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ملخص:
ايتعطف ع٢ً املكَٛات ايػٝاس١ٝ ايطبٝع١ٝ ٚايبؿط١ٜ يف ٜٗسف ٖصا ايبشح إىل 

َٓطك١ ايٛاسات ايؿُاي١ٝ ٚايسٚض ايصٟ تًعب٘ ٖصٙ املكَٛات يف ابطاظ َٓطك١ ايسضاغ١ 

ٚٚععٗا ع٢ً خطٜط١ ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ يف يٝبٝا، ٚاالٖتُاّ برباَر ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ 

عٝح ٜػِٗ دع٤ َٓٗا يف سٌ املؿه١ً ايعا١َ  ،يًت١ُٝٓ يف ايبالزعُٔ اطاض عاّ  املػتسا١َ

يت١ُٝٓ املٓاطل ايضشطا١ٜٚ ت١ُٝٓ َػتسا١َ تطاع٢ اإلَهاْٝات املتٛفط٠ يس٣ اجملتُع 

املػتسا١َ  غس ايفذ٠ٛ ايهبري٠ بني ايت١ُٝٓ ايتكًٝس١ٜ ٚايت١ُٝٓ يف إطاض ،ٚخضٛصٝت٘

ٝس ٜطاعٞ خضٛص١ٝ نٌ املٛعٛع١ ع٢ً أغؼ ع١ًُٝ غ١ًُٝ ٚكطط١ ؽطٝط د

، َع ايٛقٛف ع٢ً اِٖ ايتشسٜات ٚاملعٛقات ٚاقرتاح بعض ايتٛصٝات اييت َٔ ؾأْٗا َٓطك١

مبا حيكل األٖساف ايػٝاس١ٝ  تفعٌٝ ايسٚض ايصٟ تًعب٘ ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ

املٓؿٛز٠
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ايٛاسات -ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ -ايت١ُٝٓ-االغتسا١َالكلمات الدالة 

  يؿُاي١ٝ بًٝبٝاا

Abstract: 
The aim of this research is to identify the natural and human 

tourist components in the Northern oases and the role they play 

in highlighting the study area and placing it on the map of 

tourism development in Libya and taking care of sustainable 

tourism development programs within the general framework of 

development in the country. Sustainable development The 

possibilities available to the community and its specificities in 

the framework of bridging the great gap between traditional 

development and sustainable development, which is based on 

sound scientific foundations and well planned planning that takes 

into account the specificity of each region. The challenges and 

obstacles are highlighted. The aim of the study is to reach a 

general perception of sustainable tourism development in the 

study area. 

 املمدمة:
إ فاالت ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚتطبٝكاتٗا يف فاٍ ايب١٦ٝ ٚمحاٜتٗا َتعسز٠ 

بايتشسٜس يف ٜٚعٗط ٖصا  ،اغتهؿاف َكَٛات ايُٓٛ ايػٝاسٞ املػتساّ، َٔ اُٖٗا ٚنجري٠ 

ٚمل  تٗا بطاَر ايت١ُٝٓ يف ايسٚي١ ايًٝب١ٝ يف ايفرت٠ ايػابك١،َٓطك١ ايسضاغ١ اييت ػاًٖ

ع٢ً بايطغِ َٔ سضٍٛ َٓاطل أخط٣ يف ايبالز  ايهايف باالٖتُاّؼع٢ ٖصٙ املٓطك١ 

تتؿاب٘ َع َٓطك١ ايسضاغ١ يف املكَٛات ايػٝاس١ٝ، سٝح  ،ْضٝب ٚافط يف بطاَر ايت١ُٝٓ

ًُت َٓاطل ايسٚاخٌ اييت غٝػاِٖ تطنعت بطاَر ايت١ُٝٓ ع٢ً املٓاطل املطنع١ٜ، ٚأٖ

ايعضاع١ٝ  ٞتطٜٛطٖا يف ؽفٝف ايغػط ع٢ً املطانع اؿغط١ٜ ٚاحملافع١ ع٢ً االضاع

جيب ايرتنٝع ع٢ً ايسٚض ايط٥ٝػٞ يًت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ  ايص ،احملسٚز٠ ع٢ً ايؿطٜط ايػاسًٞ

  .املػتسا١َ يف ت١ُٝٓ َٓطك١ ايسضاغ١ عُٔ ايٓطام ايضشطاٟٚ
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البحث مشكلة
ايصٟ تكسض  ا يٛقٛع اغًب األضاعٞ ايًٝب١ٝ عُٔ ْطام اإلقًِٝ ايضشطاٟٚ،ْعط

% تكطٜبًا َٔ إمجايٞ املػاس١ ايه١ًٝ يًبالز، ٖصٙ ايعطٚف أزت اىل 91َػاست٘ عٛايٞ 

تطنع اغًب ايػهإ ع٢ً ايؿطٜط ايػاسًٞ املعتسٍ احملاشٟ يًبشط املتٛغط، ْٚػب١ 

ٓاثط٠، ٜٚعترب شيو ؼسٜا مٛ ؼكٝل ق١ًًٝ َٔ ايػهإ َٛظعني ع٢ً ايٛاسات املت

خاص١ ٚإ اقتضاز ٖصٙ ايٛاسات ٜعتُس بؿهٌ نبري ع٢ً  ،ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ

 ٚإ ايػٝاس١ يف ٖصٙ املٓطك١ تفتكط ايٞ ايتدطٝط اؾٝس ٚاإلزاض٠ ايػ١ًُٝ، ايعضاع١،

١ٝ زٕٚ عؿٛا٥ ٖصا باإلعاف١ ايٞ إ اؾٗٛز ايت١ُٜٛٓ يف ٖصٙ املٓطك١ ؼسخ بططٜك١

از٢ْ اعتباض يآلثاض ع٢ً ايب١٦ٝ ٚاملكَٛات ايطبٝع١ٝ ٚايبؿط١ٜ اٚ ع٢ً اجملتُع احمل٢ً، 

املػتسا١َ املها١ْٝ ٚفل ؽطٝط ٖصا األَط ٜتطًب إعاز٠ ايٓعط يف أٚيٜٛات ايت١ُٝٓ

عٝح ًٜيب َتطًبات االغتسا١َ يف صٝا١ْ ٚت١ُٝٓ املٛاضز ايطبٝع١ٝ  ،َٚٓٗر عًُٞ غًِٝ

  ٓطك١.ٖصٙ املس١ يف ٚايبؿط١ٜ املتا

أهمية البحث:
يت١ُٝٓ أمناط  ايؿُاي١ٝ غ٤ٛ ع٢ً َٓطك١ ايٛاساتايتػًٝط ب بشحاي ٜٗتِ ٖصا

ايػٝاس١ املٛدٛز٠ باملٓطك١ ت١ُٝٓ َػتسا١َ ٚتب٢ٓ َبازض٠

 ;يٝتِ ٚععٗا بني ٚدٗات اؿطن١ ايػٝاس١ٝ ف٢ يٝبٝا

ٚازضادٗا يف بطاَر  ،عٓاصط اؾصب ايػٝاسٞ اهلا١َ باملٓطك١ بإبطاظ ايبشح اٖتِنُا 

ٚإٔ ٜتِ زعِ ٚتؿذٝع ت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ نُٓط تضبٛ  ا،يٝبٝيف  ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ

  .اغًب زٍٚ ايعامل االٖتُاّ ب٘

:أهداف الدراسة
َا ًٜٖٞصٙ ايسضاغ١ إىل ؼكٝل  ٗسفت

مبٓطك١  ت ايػٝاس١ٝ ايطبٝع١ٝ ٚايبؿط١ٜ ٚتٛظٜعٗا اؾػطايفايتعطف ع٢ً املكَٛا .1

 .ايٛاسات ايؿُاي١ٝ بًٝبٝا
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مبٓطك١  َعطف١ َعٛقات ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ ٚقاٚي١ إجياز اؿًٍٛ املٓاغب١ هلا .2

 .ايسضاغ١

زضاغ١ أغؼ ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ حملاٚي١ ٚعع َٓطك١ ايسضاغ١ عُٔ  

اس١ٝ يف يٝبٝااملٓاطل املػتٗسف١ يًت١ُٝٓ ايػٝ

البحث: اتفرضي
تٛدس فطٚم شات زالي١ إسضا١ٝ٥ بني آضا٤ املػ٦ٛيني عٔ ايٓؿاط ايػٝاسٞ سٍٛ تٛفط  .1

 َكَٛات ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ بايٛاسات ايؿُاي١ٝ يف يٝبٝا.

تٛدس فطٚم شات زالي١ إسضا١ٝ٥ بني آضا٤ ايػهإ احملًٝني بايٛاسات ايؿُاي١ٝ ايًٝب١ٝ  .2

 ت ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ بايٛاسات ايؿُاي١ٝ يف يٝبٝا.سٍٛ َعٛقا

تٛدس فطٚم شات زالي١ إسضا١ٝ٥ بني آضا٤ املػ٦ٛيني عٔ ايٓؿاط ايػٝاسٞ ايًٝيب سٍٛ  .3

 (.2018-1999أٚد٘ قضٛض كطِط ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ )

١ تٛدس فطٚم شات زالي١ إسضا١ٝ٥ بني آضا٤ ايػهإ احملًٝني بايٛاسات ايؿُاي١ٝ ايًٝبٝ .4

 سٍٛ إقضا٤ ايٛاسات ايؿُاي١ٝ َٔ بطاَر ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ.

منهجية الدراسة
طمس١ٝ َع ايتتُجٌ َٓٗذ١ٝ ايسضاغ١ ف٢ بعض زضاغات اؿاي١ ٚاملكابالت غري 

ٛغا٥ٌ بمت االغتعا١ْ سٝح  ،ف٢ َٓطك١ ايسضاغ١ ٞايػٝاسٚاملٗتُني باؾاْب  املػ٦ٛيني

ٚمت   تٛصٌ اىل ْتا٥ر ؽسّ غطض ايبشح بططٜك١ ع١ًُٝ،ًيؾُع املعًَٛات، ٚؼًًٝٗا 

 :ططٜكتإ ُٖاظُع املعًَٛات باالعتُاز ع٢ً ايكٝاّ 

)ايبشح ف٢ ايهتب ٚاملكاالت ٚايسضاغات املتدضض١  ططٜك١ املػح املهتيب  .1

ٚغري ٚاإلسضا٥ٝات ايػ١ٜٛٓ ايطمس١ٝ احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ( ٚاألعاخ ٚايسضاغات املٓؿٛض٠ 

 تٗتِ مبٛعٛع ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ بضف١ عا١َ، ٚيف يٝبٝا بضف١ املٓؿٛض٠ اييت

 .خاص١

( َٛد١ٗ إىل 1، اغتُاض٠ االغتبٝإ ضقِ)اغتبٝإعسز )اثٓإ( اغتُاض٠ تضُِٝ مت  

ؼسٜس عٝٓ٘ َٔ فتُع ايسضاغ١ املػ٦ٛيني ٚاملٗتُني بايٓؿاط ايػٝاسٞ يف يٝبٝا، ٚمت 
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( َٛد١ٗ إىل ايػهإ احملًٝني يف 2الغتبٝإ ضقِ )(َفطز٠، ٚاغتُاض٠ ا100سسزت بعسز)

( 800سسزت بعسز)ؼسٜس عٝٓ٘ عؿٛا١ٝ٥ َٔ فتُع ايسضاغ١ ايٛاسات ايؿُاي١ٝ، ٚمت 

عؿٛا١ٝ٥  ( َفطز200٠َفطز٠، ٚظعت ع٢ً ايٛاسات االضبع١ بٓػب َتػا١ٜٚ يهٌ ٚاس١ عسز)

َٔ فتُع ايسضاغ١

 اإلطار النظري: املفاهيم 
ٖٞ عُإ االغتٗالى َع َطٚض ايعَٔ، ًٜٚعّ يتشكٝل شيو تعريف االستدامة

قسض٠ زٚي١ َا ع٢ً االغتسا١َ، مبع٢ٓ تسفل االغتٗالى ٚاملٓفع١ ٜتٛقف ع٢ً ايتػٝري يف

ضصٝس املٛاضز اٚ ايجط٠ٚ، ٚاضتفاع ايطفا١ٖٝ بني االدٝاٍ ٜأتٞ َع اظزٜاز ايجٛض٠ َع َطٚض 

(.ز2007) قاغِ"ملٛاضز َع َطٚض ايعَٔايٛقت ٚيف ظٌ ٚدٛز بسا٥ٌ ٚاسالٍ قتٌُ بني ا

ايعٜيياز٠ املػييتُط٠  : "كتًييف ايييرباَر اييييت تٗييسف إىل ؼكٝييل  ٖييٞف التنمي  ةي  تعر

.(2011ٚاملتٛاظ١ْ يف املٛاضز ")سذاز

 ايييت  ٚاـاصي١  ايعاَي١  ايتٓعُٝيات  بأْٗيا :" كتًيف  تعري ف التنمي ة الس ياحية

 ٚضفاٖٝي١  استٝاديات  ـسَي١  ٚاـيسَات،  ايبغيا٥ع  ٚتػيٜٛل  ٚإْتياز  يف تطيٜٛط  تؿيرتى 

 (.2013ايػٝاح" )غعٝسٟ

ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ع٢ً  1997ٚفل تكطٜط بطْٚتالْس يػ١ٓ تعريف التنمية السياحية

أْٗا "تًب١ٝ سادات األدٝاٍ اؿاي١ٝ زٕٚ املػاؽ بإَها١ْٝ تًب١ٝ سادات األدٝاٍ 

 (.2006ايكاز١َ")عًٞ

ؼاز األٚضٚبٞ يًب١٦ٝ ٚاملٓتعٖات ٚفل االوتعريف التنمية السياحية املستدامة

ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ ع٢ً اْٗا "ْؿاط حيافغ ع٢ً ايب١٦ٝ  1993ايك١َٝٛ عاّ 

 (.  2016ٚحيكل ايتهاٌَ االقتضازٟ ٚاالدتُاعٞ ٜٚطتكٞ بايب١٦ٝ املعُاض١ٜ") عٝاؾٞ

تتُجٌ َبازئ ٚأٖساف ايت١ُٝٓ 

 (2017)نايف  -اس١ٝ املػتسا١َ يف ايٓكاط ايتاي١ٝ:ايػٝ

 محا١ٜ ايب١٦ٝ ٚظٜاز٠ ايتكسٜط ٚاالٖتُاّ باملٛاضز ايطبٝع١ٝ ٚاملٛضٚخ ايجكايف يًُذتُع 
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 تًب١ٝ االستٝادات االغاغ١ٝ يًعٓضط ايبؿطٟ ٚاالضتكا٤ باملػتٜٛات املعٝؿ١ٝ. -

املدتًف١، َٔ سٝح اؿل يف ؼكٝل ايعساي١ بني أفطاز اؾٌٝ ايٛاسس ٚبني االدٝاٍ  -

 االغتفاز٠ َٔ املٛاضز ايب١ٝ٦ٝ ٚايسخٍٛ.

