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  بسم هللا الرحمن الرحیم

 األولى

  مقدمة عن علم االجتماع السیاحي والسیاحة

   عناصر المحاضرة

  مقدمة عن علم االجتماع السیاحي  

 الفرق بین االنتقال والسفر والسیاحة  

 تاریخ السیاحة ونشأتھا  

 السیاحة في العصور القدیمة  

 السیاحة في العصور الوسطى  

 حة في العصور الحدیثةالسیا 

 مقدمة عن علم االجتماع السیاحي        

 علم االجتماع السیاحي فتعری  
ھو فرع من فروع علم االجتماع العام یھتم بدراسة الظاھرة السیاحیة والمجتمع السیاحي وما یتعلق بھما من ظواھر  -

  الخ..ومشكالت وعالقات وخدمات وتفاعالت
س في بعض الجامعات العالمیة وبعض أحدث فروع علم االجتماع نشأةً ویعتبر علم االجتماع السیاحي من  - ، حیث یدرَّ

  .الجامعات اإلقلیمیة والمحلیة حدیثاً 
  الفرق بین االنتقال والسفر والسیاحة  
 ھو انتقال اإلنسان من أجل تلبیة احتیاجاتھ األساسیة قدیما ویغلب علیھ عدم التخطیط :االنتقال .  
 الخ.. ن مكان إلى آخر ألسباب متعددة سیاحیة أو تجاریة أو دینیة أو تعلیمیةاالنتقال مھو  :السفر :   
 ھي نشاط السفر المخطط بدقة لغرض محدد كالترفیھ أو المتعة أو االستجمام  :السیاحة.  
 فالسیاحة ھي سفر وانتقال، ولیس االنتقال أو السفر بالضرورة سیاحة : فالعالقة بینھم عالقة عموم وخصوص 
 خ السیاحة ونشأتھاتاری:   
م اعتاد اإلنسان االنتقال من مكان إلى آخر طلبا لتلبیة حاجاتھ األساسیة من مأكل ومشرب ومسكن - َ وكان . الخ..منذ القِد

ً على األقدام، وغیر مقید بوقت وال حدود سیاسیة، وكان ما یعیقھ ھي العوائق  یقطع من أجل ذلك مسافات طویلة سیرا
ً . بال وغیرھا من عوامل طبیعیةالطبیعیة كالبحار والج لم یكن یخضع كما أن انتقال اإلنسان في العصور القدیمة جدا

  .ألي تنظیم
ثم بدأ اإلنسان باالستقرار بجانب زراعتھ التي تطورت ، مما اضطره إلى ممارسة نوع من التجارة لتسویق منتجاتھ  -

  . الفائضة عن حاجتھ واالنتقال بھا لعدة أماكن
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وانتقل أیضا الكتشاف العالم الجدید، وانتقل لغرض .نسان أیضا إلى أماكن العبادة قاطعا مسافات طویلةكما انتقل اإل -
سیطا من السیاحة بمفھومھا التعلم والتعلیم، واالستشفاء وغیرھا من األغراض، وعند ذلك عرف ومارس نوعا ب

 البسیط
 قبل القرن الخامس المیالدي: السیاحة في العصور القدیمة   
أول الرحالت لتبادل البضائع التي تفیض عن احتیاجاتھم الشخصیة  ”السیاح الحقیقیون“مارس التجار  حیث -

  .والمجتمعیة
 . لدیھم” رغبة السفر” ئة من الرحالة والسیاح الذین كان دافعھم الوحید للرحلة ھو المتعة وتحقیقباإلضافة إلى ف -
 انت ألسباب منھاویمكن القول أن رحالت اإلنسان في العصور القدیمة ك:   

فالیونانیون . وتكوین عالقات متبادلة مع القبائل والدویالت المجاورة أو البعیدة، أو للتجارة :تحقیق الفائدة -١
 .قاموا بتك الرحالت  والفینیقیون والھنود والصینیون

ومثال ذلك  وذلك من أجل اكتشاف العادات والتقالید وأسالیب الحیاة لدى الشعوب األخرى :حب االستطالع - -٢
   .”ھیرودوت” المؤرخ اإلغریقي

   الخ.. كالصینیین والرومان واإلغریقوكان بھدف زیارة األماكن المقدسة لدى مختلف الشعوب  :الدافع الدیني  -٣
في كل ما سبق من دواع لالنتقال والسفر كانت تمارس نوع من السیاحة وان لم تكن مقصودة وإنما على ھامش  -

  رة واالكتشاف والدافع الدینيالدافع الحقیقي كالتجا
 المیالدي ١٤- ٨من القرن : السیاحة في العصور الوسطى   
حیث كان اتجاه السفر والسیاحة للتجارة والحج والعلم والرحالت، قد ازدھرت السیاحة في البلدان اإلسالمیة وفي  -

  . لعلماء والمثقفین إلیھاكانت مصدر إشعاع تجاري وعلمي ، فجلبت التجار وا ”قرطبة“فمدینة . أسیا وأوربا
بالعدید من الرحالت مارس فیھا نوعا من السیاحة، وألف كتابھ  ”ابن بطوطة“كما قام بعض الرحالة العرب مثل  -

  .دون فیھا ما شاھده أثناء رحلتھ إلى أسیا وإفریقیا ”تحفة األنظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار” الشھیر
 االیطالي” مارك بولو“، وقام ھارون الرشیدفي عصر  بغدادبزیارة إلى  ”ارلمانش“اإلمبراطور الفرنسي كما قام  -

  .، وتم خالل ما سبق من رحالت ممارسة نوع من السیاحة فلسطین وأرمینیا وجزیرة العرب والصینبرحلة إلى 
 كما ساھم األغنیاء الذین لدیھم فائض من مال ووقت ببعض الرحالت السیاحیة -

   المیالدي إلى اآلن١٥من القرن : الحدیثة السیاحة في العصور 
أسھموا في  ماجالنو فاسكودیجاماو  فكلومبوسفي عصر النھضة، ” علمیة واكتشافات جغرافیة“ لقد حدثت تغیرات  -

  .تقدم السیاحة بمفھومھا الحدیث
ستغلین في ذلك اتجھ السیاح إلى القارات الجدیدة عابرین البحار والمحیطات ، م المیالدي) ١٨(القرن وفي آخر  -

م والتطور في وسائل المواصالت من بریة وبحریة ّ   .التقد
تطورت صناعة الطائرات المدنیة والسیارات والقطارات والطرق والفنادق ، كما تطورت  الحرب العالمیةوبعد  -

  .مجمل البنیة التحتیة للسیاحة
  .سھمت في دفع السیاحة بمفھومھا الحدیثكما حدثت تغیرات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة في المجتمعات أ -
  .كما كان لزیادة األجور وزیادة أوقات الفراغ لدى الناس دور في تطور السیاحة -
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 حمن الرحیمبسم هللا الر

  الثانیة

  تعریف السیاحة والسائح
 وعوامل تطور السیاحة في القرن العشرین

 عناصر المحاضرة

 لماذا ؟.تعدد مفھوم السیاحة. 
 لماذا یجب الوصول لتعریف محدد للسیاحة.. 
 تعریفات السیاحة والتعلیق على كل منھا. 
 تعریف السائح. 
 عوامل تطور السیاحة في القرن العشرین  

  
 تعدد مفھوم السیاحة ؟ لماذا 
 مفھوم السیاحة وتعریفاتھا  

ومكوناتھا وطبیعتھا فتناولوا جوانبھا المختلفة من نفسیة واجتماعیة  بذل الكثیر من العلماء جھودھم لتعریف السیاحة -
ً لوجھة كل منھم. الخ..واقتصادیة وثقافیة وسیاسیة   .األمر الذي أدى إلى تعدد تعریف السیاحة واختالفھا وفقا

 لماذا یجب الوصول لتعریف محدد للسیاحة.. 
 :یجب تعریف السیاحة تعریفا دقیقا ألن ذلك یسھم في التاليوفي ھذا الصدد  -

           .تنظیم العمل بین مختلف الھیئات والمؤسسات الدولیة المھتمة بالسیاحة، ویمنع من تداخل اختصاصاتھا  -١
فیما یتعلق بدور كل ،وقطاعاتھا ومؤسساتھا العامة والخاصة  لدولةالتنسیق والتعاون بین كافة أجھزة ایؤدي إلى  -٢

 .منھا عن تنفیذ الخطط والبرامج السیاحیة التي تربط باالتجاھات االجتماعیة واالقتصادیة للمجتمع ككل
 .إجراء البحوث والدراسات التحلیلیة واإلحصائیةللسیاحة في  یساعد التعرف المحدد -٣
 . لسیاحي ورسم سیاستھالتخطیط ایساعد في عملیة  -٤
   .كعلم لھ أصولة وقواعدهاستفادة العدید من الجھات العلمیة والعملیة واإلداریة والمھنیة عند دراسة السیاحة  -٥
 والتعلیق على كل منھا تعریف السیاحة. 
 : التعریف اللغوي -
-  ً َ یسیحُ سیاحة مام وغیره، ویقال للماء بمعنى تنقل في األرض للنزھة والفرجة واالستج: السیاحة ھي مصدر ساح

 .إذا جرى على األرض: ساح
 .لفظ مستحدث في اللغة الالتینیةفھو  ”Tourism”أي یجول ویدور، أما كلمة  ”To Tour”وفي اللغة االنجلیزیة -
ف ” م١٩٠٥“عام في   -١ ّ من الحاجة  تنبثقظاھرة من ظواھر العصر الحدیث :  السیاحة بأنھا ”جویر فرولر “عر

على الراحة واالستجمام وتغییر الجو واإلحساس بجمال الطبیعة وتذوقھا والشعور بالبھجة والمتعة  لللحصوالمتزایدة 
  .ي مناطق ذات طبیعة خاصةفمن خالل اإلقامة 

 .وقد تناول ھذا التعریف ببعض النواحي التي تشبعھا السیاحة معنویا ونفسیا -
فھا الخبیر االقتصادي ”م١٩١٠“في عام  -٢ ّ اصطالح یطلق على كل العملیات المتداخلة  :أنھاب ”ھیرمان فون” عر

 وخصوصا االقتصادیة المتعلقة بدخول األجانب وإقامتھم المؤقتة وانتشارھم داخل وخارج حدود منطقة أو دولة معینة
ز ھذا التعریف على جوانب اقتصادیة مھمة للحركة السیاحیة - ّ   .وقد رك
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مجموعة العالقات المتبادلة التي تنشأ بین الشخص : نھا بأ  ”جالكسمان“  عرفھا السویسري ”م١٩٣٥“في عام  -٣
 .الذي یوجد بصفة مؤقتة في مكان ما وبین األشخاص الذین یقیمون في ھذا المكان

 تضمن ھذا التعریف مفھوم اإلقامة المؤقتة للسائح وھو مفھوم مھم في السیاحة -
ة للربح والتي یقوم بھا اإلنسان بعیدا عن مقر جمیع األنشطة غیر المحقق: بأنھا “لیفیة “عرفھا  ”م١٩٣٨“في عام  -٤

 . إقامتھ المعتاد
وھذا التعریف یستبعد عنصر الربح واالستفادة المادیة من جمیع األنشطة التي یقوم بھا السائح، وھو قریب من  -

 . المفھوم الحدیث للسیاحة
یم األشخاص في مكان ما خارج أي نوع من الحركة التي بمقتضاھا یق:  بأنھا ”جولدن“ عرفھا  ”م١٩٣٩”في عام -٥

 . بالدھم بشرط عدم اعتبار ھذه اإلقامة إلغراض الكسب الدائم أو المؤقت
 بتعریف قریب من السابق ”ترویزي“ عرفھا ”م١٩٤٠“في عام  -٦

  وفي ھذا التعریف أیضا یتم التركیز على أن ال تتضمن سیاحة الفرد أي نشاط ربحي -
مجموعة العالقات والظواھر التي تنشأ من السفر  :بأنھا ”وكرافھینكز “ عرفھا كل من ”م١٩٤٢“في عام   -٧

  .واإلقامة المؤقتة، طالما أنھا ال تؤدي إلى إقامة دائمة وال تتضمن أي نشاط اقتصادي للكسب المادي
مجموعة من التنقالت البشریة واألنشطة المترتبة علیھا والناتجة عن :  بأنھا ”دي مایر“  عرفھا ”م١٩٥٢”في عام  -٨

  .بتعاد اإلنسان عن موطنھ تحقیقا لرغبة االنطالق الكامنة في الفردا
درج ھذا  - ُ في ھذا التعریف تركیز على بعض دوافع السیاحة وھو الرغبة ففي التعرف على الجدید والمجھول وقد أ

  القاموس السیاحي في مونت كارلوالتعریف في 
الناجمة عن التغییر المؤقت واإلرادي  قات والخدمات مجموعة العال:  بأنھا ”بیرنیكر“  عرفھا ”م١٩٦٤”في عام  -٩

 .لمكان اإلقامة دون أن یكون الباعث على ذلك أسباب العمل والمھنة
  .نشاط یتعلق بالعمل والمھنة للسائح في ھذا التعریف تحدید شرط اإلرادة، والبعد الزمني وعدم اشتمال السیاحة أي -
نشاط شدید الحساسیة نتیجة لتدخل العوامل السیاسیة في ظل : بأنھا ”بیتر جریج“ عرفھا  ”م١٩٧٠”في عام - ١٠

 .السیطرة الحكومیة السائدة للدولة المضیفة
وفي ھذا التعریف إشارة ألحد أبعاد السیاحة وھو البعد السیاسي خاصة في البالد المضیفة للسائح حیث تلعب  -

  .السیاسة دورا في تحدید نمط السیاحة

مجموعة العالقات والخدمات المرتبطة بعملیة تغییر :  بأنھا ”صالح الدین عبدالوھاب “ عرفھا ”م١٩٩٠”في عام - ١١
ویعد ھذا التعریف من التعاریف الحدیثة للسیاحة حیث یحدد .المكان تغییرا وقتیا وتلقائیا ولیس ألسباب تجاریة أو حرفیة

وعالقات أخرى معنویة إنسانیة تنتج من تعامل  العالقات والخدمات المادیة التي ینتفع بھا السائح مقابل دفع أجر مادي،
 السائح مع شعوب  الدول التي یزورھا ثقافیا وسلوكیا واجتماعیا

  تعریف السائح 
  م١٩٣٧إلى عام من كافة الجھات المعنیة  یعود االھتمام بالوصول إلى تعریف مقبول ومتفق علیھ -
 آنذاك  قامت لجنة الخبراء اإلحصائیین التابعة لعصبة األممحین   -
 .عن أربع وعشرین ساعةعتاد اإلقامة فیھا لمدة ال تقل اكل شخص یزور بلدا غیر البلد التي : بتعریف السائح بأنھ -

 : وعلى ھذا فإن الفئات التي لم تعتبرھا اللجنة من ضمن السائحین ھي 
 .األشخاص الذین یسافرون إلى بلد ما بغرض الحصول على وظیفة ھا -
 األشخاص الذین یأتون لإلقامة الدائمة # حل التعلیمیة الدارسون بمختلف المرا -
 المقیمون في مناطق الحدود#  المسافرون الذین یعبرون إلى بلد آخر  -
 األشخاص الذین یقیمون في بلد ویعملون في بلد مجاور  -
ع التعریف السابق تعریف آخر لمنظمة السیاحة الدولیة - ِ  التابعة لألمم المتحدة) W.T.O(وقد تب
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كل شخص یقیم خارج موطنھ المعتاد لفترة تزید على أربع وعشرین ساعة، على أن ال تتحول :  أن السائحوھو   -
 .ھذه اإلقامة إلى إقامة دائمة

في اإلحصاءات السیاحیة وجمع البیانات المتعلقة بھا وتبویبھا وذلك  التعریف األول ھو المستخدم إلى اآلن -
  .بالنسبة لغالبیة دول العالم 

  
  تطور السیاحة في القرن العشرینعوامل 

خاصة في عنصر األمان ) بحریة - بریة -جویة( المختلفة التطور الكبیر والتغیر المستمر في وسائل النقل  -١
 .األمر الذي كان لھ أثر بالغ على السیاحة والسفر الدوليوالسرعة، 

سرعة نقل األخبار المختلفة وقت مع سھولة و) المرئیة -المسموعة -المقروءة( تقدم وسائل اإلعالم وتنوعھا  -٢
حدوثھا عبر قارات العالم ودولھ، وما یترتب على ذلك من زیادة رغبة األفراد في السفر وزیادة بالد جدیدة 

ف على ما سمعوه أو شاھدوه  .والتعرّ
ن مع ارتفاع مستویات المعیشة وزیادة متوسط دخل الفرد في كثیر م التحسن المطرد في النواحي االقتصادیة  -٣

 . جعل ھناك فائضا ینفق في جزء منھ في السیاحةدول العالم، مما 
تطبیق العدید من التشریعات العمالیة في الدول  نتیجةالمدفوعة األجر  تزاید أوقات الفراغ واإلجازات السنویة  -٤

انعكس ذي إلى ارتفاع المستوى االجتماعي والثقافي والعلمي لشعوب ھذه الدول وال ، باإلضافةالصناعیة الكبرى
 .على االتجاه إلى السیاحة واالھتمام بھا

 مما أسھموحرصھا على تنمیتھا وتخطیطھا وإیجاد الحلول المناسبة لمشكالتھا،  تشجیع الدول المختلفة للسیاحة  -٥
 .في تقدم السیاحة وانتعاشھا

غیر الحكومیة، والتي  الحكومیة منھا أو) المحلیة -اإلقلیمیة - الدولیة( قیام العدید من المنظمات والھیئات  -٦
وتعاونھ إلیجاد  وإثارة اھتمام المجتمع الدوليوالوعي السیاحیین،  ورفع العائداستھدفت تنظیم العمل السیاحي، 

