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امللخص
ٜٗسف ايبشح إىل حتسٜس ايسٚض ايصٟ تًعب٘ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ يف حتكٝل َٛاضز 

يألدٝاٍ ايكاز١َ َٔ خالٍ ت١ُٝٓ غٝاس١ ب١ٝ٦ٝ َػتسا١َ، زاخٌ إقًِٝ ادتبٌ األخطط 

 ٚأنجطٖا، قًِٝ ادتبٌ األخطط َٔ أندل االقايِٝ يف يٝبٝاإٜعس يف يٝبٝا، سٝح  

، إال إٔ ٖصٙ املكَٛات ضغِ أُٖٝتٗا ٚايب١ٝ٦ٝ اؾ١ٝجكايطبٝع١ٝ ٚايُٛاضز يً اَتالنًا

ػتجُط مل ُتٚ قازض ع٢ً حتطٜو عذ١ً االقتصاز،ٚقسضتٗا ع٢ً تكسِٜ ْؿاط غٝاسٞ 

ٜطًا يف زتاٍ ايسضاغات اييت أبؿهٌ تُٟٓٛ يٝؼ ؾكط يف زتاٍ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ٚإمنا 

ٚتططم ايبشح إىل  قًِٝإلدلظ ايك١ُٝ ٚاإلَهاْٝات ٚاملكَٛات اييت ٜتُتع بٗا ٖصا اُت

ٚدٗٛز ايسٚي١ يف غٔ ايكٛاْني يًشؿاظ ع٢ً  حتسٜس ايعالق١ بني ايػٝاس١ ٚايب١٦ٝ

ايب١٦ٝ، َع تٛضٝح أُٖٝتٗا ذتؿغ ٚصٝا١ْ ايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ ٚايػطا٤ ايٓباتٞ ٚايتٓٛع 

 يصٟ ٜعخط ب٘ إقًِٝ ادتبٌ األخطط.ايبٝٛيٛدٞ ا
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Eco- tourism in the province of Green Mountain and its 

role an achieving sustainable development in Libya 

 Abstract 
The research aims to identify the role that eco-tourism in 

achieving resources for future generations through the 

development of sustainable eco-tourism, within Jabal al-Akhdar 

territory in Libya, and discussed the relationship among tourism 

,environment, knowledge and define the pollution and what 

government efforts did to enact new laws to conserve 

environment, while clarifying its importance and rules for the 

conservation and preservation of the natural environment, 

vegetation and biodiversity of Jabal al-Akhdar territory 

 قذهت  امل
ٚاضتؿع َػت٣ٛ ، بعس اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ تطٛضت ٚغا٥ٌ ايٓكٌ بؿهٌ نبرل

، ٚايتػٜٛل ايػٝاسٞ، ٚأْؿط١ ايذلٜٚر، ٚأٚقات ايؿطاؽ، ايتعًِٝ ٚايجكاؾ١ ٚاملعٝؿ١

ايهبرل ايصٟ ؾٗسٙ ايعامل يف ايػٝاس١ ايسٚي١ٝ سٝح إٔ عسز  ذ١ ايتطٛضٚناْت ايٓتٝ

إىل  1999ًَٝاض زٚالض، ٚٚصٌ عاّ  2ًَٕٝٛ غا٥ح أْؿكٛا  25سٛايٞ  1950ايػٝاح نإ عاّ 

 .ًَٝاض زٚالض 460ًَٕٝٛ غا٥ح أْؿكٛا  670

ًَٕٝٛ  998ؿع عسز ايػٝاح ايسٚيٝني َٔ ٚٚؾكًا ملٓع١ُ ايػٝاس١ ايعامل١ٝ ؾكس أضت

، أٟ مبعسٍ منٛ غ2016ًَٟٕٛٓٝٛ غا٥ح عاّ  1235إىل  2011غا٥ح ٚؾل اسصا٥ٝات عاّ 

 1073% نُا اضتؿعت خالٍ ْؿؼ ايؿذل٠ ايعا٥سات ايٓامج١ عٔ ايػٝاس١ ايسٚي١ٝ َٔ 4.4

ًػت % ٚب2.6ًَٝاض زٚالض أٟ مبتٛغط َعسٍ منٛ غٟٓٛ قسضٙ  1220ًَٝاض زٚالض إىل 

ًَٝاض يًّٝٛ ايٛاسس أٚ َا ٜعازٍ  3.34َا ٜٓاٖع  2016عا٥سات ايػٝاس١ ايسٚي١ٝ يف عاّ 

)ايػٝاس١ ايسٚي١ٝ يف ايسٍٚ األعطا٤ يف َٓع١ُ ايتعإٚ زٚالض يهٌ غا٥ح ٚاؾس 988

 (1( ص.2017اإلغالَٞ: اآلؾام ٚايتشسٜات 
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ٞ، ٖٚصاايتطٛض ايهبرل أظٗط األ١ُٖٝ ايهبرل٠ يًػٝاس١ نٓؿاط إْػاْ 

ٚاقتصازٟ، ٚمل ٜكـ ايتطٛض إىل يًػٝاس١ َٚؿاُٖٝٗا عٓس ٖصا اذتس بٌ ؾطضت 

ايتأثرلات ايب١ٝ٦ٝ يًػٝاس١ ايبعس ايب٦ٝٞ شلا، ٚتبًٛض بصيو َؿّٗٛ، أٚ َصطًح ايػٝاس١ 

ايب١ٝ٦ٝ، ٚظٗطت نؿهٌ َٔ أؾهاٍ ايٓؿاط اإلْػاْٞ يتُاضؽ زٚضٖا، ٚتكّٛ بعًُٗا يف 

ٔ ايتًٛخ نُا ؾعًت غرلٖا َٔ األْؿط١،  باغتعاز٠ احملاؾع١ ع٢ً ايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ َ

سٜٝٛتٗا، ٚغالَتٗا، ٚصشتٗا، ْٚعاؾتٗا، ٚحتػني ظطٚؾٗا ٚأٚضاعٗا.

 : Problem of The study هشكلت الذراست
 اَتالنًا ٚأنجطٖا، قًِٝ ادتبٌ األخطط َٔ أندل االقايِٝ يف يٝبٝاإٜعس 

 ٚقسضتٗا ع٢ً، ٖصٙ املكَٛات ضغِ أُٖٝتٗاإال إٔ  ٚايب١ٝ٦ٝ جكاؾ١ٝايطبٝع١ٝ ٚايُٛاضز يً

ػتجُط ُت املػا١ُٖ يف ايبٓا٤ االقتصازٟ ٚاملػا١ُٖ يف ايسؾع بعذ١ً ايت١ُٝٓ إال اْٗا مل

ٜطًا يف زتاٍ ايسضاغات اييت أبؿهٌ تُٟٓٛ يٝؼ ؾكط يف زتاٍ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ٚإمنا 

، ٚاييت َٔ خالشلا تكاّ ِقًٝإلدلظ ايك١ُٝ ٚاإلَهاْٝات ٚاملكَٛات اييت ٜتُتع بٗا ٖصا اُت

املؿاضٜع ايت١ُٜٛٓ ايػٝاس١ٝ ٚحتكٝل ت١ُٝٓ غٝاس١ٝ ب١ٝ٦ٝ َػتسا١َ اييت تتٓاغب َع 

:ايتػاؤالت ايتاي١ٝططح تَٚٔ خالٍ شيو ايب١٦ٝ يتهٕٛ شخطًا ألدٝاٍ املػتكبٌ، 

ٚاالغتؿاز٠ َٓٗا ادتبٌ األخطط،  قًِٝإبٌ ابطاظ املٛاضز ايب١ٝ٦ٝ زاخٌ َا ٖٞ ُغ 

 زٕٚ املػاؽ باملٛاضز ايطبٝع١ٝ؟  اقتصازًٜا

ثط االقتصازٟ ٚاالدتُاعٞ ٚايجكايف ايصٟ غٝعهػ٘ ايتٛد٘ اىل َجٌ ٖصا الآَا ٖٛ  

 املٛاضز يف إقًِٝ ادتبٌ األخطط؟ 

َاّ حتكٝل ت١ُٝٓ غٝاس١ٝ َػتسا١َ تعتُس أَا ٖٞ املؿهالت ٚايعٛا٥ل اييت تكـ  

 ٓعٝؿ١؟ ايب١٦ٝ ايػٝاس١ ايع٢ً 

إٔ تًعب٘ احملُٝات يف حتكٝل ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ زاخٌ  َا ايسٚض ايصٟ ميهٔ 

 ؟ قًِٝاإل
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 أهويت الذراست 
سٝح تهُٔ أ١ُٖٝ ايسضاغ١ يف ايتعطف ع٢ً َكَٛات إقًِٝ ادتبٌ األخطط َٔ 

تطنع ايسضاغ١ ع٢ً ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ َٚس٣ تأثرلٖا زاخٌ إقًِٝ ادتبٌ األخطط َٔ 

املػتسا١َ اييت تػع٢   ٚعالقتٗا بايت١ُٝٓ ،، ايجكاؾ١ٝايٓٛاسٞ االقتصاز١ٜ، االدتُاع١ٝ

اىل تٛضٝح، ٚحتسٜس املكَٛات ايطبٝع١ٝ، ٚايبؿط١ٜ اييت ٜتُتع بٗا اإلقًِٝ َٔ ايٓاس١ٝ 

ايػٝاس١ٝ إال إ ٖصا اإلقًِٝ ال ٜعاٍ ٜؿتكط إىل ايسضاغات َٔ ْاس١ٝ ؾطاًل عٔ ايتصشط 

يػطا٤ ايٓباتٞ ٚاملٓاطل األثط١ٜ  ط١ًٝ عكٛز َطت، ٚاالُٖاٍ ٚايعسـ ايعؿٛا٥ٞ ع٢ً ا

ٚغٛف ُتدلظ ايسضاغ١ أٜطًا ْعط٠ ٚاضش١، ٚؾا١ًَ خاص١ يًُٗتُني بؿ٦ٕٛ ايت١ُٝٓ 

ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ يٝؼ ؾكط ع٢ً َػت٣ٛ اإلقًِٝ ستٌ ايسضاغ١ بٌ ع٢ً َػت٣ٛ 

 زٚي١ يٝبٝا.

 أهذاف الذراست 
اآلتٞ تهُٔ أٖساف ايسضاغ١ يف

ب٦ٝٞ ايطأٖ يًػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ زاخٌ إقًِٝ ادتبٌ األخطط اي حتًٌٝ ايٛضع ايتُٟٓٛ

 يف ظٌ ايٛضع اذتايٞ ٚاالستُايٞ ايصٟ متط ب٘ يٝبٝا.

ايٓٗٛض بايت١ُٝٓ  اإلقًِٝ يفإٜطاح زٚض ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ يف املٓاطل ادتب١ًٝ زاخٌ . 2

 االقتصاز١ٜ، ٚاالدتُاع١ٝ ٚصٛاًل إىل ايت١ُٝٓ املػتسا١َ

االقًِٝ َٔ َكَٛات غٝاس١ٝ طبٝع١ٝ، ٚب١ٝ٦ٝ، َٚٛضٚخ ثكايف األَط إبطاظ َا ٜتُتع ب٘ 

 ايصٟ ميهٔ إٔ ٜػاعس ع٢ً إعساز خط١ اغذلاتٝذ١ٝ ت١ُٜٛٓ بٗسف اغتػالٍ اإلقًِٝ.

َعطؾ١ املعٛقات اييت تٛاد٘ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ، ٚايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ زاخٌ اإلقًِٝ ٚغبٌ . 4

 تصيًٝٗا ٚسًٗا.

احملُٝات ايطبٝع١ٝ باعتباضٖا أسس ضنا٥ع ايػٝاس١  َػتكب١ًٝ يتطٜٛطٚضع خط١ . 5

 ايب١ٝ٦ٝ يإلقًِٝ يًٛصٍٛ إىل ت١ُٝٓ غٝاس١ٝ ب١ٝ٦ٝ َػتسا١َ.
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 هنهجيت الذراست  
َصازض ايبٝاْات:اوالً 

مت االعتُاز يف ٖصٙ ايسضاغ١ ع٢ً ايسضاغ١ اذتك١ًٝ نُصسض ض٥ٝؼ يًبٝاْات َٔ 

ص يف ايػٝاس١ باإلضاؾ١ إىل االتصاٍ خالٍ املكابالت ايؿدص١ٝ َع أٌٖ االختصا

بايٛظاضات ٚاشل٦ٝات شات االختصاص يًشصٍٛ ع٢ً ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ارتاص١ 

 بايسضاغ١

. نُا مت اذتصٍٛ ع٢ً بٝاْات َٓاخ١ٝ حملط١ ؾشات َٔ َطنع االضصاز ادت١ٜٛ 2

 (  2012اىل  2007ططابًؼ ٚشيو يًؿذل٠ َٔ )

سٜس َٓطك١ ايسضاغ١ ٚاغتدالص بعض ايبٝاْات . مت اغتدساّ بطْاَر قٛقٌ اٜطخ يتش3

 املها١ْٝ ملٓطك١ ايسضاغ١ 

 Digital Elevation Model. نُا مت االغتعا١ْ بُٓٛشز ايتططؽ ايطقُٞ 4

(DEM) 

املٓٗر ايٛصؿٞ:ثبنيبً 

ٜتِ مجع ايبٝاْات َٔ املصازض، ٚاملطادع ٚايهتب املتٛؾط٠ باملهتبات، ٚاملٛاقع 

ط، ٚايٓؿطات، ٚادتطا٥س اإليهذل١ْٝٚ، ٚنٌ إصساضات حتتٟٛ ع٢ً اإليهذل١ْٝٚ، ٚايتكاضٜ

 بٝاْات ٚصؿ١ٝ غٝتِ جتُٝعٗا، ٚإعسازٖا يتشًٌٝ ايبٝاْات ايجا١ْٜٛ.

