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  هو فرع من فروع علم االجتماع العام يهتم بدراسة الظاهرة السياحية والمجتمع السياحي وما يتعلـق بهمـا مـن ظـواهر ومشـكالت

 الخ..وعالقات وخدمات وتفاعالت
  حيث يدرَّس في بعض الجامعات ، العالمية وبعض الجامعات ويعتبر علم االجتماع السياحي من أحدث فروع علم االجتماع نشأًة

  .اإلقليمية والمحلية حديثاً 
  

 
 هو انتقال اإلنسان من أجل تلبية احتياجاته األساسية قديما ويغلب عليه عدم التخطيط.  
  الخ.. تجارية أو دينية أو تعليميةهو االنتقال من مكان إلى آخر ألسباب متعددة سياحية أو   
  هي نشاط السفر المخطط بدقة لغرض محدد كالترفيه أو المتعة أو االستجمام.  

 فالسياحة هي سفر وانتقال، وليس االنتقال أو السفر بالضرورة سياحة: فالعالقة بينهم عالقة عموم وخصوص  
  

  
 وكـان يقطـع . الخ..اإلنسان االنتقال من مكان إلى آخر طلبا لتلبية حاجاته األساسية من مأكل ومشرب ومسكنم اعتاد منذ القد

مــن أجــل ذلــك مســافات طويلــة ســيرًا علــى األقــدام، وغيــر مقيــد بوقــت وال حــدود سياســية، وكــان مــا يعيقــه هــي العوائــق الطبيعيــة  
 .قال اإلنسان في العصور القديمة جدًا لم يكن يخضع ألي تنظيمكما أن انت. كالبحار والجبال وغيرها من عوامل طبيعية

  ثم بدأ اإلنسان باالستقرار بجانب زراعته التـي تطـورت ، ممـا اضـطره إلـى ممارسـة نـوع مـن التجـارة لتسـويق منتجاتـه الفائضـة عـن
  . حاجته واالنتقال بها لعدة أماكن

  وانتقـل أيضـا الكتشـاف العـالم الجديـد، وانتقـل لغـرض الـتعلم .مسـافات طويلـةكما انتقل اإلنسان أيضا إلـى أمـاكن العبـادة قاطعـا
  .والتعليم، واالستشفاء وغيرها من األغراض، وعند ذلك عرف ومارس نوعا بسيطا من السياحة بمفهومها البسيط

  
  الرحالت لتبادل البضائع التي تفيض عن احتياجاتهم الشخصية والمجتمعية أول” السياح الحقيقيون“حيث مارس التجار. 
 لديهم” رغبة السفر” باإلضافة إلى فئة من الرحالة والسياح الذين كان دافعهم الوحيد للرحلة هو المتعة وتحقيق .  
 ويمكن القول أن رحالت اإلنسان في العصور القديمة كانت ألسباب منها:   
١(  فاليونانيون والفينيقيون والهنـود . وتكوين عالقات متبادلة مع القبائل والدويالت المجاورة أو البعيدة، أو للتجارة

  .والصينيون قاموا بتك الرحالت 
٢(  وذلك من أجل اكتشاف العادات والتقاليد وأساليب الحياة لدى الشعوب األخرى ومثال ذلك المؤرخ اإلغريقي ”

   .”تهيرودو 
٣(  الخ.. وكان بهدف زيارة األماكن المقدسة لدى مختلف الشعوب كالصينيين والرومان واإلغريق  

في كل ما سبق من دواع لالنتقال والسفر كانت تمـارس نـوع مـن السـياحة وان لـم تكـن مقصـودة وإنمـا علـى هـامش الـدافع الحقيقـي  
   كالتجارة واالكتشاف والدافع الديني

  



  ]  [KFU 

  
 حيث كان اتجاه السفر والسياحة للتجارة والحج والعلم والرحالت، قد ازدهرت السياحة في البلدان اإلسالمية وفي أسيا وأوربا .

 . كانت مصدر إشعاع تجاري وعلمي ، فجلبت التجار والعلماء والمثقفين إليها” قرطبة“فمدينة 
 تحفـة ” بالعديد مـن الـرحالت مـارس فيهـا نوعـا مـن السـياحة، وألـف كتابـه الشـهير” ابن بطوطة“م بعض الرحالة العرب مثل كما قا

  .دون فيها ما شاهده أثناء رحلته إلى أسيا وإفريقيا” األنظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار
  االيطالي برحلة إلى فلسطين ” مارك بولو“هارون الرشيد، وقام  بزيارة إلى بغداد في عصر” شارلمان“كما قام اإلمبراطور الفرنسي

  .وأرمينيا وجزيرة العرب والصين ، وتم خالل ما سبق من رحالت ممارسة نوع من السياحة
 كما ساهم األغنياء الذين لديهم فائض من مال ووقت ببعض الرحالت السياحية   

  

  
  فــي عصــر النهضــة، فكلومبــوس وفاســكوديجاما ومــاجالن أســهموا فــي تقــدم ” علميــة واكتشــافات جغرافيــة“ لقــد حــدثت تغيــرات

 .السياحة بمفهومها الحديث
  ه الســياح إلــى القــارات الجديــدة عــابرين البحــار والمحيطــات ، مســتغلين فــي ذلــك التقــّدم ) ١٨(وفــي آخــر القــرن المــيالدي اتجــ

  .وسائل المواصالت من برية وبحرية والتطور في
  وبعــد الحــرب العالميــة تطــورت صــناعة الطــائرات المدنيــة والســيارات والقطــارات والطــرق والفنــادق ، كمــا تطــورت مجمــل البنيــة

  .التحتية للسياحة
 ديثكما حدثت تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية في المجتمعات أسهمت في دفع السياحة بمفهومها الح.  
 كما كان لزيادة األجور وزيادة أوقات الفراغ لدى الناس دور في تطور السياحة.   
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 المختلفة من نفسية واجتماعيـة واقتصـادية  بذل الكثير من العلماء جهودهم لتعريف السياحة ومكوناتها وطبيعتها فتناولوا جوانبها

 .األمر الذي أدى إلى تعدد تعريف السياحة واختالفها وفقًا لوجهة كل منهم. الخ..وثقافية وسياسية 
  ألن ذلك يسهم في التالي يجب تعريف السياحة تعريفا دقيقاوفي هذا الصدد :  
  .بالسياحة، ويمنع من تداخل اختصاصاتها تنظيم العمل بين مختلف الهيئات والمؤسسات الدولية المهتمة )١
يؤدي إلى التنسيق والتعاون بين كافة أجهزة الدولة وقطاعاتها ومؤسساتها العامـة والخاصـة، فيمـا يتعلـق بـدور كـل منهـا عـن تنفيـذ  )٢

 .الخطط والبرامج السياحية التي ترتبط باالتجاهات االجتماعية واالقتصادية للمجتمع ككل
  .د للسياحة في إجراء البحوث والدراسات التحليلية أو اإلحصائيةيساعد التعريف المحد )٣
  .يساعد أيضا في عملية التخطيط السياحي ورسم سياساته )٤
  .استفادة العديد من الجهات العلمية العلمية واإلدارية والمهنية عند دراسة السياحة كعلم له أصوله وقواعده )٥

  

 يلي استعراض بعض تعاريف السياحة وفيما :  
  
 التعريف اللغوي  : 
  ًإذا جـرى : بمعنى تنقل في األرض للنزهة والفرجة واالستجمام وغيره، ويقال للماء سـاح:  السياحة هي مصدر ساَح يسيُح سياحة

  .على األرض
 وفي اللغة االنجليزية”To Tour ” أي يجول ويدور، أما كلمة”Tourism ”فهو لفظ مستحدث في اللغة الالتينية.  
  
