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امللخص:

تتُتع مبٝع٠ تٓافػ١ٝ  ملااملسٕ ايػٝاس١ٝ باألضزٕ،  اِٖتعترب َس١ٜٓ ايعكب١ اسس 

إضاف١ً إىل زٚض ايػٝاس١ بٗا يف َعادت١  ،ٛز املهْٛات ايػٝاس١ٝ املتٓٛع١دٛبغٝاس١ٝ 

تعس ايت١ُٝٓ ٚ ٚختفٝف املؿانٌ اييت تٛاد٘ اجملتُع ٚاالقتصاز يف اذتاضط ٚاملػتكبٌ.

ػتسا١َ ٚاسس٠ َٔ االاجاٖات ادتسٜس٠ يف ايػٝاس١ اييت هٗطت ْتٝذ١ ايػٝاس١ٝ امل

 يًتغريات ايػًب١ٝ يف ب١٦ٝ ايػٝاس١ َؤخًطا. 

ٚبٝٓت ْتا٥ر ايسضاغ١ ٜتٛدب اْتٗاز ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ نأزا٠  يتشكٝل  

 . ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ  يًُكصس ايػٝاسٞ

ػٝاس١ املػتسا١َ، َٓطك١ ايعكب١ : ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ، ايالكلمات الدال 

 باألضزٕ.
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 ملػتسا١َيف حتكٝل ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ اٚزٚضٙ ٓطك١ ايعكب١ األضز١ْٝ ملايتدطٝط االغرتاتٝذٞ 
Strategic planning in the Aqaba region of Jordan and 

 its role in achieving sustainable tourism development 
 

Abstract: 
Aqaba is considered one of the most important tourist 

cities in Jordan, as it enjoys a competitive advantage in tourism 

with the presence of various tourism components, in addition to 

the role of tourism in it in addressing and mitigating the 

problems facing society and the economy in the present and 

future. Sustainable tourism development is one of the new trends 

in tourism that has emerged as a result of negative changes in the 

tourism environment recently.  

Key words:  Strategic Planning, Sustainable Tourism, Aqaba 

Area in Jordan.   

 املةدم :
 ايربربربيت هٗربربربطت تعتربربربرب ايتُٓٝربربرب١ ايػربربربٝاس١ٝ املػربربربتسا١َ  سربربربسخ املفربربرباِٖٝ ايػربربربٝاس١ٝ  

ْتٝذ١ ايُٓٛ ايػطٜع يف ايطًب ايػٝاسٞ َٚربا صتربِ عٓرب٘ َربٔ َؿربانٌ يف َعبربِ ايبًربسإ        

عًربربربرب٢ ايب٦ٝربربربرب١ ايطبٝعٝربربربرب١ ٚاالقتصربربربرباز١ٜ ٚايجكافٝربربربرب١    يعٜربربربرباز٠ اي ربربربربغط ايٓاَٝربربربرب١، دربربربربا  ز٣   

ٞ ١ يعٜرباز٠ اغربتٗ ى املربٛاضز ايطبٝعٝرب١،     ٚاالدتُاع١ٝ يًٛدٗات ايػٝاس١ٝ نٓتٝذرب   ٚبايترباي

 اإلضطاض بايب١٦ٝ ٚباجملتُعات.

ْبطًا ي ضتباط األغاغٞ يًػٝاس١ َع ايب١٦ٝ، فكس بربس  االٖتُرباّ يف ترببب َبرباز      

ايت١ُٝٓ املػتسا١َ يف اجملرباٍ ايػربٝاسٞ، سٝربح  ترببشت ايػربٝاس١ قطاعربًا تُٜٓٛربا فعربااًل يف         

١َٝ، ملا هلا َٔ قربسض٠ عًرب٢ زعربِ ٚتٓؿربٝط برباقٞ ايكطاعربات       ايهجري َٔ ايسٍٚ املتكس١َ ٚايٓا

(، ٚيربربصيو تًكربرب٢ ايتُٓٝربرب١ ايػربربٝاس١ اٖتُاَربربًا نربرببريًا عٓربربس     9109االقتصازٜربربرب١ لايعٖربربط٠،  

تربربٝا ١ اغربربرتاتٝذٝات ايتُٓٝربرب١ ايٛ ٓٝربرب١ يف ايعسٜربربس َربربٔ ايبًربربسإ، نُربربا تكربربف  ٜ ربربًا عًربرب٢     

 بايت١ُٝٓ املػتسا١َ.دسٍٚ  عُاٍ ايعسٜس َٔ املؤمتطات ٚاملٓبُات ايسٚي١ٝ املع١ٝٓ 
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ٖربربصا، ٜٚعربربس ايتدطربربٝط االغربربرتاتٝذٞ َٓٗذربربًا فهطٜربربربًا ٖاَربربًا، ٚٚاسربربس َربربٔ  ٖربربِ املربربربساخٌ              

اإلزاض١ٜ، ْبطًا يسٚضٙ يف َػاعس٠ املٓبُات ايػٝاس١ٝ ع٢ً ايٓذاح ٚاالغتُطاض١ٜ، ٚايتغًب 

ع٢ً املدربا ط ايربيت تتعربطا هلربا إزاض٠ َٓبُربات ايػربٝاس١ يف ستٝطٗربا، َربٔ سٝربح إَهاْٝرب١           

غ ٍ ايفربربربطا ٚاالغربربربتفاز٠ َربربربٔ ْكربربرباط ايكربربرب٠ٛ زتابٗربربرب١ ايتٗسٜربربربسات َٚعادتربربرب١ ْكربربرباط    اغربربربت

اي عف يهٞ تهٕٛ ضٜاز١ٜ يف  زا٥ٗربا ٚ تػربتطٝع ايٓذرباح  بؿربهٌ فعرباٍ، ٚبربصيو ٜهربٕٛ يربس٣         

 ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ زٚضًا يف حتكٝل ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ.

ا حتتٜٛرب٘ املسٜٓرب١ َربٔ عٓاتربط دربص       دا٤ت ايفهط٠ املًه١ٝ بتطٜٛط َس١ٜٓ ايعكب١ ْبطًا ملرب     

ٚاملٓربار املتُٝربع، ٚٚدربٛز ادتبرباٍ، إضرباف١ً        بٝع١ٝ تؿٌُ ايطبٝع١ ايفطٜس٠ يًب٦ٝرب١ ايبشطٜرب١،  

 (.9115ٛدٛز َٛاقع تاضغت١ٝ باملٓطك١ لايسٚضٟ،ي

مشكل  الدداس :                                                                           
َٓطك١ ايعكب١ يف األضزٕ حتسٜات عسٜس٠ ٜأتٞ يف َكسَتٗا ايتشسٟ تٛاد٘ 

اإلزاضٟ املٛد٘ ضتٛ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ، ٜٚعزاز ايٛضع تعكٝسا يف هٌ ايب١٦ٝ اييت تتصف 

بايتطٛض ايتهٓٛيٛدٞ ٚايتكب ايػطٜع ٚايتغٝري املػتُط ٚاملٓافػ١ ايؿسٜس٠ ع٢ً املٛاضز

َٓطك١ ايعكب١ اْتٗاز  غًٛ  إزاضٟ َتكسّ  مبدتًف  ْٛاعٗا، دا عتتِ ع٢ً إزاض٠ 

يًتعاٌَ بهفا٠٤ ٚفعاي١ٝ َع ناف١  ْٛاع املتغريات اييت تؿٌُ املتغريات االقتصاز١ٜ، 

ٚايب١ٝ٦ٝ، ٚايتٓافػ١ٝ، ٚايتهٓٛيٛد١ٝ، ٚايكا١ْْٝٛ، ٚايتؿطٜع١ٝ، ٚايجكاف١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ. 

االغرتاتٝذٞ يف  ٖصا، ٚترتنع َؿه١ً ايسضاغ١ يف دس٣ٚ تطبٝل ٚداضغ١ ايتدطٝط

ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ املػتسا١َ مبٓطك١ ايعكب١ باألضزٕ ٚ ثط شيو ع٢ً ايكطاع االقتصازٟ 

9191ست٢ عاّ  9110، خ ٍ ايفرت٠ َٔ عاّ باألضزٕ

أهمي  الدداس :
تٛدٝرب٘  ْبرباض ترباْعٞ ايكربطاض     َربس٣ َربا تػربِٗ برب٘ ْتا٥ذٗربا ي      ١ُٖٝ ايسضاغرب١ َربٔ    تٓبع

اييت  ١إىل َٛا ٔ اي عف ي غرتاتٝذٝ يعكب١ االقتصاز١ٜ ارتات١ٚاإلزاضات يف َٓطك١ ا

    ٚ ٞ   مت تٓفٝربربربصٖا خربربرب ٍ ايعؿربربربطٕٚ عربربرباّ ايػربربربابك١   تععٜربربربع تفعٝربربربٌ ايتدطربربربٝط االغربربربرتاتٝذ
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 ملػتسا١َيف حتكٝل ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ اٚزٚضٙ ٓطك١ ايعكب١ األضز١ْٝ ملايتدطٝط االغرتاتٝذٞ 
يتشكٝربربربل ايتُٓٝربربرب١ ايػربربربٝاس١ٝ املػربربربتسا١َ يف  يًدطربربرب١ املػربربربتكب١ًٝ  بتعبربربربِٝ َٛاقربربربف ايكربربرب٠ٛ

 .َٓطك١ ايعكب١ باألضزٕ

أهداف الدداس :
 -َا ًٜٞ :إىل تٗسف ايسضاغ١ 

 يكا٤ اي ٤ٛ ع٢ً ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٚايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ.إ .0

ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ  تكِٝٝ ايسٚض ايصٟ ٜكّٛ ب٘ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف تطبٝل .9

 .املػتسا١َ مبٓطك١ ايعكب١ باألضزٕ

 تكِٝٝ إغرتاتٝذ١ٝ إزاض٠ َفٛض١ٝ ايعكب١ ضتٛ ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ يًدط١ .3

 . 9191 -9110خ ٍ ايفرت٠ َٔ عاّ 

تػًٝط اي ٤ٛ ع٢ً َٛا ٔ اي عف ٚتكسِٜ االقرتاسات  يتدًص َٔ ْكاط اي عف  .4

 عٓس ٚضع ارتط١ االغرتاتٝذ١ٝ املػتكب١ًٝ.