 . مستقبل أفضل ینعم فیھ اإلنسان بالرخاء والسالم
  

  تم بحمد هللا 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الثالثة

 نشأة وتطور علم السیاحة

  عناصر المحاضرة

 نشأة وتطور علم السیاحة. 
 المستقبل السیاحي في العالم. 
 نشأة وتطور علم السیاحة. 
 بوجود اإلنسان على وجھ األرض یرتبط جزء منھا، وربما فھي قدیمة جداعندما نتحدث عن السیاحة  -
 .فاھیةمن الرجدیدة، ومستوى متزاید  لنفسھ أبعادا معرفیة، ویضیف  حل وترحالفاإلنسان منذ القدم وھو في   -
 ونظریاتھ ومناھجھ علم السیاحة كعلم لھ أصولھ وقواعده، بل عن عن ظاھرة السیاحةونحن ھنا ال نتحدث  -
 . بالعلوم االجتماعیة األخرىمقارنة  العلوم الحدیثة نسبیافیعتبر من   -
 مقارنة بالعلوم االجتماعیة األخرى قفزات سریعة نسبیالكن في ذات الوقت فقد قفز علم السیاحة  -
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 القرن التاسع عشرفي منتصف  قامت الثورة الصناعیةفلقد   -
في  التطور المذھلحتى یسایر  علم السیاحةبرز ، لذا المواصالت والنقل، وتقدم وسائل تطور العلوموأدى ذلك إلى   -

 حركة السیاحة الدولي
وذلك بعد  ة الدولیةحركة السیاحبما یتوافق مع  قد تطور تطورا ملحوظاأن علم السیاحة  ”دوجالس بیرس“ویرى  -

  الخمسیناتبدایة مع  الحرب العالمیة الثانیة
 ویرجع ذلك إلى: 
التي أدت إلى تحسن طرق ووسائل اإلنتاج مما أدى إلى توفیر الجھد اإلنساني، وأدى إلى  التطورات التكنولوجیة -١

 .السیاحةتحسن ظروف العمل وأوقات الفراغ واإلجازات الممنوحة بأجر مما أدى إلى االتجاه إلى 
 وبالتالي تقارب المسافات تطور وتقدم وسائل النقل والمواصالت واالتصاالت -٢
 .، وانتشار المعرفة، وانتشار السالم العالمي مما أدى إلى تقارب الشعوبسھولة تبادل الخبرات  -٣
ھزة اإلعالم وانتشارھا، خاصة بعد التطور الھائل في وسائل وأج تطور األفكار الثقافیة واالجتماعیة والعلمیة  -٤

 .المسموعة والمقروءة والمرئیة
 .، بل والمجتمع الدولي بالسیاحة اقتصادیا واجتماعیا وسیاسیاتزاید اھتمام المنظمات والھیئات الدولیة  -٥
 قفز علم السیاحة مواكبا لتطور السیاحة القرن الماضيمن  بدایة التسعیناتوحتى  الثمانیناتأما في   -
 كلیات والمعاھد واألكادیمیات عالمیابعض ال ضمن مقرراتفأصبح   -
 تطور الدراسات السیاحیة عدد من المتغیرات التي دعمتباإلضافة إلى   -
عموما  أقسام اھتمت بالسیاحةفي السیاحة، فھناك  بأبحاث تطبیقیةحیث قامت العدید من األقسام العلمیة بالجامعات   -

 والسفر یة، بل وأبحاث عن الرحالتتقدیم التقاریر واإلحصاءات واألبحاث االقتصاد من خالل
تشمل النواحي النفسیة واالجتماعیة واالقتصادیة  بأبحاث مساعدةفي بعض الجامعات  قامت بعض األقسامبینما   -

 .الخ ...الفنادق والمطاعم والمسارح وتحسین البیئة اإلنسانیة  مثلوالھندسیة والتخطیط المتحضر، 
س من خالل أصبحت السیاحة العقدین الماضیینوفي  - البد أن  نظام معینمختلف فروع المعرفة، ولیس ھناك  تدرَّ

دعلم السیاحة على الباحثون والدارسون  یطبقھ فروع  یمكن دراستھ من خاللللمعلومات، حیث  وال نظام موحّ
 .المعرفة المتخصصة

المادي الذي یعود على المناطق  التحلیالت االقتصادیة والعائد ترتكز علىللسیاحة  معظم الدراسات األولیةولقد كانت  -
 . الخ.. تعیین الموظفین والعملة الصعبة التي ینفقھا السیاح  من حیثالمستقبلیة للسیاح 

مقابل التأثیرات الثقافیة واالجتماعیة للسیاحة ودراستھا  باختیار المؤثراتقام عدد من الدارسین  األعوام األخیرةوفي  -
 .االقتصادیة

والسلوك  - قیمة النظم  ر فيیللتغی الطرق التي تسھم بھا السیاحة: للسیاحة ھي  اعیة والثقافیةالمؤثرات االجتموتعد  -
 -الید والتق -والطقوس  - واالتصال  -والمستوى المعیشي أو الطبقي  - وأسلوب الحیاة  -والعالقات العائلیة  - الفردي 

 .والنظم الجماعیة
 ھيتنصب دراسة المؤثرات االجتماعیة والثقافیة لل ٍ   -:سیاحة من ثالث نواح
 .واتجاھاتھ المتعددة - ومتطلباتھ من خدماتھا - من حیث دوافعھ للسیاحة :السائح -١
 .وأسلوب تحسین تقدیم الخدمات السیاحیة -  وخدماتھا -شكلھا  :الضیافة -٢
 .بلیةنتائجھ وتوقعاتھ المستق بینھما وما االتصال الطبیعيوتھتم بدراسة  :العالقات بین السائح والمضیف -٣
  في العالمالمستقبل السیاحي  •
م التكنولوجي الھائل خالل الفترة  - ّ وسوف یؤثر ھذا  )م٢٠٢٠  -   ٢٠٠٠(بین العامینمن المتوقع أن یتواصل التقد

م في جمیع  ّ  جوانب الحیاةالتقد
 رینیقلل احتكاكھ باآلخالخدمات اآللیة التي ستوفرھا التقنیة، مما  االعتماد علىوسیضطر اإلنسان إلى   -
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تحقیق  دروا رئیسیا فيوسوف یفقد اإلنسان الحیاة االجتماعیة، وسیتوق لمخالطة اآلخرین، وسوف تلعب السیاحة   -
 .االتصال بین الناس

 وبشكل عام یمكن اختصار المستقبل السیاحي الجوانب التالیة: 
ناتھم المالیة لھدف السیاحة، من الناس الذین یرصدون جزءا من مواز جزءا عادیا من طبیعة حیاة كثیرأصبح السفر  -١

لم یكن كبیرا، وإن كان قد ساھم   تأثر حركة السفر الجوي والبري والبحريفي أوقات الركود االقتصادي فإن  وحتى 
 .للسیاحة وقضاء اإلجازات تقلیل حجم الموازنات المرصودةفي 

عناصر الجذب  خزونھ الھائل منلمسیاحي في المستقبل القریب، نظرا  الشرق األوسط أھم سوقیتوقع أن یشكل  -٢
 .السیاحي

 سائح ملیون ٦٣٧یتوقع أن یصل عدد السیاح إلى   -٣
 .ملیار دوالر ٥٢٧لتصل إلى  %٩٠بنسبة وعائدات السیاحة ستزداد  

 .مرھون باالستقرار السیاسيالسریع، وان كان ذلك  في الدول النامیة في النموتستمر السیاحة الداخلیة   -٤
 .السیاحي فیھ نظرا لتنوع عناصر الجذبسیاحي سنوي  بأعلى معدالت نمویتمتع  لمحیط الھاديإقلیم آسیا واسیظل   -٥
 السنویة الطویلةالسیاحة  ویستبدلونأسواق سیاحیة جدیدة،  سیدفعھم إلى البحث عنفإن ھذا  نظرا لخبرة السیاح  -٦

 . متعددة لفترات قصیرةبسیاحة 
 .وممارسة الریاضة والمغامرة والسیاحة الثقافیة والریفیة االستجمام یزید اإلقبال على سیاحةیتوقع أن   -٧
سیاحي في  ودمج أكثر من نوع، الرحلة السیاحیة الواحدةالبریة والبحریة والجویة في  وسائط النقل سیتم الدمج بین  -٨

 .الرحلة السیاحیة الواحدة
 .أخرى لھا مزاحمة أشكال، رغم سیاحة الشواطئ األكثر انتشاراستبقى   -٩

 .وإدارة الخدماتتخطیط السیاحة  استخدام الكمبیوتر فيفسیزداد  االتصاالت التقنیةفي  للتطور الھائل نظرا - ١٠
حلول  مع االھتمام بوضعالتخطیط العلمي الشامل للنشاط السیاحي في كثیر من دول العالم ،  سیتم تبني أسلوب - ١١

 .بالمشكالت البیئیة واالجتماعیة في السیاحة
بحجة الترویج وتلوثھا  بالتقلیل من تدمیر الطبیعةتطالب  وستظھر جمعیاتفي العالم،  یئيسیتطور الوعي الب - ١٢

 .السیاحي
 .من حدود األرض  إلى سیاحة أبعدسیتجھ نظر المھتمین بالسیاحة  ١٣

  تم بحمد هللا 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الرابعة

 عالقة علم السیاحة  بالعلوم األخرى

  عناصر المحاضرة

 حة وعلم االجتماعالسیا: أوال. 
 السیاحة والتاریخ واآلثار: ثانیا 
 السیاحة والقانون والسیاسة: ثالثا 
 السیاحة وعلم النفس: رابعا 
 السیاحة واالقتصاد: خامسا 
  السیاحة والتقنیة واإلدارة: سادسا 
 السیاحة والبیئة الصحة العامة: سابعا 
 السیاحة والعلوم األخرى : ثامنا 
 م األخرىعالقة السیاحة بالعلو 

، وبرز علم علم لھ أصولھ ومفاھیمھ، وأصبحت السیاحة  فروع المعرفةمختلف  من خاللأصبحت السیاحة تدرس  -
نفسیا وجسمیا وذھنیا في میادین  ھفي حلھ وترحال تحقیق وإشباع رغباتھباإلنسان یستھدف  كعلم لصیقالسیاحة 

 .لم السیاحة والعلوم األخرىتبرز الصلة الوثیقة بین ع طار ھذا التشابكإوفي   .عدیدة
 السیاحة وعلم االجتماع: أوال. 
من  یختص بكل ما یتعلق باإلنساناجتماعي بعلم االجتماع، حیث إن علم االجتماع  كنشاط إنسانيتتصل السیاحة  -

ظواھر الوصول إلى قواعد یمكن من خاللھا فھم البھدف المحیطة ،  باإلنسان وبیئتھالناحیة االجتماعیة ، وما یتعلق 
 .االجتماعیة وتفسیرھا والتنبؤ بمستقبلھا

وعالقتھا باألنظمة القائمة،  البد من التعرف على النظم االجتماعیةالسیاحة وتسویقھا وتنمیتھا  تنشیطوحتى یمكن   -
لتي ا واألسبابالعادات والتقالید السائدة بالمجتمع،  باإلضافة إلىاألخرى من اقتصادیة وسیاسیة وقانونیة وأخالقیة، 

 واھم المشكالتورائھا  والدوافعاألفراد والجماعات من الجنسیات المختلفة،  وسلوكساعدت على تكوینھا، 
لكي تبنى عند رسم السیاسات ووضع الخطط السیاحیة  االستعانة بھالتي تسببت فیھا، وما یمكن  والعواملاالجتماعیة 

                      .                               على حقائق وأسس علمیة
 في رؤیة علم االجتماع للسیاحة عدد من وجھات النظر للسیاحة كما یلي »م١٩٨٤كوھین « وقد حدد :                                       
 .تجاريالسیاحة والضیافة على أساس  -١
 .وقت الفراغحدیث لقضاء  كنشاطالسیاحة   -٢
 .شيء حدیث یختلف عن السفر التقلیدي  -٣
 .تعبیر عن موضوعات ثقافیة أساسیة  -٤
 .عملیة تبادل ثقافي  -٥
  .نموذج للعالقات الفرعیة  -٦
موضوعات واتجاھات  البحث فيمنھج البحث االجتماعي  یمكن للسیاحة من خاللعلم االجتماع  من خاللكما انھ  -

              - :تتعلق بالتاليأساسیة في السیاحة 
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 .البحث في السیاحة ذاتھا  - أ
  .لعالقة بین السیاح والسكان المحلیینالبحث في ا   - ب
 .البناء الوظیفي للنظام السیاحي   - ج
 .آثار السیاحة المتعددة على المجتمع  - د
 السیاحة والتاریخ واآلثار: ثانیا: 
بجذوره الماضیة، وبالعزم على المضي قدما  وتتصلالمنجزات التي یفاخر اإلنسان بتحقیقھا،  التاریخ واآلثار ھي من -

والسیاحة . للعبرة والمتعة وتذكر الماضيإلیھا اإلنسان لیرتحل  فاآلثار الصامدة عبر الزمن تشدلذا  .نحو المستقبل
 زیارة المعالم، متمثلة في زیارات ثقافیة في اغلبھا: ما ھي إال عبارة عن  منتصف القرن الماضيتعتبر وحتى 

 . النمط الترویحيلذا تشجع السیاحة ھذا . التي تحكي جھود اإلنسان التي حققھا في الماضي األثریة والمتاحف
 السیاحة والقانون والسیاسة: ثالثا: 
تتعلق بالعدید من  ذلك مجموعة من قوانین وتشریعات ونظمیحكمھا في  لفعالیات محلیة ودولیةتمتد السیاحة  -

طار القوانین إسیق في ضرورة تفرض التنالمجتمعات اإلنسانیة، وھذه القوانین رغم تباینھا من مجتمع آلخر، إال أنھا 
 .بما یكفل تحقیق أھداف السیاحة الدولیة الدولیة والمحلیة

 .وتنشیط فعالیاتھا ودعم السیاحةحمایة السائح وحقوقھ،  خالل التشریعات والقوانین الدولیة والسیاسیة یمكنلذا فمن  -
 خاصة في إجراءاتھا الدول، تھتم السیاحة بالقوانین والتشریعات السیاسیة التي تفرض وعلى المستوى المحلي -

واالستثمار  - والتوظیف  -والضرائب  -والجمارك  -وأنظمة النقد  -واإلقامة  - والتأشیرات  -  والخروج   -  الدخول(
     واآلداب العامة -والتقالید  -والصحة  - والمناطق األثریة  - والبیئة  -وحمایة السائحین  - واستغالل األراضي 

خاصة فیما یتعلق بقواعد وتصاریح تشغیلھا وشروطھا   )والسلع السیاحیة -والفنادق  - فضال عن صناعة النقل
بع فیھ ومواصفاتھا ّ األمر الذي یتطلب ضرورة التعرف علي . نواحي قانونیة ذات تأثیر على السیاحة، وكل ذلك یت

 . طبیعتھا والعمل بموجبھا
 السیاحة وعلم النفس: رابعا : 
    . الخ... بمعالجة سلوك اإلنسان ودوافعھ الداخلیة وانفعاالتھ ومیولھالتي تھتم  المعرفة احد فروعیعد علم النفس  -

لدى  یتم االھتمام بكل تلك الجوانب النفسیةوفي السیاحة . وما یترتب على ذلك من ردود أفعال وعالقات مع اآلخرین
من وذلك   تھتم باإللمام بكل تلك الجوانباحة في نھایة األمر، لذا فإن السی ھو إنساناإلنسان، فالسائح والمستضیف 

على أساس دراسة اتجاھات ورغبات بتخطیط السیاحة وبرامجھا تھتم ، فالدول أجل إنجاح السیاحة وتحقیق أھدافھا
لتقدیم الخدمات السیاحیة للسیاح، تحقیقا  تدرس األسالیب المناسبةالمختلفة، لیس ھذا فحسب بل أیضا  السیاح

 .بثقافاتھا المختلفة تقارب الشعوبھدف عام للسیاحة یتمثل في  وتحقیقنفسي في وجھتھم السیاحیة، الستقرارھم ال
 السیاحة واالقتصاد: خامسا : 
العملیة اإلنتاجیة والتسویق للمنتجات واألنشطة أھمیة  تركز علىمتطورة في االقتصاد  ظھرت دراساتلقد  -

 المحلیة في تنمیة السیاحة  واستخدام البضائعثمن وتحلیل الفائدة، ال بعض القیاسات عن، باإلضافة إلى االقتصادیة
 المبحث األساسي للتحلیالتالمدفوعات التي تنتج عن السیاحة، حیث یعد ذلك ھو  عن طریقالذي یتم  والتوازن 

 .السیاحیة والتي تعود إلى اقتصادیات السیاحة العالمیة
نھم أبالضرورة  فھذا یعنيإقامتھم الدائم إلى مكان آخر بھدف محدد، وبما أن السیاحة ھي انتقال األفراد من مكان  -

في  فالسیاحة تستفید من االقتصادلذا . سواء لإلقامة أو األكل والشرب واالنتقال والمشتریات وغیرھا سینفقون أمواال
ٍ ومناسب،  تخطیط العروض السیاحیة وتجھیزھا وما تتطلبھ من  الحركة االستثماریة السیاحیة، یسھم فيبشكل مغر

تشغیل واستیراد وتصدیر وأسعار صرف وتسویات وعالقات اقتصادیة دولیة، تنشط في نھایة األمر السیاحة الدولیة 
 . والمحلیة وقطاعاتھا المختلفة
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  السیاحة والتقنیة واإلدارة: سادسا : 
، فسرعة الحصول على المعلومة رةأسالیب التقنیة واإلدارة المتطوعلى آخر ما توصلت إلیھ  السیاحة الحدیثةتقوم  -

وغیر ذلك مما یھم  أحوال الطقس وأسعار صرف العمالت وأسعار اإلقامة وتكالیف النقل والمواصالتالسیاحیة، من 
 .التي تعتمد الحواسیب والتقنیة شبكة المعلومات اإللكترونیة المتكاملةحیث یعتمد كل ذلك على . السائح قبل بدء رحلتھ

والدفع واإلسكان والتنقل  خدمات الحجزلقطاع السیاحة، وما یشملھ من  یة اإلدارة المتقدمةأھمھذا فضال عن  -
 . التنظیم اإلداري والتقني الشاملوالتخطیط ، كل ذلك یتوقف نجاحھ على 