  ظاهرة من ظواهر العصر الحديث تنبثق من الحاجة المتزايدة للحصول على الراحة واالستجمام وتغيير الجـو واإلحسـاس بجمـال

  .الطبيعة وتذوقها والشعور بالبهجة والمتعة من خالل اإلقامة ي مناطق ذات طبيعة خاصة
  .التعريف ببعض النواحي التي تشبعها السياحة معنويا ونفسياوقد تناول هذا  - 

  
  اصطالح يطلق على كل العمليات المتداخلة وخصوصا االقتصادية المتعلقة بدخول األجانب وإقامتهم المؤقتة وانتشارهم داخـل

  وخارج حدود منطقة أو دولة معينة
   .وقد رّكز هذا التعريف على جوانب اقتصادية مهمة للحركة السياحية - 

  
  مجموعة العالقات المتبادلة التي تنشأ بين الشخص الذي يوجد بصفة مؤقتة في مكان ما وبين األشخاص الذين يقيمون في هذا

 .المكان
 . اإلقامة المؤقتة للسائح وهو مفهوم مهم في السياحة تضمن هذا التعريف مفهوم - 
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 جميع األنشطة غير المحققة للربح والتي يقوم بها اإلنسان بعيدا عن مقر إقامته المعتاد .  

 ائح، وهـو قريـب مـن المفهـوموهذا التعريف يستبعد عنصر الربح واالستفادة المادية من جميع األنشـطة التـي يقـوم بهـا السـ - 
  . الحديث للسياحة

  
  أي نوع من الحركة التي بمقتضاها يقيم األشخاص في مكان ما خارج بالدهم بشـرط عـدم اعتبـار هـذه اإلقامـة إلغـراض الكسـب

 . الدائم أو المؤقت
  

   وفي هذا التعريف أيضا يتم التركيز على أن ال تتضمن سياحة الفرد أي نشاط ربحي - 
  
  مجموعة العالقات والظواهر التي تنشـأ مـن السـفر واإلقامـة المؤقتـة، طالمـا أنهـا ال تـؤدي إلـى إقامـة دائمـة وال تتضـمن أي نشـاط

   .للكسب المادياقتصادي 
  
  مجموعة من التنقالت البشرية واألنشطة المترتبة عليها والناتجة عن ابتعاد اإلنسان عن موطنه تحقيقا لرغبة االنطالق الكامنة في

  .الفرد
 د والمجهول وقد ُأدرج هـذا التعريـففي هذا التعريف تركيز على بعض دوافع السياحة وهو الرغبة ففي التعرف على الجدي - 

   في القاموس السياحي في مونت كارلو
   
  الناجمـة عـن التغييـر المؤقـت واإلرادي لمكـان اإلقامـة دون أن يكـون الباعـث علـى ذلـك أسـباب  مجموعة العالقـات والخـدمات

  .العمل والمهنة
   .اإلرادة، والبعد الزمني وعدم اشتمال السياحة أي نشاط يتعلق بالعمل والمهنة للسائحفي هذا التعريف تحديد شرط  - 

  
 نشاط شديد الحساسية نتيجة لتدخل العوامل السياسية في ظل السيطرة الحكومية السائدة للدولة المضيفة. 

وهو البعد السياسي خاصة في الـبالد المضـيفة للسـائح حيـث تلعـب السياسـة  وفي هذا التعريف إشارة ألحد أبعاد السياحة - 
   .دورا في تحديد نمط السياحة

 
 ذا ويعــد هــ.مجموعــة العالقــات والخــدمات المرتبطــة بعمليــة تغييــر المكــان تغييــرا وقتيــا وتلقائيــا ولــيس ألســباب تجاريــة أو حرفيــة

التعريف من التعاريف الحديثة للسياحة حيث يحدد العالقات والخدمات المادية التي ينتفع بها السائح مقابل دفع أجـر مـادي، 
  وعالقات أخرى معنوية إنسانية تنتج من تعامل السائح مع شعوب الدول التي يزورها ثقافيا وسلوكيا واجتماعيا
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  م ، حـين قامـت لجنـة الخبـراء ١٩٣٧إلى تعريف مقبـول ومتفـق عليـه مـن كافـة الجهـات المعنيـة إلـى عـام يعود االهتمام بالوصول

كل شخص يزور بلدا غير البلد التي إعتـاد عليـه اإلقامـة فيهـا لمـدة : اإلحصائيين التابعة لعصبة األمم آنذاك بتعريف السائح بأنه
 .ال تقل عن أربع وعشرين ساعة

 تي لم تعتبرها اللجنة من ضمن السائحين هي وعلى هذا فإن الفئات ال:  
  .امى بلد ما بغرض الحصول على وظيفة األشخاص الذين يسافرون إل - 
  . الدارسون بمختلف المراحل التعليمية - 
   . األشخاص الذين يأتون لإلقامة الدائمة - 
  . المسافرون الذين يعبرون إلى بلد آخر - 
  . المقيمون في مناطق الحدود - 
   . يقيمون في بلد ويعملون في بلد مجاوراألشخاص الذين  - 

  

 ع التعريف السابق تعريف آخر لمنظمة السياحة الدوليةوقد تب)W.T.O (،كل شخص : وهو أن السائح  التابعة لألمم المتحدة
 .يقيم خارج موطنه المعتاد لفترة تزيد على أربع وعشرين ساعة، على أن ال تتحول هذه اإلقامة إلى إقامة دائمة

 التعريــف األول هــو المســتخدم إلــى اآلن فــي اإلحصــاءات الســياحية وجمــع البيانــات المتعلقــة بهــا وتبويبهــا وذلــك بالنســبة  إال أن
   .لغالبية دول العالم 

  
األمان والسرعة، األمر الذي  خاصة في عنصر ) بحرية -برية -جوية( التطور الكبير والتغير المستمر في وسائل النقل المختلفة )١

 .كان له أثر بالغ على السياحة والسفر الدولي
مــع ســهولة وسـرعة نقــل األخبــار المختلفـة وقــت حــدوثها عبــر ) المرئيـة -المســموعة -المقــروءة( تقـدم وســائل اإلعــالم وتنوعهـا )٢

د جديـدة والتعـرّف علـى مـا سـمعوه أو قارات العالم ودولـه، ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن زيـادة رغبـة األفـراد فـي السـفر وزيـادة بـال
  .شاهدوه

التحسن المطرد في النواحي االقتصادية مع ارتفاع مستويات المعيشة وزيادة متوسط دخل الفرد في كثير من دول العـالم، ممـا  )٣
   جعل هناك فائضا ينفق في جزء منه في السياحة

طبيــق العديــد مــن التشــريعات العماليــة فــي الــدول الصــناعية تزايــد أوقــات الفــراغ واإلجــازات الســنوية المدفوعــة األجــر نتيجــة ت )٤
الكبــرى، باإلضــافة إلــى ارتفــاع المســتوى االجتمــاعي والثقــافي والعلمــي لشــعوب هــذه الــدول والــذي انعكــس علــى االتجــاه إلــى 

 .السياحة واالهتمام بها
ناسـبة لمشـكالتها، ممـا أسـهم فـي تقـدم تشجيع الدول المختلفة للسياحة وحرصها على تنميتها وتخطيطهـا وإيجـاد الحلـول الم )٥

  .السياحة وانتعاشها
الحكومية منها أو غير الحكومية، والتي استهدفت تنظـيم ) المحلية -اإلقليمية -الدولية(قيام العديد من المنظمات والهيئات  )٦

مســتقبل أفضــل يــنعم فيــه العمــل الســياحي، ورفــع العائــد والــوعي الســياحيين، وإثــارة اهتمــام المجتمــع الــدولي وتعاونــه إليجــاد 
  . اإلنسان بالرخاء والسالم
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  عندما نتحدث عن السياحة فهي قديمة جدا، وربما يرتبط جزء منها بوجود اإلنسان على وجه األرض، فاإلنسـان منـذ القـدم وهـو

 .ويضيف لنفسه أبعادا معرفية جديدة، ومستوى متزايد من الرفاهيةفي حل وترحال ، 
  ونحن هنا ال نتحدث عـن ظـاهرة السـياحة، بـل عـن علـم السـياحة كعلـم لـه أصـوله وقواعـده ونظرياتـه ومناهجـه، فيعتبـر مـن العلـوم

  .الحديثة نسبيا مقارنة بالعلوم االجتماعية األخرى 
 قفزات سريعة نسبيا مقارنة بالعلوم االجتماعية األخرى، فلقـد قامـت الثـورة الصـناعية  لكن في ذات الوقت فقد قفز علم السياحة

فـي منتصـف القـرن التاسـع عشـر، وأدى ذلــك إلـى تطـور العلـوم، وتقـدم وسـائل المواصــالت والنقـل، لـذا بـرز علـم السـياحة حتــى 
  يساير التطور المذهل في حركة السياحة الدولية 

  

