والسياحة البيئية خصوصاً على المستوى المؤسسي، حيث يتـضح          ً،نجاح السياحة عموما  امن أجل   

من النتائج السابقة أن ضعف االستثمار في مجال السياحة هو أقوى الفقرات المذكورة حـول أهـم                 

 وأن عدم تالئم القانون     ،مستوى المؤسسي على ال  والسياحة البيئية خصوصاً     ،معيقات السياحة عموماً  

  .السياحي المتبنى مع واقع الحياة الفلسطينية هي أضعف الفقرات المذكورة في هذا المحور
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يعتبر من    في مجال السياحة   ،...)الدولي، الخاص، الحكومي،(يرى أفراد العينة أن ضعف االستثمار     

و اضـعافها فـي اسـوء       أ ،لى التخلص منهـا   المعيقات التي لها االولوية في المواجهة، والعمل ع       

 وبدرجة موافقة كبيـرة     ، )2.70(  حيث جاء متوسط إجابات أفراد العينة حول هذه الفقرة           األحوال،

 في مجال الـسياحة ...) الحكومي،الخاص،الدولي،(باعتبار أن ضعف االستثمارمن المستوى الثالث،    

 .صاً على المستوى المؤسسي والسياحة البيئية خصوً،أهم معيقات السياحة عموما

  

 وبدرجة موافقة كبيرة من المستوى الثاني على وجود العديد مـن معيقـات              ،اتفق أفراد عينة البحث   

 باعتبارهـا معيقـات تحتـل        والسياحة البيئية خصوصاً على المستوى المؤسسي،      ،السياحة عموماً 

 أو أضعافها فـي أسـوء       ،نها أو التخلص م   ،المرتبة الثانية من حيث ضرورة العمل على مواجهتها       

  :ة العمل عليها على النحو التالياألحوال، ويمكن إجمال هذه المعيقات من حيث ضرور
 

   ).2.61( ضعف اإلعالم السياحي، بمتوسط حسابي  •

   ).2.59( غياب استراتيجية وطنية سياحية، بمتوسط حسابي  •

   ).2.51 ( ، بمتوسط حسابي...)خرائط سياحية،(نقص مواد اإلرشاد السياحي  •

   ).2.48( عدم قيام الهيئات المحلية بالدور المتوقع منها، بمتوسط حسابي  •

   ).2.47( عدم وضع السياحة على أولويات الحكومة، بمتوسط حسابي  •

   ).2.45( عدم توفر قاعدة بيانات سياحية حديثة، بمتوسط حسابي  •

الوزارات األخرى،  (رى   وأطراف النشاط السياحي األخ    ،ضعف التنسيق بين وزارة السياحة     •

   ).2.44( ، بمتوسط حسابي ...)القطاع الخاص، المؤسسات العلمية،

غياب خطط تطويرية لدى المؤسسات العاملة في القطـاع الـسياحي، بمتوسـط حـسابي                •

)2.43.(  

( بمتوسـط حـسابي      غياب المظلة المؤسسية التي تجمع كافة األطراف المعنية بالـسياحة،          •

2.41.(   

غياب التأهيل للكوادر المتوفرة، وعـدم اإلشـراك الفاعـل          ورة السياحة،   ضعف أداء وزا   •

  ).2.39( للمجتمع المحلي في العملية السياحية، بمتوسط حسابي 

  

 والسياحة  ،معيقات السياحة عموماً  ضعف ثقافة السياحة لدى العاملين في القطاع السياحي تعتبر من           

 معيقات تحتل المرتبة الثانية من حيث ضرورة        رهاعتباا ب ،البيئية خصوصاً على المستوى المؤسسي    

هذا ما أكده أفـراد عينـة         أو أضعافها في أسوء األحوال،     ، أو التخلص منها   ،العمل على مواجهتها  

 .درجة موافقة كبيرة من المستوى األولب و، )2.26( البحث بمتوسط حسابي 
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طينية تعتبر من أضـعف فقـرات هـذا         إن عدم تالئم القانون السياحي المتبنى مع واقع الحياة الفلس         

 وبدرجة موافقة كبيرة من المستوى األول، ممـا         ، )2.19( المحور، حيث جاءت بمتوسط حسابي      

على المستوى   والسياحة البيئية خصوصاً     ،السياحة عموماً يعني أن المبحوثين يعتبرونها من معيقات       

 أو  ، أو التخلص منها   ، على مواجهتها  تحتل المرتبة الثانية من حيث ضرورة العمل        والتي ،المؤسسي

 .أضعافها في أسوء األحوال

  

  : معيقات السياحة عموماً والسياحة البيئية خصوصاً على المستوى السياسي.3.1.5

  

 معيقات الـسياحة   التكرارات والمتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية ألجابات المبحوثين حول       

  .5.5  الجدول يلخصهالى المستوى السياسيعموماً والسياحة البيئية خصوصاً ع

  

 معيقـات  ً  التكرارات والمتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية لفقـرات محـور  :5.5جدول 

  . السياحة عموماً والسياحة البيئية خصوصاً على المستوى السياسًي

  
درجة   العبارة  الرقم

  كبيرة

درجة 

  متوسطة

  درجة

  ضعيفة

  المتوسط

  الحسابي

ف االنحرا

  المعياري

  0.393 2.85  2  23  150  .عدم وجود سيادة وطنية على المعابر  -1

  0.486 2.79  6  25  144  .منع السياح العرب من الزيارة  -2

  0.466 2.78  4  30  141  ...).مناطق عسكرية،(إغالق بعض المناطق  -3

  0.505 2.78  7  25  143  .المستوطنات  -4

ـ         -5 ع عدم القدرة على الوصول لـبعض المواق

  .السياحية

128  43  4  2.71 0.504  

  0.526 2.71  6  39  130  ).أ، ب، ج(التقسميات اإلدارية التفاق أوسلو   -6

  0.370  2.77  الدرجة الكلية

  

 أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من المستوى الثالـث مـن            ،)2.77(يتضح من القيمة الكلية للمحور      

  والسياحة البيئية خصوصاً علـى المـستوى       ،اًمعيقات السياحة عموم   فقرات محور  المبحوثين على 

 أو أضعافها في أسوء     ،، فهي معيقات لها األولوية في المواجهة، والعمل على التخلص منها          السياسي

 قراءة جيدة   إلى، وهذا يشير    )2.85 - 2.71(األحوال، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين        

ن المبحوثين، حيث الحظنا وجود تقارب كبيـر جـداً     واستجابة متجانسة لكافة فقرات هذا المحور م      

معيقـات   توافق في أراء المبحوثين حـول        إلىبين المتوسطات الحسابية لكافة الفقرات، مما يشير        
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كمـا لـوحظ أن المبحـوثين     والسياحة البيئية خصوصاً على المستوى الـسياسي،   ً،السياحة عموما 

 وإضعافها وبنفس درجـة     ،التي يجب التصدي لها   يعتبرون جميع فقرات هذا المحور من المعيقات        

 أو إهمالها،   ، تجاهل أي من هذه المعيقات     إلى واألولوية، وبالتالي فإن أفراد العينة لم يدعوا         ،األهمية

هم أ والسياحة البيئية خصوصاً من      ،أن فقرات هذا المحور والتي تعتبر أهم معيقات السياحة عموماً         

 والسياحة البيئية خصوصاً على المستوى السياسي، وبالتالي يجـب          ،ما يعيق تطوير السياحة عموماً    

ضـعافها  او  أ ، والعمل على التخلص منها    ،على المستوى السياسي أن يبذل جهد كبير في مواجهتها        

 علـى المـستوى     ا، والسياحة البيئية خـصوص    ،نجاح السياحة عموماً  افي أسوء األحوال، من أجل      

 هـي أقـوى     ،السابقة أن عدم وجود سيادة وطنية على المعـابر        السياسي، حيث يتضح من النتائج      

علـى المـستوى     والسياحة البيئية خـصوصاً      ،معيقات السياحة عموماً  الفقرات المذكورة حول أهم     

 .هي أضعف الفقرات في هذا المحور) أ، ب، ج( وأن التقسميات اإلدارية التفاق أوسلو ،السياسي

  

دة وطنية على المعابر تعتبر من المعيقات التي لها االولوية في           يرى أفراد العينة أن عدم وجود سيا      

 حيث جاء متوسـط إجابـات       سوء االحوال، أو اضعافها في    أ ،المواجهة، والعمل على التخلص منها    

باعتبار أن عدم    وبدرجة موافقة كبيرة من المستوى الثالث،        ، )2.85( أفراد العينة حول هذه الفقرة      

 والسياحة البيئيـة خـصوصاً علـى        ،أهم معيقات السياحة عموماً    ،المعابروجود سيادة وطنية على     

 والـسياحة البيئيـة خـصوصاً علـى         ،معيقات السياحة عموماً  هناك العديد من     .المستوى السياسي 

 او أضعافها   ،المواجهة، والعمل على التخلص منها    المستوى السياسي والتي تأخذ األولوية أيضاً في        

  : جاءت المعيقات بدرجة موافقة كبيرة من المستوى الثالث، ويمكن تلخيصهاقدولفي أسوء االحوال، 
 

  ).2.79( منع السياح العرب من الزيارة، بمتوسط حسابي  •

   ).2.78( ووجود المستوطنات، بمتوسط حسابي ، إغالق بعض المناطق •

ق أوسـلو    والتقسميات اإلدارية التفا   ،إن عدم القدرة على الوصول لبعض المواقع السياحية        •

 ً،معيقات السياحة عمومـا    باعتبارهما من    ،، تعتبران أضعف فقرات هذا المحور     )أ، ب، ج  (

والسياحة البيئية خصوصاً على المستوى السياسي، حيث جاء المتوسط الحـسابي لهاتـان             

 .درجة موافقة كبيرة من المستوى الثالثب و، )2.71(  وبقيمة بلغت ،الفقرتان متساوي

  

  :السياحة عموماً والسياحة البيئية خصوصاً على مستوى الموارد الطبيعية معيقات .4.1.5

  

 معيقات الـسياحة   التكرارات والمتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية ألجابات المبحوثين حول       

  .6.5  يلخصها الجدولعموماً والسياحة البيئية خصوصاً على مستوى الموارد الطبيعية
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معيقـات  ً لمتوسطات الحسابية واألنحرافات المعياريـة لفقـرات محـور         التكرارات وا  :6.5جدول  

  .السياحة عموماً والسياحة البيئية خصوصاً على المستوى الموارد الطبيعيةً

  
درجة   العبارة  الرقم

  كبيرة

درجة 

  متوسطة

درجة 

  صغيرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.579 2.64  9  45  121  .االستغالل الجائر للموارد الطبيعية  -1

ضعف تدفق العديد من مـصادر الميـاه          -2

  ).الينابيع(

119  49  7  2.64 0.559  

النبـاتي،  /(استمرار فقدان التنوع الحيوي     -3

  ).الحيواني

98  72  5  2.53 0.555  

فقدان األغوار لميزة المناخ بالمقارنة مـع         -4

  .مناطق الضفة

83  68  24  2.34 0.708  

  0.746 2.27  31  65  79  .التلوث البيئي  -5

  0.427  2.48  الدرجة الكلية

  

 أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من المستوى الثـاني مـن            ،)2.48(يتضح من القيمة الكلية للمحور      

  والسياحة البيئية خصوصاً علـى المـستوى       ،معيقات السياحة عموماً   محورالمبحوثين على فقرات    

 أو  ،لثانية من حيث ضرورة العمل علـى مواجهتهـا        ، فهي معيقات تحتل المرتبة ا     الموارد الطبيعية 

 - 2.27( أو أضعافها في أسوء األحوال، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين           ،التخلص منها 

 واستجابة متجانسة لكافة فقرات هذا المحور مـن المبحـوثين،           ، قراءة جيدة  إلى، وهذا يشير    )2.64

 توافق فـي أراء     إلىية لكافة الفقرات، مما يشير      حيث الحظنا وجود تقارب في المتوسطات الحساب      

 والسياحة البيئية خصوصاً على مستوى الموارد الطبيعية،        ،معيقات السياحة عموماً  المبحوثين حول   

 ،كما لوحظ أن المبحوثين يعتبرون جميع فقرات هذا المحور من المعيقات التي يجب التصدي لهـا               

 إلـى  واألولوية، وبالتالي فإن أفراد العينة لم يـدعوا          ،ةوإضعافها ولكن باختالف في درجات األهمي     

 والتي تعتبر أهم معيقات الـسياحة       ، أو إهمالها، أن فقرات هذا المحور      ،تجاهل أي من هذه المعيقات    

 والـسياحة البيئيـة     ،هم ما يعيق تطوير الـسياحة عمومـاً       أ من   اً والسياحة البيئية خصوص   ،اًعموم

الطبيعية، وبالتالي يجب علـى المجتمـع المحلـي، والمؤسـسات      على المستوى الموارد     اًخصوص

 أو الـتخلص    ،رسمية ذات العالقة بالسياحة البيئية ضرورة العمل على مواجهتها        ال وغير   ،الرسمية

 اً والسياحة البيئيـة خـصوص     ،اًنجاح السياحة عموم  ا أو أضعافها في أسوء األحوال، من أجل         ،منها

 حيث يتضح من النتائج السابقة أن االسـتغالل الجـائر للمـوارد             على المستوى الموارد الطبيعية،   

 هي أقوى فقرات هـذا المحـور، وأن         ،)الينابيع( وضعف تدفق العديد من مصادر المياه        ،الطبيعية
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من معيقـات الـسياحة     ضعف في هذا المحور على اعتبارها       الفقرة الخاصة بالتلوث البيئي هي اال     

 . على مستوى الموارد الطبيعية والسياحة البيئية خصوصاً،عموماً

  

يرى أفراد العينة أن االستغالل الجائر للموارد الطبيعية، وضعف تدفق العديد من مـصادر الميـاه                

 والـسياحة   ،أهم معيقات السياحة عمومـاً    ، هما أقوى فقرات هذا المحور بحيث تعتبر من          )الينابيع(

ن تحتالن المرتبة الثانية من حيث ضـرورة         واللتا ،البيئية خصوصاً على مستوى الموارد الطبيعية     

حيـث جـاء المتوسـط       أو أضعافها في أسوء األحـوال،        ، أو التخلص منها   ،العمل على مواجهتها  

  . ودرجة موافقة كبيرة من المستوى الثاني، )2.64( الحسابي لهاتان الفقرتان متساوي وبقيمة بلغت 

ر لميزة المناخ بالمقارنة مـع منـاطق الـضفة،          وفقدان األغوا ،  استمرار فقدان التنوع الحيوي    إن  

،  والسياحة البيئية خصوصاً على مستوى المـوارد الطبيعيـة         ،السياحة عموماً تعتبران من معيقات    

 أو أضعافها   ، أو التخلص منها   ،بحيث تحتالن المرتبة الثانية من حيث ضرورة العمل على مواجهتها         

، على الترتيب، وبدرجة     )2.34( ،   )2.53( لهما  في أسوء األحوال، حيث جاء المتوسط الحسابي        

على اعتباره  ،  من أضعف فقرات هذا المحور     يعتبر التلوث البيئي   .موافقة كبيرة من المستوى الثاني    

 والتي تحتل   ، والسياحة البيئية خصوصاً على مستوى الموارد الطبيعية       ،معيقات السياحة عموماً  من  

 أو أضعافها فـي أسـوء       ، أو التخلص منها   ،مل على مواجهتها  المرتبة الثانية من حيث ضرورة الع     

 وبدرجة موافقة كبيـرة     ، )2.27( حيث جاء المتوسط الحسابي إلجاباتهم حول هذه الفقرة         األحوال،  

 .من المستوى األول

  

  :ى مستوى البنى التحتية والفوقية معيقات السياحة عموماً والسياحة البيئية خصوصاً عل.5.1.5

  

 معيقات الـسياحة    والمتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية ألجابات المبحوثين حول       التكرارات

  .7.5 يلخصها الجدول البنى التحتية والفوقية عموماً والسياحة البيئية خصوصاً على مستوى

  

 معيقـات ً  التكرارات والمتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية لفقرات محـور        :أ-7.5جدول  

  . عموماً والسياحة البيئية خصوصاً على مستوى البنى التحتية والفوقيةًالسياحة 

  
درجة   العبارة  الرقم

  كبيرة

درجة 

  متوسطة

درجة 

  ضعيفة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.642 2.50  14  60  101  .نقص المرافق الصحية في المواقع السياحية  -1

  0.585 2.47  8  76  91  .نقص الخدمات السياحية  -2
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 معيقـات ً  التكرارات والمتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية لفقرات محـور        :ب-7.5جدول  

  . السياحة عموماً والسياحة البيئية خصوصاً على مستوى البنى التحتية والفوقيةً

  
درجة   العبارة  الرقم

  كبيرة

درجة 

  متوسطة

درجة 

  ضعيفة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 أالمـاكن   إلىنظام مواصالت للوصول    غياب    -3

  .السياحية بسهولة

96  63  16  2.46  0.658  

طـرق ضـيقة،    /(غياب طرق اتصال مؤهلة     -4

  .بين المواقع السياحية) مليئة بالحفر

86  79  10  2.43 0.602  

غيـــاب البنيـــة التحتيـــة األساســـية   -5

في المواقـع   ) الهاتف/شبكات المياه /الكهرباء(

  .السياحية

89  71  15  2.42 0.646  

عدم وجود مركز إرشاد سياحي في المواقـع          -6

  .السياحية

93  63  19  2.42  0.681  

  0.654  2.41  16  71  88  .نقص مراكز استقبال السائحين  -7

غياب واضح ألبسط عناصر الخدمة السياحية        -8

ــسياحية   ــع ال ــيط المواق ــي مح ــشك (ف ك

  /.......).تسوق

76  81  18  2.33 0.656  

  0.699  2.30  24  74  77  .ئل ترفيه للسائحينعدم توفر وسا  -9

  0.704  2.29  25  74  76  .غياب مواقف لوسائل النقل السياحي  -10

بعيداً عـن   ...) المطاعم،(تركز البنى الفوقية      -11

  .المواقع السياحية

66  82  27  2.22  0.696  

  0.751  2.10  41  75  59  .عدم كفاية الغرف الفندقية  -12

  0.446  2.36  الدرجة الكلية

  

، أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من المستوى الثاني مـن            )2.36( يتضح من القيمة الكلية للمحور      

مستوى البنى   معيقات السياحة عموماً والسياحة البيئية خصوصاً على       محور على فقرات    ،المبحوثين

 أو  ،اجهتهـا ، فهي معيقات تحتل المرتبة الثانية من حيث ضرورة العمل علـى مو            التحتية والفوقية 

