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املهخص
تطٜٛش قطاع ايّظٝاس١ يف  نُاىل ايتعشف ع٢ً دٚس املشػذ ايّظٝاسٞ إٜٗذف ايبشح 

ٛب ايع١ٓٝ ، ٚاطتدذَت أطًايتشًٌٝايعشام ، ٚاطتدذَت ايذساط١ املٓٗر ايٛصفٞ 

 044سٝح مت تٛصٜع ، ايظا٥شني ايضا٥شٜٔ يًعشام ايعؼٛا١ٝ٥ يف ايذساط١ املٝذا١ْٝ 

%. مت حتًٌٝ ايٓتا٥ر 5369َفشد٠، بٓظب١  683ٚقذ بًؼ ايصاحل َٓٗا اطتُاس٠ اطتبٝإ 

. تٛصًت ايذساط١  40صذاس إ SPSSسصا١ٝ٥ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ اإل٘ بربْاَر اذتضَ

تباط رات دالي١ إسصا١ٝ٥ طشد١ٜ بني دٚس املشػذ ايّظٝاسٞ ٚ ىل أْ٘ ٜٛدذ عالق١ اسإ

سػاد ايظٝاسٞ يف تطٜٛش قطاع ايّظٝاس١ يف ايعشام. تًو ايٓتا٥ر تؼري أل١ُٖٝ دٚس اإل

بٓا٤ ٚايب١ٝ٦ٝ(،  -االقتصاد١ٜ –االدتُاع١ٝ  –ت١ُٝٓ ايظٝاس١ بهاف١ دٛاْبٗا )ايجكاف١ٝ 
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عكذ دٚسات تذسٜب١ٝ يًُشػذٜٔ عًٞ ايٓتا٥ر مت ٚضع عذد َٔ ايتٛصٝات أبشصٖا 

 . ايظٝاسني يت١ُٝٓ َٗاساتِٗ يف ادتٛاْب ايتاسخي١ٝ ٚ اآلثاس ٚ ايًػ١

ايظٝاس١  – ايت١ُٝٓ ايظٝاس١ٝ –املشػذ ايظٝاسٞ  - سػاداإلانكهمبت املفتبحٍة

 ايعشام . –ارتطشا٤ 

The Role of a Tourist Guide in Developing the 

Tourism Sector in Iraq 

Abstract 
       The research aims to identify the role of the tourist guide in 

developing the tourism sector in Iraq, and the study used the 

descriptive method of analysis, and the study used the random 

sample method in the field study of tourists visiting Iraq, where 

400 questionnaires were distributed and the valid ones reached 

386 individuals, with a ratio of 96.5%. The results were analyzed 

in the SPSS version 24 program. The study found that there is a 

positive statistically significant correlation between the role of 

the tourist guide and the development of the tourism sector in 

Iraq. These results indicate the importance of the role of tourism 

guidance in developing tourism in all its aspects (cultural - social 

- economic - environmental). Based on the results, a number of 

recommendations were drawn up, most notably holding training 

courses for tourist guides to develop their skills in historical 

aspects, archeology and language. 

Keywords: Guidance -  tourist guide - tourism development - 

green tourism - Iraq . 

 : انذراسة مشكهة

           ،١ّٜ ١ّٝ ٚاالقتصاد ١ّٝ، ٚاالدتُاع ١ّٝ املشػذ ايّظٝاسٞ ايجكاف ع٢ً ايشغِ َٔ أُٖ

١ّٝ، مل تعٌُ أغًب ايؼشنات ايّظٝاس١ٝ، ٚنزيو ايبًذإ ايّظٝاس١ٝ باملفاِٖٝ  ٚايب٦ٝ

٢ّٓ ي٘ إٔ ٜكّٛ بايذٚس اإلجيابٞ، ايزٟ ٜظِٗ يف دزب  اذتذٜج١ يت١ُٝٓ قذسات٘، ٚيٝتظ

ايّظا٥ح ايٓٛعٞ، ٚنزيو تذسٜب املشػذ ايّظٝاسٞ ع٢ً تكٓٝات تطبٝل ايربْاَر 
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١ّٝ ع٢ً أطع  ١ّٝ َبٓ ط١ًُٝ، َٔ أدٌ اإلطٗاّ يف ع١ًُٝ ٚايّظٝاسٞ، ٚتضٜٚذٙ بجكاف١ طٝاس

ّٛسٙ  ت١ُٝٓ ايكطاع ايّظٝاسٞ ٚتط

 

انذراسة أىذاف
 اع ايّظٝاسٞ يف ايعشام. ٜٗذف ايبشح إىل َعشف١ دٚس املشػذ ايّظٝاسٞ يف تطٜٛش ايكط

 فرًض انذراسة:

 

 

 منيجٍة انذراسة:
 تٓكظِ َٓٗذ١ٝ ايذساط١ ف٢ ٖزا ايبشح إىل قظُني :

ايتعشض يهٌ َاٜتعًل بٗزٙ ايذساط١ َٔ ْعشٜات ٚدساطـــات طابك١ بايشدٛع إىل األًل

ٌ ٚايشطا٥ ايهتب ٚاملشادع ايع١ًُٝ ٚاملؤيفات ٚايذٚسٜات ٚايبشٛخ ٚاملٓؼٛسات ٚايتكاسٜش

ْرتْت ايشمس١ٝ ايت٢ هلا عالق١ باإلضاف١ إىل َٛاقع اإل ،املادظتري ٚايذنتٛسا٠ املظذ١ً

 باملٛضٛع .

طتُاسات ا تصُِٝ ٚتٛصٜعايبشح املٝذا٢ْ ٚايز٣ مت عٔ طشٜل  االعتُاد ع٢ًانثبنى

املرتددٜٔ ع٢ً ُاخيص ٜٚفٝذ ايذساط١ ٚتٛصٜعٗا ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ايظا٥شني فٝطتكصا٤ ا

طالع ع٢ً يالطا٥ح  ٚريو  044ش١ٜ ستٌ ايذاسط١ ٚايت٢ بًؼ سذُٗا املتاسف املص

 اآلسا٤ املدتًف١ سٍٛ َٛضٛع ايذساط١.

