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الخػسف غلى ؤلاًٍولودج باغخبازه ؤخد ؤهم غوامل الجرب  جهدف مً خالُ هرا اإلاهاُ :ملخص 

 اإلاخواحد  بكىدم جاؾُذمجموغت مً الظابدحن اإلاهُمحن خُث نمىا بدزاطت مُداهُت غلى الظُاحي

مً  اإلامحزاث التي حػمل غلى حرب الظُاخت البُئُت في اإلاىوهت غلى ؤهمالخػسف بهدف بوالًت بؼاز 

سها د السقي بهاخالُ  ؤن لُخم في ألاخحر الخوؿل إلى ، التريحز غلى الكىادم البُئُت د ؤقلل الوطابل لخوٍو

 .الاًٍولودج دخده ال ًٌكي إلطخهواب الظُاح، إهما ًيبغي ؤن ًٍون جٍامل بحن الػمازة د البِئت اإلادُوت

.  الظُاخت البُئُت، الكىدم البُئي، الظُاح،الوبُػت، جدخُل اإلاسيباث السبِظُت:الكلماث املفتاح 

 .Jel  :C 01,L 83جصييف 

 

Resumé : Nous avons mené une étude de terrain sur un groupe de touristes  séjournant à 

l'hôtel Taghit  situé dans la daïra de Béni-Abbes  - Béchar- pour connaitre  les caractéristiques 

les plus importantes qui attirent l'écotourisme dans la région .   

A la fin  de cet  article, on conclut que l'écolodge ne suffit pas à attirer les touristes, mais Ce 

devrait être  une harmonisation entre l'architecture de l’écolodge et l'environnement.  

 Mots-clés: Ecotourisme, Ecolodge, Touristes, Nature, Analyse des Composantes Pricipales. 

Jel Clasiffication codes : C 01,L 83. 

هيـــــد  ــجم

ت التي ًخػب قيها الكسد الددز ألايبر مً خالُ دغُه اإلاظخمس  حػخبر الظُاخت  مً اإلاجاالث الحٍُو

ت د حظس لخخواؿل بحن مخخخل الىابؼ مً الشهاقت الظُاخُت ، بمػنى ؤن الظُاخت زطالت خلاٍز

. الشهاقاث؛ قهي قً جهدًم الخدمت

                                                           
  - د ؤلالٌتردوي  .0552646853: ، الجواُ dehbias60@gmail.com: البًر
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ت ؤلاوظان، د هموذج حدًد لخػالناث  خُث جهوم قخظكت الظُاخت غلى ؤجها غىـس ؤطاس ي مً خٍس

بحن الؼػوب د الحلازاث؛ لخدهُو اإلاػسقت اإلاخبادلت د الخهازب الكٌسي د الظُاس ي د اخالُ الخكاهم 

. دالـدانت بحن الؼػوب، يما حؼٍل جواؿال زهاقُا مً خالُ ؤلاهالع غلى الحلازاث د الشهاقاث

 ؤؿبدذ الظُاخت جٌدس ي ؤهمُت بالؿت في مؿخخل اإلاجاالث  باغخبازها نواغا دًىامٌُُا، د ذلَد ند 

 دحػخبر الظُاخت البُئُت مً ؤهم ألاهواع الظُاخُت؛ ألجها جهوم غلى ؛لخػدد د جىوع ؤوؼوت ؤلاوظان ذاجه

ؤطاض الخواشن البُئي، د هي ظاهسة حدًدة تهدف إلى البدث د الدزاطت د الخإمل في الوبُػت د الىباجاث 

و إغداد بسامج طُاخُت حػخمد جوحُه  ت داخدة د ذلَ غً هٍس د الحُواهاث لإلوظان، دقو مػادلت جىمٍو

الظُاخت هدو اإلاوانؼ اإلامحزة بُئُا، مؼ الخإيُد غلى ممازطت طخويُاث طُاخُت إبداغُت ددن اإلاظاض 

. بىوغُت البِئت ؤد الخإزحر غخيها

ُ  ألهه ًهدمها التي الػخمُت اإلاظاهماث مً ؤهمُخه البدث ٌظخمد هرا هي  د ؤطاطُت نلُت ًدىاد

 مً الكىدم البُئي يؼٍل ٌػبر غً الخىاؾم الوبُعي بحن اليؼان الظُاحي د البِئت اإلادُوت به هرا

. مً حهت ؤخسى باغخبازه ؤخد مهوماث الجرب الظُاحي د حهت،

: د بؿُت بخوؽ الهدف اإلاخوخى مً هره اإلاهالت طىداُد ؤلاحابت غلى ؤلاػٍالُت الخالُت

" هل يعتبر الفىدق البيئي عامل الجرب الوخيد للسياخت البيئيت ؟ " 

:  مً خالُ الخوسم إلى اإلادادز الخالُت د اإلاخمشخت في

 ؛مكهوم الظُاخت البُئُت د ؤهمُتها  .1

 ؛الكىدم البُئي مظخهبل جىمُت الظُاخت البُئُت  .2

 . دزاطت مُداهُت لػُىت مً الظواح الواقدًً بالكىدم البُئي جاؾُذ .3

. يما ؤهىا اجهُىا بدشىا بخاجمت جخلمً بػم الىخابج د الخوؿُاث

 مفهوم السياخت البيئيت-  1-1

ً ، د هو ECO-TOURISME  ظهس مـولح الظُاخت البُئُت  مىر موخؼ الشماهِىاث مً الهسن الػؼٍس

، حاء لُػبر غً هوع حدًد مً اليؼان الظُاحي الـدًو لخبِئت الري ًمازطه 
ً
مـولح خدًث وظبُا

 غلى غلى اإلاحرار الكوسي الوبُعي د الحلازي لخبِئت التي ٌػِؽ قيها
ً
الظُاخت البُئُت . ؤلاوظان مداقظا

 ُ غخيها هى جخَ الىوع الترقُهي د التردٍحي غً الىكع د الري ًوضح  ؤد الظُاخت الوبُػُت إن حاش الهو

 1. بالبِئت*السياختالػالنت التى جسبى 

 مً ؤهمان الظُاخت التى ًلجإ إليها ؤد بمػنى آخس
ً
 يُل ًخم جوظُل البِئت مً خولىا لٍي جمشل هموا

ش ىء هبُعي ًوحد مً خولىا في  مخػت بٍل.. ما هي إال مخػت هبُػُت  قالظُاخت البُئُت. الكسد لإلطخمخاع



ت ت د البدٍس الظكس : "د ند دزد حػٍسل لخظُاخت البُئُت مً نبل الـىددم الػالمى لخبِئت . البِئت البًر

الخخور د لم ًخػسق جواشجها الوبُعي إلى الخخل، د ذلَ لإلطخمخاع  إلى مىاهو هبُػُت لم ًلحو بها