 السیاحة والبیئة الصحة العامة: سابعا : 
لتعرض البیئة لمخاطر التلوث عیة، وذلك على الدراسات االجتماعیة والطبی العقدین األخیرینفي  طغت علوم البیئة -

بتعرضھ للعدید من األمراض المزمنة  البلدان المتقدمة أو النامیةسواء في  یھدد حیاة اإلنسانصبح أ، مما المتعددة
 .من خالل تلوث الھواء والماء واألكلالتي انتقلت إلیھ 

استغالل الموارد المھدرة وزیادة المساحات الخضراء، عمار المناطق النائیة وأعلى  بفعالیاتھا المختلفةوتقوم السیاحة  -
      .رحبأنظف وأیوفر بیئة مما 

التي تدمر البیئة وتزید من  المشروعات السیاحیة، تتمثل في جوانب سلبیة للسیاحة غیر المخططةغیر أن ھناك  -
 . دون تغییر أو استنزافیستمتع بھ السائح  سیاحة فطریةتقوم على  والسیاحة الحدیثة. تلوثھا وتغیر فطریتھا

 السیاحة والعلوم األخرى : ثامنا : 
باإلضافة لما سبق من عالقة بین السیاحة وبعض العلوم، إال أن ھناك العدید من العلوم التي ترتبط بعالقة وثیقة  

 :بالسیاحة كالتالي
 .السیاحة والتخطیط -١
 .السیاحة والتسویق -٢
 .السیاحة واللغة -٣
 .السیاحة واإلرشاد السیاحي -٤
 . الخ .... السیاحة وعلم األغذیة -٥

  تم بحمد هللا 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 الخامسة

 عناصر المحاضرة   
 أنواع السیاحة 
 قسام السیاحة بشكل عام أ : 

 . السیاحة الثانویة -٢.     السیاحة األساسیة -١

 قسام السیاحة وفقاً لبعض األسس أ : 

 وفقا لعدد األشخاص  -٢وفقا للغرض أو الباعث               -١

 وفقا لمدة اإلقامة -٤وفقا لوسیلة االنتقال                   -٣

 وفقا الختالف الجنسیات -٦وفقا للنظام الجغرافي                 -٥

 وفقا للحوافز -٨وفقا للسن                             -٧

   وفقا لمستوى اإلنفاق والطبقة االجتماعیة -٩

 یاحةأنواع الس 
للسیاحة أنواع مختلفة، حیث یمكن تصنیف أنواع عدیدة منھا وفقا لعدة أسس، وقد اجتھد المشتغلون بالسیاحة في  -

تحدید أنواع  عدیدة من السیاحة، وابتكروا لھا العدید من التسمیات وفقا للغرض من الرحلة أو طبیعتھا أو طبقا 
 .الخ ... لوسیلة النقل فیھا

 . األنواع أو التسمیات لھا قدر كبیر من األھمیة سواء للمشتغلین بالسیاحة أو للدارسین بھا ومما الشك فیھ أن ھذه -
 م السیاحة بشكل عام اقسأ 
 : السیاحة األساسیة -١
من ناحیة، وترتبط  بمواسم اإلجازات في الدول المصدرة للسیاح، وترتبط غالبا السیاحة ذات الطلب األساسيھي  -

 .ترتبط السیاحة الثقافیة بالعاملین السابقینوأیضا . تضیفة للسیاحبالطقس المناسب للدول المس
 )مغامرات –ترویحیة  –ثقافیة ( ولذا یمكن اعتبار السیاحة األساسیة في مجموعھا -

 
 :السیاحة الثانویة -٢
 ، لذا تتحرك الفنادق وتساعد الشركات السیاحیة، ومختلف األجھزةعندما تنخفض نسبة اإلشغال في الفنادقفتكون  -

لزیادة نسبة اإلشغال یكون ذلك بتخفیض أسعار  لملء الفراغ الحاصل في الفنادقالمستوردة للسیاحة في الدول، 
 . الخ... ، وتسھیل إجراءات الدفع الغرف والخدمات

 . تنشیط السیاحة الثانویةمن  أقل جھداتنشیط السیاحة األساسیة  الجھد المبذول في -
 قسام السیاحة وفقاً لبعض األسسأ 
ھذا وللسیاحة أنواع مختلفة، یجب على المھتمین بالتسویق السیاحي اإللمام بھا وباحتیاجات كل منھا، كما أن بعض  -

 :وعلى كل حال یمكن تصنیف أنواع عدیدة منھا وفقا لعدة أسس. التصنیفات قد تتداخل مع بعضھا
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 وفقا للعدد -٢وفقا للغرض أو الباعث               -١

 وفقا لمدة اإلقامة -٤االنتقال                  وفقا لوسیلة  -٣

 وفقا الختالف الجنسیات - ٦وفقا للنظام الجغرافي                 -٥

 وفقا للحوافز - ٨وفقا للسن                             -٧

  وفقا لمستوى اإلنفاق والطبقة االجتماعیة -٩

 :السیاحة وفقا للغرض أو الباعث على السفر  -١
 واستعادة  بھدف الخروج من الحیاة الروتینیة التي یعیشھا، للترویح عن نفسھیلجا لھا السائح  :حة الترویحیةالسیا

ویمكن . تكون أسبوعیة أو شھریة أو سنویةوقد . الخ ....نشاطھ، سواء كانت في أماكن خلویة أو شاطئیة أو جبلیة
أماكن متعددة ، أو في مكان معتاد متكرروقد تكن في . ھیةاألنشطة الترفیفي ھذا النمط من ممارسة العدید من للسائح 

 .في كل مرة
 كحضور الندوات والمؤتمرات ومعارض من أھم أنواع السیاحة إلشباع الرغبة المعرفیةوتعد  :السیاحة الثقافیة ،

حضارة ما  یعرف خاللھا تاریخ تكون الماكن تاریخیةالكتب، ومسابقات الشعر، والندوات الفكریة والحواریة، وقد 
  .الخ ... 

 لزیارة أقاربھم والتعرف على  یلجأ لھا غالبا أبناء الوطن المھاجرین للخارج وأبناؤھمحیث  :السیاحة االجتماعیة ،
 .سیاحة الجذور أو األصول العرقیةمن السیاحة  ویطلق على ھذا النوع. التغیرات التي حدثت في الوطن

 ق ّ الشراء والتبضع من أھم أھداف السائح في رحلتھ السیاحیة، وعادة ما  بحیث یكون :سیاحة المشتریات أو التسو
 .تسعى الدول الن تكون سوقا تجاریا رائجة، تعرض فیھا المنتجات بأسعار منافسة، وذلك لجذب السیاح

 وتقوم شركات  مجاال خصبا للسیاحةتمثل الھوایات  كالریاضة وزیارة المتاحف والمعارض  :سیاحة الھوایات ،
 .احة على تنظیم تلك السیاحةالسی

 حیث تجذب الجامعات والكلیات والمعاھد العلمیة ومراكز التدریب عددا من السیاح على : سیاحة التعلیم والتدریب
 . مستوى العالم 

 من التشویق واإلثارة، ویعلن عنھا قبل أوقات كافیة  :سیاحة المھرجانات واألعیاد ٍ حیث تخطط على مستوى عال
عدادا كبیرة من السیاح، حیث یستمتعون بالعروض الشعبیة  وما تتمیز بھ من عادات وتقالید تبھر حتى تستقطب أ

 .السائحین
 أو جو توافرت المیاه المعدنیة أو الكبریتیةذا إ، خاصة الدول المتقدمة سیاحیاوتكون عادة في  :السیاحة العالجیة ،

العلمیة المؤھلة والمدربة على العالج التقلیدي أو  صحي مستقر، أو المجمعات الصحیة الفندقیة ذات الكفاءات
ن ، أما اآلبالسابق حكرا على األغنیاءوكانت  )سیاحة وقائیة حرة  -  ةستشفائیاسیاحة (:  ولھا نوعان. الطبیعي

 .یمارسھا الطبقات الوسطىومع تحسن الوضع المادي للكثیر والنتشار التامین الصحي  فقد أصبح 
 لدى الكثیر من الناس، وأبرز األماكن التي  وتقوم على العاطفة الدینیةسواء الداخلیة أو الدولیة، : السیاحة الدینیة

 .كما توجد أماكن دینیة تزار من ملل ونحل غیر إسالمیة. الحرمین الشریفین بمكة والمدینةتزار عند المسلمین 
 سواء عن طریق المختلفة یاضتھمرتھدف إلى إشباع رغبات السائحین في ممارسة حیث  :السیاحة الریاضیة ،

أو قد یكون السائح من ھواة .  الخ.. استغالل الطبیعة كریاضة التزلج على الجلید ، أو القنص أو الغطس أو السفاري
 .للریاضات المتعددة  وابرز المناسبات السیاحیة كاس العالمالمشاھدة دون المشاركة الفعلیة، 

 حیث انتشرت المؤتمرات الدولیة للھیئات والمنظمات، ب العلمیة األولىالحربعد  وازدھرت :سیاحة المؤتمرات ،
 .وارتفاع أھمیة الحوار بالعالم
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 : السیاحة وفقا لعدد األشخاص  -٢
 واختیار األماكن التي یرغب بزیارتھا في الوقت حیث یقوم الفرد بتنظیم رحلتھ السیاحیة بنفسھ :السیاحة الفردیة ،

وتتطلب الماما من السائح باستخدام الخرائط   خارجیة، أو وقد تكون داخلیةعددة، المناسب لھ وفق ظروفھ المت
 .الخ... واإلرشادات والطرق

 سواء كانوا شركات أو  تقوم الشركات السیاحیة بتنظیمھا لمجموعة من السیاححیث غالبا ما : السیاحة الجماعیة ،
ھا التي ترغب بھ، ویخطط لھا بناء على االتفاق وقد یكون لكل جماعة نمط سیاحت. الخ ... ھیئات أو مدارس 

  .والعقود
 

 :السیاحة وفقا لوسیلة االنتقال  -٣
ً ، فقد تنوعت السیاحة إلى  وسائل المواصالت والنقلنظرا للتقدم الھائل في  - ً، وأصبحت أكثر سرعة وأمانا ً ونوعا كما

  :األنواع التالیة
 وغالبا ما یتم تنظیم یدةللمناطق السیاحیة البعوذلك  :السیاحة بطرق الجو ،ً ، أو التي دخلت سوق السیاحة حدیثا

 ).نشاطات - إقامة -نقل(الرحالت السیاحیة عن طریق الجو بحیث تكون برنامجا سیاحیا متكامال 
 وقد یزور السائح العدید  التقدم في المواصالت البحریة نتیجة ازدھرتوقد : السیاحة عن طریق البحار أو األنھار ،

أو أو النیل  المیسسبيعبر دول نھر قد تكون  السیاحة النھریةأما .وھو ینتقل ما بینھا عبر منافذھا البحریة  من الدول
 . غیرھا من األنھار

 النقل الجوي دولیا، بعد تحتل المرتبة الثانیة، وفي مجال السیاحة أقدم وسائل النقل بصفة عامةوھي  :السیاحة البریة ،
وتدخل القطارات ضمن . في الوقت والمكان كقلة التكالیف والمرونةلمیزات متعدد  األولى أما داخلیا فتعتبر الوسیلة

 . الخ ... وسیلة النقل البري، وإن كانت تختلف في المرونة والتكلفة
 

 :السیاحة وفقا لمدة اإلقامة   -٤
 وھي غیر مرتبطة بوقت معین ، بل مستمرة طوال العام  :سیاحة لعدة أیام.  
 تاریخیة -دینیة -صیفیة - شتویة (مرتبطة بمواسم معینة  وھي :سیاحة موسمیة( 
 الخ ... ویقوم بھا السائح فجأة دون تخطیط مسبق كركاب الترانزیت :سیاحة عابرة.  
 وتصل إلى شھر، وأھدافھا متعددة ما بین عالجیة أو تعلیمیة أو تدریبیة: سیاحة شبھ مقیمة.  
 :السیاحة وفقا للنظام الجغرافي  -٥
 ومدة كم) ٤٠(لمسافة ، ، وقد تكون في مناطق سیاحیة أو تاریخیة داخل حدود دولة إقامة السائح أي :اخلیةسیاحة د ،

وأثر على على السائح،  أثر نفسي وإنتاجيمن  لما لھا، ومؤخرا أصبحت الدول تھتم بھا ساعة) ٢٤(إقامة أكثر من 
  .تضامن المجتمع في الدولة الواحدة

  التي یقیم بھا السائح، وقد یواجھ السائح فیھا اختالفا في اللغة والعادات  ى حدود الدولةتتعدأي  :سیاحة خارجیة
وتتوقف غالبا على عناصر الجذب السیاحي ) تأشیرة دخول (والتقالید والنظام السیاسي واالقتصادي ، وقد تستلزم  

 .في البلد المقصود
 

 :السیاحة وفقا الختالف الجنسیات  -٦
وما یھم ھنا ھو أن تكون البرامج السیاحیة موجھ لخدمة السیاح  :ة لجنسیات السیاح المختلفةبمعنى تبعیة السیاح -

 األجانب بحسب ثقافاتھم وعاداتھم 
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 :السیاحة وفقا للسن   -٧
 .بحسب أعمارھمحیث یجب أن تكون البرامج السیاحیة موجھة للسیاح  -
، واالعتماد على النفس، تحمل المسؤولیةیدھم على لھم، كتعو فوائد كبیرة، ولھا  سنة) ٣٠- ١٦(من  :سیاحة الشباب -

، ریاضیة أو مغامرة، وتكون في المعسكرات أو الشباب في الغالب مثیرةومعرفة الفوارق االجتماعیة، وتكون سیاحة 
  .من حیث الكلفة والبرنامجللشباب  ةبیوت الشباب، ویجب أن  تكون مناسب

، وھي سیاحة االستجمام والراحة من العمل الیومي، سنة) ٦٠- ٣٠(من : سیاحة الناضجین أو متوسطي األعمار -
  .أحیانا في األریافوتكون في مجاالت تھم الناضجین كالترفیھ والثقافة وتكون 

، وتكون سیاحة استجمام وھدوء  كثرأسنة أو ) ٦٠(متقاعدون وھي لمن ھم  :سیاحة كبار السن أو ما بعد سن العمل -
  .وبعد عن االزدحام والصخب

 
 :سیاحة الحوافز    -٨
على زیادة وكفاءة اإلنتاجیة   لتشجیع العاملین وتحفیزھم، وذلك نمط جدید من السیاحة برزت في اآلونة األخیرةوھي  -

 .للعمال والموظفین نمط من المكافأة والتحفیزلذا تقوم بعض الشركات بتقدیمھا لعاملیھا، وھي 
 

 : وفقا لمستوى اإلنفاق والطبقة االجتماعیة  -٩
 كما تكون یقلل على كل منھم التكلفة المادیة، األمر الذي الطابع الجماعيویغلب علیھا  :احة ذوي الدخل المحدودسی ،

 . تكلفتھا تدفع باألقساطبرامجھم وتنقالتھم جماعیة، ویمكن أن تكون 
 متازة من السكندرجات مالتي تتمتع بمستوى اقتصادي یمكنھا من السیاحة واإلقامة  في  :سیاحة الطبقة المتمیزة 

  .والخدمات، والتمتع أیضا بالكمالیات
  الذین ینتقلون على متن طائراتھم الخاصة أو على یخوتھم، وغالبا ال  وھم أصحاب المالیین :سیاحة األغنیاء

  .یفضلون السكن في الفنادق العامة، بل في قصور خاصة ومباني فخمة، ومستوى إنفاقھم السیاحي مرتفع جدا
  

   تم بحمد هللا

 بسم هللا الرحمن الرحیم

  السادسة

  اآلثار االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة  للسیاحة
 

  عناصر المحاضرة

  ایجابیا وسلبیا(اآلثار االجتماعیة والثقافیة للسیاحة( 
  ایجابیا وسلبیا( اآلثار االقتصادیة للسیاحة ( 
 آثار السیاحة  
اھتمام كل من الدول  ولقد أدى ذلك إلى،  ، وحققت مزایا عدیدة في كثیر من المجاالتكنشاط إنسانياحة تطورت السی -

لالرتقاء من  زیادة عائداتھا في مختلف المجاالت كوسیلةعلى حد سواء بالسیاحة، والعمل على  المتقدمة والنامیة
عال في ذو أبعاد مختلفة في حیاة الشعوب صبح للسیاحة دور فأفضل، وبذلك أالوضع الحالي إلى وضع مستقبلي 

 .واألمم وتعمل على نموھا ورفاھیتھا
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یؤدي إلى إحداث تغیرات واالستجمام بأنھ  ببرنامج السفر المنظم إلغراض الترویحتشیر معظم الدالئل الخاصة  -
یعودون أماكن إقامتھم الذي یعیشون فیھ، ذلك أن المسافرین إلى مناطق بعیدة عن  ملموسة في حیاة األفراد والمجتمع

 .إلى مواطنھم بأفكار جدیدة اكتسبوھا خالل رحالتھم
 اآلثار االجتماعیة والثقافیة للسیاحة 
ذلك إلى إقامة السیاح في أماكن أعدت خصیصا لھم كسائحین، والى ارتیادھم لمدن ترفیھیة ومراكز  یعزوا المحللون -

 الخ ... ثقافیة ومؤسسات علمیة ومعاھد ومعارض 
 ثار االجتماعیة والثقافیة االیجابیة للسیاحةاآل: 
 .المحافظة على عنصر التراث الثقافي في المنطقة أو اإلقلیم السیاحي .١
 .إحیاء الفنون التقلیدیة والصناعات الیدویة والمناسبات التقلیدیة وبعض مظاھر الحیاة االجتماعیة .٢
خر، مما یزید لمحلیین ، حیث یتعلم كل منھم من ثقافة األ، بین السیاح والسكان ا دعم التبادل الثقافي بین المجتمعات .٣