نُا مت حتذٜذ ع١ٓٝ ايذساط١ باختٝاس زتُٛعات ستذد٠ َٚع١ٓٝ َٔ املتاسف 

مت ف٢ ْطام َذ١ٜٓ ايكاٖش٠، باعتباسٖا املتاسف ايك١َٝٛ ايهرب٣ ملذ١ٜٓ ايكاٖش٠، ٚ
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ٌ ايبظٝط َٔ تهشاسات ْٚظب ١ٜٛ٦َ َع ػشح بظٝط أطفٌ نٌ طتدذاّ اطًٛب ايتشًٝا

 .دذٍٚ ٜشبط ْتٝذ١ ايتشًٌٝ َع سكٝك١ َجبت١ أٚ ْعش١ٜ ع١ًُٝ نًُا أَهٔ

 
 انذراسة اننظرٌة:

 مفيٌو املرشذ انسٍبحً

ثش١ٜ َانٔ األسػاد يًظا٥ح يف األٖٛ ريو ايؼدص ايزٟ ٜتٛىل ايؼشح ٚاإل       

املجكف ْج٢ أّ أني . ٖٛ ريو ايؼدص رنشا نإ دش َعأٚايظٝاس١ٝ ٚغريٖا َكابٌ 

ٛي١ٝ ٦سطاي١ ٚاضش١ ٚصادق١ عٔ بًذٙ دٕٚ صٜاد٠ اٚ ْكصإ ٚتكع عًٝ٘ َظ يتكذِٜ

ٟ أاحملافع١ ع٢ً اجملُٛع١ ايظٝاس١ٝ اييت ٜشافكٗا ٖٚٛ ايصٛس٠ اذتكٝك١ املُج١ً يبًذٙ 

   (.4448، َكاب١ً ٚسذادْ٘ ايظفري يبًذٙ )إ

١ّٝ يًُشػذٜٔ ايّظٝاسٝني، ٚاالحتاد  (Cruz, 2008)سظب               ١ّٝ ايعامل عّشفت ادتُع

ّْ٘: "ايؼدص ايزٟ ٜشػذ  األٚسٚبٞ يًُشػذٜٔ ايّظٝاسٝني، املشػذ ايّظٝاسٞ بأ

اجملُٛعات أٚ األفشاد ايكادَني َٔ ارتاسز، أٚ َٔ داخٌ ايذٚي١ ْفظٗا يًُٛاقع 

١ّٝ، ٚايتعشٜف بٗا بؼهٌ ايّظٝاس١ٝ، أٚ املتاسف، أٚ املذٕ ٚاألقايِٝ، ٚاملٛاق ١ّٝ ٚايب٦ٝ ع ايرتاث

ِّ، بايًػ١ اييت ٜفُٗٗا ايضا٥ش.  ّٝض، ٚدزاب َٚظ  َتُ

١ّٝ اييت ٚ         ّْٗا: زتُٛع١ َٔ املكاٜٝع ايّظًٛن ُتعّشف ١َٓٗ اإلسػاد ايّظٝاسٞ بأ

ٜظتدذَٗا املشػذٕٚ ايّظٝاسٕٝٛ نُشدع، ٜشػذِٖ إىل ايّظًٛى ايكِٜٛ أثٓا٤ أدا٥ِٗ 

ٚتعتُذٖا اإلداس٠، ٚأفشاد اجملُٛعات ايّظٝاس١ٝ يًشهِ ع٢ً ايتضاّ املشػذٜٔ ٚظا٥فِٗ، 

(. فاملشػذ ايّظٝاسٞ ٖٛ ايعُٛد ايفكشٟ مل١ٓٗ اإلسػاد 4400ايّظٝاسٝني )طاَش، 

ٛي١ٝ إداس٠ ايشسالت ايّظٝاس١ٝ، ٚتٓعُٝٗا، ٚتكذِٜ ٦ايّظٝاسٞ، ملا ٜكع عًٝ٘ َٔ َظ

١ّٜ، َٔ خالٍ ايؼشٚسات، ٚتعشٜف ايّظا٥ح باألَانٔ اي ١ّٝ ٚاألثش ّظٝاس١ٝ ٚايتاسخي

١ّٜ يًبًذ َٔ عادات  َالصَت٘ يًُذاَٝع ايّظٝاس١ٝ َٔ املطاس، ٚإعطا٤ ايّصٛس٠ اذتطاس



 

 

082 

 0202دٜظُرب  –8عذد –زت١ً ن١ًٝ ايظٝاس١ ٚايفٓادم 

ٚتكايٝذ، ْٚؼش ثكاف١ ايبًذ، َٚضدٗا بايجكافات األخش٣، اييت ميتًهٗا ايّظٝاح األداْب 

 (.4409)ناظِ، 

ٖٛ ايًظإ املعرب عٔ ٚايظٝاسٞ سػاد اإلمما طبل اطتٓتر ايباسح اىل تعشٜف     

ٜطا ٖٛ سًك١ أٚ، املكَٛات ايظٝاس١ٝ ع٢ً اختالفٗا طبٝع١ ٚتاسخي١ٝ ٚاملٛسٚخ اذتطاسٟ 

ايٛصٌ اييت تشبط املكصذ ايظٝاسٞ باجملتُعات االخش٣ ٖٚٛ عٌُ رٚ بعذ ٚطين َٔ 

ٖٚٛ َعٗش َِٗ َٔ َعاٖش االستكا٤ بادتٛد٠ ، خش٣ أْاس١ٝ ٚرٚ بعذ َٗين َٔ ْاس١ٝ 

 ظٝاس١ٝ  .اي

 ًاجببت ًمسئٌنٍبت املرشذ انسٍبحً

ٜتُتع املشػذ ايظٝاسٞ مبذُٛع١ َٔ ايصفات ٚاييت بذٚسٖا تًضَ٘ مبذُٛع١ َٔ         

: عًٛإ ، 4404: عبادٟ، 4409)ايشٚاض١ٝ،  اآلتٞاملٗاّ ٚاملظ٦ٛيٝات ٚريو عًٞ ايٓشٛ 

4406 :Wang et al., 2000:) 

 :أٚال: إداس٠ ايشس١ً 

إداس٠ ايشس١ً َٚتابع١ سادات ايظٝاح باملشػذ ايظٝاسٞ باعتباسٙ املؤَٔ  أْٝطت        

عًِٝٗ ٚفكا ملكتطٝات ايعكذ املعٟٓٛ ايزٟ ٜشبط٘ بٗؤال٤ ايظٝاح. ٖٚزا ٜٓطٟٛ ع٢ً 

ػشٚط أطاط١ٝ يف ػدص املشػذ ايظٝاسٞ أبشصٖا قذست٘ ع٢ً قٝاد٠ ايفشٜل َٚتابع١ 

ا تهٕٛ اجملُٛع١ اييت ٜكٛدٖا ْٛ٘، ٚضبط إٜكاع حتشنات أفشادٙ خصٛصا عٓذ٦َػ

إىل داْب ريو ٜتطُٔ سظٔ اإلداس٠ ٚايكذس٠ ع٢ً سفغ  ،املشػذ ايظٝاسٞ نبري٠

االْظذاّ، ٚايتٓاغِ بني األفشاد مجٝعِٗ، ٖٚٛ َا ٜتطًب ػدص١ٝ فز٠، صاس١َ، ٚيطٝف١ 

يف ايٛقت رات٘، األَش ايزٟ ٜهظب٘ االسرتاّ َٔ اآلخشٜٔ فٝكبًٛا َا ٜصذس عٓ٘ بشساب١ 

 .   صذس

  :ثاْٝا: املعشف١ ايع١ًُٝ ٚايجكاف١ ايعا١َ 
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إر ال ٜصًح إٔ ٜهٕٛ املشػذ َفتكش يًُعًَٛات ارتاص١ بايٛد١ٗ ايظٝاس١ٝ طٛا٤           