ت د خلازاتها فى اإلااض ي د الحاكس بمىاظسها د هباجاتها الوبُػت  قهي طُاخت حػخمد غلى"  د خُواهاتها البًر

 2.في اإلاهام ألاُد بمىاظسها الخالبت

 بشالر مساخل هي 
ً
خُا : دند مس مكهوم الظُاخت البُئُت جاٍز

 مً الخخور مً خالُ جوحيهه لخمىاهو التي الجدخوي غلى ****السائذمسخخت خماًت  : املسخلت ألاولى

 ؤن هره اإلاسخخت ؿاخبها 
ّ
تهدًد له ؤد حػسكه ألخواز الخخور خاؿت في اإلاىاهو البػُدة غً الػمسان، إال

ًاث الظُاخُت مما ؤدى  ؤخواز هددث البِئت هكظها هدُجت لبػم الظخبُاث التي مازطها الظابذ د الؼس

. لكهدان اإلاىاهو الوبُػُت ؿالخُتها د تهدًد ألاخُاء الوبُػُت قيها

مسخخت دنل الهدز البُئي مً خالُ اطخخدام طُاخت د ؤوؼوت طُاخُت ال حظبب  : املسخلت الثاهيت

. ؤي هدز ؤد جخور د بالخالي جداقظ غلى ماهو نابم د موحود في اإلاونؼ البُئي

مسخخت الخػامل مؼ ؤدكاع البِئت الهابمت مً خالُ إؿالح الهدز البُئي د مػالجت  : املسخلت الثالثت

ًاهذ غخُه ؤد مػالجت  الخخور البُئي د إؿالح ماطبو ؤن نام ؤلاوظان بئقظاده د إزحاع ألادكاع إلاا 

. الاخخالالث البُئُت لخـبذ ؤقلل د ؤخظً

دمً خالُ ماطبو ًمًٌ الونوف غلى مكهوم ػامل لخظُاخت البِئت ًمًٌ جددًد ؤهم غىاؿسه في 

: الىهان الخالُت 

الظُاخت البُئُت وؼان إوظاوي ًمازطه البؼس دقو نواغد دكوابى جدمي دجـون الحُاة  -

ت الوبُػُت دجسجهي بجودتها د جدُو ددن جخوثها د حػمل غلى اإلاداقظت غخيها لألحُاُ  الكوٍس

 الحالُت د ألاحُاُ الهادمت؛

الظُاخت البُئُت جداقظ غلى الىوع د جدمي الٍابىاث مً ؤلاههساق د حػُد لإلوظان إوظاهِخه  -

ت د ؿُاهتها دشٍادة غىاؿس الجماُ الوبُعي قيها؛  3في خماًت الحُاة البًر

الظُاخت البُئُت وؼان له غابد د مسددد انخـادي مخػدد الجواهب ججمؼ بحن الجاهب اإلاادي  -

اإلاخموض د الجاهب اإلاػىوي ألاخالقي اإلاؤزس د اإلابادا د الهُم الحمُدة خُث جخدُو اإلاداقظت 

 غلى طالمت البِئت بكػل هره الهُم إلى مبادا طامُت؛

الظُاخت البُئُت وؼان ًجمؼ بحن ألاؿالت في اإلاوزدر الحلازي الوبُعي د الحدازت في  -

 مً 
ً
 زاةػا

ً
جدلسها ألاخالقي د الهُمي خُث ججمؼ بحن الهدًم د الحدًث مما ًخخو هموا

 الخجاوع د الخواقو د ؤلاحظام؛



الظُاخت البُئُت إلتزام ؤخالقي د ؤدبي ؤيثر منها إلتزام ناهووي حػاندي ؤد حػهدي د مً زم قئن  -

 .جإزحر الهُم د اإلابادا طوف جدٌم هرا الىوع مً الظُاخت

دمما طبو ًخطح ؤن الظُاخت البُئُت جبادلُت الخإزحر دقّػالت ألازس قهي طُاخت ؾىُت يشُكت الػابد د 

اإلاسددد، د هي طُاخت بدٌم اإلامازطت د الػمل الظُاحي، يما ؤجها طُاخت مخداخخت د مدؼابٌت بُنها د 

 ؤجها جخكوم غخيها بإهه ال ًىجم غنها ؤي جخور لخبِئت ، بل هي 
ّ
ًاقت ألاوؼوت التي ًمازطها ؤلاوظان، إال بحن 

. مدظىت لخبِئت إلى حاهب مداقظتها غلى طالمتها د هظازتها د حمالها

  البيئت السياخت كواعد-  1-2

ؼ ؤصحاب لدى مىهجا د لِع قٌسة مجسد ًاهذ البِئت الظُاخت ألن هظسا  ؤد الظُاخُت اإلاؼاَز

 مىهجا البُئُت الظُاخت ؤؿبدذ د الُوم .دمىهجها نواغدها مػسقت بددن  لها ًسدج ًان الحٍوماث، قهد

 جوبُو حددى  الحٍوماث ؤد الظُاخُون  اإلاظدشمسدن ٌعي ؤن د جسدد، د البد جوسح به دػػازاث ألاخر ًجب

 اإلاسجبوت الظُاخُت الػمخُت جىظم التي د ألاهظمت الهواهحن د دكؼ مسجٌصاتها د قهم الظُاخت البُئُت مىهج

س ًمًٌ البُئُت الظُاخت نواغد اإلاواقهت غلى جمذ د إذا. بها  حظاغد التي الظُاخُت ؤلازػاداث بػم جوٍو

ت مً خالُ ما ًلي  الوبُػُت اإلاوازد غلى لخظُاخت الظخبُت آلازاز جهخُل غلى   4:د البؼٍس

 الظُاخُت  اإلاىاهو في دالاحخماغُت دالشهاقُت الوبُػُت اإلاوازد غلى لخظُاخت الظخبُت آلازاز جهخُل -

 الوبُػُت ؛ اإلاىاهو غلى اإلاداقظت بإهمُت الظُاح جشهُل -

ُ  الاطدشماز ؤهمُت غلى الخإيُد -  جخبُت احل مً اإلادخُت الظخواث مؼ الخػادن  غلى دالتريحز اإلاظئو

 ؛ جهالُدهم غلى داإلاداقظت اإلادخُحن الظٍان اخخُاحاث

 اإلاوازد اطخخدام خالُ مً اإلالُل لخبخد اإلاادي اإلاسددد لخدهُو الجهود ملاغكت غلى الػمل -

ت دؤلامٍاهاث الوبُػُت اإلادخُت  ؛ البؼٍس

ت الحُاة غلى داإلاداقظت البِئت ظسدف مؼ جيسجم التي الخدخُت البيُت غلى الاغخماد -  الكوٍس

 ؛ دالشهاقُت

 . الونذ هكع في د البِئت الظابذ لحماًت الكاغخت الهواهحن دكؼ -

أهميت السياخت البيئيت - 1-3

ؼ الظُاخُت ؤد  ًاهذ مجسد قٌسة دلِع مىهجا لدى ؤصحاب اإلاؼاَز  هظسا ألن الظُاخت البُئُت 