فرضيات الدداس :
 التالي :  اعتمدت الدداس  على الفرضي

(ألبعرباز  α=1015تٛدربس ع قرب١ شات زاليرب١ إسصربا١ٝ٥ عٓربس َػربت٣ٛ زاليرب١ ل       ايفطض١ٝ 

 .ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ع٢ً ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ  يف َٓطك١ ايعكب١ األضز١ْٝ

حمدنات الدداس :
 مت تطبٝل ٖصٙ ايسضاغ١ ع٢ً َٓطك١ ايعكب١ األضز١ْٝ.احملسزات املها51١ْٝ

 9191ؾٗطٟ ٜٓاٜط مت إدطا٤ ٖصٙ ايسضاغ١ يف ايفرت٠ َا بني احملسزات ايعَا52١ْٝ

، ٚشيو بٗسف تكِٝٝ إغرتاتٝذ١ٝ إزاض٠ َفٛض١ٝ ايعكب١ ضتٛ ايت١ُٝٓ 9191ٝٛ ْٜٚٛ

 .9191ست٢ عاّ  9110خ ٍ ايفرت٠ َٔ عاّ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ يًدط١ 

اقتصربربطت ايسضاغربربرب١ عًربربرب٢ اإلزاضات ايعًٝربربا ٚايٛغربربربط٢ يف غربربربًط١   احملربربسزات ايبؿربربربط١ٜ:  5/3

 رتط١ اإلغرتاتٝذ١ٝ.َٓطك١ ايعكب١ املع١ٝٓ بصٝا ١ ٚتٓفٝص ٚاإلؾطاف ٚضقاب١ ا
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الطرية  اإلحصائي :
اعتُربربست ٖربربصٙ ايسضاغربرب١ عًربرب٢ املربربٓٗر ايٛتربربفٞ ايتشًًٝربربٞ ٚايربربصٟ ٜربعربتربُربربربس عربربًربربرب٢         

زضاغرب١ ايباٖربط٠ نُربا ٖربٞ فربربٞ ايٛاقربربع، سربٝربربح ٜربكربربربّٛ بربٛتربفربٗربربا ٚتربفربربًا زقربربٝربكربربًا، ٚحتربربًٝربربٌ         

ربربكربربربربربربربٌ ٚايربربربربربربصٟ ٜتُجربربربربربٌ يف ايتدطربربربربربٝط ايع قربربربربات االضترببربا ربٝربربربربربرب١ َربربربربربا بربٝربربربربربربٔ املتغربربٝربربربربربربربط املػربربت 

االغرتاتٝذٞ بأبعازٙ، ٚاملتغري ايتربابربع ايربصٟ ٜتُجٌ يف ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ. ٖربصا،  

تكٝربربِٝ زٚض املربتربغربربٝربربربربط املربػربتربربكربربربربٌ ب بعربربازٙ بربربايتطبٝل عًربرب٢ املربتربغربربٝربربربط ايتربابربربربع َٚعطفربرب١     ٚقربربس مت

ربات تػربٗربربربِ فربربربٞ تربطٜٛربربربط ايربٛاقربربربع ٚتربشربػربٝربربربٔ ْتٝذربرب١ ٖربربربربصا ايتكٝربربِٝ يًٛتربربٍٛ إيربربرب٢ اغربربتربٓربتادربرب

 ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ يف َٓطك١ ايعكب١ األضز١ْٝ.

جمتمع الدداس :
ايتربايٞ:  نمشٌ زتتُع ايسضاغ١ ناف١ اإلزاضات يف غربًط١ َٓطكرب١ ايعكبرب١ ٖٚربٞ َٛظعرب١      

 ( ض٥ٝؼ قػِ.011( َسٜطًا ٚل31َفٛا، ٚلبطتب١ ( 5ل

عيطن  الدداس  -8
ست ايسضاغربربرب١ يف حتسٜربربربس ايعٝٓربربرب١ عًربربرب٢  غربربربًٛ  املػربربربا ايؿربربرباٌَ يهافربربرب١ ايعربربرباًَني يف  اعتُربربرب

 املػتٜٛات اإلزاض١ٜ ايعًٝا، ٚايٛغط٢.

:ايسضاغ١ ايٓبط١ٜأوال

 َفّٗٛ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ: -1

رتاتٝذٞ عًٝربرب٘ ملعٓربرب٢ ايتدطربربٝط اإلغربرب  ٜعتربربرب ايٛتربربٍٛ إىل تعطٜربربف ٚاسربربس َٚتفربربل 

 َربربربطًا تربربربعب املٓربربرباٍ نُربربربا ٖربربربٛ اذتربربرباٍ تكطٜبربربربًا يف غربربربا٥ط ايعًربربربّٛ االدتُاعٝربربرب١ بصربربربف١ عاَربربرب١   

 Strategicٚاإلزاضٜربرب١ بصربربف١ خاتربرب١، إال  ْربرب٘ فهربربٔ تعطٜربربف ايتدطربربٝط االغربربرتاتٝذٞ   

Planning      باْربرب٘ ادتٗربربس املربربٓبِ ضتربربٛ تربربٓاع١ ايكربربطاضات املصربربري١ٜ يًُٓبُربرب١، ٖٚربربٛ  ٜ ربربًا

ا٤ات اييت تُُت يتػاعس  تشا  ايكطاض  ٚ املدططني زتُٛع١ املباز  ٚاألزٚات ٚاإلدط

يف ايربربربتفهري بؿربربربهٌ إغربربربرتاتٝذٞ، ٚبربربربصيو ٜػربربرباِٖ ايتدطربربربٝط االغربربربرتاتٝذٞ  املٓبُربربرب١ يف  

اختاش ايكطاضات ايفعاي١ ضتٛ حتكٝل ضغايتٗا ٚإضضا٤ ايف٦ات املػتٗسف١ يف هٌ َربا عتربٝط   

عف يف ب٦ٝتٗربربا باملٓبُربرب١ َربربٔ فربربطا ٚتٗسٜربربسات بايب٦ٝربرب١ ارتاضدٝربرب١ ْٚكربرباط قربرب٠ٛ ْٚكربرباط ضربرب    
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 ملػتسا١َيف حتكٝل ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ اٚزٚضٙ ٓطك١ ايعكب١ األضز١ْٝ ملايتدطٝط االغرتاتٝذٞ 
(. مت تعطٜف ايتدطربٝط االغربرتاتٝذٞ  ٜ ربًا عًرب٢  ْرب٘ تٛدٗرب٘       9119،ايساخ١ًٝ لايباٖط 

الختٝربرباض ايططٜربربل ضتربربٛ  حتكٝربربل اهلربربسف، نُربربا  ْربرب٘ عبربرباض٠ عربربٔ دٗربربس عكًربربٞ َربربٓبِ ٜٗربربسف       

الغربربتجُاض نربربٌ ايطربربطم يتشكٝربربل األٖربربساف ٚفكربربًا يوَهاْٝربربات ٚاملربربٛاضز املتاسربرب١ لعبربربس ايغربربب  

مت تعطٜف ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ َٔ قبٌ فًٝٝب نٛتًط  (. ٖصا، ٚقس9107ٚمحطٚش،

عًربربرب٢  ْربربرب٘ ايعًُٝربربرب١ اإلزاضٜربربرب١ يًتُٓٝربربرب١ ٚحتكٝربربربل ايتٛافربربربل بربربربني  ٖربربربساف املٓبُربربرب١ َٚٗاضاتٗربربربا    

(، ٚشيربو ْبربطًا ألٕ املٓبُرب١ نٗٝهربٌ     (Kotler, 2002َٚٛاضزٖربا ٚفربطا ايػربٛم املربتغري    

     ٕ ٜربربربٓعهؼ عًربربرب٢ تربربربٝا ١   تربربربؤثط ٚتتربربربأثط بايب٦ٝربربرب١ احملٝطربربرب١، ٚالبربربربس هلربربربصا ايتربربربأثري املتبربربربازٍ  

اغرتاتٝذٝات ٚتب٢ٓ ايتغٝري اذتاتٌ يف ايب١٦ٝ حبٝح ٜهٕٛ ٖٓرباى سايرب١ اْػربذاّ ٚتٛافربل     

     (Akinyele & Samuel, 2010).ملٓب١ُ ٚاالغرتاتٝذٝات املصا ١ ا بني َٛاضز

َطاسٌ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ

ض عًربرب٢  ْٗربربا عًُٝربرب١ ضغربربِ إ ربرباض يتشكٝربربل بعربرب    Strategyتعربربطف اإلغربربرتاتٝذ١ٝ  

اإلغربربرتاتٝذ١ٝ املجًربرب٢ ٖربربٞ ايربربيت  نُربربا  ٕ األٖربربساف عربربٔ  طٜربربل اغربربتدساّ بعربربض ايتكٓٝربربات،  

حتربربربح عًربربرب٢ االغربربربتدساّ األَجربربربٌ يًُربربربٛاضز ٚاإلَهاْٝربربربات ٚايتعاَربربربٌ ايفعربربرباٍ َربربربع املدربربربا ط         

متربربط عًُٝربرب١ ايتدطربربٝط االغربربرتاتٝذٞ بربربأضبع َطاسربربٌ     (. ٖربربصا، 9107ٚلمحربرباز،  ارتاضدٝربرب١

ِ  ض٥ٝػ١ٝ تتُجٌ يف َطسًرب١ ايتشًٝربٌ ايب٦ٝربٞ، ثربِ َطسًرب١ تٓفٝربص        تٝا ١ اإلغربرتاتٝذ١ٝ، ثرب

 اإلغرتاتٝذ١ٝ، ٚ خريًا َطس١ً تكِٝٝ اإلغرتاتٝذ١ٝ، نُا ٖٛ َٛضشًا فُٝا ًٜٞ: 

َطس١ً تٝا ١ اإلغرتاتٝذ١ٝ:

ُٖٚربربا ايطةٜربرب١ اإلغربربرتاتٝذ١ٝ    تٓكػربربِ َطسًربرب١ تربربٝا ١ اإلغربربرتاتٝذ١ٝ إٍ قػربربُني     

 ٞ:ٚايطغاي١ اإلغرتاتٝذ١ٝ، ٚشيو نُا ٖٛ َٛضشًا فُٝا ًٜ

بأْٗربربا  Strategic Visionتعربربطف ايطةٜربرب١ اإلغربربرتاتٝذ١ٝ ايطةٜربرب١ اإلغربربرتاتٝذ١ٝ - 

ٜيط ربربب يف ايٛتربربٍٛ إيٝٗربربا،    تربربٝا ١  ٚٚتربربف ايتٛدربرب٘ املػربربتكبًٞ  ايربربصٟ عتربربسز ايٛدٗربرب١ ايربربيت 

 (. 9108ٚتهٕٛ عباض٠ ٚاضش١ ٚغ١ًٗ ٚقصري٠ لايعاْٞ،

 Strategic Missionمتجربربٌ ايطغربرباي١ اإلغربربرتاتٝذ١ٝ اإلغربربرتاتٝذ١ٝايطغربرباي١  - 

املُٝربربع  عٓصربربطًا ٖاَربربًا تطتهربربع املٓبُربرب١ عًٝربرب٘ يف حتسٜربربس ٖربربسفٗا ٚضةٜتٗربربا، سٝربربح  ْٗربربا اإل ربرباض      
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يًُٓطك١ عٔ  ريٖا َٔ املٓا ل األخط٣، َٔ سٝح زترباٍ ْؿربا ٗا ٚ غربٛاقٗا َٚٓتذاتٗربا     