طبٝع١ٝ، ٚاال اْتفت اذتاد١ إىل ٚدٛدٙ أصال،  ّتاسخي١ٝ أ ّأناْت أثش١ٜ، أّ ثكاف١ٝ، أ

ذ االختباسات ع١ًُٝ تجبت َٚٔ ٖٓا دا٤ت بعض ايتعشٜفات يتتشذخ عٔ ادتٝاص املشػ

نفا٤ت٘ ٚقذست٘ ع٢ً إٜصاٍ املع١ًَٛ عٔ ايٛد١ٗ ايظٝاس١ٝ يشٚادٖا َٔ ايظٝاح 

 األداْب. 

  :ثايجا: ايهفا٠٤ ايًػ١ٜٛ 

 عذٖٚٛ ايعٓصش ايزٟ أػاس إيٝ٘ احتاد مجعٝات األدال٤ ايظٝاسٝني ايعامل١ٝ، إر          

ٝاح ايكادَٕٛ ضشٚس١ٜ امل١ٓٗ املشػذ إتكإ ايؼدص يًػ١ اييت جيٝذٖا أٚ ٜتشذخ بٗا ايظ

ايظٝاسٞ. ٚتضداد أ١ُٖٝ يػ١ َع١ٓٝ ع٢ً سظاب أخش٣ مبكذاس أ١ُٖٝ ايظٝاح ايٓاطكني 

ففٞ سني ٜؼهٌ تٛفش املشػذٜٔ ايظٝاسٝني  ،بتًو ايًػ١ يًُٓتر ايظٝاسٞ يًٛمح١

ب ايٓاطكني بًػات نايفشْظ١ٝ ٚاإلطبا١ْٝ ٚاإلٜطاي١ٝ ٚاإلصتًٝض١ٜ ضشٚس١ٜ يف دٍٚ دٓٛ

املتٛطط  دٍٚ املػشب ايعشبٞ َٚصش  ، صتذ إٔ ف١٦ املشػذٜٔ ايظٝاسٝني ايٓاطكني 

بايشٚط١ٝ ٖٞ األِٖ يف دٍٚ أٚسٚبا ايؼشق١ٝ، فُٝا أصبشت يػات ْادس٠ نايٝابا١ْٝ 

 ٚايص١ٝٓٝ تًك٢ سٚادا َع اصدٜاد أعذاد ايظٝاح ايكادَني َٔ ايذٍٚ ايٓاطك١ بٗزٙ ايًػات. 

 سابعا: األدش أٚ ايعُٛي١ : 

يًشصم  اٖٚزا ايعٓصش ٜطفٞ ع٢ً اإلسػاد ايظٝاسٞ ايطابع املٗين باعتباسٙ َصذس           

بال٥ش١ أطعاس تكشٖا املؤطظات املع١ٝٓ باإلػشاف  املٔ ميتٗٓ٘. ٚقذ ٜهٕٛ األدش َطبٛط

ع٢ً املٛاقع ايظٝاس١ٝ، ٚقذ ختطع يكٛاعذ ايظٛم َٚٓطل ايعشض ٚايطًب، ٚغايبا َا 

يًذخٌ بايٓظب١ يًُشػذ ايظٝاسٞ ٜتكاضاٙ فٛس االْتٗا٤ َٔ  اَباػش اٜهٕٛ األدش َصذس

دٛيت٘ ايظٝاس١ٝ، فُٝا تهٕٛ ايعُٛي١ ع٢ً ػهٌ ْظب حيصٌ عًٝٗا املشػذ ايظٝاسٞ َٔ 

َضٚدٟ ارتذَات ايظٝاس١ٝ  املطاعِ ايظٝاس١ٝ، ٚٚطا٥ٌ ايٓكٌ، ٚستالت ايتشف 

َهافأ٠ ي٘ ع٢ً دًب٘ ايظٝاح  ٚاملؼػٛالت ايٝذ١ٜٚ ، ٚاملشانض ايرتف١ٝٗٝ، ٚغريٖا ٚريو

  إىل َتادشِٖ ٚتؼذٝعا ي٘ ع٢ً االطتُشاس يف اطتكطابِٗ إيٝٗا .
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  :خاَظا: ايرتخٝص 

ِٗ يف تعشٜفٓا يًُشػذ ايظٝاسٞ، إر ال ٜظُح ألٟ ػدص مبُاسط١ ٖزٙ َٖٚزا داْب 

امل١ٓٗ دٕٚ اذتصٍٛ ع٢ً سخص١ تعطٝ٘ اذتل يف ايعٌُ يف ٖزا اذتكٌ َٚشافك١ ايظٝاح 

ٛاقع ايظٝاس١ٝ، ٖٚزٙ ايشخص١ ال تعط٢ عاد٠ إال بعذ اطتٝفا٤ مج١ً َٔ ايؼشٚط ع٢ً امل

 أبشصٖا ايهفا٠٤ املعشف١ٝ ٚايًػ١ٜٛ، ٚايًٝاق١ ايصش١ٝ. 

ٍبحً
ّ
ة املرشذ انس

ّ
 أىمٍ
١ّٝ املشػذ ايّظٝاسٞ يف قذست٘ ع٢ً إداس٠ ايشس١ً، ٚأٜطًا يف           إسضا٤ ايّظٝاح ٚتهُٔ أُٖ

١ّٝ َٔ خالٍ إػباع سغباتٗ ١ّٝ، ٚإسػادِٖ اىل َٓاطل ادتزب ايّظٝاس١ٝ ٚايتاسخي ِ املعشف

 ،١ّٝ ١ّٝ ٚاالدتُاع ١ّٝ، ٚنزيو تٛدٝ٘ اجملاَٝع ايّظٝاس١ٝ ضتٛ ايٛد١ٗ ايجكاف ٚايرتاث

ٚت١ُٝٓ ٚعِٝٗ مبٓطك١ ايضٜاس٠، ٚتكذٜشِٖ هلا، ٚإدسانِٗ يطبٝعتٗا، ٚايتفاعٌ َع٘، َٔ 

ُٜعٗش فٝ٘ َٗا ّٝذ، ايزٟ  ١ّٜ خالٍ االتصاٍ ادت ١ّٝ يف ْكٌ صٛس٠ سطاس ١ّٝ ٚايجكاف سات٘ ايعًُ