ًان ًسدج لها بددن مػسقت نواغدها د مىهجها، د الُوم ؾدث الظُاخت البُئُت مىهجا  الحٍوماث، قهد 

ًجب ألاخر به ال ػػازاث جوسح د جسدد، د ال بد ؤن ٌعي اإلاظدشمسدن الظُاخُون د الحٍوماث حددى 

جوبُو مىهج الظُاخت البُئُت د قهم مسجٌصاتها، د دكؼ الهواهحن د ألاهظمت التي جىظم الػمخُت الظُاخُت 

 5 .اإلاسجبوت بها 



قالظُاخت البُئُت لها ؤهمُت خاؿت ايدظبتها مً ًوجها حػمل غلى جدهُو مجموغت مخٍامخت مً 

ألاهداف د في هكع الونذ حظخمد ؤهمُتها مً ذاتها د التي جيبؼ مً هبُػت اإلامازطت د ًمًٌ الخػسف 

: غلى ؤهم الجواهب في الىهان الخالُت 

ت مً  - ت د الجٍو ت د البدٍس اإلاداقظت غلى الخواشن البُئي د مً زم خماًت الحُاة الوبُػُت البًر

 مً ؤطالُب اإلاػالجت مما ًداقظ غلى 
ً
الخخور د بالخالي قئجها حظخخدم يمىهج لخوناًت بدال

 آلُاث جدهُو الخواشن، الصحت د البِئت ؛

ي في اطتهالى اإلاواد ؤد في اطخػمالها، ؤد اطخخساحها بما ًداقظ  - دكؼ كوابى الترػُد الظخًو

غلى الصحت د الظالمت الػامت دججدد اإلاوازد د غدم هدزها ؤد قهدها ؤد كُاغها د في هكع 

خه د قاغخُخه ؛  الونذ جدهُو ؤغلى ندز مً اإلاداقظت غلى الوانت، طالمت اإلاجخمؼ خٍُو

جوقس الظُاخت البُئُت الحُاة الظهخت البظُوت البػُدة غً ؤلاشغاج د الهخو د الخوجس بمىؼ  -

ت التي جؤزس غلى يكاءة ؤلاوظان خُث جهترب به إلى الكوسة  اللوكاء د ؤلاهبػازاث الؿاٍش

 الوبُػُت د الحُاة البظُوت الؿحر مػهدة ؛

ألاهمُت الانخـادًت لخظُاخت البُئُت اإلاخمشخت في اإلاجاُ الانخـادي آلامً خُث حػد ؤمايً  -

ممازطت الظُاخت البُئُت مً ؤيثر اإلاوازد هدزة في الػالم د بالخالي ًمًٌ ؤلاطخكادة مً غىـس 

الىدزة في جدهُو الخىمُت اإلاظخدامت بما ًمًٌ جدهُهه مً الػوابد دألازباح، جوقحر قسؾ 

ؼ الػابد ؤلانخـادي دمـادز الدخل الهومي، جدظحن البيُت  الػمل د الخوظُل لخػاهخحن، جىَو

ادة الػوابد الحٍومُت ؛  الخدخُت د ٍش

ألاهمُت الظُاطُت لخظُاخت البُئُت اإلاخمشخت في ألامً البُئي بػدم حػسق الدُد إلكوساباث  -

 بظبب غدم زكا ألاقساد غً الخخور ؤد ؤلاكساز بالبِئت د ًخم جصحُذ ذلَ بالظُاخت البُئُت ؛

ألاهمُت الاحخماغُت لخظُاخت البُئُت خُث حػد الظُاخت البُئُت ؿدًهت لخمجخمؼ خُث جهوم  -

غلى ؤلاطخكادة مما هو مخاح في اإلاجخمؼ مً موازد د ؤقساد خُث حػمل غلى جىمُت الػالناث 

ؤلاحخماغُت د جدهُو د جدظحن غمخُت جددًث اإلاجخمؼ د ههل اإلاجخمػاث اإلاىػصلت إلى 

مجخمػاث مىكخدت د حػمل غلى إبهاء اإلاجخمؼ في خالت غمل دابم د الخهخُل مً اإلاخاهس 

 اإلاوطمُت د ما ًيؼإ غنها مً نخو د اكوساب إحخماعي؛

س د  - ادة جإزحر اإلاػسقت غلى جوٍو ألاهمُت الشهاقُت لخظُاخت البُئُت الهابم غلى وؼس اإلاػسقت د ٍش

جهدًم البرامج الظُاخُت البُئُت دوؼس الشهاقت اإلاداقظت غلى البِئت د اإلاداقظت غلى اإلاوزدر د 

خُت، د ؿىاغت ألاخدار د اإلاىاطباث  الترار الشهافي ؤلاوظاوي د زهاقت الحلازة د اإلاوانؼ الخاٍز

خوز  الشهاقُت د الػمل غلى ؤلاطخكادة مً الشهاقت اإلادخُت مشل الكىون الجمُخت دآلاداب د الكخًو

 د طُاخت الىدداث د الخهاءاث الشهاقُت ؛



ألاهمُت ؤلاوظاهُت لخظُاخت البُئُت خُث حػد وؼاها إوظاهُا حػمل غلى جوقحر الحُاة الجمُخت  -

لإلوظان خُث جهدم له الػالج مً الهخو دالخوجس دجوقس له الساخت، ؤلاوسجام، اطخػادة 

ت، اليؼان، الخواشن الػهلي، الخواشن الػاهكي ؿكاء الىكع دغالج ألمساق الػـس  6.الحٍُو

أهواع السياخت البيئيت - 1-4

  جوحد غدة ؤهواع مً الظُاخت ًمًٌ اطخؿاللها د ؤلاطخكادة منها، د جسجبى بالبِئت بـوزة مباػسة 

ًاهذ مخخـهت بالوبُػت ؤد بالترار الحلازي ؤهمها    7:طواء 

ت ؛   - طُاخت اإلادمُاث الوبُػُت د التي ًوخو غخيها الظُاخت الكوٍس

الظُاخت الخلساء في الظهُو د الؿاباث د اإلاىتزهاث د خدابو الحُوان ؛   -

ت د الوُوز د ألاطماى ؛   - طُاخت الـُد للحُواهاث البًر

طُاخت الؿوؾ جدذ اإلااء د ألالػاب اإلاابُت د مؼاهدة الؼػب اإلاسحاهُت د الخجزه غلى الؼواهئ  -

ت ؛   ت دالسخالث الؼساغُت البدٍس د دزاطت الىباجاث البدٍس

طُاخت الصحازي خُث الهددء د الظٌُىت د مسانبت الوُوز د الحؼساث د الصداخل د التزلج  -