  .قبوال من الجانبین بعد معرفة أصولھا وأساسیاتھاتالقي القیم والعادات  التفاھم المشترك ، و
خلق روح الوحدة الوطنیة بین أفراد الشعب الواحد في الدولة الواحدة، حیث یجتمع سیاح من دولة واحدة في منطقة  .٤

 ة مما یتیح لھم التعارف والتواد والتجمع ومعرفة عادات وتقالید بعضھم البعض سیاحیة واحد
الداخلیة في كثیر من  خلق روح الوحدة بین المجتمعات المختلفة، وھذا ھدف ھام ورئیسي لتطویر السیاحة المحلیة أو .٥

 دول العالم
 اآلثار االجتماعیة والثقافیة السلبیة للسیاحة: 
الخدمات األساسیة من قِبل السیاح، مما یدفع السكان المحلیین إلى الشعور السلبي تجاه  تزاید الضغط والطلب على -١

 .السیاحة
 . ذا ضاقت عناصر الجذب السیاحي في مناطقھم بالسیاح األجانبإتضایق السیاح الداخلون من السیاح األجانب   -٢
یجة االستغالل التجاري الزائد، مما یعكس عدم تعدیل الفنون والصناعات التقلیدیة الیدویة لتتناسب وأذواق السیاح نت  -٣

 .تفھم وإحساس بقیمة الثقافة المحلیة
ینشأ سوء الفھم والتناقض بین السكان المحلیین والسیاح نتیجة اختالف اللغة والعادات والقیم والمعتقدات وأنماط   -٤

 . السلوك
ب االختالف الشدید في العادات والتقالید في بعض المناطق السیاحیة، بسب» أحیانا « تدھور السلوك االجتماعي   -٥

 . وأسلوب الحیاة
مشاكل المرور واالزدحام في الطرق، وفي الخدمات األخرى التي یستفید منھا المواطن أو السكان المحلیین كالماء   -٦

 . الخ ... والكھرباء
 .لى األمن الغذائي اآلثار السلبیة ع  -٧
 الجریمة: 
ونقص إمكاناتھم المتاحة، في الوقت الذي تفد إلیھم أنواع  ات الدخول لألفرادمن انخفاض مستویبعض الدول تعاني  -

 مختلفة من السیاح بعاداتھم االستھالكیة وقدرتھم المادیة
وان كانت بوسائل غیر مشروعة،  مادیة سریعة تحقیق مكاسبفتتجھ نسبة من أبناء السكان المحلیین إلى محاولة   -

 .مشجعین للسوق السوداء، والمستغلین للسائح في مختلف المجاالتفتظھر فئة الوسطاء الوھمیین وال
 .تحت مسمیات متعددة، كالتسلیة والترفیھ والمتعة والراحة تظھر بعض صور االنحرافكما  -
، كما أن بعض السیاح ال  واللصوص فریسة سھلة للمستغلینفي مجمل األوضاع السابقة یمكن أن یكون السائح  -

 . ق أو األحیاء التي تكون ذات خطورة إجرامیةیعرف خطورة بعض المناط
 .ضد السكان المحلیین أنفسھممن قبل السیاح كما یمكن أن تكون الجریمة  -
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 اآلثار االقتصادیة االیجابیة للسیاحة: 
كالصلب والسیارات الصناعات الكبرى  یفوق الناتج منھا ناتج بعضحیث  تساھم السیاحة في االقتصاد العالمي -

أكثر مما ینفقون على الملبس على السفر والسیاحة  الدول المتقدمة، وینفق المستھلكون في لكترونیاتوالنسیج واإل
 .أكثر مما ینفقون على اإلعالنعلى السیاحة  رجال األعمال، وینفق  والرعایة الصحیة

 . أھمیة خاصة حیث یمتد تأثیرھا على بنیان وأداء االقتصاد القومي للدولةلھا  السیاحة كصناعة -
، فالسیاحة الداخلیة والخارجیة في الدولةجمیع األنشطة  یشمل دینامیكي ذا تأثیر متبادل وفعالنشاط  فالسیاحة ھي -

 .وغیر ذلك تتأثر وتؤثر في اإلنتاج واالستھالك وفي عملیات التجارة الخارجیة
 

 :أھم آثار السیاحة على االقتصاد  
األخرى والتي تحتاج  من الصناعات اإلنتاجیة كثر من غیرھاأالمالیة العائد المادي المتوقع من استثمارات السیاحة  -١

 .إلى استثمارات مالیة عالیة
 .وبالتالي توفر دخل لفرص العمل الجدیدة توفیر فرص عمل جدیدة  -٢
على  ودعم التنمیة الشاملةللمجتمع المحلي  تحسینات ومستویات المعیشةوما ینجم عنھا من  توفیر العملة الصعبة  -٣

 . الوطني واإلقلیميتویین المس
تطویر  خاللمن  تطویر للمجتمعات المحلیةوما ینجم عنھا من  زیادة اإلیرادات الحكومیة في الضرائب والرسوم  -٤

 .بشكل عام خدمات تحتیة ودعم االقتصاد
 زیادة الطلب على خاللوذلك من  قطاعات الزراعة والصناعة والخدماتاألخرى في  دعم األنشطة االقتصادیة  -٥

  والتقلیدیة  وبالذات الیدویةالمنتجات الزراعیة والصناعیة 
 . السكن ومرافق الخدمات المختلفة فینشط قطاع اإلنشاءات یزداد الطلب على منشاتوكذلك  -

  تم بحمد هللا 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 السابعة

  تكملة اآلثار االقتصادیة االیجابیة 
 واآلثار البیئیة والسیاسیة للسیاحة

  ناصر المحاضرةع

 تكملة اآلثار االقتصادیة االیجابیة للسیاحة •

 اآلثار االقتصادیة السلبیة للسیاحة •

 ) ایجابیا وسلبیا(اآلثار البیئیة للسیاحة  •

  اآلثار السیاسیة للسیاحة •

 تكملة اآلثار االقتصادیة االیجابیة للسیاحة   

ال تقتصر ، وھذه الخدمات  تلبیة حاجات قطاع السیاحة لمن أجاألخرى  تطویر خدمات النقل وخدمات البنیة التحتیة -٦
  .السكان المحلیینبل تتعداھم إلى  االستفادة منھا على السیاح
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 . وتوفیر فرص عمل كثیرةفي مجال المھن السیاحیة المختلفة  تنشیط قطاع التعلیم والتدریب -٧

  .نفاق وخدمات مختلفةأومن طرق  مرافق البنیة التحتیةوخاصة  تنمیة المرافق األساسیة -٨

  .واألجنبي في مجال السیاحة زیادة فرص االستثمار الوطني -٩

، في ثلثي إجمالي مبیعات السفر، حیث یمثل سفر األشخاص من أجل السیاحة  تقویة الروابط االقتصادیة بین الدول - ١٠
 . الثلث الباقي سفر قطاع األعمال الحكومیةحین یبلغ 

حیث . انخفاض نصیبھا النسبي في التجارة الدولیةالتي تعاني من  دولیة ظاھرة مفیدة للدول النامیةتعتبر السیاحة ال - ١١
  .تضم إمكانیات سیاحیة وعوامل جذب عدیدةالكثیر من ھذه الدول  وذلك الن، كقطاع تعویضيتلجأ إلى القطاع السیاحي 

على الخدمات والمنشآت السیاحیة  رسوم والضرائبال من خالل زیادة حصیلة اإلیرادات العامةتسھم السیاحة في  - ١٢
  والترانزیت وحقوق االمتیاز والجمارك

 حل مشكالتھاوبالتالي  یساعدھا على دفع عجلة التنمیةاألمر الذي . تموین النفقات القومیة المختلفةمما یساعد على 
  .االقتصادیة واالجتماعیة

 اآلثار االقتصادیة السلبیة للسیاحة: 
المنشات والمرافق السیاحیة مملوكة من ذا كانت إ تمع المحلي الفوائد االقتصادیة المرجوة من السیاحةیفقد المج  -١

مما یجعل الفوائد  شرائح محددة في المجتمع المحلي دون أخرى، أو كانت تدار من قبل أجانب وتدار من قبلھم
  .محدودةاالقتصادیة 

المواد والخدمات المستخدمة ألغراض السیاحة  جزء كبیر من ذا كانإ یقل دور السیاحة في توفیر عمالت صعبة  -٢
  .مجلوبة من الخارج

الدولة أو اإلقلیم على تشتت اقتصادي وفوارق مكان واحد أو عدة أمكنة في  تركیز النشاطات السیاحیة فيیعمل   -٣
  .تنمیة متخصصة في المناطق األخرىذا لم توجد إاقتصادیة واجتماعیة 

 .القطاعات االقتصادیة األخرىإذ تجتذب عددا كبیرا من العمالة في  خلق تشتت في العمالةتساھم السیاحة في   -٤
  .على وظروف عمل أفضلأتوفر رواتب كالزراعة والثروة السمكیة وغیرھا، كون السیاحة 

ل في المرافق العمالة الوافدة التي تعمتجاه  نشوء حالة من االستیاء لدى السكان المحلیینتعمل السیاحة أحیانا على   -٥
ذا ما كان اإلداریون والعاملون في المرافق إخصوصا التي تستأثر بقسم كبیر من العائدات السیاحیة  السیاحیة المختلفة

  .السیاحیة من الوافدین
 الفروق في المستوى االقتصادي بینھم وبین السیاح الذین یحضرون للمتعة والترفیھاستیاء السكان المحلیین من   -٦

  .مالنفاق الأو
  .بسبب إقبال السیاح علیھا استیاء السكان المحلیین من ارتفاع أسعار بعض البضائع وتضخمھا  -٧
، األمر الذي یؤدي إلى انتشار یكون موسمیاالبطالة الموسمیة، حیث إن النشاط السیاحي في أغلب المناطق السیاحیة   -٨

  .ترة من الزمن دون تشغیلبسبب بقائھا فالبطالة لدى بعض العاملین في المنشات السیاحیة 
 اآلثار البیئیة االیجابیة للسیاحة:  
والبیئات الممیزة للمجتمعات ، المحیط المادي النظیففي الوقت الحاضر على  األكثر نجاحاً تعتمد مواقع السیاحة  -

 .  المحلیة
وھو ما یؤدي بالتالي إلى  فتعاني من تناقص في األعداد ونوعیة السیاح ،  ال تقدم ھذه الممیزاتأما المناطق التي  -

 . تناقص الفوائد االقتصادیة للمجتمعات المحلیة
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المیراث دراك الدول ألھمیة القطاع السیاحي ومدى تأثیره االیجابي في دعم االقتصاد القومي أصبحت تنظر إلى إبعد  -
  .السیاحي على أنھ ثروة قومیة یجب الحفاظ علیھا

 وھذا أدى إلى التالي:-  
بسن قوانین للمحافظة على الدول  على مختلف المستویات، بحیث قامت الوعي السیاحي البیئي خلق حالة من  -١

 .المرافق األثریة وحمایتھا بیئتھا وصیانتھا
التي تعمل على االھتمام بالسیاحة والثروة السیاحیة في مختلف جوانبھا وعلى تنمیة الوعي  تم إنشاء بعض الجمعیات  -٢

 .نینالبیئي السیاحي لدى المواط
  .تھدف إلى الحفاظ على الثروة الحیوانیة والنباتیة والطبیعیة ظھور محمیات طبیعیة  -٣
واستغاللھا بطریقة سلیمة وتوجیھ ) شواطئ- جبال-غابات- صحاري(اكتشاف بعض المناطق البیئیة الفطریة الجمیلة  -٤

  السیاح إلیھا مما یحقق لھم وللسیاح المحلیین كثیرا من الفوائد

  تم بحمد هللا

 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الثامنة

 عناصر المحاضرة 

  تكملة اآلثار السلبیة للسیاحة على البیئیة 
  آثار السیاحة على السیاسة 
 معوقات السیاحة: 
  معنى المعوقات. 
 معوقات السیاحة الدولیة 
 معوقات السیاحة البینیة العربیة  

  اآلثار البیئیة السلبیة للسیاحةتكملة:  
إحداث اختالف في تركیبتھا وتغییر الغطاء یؤدي االستعمال المكثف لمنطقة ما من قبل األفراد إلى  : على التربة -١

 النباتي  وكمیة الماء الجاري والثلوج الذائبة
  .التلوث بالفضالت والمواد الكیمیائیة المختلفة بسبب إمكانیة تعرض التربة إلى تغییر في تركیبھاھذا باإلضافة إلى   -
كما أن  اإلخالل بكثافة ھذا النبات وبنضرتھیؤدي استعمال األفراد لمساحات مغطاة بالنباتات إلى : على النباتات -٢

  .یؤدي إلى تلف الغطاء النباتيوخلعھا أحیانا من األرض  وقطع أغصانھافوق النباتات  المشي
عن  جع إلى أماكن بعیدةتتراكلما زحف اإلنسان إلى مناطقھا، حیث  بشكل سلبيتتأثر الحیوانات : على الحیوانات -٣

  .عدم قدرتھا على التأقلمبسبب أحیانا  فتواجھ االنقراضبیئتھا األصلیة 
إلى اإلضرار بتلك  التوسع في بناء المنشات السیاحیة على البحار واألنھارحیث یؤدي : على البیئة البحریة والنھریة -٤

 . الخ ..لحشرات كالذباب والناموستسرب بعض النفایات والصرف الصحي مما یجمع بعض ا بسببالبیئات، 
وبعض المشتقات البترولیة  مكبا لتصریف النفایات والصرف الصحي -أحیانا  -إضافة إلى جعل البحار أو األنھار  -

  .الخ...الخاصة بتلك المنشات
لیة التوازن عم في، مما یتدخل  عملیة ردم الشواطئ واألنھار تدمر البیئة البحریة والنھریة وخاصة الشعب المرجانیة -٥

 . مما یؤثر على حیاة الكثیر من الكائنات البحریة الطبیعي والتغیر في التیارات البحریة
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 آثار السیاحة على السیاسة 
  المجال السیاسي ومن ضمنھاامتدت آثار السیاحة إلى عدة نواحي ومجاالت ال یمكن إغفالھا،  -
 حیث تعمل الدول والحكومات جاھدة على: 
وما یتبعھ من استقرار سیاسي وذلك  بالرغم من اختالف  ع والصدام والعمل على االستقرار األمنيالحد من التناز  -١

، مما یؤدي إلى حدوث تثیره بعض التیارات المتعارضةوذلك االختالف . المذاھب والعقائد لمختلف دول العالموتباین 
 .التوتر والقلق والصراع في بعض األوقاتنوع من 

فالسیاحة . التقریب وإزالة المتناقضات وجعل التفاھم والتجاوب والتحاور بین الشعوب متاحفي یبرز دور السیاحة   -٢
 . ، وتعایش الجنسیات المختلفة بعضھا لبعضوسیلة الختالط الشعوب

 .التي تحكم تلك الشعوب وذلك یسھم في احترام كل منھا لآلخر التعرف على القیم والتقالید والعادات  -٣
وتعمل السیاحة من . وینتشر السالم العالمي تجارب وتالحمبما تمثلھ من  ة والصداقات بین الشعوبقیام الصالت القوی -٤

 .محبھ للسالم واإلنسانیة أجیال جدیدة وجود خالل نموھا وانتشارھا وازدھارھا على
الم، فالسائح من خالل كركیزة للس یبرز دورھا المھموبالتالي  أسلوبا دائما ومستمرا لنقل الثقافة العالمیةتعد السیاحة  -٥

 . تجعلھ یشعر بالرضا والسعادة النفسیةعالقاتھ االیجابیة المتعددة مع السكان المحلیین في الدولة المضیفة 
لذا یجب على المحتكین بالسیاح سواء كانوا من عاملین بالفنادق أو مرشدین سیاحیین أو من رجال الشرطة  -

والحد من االستغالل في تقدیم الخدمة السیاحیة والكفاءة  لوعي والمسؤولیةأن یكونوا على قدر من االخ ... والجوازات
 للسیاح یئالس

أدت إلى تغییر كثیر من المعلومات المغلوطة والخاطئة لدى كثیر من شعوب وكشاھد لدور السیاحة السیاسي فقد  -
 .العالم عن بعضھا 

التغیر في أراء :  من أسبابھ الرئیسیة ھوكان  ینالقرن العشرفي  أن الرواج والنجاح السیاحي المبھریضاف لذلك  -٦
الریبة التي تفد إلى دولھم من نظرة  القادة السیاسیین ونظرتھم في األعداد الكبیرة من شعوب الدول األخرى

 .لما تحققھ السیاحة من مصالح ثقافیة وسیاسیة واقتصادیة للشعوب والدول المختلفة نظرة أكثر تفھماإلى  والخوف
  السیاحة معوقات 
 معنى المعوقات 

ق:  المعنى اللغوي - ِّ ق اسم فاعل: مُعو ِّ َ یعو ق َّ ق من عو ِّ ا، فھو مُعو ً ق والمفعول،  ، تعویق َّ  . مُعو
َھ - ق َّ ره وشغلھ: وعو َّ  . منعھ أو أخ
م شيء):القانون(وفي  - ُّ ً أو تقد ق عمال ِّ ة من یُحاول  من یُعو خدام باست اعتراض إقرار قانون أو إجراء تشریعيّ ، وخاصَّ

ة في البرلمان تقنیَّات التأخیر عویقیّة لتأخیر عمل وخاصَّ َّ   .كالتعطیل، أي اللجوء إلى األسالیب الت
ُ برسم طریقة : ویقصد بالمعوقات - ط ِ العوامل التي تحول دون تحقیق األھداف التي یُسعى لتحقیقھا، فقد یقوم المخط

فتھم أو بمجموعة من العوامل سیاسیة أو اقتصادیة أو ویصطدم بأفراد المجتمع وثقاللتغییر أو لتحقیق األھداف 
  .الخ...اجتماعیة وتنظیمیة وإجرائیة أو نفسیة ومادیة

 والمحليوعلى كل حال فھناك العدید من المعوقات للسیاحة على المستوى الدولي والعربي  -
 یمكن استعراض أھمھا فیما یلي:  
  معوقات السیاحة الدولیة 
  :على المستوى الدولي معوقات السیاحة: أوالً 