 2.10( في أسوء األحوال، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين           ، منها أو أضعافها   ،التخلص

مما يدل على وجود تفاوت في درجة الموافقة على فقرات هذا المحور من حيث األولوية               ) 2.50 -

، تحتية والفوقية  والسياحة البيئية خصوصاً على مستوى البنى ال       ،معيقات السياحة عموماً  في مواجهة   

 ،كما لوحظ أن المبحوثين يعتبرون جميع فقرات هذا المحور من المعيقات التي يجب التصدي لهـا               
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 إلـى  واألولوية، وبالتالي فإن أفراد العينة لم يـدعوا          ،وإضعافها ولكن باختالف في درجات األهمية     

عتبر أهم معيقات الـسياحة      أو إهمالها، أن فقرات هذا المحور والتي ت        ،تجاهل أي من هذه المعيقات    

 والـسياحة البيئيـة     ،عموماً والسياحة البيئية خصوصاً من أهم ما يعيق تطوير الـسياحة عمومـاً            

 وغيـر   ،، وبالتالي يجب على المؤسـسات الرسـمية        والفوقية ،مستوى البنى التحتية  خصوصاً على   

 ، التخلص منها أو أضعافها     أو ،رسمية ذات العالقة بالسياحة البيئية ضرورة العمل على مواجهتها        ال

مستوى البنـى    والسياحة البيئية خصوصاً على      ،نجاح السياحة عموماً  افي أسوء األحوال، من أجل      

، حيث يتضح من النتائج السابقة وجود معيقات يجب التصدي لهـا أوالً، ووجـود                والفوقية ،التحتية

كما الحظنـا أن نقـص       ،ثينمعيقات أخرى يجب التصدي لها في المركز الثاني حسب رأي المبحو          

من معيقات السياحة    تعتبر أقوى فقرات هذا المحور باعتبارها        المرافق الصحية في المواقع السياحية    

عدم كفايـة الغـرف      والفوقية، وأن    ، والسياحة البيئية خصوصاً على مستوى البنى التحتية       ،عموماً

  .الفندقية هي أضعف فقرات هذا المحور
 

 تعتبر أقوى فقرات هـذا المحـور        ن نقص المرافق الصحية في المواقع السياحية      يرى أفراد العينة أ   

 والسياحة البيئية خصوصاً علـى مـستوى البنـى التحتيـة            ،من معيقات السياحة عموماً   باعتبارها  

 أو الـتخلص    ،، فهي معيقات تحتل المرتبة الثانية من حيث ضرورة العمل على مواجهتهـا            والفوقية

( ي أسوء األحوال، حيث جاء المتوسط الحسابي إلجاباتهم حـول هـذه الفقـرة     أو أضعافها ف ،منها

هناك العديد من المعيقـات أمـام الـسياحة          و . وبدرجة موافقة كبيرة من المستوى الثاني      ، )2.50

فهي معيقات تحتل المرتبـة      والسياحة البيئية خصوصاً على مستوى البنى التحتية والفوقية،          ،عموماً

 أو التخلص منها أو أضعافها في أسـوء األحـوال،           ، ضرورة العمل على مواجهتها    الثانية من حيث  

 وبدرجة موافقة كبيرة من المـستوى       ،حسب وجهة نظر أفراد العينة الذين اتفقوا على هذه المعيقات         

  : هذه المعيقات على النحو التاليويمكن إجمال، الثاني
 

  . )2.47( بمتوسط حسابي ، نقص الخدمات السياحية •

  . )2.46(  أالماكن السياحية بسهولة، بمتوسط حسابي إلىياب نظام مواصالت للوصول غ •

  . )2.43( بين المواقع السياحية، بمتوسط حسابي  غياب طرق اتصال مؤهلة •

عدم وجود مركز إرشاد سـياحي فـي   ، وغياب البنية التحتية األساسية في المواقع السياحية     •

  .)2.42( المواقع السياحية، بمتوسط حسابي 

 . )2.41( بمتوسط حسابي ، نقص مراكز استقبال السائحين •
 

 وعدم توفر وسـائل  ،إن الغياب الواضح ألبسط عناصر الخدمة السياحية في محيط المواقع السياحية 

 تركز البنى الفوقية بعيداً عـن  إلى باإلضافة   ، وغياب مواقف لوسائل النقل السياحي     ،ترفيه للسائحين 
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 والسياحة البيئية خصوصاً علـى مـستوى        ،السياحة عموماً ميعها معيقات أمام    المواقع السياحية، ج  

 أو  ،تحتل المرتبة الثانية من حيث ضرورة العمـل علـى مواجهتهـا           البنى التحتية والفوقية، والتي     

 حيث جاءت الفقرات الخاصـة بـذلك بمتوسـطات           أو أضعافها في أسوء األحوال،     ،التخلص منها 

وبدرجة موافقة كبيرة مـن      على الترتيب،  ) 2.22( ، )2.29(  ، )2.30 ( ، )2.33(حسابية بلغت   

  . المستوى األول
 

تعتبر الفقرة الخاصة بعدم كفاية الغرف الفندقية أضعف فقرات هذا المحور علـى اعتبارهـا مـن                 

تحتل  والسياحة البيئية خصوصاً على مستوى البنى التحتية والفوقية، والتي           ،السياحة عموماً معيقات  

 أو أضعافها فـي أسـوء       ، أو التخلص منها   ،المرتبة الثانية من حيث ضرورة العمل على مواجهتها       

 وبدرجة موافقة كبيرة مـن المـستوى        ،)2.10( ، حيث جاء المتوسط الحسابي لهذه الفقرة        األحوال

 .األول

  

  : مقومات السياحة البيئية على المستوى الطبيعي.6.1.5

  

 مقومات السياحة  ية واألنحرافات المعيارية ألجابات المبحوثين حول     التكرارات والمتوسطات الحساب  

  .ب-8.5أ، -8.5 ينيلخصها الجدول البيئية على المستوى الطبيعي

  

مقومـات  ً  التكرارات والمتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية لفقرات محـور        :أ-8.5جدول  

  .السياحة البيئية على المستوى الطبيعًي
 

درجة   ةالعبار الرقم

  كبيرة

درجة 

  متوسطة

درجة 

  ضعيفة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  0.420 2.86  5  14  156  .وجود البحر الميت الفريد من نوعه في العالم  -1

  0.559 2.78  12  15  148  .أخفض نقطة في العالم عن سطح البحر  -2

  0.496 2.77  6  28  141  .الموقع الجغرافي المتميز لفلسطين  -3

انفراد األغوار بمناخ متميز نسيباً عن مناطق         -4

  .الضفة الغربية

111  45  19  2.53 0.685  

  0.660  2.50  16  55  104  .التنوعات الواضحة في التضاريس  -5

توزع مواسم السنة األربع على اشهرها بشكل         -6

  .شبه متساو

88  66  21  2.38 0.692  

  0.732  2.34  27  62  86  ).صدوع/كسور(كثرة المعالم الجيولوجية   -7

  0.681  2.33  21  75  79  ).نباتي/حيواني(غنى المنطقة بالتنوع الحيوي   -8
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مقومـات  ً  التكرارات والمتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية لفقرات محور       :ب-8.5جدول  

  .السياحة البيئية على المستوى الطبيعًي
 

درجة   العبارة  الرقم

  كبيرة

درجة 

  متوسطة

درجة 

  ضعيفة

متوسط ال

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  0.667  2.31  20  81  74  .تغير صفات الغطاء النباتي بتغير الموسم  -9

  0.651  2.29  19  87  69  ).ثبات حالة الجو اليومية(الطقس   -10

  0.701  2.14  32  86  57  .تغير صفات التنوع الحيواني بتغير الموسم  -11

  0.409  2.48  الدرجة الكلية

  

، أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من المستوى الثاني مـن            )2.48( يمة الكلية للمحور    يتضح من الق  

محور مقومات السياحة البيئية على المستوى الطبيعي، فهي مقومات تمتلكها           المبحوثين على فقرات  

مكن، في المرتبة الثانية، حيث تراوحت      ا ومحاولة تطويرها أن     ،ستفادة منها منطقة الدراسة وجب اال   

 مما يدل على وجود تفاوت في درجة الموافقة على          ،)2.86 - 2.14( متوسطات الحسابية ما بين   ال

، السياحة البيئية على المستوى الطبيعـي فقرات هذا المحور من حيث األولوية في استغالل مقومات     

كما لوحظ أن المبحوثين يعتبرون جميع فقرات هذا المحور من المقومات الطبيعيـة التـي يجـب                 

 واألولوية، وبالتالي فإن أفراد العينة لم يـدعوا         ، ولكن باختالف في درجات األهمية     ،ستفادة منها اال

 تجاهل أي من هذه المقومات أو إهمالها، أن فقرات هذا المحور والتي تعتبـر أهـم مقومـات                   إلى

 من خالل    وتطويرها ، واألستفادة منها  ،لبيئية على المستوى الطبيعي، يجب المحافظة عليها       ا السياحة

رسمية ذات العالقة   ال وغير ،بين المجتمع المحلي، والمؤسسات الرسمية     تضافر الجهود المشتركة ما   

 حيث يتضح مـن النتـائج       مستوى الطبيعي، البالسياحة البيئية، من أجل تطوير السياحة البيئية على         

ـ            ة أخـرى يجـب     السابقة وجود مقومات طبيعية يجب االستفادة منها أوالً، ووجود مقومات طبيعي

 والثالث على الترتيب حسب رأي المبحوثين، كمـا الحظنـا أن         ،االستفادة منها في المركزين الثاني    

وجود البحر الميت الفريد من نوعه في العالم هي أقوى فقرات هذا المحـور، وأن تغيـر صـفات                   

ها من مقومات   التنوع الحيواني بتغير الموسم هي أضعف الفقرات المذكورة في هذا المحور باعتبار           

  . السياحة البيئية على المستوى الطبيعي

  

يرى أفراد العينة أن وجود البحر الميت الفريد من نوعه في العالم، تعتبر أقوى فقرات هذا المحور                 و

باعتبار أن البحر الميت  يمتلـك       ،  على اعتبارها أهم مقومات السياحة البيئية على المستوى الطبيعي        

يرة، بحيث يجب االستفادة منه ومحاولة تطويره أوال، حيث جاء المتوسط           هذه المقومات بصورة كب   

  .، وبدرجة موافقة كبيرة من المستوى الثالث )2.86( الحسابي إلجاباتهم 
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 وال تقل فـي أهميتهـا عـن الفقـرة           ،هناك مقومات أخرى للسياحة البيئية على المستوى الطبيعي       

 ،غوار كأخفض نقطة في العالم عـن سـطح البحـر          ميزة األ ، وهذه المقومات هي     اة سابق ورالمذك

مقومات السياحة البيئية علـى المـستوى       ، مما يجعلهما يمتلكان     والموقع الجغرافي المتميز لفلسطين   

 ومحاولة تطويرهما أوال، حيث جاءت الفقرتان       ،بصورة كبيرة، بحيث يجب االستفادة منهما      الطبيعي

على الترتيـب، وبدرجـة موافقـة        ) 2.77( ،   )2.87 (المتعلقتان بهذه المقومات بمتوسط حسابي      

  .كبيرة من المستوى الثالث
 

اً عن مناطق الـضفة الغربيـة، والتنوعـات الواضـحة فـي             بيإن انفراد األغوار بمناخ متميز نس     

التضاريس، و توزع مواسم السنة األربع على أشـهرها بـشكل شـبه متـساو، وكثـرة المعـالم                   

 تمتلكها منطقة   ، والتي ن مقومات السياحة البيئية على المستوى الطبيعي       تعتبر جميعها م   ،الجيولوجية

الدراسة بصورة اقل من سابقتها، بحيث يجب االستفادة منها ومحاولة تطويرهـا إن أمكـن، فـي                 

( ،   )2.50( ،   )2.53( وبمتوسطات حسابية بلغـت     المرتبة الثانية، هذا ما اتفق عليه أفراد العينة         

يوجـد مقومـات     و .على الترتيب، وبدرجة موافقة كبيرة من المستوى الثـاني         ) 2.34( ،   )2.38

تمتلكها منطقة الدراسة بصورة اقـل مـن سـابقتها،      ،  أخرى للسياحة البيئية على المستوى الطبيعي     

مكن، في المرتبة الثانية أيضاً، حيث جاءت هـذه  ان  ا ومحاولة تطويرها    ،بحيث يجب االستفادة منها   

  :وافقة كبيرة من المستوى األول، ويمكن إجمال هذه المقومات على النحو التاليالمقومات بدرجة م
 

   ).2.33( ، بمتوسط حسابي )نباتي/حيواني(غنى المنطقة بالتنوع الحيوي  •

  ).2.31( تغير صفات الغطاء النباتي بتغير الموسم، بمتوسط حسابي  •

  ).2.29( ، بمتوسط حسابي )ثبات حالة الجو اليومية(الطقس  •
 

تعتبر الفقرة الخاصة بتغير صفات التنوع الحيواني بتغير الموسم، أضعف فقـرات هـذا المحـور                

تمتلكها منطقة الدراسة بصورة اقل مـن       ،  باعتبارها مقومات للسياحة البيئية على المستوى الطبيعي      

 جـاءت    ومحاولة تطويرها إن أمكن، في المرتبة الثانية، حيث        ،سابقتها، بحيث يجب االستفادة منها    

 . وبدرجة موافقة كبيرة من المستوى األول، )2.14( هذه الفقرة بمتوسط حسابي 

  

  : المؤسسيمقومات السياحة البيئية على المستوى .7.1.5

  

 مقومات السياحة  التكرارات والمتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية ألجابات المبحوثين حول       

  .9.5 لجدول يلخصها االمؤسسيالبيئية على المستوى 
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مـات  مقوً  التكرارات والمتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية لفقـرات محـور         :9.5جدول  

  ً.السياحة البيئية على المستوى المؤسسي

  
درجة   العبارة  الرقم

  كبيرة

درجة 

  متوسطة

درجة 

  ضعيفة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.699 2.43  21  57  97  .كوادر بشرية مؤهلة  -1

  0.705 2.42  22  58  95  .قيادة مؤسسية مؤمنة بالسياحة البيئية  -2

  0.720 2.41  24  56  95  .خطط استراتيجية سياحية  -3

  0.741 2.39  27  53  95  .قواعد بيانات  -4

  0.718  2.39  24  58  93  .االستعداد لالستثمار في السياحة البيئية  -5

عالقة تشبيك حقيقي بين أطـراف النـشاط          -6

  .حيالسيا

87  62  26  2.35 0.726  

الـشرائح  /األدوات(أعالم سـياحي شـامل        -7

  ).المجتمعية التي يخاطبها

85  55  35  2.29  0.779  

مؤسسات سياحية ذات عالقة قوية بالمجتمع        -8

  .المحلي

83  59  33  2.29  0.765  

  0.731  2.25  30  71  74  .مجتمع مثقف سياحياً  -9

  0.613  2.36  الدرجة الكلية

  

، أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من المستوى الثاني مـن            )2.36(  القيمة الكلية للمحور     يتضح من 

محور مقومات السياحة البيئية على المستوى المؤسـسي، فهـي مقومـات             المبحوثين على فقرات  

مكن، في المرتبة الثانية، حيـث     ان  ا ومحاولة تطويرها    ،تمتلكها منطقة الدراسة وجب األستفادة منها     

 مما يدل على وجود تفـاوت فـي درجـة           ،)2.43 - 2.25(ت المتوسطات الحسابية ما بين      تراوح

الـسياحة البيئيـة علـى      الموافقة على فقرات هذا المحور من حيث األولوية في استغالل مقومات            

كما لوحظ أن المبحوثين يعتبرون جميع فقرات هذا المحور من المقومات التي            ،  المستوى المؤسسي 

 واألولوية، وبالتالي فإن أفراد العينـة لـم         ، ولكن باختالف في درجات األهمية     ،ة منها يجب االستفاد 

 أو إهمالها، أن فقرات هذا المحـور والتـي تعتبـر أهـم              ، تجاهل أي من هذه المقومات     إلىيدعوا  

 وتطويرها  ، واألستفادة منها  ،لبيئية على المستوى المؤسسي، يجب المحافظة عليها       ا مقومات السياحة 

رسـمية  ال وغير ،خالل تضافر الجهود المشتركة مابين المجتمع المحلي، والمؤسسات الرسـمية         من  

 حيث يتـضح    مستوى المؤسسي، ذات العالقة بالسياحة البيئية، من أجل تطوير السياحة البيئية على           

من النتائج السابقة وجود مقومات مؤسسية يجب االستفادة منها أوالً، ووجود مقومات أخرى يجـب               

 ستفادة منها في المركز الثاني حسب رأي المبحوثين، كما الحظنا أن وجود كوادر بشرية مؤهلـة      اال



  

 92

 هي أضـعف الفقـرات المتعلقـة        مجتمع مثقف سياحياً  تعتبر أقوى فقرات هذا المحور، وأن وجود        

 .المؤسسيمقومات السياحة البيئية على المستوى ب

  

تعتبر أقوى فقرات المحور باعتبارها من مقومـات        وجود كوادر بشرية مؤهلة     يرى أفراد العينة أن     

 والتي تمتلكها منطقة الدراسة بصورة اقل مـن سـابقتها،           ،المؤسسيالسياحة البيئية على المستوى     

 ومحاولة تطويرها إن أمكن، في المرتبة الثانية، بحيث يجب االسـتفادة            ،بحيث يجب االستفادة منها   

المتوسط الحسابي إلجابات أفـراد العينـة حـول الفقـرة            ومحاولة تطويرها أوال، حيث جاء       ،منها

اتفق أفراد العينة على وجـود      و. ، وبدرجة موافقة كبيرة من المستوى الثاني       )2.43( المتعلقة بذلك   

تمتلكها منطقة الدراسة بصورة اقـل مـن         ،مقومات أخرى للسياحة البيئية على المستوى المؤسسي      

 حيث جـاءت    ،مكن، في المرتبة الثانية   ان  ا ومحاولة تطويرها    ،سابقتها، بحيث يجب االستفادة منها    

  : كا يأتي هذه المقوماتهذه المقومات بدرجة موافقة كبيرة من المستوى الثاني، ويمكن إجمال
 

  ).2.42(وجود قيادة مؤسسية مؤمنة بالسياحة البيئية، بمتوسط حسابي  •

  ).2.41(وجود خطط استراتيجية سياحية، بمتوسط حسابي  •

 ).2.39(جود قواعد بيانات، واالستعداد لالستثمار في السياحة البيئية، بمتوسط حسابي و •