عٔ ايبًذ املطٝف، ٚإعطا٥ِٗ إسظاطًا باألَٔ ٚاألَإ، خالٍ تٓفٝز ٚادبات٘؛ ٚبايتايٞ، 

ّْ٘ املؤمتٔ اذتكٝكٞ ع٢ً قطاع ايّظٝاس١، ٖٚٛ مبجاب١ طفري داخًٞ يبًذٙ  ميهٔ ايكٍٛ بأ

 ػ٤ٞ َٔ ايتفصٌٝ: ٜأتٞ(. ٚفُٝا 4448)َكاب١ً ٚسذاد، 

 ١ّٝ:األ ١ّٝ ايجكاف ُٖ 

١ّٝ يًُشػذ ايّظٝاسٞ يف ادتٛاْب اآلت١ٝ )خشٚبٞ،  ١ّٝ ايجكاف ميهٔ تًدٝص األُٖ

4403 :) 

 تعشٜف ايّظا٥ح بجكاف١ ايبًذ، تعشٜفًا ممتعًا َّٚٝظشًا.-0

١ّٝ، يًُشافل ايّظٝاس١ٝ، ٚسبط األسذاخ ببعطٗا، ٚصٛاًل إىل إ-4 ١ّٝ ايتاسخي بشاص األُٖ

 ذتطاسات.تعضٜض أٚد٘ ايًكا٤ بني ا

١ّٝ ايّظا٥ح.-6 ١ّٝ عٔ اجملتُع املطٝف يف رٖٓ ١ّٝ ايظًب  تصشٝح ايّصٛس٠ ايُٓط
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إصاي١ ايًبع سٍٛ بعض املفاِٖٝ املػًٛط١ عٔ ايذٜٔ يف ايذٚي١ املطٝف١، نُا يف -0

ساي١ ْعش٠ ايػشب يإلطالّ، أٚ ٚدٛد األفهاس ارتاط١٦ بني األسثٛرنع ٚايهاثٛيٝو 

 يظ١ٓ ٚايؼٝع١.ناًل باجتاٙ اآلخش، أٚ بني ا

١ّٝ يذ٣ ايؼعٛب األخش٣، باعتباسٖا سنٝض٠ -9 تعضٜض فشص تكبٌ ارتالفات ايجكاف

ّٛع اإلْظاْٞ. ١ّٝ يًتٓ  إْظاْ

  :١ّٝ ١ّٝ االدتُاع  األُٖ

١ّٝ َٔ خالٍ          ١ّٝ املشػذ ايّظٝاسٞ َٔ ايٓاس١ٝ االدتُاع ميهٔ اإلضا٠٤ ع٢ً أُٖ

 (:4403)عبذ ايكادس، 

١ّٝ يًظهإ احملًّٝني يف ايٛد١ٗ تعشٜف ايّظٝاح بطبٝع١ ا .0 يتكايٝذ االدتُاع

 ايّظٝاس١ٝ.

ٍٛ ٜعّضص َٔ  .4 ١ّٝ، ع٢ً ضت ستاٚي١ إػشاى ايّظٝاح يف بعض املعاٖش االدتُاع

١ّٝ، باطالعِٗ ع٢ً ايتكايٝذ ٚايعادات.  تفاعًِٗ َع ايب١٦ٝ احملً

١ّٝ املدتًف١، اييت ٜذأب اجملتُع .6 ١ّٜ، ٚاألعُاٍ اذتشف ع٢ً  إبشاص املؼػٛالت ايٝذٚ

 ايكٝاّ بٗا، نذض٤ َٔ تكايٝذٙ.

١ّٝ يًّظهإ احملًّٝني أَاّ ايّظٝاح األداْب، إلصاي١ اآلسا٤  .0 تٛضٝح ايكِٝ االدتُاع

١ّٝ املػًٛط١ اييت خيتضْٗا ايّظٝاح عاد٠ً يف أرٖاِْٗ  .ايّظًب

 ١ّٜ ١ّٝ االقتصاد  :األُٖ

الت تهُٔ يف محا١ٜ ايّظا٥ح َٔ االطتػالٍ، ايزٟ قذ ٜكّٛ ب٘ بعض أصشاب احمل

 (.4448ٚاملتادش يف ايٛد١ٗ ايّظٝاس١ٝ )َكاب١ً ٚ سذاد، 

 األ١ُٖٝ ايب١ٝ٦ٝ: 

تتُجٌ يف تٛع١ٝ ايظا٥شني باحملافع١ عًٞ ايب١٦ٝ ٚتظًٝط ايط٤ٛ يًظا٥شني عًٞ 

خصا٥ص ايظٝاس١ ارتطشا٤ ٚسجِٗ عًٞ جتشب١ ريو ايُٓط ادتذٜذ َٔ أمناط 

 (.4409ايظٝاس١ ٚايزٟ ٜٗذف يًشفاظ  عًٞ ايب١٦ٝ )ناظِ، 

ٍبحة يف انؼراق )ػهٌان, 
ّ
 (3103: ػببدي, 3102أنٌاع انس
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أَانٔ  طٝاس١ ايعالز ٚاالطتؼفا٤: تهٕٛ ٖزٙ ايّظٝاس١ بكصذ االْتكاٍ إىل .0

١ّٝ يف ٣ْٛٓٝ )محاّ ايعًٌٝ(، ٚنشبال٤ )عني ايتُش(  االطتؼفا٤ ٚايعٕٝٛ املعذْ

١ّٜ ٚغريٖا.  يالطتؼفا٤ َٔ األَشاض ادتًذ

4. ٖٚ :١ّٝ ١ّٝ َٔ َشاقذ، َٚكاَات يألْبٝا٤ ايّظٝاس١ ايذٜٓ ٞ صٜاس٠ األَانٔ ايذٜٓ

ٚايّصاذتني. ٖٚزٙ املشاقذ ٚاملكاَات حيتطٓٗا ايعشام يف أغًب ستافعات٘، ٚيف 

١ُّ، طٛا٤ أناْت دٛاَع أّ نٓا٥ع أّ ناتذسا٥ٝات. َٗ ١ّٝ  َشانض دٜٓ

١ّٝ، يًتُّتع ظُاٍ  .6 طٝاس١ االصطٝاف: ٖٛ اْتكاٍ ايّظٝاح إىل األَانٔ ادتبً

١ّٝ ا سٝح ايؼُع، ٚاعتذاٍ ، يطبٝع١ ٚايؼالالت، ٖٚٞ تصًح يًظٝاس١ ايصٝف

١ّٜ، سٝح  ايطكع، َٚتع١ االطتذُاّ، ٚتصًح أٜطًا ٚاأليعاب يًظٝاس١ ايؼتٛ

تهٕٛ ادتباٍ َػطا٠ بايجًٛز، ٚتصًح يشٜاض١ ايتضجل ٚاأليعاب ايؼت١ٜٛ 

 األخش٣.