 املٓٗر ايتاضغتٞ:ثبلثبً 

غتتبع ايسضاغ١ املٓٗر ايتاضغتٞ ايصٟ غٝتطُٔ َٔ خالي٘ غطز نصيو 

 ايتطٛض ايتاضغتٞ يًػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ

 اْٞ:املػح املٝسرابعًب 

سٝح مت اغتدساّ اإلغتبا١ْ نأزا٠ ض٥ٝػ١ٝ يًسضاغ١ )ايبٝاْات األٚي١ٝ( َٔ 

 60خالٍ تصُِٝ إغتُاضتٞ اغتبٝاْإسساُٖا َٛد١ٗ رتدلا٤ ايػٝاس١ يف يٝبٝا بعسز 

 ع١ٓٝ.  200ع١ٓٝ ٚ األخط٣ َٛد١ٗ يًػٝاح احملًٝني بإقًِٝ ادتبٌ األخطط بعسز 
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: Limits of The Studyسسٚز ايسضاغ١ خبهسب

 تتُجٌ سسٚز ايسضاغ١ ؾُٝا ًٜٞ: 

، ضنعت ايسضاغ١ ع٢ً ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ يف إقًِٝ ادتبٌ األخططاذتسٚز املها١ْٝ

سسٚز ايسضاغ١ ع٢ً اقًِٝ ادتبٌ  ٚتكتصط، ٚزٚضٖا يف حتكٝل ايت١ُٝٓ املػتسا١َ يف يٝبٝا

 غطبًا. تٛنطٙ خطط َٔ زض١ْ ؾطقًا ست٢األ

، 2019ست٢ عاّ  2017ع بٝاْات ايسضاغ١ ايٓعط١ٜ َٔ مت جتُٝاذتسٚز ايعَا١ْٝ

   5ست٢ ؾٗط 2ٚإعساز  ٚتٛظٜع قٛا٥ِ ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ يف ايؿذل٠ َٔ ؾٗط

 املفبهين والتعريفبث احملذدة لنشبط السيبحت البيئيت.1

  تعطٜـ ايب١٦ٝ: -1.1

ٔ تعطٜـ ٚميه احملٝط.أٚ ، أٚ املٓعٍ، قا١َايب١٦ٝ يف ايًػ١ ايعطب١ٝ تعين َهإ اإل

، احملٝط املازٟ ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘ اإلْػإ مبا ٜؿٌُ َٔ َا٤" بأْٗا  -ايب١٦ٝ اصطالسًا

   ".ٚنا٥ٓات س١ٝ، َٚٓؿآت أقاَٗا إلؾباع سادات٘، ٚتطب١، ٖٚٛا٤

ٜعتدل عًِ ايب١٦ٝ َٔ ايعًّٛ اذتسٜج١ إش ميهٔ ايكٍٛ بإٔ عًِ ايتبٝؤ ٚ

Ecology   َٚصطًح ايب١٦ٝEnvironment ؿاض يف االٚغاط ايع١ًُٝ بسأت باالْت

 (،2012)خًٝـ َصطؿ٢ غطاٜب١ )َٔٓص َطًع ايٓصـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ايعؿطٜ

 (13ص

اىل ايًػ١ ايعطب١ٝ بعباض٠ " عًِ ايب١٦ٝ " اييت   Ecologyٚقس ُتطمجت ن١ًُ 

بعس زَر  1866عاّ  Arnest Haeckelضْػت ٖٝذٌ أملاْٞ ٚصؿٗا ايعامل األ

ؾٗا ، َٚعٓاٖا عًِ ٚعّطLogosٚ، َٚعٓاٖا َػهٔ، Oikesنًُتني ْٜٛاْٝتني ُٖا 

 ٘"."ايعًِ ايصٟ ٜسضؽ عالق١ ايها٥ٓات اذت١ٝ بايٛغط ايصٟ تعٝـ ؾٝ: بأْٗا

 (16(،ص2012)خًٝـ َصطؿ٢ غطاٜب١ )

  طبٝع١ ايعالق١ بني ايػٝاس١ ٚايب١٦ٝ:

ٚضعت َٓع١ُ األَِ املتشس٠، َٚٓع١ُ ايػٝاس١ ايعامل١ٝ إعالًْا َؿذلنًا سٍٛ 

يتآخٞ بني ايػٝاس١ ٚايب١٦ٝ بٗسف ْؿط ايٛعٞ ايب٦ٝٞ بني أؾطاز اجملتُع ايسٚيٞ، ا
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ٚتٛدٝ٘ أْعاض ايسٍٚ ايػٝاس١ٝ املطٝؿ١ إىل أ١ُٖٝ ٚضع االعتباضات ايب١ٝ٦ٝ يف اذتػبإ 

عٓس ايكٝاّ بأْؿط١ ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ، ُٚعكست ايعسٜس َٔ املؤمتطات يف شتتًـ ايسٍٚ 

 اس١.  ملٓاقؿ١ ايعالق١ بني ايػٝ

ٚايب١٦ٝ، ٚنُجاٍ ع٢ً شيو َؤمتط ايػٝاس١ ٚايب١٦ٝ ايصٟ عكس مبس١ٜٓ نٝٛبٝو بهٓسا 

 نُؤؾط َِٗ ع٢ً اٖتُاّ ايعامل بايب١٦ٝ يف زتاٍ ايػٝاس١. 2002َٔ َاٜٛ  29يف 

  اآلثاض ايػًب١ٝ يًػٝاس١ ع٢ً ايب١٦ٝ: -3.1

َُ شا مل تتِ صعب اإلصالح ٚايذلَِٝ إ ،ٓتذًا قاباًل يًؿٓا٤ملا ناْت ايب١٦ٝ 

ؾٝٗا ت١ُٝٓ تتذاٚظ طاقتٗا ايكص٣ٛ، ؾإٕ  تأٚ سسث، احملاؾع١ عًٝ٘ ٚصٝاْت٘ عًًُٝا

ميهٔ إٔ تتػبب يف إسساخ ضطض غرل َكصٛز ، ٚايػٝاس١ ٖٚٞ ْؿاط َػتًٗو يًب١٦ٝ

، ٖٚٞ نػرلٖا َٔ قطاعات ايت١ُٝٓ شلا آثاض غًب١ٝ ٚاظتاب١ٝ ٜتعصض إصالس٘ بػٗٛي١

 َٚٔ أِٖ آثاضٖا ايػًب١ٝ ٚاييت تطط بايب١٦ٝ َا ًٜٞ:ع٢ً ايب١٦ٝ مبدتًـ أؾهاشلا، 

 ايُٓٛ ايٛاغع يًُؿاضٜع ايت١ُٜٛٓ ايػٝاس١ٝ ع٢ً سػاب ايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ،

 اآلثاض ايب١ٝ٦ٝ.غٛف ٜٓتر عٓٗا غًػ١ً َٔ سٝح إٕ ايت١ُٝٓ ايعُطا١ْٝ يف ايػٝاس١ 

سٝح  س ايػٝاسٞ،نجط٠ أعساز ايػٝاح ايصٟ ٜؿٛم ايكسض٠ االغتٝعاب١ٝ يًُكص

 أْ٘ َٔ ايطبٝعٞ تٛقع ظٜاز٠ ْػب١ املًٛثات ٚايٓؿاٜات يف املٓاطل األنجط تطنعًا يًػٝاح.

نُا ٜؤزٟ تعاٜس األْؿط١ ايػٝاس١ٝ إىل ايتأثرل يف ايتٓٛع اذتٟٝٛ 

Biodiversity ٞخاص١ً يف املٓاطل اييت تعاْٞ َٔ ايطعـ ايب٦ٝ . 

ٛخ اشلٛا٥ٞ، ٚايصٟ ٜٓتر عٔ االغتدساّ ايهبرل قس تتػبب ايػٝاس١ يف ايتً -4.3.1

 يٛغا٥ٌ ايٓكٌ املدتًؿ١.

التلىث البيئي وتأثرياته 
َؿّٗٛ ايتًٛخ:

ُٜع٢ٓ بهاؾ١ ايططم اييت بٗا ٜتػبب ايٓؿاط ايبؿطٟ يف  ايتًٛخ ايب٦ٝٞ َصطًح 

 إذتام ايططض بايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ.
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ارتٛاص ايب١ٝ٦ٝ مما قس ٜؤزٟ بططٜل  ٜٚعطف تًٛخ ايب١٦ٝ بأْ٘ " أٟ تػٝرل يف

َباؾط أٚ غرل َباؾط إىل اإلضطاض بايها٥ٓات اذت١ٝ أٚ املٓؿآت أٚ ٜؤثط ع٢ً مماضغ١ 

 (31(،ص2012)أمحس عبس ايٖٛاب عبس ادتٛاز).اإلْػإ ذتٝات٘ ايطبٝع١ٝ

االٖتُاّ بايب١٦ٝ يف يٝبٝا:

ّ  1982( يعاّ 7إْٛ ضقِ )أٚيت يٝبٝا إٖتُاًَا نبرلًا بايب١ٝ٦ٝ َٔ خالٍ ايك

سٝح سسز تعطٜـ )ايب١٦ٝ(، ٚ)ايصش١ ايب١ٝ٦ٝ(، ٚ)تًٛخ ايب١٦ٝ(، ٚاغتٗسف اذتس َٔ

ايتًٛخ ايب٦ٝٞ، ٜٚتطًب َٔ ناؾ١ األؾداص ايطبٝعٝني، ٚاملعٜٓٛني غٛا٤ ناْٛا 

َٛاطٓني، أٚ أداْب اذتس َٔ ايتًٛخ بأندل قسض ممهٔ، ٚايتعإٚ َع ادتٗات املدتص١ 

تعني ع٢ً ناؾ١ ادتٗات ايعا١ًَ يف زتاٍ ايت١ُٝٓ ايٛط١ٝٓ، ٚايعُطا١ْٝ يف شيو، ٜٚ

 َطاعا٠ ايػبٌ ٚايٛغا٥ٌ ايالظ١َ يًشؿاظ ع٢ً ايتٛاظٕ ايب٦ٝٞ.

  هفهىم السيبحت البيئيت 

ايعٛز٠ يًطبٝع١ سٝح ٜكّٛ ايػا٥ح بايذلزز ع٢ً ب تبط منط ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٜٝط

َعاٚي١ ايصٝس  أْؿطت٘ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ عَٓاطل ادتصب ايب١ٝ٦ٝ، ٚايطبٝع١ٝ، ٚتذلن

 ايدلٟ، ٚتػًل ادتباٍ ٚايتدِٝٝ.

 ٖصا ٚتٛدس ايعسٜس َٔ ايتعطٜؿات يًػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ، ٜصنط َٓٗا ع٢ً غبٌٝ املجاٍ  

 َا ًٜٞ: 

غؿط َػ٦ٍٛ إىل َٓاطل طبٝع١ٝ تصٕٛ ايب١٦ٝ، ٚحتاؾغ عًٝٗا، أْٗا تعدل عٔ  ". 1

 .ًًٝا بٗا"ٚتتٛاصٌ َع ايبؿط ايصٜٔ ٜكطٕٓٛ ست

بأْٗا " ايػؿط اىل َٓاطل طبٝع١ٝ مل ًٜشل بٗا  ٚعطؾٗا ايصٓسٚم ايعاملٞ يًب١٦ٝ. 2

ايتًٛخ ٚمل ٜتعطض تٛاظْٗا ايطبٝعٞ اىل ارتًٌ، ٚشيو يالغتُتاع مبٓاظطٖا ْٚباتاتٗا 

 ٚسٝٛاْاتٗا ايدل١ٜ ٚجتًٝات سطاضاتٗا َاضًٝا ٚساضطًا"

تعطٜـ ايػا٥ح ايب٦ٝٞ:

يس١ٜ ايطغب١ يف ايتعطف ع٢ً  ؾدص: عطٜـ ايػا٥ح ايب٦ٝٞ بأْ٘ميهٔ ت1.1.2

كٝك١ٝ ايؿدص١ٝ ع٢ً ارتدل٠ اذت ٚاذتطاض١ٜ ٚاذتصٍٛ األَانٔ ايطبٝع١ٝ
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ٜٚتؿاعٌ  ٚاالدتُاع١ٝ، ٜٚتشٌُ املؿام ٚايصعٛبات ٜٚكبٌ ايتشسٟ يًٛصٍٛ إىل ٖسؾ٘

تهٝـ ست٢ االدتُاع١ٝ، نُا أْ٘ غٌٗ ايجكاؾتِٗ، ٚسٝاتِٗ بَع ايػهإ احملًٝني، 

  بٛدٛز خسَات غٝاس١ٝ بػٝط١، ٜٚهٕٛ إظتابٞ ٚغرل اْؿعايٞ.

ايؿطز ايصٟ ٜتطًع إىل جتطب١ غٝاس١ٝ ٜكِٝ َٔ " نُا ٜعطف اٜطًا بأْ٘ -2.1.2

-42(،ص.ص2014)َصطؿ٢ ٜٛغـ نايف ) خالشلا يف أَانٔ ب١ٝ٦ٝ ملس٠ َٔ ايٛقت.