 ).2.35(وجود عالقة تشبيك حقيقي بين أطراف النشاط السياحي، بمتوسط حسابي  •
 

وجود مؤسسات سياحية ذات عالقة قوية بالمجتمع المحلي، تعتبـر          وإن وجود أعالم سياحي شامل،      

تمتلكها منطقة الدراسة بصورة اقل من سـابقتها،         ،ة على المستوى المؤسسي   مقومات للسياحة البيئي  

مكن، في المرتبة الثانية، حيث جـاء المتوسـط         ان  ا ومحاولة تطويرها    ،بحيث يجب االستفادة منها   

 وبدرجـة   ، )2.29(  وبقيمـة بلغـت      ،الحسابي إلجابات أفراد العينة حول هاتان الفقرتان متساوي       

تعتبر الفقرة الخاصة بوجود مجتمع مثقـف سـياحياً، أضـعف            و .مستوى األول موافقة كبيرة من ال   

  تمتلكها منطقـة الدراسـة     ،فقرات على اعتبارها مقومات للسياحة البيئية على المستوى المؤسسي        ال

، بصورة اقل من سابقتها، بحيث يجب االستفادة منها ومحاولة تطويرها إن أمكن، في المرتبة الثانية              

 .، وبدرجة موافقة كبيرة من المستوى األول )2.25( الفقرة بمتوسط حسابي حيث جاءت هذه 

  

  :آليات االرتقاء بالسياحة البيئية على المستوى المؤسسي .8.1.5

  

آليات االرتقـاء    التكرارات والمتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية ألجابات المبحوثين حول       

  .)10.5(ل يلخصها الجدو بالسياحة البيئية على المستوى المؤسسي
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آليـات  ً    التكرارات والمتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية لفقـرات محـور         :10.5جدول  

  .االرتقاء بالسياحة البيئية على المستوى المؤسسًي

  
درجة   العبارة  الرقم

  كبيرة

درجة 

  متوسطة

درجة 

  ضعيفة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

ية تركز على الـسياحة     وضع خطة استراتيج    -1

  .البيئية

131  37  7  2.71 0.537  

  0.547  2.71  8  35  132  .تشجيع االستثمار السياحي البيئي  -2

  0.566 2.69  9  37  129  .تعميم ثقافة السياحة البيئية  -3

  0.576  2.69  10  35  130  .تطوير األعالم السياحي  -4

توفير الخدمات السياحية األساسية في المواقع        -5

  .ياحية البيئيةالس

126  42  7  2.68 0.547  

  0.596  2.65  11  39  125  .توفير كادر مؤمن بالسياحة البيئية  -6

تخصيص موارد ماليـة للرقـي بـالمواقع          -7

  .السياحية البيئية

126  35  14  2.64  0.627  

  0.598  2.64  11  41  123  .تطوير التسويق السياحي البيئي  -8

طراف النشاط  التنسيق الكامل بين مؤسسات إ      -9

  .السياحي على المستوى الوطني

121  41  13  2.62 0.622  

الجامعـات،  (تنشيط دور المؤسسات العلميـة      -10

فـي المجـال البيئـي       )والمراكز البحثيـة  

  .السياحي

121  39  15  2.61  0.642  

إشراك الجميع في تطوير المواقع الـسياحية         -11

المجتمـع   الهيئات المحلية،  الرسمية،( البيئية

  ...) لمحلي،ا

117  40  18  2.57 0.674  

  0.483  2.65  الدرجة الكلية

  

 أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من المستوى الثـاني مـن            ،)2.65(يتضح من القيمة الكلية للمحور      

، فهي اليات لها    آليات االرتقاء بالسياحة البيئية على المستوى المؤسسي      محور المبحوثين على فقرات  

 وتطويرهـا،  حيـث تراوحـت        ، ومحاولة تحقيقهـا   ،الثاني يجب العمل عليها   األولوية في المركز    

 واسـتجابة متجانـسة   ، قراءة جيـدة إلى، وهذا يشير )2.71 - 2.57( المتوسطات الحسابية ما بين  

على الرغم من وجود المفاضلة بين فقرات هذا المحـور،          لكافة فقرات هذا المحور من المبحوثين،       

 ،عتبرون جميع فقرات هذا المحور من اآلليات التي يجب العمـل عليهـا            كما لوحظ أن المبحوثين ي    
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 واألولوية، وبالتالي فـإن أفـراد       ، وتطويرها ولكن باختالف في درجات األهمية      ،ومحاولة تحقيقها 

  أوإهمالها، أن فقرات هذا المحور والتي تعتبر أهـم         ، تجاهل أي من هذه اآلليات     إلىالعينة لم يدعوا    

 وبشكل مكثف للرقـي     ،، يجب العمل عليها   على المستوى المؤسسي   بالسياحة البيئية آليات االرتقاء   

المجتمع المحلي،  ( والمنسق مابين أطراف السياحة البيئية       ،بالسياحة البيئية من خالل العمل المشترك     

ذات العالقة، من أجل تحقيق الرقي للـسياحة البيئيـة علـى            ) رسميةال وغير ،والمؤسسات الرسمية 

 ، حيث يتضح من النتائج السابقة وجود آليات مؤسسية يجـب العمـل عليهـا               المؤسسي، المستوى

 ومحاولـة   ، وتطويرها أوالً، ووجود آليات مؤسسية أخرى يجب العمـل عليهـا           ،ومحاولة تحقيقها 

 وتطويرها في المركز الثاني حسب رأي المبحوثين، كما يالحظ أن وضع خطة استراتيجية              ،تحقيقها

 وتشجيع االستثمار السياحي البيئي تعتبران أقوى فقرات هـذا المحـور،   ،ة البيئية تركز على السياح  

) المجتمع المحلي  الهيئات المحلية،  الرسمية،(وأن إشراك الجميع في تطوير المواقع السياحية البيئية         

 يرى أفراد  .كآليات لالرتقاء بالسياحة البيئية على المستوى المؤسسي      هي أضعف الفقرات المذكورة     

 وتشجيع االستثمار الـسياحي البيئـي       ،العينة أن وضع خطة استراتيجية تركز على السياحة البيئية        

تعتبران أقوى فقرات هذا المحور، باعتبارهما آليات لالرتقاء بالـسياحة البيئيـة علـى المـستوى                

 حيـث جـاء المتوسـط      ، وتطويرهـا  ، ومحاولة تحقيقها  ،ولوية، يجب العمل عليها   لها األ  المؤسسي

 . وبدرجة موافقة كبيرة من المستوى الثالث،)2.71( وبقيمة بلغت ،الحسابي لهاتان الفقرتان متساوي
 

 توفير الخـدمات الـسياحية      إلى باإلضافة   ،إن تعميم ثقافة السياحة البيئية، وتطويراألعالم السياحي      

ا لالرتقـاء بالـسياحة      تعتبر آليات ال تقل أهمية عن سـابقاته        ،األساسية في المواقع السياحية البيئية    

 ومحاولـة  ،لوية أيضاً، كما أنه يجب العمـل عليهـا     ولها األ  بحيث   ،البيئية على المستوى المؤسسي   

تحقيقها وتطويرها، حيث جاءت الفقرات الخاصة بهذه اآلليات بدرجة موافقة كبيرة مـن المـستوى               

اتفق أفـراد العينـة      و .بعلى الترتي  ) 2.68( ،   )2.69( ،   )2.69( الثالث، وبمتوسطات حسابية    

، والتـي   على أن هناك العديد من اآلليات األخرى لالرتقاء بالسياحة البيئية على المستوى المؤسسي            

 ومحاولة تحقيقها وتطويرها، حيث جاءت      ،لها األولوية في المركز الثاني، بحيث يجب العمل عليها        

  :إجمالها على النحو التاليهذه اآلليات بدرجة موافقة كبيرة من المستوى الثاني، ويمكن 

  

  ).2.65( توفير كادر مؤمن بالسياحة البيئية، بمتوسط حسابي  •

 ،تخصيص موارد مالية للرقي بالمواقع السياحية البيئية، وتطوير التسويق السياحي البيئـي            •

  ).2.64( بمتوسط حسابي 

بمتوسـط  على المستوى الـوطني،      التنسيق الكامل بين مؤسسات إطراف النشاط السياحي       •

  ).2.62( حسابي 
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في المجال البيئي الـسياحي،      )الجامعات، والمراكز البحثية  ( تنشيط دور المؤسسات العلمية    •

   ).2.61( بمتوسط حسابي 
 

 الهيئات المحلية،  الرسمية،(تعتبر الفقرة الخاصة بإشراك الجميع في تطوير المواقع السياحية البيئية           

ذكورة لالرتقاء بالسياحة البيئية على المستوى المؤسسي، فهـي         أضعف اآلليات الم  ) المجتمع المحلي 

 ومحاولة تحقيقها وتطويرها، حيث جـاءت       ،اليات لها األولوية في المركز الثاني يجب العمل عليها        

 .درجة موافقة كبيرة من المستوى الثانيب، و )2.57( هذه الفقرة بمتوسط حسابي 

  

  :ة على مستوى المناطق الطبيعية آليات االرتقاء بالسياحة البيئي.9.1.5

  

آليات االرتقـاء    التكرارات والمتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية ألجابات المبحوثين حول       

   .)11.5( يلخصها الجدولمستوى المناطق الطبيعية  بالسياحة البيئية على

  

وافقة بدرجة كبيرة من  أن هناك م   ،)11.5( كما في الجدول     ،)2.60(يتضح من القيمة الكلية للمحور      

 آليات االرتقاء بالسياحة البيئيـة علـى مـستوى        محور   المستوى الثاني من المبحوثين على فقرات     

 ومحاولة تحقيقهـا    ،ليات لها األولوية في المركز الثاني يجب العمل عليها        آ، فهي   المناطق الطبيعية 

 قـراءة   إلـى ، وهذا يشير    )2.67 - 2.51(وتطويرها، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين        

جيدة واستجابة متجانسة لكافة فقرات هذا المحور من المبحوثين، حيث الحظنا وجود تقارب كبيـر               

آليـات   توافق في أراء المبحوثين حول       إلىجداً بين المتوسطات الحسابية لكافة الفقرات، مما يشير         

  .االرتقاء بالسياحة البيئية على مستوى المناطق الطبيعية

  

 ،ا لوحظ أن المبحوثين يعتبرون جميع فقرات هذا المحور من اآلليات التي يجب العمـل عليهـا                كم

 إلى وتطويرها وبنفس درجة األهمية واألولوية، وبالتالي فإن أفراد العينة لم يدعوا             ،ومحاولة تحقيقها 

ت االرتقـاء   آليـا   أو إهمالها، أن فقرات هذا المحور والتي تعتبر أهم         ،تجاهل أي من هذه المعيقات    

 وبشكل مكثف للرقي بالـسياحة      ،، يجب العمل عليها   على مستوى المناطق الطبيعية    بالسياحة البيئية 

المجتمـع المحلـي،    ( والمنسق مابين أطراف الـسياحة البيئيـة         ،البيئية من خالل العمل المشترك    

 لبيئيـة علـى   ذات العالقة، من أجل تحقيق الرقي للـسياحة ا        ) رسميةالوالمؤسسات الرسمية وغير    

، حيث يالحظ أن تفعيل القوانين البيئية تعتبر أقوى فقرات هذا المحـور،             مستوى المناطق الطبيعية  

كآليات هي أضعف الفقرات المذكورة     ،  وأن نقاط بيع للصناعات اليدوية في محيط المواقع السياحية        

 .االرتقاء بالسياحة البيئية على مستوى المناطق الطبيعية
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 آليـات ً  كرارات والمتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية لفقـرات محـور   الت:11.5جدول 

  .مستوى المناطق الطبيعيةً  االرتقاء بالسياحة البيئية على 

  
الرق

  م

درجة   العبارة

  كبيرة

درجة 

  متوسطة

درجة 

  ضعيفة

المتوسط 

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  0.610  2.67  13  32  130  .تفعيل القوانين البيئية  -1

  0.616 2.65  13  36  126  .تأهيل المناطق الطبيعية  -2

  0.593 2.62  10  46  119  .المحافظة على التنوع الحيوي  -3

التخطيط السياحي لتنظيم التوسع العمراني في        -4

  .المحافظة

120  40  15  2.60 0.643  

) للمشاة، السيارات (ممرات مخصصة للحركة      -5

  .في المواقع السياحية البيئية

118  40  17  2.58 0.664  

إشراك المجتمع المحلي في حمايـة المنـاطق          -6

  .الطبيعية

110  50  15  2.54  0.650  

نقاط بيع للصناعات اليدوية في محيط المواقع         -7

  ...).زجاج،/خزف/مطرزات(السياحية

101  63  11  2.51 0.615  

  0.496  2.60  الدرجة الكلية

  

من أهم آليات    باعتبارها   ،ية تعتبر أقوى فقرات هذا المحور     يرى أفراد العينة أن تفعيل القوانين البيئ      

ليـات لهـا األولويـة فـي        آ، وبالتالي فهي    االرتقاء بالسياحة البيئية على مستوى المناطق الطبيعية      

 وتطويرها، حيث جاءت الفقرة المتعلقـة بـذلك         ، ومحاولة تحقيقها  ،المركزالثاني يجب العمل عليها   

 .درجة موافقة كبيرة من المستوى الثاني وب، )2.67( بمتوسط حسابي 
 

، حيـث جـاءت     اآلليات لالرتقاء بالسياحة البيئية على مستوى المناطق الطبيعيـة        هناك العديد من    

الفقرات المتعلقة بهذه اآلليات بدرجة موافقة كبيرة من المستوى الثاني، ممـا يجعلهـا آليـات لهـا                

 وتطويرها، ويمكن إجمـال هـذه       ،ومحاولة تحقيقها  ،األولوية في المركز الثاني يجب العمل عليها      

  :اآلليات على النحو التالي

  

  ).2.65( تأهيل المناطق الطبيعية، بمتوسط حسابي  •

  ).2.62( المحافظة على التنوع الحيوي، بمتوسط حسابي  •

 ). 2.60( التخطيط السياحي لتنظيم التوسع العمراني في المحافظة، بمتوسط حسابي  •
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 في المواقع السياحية البيئية، بمتوسط حسابي     ) للمشاة، السيارات (لحركة  ممرات مخصصة ل   •

)2.58.( 

  ).2.54( إشراك المجتمع المحلي في حماية المناطق الطبيعية، بمتوسط حسابي  •
 

أضعف الفقرات   تعتبر الفقرة الخاصة بوجود نقاط بيع للصناعات اليدوية في محيط المواقع السياحية           

، فهي آليات لها األولويـة      رتقاء بالسياحة البيئية على مستوى المناطق الطبيعية      كآليات اال المذكورة  

 وتطويرها، حيث جاء إجابات أفراد العينـة        ، ومحاولة تحقيقها  ،في المركز الثاني يجب العمل عليها     

 .ستوى الثانيم وبدرجة موافقة كبيرة من ال، )2.51( حول هذه الفقرة بمتوسط حسابي 

  

لمتوقع للسياحة البيئية في تحقيق تنميـة المجتمعـات المحليـة فـي المجـال                الدور ا  .10.1.5

  :االقتصادي

  

الـدور المتوقـع     التكرارات والمتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية ألجابات المبحوثين حول       

  ).12.5(  يلخصها الجدولللسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال االقتصادي

  

أن هناك موافقة بدرجة كبيـرة مـن        ،  )12.5(في الجدول   ) 2.56(يتضح من القيمة الكلية للمحور      

الدور المتوقع للسياحة البيئية في تحقيـق تنميـة          المستوى الثاني من المبحوثين على فقرات محور      

ثانيـة فـي    ، فهي أدوار متوقعة لها األولوية في المرتبة ال        المجتمعات المحلية في المجال االقتصادي    

حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ما     .  امكانية تحقيقها بدرجة اقل من سابقتها      إلىالتخطيط أستناداً   

من   واستجابة متجانسة لكافة فقرات هذا المحور      ، قراءة جيدة  إلى، وهذا يشير    )2.74 - 2.48( بين

لمحـور مـن حيـث      على الرغم من وجود تفاوت في درجة الموافقة على فقرات هذا ا           المبحوثين،  

األدوار المتوقعة للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحليـة فـي             واألفضلية بين    ،األولوية

كما لوحظ أن المبحوثين يعتبرون جميع فقرات هذا المحور من األهداف التـي             ،  المجال االقتصادي 

ن بقية فقرات المحـور فـي       يجب تحقيقها مع اختالف الفقرة المتعلقة بالمساهمة في زيادة الدخل ع          

 أو  ، تجاهل أي من هـذه اآلليـات       إلىدرجة األهمية واألولوية، وبالتالي فإن أفراد العينة لم يدعوا          

الدور المتوقع للسياحة البيئية فـي تحقيـق تنميـة          إهمالها، أن فقرات هذا المحور والتي تعبر عن         

 وجهـد كبيرعلـى تطـوير       ،مكثف، يجب العمل بشكل     المجتمعات المحلية في المجال االقتصادي    

المجتمع المحلي،  ( والمنسق مابين أطراف السياحة البيئية       ،السياحة البيئية من خالل العمل المشترك     

  تنمية المجتمعات المحلية في المجـال        ذات العالقة، لتحقيق  ) رسميةال وغير   ،والمؤسسات الرسمية 

خاصة بالمساهمة في زيادة الـدخل تعتبـر        ، حيث يتضح من النتائج السابقة أن الفقرة ال        االقتصادي
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 أضعف فقـرات هـذا المحـور        ،أقوى فقرات هذا المحور، بينما فقرة توفير خدمات البنية التحتية         

باعتبارها من األدوار المتوقعة للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحليـة فـي المجـال                

   .االقتصادي

  

المتوقع دور  الً حسابية واألنحرافات المعيارية لفقرات محور     التكرارات والمتوسطات ال   :12.5جدول  

  .للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال االقتصادًي
 

درجة   العبارة  الرقم

  كبيرة

درجة 

  متوسطة

درجة 

  ضعيفة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.502 2.74  5  36  134  .المساهمة في زيادة الدخل  -1

  0.590  2.63  10  44  121  .تشجيع السياحة الداخلية  -2

  0.595  2.61  10  48  117  .خلق فرص عمل جديدة  -3

  0.566  2.61  7  55  113  .تحفيز الصناعات التقليدية  -4

  0.588 2.59  9  53  113  .جذب العمالت الصعبة/إدخال  -5

  0.583 2.56  8  61  106  .تقليل نسبة البطالة  -6

  0.594 2.55  9  61  105  .الدخلتنويع مصادر   -7

تحسين مستوى معيـشة المجتمـع        -8

  .المحلي

99  64  12  2.50 0.624  

  0.651  2.50  15  58  102  .جذب االستثمارات األجنبية  -9

  0.651  2.50  15  58  102  .زيادة إيرادات الدولة من الضرائب  -10

  0.642  2.49  14  62  99  .رفع مستوى جودة المنتج الوطني  -11

  0.642  2.48  14  63  98  .وفير خدمات البنية التحتيةت  -12

  0.431  2.56  الدرجة الكلية

  