ٚعُ ٥ٗربا، ٚايربيت تعهربؼ ايػرببب ادتربربٖٛطٟ يًٛدربٛز ٚاهلٜٛرب١، ْٚٛعٝربات عًُٝاتٗربا، ٚ ؾربربهاٍ         

سٜط بايربربصنط  ْربرب٘ يف عًربربِ اإلزاض٠  ٕ ايؿربربطنات ٚاملؤغػربربات ٚاملعاٖربربس   داضغربربتٗا. َٚربربٔ ادتربرب 

ايكسف١ ناْت هلا ١َُٗ، فامل١ُٗ عُربٌ فربب ستربسٚز  َربا َعاٖربس اإلزاض٠ اذتسٜجرب١ فٝذربب        

 (.9105َٚطغٞ،  إزضٜؼ ٕ ٜهٕٛ هلا ضغاي١ ل

 ايتشًٌٝ ايب٦ٝٞ: َطس١ً 2/2

يرببعض، سٝربح ال   تطتبط عًُٝيت ايتؿدٝص ٚايتشًٌٝ اضتبا ا ٚثٝكا ببع ربُٗا ا 

ع٢ً  Diagnosisٜعطف ايتؿدٝص  حتًًٝٗا. فهٓٓا ايكٝاّ بتؿدٝص ٚضع١ٝ َا زٕٚ

 ْ٘ ع١ًُٝ حتسٜس عٓاتط ايب١٦ٝ ايساخ١ًٝ يًُؤغػ١، ٚحتًٌٝ خصا٥صٗا ٚنؿف َا بٗا 

َربربٔ ْكربربرباط قربربرب٠ٛ ْٚكربرباط ضربربعف، ٚنربربصيو حتسٜربربس عٓاتربربط ايب٦ٝربرب١ ارتاضدٝربرب١ يًُؤغػربرب١        

   ِ َربا بٗربا َربٔ ايفربطا  ٚ ايتٗسٜربسات، ٚيربصيو ٜربتِ         َٚعطف١ خصا٥صربٗا ٚااجاٖاتٗربا ٚتكٝربٝ

ايًذربربربرب٤ٛ إىل ايتؿربربربربدٝص َربربربربٔ قبربربربربٌ اإلزاضات نربربربربأزا٠ يتشًٝربربربربٌ األزا٤ َربربربربٔ خربربربرب ٍ ايكٝربربربرباّ    

زقٝل يبعربسٜٔ يف   فشص، بأْ٘ Analysisمبذُٛع١ َٔ إدطا٤ات. ٖصا ٜٚعطف ايتشًٌٝ 

      ٝ ٦ربٞ  ٚضع املٓب١ُ، ُٖٚا ب٦ٝتٗا ارتاضدٝرب١ ٚخصا٥صربٗا ايساخًٝربرب١، فٗربربٛ ٜتطًربب حتًٝربٌ ب

يًب١٦ٝ ارتاضد١ٝ َٔ  دٌ انتؿاف ايفطا ٚايتٗسٜسات، بُٝٓا ٜتطًب ايؿل األخط َٓرب٘  

 (.9191، ٖٚٝب١ يتشسٜس ْكاط ايك٠ٛ ْٚكاط اي عف لَكسّ، إدطا٤ تسقٝل زاخًٞ

 َطس١ً تٓفٝص اإلغرتاتٝذ١ٝ: 2/3

تعتربربربربرب َطسًربربربرب١ تٓفٝربربربربص اإلغربربربربرتاتٝذ١ٝ َربربربربٔ املطاسربربربربٌ املُٗربربربرب١ يف تط ربربربرب١ ايربربربربطة٣      

إىل ٚاقع عًُٞ، ٜٚعطف تٓفٝص اإلغرتاتٝذ١ٝ بأْ٘ عباض٠ عٔ غًػ١ً َربٔ   ٚاألٖساف ايعا١َ

األْؿربربط١ املرتابطربرب١ َربربع بع ربربٗا ايربرببعض ٚايربربيت تت ربربُٔ تهربربٜٛٔ َتطًبربربات اإلغربربرتاتٝذ١ٝ      

 (.9107ٚعًٞ،  َصطف٢ اييت ٜتِ اختٝاضٖالبب

َطس١ً تكِٝٝ اإلغرتاتٝذ١ٝ 2/4

َٚهْٛربربًا ض٥ٝػربربًٝا َربربٔ    متجربربٌ عًُٝربرب١ ايطقابربرب١ ٚتكٝربربِٝ ارتطربرب١ اإلغربربرتاتٝذ١ٝ دربربع٤اً    

عًُٝربربربرب١ ايتدطربربربربٝط االغربربربربرتاتٝذٞ، ٚال تٗربربربربسف ايطقابربربربرب١ بايسضدربربربرب١ األٚىل ايتعربربربربطف عًربربربرب٢     
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األخطربربا٤  ٚ ضتربربس ايتذربرباٚظات  ٚ االضتطافربربات، ٚإأربربا تٗربربسف  غاغربربًا إىل ايتأنربربس َربربٔ تربربش١  

ايتفهري ٚزق١ ايتدطٝط ٚنفا٠٤ ايتٓفٝص، نُا متتس ع١ًُٝ ايطقاب١ ع٢ً تٓفٝص ارتطرب١  

َربربربٔ ايتأنربربربس َربربربٔ دربربربٛز٠ ايربربربتفهري االغربربربرتاتٝذٞ َٚكاضْربربرب١ األزا٤ ايفعًربربربٞ     االغربربربرتاتٝذ١ٝ 

 (.9105َٚطغٞ، إزضٜؼَٚطابكت٘ يًُدطط املػتٗسف ل

ايتدطٝط  ضتٛ ايػٝاس١ املػتسا١َ: -3

ٜيكصس بع١ًُٝ ايتدطٝط ضتٛ ايػٝاس١ املػتسا١َ تكِٝٝ آثاض ايت١ُٝٓ 

اس١ٝ، ٖٚٓا ظتب االعتُاز ايػٝاس١ٝ اذتاي١ٝ ٚاملػتكب١ًٝ َٚطاقب١ آثاض األْؿط١ ايػٝ

 ,Ecological Tourism in Europe)ع٢ً املطاقب١ ٚحتًٌٝ ايكسض٠ االغتٝعاب١ٝ 

، ٚسسٚز ايتغٝري املكبٍٛ ْٚؿاط املٓؿأ٠ ٚاييت ٜتِ تٓؿٝطٗا يف ساي١ سسٚخ (2009

تطٛضٖا، ٚبصيو ٜهٕٛ ايتدطٝط ضتٛ ايػٝاس١ املػتسا١َ مبجاب١ ْٗر اغتباقٞ يتٓبِٝ 

 ١ يف َٓطك١ َا ٚفكًا إىل ارتط١ اييت اعتُسٖا َتدصٟ ايكطاض.ٚتطٜٛط ايػٝاس

ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ -4

 Sustainable Tourismايػربربربٝاس١ٝ املػربربربتسا١َ   ٜيكصربربربس بايتُٓٝربربرب١ 

Development     ِ ٟ  ايربسٚض  تًربو ايعًُٝرب١ املعٓٝرب١ بتعبربٝ ٔ  ايربص ٘    ٕ فهرب  ٜكربّٛ برب

 املسفٛعات َٝعإ حتػني ٝحس ٚشيو َٔ ايٛ ب، االقتصاز يف أٛ ايػٝاسٞ ايٓؿاط

ٌ    ٚخًربل  ٚاحملًٝرب١  األدٓبٝرب١  ايعُرب ت  تربسفل  ٚظٜرباز٠   ٚ ربري  َباؾربط٠  دسٜربس٠  فربطا عُرب

      ٍ  يف ٚغربها١ْٝ  غربٝاس١ٝ  دربص   َٓربا ل  إظترباز  َباؾربط٠ ٚظٜرباز٠ ايتٛغربع ايػربهب َربٔ خرب 

ز (. عطفربت ايتُٓٝرب١ ايػربٝاس١ٝ املػربتسا١َ َربٔ قبربٌ اإلحتربا       9109املٓا ل ايٓا٥ٝرب١ لايعٖربط٠،  

ٌ  ٚعتكربل  ايب٦ٝرب١  عًرب٢  عتافظ ايك١َٝٛ بأْٗا ْؿاط ٚاملتٓعٖات ١٦يًبٝ األٚضٚبٞ  ايتهاَرب

 ٟ ٞ  االقتصرباز ٞ  ٚاالدتُرباع ٌ  ايربيت  ايتُٓٝرب١   ْٗربا  نُربا  املعُاضٜرب١،  بايب٦ٝرب١  ٜٚطتكرب  تكابرب

 اغتفاز٠ األدٝاٍ َع ضُإ  اذتاي١ٝ امل ٝف١ ٚاجملتُعات ايػا٥شني استٝادات ٚتؿبع

 االقتصاز١ٜ ايفٛا٥س عتكل بأغًٛ  ملٛاضزا تسٜط اييت املػتكب١ًٝ، ٚبصيو فٗٞ ايت١ُٝٓ

 (.9109 ايٓيب، ٚاالدتُاع١ٝ لعطاقٞ ٚعبس
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 ايعًُٝرب١  إدربطا٤ ايسضاغرب١   ٚاملتٛاظْرب١ بعربس   املػربتسا١َ  ايػربٝاس١ٝ  ٖصا، ٜٚتِ تٓفٝربص ايتُٓٝرب١  

 ٚايب١ٝ٦ٝ زاخٌ ٚاالدتُاع١ٝ االقتصاز١ٜ يًت١ُٝٓ املتهاٌَ ايتدطٝط إ اض يف ايها١ًَ

ٔ  ايػربٝاس١ٝ  ايت١ُٝٓ َكَٛات فٝ٘ تتذُع إقًِٝ  ٟ زاخٌ  ٚ نهٌ، ايسٚي١  عٓاتربط  َرب

 (. 9106ٜٔ،  بٝع١ٝ ٚس اض١ٜ لظٜٔ ايس دص 

 غؼ تطبٝل ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ -5

ب طٚض٠ تٓفٝربص ايتُٓٝرب١ ايػربٝاس١ٝ     UNWTO ؾاضت َٓب١ُ ايػٝاس١ ايعامل١ٝ 

قتصربربربرباز١ٜ املػربربربربتسا١َ َربربربربٔ خربربربرب ٍ ٚضربربربربع إغربربربربرتاتٝذ١ٝ ٚفكربربربربًا يًعٛاَربربربربٌ االدتُاعٝربربربرب١ ٚاال    

 ٚايجكاف١ٝ، ع٢ً  ٕ تت ُٔ ٖصٙ اإلغرتاتٝذ١ٝ ايعٓاتط ايتاي١ٝ، ٖٚٞ:

حتكٝربربربل االغربربربتغ ٍ األَجربربربٌ يًُربربربٛاضز ايطبٝعٝربربرب١ ٚايب٦ٝٝربربرب١ َربربربع اذتفربربرباه عًربربرب٢ ايتٓربربربٛع       -

 ايبٝٛيٛدٞ ٚايتٛاظٕ ايب٦ٝٞ.