43) 

أ١ُٖٝ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ:

أ١ُٖٝ خاص١ تهتػب خصٛصٝتٗا َٔ عس٠ دٛاْب إٕ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ شلا 

 أُٖٗا: 

احملاؾع١ ع٢ً ايتٛاظٕ ايب٦ٝٞ، َٚٔ ثِ محا١ٜ اذتٝا٠ ايطبٝع١ٝ ايدل١ٜ  -1.2.2

 ٚايبشط١ٜ ٚادت١ٜٛ.

ٚضع ضٛابط ايذلؾٝس ايػًٛنٞ يف اغتٗالى املٛاضز أٚ اغتعُاشلا، أٚ  -2.2.2

  .آٜاغتدطادٗا

ايػ١ًٗ ايبػٝط١ ايبعٝس٠ عٔ االظعاز ٚايكًل تٛؾط ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ اذتٝا٠  -3.2.2

ٚايتٛتط اييت تؤثط ع٢ً نؿا٠٤ اإلْػإ سٝح تكذلب ب٘ إىل سٝا٠ ايؿطط٠ ايطبٝع١ٝ 

 (51.50(،ص.ص2014.)َصطؿ٢ ٜٛغـ نايف )ٚاذتٝا٠ ايبػٝط١

يًػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ أ١ُٖٝ اقتصاز١ٜ سٝح ثبت ٜكًٝٓا إٔ االقتصاز ٜبشح يف  -2.4.4

املٛاضز ايٓازض٠، ٚأَانٔ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ َٔ أنجط املٛاضز ْسض٠ يف  تععِٝ االغتؿاز٠ َٔ

    ايعامل.

تعطض تاأل١ُٖٝ ايػٝاغ١ٝ يًػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ: ٜعتدل األَٔ ايػٝاغٞ أل١ٜ زٚي١  -5.2.2

ملداطط، أٚ َٔ خالٍ املُاضغات ارتاط١٦ ايطاض٠ بايب١٦ٝ، ٚاحملاؾع١ ع٢ً غال١َ ايب١٦ٝ 

 .ٔ ايػٝاغٞ ألٟ زٚي١، ٖٚٛ َا تكّٛ ب٘ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٜٝعتدلإ َٔ َتطًبات األَ

األ١ُٖٝ االدتُاع١ٝ يًػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ: سٝح تعس ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ صسٜك١  -6.2.2

يًُذتُع تكّٛ ع٢ً االغتؿاز٠ مما ٖٛ َتاح يف اجملتُع َٔ َٛاضز ٚأؾطاز، ٚنصيو ْكٌ 
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،ص.ص ،(١2014 ٚآخطٕٚ ))محع٠ زضاضن.اجملتُعات َٔ ساي١ ايععي١ اىل ساي١ االْؿتاح

68-70) 

قٛاعس ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ

تػاعس يف تكًٌٝ اآلثاض ايػًب١ٝ ميهٔ إٔ  ٚاييتٖٓاى قٛاعس يًػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ، 

 : ٚأُٖٗا َا ًٜٞ يًػٝاس١، ٚاحملاؾع١ ع٢ً املٛاضز ايطبٝع١ٝ، ٚايبؿط١ٜ

جكاؾ١ٝ، ٚاالدتُاع١ٝ تكًٌٝ اآلثاض ايػًب١ٝ يًػٝاس١ ع٢ً املٛاضز ايطبٝع١ٝ، ٚاي -1.3.2

 .يف املٓاطل ايػٝاس١ٝ

 .بأ١ُٖٝ احملاؾع١ ع٢ً املٓاطل ايطبٝع١ٝ نيش٥بتجكٝـ ايػا -2.3.2

أ١ُٖٝ االغتجُاض املػ٦ٍٛ، ٚايصٟ ٜطنع ع٢ً ايتعإٚ َع  ايتأنٝس ع٢ً -3.3.2

ايػًطات احمل١ًٝ َٔ أدٌ تًب١ٝ استٝادات ايػهإ احملًٝني، ٚاحملاؾع١ ع٢ً عازاتِٗ 

 .ِٖٚتكايٝس

إدطا٤ ايبشٛخ االدتُاع١ٝ، ٚايب١ٝ٦ٝ يف املٓاطل ايػٝاس١ٝ، ٚايب١ٝ٦ٝ يتكًٌٝ  -4.3.2

 .(82(،،ص2014)محع٠ زضاضن١ ٚآخطٕٚ) .اآلثاض ايػًب١ٝ

أْٛاع ايػٝاس١ ايب١٦ٝ سػب ايػطض:

تعتُس ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ بؿهٌ عاّ ع٢ً املهْٛات ايطبٝع١ٝ يًب١٦ٝ مبٓاظطٖا 

 ز أْٛاع ايػٝاس١ ايطبٝع١ٝ يتعسز ٖصٙ ايعٓاصط، ٚاييت َٔ أُٖٗا: ارتالب١، ٚيصيو تتعس

غٝاس١ املعاضع أٚ َا ٜػ٢ُ بايػٝاس١ ايطٜؿ١ٝ: ٚؾٝٗا ٜتذ٘ ايػا٥ح اىل ايطٜـ  -1.4.2

 يٛدٛز عٛاٌَ دصب غٝاس١ٝ تٓبع َٔ ايبػاط١ يف سٝا٠ ايطٜـ َٔ ٖس٤ٚ ٚأعُاٍ ظضاع١ٝ.

ْٛاع ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ ٚتكتصط ع٢ً غٝاس١ ايػطؼ: ٚاييت تعتدل َٔ أسسخ أ -2.4.2

ايسٍٚ املط١ً ع٢ً ايبشاض، ٚاحملٝطات مبا حتٜٛ٘ َٔ ب١٦ٝ طبٝع١ٝ، ٚس١ٜٛٝ ) ايتٓٛع 

 ايبٝٛيٛدٞ(، ٚاملٓاغب١ يػٝاس١ ايػطؼ،

ٚاييت تعتدل دع٤ً ال ٜتذع٤ َٔ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ َا غٝاس١ احملُٝات ايطبٝع١ٝ،  -2.2.4

 سٛيٓا يف ايب١٦ٝ ايدل١ٜ ٚايبشط١ٜ،ٖٞ إال َتع١ طبٝع١ٝ مبا ٜٛدس َٔ 

         ايػٝاس١ ارتططا٤ يف ايػٍٗٛ، ٚايػابات، ٚاملٓتعٖات، ٚسسا٥ل اذتٝٛاْات، -4.4.2
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ايػٝاس١ ايعالد١ٝ يف املٓاطل ارتاي١ٝ َٔ ايتًٛخ يف ادتباٍ، ٚايصشاضٟ،  -5.4.2

)خًٝؿ١ َصطؿ٢ .ٚبايكطب َٔ ايٝٓابٝع اذتاض٠ اييت ٜطتازٖا ايػٝاح

 .(127ص،(2012غطاٜب١)

 هقىهبث السيبحت الغبيعيت البيئيت يف إقلين اجلبل األخضر
املٛقع ادتػطايف:

ٜكع اإلقًِٝ يف ادتع٤ ايؿُايٞ ايؿطقٞ َٔ يٝبٝا، ٜٚطٌ ع٢ً غاسٌ ايبشط 

املتٛغط املكابٌ يسٍٚ دٓٛب أٚضبا، ٚحتسٙ َٔ ْاس١ٝ ايؿطم َس١ٜٓ زض١ْ َٚٔ ايػطب 

نِ ؾطم َس١ٜٓ بٓػاظٟ ٚعتسٙ َٔ ايؿُاٍ  70تكع ع٢ً بعس  حتسٙ َس١ٜٓ تٛنط٠ اييت

ايبشط االبٝض املتٛغط َٚٔ ْاس١ٝ ادتٓٛب حتسٙ َٓطك١ ضاؽ ايعًب١ عٓس َٓطك٘ 

ّٜات يف ادتٓٛب ايؿطقٞ َٚٓطك١ املدًٝٞ يف ادتٓٛب ايػطبٞ سٝح اقًِٝ  ايعع

(.96(،ص2017)عبس ايػالّ عبس املٛىل سػٔ اذتساز )ايبًط

.ايتطاضٜؼ -

ٜكصس بايتطاضٜؼ املعامل امله١ْٛ يػطح األضض ٚاملتُج١ً يف اشلطاب ٚايتالٍ 

ٚادتباٍ ٚاألٚز١ٜ ٚايػٍٗٛ ٚاملػطشات املا١ٝ٥ ٚغرلٖا، ٚميجٌ املعٗط ايتطاضٜػٞ إلقًِٝ 

ادتبٌ األخطط ظاٖط٠ ؾطٜس٠ عٔ باقٞ أقايِٝ ايبالز ؾٗٛ ٜأخص ؾهٌ زتُٛع١ َٔ 

ضض١ٝ إىل تهٜٛٓٗا، ؾٗٛ ٜعٗط ع٢ً ؾهٌ ْتؤ باضظ ٜبًؼ املسضدات ايهبرل٠ أزت اذتطنات األ

ّ ؾٛم َػت٣ٛ غطح ايبشط، ٚستصٛض بني ٖطب١ ايبطٓإ َٔ  880أقص٢ اضتؿاع ي٘ 

أٟ  2نِ 28750سٝح ٜػطٞ َػاس١ تبًؼ ْاس١ٝ ايؿطم ٚغٌٗ بٓػاظٟ َٔ ْاس١ٝ ايػطب

(.22(،،ص2014)اَطادع ستُس ع٢ً أبطاِٖٝ )%  َٔ َػاس١ ايبالز1.7بٓػب١ 

 .املٓــار -3.3

ٜعتدل ادتبٌ األخطط َٔ األقايِٝ املتُٝع٠ ع٢ً ايػاسٌ ادتٓٛبٞ يًبشط 

يف  Medail  ٚQuezelاملتٛغط غٛا٤ً َٔ ْاس١ٝ َٓاخ١ٝ أٚ ْبات١ٝ ٚقس سسز نٌ َٔ 

عؿط٠ َٓاطل يًتٓٛع اذتٟٝٛ يف سٛض ايبشط املتٛغط َٔ ضُٓٗا إقًِٝ ادتبٌ  1999

ظٗٛضٙ نؿب٘ دعٜط٠ َتٛغ١ً زاخٌ ايبشط املتٛغط مما األخطط، ٜٚعٛز ٖصا ايتُٝع إىل 
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دعً٘ أنجط تعطضًا يؿعٌ َؤثطات املٓدؿطات ادت١ٜٛ، ٚإىل عاٌَ تٓٛع االضتؿاع َٔ 

ايػٌٗ ايػاسًٞ إىل املصطب١ األٚىل ٚايجا١ْٝ ٚايػؿٛح ادتٓٛب١ٝ مما أز٣ إىل ب٦ٝات 

.(2،ص،)غعٝس أزضٜؼ ْٛح.َٓاخ١ٝ ْٚبات١ٝ َتٓٛع١

غايبا َا ٜطغب ايػا٥شٕٛ يف زضد١ سطاض٠ َعتسي١ َصشٛب١ بططٛب١  اذتطاض٠ 

( إىل إٔ Mieozkowski 1991ْػب١ٝ َٓاغب١، ٚيف ٖصا ايصسز ٜؿرل َٝٛظنٛغهٞ )

زضد١ ١ٜٛ٦َ ٚضطٛب١  27إىل  20املٓار املٓاغب يًٓؿاط ايبؿطٟ شٚ سطاض٠ تذلاٚح َا بني 

املتٛغطات ايؿٗط١ٜ يًشطاض٠ يف  % ٚتؿرل إسصا٥ٝات70% إىل 30ْػب١ٝ تذلاٚح َا بني

يٝبٝا بأْٗا ختتًـ َٔ َهإ إىل آخط َٚٔ ؾصٌ إىل آخط ٚشيو بؿعٌ تأثرل املٛقع 

.(95(،،ص2005)غعٝس صؿٞ ايسٜٔ ايطٝب)ٚاالضتؿاع ٚايكطب َٔ ايبشط

تًعب األَطاض زٚضًا ًَُٗا ٚض٥ٝػًٝا يف ٚدٛز ايػطا٤ ايٓباتٞ ايصٟ ٜهػٛ  األَطاض: -2.3.3

٤ َٓطك١ ايسضاغ١ سٝح تُٓٛ األعؿاب ايكصرل٠ نُا تعزٖط األؾذاض، َععِ أدعا

ٚتهػٛ ارتطط٠ َا تٝبؼ َٓٗا، َٚٔ ثِ ٜعزاز اغتُتاع ايػا٥شني مبٓطك١ 

 .(52(،ص1012)عازٍ أبٛبهط املدلٚى ايهاغح )ايسضاغ١.

ٜٛصـ َٛقع ادتبٌ ارتطط بإٔ غطا٤ٙ ايؿذرلٟ ايطبٝعٞ  ايػطا٤ ايٓباتٞ

منٛ ٚس١ٜٛٝ أؾذاض ايعطعط بؿهٌ خاص، ٚبٓا٤ً ع٢ً ٖصٙ املعاٜرل ؾإٕ َتُٝع، ٚنصيو 

عسزًا ٖاًَا َٔ أمجايٞ املٛاقع اييت مت اختٝاضٖا يتُجٌ ساي١ ايػطا٤ ايٓباتٞ ايطبٝعٞ يف 

 اإلقًِٝ ٚاييت تعتدل أسس املكَٛات ايط٥ٝػ١ٝ يًػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ.