أهم األدوار   هي أقوى فقرات هذا المحور باعتبارها        ،يرى أفراد العينة أن المساهمة في زيادة الدخل       

 فهـي أدوار    ،المتوقعة للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال االقتـصادي           

، حيث   إمكانية تحقيقها بدرجة كبيرة    إلىولوية في المرتبة االولى في التخطيط استناداً        لها األ متوقعة  

 وبدرجة موافقة كبيـرة مـن       ، )2.74( جاء المتوسط الحسابي إلجابات المبحوثين على هذه الفقرة         

ى أن هناك العديـد     اتفق أفراد العينة وبدرجة موافقة كبيرة من المستوى الثاني عل          و .المستوى الثالث 

، األدوار المتوقعة للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجـال االقتـصادي             من  

 إمكانيـة   إلىبحيث يمكن اعتبارها أدوار متوقعة لها االولوية في المرتبة الثانية في التخطيط استناداً              

  :همية على النحو التاليتحقيقها بدرجة أقل من سابقتها، ويمكن إجمالها من حيث األ
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  ).2.63( تشجيع السياحة الداخلية، بمتوسط حسابي  •

 ).2.61(خلق فرص عمل جديدة، و تحفيز الصناعات التقليدية، بمتوسط حسابي  •

  ).2.59( جذب العمالت الصعبة، بمتوسط حسابي /إدخال •

  ).2.56( تقليل نسبة البطالة، بمتوسط حسابي  •

  ).2.55(  حسابي تنويع مصادر الدخل، بمتوسط •

تحسين مستوى معيشة المجتمع المحلي، وجذب االستثمارات األجنبية، باإلضـافة لزيـادة             •

  ).2.50( إيرادات الدولة من الضرائب، بمتوسط حسابي 

  ).2.49( رفع مستوى جودة المنتج الوطني، بمتوسط حسابي  •
 

ت هذا المحور باعتبارها من األدوار       أضعف فقرا  ،تعتبر الفقرة الخاصة بتوفير خدمات البنية التحتية      

المتوقعة للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال االقتـصادي، فهـي أدوار               

 إمكانية تحقيقها بدرجـة أقـل مـن         إلىمتوقعة لها االولوية في المرتبة الثانية في التخطيط استناداً          

 وبدرجـة  ، )2.48(  هذه الفقرة بمتوسـط حـسابي    حيث جاءت إجابات أفراد العينة حول   ،سابقتها

 .موافقة كبيرة من المستوى الثاني

  

 الدور المتوقع للسياحة البيئية في تحقيق تنميـة المجتمعـات المحليـة فـي المجـال                 .11.1.5

  :االجتماعي

  

الـدور المتوقـع     التكرارات والمتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية ألجابات المبحوثين حول       

  .13.5 األجتماعي يلخصها الجدولللسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال 

  

أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من      ،  )13.5(كما في الجدول    ) 2.41(يتضح من القيمة الكلية للمحور      

حقيـق تنميـة    الدور المتوقع للسياحة البيئية في ت       على فقرات محور   ،المستوى الثاني من المبحوثين   

األجتماعي، فهي أدوار متوقعة لها األولوية في المرتبة الثانيـة فـي            المجتمعات المحلية في المجال     

 امكانية تحقيقها بدرجة اقل من سابقتها، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ما            إلىالتخطيط أستناداً   

  .)2.50 - 2.33(بين

  

كافة فقرات هذا المحور من المبحوثين، حيث الحظنا         قراءة جيدة واستجابة متجانسة ل     إلىوهذا يشير   

من وجود تفـاوت فـي درجـة        وجود تقارب في المتوسطات الحسابية لكافة الفقرات، على الرغم          

األدوار المتوقعة للسياحة البيئية     واألفضلية بين    ،الموافقة على فقرات هذا المحور من حيث األولوية       
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كما لوحظ أن المبحوثين يعتبرون جميع      ،   المجال االجتماعي  في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في     

إيجاد ثقافـة جديـدة   بفقرات هذا المحور من األهداف التي يجب تحقيقها مع اختالف الفقرة المتعلقة         

 واألولوية، وبالتالي فإن أفـراد      ،عن بقية فقرات المحور في درجة األهمية       تختص بالعمل الجماعي  

  .ل أي من هذه األدوار أو إهمالها تجاهإلىالعينة لم يدعوا 

  

ور الـد ً   التكرارات والمتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية لفقـرات محـور        : 13.5جدول  

  .المتوقع للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال األجتماعًي

  
درجة   العبارة  الرقم

  كبيرة

درجة 

  متوسطة

درجة 

  ضعيفة

المتوسط 

  ابيالحس

االنحراف 

  المعياري

  0.642 2.50  14  59  102  .تقوية ارتباط السكان بالمواقع السياحية  -1

  0.615  2.49  11  68  96  .إيجاد مجتمع مثقف بيئياً  -2

توفير تسهيالت استجمام للسكان المحليين في        -3

  .محيطهم

97  65  13  2.48  0.633  

  0.672 2.42  18  66  91  .إشراك المجتمع المحلي بالتنمية  -4

  0.664 2.42  17  67  91  .أشراك المجتمع المحلي بالسياحة البيئية  -5

  0.635 2.41  14  76  85  .تنمية المؤسسات التعليمية  -6

مشاركة بإشراك اكبـر عـدد ممكـن مـن            -7

  .المجتمع المحلي

91  63  21  2.40  0.695  

  0.658 2.35  21  72  82  .تقوية العالقة االجتماعية بين سكان المناطق  -8

  0.676  2.34  20  75  80  .تنظيم العالقات االجتماعية بما يخدم البيئة  -9

  0.746  2.33  29  59  87  .إيجاد ثقافة جديدة تختص بالعمل الجماعي  -10

  0.520  2.41  الدرجة الكلية

  

الدور المتوقع للسياحة البيئية في تحقيق تنميـة المجتمعـات          ن فقرات هذا المحور والتي تعبر عن        إ

 وجهد كبيرعلى تطوير السياحة البيئية من       ،، يجب العمل بشكل مكثف    ة في المجال االجتماعي   المحلي

المجتمـع المحلـي، والمؤسـسات      ( والمنسق مابين أطراف السياحة البيئية       ،خالل العمل المشترك  

جتمـاعي،  اال  تنمية المجتمعات المحلية في المجـال         ذات العالقة، لتحقيق  ) رسميةال وغير ،الرسمية

 يتضح من النتائج السابقة أن تقوية ارتباط السكان بالمواقع السياحية هي أقوى فقـرات هـذا                 حيث

تعتبر أضعف فقرات هـذا   ،إيجاد ثقافة جديدة تختص بالعمل الجماعي    بالمحور، وأن الفقرة الخاصة     

يـة فـي     باعتبارها أحد األدوار المتوقعة للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحل           ،المحور

   .المجال االجتماعي
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 ،يرى أفراد العينة أن تقوية ارتباط السكان بالمواقع السياحية هي أقـوى فقـرات هـذا المحـور                 و

أهم األدوار المتوقعة للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجـال             باعتبارها أحد   

 إمكانيـة تحقيقهـا     إلـى ي التخطيط استناداً    لها االولوية في المرتبة االولى ف     االجتماعي، مما يجعل    

 وبدرجة  ، )2.50( ، حيث جاء المتوسط الحسابي إلجابات المبحوثين على هذه الفقرة           بدرجة كبيرة 

اتفق أفراد العينة وبدرجة موافقة كبيرة من المستوى الثاني على           و .موافقة كبيرة من المستوى الثاني    

حة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية فـي المجـال           األدوار المتوقعة للسيا  وجود العديد من    

لها االولوية في المرتبة الثانية في      االجتماعي، وال تقل أهمية عن سابقتها، مما يجعلها أدوار متوقعة           

 إمكانية تحقيقها بدرجة اقل من سابقتها، ويمكن إجمالها من حيث األهمية علـى             إلىالتخطيط استناداً   

  :النحو التالي
 

  ).2.49( إيجاد مجتمع مثقف بيئياً، بمتوسط حسابي  •

  ).2.48( توفير تسهيالت استجمام للسكان المحليين في محيطهم، بمتوسط حسابي  •

شراك المجتمع المحلي بالـسياحة البيئيـة،  بمتوسـط          اإشراك المجتمع المحلي بالتنمية، و     •

  ).2.42( حسابي 

  ).2.41 (تنمية المؤسسات التعليمية، بمتوسط حسابي  •

  ).2.40( مشاركة بإشراك اكبر عدد ممكن من المجتمع المحلي، بمتوسط حسابي  •

  ).2.35( تقوية العالقة االجتماعية بين سكان المناطق، بمتوسط حسابي  •

  ).2.34( تنظيم العالقات االجتماعية بما يخدم البيئة، بمتوسط حسابي  •

  

 ، أضعف فقـرات هـذا المحـور       بالعمل الجماعي إيجاد ثقافة جديدة تختص     تعتبر الفقرة الخاصة ب   

باعتبارها من األدوار المتوقعة للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحليـة فـي المجـال                

 أمكانيـة   إلـى االجتماعي، فهي أدوار متوقعة لها األولوية في المرتبة الثالثة في التخطيط أسـتناداً              

ء المتوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة على هذه الفقـرة          تحقيقها بدرجة أقل من سابقتيها، حيث جا      

 . وبدرجة موافقة كبيرة من المستوى األول، )2.33( 

  

  : الدور المتوقع للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال الصحي.12.1.5

  

الـدور المتوقـع     حوثين حول التكرارات والمتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية ألجابات المب      

  ).14.5( األجتماعي يلخصها الجدولللسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال 
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المتوقع ر  الدوً  التكرارات والمتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية لفقرات محور       :14.5جدول  

  .ي المجال الصحًيللسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية ف
  

درجة   العبارة  الرقم

  كبيرة

درجة 

  متوسطة

درجة 

  ضعيفة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.609 2.58  11  51  113  .توفير مياه نظيفة  -1

  0.668 2.49  17  55  103  .تطوير المرافق الصحية في المنطقة  -2

  0.700  2.45  21  55  99  .وفرة المواد الغذائية الجيدة  -3

  0.714 2.33  25  67  83  .رفع المستوى الصحي عموماً  -4

زيادة عدد المراكز الصحية فـي محـيط          -5

  ).متحركة ثابتة،/(المواقع السياحية 

75  79  21  2.31 0.675  

  0.742 2.24  32  69  74  .تشجيع الطب البيطري  -6

  0.562  2.40  الدرجة الكلية

  

موافقة بدرجة كبيرة من المـستوى الثـاني مـن           أن هناك    ،)2.40(يتضح من القيمة الكلية للمحور    

الدور المتوقع للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية فـي        المبحوثين على فقرات محور   

 امكانية  إلىالصحي، فهي أدوار متوقعة لها األولوية في المرتبة الثانية في التخطيط أستناداً             المجال  

ممـا  ) 2.58 - 2.24(حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين       تحقيقها بدرجة اقل من سابقتها،      

األدوار المتوقعـة   يدل على وجود تفاوت في درجة الموافقة على فقرات هذا المحور مـن حيـث                

  .للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال الصحي

  

 ولكـن   ،ن األدوار التي يجب تحقيقها    كما لوحظ أن المبحوثين يعتبرون جميع فقرات هذا المحور م         

 تجاهل أي من هـذه      إلىباختالف في درجات األهمية واألولوية، وبالتالي فإن أفراد العينة لم يدعوا            

الدور المتوقع للسياحة البيئية في تحقيـق  األدوار أو إهمالها، أن فقرات هذا المحور والتي تعبر عن           

 وجهد كبيرعلـى تطـوير      ،، يجب العمل بشكل مكثف    تنمية المجتمعات المحلية في المجال الصحي     

المجتمع المحلـي،   (السياحة البيئية من خالل العمل المشترك والمنسق مابين أطراف السياحة البيئية            

 تنمية المجتمعات المحلية فـي المجـال        ذات العالقة، لتحقيق  ) رسميةال وغير ،والمؤسسات الرسمية 

ود أدوار يجب تحقيقها أوالً، ووجود أدوار أخرى يجب         الصحي، حيث يتضح من النتائج السابقة وج      

تحقيقها في المركز الثاني حسب رأي المبحوثين، حيث يالحظ أن توفير مياه نظيفة هي أقوى فقرات                

كـأدوار   هي أضعف الفقرات المـذكورة       ،هذا المحور، وأن الفقرة المتعلقة بتشجيع الطب البيطري       

 .مية المجتمعات المحلية في المجال الصحيمتوقعة للسياحة البيئية في تحقيق تن
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أهـم األدوار   توفير مياه نظيفة هي أقوى فقرات هذا المحور، باعتبارها أحـد            يرى أفراد العينة أن     

لهـا  المتوقعة للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال الصحي، مما يجعـل               

، حيـث جـاء    إمكانية تحقيقها بدرجـة كبيـرة  إلىتناداً االولوية في المرتبة االولى في التخطيط اس    

 وبدرجـة موافقـة كبيـرة مـن         ، )2.58( المتوسط الحسابي إلجابات المبحوثين على هذه الفقرة        

 وفرة المواد الغذائية الجيـدة      إلىتطوير المرافق الصحية في المنطقة باإلضافة       إن   .المستوى الثاني 

البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال الـصحي،   من األدوار المتوقعة للسياحة  تعتبر

لها االولوية فـي المرتبـة الثانيـة فـي          وال تقل في أهميتها عن سابقتها مما يجعلها أدوار متوقعة           

، حيث جاء المتوسط الحسابي إلجابـات        إمكانية تحقيقها بدرجة اقل من سابقتها      إلىالتخطيط استناداً   

 على الترتيب، وبدرجة موافقة     ، )2.45( ،   )2.49( رات المتعلقة بهذه األدوار     المبحوثين حول الفق  

 .كبيرة من المستوى الثاني

  

 هـي   ،إن رفع المستوى الصحي عموماً، و زيادة عدد المراكز الصحية في محيط المواقع السياحية             

انية تحقيقها بدرجة أقل من      إمك إلىلها االولوية في المرتبة الثالثة في التخطيط استناداً         أدوار متوقعة   

  هذا ما أكده المبحوثين بمتوسطات حسابية على الفقرات المتعلقة باألدوار المذكورة بلغتسابقتيها، 

تعتبر الفقـرة الخاصـة    .، على الترتيب، وبدرجة موافقة من المستوى األول     )2.31( ،   )2.33 ( 

رها من األدوار المتوقعـة للـسياحة       باعتبا ، هي أضعف الفقرات المذكورة    بتشجيع الطب البيطري  

لها االولوية فـي    أدوار متوقعة   فهي  البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال الصحي،          

، حيث جـاءت هـذه       إمكانية تحقيقها بدرجة أقل من سابقتيها      إلىالمرتبة الثالثة في التخطيط استناداً      

 .قة من المستوى األول وبدرجة مواف، )2.24( الفقرة بمتوسط حسابي 

  

  : الدور المتوقع للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال الثقافي.13.1.5

  

الـدور المتوقـع     التكرارات والمتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية ألجابات المبحوثين حول       

  .15.5 جدوليلخصها الالثقافي جال للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في الم

  

 أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من    ،)15.5( كما في الجدول     ،)2.59(يتضح من القيمة الكلية للمحور      

الدور المتوقع للسياحة البيئية في تحقيـق تنميـة          المستوى الثاني من المبحوثين على فقرات محور      

 متوقعة لها األولوية فـي المرتبـة الثانيـة فـي            الثقافي، فهي أدوار  المجتمعات المحلية في المجال     

 امكانية تحقيقها بدرجة اقل من سابقتها، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ما            إلىستناداً  االتخطيط  

 واستجابة متجانسة لكافة فقرات هذا المحور من        ، قراءة جيدة  إلى، وهذا يشير    )2.62 - 2.53(بين  
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كبير جداً بين المتوسطات الحسابية لكافة الفقرات، مما يشير         المبحوثين، حيث الحظنا وجود تقارب      

األدوار المتوقعة للسياحة البيئية في تحقيق تنميـة المجتمعـات           توافق في أراء المبحوثين حول       إلى

كما لوحظ أن المبحوثين يعتبرون جميع فقرات هذا المحور من األهداف           المحلية في المجال الثقافي،     

 تجاهل  إلى واألولوية، وبالتالي فإن أفراد العينة لم يدعوا         ،بنفس درجة األهمية   و ،التي يجب تحقيقها  

   أو إهمالها،،أي من هذه المعيقات

  

الدور المتوقع  ً  التكرارات والمتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية لفقرات محور       :15.5جدول  

  . الثقافًيللسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال

  
درجة   العبارة  الرقم

  كبيرة

درجة 

  متوسطة

درجة 

  ضعيفة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

...) األثري،الطبيعي،(اهتمام أكبر بالتراث   -1

  .من المجتمع المحلي

117  49  9  2.62 0.584  

اعرف (توسع في مجال المعرفة الوطنية  -2

  ).بلدك

116  52  7  2.62 0.563  

يق لنشر ثقافة المجتمع المحلي السياح طر  -3

  .عالمياً

117  44  14  2.59 0.636  

  0.600 2.58  10  54  111  .تعميم ثقافة السياحة البيئية  -4

  0.633 2.53  13  57  105  .التبادل الثقافي مع السياح  -5

  0.503  2.59  الدرجة الكلية

  

ة في تحقيق تنمية المجتمعـات      الدور المتوقع للسياحة البيئي    والتي تعبر عن     ،فقرات هذا المحور  إن  

 وجهد كبيرعلى تطوير السياحة البيئيـة مـن         ،، يجب العمل بشكل مكثف    المحلية في المجال الثقافي   

المجتمـع المحلـي، والمؤسـسات      ( والمنسق مابين أطراف السياحة البيئية       ،خالل العمل المشترك  

الثقـافي، كمـا    محلية في المجال     تنمية المجتمعات ال   ذات العالقة، لتحقيق  ) رسميةال وغير ،الرسمية

اعـرف  ( والتوسع في مجال المعرفة الوطنيـة      ،يالحظ أن اهتمام أكبر بالتراث من المجتمع المحلي       

 هما أقوى فقرات هذا المحور، وأن الفقرة المتعلقة بالتبادل الثقافي مع السياح هـي أضـعف               ،)بلدك