  علم السياحة قد تطور تطورا ملحوظا بما يتوافق مـع حركـة السـياحة الدوليـة وذلـك بعـد الحـرب أن :  ”دوجالس بيرس“ويرى
 : ويرجع ذلك إلى الخمسيناتبداية العالمية الثانية مع 

التطــورات التكنولوجيــة التــي أدت إلــى تحســن طــرق ووســائل اإلنتــاج ممــا أدى إلــى تــوفير الجهــد اإلنســاني، وأدى إلــى تحســن  )١
  .ات الفراغ واإلجازات الممنوحة بأجر مما أدى إلى االتجاه إلى السياحةظروف العمل وأوق

  تطور وتقدم وسائل النقل والمواصالت واالتصاالت وبالتالي تقارب المسافات )٢
  .سهولة تبادل الخبرات، وانتشار المعرفة، وانتشار السالم العالمي مما أدى إلى تقارب الشعوب )٣
والعلميـــة وانتشـــارها، خاصـــة بعـــد التطـــور الهائـــل فـــي وســـائل وأجهـــزة اإلعـــالم المســـموعة  تطـــور األفكـــار الثقافيـــة واالجتماعيـــة )٤

 .والمقروءة والمرئية
  .تزايد اهتمام المنظمات والهيئات الدولية، بل والمجتمع الدولي بالسياحة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا )٥
  الســياحة مواكبـا لتطـور السـياحة، فأصـبح ضـمن مقــررات مـن القـرن الماضـي قفـز علـم  التســعيناتوحتـى بدايـة  الثمانينـاتأمـا فـي

حيـث . باإلضافة إلى عدد من المتغيرات التي دعمـت تطـور الدراسـات السـياحية. بعض الكليات والمعاهد واألكاديميات عالميا
ا مـن خــالل قامـت العديـد مــن األقسـام العلميـة بالجامعــات بأبحـاث تطبيقيـة فــي السـياحة، فهنـاك أقســام اهتمـت بالسـياحة عمومــ

والسـفر، بينمـا قامــت بعـض األقسـام فـي بعــض  تقـديم التقـارير واإلحصـاءات واألبحـاث االقتصــادية، بـل وأبحـاث عـن الـرحالت
الجامعــات بأبحــاث مســاعدة تشــمل النــواحي النفســية واالجتماعيــة واالقتصــادية والهندســية والتخطــيط المتحضــر، مثــل الفنــادق 

 .الخ ...اإلنسانية والمطاعم والمسارح وتحسين البيئة 
   وفــي العقــدين الماضــيين أصــبحت الســياحة تــدرَّس مــن خــالل مختلــف فــروع المعرفــة، ولــيس هنــاك نظــام معــين البــد أن يطبقــه

  .الباحثون والدارسون علم السياحة وال نظام موّحد للمعلومات، حيث يمكن دراسته من خالل فروع المعرفة المتخصصة
  ليــة للســـياحة ترتكــز علـــى التحلــيالت االقتصـــادية والعائــد المـــادي الــذي يعـــود علــى المنـــاطق ولقــد كانـــت معظــم الدراســـات األو

  . الخ.. المستقبلية للسياح من حيث تعيين الموظفين والعملة الصعبة التي ينفقها السياح 
 ا مقابل التأثيرات االقتصاديةوفي األعوام األخيرة قام عدد من الدارسين باختيار المؤثرات الثقافية واالجتماعية للسياحة ودراسته. 
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  وتعــد المـــؤثرات االجتماعيــة والثقافيـــة للســـياحة هــي الطـــرق التـــي تســهم بهـــا الســـياحة للتغيــر فـــي قيمـــة الــنظم والســـلوك الفـــردي
 .والعالقات العائلية وأسلوب الحياة والمستوى المعيشي أو الطبقي واالتصال والطقوس والتقاليد والنظم الجماعية

  

 
 من حيث دوافعه للسياحة،ومتطلباته من خدماتها، واتجاهاته المتعددة.  
 وأسلوب تحسين تقديم الخدمات السياحية وشكلها وخدماتها ،.  

 وتهتم بدراسة االتصال الطبيعي بينهما وما نتائجه وتوقعاته المستقبلية.  
  

  
 وســوف يــؤثر هــذا التقــّدم فــي ) م٢٠٢٠-٢٠٠٠(مــن المتوقــع أن يتواصــل التقــّدم التكنولــوجي الهائــل خــالل الفتــرة بــين العــامين

الخدمات اآللية التي ستوفرها التقنية، مما يقلـل احتكاكـه بـاآلخرين،  جميع جوانب الحياة، وسيضطر اإلنسان إلى االعتماد على
وسوف يفقد اإلنسان الحياة االجتماعية، وسيتوق لمخالطة اآلخرين، وسوف تلعب السياحة دروا رئيسيا في تحقيق االتصال بين 

 .الناس
 وبشكل عام يمكن اختصار المستقبل السياحي الجوانب التالية:  
عاديا من طبيعة حياة كثير من الناس الذين يرصدون جزءا من موازنـاتهم الماليـة لهـدف السـياحة، وحتـى فـي أصبح السفر جزءا  )١

أوقات الركود االقتصادي فإن تـأثر حركـة السـفر الجـوي والبـري والبحـري لـم يكـن كبيـرا، وإن كـان قـد سـاهم  فـي تقليـل حجـم 
  .الموازنات المرصودة للسياحة وقضاء اإلجازات

 .شكل الشرق األوسط أهم سوق سياحي في المستقبل القريب، نظرا لمخزونه الهائل من عناصر الجذب السياحييتوقع أن ي )٢
  .مليار دوالر ٥٢٧لتصل إلى % ٩٠مليون سائح، وعائدات السياحة ستزداد بنسبة  ٦٣٧يتوقع أن يصل عدد السياح إلى  )٣
  .ان كان ذلك مرهون باالستقرار السياسيتستمر السياحة الداخلية في الدول النامية في النمو السريع، و  )٤
  .سيظل إقليم آسيا والمحيط الهادي يتمتع بأعلى معدالت نمو سياحي سنوي نظرا لتنوع عناصر الجذب السياحي فيه )٥
نظرا لخبرة السياح فإن هـذا سـيدفعهم إلـى البحـث عـن أسـواق سـياحية جديـدة، ويسـتبدلون السـياحة السـنوية الطويلـة بسـياحة  )٦

  . رات قصيرةمتعددة لفت
 .يتوقع أن يزيد اإلقبال على سياحة االستجمام وممارسة الرياضة والمغامرة والسياحة الثقافية والريفية )٧
سيتم الدمج بين وسائط النقل البريـة والبحريـة والجويـة فـي الرحلـة السـياحية الواحـدة، ودمـج أكثـر مـن نـوع سـياحي فـي الرحلـة  )٨

  .السياحية الواحدة
  .ئ األكثر انتشارا، رغم مزاحمة أشكال أخرى لهاستبقى سياحة الشواط )٩

  .نظرا للتطور الهائل في االتصاالت التقنية فسيزداد استخدام الكمبيوتر في تخطيط السياحة وإدارة الخدمات )١٠
ســـيتم تبنــــي أســـلوب التخطــــيط العلمـــي الشــــامل للنشـــاط الســــياحي فــــي كثيـــر مــــن دول العـــالم ، مــــع االهتمـــام بوضــــع حلــــول  )١١

  .البيئية واالجتماعية في السياحةبالمشكالت 
 .سيتطور الوعي البيئي في العالم، وستظهر جمعيات تطالب بالتقليل من تدمير الطبيعة وتلوثها بحجة الترويج السياحي )١٢
  .سيتجه نظر المهتمين بالسياحة إلى سياحة أبعد من حدود األرض  )١٣
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  أصبحت السياحة تدرس من خالل مختلف فروع المعرفة، وأصبحت السياحة علم له أصوله ومفاهيمه، وبرز علم السـياحة كعلـم

 .لصيق باإلنسان يستهدف تحقيق وإشباع رغباته في حله وترحاله نفسيا وجسميا وذهنيا في ميادين عديدة
  التشابك تبرز الصلة الوثيقة بين علم السياحة والعلوم األخرىوفي اطار هذا.  