  .بعد األسواق السیاحیة الدولیة عن بعضھا -
  .قوانین الھجرة وأنظمتھا وتأشیرات الدخول بین الدول، خاصة بعد مشكلة اإلرھاب -
  .حواجز اللغة واختالفھا خاصة في األماكن غیر العامة كالمطارات والفنادق -
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  .خاصة في الفنادق أسعار صرف العمالت وتحویلھا والتي تتغیر بشكل مفاجئ -
  .ضعف المیزانیات خاصة في الدول األقل نموا بسببوذلك ) الطرق والخدمات والمعدات(البنیة التحتیة  -
  .اختالف عادات الشعوب وثقافاتھا -
      .الخ ...انتشار األوبئة واألمراض التي تنتشر بین الحین واآلخر في دول العالم كأنفلونزا الخنازیر والطیور  -
 ت السیاحة البینیة العربیةمعوقا -
 معوقات السیاحة البینیة العربیة   

  :معوقات السیاحة البینیة على  المستوى العربي: ثانیاً 

 من الظھور بشكل  منطقة الشرق األوسطالتي حرمت  إحدى المحاور الرئیسةحیث یشكل ھذا البعد  :العامل السیاسي
ا على القطاع السیاحيالعالمیة، حیث  یلیق بقدراتھا وإمكانیاتھا على خارطة السیاحة ً في  یعد ھذا العامل األكثر تأثیر

  .مشكلة اإلرھابالوطن العربي خاصة بعد 
 تشكل البنیة التحتیة من میاه وصرف صحي وطرق ونقل بكافة  :ضعف البنیة التحتیة الخاصة بالقطاع السیاحي

ا أساس في تنشیط السیاحأنواعھ البري والبحري والجوي  ً حیث تشیر اإلحصائیات واألرقام بأن العالم . ةعنصر
 . تحسین البنیة التحتیة للسیاحةمن أجل  ملیار دوالر ٣٠٠العشر سنوات القادمة إلى أكثر من  خاللالعربي بحاجة 

 من الناتج  وانخفاض نصیب الفرد انتشار الفقرمن حیث : ضعف القدرات االقتصادیة على مستوى المواطن العربي
  .ماليالمحلي اإلج

 فضال النشاط التصدیري الوحید للمنتجات السیاحیةحیث یعد التسویق  :ضعف التسویق للمنتوج السیاحي العربي ،
ا في تصریف الثروات السیاحیةعن أنھ  ً ا كبیر ً وإعادة بیعھا ألكثر من مرة ولكن ال زالت العدید من الدول  یلعب دور
ج في العدید من الدول وعلى الرغم من تشابھ ھذا المنت لیس التكاملبصیغة التنافس والسیاحي  تسوق منتوجھاالعربیة 
  .العربیة

 التي توضع أمام المسافر العربي من المساءلة  بالحواجز والتعقیداتوالتي تتمثل : اإلجراءات المعقدة والروتینیة
  .واالنتظار لفترات طویلة وصوال إلى اإلجراءات المشددة لعملیات اإلقامة

 ا في المؤسسات السیاحیة العربیة من :  ؤسسات السیاحیة العربیةصغر حجم الم ً على الرغم من التطور الحاصل نسبی
مقارنة مع المؤسسات السیاحیة  ال زالت تعاني من صغر أحجامھافنادق ومطاعم ومنتجعات إال أن ھذه المؤسسات 

مشاریع ریع السیاحیة العربیة ھي من المشا % ٧٠أكثر من فال زالت . األخرى في األسواق المحلیة والدولیة
 .صغیرة

 رئیسیاً یعتبر  :نظام التأشیرة المفروض بین ھذه الدول ً ً ترفع  عائقا إذا ما علمنا أن بعض سفارات الدول العربیة دائما
  .وھذا الشعار یجب إزالتھ من خالل تقدیم تنازالت معینة »المعاملة بالمثل«شعار 

 أن الموجود والمعروض في الدول العربیة ذات الجذب یجب فرض أسعار مشجعة لل :األسعار ً سائح العربي، علما
ً أسعار الفنادق والمنشآت  السیاحي ھو العكس، فالسائح األجنبي یدفع أسعارا أقل من السائح العربي، خصوصا

  .السیاحیة األخرى
 كثیف حركة النقل الجوي بین ستراتیجیة لتإیجب أن تخضع لسیاسات  :حركة الطیران بین الدول العربیة وأسعارھا

الخ، وھو ما سینعكس على سعر .. الدول العربیة من خالل تخفیض أسعار الوقود ورسوم المرور والھبوط والتوقف
  .بطاقة السفر ویجعلھا في متناول الجمیع، مما سیزید من الطلب على السفر والسیاحة بین الدول العربیة

 من حیث الصیانة والترجمة  المناطق السیاحیة األثریةكإھمال  :یاحیةمعوقات خاصة بھبوط مستوى الثروات الس
  .والطرق المؤدیة وسالمتھا والخرائط الدقیقة

 في الدول العربیة لتسھیل عملیات الحصول علي : عدم وجود فروع واسعة االنتشار لمكاتب ھیئة تنشیط السیاحة
 .يالتأشیرات وتوضیح أھم المعالم السیاحیة في البلد العرب
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 ویحوي على ملیون كم ١٤تبلغ مساحتھ فالعالم العربي  :عدم ظھور العرب على الخارطة العالمیة كتكتل اقتصادي ،
 ، درجة األصالة والعراقةتتوفر فیھ  ألف موقع سیاحي ١٠٠من أكثر 

تكتل ، حیث أن ظھور العرب كال یتناسب مع ھذه القدرات واإلمكانیات الكبیرةومع كل ذلك فإن موقع العرب  -
ویجنبھا العدید من  من شأنھا أن تدعم على مر السنین اقتصاد البالد العربیةاقتصادي أو كسوق عربیة مشتركة 

ا أن التكتالت االقتصادیة أصبحت  ویرفع من حصتھااألزمات والمشاكل  من الفرص المتاحة في السوق العالمي علمً
  .بشكل فرديوال مجال للعمل  العولمةللتعامل مع  األداة الرئیسیة

 زیادة نسبة التلوث في الھواء والماء والشواطئ.  
 معوقات خاصة بجھات االختصاص الرسمي للسیاحة.  
 معوقات خاصة بالسیاسة االقتصادیة والمالیة والجمركیة . 
 تي معوقات تتعلق الخبرة السابقة السلبیة التي ینقلھا الزائرون السابقون عن سوء المعاملة والصورة الحضاریة ال

  .یرونھا عند الزیارة

  تم بحمد هللا 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

  التاسعة

  معوقات السیاحة الداخلیة في المملكة العربیة السعودیة
 

  عناصر المحاضرة

 معوقات السیاحة  الداخلیة السعودیة

  .معوقات تتعلق بالجوانب االجتماعیة والثقافیة والعادات والتقالید - ١

  .القوانین واألنظمة واإلجراءات والمتطلباتمعوقات تتعلق ب - ٢

  .معوقات تتعلق بالسیاسات - ٣

  .معوقات تتعلق بالتراخیص والتصاریح - ٤

  .معوقات تتعلق باالستثمار - ٥

  .معوقات تتعلق بالقوى العاملة والعاملین والعمل والتوظیف والوظائف - ٦

  .معوقات تتعلق بالتمویل - ٧

  .ةمعوقات تتعلق بالموسمی - ٨

  "أخرى "المعوقات المصنفة  -١٠.          معوقات تتعلق بالبنیة التحتیة -٩ 

قام العدید من الباحثین في مجال السیاحة في المملكة العربیة السعودیة بالعدید من الدراسات عن معوقات السیاحة  -
  .الداخلیة في المملكة العربیة السعودیة وتوصلوا للعدید من المعوقات
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بالمملكة العربیة السعودیة  للھیئة العلیا للسیاحة واآلثارالتابع  )ماس(مركز المعلومات واألبحاث السیاحیة  وقد أجرى -
  .م٢٠٠٧/٢٠٠٨عام  )المعوقات والحلول: صناعة السیاحة ( دراسة بعنوان

 السفر والسیاحة، ووكاالت، قطاع اإلیواءسواء في  تحدید المعوقات التي تواجھھا السیاحیةوھدفت ھذه الدراسة إلى  -
، ومن ثم العمل على إیجاد حلول لھا وتذلیلھا، توفیرا للمناخ السیاحي المالئم لألنشطة وأنشطة الجذب السیاحي
لصناعة السیاحة في المملكة وتنمیتھا لتصل إلى مستویات متقدمة في ھذا المجال ولتصبح  السیاحیة المختلفة دعما

ً یسھم في زیادة الدخل  ً رائدا  .القومي وتنویع مصادره وإیجاد فرص عمل لمواطني ھذا البلدقطاعا
قطاع اإلیواء، وكاالت السفر السیاحي، أنشطة الجذب :(ترتبط بمجاالت معوقا للسیاحة الداخلیة )١٤٥( تم حصروقد  -

  :وقد تم تصنیفھا في مجموعات ھي في الشرائح التالیة ) السیاحي
 

  ًتماعیة والثقافیة والعادات، ومنھاالمعوقات المتصلة بالجوانب االج: أوال:  
 في تفسیر قواعد السلوك االجتماعي وتطبیقھا التفاوت.  
 في الوظائف الخدمیة التي یتطلبھا القطاع السیاحي العزوف عن العمل.  
 االجتماعیة والثقافیة  العادات والتقالید 

 
  ًالمعوقات المتصلة باللوائح واألنظمة واإلجراءات والقوانین: ثانیا:  
 وبطؤھا وانتشار البیروقراطیة تعدد اإلجراءات الحكومیة.  
 وعدم االتساق في األنظمة  -   وضعف الشفافیة  -  الغموض.  
 والتغییر المستمر للقرارات واألنظمة  -   المصرفي أنظمة القطاع.  
 مع نظام االستثمار األجنبي تعارض بعض األنظمة.  
  مییز بین الشركات األجنبیةالتتؤدي بعض األنظمة وطرق تطبیقھا إلى.  
 في آلیات تطبیق النظم واإلجراءات ذات العالقة بالنشاط االستثماري االفتقار للشفافیة.  
 في األجھزة الحكومیة ضعف األداء الوظیفي.  
 والتسجیل بالسجل التجاري وعدم وضوح أنظمتھا طول إجراءات اإلعفاء الجمركي.  
 وطول اإلجراءات القضائیة   -  وبطء إجراءات كتابة العدل ودیوان المظالم  -   عدم مرونة نظم الكفالة وإجراءاتھا

  .وضعف فعالیة آلیة فض المنازعات
 لجودة المنتجات السیاحیة وأسالیب ضبطھا عدم وجود معاییر.  
 فیما یتعلق بالقطاع السیاحي عدم تناسب أنظمة العمل.  
 الستئجار األراضي وامتالكھا شروط غیر مالئمة.  
 جمركیة  عدم وجود حمایة 
  ًالمعوقات المتصلة بالسیاسات: ثالثا:  
 العالیة الضرائب.  
 تطبیق سیاسة التخصیص ومحدودیتھ بطء.  
 النشر واإلعالن والتوزیع لألنظمة واللوائح الصادرة ضعف مستوى . 
 سیاسات تطبیق برامج السعودة بین القطاعات االقتصادیة عدم تمییز.  
 التعلیمیة للتوافق مع احتیاجات سوق العمل األنظمة عدم تطویر.  
 تفادي االزدواج الضریبي مع الدول األخرى ندرة اتفاقیات.  
 ھبات وإعانات حكومیة لدعم السیاحة أو قلتھا عدم تقدیم.  
 مرافق التدریب للطاقات البشریة السعودیة عدم توافر.  
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  ب وعدم وضوح إجراءاتھاعن تملك العقار للمستثمرین األجان المسئولةتعدد الجھات.  
 في صدور األنظمة والقوانین الجدیدة عدم استشارة المستثمرین.  
 توقع السیاسات الحكومیة والتغیرات المفاجئة في القوانین عدم القدرة على . 
 إدارات نسائیة باألجھزة الحكومیة عدم وجود.  
 لرؤوس األموال األجنبیة عدم االنفتاح . 
  ة العمالت األجنبیأنظمة 

 
  ًالمعوقات المتصلة بالتراخیص والتصاریح : رابعا:  
  المتعلقة بالحصول على تراخیص الشركات وتسجیلھاالصعوبات.  
 عدد العمالة في التراخیص، تراخیص العمل عدم تحدید.  
  ًالمعوقات المتعلقة باالستثمار: خامسا  :  
 المناسبة لالستثمارات ضعف الحمایة.  
 مار األجنبي المباشر في السیاحةاالستث القیود على تدفق.  
  االقتصادیة الجتذاب نوعیة االستثمارات األجنبیة المرجوة الشروط مالئمةعدم.  
 من التجاوزات التي تحد من قبل الجھات الحكومیة عدم حمایة االستثمارات. 
 األدنى لالستثمار، والتكلفة العالیة لالستثمارات السیاحیة ارتفاع الحد.  
 االستثمار السیاحي المتوافرة محلیاً  فرصعدم العلم ب.  
 والمرافق األساسیة للمشاریع االستثماریة نقص الخدمات.  
 توفیر بیئة استثماریة في المملكة مقارنة بدول العالم المتقدمة بطء حركة.  
 في بعض القطاعات، وبطء عوائد االستثمارات عدم حریة االستثمار.  
 الیةاالستثمار السیاحي ع درجة خطورة.  

 
  ًالمعوقات المتصلة بالقوى العاملة والعمل والتوظیف والوظائف: سادسا : 
 العاملة السعودیة المؤھلة ندرة القوى.  
 باستخدام العمالة المؤقتة عدم السماح.  
 مدیر أجنبي للشركة تحت التأسیس صعوبة تعیین.  
 طاقات بشریة أجنبیة مؤھلة صعوبة استقدام.  
  العمالة المدربةندرة.  
  أنظمة العمل 
  ًالمعوقات المتصلة بالتمویل والبنوك واألموال والقروض والتمویل بالدین :سابعا:  
 المنشآت المتوسطة والصغیرة صعوبة تمویل.  
 لعدم اعتماد المبالغ المالیة لھا ةالخطط الخمسی تضاؤل فاعلیة.  
 المستمر وحجم الدین العام عجز المیزانیة . 

 
  ًبالموسمیة(متصلة المعوقات ال: ثامنا :( 
 في السیاحة السعودیة الموسمیة. 
  ًالمعوقات المتصلة بالبنیة التحتیة: تاسعا:  
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 البنیة األساسیة الكافیة خاصة في مجال التقنیة عدم توافر.  
 المعلومات الدقیقة والحدیثة ندرة.  
  نظام للمدفوعات الحكومیة اإللكترونیة والتجارة اإللكترونیةضعف.  
 ى خدمات االتصاالت عن المستویات العالمیة المتطورةمستو تدني.  
 األراضي المطورة في مدن المناطق الرئیسة بالمملكة ندرة.  
  ًالمعوقات التي ال تقع ضمن أي من المجموعات الرئیسة السابقة: عاشرا:  

 ضعف األداء في مركز الخدمة الشاملة.  
 و معدل التضخم. التكلفة العالیة للتشغیل  

  هللا  تم بحمد

 بسم هللا الرحمن الرحیم

  العاشرة

  عناصر الجذب السیاحي بالمملكة العربیة السعودیة

 عناصر المحاضرة 
  ًاألماكن الدینیة: أوال : 
 الطبیعیة )البیئات(المناطق : ثانیا 
  ًمشاھدة الحیاة الفطریة: ثالثا: 
  ًالمعارض والمؤتمرات: رابعا: 
  ًالتســــــــوق : خامسا:   
 عناصر الجذب السیاحي بالمملكة العربیة السعودیة  
؛ من أماكن أثریة وتاریخیة ودینیة ومناظر  مختلفة بوجود أماكن جذب سیاحيتتمیز المملكة العربیة السعودیة  -

 .منطقة إلى أخرىطبیعیة جذابة تختلف من 
التي تشمل فئات مختلفة من المجتمع  التمتع بعدد من النشاطات المتمیزةویمكن لزوار المملكة العربیة السعودیة من  -

، إلى محبي التسوق والتاریخ واآلثار ومحبي  ، محبي الطبیعة ، عشاق الریاضة  من قاصدین السیاحة الدینیة
 . المھرجانات

 
  ًاألماكن الدینیة: أوال : 
موطن الحرمین لذا فھي تملك مكانة ممیزة في العالم اإلسالمي، إذ ھي  مھد اإلسالمالمملكة العربیة السعودیة ھي  -

 . ، لذا یزورھا مالیین الحجاج والمعتمرین سنویا من مختلف أنحاء العالمالشریفین
ً لما تتمیز  أھم مصادر الدخل وأحد أكبر الدعائممن تعد السیاحة الدینیة في المملكة العربیة السعودیة  - لالقتصاد نظرا

والمشاعر المقدسة  بوجود المسجد الحرام والمسجد النبويبھ المملكة من خصوصیة وتفرد عن سائر بلدان العالم 
  .التي یقصدھا المالیین من المسلمین من كل حدب وصوب ألداء فریضة الحج ومناسك العمرة

وھي مھیأة لكي تكون من ركائز االقتصاد، حیث  متوافرة بشكل الفتسیاحة الدینیة في السعودیة وتعتبر مقومات ال -
السعودیة  ألنوھذه المقومات من شأنھا أن تجذب السیاح من شتى بقاع األرض  ملیار دوالر ١٧ یبلغ دخلھا السنوي
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تعتبر السعودیة مركز السیاحة الدینیة التي تضرب في أعماق وجذور التاریخ اإلنساني، حیث  غنیة بتراثھا وآثارھا
  .توجھ قلوب المسلمین قبل عیونھم لرؤیة تلك األماكن الطاھرةبسبب 

  ومن أبرز األماكن الدینیة في المملكة العربیة السعودیة 
 في شتى أرجاء األرض ملیار ومائتي ملیون مسلممھوى أفئدة أكثر من : مكة المكرمة .. 