المجـال   حقيق تنمية المجتمعات المحلية فـي     كأدوار متوقعة للسياحة البيئية في ت      ،الفقرات المذكورة 

 التوسع فـي    إلى باإلضافة   ،يرى أفراد العينة أن اهتمام أكبر بالتراث من المجتمع المحلي          و .لثقافيا

أهـم األدوار  باعتبارهما أحـد  ، هما أقوى فقرات هذا المحور) اعرف بلدك (مجال المعرفة الوطنية    

لهمـا  ة المجتمعات المحلية في المجال الثقافي، مما يجعـل          المتوقعة للسياحة البيئية في تحقيق تنمي     
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، حيـث جـاء      إمكانية تحقيقهما بدرجة كبيـرة     إلىاالولوية في المرتبة االولى في التخطيط استناداً        

 وبدرجة  ، )2.62( المتوسط الحسابي إلجابات المبحوثين على هاتان الفقرتان متساوي بقيمة بلغت           

 ،إن اعتبار السياح طريق لنشر ثقافة المجتمـع المحلـي عالميـا            .ثانيموافقة كبيرة من المستوى ال    

 من األدوار المتوقعة أيضاً للسياحة البيئيـة فـي تحقيـق تنميـة               هي ،وتعميم ثقافة السياحة البيئية   

المجتمعات المحلية في المجال الثقافي، فهما أدوار متوقعة لها األولوية فـي المرتبـة الثانيـة فـي                  

 أمكانية تحقيقها بدرجة أقل من سابقتها، حيث جاء المتوسط الحسابي إلجابـات             إلىاً  التخطيط أستناد 

 على التوالي، وبدرجة موافقـة كبيـرة مـن          ، )2.58( ،   )2.59( المبحوثين على هاتان الفقرتان     

  .المستوى الثاني
 

وار متوقعـة  كـأد  هي أضعف الفقرات المـذكورة      ،تعتبر الفقرة الخاصة بالتبادل الثقافي مع السياح      

المجال الثقافي، فهـي أدوار متوقعـة لهـا          للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في       

 أمكانية تحقيقها بدرجة أقل من سابقتها، حيـث         إلىاألولوية في المرتبة الثانية في التخطيط أستناداً        

 وبدرجة موافقة كبيرة مـن      ، )2.53( جاء المتوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة حول هذه الفقرة          

  .المستوى الثاني

  

  :الدور المتوقع للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال البيئي: 14.1.5

  

الـدور المتوقـع     التكرارات والمتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية ألجابات المبحوثين حول       

يتضح .16.5 جدولالالبيئي يلخصها   مجتمعات المحلية في المجال     للسياحة البيئية في تحقيق تنمية ال     

 أن هناك موافقة بدرجـة كبيـرة مـن          ،)16.5(، كما في الجدول     )2.49(من القيمة الكلية للمحور     

الدور المتوقع للسياحة البيئية في تحقيـق تنميـة          المستوى الثاني من المبحوثين على فقرات محور      

البيئي، فهي أدوار متوقعة لها األولوية فـي المرتبـة الثانيـة فـي               المجتمعات المحلية في المجال   

 امكانية تحقيقها بدرجة اقل من سابقتها، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ما            إلىالتخطيط أستناداً   

 واستجابة متجانسة لكافة فقرات هذا المحور من        ، قراءة جيدة  إلى، وهذا يشير    )2.58 - 2.33(بين  

مـن  الحظنا وجود تقارب في المتوسطات الحسابية لكافة الفقرات، على الـرغم            المبحوثين، حيث   

األدوار  واألفضلية بين    ،وجود تفاوت في درجة الموافقة على فقرات هذا المحور من حيث األولوية           

كمـا لـوحظ أن     ،  المتوقعة للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال البيئـي           

تبرون جميع فقرات هذا المحور من األهداف التي يجب تحقيقها مع اخـتالف الفقـرة               المبحوثين يع 

 واألولوية،  ،عن بقية فقرات المحور في درجة األهمية       المتعلقة بالتطور في مفاهيم أعادة االستخدام     

  . تجاهل أي من هذه األدوار أو إهمالهاإلىوبالتالي فإن أفراد العينة لم يدعوا 
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المتوقع دور  الً ارات والمتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية لفقرات محور       التكر :16.5جدول  

  .للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال البيئًي

  
درجة   العبارة  الرقم

  كبيرة

درجة 

  متوسطة

درجة 

  ضعيفة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.560 2.58  6  61  108  .تعميم الثقافة البيئية  -1

  0.621 2.57  12  52  111  .تأهيل الموارد الطبيعية  -2

  0.601 2.57  10  55  110  .المحافظة على البيئة  -3

  0.584 2.55  8  63  104  .تطور في برامج حماية البيئة  -4

  0.604 2.54  10  60  105  .استغالل أكثر استدامة للموارد الطبيعية  -5

بيعـة لخدمـة    التوظيف الجيد للمـوارد الط      -6

  .المجتمع المحلي

100  67  8  2.53 0.585  

  0.624 2.50  12  64  99  .محاربة التلوث  -7

  0.633 2.49  13  63  99  .حماية المصادر من االستنزاف  -8

  0.657 2.44  16  66  93  .تحسن في إدارة النفايات الصلبة  -9

  0.655 2.42  16  69  90  .والدة مجتمع محلي محب للبيئة  -10

  0.680 2.42  19  64  92  . في إدارة المياه العادمةتحسن  -11

كهجـرة  ( تعميق دراسـة الحيـاة البريـة        -12

  ...).الطيور،

88  67  20  2.39 0.685  

  0.688 2.33  22  74  79  .تطور في مفاهيم أعادة االستخدام  -13

  0.475  2.49  الدرجة الكلية

  

ة البيئية في تحقيق تنميـة المجتمعـات        الدور المتوقع للسياح  ن فقرات هذا المحور والتي تعبر عن        إ

 وجهد كبيرعلى تطوير السياحة البيئيـة مـن         ،، يجب العمل بشكل مكثف    المحلية في المجال البيئي   

المجتمـع المحلـي، والمؤسـسات      (خالل العمل المشترك والمنسق مابين أطراف السياحة البيئيـة          

 حيـث   ،البيئـي عات المحلية في المجال      تنمية المجتم  ذات العالقة، لتحقيق  ) رسميةال وغير ،الرسمية

 هي أقوى فقرات هذا المحور، وأن الفقرة الخاصة         ،يتضح من النتائج السابقة أن تعميم الثقافة البيئية       

 باعتبارهـا أحـد أهـداف    ،تعتبر أضعف فقرات هذا المحـور     بالتطور في مفاهيم أعادة االستخدام    

   .لية في المجال البيئيالسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المح
 

أهـم األدوار    باعتبارها أحد    ،تعميم الثقافة البيئية هي أقوى فقرات هذا المحور       يرى أفراد العينة أن     

لهـا  المتوقعة للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال البيئي، ممـا يجعـل                
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 حيـث جـاء   ، إمكانية تحقيقها بدرجـة كبيـرة  ىإلاالولوية في المرتبة االولى في التخطيط استناداً     

 وبدرجـة موافقـة كبيـرة مـن         ، )2.58( المتوسط الحسابي إلجابات المبحوثين على هذه الفقرة        

 .المستوى الثاني

  

األدوار  على أن هنـاك العديـد مـن          ،اتفق أفراد العينة وبدرجة موافقة كبيرة من المستوى الثاني        

 والتي ال تقل أهمية عن سابقتها في تحقيـق تنميـة المجتمعـات              ،المتوقعة األخرى للسياحة البيئية   

المحلية في المجال البيئي، فهي أدوار متوقعة لها األولوية في المرتبة الثانية في التخطـيط أسـتناداً                 

  :، ويمكن إجمالها على النحو التالي أمكانية تحقيقها بدرجة أقل من سابقتهاإلى
 

  ).2.57( افظة على البيئة، بمتوسط حسابي تأهيل الموارد الطبيعية، والمح •

  ).2.55( تطور في برامج حماية البيئة، بمتوسط حسابي  •

  ).2.54( استغالل أكثر استدامة للموارد الطبيعية، بمتوسط حسابي  •

  ).2.53( التوظيف الجيد للموارد الطبيعة لخدمة المجتمع المحلي، بمتوسط حسابي  •

  ).2.50( محاربة التلوث، بمتوسط حسابي  •

  ).2.49( حماية المصادر من االستنزاف، بمتوسط حسابي  •

  ).2.44( تحسن في إدارة النفايات الصلبة، بمتوسط حسابي  •

 ).2.42(والدة مجتمع محلي محب للبيئة، وتحسن في إدارة المياه العادمة، بمتوسط حسابي  •

  ).2.39( بمتوسط حسابي ، تعميق دراسة الحياة البرية •

  

 أضعف فقرات هذا المحـور باعتبارهـا   ،بالتطور في مفاهيم أعادة االستخدام رة الخاصة   جاءت الفق 

من األدوار المتوقعة للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال البيئـي، فهـي                

جة اقل من    امكانية تحقيقها بدر   إلىأدوار متوقعة لها األولوية في المرتبة الثالثة في التخطيط أستناداً           

 وبدرجـة   ، )2.33( سابقتيها، حيث جاء المتوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة على هذه الفقـرة             

  .موافقة كبيرة من المستوى األول

  

  نتائج تحليل الفرضيات 2.5

  

والجـدول  ،  )أ-17.5(جـدول   اليلحضها  المتعلقة بالفرضيات،   نتائج اختباري ت والتباين االحادي      

  .)ب-17.5(
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   .المبحوثين إجابات على الدراسة عينة خصائص لتأثير اإلحصائية  الدالالت: أ-17.5 جدول

  
طبيعــة المؤســسة   التخصص  الدرجة العلمية  العمر الجنس

  التي تعمل فيها

  المحور

T الداللة  F الداللة  F الداللة  F الداللة  F الداللة  

  0.018  3.053  0.461  0.982  0.509  0.828  0.702  0.664  0.008  2.664  المواقع التي تمتلك مقومات الموقع السياحي البيئي

  0.068  2.232  0.263  1.250  0.960  0.155  0.067  1.932  0.722  0.356-  معيقات السياحة البيئية على المستوى المؤسسي

  0.023  2.923  0.968  0.342  0.070  2.209  0.033  2.249  0.776  0.285-  معيقات السياحة البيئية على المستوى السياسي

  0.491  0.857  0.849  0.554  0.242  1.382  0.654  0.721  0.790  0.276-  معيقات السياحة البيئية على مستوى الموارد الطبيعية

  0.048  2.448  0.227  1.313  0.019  3.039  0.927  0.354  0.456  0.748-    والفوقيةمعيقات السياحة البيئية على مستوى البنى التحتية

  0.728  0.510  0.524  0.911  0.556  0.756  0.890  0.418  0.676  0.418-  لبيئية على المستوى الطبيعيمقومات السياحة ا

  0.301  1.228  0.663  0.764  0.295  1.243  0.884  0.427  0.209  1.262  المؤسسيمقومات السياحة البيئية على المستوى 

  0.075  2.161  0.425  1.024  0.035  2.655  0.102  1.746  0.183  1.337  آليات االرتقاء بالسياحة البيئية على المستوى المؤسسي

  0.022  2.936  0.178  1.413  0.055  2.360  0.043  2.132  0.346  0.946  آليات االرتقاء بالسياحة البيئية على مستوى المناطق الطبيعية

  0.184  1.572  0.403  1.052  0.586  0.710  0.106  1.724  0.057  1.916  دور السياحة البيئية في التنمية في المجال االقتصادي

  0.030  2.741  0.199  1.369  0.588  0.708  0.224  1.362  0.180  1.347  دور السياحة البيئية في التنمية  في المجال االجتماعي

  0.046  2.471  0.010  2.425  0.766  0.459  0.852  0.474  0.898  0.128-  دور السياحة البيئية في تنمية المجتمعات في المجال الصحي

  0.298  1.236  0.183  1.403  0.379  1.057  0.529  0.873  0.155  1.427  دور السياحة البيئية في تنمية المجتمعات في المجال الثقافي

  0.125  1.832  0.081  1.716  0.377  1.062  0.402  1.044  0.303  1.033  دور السياحة البيئية في تنمية المجتمعات في المجال البيئي

  0.030  2.744  0.183  1.402  0.891  0.279  0.466  0.955  0.193  1.307  الدرجة الكلية
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   .المبحوثين إجابات على الدراسة عينة خصائص لتأثير اإلحصائية  ب الدالالت-17.5جدول 

  
ــرة  طبيعة العمل الحالي ــنوات الخب  س

  للعمل الحالي

ــك   االهتمام بالسياحية ــاط وظيفت ارتب

  بالسياحة

  المحور

T الداللة  F الداللة  F لداللةا  F الداللة  

  0.882  0.220  0.151  1.789  0.488  0.892  0.002  3.085  المواقع التي تمتلك مقومات الموقع السياحي البيئي

  0.209  1.527  0.081  2.279  0.677  0.630  0.869  0.506  معيقات السياحة البيئية على المستوى المؤسسي

  0.707  0.466  0.639  0.565  0.405  1.024  0.665  0.748  معيقات السياحة البيئية على المستوى السياسي

  0.727  0.437  0.543  0.717  0.405  1.025  0.608  0.809  معيقات السياحة البيئية على مستوى الموارد الطبيعية

  0.376  1.041  0.052  2.629  0.213  1.438  0.029  2.132  والفوقيةمعيقات السياحة البيئية على مستوى البنى التحتية 

  0.953  0.111  0.075  2.342  0.145  1.668  0.736  0.670  سياحة البيئية على المستوى الطبيعيمقومات ال

  0.561  0.688  0.287  1.267  0.067  2.104  0.210  1.361  المؤسسيمقومات السياحة البيئية على المستوى 

  0.008  4.082 0.000  7.008  0.979  0.154  0.333  1.147  آليات االرتقاء بالسياحة البيئية على المستوى المؤسسي

  0.025  3.198 0.000  6.883  0.660  0.653  0.736  0.669  آليات االرتقاء بالسياحة البيئية على مستوى المناطق الطبيعية

  0.470  0.847  0.011  3.818  0.895  0.328  0.047  1.962  دور السياحة البيئية في التنمية في المجال االقتصادي

  0.023  3.252  0.001  5.681  0.726  0.566  0.048  1.951  ية  في المجال االجتماعيدور السياحة البيئية في التنم

  0.021  3.317 0.000  7.768  0.816  0.446  0.001  3.301  دور السياحة البيئية في تنمية المجتمعات في المجال الصحي

  0.182  1.639 0.000  6.496  0.711  0.585  0.424  1.023  دور السياحة البيئية في تنمية المجتمعات في المجال الثقافي

  0.002  5.345 0.000  9.357  0.153  1.635  0.125  1.580  دور السياحة البيئية في تنمية المجتمعات في المجال البيئي

  0.190  1.606  0.000  8.377  0.468  0.923  0.084  1.741  الدرجة الكلية
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، 0.05حصائية جاءت اكبر من     ، يمكن وبسهولة المالحظة ان قيم الداللة اال       )17.5(بحسب الجدول   

والتي تقـول بعـدم تـأثير        قبول الفرضيات ذات العالقة      إلى، بما يشير    )α(بمعنى اكبر من قيمة     

غير ان هذه العمومية، ال تستمر فيمـا يتعلـق بتـأثر            . هماجاباتخصائص المبحوثين المختلفة على     

الحـالي، وارتبـاط الوظيفـة      طبيعة العمل الحالي، سنوات الخبرة في العمـل         (الخصائص التالية   

 رفض الفرضيات المتعلقـة     إلى، بما يشير    )α(، حيث جاءت قيم الداللة اصغر من قيمة         )بالسياحة

ان العمـل فـي الـسياحة،        إلىبتأثر هذه المتغيرات على اجابات المبحوثين، وهذا يمكن ان يعزى           

طالع علـى   االعمق  احة، يزيد   وزيادة سنوات الخبرة للعمل في هذا المجال، وارتباط الوظيفة بالسي         

االرشاد السياحي المتوفر، البنـى التحتيـة والفوقيـة،    وحول الخطط،   مثال   (وتفاصيلخصوصيات  

  . ال يراها وال يلمسها من ال يعمل فيه، )الخ...