 اسرتاّ ايعازات ٚايتكايٝس ٚاملٛضٚخ ايجكايف يًُذتُع احملًٞ ٚاذتفاه عًٝٗا. -

 قتصازٟ ٚتٛفري فطا ايعٌُ ٚتٛفري ارتسَات يًُٛا ٓني تععٜع ايٓؿاط اال -

 (. 9103ٚتكًٌٝ َػت٣ٛ ايفكط لاألَِ املتشس٠ ،    

املػتسا١َ ايػٝاس١ٝ ايت١ُٝٓ  ٖساف -6

تتٓٛع  ٖساف ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ َربا بربني  ٖربساف ادتُاعٝرب١ ٚاقتصرباز١ٜ ٚب٦ٝٝرب١،       

 ٚشيو نُا َٛضشًا يف ايٓكاط ايتاي١ٝ:

ٌ االدتُاعٝرب١  سافاألٖرب  6/1 ٛ  يف االدتُاعٝرب١  األٖربساف  تتُجرب ٞ  ايُٓرب  االدتُرباع

ٚدغطافٝرب١ ب زٖربِ،    ايربٛعٞ ٚايتعًربِٝ املتعًربل بترباضٜذ     يًُربٛا ٓني، َربٔ خرب ٍ ضفربع َػربت٣ٛ     

 (.9109ايٓيب،  ايػٝاس١ ٚايرتفٝ٘ يسِٜٗلعطاقٞ ٚعبس فطا ٚنصيو تعبِٝ

 ايػٝاس١ َػا١ُٖ ِتعبٝ االقتصاز١ٜ يف األٖساف تتُجٌاالقتصاز١ٜ األٖساف 6/2

 ٚاحملًٝرب١،  اإلقًُٝٝرب١  االقتصرباز١ٜ  االقتصربازٟ، َربٔ خرب ٍ حتكٝربل ايتُٓٝرب١      ايطخربا٤  يف

 (.9106ملسفٛعات لظٜٔ ايسٜٔ ، ٚنصيو حتػني َٝعإ

ٌ  تكربّٛ األٖربساف ايب٦ٝٝرب١ بترببب    ايب٦ٝٝرب١  األٖربساف  6/3  ايب٦ٝرب١  محاٜرب١  عًرب٢  ايعُرب

 ٘ ٞ  نتٛدرب ٔ  ض٥ٝػرب ٌ  َرب ّ   ٍايتُٓٝرب١ املػربتسا١َ، ٚشيربو َربٔ خرب      غربب ٌ  االغربتدسا  األَجرب
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َٚٓربع تربسٖٛضٖا    ايطبٝعٝرب١  ٚمحاٜرب١ ايب٦ٝرب١   ايتًربٛخ،   غبا  ٚاذتس َٔ ايطبٝع١ٝ، يًُٛاضز

(.9108ايػٝاس١ٝ لايٓعُٝٞ،  يًُٓا ل االغتٝعاب١ٝ َع اعتباض ايطاق١

 :األضز١ْٝ ايعكب١ َٓطك١ يف ايػٝاس١ٝ -7

يعبربربت ايعكبربرب١ زٚضًا نربرببريًا يف تربرباضٜذ املٓطكربرب١ ملٛقعٗربربا املتٛغربربط ايربربصٟ ٜربربطبط بربربني      

قربرباضتٞ آغربربٝا ٚ فطٜكٝربربا، ٚاؾربربرتانٗا يف اذتربربسٚز َربربع ـػربرب١ زٍٚ ٖٚربربربربربربربربربربربربربربربٞ،  ٗٛضٜربرب١ َصربربط  

ٚفًػربربربطني، ٚاملًُهربربرب١ ايعطبٝربربرب١ ايػربربربعٛز١ٜ، ٚادتُٗٛضٜربربرب١ ايػربربربٛض١ٜ، ٚادتُٗٛضٜربربرب١     ايعطبٝربربرب١،

ٝ ربربرب١ تبعربربربس ايعكبربربرب١ عربربرب . ايعطاقٝربربرب١ ُ ربربربإ"ٔ ايعاتربربرب١ُ األضزْ نربربربِ، ٚتبًربربرب   335َربربربا ٜكربربرباض   "ع

%( تكطٜبربربًا َربربٔ املػربرباس١ اإل ايٝربرب١   704، دجًربرب١ً ل9نربربِ 691406َػربرباستٗا اإل ايٝربرب١  

ِ   79349يًًُُه١ األضز١ْٝ ٚاييت تكسض حبربٛايٞ   . ٜبًرب  عربسز غربهإ ايعكبرب١ سربٛايٞ      9نرب

لظٜرباض٠   9106ػربانٔ يًعرباّ    يف ْػ١ُ سػب ايتعساز ايعاّ يًػربربربربربربربربربربربربربهإ ٚامل 093,111

 بأُٖٝربرب١ايعكبربرب١  تتُتربربع َسٜٓربرب١ (.95/0/9191 بتربرباضٜذ ػربربًط١ َٓطكربرب١ ايعكبربرب١ي َٝساْٝربرب١

املٓفربربص   ْٗربربادربربا َٓشٗربربا َهاْربرب١ دٝربربعٙ عًربرب٢ خاض ربرب١ األضزٕ ايػربربٝاس١ٝ، نُربربا       ،اقتصربرباز١ٜ

ايعكبرب١  . إضاف١ً إىل شاى، تيعتربرب  ايبشطٟ يألضزٕ ايصٟ ٜطبطٗا بايعامل عرب ايبشط األمحط

املعامل ايتاضغت١ٝ ٚاألثط١ٜ يف  الغتهؿاف١ اْط م يعٚاض األضزٕ ايكازَني عرب ايبشط ْكط

 ٚ ٞ ٚازٟ ضّ َٚٓطكربرب١ ايربرببرتا٤،  تٛتربربف بأْٗربربا ض ؽ املجًربربح ايربربصٖيب ايػربربٝاسٞ يف    يربربصيو فٗربرب

ٔ      فبػربرببب، األضزٕ ايػربربٝاس١ٝ،  قربربط  املٓربربا ل ٚقصربربط املػربربافات بربربني ايعكبربرب١ ٚتًربربو األَربربان

َٔ ايعكبرب١ إىل ايرببرتا٤  ٚ   سٝح  ٕ ايطس١ً عٓس ظٜاضت٘،  ٍ  ٛٚقتًا ٜػتطٝع ايػا٥ا ق ا٤ 

تتربربٛفط يف (. نُربربا 9106لايػربربٝس،   نجربربط َربربٔ غربرباع١ ْٚصربربف تكطٜبربرباً    ال تػربربتغطم ٚازٟ ضّ

َس١ٜٓ ايعكب١ ارتسَات ٚاملطافربل شات املٛاتربفات ايعاملٝرب١ ٚادتربٛز٠ ايعايٝرب١ فٗٓرباى غًػرب١ً        

 َٓاغربب١ ايعسٜربس٠ ٚاملتٓٛعرب١ ٚبأغربعاض     َٔ ايفٓازم ايعامل١ٝ ٚاألغٛام اييت تتٛافط بٗا ايػربًع 

 تتُتع باطتفاا ايطغّٛ اي طٜب١ٝ نُٓطك١ اقتصاز١ٜ خات١.ْبطًا ألٕ ايعكب١

ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ:ثاييا  

ثبات  زا٠ ايسضاغ١: 



 

 

111 

 1212زٜػُرب  –8عسز –زت١ً ن١ًٝ ايػٝاس١ ٚايفٓازم 

 (: اختباض ايفانطْبار ذتػا  ثبات االغتبٝإ 1دسٍٚ ل

 معاملالبعذاملتػري
الفا  كشونباخ 

ُ اإلطرتاتًجًُصًاغاملتػري املظتكل

التخلًل البًٌٔ 

تهفًز اإلطرتاتًجًُ

تكًًم اإلطرتاتًجًُ

التهمًُ الظًاحًُ املظتذامُاملتػري التابع

أبعاد األداَ دلتمعُ

 َٓٗذ١ٝ ايسضاغرب١: -2

 ٝرب١:يتربشربكربٝربل  ٖربساف ايسضاغرب١، قرباّ ايبرباسربح باإلدربطا٤ات ايترباي

 تربِ حتربسٜربس َربذربتربُربع ايسضاغرب١ ٚ فربطاز ايعربٝربٓرب١. -

ربفربٗربربربربّٛ ايتدطربربربٝط  ملمت بٓربربربا٤  زا٠ ايربسضاغربربربرب١ باالعربتربُربربربرباز عربًربربربرب٢ ايربسضاغربربربربات ايػربابربكربربربرب١       -

 االغرتاتٝذٞ ٚايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ .

 تربِ ايتربشربكربل َربٔ تربسم ٚثرببربات  زا٠ ايربسضاغرب١. -

( اغتبٝإ 090ترببربٝربإ، ٚنربإ عربربسز االغربربترببربٝرباْربات ايربُربػتربطز٠ ل( اغرب035تربِ تربٛظٜربربع ل -

ٚناْت  ٝعٗا تاذت١ يًتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ، بُٝٓا بًرب  عربسز االغربتبٝاْات  ربري املػربرتز٠      

 ( اغتبٝإ.                                                            04ل

ٞ تربربربِ اذتربصربربربٍٛ عربًربٝربٗربربربا باغربربتدساّ بربطْربربرباَر     تربربربِ حتربربًٝربربربٌ ايرببربٝرباْربربربات  فربربربطاز ايعربٝربٓربربرب١ ايربتربربرب     

   .94، ايٓػد١ ١ٝSPSS اذتع١َ اإلسصا١ٝ٥ يًعًّٛ االدتُاع

 اإلسصا١ٝ٥ ملتغريات ايسضاغ١:   ايتشًٝ ت -3

ايتشًٝ ت اإلسصا١ٝ٥ يًدصا٥ص ايسفغطاف١ٝ يع١ٓٝ ايسضاغ١:

 ايٓٛع:  -  
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 ع(: تٛظٜع ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚفكًا ملتغري اي2ٛٓدسٍٚ ل

 

ٚ

(،  هٗربطت ايتشًربٝ ت اإلسصربا١ٝ٥ بأْرب٘ بًرب  عربسز ايربصنٛض يف        9فكًا يًذسٍٚ ايػابل ضقِ ل

( ٚبٓػربربب١ 09ز اإلْربرباخ ل%(، بُٝٓربربا بًربرب  عربربس 8403( ٚبٓػربربب١ ٦َٜٛربرب١ ل 019عٝٓربرب١ ايسضاغربرب١ ل 

%( . تؿربربربربري ٖربربربربصٙ ايٓػربربربربب١ إىل  ٕ عربربربربسز ايربربربربصنٛض املبشربربربربٛثني يف ايٛهربربربربا٥ف    ٦َ0507ٜٛربربربرب١ ل