خًل فطظ دسٜس٠ يالغتجُاض، ٚبايتايٞ خًل فطظ عٌُ دسٜس٠ ٚتٓٛع االقتضاز.

ظٜاز٠ َساخٌٝ ايسٚي١ َٔ خالٍ فطض ايغطا٥ب ع٢ً كتًف االْؿط١ ايػٝاس١ٝ 

 ٛز٠ يف ايسٚي١ .بهٝف١ٝ تتٓاغب َع املػتجُطٜٔ، ٚنصيو َع ايتؿطٜعات املٛد

 ؼػني ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ٚاـسَات ايعا١َ يف اجملتُعات املغٝف١. -

 االضتكا٤ مبػت٣ٛ تػٗٝالت ايرتف١ٝ ٚإتاستٗا يًػٝاح ٚايػهإ احملًٝني ع٢ً سس غٛا٤  -

َؿاضن١ اجملتُعات احمل١ًٝ يف اؽاش قطاضات ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ ، عٝح ٜؤزٟ شيو  -

 ١ٝٓ ع٢ً َؿاضن١ فتُع١ٝ .إىل خًل ت١ُٝٓ غٝاس١ٝ َب

 مكىنات التنمية السياحية املستدامة:
تتساخٌ ْؿاطات ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ َع ايعسٜس َٔ اجملاالت، ٚفُٝا ًٜٞ 

املهْٛات األغاغ١ٝ يًػٝاس١ اييت جيب أخصٖا بعني االعتباض يف ٚعع خط١ ايت١ُٝٓ 

  -(  :2013ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ ٖٚٞ)ايبهٛضٟ 

–املٓار  –ٚعٓاصط دصب ايعٚاض ٚتؿتٌُ ايعٓاصط ايطبٝع١ٝ َجٌ ) ايتغاضٜؼعٛاٌَ  

ايػابات ٚاحملُٝات( ٚايسٚافع ايبؿط١ٜ َجٌ )املٛاقع ايتاضخي١ٝ  –ايؿٛاط٤ٞ ٚايبشاض 

ٚاؿغاض١ٜ ٚاألثط١ٜ ٚايس١ٜٝٓ َٚسٕ املالٖٞ ٚايرتفٝ٘ ( ٚجيب إٔ ْؿري إىل أْ٘ ميهٔ إٔ 

ت غٝاس١ٝ تهٕٛ ٖٞ َٔ عٛاٌَ اؾصب امل١ُٗ بايٓػب١ ٜٛدس يف املٛاقع ايتاضخي١ٝ َػاضا

يًعٚاض، أَا بايٓػب١ يًػهإ فٗٞ تؿهٌ عٛاٌَ اؾصب نْٛٗا تؤَٔ فطظ عٌُ دسٜس٠ 

 عُٔ اـسَات املٛدٛز٠ ع٢ً ٖصٙ املػاضات.

َطافل ٚخسَات االٜٛا٤ ٚايغٝاف١)ايب١ٝٓ ايفٛق١ٝ( َجٌ ايفٓازم ٚايٓعٍ ٚبٝٛت  

 ات.ايغٝاف١ ٚاملطاعِ ٚاالغرتاس
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خسَات كتًف١ َجٌ: َطانع املعًَٛات ايػٝاس١ٝ ٚٚناالت غٝاس١ ٚايػفط،  

َٚطانع صٓاع١ ٚبٝع ايضٓاعات ايتكًٝس١ٜ ٚاؿطف ايٝس١ٜٚ، ٚخسَات ايبٓٛى 

 ٚاالتضاالت ٚاـسَات ايطب١ٝ ٚايؿطط١ ٚاألزال٤ ايػٝاسٝني.

 ٚاؾ١ٜٛ .خسَات ايٓكٌ ٚتؿٌُ ٚغا٥ٌ ايٓكٌ ع٢ً اختالف اْٛاعٗا ايرب١ٜ ٚايبشط١ٜ  

خسَات ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ٚتؿٌُ ػٗٝع ؾبهات ايضطف ايضشٞ َٚٝاٙ األَطاض ٚثٛم  

 املٝاٙ ايضاؿ١ يًؿطب ٚايطاق١ ايهٗطبا١ٝ٥ ٚتٛفط ؾبه١ َٔ ايططم ٚاالتضاالت .

عٓاصط َؤغػ١ٝ تٗتِ غطط ايتػٜٛل ايػٝاسٞ ٚبطاَر ايرتٜٚر يًػٝاس١ َجٌ)غٔ  

١ُٝٝ ايعا١َ، ٚزٚافع دصب االغتجُاض يف ايكطاع ايتؿطٜعات ٚايكٛاْني ٚاهلٝانٌ ايتٓع

 ايػٝاسٞ، ٚبطاَر تسضٜب ايعاًَني يف ايكطاع ايػٝاسٞ. 

 ممىمات السياحة الطبيعية والبشرية يف الىاحات الشمالية
 َكَٛات ايػٝاس١ ايطبٝع١ٝ يف ايٛاسات ايؿُاي١ٝ -1

 :املٛقع اؾػطايف ٚأُٖٝت٘ ايػٝاس١ٝ   

ًَُٗا َٔ ايعٓاصط املؤثط٠ يف عًُٝات اؾصب باعتباضٙ ٜعس املٛقع اؾػطايف عٓضطًا 

قامسًا َؿرتنًا يف ايتأثري ع٢ً سطن١ ايػٝاس١ يف ب٦ٝيت عطعٗا ٚطًبٗا يف إ 

 (.2005ٚاسس )ايؿاعطٟ 

مشاال  30 ميتس َٓدفض اؾػبٛب إىل اؾٓٛب َباؾط٠ َٔ خطَٛقع ٚاس١ اؾػبٛب

س عٔ غاسٌ ايبشط املتٛغط ؾطقًا، ٜٚبع25ٚ 30بايتشسٜس َا بني زا٥طتٞ عطض

مشااًل، ٚاملٓدفض يف مجًت٘ يف سسٚز 50.29ٚ 30.29.40 نِ، ٚبني خطٞ ط3ٍٛسٛايٞ..

يٝبٝا َا عسا قػِ صػري ٜطًل عًٝ٘ أغِ سط١ٝ ايكٝكب، ٖٚٛ ممتس مٛ ايؿطم سٝح 

 .(1996ٜتساخٌ َع األضاعٞ املضط١ٜ )ؾطف

 َٛقع ٚاسات )دايٛ ،أٚد١ً، أددط٠(

ؾطقًا، ٚتٛدس ٖصٙ ايٛاسات  21-40ٚ 21ِ-10َا بني خطٞ طٍٛ  متتس ٖصٙ ايٛاسات

يف سٛض نبري قًٌٝ ايعُل، ٚتؿػٌ نٌ ٚاس١ َٔ ايٛاسات ايجالث١ سٛعًا َٓدفغًا 

(.1996صػريًا يف زاخٌ اؿٛض ايهبري )ؾطف
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املٓار ٚزٚضٙ يف ع١ًُٝ اؾصب ايػٝاسٞ

ططٛب١ ْػب١ٝ َٓاغب١، إٔ غايبًا َا ٜطغب ايػا٥شٕٛ يف زضد١ سطاض٠ َعتسي١ َضشٛب١ ب

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

% ٚتؿري إسضا٥ٝات املتٛغطات ايؿٗط١ٜ يًشطاض٠ يف يٝبٝا 70% إىل30ْػب١ٝ ترتاٚح َا بني 

تفاع بأْٗا ؽتًف َٔ َهإ إىل آخط َٚٔ فضٌ إىل آخط ٚشيو بفعٌ تأثري املٛقع ٚاالض

 (.2005ٚايكطب َٔ ايبشط)ايطٝب

َٓار املٓدفغات ايؿُاي١ٝ

ٜٚعترب َٓار ايٛاسات ايؿُاي١ٝ َٓاخًا دافًا َتططفًا ٜتُٝع باضتفاع زضدات اؿطاض٠ ْٗاضًا 

ٚايربٚز٠ يٝاًل، ٚاملكضٛز باؾفاف ٖٓا)ايٓسض٠ يف غكٛط األَطاض(، أَا ايتططف فاملكضٛز 

اؿطاض٠ يٝؼ فكط بني ايفضٍٛ ٚع٢ً األخط ايؿتا٤ ب٘ )األختالف ايهبري بني زضدات 

 (.1996ٚايضٝف ٚيهٔ أٜغًا بني ْٗاض ايّٝٛ ايٛاسس ٚيًٝ٘( )ؾطف

يف ايٛاسات ايؿُاي١ٝ ايضشطا١ٜٚ ايبشريات

 املٓدفغات غٛا٤ ايضشطا١ٜٚ ايبشريات بٛدٛز يٝبٝا َٓدفغات أغًب تؿتٗط

 َٓدفض  أٚد١ً ، دايٛ ٠،أددط ايكطاض، اؾػبٛب، َٓدفض" تغِ  ايؿُاي١ٝ اييت

ايبشريات َٔ املٓدفغات اؾٓٛب١ٝ، سٝح  عسز يف أقٌ ، ٚتعترب ٖصٙ املٓدفغات"َطازٙ

عري٠ عني  ايفطٜسغ١،عري٠  املًفا، ايعطاؾ١ٝ، عري٠ عري٠ عريات:) 4تٛدس باؾػبٛب 

 (.بٛظٜس

ايهجبإ ايط١ًَٝ

تكع ع٢ً ساف١ عط ايطَاٍ َٔ  ايهجبإ ايط١ًَٝ يف يٝبٝا تعس بٛاب١ عط ايطَاٍ; فٗٞ

ْاس١ٝ ايؿطم، ٖٚٞ املسخٌ األغاغٞ هلصا ايبشط ايععِٝ يف ؾطم يٝبٝا، ٚميتس عط 

ايطَاٍ ست٢ حيٝط بٛاسات)دايٛ، أٚد١ً، أددط٠(، ٚبايتايٞ ميهٔ اغتػالٍ املػاف١ 

، ايٛاقع١ بني ٖصٙ ايٛاسات يف ضٜاع١ ايطايٝات ٚايػباقات بهاف١ أْٛاعٗا، نأزٖإ أٚباضٟ

نِ. 25ٚأزٖإ َطظم، ٚعط ايطَاٍ ايععِٝ، ايصٟ ٜكع دٓٛب ٚاس١ اؾػبٛب، عٛيٞ

 ( 2018)املٗسٟٚ،
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األصساف ايبشط١ٜ املتشذط٠ٚايػابات 

أَطًا  ُٜعس ٕ ٚدٛزٖاسٝح إ ،تعس ايػابات املتشذط٠ َٔ املكَٛات ايطبٝع١ٝ يًػٝاس١

ملاعٞ ص١ً ٚثٝك١ ظٛاْب ٚيًٓباتات ايطبٝع١ٝ يف ا ،عطٚضًٜا يضٓاع١ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ

 نِ 40عٔ ٚاس١ اؾػبٛب املتشذط٠ تبعس ايػاب١، سٝح ٚاالدتُاع١ٝ اؿٝا٠ االقتضاز١ٜ

ٚأصبشت عباض٠ عٔ ١٦ٖٝ دصٚع يٓدٌٝ ، ٖٚٞ أؾذاض كتًف١ قسمي١ ؼذطت غطبًا،

اآلثاض ايكسمي١ َٓص عضط املاٜٛغني ، نُا تعس ايٛاس١ غ١ٝٓ بٚأؾذاض أخط٣ نايعٜتٕٛ

 يسيٌٝ قاطع يتًو املٛاز اؾٝس٠ اييتٚيعٌ ٚدٛز ٖصٙ األصساف املتشذط٠ ، َٚا قبًٗا

 (.2007بٗا)امحس، ٚ ط٘،  فغ املٓطك١تؼ

 َكَٛات ايػٝاس١ ايبؿط١ٜ يف ايٛاسات ايؿُاي١ٝ -2

 َكَٛات ايػٝاس١ ايبؿط١ٜ يف ٚاس١ اؾػبٛب 

 سٝح املدتًف١ ايػٝاسٞ اؾصب عٓاصط بني خاص١ َها١ْ ايتاضخي١ٝ املٓاطل ؼتٌ

 اييت ٚايتاضخي١ٝ األثط١ٜ مبعاملٗا املؿٗٛض٠ األَانٔ ظٜاض٠ ايػا٥شني َٔ ٜفغٌ ايهجري

 اإلْػإ خًف٘ ايصٟ اإلضخ َٚؿاٖس٠ املاعٞ سغاض٠ عًٞ ٚايتعطف هلِ ايٛقٛف تتٝح

 (.2000املتعاقب١ )مجع١ األدٝاٍ عرب ايتاضخي١ٝ َػريت٘ خالٍ

 ايتاضخي١ٝ بٛاس١ اؾػبٛب االتٞ:  تغِ املكَٛاتٚاالثط١ٜ: ايتاضخي١ٝ ايػٝاس١ َكَٛات

 ايؿُاي١ٝ املًفا قاض٠ فٛم عًٝٗا ايعجٛض مت اييت ايضدط١ٜ ايطغّٛٚايٓكٛش ايهتابات

 عباض٠ املٝالز، ٖٚٞ قبٌ َا يفرت٠ تطدع املًفا، عري٠ غطح ّ ع89ٔقسضٙ  اضتفاع عًٞ

 ٚازٟ ت١ٝ يفاؾطآَ ايعطبات تؿب٘ اييت ايعطبات َٔ ثريإ ٚفُٛع١ يجالث١ ضغّٛ عٔ

(.1968اٟٚعاي ) "ظْههطا، َسغٓسٚش ظقعٚا، "

 عاَط٠ ناْت َٓاطل، أضبع يف اؾػابٝب َٓطك١ يف املكابط تٛدسَكابط اؾػبٛب

 دٓٛب نِ 18 ٚايفطٜسغ١ اؾػبٛب ؾطم نِ 30 املًفا ٖٚٞ: اؾػبٛب بايػهإ

 (1996اؾػبٛب)قُس ٚآخطٕٚ ؾطم دٓٛب ن35ِبٛظٜس اؾػبٛب ٚعني

 ايتعط١ٜ يف عٛاٌَ عاًَا، ٚضغِ 145 أنجط َٓص ايكضط ٖصا بينايجين قضط

 َٚتًٝٓا. َتُاغهًا َا ٜعاٍ فٗٛ ايعَٔ َٚطٚض ايضشطا٤
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 املٓتضف يف ؾٝست يًشبٛب، ( طٛاسني5اؾػبٛب) تغِايطٛاسني اهلٛا١ٝ٥

 (..1997ْٛع٘، )ظباٍ ٚفطٜس َٔ ؾهً٘ يف دصاب بططاظ ايعجُاْٞ ايعٗس َٔ األخري

ٜكع دٓٛب اؾػبٛب سضٔ إٜطايٞ َبين عًٞ قاض٠ َطتفع١ ٖٚٛ آخط ٔ ايعاَط٠سض

 (.2008، )ْٜٛؼ ْكط١ َطاقب١ أقاَٗا اإلٜطايٕٝٛ عًٞ ساف١ عط ايطَاٍ ايععِٝ

املَٛٝا٤ ؽط طف١ً يف ايػابع١ َٔ عُطٖا، زاُٖٗا املٛت ْتٝذ١ ََٛٝا٤ اؾػبٛب

يف ايٓؿط٠ اييت أعسٖا خربا٤ داَع١  عاّ َغت، ٚفل َاٚضز 1828َطض يف ايهبس، قبٌ 

 (. 2009،)ضَٚا""ضَٚا الغبٝٓع

)ايتٛاَر(  اإلٜطاي١ٝ املٛاقع َٔ ايعسٜس باؾػبٛب ٜٛدساملٛاقع االٜطاي١ٝ

(.2004يبشري٠ املًفا،)اَػطب اؾباٍ احملاش١ٜ يف ٚخاص١

 واالثرية يف واحة أوجلة تتمثل يف : التارخيية السياحة ممىمات
أسس أسٝا٤ ٖصٙ املس١ٜٓ ايصٟ الظاٍ قا٥ُا، ٜٚكع ٖصا اؿٞ يف ٚغط يكسمي١املس١ٜٓ ا

املس١ٜٓ، ٚحيٝط ب٘ َععِ املعامل األثط١ٜ املٛغ١ً يف ايكسّ نُػذس عبس اهلل بٔ أبٞ 

ايػطح َٔ اؾ١ٗ اؾٓٛب١ٝ، ٚاملػذس ايعتٝل َٔ اؾ١ٗ ايؿُاي١ٝ، َٚػذس ايعضٚم َٔ 

 (.1998اؾ١ٗ ايؿطق١ٝ)اعُٛض٠ 

ّ 1640ب٢ٓ َٔ قبٌ  ايكٛات ايرتن١ٝ بعس زخٛهلا ملٓطك١ أٚد١ً غ١ٓ  ايرتىقضط 

اثٓا٤  1928، ٚقس اغتدسَت٘ ايكٛات اإلٜطاي١ٝ غ١ٓ 1887ّ2ٚاملبين تبًؼ َػاس١ 

 (. Sahara 2007استالهلا ألٚد١ً)

عٓس ٚصٍٛ ايكٛات اإلٜطاي١ٝ إيٞ َٓطك١ أٚد١ً ٚاستالهلا غ١ٓ ايكًع١ ايكسمي١

٤ تًو ايكًع١ بٛاغط١ األسذاض ايهبري٠ ٚايطني األمحط مبػاس١ قسضٖا ، مت بٓا1928

 (. 2012( يًكًع١ أضبع١ أبطاز يف نٌ ظا١ٜٚ َٓٗا بطز يًُطاقب١)بٛقبٍٛ 900ّ2)

ال تعاٍ أغاغٝات ٚدسضإ بكاٜا ٖصا ايكضط باضظ٠ ست٢ ايّٝٛ ٚامس٘ بطق١ قس قضط ق٘

أٜاّ سهِ أمحس عبساهلل اهلاز٣ تهٕٛ َٔ َكطعني بط ا٣ ايرب١ٜ ق١ اغِ قضط ٖٚٞ 

ألٚد١ً ٖٚسّ دع٤ًا َٔ اؾاْب ايؿطقٞ يًكضط)مجع١ٝ دايٛ يًرتاخ، ف١ً املطبس، 

2006). 
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بعس فرت٠ االستالٍ اإلٜطايٞ ملٓطك١ أٚد١ً مت بٓا٤ بعض املباْٞ االٜطاي١ٝ ايكسمي١

، 1935غ١ٓ  املباْٞ اييت اغتدسَت نُطافل كتًف١، َٓٗا املسضغ١ ايكسمي١ اييت بٓٝت

 ٚاملب٢ٓ ال ٜعاٍ ع٢ً سايت٘.

َٔ ايهٗٛف ايكسمي١ املعطٚف١ َٓص أدٝاٍ يف َٓطك١ أٚد١ً نٗف أبٛ ايهٗٛف

غًػً٘ ٚقس نإ أصٌ ايهٗف سػب َا حيهٞ عٓ٘ أْ٘ نإ َػتدسَا قسميا يف 

اؿضٍٛ ع٢ً ْٛع َٔ ايطني ايصٟ ٜػتدسّ يف أعُاٍ بٓا٤ املػانٔ

َٓص ايفتح اإلغالَٞ يؿُاٍ أفطٜكٝا بٓٝت بعض ػطحَػذس عبس اهلل بٔ أبٞ اي

املػادس، َٓٗا َػذس عبس اهلل بٔ أبٞ ايػطح، ٜٚطدح تاضٜذ بٓا٤ املػذس بعس ٚفات٘ عاّ 

 (.2004ّ، املب٢ٓ شا قباب َتضٌ باملػذس ٚمسٞ بامس٘)تري674ٟ

 َٔ أنرب املػادس ايكسمي١ مبٓطك١ أٚد١ً، املػذس بين بعس َػذساملػذس ايعتٝل

 عبس اهلل بٔ أبٞ ايػطح بفرت٠ ٚحيٝط باملػذس غٛض، دسضاْ٘ غري َطتفع١. 

ٜٛدس َعطض ٜتغُٔ املكتٓٝات ايؿعب١ٝ املدتًف١ ٚايضٓاعات املتاسف ٚاملعاضض

ايتكًٝس١ٜ يعطض بعض اؿٝٛاْات احملٓط٘ ٚاؿذاض٠ ايضشطا١ٜٚ ٚبعض أْٛاع ايرتب١ 

 املدتًف١.  

ددط٠ ٚايصٟ ٜعٛز أآلثاض ايتاضخي١ٝ باملٓطك١ ٖٛ قضط َٔ بني أِٖ ااآلثاض ايتاضخي١ٝ

 ،ثط١ٜ باملٓطك١ٚظا١ٜٚ ايٛازٟ اييت تعترب َٔ أسس املعامل األ ،إىل ايكطٕ ايجايح اهلذطٟ

 .ٚنصيو املكابط ايكسمي١ ٚاألعطس١ 

 املعامل السياحية واالثرية يف واحة جالى تتمثل يف:
ايعجُاْٞ ٖٚٛ َكط يإلزاضات املتٛاي١ٝ، يف ايعٗس  ايكضط بين ٖصاايكضط ايعجُاْٞ

ظايٛ ضَِ إبإ االستالٍ االٜطايٞ ٚاغتػٌ َكطًا يًشا١َٝ االٜطاي١ٝ ٚميتاظ ايكضط 

 ػُٝه١ .ضاْ٘ ايسٚد ٚممطات٘خاضف٘ ظَٞ يف أقٛاغ٘ ٚالاإلغبايطابع املعُاضٟ 
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ا ٠ َطافل َٚطانع ٚغطفًا عسطافل َتها١ًَ َتغُٓايكضط مب ٢بٓايكضط ايطَٚاْٞ

ٕٓٛ ظخطف١ٝ ع٢ً ايططاظ فتطٌ مجٝعٗا ع٢ً باس١ ٚغط١ٝ مج١ًٝ صُُت ب

 .(2006ٞ)مجع١ٝ دايٛ يًرتاخ، زيٌٝ ايٛاسات ايػٝاسٞ، ايطَٚاْ

تعس ايبٝٛت ٚاألسٝا٤ ٚاملسٕ ايكسمي١ َٔ أِٖ َكَٛات ايبٝٛت ايكسمي١ ظايٛ

ملعُاض٣ ايفطٜس ايػٝاس١ ايجكاف١ٝ، ملا تتُٝع ب٘ َٔ مجاٍ ايفٔ ايتؿهًٝٞ  ٚايططاظ ا

 (.2006)ؾعب١ٝ ايٛاسات، زيٌٝ ايٛاسات ايػٝاسٞ 

 التسهيالت واخلدمات يف الىاحات الشمالية
تؿٌُ ايتػٗٝالت ٚاـسَات ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ٚايفٛق١ٝ، اَانٔ اإلقا١َ، املطاعِ 

ٚايهافتريٜات، ٚٚغا٥ٌ ايٓكٌ ٚاالتضاالت ٚاـسَات ايطب١ٝ ٚططم ايٛصٍٛ يًُٓطك١ 

تٗا ٚتٛفط ؾبه١ ايضطف ايضشٞ ٚإَسازات ايطاق١ ايهٗطبا١ٝ٥ )ايؿُٝٞ املطاز تُٓٝ

2006.)  