  

   تلخيص النتائج3.5

  

  :يلي بما الدراسة هذه نتائج اهم تلخيص يمكن

  

 ألمتالكها مقومات الموقع السياحي البيئي فـي        ةحصلت على أعلى نسبة موافق    المواقع التي    •

جبـل قرنطـل،    و هي البحر الميت،     محافظة أريحا واألغوار بحسب حجم السياحة المتوقع      

بينما المواقع التـي    . ، على الترتيب  2.52،  2.67،  2.74عين الفشخة، وبمتوسط حسابي     و

في محافظة أريحـا    يئي  حصلت على أقل نسبة موافقة ألمتالكها مقومات الموقع السياحي الب         

  هي عين شوصه، عين فصايل، وبمتوسط حـسابي،        واألغوار بحسب حجم السياحة المتوقع    

 .، على الترتيب1.71، 1.67

 والتي حصلت على أعلى نسبة مئوية كمواقع        ،المواقع األخرى المرشحة من قبل المبحوثين      •

، %46.3يـة   وبنـسب مئو ،الجميـزة والنبـي موسـى،   وسياحية بيئية وهي قصر هشام،     

 ،بينما المواقع األخرى المرشحة مـن قبـل المبحـوثين         . الترتيب ، على 12.6%،  13.7%

تـل  ووالتي حصلت على أقل نسبة مئوية كمواقع سياحية بيئية وهـي طـواحين الـسكر،                

  .على الترتيب% 10.3، %9.1، %8.0تالل أبو العاليق وبنسب مئوية والسلطان، 

 والسياحة  ، بأعتبارها معيقات السياحة عموماً    بة موافقة حصلت على أعلى نس   المعيقات التي    •

ضـعف  و هي ضعف األستثمار فـي الـسياحة،    ،البيئية خصوصاً على المستوى المؤسسي    

، 2.61،  2.70ستراتيجية وطنية سـياحية، وبمتوسـط حـسابي         اغياب  واالعالم السياحي،   

 بأعتبارها معيقـات    فقةحصلت على أقل نسبة موا    المعيقات التي   بينما  . ، على الترتيب  2.59

 هي عدم تالئم القانون     ، والسياحة البيئية خصوصاً على المستوى المؤسسي      ،السياحة عموماً 
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ضعف ثقافة السياحة لدى العاملين في القطاع       والسياحي المتبنى مع واقع الحياة الفلسطينية،       

 .، على الترتيب2.26، 2.19السياحي، وبمتوسط حسابي 

 والسياحة  ، بأعتبارها معيقات السياحة عموماً    لى أعلى نسبة موافقة   حصلت ع المعيقات التي    •

منـع  و هي عدم وجود سيادة وطنية على المعابر،         ، السياسي البيئية خصوصاً على المستوى   

المـستوطنات، وبمتوسـط حـسابي      واغالق بعض المناطق،    والسياح العرب من الزيارة،     

حصلت على أقـل نـسبة      لمعيقات التي   ابينما  . ، على الترتيب  2.78،  2.78،  2.79،  2.85

 السياسي   والسياحة البيئية خصوصاً على المستوى     ً، بأعتبارها معيقات السياحة عموما    موافقة

عدم القدرة على الوصول لبعض المواقع السياحية،       وهي التقسيمات االدارية ألتفاق أوسلو،      

 .، على الترتيب2.71، 2.71وبمتوسط حسابي 

 والسياحة  ، بأعتبارها معيقات السياحة عموماً    لى أعلى نسبة موافقة   حصلت ع المعيقات التي    •

 هي ضعف تدفق العديد من مصادر المياه،        ، الموارد الطبيعية  البيئية خصوصاً على مستوى   

ستمرار فقدان التنوع الحيوي، وبمتوسـط حـسابي        وااالستغالل الجائر للموارد الطبيعية،     و

 حصلت على أقل نـسبة موافقـة      المعيقات التي   ا  بينم. ، على الترتيب  2.53،  2.64،  2.64

 الموارد الطبيعية    والسياحة البيئية خصوصاً على مستوى     ،بأعتبارها معيقات السياحة عموماً   

فقدان األغوار لميزة المناخ بالمقارنة مع مناطق الـضفة، وبمتوسـط           وهي التلوث البيئي،    

 .، على الترتيب2.34، 2.27حسابي 

 والسياحة  ، بأعتبارها معيقات السياحة عموماً    لى أعلى نسبة موافقة   حصلت ع المعيقات التي    •

 هي نقص المرافق الصحية في المواقع       ، البنى التحتية والفوقية   البيئية خصوصاً على مستوى   

 األمـاكن   إلـى غياب نظام مواصـالت للوصـول       ونقص الخدمات السياحية،    والسياحية،  

المعيقـات  بينمـا   . ، على الترتيب  2.46،  2.47،  2.50 وبمتوسط حسابي    ،السياحية بسهولة 

 والـسياحة البيئيـة   ، بأعتبارها معيقات السياحة عمومـاً  حصلت على أقل نسبة موافقة    التي  

تركز البنى  و هي عدم كفاية الغرف الفندقية،       ، البنى التحتية والفوقية   خصوصاً على مستوى  

 .، على الترتيب2.22، 2.10الفوقية بعيداً عن المواقع السياحية، وبمتوسط حسابي 

 والسياحة  ً، بأعتبارها مقومات السياحة عموما    المقومات التي حصلت على أعلى نسبة موافقة       •

 هي وجود البحر الميت الفريد من نوعه في العالم،          ، الطبيعي البيئية خصوصاً على مستوى   

الموقع الجغرافي المتميز لفلسطين، وبمتوسـط      وخفض نقطة في العالم عن سطح البحر،        وا

حصلت على أقـل نـسبة   المقومات التي بينما . ، على الترتيب2.77،  2.78،  2.86حسابي  

 ، الطبيعي  والسياحة البيئية خصوصاً على مستوى     ، بأعتبارها مقومات السياحة عموماً    موافقة

، 2.29،  2.14الطقس، وبمتوسط حسابي    وهي تغير صفات التنوع الحيواني بتغير الموسم،        

 .على الترتيب
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 والسياحة  ، بأعتبارها مقومات السياحة عموماً     التي حصلت على أعلى نسبة موافقة      المقومات •

قيادة مؤسسية مؤمنـة    و هي كوادر بشرية مؤهلة،      ،المؤسسيالبيئية خصوصاً على مستوى     

، على  2.41،  2.42،  2.43ستراتيجية سياحية، وبمتوسط حسابي     اخطط  وبالسياحة البيئية،   

 بأعتبارها مقومـات الـسياحة      حصلت على أقل نسبة موافقة     المقومات التي بينما  . الترتيب

 هي مجتمـع مثقـف سـياحياً،        ، المؤسسي  والسياحة البيئية خصوصاً على مستوى     ،عموماً

مؤسسات سياحية ذات عالقة قوية بالمجتمع المحلـي، وبمتوسـط          وعالم سياحي شامل،    او

 .، على الترتيب2.29، 2.29، 2.25حسابي 

ليات األرتقاء بالسياحة البيئية على     آ بأعتبارهاى أعلى نسبة موافقة     ليات التي حصلت عل   اآل •

تـشجيع  و هي وضع خطة أستراتيجية تركز علـى الـسياحة البيئيـة،             ،مستوى المؤسسي 

وبمتوسط  تعميم ثقافة السياحة البيئية، تطوير األعالم السياحي،      واألستثمار السياحي البيئي،    

حصلت علـى أقـل   التي ليات بينما اآل . الترتيب، على   2.69،  2.69،  2.71،  2.71حسابي  

رتقاء بالسياحة البيئية على مستوى المؤسسي هي اشـراك         ليات اال آ  بأعتبارها نسبة موافقة 

 والمراكـز   ،تنشيط دور المؤسـسات العلميـة     والجميع في تطوير المواقع السياحية البيئية،       

 .، على الترتيب2.61، 2.57 وبمتوسط حسابي ،البحثية في المجال البيئي السياحي

 اليات األرتقاء بالسياحة البيئية علـى  بأعتبارهاليات التي حصلت على أعلى نسبة موافقة   اآل •

المحافظة وتأهيل المناطق الطبيعية،    وهي تفعيل القوانين البيئية،     ،  مستوى المناطق الطبيعية  

ليـات  نما اآل بي. ، على الترتيب  2.62،  2.65،  2.67على التنوع الحيوي، وبمتوسط حسابي      

ليات األرتقاء بالسياحة البيئية على مـستوى       آ  بأعتبارها حصلت على أقل نسبة موافقة    التي  

اشـراك  و هي نقاط بيع للصناعات اليدوية في محيط المواقع الـسياحية،            ،المناطق الطبيعية 

، علـى   2.54،  2.51المجتمع المحلي في حماية المناطق الطبيعيـة، وبمتوسـط حـسابي            

 .الترتيب

 أدوار متوقعة للسياحة البيئيـة فـي        بأعتبارهاألدوار التي حصلت على أعلى نسبة موافقة        ا •

 هي المساهمة في زيـادة الـدخل،        ،تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال االقتصادي      

خلق فرص عمل جديدة، وبمتوسط     وتحفيز الصناعات التقليدية،    وتشجيع السياحة الداخلية،    و

بينما األدوار التي حصلت على أقـل       . ، على الترتيب  2.61،  2.61 ،2.63،  2.74حسابي  

 أدوار متوقعة للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في           بأعتبارهانسبة موافقة   

جـذب األسـتثمارات    و هي تحسين مستوى معيشة المجتمع المحلـي،         ،المجال االقتصادي 

 . الترتيب، على2.50، 2.50األجنبية، وبمتوسط حسابي 

 أدوار متوقعة للسياحة البيئيـة فـي        بأعتبارهااألدوار التي حصلت على أعلى نسبة موافقة         •

 هي تقوية ارتباط السكان بـالمواقع       ،تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال األجتماعي      
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سـتجمام للـسكان المحليـين فـي        اتوفير تسهيالت   وايجاد مجتمع مثقف بيئياً،     والسياحية،  

بينما األدوار التي حصلت    . ، على الترتيب  2.48،  2.49،  2.50هم، وبمتوسط حسابي    محيط

 أدوار متوقعة للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعـات          بأعتبارهاعلى أقل نسبة موافقة     

تنظـيم  و هي ايجاد ثقافة جديدة تختص بالعمل الجمـاعي،          ،المحلية في المجال األجتماعي   

 .، على الترتيب2.34، 2.33ما يخدم البيئة، وبمتوسط حسابي العالقات األجتماعية ب

 أدوار متوقعة للسياحة البيئيـة فـي        بأعتبارهااألدوار التي حصلت على أعلى نسبة موافقة         •

تطـوير  و هي تـوفير ميـاه نظيفـة،         ،تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال الصحي      

، 2.58ئية الجيـدة، وبمتوسـط حـسابي        وفرة المواد الغذا  والمرافق الصحية في المنطقة،     

 بأعتبارهـا بينما األدوار التي حصلت على أقل نسبة موافقـة  . ، على الترتيب2.45،  2.49

أدوار متوقعة للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال الصحي هـي              

سياحية، وبمتوسط  زيادة عدد المراكز الصحية في محيط المواقع ال       وتشجيع الطب البيطري،    

 .، على الترتيب2.31، 2.24حسابي 

 أدوار متوقعة للسياحة البيئيـة فـي        بأعتبارهااألدوار التي حصلت على أعلى نسبة موافقة         •

 هي توسع في مجال المعرفة الوطنيـة،        ،تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال الثقافي      

ح طريق لنشر ثقافة المجتمـع عالميـاً،        السياواهتمام اكبر بالتراث من المجتمع المحلي،       و

بينما األدوار التي حصلت على أقل      . ، على الترتيب  2.59،  2.62،  2.62وبمتوسط حسابي   

 أدوار متوقعة للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في           بأعتبارهانسبة موافقة   

الثقافي مع السياح بمتوسط حسابي     التبادل  و هي تعميم ثقافة السياحة البيئية،       ،المجال الثقافي 

 .، على الترتيب2.53، 2.58

 أدوار متوقعة للسياحة البيئيـة فـي        بأعتبارهااألدوار التي حصلت على أعلى نسبة موافقة         •

المحافظة على  و هي تعميم الثقافة البيئية،      ،تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال البيئي      

. ، علـى الترتيـب    2.57،  2.57،  2.58، وبمتوسط حسابي    تأهيل الموارد الطبيعية  والبيئة،  

 أدوار متوقعة للسياحة البيئية في      بأعتبارهابينما األدوار التي حصلت على أقل نسبة موافقة         

 هي تطور في مفاهيم أعادة األسـتخدام،        ،تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال البيئي      

 .، على الترتيب2.42، 2.33ابي والدة مجتمع محلي محب للبيئة، وبمتوسط حسو

 تمثلت فـي طبيعـة   ،أهم المتغيرات الديمغرافية التي اظهرت تأثيرا على اجابات المبحوثين        •

  .العمل الحالي، سنوات الخبرة في العمل الحالي، وارتباط الوظيفة بالسياحة
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  الفصل السادس

_____________________________________________________  

  الستنتاجات والمقترحاتا
  

  االستنتاجات1.6

  

  :هي الدراسة هذه إليها خلصت التي اإلستنتاجات أهم إن

  

 التي تمتلك مقومات السياحة البيئية بدرجة       ،أن منطقة األغوار غنية بالمواقع السياحية البيئية       •

كبيرة مثل البحر الميت، وجبل قرنطل، وعين الفشخة، فهي مواقـع لهـا األولويـة فـي                 

 واالستغالل في ظل حماية وصيانة، وكذلك يوجد بها مواقـع تمتلـك           ، واالستثمار ،لتطويرا

مقومات السياحة البيئية بدرجة ضعيفة مثل عين شوصه، وعين فصايل فهي مواقع بحاجـة              

  . جل التطوير وزيادة المقومات ألستثمارهاأللكثير من 

 ويظهر ذلك مـن خـالل    ،المبحوثين ومقوماتها من قبل بعض      ،قلة المعرفة بالسياحة البيئية    •

 ودينية مثل قصر هشام، والنبي موسى علـى أنهـا مواقـع    ،ترشيح مواقع سياحية تاريخية 

 ، المعرفة فيما يخص السياحة البيئية     إلى أفتقارهم   إلىسياحية بيئية، قد يعود السبب في ذلك        

 .ومقوماتها

 وبدرجة كبيرة مثل ضـعف  ،حةلدى منطقة األغوار العديد من المعيقات المؤسسية في السيا  •

ضعف ثقافة السياحة لدى العاملين فـي       وضعف االعالم السياحي،    واألستثمار في السياحة،    

 أو أضـعافها    ، أو التخلص منها   ،القطاع السياحي، فهي معيقات يجب العمل على مواجهتها       

 .في أسوء األحوال

توافق جميـع المبحـوثين      والدرجة مما يدل على      ،جميع المعيقات السياسية بنفس المستوى     •

على أنها جميعها المعيقات السياسية للسياحة في األغوار، مثل عدم وجود سيادة وطنية على              
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 أو اضـعافها    ،المعابر، فهي معيقات لها األولوية في المواجهة، والعمل على التخلص منها          

 . في أسوء األحوال

 مثل االستغالل الجائر    ،جة كبيرة تعاني منطقة األغوار من معيقات في الموارد الطبيعية بدر         •

 أو أضـعافها    ،للموارد الطبيعية، فهي معيقات يجب العمل على مواجهتها أو التخلص منها          

 .في أسوء األحوال

 مثـل نقـص المرافـق       ،يوجد في منطقة االغوار معيقات بنى تحتية وفوقية بدرجة كبيرة          •

 نظام مواصـالت للوصـول      الصحية في المواقع السياحية، نقص الخدمات السياحية، غياب       

 ، أو التخلص منهـا    ، األماكن السياحية بسهولة، فهي معيقات يجب العمل على مواجهتها         إلى

 .أو أضعافها في أسوء األحوال

 مثـل البحـر     ،تمتلك منطقة االغوار مقومات سياحية على المستوى الطبيعي بدرجة كبيرة          •

 . وتطويرهاالميت الفريد من نوعه فهي مقومات وجب األستفادة منها

 مثـل قيـادة     ،تمتلك منطقة االغوار مقومات سياحية على المستوى المؤسسي بدرجة كبيرة          •

 فهي مقومات وجب األستفادة منها ومحاولة تطويرهـا أن          ،مؤسسية مؤمنة بالسياحة البيئية   

 .مكنأ

 ،ةليات لالرتقاء بالسياحة البيئية بمنطقة األغوار على المستوى المؤسسي بدرجة كبير          آهناك   •

 ومحاولة  ،ليات لها األولوية، يجب العمل عليها     آ فهي   ،مثل تشجيع األستثمار السياحي البيئي    

 . وتطويرها،تحقيقها

ليات لالرتقاء بالسياحة البيئية بمنطقة األغوار على مـستوى المنـاطق الطبيعيـة             آوهناك   •

جب العمل عليها    مثل المحافظة على التنوع الحيوي فهي اليات لها األولوية، ي          ،بدرجة كبيرة 

 . وتطويرها،ومحاولة تحقيقها

 أدوار متوقعة للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجـال             إلىالوصول   •

 مثل المساهمة في زيادة الدخل، فهي أدوار متوقعة لها األولويـة            ،االقتصادي بدرجة كبيرة  

 .رة امكانية تحقيقها بدرجة كبيإلىفي التخطيط أستناداً 

تحقيق أدوار متوقعة للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعـات المحليـة فـي المجـال                 •

 مثل تقوية ارتباط السكان بالمواقع السياحية، فهي أدوار متوقعـة           ،األجتماعي بدرجة كبيرة  

 . امكانية تحقيقهاإلىلها األولوية في التخطيط أستناداً 

 تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال الصحي        تحقيق أدوار متوقعة للسياحة البيئية في      •

 مثل زيادة عدد المراكز الصحية في محيط المواقع الـسياحية، فهـي أدوار              ،بدرجة كبيرة 

 . امكانية تحقيقهاإلىستناداً امتوقعة لها األولوية في التخطيط 
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ية في المجـال     أدوار متوقعة للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحل         إلىالوصول   •

 مثل تعميم ثقافة السياحة البيئية، فهي أدوار متوقعة لها األولوية فـي             ،الثقافي بدرجة كبيرة  

 . امكانية تحقيقهاإلىالتخطيط أستناداً 

تحقيق أدوار متوقعة للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال البيئـي               •

تأهيل الموارد الطبيعية، فهي أدوار متوقعة لهـا        ويئة،   مثل المحافظة على الب    ،بدرجة كبيرة 

 . امكانية تحقيقهاإلىستناداً ااألولوية في التخطيط 

  

   المقترحات2.6

  

  :أهم المقترحات التي خرجت بها الدراسة تتمثل فيما يأتي

  

بـين    وذلك بالتنسيق ما   ،ألنها تمتلك مقومات السياحة البيئية    ،  األستثمار في منطقة األغوار    •

 . والقطاع الخاص،القطاع العام

، وذلك مـن خـالل زيـادة        التركيز على تأهيل العاملين، أو ذوي العالقه بالقطاع السياحي         •

ً ورش عمل، وندوات، ومؤتمراتً، خاصة بالـسياحة        ،خبرتهم العملية، وتدريبهم، وتعليمهم   

 .  البيئية وزيادة معرفتهم بالسياحة ، والتي من الممكن أن تساعد على تعميق،البيئية

عالم سياحي متخصصة   استثمار في السياحة، وانشاء وحدة      توفير الموارد المالية الالزمة لال     •

ـ  ،قليمية واال ،عالمية ألجهزة االعالم المحلية   لوضع البرامج اال   ، وتعزيـز ثقافـة     ة والعالمي

ورات شراكهم بالد ا والتعليم ب  ، من خالل التدريب   ،السياحة لدى العاملين في القطاع السياحي     

 . والمؤتمرات، والندوات،التدريبية

، يحقق من خاللها سيادة وطنية      القياده السياسيه ايجاد حل سياسي للمعيقات السياسية من قبل         •

 . واألجانب على حد سواء في المناطق الفلسطينية، تسمح بالسياحة للعرب،على المعابر

فظة على المـوارد الطبيعيـة       باهمية المحا  ،رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في األغوار       •

يجاد فرص عمل لهم مدرة للدخل، من خالل تكثيف الحمالت          ا و ،لألستفادة منها في السياحة   

 .  والتدريب،التوعوية عن طريق ورشات العمل

 إلىتوفير مرافق صحية في المواقع السياحية، وخدمات سياحية، ونظام مواصالت للوصول             •

 .لسياحة في األغوارماكن السياحية بسهولة لتشجيع ااال

 على اعتباره من المواقـع الـسياحية        ،العمل اعالمياً على تسويق موقع البحر الميت عالمياً        •

 فهو من احدى عجائب الدنيا بما يمتـاز بـه مـن             ، والغريبة من نوعها في العالم     ،الفريدة

 . وعدم الغرق من السباحة فيه،ملوحة
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لسياحة البيئيـة، ورفـع مـستوى معيـشة          والعام لتعزز ا   ،تضافر جهود القطاعين الخاص    •