ألخطط، ايتكطٜط )زضاغ١ ٚتكِٝٝ ايػطا٤ ايٓباتٞ ايطبٝعٞ مبٓطك١ ادتبٌ ا

 .(32(،ص2005ايٓٗا٥ٞ)

ٜؿتكط إقًِٝ ايسضاغ١ بؿهٌ عاّ إىل ٚدٛز اذتٝٛاْات ايدل١ٜ، إال اذتٝا٠ ايدل١ٜ

إٔ ٚدٛز بعض األْٛاع ي٘ أ١ُٖٝ يف دصب ايػٝاح، غٛا٤ أناْٛا ستًٝني أٚ غٝاح زٚيٝني 

ٝاح ايكازَني ٖٚصا بسٚضٙ ظتعٌ ي٘ تأثرلًا يف سطن١ ايػٝاس١ ٚاجتاٙ ايعسٜس َٔ ايػ

(40-39(،ص.ص 2016)غامل عبس ايطغٍٛ املٗسٟ عط١ٝ ) يًُٓطك١.
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 املقىهبث البشريت الذاعوت لنوظ السيبحت البيئيت يف إقلين اجلبل -4
األخضر 

ؾٗس ادتبٌ األخطط منًٛا غطٜعًا يف عسز ايػهإ ط١ًٝ ايعكٛز األضبع١ :ايػهإ

ّ  1984 – 1973غ١ٓ َا بني أعٛاّ  33ٍ املاض١ٝ سٝح تطاعـ أنجط َٔ َط٠ ٚاسس٠ خال

، ٜٚطدع شيو االضتؿاع يف ايُٓٛ إىل اضتؿاع َعسٍ املٛايٝس ايصٟ 97.5إىل  12.5َٔ 

صاسب٘ حتػٔ ايٛضع ايصشٞ،  غرل إٔ ٖصا املعسٍ َٔ منٛ ايػهإ بسا٤ يف ايذلادع إىل 

١ تسٖٛض ، ْتٝذ2006% يف تعساز 19ٚاغتُط يف االطتؿاض إىل  1995% خالٍ تعساز 31

.)عبس ايػالّ عبس املٛىل سػٔ اٚضاع ايسٚي١، ٖٚذط٠ ايعُاي١ ٚغٝاب شتططات ايت١ُٝٓ

 (166-165(،ص.ص 2017اذتساز )

ؾبه١ ايططم ٚاملٛاصالت:

تصٓـ ايططم ايدل١ٜ املعبس٠ يف إقًِٝ ادتبٌ األخطط ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

اإلق١ًُٝٝ ؾٗٞ اييت تطبط  ٖٚٞ ايططم ايػطٜع١ أٚ ايططمايططم ايط٥ٝػ١ٝ 

املطانع ايعُطا١ْٝ مبٛاقع األْؿط١ االقتصاز١ٜ ٚاملٛاْٞ ٚاملطاضات، ٚاذتسٚز ايٛط١ٝٓ، 

 َجٌ ايططٜل ايػاسًٞ ايسٚيٞ ٚايططٜل ادتٓٛبٞ ايسٚيٞ املاضٜٔ باإلقًِٝ، 

ٖٚٞ ططم اإلقًِٝ ايؿطع١ٝ اييت تطبط ايتذُعات ايػها١ْٝ ايططم ايجا١ْٜٛ:

 بعض; َجٌ ططم ؾشات غٛغ٘ ٚغٛغ٘ زضْ٘ ٚاملطز طًُٝج١، بعطٗا ب

ٖٚٞ ططم ارتسَات احمل١ًٝ اييت تطبط املطانع احمل١ًٝ ايططم ايؿطع١ٝ

 ٚايبًسٜات باملسٕ ايط٥ٝػ١ٝ، َجٌ ططٜل ايب١ٝٓ دطزؽ ٚططٜل اذت١ٝٓ ايبٝطا٤

ايعضاع١ٝ  ٖٚٞ ايططم ايطٜؿ١ٝ اييت تطبط اذتكٍٛ ٚاملٓاطل ايططم احمل١ًٝ

.) بايكط٣ ٚايططم األع٢ً َػت٣ٛ، َجٌ ططٜل بط١ ٚغٝسٟ أضس١َٛ َع ايططٜل ايسٚيٞ

 .(44-43،ص.ص(2014اَطادع ستُس ع٢ً أبطاِٖٝ )

أْٛاع ٚغا٥ٌ املٛاصالت ٚايٓكٌ:
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 619500إىل  1980اضتؿعت ْػب١ ايػٝاضات املػذ١ً يف يٝبٝا عاّ  ايػٝاضات:

ّ بًؼ عسز ايػٝاضات  2018% ٚيف عاّ 50.8ٝاضات ارتاص١ بًؼ غٝاض٠ مبعسٍ منٛ يًػ

% يف ايػ١ٓ ٚبًؼ َعسٍ ايػٝاضات غ١ٓ 31غٝاض٠  395500املػذ١ً يف إقًِٝ ادتبٌ األخطط 

)أبٛ ايكاغِ ستُس ايععابٞ  % يًػٝاضات ارتاص36.١ايـ غٝاض٠ مبعسٍ منٛ  825ّ  1990

 .(488-483(،ص.ص1995)

َٚع ظٜاز٠ عسز ايػهإ َٚا صاسبٗا َٔ طًب ع٢ً ايٓكٌ  يف يٝبٝا اذتاؾالت

 1970ساؾ١ً عاّ  820ّ إىل  1960ساؾ١ً عاّ  326ايعاّ ؾكس أضتؿع عسز اذتاؾالت َٔ 

ضانب، َع تٛؾط ْعاّ نؿؤ يٓكٌ ايطناب بٛغ١ًٝ ايٓكٌ  40ٚنإ َتٛغط محٛيتٗا 

ٔ ططابًؼ ايعاّ املتُجٌ يف اذتاؾالت َٔ خالٍ ؾطنات ايٓكٌ ايجالخ يف نٌ َ

ٚبٓػاظٟ ٚغبٗا، اييت ناْت تساض َٔ قبٌ قطاع تؿاضنٞ خاص قا٥ِ ع٢ً أغاؽ ْعاّ 

.(496-495(،ص.ص1995) أبٛ ايكاغِ ستُس ايععابٞ )األغِٗ.

ارتطٛط ادت١ٜٛ ايًٝب١ٝ، ٖٚٞ ممًٛن١ بايهاٌَ ؾطنات ايٓكٌ ادتٟٛ

 ادت١ٜٛ ايعطب١ٝ ايًٝب١ٝ ّ مت تعسٌٜ أزلٗا إىل ؾطن١ ارتطٛط 1975يًسٚي١ ٚ يف غ١ٓ 

باإلضاؾ١ إىل ؾطن١ ارتطٛط ادت١ٜٛ ايعطب١ٝ ايًٝب١ٝ مت تأغٝؼ ؾطنات ْكٌ دٟٛ 

.(85-84(،ص.ص2012)عازٍ أبٛبهط املدلٚى ايهاغح )يٝب١ٝ خاص١.

متجٌ املٛاْٞ ايًٝب١ٝ َٓص ايكسّ سًك١ ايٛصٌ بني أٚضبا ايٓكٌ ايبشطٟ

غطْاط١  -يٓكٌ ايبشطٟ يف يٝبٝا تػٝرل بٛاخط ايطنابٚإؾطٜكٝا ٚاغٝا، ٚتتٛىل إزاض٠ ا

ضانب اٜطًا، ٚايباخط٠ قاضْٜٛؼ 1000ضانب ٚطًٝط١ً ٖٚٞ حتٌُ  1000اييت تػتٛعب 

ضانب 600ٚتػتٛعب 

اآلثاض ٚاملسٕ ايتاضغت١ٝ:

عصط َا قبٌ ايتاضٜذ :

ٗـ أؾطٝح:َٛقع ن
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أؾطٝح ع٢ً أقسّ َٓشسض دبًٞ َٔ املٓشسضات ايؿُاي١ٝ ايؿطق١ٝ  نٗـٜكع 

 9يًذبٌ األخطط يف ايكػِ ايؿطقٞ َٔ ايػاسٌ ايًٝيب ؾطم َس١ٜٓ غٛغ٘ مبػاؾ١ 

ٜٚعس ٖصا ايهٗـ َٔ بني أندل ٚأٚغع نٗٛف َا قبٌ ايتاضٜذ يف مجٝع سٛض  نِ،

ّ، نُا ٚدس ب٘ ؾو إلْػإ  )  80ايبشط املتٛغط، ْصـ زا٥طٟ ايؿهٌ قططٙ سٛايٞ 

 ايـ. 40إىل  60ايٓٝاْسضتاٍ( ٜٚطدع عُطٙ َٔ 

املعبس ايصدطٟ ايًٝيب باغًٓط٘ )نٗـ ايتصاٜٚط(:

َعطٚف بهٗـ ايصسض )سكؿ٘ ايتصاٜٚط( ٖٚٞ تػُٝ٘ أطًكٗا ايػهإ عًٝٗا 

اْات بٛسٞ َٔ ؾدٛص َٓتصبني ٚقٛؾًا شلِ ضؤٚؽ نبرل٠ ٚزتُٛع١ َٔ متاثٌٝ اذتٝٛ

َٚٔ احملتٌُ إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايهٗـ قس نإ شتصصًا الغتعُاي٘ َعبسًا أٚ ، ٚايجعابني

 (C.M.Mcbrney-1967pp3.5 . )َعاضًا

اذتطاض٠ االغطٜك١ٝ ٚايطَٚا١ْٝ :

قٛض٢ٜٓ :

ع٢ً ايطغِ َٔ تطاضب اآلضا٤ سٍٛ إعطا٤ تاضٜذ ستسز يتأغٝؼ َس١ٜٓ 

١٦ٜ ٚأٍٚ َسْ٘ تأغٝػًا ، إاّل إٔ َععِ ايؿٛاٖس األثط١ٜ )قٛضٜين(عاص١ُ إقًِٝ قٛضٜٓا

م.ّ، ٚأِٖ ٖصٙ ايؿٛاٖس تتُجٌ يف  631املبهط٠ تؤٜس ست٢ اآلٕ أْٗاأغػت سٛايٞ عاّ 

بكاٜا املعابس َجٌ َعبس ) أضمتٝؼ ( َٚعبس ) أبٛيًٛ (،)ستُس عُط ستُس عبس ضب٘

)  يف ٞ اإلي٘ أبٛيًٛٚقس سسخ ٖصا ايتأغٝؼ بٓا٤ً ع٢ً ْصٝش١ َٔ ٚس (3(،ص 2007)

ُٜسع٢ )  زيؿٞ (* ع٢ً ٜس َػتعُطٜٔ َٔ دعٜط٠ ) ثرلا ( ايْٝٛا١ْٝ ، بكٝاز٠ ؾدص 

باتٛؽ (.

تٛنط٠ :

) ايعكٛض١ٜ سايًٝا ( ؾٗٞ تكع إىل ايؿطم  Tocraأَا َس١ٜٓ تٛخرلا أٚ تٛنط٠ 

م.ّ ْعطًا  620نِ ٜٚعٛز تأغٝػٗا إىل ايعصط اآلضخٞ سٛايٞ عاّ  60َٔ بٓػاظٟ حبٛايٞ 

 يهُٝات ايؿداض 
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اآلضخٞ املهتؿـ بٗا، ٚيكس تػرل اغِ ٖصٙ املس١ٜٓ خالٍ ايعصط ايبطًُٞ إىل ) أضغٟٝٓٛ ( 

ْػب١ إىل اغِ ظٚد١ بطًُٝٛؽ ايجاْٞ

خسَات ايب١ٝٓ األغاغ١ٝ:

ايب١ٝٓ األغاغ١ٝ ايعا١َ:

ٚاملٓؿآت ٚاملطاؾل ايعا١َ اييت تػتؿٝس َٓٗا األْؿط١ ، عاتتتُجٌ يف ايتذٗٝ

االقتصاز١ٜ نًٗا زاخٌ ايسٚي١ مبا ؾٝٗا ايٓؿاط ايػٝاسٞ َجٌ املطاضات ٚاملٛا٧ْ 

ٚايططم ٚادتػٛض ٚاذتسا٥ل ايعا١َ ٚزٚض ايػُٝٓا ٚاملالٖٞ ٚغرلٖا ٚنصيو املػتؿؿٝات 

. ٚايصٝسيٝات ٚأقػاّ ايؿطط١ ٚقٛات األَٔ
 

١ٝ األغاغ١ٝ ايػٝاس١ٝ:ايبٓ

ٖٚٞ اييت ختسّ ايٓؿاط ايػٝاسٞ بصؿ١ خاص١ أٚ َباؾط٠ أٚ ختسّ ايٓؿاط 

ايػٝاسٞ يف املكاّ األٍٚ بُٝٓا ميهٔ إٔ تػتؿٝس َٓٗا األْؿط١ األخط٣ أٜطًا، َجاٍ 

شيو املطاعِ ٚايهاؾٝذلٜات َٚٓؿآت تٓعِٝ ايػؿط َجٌ َهاتب تأدرل ايػٝاضات 

ايساخ١ًٝ بأْٛاعٗا ٦ٖٝٚات االغتعالَات َٚٓؿآت ايسعا١ٜ  ٚؾطنات ايطسالت ايػٝاس١ٝ

121(،ص2010.) عباؽ غايٞ اذتسٜجٞ )ٚاإلعالّ ايػٝاسٞ ٚايؿطط١ ايػٝاس١ٝ

 هتغلببث التنويت السيبحيت يف إقلين اجلبل األخضر
:ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ ضُٔ ايبعس ايب٦ٝٞ بؿهٌ عاّ

تػٝرل ٖٚٞ ع١ًُٝ شتطط١ تٗسف إىل ايت١ُٝٓ يف أٟ ؾهٌ َٔ أؾهاشلا تع٢ٓ اي

تػٝرل شتطط ي٘ أٚ ع٢ً االقٌ ظتب إٔ ٜتٛؾط ي٘ قسض َعني َٔ ايتٓعِٝ ٚايػٝطط٠، 

ٚتػتػطم ايت١ُٝٓ عاز٠ ؾذل٠ ظ١َٝٓ ط١ًٜٛ ْػبًٝا، ٜٚتطًب حتكٝكٗا إختاش إدطا٤ات 

 (162(،ص2010َطغتٞ ) ٜاغنيٚٚغا٥ٌ ضُٔ اإلَهاْات ٚاملٛاضز املتاس١

َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ:
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ٜتُجٌ َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ يف تٛؾرل ناؾ١ ايتػٗٝالت ٚارتسَات إلؾباع 

سادات ٚضغبات ايػٝاح بٗسف ايٛصٍٛ إىل اسساخ مج١ً َٔ ايتأثرلات ايػٝاس١ٝ خاص١ 

 (2(،ص2010ٛغ٢ ايٓٛاٜػ٘)) ْٜٛؼ َ.يف زتاٍ ؾطص ايعٌُ ٚحتكٝل ايسخٌ املازٟ

أ١ُٖٝ ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ:

 ٚتطدع أ١ُٖٝ ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ ألغباب عسٜس٠ َٔ أُٖٗا: 

سٝح تعٌُ ع٢ً ضؾع َػت٣ٛ ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ ٚايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ

.َعٝؿ١ ايؿعٛب ٚاجملتُعات ٚحتػني منط سٝاتِٗ

سٝح تعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ ايٛعٞ ت١ُٝٓ ايجكاؾ١ٝايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ ٚاي

 ايجكايف يس٣ املٛاطٓني .

ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ ُتعٗط أ١ُٖٝ ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ ٚايت١ُٝٓ ايب١ٝ٦ٝ

  ايب١٦ٝ ٚبٝإ نٝؿ١ٝ اذتؿاظ ع٢ً َهْٛاتٗا ٚاالضتكا٤ بٗا َٚٓع تسٖٛضٖا أٚ تًٛثٗا.

 (10(،ص 2005)أ١َٓٝ بٔ اجملات)

أٖساف ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ:

 ٚتٓكػِ أٖساف ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ بصؿ١ عا١َ إىل قػُني: 

تؿٌُ نٌ َا تػع٢ ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ إىل حتكٝك٘ أٖساف عا١َ

بصؿ١ عا١َ َجٌ حتكٝل منٛ غٝاسٞ َتٛاظٕ، ٚتسعِٝ اآلثاض االقتصاز١ٜ يًػٝاس١، 

 .ٚظٜاز٠ ؾطص ايعٌُ ٚايتػًب ع٢ً ايبطاي١

متجٌ تًو األٖساف تؿصٌٝ ٚحتسٜس يألٖساف أٖساف ستسز٠

ايعا١َ ايػابك١، سٝح ٜتِ حتسٜس ايٓػب امل١ٜٛ٦ املطاز حتكٝكٗا غًٜٓٛا، أٚ نٌ غت١ 

  .أؾٗط، أٚ أقٌ ٚتػٌٗ ٖصٙ األٖساف قٝاؽ َعسالت األزا٤

َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ/ َهْٛاتٗا / َٚؤؾطاتٗا:

َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ:
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تعطف ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ ٚاملتٛاظ١ْ بأْٗا ت١ُٝٓ ٜبسأ تٓؿٝصٖا بعس 

زضاغ١ ع١ًُٝ نا١ًَ يف يف إطاض ايتدطٝط املتهاٌَ يًت١ُٝٓ االقتصاز١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ 

١ ايػٝاس١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ زاخٌ ايسٚي١ نهٌ أٚ زاخٌ أٟ إقًِٝ جتتُع ؾٝ٘ َكَٛات ايتُٓٝ

(  13)صالح ظٜٔ ايسٜٔ، صَٔ عٓاصط طبٝع١ٝ ٚسطاض١ٜ

عٓسَا اضتبطت ن١ًُ َػتسا١َ بايػٝاس١ يًُط٠ األٚىل متت اإلؾاض٠ إىل أْ٘ 

يهٞ تهٕٛ ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ َػتسا١َ البس إٔ تطتهع ع٢ً ارتٝاضات أٚ االغذلاتٝذٝات 

 َٓٗا ع٢ً غبٌٝ املجاٍ:اييت تعتدل ايطنٝع٠ يتشكٝل ايت١ُٝٓ املػتسا١َ، ٚاييت

 ٚاييت َٓٗا ع٢ً غبٌٝ املجاٍ:

 ٚضع ايٝات ٚبطاَر يًتٓػٝل بني اجملُٛعات احمل١ًٝ ٚايكطاع ارتاص.

 . حتسٜس ٚٚضع َعاٜرل خاص١ بايب١٦ٝ ثابت١ ٚٚاضش١ ٚإيعا١َٝ.2

َهْٛات ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ:

ميهٔ سصط َهْٛات ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ يف عٓصطٜٔ أغاغني، 

 أسسُٖا َازٟ ٚاآلخط َعٟٓٛ.

بإٔ ٜعٌُ ع٢ً تٛضٜح ايطاق١ ٜتذ٢ً املهٕٛ املازٟ يًػٝاس١ املػتسا١َ

اإلْتاد١ٝ يألدٝاٍ ايكاز١َ بٓؿؼ قٛتٗا، أٚ بك٠ٛ أععِ حبٝح ْطُٔ إٔ اغتٗالى 

 .ايهُٝات املطًٛب اغتٗالنًٗا غسًا ايهُٝات ايّٝٛ ال ٜؿٛم

ؾٗٛ ٜطدع إىل نٕٛ ايػٝاس١ اَا املهٕٛ املعٟٓٛ يًػٝاس١ املػتسا2.2.2.1.5١َ

َٔ ايٓاس١ٝ االدتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ يٝػت ستاٜس٠، ؾٗٞ تؤزٟ إىل سسٚخ تكابالت 

ٚاستهانات بني ْٛعني َٔ ايجكاؾ١، ثكاؾ١ ايبًس املطٝـ، ٚثكاؾ١ ايسٍٚ املصسض٠ 

(64-63،ص 2013/2014) ٖؿاّ َػطبٞ ).حػٝايً

َؤؾطات ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ:

نُؤؾط َعادت١ ايٓؿاٜات ٜٚتِ قٝاغٗا بأسس املؤؾطات َؤؾطات ب١ٝ٦ٝ

 غٛا٤ً ناْت ْؿاٜات صًب١ أٚ غا١ً٥،
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ُؤؾطاالْعهاؽ ن بأسس املؤؾطات ٜٚتِ قٝاغٗاَؤؾطات ادتُاع١ٝ

االدتُاعٞ ٜٚكاؽ بتأثرل ايػٝاس١ ع٢ً ايعطٚف املعٝؿ١ٝ يػهإ اجملتُع احمل٢ً َٔ 

 سٝح ؾطص ايعٌُ ٚايتعًِٝ ٚايصش١ ...اخل،

اؽ تأثرل ايٓؿاط ايػٝاسٞ ٝقؤؾط ٚميهٔ قٝاغٗا مبَؤؾطات اقتصاز١ٜ

ٖؿاّ  . )ع٢ً ايٛغط احمل٢ً مبؤؾطات عسٜس٠ َٓٗا ايع١ًُ ايصعب١ ٚايسخٌ ٚاالغتجُاض

 (65-64،ص 2013/2014َػطبٞ )

 هستقبل تنويت السيبحت البيئيت يف إقلين اجلبل األخضر
بايٓعط إىل املؿٗس ايهًٞ يإلقًِٝ مبكَٛات٘ ايطبٝع١ٝ ٚايبؿط١ٜ، ٚتؿاصًٝ٘ 

ايعسٜس٠ ميهٔ ايكٍٛ إٔ إقًِٝ ادتبٌ األخطط ميهٔ إٔ ٜهٕٛ حبل ايعاص١ُ ايب١ٝ٦ٝ 

اإلقًِٝ ست١ُٝ طبٝع١ٝ ضا٥ع٘، خاص١ إشا ُنجؿت بطاَر يًٝبٝا، نُا ميهٔ إٔ ٜؿهٌ 

 ايتٛع١ٝ ايػٝاس١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ اييت تٗسف إىل ت١ُٝٓ اذتؼ ايب٦ٝٞ يس٣ ايػهإ احملًٝني. 

مناط اذتٝا٠ ايدل١ٜ ٚاحملُٝات ايطبٝع١ٝ يف يٝبٝا:ااؾهاٍ ٚ

 113ٓٗا ْٛعًا َٔ ايطٝٛض َ 320ْٛعًا َٔ ايجسٜٝات، ٚ 58يف يٝبٝا ٜٛدس سايًٝا 

ْٛعًا َٔ ايعٚاسـ ْٚٛعإ َٔ ايدلَا٥ٝات، ٜٚٛدس عسز َٔ اْٛاع  22ْٛعًا حبطًٜا ٚ

ْٛع نُا ٜٛدس  560ايها٥ٓات ايبشط١ٜ َجٌ  ايطشايب ايبشط١ٜ ٚاييت ٜصٌ عسزٖا إىل 

املٓع١ُ ) ّ 1971ْٛع َٔ االزلاى، ُٚاْؿ٧ اٍٚ َٓتعٙ قَٛٞ بٛازٟ ايهٛف عاّ  100

(١53،ص، ايعطب١ٝ يًت١ُٝٓ ايعضاعٝ

األ١ُٖٝ ايب١ٝ٦ٝ ٚاالقتصاز١ٜ يًػطا٤ ايٓباتٞ ايطبٝعٞ يًُش١ُٝ: 

ٜتُٝع ايػطا٤ ايٓباتٞ ايطبٝعٞ باملٓطك١ بأ١ُٖٝ بايػ١ َٔ ايٓاسٝتني ايب١ٝ٦ٝ 

ٚاالقتصاز١ٜ، ٚتهُٔ األ١ُٖٝ ايب١ٝ٦ٝ بايسضد١ األٚىل يف ٚقا١ٜ ايذلب١ ٚتجبٝتٗا ٚاذتس َٔ 

ٌُ غطا٤ً ٚاقًٝا عتُٞ ايذلب١ ٜٚعٜس َٔ زضد١ متاغهٗا تعطٜتٗا ٚاصتطاؾٗا، سٝح ٜع

أَا ايك١ُٝ االقتصاز١ٜٚعتػٔ َٔ خصا٥صٗا عٔ ططٜل ايبكاٜا ايٓبات١ٝ املتػاقط١

ؾتتُجٌ يف نْٛ٘ َصسضًا ًَُٗا يتػص١ٜ ايجط٠ٚ اذتٝٛا١ْٝ، ٜٚػتؿاز َٔ أخؿاب بعض 

يؿٓٝكٞ ) ايؿعط٠( ، ٚايعطعط اPhus tripartiteايٓباتات نشطب ٚقٛز َجٌ ادتساضٟ 
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Juniperus phoenicea ٚايطمت ،Retama raetam ٚنصيو صٓاع١ ،

َعسات ايبٝت ايؿعيب اييت تصٓع َٔ خؿب ايعطعط ٚبعض ايٓباتات يف احمل١ُٝ تػتدسّ 

يف االغطاض ايطب١ٝ ايؿعب١ٝ )طب األعؿاب(، ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً اَها١ْٝ صتاح منط 

ؾطعت١ عٝػ٢ صاحل ) ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ زاخٌ ست١ُٝ ٚازٟ ايهٛف

(116،ص2008ادتطاضٟ

َطاسٌ إعساز خط١ يت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ يف ست١ُٝ َٓتعٙ ٚازٟ ايهٛف  

ايٛطين: 

يف ظٌ ايطًب ع٢ً ايػٝاس١ احمل١ًٝ ؾإٕ اذتاد١ تػتسعٞ ٚضع خط١ تصٛض١ٜ 

غٓٛات ٚاألخط٣ ط١ًٜٛ األدٌ  5تتهٕٛ َٔ َطسًتني إسساُٖا َتٛغط١ االدٌ َٚستٗا 

 غٓٛات ٖٚاتإ املطسًتإ تػرلإ يف خط َتٛاظٟ يف تعأَ تٓؿٝصٖا. 10 َستٗا

:غٓٛات( 5َطس١ً ظ١َٝٓ َتٛغط١ األدٌ )

ٜتِ ايذلنٝع يف ٖصٙ ايؿذل٠ خاص١ً يف ظٌ تصاعس ايطًب ايػٝاسٞ ع٢ً 

  :ايػٝاغات ايتاي١ٝ نأٚيٜٛاتايػٝاس١ ايساخ١ًٝ ٚاعتباض 

١ ايْٝٛػهٛ ملٛاقع اإلضخ ايتاضغت١ٝ ايعامل١ٝ مما بدلْاَر َٓعُ يٝبٝا جتسٜس عط١ٜٛ. 1

ٜؤزٟ إىل اغتكطاض ايبالز يف االغتؿاز٠ َٔ إَهاْٝات ايتػٜٛل احملػ١ٓ اييت ٜطؿٝٗا َجٌ 

 ٖصا ايتصٓٝـ ع٢ً املٛاقع.  