 الدراسة امليدانية : ) التحليل واملنالشة ( 
:أزا٠ ايسضاغ١ املٝسا١ْٝاوالً:

مت تضُِٝ قٛا٥ِ االغتبٝإ يف ٖصٙ ايسضاغ١ يتهٕٛ ايٛغ١ًٝ ايط٥ٝػ١ٝ ؾُع ايبٝاْات 

ٚاختباض صش١ ايفطٚض، ٚيتشكٝل شيو فكس املٝسا١ْٝ بٗسف ؼكٝل أٖساف ايسضاغ١،

مت تضُِٝ اغتُاضتني يالغتبٝإ يهٌ َٔ املػ٦ٛيني عٔ ايٓؿاط ايػٝاسٞ ايًٝيب 

 ٚايػهإ احملًٝني بايٛاسات ايؿُاي١ٝ ايًٝب١ٝ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ: 

ايًٝيب ايػٝاسٞ ايٓؿاط عٔ اغتُاض٠ اغتبٝإ املػ٦ٛيني 

١ً ؾدض١ٝ َٚٛعٛع١ٝ َهتٛب١، سٝح صُُت اغتُاض٠ االغتبٝإ ع٢ً ؾهٌ أغ٦

ٜكيييّٛ املبشيييٛخ باإلدابييي١ عًييي٢ األغييي١ً٦ َييئ خيييالٍ اختٝييياض إسيييس٣ اإلدابيييات امل كٝيييس٠ يف     

اغييتُاض٠ االغييتبٝإ، ٚقييس تهْٛييت اغييتُاض٠ االغييتبٝإ َيئ ثالثيي١ أغيي١ً٦ ؾدضيي١ٝ مشًييت      

مت  ( غيؤااًل َٛعيٛعٝاً  23)املؤٌٖ ايسضاغٞ، ٚد١ٗ ايعٌُ، ٚاـرب٠ ايٛظٝف١ٝ(، إعاف١ إىل )

ايًييٝيب  ايػييٝاسٞ ايٓؿيياط عيئ صييٝاغتِٗ بٗييسف ايتعييطف عًيي٢ آضا٤ ٚاػاٖييات املػيي٦ٛيني  

 يف ايػيٝاس١ٝ  تُٓٝتٗا غٝاسًٝا، ٚزٚض املكَٛات املػتٗسف ايػٝاس١ٝ فُٝا ٜتعًل باألْؿط١
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ايؿييُاي١ٝ يف عًُٝيي١ ايتُٓٝيي١ ايػييٝاس١ٝ، ٚشيييو باإلعيياف١ إىل تكٝييِٝ كطييط     ايٛاسييات

(، ٚتٛعييٝح أٖييِ املكرتسييات اـاصيي١ بايتُٓٝيي١  2018 -1999ايتُٓٝيي١ ايػييٝاس١ٝ ايًييٝيب )

 ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ مبٓطك١ ايٛاسات ايؿُاي١ٝ ايًٝب١ٝ.

 ايًٝب١ٝ:  ايؿُاي١ٝ بايٛاسات احملًٝني اغتُاض٠ اغتبٝإ ايػهإ -2

صيييُُت اغيييتُاض٠ االغيييتبٝإ عًييي٢ ؾيييهٌ أغييي١ً٦ ؾدضييي١ٝ َٚٛعيييٛع١ٝ َهتٛبييي١،  

َييئ خيييالٍ اختٝييياض إسيييس٣ اإلدابيييات امل كٝيييس٠ يف  ٜٚكيييّٛ املبشيييٛخ باإلدابييي١ عًييي٢ األغييي١ً٦

اغيييتُاض٠ االغيييتبٝإ، ٚقيييس تهْٛيييت اغيييتُاض٠ االغيييتبٝإ َييئ قػيييُني ٜغيييِ ايكػيييِ األٍٚ     

ايبٝاْات ايؿدض١ٝ ٚمشٌ ثالث١ أغ١ً٦ تٓاٚيت )ايٓٛع، ٚايعُط، ٚاملؤٌٖ ايعًُيٞ(، يف سيني   

َٛعييييٛعًٝا مت ( غييييؤااًل 25ٜتعًييييل ايكػييييِ ايجيييياْٞ بايبٝاْييييات املٛعييييٛع١ٝ اييييييت مشًييييت )  

ٕ  آضا٤ عًييي٢ ايتعيييطف صيييٝاغتِٗ بٗيييسف  ايؿيييُاي١ٝ بايٛاسيييات احملًيييٝني ٚاػاٖيييات ايػيييها

 تٛاديي٘ اييييت ٚاملعٛقييات ايؿييُاي١ٝ، ايٛاسييات يف ايػييٝاس١ٝ ٜتعًييل باملكَٛييات ايًٝبٝيي١ فُٝييا

بٗييييا، باإلعيييياف١ إىل ايهؿييييف عيييئ َػييييت٣ٛ ايتييييأثريات االقتضيييياز١ٜ    ايػييييٝاس١ٝ ايتُٓٝيييي١

ايًٝبٝيي١، فغيياًل عيئ    ايؿييُاي١ٝ ايٛاسييات َٓطكيي١ عًيي٢ يػييٝاس١ٝا يًتُٓٝيي١ ٚاالدتُاعٝيي١

 ايؿُاي١ٝ.  ايٛاسات َٓطك١ تأثريات ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ ع٢ً ايب١٦ٝ احملٝط١ يف

َِكٝيياؽ يٝهييطت    ايجالثييٞ، إش أعطٝييت  Likertٚقيس صييٝػت َععييِ اإلدابييات بٓييا٤ عًي٢ 

   ِ ٝيياؽ ايجالثييٞ  ال(، ٚمت تضييٓٝف زضدييات املك  -إىل سييس َييا  – ثالثيي١ اختٝيياضات ٖييٞ )ْعيي

  -امل ػتدسّ يف ايسضاغ١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:

 (1دسٍٚ ضقِ )

 زضدات َكٝاؽ يٝهطت

 نعه  إىل حذ ما ال اإلجابة
 3 2 1 الذرجة

  -:ناآلتٞ ايسضاغ١ يف املػتدسّ ايجالثٞ املكٝاؽ َس٣ سػاب مت ٚقس

 .0666=  3 /( 1 – 3= ) املس٣ سػاب

 -يًتكػِٝ ايتايٞ:ٚعًٝ٘ أَهٔ ؼسٜس زضد١ املٛافك١ ٚفكًا 

 دسًا. ُُٜجٌ ال أٚافل ٜٚعهؼ زضد١ َٛافك١ َٓدفغ١ 1666إىل  1َٔ  
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 ُُٜجٌ إىل سس َا، ٜٚعهؼ زضد١ َٛافك١ َتٛغط١.  2633إىل  1667َٔ  

 . َطتفع١ دسًا َٛافك١ زضد١ ٜٚعهؼ، َا سس إىل ُُٜجٌ 3 إىل 2634َٔ  

 املتٛغيييط قُٝييي١ ٍخيييال َييئ االغيييتبٝإ، عبييياضات عًييي٢ املٛافكييي١ زضدييي١ ؼسٜيييس مت ٚقيييس

ٛ  نُيا  ايعباضات هلصٙ اؿػابٞ  أُٖٝتٗيا،  سػيب  ايعبياضات  ٚعٝيح تطتيب  ، َٛعيح أعيالٙ   ٖي

ٞ  املتٛغيط  تػيا٣ٚ  ٚعٓس سػابٞ َتٛغط ق١ُٝ أنرب ع٢ً اعتُازًا إديابتني   بيني  اؿػياب

 املتٛغيييط يف قُٝييي١ األنيييرب يتضيييبح املعٝييياضٟ; االميييطاف يف قُٝييي١ األقيييٌ اختٝييياض ٜيييتِ

  .  اؿػابٞ

-ع١ٓٝ ايسضاغ١:اً ثاني

ٔ  ( َٔ املػي٦ٛيني 100مشًت ع١ٓٝ ايسضاغ١ ) ٞ  ايٓؿياط  عي ( َئ  800ايًيٝيب، ٚ)  ايػيٝاس

ايًٝبٝيي١ املتُجًيي١ يف: ٚاسيي١ دػبييٛب، ٚٚاسيي١ أٚدًيي١،   ايؿييُاي١ٝ بايٛاسييات احملًييٝني ايػييهإ

( َفييطز٠ َيئ نييٌ ٚاسيي١ يف ايفييرت٠ َيئ   200ٚٚاسيي١ أددييط٠، ٚٚاسيي١ دييايٛ، ٚشيييو بٛاقييع )  

 ّ.1/2/2019ّ إىل 1/11/2018

-املعاؾ١ اإلسضا١ٝ٥:ًا ثالث

، َٚيئ ثييِ   SPSS (V.24)مت تفطٜييؼ اإلدابييات يف بطْيياَر ايتشًٝييٌ اإلسضييا٥ٞ      

 ايتاي١ٝ:  (،1اإلسضا١ٝ٥) األغايٝب ؼًٌٝ االغتبٝإ املٝساْٞ باغتدساّ

   َعاَيييٌ أيفيييا نطْٚبيييارCronbach's Alpha Coefficient ٟاييييص :

كضيا٤ ٚشييو بٗيسف ايتأنيس َئ تيٛافط االعتُازٜي١        ٜػتدسّ يكٝاؽ َػت٣ٛ ثبات االغت

 ب٘ ٚصالسٝت٘ ملطاسٌ ايتشًٌٝ ايتاي١ٝ. ايٛاضز٠ ٚايجك١ بايعباضات

   ٞايتشًٝييٌ اإلسضييا٥ٞ ايٛصييفDescriptive Statistics  ُٔٚايييصٟ تغيي:

: ٚايٓػيييب امل٦ٜٛييي١ ايييييت تػيييتدسّ بؿيييهٌ أغاغيييٞ ألغيييطاض   Frequenciesايتهيييطاضات 

مبيييا ٜفٝيييس يف ٚصيييف عٝٓيي١ ايسضاغييي١، ٚايٛغيييط اؿػيييابٞ   َعطفيي١ تهيييطاض ف٦يييات َيييتػري َييا،  

Meanٟع٢ً ايع١ٓٝ أفطاز إدابات َػت٣ٛ َعطف١ ألغطاض أغاغٞ بؿهٌ ٜػتدسّ : ايص 

َييٛافكتِٗ  ايسضاغيي١، ٚزضديي١ إزضانٗييِ هلييا مبييا ٜعهييؼ زضديي١       مبشيياٚض  اـاصيي١ األغيي١ً٦
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َييس٣ ايييصٟ ٜييتِ اغييتدساَ٘ يكٝيياؽ   : Std. Deviationعًٝٗييا، ٚاالمييطاف املعٝيياضٟ  

 .ٛغطٗا اؿػابَٞتعٔ اـاص١ باغتذابات ايع١ٓٝ تؿتت ايبٝاْات 

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

 احملاٚض اييت مت تٓاٚهلا بايسضاغ١، َٚٔ ثِ اختباض صش١ فطٚض ايسضاغ١. 

  -(:2اختباضا ايجبات ٚايضسم يكٛا٥ِ االغتبٝإ) رابعاً 
ّ   اغيتُاض٠  ْتيا٥ر  يف االغتبٝإ: االغتكطاض بجبات ٜكضس ٌ  تػريٖيا  االغيتبٝإ ٚعيس  بؿيه

ٍ  َطات، عس٠ ايع١ٓٝ أفطاز ع٢ً تٛظٜعٗا إعاز٠ مت يٛ فُٝا نبري،  َعٝٓي١  ظَٓٝي١  فيرتات  خيال

مت اختبييياض ثبيييات املكٝييياؽ الغيييتُاضتٞ االغيييتبٝإ  ٚقيييس، ٚايؿيييطٚط ايعيييطٚف ْفيييؼ ؼيييت

ايصٟ ٜفٝيس   Cronbach's Alpha Coefficientباغتدساّ َعاٌَ أيفا نطْٚبار 

ٔ  يف ايتشكيل  املكٝياؽ املػيتدسّ َٚئ ثيِ ايتأنيس َئ تيٛافط االعتُازٜي١          زضدي١ ثبيات   َي

 ب٘ ٚصالسٝت٘ ملطاسٌ ايتشًٌٝ ايتاي١ٝ.  ايٛاضز٠ ٚايجك١ باألغ١ً٦

نُا مت سػاب صسم االغتبٝإ عٔ ططٜل إجياز اؾصض ايرتبٝعٞ ملعاٌَ ايجبات أيفيا  

، سٝح إٕ َعاٌَ ايضيسم اييصاتٞ =   Cronbach's Alpha Coefficientنطْٚبار 

 َيئ ٚعييع ايييصٟ االغييتبٝإ يًػييطض َال٤َيي١ َييس٣ َيئ يًتشكييل َعاَييٌ ايجبييات، ٚشيييو 

 ايضٝاغ١، نُا ٖٛ َبني فُٝا ًٜٞ.  ٚغال١َ األغ١ً٦ ٚعٛح َسٟ َٔ ٚايتأنس، أدً٘

 ( ق١ُٝ َعاٌَ أيفا نطْٚبار، َٚعاٌَ ايضسم2دسٍٚ ضقِ )

 ايًٝيب  ايػٝاسٞ ايٓؿاط عٔ غتبٝإ املػ٦ٛينيالغتُاض٠ ا

/ الجبات معامل احملاور
نرونباخ ألفا  

 معامل
 الصذم

السياحية للواحات الشنالية التننية يف السياحية املكومات مساهنة  00903 00950 
(2018 -1999اللييب ) السياحية التننية خمطط تكييه  00802 00896 

 دون حيول عائكًا تعذ واليت يةالسياح التننية خمطط ضعف أسباب
السياحية التننية حتكيل  00947 00973 

ٔ  ( إٔ قِٝ َعاٌَ أيفيا نطْٚبيار يف اغيتُاض٠ املػي٦ٛيني    2ٜٚتبني َٔ اؾسٍٚ ضقِ )  عي

( ٚعًٝي٘ تيطاٚح ايضيسم اييصاتٞ     06974 – 06802ايًيٝيب تطاٚسيت َيا بيني )     ايػٝاسٞ ايٓؿاط
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تييٛافط ٜعهييؼ ايييصٟ بايؿييهٌ َكبٛييي١ يكييِٖٝييصٙ ا (، ٚتعتييرب06973 -06896هلييا َييا بييني ) 