   
  تتصــل الســياحة كنشــاط إنســاني اجتمــاعي بعلــم االجتمــاع، حيــث إن علــم االجتمــاع يخــتص بكــل مــا يتعلــق باإلنســان مــن الناحيــة

إلــى قواعــد يمكــن مــن خاللهــا فهــم الظــواهر االجتماعيــة االجتماعيــة ، ومــا يتعلــق باإلنســان وبيئتــه المحيطــة ، بهــدف الوصــول 
  .وتفسيرها والتنبؤ بمستقبلها

  وحتى يمكن تنشيط السياحة وتسويقها وتنميتها البد من التعرف على النظم االجتماعيـة القائمـة، وعالقتهـا باألنظمـة األخـرى مـن
يد السائدة بالمجتمع، واألسباب التي ساعدت على تكوينها، اقتصادية وسياسية وقانونية وأخالقية، باإلضافة إلى العادات والتقال

وسلوك األفراد والجماعات من الجنسيات المختلفة، والدوافع ورائها واهم المشكالت االجتماعية والعوامل التي تسـببت فيهـا، 
                                                    .وما يمكن االستعانة به عند رسم السياسات ووضع الخطط السياحية لكي تبنى على حقائق وأسس علمية

  في رؤية علم االجتماع للسياحة عدد من وجهات النظر للسياحة كما يلي» م١٩٨٤كوهين «وقد حدد  :  
  .السياحة والضيافة على أساس تجاري )١
 .السياحة كنشاط حديث لقضاء وقت الفراغ )٢
  .شيء حديث يختلف عن السفر التقليدي )٣
  .موضوعات ثقافية أساسيةتعبير عن  )٤
  .عملية تبادل ثقافي )٥
  .نموذج للعالقات الفرعية )٦
 ساسـية كما انه من خالل علم االجتماع يمكن للسياحة من خالل مـنهج البحـث االجتمـاعي البحـث فـي موضـوعات واتجاهـات أ

               :في السياحة تتعلق بالتالي
  .البحث في السياحة ذاتها - 
   .السياح والسكان المحليينالبحث في العالقة بين  - 
 .البناء الوظيفي للنظام السياحي - 
 .آثار السياحة المتعددة على المجتمع - 

  

   
  التــاريخ واآلثــار هــي مــن المنجــزات التــي يفــاخر اإلنســان بتحقيقهــا، وتتصــل بجــذوره الماضــية، وبــالعزم علــى المضــي قــدما نحــو

 .المستقبل
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  والسـياحة تعتبـر وحتـى منتصـف القـرن . لذا فاآلثار الصامدة عبر الزمن تشد اإلنسان ليرتحل إليها للعبرة والمتعة وتذكر الماضـي
الماضي ما هي إال عبارة عن زيارات ثقافية في اغلبها، متمثلة في زيارة المعالم األثرية والمتاحف التي تحكي جهود اإلنسان التي 

  . ا تشجع السياحة هذا النمط الترويحيلذ. حققها في الماضي
  
  تمتـد السـياحة لفعاليــات محليـة ودوليـة يحكمهــا فـي ذلـك مجموعــة مـن قـوانين وتشــريعات ونظـم تتعلـق بالعديــد مـن المجتمعــات

فـي اطـار القـوانين الدوليـة والمحليـة بمـا  اإلنسانية، وهذه القوانين رغم تباينها مـن مجتمـع آلخـر، إال أنهـا ضـرورة تفـرض التنسـيق
  .يكفل تحقيق أهداف السياحة الدولية

 لذا فمن خالل التشريعات والقوانين الدولية والسياسية يمكن حماية السائح وحقوقه، ودعم السياحة وتنشيط فعالياتها.  
  الـــدول، خاصـــة فـــي إجـــراءات الـــدخول وعلـــى المســـتوى المحلـــي تهـــتم الســـياحة بـــالقوانين والتشـــريعات السياســـية التـــي تفرضـــها

األراضـي وحمايــة الســائحين  وأنظمــة النقـد والجمــارك والضـرائب والتوظيــف واالسـتثمار واســتغاللوالخـروج والتأشــيرات واإلقامـة 
يتعلق والبيئة والمناطق األثرية والصحة والتقاليد واآلداب العامة، فضال عن صناعة النقل والفنادق والسلع السياحية، خاصة فيما 

بع فيه نواحي قانونية ذات تأثير على السياحة األمر الـذي يتطلـب . بقواعد وتصاريح تشغيلها وشروطها ومواصفاتها، وكل ذلك يتّ
 . ضرورة التعرف علي طبيعتها والعمل بموجبها

    
  وما يترتب على . الخ... افعه الداخلية وانفعاالته وميولهيعد علم النفس احد فروع المعرفة التي تهتم بمعالجة سلوك اإلنسان ودو

وفــي السـياحة يـتم االهتمـام بكــل تلـك الجوانـب النفســية لـدى اإلنسـان، فالســائح . ذلـك مـن ردود أفعـال وعالقــات مـع اآلخـرين
إنجـاح السـياحة السـياحة تهـتم باإللمـام بكـل تلـك الجوانـب  وذلـك مـن أجـل  والمستضيف هو إنسـان فـي نهايـة األمـر، لـذا فـإن

وتحقيق أهـدافها، فالـدول تهـتم بتخطـيط السـياحة وبرامجهـا علـى أسـاس دراسـة اتجاهـات ورغبـات السـياح المختلفـة، لـيس هـذا 
فحســب بـــل أيضـــا تـــدرس األســـاليب المناســـبة لتقـــديم الخـــدمات الســـياحية للســـياح، تحقيقـــا الســـتقرارهم النفســـي فـــي وجهـــتهم 

 .يتمثل في تقارب الشعوب بثقافاتها المختلفة، السياحية، وتحقيق هدف عام للسياحة
    

  لقد ظهرت دراسات متطورة في االقتصاد تركز على أهمية العملية اإلنتاجية والتسويق للمنتجات واألنشطة االقتصادية، باإلضافة
تنميــة الســياحة والتــوازن الــذي يــتم عــن طريــق  الــثمن وتحليــل الفائــدة، واســتخدام البضــائع المحليــة فــيإلـى بعــض القياســات عــن 

المـدفوعات التـي تنـتج عـن السـياحة، حيـث يعـد ذلـك هـو المبحـث األساسـي للتحلـيالت السـياحية والتـي تعـود إلـى اقتصــاديات 
 .السياحة العالمية

  بالضـرورة انهـم سـينفقون وبما أن السياحة هي انتقال األفراد من مكان إقامتهم الدائم إلى مكان آخـر بهـدف محـدد، فهـذا يعنـي
لذا فالسـياحة تسـتفيد مـن االقتصـاد فـي تخطـيط العـروض . أمواال سواء لإلقامة أو األكل والشرب واالنتقال والمشتريات وغيرها

الســياحية وتجهيزهــا بشــكل مغــٍر ومناســب، يســهم فــي الحركــة االســتثمارية الســياحية، ومــا تتطلبــه مــن تشــغيل واســتيراد وتصــدير 
  . تسويات وعالقات اقتصادية دولية، تنشط في نهاية األمر السياحة الدولية والمحلية وقطاعاتها المختلفةوأسعار صرف و 
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  تقوم السياحة الحديثة على آخر ما توصلت إليه أساليب التقنية واإلدارة المتطورة، فسرعة الحصول على المعلومة السياحية، من

. أحوال الطقس وأسعار صرف العمالت وأسعار اإلقامة وتكاليف النقل والمواصالت وغير ذلك مما يهم السائح قبل بدء رحلته
هذا فضال عن أهميـة اإلدارة . لومات اإللكترونية المتكاملة التي تعتمد الحواسيب والتقنيةحيث يعتمد كل ذلك على شبكة المع

المتقدمة لقطاع السياحة، وما يشمله من خدمات الحجز والدفع واإلسـكان والتنقـل والتخطـيط ، كـل ذلـك يتوقـف نجاحـه علـى 
  . التنظيم اإلداري والتقني الشامل

   
  طغت علوم البيئة في العقدين األخيرين على الدراسات االجتماعية والطبيعية، وذلك لتعرض البيئة لمخاطر التلوث المتعددة، مما

اصبح يهدد حياة اإلنسان سواء في البلدان المتقدمة أو النامية بتعرضه للعديد من األمراض المزمنة التي انتقلـت إليـه مـن خـالل 
  .اء واألكلتلوث الهواء والم