المجتمعات المحلية بتنشيط السياحة البيئية، وتوظيف الكوادر الوطنية، وتشجيع الـصناعات           

 . واليدوية التي يشتهر بها سكان كل منطقة، والصناعات األخرى المساندة،الحرفية

البيئية مما يـؤدي   وتقديم الحوافز للقطاع الخاص لألستثمار في السياحة   ،العمل على تشجيع   •

 .نتعاش اقتصاد منطقة األغوارا إلى

 وذلـك   ، والحيوانات التي تتواجد فـي منطقـة االغـوار         ، وأبحاث للنباتات  ،عمل دراسات  •

 والحفـاظ عليهـا مـن    ، وحماية التنوع الحيوي في منطقـة الدراسـة      ،كثارهاا و ،لحمايتها

 .طبيعية والتخريب مع ضرورة الحماية المستمرة للموارد ال،االنقراض

ستثمار في المشروعات السياحية، خاصـة فـي مجـال          انشاء مؤسسة متخصصة لدعم اال     •

 .السياحة البيئية لتحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال االقتصادي

راضي المجاورة للمناطق الـسياحية،     ستغالل اال  بارشادهم ال  ،تشجيع سكان منطقة األغوار    •

ـ   امشاريع   باقامة  ،حتياجـات الـسائح، كالمـصنوعات الجلديـة       اوفر  ستثمارية صغيرة ت

 .، والمنتوجات الزراعيةوالمنسوجات، والوجبات الخفيفة

 بحيث تستفيد منها جميع     ،متحركة  أو ،نشاء مراكز صحية قريبة من المواقع السياحية ثابتة       ا •

 .مناطق االغوار بسبب قلة المراكز الصحية فيها

 ،مزيد من المعاهد المتخصصة في مجال الـسياحة       تأهيل الكوادر الوطنية، من خالل فتح ال       •

والسفر، ووضع البرامج المحفزة للخريجين للعمل بمجال السياحة البيئية، وذلـك بتكثيـف             

 . وتقديم رواتب مجزية للعاملين في السياحة البيئية،دورات التدريب الخارجي

 والمخلفـات،   ،لملوثـات  والخاص للحد من تولد ا     ،القيام بمبادرة تعاونية بين القطاعين العام      •

 .وترشيد استخدام الموارد الطبيعية في المواقع السياحية

خريطة بيانات، وقاعدة  :تشمل ألغوار وعاجلة لتنمية السياحة البيئية با،وضع خطة شاملة •

وضع وإعالمية، وخطة إرشادية ، و2015خطة لتنمية السياحة البيئية حتى عام للموارد، و

 البيئية االشتراطاتوضع ، ووضع خطة للدعاية والتسويقية، والسياح التنمية اشتراطات

  .المختلفةلألنشطة 
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السياحة البيئية في األردن، حالة دراسية في منطقتي ضانا والبتـراء،           ): 1997.(ر األسطة، •

  .رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان

  .البحرين.السياحة البيئية): 2003(أصدقاء البيئة االلكترونيون •
(http://www.eef.org.bh/wlseminar.htm,29.10.2008). 

سبل دعم اقتـصاد منطقـة      ): 2009(.ي لجمعية الحياة البرية    المدير التنفيذ  -.طرش، ع األ •

  .)اتصال شخصي(االغوارعن طريق السياحة البيئية، 

مؤسسة الـوراق للنـشر      الطبعة األولى،  الجغرافيا والمعالم السياحية،  ): 2008.(أ بظاظو، •

  .عمان والتوزيع،

ـ  :التنمية السياحية في مـصر والعـالم العربـي         ):2004.(ف البكري، •  - تراتيجياتاالس

  .عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة، مصر األولى، الطبعة األولويات، –األهداف

  .)اتصال شخصي(صور موقع عين السلطان، ): 2000(بلدية أريحا،  •

 .)اتصال شخصي(موقع ومناخ محافظة أريحا واألغوار، ): 2009(بلدية أريحا،  •

  .مصر.ئية والمحميات الطبيعيةالسياحة البي):2006(بوابة التنمية المجتمعية •
(http://www.kenanaonline.com/page/4830,22.10.2008).  

الفعاليات واألنشطة  ):2009.( واألغوار  أريحا  محافظة  مدير مديرية السياحة في    -.حمدان، أ  •

 ).اتصال شخصي.(أريحا.السياحية في األغوار

ـ  السياحة دور): أ-2009.(جاد اهللا، أ •  الواقـع وسـبل   -ة المـستدامة الفلسطينية في التنمي

 . أبو ديس-ماجستير غير منشورة مقدمة لجامعة القدس رسالة ،التطوير
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رام اهللا،   ،ة الفلـسطينية  الـسياح  ):ب-2009( مدير عام في وزارة السياحة       – .أ جاد اهللا،  •

  .)تصال شخصيا(فلسطيني 

الرشـادي للـسياحة    الـدليل ا   ):2006(جامعة الدول العربية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة،       •

  .دليل مفهوم السياحة المستدامة وتطبيقها ،)1(سلسلة المستدامة في الوطن العربي،
(http://www.unep.org.bh/publications,29.10.2008).  

مؤتمر أوضاع الزراعة والتنمية في منطقة األغوار، مركز تطـوير          ): 2004.(الجرمي، ح  •

 .طينيين، القدسالقطاع الخاص، جمعية رجال األعمال الفلس

 الطبعة األولـى،   عالم الكتب،  تشريعات وقوانين حماية البيئة السياحية،    ): 2005.(أ الجالد، •

  .القاهرة مطبعة السالم الحديثة،

صور لمحافظة أريحا واألغوار، وصور لمواقع سـياحية        : )أ-2009(جمعية الحياة البرية،     •

 .بيئية في منطقة الدراسة

 ، في فلسطين، الطبعة األولـى مقدمة في التنوع الحيوي): ب-2009(جمعية الحياة البرية •

  .مؤسسة التعاون، فلسطين 

 األندلس، الطبعة األولى،  تطوير السياحة البيئية في فلسطين،    ): 2004(.جمعية الحياة البرية   •

  .بيت لحم

واقع سوق العمل في األراضي الفلسطينية      ): 2006(الجهاز المركزي لألحصاء الفلسطيني،      •

  . فلسطين- رام اهللا ستوى المحافظة،على م

تقسيمات محافظة أريحا واألغوار طبقـاُ      ): 2007(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،      •

 . فلسطين–التفاقية أوسلو، رام اهللا 

 كتـاب فلـسطين األحـصائي الـسنوي،       ): 2005(الجهاز المركزي لألحصاء الفلسطيني،    •

  .فلسطين رام اهللا، ،)6(رقم

تسويق السياحة في محافظة نابلس، رسالة ماجستير غيـر منـشورة،           ): 1999.(ج حالوة، •

 . أبو ديس، القدس، فلسطين-جامعة القدس

 تحليل وظيفي وآفاق مـستقبلية،     :إدارة القرى والمنتجعات السياحية    ):2008.(م الحميري، •

  .األردن مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة األولى،

  .الطبعة األولى، مجموعة النيل العربية، القاهرة  البيئية،السياحة ):2005.(م الخضيري، •

حركة السياحة واالستجمام في محافظة رام اهللا والبيـرة، رسـالة           ): 2006.(س الخطيب، •

  .ماجستير غير منشورة، جامعة بيرزيت، رام اهللا، فلسطين

  .البحرين.أصدقاء البيئة اإللكترونيون.السياحة البيئية):2003.(سعيد،ع •
(http://www.eef.org.bh/wlseminar.htm,29.10.2008).  
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المجلد الخامس   منبر البيئة، .السياحة المستدامة بين النظرية والتطبيق     ):2003.(ح السماوي، •

المكتـب االقليمـي لغـرب اسـيا        / عشر، العدد االول، برنامج األمـم المتحـدة للبيئـة         

)UNEP/ROWA(المنامة:، مملكة البحرين .  

 عربية للطباعة والنشر،   الطبعة األولى،  التلوث البيئي وإعاقة السياحة،   ): 2006.(ح شحاتة، •

  .القاهرة

الطبعـة   أريحا متحف مئة وعشرة معلما تاريخيا وحضاريا ودينيـا،        ):2008.(شحادة، ف  •

  .رام اهللا مطبعة أبو غوش، األولى،

  .مصر.السياحة البيئية):2008(.الشركة العربية للنشر االلكتروني •
(http://www.feedo.net/LifeStyle/TravelTripsRelaxation/Ecotourism.htm,4.11.2008). 

 ديـر   -التحليل المكاني للوظيفة السياحية في منطقة تل الـسلطان        ): 2007.(س الشوامرة، •

رام  جامعة بير زيـت،    رسالة ماجستير غير منشورة،    فلسطين، قرنطل في محافظة أريحا،   

  .فلسطين اهللا،

جامعـة   رسالة ماجستير غيـر منـشورة،      احة الدينية في فلسطين،   السي): 1999.(أ صالح، •

  .فلسطين نابلس، النجاح الوطنية،

  .اإلسكندرية دار الفكر الجامعي، السياحة والبيئة، الطبعة األولى،): 2007.(م الصيرفى، •

. المياه ةخطط المياه والمجاري في محافظة أريحا برنامج عمل سلط): 1997.(الطرشان، م •

 ريحـا ا، وقائع ورشة عمل، هيئة تنشيط السياحة فـي محافظـة   )محرر( مسلمسامي  :في

 .193واألغوار، ص 

، وقـائع   )محرر( سامي مسلم  :واقع الزراعة في محافظة أريحا، في     ): 1997.(عبد اهللا، ج   •

 .156ورشة عمل، هيئة تنشيط السياحة في محافظة أريحا واألغوار، ص

رسالة ماجـستير     التراثية في محافظة نابلس،    تخطيط وتنمية السياحة  ): 2007.(ل عجعج، •

  .فلسطين نابلس، جامعة النجاح الوطنية، غير منشورة،

 تحليل اآلثـار    –السياحة البيئية في دولة الكويت      ): 2005.(أ وعبده،.أ وحسين،.س عذبي، •

  .295 -294ص ص  ،2 العلوم االجتماعية،.واستراتيجية االستدامة

افظة نابلس، رسالة ماجستير غيـر منـشورة، جامعـة          السياحة في مح  ): 2003.(غ عمر، •

 .النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين

فلسفتها وأسـاليب تخطيطهـا وأدوات       :التنمية المستديمة ): 2007.(م ع، وأبو زنط،   غنيم، •

  .عمان دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، قياسها،

  تخطيط مكاني شامل ومتكامـل،     التخطيط السياحي في سبيل   ): 1999.(ب ع، وسعد،  غنيم، •

 .عمان دار صفاء للنشر والتوزيع،  األولى،الطبعة
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واقع تحليل الوظائف واألعمال وعالقته بأداء الموظفين فـي وزارة          ): 2008.(م الفرارجة، •

  أبو ديس،  –جامعة القدس    رسالة ماجستير غير منشورة،     الضفة الغربية،  -السياحة واآلثار 

  .فلسطين القدس،

الطبعـة   ادارة البيئة والتنمية المستدامة في ظـل العولمـة المعاصـرة،          ): 2007(.قاسم،خ •

 .االسكندرية الدار الجامعية، األولى،

واقع وآفاق اإلرشاد السياحي في فلسطين، رسالة ماجـستير غيـر           ): 2003.(ح القدومي، •

  .منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين

 مقياس ليكرت،  إلىالمتوسطات الحسابية الجابات مستندة     تقسيم وتصنيف   ): 2009.(ز قنام، •

 .)تصال شخصيا(

رسـالة   دراسة في جغرافية السياحة في منطقة أريحا والبحر الميـت،          ):2000.(م قيصي، •

  .فلسطين نابلس، جامعة النجاح الوطنية، ماجستير غير منشورة،

سلسلة .ترجمة محمد كامل عارف    مستقبلنا المشترك،  ):1989.(اللجنة العالمية للبيئة والتنمية    •

  .الكويت المجلس الوطني للثقافة والفنون واألداب، ،142عالم المعرفة عدد

  ).1999(المجلس التشريعي الفسطيني،  •

  .)اتصال شخصي(أهمية األغوار، ): 2008(محافظة أريحا واألغوار،  •

 .)تصال شخصيا(الممارسات اإلسرائيلية في األغوار، ): 2009(محافظة أريحا واألغوار،  •

، الهيئـة العامـة     10سلـسلة .السياحة البيئية، كتب حول الحياة الفطرية      ):2002.(المدني، أ  •

  .120 والحياة الفطرية، البحرين، ص، والبيئة،لحماية الثروة البحرية

اتـصال  (العمل السياحي المؤسسي في األغوار،      ): 2009(مديرية السياحة واآلثار أريحا،      •

 .)شخصي

السياحية ع   وخارطة المواق  خارطة منطقة الدراسة،  ): 2008(.بحاث التطبيقية معهد أريج لأل   •

 .)اتصال شخصي(البيئية في االغوار، 

 ومؤسسة كـوزاد    ،المركز الفلسطيني للدراسات االقليمية    ):2005.(منظمة السياحة العالمية   •

  .السياحة الفلسطينية في األطار األقليمي أديناور،

  .الموسوعة العربية للمعرفة من اجل التنمية المستدامة ):2006.(الموسوعة العربية •

  .المجلد الثالث الموسوعة الفلسطينية، ):1996( الموسوعة الفلسطينية، •

دراسة تحديد احتياجات مجالس الخدمات المشتركة      ): 2006( النخبة لالستشارات األدارية،   •

  .12-8ص في منطقة االغوار،

راسة تحديـد احتياجـات مجـالس الخـدمات         د): JICA.)2006وزارة الحكم المحلي، و    •

 .7-6المشتركة في منطقة األغوار، ص 



  

 
 

122

خارطة تقسيمات المنطقـة بحـسب أتفـاق أوسـلو،          ): 2005.(وزارة التخطيط الفلسطينية   •

 ).اتصال شخصي(

  

  المراجع االجنبية

 
• Brandon, K and Margoluis, R.(2007): "Structuring Ecotourism 

success", 3d edition, Foxit Software Company, New Haven, 
Connecticut, USA.  
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• Wall, Geoffrey.(1999):Ecotourism: Change, Impacts and Opportunities. 
1st edition, University of Waterlo, Waterlo, Canada. 

• Perlman, D and Adelson, G (1997): " Biodiversity ".Printed in the 
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  تعريفات السياحة البيئية :1.2ملحق 

  

  ).2003 عبد اهللا،( و اإلساءة لها أ،التمتع بالبيئة دون تدخل في نظامها •

 أو ركوب القوارب في     ، وخاللها يستمتع السائح بالمشي    ،هي نمط من أنماط سياحة الطبيعة      •

أصدقاء (  والحيوان ،المناطق الطبيعية مع مرشدين لشرح مظاهر البيئة الطبيعية من النبات         

  ). 2003 البيئة اإللكترونيون،

 والتمتع به   ه، وتقدير ، بهدف دراسة الموقع   ،غير ملوثة  مواقع طبيعية فطرية     إلىوهي السفر    •

  ).2005حسين،عبده، عذبي،(  االستفادة من التراث الثقافي لهإلىإضافة 

 والدراسـة،   ، وزيارات لمناطق لم تضر بعد، وذلك بغرض االستمتاع        ،رحالت ملتزمة بيئياً   •

  ).2006 عية،بوابة التنمية المجتم(  ومالمحها الثقافية،وتأمل البيئة الطبيعية

 والذي يوضح العالقة التي تربط الـسياحة        ، والترويحي عن النفس   ،هي تلك النوع الترفيهي    •

  ).2008 الشركة العربية للنشر األلكتروني،( .بالبيئة

 الخلـل،   إلـى  ولم يتعرض توازنها الطبيعي      ،لحق بها التلوث  ي مناطق طبيعية لم     إلىًالسفر   •

  وحضاراتها في الماضي والحاضرً    ، وحيواناتها البرية  ،ا ونباتاته ،وذلك لالستمتاع بمناظرها  

  ).2008 الشركة العربية للنشر األلكتروني،(

 السـكوريان، الـذي     –ايكتور سيبايوس    وكان المهندس المعماري وخبير البيئة المكسيكي،      •

  ً إلى ليشير   1983 قد أستنبط التعبير في عام       ،يعتبره الكثيرون األب الروحي للسياحة البيئية     

 وغير مفسدة نسبيا    ، مناطق طبيعية غير ملوثة    إلىذلك الجزء من السياحة الذي يشمل السفر        

 ، وحيواناتهـا البريـة    ، ومشاهدة نباتات المنطقة   ،بهدف محدد هو التمتع بالمناظر الطبيعية     

 ودراستها سواء كانت لثقافات     ،والتمتع بأي معالم ثقافية موجودة في تلك المناطق        ودراستها،

  ).2004 (جمعية الحياة البرية كما ورد في أو معاصرةًقديمة 

أما جمعية السياحة البيئية الدولية، ومركزها في مدينة بيرلنغتون بوالية فيرمونت، فتعـرف              •

 مناطق طبيعية، يصون البيئة ويحافظ على خيـر         إلىالسياحة البيئية على أنهاً سفر مسؤول       

  ).2004(لحياة البرية  كما ورد في جمعية اوصالح السكان المحلييًن
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  .) أ-2009جمعية الحياة البرية، (غوار  ريحا واألأ محافظة :  1.3 ملحق

  

  
  

  .) أ-2009جمعية الحياة البرية، (ردن  نهر األ: 2.3 ملحق
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  .) أ-2009جمعية الحياة البرية، (البحر الميت  : 3.3 ملحق

  

  
  

  .) أ-2009جمعية الحياة البرية، (جبل قرنطل  : 4.3 ملحق
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  .) أ-2009جمعية الحياة البرية، (وادي القلط  : أ.5.3 ملحق

  

  
  

  .)2009الباحث، (وادي القلط  : ب.5.3 ملحق
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  .) أ-2009جمعية الحياة البرية، (برية صحراء القدس  : 6.3 ملحق

  

  
  

  .) أ-2009جمعية الحياة البرية، (الحديقة النباتية  : 7.3 ملحق
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  .) أ-2009جمعية الحياة البرية، (العوجا  عين : 8.3 ملحق

  

  
  

  .)2009الباحث، (عين الديوك  : 9.3ملحق 
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  .)2009الباحث، (عين النويعمة  : 10.3 ملحق

  

  
  

  .)2009الباحث، (عين شوصة  : 11.3ملحق 
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  .)2009الباحث، (عين السلطان  : أ.12.3شكل 

  

   
  

  .)2000بلدية اريحا، (عين السلطان  : ب.12.3شكل 
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  .) أ-2009جمعية الحياة البرية، (عين الفشخة  : 13.3شكل 

  

  
  