 املكبٛيييي١ نطْٚبيييار أيفيييا َعاَيييٌ قيييِٝ إٕ سٝيييح، ايكٝييياؽ مبؤؾيييطات ٚايجكييي١ االعتُازٜييي١

  .066 عٔ ٜعٜس فُٝا تهٕٛ إسضا٥ًٝا عًٝٗا ٚاملتعاضف

 احملًٝني ايػهإ اغتبٝإ ايضسم الغتُاض٠ َٚعاٌَ، نطْٚبار أيفا َعاٌَ قِٝ

ايًٝب١ٝ ايؿُاي١ٝ بايٛاسات

 ( ق١ُٝ َعاٌَ أيفا نطْٚبار، َٚعاٌَ ايضسم3سٍٚ ضقِ )د

 ايًٝب١ٝ ايؿُاي١ٝ بايٛاسات احملًٝني الغتُاض٠ اغتبٝإ ايػهإ

/ الجبات معامل احملاور
نرونباخ ألفا  

 معامل
 الصذم

السياحية بالواحات الشنالية التننية تواجه اليت املعوقات  00723 00850 

حية على الواحات الشناليةللتننية السيا االقتصادي التأثري   
00939 

 

 
 الشنالية الواحات على السياحية للتننية االجتناعية التأثريات 00969

 الليبية
 تأثريات التننية السياحية على البيئة احمليطة

ٕ    3ٜٚتيييبني َييئ اؾيييسٍٚ ضقيييِ )     ( إٔ قيييِٝ َعاَيييٌ أيفيييا نطْٚبيييار يف اغيييتُاض٠ ايػيييها

( ٚعًٝييي٘ تيييطاٚح 06939 – 06723ايًٝبٝييي١ تطاٚسيييت َيييا بيييني )  ايؿيييُاي١ٝ بايٛاسيييات احملًيييٝني

ِ   (، ٚتعتييرب06969 -06850ايضيسم اييصاتٞ هليا َيا بيني )      ٌ  َكبٛيي١  ٖيصٙ ايكيٝ ايييصٟ بايؿيه

ِ  إٕ سٝيح ، ايكٝياؽ  مبؤؾيطات  ٚايجكي١  االعتُازٜي١  تيٛافط  ٜعهؼ ٌ  قيٝ  نطْٚبيار  أيفيا  َعاَي

  ٜعٜييييييييييييييييييس فُٝييييييييييييييييييا تهييييييييييييييييييٕٛ إسضييييييييييييييييييا٥ًٝا عًٝٗييييييييييييييييييا ٚاملتعيييييييييييييييييياضف املكبٛييييييييييييييييييي١

  .066 عٔ

املعاؾ١ اإلسضا١ٝ٥:خامسًا:

 ( 4دسٍٚ ضقِ )

ايًٝيب  ايػٝاس١ٝ ايت١ُٝٓ كطط تكِٝٝ يف آلضا٥ِٗ ٚفكًا ايسضاغ١ ع١ٓٝ تٛظٜع

(1999ّ- 2018)ّ 
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الرتتيب االحنراف املعيارى املتوسط احلسابيالنسبة املئويةالتهراراإلجابة الهود
%8383ضعيف 1

1.1700 0.37753 

1
2%1717جيذ 2
- --ممتاز 3

 -100100اإلمجالي

( أْيي٘ فُٝييا ٜتعًييل بتكٝييِٝ كطييط ايتُٓٝيي١   4ٜتغييح يف عيي٤ٛ اؾييسٍٚ ايػييابل ضقييِ ) 

ّ( ٚاملعس َٔ قبيٌ ايًذٓي١ ايؿيعب١ٝ ايعاَي١ يًػيٝاس١،      2018 -1999ّايػٝاس١ٝ يف يٝبٝا )

املدطيط; مبيا    %( َٔ إمجايٞ سذيِ ايعٝٓي١ قيس اتفكيٛا عًي٢ عيعف      83تبني إٔ َا ْػبت٘ )

ٜعهييؼ عييعف َٛقييع ايتُٓٝيي١ ايػييٝاس١ٝ يف خطييط ايتُٓٝيي١ ٜٚكًييٌ َيئ أُٖٝتٗييا يف إطيياض   

  ٚ تٛاعيييع املدضضيييات املايٝييي١ يًػيييٝاس١، األَيييط اييييصٟ ٜيييٓعهؼ يف قًييي١ املؿييياضٜع املٓذيييع٠ أ

املدطط هلا، فغاًل عٔ ععف أزا٤ ايػٝاغات ايعا١َ يف تبين اغرتاتٝذ١ٝ ٚاعش١ املعامل 

 يًػٝاس١. 

ٔ  االغيتفاز٠ اؿايٝي١   إَها١ْٝ -1 -1999) ايًيٝيب  ايػيٝاس١ٝ  ايتُٓٝي١  كطيط  َي

2018:)-  

 (5دسٍٚ ضقِ )

 إَها١ْٝ االغتفاز٠ َٔ املدطط سايًٝا يف آلضا٥ِٗ ٚفكًا ايسضاغ١ ع١ٓٝ تٛظٜع

الرتتيب االحنراف املعيارى املتوسط احلسابيالنسبة املئويةالتهراراإلجابة الهود
%9191ال  1

1.0900 0.28762 

1
2%1111إىل حذ ما 2
---نعه 3

 -100100اإلمجالي

%( َئ إمجيايٞ سذيِ ايعٝٓي١ ضأٚا أْي٘ ال      91( إٔ َيا ْػيبت٘ )  5ٜتبني َٔ اؾسٍٚ ضقيِ ) 

، مبا ٜؤنس ع٢ً (2018 -1999) ايًٝيب ميهٔ االغتفاز٠ َٔ كطط ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ

يطا١ٖٓ، ٚمبا ٜػتسعٞ عيطٚض٠ تطيٜٛط كطيط    صعٛب١ االغتفاز٠ َٔ املدطط يف ايفرت٠ ا
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دسٜس يًت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ ايًٝب١ٝ بضف١ عا١َ، ٚملٓطك١ ايٛاسات ايؿُاي١ٝ قٌ ايسضاغي١  

 بضف١ خاص١. 

 (6دسٍٚ ضقِ )

 ايٛاسات َٓطك١ يف ايػٝاس١ٝ ايت١ُٝٓ تٛظٜع ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚفكًا آلضا٥ِٗ يف َػت٣ٛ

 ايؿُاي١ٝ

النسبة التهراراإلجابة الهود
الرتتيب االحنراف املعياري املتوسط احلسابيئويةامل

%17321.6 ضعيف 1

1.9813 0.64336 

2
%46958.6متوسط 2  1
15819.83جيذ 3

 -800100اإلمجالي

%( َيئ إمجييايٞ سذييِ ايعٝٓيي١ ضأٚا إٔ  5866( إٔ َييا ْػييبت٘ )6ٜتغييح َيئ اؾييسٍٚ ضقييِ ) 

يٛاسيات ايؿيُاي١ٝ ايًٝبٝي١ ٜعتيرب َتٛغيطًا إىل سيس       َػت٣ٛ ايتُٓٝي١ ايػيٝاس١ٝ اييطأٖ با   

َا ًٜٝ٘ ععٝف، ٚقس ٜطدع شيو إىل ايعطٚف األ١َٝٓ اييت َطت بٗيا ايسٚيي١ ٚأثيطت غيًبًا     

 املػيت٣ٛ  ع٢ً ناف١ ايكطاعات َٔ د١ٗ، ٚإىل عسّ تٛفط املدضضات املاي١ٝ ايالظ١َ يطفيع 

غيٝاسًٝا   ٚاملتدًفي١  تُٝيع٠، شات املكَٛات ايطبٝعٝي١ امل  املكاصس ايػٝاس١ٝ يبعض ايػٝاسٞ

 َكاض١ْ بػريٖا َٔ د١ٗ أخط٣.

 ( تٛظٜع ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚفكًا آلضا٥ِٗ يف 7دسٍٚ ضقِ )

 غٝاسًٝا املٓطك١ ت١ُٝٓ ساي١ يف احملتٌُ االقتضازٟ ايتأثري َس٣

النسبة التهراراإلجابة الهود
الرتتيب االحنراف املعياري املتوسط احلسابياملئوية

-- سليب 1

2.7625  0.42582 

-
2%19023.8حمايذ 2
61076.31إجيابي 3

 -800100اإلمجالي
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%( َيئ إمجييايٞ سذييِ ايعٝٓيي١ ضأٚا إٔ  7663( إٔ َييا ْػييبت٘ )7ٜتغييح َيئ اؾييسٍٚ ضقييِ ) 

ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ بايٛاسات ايؿُاي١ٝ ايًٝب١ٝ َٔ ؾأْٗا إسساخ تأثري اقتضازٟ إجييابٞ،  

ٌ   ايعسٜيس َئ األغييباب، َٚٓٗيا )ؼػيني     ٚقيس ٜطديع شييو إىل     ايفيطز، ٚتييٛفري  َػيت٣ٛ زخي

 ايعاَيي١، ٚتٓؿييٝط  األغاغيي١ٝ ٚاـييسَات  املطافييل َػييت٣ٛ عُييٌ دسٜييس٠، ٚؼػييني   فييطظ

 يالغتجُاض(.   ٚاألدٓب١ٝ ايٛط١ٝٓ األَٛاٍ ض٤ٚؽ ايتذاض١ٜ، إعاف١ إىل دصب اؿطن١

:(3اختبارا الثبات والصدق لمىائم االستبيان)
ختباض صش١ ايفطض األٍٚ:اأوالً 

 ٘  تٛدييس ال" الختبيياض صييش١ ايفييطض األٍٚ َيئ فييطٚض ايسضاغيي١ ٚايييصٟ ٜييٓط عًيي٢ أْيي

ٔ  املػ٦ٛيني آضا٤ بني إسضا١ٝ٥ زالي١ شات فطٚم ٞ  ايٓؿياط  عي ٍ  ايًيٝيب  ايػيٝاس  َيس٣  سيٛ

فًكيس أظٗيط   "يٝبٝيا  يف ايؿيُاي١ٝ  بايٛاسات املػتسا١َ ايػٝاس١ٝ ايت١ُٝٓ َكَٛات تٛفط

 ( ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ:Tضا٥ٞ ايصٟ مت إدطاؤٙ باغتدساّ اختباض )ايتشًٌٝ اإلس

 (8دسٍٚ ضقِ )

 ايػٝاسٞ ايٓؿاط عٔ املػ٦ٛيني آضا٤يسالي١ ايفطٚم بني  ( T-Test) ْتا٥ر اختباض ت

  ايؿُاي١ٝ بايٛاسات املػتسا١َ ايػٝاس١ٝ ايت١ُٝٓ َكَٛات تٛفط َس٣ سٍٛ ايًٝيب

الوسط  املتغري
 احلسابي

االحنراف 
رياملعيا  

قينة 

(ت)  

مستوى 
 املعنوية

 الذاللة

 التننية مكومات توفر مذى
 املستذامة السياحية

ليبيا يف الشنالية بالواحات  

 
2.7667 

 
0.58699 

 
47.133 

 
00000 

معنوي عنذ 
مستوى أقل 

0005من   
 املػي٦ٛيني  بيني آضا٤  إسضيا١ٝ٥  زاليي١  شات فيطٚم  تٛديس ( أ8ْٜ٘تغح َٔ اؾسٍٚ ضقِ )

ٞ اي ايٓؿاط عٔ ٍ  ايًيٝيب  ػيٝاس  املػيتسا١َ  ايػيٝاس١ٝ  ايتُٓٝي١  َكَٛيات  تيٛفط  َيس٣  سيٛ

، ٚقييس دييا٤ت  0605ٚشيييو عٓييس َػييت٣ٛ َعٜٓٛيي١ أقييٌ َيئ     يٝبٝييا يف ايؿييُاي١ٝ بايٛاسييات

 ٚايبؿيييط١ٜ ايطبٝعٝييي١ ايػيييٝاس١ٝ يضييياو َيييٛافكتِٗ عًييي٢ ٚديييٛز ايعسٜيييس َييئ املكَٛيييات    

 يًذييصب ٖاَيي١ عٓاصييط جييٌمت ٚايتيي٢ املتٓٛعيي١ اييييت تعخييط بٗييا ايٛاسييات ايؿييُاي١ٝ ايًٝبٝيي١   



 

 

 أغؼ ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ بايتطبٝل ع٢ً ايٛاسات ايؿُاي١ٝ يف يٝبٝا
 

 
 

 

 
 

(، ٚيعيٌ َئ   0658699( بيامطاف َعٝياضٟ )  267667ايػٝاسٞ سٝح بًؼ املتٛغط اؿػابٞ )

، ٚايفطٜسغ١، املًفاعري٠ َٚٓٗا املاؿ١ نايبشريات) ايطبٝع١ٝ اؾاشبات أٚ أُٖٗا املٛاضز

ّ  ايييت  ايط١ًَٝ ايهجبإ إىل إعاف١، ظٜس بٛ ٚعني، ٚايعطاؾ١ٝ ١ٝ٥اغتؿيفا  ألغيطاض  تػيتدس

 (اـالبيي١ ايبشطٜيي١ شات ايطبٝعيي١  ٚاألصييساف املتشذييط٠ ايػابييات عيئ فغيياًل، تطٚحيٝيي١ أٚ