غلى السماُ د طباناث الصحساء؛  

طُاخت الظكازي د السخالث ؛   -

 حظخو الجباُ ؛ -

الظُاخت الػالحُت في اإلاىاهو الخالُت مً الخخور في الجباُ د الصحازي، د بالهسب مً  -

الُىابُؼ الحازة التي ًسجادها الظُاح دالصداز لإلطدؼكاء مً بػم ألامساق الجخدًت د ؤمساق 

 اإلاكاؿل، الػالج الوبُعي بالسماُ دألاغؼاب الوبُت د الٌهوف د اإلاؿازاث ؛ 

طُاخت ؤلاطخٌؼاف، د الهُام بسخالث اطخٌؼاقُت إلطخٌؼاف الصخوز؛   -

طُاخت اإلاىخجػاث الظُاخُت د اإلاػظٌساث الـُكُت د الٌؼكُت ؛   -

ًاهُت ؛   - ت، د جدخُل الصخوز الجُولوحُت د البر طُاخت آلازاز د الىهوغ د اإلاؿازاث ألازٍس

خُت د ؤلاهالع غلى الػاداث د الخهالُد ؛   - طُاخت اإلاخاخل د اإلاىاهو الخاٍز

مخووهاث الترار د اإلاػازف د الػخوم دالشهاقت ؛   -

ت بما قيها مً إبداع  - ًازاث مً ؤغماُ خؼبُت د .. الحسف الخهخُدًت د الـىاغاث الُدٍد د جر

ص د ميظوحاث دجدل الػمازة الهىدطُت د الصخازف د الخـامُم د الىهوغ د  حخدًت دث هٍس

الجمالُاث ؛  

الخباض الخهخُدي د الػاداث د الخهالُد د ألايالث الؼػبُت ؛  -

.  الٌسهكاالث د اإلاهسحاهاث الشهاقُت د اإلاىاطباث الوهىُت  -



دجبرش ألاهواع الظابهت لخظُاخت البُئُت طواء اإلاسجبوت بالوبُػت ؤد الترار دقو مكهوم جصاًد إهخهاُ 

ه هره الظُاخت  ؤلاوظان في إهاز مدُوه البُئي الوبُعي د التراسي ، لالطخمخاع د إػباع زؾبخه إلاا جدٍو

، د 
ً
مً مهوماث هبُػُت د زهاقُت د جسازُت ، ًكخس بها ؤلاوظان غبر ألاحُاُ الظابهت د ًخػخم منها مظخهبال

في ذاث الونذ لِظخمخؼ بجمالُاث الوبُػت د قوستها في إهاز الهسدب مً اإلاخوزاث دكؿون د 

 8.ملاغكاث الحُاة اإلاادًت د ؤمساكها ؤلاحخماغُت 

 (إلايـــــكولودج)مفهوم الفىدق البيئي - 2-1

 الظُاخُت اإلايؼأث مً هوع هوغُت لخددًد الظُاخت نواع في البُئي الكىدم مـولح ٌظخخدم

 د إدازجه جىمُخه ًخم اإلايؼاث مً الىوع د هرا .البُئُت الظُاح إلابادا حظخجُب التي الوبُػت غلى اإلاػخمدة

 . 9اإلادُوت الوبُػت خماًت ؤحل بُئُا مً مخواقو بؼٍل

 10: ًلي بما هجمخها غامت بمصاًا جخمخؼ الكىدنُت اإلايؼإة دهره

 جـمُم في اإلادلي اإلاػمازي  الوساش د اخترام د مساغاة الكىدم بمونؼ اإلادُوت بالبِئت ؤلاهخمام -

 ؛ جهخُدًحن د قىاهحن بمدخُحن البىاء في ؤلاطخػاهت ًمًٌ خُث الكىدم

 الكىدم بىاء ًخم ذلَ؛ خُث ؤمًٌ إذا البُئُت الؼسدن جساعي التي الحظاطت اإلاواد اطخخدام -

  الشهاقُت؛ خخكُخه اإلاٍان هبُػت ذلَ في ًساعي مدخُت هبُػُت بمواد

 مً هانت باطخخدام إًجابُت بـوزة حػمل ػبٍاث جـمُم غبر الوانت اخخُاحاث اطدُكاء -

 اإلاخجددة؛ اإلاـادز

ت ؤلاطخدامت غىاؿس لها جخوقس إوؼابُت ؤطالُب إجباع -  خدمت ػبٍاث لها جوقحر مؼ د ؤلاطخمساٍز

 د اإلاجازي؛ الـحي الـسف دخدماث اإلاُاه لخوقحر دابمت

 في د اػترايهم بها لخػمل اإلادُى اإلادلي اإلاجخمؼ ؤغلاء مً د اإلاوظكحن الػامخحن د جدٍزب حػُحن -

 دالدؼؿُل؛ الخخوُى مساخل

ت د اإلاظاخت شخف 100 جخجادش  ال الكىدم طػت جٍون  ؤن -  في اإلاىام لؿسف الـاقُت اإلاتًر

 . يم 10 مظاخت غلى مسبُت د هُاًل لخكىدم طوز  دحود مؼ ² م12الكىدم

  البيئي السائذ صفاث- 2-2

 11: الخالُت بالخـابف البُئي الظابذ ؿكاث إحماُ ًمًٌ

ت ؛ الوبُػُت ألامايً غلى بالخػسف السؾبت لدًه -  د الحلاٍز

-  ُ  خهُهُت ؛ خبرة غلى الحـو

-  ُ  د احخماغُت ؛ شخـُت خبرة غلى الحـو

ُ  د الـػوباث اإلاؼهت جدمل - ُ  الخددي د نبو  هدقه ؛ إلى لخوؿو



 ؛ الصخـُت د خُاتهم بشهاقاتهم د ؤلاخخالن اإلادخُحن الظٍان مؼ الخكاغل -

 بظُوت ؛ طُاخُت خدماث بوحود ختى الخٌُل طهل -

 ؛ هُبت بسدح الـػوباث مواحهت -

 ؛  اهكػالي دؾحر اًجابي -

ُ  ؤلاهكام ًدبر -  . الساخت ؤحل مً د لِع الخبرة غلى للحـو

ملازهت بين امليشآث السياخيت التلليديت و الفىدق البيئي - 2-3

طيظخػسق مً خالُ الجدُد اإلاوالي ؤهم الكسدناث التي جمحز الكىدم البُئي غً الجُز الظُاحي 