١ّٝ: ٜطِ ايعشام أنجش َٔ ا .0 ١ّٝ ٚايرتاث ثين عؼش أيف َٛقع ايّظٝاس١ ايتاسخي

١ّٜ، ااثشٟ ٚت ّٛع١ ٚقذمي١، َجٌ: اذتطاسات ايظَٛش سخيٞ ٜطِ سطاسات َتٓ

١ّٜ فايعشام بًذ غين بايجكافات ٚاذتطاسات، ٜٚع  ذٚاألػٛس١ٜ، ٚايباب١ًٝ، ٚاألنذ

ٌّ اذتطاسات ٚاإلَرباطٛسٜات.  خضًٜٓا َٔ ااَلثاس ايؼاخص١ يه

١ّٝ  َٔ ٚقذ استفـــع عـــذد ايٛافذٜـــٔ يًضٜـــاس٠ ا أيف طـــا٥ح عـــاّ  42يّظٝاس١ٝ ايجكاف

ّٛ طـــٟٓٛ بًـــؼ 4403ايف طـــا٥ح عاّ ) 28( إىل 4400) %، َـــا أّد٣ 24(، ٚمبعـــّذٍ منـــ

( ًَٕٝٛ دٜٓـــاس عـــاّ 06408إىل استفاع إٜشادات ايٓؼـــاط ايّظٝاسٞ ايجكايف َـــٔ )

%(، 4660(، ٚبضٜـــاد٠ بًػت )4409( ًَٕٝٛ دٜٓـــاس عاّ )36483( إىل )4400)

( ًَٕٝٛ دٜٓـــاس 0604ٚاستفعـــت إٜـــشادات ايٓؼـــاط ايتذـــاسٟ يًٓؼـــاط ايّظٝاسٞ َـــٔ )

(، ٚمل حيـــذخ تػٝري 4403( ًَٝـــٕٛ دٜٓاس عـــاّ )402602( يتصٌ إىل )4400عـــاّ )

١ّٝ(، فكـــذ بكٞ ( َشفكًا 04عذدٖا ) ٜزنش يف املشافل ايّظٝاس١ٝ )دضس َٚذٕ طٝاس

 ( .4409( ٚ )4400طـــٝاسًٝا يعاَٞ )
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ٍبحً 
ّ
ٌبت انتً تٌاجو تنمٍة انقطبع انس

ّ
ٍبحً انؼراقً ًانتحذ

ّ
انٌاقغ انس

 ًتطٌٌره
ًّٖ٘ يٝهٕٛ بًذًا طٝاسًٝا          ّٝض بٗا ايعشام، ٚاييت تؤ َّٛات اييت ٜتُ ع٢ً ايشغِ َٔ املك

ّٚىل،  ساد٠ طاس عؼٛا٥ٞ يف غٝاب اإلإعشام، تعٌُ يف ّٕ ايّظٝاس١ يف ايفإَٔ ايذسد١ األ

١ّٝ يًٓٗٛض بٗزا ايكطاع َا جيعً٘ ٖاَؼًٝا ٚال ٜؤّدٟ دٚسٙ اذتكٝكٞ؛ إر مل تٓذح  ايظٝاط

ٚصاس٠ ايّظٝاس١ طابكًا، ٚاآلٕ ١٦ٖٝ ايّظٝاس١ ايتابع١ يٛصاس٠ ايجكاف١ ٚايّظٝاس١ ٚاآلثاس، ٖٚٞ 

١ُّٝ ع٢ً  ١ّٝ ايك ١ّٝ إتٓعِٝ ايّظٝاس١ ٚتُٓٝتٗا بٛضع ادت١ٗ ايشمس طرتاتٝذٝات ٚطٓ

ّٛس٠، ٚمماسط١ دٚس ايشقاب١ ع٢ً ايٓؼاط ايّظٝاسٞ،  ١ّٝ َتط عا١َ، تٗذف إىل صٓاع١ طٝاس

ّٛقات اييت تكف عا٥كًا أَاّ تطٜٛش قطاع ايّظٝاس١ ) ايظعٝذٟ،  : 4445َٚٔ أبشص املع

 (:4408ايعشاق١ٝ، : ٚصاس٠ ايتدطٝط 4409، ناظِ، 4406: عًٛإ، 4403خشٚبٞ، 

  اعتُاد ايبًذ نًًٝا ع٢ً عا٥ذات ايٓفط، ٚعذّ تٜٓٛع االقتصاد، ٚجتاٌٖ اآلثاس

١ّٜ املتّٛقع١ يتطٜٛش قطاع ايّظٝاس١.  االقتصاد

 ( بعـذ إٔ 4403%( عاّ )8604استفعـــت َعـــذالت ايبطايـــ١ فـــٞ ايعشام، يتصٌ إىل ،)

(. ٜٚتّٛصع َعّذٍ ايبطاي١ %3604ذٌ )( يتظـــ4400بًػت سّذٖا األدْـــ٢ يف عاّ )

 .%( يالْاخ5640%( يًزنٛس ٜٚكابًٗا )068( عظب ايٓٛع بٓظب١ )4400يعاّ )

 ّٕ ٚإرا َـــا تابعٓـــا ايتٛصٜع املهاْٞ ملعّذالت ايبطاي١ ع٢ً َظـــت٣ٛ احملافعات صتـــذ أ

ٍّٚ، بٓظـــب١ ) ٗـــا ستافعات رٟ %( ثـــِ تًت3605ستافع١ األْباس استًّت املشنـــض األ

ٌّ َـــٔ ستافعات نشنـــٛى،  ، %(9603%، 0602قاس َٚٝظـــإ ) فـــٞ سني دا٤ت ن

%( عًـــ٢ ايتٛايٞ 263%، 269%، 564ايظـــًُٝا١ْٝ، ٚنشبـــال٤ بأدْـــ٢ ايٓظـــب، ٖٚـــٞ )

 (.4400) يعاّ

 .ايتشذٜات اييت تٛاد٘ ايبًذ يف ايكطا٤ ع٢ً ايفكش 

 ١ّٜ  ٚايظٝاس١ٝ.ضعف َظا١ُٖ ايكطاع ا  رتاص يف ْاتر األْؼط١ االقتصاد

 .ّٝات بني ايٛصاسات ٚاذتهَٛات احمل١ًّٝ  تذاخٌ ايّصالس
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 عذّ تفعٌٝ عٌُ َشنض ايبشٛخ ٚايذساطات يف ١٦ٖٝ ايّظٝاس١ 

  ١ّٝ ١ّٝ ٚاملّٓعُات اإلمنا١ٝ٥ ايذٚي عذّ ايتعإٚ ٚايتٓظٝل بني َّٓع١ُ ايّظٝاس١ ايعامل