سصط ٚحتسٜس َٓاطل احملُٝات ايٛط١ٝٓ ايدل١ٜ ٚايبشط١ٜ ضُٔ املدططات . 2

 از َٔ قبٌ إزاض٠ ايتدطٝط ايعُطاْٞ.اذتطط١ٜ اإلق١ًُٝٝ اييت يف قٝس اإلعس

غٓٛات(: 10َطس١ً ظ١َٝٓ ط١ًٜٛ األدٌ )

غٓشاٍٚ يف ٖصٙ ايؿذل٠ زَر ايتػرلات اييت ططأت ع٢ً َٓطك١ ايسضاغ١ ٖٚٛ َا 

ميجٌ ايطًب االستُايٞ يف ظٌ االجتاٙ إىل ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ عا١َ َٚٓطك١ ايسضاغ١ 

متدطت ايساغ١ املػتؿٝط١ ، 10/09/2007ّٚ َٔ إعالٕ ؾشات يف ٜٛ بس٤ً بؿهٌ خاص

  . ٚاييت تعٌُ ع٢ً تأغٝؼ عٔ تأغٝؼ ١٦ٖٝ محا١ٜ ٚت١ُٝٓ ادتبٌ األخطط يإلقًِٝ
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َٓتعٙ قَٛٞ، يًشؿاظ ع٢ً َٛقع ْكٞ ٚتٓٛع ب٦ٝٞ ٚعتتٟٛ ع٢ً َٛقع تطاخ عاملٞ . 1

 ب١ٝٓ حتت١ٝ َػتسا١َ.ٜتطُٔ  يًْٝٛػهٛ

َػتساّ ٜتطُٔ صٝس زلو َػتساّ  ت١ُٝٓ أقتصاز١ٜ، صٓاعات ٚاقتصاز ستًٞ. 2

 ٚظضاع١ عط١ٜٛ ٚبٓا٤ ٚتصٓٝع ٚخس١َ ايتكٓٝات ادتسٜس٠

محا١ٜ ٚاغتعاز٠ َعامل ادتبٌ األخطط ايؿطٜس٠ َٔ سٝٛاْات ْٚباتات َٚٓاظط 

) املدطط ايعاّ يت١ُٝٓ ايػٝاس١ بادتُاٖرل١ٜ َتُج١ً يف ست١ُٝ ٚازٟ ايهٛف طبٝع١ٝ

(.3/4، 3/3، ص: 2003 -1999ايعع٢ُ، ايدلْاَر ارتُاغٞ، 

 اإلعبر املنهجي للذراست امليذانيت
 رتدلا٤ َٛد١ٗ : مت تصُِٝ اغتُاضتني يالغتبٝإ إسساُٖاأزا٠ ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ

األخطط ع٢ً ايٓشٛ  ادتبٌ بإقًِٝ احملًٝني يًػهإ َٛد١ٗ ٚاألخط٣ يٝبٝا يف ايػٝاس١

 اآلتٞ: 

احملًٝني بإقًِٝ ادتبٌ األخطط: اغتبٝإ ايػٝاح اغتُاض٠ 

تهْٛت اغتُاض٠ االغتبٝإ َٔ قػُني ٜطِ ايكػِ األٍٚ ايبٝاْات ايؿدص١ٝ ٚسلٌ 

أغ١ً٦ تٓاٚيت ايٓٛع، ٚايعُط، ٚاذتاي١ االدتُاع١ٝ ٚاالقتصاز١ٜ يًػا٥ح احملًٞ، يف سني 

صٝاغتِٗ ( غؤااًل َٛضٛعًٝا مت 14تعًل ايكػِ ايجاْٞ بايبٝاْات املٛضٛع١ٝ اييت سلًت )

 بإقًِٝ ادتبٌ األخطط، ٚأمناط خصا٥ص ايطًب ايػٝاسٞ احملًٞ ع٢ً ايتعطف بٗسف

ايب١ٝ٦ٝ املتٛؾط٠ باإلقًِٝ، إضاؾ١ إىل ايتعطف ع٢ً آضا٤ ايػٝاح احملًٝني ؾُٝا  ايػٝاس١

ٜتعًل بسٚض احملُٝات ايطبٝع١ٝ يف احملاؾع١ ع٢ً املٛاضز ايطبٝع١ٝ َٚس٣ صالسٝتٗا 

 باإلقًِٝ.  املػتسا١َ ١ٝ٦ٝايب ايػٝاس١ٝ يت١ُٝٓ

اغتُاض٠ اغتبٝإ خدلا٤ ايػٝاس١ ٚايب١٦ٝ:

صُُت اغتُاض٠ االغتبٝإ ع٢ً ؾهٌ أغ١ً٦ ؾدص١ٝ َٚٛضٛع١ٝ َهتٛب١، سٝح 

ٜكّٛ املبشٛخ باإلداب١ ع٢ً األغ١ً٦ َٔ خالٍ اختٝاض إسس٣ اإلدابات امُلكٝس٠ يف 

املؿتٛس١، ٚقس تهْٛت اغتُاض٠  اغتُاض٠ االغتبٝإ، إضاؾ١ إىل بعض َٔ األغ١ً٦

االغتبٝإ َٔ عس٠ أغ١ً٦ ؾدص١ٝ سلًت املؤٌٖ ايسضاغٞ، ٚد١ٗ ايعٌُ، ٚارتدل٠ 
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( غؤااًل َٛضٛعًٝا مت صٝاغتِٗ بٗسف ايتعطف ع٢ً آضا٤ 13ايٛظٝؿ١ٝ، إضاؾ١ إىل )

ايب١ٝ٦ٝ بإقًِٝ ادتبٌ  ايػٝاس١ ٚايب١٦ٝ سٍٛ َكَٛات ايػٝاس١ ٚاجتاٖات خدلا٤

ؾطاًل عٔ تأثرلات ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ ع٢ً ، يف ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ ٚزٚضٖااألخطط

باإلقًِٝ، ٚشيو باإلضاؾ١ إىل  ايػٝاس١ٝ ايت١ُٝٓ تٛاد٘ اييت ايب١٦ٝ احملٝط١، ٚاملعٛقات

تكِٝٝ شتططات ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ ايػابك١، ٚتٛضٝح أِٖ املكذلسات ارتاص١ بايت١ُٝٓ 

 ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ.

 إش ايجالثٞ، Likert يٝهطت َِكٝاؽ ع٢ً بٓا٤ اإلدابات َِعع صٝػت ٚقس

 املكٝاؽ زضدات تصٓٝـ ٚمت ،(ْعِ - َا سس إىل –ال) ٖٞ اختٝاضات ثالث١ أعطٝت

 :اآلتٞ ايٓشٛ ع٢ً ايسضاغ١ يف امُلػتدسّ ايجالثٞ

 (1دسٍٚ ضقِ )

 زضدات َكٝاؽ يٝهطت

 ىعه إىل حد ما ال اإلجابة
 3 2 1 الدرجة

  :ناآلتٞ ايسضاغ١ يف املػتدسّ ايجالثٞ املكٝاؽ َس٣ سػاب مت ٚقس

 .0566=  3 /( 1 – 3= ) املس٣ سػاب

ٚعًٝ٘ أَهٔ حتسٜس زضد١ املٛاؾك١ ٚؾكًا يًتكػِٝ ايتايٞ

 دسًا. ُُٜجٌ ال أٚاؾل ٜٚعهؼ زضد١ َٛاؾك١ َٓدؿط١ 1566إىل  1َٔ  

 ُُٜجٌ إىل سس َا، ٜٚعهؼ زضد١ َٛاؾك١ َتٛغط١.  2533إىل  1567َٔ  

 . َطتؿع١ دسًا َٛاؾك١ زضد١ ٜٚعهؼ، َا سس إىل ُُٜجٌ 3 إىل 2534َٔ  

 املتٛغط ق١ُٝ خالٍ َٔ االغتبٝإ عباضات ع٢ً املٛاؾك١ زضد١ حتسٜس مت ٚقس

 أُٖٝتٗا سػب ايعباضات ٚحبٝح تطتب، َٛضح أعالٙ ٖٛ نُا ايعباضات شلصٙ اذتػابٞ

إدابتني  بني ذتػابٞا املتٛغط تػا٣ٚ ٚعٓس سػابٞ َتٛغط ق١ُٝ أندل ع٢ً اعتُازًا

 املتٛغط يف ق١ُٝ األندل يتصبح املعٝاضٟ االضتطاف يف ق١ُٝ األقٌ اختٝاض ٜتِ

 . اذتػابٞ
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ع١ٓٝ ايسضاغ١:

 احملًٝني ( َٔ ايػٝاح200ٚايب١٦ٝ، ٚ) ايػٝاس١ ( َٔ خدلا60٤سلًت ع١ٓٝ ايسضاغ١ )

     .1/5/2019إىل  1/2/2019بإقًِٝ ادتبٌ األخطط ٚشيو يف ايؿذل٠ َٔ 

املعادت١ اإلسصا١ٝ٥

، َٚٔ ثِ SPSS (V.24)مت تؿطٜؼ اإلدابات يف بطْاَر ايتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ 

 ايتاي١ٝ:  1اإلسصا١ٝ٥ األغايٝب حتًٌٝ االغتبٝإ املٝساْٞ باغتدساّ

  َعاٌَ أيؿا نطْٚبارCronbach's Alpha Coefficient ّايصٟ ٜػتدس :

ايتأنس َٔ تٛاؾط االعتُاز١ٜ ٚايجك١  يكٝاؽ َػت٣ٛ ثبات االغتكصا٤ ٚشيو بٗسف

 ب٘ ٚصالسٝت٘ ملطاسٌ ايتشًٌٝ ايتاي١ٝ. ايٛاضز٠ بايعباضات

  ٞايتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ ايٛصؿDescriptive Statistics  ٚايصٟ تطُٔ ايتهطاضات

Frequencies ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ اييت تػتدسّ بؿهٌ أغاغٞ ألغطاض َعطؾ١ تهطاض :

 : ايصMeanٟـ ع١ٓٝ ايسضاغ١، ٚايٛغط اذتػابٞ ؾ٦ات َتػرل َا، مبا ٜؿٝس يف ٚص

 األغ١ً٦ ع٢ً ايع١ٓٝ أؾطاز إدابات َػت٣ٛ َعطؾ١ ألغطاض أغاغٞ بؿهٌ ٜػتدسّ

ايسضاغ١ ٚزضد١ إزضانِٗ شلا مبا ٜعهؼ زضد١ َٛاؾكتِٗ عًٝٗا،  مبشاٚض ارتاص١

ايصٟ ٜتِ اغتدساَ٘ يكٝاؽ َس٣ تؿتت : Std. Deviationٚاالضتطاف املعٝاضٟ 

 .ٛغطٗا اذتػابَٞتعٔ ارتاص١ باغتذابات ايع١ٓٝ ت ايبٝاْا

  اختباضT- test  ٍٛيتشسٜس َػت٣ٛ االختالف يف آضا٤ َؿطزات ع١ٓٝ ايسضاغ١ س

 احملاٚض اييت مت تٓاٚشلا بايسضاغ١.

:2اختباضا ايجبات ٚايصسم يكٛا٥ِ االغتبٝإ

 تػرلٖا سّاالغتبٝإ ٚع اغتُاض٠ ْتا٥ر يف االغتبٝإ االغتكطاض بجبات ٜكصس

 ظ١َٝٓ ؾذلات خالٍ َطات عس٠ ايع١ٓٝ أؾطاز ع٢ً تٛظٜعٗا إعاز٠ مت يٛ ؾُٝا نبرل بؿهٌ

مت اختباض ثبات املكٝاؽ الغتُاضتٞ االغتبٝإ  ٚقس، ٚايؿطٚط ايعطٚف ْؿؼ حتت َع١ٓٝ

ايصٟ ٜؿٝس  Cronbach's Alpha Coefficientباغتدساّ َعاٌَ أيؿا نطْٚبار 
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ملكٝاؽ املػتدسّ َٚٔ ثِ ايتأنس َٔ تٛاؾط االعتُاز١ٜ ا زضد١ ثبات َٔ يف ايتشكل

ب٘ ٚصالسٝت٘ ملطاسٌ ايتشًٌٝ ايتاي١ٝ ايٛاضز٠ ٚايجك١ باألغ١ً٦

نُا مت سػاب صسم االغتبٝإ عٔ ططٜل إظتاز ادتصض ايذلبٝعٞ ملعاٌَ ايجبات أيؿا 

، سٝح إٔ َعاٌَ ايصسم ايصاتٞ =    Cronbach's Alpha Coefficientنطْٚبار 

 َٔ ٚضع ايصٟ االغتبٝإ يًػطض َال١ُ٥ َس٣ َٔ يًتشكل عاٌَ ايجبات، ٚشيوَ

نؿاٜتٗا،  َس٣ ٚنصيو، ايصٝاغ١ ٚغال١َ األغ١ً٦ ٚضٛح َسٟ َٔ ٚايتأنس، أدً٘

 نُا ٖٛ َبني ؾُٝا ًٜٞ.