 .الخهخُدي 

. ملازهت بين امليشؤث السياخيت التلليديت والنزل السياحي البيئي : 01الجدول زكم 

 النزل السياحي البيئي امليشؤة السياخيت التلليديت عىصس امللازهت

 الكخامت اإلادخُت الكخامت متطلباث السائذ

الطابع العمساوي 

 والطساش املعمازر 
 مدلي غالمي

ألاوشطت والتجازب 

 إلاوساهيت

حػخمد غلي ؤلاطترخاء ، ؤوؼوت ذاث 

مالغب، خماماث )هابؼ خدمي 

طباخت، مسايص ؾوؾ، ؿاالث 

اكُت،   ...ٍز

تهخم باألوؼوت الوبُػُت دالتردٍدُت 

مؼاهدة الوبُػت، الحُاة )دالشهاقُت 

ت، مخُماث، طكازي ،   ...البدٍس

ًاث ؤد مجموغاث ملكيت امليشؤة ًاث ػس  ؤقساد ؤد ػس

إسلوب التخطيط 

 والتصميم
 مؿخهت دمىػصلت داخل خددد داضحت

مىدمجت جماما مؼ البِئت اإلادخُت 

ـػب مالخظت خدددها  ٍد

 شكل إلاستثماز

إطدشمازاث غالُت ، السبدُت الػالُت 

بىاء غلي إزجكاع ندزاث الظابذ 

اإلاادًت دإزجكاع ؤطػاز جهدًم 

 الخدماث

إطدشمازاث مددددة ؤد مخوطوت ، 

السبدُت نابمت غلي جمحز اإلاونؼ 

دجهخُل جٍخكت  (هبُػُا دجـمُمُا)

 جهدًم الخدماث

 عوامل الجرب

إنامت، )ؤدال الخدماث اإلاهدمت 

، زم ماًدُى  (...ؤوؼوت، زقاهُت، 

 باإلاٍان

ؤدال البِئت اإلادُوت باإلاٍان، زم جإحي 

 الخدماث دالدظهُالث اإلاهدمت

هت غسق هوعياث التغريت  ػهُت دخدمت ؤطاطها الوابؼ ػهُت دخدمت مخمحزة دهٍس



 دالؼٍل اإلادلي حرابت وشكل الوحباث

 مً خالُ ألاقساد د الؼبٍاث مً خالُ الؼبٍاث أسلوب التسويم

:  ، ؾ2002لخظُاخت، غمان، خالد بً خظحن الؼهساوي، الجُز الظُاخُت البُئُت ،الهُئت الػخُا:املصدز

24 .

دزاست ميداهيت لعيىت مً السواح الوافديً بالفىدق البيئي جاغيت  - 3-1

: مً ؤحل الهُام بالدزاطت اإلاُداهُت نمىا باجباع الخووث الخالُت 

مجتمع و عيىت الدزاست - 3-1-1

جم جوبُو الدزاطت اإلاُداهُت غلى مجموغت مً الظابدحن اإلاهُمحن بالكىدم اإلاخواحد بوالًت بؼاز 

 اطدباهت 100دند اغخمدث الدزاطت غلى ؤطخوب الػُىت الػؼوابُت؛ خُث بخـ غدد ؤلاطدباهاث اإلاوشغت 

ًاهذ ًخها نابخت لخدزاطت، د الهدف مً جـمُم ؤلاطخمازة %68  منها ؤي ما وظبخه68جم اطترحاع   د ند 

دت مً زداد الظُاخت البُئُت د يرا جهُُمهم ألهم اإلامحزاث التي حػمل  هو الخػسف غلى مخوخباث ػٍس

سها د السقي  غلى حرب الظُاخت البُئُت في اإلاىوهت بالتريحز غلى الكىادم البُئُت د ؤقلل الوطابل لخوٍو

. بها

أداة حمع الدزاست - 3-1-2

ٌػخبر ؤلاطخبُان مً ؤيثر ألادداث ؤلاخـابُت ػُوغا لجمؼ اإلاػخوماث الالشمت لخدهُو ؤهداف 

الدزاطت، د مً ؤحل الوؿُو إلى الهدف اإلابخغى نمىا باطخخدام ؤطخوب الخدخُل الػاملي لخكظحر 

د (. SPSS)مػامالث الازجبان التي لها داللت إخـابُت بحن مخخخل اإلاخؿحراث مً خالُ ؤلاطخػاهت ببرهامج 

د اغخبازها اإلاخؿحراث التي  (ألاطئخت اإلاوكوغت في اطخمازة الاطخبُان )ًمًٌ دؿل الػوامل د اإلاؤزساث 

. جدخل في الخدخُل الػاملي

𝑥1 𝑥7 ؤلانامت مٍان    اإلاىاخُت الػوامل 

𝑥2 𝑥8 الكىدم حظهُالث د ألاطػاز  ت اإلاوازد   الشهاقُت د البؼٍس

𝑥3  الوبوؾساقُت د الوبُػُت اإلاوازد 𝑥9 بُئبت طُاخُت بسامج غمل 

𝑥4 𝑥10 الكىدم مساقو   ألامني الاطخهساز 

𝑥5 𝑥11 اإلاهدمت الخدماث د الوػام دحباث   موبوغاث جوقحر د لواقذ دكؼ 

𝑥6   الخؿت 

 

 



 التدليل الوصفي للمعطياث - 3-1-3

هىوخو في جكظحر هخابج هرا الخدخُل مً اطخخساج مـكوقت ؤلازجبان، جمهُدا لحظاب الخباًىاث 

. اإلاؼتريت د الهُم الراجُت د ازجبان اإلاخؿحراث بالػوامل اإلاكظسة لخظاهسة موكوع الدزاطت

  مصفوفت إلازجباط 

هجد ؤن الهُمت اإلاوخهت إلاددد اإلاـكوقت  (02)ن اإلادـل غخيها في الجدُد اقمً خالُ مـكوقت ؤلازجب

ًخخخل غً الـكس، د هو مدهو في هره الحالت مما ًدُ غلى طالمت مػوُاث د هخابج الخدخُل؛ يما 

هالخظ ؤًلا ؤن نوس اإلاـكوقت ٌظادي الواخد د هرا ًدُ غلى ؤهىا ؤمام جدخُل مػوُاث باإلاسيباث 

. السبِظُت اإلاػُازي 

ًخما انتربذ نُمت اإلاخؿحراث مً الواخد دُ ذلَ غلى ؤن هىاى ازجبان نوي بحن اإلاخؿحراث د الػٌع 

 .صحُذ

 .مصفوفت إلازجباط  : 02الجدول زكم 

 مصفوفت معامالث إلازجباط

 𝑥1  𝑥2  𝑥3  𝑥4  𝑥5  𝑥6  𝑥7  𝑥8  𝑥9 𝑥10  𝑥11  

               

               

               

               

   الازجبان

𝑥1  1,000           

𝑥2  ,402 1,000          

𝑥3  ,184 ,455 1,000         

𝑥4  ,459 ,629 ,456 1,000        

𝑥5  ,209 ,145 ,143 ,004 1,000       

𝑥6  ,098 ,336 ,499 ,391 -,049 1,000      

𝑥7  -,228 -,055 ,097 ,029 -,042 -,240 1,000     

𝑥8  ,098 ,153 ,040 -,050 ,245 ,042 -,068 1,000    

𝑥9 -,093 -,443 -,242 -,276 ,048 -,410 ,464 -,247 1,000   

𝑥10  ,514 ,107 ,226 ,197 ,374 -,040 -,073 -,003 ,195 1,000  

𝑥11  ,478 ,090 ,124 ,284 ,105 ,146 ,099 ,009 ,220 ,420 1,000 

a. Déterminant = ,025 

. SPSS مخسحاث البرهامج إلاخصائي:  املصدز   

 