 .. المشرفة مقصد مالیین الحجاج والمعتمرین والزائرین ھالحرام المبارك وكعبتمھبط الوحي وموقع المسجد  -
 .. اطھر بقعة على وجھ األرض -
  احد عشر اسما وذكرھا بأسماء عدیدة بلغتقد خصھا هللا تعالى في كتابھ العزیز بالتكریم  -
 : ومن ھذه األسماء -
 القرىمكة وبكة والبلد اآلمن والبلد األمین والحرم اآلمن وأم  -
 . وفي أرض مكة نزل الوحي اإللھي على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم -
 وفي ارض مكة وبطاحھا، كان جھاد المسلمین األوائل في مواجھة الشرك والضالل وعبادة األصنام  -
وفیھا كان نصر هللا لرسولھ صلى هللا علیھ وسلم والمؤمنین، والى كعبتھا المشرفة یتجھ المسلمون في مشارق  -

  .األرض ومغاربھا في صلواتھم خمس مرات في الیوم واللیلة وبالطواف حولھا یبدأون حجھم وبھ ینھونھ 
 ولھا باب مرتفع عن  مترا) ١٥(ارتفاعھا تقع الكعبة وسط المسجد الحرام على شكل حجرة كبیرة : الكعبة المشرفة

  .األرض
نــى - ِ   ومزدلفة وعرفة والجمرات الثالث الحجر األسود والملتزم وبئر زمزم والصفا والمروة وم
 بفضائل منھااختص هللا سبحانھ المدینة المنورة : المدینة المنورة : 

، وھي دار  ، وفیھا مسجده الشریف ، ومثوى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ، ومھبط للوحي أنھا دار الھجرة -
،  ، وعاصمة اإلسالم األولى سیدة البلدان ، وھي ، ومنطلق الجیوش اإلسالمیة الفاتحة المجتمع اإلسالمي األول

،،،،، وفي المدینة . ، وتمأل أمجادھا وفضائلھا األسماع واألبصار وتجتمع فیھا معالم تاریخیة ومعان إیمانیة جمة
 :المنورة 

 وثاني مسجد تشد إلیھ الرحال الذي ھو أھم معالم المدینة المنورة: المسجد النبوي ، . 
، وشارك في بنائھ بیدیھ الشریفتین  ، إثر وصولھ إلى المدینة مھاجراً  هللا صلى هللا علیھ وسلمفقد اختار موقعھ رسول  -

، ومنذ ذلك التاریخ وھو یؤدي  ، وقیادة الخلفاء الراشدین من بعده ، وصار مقر قیادتھ مع أصحابھ رضوان هللا علیھم
ً للعبادة ً متمیزا ً للدعوة، ومدرسة للعلم والمع رسالتھ ، حیث یعد موقعا  .رفة ومنطلقا

  .ومسجد قباء ومسجد القبلتین وجبل أحد ومقبرة البقیع ومقبرة شھداء أحد -
 

 الطبیعیة )البیئات(المناطق : ثانیا 
، وأفرز ذلك  ، وبإمكانات بیئیة ضخمة ممتدة على سواحلھا وجبالھا وصحاریھا تتمیز المملكة بتنوع البیئات الطبیعیة -

ً طبیعیة   .لوحة
  وتمنح القدرة إلقامة  المملكة العربیة السعودیة من شرقتعطي الكثبان الرملیة جزء : النفود الكبیرصحراء ،

 . ، والزبائر، والمعقوفة ، والنجمیة ، والعروقأشكال الھاللیة، ولھا  ریاضات متمیزة كالتعطیس والتزلج على الرمال
 الخ .. محمیة طبیعیة غنیة نباتیا وحیوانیا، وھو جنوب المملكةوھو منطقة رملیة شاسعة  :الربع الخالي . 
 . كسیارة دفع رباعي وتصاریح وتموین واألدلة استعدادات مسبقةویتطلب استكشافھ  -
المنطقة (، وحرض )الریاض(، والسلیل  )نجران..  (في شرورة   وتنتھيأغلب الرحالت االستكشافیة لھ  وتبدأ -

  ).الشرقیة
 وسواحلمتنزه على یشتمل ھذا ال: منتزه عسیر الوطني ٍ ، وھو أحد أروع الحدائق الوطنیة في العالم جبال وصحار

 بالنظر إلى مساحتھ وجمالھ، وكذلك ألھمیتھ للتوازن الطبیعي والفائدة األثریة، 
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 :  ویضم المتنزه مناطق رئیسیة ھي -
. ، ومتنزه شفى المسقى ، ومتنزه األمیر سلطان ، ومركز الزوار، وأبھا ، ودلغان ، والسودة الھضبة، والفرعاء -

 . أعلى نقطة في المملكةویحتوي المتنزه جبل السودة 
 تستطیع المحافظة  كھوف كبیرة وعالیة، وفیھ  أنھار ونخیل، وتحیط بھ  ألف سنة ١٥أكثر من وعمره  :جبل القارة

كم شرق  ١٣على بعد  جبل القارة، ویقع  في الشتاءودافئة  باردة في الصیفبحیث تصبح  درجة الحرارةعلى 
 . الھفوف

  ًمشاھدة الحیاة الفطریة: ثالثا:  
o وظبي  ، مثل الوشق بعض الحیوانات النادرة مقربة من عسیرالتي على  األراضي الجبلیةتنتشر في : في عسیر ،

 . ، والوعل اإلدمي
 .مھدد باالنقراض، إذ ھو  ، وھو من الفصائل المحمیة الفھد العربيكما ینتمي لھذه المنطقة  -
o للعدید من السالالت وھي واحة حیاة فطریة   في المملكة، ھذه واحدة من أصغر مناطق الحیاة الفطریة :محمیة ریدة

 .في المملكة  المھددة باالنقراض
، وتشرف علیھا الھیئة الوطنیة لحمایة الحیاة الفطریة وإنمائھا، ویسمح المنحدر السحیق تحت جبل السودةو تقع على  -

  .الوعول و الوبر والنمر والنسور وقردة البابون والذئب العربي ویوجد بھا، ت التعلیمیةللمجموعابالدخول 
o والصقور، وابن آوى،  الذئابحرة الحرة ومحمیة  صحاري منطقة الحدود الشمالیةتحتضن : في الحدود الشمالیة ،

  .، وكذلك طیور الحبارى وطیور أخرى ، والسحالي ، واألرانب ، والضباع والریم
o  نقطة توقفالعدیدة  الراحة الباردة تحت األشجار، وقد كانت باآلبار وعیون الماء اإلحساءتشتھر : اإلحساءواحة 

 أكبر تجمع للماء العذب في المنطقة الشرقیةمحببة لدى أجیال من المسافرین والطیور المھاجرة فھي 
كالواق الصغیر،  "مھمة للطیور المھاجرةمناطق "ھذه البحیرات على أنھا  منظمة الطیور الدولیةوقد حددت   -

  .، والدخل المشورب والبلشون الرمادي، والغرنوق األبیض ، والدرج والشھرمان
o جنوب الجزء السعودي من إلى   كم، ١٠٠باتساع  میاه ضحلة في منطقة مرجانیةوھي عبارة عن : جزیرة فرسان

 . البحر األحمر
ا وجمیالً  - ً ّ ً غنی ً بیئیا  . والسقید، فرسان الكبیر، وھما جزیرتین كبیرتین ترتبطان بجسرضم ، ی وتعد نظاما
 .قر والعقاب والبجع الوردي الظھر، ومالك الحزین والص ، والغرنوق األسود وفیھا طیور متنوعة مثل أبو ملعقة -
 . الملونة والدالفین والسالحف البحریة والقرش عالم من الشعب المرجانیةوفرسان  -
  ًوالمؤتمراتالمعارض : رابعا:  
تحتضن المملكة العربیة السعودیة مجموعة من المعارض والمؤتمرات المتخصصة على مدار العام، وكمثال ولیس  -

  أصبحت من أشھر عواصم العالم فمدینة كالریاضللحصر 
كعاصمة ومقر رئیسي للوزارات في احتضان المعارض و المؤتمرات لما تتمیز بھ الریاض من ممیزات عدیدة،  -

ومقر لمجموعة من الشركات الكبرى المحلیة ، واإلدارات الحكومیة و كذلك السفارات و البعثات الدبلوماسیة
 . والعالمیة ومجموعة من المصانع الكبرى

 ومن أشھر تلك المعارض في الریاض:  
 ات الثقافیة ویقام على ھامش المعرض العدید من الفعالی وزارة الثقافة واإلعالمتنظمھ : معرض الكتاب الدولي

  .و الذي تشارك فیھ مجموعة من دوار النشر العالمیة باإلضافة إلى المعرض الخاص بالكتاب. والندوات الفكریة
  أكبر المعارض المتخصصة في قطاع االتصاالت وتقنیة المعلوماتمعرض جایتكس یعد من  :معرض جایتكس 

ً في مركز المعرض الدولي،بالمملكة، یقام    .سنویا
 .قطاع االتصاالت وتقنیة المعلوماتوتشارك في مجموعة من اكبر الشركات المتخصصة في  -
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 واحد أھم المناسبات إلظھار السوق السیاحي في المملكة  الملتقى األكبرویعد :  ملتقى السفر و االستثمار السیاحي
 وعة من الندوات والمؤتمراتعقد مجمفي المملكة العربیة السعودیة، ویتم فیھ  والفرص االستثماریة السیاحیة

معرض مصاحب لمجموعة من اكبر المتخصصة في المجال السیاحي و ورش العمل، ویقام على ھامش الملتقى 
 .الشركات المتخصصة في المجال السیاحي 

  من أھم المناسبات إلظھار حجم المشروعات والخدمات ھو واحد  :معرض الریاض للعقارات والتطویر العمراني
المتمیزة الخلیجیة إضافة إلى المشاركات العقاریة  منطقة الریاض خصوصاً في المملكة عموما وفي  ة الحقیقیةالعقاری

السعودیة والخلیجیة  بمتابعة مختلف القطاعات العقاریة والمالیة واالستشاریة واإلعالمیةالمعرض  ویحضا ھذا
توفر فیھ من عروض اإلسكان والتمویل العقاري یإضافة إلى الشرائح االجتماعیة المھتمة بالسوق العقاري وما 

 .والتقسیط
 التي تم إدخالھا في مجال تجھیز المرافق  بإبراز أحدث التقنیات الطبیة والفنیةویقوم :  المعرض الطبي السعودي

مجموعة من الشركات الصحیة والتعریف بأھمیتھا لتجوید األداء والخدمات الصحیة ، وتشارك في المعرض 
، المختبرات الطبیة، األثاث الطبي، المستھلكات الطبیة، تجھیز في األجھزة والمعدات الطبیةالمتخصصة 

 .المستشفیات، األدوات الجراحیة، المالبس الطبیة وعربات اإلسعاف والعربات المختصة من داخل المملكة وخارجھا
  
  ًالتســــــــوق : خامسا : 
ذات طابع معماري جذاب تعرض الماركات العالمیة  تسوق حدیثة بوجود مراكزتتمیز الملكة العربیة السعودیة  -

ومن ناحیة . ، مما یعطى للتسوق أجواء خاصةتتمیز بوجود البضائع التقلیدیةالتي  األسواق الشعبیةباإلضافة إلى 
نوعة ، تتسم ببرامج ترفیھیة متسقة مع طبیعة المجتمع وأنشطة متعددا من مھرجانات التسوقأخرى، تنظم السعودیة 

  .وسلع مخفضة
 األسواق الشعبیة -١:  
 وبریدهوالباحة وأبھا ..... ، وھذه األسواق في الریاض تجربة تسوق ممتعةتعتبر األسواق الشعبیة في نظر الزوار  -

 . وتبوك ونجران وجدة 
 المخواةفي  سوق الثالثاء، في بلجرشي سوق السبت، ویقام في العقیق سوق الجمعةوأسواق الخمیس كما توجد   -

 . وتسمى األسواق بالیوم الذي تقام فیھ
غیر أن المنتجات ) الفواكھ، والخضار، والذرة، والقمح، والسمن، والعسل، والزیت(وتبیع أغلبھا منتجات المنطقة  -

 ".أدوات منزلیة"وغیرھا من المصنوعات المحلیة، التي تصنف على أنھا  المشغوالت الیدویةھي األھم 
 ومشغوالتھم الیدویة المحلیة من . المملكة حیث كان الحرفیون یبیعون أعمالھم أنشط أسواق أحد :سوق القیصریة

  ).الدالل(الفخار المحلي والسجاد والحلي وأباریق القھوة العربیة التقلیدیة 
 وینتھي مثل أغلب األسواق التقلیدیة عند، یبدأ عادة عند السادسة صباحاً وھو سوق نشیط : سوق الجمال بالھفوف 

  .الجمال.......  والھدف الرئیس من السوق ھو بیع . العاشرة صباحاً 
 ویباع  فیھ الحرف الیدویة والمنتجات المحلیة كالعسل وأكالیل الزھور باإلضافة للخناجر   :سوق الجنبیة في نجران

  .الصغیرة والحلي الذھبیة والفضیة، وغزل األقمشة، والمنتوجات الجلدیة، والمنحوتات الخشبیة
 

 األسواق الحدیثة -٢:  
بأنھا مدن تسوق عالمیة وذات جذب سیاحي لكثرة أسواقھا العصریة الجذابة  الریاض وجدة والخبر والدمامتتمیز  -

 . والفریدة

  تم بحمد هللا 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الحادیة عشر

  عناصر الجذب السیاحي : تابع 
 بالمملكة العربیة السعودیة

  عناصر المحاضرة

  ًالمھرجانات: سادسا : 
  ًاآلثار والتاریخ: سابعا:  
  ًالریاضة: ثامنا:  
  ًالشواطئ: تاسعا:  
  ًالمتاحف: عاشرا:  

 
  ًالمھرجانات: سادسا :  
 فصل ھـ في  ١٤٠٥عام مھرجان تراثي وثقافي یقام في المملكة العربیة السعودیة منذ : ھو مھرجان الجنادریة

 .الربیع
ویعد مناسبة وطنیة  .السعوديإشراف الحرس الوطني ویقام تحت . ویجذب العدید من الزوار داخل وخارج المملكة -

 . تمتزج في نشاطاتھا عبق تاریخنا المجید بنتاج حاضرنا الزاھر
ھویتنا العربیة اإلسالمیة وتأصیل موروثنا الوطني بشتى جوانبھ التأكید على  ومن أسمى أھداف ھذا المھرجان -

 لیبقى ماثال لألجیال القادمة ومحاولة اإلبقاء والمحافظة علیھ
 ا عبر  حفلة شعبیة كبرى، یمثل  الرائدة في المملكة االحتفاالت الصیفیةمھرجان أبھا من  :مھرجان أبھا تنقل تلفزیونیً

  حول الشرق األوسطمحطات األقمار الصناعیة 
  وتشمل الفعالیات أثناء المھرجان -
  األمسیات الشعریة 
  وحفالت إنشادیة تراثیة والمحاضرات 
  وعرضات شعبیة ونشاطات دینیة ومسرحیة 
 وبطولة دولیة في كرة القدم بخمس فرق سعودیة وخمس فرق دولیة 
 وتسلق الصخور، والطیران الشراعي 
  ونشاطات الفروسیة، واحتفاالت وبرامج للنساء 
  ومھرجان التسوق بأبھا ومعرض أبھا للكتاب ، 
 وعرض ضوئي وصوتي ینتھي بعروض ألعاب ناریة بدیعة . 

 
  ًاآلثار والتاریخ: سابعا:  
تزخر المملكة العربیة السعودیة بالعدید من المناطق التاریخیة واألثریة التي تختزل التاریخ في شواھدھا الباقیة حتى  -

منظمة في  )كمدائن صالح والدرعیة القدیمة وجدة التاریخیة(وقد تم تسجیل بعض تلك المواقع التاریخیة . یومنا ھذا
  .قع أثریة عالمیةكموا الیونسكو
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 ـال التابعة لمنطقة موقع أثري في المملكة العربیة السعودیة  ":مدائن صالح"مدینة الحجر أو تقع في محافظة العُ
 ،ثم ارتدوا عن دینھم، نبي هللا صالحالذین جاء القرآن بذكرھم بأنھم لبوا دعوة  قوم ثمود، وسكنھا المدینة المنورة

 . وعقروا الناقة التي أرسلھا هللا لھم آیة
كنتوحسب علم اآلثار فقد  - منظمة أعلنت  م٢٠٠٨ وفي ، من قبل الثمودیون واللحیانیون واألنباطمدینة الحجر  سُ

 أول موقع في السعودیة، وبذلك یصبح موقع تراث عالميأن مدائن صالح  األمم المتحدة للعلوم والتربیة والثقافة
  .ة مواقع التراث العالميینضم إلى قائم

 لتحكي  تحمل عبق الماضي البعید، حیث ال تزال مبانیھا الطینیة مدینة التاریخ والكفاحھي : مدینة الدرعیة التاریخیة
 . لنا بصمت عن األصالة والتاریخ

ً من مركز المدینة) ٢٠(بعد ، على مدینة الریاض شمال غربتقع و -  . كم
لمحات من تاریخ المدینة ، حیث یشاھد الزائر من النزھات الممتعة والمفیدة لألسرةوتعد زیارة آثار مدینة الدرعیة  -

جمال  باإلضافة إلىللقصور والمنازل واألسوار واألبراج والمساجد  المتمثل في المعالم التاریخیة والتراث المعماري
  .الطبیعة األخاذ والمزارع المحیطة الخضراء

 عصور ما قبل اإلسالمإلى  - حسب بعض المصادر – ویعود تاریخھا  ،تقع في وسط مدینة جدة :دة التاریخیة ج 
ھا میناءً اتخذعندما  عھد الخلیفة الراشد عثمان بن عفان رضي هللا عنھفي تاریخھا كانت في  نقطة التحول،وأن 

  .م ٦٤٧/ ھجري  ٢٦عام في  لمكة المكرمة
ً من المعالم والمباني األثریة والتراثیةوتضم جدة التاریخیة  -  :مثل، عددا
 آثار سور جدة وحاراتھا التاریخیة 
 وعدد من المساجد التاریخیة 
 إضافة إلى األسواق التاریخیة.  