 َٔ بايعسٜس تعخط ايٛاسات ٖصٙ ٚاييت تعترب مبجاب١ ايكاعس٠ يًت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ، نُا إٔ

 ٚايكضيييط، ايعجُييياْٞ ايكضيييط َٚٓٗيييا) ايتاضخيٝييي١ اآلثطٜييي١ ناملكَٛيييات ايبؿيييط١ٜ املكَٛيييات

ٌ  املػيادس  إىل إعياف١ ، اييجين  ٚقضيط  ،ايرتى ٚقضط، ايطَٚاْٞ  اهلل عبيس  َػيذس  أُٖٗيا  ٚيعي

ٞ  ٚأٜغًا، ٚايهٗٛف املكابط داْب إىل، ايعتٝل ٚاملػذس، ايػطح أبٞ بٔ  شات اإلٜطايٝي١  املبياْ

 ٚايتكايٝيييس ٚايعيييازات ايؿيييعيب ايفًهًيييٛض إىل باإلعييياف١ ٚشييييو(، املُٝيييع املعُييياضٟ ايطيييابع

 ايػيييييٝاس١ٝ ايتُٓٝييييي١ يف يًُؿييييياضن١ ١ايفطصييييي متٓشٗيييييا ايييييييت ايتكًٝسٜييييي١ ٚايضيييييٓاعات

   (. 2012ايًٝب١ٝ)بٛقبٍٛ

ثانياً 
        ٘ ال تٛدييس الختبياض صيش١ ايفيطض ايجيياْٞ َئ فيطٚض ايسضاغيي١ ٚاييصٟ ٜيٓط عًيي٢ أْي

 سيٍٛ قضيٛض   ايًيٝيب  ايػٝاسٞ ايٓؿاط عٔ فطٚم شات زالي١ إسضا١ٝ٥ بني آضا٤ املػ٦ٛيني

 مت ايصٟ اإلسضا٥ٞ ايتشًٌٝ أظٗط فًكس"(2018 -1999) ايػٝاس١ٝ ايت١ُٝٓ كطط

   :ايتاي١ٝ ايٓتا٥ر( T) اختباض باغتدساّ إدطاؤٙ

 (9دسٍٚ ضقِ )

 ايػٝاسٞ ايٓؿاط عٔ املػ٦ٛيني آضا٤يسالي١ ايفطٚم بني  ( T-Test) ْتا٥ر اختباض ت

 (2018 -1999) ايػٝاس١ٝ ايت١ُٝٓ كطط قضٛض سٍٛيف ٚدٗات ْعطِٖ  ايًٝيب

الوسط  املتغري
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

قينة 

(ت)  

مستوى 
 املعنوية

 الذاللة

 التننية خمطط قصور
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2.8600 
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0005 



 

 

 

2020ْٜٛٝٛ  –7عسز  –ٚايفٓازم ف١ً ن١ًٝ ايػٝاس١   

 املػي٦ٛيني  آضا٤ بيني  إسضيا١ٝ٥  زاليي١  شات فيطٚم  تٛديس ( أ9ْٜ٘تغح َٔ اؾسٍٚ ضقِ )

 ايػٝاس١ٝ ايت١ُٝٓ كطط قضٛض سٍٛ ْعطِٖ ٚدٗات يف ايًٝيب يػٝاسٞا ايٓؿاط عٔ

، ٚقس دا٤ت يضاو َٛافكتِٗ 0605ٚشيو عٓس َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ أقٌ َٔ 2018 -1999)

 (2018 -1999) ايػييٝاس١ٝ عًيي٢ ٚدييٛز ايعسٜييس َيئ أٚديي٘ ايكضييٛض يف كطييط ايتُٓٝيي١    

، مبا حييٍٛ زٕٚ إَهاْٝي١   (0634874( بامطاف َعٝاضٟ )2686سٝح بًؼ املتٛغط اؿػابٞ )

نافيي١  بٗييا تعخييط ايتيي٢ املتٓٛعيي١ ٚايبؿييط١ٜ ايطبٝعٝيي١ ايػييٝاس١ٝ املكَٛييات االغييتفاز٠ َيئ

ايًٝب١ٝ ع٢ً ٚد٘ ايتشسٜس، ٜٚطديع شييو    ايؿُاي١ٝ املكاصس ايػٝاس١ٝ ايًٝب١ٝ ٚايٛاسات

 ٔ  ،املؤًٖيي١ ايبؿييط١ٜ ايهييٛازض ٚعييعف، املايٝيي١ املعٛقييات أُٖٗييا; ٚيعييٌ، األغييباب يًعسٜييس َيي

 ايتػييٜٛك١ٝ اـطيي١ يف ايكضييٛض عيئ فغيياًل، األغاغيي١ٝ املطافييل أٚ ايبٓيي٢ عييعف إىل إعيياف١

 يًشييس قاٚييي١ يف ٚغييطٜع طيياضئ بؿييهٌ املدطييط تطييٜٛط ٜػييتسعٞ ايييصٟ األَييط، املتهاًَيي١

 ايعيطٚف  ْتٝذي١  ايًٝبٝي١  ايػيٝاس١ٝ  املكاصيس  هليا  تعطعيت  ايييت  ايػيًب١ٝ  اآلثياض  نافي١  َٔ

ٔ  ايسٚيي١  بٗيا  َيطت  اييت ٚاأل١َٝٓ ايػٝاغ١ٝ ٕ  يتشكٝيل  ٚغيعٝاً ، ْاسٝي١  َي  ايطاقي١  يف ايتيٛاظ

ّ  ٚإٜيال٤  ايًٝبٝي١  ايػيٝاس١ٝ  املكاصيس  ؾُٝع االغتٝعاب١ٝ ٔ  ايؿيُاي١ٝ  يًٛاسيات  االٖتُيا  َي

  .أخط٣ ْاس١ٝ

اختباض صش١ ايفطض ايجايح:-ثالثاً 

          ٘ ال تٛديس  الختباض صيش١ ايفيطض ايجاييح َئ فيطٚض ايسضاغي١ ٚاييصٟ ٜيٓط عًي٢ أْي

ٕ   فطٚم شات زال ايًٝبٝي١ سيٍٛ    ايؿيُاي١ٝ  بايٛاسيات  احملًيٝني  ي١ إسضيا١ٝ٥ بيني آضا٤ ايػيها

 ايتشًٌٝ أظٗط "، فًكسَعٛقات ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ بايٛاسات ايؿُاي١ٝ يف يٝبٝا

 :ايتاي١ٝ ايٓتا٥ر( T) اختباض باغتدساّ إدطاؤٙ مت ايصٟ اإلسضا٥ٞ

 (10دسٍٚ ضقِ )

 يف ٚدٗات ْعطِٖ احملًٝني ايػهإ آضا٤فطٚم بني يسالي١ اي ( T-Test) ْتا٥ر اختباض ت

 يٝبٝا يف ايؿُاي١ٝ بايٛاسات املػتسا١َ ايػٝاس١ٝ ايت١ُٝٓ َعٛقات سٍٛ 
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 أغؼ ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ بايتطبٝل ع٢ً ايٛاسات ايؿُاي١ٝ يف يٝبٝا
 

 
 

 

 
 

 التننية معوقات
 املستذامة السياحية

 يف الشنالية بالواحات
 ليبيا

 
2.7600 

 
0.42735 

 
182.671 

 
00000 

معنوي عنذ 
مستوى أقل من 

0005 

٘ 10ٜتغح َٔ اؾيسٍٚ ضقيِ )   ٕ  آضا٤ بيني  إسضيا١ٝ٥  زاليي١  شات فيطٚم  تٛديس ( أْي  ايػيها

 املػيييتسا١َ ايػيييٝاس١ٝ ايتُٓٝييي١ َعٛقيييات سيييٍٛ ايًٝبٝييي١ ايؿيييُاي١ٝ بايٛاسيييات احملًيييٝني

، ٚقييس دييا٤ت  0605ٚشيييو عٓييس َػييت٣ٛ َعٜٓٛيي١ أقييٌ َيئ     يٝبٝييا يف ايؿييُاي١ٝ بايٛاسييات

 ايػيييٝاس١ٝ يضييياو َيييٛافكتِٗ عًييي٢ ٚديييٛز ايعسٜيييس َييئ املعٛقيييات ايييييت تٛادييي٘ ايتُٓٝييي١     

( بييامطاف  2676ايؿييُاي١ٝ ايًٝبٝيي١ سٝييح بًييؼ املتٛغييط اؿػييابٞ )       بايٛاسييات  املػييتسا١َ 

 ٚاـييييسَات األغاغيييي١ٝ (، ٚتتُجييييٌ تًييييو املعٛقييييات يف: عييييعف ايبٓٝيييي0642735١َعٝيييياضٟ )

املاي١ٝ اييت ؼٍٛ زٕٚ تٛفري املدضضات املاي١ٝ ايهاف١ٝ يعًُٝي١  ايػٝاس١ٝ، ًٜٝٗا املعٛقات 

ايبؿييط١ٜ ٚافتكياض ايكطيياع ايػيٝاسٞ ايًييٝيب بضيف١ عاَيي١     ايتُٓٝي١، باإلعيياف١ إىل املعٛقيات  

 ٚايٛاسيييات ايؿيييُاي١ٝ بضيييف١ خاصييي١ يًعُايييي١ املؤًٖييي١ ٚاملتدضضييي١، فغييياًل عييئ غٝيييياب         

َُ ايػيييٝاس١ٝ ٚاالغيييرتاتٝذٝات ايػٝاغيييات هٓييي١ يتشكٝيييل ايتُٓٝييي١ املػيييتسا١َ  املتٓاغيييك١ امل 

 يًُٛاضز ايطبٝع١ٝ ٚايتاضخي١ٝ ٚايجكاف١ٝ اييت تتُتع بٗا ايسٚي١.  

  اختباض صش١ ايفطض ايطابع: -رابعاً 
 ال "

ٕ  آضا٤ بني إسضا١ٝ٥ زالي١ شات فطٚم تٛدس  ايًٝبٝي١  ُاي١ٝايؿي  بايٛاسيات  احملًيٝني  ايػيها

 ٍ  أظٗييط فًكييسيٝبٝييا يف ايؿييُاي١ٝ بايٛاسييات املػييتسا١َ ايػييٝاس١ٝ ايتُٓٝيي١ أبعيياز سيٛ

 :ايتاي١ٝ ايٓتا٥ر( T) اختباض باغتدساّ إدطاؤٙ مت ايصٟ اإلسضا٥ٞ ايتشًٌٝ

 (11دسٍٚ ضقِ )

 يف ٚدٗات ْعطِٖ احملًٝني ايػهإ آضا٤يسالي١ ايفطٚم بني  ( T-Test) ْتا٥ر اختباض ت

 يٝبٝا يف ايؿُاي١ٝ بايٛاسات املػتسا١َ ايػٝاس١ٝ ايت١ُٝٓ ايتأثري اإلجيابٞ ألبعاز ٍسٛ
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2020ْٜٛٝٛ  –7عسز  –ٚايفٓازم ف١ً ن١ًٝ ايػٝاس١   

التأثري االقتصادي 
 للتننية السياحية 

معنوي عنذ مستوى  00000 183.495 0.42582 2.7625
0005أقل من   

ات االجتناعية التأثري
والجكافية للتننية 

 السياحية

معنوي عنذ مستوى  00000 80.322 0.87506 2.4850
0005أقل من   

 التأثري البيئي
للتننية السياحية    

معنوي عنذ مستوى  00000 82.934 0.85773 2.5150
0005أقل من   

٘ 11ٜتغح َٔ اؾيسٍٚ ضقيِ )   ٕ ا آضا٤ بيني  إسضيا١ٝ٥  زاليي١  شات فيطٚم  تٛديس ( أْي  يػيها

 املػييتسا١َ ايػييٝاس١ٝ ايتُٓٝيي١ تييأثري أبعيياز سييٍٛ ايًٝبٝيي١ ايؿييُاي١ٝ بايٛاسييات احملًييٝني

ٚشيو عٓس َػت٣ٛ أقٌ  سٝح دا٤ت مجٝع قِٝ ت َع١ٜٛٓيٝبٝا يف ايؿُاي١ٝ بايٛاسات

( نييأع٢ً َتٛغييط   2.7625، ٚقييس تطاٚسييت املتٛغييطات اؿػيياب١ٝ هلييا َييا بييني )       0605َيئ  

(، ٜسٍ ع٢ً إٔ االغتسا١َ االقتضياز١ٜ أٚ مبعٓي٢ آخيط    0.42582سػابٞ بامطاف َعٝاضٟ )

ايتييأثري االقتضييازٟ اإلجيييابٞ يًتُٓٝيي١ ايػييٝاس١ٝ املػييتسا١َ ٜعييس أٖييِ أبعيياز ايتُٓٝيي١ َيئ  

احملًيٝني بايٛاسيات ايؿيُاي١ٝ ايًٝبٝي١، إال إٔ شييو ٜطديع إىل ايعسٜيس         ٚد١ٗ ْعط ايػهإ

تيييأثري عًييي٢ كتًيييف األْؿيييط١ َييئ أٚدييي٘ ايتيييأثري االقتضيييازٟ ٚيعيييٌ أُٖٗيييا قسضتييي٘ يف اي 

يالغييييتجُاض يف ايكطيييياع   ٚاألدٓبٝيييي١ ايٛطٓٝيييي١ األَييييٛاٍ ضؤٚؽ األخييييط٣، سٝييييح إٔ دييييصب 

ايػٝاسٞ، َٔ ؾيأْ٘ تيٛفري اآلالف َئ فيطظ ايعُيٌ، َٚئ ثيِ اؿيس َئ َؿيه١ً ايبطايي١            

 ٚؼػني َػت٣ٛ زخٌ ايفطز، ٚاالضتكا٤ باملػتٜٛات املعٝؿ١. 