 



  أولكً-مايس- ااتباز  ايسش 

ًاًسش  (03)مً خالُ الجدُد زنم  ؤدلًٌ، د هو ٌؼحر إلى مدى جدهو إخدى -ماًس- جدبحن لىا هخابج اخخباز 

، د هرا ًبدد مدهها خُث بخؿذ نُمت هرا 50قسكُاث الخدخُل د هي ججادش نُمخه ليظبت 

 Bartlettيما جظهس هدُجت إخخباز . ، مما ًدُ غلى يكاًت الػُىت موكوع الدزاطت د الخدخُل0.638اإلاؤػس

؛ إذ ٌػد هرا مؤػسا الخخالف مـكوقت ؤلازجبان غً الوخدة بمػنى ؤهه ًوحد جباًً مؼترى 0000,دالت 

 .بحن مخؿحراث الدزاطت د التي حؼٍل مجموغت مً الػوامل الخكُت، د هو ما وظعى إلى الٌؼل غىه

 .أولكً -مايس-  ايسش    و مؤشسBartlettااتباز  هتائج  : 03الجدول زكم 

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin ـــ  638, نُاض مدى يكاءة الػُىت لـ

Bartlettاخخباز 

بُت ًاي مسبؼ الخهٍس  419,862 نُمت 

ت  55 دزحت الحٍس

Bartlett000,  داللت اخخباز 

.SPSS مخسحاث البرهامج إلاخصائي:  املصدز   

  حودة جمثيل املتغيراث

حودة جمشُل اإلاخؿحراث اهوالنا مً مػامالث ؤلازجبان اإلاخػدد د يرا مهداز (04)ًبحن الجدُد زنم 

خُث ٌؼحر الػمود ألاُد في هرا الجدُد إلى مسبؼ نُمت ؤلازجبان . الخباًىاث اإلاؼتريت بحن اإلاخؿحراث

اإلاخػدد بحن اإلاخؿحر مً حهت د بهُت اإلاخؿحراث مً حهت ؤخسى، بِىما ًبحن الػمود الشاوي خاؿل مجموع 

د هٌرا جبدد مخؿحراث الدزاطت ذاث . مسبػاث الخباًىاث اإلاؼتريت غىد ًل مخؿحر في الػوامل اإلاظخخسحت

. حودة غالُت لخخمشُل

هت اإلاٍوهاث ألاطاطُت في خالت  ت لخواخد في هٍس  خُث ؤن الهُم ألادلُت لإلػترايُاث جؤخر مظاٍد

ت لخباًً ًل مخؿحر في خالت اغخماد مـكوقت  اغخماد مـكوقت ؤلازجباهاث د جؤخر ؤلاػترايُاث مظاٍد

. الخباًىاث

 𝑥1مً الخباًىاث في نُم اإلاخؿحر 0,754  مشال حؼحر إلى 𝑥1إن الهُمت اإلاظخخخـت إلػترايُت اإلاخؿحر

. ( غوامل4جم اطخخالؾ )جكظسها الػوامل اإلاؼتريت 

 د هي حػبر غً مسبؼ مػامل ؤلازجبان اإلاخػدد لخمخؿحر مؼ 1 إلى 0إن نُمت ؤلاػترايُت جترادح مً 

الػوامل، د بـوزة غامت هالخظ ؤن الػوامل اإلاؼتريت جكظس وظبت غالُت مً جباًً اإلاخؿحراث خُث ؤن 

 في خالت الحـُو غلى نُمت ؿؿحرة إلػترايُت ؤخد اإلاخؿحراث قهرا 𝑥6 لخمخؿحر 0,563ؤنل وظبت هي 

. ٌؼحر إلى غدم ؤهمُت اإلاخؿحر د ًوص ى باطدبػاده مً الخدخُل



 .حودة جمثيل املتغيراث : 04الجدول زكم 

 حودة جمثيل املتغيراث

 Initiales Extraction 

 754, 1,000 ؤلانامت مٍان

 670, 1,000 الكىدم حظهُالث د ألاطػاز

 663, 1,000 بُئُت طُاخُت بسامج غمل

 727, 1,000 الكىدم مساقو

 672, 1,000 اإلاهدمت الخدماث د الوػام دحباث

 563, 1,000 الخؿت

 881, 1,000 اإلاىاخُت الػوامل

ت اإلاوازد  632, 1,000 الشهاقُت د البؼٍس

 806, 1,000 الوبوؾساقُت د الوبُػُت اإلاوازد

 698, 1,000 ألامني الاطخهساز

 601, 1,000 موبوغاث جوقحر د لواقذ دكؼ
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  (الجروز الكامىت ملصفوفت إلازجباط)جبايً املكوهاث 

د مجموغها ( جباًً اإلاٍوهاث ؤد الػوامل)ًبحن الجردز الٍامىت إلاـكوقت ؤلازجباهاث  (05)الجدُد زنم 

السبِس ي ألاُد  (الػامل) بهدز غدد اإلاخؿحراث خُث ؤن اإلاٍون 11ٌظادي زجبت اإلاـكوقت بدُث ًهدز بــــــ 

ًامً د ٌظادي  كظس3,115له ؤيبر حرز   مً الخباًىاث الٍخُت ألهم مهوماث الجرب %  28,315 ٍد

. لخكىادم البُئُت

ًمًٌ الحـُو غلى وظبت الخباًً اإلاكظس لخمٍون ألاُد مً خالُ نظمت الجرز الٍامً غلى مجموع 

. الجردز الٍامىت

 

 

 مً الخباًىاث،ؤما الػامل الشالث د السابؼ قُكظسان غلى الخوالي % 18,266د إن الػامل الشاوي ًكظس 

، د % 69,696مً هٍُل الخباًىاث ألازبػت؛ بدُث جهدز وظبت الخكظحر الٌلي بـــــ  10,272%  د%12,843