 
  ًالریاضة: ثامنا : 
 الجمیلةذات مساحة كبیرة جدا وتضاریس طبیعیة مختلفة من الجزر البحریة إلى السواحل الرملیة  نھاأتتمیز المملكة ب -

 بالمرتفعات الجبلیةمرارا 
 من خاللالتمتع بأوقاتھم  لعشاق الریاضة، وھناك عدة نشاطات یمكن بیئة ذات طابع خاص جاذبة للسیاحبما یجعلھا   -

 : مثلالقیام بھا 
 الغوص في أعماق البحار 
 القفز بالمظالت من ارتفاعات مختلفة 
  الجمیلةباإلضافة إلى االستمتاع بالشواطئ البحریة.  
 بسلسلة جزر مرجانیة ومیاه جمیلة وتنوع في بیئتھا البحریة تتمیز مدینة الجبیلحیث  :الغوص في المنطقة الشرقیة . 
 أفضل الشعب المرجانیة في العالممن ألنھا ، نقطة انطالق رحالت الغوصتعد مدینة ینبع  :الغوص في ینبع 

  .والغوص في ھذه المنطقة رائع
 من األسماك والسالحف والحیتان والدالفین ٤٥٠بین : ألحمرالغوص في البحر ا ً المیاه الدافئة اآلمنة وتعد ھذه  نوعا

ً للسباحة والغوص باألنبوب واإلبحار والصید طوال العام ً رائعا   .والملیئة باألسماك مكانا
 الذي یبدو كانطالقة جنونیة قلیلة ھي األشیاء في الثقافة العربیة التي تماثل في متعتھا سباق الھجن،  :سباق الھجن

، في خضم أصوات التشجیع، ومحركات السیارات، والنداء بأسماء الجمال، للمتنافسین والجمھور صوب خط النھایة
الجمال وسط  ذین ینظمون سباقات تشارك بھا آالفتقالید قدیمة عند البدو السباق الھجن . والغبار الذي یلف المكان

 . الصحراء الواسعة
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ً من أكبر  )م١٩٧٤(ھـ ١٣٩٣بدأ عام ، الذي سباق خادم الحرمین الشریفین السنوي للھجن وأبرز سباقاتھا - واحدا
 .دول الخلیجالسباقات في العالم، حیث یشترك بھ جمال من 

 حیث تناسب جمیع درجات  رغدان و شھبة :مثل  في الباحةھناك جبال وغابات مختلفة السمات  :المغامرات الجبلیة
وكل ذلك في بیئة  ) المشي والسیر مسافات طویلة، والتسلق، وقیادة الدراجة : (النشاطات الریاضیة، بما في ذلك

  .طبیعیة جمیلة
 أماكن  مثل، بل تزود بعضھا بالمعدات األساسیة  تسمح أغلب المتنزھات الكبیرة والمناطق البریة بالتخییم :التخییم

  .إشعال النار، وتخزین الماء
 

  ًالشواطئ: تاسعا : 
خط ساحل البحر األحمر إذ تمتد ھذه الشواطئ على  من أفضل شواطئ العالماطئ المملكة العربیة السعودیة وتعد ش -

  .كام تقریباً ٧٠٠بحوالي  طول الخلیج العربي من الشرقوعلى  كم١٨٠٠ بطول من الغرب
ً للسیاحة وجمیع أنواع الریاضات المائیة طول العام  مدار السرطانحول  وتقع المملكة - وتعد مما یجعل مناخھا مناسبا

مثل ریاضات مائیة عدیدة  ، وتتوافر نقاط جذب مھمة بالنسبة للسیاحالطویلة  میاه المملكة الدافئة وساعات النھار
اإلبحار بالقوارب الشراعیة وریاضة ركوب األمواج والتزلج على الماء وركوب الزوارق الصغیرة والدبابات 

 . والدراجات المائیة
 میاھھا الدافئة وشعبھا المرجانیة الرائعة بسبب تشتھر المملكة بمالءتھا لممارسة ریاضة الغوص بشكل خاص -

الحاجز المرجاني الضخم الموجود في میاه بعد  تحتل المرتبة الثانیةالتي  ألحمر والخلیج العربيالمنتشرة في البحر ا
  .أسترالیا

ومشاھدتھ والذي یعد تجربة رائعة  الستكشاف حطام السفنكما تتوفر الفرص العدیدة لممارسة الغوص تحت الماء  -
  .درجة ٣٤و  ٢٤درجة حرارتھا بین داخل میاه تتراوح 

  بأطفال على الجمال، واألفراس القصیرة، ودراجات رباعیة :جدةكورنیش ً ً ملیئا ً جمیال وھناك . یوفر الشاطئ مكانا
  الكثیر من الفن والنشاطات المناسبة للجمیع

 ا بین أھل المنطقة وزوارھا  –یعد مشروع كورنیش الدمام : كورنیش الدمام والخبر وشاطئ نصف القمر ً الخبر شھیر
  ذات اإلطالالت الرائعة، واأللعاب الریاضیة والخدمات المساندة، والسكن المریح للعائالت ةلمنشآتھ الترفیھی

 وغیرھا من المدن الساحلیة كورنیش ینبع والجبیل.  
 

  ًالمتاحف: عاشرا:  
 تتمیز المملكة العربیة السعودیة بغناھا التاریخي واآلثاري لذا تكثر فیھا المتاحف وتتعدد ما بین خاصة وحكومیة  -

  :ومن أھمھا 
  :المتحف الوطني 

، بتكامل معروضاتھالمتحف  ویمتاز، مركز الملك عبدالعزیز التاریخي، ویقع في أحد المعالم الرئیسیة بالریاضوھو  -
، ویدور محوره األساسي حول الجزیرة العربیة، إلى العصر الحدیث، متسلسل من بدایة خلق الكونوبتقدیم موضوع 

 من  ویتكون المتحف، ومتكامل، بتقدیم عرض موضوعي مستقلكما تنفرد كل قاعة من قاعاتھ الرئیسیة 
 ثمانیة قاعات عرض رئیسیة وھي :  

  الجاھلي قاعة العصر - ٣       .القدیمة  قاعة الممالك العربیة - ٢   . .قاعة اإلنسان والكون -١

  الدولة السعودیة األولى والثانیةقاعة  - ٦      عة اإلسالم والجزیرة العربیةقا - ٥      .قاعة البعثة النبویة - ٤ .

 .قاعة الحج والحرمین الشریفین -٨        العربیة السعودیة قاعة توحید المملكة -٧
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ً في العاصمةویعد  الریاض یقع في مدینة :متحف صقر الجزیرة  ً بارزا ً حضاریا من المتاحف المتخصصة ، وھو معلما
وبعض الطائرات المدنیة  استخدمتھا القوات الجویة السعودیةحیث یحتوي على أنواع من الطائرات التي  للطیران

ً من تاریخ  ).الداكوتا(طائرة الملك عبدالعزیز  ومن أھمھا ً ومشاھدا الطیران وكلھا تدعو ویعرض ھذا المتحف صورا
  .للتأمل

مجموعة باإلضافة إلى  متحف متخصص بحفظ وعرض المخطوطات والكتب النادرةوھو : مكتبة الملك فھد حفمت 
 مخطوطة مصورة على المیكروفیلم ١٢٠٠٠و  مخطوطة ٣٠٠ یقدر عددھا بحواليالتي  من المخطوطات األصلیة

  .تستخدم في الكتابة وغیرھا أحجار شاھدیة وأدوات كانتبین ما  قطعة ١٤٠٠٠و 
، وتعرض فیھ متخصص أنشئ في المبنى الرئیسي لمؤسسة النقد العربي السعوديوھو متحف  :متحف العمالت 

، القرن الرابع عشر الھجريحتى  سادت قبل اإلسالم ومجموعة من العمالت اإلسالمیةوالتي  العمالت النادرة جداً 
 ً   .ذج من عمالت مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة وعمالت لبعض الدولنماوھو أصل اھتمامھ، وبالمتحف أیضا

كلیة السیاحة واآلثار بجامعة ، في من أھم المتاحف الجامعیة المتخصصةوھو : متحف اآلثار بجامعة الملك سعود 
وتضم مجملھا ، لقریة الفاو والربذة قطع أثریة مختارة من نتائج االكتشافات األثریة، ویحتوي على الملك سعود

  .نقوش وكتابات وأواني خزفیة وحلي وأدوات زینة مختلفة ومنحوتات ومسكوكات ورسوم جداریة
ً ألنواع األسلحة واألدوات الحربیةویحوي ھذا المتحف  :متحف كلیة الملك عبدالعزیز الحربیة  ً شامال وتطور  عرضا

 . ربیة السعودیةاللباس العسكري لطالب الكلیة مع سرد تاریخي لتطور القوات الع
  .كما توجد العدید من المتاحف في مختلف مناطق المملكة ومدنھا -

  تم بحمد هللا 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الثانیة عشر

  الدولیة والعربیة والمحلیة منظمات وھیئات السیاحة
  

   عناصر المحاضرة

  ًمنظمة السیاحة العالمیة: أوال  
  منظمة السیاحة الدولیة(W.T.O)  
  منظمة السیاحة العالمیة)World Tourism Organization  (تھتم بشؤون  تابعة لألمم المتحدةمنظمة :  ھي

ومقرھا في ، وتصدر اإلحصائیات المتعلقة بالطلب والعرض السیاحي على مستوى العالم، الدول من الناحیة السیاحیة
 .مدرید

 نشأة المنظمة : 
 . في الھاي ١٩٢٥أسس في ، والذي المنظمة كمؤتمر دولي التحادات النقل السیاحي الرسمیةنشأت  -
 . وانتقلت إلى جنیف االتحاد الدولي لمنظمات السفر الرسمیة عدل اسمھا إلى. وبعد الحرب العالمیة الثانیة -
 أعضاء مرافقین ٨٨و ،منظمة سیاحیة وطنیة١٠٩عدد أعضائھ إلى ووصل  منظمة غیر حكومیةوكان ھذا االتحاد  -

 . مجموعات في القطاعین العام والخاص في العالممن بینھم 
 بإجراء االتفاقات على أساس عالميیفوض  طالب أعضاء االتحاد بتحویلھ إلى كیان حكومي دولي م ١٩٦٧في  -

خصوصا تلك التابعة لنظام األمم بخصوص كل المسائل المتعلقة بالسیاحة وللتعاون مع المنظمات المنافسة األخرى، 
 . منظمة الصحة العالمیة والیونسكو ومنظمة الطیران المدني الدولیة مثلالمتحدة 



 

 33الصفحة 
 

 لتنظیم الدور المركزي لالتحاد الجمعیة العمومیة لألمم المتحدةمن قبل  م ١٩٦٩  واتخذ قرار لنفس الغرض في  -
  .بالتعاون مع الكیانات الموجودة ضمن األمم المتحدةالذي یجب أن یلعبھ في مجال السیاحة العالمیة 

الدول التي انتسبت منظماتھا من قبل  م ١٩٧٤  وبعد ذلك القرار اقر النظام األساسي لمنظمة السیاحة العالمیة في -
 . الذكر نفاألاالتحاد الدولي  السیاحیة الرسمیة إلى

ببدایة السنة  في مدرید وعینت األمانة العامة، ١٩٧٥في  مدریدفي  أولى جمعیاتھا العمومیة وعقدت المنظمة الجدیدة -
 .قدمت مبنى للمقر العامالتي  اإلسبانیة التالیة باقتراح من الحكومة

 . أصبحت المنظمة وكالة تنفیذیة لبرنامج األمم المتحدة للتنمیة ١٩٧٦في   -
 ،وقعت اتفاقیة تعاون رسمیة مع األمم المتحدة نفسھا ١٩٧٧وفي  -
 . حولت المنظمة إلى وكالة متخصصة لألمم المتحدة ٢٠٠٣وفي   -
القطاع الخاص منتدبا یمثلون  عضوا ٣٥٠وحوالي  بلدا وسبعة أقالیم ١٤٥وصل عدد أعضائھا إلى  ٢٠٠٥وفي  -

 .والمؤسسات التعلیمیة واالتحادات السیاحیة والسلطات السیاحیة المحلیة
 
 أھداف منظمة السیاحة العالمیة  
 .والتجارب الدولیة والمعرفة الفنیة لقطاع السیاحةنقل الخبرات  -١
 .اإلسھام في بناء قدرات العاملین في المجال السیاحي -٢
 .تعزیز الشراكة في التنمیة السیاحیة -٣
 .ترویج السیاحة كآلیة للسالم، وأداة للتعاون المشترك في الحفاظ على التنوع الثقافي واالقتصادي -٤
  .لدى الدول األخرى في مجال تنمیة القطاع السیاحي تبادل الخبرات والتجارب المتوافرة -٥

 
 مجاالت عمل منظمة السیاحة العالمیة  
وتتوزع . في المشاركة بنجاح في زیادة قدراتھم التنافسیة بطرق مختلفةتساعد منظمة السیاحة العالمیة األعضاء  -

 برامجھا على مجاالت واسعة 
o تمثل أھم نشاطات المنظمة، وھي:  
  أجل التنمیةالتعاون من: 
بما في ذلك  بشأن مجموعة واسعة من القضایا والموضوعات السیاحیةتقدم المنظمة النصح والمساعدة للحكومات  -

 . الخطط العامة ودراسات الجدوى االقتصادیة واالحتیاجات االستثماریة ونقل التكنولوجیا والتسویق والترویج
وتنفیذ كافة   - بتعیین الخبراء:  حیث تقوم، لمھام األساسیة للمنظمةنقل الخبرة السیاحیة للدول النامیة أحد اوأصبح  -

 . والعمل على ضمان التمویل  -  أنواع المشروعات الخاصة بالتنمیة السیاحیة
عدم إضرار التنمیة السیاحیة یضمن بما  سیاسة االستدامة وتعتمد جمیع مشروعات منظمة السیاحة العالمیة على -

  .المحلیةبالبیئة أو الثقافات 
 
 تنمیة الموارد البشریة: 
، ودورات الدورات التدریبیة للمدیرینبما في ذلك  توفر المنظمة إطارا استراتیجیا لتنظیم التعلیم والتدریب السیاحي -

 . وشبكة متنامیة من مراكز التعلیم والتدریب التابعة للمنظمة للتعلیم عن بعد قصیرة وطویلة المدى
احتیاجات الكفاءات المھنیة السیاحیة في  یالءم  تعلیم وتدریب ذو جودة عالیة وفعالتطویر من أولویات المنظمة  -

  .المستقبل وأصحاب العمل في مجال السیاحة
 
 التنمیة المستدامة: 
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. تنمیة السیاحة المستدیمة وترجمة االھتمامات البیئیة إلى إجراءات عملیة من أجلتعمل منظمة السیاحة العالمیة  -
لضمان مع األعضاء والمنظمات العالمیة األخرى  قسم البیئة بمنظمة السیاحة العالمیة في تعاون وثیقویعمل 

 . حمایة البیئات الطبیعیة والثقافیةبھدف   ألي تنمیة سیاحیة جدیدةالتخطیط واإلدارة المالئمین 
 ریودي جانیروالتي عقدت في  قمة األرض:  مثل، كافة المنابر والندواتوتشارك منظمة السیاحة العالمیة في  -

  .كندافي  وندوات الكرة األرضیة
 
 الجودة النوعیة للتنمیة السیاحیة: 
. بتحسین جودة الخدمات السیاحیةوالمتعلقة  مجموعة واسعة من المسائل المتصلة ببعضھاتعكس الصحة والسالمة  -

 .تشجیع تحریر التجارة في الخدمات السیاحیة، وإلى رفع وإزالة الحواجز أمام تدفق السیاحة من أجلوتعمل المنظمة 
  
 إحصاءات التحلیل االقتصادي وأبحاث السوق: 
بلدا ) ١٨٠(من أكثر من  مركزا رائدا لجمع وتحلیل ونشر البیانات السیاحیة المأخوذةتعتبر منظمة السیاحة العالمیة  -

 . ومقاطعة
سلسلة وتصدر . ل التوجیھات السیاحیة عبر العالمباستمرار بمراقبة ورصد وتحلی وتقوم منظمة السیاحة العالمیة -

 . شاملة من المنشورات لألعضاء والصناعة
تم تبني توصیاتھا حول اإلحصائیات السیاحیة من وقد . معاییر عالمیة لقیاس السیاحةتضع منظمة السیاحة العالمیة  -

 . وتطبقھا اآلن مجموعة كبیرة من الدول األمم المتحدة قبل
بتطویر نظام حسابات السیاحة الفرعي لقیاس أھمیة وأثر السیاحة في االقتصادیات  السیاحة العالمیةمنظمة قامت  -

  .الوطنیة
، وإعداد التقاریر حول تدفق الرحالت السیاحیة، وحجم باستمرار برقابة وتحلیل االتجاھات حول العالمتقوم المنظمة  -

  .اإلنفاق على السیاحة
  تم بحمد هللا 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الثالثة عشر

  الدولیة والعربیة والمحلیة منظمات وھیئات السیاحة
  

  عناصر المحاضرة

  ًمنظمة السیاحة العربیة: أوال 
  ًللسیاحة واآلثار بالمملكةالھیئة العامة : ثانیا 

 
  ًمنظمة السیاحة العربیة: أوال   
قراره رقم بموجب  المجلس االقتصادي واالجتماعي بجامعة الدول العربیةبموافقة  تم إنشاء المنظمة العربیة للسیاحة -

العربیة ھو مدینة جدة بالمملكة ومقر المنظمة . مجلس جامعة الدول العربیةو موافقة  م٢٠٠١/٩/١٢بتاریخ ١٤٢٧
 .السعودیة

 رؤیة المنظمة:  
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 .االزدھار االقتصادي ومكافحة الفقر من خالل التنمیة السیاحیة المستدامة -
  
  أھـداف منظمة السیاحة العربیة 
 : من خالل. تعظیم العوائد االقتصادیة للسیاحة -١
  أعداد السیاح ومعدل إنفاقھم وإقامتھم (زیادة اإلیرادات السیاحیة من خالل زیادة.( 
 التشجیع على استخدام عوامل اإلنتاج المحلیة عند إنشاء المنشآت السیاحیة. 
 تشجیع استخدام الموارد والمواد المحلیة في تشغیل المؤسسات السیاحیة. 
 تشجیع األیدي العاملة المحلیة في إشغال الوظائف المتاحة في قطاع السیاحة. 
 التشریعات لتسھیل ذلك خلق بیئة استثماریة حاضنة للمشاریع السیاحیة وتعدیل. 
 تشجیع إقامة المشاریع السیاحیة التي تعزز المیزة التنافسیة والنسبیة لقطاع السیاحة في الدول العربیة . 
  إضافة نوعیة للبرامج السیاحیةتشجیع إقامة مشاریع سیاحیة في كافة المناطق في الدول التي من شأنھا تحقیق. 