  وتقوم السياحة بفعالياتها المختلفة على إعمار المناطق النائية واستغالل الموارد المهدرة وزيـادة المسـاحات الخضـراء، ممـا يـوفر
  .بيئة انظف وارحب

 يــر غيـر أن هنـاك جوانـب سـلبية للسـياحة غيــر المخططـة، تتمثـل فـي المشـروعات السـياحية التــي تـدمر البيئـة وتزيـد مـن تلوثهـا وتغ
  . تقوم على سياحة فطرية يستمتع به السائح دون تغيير أو استنزافوالسياحة الحديثة . فطريتها

   
 باإلضافة لما سبق من عالقة بين السياحة وبعض العلوم، إال أن هناك العديد من العلوم التي ترتبط بعالقة وثيقة بالسياحة كالتالي:  

  .والتخطيطالسياحة  - 
  .السياحة والتسويق - 
  .السياحة واللغة - 
  .السياحة واإلرشاد السياحي - 
  . الخ .... السياحة وعلم األغذية - 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ]  [KFU 

  
  

  

  
  المشـتغلون بالسـياحة فـي تحديـد للسياحة أنواع مختلفة، حيـث يمكـن تصـنيف أنـواع عديـدة منهـا وفقـا لعـدة أسـس، وقـد اجتهـد

... أنواع  عديدة من السياحة، وابتكروا لها العديد من التسميات وفقا للغرض من الرحلـة أو طبيعتهـا أو طبقـا لوسـيلة النقـل فيهـا
 .الخ 

 ومما الشك فيه أن هذه األنواع أو التسميات لها قدر كبير من األهمية سواء للمشتغلين بالسياحة أو للدارسين بها .  
  

 
  .السياحة الثانوية )٢  .     السياحة األساسية )١

  

   
  هــي الســياحة ذات الطلــب األساســي، وتــرتبط غالبــا بمواســم اإلجــازات فــي الــدول المصــدرة للســياح مــن ناحيــة، وتــرتبط بــالطقس

 .وأيضا ترتبط السياحة الثقافية بالعاملين السابقين. للسياحالمناسب للدول المستضيفة 
 مغامرات –ترويحية  –ثقافية ( ولذا يمكن اعتبار السياحة األساسية في مجموعها(  
  
  فتكون عندما تنخفض نسبة اإلشغال في الفنادق، لذا تتحرك الفنادق وتساعد الشركات السياحية، ومختلف األجهزة المستوردة

للسـياحة فـي الــدول، لمـلء الفــراغ الحاصـل فــي الفنـادق لزيــادة نسـبة اإلشــغال يكـون ذلــك بتخفـيض أســعار الغـرف والخــدمات، 
  . الخ... وتسهيل إجراءات الدفع

 لجهد المبذول في تنشيط السياحة األساسية أقل جهدا من تنشيط السياحة الثانويةوعموما فا .   
  
  هذا وللسياحة أنواع مختلفة، يجب على المهتمين بالتسويق السياحي اإللمام بها وباحتياجات كل منها، كما أن بعض التصنيفات

 :أنواع عديدة منها وفقا لعدة أسسوعلى كل حال يمكن تصنيف . قد تتداخل مع بعضها
 

  . وفقا لوسيلة االنتقال )٣  . وفقا لعدد األشخاص )٢  . وفقا للغرض أو الباعث )١
  . وفقا الختالف الجنسيات )٦  . وفقا للنظام الجغرافي )٥  . وفقا لمدة اإلقامة )٤
  وفقا لمستوى اإلنفاق والطبقة االجتماعية )٩  . وفقا للحوافز )٨                            . وفقا للسن )٧

  

  
   ،ويلجا لها السائح للترويح عن نفسه، بهدف الخروج من الحياة الروتينية التي يعيشها واستعادة نشاطه

ويمكن للسائح في هذا . وقد تكون أسبوعية أو شهرية أو سنوية. الخ ....خلوية أو شاطئية أو جبلية سواء كانت في أماكن
  .وقد تكن في مكان معتاد متكرر، أو في أماكن متعددة في كل مرة. النمط من ممارسة العديد من األنشطة الترفيهية
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   عرفية، كحضور الندوات والمؤتمرات ومعارض الكتب، وتعد من أهم أنواع السياحة إلشباع الرغبة الم
   .الخ ... ومسابقات الشعر، والندوات الفكرية والحوارية، وقد تكون الماكن تاريخية يعرف خاللها تاريخ حضارة ما 

  ى التغيرات حيث يلجأ لها غالبا أبناء الوطن المهاجرين للخارج وأبناؤهم ، لزيارة أقاربهم والتعرف عل
 .ويطلق على هذا النوع من السياحة سياحة الجذور أو األصول العرقية. التي حدثت في الوطن

    بحيث يكون الشراء والتبضع من أهم أهداف السائح في رحلته السياحية، وعادة ما تسعى الدول
  .بأسعار منافسة، وذلك لجذب السياحالن تكون سوقا تجاريا رائجة، تعرض فيها المنتجات 

   تمثل الهوايات  كالرياضة وزيارة المتاحف والمعارض مجاال خصبا للسياحة ، وتقوم شركات السياحة على
  .تنظيم تلك السياحة

  اح على مستوى حيث تجذب الجامعات والكليات والمعاهد العلمية ومراكز التدريب عددا من السي
  . العالم 

   حيث تخطط على مستوى عاٍل من التشويق واإلثارة، ويعلن عنها قبل أوقات كافية حتى تستقطب
 .أعدادا كبيرة من السياح، حيث يستمتعون بالعروض الشعبية  وما تتميز به من عادات وتقاليد تبهر السائحين

   عادة في الدول المتقدمة سياحيا، خاصة اذا توافرت المياه المعدنية أو الكبريتية، أو جو صحي وتكون
ولها . مستقر، أو المجمعات الصحية الفندقية ذات الكفاءات العلمية المؤهلة والمدربة على العالج التقليدي أو الطبيعي

را على األغنياء، أما األن ومع تحسن الوضع المادي وكانت بالسابق حك) سياحة وقائية حرة  -سياحة استشفائية (نوعان
  .للكثير والنتشار التامين الصحي  فقد أصبح يمارسها الطبقات الوسطى

   سواء الداخلية أو الدولية، وتقوم على العاطفة الدينية لدى الكثير من الناس، وأبرز األماكن التي تزار عند
 .كما توجد أماكن دينية تزار من ملل ونحل غير إسالمية. بمكة والمدينةالمسلمين الحرمين الشريفين 

    حيث تهدف إلى إشباع رغبات السائحين في ممارسة رياضاتهم المختلفة، سواء عن طريق استغالل الطبيعة
ح من هواة المشاهدة دون أو قد يكون السائ.  الخ.. كرياضة التزلج على الجليد ، أو القنص أو الغطس أو السفاري

  .المشاركة الفعلية، وابرز المناسبات السياحية كاس العالم للرياضات المتعددة
   وازدهرت بعد الحرب العلمية األولى، حيث انتشرت المؤتمرات الدولية للهيئات والمنظمات، وارتفاع أهمية

  .الحوار بالعالم
  
   حيث يقوم الفرد بتنظيم رحلته السياحية بنفسه، واختيار األماكن التي يرغب بزيارتها في الوقت المناسب له

... وفق ظروفه المتعددة، وقد تكون داخلية، أو خارجية وتتطلب الماما من السائح باستخدام الخرائط  واإلرشادات والطرق
  .الخ
  با ما تقوم الشركات السياحية بتنظيمها لمجموعة من السياح ، سواء كانوا شركات أو هيئات أو حيث غال

   .وقد يكون لكل جماعة نمط سياحتها التي ترغب به، ويخطط لها بناء على االتفاق والعقود. الخ ... مدارس 
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  وأصـبحت أكثـر سـرعة وأمانـًا ، فقـد تنوعـت السـياحة إلـى األنـواع نظرا للتقدم الهائـل فـي وسـائل المواصـالت ، والنقـل كمـًا ونوعـًا

   :التالية
   وغالبا ما يتم تنظيم الرحالت ، وذلك للمناطق السياحية البعيدة، أو التي دخلت سوق السياحة حديثًا

  ).نشاطات - إقامة - نقل(السياحية عن طريق الجو بحيث تكون برنامجا سياحيا متكامال 
   يزور السائح العديد من الدول وقد ازدهرت نتيجة التقدم في المواصالت البحرية ، وقد

  أما السياحة النهرية قد تكون عبر دول نهر الميسيسبي أو .وهو ينتقل ما بينها عبر منافذها البحرية 
  . النيل أو غيرها من األنهار         
   الجوي دوليا، أما وهي أقدم وسائل النقل بصفة عامة، وفي مجال السياحة تحتل المرتبة الثانية، بعد النقل

وتدخل القطارات ضمن وسيلة النقل . داخليا فتعتبر الوسيلة األولى لميزات متعدد كقلة التكاليف والمرونة في الوقت والمكان
 . الخ ... البري، وإن كانت تختلف في المرونة والتكلفة

  
   وهي غير مرتبطة بوقت معين ، بل مستمرة طوال العام.   
  تاريخية -دينية - صيفية -شتوية (مرتبطة بمواسم معينة  وهي(  
  الخ ... ويقوم بها السائح فجأة دون تخطيط مسبق كركاب الترانزيت.   
  ة أو تعليمية أو تدريبيةوتصل إلى شهر، وأهدافها متعددة ما بين عالجي.   
  