. ند ؤهمل البرهامج بهُت اإلاٍوهاث هظسا لٍون حردزها الٍامىت جهل غً الواخد

3,115= نسبة التباين املفسر للمكون األول 

11
 100 ×=28,315  % 



 .الليم الراجيت و وسب التشتت خول املداوز العامليت  : 05الجدول زكم 

لتبايً إلاحمالي املفسسا  

 الػوامل

 الهُم الراجُت ألاطاطُت

مجموع مسبػاث الػوامل 

 اإلاظخخسحت

مجموع مسبػاث الػوامل 

س  اإلاظخخسحت لخخدٍد

 اإلاجموع

% 

 الخباًً

الخباًً  %

 اإلاجموع اإلاترايم

% 

 الخباًً

الخباًً  %

 اإلاجموع اإلاترايم

% 

 الخباًً

الخباًً  %

 اإلاترايم

1 3,115 28,315 28,315 3,115 28,315 28,315 2,623 23,843 23,843 

2 2,009 18,266 46,581 2,009 18,266 46,581 2,160 19,636 43,479 

3 1,413 12,843 59,424 1,413 12,843 59,424 1,545 14,048 57,527 

4 1,130 10,272 69,696 1,130 10,272 69,696 1,339 12,169 69,696 

5 ,854 7,765 77,461       

6 ,801 7,281 84,742       

7 ,505 4,592 89,335       

8 ,331 3,009 92,344       

9 ,317 2,878 95,221       

10 ,289 2,625 97,847       

11 ,237 2,153 100,000       
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 مصفوفت العوامل 

ًمشل مـكوقت اإلاٍوهاث التي جخلمً حؼبػاث الػوامل ألازبػت التي جم  (06)الجدُد زنم 

. اطخخالؿهما

العامل ألاول 

 ُ  ، خُث ؤن حؼبؼ اإلاخؿحر باإلاٍون 𝑥4إن ؤنوى اإلاخؿحراث ازجباها بالػامل ألاُد هو اإلاخؿحر ألاد

، د إن ؤكػل اإلاخؿحراث ازجباها بالػامل ألاُد 𝑥1 زم اإلاخؿحر𝑥2 ًخُه اإلاخؿحر0,770ألاطاس ي ألاُد هو 

𝑥8هو اإلاخؿحر  .0,185 خُث بخؿذ نُمخه  

العامل الثاوي 

 ، خُث ؤن حؼبؼ اإلاخؿحر باإلاٍون ألاطاس ي 𝑥9ؤما ؤنوى اإلاخؿحراث ازجباها بالػامل الشاوي قهو اإلاخؿحر 

𝑥1، د إن ؤكػل اإلاخؿحراث ازجباها بالػامل الشاوي هو اإلاخؿحر0,717الشاوي هو  ـــــ   ــ ــ  0,21 إذ جهدز نُمخه بـ

 .باإلججاه اإلاػايع



العامل الثالث 

 ، خُث ؤن حؼبؼ اإلاخؿحر باإلاٍون ألاطاس ي 𝑥2ؤنوى اإلاخؿحراث ازجباها بالػامل الشالث قهو اإلاخؿحر 

𝑥8، د إن ؤكػل اإلاخؿحراث ازجباها بالػامل الشالث هو اإلاخؿحر لًٌ باإلججاه اإلاػايع0,569الشالث هو    

ـــــ  ــ ــ . 0,084إذ جهدز نُمخه بـ

العامل السابع 

 ، خُث ؤن حؼبؼ اإلاخؿحر باإلاٍون ألاطاس ي 𝑥4ؤنوى اإلاخؿحراث ازجباها بالػامل السابؼ قهو اإلاخؿحر 

𝑥7، د إن ؤكػل اإلاخؿحراث ازجباها بالػامل السابؼ هو اإلاخؿحر0,584السابؼ هو  ـــــ   ــ ــ  0,046 إذ جهدز نُمخه بـ

 .باإلججاه اإلاػايع

 .مصفوفت العوامل : 06الجدول زكم 

صفوفت العواملم  

 
 الػوامل 

1 2 3 4 

 046,- 363, 021,- 770, الكىدم مساقو

 194, 084, 203,- 764, الكىدم حظهُالث د ألاطػاز

 303,- 210,- 410, 671, ؤلانامت مٍان

 337, 325, 097,- 659, بُئبت طُاخُت بسامج غمل

 الخدماث د الوػام دحباث

 اإلاهدمت

,584 -,418 ,199 -,089 

 د الوبُػُت اإلاوازد

 الوبوؾساقُت

-,462 ,717 ,272 ,070 

 102,- 204,- 682, 425, ألامني الاطخهساز

 جوقحر د لواقذ دكؼ

 موبوغاث

,406 ,609 ,135 -,217 

 584, 612, 340, 226,- اإلاىاخُت الػوامل

ت اإلاوازد  510, 569,- 116,- 185, الشهاقُت د البؼٍس

 462, 503,- 370, 262, الخؿت
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 حودة جمثيل املتغيراث 

س غوامل الخدخُل لٍل مخؿحر غلى ًل غامل مً الػوامل د  ًبحن الجدُد مـكوقت اإلاٍوهاث بػد جدٍد

هت   ادة جباًً مسبؼ Varimaxذلَ باطخخدام هٍس س اإلاخػامد إلادادز الػوامل لٍص هت لخخدٍد ؛ د هي هٍس

ًاقت اإلاخؿحراث . حؼبػاث الػوامل غلى 

 

 



س ًمًٌ اطخيخاج ما ًلي  : باالغخماد غلى مخسحاث الخدخُل الػاملي بػد الخدٍد

العامل ألاول 

 (.𝑥3،𝑥2،𝑥4،𝑥5 ): ًخلمً ألاطئخت التي حؼبػذ غخُه 

العامل الثاوي 

 (.𝑥10،𝑥1،𝑥11: )  ًخلمً ألاطئخت التي حؼبػذ غخُه

العامل الثالث 

(. 𝑥7،𝑥9: )  ًخلمً ألاطئخت التي حؼبػذ غخُه

العامل السابع 

 (.𝑥8،𝑥6: )  ًخلمً ألاطئخت التي حؼبػذ غخُه

 .حودة جمثيل املتغيراث : 07الجدول زكم 

 مصفوفت العوامل بعد جدويس املداوز 

 
 الػوامل

1 2 3 4 

 129, 195, 092, 775, بُئبت طُاخُت بسامج غمل

 203, 111,- 133, 774, الكىدم حظهُالث د ألاطػاز

 137,- 003, 333, 773, الكىدم مساقو

 الخدماث د الوػام دحباث

 اإلاهدمت

,687 -,040 -,269 -,128 

 211, 043, 807, 004, ألامني الاطخهساز

 095, 267,- 779, 258, ؤلانامت مٍان

 111,- 150, 742, 123, موبوغاث جوقحر د لواقذ دكؼ

 018,- 931, 105,- 058, اإلاىاخُت الػوامل

 156,- 658, 293, 513,- الوبوؾساقُت د الوبُػُت اإلاوازد

ت اإلاوازد  769, 144,- 115,- 077, الشهاقُت د البؼٍس

 751, 083, 318, 017,- الخؿت
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الخــــــاجـــــــــمت 

 ؤن الكىدم البُئي هكظه لِع هو ؤهم ش ئ  ؤلاًٍولودج، خُث اجطح لىاإلاكهوم هرا اإلاهاُ في حػسكىا

دلًٌ البِئت اإلادخُت خـابف اإلاٍان ، الوبُػت اإلادُوت ، غوامل الجرب الشهاقُت ، ؤطالُب إدازة 