 ( قِٝ َعاٌَ ايجبات/ أيؿا نطْٚبار، َٚعاٌَ ايصسم الغتُاضتٞ االغتبٝإ 2دسٍٚ )

باتالج معامل احملاور اجلهة الصدق معامل   

املىجهة إىل 
السائح 
 احمللٌ

 بإقلًه البًئًة السًاحة أمناط تىافز مدى
89999 ≈ 89998 األخضز واخلدمات املزتبطة بها. اجلبل  

 بإقلًه الطبًعًة احملنًات مدى قصىر
الطبًعًة  املىارد محاية يف األخضز اجلبل

 واألىصطة الداعنة هلا.
89995 89997 

املىجهة إىل 
ا  خرب

السًاحة 
 والبًئة

 اجلبل إقلًه يف البًئًة السًاحة مكىمات
األخضز ومدى مساهنتها يف التينًة 

 السًاحًة املستدامة. 
89996 ≈ 89998  

السابكة  السًاحًة التينًة خمططات تكًًه
األخضز لتحديد معىقات  اجلبل إلقلًه
السًاحًة املستدامة وتكديه  التينًة

 لها. املكرتحات الالسمة لتفعً

89997 89998 

 ( إٔ قِٝ َعاٌَ أيؿا نطْٚبار تطاٚست َا بني 2ٜٚتبني َٔ ادتسٍٚ )

 االعتُاز١ٜ تٛاؾط ٜعهؼ ايصٟ بايؿهٌ َكبٛي١ ٖصٙ ايكِٝ ( ٚتعتدل05998 – 05995)

 عًٝٗا ٚاملتعاضف املكبٛي١ نطْٚبار أيؿا َعاٌَ قِٝ إٔ سٝح، ايكٝاؽ مبؤؾطات ٚايجك١

 .056 عٔ ٜعٜس ؾُٝا تهٕٛ إسصا٥ًٝا

استوبرة السبئح احمللي
ايبٝاْات ايؿدص١ٝ: -
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أظٗط ايتشًٌٝ ايٛصؿٞ يع١ٓٝ ايسضاغ١ ايٓتا٥ر املٛضش١ ؾُٝا ًٜٞ:

  ايعُط: -1.1.1

 ايتشًٌٝ ؾُٝا ٜتعًل بتٛصٝـ َؿطزات ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚؾكًا يًعُط، ؾًكس أظٗط

 ادتسٍٚ ض٤ٛ يف َٛضح ٖٛ نُا ايتهطاضات ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ ْتا٥ر ايٛصؿٞ اإلسصا٥ٞ

(3.)

الرتتًباليسبة املئىيةالتلزارالفئة العنزية املتغري
 

العنز
 

2%8241عاو 38قل مً أ
1%4595 91عاو 48ألقل مً  38مً 
3%231195عاو 58ألقل مً  48مً 

4%2 4عاو فأكجز 58مً 
 -%288188حجه العًيةإمجالٌ 

عاّ قس سطٝت  40عاّ إىل أقٌ َٔ  30( إٔ ايؿ١٦ ايعُط١ٜ َٔ 3ٜتطح َٔ ادتسٍٚ )

( َٔ إمجايٞ سذِ ايع١ٓٝ ٚقس ٜطدع %4555ع٢ً أع٢ً ْػب١ َؿاضن١ ٚاييت بًػت )

شيو الغتكطاض زخٌ ضب األغط٠ يف ٖصا ايعُط مما ٜٛؾط ي٘ ؾطصًا أندل يًُؿاضن١ يف 

 30ٚايتُتع بأٚقات ايؿطاؽ َع عا٥ًت٘، ًٜٝٗا ؾ١٦ ايؿباب األقٌ َٔ  ايػٝاس١ باإلقًِٝ

%( َٔ 41عاًَا َٔ ايباسجني عٔ املتع١ ٚاملػاَط٠ ٚاييت قسضت ْػب١ َؿاضنتِٗ بٓشٛ )

 40إمجايٞ سذِ ايع١ٓٝ، ثِ تبسأ ْػب١ املؿاضن١ باالطتؿاض يس٣ ايؿ١٦ ايعُط١ٜ َٔ 

َٔ سذِ ايع١ٓٝ، تًٝٗا ايؿ١٦ ايعُط١ٜ  %( َٔ إمجاي1155ٞعاّ سٝح بًػت ) 50ألقٌ َٔ 

%( ؾكط َٔ إمجايٞ سذِ ايع١ٓٝ ٚقس ٜطدع 2عاّ ؾأنجط ٚاييت َجًت َا ْػبت٘ ) 50

 شيو إىل ق١ً حتٌُ ٖصا ايعُط ألعبا٤ ايػؿط ْتٝذ١ نجط٠ املؿهالت ايصش١ٝ.  
 

اذتاي١ االقتصاز١ٜ )َتٛغط ايسخٌ ايؿٗطٟ(:

االقتصاز١ٜ، ؾًكس  ايسضاغ١ ٚؾكًا يًشاي١ؾُٝا ٜتعًل بتٛصٝـ َؿطزات ع١ٓٝ 

 يف َٛضح ٖٛ نُا ايتهطاضات ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ ْتا٥ر ايٛصؿٞ اإلسصا٥ٞ ايتشًٌٝ أظٗط

 (.4) ادتسٍٚ ض٤ٛ
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االقتصاز١ٜ )َتٛغط اإلْؿام ايَٝٛٞ يف  يًشاي١ ٚؾكًاع١ٓٝ ايسضاغ١  تٛصٝـ ( 4دسٍٚ )

 ايطس١ً(

الرتتًباليسبة املئىيةالتلزارالفئة املتغري
 

احلالة 
 االقتصادية

3%2412دييار 199 – 188مً 
1%14271دييار 299 – 288مً 
دييار فأكجز 388مً   34 17%  2 

 -%288188إمجالٌ حجه العًية
( َػا١ُٖ ؾ١٦ شٟٚ ايسخٍٛ املتٛغط١ ٚاييت ٜذلاٚح اْؿاقٗا 4ٜتطح َٔ ادتسٍٚ )

زٜٓاض يف ايػٝاس١ ايساخ١ًٝ إلقًِٝ ادتبٌ  300زٜٓاض إىل أقٌ َٔ  200ايَٝٛٞ َا بني 

 ( َٔ إمجايٞ%71األخطط بؿهٌ أندل َٔ باقٞ ايؿ٦ات إش بًػت ْػب١ َؿاضنتِٗ )

تًٝٗا ؾ١٦ ايػٝاح ايصٜٔ ٜتذاٚظ سذِ اْؿاقِٗ ايَٝٛٞ ط١ًٝ اٜاّ ايطس١ً  ،ايع١ٓٝ سذِ

ييت ٜكٌ أَا ايؿ١٦ ا، ايع١ٓٝ سذِ %( َٔ إمجاي17ٞزٜٓاض ٚاييت بًػت ْػبتِٗ ) 300

زٜٓاض ؾِٗ األقٌ َػا١ُٖ يف سطن١ ايػٝاس١ إلقًِٝ  200َعسٍ اْؿاقِٗ ايَٝٛٞ عٔ 

ٜٚعٛز ايػبب يف ، ايع١ٓٝ سذِ ( َٔ إمجايٞ%12ادتبٌ األخطط ٚقس بًػت ْػبتِٗ )

األندل شيو إىل إٔ أغًب ايسخٍٛ َٔ ضُٔ ايؿ١٦ املتٛغط١ يصا ؾٗٞ تؿهٌ ايٓػب١

٢ ال تكسض ع٢ً حتٌُ تهًؿ١ األعبا٤ االقتصاز١ٜ َكاض١ْ بايؿ١٦ َٓدؿط١ ايسخٌ ٚايت

 يًطس١ً ايػٝاس١ٝ املتذ١ٗ إلقًِٝ ادتبٌ األخطط. 

ايبٝاْات املٛضٛع١ٝ:

ايػطض َٔ ظٜاض٠ إقًِٝ ادتبٌ األخطط:

 ادتبٌ إقًِٝ ؾُٝا ٜتعًل بتٛصٝـ آضا٤ َؿطزات ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚؾكًا يًػطض َٔ ظٜاض٠

 نُا ايتهطاضات ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ ْتا٥ر ايٛصؿٞ اإلسصا٥ٞ شًٌٝايت األخطط، ؾًكس أظٗط

  (.  5) ضقِ ادتسٍٚ ض٤ٛ يف َٛضح ٖٛ
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 (5دسٍٚ )

يًػطض َٔ ايعٜاض٠ ٚؾكًا ايسضاغ١ ع١ٓٝ تٛصٝـ

الرتاليسبة املئىيةالتلزاراإلجابة التساؤل
تًب

الغزض مً ما 
تم إلقلًه سيار

 اجلبل األخضز؟ 

2118954ثكافًة سًاحة

58253سًاحة تزفًهًة

5929952 سًاحة شاطئًة
%35 78 سًاحة بًئًة  1 
 - - - أخزى تذكز
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ايب١ٝ٦ٝ ايػٝاس١ ضأٚا إٔ  %( َٔ إمجايٞ سذِ ايع35١ٓٝ) ( أ5ٕتبني َٔ ادتسٍٚ )

ملا ٜتُتع ب٘  األخطط ٚقس ٜطدع شيو ادتبٌ إقًِٝ َٔ ظٜاض٠ متجٌ ايػطض ايط٥ٝػٞ

اإلقًِٝ َٔ َٓاظط طبٝع١ٝ خالب١ َجٌ ؾالالت زض١ْ ٚضأؽ اشلالٍ اييت تٓػاب ٚغط 

ايػطا٤ ايٓباتٞ ايهجٝـ ٚتؿهٌ َع ايبشرل٠ َٓطك١ دصب شلٛا٠ ايتٓعٙ ٚضنٛب ايكٛضاب 

ايػٝاس١ ايؿاط١ٝ٦ بٓػب١ ؾ٢ املطتب١ ايجا١ْٝ  ًٜٝٗا، ٚايصٝس ٚإقا١َ َعػهطات ايتدِٝٝ

األخطط املُتسسٝح ٜعتدل غاسٌ إقًِٝ ادتبٌ ايٞ سذِ ايع١َٓٝٔ إمج( 2955%)

ع٢ً ايبشط املتٛغط َٔ أِٖ عٓاصط ادتصب ايػٝاسٞ ايساخًٞ ٚارتاضدٞ ٚخاص١ 

َٔ ( %25ايػٝاس١ ايذلؾ١ٝٗٝ بٓػب١ ) ؾ٢ املطتب١ ايجايج١ تؾ٢ سني دا٤بؿصٌ ايصٝـ، 

َٔ إمجايٞ ( ؾكط %1055، ٚأخرلًا ايػٝاس١ ايجكاؾ١ٝ بٓػب١ )إمجايٞ سذِ ايع١ٓٝ

 سٝح املتشـ ايكَٛٞ مبٓطك١ ايهٛف ٚغرلٙ َٔ عٓاصط ادتصب ايجكايف. سذِ ايع١ٓٝ

  َس٣ تٛاؾط أمناط ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ بإقًِٝ ادتبٌ األخطط: -2.2.1

 ؾُٝا ٜتعًل بتٛصٝـ آضا٤ َؿطزات ع١ٓٝ ايسضاغ١ سٍٛ َس٣ تٛاؾط أمناط

 ْتا٥ر ايٛصؿٞ اإلسصا٥ٞ ايتشًٌٝ ٗطاألخطط، ؾًكس أظ ادتبٌ بإقًِٝ ايب١ٝ٦ٝ ايػٝاس١

 (. 6) ادتسٍٚ ض٤ٛ يف َٛضح ٖٛ نُا ايتهطاضات ٚايٓػب امل١ٜٛ٦

 األخطط ادتبٌ بإقًِٝ ايب١ٝ٦ٝ ايػٝاس١ أمناط تٛاؾط ( َس6٣دسٍٚ )
 



 

 

 يف حتكٝل ايت١ُٝٓ املػتسا١َ يف يٝبٝا ايب١ٝ٦ٝ يف إقًِٝ ادتبٌ األخطط ٚزٚضٖا ػٝاس١يا
 
 

 

 
 

اليسبة التلزاراإلجابة التساؤل
املئىية

املتىسط 
 احلسابٌ

االحنزاف 
الرتتًب املعًارٍ

هل تىجد 
أمناط للسًاحة 
البًئًة متارس 
داخل إقلًه 

 اجلبل األخضز؟

مزتفع %1577895ىعه
 ىسبًًا
297858 

 
8941185 
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َٔ إمجايٞ سذِ %( 7855( إٔ أغًب ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚبٓػب١ )6ٜتطح َٔ ادتسٍٚ )

ػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ زاخٌ إقًِٝ ادتبٌ األخطط ٚاييت قس أنسٚا ع٢ً تٛاؾط أمناط اي ايع١ٓٝ

تؿٌُ غٝاس١ احملُٝات ايطبٝع١ٝ )ايػٝاس١ ايؿطط١ٜ( َٚطاقب١ ايطٝٛض ٚايعٚاسـ، 

ٚايػٝاس١ ارتططا٤ يف ايػٍٗٛ ٚايػابات ٚاملتٓعٖات، ٚايطسالت ايبشط١ٜ، ٚتػًل ادتباٍ، 

 ٚإقا١َ َعػهطات ايتدِٝٝ، َٚا إىل شيو.