َربربربٔ عربربسز اإلْربربرباخ، دربربا ٜربربسٍ عًربربرب٢ ظٜربرباز٠ ايجكربربرب١ يف ايربربصنٛض يف املٓاتربربربب      ايكٝازٜربرب١  نربربرب  

ايكٝاز١ٜ ٚعربسّ قربسض٠ اإلْرباخ عًرب٢ ايٛتربٍٛ إىل تًربو املٓاتربب ايكٝازٜرب١، ٚشيربو إَربا يكًرب١            

 كاف١ ايػا٥س٠ يف اجملتُع.خربتٗٔ  ٚ يًج

 ايعُط: -  

 (: تٛظٜع ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚفكًا ملتغري ايعُط3دسٍٚ ل

االحنشاف املعًاسٍ الهظبُ املٔىيُ املتىطط التكشاس الفٔات
% ركش

% أنجِ

% اجملمىع

االحنشاف 
املعًاسٍ املتىطط الهظبُ املٔىيُ التكشاس الفٔات

% طهُ أقل مو 

% طهُ أقل  –طهُ  

% طهُ أقل  –طهُ  

% طهُ   أقل –طهُ   

% طهُ فأكجش  

% اجملمىع
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( ايػربربابل،  بربربإٔ  ايبٝربرب١  فربربطاز  3 هٗربربطت ايتشًربربٝ ت اإلسصربربا١ٝ٥ يف دربربسٍٚ ضقربربِ ل 

( 69غرب١ٓ (، سٝربح برب  عربسزِٖ ل     51 - 40ع١ٓٝ ايسضاغ١ ناْٛا ضربُٔ ايف٦رب١ ايعُطٜرب١ ل   

 – 50عُطٜرب١ ل %(، بُٝٓربا بًغربت  قربٌ ْػربب١ ٦َٜٛرب١ ضربُٔ ايف٦رب١ اي       57َٛهفًا  ٟ َربا فجربٌ ل  

%(، ٚمل تيػربربربذٌ اغربربربتذابات يف ايف٦ربربرب١   0409( َٛهفربربربا بٓػربربربب١ ل 08غربربرب١ٓ( ٚعربربربسزِٖ ل  61

دربا   ١1064 فانجط(، ٚقس بً  االضتطاف املعٝاضٟ غٓ 60غ١ٓ ( ٚل 99ايعُط١ٜ ل قٌ َٔ 

ٜربربسٍ عًربرب٢ تؿربربتت ْػربربيب الغربربتذابات عٝٓربرب١ ايسضاغربرب١ عربربٔ املتٛغربربط اذتػربربابٞ ايربربصٟ بًربرب             

، ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً  ٕ َعبِ املٓاتب ايكٝاز١ٜ تهٕٛ َربٔ املربؤًٖني يف ايعُربط املتٛغربط     9086

 غ١ٓ. 51 – 31َا بني 

املؤٌٖ ايعًُٞ:

 غ١ ٚفل َتغري املؤٌٖ ايعًُٞ(: تٛظٜع ع١ٓٝ ايسضا4دسٍٚ ل

فربربطاز ( بربربإٔ  ايبٝربرب١   4 هٗربطت ايتشًربربٝ ت اإلسصربربا١ٝ٥ يف ادتربربسٍٚ ايػربربابل ضقربربِ ل  

( َٛهفربًا بٓػربب١   90ع١ٓٝ ايسضاغ١ ناْٛا ضُٔ املؤٌٖ ايعًُٞ لايبهايٛضٜٛؽ( ٚعربسزِٖ ل 

( 3%(، بربٝربٓربُربا بًغربربت  قربربٌ ْػربربب١ ٦َٜٛربرب١ يف٦رب١ املؤٖربٌ ايعًُربٞ لايربسبًّٛ( ٚعربسزِٖ ل         7509ل

% (، ٜٚربربربسٍ شيربربربو عًربربرب٢ اٖتُربربرباّ إزاض٠ ايتٛهٝربربربف بربربربتعني ايعربربرباًَني َربربربٔ شٟٚ      905بٓػربربربب١ ل

 عربٔ ايعرباًَني َربٔ اذتاتربًني عًرب٢ ايسضاغربات ايعًٝربا، سٝربح بًرب           املؤٖ ت ادتاَع١ٝ ف  

%( ٚاذتاتربربًني عًربرب٢ 0809( َٛهفربربا بٓػربربب١ ل99عربربسز اذتاتربربًني عًربرب٢ زضدربرب١ املادػربربتري ل

 .%(400( َٛهفا بٓػب١ ل5زضد١ ايسنتٛضاٙ ل

االحنشاف املعًاسٍ املتىطط الهظبُ املٔىيُ التكشاس الفٔات

% دبلىم

% بكالىسيىغ

% ماجظتري

% الذكتىساه

 % اجملمىع
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املػ٢ُ ايٛهٝفٞ:

 (: تٛظٜع ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚفل َتغري املػت٣ٛ ايٛهٝف5ٞدسٍٚ ل

(، ٕ  ايب١ٝ  فطاز ع١ٓٝ 5 هٗطت ايتشًٝ ت اإلسصا١ٝ٥ يف ادتسٍٚ ايػابل ضقِ ل

ًا بٓػربربب١ ( َٛهفربرب99ايسضاغربرب١ نربرباْٛا ضربربُٔ ف٦ربرب١ املػربرب٢ُ ايربربٛهٝفٞ لض٥ربربٝؼ قػربربِ( ٚبًربرب  ل    

( 9%( بُٝٓا بًغت  قربٌ ْػربب١ ٦َٜٛرب١ ف٦رب١ املػرب٢ُ ايربٛهٝفٞ لاملفربٛا( ٚبًرب  عربسزِٖ ل         76ل

% (، ٜٚسٍ شيو عًرب٢ ايتتربابع اهلطَربٞ يف اهلٝهربٌ ايتٓبُٝربٞ ايربٛهٝفٞ سٝربح        007بٓػب١ ل

دربربا ٜربربسٍ عًربرب٢ اجربرباْؼ اغربربتذابات عٝٓربرب١ ايسضاغربرب١ سربربٍٛ       1047بًربرب  االضتربربطاف املعٝربرباضٟ   

 .0.95املتٛغط اذتػابٞ ايصٟ بً  

ايتشًٝ ت اإلسصا١ٝ٥ يًُتغريات املػتك١ً يًتدطٝط االغرتاتٝذٞ :

ايتشًٝ ت اإلسصا١ٝ٥ ملتغري تٝا ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ:

(:إدابات  فطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ع٢ً فكطات َتغري تٝا ١ ارتطط 6دسٍٚ ل

االحنشاف املعًاسٍ املتىطط الهظبُ املٔىيُ التكشاس الفٔات
% سًٓع قظم

% مذيش

% مفىض

 % اجملمىع

األهمًُ 
الهظبًُ

االحنشاف 
املعًاسٍ

املتىطط 
احلظابٌ الفكشَ م

%
سؤيُ إداسَ املهطكُ واضـخُ ومكتىبُ ومفهىمه حنى 

الظًاحًُ املظتذامُ. التهمًُ

%
صًاغُ الشطالُ واضـخُ حنى التهمًُ الظًاحًُ 

املظتذامُ
% التهاغم بني الشؤيُ والشطالُ واألهذاف املهؼىدَ

%
صًاغُ اخلطُ اإلطرتاتًجًُ وفكا ألطع قابلُ 

للكًاغ ضمو فرتَ صمهًُ ذلذدَ.
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اإلغرتاتٝذ١ٝ

( نربإ هلربربا  عًرب٢  ُٖٝربرب١   3( إىل  ٕ ايفكربط٠ ضقربربِ ل  6ٜؿربري ادتربربسٍٚ ايػربابل ضقربربِ ل   

( 3069%(، سٝربربح غربربذًت َتٛغربربط سػربربابٞ قربربسضٙ ل     7904ْػربربب١ٝ، سٝربربح بًغربربت ْػربرببتٗا ل   

ا  قٌ  ١ُٖٝ ْػربب١ٝ، فبًغربت   ( نإ هل9(.  َا ايفكط٠ ضقِ ل1079ٚاضتطاف َعٝاضٟ قسضٙ ل

 (.1086( ٚباضتطاف َعٝاضٟ قسضٙ ل305%( ٚغذًت َتٛغط سػابٞ قسضٙ ل71ْػبتٗا ل

%(، مبتٛغط سػربابٞ بًرب    70بً  املتٛغط ايعاّ يأل١ُٖٝ ايٓػب١ٝ  هلصا املتغري ل

(، دا ٜسٍ ع٢ً  ٕ اغتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١ تكربع يف ايف٦رب١ َٛافربل، ٚبًرب  املتٛغربط      3055ل

( ٖٚربربصا ٜربربسٍ عًربرب٢ تبربربأٜ اغربربتذابات عٝٓربرب١ ايسضاغربرب١ دربربا  1079ضتربربطاف املعٝربرباضٟ لايعربرباّ ي 

ٜؿري إىل ٚدٛز تٝا ١ َٓاغربب١ يًدطربط اإلغربرتاتٝذ١ٝ تػرباعس عًرب٢ ايتُٓٝرب١ ايػربٝاس١ٝ        

 املػتسا١َ.

:ايب٦ٝٞ ايتشًٌٝ ملتغري اإلسصا١ٝ٥ ايتشًٝ ت

 ٞايب٦ٝ ايتشًٌٝ َتغري فكطات ع٢ً ايع١ٓٝ  فطاز إدابات(: 7ل دسٍٚ

( نربربإ هلربربا  عًربرب٢  ُٖٝربرب١  9كربربط٠ ضقربربِ ل( إىل  ٕ ايف7ٜبٗربربط ادتربربسٍٚ ايػربربابل ضقربربِ ل 

( ٚاضتربطاف َعٝرباضٟ   3098%( ٚغذًت َتٛغط سػابٞ قربسضٙ ل 7906ْػب١ٝ، سٝح بًغت ل

األهمًُ 
الهظبًُ

االحنشاف 
املعًاسٍ

املتىطط 
احلظابٌ

الفكشَ م

%
قامت اإلداسَ بالتخلًل البًٌٔ للكؼف عو الفشص 

وحتذيذ التهذيذات ونكاط الطعف والكىَ اليت 
تىاجهها مبهطكُ العكبُ

%

التخلًل البًٌٔ طاعذ أصخاب الكشاس يف حصش 
اب املظببُ لهكاط الطعف والتهذيذات وتؼخًص األطب

اليت تىاجه إداسَ املهطكُ حنى التهمًُ الظًاحًُ 
املظتذامُ.