  كم، ومدة إقامة ) ٤٠(داخل حدود دولة إقامة السائح، وقد تكون في مناطق سياحية أو تاريخية ، لمسافة  أي

أثر على تضامن ساعة، ومؤخرا أصبحت الدول تهتم بها لما لها من أثر نفسي وإنتاجي على السائح، و ) ٢٤(أكثر من 
   .المجتمع في الدولة الواحدة

   أي تتعدى حدود الدولة التي يقيم بها السائح، وقد يواجه السائح فيها اختالفا في اللغة والعادات والتقاليد
وتتوقف غالبا على عناصر الجذب السياحي في البلد ) تأشيرة دخول (والنظام السياسي واالقتصادي ، وقد تستلزم  

  . المقصود
  
 ومـا يهـم هنـا هـو أن تكـون البـرامج السـياحية موجـه لخدمـة السـياح األجانـب : السـياحة لجنسـيات السـياح المختلفـة تبعيـة بمعنـى

  بحسب ثقافاتهم وعاداتهم 
  
 حيث يجب أن تكون البرامج السياحية موجهة للسياح بحسب أعمارهم.  
   سنة ، ولها فوائد كبيرة لهم، كتعويدهم على تحمل المسؤولية، واالعتماد على النفس، ومعرفة ) ٣٠- ١٦(من

الفوارق االجتماعية، وتكون سياحة الشباب في الغالب مثيرة، رياضية أو مغامرة، وتكون في المعسكرات أو بيوت الشباب، 
  . للشباب من حيث الكلفة والبرنامج مناسبةويجب أن  تكون 
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      سنة، وهي سياحة االستجمام والراحة من العمل اليومي، وتكون في ) ٦٠- ٣٠(من
  .مجاالت تهم الناضجين كالترفيه والثقافة وتكون أحيانا في األرياف

   وتكون سياحة استجمام وهدوء وبعد عن  أكثرسنة أو ) ٦٠(وهي لمن هم متقاعدون ،
   .االزدحام والصخب

  
  وهي نمط جديد من السياحة برزت في اآلونة األخيرة، وذلك لتشجيع العاملين وتحفيزهم على زيادة وكفاءة اإلنتاجية ، لذا تقوم

  .لموظفينبعض الشركات بتقديمها لعامليها، وهي نمط من المكافأة والتحفيز للعمال وا
  
  وتنقسم إلى: 
   ويغلب عليها الطابع الجماعي، األمر الذي يقلل على كل منهم التكلفة المادية، كما تكون برامجهم

  . وتنقالتهم جماعية، ويمكن أن تكون تكلفتها تدفع باألقساط
     التي تتمتع بمستوى اقتصادي يمكنها من السياحة واإلقامة  في درجات ممتازة من السكن

   .والخدمات، والتمتع أيضا بالكماليات
   وهم أصحاب الماليين الذين ينتقلون على متن طائراتهم الخاصة أو على يخوتهم، وغالبا ال يفضلون السكن

   .بل في قصور خاصة ومباني فخمة، ومستوى إنفاقهم السياحي مرتفع جدافي الفنادق العامة، 
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  تطــورت الســياحة كنشــاط إنســاني، وحققــت المزايــا عديــدة فــي كثيــر مــن المجــاالت، ولقــد أدى ذلــك إلــى اهتمــام كــل مــن الــدول

المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء بالســياحة، والعمــل علــى زيــادة عائــداتها فــي مختلــف المجــاالت كوســيلة لالرتقــاء مــن الوضــع 
سياحة دور فعال في ذو أبعاد مختلفة في حياة الشعوب واألمم وتعمل علـى لل أصبح ، وبذلكأفضلالحالي إلى وضع مستقبلي 

 .نموها ورفاهيتها
  تشير معظم الدالئل الخاصة ببرنامج السفر المنظم إلغراض الترويح واالستجمام بأنه يؤدي إلى إحداث تغيرات ملموسة في حياة

منــاطق بعيــدة عــن أمــاكن إقــامتهم يعــودون إلــى مــواطنهم بأفكــار األفــراد والمجتمــع الــذي يعيشــون فيــه، ذلــك أن المســافرين إلــى 
  .جديدة اكتسبوها خالل رحالتهم

  
  ويعزوا المحللون ذلك إلى إقامـة السـياح فـي أمـاكن أعـدت خصيصـا لهـم كسـائحين، والـى ارتيـادهم لمـدن ترفيهيـة ومراكـز ثقافيـة

 الخ ... عارض ومؤسسات علمية ومعاهد وم
  
  .المحافظة على عنصر التراث الثقافي في المنطقة أو اإلقليم السياحي )١
  .إحياء الفنون التقليدية والصناعات اليدوية والمناسبات التقليدية وبعض مظاهر الحياة االجتماعية )٢
الســياح والســكان المحليــين ، حيــث يــتعلم كــل مــنهم مــن ثقافــة االخــر، ممــا يزيــد دعــم التبــادل الثقــافي بــين المجتمعــات، بــين  )٣

   .التفاهم المشترك ، وتالقي القيم والعادات قبوال من الجانبين بعد معرفة أصولها وأساسياتها
طقة سـياحية خلق روح الوحدة الوطنية بين أفراد الشعب الواحد في الدولة الواحدة، حيث يجتمع سياح من دولة واحدة في من )٤

 واحدة مما يتيح لهم التعارف والتواد والتجمع ومعرفة عادات وتقاليد بعضهم البعض 
خلق روح الوحدة بين المجتمعات المختلفة، وهذا هدف هام ورئيسي لتطوير السياحة المحليـة أو الداخليـة فـي كثيـر مـن دول  )٥

  .العالم
سياحية، بسـبب االخـتالف الشـديد فـي العـادات والتقاليـد وأسـلوب في بعض المناطق ال» أحيانا « تدهور السلوك االجتماعي  )٦

 . الحياة
مشـــاكل المـــرور واالزدحـــام فـــي الطـــرق، وفـــي الخـــدمات األخـــرى التـــي يســـتفيد منهـــا المـــواطن أو الســـكان المحليـــين كالمـــاء  )٧

  . الخ ... والكهرباء
  . اآلثار السلبية على األمن الغذائي  )٨
  
  انخفاض مستويات الدخول لألفراد ونقص إمكاناتهم المتاحة، فـي الوقـت الـذي تفـد إلـيهم أنـواع مختلفـة تعاني بعض الدول من

ماديـة  من السياح بعاداتهم االستهالكية وقدرتهم المادية، فتتجه نسـبة مـن أبنـاء السـكان المحليـين إلـى محاولـة تحقيـق مكاسـب

   
 
 

لتوضيح ثالث 
 محاضرات
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الــوهميين والمشــجعين للســوق الســوداء، والمســتغلين للســائح فــي سـريعة وان كانــت بوســائل غيــر مشــروعة، فتظهــر فئــة الوسـطاء 
 .مختلف المجاالت

 كما تظهر بعض صور االنحراف تحت مسميات متعددة، كالتسلية والترفيه والمتعة والراحة.  
 في مجمل األوضاع السابقة يمكن أن يكون السائح فريسة سهلة للمستغلين واللصـوص، كمـا أن بعـض السـياح ال يعـرف خطـورة 

  . بعض المناطق أو األحياء التي تكون ذات خطورة إجرامية
  ضد السكان المحليين أنفسهمكما يمكن أن تكون الجريمة من قبل السياح .  
  