و زخالث دمظازاث الظُاخت البُئُت ، ديُكُت إػساى ؤهالي اإلاىوهت في غمخُت جىمُت  دحظٍو

. ًخها جخػب ددزا هاما في حرب الظُاخت البُئُت...اإلاؼسدع

  . غلى الكىدم البُئي باغخبازه مظخهبل جىمُت الظُاخت البُئُتاإلادوز الشاوي خالُ مً غسحىا يما

ؤما في اإلادوز الشالث قهد نمىا بخدخُل لخػوامل التي ًمًٌ ؤن حظاهم في حرب الظُاخت البُئُت مؼ 

التريحز غلى الكىدم البُئي باغخبازه اإلاؿىاهِع الجاذب لخظُاح مً خالُ اطخخدام جهىُت الخدخُل 

. 22 اؿداز SPSSالػاملي باطخخدام بسهامج 

: د غلى كوء هرا الػسق اطخخخـىا الىخابج الخالُت

. مً وظبت الخباًً % 69,696جم جلخُف البُاهاث في ؤزبؼ غوامل زبِظُت جكظس  -

، بُئُت طُاخُت بسامج غمل) مً وظبت الخباًً د هو ًلم  %  28,315الػامل ألاُد ًكظس -

د بالخالي هجد  (اإلاهدمت الخدماث د الوػام الكىدم، دحباث الكىدم، مساقو حظهُالث د ألاطػاز

ؤن هره الػوامل لها ؤهمُت يبحرة في حرب الظابدحن طواءا مً داخل الوهً ؤد مً خازحه د 

ً مسػدًً لهرا ًجب الػمل غلى  جدظحن الػالنت بحن الظابذ د اإلالُل، د الػمل غلى جٍٍو

طُاخُحن، يما ًجب الػمل غلى جوقحر الخدماث الظُاخُت بإطػاز مػهولت د حودة غالُت، 

. (باإلكاقت إلى ؤلاهخمام بخوقحر البنى الخدخُت، إذ ٌػد كػكها ؤهم جدد ًواحه الظُاخت البُئُت

 (ألامني، مٍان ؤلانامت ؤلاطخهساز)مً وظبت الخباًً د هو ٌؼمل  % 18,266الػامل الشاوي ًكظس  -

خُث ؤن لهرًً الػامخحن ددز خظاض في حرب الظابدحن خُث ًجب ؤلاهخمام بالخـمُم 

اإلاػمازي لخكىدم البُئي باإلكاقت إلى إوؼاء نسى طُاخُت د مساقو جسقيهُت د خدماجُت جدترم 

الوابؼ البُئي لخمىوهت، يما ٌػخبر الاطخهساز البُئي غىـسا مهما في اطخهواب ايبر غدد مً 

. الظابدحن

الػوامل اإلاىاخُت، الػوامل ) مً وظبت الخباًً د هو ٌؼمل 12,843%الػامل الشالث ًكظس -

 غلى جشمحن اإلاوازد الوبُػُت د الشهاقُت د خُث ًجب الػمل (الوبُػُت د الوبوؾساقُت

خُت د جوظُكها لخدمت د جسنُت الظُاخت البُئُت   .الخاٍز

ت د الشهاقُت،  ) مً وظبت الخباًً د هو ًلم 10,272%الػامل السابؼ ًكظس - اإلاوازد البؼٍس

ؾسض زدح الشهاقت الظُاخُت في ؤهالي اإلاىوهت  د بالخالي هجد ؤهه ًجب الػمل غلى (الخؿت

ًا بالظُاح، يما د ال بد مً  الظُاخُت د اإلاخػامخحن في الهواع الظُاحي باغخبازهم ايثر اخخٍا

ت الخهخُدًت د الحسف بػسق مىخجاتهم غلى الظابدحن  .حصجُؼ ؤصحاب اإلاهً الُدٍد

 

 



إلاخاالث و املساحع 

                                                           
  )الداخخُت الظُاخت ( البخد في الاهخهاُ ؤد شمان، إلى شمان دمً مٍان إلى مٍان مً ؤلاوظان اهخهاُ ؤجها غلى حػسف الظُاخت-  *

 .طىت غً دجهل طاغت 24 غً جهل ال ؤن  ًجب إلادة
، مجخت اجداد الجامػاث الػسبُت الكىدم البُئي يإخد مهوماث الجرب لخظُاخت البُئُتطازة غاهل د آخسدن، –  1

، مـس، ًوهُو   .01: ، ؾ 2008لخظُاخت د اللُاقت، اإلاجخد الخامع ، الػدد ألاُد
ت، الػددالسياخت البيئيت وأثسها على التىميت في املىاطم السيفيتؤخالم خان، - 2 ، 07، مجخت ؤبدار انخـادًت د إداٍز

 .226: ، ؾ 2010حوان 
ت الوانت همالظابدون -   ****  .طابذ ًل دقو مخوخباث الظُاخُت اإلاػالم ؿاخبت اإلالُكت الددلت حظخوغبها التي البؼٍس

 .230: ، ؾ مسحع سبم ذكسهؤخالم خان، -  3
ًافي، -  4  .61:، ؾ 2004داز مؤطظت زطالن ، طوزٍا،الظُاخت البُئُت اإلاظخدامت،مـوكى ًوطل 
، اإلاجخت الػسانُت لبدور الظوم د خماًت الاصالت التفاعليت بين السياخت و البيئت املستدامتطالم خمُد طالم، -  5

 .95:  ؾ الػسام،،02،2009، الػدد 01اإلاظتهخَ، مجخد 
 .3: ، ؾ 2012، السيً ألاخلس، الوب د الصحت، بددن بخد وؼس،السياخت البيئيتماحد غباض مدمود،  - 6
 .هفس املسحع و الصفدت سابلا - 7

ًادمُون لخيؼس د الخوشَؼ، ألازدن، ؤلادازة الظُاخُت الحدًشت،طمس السقهي السخبي، -  8  .82، ؾ 2014 ألا
ًت الهىدطت، حامػت غحن ُ، مريسة ماحظخاز، ىجإزحراث اإلاجخمػاث اإلادخُت غلى ميؼأث الظُاخت البُئُتلُلى مدمد ،  _ 9

 .154: ، ؾ2005ػمع، مـس، 
س دانؼ الظُاخت البُئُت في حىوب الػسامطػد ابساهُم خمد، -  10 ًادًمُت الػخمُت، الػسام، جوٍو ،ؾ 2009، اإلاجالث ألا

 :07. 
هُا، الػدد مهوماث د مؤػساث الظُاخت في الجصابسخالد ًواغ، - 11 ، الظداس ي 00، مجخت انخـادًاث ػماُ اقٍس

هُا، حامػت خظِبت بً بوغلي، الؼخل،الجصابس، ؾ2004الشاوي،  .219:، مخبر الػوإلات د انخـادًاث ػماُ اقٍس