 ايعاَيي١ يتٓؿييٝط األغاغيي١ٝ ٚاـييسَات افييلاملط َػييت٣ٛ ٚشيييو باإلعيياف١ إىل ؼػييني

 ٚايضييٓاع١ ايعضاعيي١ قطاعييات يف األخييط٣ االقتضيياز١ٜ األْؿييط١ ايتذاضٜيي١، ٚزعييِ اؿطنيي١

ٚاـسَات يتٛفري ايعٗري اإلْتادٞ املػاعس يًكطاع، فغاًل عٔ تٛفري املدضضيات املايٝي١   

ِ    ايتاضخيٝي١  املٛضٚثات ع٢ً ايهاف١ٝ يًُشافع١ إديطا٤ات محاٜي١    ٚايجكافٝي١، ٚايالظَي١ ييسع

 ايب١٦ٝ َٚٓع تسٖٛضٖا. 

ٚؼتيييٌ االغيييتسا١َ ايب٦ٝٝييي١ أٚ مبعٓييي٢ آخيييط ايتيييأثريات ايب٦ٝٝييي١ يًتُٓٝييي١ ايػيييٝاس١ٝ        

(، بييامطاف َعٝيياضٟ 2.5150املػييتسا١َ املطتبيي١ ايجاْٝيي١ سٝييح بًييؼ املتٛغييط اؿػييابٞ هلييا ) 

اس١ٝ ايتُٓٝييي١ ايػيييٝ بيييني بيييطاَر ٚاالْػيييذاّ (، ٜٚطديييع شييييو يعالقييي١ ايتٓػيييٝل0.85773)



 

 

 أغؼ ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ بايتطبٝل ع٢ً ايٛاسات ايؿُاي١ٝ يف يٝبٝا
 

 
 

 

 
 

إلضتكيا٤ بيايٛعٞ ايب٦ٝيٞ ٚايكغياٜا ايب٦ٝٝي١      ع٢ً ايب١٦ٝ احملٝط١، ٚاييت تػيع٢ ي  ٚاحملافع١

 َٚٓيع  ايب٦ٝي١  عًي٢  نهيٌ، َئ أديٌ احملافعي١     يس٣ ايػٝاح ٚايعاًَني ٚاجملتُعات احملًٝي١ 

 اؾيصب  َٛاقيع  تعتُيس  هليا، سٝيح   املؿيسز٠  اؿُاٜي١  إديطا٤ات  ٚاملؿاضن١ يف ٚعع تسٖٛضٖا

 ٚايب٦ٝيييات ايٓعٝيييف، امليييازٟ احمليييٝط عًيييٞ اؿاعيييط ايٛقيييت يف اسيييًال األنجيييط ايػيييٝاسٞ

 ٚتغيياضٜؼ طبٝعييٞ مجيياٍ شات بب٦ٝيي١ االغييتُتاع يف ايييطاغبني ايػييٝاح الدتييصاب احملُٝيي١

ٞ  ٖٚيٛا٤  ٚافيط٠  بط١ٜ ْبات١ٝ ٚسٝا٠ يالٖتُاّ، َجري٠ ايتُٓٝي١  زٚض ٜيربظ  مبيا ، ْعٝيف  َٚيا٤  ْكي

تٛافييييل بييييني ايطاقيييي١ أٚ ايكييييسض٠   ايب٦ٝيييي١، ٚمبييييا ٜػييييُح بتشكٝييييل اي   محاٜيييي١ يف ايػييييٝاس١

 االغتٝعاب١ٝ يًٛاسات ايؿُاي١ٝ َٚتطًبات ايرتغٝب ايػٝاسٞ املتٓٛع١. 

ٚأخريًا ؼتٌ االغتسا١َ االدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ أٚ مبع٢ٓ آخيط ايتيأثريات االدتُاعٝي١    

ٚايجكاف١ٝ يًت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػيتسا١َ املطتبي١ ايجايجي١ سٝيح بًيؼ املتٛغيط اؿػيابٞ هليا         

تؿيييييذٝع االٖتُييييياّ   إىل (، ٚقيييييس ٜطديييييع شييييييو 0.87506(، بيييييامطاف َعٝييييياضٟ )2.4850)

 َيئ باملٓعَٛيي١ ايجكافٝيي١ يًُكاصييس ايػييٝاس١ٝ بايٛاسييات ايؿييُاي١ٝ ايًٝبٝيي١ ٚاالغييتفاز٠       

 زٚضٖيا  إىل إعياف١  ٚشييو ، ايجكافيات  ْٚؿيط  ايؿيعٛب  بني ايتٛاصٌ ظٜاز٠ يف ايجكايف ايتبازٍ

ٔ  ٚاؾُاعيات  فيطاز يأل االدتُاعٝي١  ايطغبات ٚإؾباع محا١ٜ يف ٍ  َي  مبػيت٣ٛ  االضتكيا٤  خيال

غييٛا٤،  سييس عًيي٢ احملًييٝني ٚايػييهإ يًػييٝاح ٚإتاستٗييا ايػييٝاس١ٝ ٚاـييسَات ايتػييٗٝالت

 سٝييح تػييياعس  ٚايجكافٝيي١  ايتاضخيٝييي١ املٛضٚثييات  عًيي٢  فغيياًل عيئ َػيياُٖتٗا يف احملافعييي١   

ِ   املدتًفي١،  ايجكافٝي١  ٚاملطافل املتاسف كتًف ايػٝاس١ٝ ايعا٥سات ِ  يف نُيا تػيٗ  تٓعيٝ

ٚاـاضد١ٝ، مبيا   ايساخ١ًٝ يًػٝاس١ دصب عٓاصط نْٛٗا ايجكاف١ٝ ٚاملٓاغبات املٗطداْات

ٕ  ٜػاعس عًي٢ إسٝيا٤    َعياٖط  ايتكًٝسٜي١ ٚبعيض   ٚايضيٓاعات  ايتكًٝسٜي١  ٚاملٓاغيبات  ايفٓيٛ

 احمل١ًٝ.   اؿٝا٠

 -النتائج العامة للدراسة:
ٖا٥ًيي١ َٚتٓٛعيي١   َييٛاضز َٚكَٛييات غييٝاس١ٝ   ايٛاسييات ايؿييُاي١ٝ متتًييو َٓطكيي١   -1

املػييتسا١َ يًػييٝاس١ ؼتيياز إىل تٛدٝيي٘ ٚاغييتػالٍ أَجييٌ مييٛ ؼكٝييل ايتُٓٝيي١ ايػييٝاس١ٝ   

 اضد١ٝ. اـساخ١ًٝ ٚاي



 

 

 

2020ْٜٛٝٛ  –7عسز  –ٚايفٓازم ف١ً ن١ًٝ ايػٝاس١   

االٖتُاّ بتطٜٛط ٚت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ يف ايبالز جيعيٌ َئ ايكطياع ايػيٝاسٞ َٓيافؼ       -2

 يًكطاعات االقتضاز١ٜ األخط٣ ٚجيعً٘ َيٛضزا اقتضيازٜا دسٜيسا ٜٚٓيٛع َضيازض اييسخٌ يف      

 ايبالز إعاف١ إىل َٛضز ايٓفط .

اعتُييياز ايسٚيييي١ يف تطيييٜٛط ٚتُٓٝييي١ قطييياع ايػيييٝاس١ يف اييييبالز َييئ أعيييساز اـطيييط    -3

األَيِ  ايػٝاس١ٝ عًي٢ اـيربات األدٓبٝي١ َئ خيالٍ َٓعُي١ ايػيٝاس١ٝ ايعاملٝي١ ٚبطْياَر         

َيئ قبييٌ اـييربات احملًٝيي١ ملعطفيي١ َييس٣  َتابعيي١ َؿيياضن١ ٚ املتشييس٠ اإلمنييا٥ٞ حيتيياز إىل 

ؾٞ اـطط املكرتسي١ يًتُٓٝي١ ايػيٝاس١ٝ َيع االَهاْٝيات ٚاملكَٛيات املتيٛفط٠ بايسٚيي١         متا

 . املدططٚؼكٝل األٖساف املسضد١ ب اـطط تٓفٝص  بٓٛزَٚتابع١ 

إزاض٠ ٚتٓعِٝ ٚضقاب١ ب ٜٗتِ فعاٍ قًٞ إىل تٓعِٝ غٝاسٞ  ايسضاغ١ تفتكط َٓطك١ -4

سات)دييايٛ أٚدًيي١ أددييط٠   ٜغييِ ايٛاسييات ٚا  ٝٛدييس َهتييب ايػييٝاس١  فايكطيياع ايػييٝاسٞ  

بييايطغِ َيئ شيييو ال تٛدييس نييٛازض بؿييط١ٜ َتدضضيي١ َٚؤًٖيي١، ٜٚٛدييس َهتييب           َييطاز٠(

 .كتط باملهتببايطغِ َٔ ٚدٛز َكط ٚغري فاعٌ اؾػبٛب غٝاس١ ب

مل تٓفص بهفا٠٤ ٚخاص١  يف يٝبٝاأغًب بٓٛز اـط١ اـُاغ١ٝ يت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ  -5

  َ ( ٓتذعييييات ، ٚ َضييييا٥ف ، ٚقييييط٣ غييييٝاس١ٝ   َؿيييياضٜع اإلقاَيييي١ املتٓٛعيييي١ ) َيييئ فٓييييازم ، ٚ

املؿييييطٚعات ايرتفٝٗٝيييي١ اييييييت تغييييُٓتٗا اـطيييي١ ٖٚييييٞ ) َالٖييييٞ يًٝٝيييي١،      باإلعيييياف١ اىل 

 . َػاضح ...(نافتريٜات، َالعب، 

ايعاَيي١ َيئ قبييٌ اؾٗييات  يٝبٝيياعييعف عًُٝييات ايتػييٜٛل ٚايرتٜٚيير ايػييٝاسٞ يف   

َٚهاتييييب ايػييييفط  املػيييي٦ٛي١ عيييئ ايكطيييياع ٚاؾٗييييات األخييييط٣ شات ايعالقيييي١ نايؿييييطنات  

ٚايػٝاس١ ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ مما جيعٌ صٛض٠ ايبالز اؿكٝك١ٝ غري َعطٚف١ يس٣ أغًب 

 زٍٚ ايعامل .

،  بطٜطاْٝيا ) يًػيٝاس١ جيعًيٗا قطٜبي١ َئ ايػيٛم املضيسض٠       ٝبٝااملٛقع اؾػطايف يً -7

 ) َضييط، يف ْفييؼ ايييُٓط ايػييٝاسٞ املٓافػيي١ٚايييسٍٚ غييباْٝا ( إ،  فطْػييا، اٜطايٝييا ، ضٚغييٝا

تيأثري عًي٢ ايتيسفل ايػيٝاسٞ خاصي١      شيو نًي٘ زٚض يف اي ( ًٜٚعب املػطبتْٛؼ، اؾعا٥ط، 

 فُٝا خيط املٛاصالت ايرب١ٜ ٚايبشط١ٜ ٚاؾ١ٜٛ نإسس٣ ايتػٗٝالت ايػٝاس١ٝ.



 

 

 أغؼ ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ بايتطبٝل ع٢ً ايٛاسات ايؿُاي١ٝ يف يٝبٝا
 

 
 

 

 
 

ايكطييياع ايعييياّ ٖيييٛ امليييتشهِ ٚامليييٓعِ يًتُٓٝييي١ ايػيييٝاس١ٝ يف اييييبالز َييئ خيييالٍ       -8

عٞ اـياظ باملؿيطٚعات ايفٓسقٝي١ (    األدٗع٠ املدتًف١) ؾطن١ صٓسٚم ايغيُإ االدتُيا  

ٚ )صٓسٚم االمنا٤ االقتضازٟ االدتُاعٞ املالقيا٠ عًي٢ عاتكي١ بيطاَر ايتدطيٝط يتُٓٝي١       

املٓييياطل ايػيييٝاس١ٝ يف يٝبٝيييا ٚشييييو عييئ ططٜيييل ايؿيييطنات ايكابغييي١ ايتابعييي١ يييي٘ (، أَيييا   

        ُ ٝي١  بايٓػب١ ييسٚض ايكطياع اـياظ فٗيٛ زٚضٙ َعيسّٚ يف االغيتجُاض ايػيٝاسٞ ملؿياضٜع ايتٓ

 ايػٝاس١ٝ بايبالز .