  النســيج تســاهم الســياحة فــي االقتصــاد العــالمي حيــث يفــوق النــاتج منهــا نــاتج بعــض الصــناعات الكبــرى كالصــلب والســيارات و

واإللكترونيات، وينفق المستهلكون في الدول المتقدمة على السفر والسياحة أكثر مما ينفقون علـى الملـبس والرعايـة الصـحية، 
  .وينفق رجال األعمال على السياحة أكثر مما ينفقون على اإلعالن

  فالسياحة هي نشاط ديناميكي ذا . مي للدولةالسياحة كصناعة لها أهمية خاصة حيث يمتد تأثيرها على بنيان وأداء االقتصاد القو
تـأثير متبــادل وفعـال يشــمل جميــع األنشـطة الداخليــة والخارجيــة فـي الدولــة، فالســياحة تتـأثر وتــؤثر فــي اإلنتـاج واالســتهالك وفــي 

 .وغير ذلك عمليات التجارة الخارجية
  

   
  

مــن غيرهــا مــن الصــناعات اإلنتاجيــة األخــرى والتــي تحتــاج إلــى  أكثــرالعائــد المــادي المتوقــع مــن اســتثمارات الســياحة الماليــة  )١
 .استثمارات مالية عالية

  .توفير فرص عمل جديدة وبالتالي توفر دخل لفرص العمل الجديدة )٢
جتمع المحلي ودعم التنمية الشاملة على المستويين توفير العملة الصعبة وما ينجم عنها من تحسينات ومستويات المعيشة للم )٣

  . الوطني واإلقليمي
زيــادة اإليــرادات الحكوميــة فــي الضــرائب والرســوم ومــا يــنجم عنهــا مــن تطــوير للمجتمعــات المحليــة مــن خــالل تطــوير خــدمات  )٤

  .تحتية ودعم االقتصاد بشكل عام
دعـم األنشـطة االقتصـادية األخــرى فـي قطاعـات الزراعـة والصــناعة والخـدمات وذلـك مـن خــالل زيـادة الطلـب علـى المنتجــات  )٥

والتقليدية وكذلك يزداد الطلب على منشات السـكن ومرافـق الخـدمات المختلفـة فينشـط الزراعية والصناعية وبالذات اليدوية 
 . قطاع اإلنشاءات

البنيــة التحتيــة األخــرى مـــن أجــل تلبيــة حاجــات قطـــاع الســياحة، وهــذه الخــدمات ال تقتصـــر تطــوير خــدمات النقــل وخـــدمات  )٦
   .االستفادة منها على السياح بل تتعداهم إلى السكان المحليين

  . تنشيط قطاع التعليم والتدريب في مجال المهن السياحية المختلفة وتوفير فرص عمل كثيرة )٧
   .بنية التحتية من طرق وانفاق وخدمات مختلفةتنمية المرافق األساسية وخاصة مرافق ال )٨
  .زيادة فرص االستثمار الوطني واألجنبي في مجال السياحة )٩
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وتقوية الروابط االقتصادية بين الـدول، حيـث يمثـل سـفر األشـخاص مـن أجـل السـياحة ثلثـي إجمـالي مبيعـات السـفر، فـي حـين  )١٠
  . يبلغ الثلث الباقي سفر قطاع األعمال الحكومية

حيـث تلجـأ إلـى . لسياحة الدولية ظاهرة مفيدة للدول النامية التي تعاني من انخفاض نصيبها النسبي في التجـارة الدوليـةتعتبر ا )١١
   .القطاع السياحي كقطاع تعويضي، وذلك الن الكثير من هذه الدول تضم إمكانيات سياحية وعوامل جذب عديدة

ل الرسـوم والضـرائب علـى الخـدمات والمنشـآت السـياحية وحقـوق تسهم السياحة في زيـادة حصـيلة اإليـرادات العامـة مـن خـال )١٢
األمر الذي يساعدها على دفع عجلة التنمية . والترانزيت، مما يساعد على تموين النفقات القومية المختلفة االمتياز والجمارك

   .وبالتالي حل مشكالتها االقتصادية واالجتماعية
  
المجتمــع المحلــي الفوائـد االقتصــادية المرجــوة مـن الســياحة اذا كانــت المنشـات والمرافــق الســياحية مملوكـة مــن أجانــب  يفقـد )١

وتــدار مــن قــبلهم، أو كانــت تــدار مــن قبــل شــرائح محــددة فــي المجتمــع المحلــي دون أخــرى ممــا يجعــل الفوائــد االقتصــادية 
   .محدودة

كان جزء كبير من المواد والخـدمات المسـتخدمة ألغـراض السـياحة مجلوبـة مـن   يقل دور السياحة في توفير عمالت صعبة اذا )٢
   .الخارج

يعمل تركيز النشاطات السياحية في مكان واحد أو عدة أمكنة فـي الدولـة أو اإلقلـيم علـى تشـتت اقتصـادي وفـوارق اقتصـادية  )٣
   .واجتماعية اذا لم توجد تنمية متخصصة في المناطق األخرى

كالزراعـة : ي خلق تشتت فـي العمالـة إذ تجتـذب عـددا كبيـرا مـن العمالـة فـي القطاعـات االقتصـادية األخـرى تساهم السياحة ف )٤
  .والثروة السمكية وغيرها، كون السياحة توفر رواتب اعلى وظروف عمل أفضل

عمــل فــي المرافــق تعمــل الســياحة أحياـنـا علــى نشــوء حالــة مــن االســتياء لــدى الســكان المحليــين تجــاه العمالــة الوافــدة التــي ت )٥
الســياحية المختلفــة التــي تســتأثر بقســم كبيــر مــن العائــدات الســياحية خصوصــا اذا مــا كــان اإلداريــون والعــاملون فــي المرافــق 

   .السياحية من الوافدين
اســتياء الســكان المحليــين مــن الفــروق فــي المســتوى االقتصــادي بيــنهم وبــين الســياح الــذين يحضــرون للمتعــة والترفيــه وانفــاق  )٦

   .لمالا
  .استياء السكان المحليين من ارتفاع أسعار بعض البضائع وتضخمها بسبب إقبال السياح عليها )٧
البطالة الموسمية، حيث إن النشاط السياحي في أغلب المناطق السياحية يكون موسميا، األمر الذي يؤدي إلى انتشار البطالة  )٨

  .رة من الزمن دون تشغيللدى بعض العاملين في المنشات السياحية بسبب بقائها فت
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 تعتمد مواقع السياحة األكثر نجاحًا في الوقت الحاضر على المحيط المـادي النظيـف، والبيئـات المميـزة للمجتمعـات المحليـة  .

وهــو مــا يــؤدي بالتــالي إلــى تنــاقص أمــا المنــاطق التــي ال تقــدم هــذه المميــزات فتعــاني مــن تنــاقص فــي األعــداد ونوعيــة الســياح ،  
  .الفوائد االقتصادية للمجتمعات المحلية 

  الدول ألهمية القطاع السياحي ومدى تأثيره االيجابي في دعم االقتصاد القومي أصبحت تنظر إلى الميـراث السـياحي  إدراكبعد
  :وهذا أدى إلى التالي. فاظ عليهاعلى أنه ثروة قومية يجب الح

   ي السياحي البيئي على مختلف المستويات، بحيث قامتخلق حالة من الوع )١
 .الدول بسن قوانين للمحافظة على المرافق األثرية وحمايتها بيئتها وصيانتها )٢
تم إنشاء بعض الجمعيات التي تعمل على االهتمام بالسياحة والثـروة السـياحية فـي مختلـف جوانبهـا وعلـى تنميـة الـوعي البيئـي  )٣

  .السياحي لدى المواطنين
   .ظهور محميات طبيعية تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية والنباتية والطبيعية )٤
واســتغاللها بطريقــة ســليمة وتوجيــه )  شــواطئ – جبــال – غابــات – صــحاري(اكتشــاف بعــض المنــاطق البيئيــة الفطريــة الجميلــة )٥

  . السياح إليها مما يحقق لهم وللسياح المحليين كثيرا من الفوائد
   
  يؤدي االستعمال المكثف لمنطقة ما من قبل األفراد إلى إحداث اختالف في تركيبتها وتغيير الغطـاء النبـاتي  وكميـة