 ٚإقا١َ املؼاسٜع.يتطٜٛش ايّظٝاس١ يف ايعشام 

 افش طعذّ ت١ُٝٓ املٛاقع ايّظٝاس١ٝ يف ايعشام ٚعذّ إعاد٠ تأًٖٝٗا. ٖٚزا ٜتطًّب ت

ٌّ دٗٛد ايعاًَني يف ايكطاع ايّظٝاسٞ َع ٚصاس٠ ايجكاف١ ٚايّظٝاس١ ٚاآلثاس.  ن

 منيجٍة انبحث
اطتدذّ ايباسح أطًٛب ايع١ٓٝ ايعؼٛا١ٝ٥ يتشذٜذ ع١ٓٝ زتتُع ايذساط١ َٔ 

زتتُع ايذساط١ زتتُعا غري ستذٚد ٜصعب سصشٙ  ذضا٥شٜٔ يًعشام ، ٜعايظا٥شني اي

ْ٘ َتُجٌ يف عذد نبري َٔ األػداص ٜصعب سصشِٖ، بٓا٤ عًٞ ريو مت إسٝح 

اطتُاس٠ اطتكصا٤ عًٞ  044تطبٝل ْعاّ ايع١ٓٝ ايعؼٛا١ٝ٥. يزا قاّ ايباسح بتٛصٜع 

فطٌ أايع١ٓٝ ايعؼٛا١ٝ٥ زتتُع ايذساط١. مت تطبٝل ْعاّ ايع١ٓٝ ايعؼٛا١ٝ٥، سٝح تعذ 

بًؼ عذد االطتُاسات ايصشٝش١ ٚنجشٖا دق١ يف متجٌٝ زتتُع ايذساط١. أْٛاع ايعٝٓات ٚأ

 %.5369( بٓظب١ قذسٖا 683)

 أدا٠ ايبشح املٝذاْٞ

مت تصُِٝ اطتُاس٠ اطتكصا٤ باالطتعا١ْ بايذساط١ ايٓعش١ٜ َؼت١ًُ ع٢ً 

سٝح  .،ستاٚس س٥ٝظ١ٝ ١مخظ ايبٝاْات ايؼدص١ٝ يًظا٥شني ٚستاٚس ايذساط١ َتط١ُٓ

 8حيت٣ٛ احملٛس األٍٚ ٚادبات املشػذ ايّظٝاسٞ بايعشام ٚاػتٌُ ريو احملٛس عًٞ 

دٚس املشػذ ايظٝاسٞ يف ايت١ُٝٓ ايجكاف١ٝ يًظٝاس١  ع٢ً عباسات ، ٚحيت٣ٛ احملٛس ايجاْٞ

 عباسات. ٚحيت٣ٛ احملٛس ايجايح ع٢ً دٚس املشػذ ايظٝاسٞ يف ٢0ٚاػتٌُ ريو احملٛس عً

عباسات. احملٛس ايشابع ٖٛ دٚس  6ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ يًظٝاس١ ٚاػتٌُ ريو احملٛس عًٞ 

عباسات  0 ٢املشػذ ايظٝاسٞ يف ايت١ُٝٓ االقتصاد١ٜ يًظٝاس١ ٚاػتٌُ ريو احملٛس عً

ٚحيت٣ٛ احملٛس األخري ع٢ً دٚس املشػذ ايظٝاسٞ يف ايت١ُٝٓ ايب١ٝ٦ٝ يًظٝاس١ ٚاػتٌُ 

 سات.عبا 9ريو احملٛس عًٞ 
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ٚاعتُذ االطتكصا٤ عًٞ َكٝاغ يٝهشت ارتُاطٞ بذسدات َٛافك١ تتذسز َٔ  

( دسدات املٛافك١ ٚاملذ٣ يهٌ 0غري َٛافل بؼذ٠ سيت َٛافل بؼذ٠ ٜٚٛضح ادتذٍٚ سقِ )

 دسد١.

 : مكياض اإلجابة على فكرات االستكصاء.جذول رقه 
درجات 
 املوافكة

غري موافل 
 ل بظذةمواف موافل حمايذ غري موافل بظذة

      الذرجة
 :  :  :  :  :  املذى

 =  ( /  – املذى )طول الفئة( = )

 
 

 ثبات االطتكصا٤

( َعاٌَ أيفا نشْٚباخ املظتدذّ يف قٝاغ ثبات 4ٜٛضح ادتذٍٚ سقِ )        

ٖٛ َا ٜؼري إيٞ ثبات . 4685ٚاالطتكصا٤، سٝح تٛضح ايٓتا٥ر إٔ ق١ُٝ أيفا  

االطتكصا٤ ٚصالس١ٝ االعتُاد عًٝ٘ يف ايذساط١ ٚثبات ْتا٥ذ٘ إرا َا اطتدذّ َش٠ 

 ايعشٚف. ٗايف ْفظ ٣أخش

 : معامل ألفا نروىباخ لكياض ثبات االستكصاء.جذول رقه
 معامل ألفا عذد العبارات

 

 
 اننتبئج ًاملنبقشة

 ية العاملني بالكطاع الشياحي( حتليل البياىات الظخص جذول رقه )
 

 الـــنـتــػــيــر
التهرارات و اليشب 

 املئوية
 

الـتـرتـي
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 ب % ت

 اجليص

  رنر
  أىجي

 %  اجملنوع
 
 الشً

 عامًاقل مً أ

 سية إلي  مً 

 سية سية :  مً 

  أنرب مً  
 %  اجملنوع

 املؤٍل الذراسي
 

  

تعليه متوسط 

تعليه فوم متوسط 

درجة جامعية   

 دراسات عليا 
 %  اجملنوع

إٔ تٛصٜع أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ ٚفكًا ملتػري ادتٓع، إٔ ف١٦  6ٜٛضح ادتذٍٚ سقِ      

( َٔ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ ميجًٕٛ َا ْظبت٘ 406يف املشتب١ األٚيٞ بعذد ) دا٤تايزنٛس 

( َٔ أفشاد 006%( َٔ إمجايٞ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ )ايزنٛس( ، يف سني إٔ )36)

 .%( َٔ إمجايٞ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ )االْاخ(.62ع١ٓٝ ايذساط١ ميجًٕٛ َا ْظبت٘ )

طٓ٘ سٝح  65:  60املبشٛثني بايع١ٓٝ ِٖ َٔ  ايٓظب١ األنرب َٔ ٚإٔٚفكا ملتػري ايعُش

% ، بُٝٓا  44عاًَا بًػت ْظبتِٗ 64قٌ َٔ أ% ، بُٝٓا دا٤ َٔ ِٖ  3460بًػت ْظبتِٗ 

%. ٜتطح َٔ 568ط١ٓ  94ٚ ف١٦ َٔ ِٖ أنرب َٔ  ١طٓ 94:  04دا٤ٚا َٔ ِٖ َٔ 

ٜتطح عاّ.  04إيٞ  44ايٓتا٥ر إٔ أغًب ايظا٥شني ِٖ َٔ ف١٦ ايؼباب يف ايعُش بني 
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َٔ ايٓتا٥ر إٔ أغًب ايظا٥شني بايكطاع ايظٝاسٞ بايعشام ِٖ َٔ ف١٦ ايؼباب يف ايعُش 