السيبحت استوبرة السبدة خرباء
ايبٝاْات ايؿدص١ٝ:

 أظٗط ايتشًٌٝ ايٛصؿٞ يع١ٓٝ ايسضاغ١ ايٓتا٥ر املٛضش١ ؾُٝا ًٜٞ:   

 املؤٌٖ ايعًُٞ: -1.1.1

 ايتشًٌٝ ؾُٝا ٜتعًل بتٛصٝـ َؿطزات ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚؾكًا يًُؤٌٖ ايعًُٞ، ؾًكس أظٗط

 (. 7) ادتسٍٚ ض٤ٛ يف َٛضح ٖٛ نُا ايتهطاضات ْتا٥ر ايٛصؿٞ اإلسصا٥ٞ

ايعًُٞ ٚؾكًا يًُؤٌٖع١ٓٝ ايسضاغ١  تٛصٝـ( 7دسٍٚ )

الرتتًاليسبة املئىية)العدد( التلزارالفئة املتغري
ب

 
العلنٌ املؤهل  

 1%68 36 جامعٌ
2%1525 ماجستري
%15 9 دكتىراه  3 
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 تؤٌٖ ادتاَعٞ بًػاذتاصًني ع٢ً امل ْػب١( إٔ 7ٜتبني َٔ ادتسٍٚ ايػابل )

%( َٔ إمجايٞ سذِ 25بٓػب١ ) مح١ً املادػترل ا%( َٔ إمجايٞ سذِ ايع١ٓٝ، 60ًٜٗٝ)

 ، مبا َٔ إمجايٞ سذِ ايع١ٓٝ %(15ثِ مح١ً ايسنتٛضاٙ بٓػب١ ) ايع١ٓٝ،

ٜعهؼ سلٍٛ ع١ٓٝ ايسضاغ١ يًهؿا٤ات ايع١ًُٝ املؤ١ًٖ يإلداب١ ع٢ً ؾكطات 

  َٛضٛع١ٝ. سق١ ٚاالغتكصا٤ ب

يبٝاْات املٛضٛع١ٝ:ا

  ايب١ٝ٦ٝ: ايػٝاس١ منط ملُاضغ١ َس٣ صالس١ٝ إقًِٝ ادتبٌ األخطط نُٓطك١ -1.2.1

 إقًِٝ ؾُٝا ٜتعًل بتٛصٝـ آضا٤ َؿطزات ع١ٓٝ ايسضاغ١ سٍٛ َس٣ صالس١ٝ

 ايتشًٌٝ ايب١ٝ٦ٝ، ؾًكس أظٗط ايػٝاس١ منط ملُاضغ١ نُٓطك١ األخطط ادتبٌ

 ٚايٓػب امل١ٜٛ٦. ايتهطاضات ْتا٥ر ايٛصؿٞ اإلسصا٥ٞ

اليسبة التلزاراإلجابة التساؤل
املئىية

املتىسط 
 احلسابٌ

االحنزاف 
 املعًارٍ

الرت
تًب

 يصلح رأيم يف هل
 األخضز اجلبل إقلًه

 منط ملنارسة كنيطكة
      البًئًة؟ السًاحة

        

مزتفع %588393ىعه
 ىسبًًا
29833 
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إىل حد 
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%( َٔ إمجايٞ 8353( اتؿام أغًب ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚبٓػب١ )8ٜتطح َٔ ادتسٍٚ )

 ايػٝاس١ منط ملُاضغ١ األخطط ٜصًح نُٓطك١ ادتبٌ سذِ ايع١ٓٝ ع٢ً إٔ إقًِٝ

 آضا٤ يف جتاْؼ ٚدٛز ع٢ً ٜسٍ ( مما053758ب١ٝ٦ٝ، ٚقس بًؼ االضتطاف املعٝاضٟ )اي

( تؤنس 25833قُٝت٘ ) ايبايؼ املتٛغط َٔ خدلا٤ ايػٝاس١ ٚايب١٦ٝ سٍٛ َِٓٗ املػتكص٢

ايب١ٝ٦ٝ بؿهٌ  ايػٝاس١ منط ملُاضغ١ نُٓطك١ األخطط ادتبٌ ع٢ً صالس١ٝ إقًِٝ

كَٛات ايطبٝع١ٝ اييت تؤًٖ٘ يصيو، سٝح َطتؿع ْػبًٝا، ٚقس ٜطدع شيو يتٛاؾط امل



 

 

 يف حتكٝل ايت١ُٝٓ املػتسا١َ يف يٝبٝا ايب١ٝ٦ٝ يف إقًِٝ ادتبٌ األخطط ٚزٚضٖا ػٝاس١يا
 
 

 

 
 

تتُتع َٓطك١ إقًِٝ ادتبٌ األخطط مبعطٝات طبٝع١ٝ خالب١ ْتٝذ١ تبأٜ َعامل 

تطاضٜػٗا ٚضمبا ٜهٕٛ أُٖٗا ايؿالالت ٚاملػاقط املا١ٝ٥، ٚاملطتؿعات ٚايهٗٛف، ٚاذتٝا٠ 

ايؿطط١ٜ املتُٝع٠ اييت تعس َٔ أِٖ َكَٛات ادتصب ايػٝاسٞ

 ىصيبث  النتبئج والت
 أوالً النتبئج 

 :ْتا٥ر ايسضاغ١ ايٓعط١ٜ: -أ

إٔ ايػٝاس١ ٖٞ ْؿاط َػتًٗو يًب١٦ٝ ٚميهٔ إٔ تػبب يف إسساخ ضطض غرل َكصٛز 

 ٜتعصض اصالس٘.

.ٜتطح اٖتُاّ ايسٚي١ ايًٝب١ٝ بايب١٦ٝ َٓص أنجط َٔ ثالث١ عكٛز، ٚيهٔ ضعـ تطبٝل 2

 ادتبٌ األخطط. ايكٛاْني أز٣ إىل تسٖٛض ايٛضع ايب٦ٝٞ يف إقًِٝ

.إٔ ايػا٥ح ايب٦ٝٞ ٜتذػس يف اغًب١ٝ غهإ اإلقًِٝ، سٝح مياضغٕٛ ٖصا ايٓٛع َٔ 3

 ايػٝاس١ ٚيهٔ بسٕٚ زضا١ٜ ملػ٢ُ ايػا٥ح ايب٦ٝٞ.

.قٛاعس ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ تتعاضض َع قٛاْني محا١ٜ ايب١٦ٝ ْتٝذ١ تعطض ايب١٦ٝ 4

 ايطبٝع١ٝ يًذطف ٚاذتطم ٚايتدطٜب بكصس ٚبسٕٚ قصس.

ٕ املكَٛات ايطبٝع١ٝ املٛدٛز٠ يف اإلقًِٝ ٖٞ َا ميجٌ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ يف يٝبٝا .أ5

 نهٌ ٖٚٞ َٔ جتعٌ َٔ اإلقًِٝ عاص١ُ يًػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ.

.بايٓػب١ يًُكَٛات ايبؿط١ٜ اغاغٗا َٛدٛز ٚعتتاز إىل اضاز٠ غٝاغ١ٝ جتعٌ َٔ 6

 ت االدٝاٍ ايكاز١َ اإلقًِٝ َٛضز غٝاسٞ ٖاّ ٜعازٍ َٛضز ايٓؿط ٚزٕٚ املػاؽ مبكسضا

ب: ْتا٥ر ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ

عاّ قس سطٝت ع٢ً أع٢ً ْػب١  40عاّ إىل أقٌ َٔ  30إٔ ايؿ١٦ ايعُط١ٜ َٔ 

( َٔ إمجايٞ سذِ ايع١ٓٝ ٚقس ٜطدع شيو الغتكطاض زخٌ %4555َؿاضن١ ٚاييت بًػت )

 ضب األغط٠ يف ٖصا ايعُط
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زٜٓاض  200ٜذلاٚح اْؿاقٗا ايَٝٛٞ َا بني . إٔ َػا١ُٖ ؾ١٦ شٟٚ ايسخٍٛ املتٛغط١ ٚاييت 2

زٜٓاض يف ايػٝاس١ ايساخ١ًٝ إلقًِٝ ادتبٌ األخطط بؿهٌ أندل َٔ  300إىل أقٌ َٔ 

 ايع١ٓٝ. سذِ ( َٔ إمجايٞ%71باقٞ ايؿ٦ات إش بًػت ْػب١ َؿاضنتِٗ )

ايب١ٝ٦ٝ متجٌ ايػطض ايػٝاس١ ضأٚا إٔ  %( َٔ إمجايٞ سذِ ايع35١ْٓٝػب١ ) إٔ .3

 األخطط. ادتبٌ إقًِٝ َٔ ظٜاض٠ ايط٥ٝػٞ

قس أنسٚا ع٢ً  َٔ إمجايٞ سذِ ايع١ٓٝ%( 7855. إٔ أغًب ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚبٓػب١ )4

 تٛاؾط أمناط ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ زاخٌ إقًِٝ ادتبٌ األخطط.

%( َٔ إمجايٞ سذِ 60) تداَعٞ بًػ اذتاصًني ع٢ً َؤٌٖ ْػب١ ارتدلا٤إٔ  .5

ثِ مح١ً  %( َٔ إمجايٞ سذِ ايع١25،١ٓٝ )بٓػب مح١ً املادػترل اايع١ٓٝ، ًٜٝٗ

 ،َٔ إمجايٞ سذِ ايع١ٓٝ %(15ايسنتٛضاٙ بٓػب١ )

%( َٔ إمجايٞ سذِ ايع١ٓٝ ع٢ً 8353. اتؿام أغًب ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ ارتدلا٤ ٚبٓػب١ )6

ايب١ٝ٦ٝ. ايػٝاس١ منط ملُاضغ١ األخطط ٜصًح نُٓطك١ ادتبٌ إٔ إقًِٝ

 ثبنيًب  التىصيبث 
ايتٛصٝات اييت َٔ ؾأْٗا حتكٝل ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ يف  ٖٓاى زتُٛع١ َٔ

اإلقًِٝ ٚاحملاؾع١ ع٢ً احملُٝات نُٛضز غٝاسٞ ٚاقتصازٟ عتكل ت١ُٝٓ غٝاس١ٝ 

 ْعٝؿ١ يف أقطب ٚقت.

 أ .ايتٛصٝات ايعا١َ. 

غٔ ايكٛاْني املتعًك١ حبُا١ٜ ايب١٦ٝ ٚتؿعًٝٗا ٚزعِ دٗاظ ايؿطط١ ايعضاع١ٝ ٚاذتطص 

٢ُ دسٜس سطص ايػابات ٜٚتبع ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ، يًُشاؾع١ ع٢ً ايبًسٟ ٚاغتشساخ َػ

 املتبكٞ َٔ ايػطا٤ ايٓباتٞ ٚايؿٛاط٧ ٚغرلٖا.

.تؿعٌٝ عٌُ ايتػذٌٝ ايعكاضٟ ملٓع اْتٗاى االضاضٞ املػذ١ً يًسٚي١ ٚإساي١ املدايؿات 2

 يًٓٝاب١ ايعا١َ.

ايؿطط١ .زعِ دٗاظ ايؿطط١ ايػٝاس١ٝ ٚإعطا٥٘ ناؾ١ ايصالسٝات ٚايتعإٚ َع 3

 ايعضاع١ٝ ٚإضؿا٤ ايصبػ١ ايػٝاس١ٝ ٚمحاٜتٗا مبٛدب ايكٛاْني ايٓاؾص٠.
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.إعالٕ ستُٝات دسٜس٠ ٚاحملاؾع١ ع٢ً احمل١ُٝ ايكا١ُ٥ ٚاملع١ًٓ ٚاييت تتعطض 4

 يإلْتٗاى ٚمحاٜتٗا ٚتؿػًٝٗا ٚاغتجُاضٖا ٚاحملاؾع١ عًٝٗا.

إلقا١َ محالت تؿذرل  ايتعإٚ َع اشل١٦ٝ ايعا١َ يًب١٦ٝ، َٚطنع ايبشٛخ ايعضاع١ٝ

ٚزعِ املؤغػات غرل اذته١َٝٛ ايطاغب١ يف اعُاٍ ايب١٦ٝ ٚايتؿذرل ٚاالغتعا١ْ باملٓعُات 

 ايسٚي١ٝ شات ارتدل٠ يف زتاٍ ايب١٦ٝ ٚايػابات.

.إزضاز َاز٠ ايٛعٞ ايػٝاسٞ ٚايب٦ٝٞ يف َٓاٖر ايتعًِٝ االغاغٞ يػطؽ ضٚح  احملاؾع١ 6

 ثط١ٜ.ع٢ً ايب١٦ٝ ٚاملٛاقع ايػٝاس١ٝ ٚاأل

اإلٖتُاّ بايب١ٝٓ االغاغ١ٝ يًػٝاس١ ٚخاص١ صسٜك١ ايب١٦ٝ َٔ ؾٓازم ٚٚغا٥ٌ ْكٌ 

َٚٛانب١ نٌ َا ٖٛ سسٜح ٚغرل َطط بايب٦ٝ٘ اييت ٖٞ اَا١ْ يف اعٓاقٓا يألدٝاٍ 

 ايكاز١َ.

 ب.تٛصٝات َٛد١ٗ إىل ٚظاض٠ ايػٝاس١:

 تتصسض ايػٝاغات ضطٚض٠ االٖتُاّ بايكطاع ايػٝاسٞ ٚخاص١ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ ٚاييت

 ايت١ُٜٛٓ ملععِ ايسٍٚ.

.ظتب ع٢ً ٚظاض٠ ايػٝاس١ ت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ، ٚايذلنٝع ع٢ً ادتاْب اإلعالَٞ 2

 يًُكَٛات ايب١ٝ٦ٝ، ٚنصيو ازضادٗا ضُٔ خط١ ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ ايؿا١ًَ.

 اضزيًُٛاالغتػالٍ االَجٌ ضطٚض٠ االٖتُاّ بايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ َٔ خالٍ . 3

 ١َ.اايػٝاس١ٝ يف غبٌٝ حتكٝل ت١ُٝٓ ؾا١ًَ ٚ َػتسايب١ٝ٦ٝ ٚ

.ظتب ع٢ً ٚظاض٠ ايػٝاس١ ايذلنٝع ع٢ً اجملتُع احمل٢ً يف ت١ُٝٓ احملُٝات ايطبٝع١ٝ 4

 ٚخاص١ ايكاطٓني زاخٌ سسٚز ٖصٙ احملُٝات.

  

 

                                                 
1 Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS Third Edition 

Publications.  
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