 
 :من خالل. تمعات المحلیة في عملیة التنمیة السیاحیةتفعیل مشاركة القطاع الخاص والمج  -٢
 إشراك المجتمعات المحلیة في عملیة التنمیة السیاحیة كشریك استراتیجي وفاعل. 
 توعیة المجتمعات المحلیة بأھمیة السیاحة. 
 تحفیز المجتمعات المحلیة لتوفیر األیدي العاملة والخدمات المساندة. 
 یة وثقافاتھا وتراثھا واألفكار الخالقة لدیھاإبراز نشاطات المجتمعات المحل. 
 تشجیع تأسیس الجمعیات السیاحیة األھلیة للمجتمعات المحلیة. 
  عقد االتفاقیات مع المنظمات السیاحیة العالمیة و المؤسسات غیر الربحیة في مجال التنمیة السیاحیة لتحقیق ھذه

  .األھداف 
 

 :من خالل. لتحسین دخل المواطن والحد من الفقر والبطالةاعتماد قطاع السیاحة كأداة فاعلة   -٣
 الحد من الفقر  للمساھمة فيلتنفیذ المشاریع السیاحیة في المناطق ذات الموارد المحدودة  استثمار الموارد المتاحة

 .والبطالة
 تمویل  إلىلیتم الصرف منھ ضمن نظام محدد یھدف بمساھمة القطاع الخاص  إنشاء صندوق تنمیة قطاع السیاحة

 .المشاریع الصغیرة وبقروض میسرة
 بالتعاون مع المنظمات المختصة والمؤسسات غیر الحكومیة وتخصیص منح للطلبة من الدول  زیادة فرص التدریب

 .العربیة المختلفة
 من المجتمعات  الستقطاب كافة الفئاتومتنوعة  وإیجاد فرص عمل جدیدةفي قطاع السیاحة  زیادة أعداد العاملین

  .الفقر والبطالةومكافحة   بھدف تحسین مستویات الدخلالمحلیة 
 

 :من خالل. تعزیز مبدأ الشراكة في اإلدارة الوطنیة للسیاحة  -٤
  جھود كل من القطاع العام ، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلیة، والمنظمات غیر الحكومیة، والمانحون

  .والممولون
ما بین القطاعین العام والخاص لتحقیق  تأسیس شراكة حقیقیةلكافة الدول العربیة في  وفق الرؤیة التنمویةكل ذلك  -

  .التنمیة المستدامة من خالل إدارة وطنیة اقتصادیة ما بین القطاعین كشركاء ال خصوم في إدارة التنمیة االقتصادیة
 

  :من خالل. رفع كفاءة البناء المؤسسي لقطاع السیاحة العربي -٥
 العام والخاص( كل المؤسسیة العاملة في القطاع السیاحي تطویر الھیا. ( 
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 تحدیث نظام تصنیف ومراقبة الفعالیات السیاحیة. 
  التحتیة والتطویر الحضري البنىتقدیم الدعم الفني للجھات ذات العالقة بمشاریع  
  بالتنسیق مع منظمة السیاحة العالمیة(إنشاء وحدة الحسابات التابعة للسیاحة.( 
 قاعدة بیانات إلكترونیة من المعلومات المتوافرة من الجھات ذات العالقة  إعداد. 
 تطویر نظام االتصال مع الجھات ذات العالقة لتبادل المعلومات المتعلقة بالمواقع السیاحیة. 

 
  :من خالل. وضع وقیادة سیاسات التسویق والترویج السیاحي  -٦
  التمویل الالزم للتسویق السیاحي حسب المعاییر الدولیةحث القطاعات والھیئات المعنیة على توفیر. 
  ودولیاً ( تكثیف النشاطات التسویقیة ً ً ،عربیا  .وتقدیم الحوافز التشجیعیة) محلیا
 والتركیز على سیاحة . تطویر سیاسات وبرامج التسویق السیاحي بما یفتح آفاق جدیدة ویحد من الموسمیة السیاحیة

 .افز المؤتمرات والمعارض والحو
 

  ًالھیئة العامة للسیاحة واآلثار بالمملكة العربیة السعودیة: ثانیا  
  :التأسیس 

 بإنشاء الھیئة العلیا للسیاحة، القاضي  ھـ١٤٢١عام ) ٩(رقم  صدر قرار مجلس الوزراء بالمملكة العربیة السعودیة -
ً على  :تأكیدا

  في بقاء السائح السعودي اعتماد السیاحة ً ً إنتاجیا  داخل البالدقطاعا
  وزیادة فرص االستثمار 
  وتنمیة اإلمكانات البشریة الوطنیة وتطویرھا 
 وإیجاد فرص عمل جدیدة للمواطن السعودي 
-  ً ، وتصبح الھیئة أمر ملكي بضم وكالة اآلثار إلى الھیئة العلیا للسیاحةفقد صدر  ألھمیة اآلثار والمتاحفونظرا

 إلى جانب مسؤولیتھا عن السیاحة مسؤولة عن تنفیذ مھام اآلثار
 )الھیئة العامة للسیاحة واآلثار( المسمى الجدید، لیصبح  ھـ١٤٢٩في عام  ٧٨رقم ثم صدر قرار مجلس الوزراء  -

ً على أن السیاحة الداخلیة   . یستلزم قیام الجھات المسؤولة بالتخطیط لتطویره وتنمیتھ واقع وطنيتأكیدا
 
 یة المتمیزة التالیةانطالقاً من المقومات السیاح:  
 نعمة األمن و األمان التي تتمیز بھما المملكة. 
 أصالة المجتمع السعودي المضیاف.  
 تمیز الموقع الجغرافي للمملكة . 
 المساحة الشاسعة للمملكة و ما تشتمل علیھ من تضاریس متباینة ذات مناخ متنوع و مناظر خالبة. 
  المھمة، وتمیز التراث الثقافي الوطنيتوفر المواقع األثریة والتاریخیة.  
 توفر الخدمات الحدیثة و البنیة التحتیة الالزمة لصناعة السیاحة . 

 
 أھداف الھیئة العامة للسیاحة واآلثار بالمملكة العربیة السعودیة  
 .بتنظیمھا وتنمیتھا وترویجھاوذلك في المملكة،  االھتمام بالسیاحة -١
ً من روافد االقتصاد الوطني، وذلك  باعتباره،  وتذلیل عوائق نموه السیاحةالعمل على تعزیز دور قطاع  -٢ ً مھما رافدا

 .بما یتوافق مع مكانة المملكة وقیمھا
 .مساھمتھا في التنمیة الثقافیة واالقتصادیةوتفعیل والمحافظة علیھا  واالھتمام باآلثار -٣
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 .والرقي بالعمل اآلثاري في المملكة العنایة بالمتاحف -٤
  .طلع القطاع الخاص بالدور الرئیس في إنشاء المنشآت السیاحیة االستثماریةأن یض -٥

 
  مجاالت عمل الھیئة العامة للسیاحة واآلثار بالمملكة 
 ذات منافع اجتماعیة وثقافیة وبیئیة واقتصادیة انطالقا  تنمیة سیاحیة ممیزة لتحقیق العمل من خالل شراكات متعددة ،

 .تراثھا العریق وأصالة قیمھا اإلسالمیةمن 
 توفیر إطار عمل متقن لتوحید ھذه الصناعة وھیكلتھا،  بھدفللسیاحة،  إیجاد القیادة الموحدة والتخطیط االستراتیجي

 .ولتخطیط نموھا وتطورھا
 من مختلف الجھات ذات  والمسئولینرئیس مجلس إدارتھا والوكالء  من خالل إدارة األنشطة التي تقدمھا الھیئة

 .العالقة بالسیاحة
 والموافقة على  ،)الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات السیاحیة( تشرف الھیئة على قطاع اإلیواء السیاحي

 .مزاولة األنشطة والمھن السیاحیة
 وزارتي الداخلیة والخارجیةباالشتراك مع  تنظیم التأشیرات السیاحیة. 
  السیاحیة، وسبل المحافظة علیھاتحدید األماكن.  
  الرحالت ووكاالت السفر والسیاحة واإلرشاد السیاحياإلشراف على منظمي. 
 مزاولة المھنة للمرشدین السیاحیین بعد اعتمادھم منح تراخیص. 
 قطاع  مسؤولیتھا المطلقة والتفصیلیة على باإلضافة إلى، وتقدیم التسھیالت الالزمة لھا، دعم المشروعات السیاحیة

 .اآلثار والمتاحف
 فروع الھیئة العامة للسیاحة واآلثار: 
 تنتشر في مناطق المملكة المختلفة  فرعا) ١٤(فروع الھیئة تبلغ  -
 وھذه الفروع ھي: 

،  ، الباحة، جیزان تبوك،  ، القصیم ، حائل ، األحساء ، المنطقة الشرقیة ، عسیر ، الطائف ، المدینة ، جدة الریاض
  ) الجوف،  نجران

  تم بحمد هللا 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الرابعة عشر

  نحو السیاحة الداخلیةاتجاھات األسرة السعودیة 
 

   عناصر المحاضرة

  ًمقدمة عن االتجاھات النفسیة واالجتماعیة: أوال   
  ًالداخلیةسرة السعودیة نحو السیاحة اتجاھات األ: ثانیا 

    
  ًمقدمة عن االتجاھات النفسیة واالجتماعیة:أوال   
 لمحة تاریخیة:   
  استخدموا اصطالح االتجاھاتالذین  أوائل علماء النفسمن  »ھربرت سبنسر«یعتبر المفكر اإلنجلیزي . 

على االتجاه إن الوصول إلى األحكام الصحیحة في المسائل المثیرة للجدل یعتمد إلى حد كبیر «  : فھو الذي قال -
   .»الذھني للفرد الذي یصغي إلى ھذا الجدل أو یشارك فیھ

 مفھوم االتجاه النفسي:  
والذي ال  ذاع أكثر من غیرهلم یوجد تعریف واحد مقنع یعترف بھ جمیع المشتغلین في المیدان، إال أن التعریف الذي  -

  یزال یحوز القبول لدى غالبیة المختصین 
 االتجاه حالة من االستعداد والتأھب العصبي و النفسي، تنتظم من خالل خبرة "   ): جوردون ألبورت(تعریف  وھو

الشخص، و تكون ذات تأثیر توجیھي أو دینامي على استجابة الفرد لجمیع الموضوعات والمواقف التي تستثیر 
  ". ھذه االستجابة 

  بعض عناصر البیئة أو بعیداً عنھا متأثراً میل الفرد الذي ینحو سلوكھ تجاه "بأنھ : االتجاه  "بوجاردس"ویعرف
  "في ذلك بالمعاییر الموجبة أو السالبة تبعاً لقربھ من ھذه أو بعده عنھا

، والتراث اتصالھ بالبیئة وأنماط الثقافةحصیلة تأثر الفرد بالمثیرات العدیدة التي تصدر عن  فاالتجاھات ھيوعلیھ  -
  .ولیست فطریة مكتسبةالحضاري لألجیال السابق، كما أنھا 

  
 عوامل تكوین االتجاھات النفسیة :  
 ھناك عدة عوامل یشترط توافرھا لتكوین االتجاھات النفسیة االجتماعیة منھا:   
  قبول نقدي للمعاییر االجتماعیة عن طریق اإلیحاء  
  تعمیم الخبرات  
  تمایز الخبرة  
 حدة الخبرة   
 المراحل األساسیة لتكوین االتجاھات:   
  .اإلدراكیة أو المعرفیةالمرحلة  -١
  .مرحلة نمو المیل نحو شيء معین -٢
   .مرحلة الثبوت واالستقرار -٣
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 أنواع االتجاھات: 
   :تصنف االتجاھات إلى األنواع التالیة  -
  ).االتجاه القوي ،، االتجاه الضعیف( .١
  ).االتجاه الموجب ،، االتجاه السلبي( .٢
  ).االتجاه العلني ،، االتجاه السري( .٣
  ).الجماعي ،، االتجاه الفردياالتجاه ( .٤
  ).االتجاه العام ،، االتجاه النوعي( .٥
  ًاتجاھات األسرة السعودیة نحو السیاحة الداخلیة :ثانیا:   
مما أدى إلى  أھمیة تطویر واستغالل اإلمكانات والموارد السیاحیة الداخلیةتنبھت المملكة العربیة السعودیة إلى   -

وكذلك تطویر المرافق والخدمات السیاحیة تطویرا  نشر مفھوم السیاحة الداخلیة تحقیق قفزة ھائلة ومھمة في مجال
 وعادات المجتمع وتقالیدهیتناسب 

بعض الدراسات ، السیما وأن السیاحة الداخلیة على الخارجیةالذین یفضلون  زیادة عدد المواطنینمما یؤدي إلى  -
نسبة كبیرة من األسر تتجھ للسیاحة في مقابل  احة الداخلیةتشیر إلى  أن نسبة ضئیلة من األسر السعودیة تتجھ للسی

   .، وتنفق أضعاف ما ینفق في السیاحة الداخلیةخارج الوطن
   :وتؤكد بعض الدراسات المیدانیة عن اتجاھات األسرة السعودیة نحو السیاحة الداخلیة على التالي -
  وتقوم بھا تؤید السیاحة الداخلیةالتي  أكثر فئات المواطنینسنة ھم  )٤٠- ٣٠(أن الفئة العمریة من.  
  ھم من الجامعیینأن المستویات التعلیمیة للسعودیین الذین یفضلون السیاحة الداخلیة.  
  من المتزوجین في صحبة أسرھمبالسیاحة الداخلیة ھم  اغلب من یقومونأن.  
  المعلمینفئة أن الغالبیة ممن یقومون بالسیاحة الداخلیة من الموظفین ھم من.  
  لایر) ٨٠٠٠- ٤٠٠٠(بین كما أن دخولھم المادیة الشھریة تكون ما.   
  المنطقة الوسطى ثم المنطقة الجنوبیةأن غالبیة من یقومون بالسیاحة الداخلیة ھم من.  
  عینفغالبیتھم یقضون ما بین أسبوع إلى أسبووفیما یتعلق بالفترة التي تقضیھا األسرة السعودیة في سیاحتھا الداخلیة.  
  نمط الشقق المفروشةوفیما یخص نوع السكن الذي تفضل األسرة السعودیة اإلقامة فیھ أثناء سیاحتھا ھو.  
  حیث تقوم األسرة وأفرادھا بالسیاحة سویا یغلب علیھا النمط العائلين السیاحة الداخلیة أوتشیر الدراسات إلى.  
  وجود األماكن الترفیھیة والتسوقوعن عوامل الجذب التي تدفع األسرة السعودیة إلى القیام بالسیاحة الداخلیة ھو.   
  اإلجازات الرسمیة كاإلجازة الصیفیة التي تكون في  السیاحة الموسمیةأن اغلب سیاحة األسرة السعودیة الداخلیة ھي

  .وإجازة عیدي الفطر واألضحى
  نصیب كبیر منھافي مكة المكرمة والمدینة المنورة  یكون لالماكن الدینیةالسعودیة أن سیاحة األسرة.  
  للمملكة العربیة السعودیة في  سیاحة الشواطئ في الساحل الغربي أو الشرقيكما أن األسرة السعودیة تفضل

  . القصیرة كإجازة نھایة األسبوعاإلجازات المدرسیة وتكثر في اإلجازات 
  منطقة عسیر أو الباحة ، سواء في  في العطل واإلجازات المدرسیة ة الجبال والمناطق الباردة صیفاسیاحتفضل أیضا

   .أو الطائف
  وربما تسكن في ذات المسكن الذي إعادة زیارة المكان السیاحي الذي تقصده لعدة مراتأن األسرة السعودیة تفضل ،

  .الممیزارتاحت لھ من حیث السعر أو مستوى النظافة أو موقعة 
  ھي السیارةوبالنسبة لوسیلة النقل المفضلة لألسرة السعودیة في سیاحتھا الداخلیة.  
 باألمن والحریة في السیاحة  ألسباب تتعلق اتجاھا للسیاحة الداخلیة من الخارجیةكثر أ اإلناث من السعودیینن إ

  .الداخلیة
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  ن قرار السیاحة یعود لجمیع أفراد أاإلناث یرین ن أفي حین  فالذكور یرون انھ یعود لھموبالنسبة لقرار السیاحة
   .األسرة

  التي تعیق السیاحة  ھما أكثر المعوقاتالالزم للسیاحة  المعوقات المالیة والمعوقات المتعلقة بعدم توافر الوقتأن
  .الداخلیة بالمملكة

  نحو السیاحة الداخلیة، وأن السیاحة تؤدي إلى متعة نفسیة كما أكدوا بأنھا  اتجاھات أغلبیة الذكور واإلناث إیجابیةأن
  .تزید من تماسك األسرةتزیل الملل وأنھا حق لكل أسرة كما أنھا 

  ن تقوم األسرة أدون  خمس سنوات، بحیث ال تمضي بشكل متكررأن األسرة السعودیة تقوم بالسیاحة الداخلیة
  .السعودیة بالسیاحة الداخلیة

 ن أغلب األسر السعودیة ترى بكفایة األماكن الترفیھیة وتلبیتھا الحتیاجاتھا أ.   

 