 عاّ. ٚفكا ملتػري املؤٌٖ ايذساطٞ،  04إيٞ  44بني 

"( بهايٛسٜٛغ/" يٝظاْع –فشاد ع١ٓٝ ايذساط١ ِٖ َٔ دسد١ داَع١ٝ ) دبًّٛ إٔ َععِ أ 

 0066 ْظبتِٗ بًػت  َتٛطط فٛم تعًِٝ َؤٖالت بُٝٓا ،%  0360 ْظبتِٗ بًػت سٝح

 %. 563 بٓظب١َتٛطط بًػت  ٚدا٤ َٔ سصًٛا عًٞ ،% 

 انتحهٍم انٌصفً حملبًر انبحث
 (: املتوسط العاو حملاور الذراسةجذول )

 
 و

 

 
 مـــحــــــاور الـــــــذراســة

 
عذد 

 العبارات

املتوسط 
العـــــــــــــــــاو 

 للنحور
املتوسط 
 احلشابي

االحنراف 
 ملعياريا

  حمور واجبات املرطذ الّشياحي  

دور املرطذ الشياحي يف التينية الجكافية  
   للشياحة

    دور املرطذ الشياحي يف التينية االجتناعية  

    دور املرطذ الشياحي يف التينية االقتصادية  

التينية البيئية  دور املرطذ الشياحي يف 
    للشياحة

   الـنــتـــوســط العاو للنحـــور
إٔ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ إداباتِٗ ستاٜذ٠ ع٢ً عباسات مجٝع احملاٚس  0ٜٛضح دذٍٚ      

. نُا ٜٛضح أٜطا ٚدٛد تٛافل بني إدابات أفشاد ع١ٓٝ 4685مبتٛطط سظابٞ عاّ 

 . 46236شاف املعٝاسٟ بني ايذساط١ سٝح إٔ ق١ُٝ االضت

 إختببر فرًض انبحث
 :ايفشض١ٝ األٚىل



 

 

022 

 0202دٜظُرب  –8عذد –زت١ً ن١ًٝ ايظٝاس١ ٚايفٓادم 

  بني دٚس  4649سصا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ َع١ٜٛٓ إتٛدذ عالق١ استباط رات دالي١

 املشػذ ايظٝاسٞ ٚ أبعاد ايت١ُٝٓ ايظٝاس١ٝ.

رتباط بريسوٌ بني دور املرطذ الشياحي و أبعاد التينية الشياحية.ا(: معامل جذول رقه )
املرطذ الشياحيحصاءاتاإلالبعذ

التينية الجكافية للشياحة

معامل االرتباط

مشتوى املعيوية

حجه العيية

التينية االجتناعية للشياحة

معامل االرتباط

مشتوى املعيوية

حجه العيية

التينية االقتصادية للشياحة

معامل االرتباط

مشتوى املعيوية

حجه العيية

التينية البيئية للشياحة

معامل االرتباط

مشتوى املعيوية

حجه العيية

 أو أقل معيوية عيذ *
إٔ ق١ُٝ َعاٌَ االستباط بني قٝاّ  إيٞ( 9تؼري ايٓتا٥ر ايٛاسد٠ يف ادتذٍٚ سقِ )        

** ٚإٔ َظت٣ٛ 47220ات٘ ٚ ايت١ُٝٓ ايجكاف١ٝ يًظٝاس١ تظاٟٚ املشػذ ايظٝاسٞ يٛادب

مما ٜؤنذ  قبٍٛ ايفشض١ٝ أْ٘ ٜٛدذ عالق١  ٢ٖٚ4649 أقٌ َٔ  46440املع١ٜٛٓ 

استباط رات دالي١ إسصا١ٝ٥ طشد١ٜ بني قٝاّ املشػذ ايظٝاسٞ يٛادبات٘ ٚ ايت١ُٝٓ 

كٝاّ ٚادبات٘ صاد ايت١ُٝٓ اٖتُاّ املشػذ ايظٝاسٞ يً ٚادْ٘ نًُا إايجكاف١ٝ يًظٝاس١. أٟ 
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ايجكاف١ٝ يًظٝاس١. ٚ ايعهع صشٝح. ق١ُٝ َعاٌَ االستباط بني قٝاّ املشػذ ايظٝاسٞ 

** ٚإٔ َظت٣ٛ املع١ٜٛٓ 47845يٛادبات٘ ٚ ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ يًظٝاس١ تظاٟٚ 

مما ٜؤنذ ع٢ً  قبٍٛ ايفشض١ٝ أْ٘ ٜٛدذ عالق١ استباط  ٢ٖٚ4649 أقٌ َٔ  46444

ا١ٝ٥ طشد١ٜ بني قٝاّ املشػذ ايظٝاسٞ يٛادبات٘ ٚ ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ رات دالي١ إسص

اد اٖتُاّ املشػذ ايظٝاسٞ يًكٝاّ بٛادبات٘ صاد ايت١ُٝٓ صْ٘ نًُا إيًظٝاس١. أٟ 

االدتُاع١ٝ يًظٝاس١. ٚ ايعهع صشٝح. ق١ُٝ َعاٌَ االستباط بني قٝاّ املشػذ 

** ٚإٔ َظت٣ٛ 47803تظاٟٚ ايظٝاسٞ يٛادبات٘ ٚ ايت١ُٝٓ االقتصاد١ٜ يًظٝاس١ 

مما ٜؤنذ ع٢ً  قبٍٛ ايفشض١ٝ أْ٘ ٜٛدذ عالق١  ٢ٖٚ4649 أقٌ َٔ  46442املع١ٜٛٓ 

استباط رات دالي١ إسصا١ٝ٥ طشد١ٜ بني قٝاّ املشػذ ايظٝاسٞ يٛادبات٘ ٚ ايت١ُٝٓ 

االقتصاد١ٜ يًظٝاس١. أٟ أْ٘ نًُا راد اٖتُاّ املشػذ ايظٝاسٞ يًكٝاّ بٛادبات٘ صاد 

االقتصاد١ٜ يًظٝاس١. ٚ ايعهع صشٝح. ق١ُٝ َعاٌَ االستباط بني قٝاّ املشػذ  ايت١ُٝٓ

** ٚإٔ َظت٣ٛ املع١ٜٛٓ 47360ايظٝاسٞ يٛادبات٘ ٚايت١ُٝٓ ايب١ٝ٦ٝ يًظٝاس١ تظاٟٚ 

مما ٜؤنذ  قبٍٛ ايفشض١ٝ أْ٘ ٜٛدذ عالق١ استباط رات  ٢ٖٚ4649 أقٌ َٔ  46440

ٝاسٞ يٛادبات٘ ٚ ايت١ُٝٓ ايب١ٝ٦ٝ يًظٝاس١. دالي١ إسصا١ٝ٥ طشد١ٜ بني قٝاّ املشػذ ايظ

اد اٖتُاّ املشػذ ايظٝاسٞ يًكٝاّ ٚادبات٘ صاد ايت١ُٝٓ ايب١ٝ٦ٝ يًظٝاس١. ٚ صْ٘ نًُا إأٟ 

 ايعهع صشٝح.