%

طاعذ التخلًل البًٌٔ أصخاب الكشاس يف تبين  
اإلجشاْات وآلًات العمل املهاطبُ حنى التهمًُ 

الظًاحًُ املظتذامُ.
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 ملػتسا١َيف حتكٝل ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ اٚزٚضٙ ٓطك١ ايعكب١ األضز١ْٝ ملايتدطٝط االغرتاتٝذٞ 
%(، سٝربربح 7906( نربإ هلربا  قربٌ  ُٖٝربرب١ ْػربب١ٝ بًغربت ل     0(.  َربا ايفكربط٠ ضقربربِ ل  1070قربسضٙ ل 

(. ٖربصا، ٚقربس بًرب     1088( ٚاضتربطاف َعٝرباضٟ قربسضٙ ل   3063غذًت َتٛغط سػربابٞ قربسضٙ ل  

(، 3083%(، مبتٛغربط سػربابٞ بًرب  ل   7606ّ يأل١ُٖٝ ايٓػب١ٝ هلصا املربتغري ل املتٛغط ايعا

دربربا ٜربربسٍ عًربرب٢  ٕ اغربربتذابات عٝٓربرب١ ايسضاغربرب١ تكربربع يف ايف٦ربرب١ َٛافربربل، ٚبًربرب  املتٛغربربط ايعربرباّ       

( ٖٚربصا ٜربسٍ عًرب٢ تبربأٜ اغربتذابات عٝٓرب١ ايسضاغرب١، دربا ٜؿربري          1069ي ضتطاف املعٝاضٟ ل

ايتشًٝربربربٌ ايب٦ٝربربربٞ يف حتكٝربربربل ايتُٓٝربربرب١    إىل َٛافكربربرب١ َعبربربربِ عٝٓربربرب١ ايسضاغربربرب١ عًربربرب٢ َربربربتغري     

 ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ.

:ايتشًٝ ت اإلسصا١ٝ٥ ملتغري تٓفٝص ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ

١(: إدابات  فطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ع٢ً فكطات َتغري تٓفٝص االغرتاتٝذ8ٝدسٍٚ ل

 األهمًُ
الهظبًُ

االحنشاف 
املعًاسٍ

املتىطط 
احلظابٌ

الفكشَ م

%
مت االلتضام مو قبل اإلداسَ بتىفري املـىاسد البؼشيُ  

رات اخلربَ واملهاسَ الالصمُ لتهفًز اخلطُ

% 
 

عملت إداسَ املهطكُ علِ سصذ املىاصنات املالًُ الالصمُ 
لتهفًز خططها بؼكل مذسوغ وكايف

%
ملىاسد االلتضام مو قبل اإلداسَ بالىقت الضمين وا

 الربامج الىاسدَ يف اخلطُ. زاحملذدَ لتفً

( نربإ هلربربا  عًربرب٢  ُٖٝربرب١  3( إىل  ٕ ايفكربربط٠ ضقربربِ ل 8ٜبٗربط ادتربربسٍٚ ايػربربابل ضقربِ ل  

( ٚاضتربطاف َعٝرباضٟ   3058%(، سٝح غربذًت َتٛغربط سػربابٞ قربسضٙ ل    7006ْػب١ٝ بًغت ل

سٝربح   %(،5806( نربإ هلربا  قربٌ  ُٖٝرب١ ْػربب١ٝ بًغربت ل      0ايفكربط٠ ضقربِ ل  (.  َا1090قسضٙ ل

(، ٚبًرب  املتٛغربط   0016( ٚباضتطاف َعٝرباضٟ قربسضٙ ل  9093غذًت َتٛغط سػابٞ قسضٙ ل

( دربا ٜربسٍ   3030%(، مبتٛغربط سػربابٞ بًرب  ل   6609ايعاّ يأل١ُٖٝ ايٓػب١ٝ هلصا املربتغري ل 

عًرب٢  ٕ اغربتذابات عٝٓرب١ ايسضاغربرب١ تكربع يف ايف٦رب١ ستاٜربس، ٚبًربرب  املتٛغربط ايعرباّ ي ضتربربطاف         

٢ تبأٜ اغتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١، دا ٜؿري إىل  ٕ تٓفٝربص  ( ٖٚصا ٜسٍ ع1077ًاملعٝاضٟ ل
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ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ال عتب٢ مبٛافك١  ايب١ٝ ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٖٚٛ َا ٜػتسع٢ إعرباز٠  

 ايٓبط يف عًُٝات تٓفٝص ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ. 

ايتشًٝ ت اإلسصا١ٝ٥ ملتغري تكِٝٝ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ:

 ١ ايسضاغ١ ع٢ً فكطات تكِٝٝ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ فطاز عٝٓ إدابات(: 9دسٍٚ ل

 األهمًُ
الهظبًُ

االحنشاف 
املعًاسٍ

املتىطط 
احلظابٌ

الفكشَ م

%
مؤػشات أداْ واضخُ ملشاقبُ  إداسَ املهطكُتظتخذم 

تهفًز اخلطُ اإلطرتاتًجًُ والتهفًزيُ.

%

لتكًًم يف تطىيش مو نتآج ا إداسَ املهطكُتظتفًذ 
أعماله أو تاليف الظلبًات يف املظتكبل

%
بعمل مكاسنُ بني الهتآج احملككُ  إداسَ املهطكُتكىم 

والهتآج املخطط هلا.

( نربإ هلربربا  عًربرب٢  ُٖٝربرب١  9( إىل  ٕ ايفكربربط٠ ضقربربِ ل 9ٜبٗربط ادتربربسٍٚ ايػربربابل ضقربِ ل  

( ٚاضتربطاف َعٝرباضٟ   3034ٞ قربسضٙ ل %(، سٝح غربذًت َتٛغربط سػرباب   6608ْػب١ٝ بًغت ل

%(، سٝربربح 65( نربربإ هلربربا  قربربٌ  ُٖٝربرب١ ْػربربب١ٝ بًغربربت ل     0(.  َربربا ايفكربربط٠ ضقربربِ ل  0010قربربسضٙ ل

(، ٚبًرب  املتٛغربط   1097( ٚباضتطاف َعٝرباضٟ قربسضٙ ل  3095غذًت َتٛغط سػابٞ قسضٙ ل

(  دربربا ٜربربسٍ 3031%(، مبتٛغربربط سػربربابٞ بًربرب  ل 66ايعربرباّ يألُٖٝربرب١ ايٓػربربب١ٝ هلربربصا املربربتغري ل 

تذابات عٝٓرب١ ايسضاغربرب١ تكربع يف ايف٦رب١ ستاٜربس، ٚبًربرب  املتٛغربط ايعرباّ ي ضتربربطاف       عًرب٢  ٕ اغرب  

( ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً تبأٜ اغتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١ دربا ٜؿربري إىل  ٕ تكٝربِٝ    1081املعٝاضٟ ل

عتبربرب٢ مبٛافكربرب١  ايبٝربرب١ عٝٓربرب١ ايسضاغربرب١ دربربا ٜتطًربربب ضربربطٚض٠ ايتدطربٝط االغربربرتاتٝذٞ ال 

 يتشكٝل ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ . حتػني ع١ًُٝ تكِٝٝ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ

ايتشًٝ ت اإلسصا١ٝ٥ يًُتغري ايتابع:

(: إدابات  فطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ع٢ً فكطات ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا11١َدسٍٚ ل

األهمًُ 
الهظبًُ

االحنشاف 
املعًاسٍ

املتىطط 
احلظابٌ

الفكشَ م
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 ملػتسا١َيف حتكٝل ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ اٚزٚضٙ ٓطك١ ايعكب١ األضز١ْٝ ملايتدطٝط االغرتاتٝذٞ 

( نربإ هلربا  عًرب٢  ُٖٝرب١     6( إىل  ٕ ايفكربط٠ ضقربِ ل  01ِ لٜبٗط ادتسٍٚ ايػابل ضق

( ٚاضتربطاف َعٝرباضٟ   3098%(، سٝح غربذًت َتٛغربط سػربابٞ قربسضٙ ل    7906ْػب١ٝ بًغت ل

%(، سٝربربح 66( نربربإ هلربربا  قربربٌ  ُٖٝربرب١ ْػربربب١ٝ بًغربربت ل     5(.  َربربا ايفكربربط٠ ضقربربِ ل  1077قربربسضٙ ل

ٛ 1099( ٚباضتطاف َعٝرباضٟ قربسضٙ ل  3031غذًت َتٛغط سػابٞ قسضٙ ل غربط  (، ٚبًرب  املت

( دربا ٜربسٍ   3076%(، مبتٛغربط سػربابٞ بًرب  ل   7509ايعاّ يأل١ُٖٝ ايٓػب١ٝ هلصا املربتغري ل 

عًربرب٢  ٕ اغربربتذابات عٝٓربرب١ ايسضاغربرب١ تكربربع يف ايف٦ربرب١ َٛافربربل، ٚبًربرب  املتٛغربربط ايعربرباّ ي ضتربربطاف   

ايسضاغرب١ دربا ٜؿربري إىل َٛافكرب١     ( ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً تبربأٜ اغربتذابات عٝٓرب١   1059املعٝاضٟ ل

 حتكٝل ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ .  ايب١ٝ ع١ٓٝ ايسضاغ١ ع٢ً

ايسضاغ١ ١اختباض فطضٝ

 اختةاد الفرضي :
( ألبعرباز ايتدطربٝط   α=1015ٜٛدس  ثط شٚ زالي١ إسصربا١ٝ٥ عٓربس َػربت٣ٛ زاليرب١ ل    

االغربربرتاتٝذٞ ٚاملتُجًربرب١ يف ايتشًٝربربٌ ايب٦ٝربربٞ، ٚتربربٝا ١ ارتطربربط اإلغربربرتاتٝذ١ٝ، ٚتٓفٝربربص        

اتٝذ١ٝ، عًربربربرب٢ ايتُٓٝربربربرب١ ايػربربربربٝاس١ٝ   ارتطربربربربط اإلغربربربربرتاتٝذ١ٝ، ٚتكٝربربربربِٝ ارتطربربربربط اإلغربربربربرت   

املػربربتسا١َ يف َٓطكربرب١ ايعكبربرب١ االقتصربرباز١ٜ ارتاتربرب١، ٚالختبربرباض تربربش١ ايفطضربرب١ٝ فكربربس مت        

%
عضيض إداسَ مهطكُ العكبُ علِ تلتعم

االطتجماسات يف ما يىفش فشص العمل.