  .)2009الباحث، (عين حجلة  : 14.3 ملحق
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  .)2009الباحث، (عين فصايل  : 15.3 ملحق
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   استمارة االستبيان:1.4 ملحق

  

  
  أبو ديس –جامعة القدس

  كلية الدراسات العليا

  بناء مؤسسات / معهد التنمية المستدامة

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 1/5/2009:التاريخ

  

  :أختي الكريمة/ أخي الكريم

  ...السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  

  :يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان

  

  

آليات مقترحة لتطوير السياحة البيئية في األغوار وتعزيز دورها المتوقع في تحقيق التنمية 

  .المستدامة
 
  

 . جامعة القدس  - بناء المؤسسات    –تطلبات درجة الماجستير في التنمية المستدامة       وذلك استكماال لم  

لذا يرجى التكرم باإلجابة عن فقرات هذه االستبانة باهتمام من أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة مـع                

 .العلم أن البيانات تعامل بسرية تامة لتحقيق أهداف البحث العلمي فقط
 
  

  "شاكرين حسن تعاونكم"

  

  إبراهيم غروف :باحثال

  زياد قنام.د: إشراف
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  : مأل الفراغإلى، باإلضافة يرجى وضع رقم الحالة التي تنطبق عليك :بيانات شخصية

  
A1 أنثى) 2ذكر                                               ) 1    الجنس  
A2  ـ  35-31) 3        سـنة        30-26) 2         سنة فأقل      25) 1    العمر نة   س

 سـنة  50-46) 6      سـنة        45-41) 5        سنة             36-40) 4

   سنة فأكبر56) 8             سنة 51-55) 7

ِA3 دبلـوم عـالي  ) 3              بكالوريوس  ) 2           دبلوم فأقل   ) 1    الدرجة العلمية

  دكتوراة) 5             ماجستير ) 4
A4  التخصص  :  .......................................................................... 
A5      طبيعة المؤسسة التـي

  تعمل بها

هيئات محليـة  ) 4       أهلية) 3         حكومية  ) 2         دولية    ) 1  

  .............: حدد/غير ذلك) 6            قيادات في المجتمع المحلي) 5
A6 اليطبيعة العمل الح  :  .......................................................................... 
A7      سنوات الخبـرة فـي

  العمل الحالي

 سـنوات  9-7) 3        سنوات         6-4) 2         سنوات فأقل      3) 1  

   سنة فأكثر16) 6           سنة  15-13) 5        سنة     12 -10) 4
A8 ال يوجد) 4ضعيف          ) 3متوسط           ) 2كبير          ) 1    م بالسياحيةاالهتما  
A9  ارتبـــاط وظيفتـــك

  بالسياحة 

  معدوم) 4ضعيف           ) 3متوسط           ) 2كبير          ) 1  

  
 مـن التـوازن      مواقع طبيعية تعـيش نوعـاً      إلىهي السفر   :وفي ضوء التعريف اإلجرائي اآلتي للسياحة البيئية      

أو )نباتـات، حيوانات،طيور،مياه،غابـات وجبـال     (الطبيعي بغرض تأمل الطبيعة واالستمتاع بجمال عناصرها        

الدراسة والبحث العلمي بما يعود على المجتمع المحلي بفائدة اقتصادية واجتماعية في ظـل تعـاون بـين كافـة                    

نحوالمحافظة على سالمة واسـتدامة      ) ذات العالقة  الزائرين، المجتمع المحلي،الجهات الرسمية وغيرها    (األطراف

  .هذه المواقع وعناصرها

  

  -:الرجاء اإلجابة على ما يأتي من األسئلة

ما أهم المواقع التي تمتلك مقومات الموقع السياحي البيئي في محافظة أريحا واألغوار بحسب حجم الـسياحة                 ) ب

  .كرها مع تحديد حجم السياحة المتوقعالمتوقع، وفي حالة وجود مواقع أخرى ترشحها يرجى ذ

  

  ضعيفة  متوسطة  كبيرة المواقع   ضعيفة  متوسطة  كبيرة المواقع 

B1 نهر األردن        B11 عين السلطان        

B2  البحر الميت        B12 عين الفشخة        

B3 جبل قرنطل        B13 عين حجلة        

B4  وادي القلط        B14 عين فصايل        

B5   وغير موجودة أعاله مواقع مرشحه       برية صحراء  
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  القدس

B6 الحديقة النباتية        B15         

B7 عين العوجا        B16         
B8 عين الديوك        B17         
B9 عين النويعمة        B18         

B10 عين شوصه        B19         

  

  .معيقات السياحة عموماً والسياحة البيئية خصوصاً) ج

  الرقم
 

السياحة عموماً والسياحة البيئية  تمثل التالية أهم معيقات - أ

 .خصوصاً على المستوى المؤسسي

درجة 

  كبيرة

درجة 

  متوسطة

درجة 

  ضعيفة

C1 في مجال السياحة) ...الحكومي،الخاص،الدولي،( ضعف االستثمار.        

C2 غياب استراتيجية وطنية سياحية.        

C3 عدم وضع السياحة على أولويات الحكومة.        

C4 دة بيانات سياحية حديثةعدم توفر قاع.        

C5 ضعف ثقافة السياحة لدى العاملين في القطاع السياحي.        

C6 غياب التأهيل للكوادر المتوفرة.        

C7 غياب المظلة المؤسسية التي تجمع كافة األطراف المعنية بالسياحة.        

C8 غياب خطط تطويرية لدى المؤسسات العاملة في القطاع السياحي.        

C9 عدم اإلشراك الفاعل للمجتمع المحلي في العملية السياحية.        

C10 

ضعف التنسيق بين وزارة الـسياحة وأطـراف النـشاط الـسياحي            

الـوزارات األخـرى، القطـاع الخـاص، المؤسـسات          (األخرى  

  .)...العلمية،

      

C11 عدم تالئم القانون السياحي المتبنى مع واقع الحياة الفلسطينية.        

C12 ضعف اإلعالم السياحي.        

C13  خرائط سياحية،(نقص مواد اإلرشاد السياحي...(.        

C14 عدم قيام الهيئات المحلية بالدور المتوقع منها.        

C15 ضعف أداء وزارة السياحة.        

 تمثل التالية أهم معيقات السياحة عموماً والسياحة البيئية خصوصاً على -ب

  .المستوى السياسي

 درجة

  كبيرة

درجة 

  متوسطة

درجة 

  ضعيفة

C16 عدم القدرة على الوصول لبعض المواقع السياحية.        

C17 مناطق عسكرية،(إغالق بعض المناطق...(.        

C18 المستوطنات.        

C19 منع السياح العرب من الزيارة.        

C20  أ، ب، ج(التقسميات اإلدارية التفاق أوسلو(.        
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C21  وطنية على المعابرعدم وجود سيادة.         

  . تمثل التالية أهم معيقات السياحة عموماً والسياحة البيئية خصوصاً على المستوى الموارد الطبيعية- ج

C22 االستغالل الجائر للموارد الطبيعية.        

C23 النباتي، الحيواني/( استمرار فقدان التنوع الحيوي(.        

C24 الينابيع(ه ضعف تدفق العديد من مصادر الميا(.        

C25 

فقدان األغوار نسبًيا، لميزة المناخ بالمقارنة مـع منـاطق الـضفة            

   .الغربية

      

C26 التلوث البيئي.        

  . تمثل التالية أهم معيقات السياحة عموماً والسياحة البيئية خصوصاً على المستوى البنى التحتية والفوقية-د

C27  السياحيةنقص المرافق الصحية في المواقع.        

C28 

فـي  ) الهـاتف /شبكات المياه/الكهرباء(غياب البنية التحتية األساسية    

  .المواقع السياحية

      

C29 نقص الخدمات السياحية.        

C30 

غياب واضح ألبسط عناصر الخدمة السياحية في محـيط المواقـع           

  .)......./كشك تسوق(السياحية 

      

C31 

بين المواقع  ) قة، مليئة بالحفر  طرق ضي /(غياب طرق اتصال مؤهلة   

  .السياحية

      

C32  أالماكن السياحية بسهولةإلىغياب نظام مواصالت للوصول .        

C33 غياب مواقف لوسائل النقل السياحي.        

C34 نقص مراكز استقبال السائحين.        

C35 عدم وجود مركز إرشاد سياحي في المواقع السياحية.        

C36 ف الفندقيةعدم كفاية الغر.        

C37 عدم توفر وسائل ترفيه للسائحين.        

C38 

بعيـداً عـن المواقـع      ) ...الفنادق،المطـاعم، (تركز البنى الفوقية    

  .السياحية

      

  . مقومات السياحة البيئية-د

  . تمثل التالية أهم مقومات السياحة البيئية على المستوى الطبيعي- أ

D1 لبحرأخفض نقطة في العالم عن سطح ا.        

D2 وجود البحر الميت الفريد من نوعه في العالم.        

D3 الموقع الجغرافي المتميز لفلسطين.        

D4 توزع مواسم السنة األربع على اشهرها بشكل شبه متساو.        

D5 انفراد األغوار بمناخ متميز نسيباً عن مناطق الضفة الغربية.        

D6  ثبات حالة الجو اليومية(الطقس(.        

D7 التنوعات الواضحة في التضاريس.        
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D8  نباتي/حيواني(غنى المنطقة بالتنوع الحيوي(.        

D9  صدوع/كسور(كثرة المعالم الجيولوجية(.        

D10 تغير صفات الغطاء النباتي بتغير الموسم.        

D11 تغير صفات التنوع الحيواني بتغير الموسم.        

  .ات السياحة البيئية على المستوى المؤسسي تمثل التالية أهم مقوم-ب

D12 قيادة مؤسسية مؤمنة بالسياحة البيئية.        

D13 خطط استراتيجية سياحية.        

D14 كوادر بشرية مؤهلة.        

D15 قواعد بيانات.        

D16 عالقة تشبيك حقيقي بين أطراف النشاط السياحي.        

D17 ًمجتمع مثقف سياحيا.        

D18  الشرائح المجتمعية التي يخاطبها/األدوات(سياحي شامل أعالم(.        

D19 مؤسسات سياحية ذات عالقة قوية بالمجتمع المحلي.        

D20 االستعداد لالستثمار في السياحة البيئية.        

  . آليات االرتقاء بالسياحة البيئية-ه

  .توى المؤسسي تمثل التالية أهم آليات االرتقاء بالسياحة البيئية على المس- أ

E1 تعميم ثقافة السياحة البيئية.        

E2 وضع خطة استراتيجية تركز على السياحة البيئية.        

E3 توفير الخدمات السياحية األساسية في المواقع السياحية البيئية.        

E4 

الرسـمية،الهيئات  (إشراك الجميع في تطوير المواقع السياحية البيئية      

  )...لي،المحلية،المجتمع المح

      

E5 

التنسيق الكامل بين مؤسسات إطراف النشاط السياحي على المستوى         

  .الوطني

      

E6 

فـي  )الجامعات، والمراكـز البحثيـة    (تنشيط دور المؤسسات العلمية   

  .المجال البيئي السياحي

      

E7 تخصيص موارد مالية للرقي بالمواقع السياحية البيئية.        

E8 حة البيئيةتوفير كادر مؤمن بالسيا.        

E9 تطوير األعالم السياحي.        

E10 تشجيع االستثمار السياحي البيئي.        

E11 تطوير التسويق السياحي البيئي.        

  . تمثل التالية أهم آليات االرتقاء بالسياحة البيئية على مستوى المناطق الطبيعية-ب

E12 

ع الـسياحية   في المواق ) للمشاة، السيارات (ممرات مخصصة للحركة    

  .البيئية

      

E13 المحافظة على التنوع الحيوي.        
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E14 التخطيط السياحي لتنظيم التوسع العمراني في المحافظة.        

E15 تأهيل المناطق الطبيعية.        

E16 

ــع      ــيط المواق ــي مح ــة ف ــصناعات اليدوي ــع لل ــاط بي نق

  .)...زجاج،/خزف/مطرزات(السياحية

      

E17 ي في حماية المناطق الطبيعيةإشراك المجتمع المحل.        

E18 تفعيل القوانين البيئية.        

  . الدور المتوقع للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية- و

  . ما هو الدور المتوقع للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال االقتصادي- أ

F1 المساهمة في زيادة الدخل.        

F2 تنويع مصادر الدخل.        

F3 تقليل نسبة البطالة.        

F4 تحسين مستوى معيشة المجتمع المحلي.        

F5 جذب العمالت الصعبة/إدخال.        

F6 جذب االستثمارات األجنبية.        

F7 خلق فرص عمل جديدة.        

F8 توفير خدمات البنية التحتية.        

F9 ئبزيادة إيرادات الدولة من الضرا.        

F10 رفع مستوى جودة المنتج الوطني.        

F11 تحفيز الصناعات التقليدية.        

F12 تشجيع السياحة الداخلية.        

  .ب ماهو الدور المتوقع للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال االجتماعي

F13 تقوية العالقة االجتماعية بين سكان المناطق.        

F14 تقوية ارتباط السكان بالمواقع السياحية.        

F15 تنمية المؤسسات التعليمية.        

F16 إشراك المجتمع المحلي بالتنمية.        

F17 أشراك المجتمع المحلي بالسياحة البيئية.        

F18 ًإيجاد مجتمع مثقف بيئيا.        

F19 تنظيم العالقات االجتماعية بما يخدم البيئة.        

F20 جاد ثقافة جديدة تختص بالعمل الجماعيإي.        

F21 توفير تسهيالت استجمام للسكان المحليين في محيطهم.        

F22 مشاركة مجتمعية بإشراك اكبر عدد ممكن من المجتمع المحلي.        

  . ماهو الدور المتوقع للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال الصحي- ج

F23 وير المرافق الصحية في المنطقةتط.        

F24 تشجيع الطب البيطري.        
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F25 ًرفع المستوى الصحي عموما.        

F26 

زيادة عـدد المراكـز الـصحية فـي محـيط المواقـع الـسياحية          

  .)ثابتة،متحركة/(

      

F27 توفير مياه نظيفة.        

F28 وفرة المواد الغذائية الجيدة.        

  . للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال الثقافي ماهو الدور المتوقع-د

F29 تعميم ثقافة السياحة البيئية.        

F30 التبادل الثقافي مع السياح.        

F31 ًالسياح طريق لنشر ثقافة المجتمع المحلي عالميا.        

F32  حليمن المجتمع الم) ...األثري،الطبيعي،(اهتمام أكبر بالتراث.        

F33 اعرف بلدك(توسع في مجال المعرفة الوطنية(.        

  . ماهو الدور المتوقع للسياحة البيئية في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجال البيئي-ه

F34 تعميم الثقافة البيئية.        

F35 تطور في برامج حماية البيئة.        

F36 تأهيل الموارد الطبيعية.        

F37 ل أكثر استدامة للموارد الطبيعيةاستغال.        

F38 محاربة التلوث.        

F39 والدة مجتمع محلي محب للبيئة.        

F40 تطور في مفاهيم أعادة االستخدام.        

F41 المحافظة على البيئة.        

F42 حماية المصادر من االستنزاف.        

F43 يالتوظيف الجيد للموارد الطبيعة لخدمة المجتمع المحل.        

F44 تحسن في إدارة النفايات الصلبة.        

F45 تحسن في إدارة المياه العادمة.        

F46 كهجرة الطيور،( تعميق دراسة الحياة البرية...(.        

  

  "مع االحترام"

  

  إبراهيم غروف
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   االستبانةمحكميناسماء  :2.4ملحق 

  

  التخصص  المؤسسة  األسم  الرقم

  تنمية   أبو ديس-قدسجامعة ال   فدوى اللبدي.د  -1

  تربية   أبو ديس-جامعة القدس   غسان سرحان.د  -2
  جغرافيا   أبو ديس-جامعة القدس  فايز فريجات.د 3-
  ادارة  مؤسسة جايكا  عبد الناصر مكي.د 4-
  بيئة  جمعية الحياة البرية  عماد األطرش.أ 5-
  سياحة  وزارة السياحة  ابراهيم جاد اهللا.أ 6-
  لغة عربية  سة البحتريمدر  أحسان غروف.أ 7-
  تحليل احصائي  مدرسة عين السلطان  بيهس محارمة.أ 8-

  

  



  

141 
 

   المقابلةستمارةا :3.4ملحق 

  

  :قراءة واقع السياحة البيئية -1

  .مفهوم السياحة البيئية  - أ

أو التي ترشحها ألن تكون مواقع سياحة بيئية مع ترتيبها بحسب /أهم المواقع السياحة البيئية  - ب

  .توقع نجاحها

  .جم السياحة البيئيةح  - ت

  

  :أهم معيقات السياحة البيئية -2

  .المؤسسية  - أ

  .السياسية  - ب

  .الموارد الطبيعية  - ت

  .بنى تحتية وفوقية  - ث

  

  : مقومات السياحة البيئية-3

  .طبيعية  - أ

 .مؤسسية  - ب

  

  : آليات االرتقاء بالسياحة البيئية-4

  .مؤسسيا  - أ

  .المناطق الطبيعية  - ب

  

  :ي تحقيق تنمية المجتمعات المحلية في المجاالت ماهو الدور المتوقع للسياحة البيئية ف-5

  .االقتصادي  - أ

  .االجتماعي  - ب

  .الصحي  - ت

  .الثقافي  - ث

  .البيئي  - ج
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  ةأسماء شخصيات المقابل :4.4ملحق 

  
  الصفة الوظيفية  المؤسسة  االسم  الرقم

  نائب محافظ أريحا  محافظة أريحا   ماجد الفتياني.أ  -1

  تنشيط السياحة في األغواررئيس هيئة   هيئة تنشيط السياحة  سامي مسلم.د  -2

  مدير عام في مؤسسة جايكا  مؤسسة جايكا  عبد الناصر مكي.د  -3

  مدير السياحة واآلثار في أريحا  وزارة السياحة   أياد حمدان.أ  -4

   اإلغاثة الزراعية جمعيةرئيس  اإلغاثة الزراعية  أسماعيل دعيق.د  -5

  تنفيذي لجمعية الحياة البريةالرئيس ال  جمعية الحياة البرية   عماد األطرش.أ  -6

  مدير عام في وزارة السياحة  وزارة السياحة   إبراهيم جاد اهللا.أ  -7

  مدير عام في سلطة جودة البيئة  سلطة جودة البيئة   أيمن أبو ظاهر.أ  -8
  رئيس بلدية أريحا  بلدية أريحا   حسن صالح.أ  9-

مجلس قروي النويعمة   غالب عواطلة.أ 10-

  والديوك الفوقا

  رئيس المجلس قروي النويعمة والديوك الفوقا
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