 :ايفشض١ٝ ايجا١ْٝ

  يًُشػذ  4649سصا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ َع١ٜٛٓ إتٛدذ عالق١ تأثري رات دالي١

 شام.ايظٝاسٞ عًٞ  ت١ُٝٓ ايكطاع ايظٝاسٞ بايع

 (: ىتائج االحنذار البشيط للعالقة بني احملور املشتكل و احملاور التابعة.جذول رقه )

 
املتػريات

 أبعاد التينية الشياحية
املرطذ الشياحي )مشتكل(

معامل 
االحنذار

 قينة 
احملشوبة

الذاللةمشتوى املعيوية
 

الرتتيب

 ......الجوابت
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لشياحية التينية ا
جوٍريةالجكافية

التينية الشياحية 
جوٍريةاالجتناعية

التينية الشياحية 
جوٍريةاالقتصادية

التينية الشياحية  
جوٍريةالبيئية

 أو أقل معيوية عيذ **

إٔ ايعالق١ دٖٛش١ٜ ألٕ قٝاّ املشػذ إيٞ ( 3ادتذٍٚ سقِ ) تؼري ايٓتا٥ر ايٛاسد٠ يف     

( ف٢ ساٍ 47024ايظٝاسٞ بذٚسٙ ٜؤثش ف٢ ايت١ُٝٓ ايظٝاس١ٝ  ايب١ٝ٦ٝ، سٝح تؤثش ب )

ثبات ايعٛاٌَ األخش٣. نُا قٝاّ املشػذ ايظٝاسٞ بذٚسٙ ٜؤثش عًٞ ايت١ُٝٓ ايظٝاس١ٝ 

َا ٜؤثش قٝاّ املشػذ ايظٝاسٞ ( ف٢ ساٍ ثبات ايعٛاٌَ األخش٣. أ47024االقتصاد١ٜ ب )

( ف٢ ساٍ ثبات 47456ٝؤثش ف٢ عًٞ ايت١ُٝٓ ايظٝاس١ٝ االدتُاع١ٝ مبكذاس )فبذٚسٙ 

قٝاّ املشػذ ايظٝاسٞ بذٚسٙ ٜؤثش ف٢ عًٞ ايت١ُٝٓ ايظٝاس١ٝ  إٔايعٛاٌَ األخش٣، نُا 

 ( ف٢ ساٍ ثبات ايعٛاٌَ األخش47408.٣ايجكاف١ٝ مبكذاس )

 انتٌصٍبت
عذ٠ تٛصٝات يٛصاس٠ ايجكاف١ ٚاإلعالّ ايعشاقٞ بصٛس٠ عا١َ ١٦ٖٝٚ  قذََّت ايذساط١ُ

 :أتٞايظٝاس١ إر تٛصٞ ايذساط١ مبا ٜ

( عكذ دٚسات تذسٜب١ٝ يًُشػذٜٔ ايظٝاسني يت١ُٝٓ َٗاساتِٗ يف ادتٛاْب ايتاسخي١ٝ ٚ 0

اآلثاس ٚ ايًػ١. تظِٗ تًو ايذٚسات يف حتظني ايهفا٤ات ايبؼش١ٜ يًُشػذٜٔ ايظٝاسني 

 ِٗ يف تٛصٌٝ املعًَٛات يًظا٥شني.ٚقذسات

( إْؼا٤ ْكاب١ خاص١ يًُشػذٜٔ ايظٝاسني تٗتِ بأَٛسِٖ ايؼدص١ٝ ٚ حتظني 4

أسٛاهلِ املاد١ٜ ٚتهٕٛ مبجاب١ سًك١ ايٛصٌ بني املشػذٜٔ ايظٝاسني ١٦ٖٝٚ ايظٝاس١ 

 ٚاآلثاس يف ايعشام يتٛصٌٝ ػهٛاِٖ َٚؼانًِٗ.
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ظا٥شني يتهشاس ايضٜاس٠ يًعشام عٔ طشٜل ( حتفٝض املشػذٜٔ ايظٝاسني ضتٛ تؼذٝع اي6

 .٣صٜاد٠ سٛافضِٖ أٚ إعطا٥ِٗ َضاٜا َاد١ٜ أخش

( تٛفري قٛاعذ بٝاْات َٛثك١ عٔ أعذاد املشػذٜٔ ايظٝاسني ٚ ختصصاتِٗ ٚايًػات 0

 اييت ٜتشذثٖٛا بٗذف تععِٝ االطتفاد٠ َِٓٗ.

طش ب١٦ٝ ( ٚضع ْعاّ تأَٝين ٜطُٔ أَٔ املشػذٜٔ ايظٝاسني ٚمحاٜتِٗ َٔ شتا9

 ايعٌُ يف زتاٍ اإلسػاد ايظٝاسٞ.

( تٛدٝ٘ ايظا٥شني أل١ُٖٝ اذتفاظ عًٞ ايب١٦ٝ ايظٝاس١ٝ، َع ايرتٜٚر يألَانٔ 3

ايظٝاس١ٝ ايب١ٝ٦ٝ املٛدٛد٠ مبشافعيت نشبال٤ ٚايٓذف نأمناط طٝاس١ٝ دذٜذ٠ 

َٚبتهش٠ ختتًف عٔ األمناط ايظٝاس١ٝ ايُٓط١ٝ )نايظٝاس١ ايذ١ٜٝٓ، ايظٝاس١ 

 ١(.ايجكافٝ

 املراجغ 
 املشادع بايًػ١ ايعشب١ٝ-1

،ايٛسام  االسػاد ايظٝاسٞ َا بني ايٓعش١ٜ ٚايتطبٝليفاعٛسٟ، أطا١َ صبشٞ ، -0

 بتصشف . 49، ص  4443يًٓؼش ٚايتٛصٜع ، عُإ األسدٕ
، داس ايشا١ٜ يًٓؼش ٚايتٛصٜع  ايذالي١ ٚاإلسػاد ايظٝاسٞايظعٝذٟ، عصاّ سظٔ ،  -

 . 4445،  0، األسدٕ عُإ ، ط
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