%
تعمل إداسَ مهطكُ العكبُ لتىفري بهًُ حتتًُ 

.صذيكُ للبًُٔ  

%
عكذ ػشاكُ التهمًُ مع لتعمل إداسَ مهطكُ العكبُ 

.اجملتمع احمللٌ يف مهطكُ العكبُ

%
ِ تىفري بًُٔ نظًفُ تعمل إداسَ مهطكُ العكبُ عل

.وآمهه للظآخني واجملتمع احمللٌ

%
تعمل إداسَ مهطكُ العكبُ علِ دساطُ األثش البًٌٔ 

ملتكذمٌ للمؼاسيع يف مهطكُ العكبُ قبل مهح 
الرتاخًص الالصمُ

% .تطىيش الصخُلتعمل إداسَ مهطكُ العكبُ 
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اغربربتدساّ  طٜكربرب١ حتًٝربربٌ االضتربربساض املتعربربسز ٚشيربربو َربربٔ  دربربٌ بٝربربإ  ثربربط  بعربرباز ايتدطربربٝط       

 1015αل االغرتاتٝذٞ زتتُع١ً ع٢ً ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ عٓربس َػربت٣ٛ زاليرب١   

 (.00و ٚفكًا ملا ٖٛ َٛضشًا يف ادتسٍٚ ايتايٞ ضقِ ل(، ٚشي=

 املػتك١ً املتغريات يتأثري املتعسز  ارتطٞ االضتساض حتًٌٝ (: ْتا٥ر11دسٍٚ ل

 ايتابع لايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ( املتغري ل بعاز ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ( ع٢ً 

(قًمُ االحنذاس )الهمىرج أبعاداملتػريات
اخلطأ 

املعًاسٍ
التهمًُ الظًاحًُ املظتذامُاملتػري التابع

 
املتػريات 
املظتكلُ

اإلطرتاتًجًُصًاغُ اخلطط 

اإلطرتاتًجًُالتخلًل البًٌٔ 

اإلطرتاتًجًُتهفًز اخلطط 

اإلطرتاتًجًُتكًًم اخلطط 

 الكًم 
اإلحصآًُ

احملظىبُُ قًم

احملظىبُ مظتىّ داللُ 

(معامل االستباط )

(معامل التخذيذ )
اخلطأ املعًاسٍ للتكذيش

( ايع قرب١  00ادتسٍٚ ايػابل ضقِ ل يف املٛضش١ املتعسز االضتساض ْتا٥ر  هٗطت

    ٝ  يف أربربٛشز اس١ٝ املػربربتسا١َقٜٛربرب١ بربربني  بعربرباز ايتدطربربٝط االغربربرتاتٝذٞ ٚايتُٓٝربرب١ ايػربرب

(؛ دربربربا ٜؿربربربري إىل قربربرب٠ٛ تربربربأثري  10780ل (R)االضتبربربرباط  َعاَربربربٌ االضتربربربساض، سٝربربربح بًربربرب 

 ايكابًٝرب١  ع٢ً ايتُٓٝرب١ ايػربٝاس١ٝ املػربتسا١َ. ٚقربس بًغربت قُٝرب١      ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ

( دتُٝع  بعاز 10619ل (R²)ايتشسٜس  َعاٌَ يف االضتساض املتُج١ً يُٓٛشز ايتفػري١ٜ

ايربربتغريات اذتاتربرب١ً يف   % َربرب60ٔ ٕ سربربٛايٞ  غربربرتاتٝذٞ؛ دربربا ٜؿربربري إىل ايتدطربربٝط اال
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 ملػتسا١َيف حتكٝل ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ اٚزٚضٙ ٓطك١ ايعكب١ األضز١ْٝ ملايتدطٝط االغرتاتٝذٞ 
 بعربرباز ايتدطربربٝط االغربربرتاتٝذٞ،  َربربا ايبربرباقٞ     تفػربربطٖا ايتُٓٝربرب١ ايػربربٝاس١ٝ املػربربتسا١َ  

 فتفػطٖا عٛاٌَ  خط٣.

 ٚمبػربت٣ٛ  45095يًفطضرب١ٝ   االضتربساض  ( احملػربٛب١ يف أربٛشز  Fبًغربت قُٝرب١ ل  

اإلسصربا١ٝ٥ املعتُربس    ايساليرب١  ت٣ٛ تربغط َربٔ َػرب    ، ٢ٖٚ(sig= 0.000)زالي١ إسصا١ٝ٥ 

(، ٖٚصا ٜسٍ عًرب٢ ٚدربٛز تربأثري َعٓربٟٛ شٚ زاليرب١ إسصربا١ٝ٥ بربني املربتغريات املػربتك١ً          1015ل

    ٟ  ل بعاز ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ( ع٢ً املتغري ايتربابع لايتُٓٝرب١ ايػربٝاس١ٝ املػربتسا١َ(،  

 ٘ ٞ    نًُربا   ْرب ٕ  ظازت  بعرباز ايتدطربٝط االغربرتاتٝذ ٟ  شيربو  فرب  ٝرب١  ايتُٓ ظٜرباز٠  إىل ٜربؤز

 ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ.

ٜت ا دا غبل ضفض ايفطضرب١ٝ ايعسَٝرب١، ٚقبربٍٛ ايفطضرب١ٝ ايبسًٜرب١ بربإٔ "ٖٓرباى        

( ألبعربرباز ايتدطربربٝط االغربربرتاتٝذٞ α=1015 ثربربط شٚ زاليربرب١ إسصربربا١ٝ٥ عٓربربس َػربربت٣ٛ زاليربرب١ ل

ٚاملتُجًربربربرب١  يف ايتشًٝربربربربٌ ايب٦ٝربربربربٞ، ٚتربربربربٝا ١ ارتطربربربربط اإلغربربربربرتاتٝذ١ٝ، ٚتٓفٝربربربربص ارتطربربربربط      

طربربط اإلغربربربرتاتٝذ١ٝ، عًربرب٢ ايتُٓٝربرب١ ايػربربٝاس١ٝ املػربربربتسا١َ يف     اإلغربربرتاتٝذ١ٝ، ٚتكٝربربِٝ ارت  

 َٓطك١ ايعكب١ االقتصاز١ٜ ارتات١ .

الطنتائج والتوصيات-ثالثا"
 ْتا٥ر ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ:

( يبعربس تربٝا ١ ارتطربط    α=1015ال ٜٛدس  ثط شٚ زالي١ إسصا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ زاليرب١ ل  -

 طك١ ايعكب١ األضز١ْٝ.اإلغرتاتٝذ١ٝ ع٢ً ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ يف َٓ

( يبعربس ايتشًٝربٌ ايب٦ٝربٞ    α=1015ال ٜٛدس  ثط شٚ زاليرب١ إسصربا١ٝ٥ عٓربس َػربت٣ٛ زاليرب١ ل      -

 ع٢ً ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ يف َٓطك١ ايعكب١ األضز١ْٝ.

( يبعربربس تٓفٝربربص ايتدطربربٝط α=1015ٜٛدربربس  ثربربط شٚ زاليربرب١ إسصربربا١ٝ٥ عٓربربس َػربربت٣ٛ زاليربرب١ ل -

 ملػتسا١َ يف َٓطك١ ايعكب١ األضز١ْٝ.االغرتاتٝذٞ ع٢ً ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ ا

( يبعربربس تكٝربربِٝ ايتدطربربٝط α=1015ٜٛدربربس  ثربربط شٚ زاليربرب١ إسصربربا١ٝ٥ عٓربربس َػربربت٣ٛ زاليربرب١ ل -

 االغرتاتٝذٞ ع٢ً ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ يف َٓطك١ ايعكب١ األضز١ْٝ.

 ايٓتا٥ر ايعا١َ يًسضاغ١: 
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  متجًت فُٝا ًٜٞ:تٛتًت ايسضاغ١ بؿكٝٗا ايٓبطٟ ٚاملٝساْٞ إىل بعض ايٓتا٥ر اييت

ٜتٛدربربربب اْتٗربربرباز ايتدطربربربٝط االغربربربرتاتٝذٞ نربربربأزا٠  يتشكٝربربربل  ايتُٓٝربربرب١ ايػربربربٝاس١ٝ        9/0

 املػتسا١َ  يًُكصس ايػٝاسٞ.

تٛتًت ايسضاغ١ إىل ٚدٛز ضعف يف تٝا ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يربس٣ َٓطكرب١    9/9

اْٝربربات ايعكبربرب١ األضزْٝربرب١ ٜفتكربربط إىل ايٓبربربط٠ ايؿربربُٛي١ٝ ملربربا ٜتٛافربربل َربربع ايتٓفٝربربص ضربربُٔ اإلَه  

 ٚاملٛاضز املتاس١ يتشكٝل ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ املٓؿٛز٠.

نُربربربربربا  هٗربربربربربطت ايسضاغربربربربرب١ ٖٓايربربربربربو تكصربربربربربري ضتربربربربربٛ ايتشًٝربربربربربٌ ايب٦ٝربربربربربٞ يًتدطربربربربربٝط   9/3

االغربربربربرتاتٝذٞ ٚايربربربربصٟ ٜػربربربربِٗ يف اذتربربربربس َربربربربٔ املدربربربربا ط ٚايتٗسٜربربربربسات يًتُٓٝربربربرب١ ايػربربربربٝاس١ٝ  

 املػتسا١َ  ٚايهؿف عٔ ايفطا ْٚكاط ايك٠ٛ يف املكصس ايػٝاس١ٝ.

ٚاَتربربرباظ تٓفٝربربربص ايتدطربربربٝط االغربربربرتاتٝذٞ ملٓطكربربرب١ ايعكبربربرب١ األضزْٝربربرب١ بايكربربربسض٠ عًربربرب٢         9/4

اغربربتغ ٍ املربربٛاضز ايطبٝعٝربرب١ ٚايبؿربربط١ٜ ٚاملايٝربرب١ بؿربربهٌ  َجربربٌ يف حتكٝربربل ايتُٓٝربرب١ ايػربربٝاس١ٝ    

 املػتسا١َ.

ٚتٛتربربًت ايسضاغربرب١ إ إزاض٠ َٓطكربرب١ ايعكبربرب١ األضزْٝربرب١ متتًربربو ْبربرباّ ضقربربابٞ يتٓفٝربربص          9/5

ٜعٌُ ع٢ً َطادع١ إدطا٤ات تٓفٝص ايرباَر ٚاألْؿط١ يتطبٝربل   ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ

 اف ٌ يًت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ.

تػربربِٗ ايتُٓٝربرب١ ايػربربٝاس١ٝ املػربربتسا١َ يف حتكٝربربل ايتُٓٝربرب١ االقتصربرباز١ٜ ٚاالدتُاعٝربرب١   9/6

 ٚايب١ٝ٦ٝ.

تعربربربعظ ايتُٓٝربربرب١ ايػربربربٝاس١ٝ املػربربربتسا١َ عًربربرب٢ تكًٝربربربٌ احثربربرباض ايػربربربًب١ٝ يًػربربربٝاس١ عًربربرب٢        9/7

 احمل١ًٝ ٚاملػا١ُٖ اإلظتاب١ٝ هلِ. اجملتُعات

تعُربربربٌ ايتُٓٝربربرب١ ايػربربربٝاس١ٝ املػربربربتسا١َ عًربربرب٢ تربربربسفل اإلٜربربربطازات ٚتربربربٛفري فربربربطا ايعُربربربٌ   9/8

 ٚحتكٝل أٛ غهاْٞ َتٛاظٕ بسخٌ األفطاز َٚعسٍ األْفام. 