عيييعف ايتٓػيييٝل بيييني اؾٗيييات املػييي٦ٛي١ عييئ ايتدطيييٝط يًتُٓٝييي١ ايػيييٝاس١ٝ        -9

ٗييِ ٚ ٚخاصيي١ فُٝييا خيييط تُٓٝيي١ املييٛاضز ايبؿييط١ٜ ٖٚييٞ ايعٓضييط امل     هلييا ٚاؾٗييات املٓفييص٠  

ط٥ٝػيييٞ يف ؼكٝيييل تُٓٝييي١ غيييٝاس١ٝ َتٛاظْييي١ َييئ خيييالٍ اغيييتجُاض كطديييات املؤغػيييات اي

َجيييييٌ ٚاملٓاغيييييب ؿيييييهٌ االايكتًفييييي١ ب ٗامبػيييييتٜٛات ٚايتعًُٝٝييييي١ املتدضضييييي١ غيييييٝاسٝا 

 الستٝادات املؿطٚعات ايػٝاس١ٝ اؿاي١ٝ ٚاحملتٌُ ؼكٝكٗا َػتكبال .

تىصيات عامة
ٙ ريَٚيييا ميهييئ إٔ تيييٛف ًٝبٝيييايًُعيييامل ايػيييٝاس١ٝ ب ٕعيييالاالٖتُييياّ بايسعاٜييي١ ٚاإل -1

ٝاس١ٝ يف يًػٝاح َٔ تػٗٝالت ٚخسَات غٝاس١ٝ أغاغي١ٝ َٚهًُي١ َئ خيالٍ املهاتيب ايػي      

 بطاظ ايضٛض٠ اؿػ١ٓ يًبالز ع٢ً ايضعٝس ايسٚيٞ . اايساخٌ ٚاـاضز ٚايعٌُ ع٢ً 

ٚخاصيي١ َؿيياضٜع اإلقاَيي١  املػييتٗسف١تؿييذٝع االغييتجُاض يًُؿييطٚعات ايػييٝاس١ٝ   -2

    ٜ يف اييييبالز ٚؼفٝيييع ايكطييياع اـييياظ يًُػييييا١ُٖ يف      ٥١ٝييي ٛاَييئ أديييٌ ظٜييياز٠ ايطاقييي١ اإل

ٛافع ٚاملػيياعسات املايٝيي١ ٚايفٓٝيي١ ٚايكاْْٛٝيي١   االغييتجُاض ايػييٝاسٞ َييع تكييسِٜ نافيي١ اؿيي   

يًُػيييتجُط احملًيييٞ َييئ اديييٌ املػيييا١ُٖ يف ؼكٝيييل ايتُٓٝييي١ ايػيييٝاس١ٝ ايؿيييا١ًَ ؾُٝيييع  

 .يٝبٝاأقايِٝ 

َتابعي١ تٓفٝيص َيا ديا٤ بياملدطط      زضاغي١ تطيٜٛط َٚئ ثيِ     ع٢ً اؾٗيات املدتضي١    -3

بري٠ َئ قبيٌ   ٖٚيصا ٜتطًيب بيصٍ دٗيٛز ني      2018-1999 بًٝبٝيا ١ ٝتُٓٝي١ ايػيٝاس  ًايعاّ ي

املهتيييب اييييٛطين  –اؾٗيييات املػييي٦ٛي١ عًييي٢ ايكطييياع ايػيييٝاسٞ ) اهل٦ٝييي١ ايعاَييي١ يًػيييٝاس١ 

 ايؿطنات املدتض١ (.-نًٝات َٚعاٖس ايػٝاس١-االغتؿاضٟ



 

 

 

2020ْٜٛٝٛ  –7عسز  –ٚايفٓازم ف١ً ن١ًٝ ايػٝاس١   

ايضييالسٝات ي٦ًٝٗيي١ ايعاَيي١ يًػييٝاس١ ٚايضييٓاعات ايتكًٝسٜيي١ يف تٓفٝييص       إعطييا٤ -4

ٌ    بًٝبٝاايػٝاغ١ ايػٝاس١ٝ  اإلديطا٤ات يتٓفٝيص َيا ديا٤      ٚدعًٗا أنجيط اغيتكالي١ٝ ٚتػيٗٝ

  . يف خط١  ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ

االٖتُيياّ بتُٓٝيي١ ٚتييسضٜب ايكيي٣ٛ ايعاًَيي١ ايالظَيي١ يتُٓٝيي١ ايكطيياع ايػييٝاسٞ يف     -5

 يٝبٝيياَيئ خييالٍ زضاغييات زقٝكيي١ ٚٚاقعٝيي١ عيئ غييٛم ايعُييٌ ايػييٝاسٞ ٚايفٓييسقٞ يف      يٝبٝييا

ايفعًيٞ عًٝٗيا سايٝيا    يتشكٝل ايتٛاظٕ بني ايعطض املتياح َئ ايعُايي١ ايػيٝاس١ٝ ٚايطًيب      

 ٚيف كتًف ايتدضضات .ٚيف املػتكبٌ 

ايػييٝاس١ تؿييذٝع ٚتٜٓٛييع أمنيياط ايػييٝاس١ املطغييٛب فٝٗييا قًٝييا ٚزٚيٝييا َجييٌ )      -6

ايضييييٓاعات ، ايػييييٝاس١ ايب٦ٝٝيييي١،   تغييييٝاس١ املػيييياَطا ايػييييٝاس١ ايضييييشطا١ٜٚ،  ايجكافٝيييي١، 

 ٛ ظ،... ٚغريٖيييا ايتكًٝسٜييي١ ٚايرتاثٝييي١ ٚضنيييٛب اـٝيييٌ، ٚايتيييعي عًييي٢ امليييا٤، ايضيييٝس، ايػييي

 يتشكٝل َعٜر تػٜٛكٞ ممٝع.

بأُٖٝيي١ ايػييٝاس١ نضييٓاع١ َػييتكب١ًٝ     ٜيي١تٛعٝيي١ اؾُاٖريُييالت ايايكٝيياّ ع -7

ٚمبيا ٜتُاؾيٞ    يًٝبٝيا جيب تٓفٝصٖا ٚاحملافع١ عًي٢ امليٛضٚخ ايؿيعيب ٚايجكيايف ٚايتياضخيٞ      

 ايطبٝع١ٝ .ايبؿط١ٜ ٚ ايب١٦ٝ َع

تٓا يف فاٍ ايتذطب١ ايػيٝاس١ٝ  ايتعإٚ املؿرتى َع ايبًسإ اجملاٚض٠ ٚاييت غبك -8

اٜطايٝييا( يف فيياالت ايرتٜٚيير ٚايتػييٜٛل ٚتطييٜٛط ٚتييسضٜب املييٛاضز    ) َييط، تييْٛؼ، َايطييا،

 ايبؿط١ٜ. 

تيييٛفري ايعالَيييات اإلضؾييياز١ٜ يًُٛاقيييع ايػيييٝاس١ٝ ٚاألثطٜييي١ ٚؼسٜيييس َيييس٣ قيييطب     

 ضغييِ خاضطيي١ غييٝاس١ٝ ؾييا١ًَ  ، ٚايػييٝاس١ٝ َيئ َطافييل اإلٜييٛا٤ ٚاـييسَات ايعاَيي١    املٛاقييع

قييسز فٝٗييا إسييساثٝات نييٌ َٛقييع ٚططٜييل يًٛصييٍٛ    بايسٚييي١املٓيياطل ايػييٝاس١ٝ نافيي١

إصساض زيٌٝ غٝاسٞ َتذسز غٛا٤ َكيط٤ٚ أٚ َط٥يٞ ٜؿيٌُ نافي١ املعيامل ايػيٝاس١ٝ       ، ٚإيٝ٘

 ٚاـسَات امله١ًُ هلا

 اخلامتة 



 

 

 أغؼ ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ بايتطبٝل ع٢ً ايٛاسات ايؿُاي١ٝ يف يٝبٝا
 

 
 

 

 
 

عاّ بػبب  12عٔ اجملتُع ايسٚيٞ اغتُطت  قس َطت بفرت٠ ععي١ يٝبٝاباعتباض إٔ 

ض اؾييا٥ط عًٝٗييا، دعًييٗا بعٝييس٠ نييٌ ايبعييس عيئ ايتطييٛض ايػييطٜع ايٛاقييع يف فيياٍ    اؿضييا

ايييييت ؾيييٗسٖا عيييسز نيييبري َييئ بًيييسإ ايعيييامل املضيييسض٠        املػيييتسا١َ  ايتُٓٝييي١ ايػيييٝاس١ٝ  

 ٚاملػتكب١ً يًػٝاح .

ْٛعا َٔ االٖتُاّ يف  ايت٘بػعٞ سجٝجا مٛ االٖتُاّ بٗصا ايكطاع ٚ يٝبٝاٚبسأت 

اخ أَا١ْ ايػٝاس١ ايييت ناْيت يف ايػيابل َسفي١ َيع قطياع       َطًع ايتػعٝٓات، باغتشس

 املٛاصالت ٚاملطافل.

  ٚ بييطاظ املٓتييٛز ايػييٝاسٞ ايًييٝيب قييس اْتابيي٘ ْٛعييًا َيئ      إغييري إٔ ايتطييٛض ٚاالٖتُيياّ 

ايطنيييٛز ٚشيييييو يًكضييييٛض يف زٚض ايسعاٜيييي١ ٚاإلعيييالٕ عييييرب ايكٓييييٛات ايفغييييا١ٝ٥ احملًٝيييي١   

ؾييصب ايػييٝاسٞ َيئ سٝييح زضاغيي١ ٚتييطَِٝ  ٚايسٚيٝيي١، إىل داْييب عييسّ االٖتُيياّ بعٓاصييط ا 

 ٜعتيييرب َييئ اٖيييِ عٓاصيييط اؾيييصباملٛاقيييع األثطٜييي١ ٚاحملافعييي١ عًييي٢ امليييٛضخ ايجكيييايف اييييصٟ 

 ايػٝاسٞ.

اييييت ٚعيعتٗا ايسٚيي١ َيئ أديٌ اييسفع بعذًيي١      ٚاالغيرتاتٝذٝات ٚيهئ ايػٝاغيات   

ُاض ايتطٛض ايػٝاسٞ، ٚتٓؿٝط ايػٝاس١ ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ ٚٚعع بطاَر َعس٠ يالغيتج 

يف ايفييرت٠ األخييري٠ تييسفكا ٖييا٥ال يًُذُٛعييات  يٝبٝيياايػييٝاسٞ قييس أتييت بجُاضٖييا، فؿييٗست 

 ايػٝاس١ٝ ٚيهٔ يٝؼ بايعسز املطًٛب .

فبسأ االٖتُاّ بػٝاس١ ايتاضخي١ٝ ٚاألثط١ٜ ٚغٝاس١ املػاَطات ٚايػٝاس١ ايضشطا١ٜٚ ايييت  

 . بًٝبٝاايػٝاسٞ  يًذصبمتجٌ ايطنٝع٠ األٚىل 

اٖيا اهلل تعياىل مبكَٛيات بؿيط١ٜ ٚطبٝعٝي١ ػعيٌ َٓٗيا أٖيِ         َٚٓطك١ ايسضاغي١ سب 

، غيييري أْٗيييا مل تتًيييل االٖتُييياّ َجيييٌ بييياقٞ املٓييياطل بًٝبٝيييآَييياطل ايػيييٝاس١ ايضيييشطا١ٜٚ 

 ايضشطا١ٜٚ األخط٣ نػساَؼ ٚغات ٚغبٗا ٚغريٖا .

ايسضاغيي١ نييٌ َييا ٜتعًييل مبٓطكيي١ ايسضاغيي١ َيئ ايٓاسٝيي١ اؾػطافٝيي١   تٚقييس تٓاٚييي

ز١ٜ، ٚنييصيو املكَٛيات ايطبٝعٝي١ ٚايبؿييط١ٜ باملٓطكي١ ٚإَهاْٝاتٗييا    ٚايتاضخيٝي١ ٚاالقتضيا  

ايػييييٝاس١ٝ اهلا٥ًيييي١ ٚشيييييو باالعتُيييياز عًيييي٢ بعييييض ايهتييييب ايعًُٝيييي١ ٚإدييييطا٤ املكييييابالت  
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ايؿدضييي١ٝ َيييع بعيييض املػيييؤٚيني عًييي٢ ايكطاعيييات اـسَٝييي١ ايييييت هليييا عالقييي١ َباؾيييط٠       

ٛقيات ايييت تكيف    بايٓؿاط ايػٝاسٞ باملٓطك١، ٚنيٌ شييو نيإ بٗيسف ايٛصيٍٛ إىل املع     

زٕٚ ايت١ُٝٓ  ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ باملٓطك١
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2
الطبيعمم  اجابصةيمم  ةممت ا يعتلممص الىمم بي  ن ممو   ا بمميت   مم      تممم اعاةممصل األممل اذامم     ا    * (

 .  ااخفصض  همي اي قيم الثبص  ا يب  تضصرب اج صةص 
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3
تممم اعاةممصل األممل اذامم     ا  الطبيعمم  اجابصةيمم  ةممت ا يعتلممص الىمم بي  ن ممو   ا بمميت   مم        * (

 .  ااخفصض  همي اي قيم الثبص  ا يب  تضصرب اج صةص 
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