 التوصيات:
فكربربربس مت ، ٚاملٝربربربساْٞ ٟبؿربربربكٝٗا ايٓبربربربط بٓربربربا٤ًا عًربربرب٢ ايٓتربربربا٥ر ايربربربيت تٛتربربربًت إيٝٗربربربا ايسضاغربربرب١  

زتُٛع١ َٔ ايتٛتٝات ٚاييت دا٤ت ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:ايتٛتٌ إىل 
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 ملػتسا١َيف حتكٝل ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ اٚزٚضٙ ٓطك١ ايعكب١ األضز١ْٝ ملايتدطٝط االغرتاتٝذٞ 
 املٛد١ٗ إىل إزاض٠ َٓطك١ ايعكب١ األضز١ْٝ، ايتٛدٝٗات 

تععٜع ايٛعٞ يس٣ ايكٝازات اإلزاض١ٜ بأ١ُٖٝ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ باعتبرباضٙ  سربس    3/0

 املفربربرباِٖٝ ادتٖٛطٜربربرب١ يف اإلزاض٠ اإلغربربربرتاتٝذ١ٝ يف تطبٝربربربل ايتُٓٝربربرب١ ايػربربربٝاس١ٝ املػربربربتسا١َ     

ٚشيربو َربٔ خرب ٍ عُربٌ ٚضش      يعٜاز٠ اإلٜطازات ٚتٛفري فطا ايعٌُ ٚايتٛغع يف االغتجُاض

 .ايعٌُ ٚايٓسٚات ٚايسٚضات ايتسضٜب١ٝ

تطٜٛط قسضات ايعاًَني يف ناف١ اإلزاضات مبٓطك١ ايعكب١ األضز١ْٝ ٚتؿربذٝعِٗ عًرب٢   3/9

يربرب١ شات تكربربسِٜ األفهربرباض اإلبساعٝربرب١ ايربربيت تػربرباعس عًربرب٢ ٚضربربع ارتطربربط اإلغربربرتاتٝذ١ٝ ايفعا      

ايٓتا٥ر ٚاألزا٤ املتُٝع، نربٞ ٜربٓعهؼ شيربو عًرب٢  زا٤ غربًط١ َٓطكرب١ ايعكبرب١ االقتصرباز١ٜ         

 ارتاتربرب١ ْٚؿربربا اتٗا املدتًفربرب١ يتُٓٝربرب١ ايػربربٝاس١ٝ املػربربتسا١َ ٚتٓربربٛع ارتربربسَات ايػربربٝاس١ٝ     

ٚشيربربربو َربربربٔ خربربرب ٍ زعربربربِ ايهربربربٛازض ايعاًَربربرب١ ٚتؿربربربذٝعِٗ بتكربربربسِٜ دربربربٛا٥ع َازٜربربرب١ َٚعٜٓٛربربرب١       

 .بتهط٠يتشفٝعِٖ ع٢ً تكسِٜ األفهاض امل

تٛفري بٝاْربات َٚعًَٛربات نافٝرب١ نُربسخ ت يًتشًٝربٌ      ٜتٛدب ي غتسا١َ املٓطك١  3/3

      ٍ َربٔ   ايب٦ٝٞ، ٚبايؿهٌ ايصٟ عتكل املٛا١َ٤ َا بربني األْؿربط١ ٚبربني َربتغريات ب٦ٝرب١ األعُربا

 .اغتدساّ ايٓبِ اذتسٜج١ يتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاالتصاالتخ ٍ 

اضات مبٓطك١ ايعكب١ األضز١ْٝ ٚتؿذٝعِٗ ع٢ً تطٜٛط قسضات ايعاًَني يف ناف١ اإلز 3/4

ايطة١ٜ املػربتكب١ًٝ، َربٔ خرب ٍ تطغربٝذ َفٗربّٛ ايتدطربٝط االغربرتاتٝذٞ        يف تؿاضى ظٜاز٠ امل

ست٢ ٜصبا دربع٤ ال ٜتذربع  َربٔ ثكافرب١ املؤغػرب١ ٚايربيت تتٛافربل        يسِٜٗ  ايػٝاسٞ املػتساّ  

سافٗا  ًٜٛربربرب١ َربربربع ايتٛدٗربربربات ٚايتطًعربربربات املػربربربتكب١ًٝ يربربربوزاض٠ يتُهٝٓٗربربربا َربربربٔ حتكٝربربربل  ٖربربرب   

 األدٌ.

ٚضع بطاَر ٚاغرتاتٝذٝات يتػربٜٛل ارتربسَات ايػربٝاس١ٝ َربٔ خرب ٍ االعتُرباز عًرب٢         3/5

ايتدطربربٝط ايكربربا٥ِ عًربرب٢ ايبشربربح ٚايتطربربٜٛط يهافربرب١ املٓؿربربمت املكسَربرب١ يًدربربسَات ايػربربٝاس١ٝ      

ضربربربُٔ ايطاقربربرب١ االغربربربتٝعاب١ٝ ٚٚفربربربل ضربربربُإ محاٜربربرب١ املربربربٛاضز ايطبٝعٝربربرب١ يف َٓطكربربرب١ ايعكبربربرب١    

 األضز١ْٝ.
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َٔ عرباّ  ض مشٛيٞ ٚاضا ٚشتطدات تٛافك١ٝ بني ناف١ ايكطاعات يًفرت٠ ٚضع تص3/6ٛ

تؿهٌٝ دتٓرب١ عًٝربا ت ربِ دربجًني عربٔ إزاض٠ َٓطكرب١ ايعكبرب١        َٔ خ ٍ  9141 - 9190

ٚ ٝربربربربع املعٓربربربربٝني بايكطربربربرباع ايػربربربربٝاسٞ ٚاملتدصصربربربربني يف اجملربربربرباٍ ايتػربربربربٜٛكٞ ٚايػربربربربٝاسٞ  

  .ٚايب٦ٝٞ

 املراجع:
املطادع ايعطب١ٝ:أوال :

ادتُاع املػا١ُٖ يف ايُٓٛ االقتصاز١ٜ ٚايت١ُٝٓ املػتسا١َ:(:9103ل األَِ املتشس٠ 

 َاضؽ،  دٓٝف، غٜٛػطا.   04ارتربا٤ بؿإٔ َػا١ُٖ ايػٝاس١ يف ايت١ُٝٓ املػتسا١َ، 

 .95/0/9191تاضٜذ ب غًط١ َٓطك١ ايعكب١، ظٜاض٠ َٝسا١ْٝ،ايباسح َٔ خ ٍ  

ذٞ ع٢ً تػٜٛل اثط ايتدطٝط االغرتاتٝ (:9107بب َصطف٢ ،عًٞ ستُس ل 

زاض ظٖطإ، عُإ، األضزٕ.ارتسَات

، ايساض اإلزاض٠ اإلغرتاتٝذ١ٝ َفاِٖٝ ٚأاشز(9105ثابت، إزضٜؼ َٚطغٞ،  اٍل 

 ادتاَع١ٝ، اإلغهٓسض١ٜ، ز.ّ.ع. 

ضتٛ إغرتاتٝذ١ٝ تػٜٛل فعاي١ (:9107محاز،  محس عازٍ ستُٛز ستُس ل 

ٛض٠، قػِ ايسضاغات ايػٝاس١ٝ، ضغاي١ زنتٛضاٙ  ري َٓؿيًػٝاس١ ايػٛزا٤ يف َصط،

 ن١ًٝ ايػٝاس١ ٚايفٓازم، داَع١ املٓصٛض٠، ز.ّ.ع.

اإلزاض٠ اإلغرتاتٝذ١ٝ "َفاِٖٝ ٚعًُٝات ٚساالت زضاغ١ٝ"(:9115ايسٚضٟ، ظنطٜا ل 

زاض ايٝاظٚضٟ ايع١ًُٝ يًٓؿط، عُإ، األضزٕ.

يك ا٤ ع٢ً ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ ايػبٌٝ يًعٌُ ٚا(:9109ايعٖط٠، َإَٔٛ ل 

 (،90ل زت١ً ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ٚايػٝاغ١ٝ، اجملًسايفكط افام ٚحتسٜات ايسٍٚ ايعطب١ٝ

 .000-64(، ا ا 3 ايعسزل

 ف٢ املػتسا١َ ايػٝاس١ٝ ٚحتسٜات ايت١ُٝٓ ايفطا(:9106ظٜٔ ايسٜٔ، ت ح ل 

 ٚايػٝاس١، داَع١  ٓطا، ز.ّ.ع.  ايجايح ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعًُٞ املؤمتطَصط،
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األنازف١ٝ يًٓؿط  غاغٝات ادتغطافٝا ايػٝاس١ٝ، (:9106ٝس، ضضا ستُس لايػ 

 ٚايتٛظٜع، عُإ، األضزٕ.

األنازف١ٝ يًٓؿط  غاغٝات ادتغطافٝا ايػٝاس١ٝ (:9106ايػٝس، ضضا ستُس ل 

 ٚايتٛظٜع، عُإ، األضزٕ. 

(، دساضا يًهتا  0لط.اإلزاض٠ اإلغرتاتٝذ١ٝ، (:9119ايباٖط، ْعِٝ إبطاِٖٝ ل 

 يعاملٞ يًٓؿط، عُإ، األضزٕ. ا

زاض ايتعًِٝ ادتاَعٞ اإلزاض٠ اإلغرتاتٝذ١ٝ(:9108ايعاْٞ، عًٞ فاٜل ل 

 ،اإلغهٓسض١ٜ، ز.ّ.ع.

االاجاٖات اذتسٜج١ يف اإلزاض٠ :)9107(عبس ايغب، ْعُإ ٚضضا، محطٚش امحس 

زاض اهلس٣ يًٓؿط،عني ًًَٝ٘، ادتعا٥ط.اإلغرتاتٝذ١ٝ،

 يف املػتسا١َ ايػٝاس١ٝ ايت١ُٝٓ(:9109ل ٓيب، فاضٚماي ستُس ٚعبس عطاقٞ، 

احيٞ، اإلغهٓسض١ٜ،  ٚاذتاغب ٚايفٓازم يًػٝاس١ ايعايٞ املعٗس ،ايعطب١ٝ َصط  ٗٛض١ٜ

 ز.ّ.ع. 

زاض اإلزاض٠ اإلغرتاتٝذ١ٝ يًُؤغػ١ َٔ خ ٍ يٛس١ ايكٝاز٠،(:9191َكسّ، ٖٚٝب١ ل 

  ايتعًِٝ ادتاَعٞ، اإلغهٓسض١ٜ، ز.ّ.ع.

َكرتسات يتفعٌٝ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ يف ايعطام  يغطاا (، 9108َٓت٢ٗ ل ايٓعُٝٞ، 

زضاغ١ تطبٝك١ٝ، زت١ً ايططٜل يًرتب١ٝ  - املػتسا١َايتدطٝط يًت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ 

 . 368-345(، ايعطام، ا ا. 03، عسزل5ٚايعًّٛ االدتُاع١ٝ اجملًس 
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