والمـواد الماء الجاري والثلوج الذائبـة، هـذا باإلضـافة إلـى إمكانيـة تعـرض التربـة إلـى تغييـر فـي تركيبهـا بسـبب التلـوث بالفضـالت 
   .الكيميائية المختلفة

   يؤدي استعمال األفراد لمساحات مغطاة بالنباتات إلى اإلخالل بكثافة هذا النبات وبنضرته كما أن المشي فـوق
   .النباتات وقطع أغصانها وخلعها أحيانا من األرض يؤدي إلى تلف الغطاء النباتي

  لبي كلمــا زحــف اإلنســان إلــى مناطقهــا، حيــث تتراجــع إلــى أمــاكن بعيــدة عــن بيئتهــا تتــأثر الحيوانــات بشــكل ســ
  .األصلية فتواجه االنقراض أحيانا بسبب عدم قدرتها على التأقلم

   ،حيث يؤدي التوسع في بناء المنشات السياحية على البحار واألنهار إلى اإلضرار بتلك البيئات
إضافة إلى جعل البحار أو . الخ ..ب بعض النفايات والصرف الصحي مما يجمع بعض الحشرات كالذباب والناموسبسبب تسر 

   .الخ...مكبا لتصريف النفايات والصرف الصحي وبعض المشتقات البترولية الخاصة بتلك المنشات -أحيانا  -األنهار 
  ة وخاصـة الشـعب المرجانيـة ، ممـا يتـدخل فـى عمليـة التـوازن الطبيعـي تـدمر البيئـة البحريـة والنهريـ

 .والتغير فى التيارات البحرية مما يؤثر على حياة الكثير من الكائنات البحرية
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 الدول والحكومات  امتدت آثار السياحة إلى عدة نواحي ومجاالت ال يمكن إغفالها، ومن ضمنها المجال السياسي حيث تعمل

  :جاهدة على
الحــد مــن التنــازع والصــدام والعمــل علــى االســتقرار األمنــي ومــا يتبعــه مــن اســتقرار سياســي وذلــك  بــالرغم مــن اخــتالف وتبــاين  )١

وذلــك االخــتالف تثيــره بعــض التيــارات المتعارضــة، ممــا يــؤدي إلــى حــدوث نــوع مــن . المــذاهب والعقائــد لمختلــف دول العــالم
  .والصراع في بعض األوقاتالتوتر والقلق 

فالســياحة وســيلة . يبــرز دور الســياحة فــي التقريــب وإزالــة المتناقضــات وجعــل التفــاهم والتجــاوب والتحــاور بــين الشــعوب متــاح )٢
  . ، وتعايش الجنسيات المختلفة بعضها لبعض الختالط الشعوب

 .ي احترام كل منها لآلخرالتعرف على القيم والتقاليد والعادات التي تحكم تلك الشعوب وذلك يسهم ف )٣
وتعمل السياحة من خالل . قيام الصالت القوية والصداقات بين الشعوب بما تمثله من تجارب وتالحم وينتشر السالم العالمي )٤

  .نموها وانتشارها وازدهارها على وجود أجيال جديدة محبه للسالم واإلنسانية
لمية وبالتالي يبرز دورها المهم كركيزة للسالم، فالسائح مـن خـالل عالقاتـه تعد السياحة أسلوبا دائما ومستمرا لنقل الثقافة العا )٥

لذا يجب على المحتكين . االيجابية المتعددة مع السكان المحليين في الدولة المضيفة تجعله يشعر بالرضا والسعادة النفسية
الخ أن يكونوا على قـدر مـن ... والجوازات بالسياح سواء كانوا من عاملين بالفنادق أو مرشدين سياحيين أو من رجال الشرطة

وكشاهد لدور السياحة السياسي . والكفاءة في تقديم الخدمة السياحية والحد من االستغالل السيء للسياح الوعي والمسؤولية
 .فقد أدت إلى تغيير كثير من المعلومات المغلوطة والخاطئة لدى كثير من شعوب العالم عن بعضها 

واج والنجـــاح الســـياحي المبهــر فـــي القـــرن العشـــرين كـــان مـــن أســبابه الرئيســـية هـــو التغيـــر فـــي أراء القـــادة يضــاف لـــذلك أن الـــر  )٦
السياسيين ونظرتهم في األعداد الكبيرة من شعوب الدول األخرى التي تفد إلى دولهم من نظرة الريبة والخوف إلى نظرة أكثر 

  . تصادية للشعوب والدول المختلفةاقتفهما لما تحققه السياحة من مصالح ثقافية وسياسية و 
  
  عوِّق عوَّق: مُ ُ عوِّق، والمفعول م  . منعه أو أخَّره وشغله: وعوََّقه. اسم فاعل من عوََّق يعوِّق، تعويًقا، فهو مُ
  ُحاول عوِّق عمالً أو تقدُّم شيء، وخاصَّة من ي ُ اعتراض إقرار قانون أو إجراء تشريعيّ باستخدام تقنيَّات من ي

ة لتأخير عمل وخاصَّة في البرلمان    .التأخير كالتعطيل، أي اللجوء إلى األساليب التَّعويقيّ
   ُسعى لتحقيقها، فقد يقوم المخِطُط برسم طريقة للتغيير أو العوامل التي تحول دون تحقيق األهداف التي ي

تحقيق األهداف ويصطدم بأفراد المجتمع وثقافتهم أو بمجموعة من العوامل سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وتنظيمية ل
   .الخ...وإجرائية أو نفسية ومادية

  يمكن استعراض أهمها فيما يليوالمحلي وعلى كل حال فهناك العديد من المعوقات للسياحة على المستوى الدولي والعربي:   
   

   .بعد األسواق السياحية الدولية عن بعضها - 
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   .قوانين الهجرة وأنظمتها وتأشيرات الدخول بين الدول، خاصة بعد مشكلة اإلرهاب - 
   .حواجز اللغة واختالفها خاصة في األماكن غير العامة كالمطارات والفنادق - 
   .تتغير بشكل مفاجئ خاصة في الفنادقأسعار صرف العمالت وتحويلها والتي  - 
   .وذلك بسبب ضعف الميزانيات خاصة في الدول األقل نموا) الطرق والخدمات والمعدات(البنية التحتية  - 
   .اختالف عادات الشعوب وثقافاتها - 
   .الخ ...الخنازير والطيور انتشار األوبئة واألمراض التي تنتشر بين الحين واآلخر في دول العالم كأنفلونزا  - 

   
 -   حيـث يشـكل هـذا البعـد إحـدى المحـاور الرئيسـة التـي حرمـت منطقـة الشـرق األوسـط مـن الظهـور بشـكل يليـق

ا علـى  القطـاع السـياحي فـي الـوطن العربـي بقدراتها وإمكانياتها على خارطة السياحة العالمية، حيث يعـد هـذا العامـل األكثـر تـأثيرً
   .خاصة بعد مشكلة اإلرهاب

 -   تشـكل البنيـة التحتيـة مـن ميـاه وصـرف صـحي وطـرق ونقـل بكافـة أنواعـه البـري
ا أساس في تنشيط السـياحة بحاجـة خـالل العشـر  حيـث تشـير اإلحصـائيات واألرقـام بـأن العـالم العربـي. والبحري والجوي عنصرً

  . مليار دوالر من أجل تحسين البنية التحتية للسياحة ٣٠٠سنوات القادمة إلى أكثر من 
 -  من حيث انتشار الفقروانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.  
 -  التسويق النشاط التصديري الوحيد للمنتجات السياحية، فضال عن أنه يلعب  حيث يعد

ا فـي تصـريف الثـروات السـياحية وإعــادة بيعهـا ألكثـر مـن مـرة ولكـن ال زالــت العديـد مـن الـدول العربيـة تسـوق منتوجهــا  ا كبيـرً دورً
   .يد من الدول العربيةالسياحي بصيغة التنافس وليس التكامل على الرغم من تشابه هذا المنتوج في العد

 -   والتي تتمثل بالحواجز والتعقيدات التي توضع أمام المسافر العربي مـن المسـاءلة واالنتظـار لفتـرات
  . طويلة وصوال إلى اإلجراءات المشددة لعمليات اإلقامة

 -  ا في المؤسسات السياحية العربية من فنادق ومطاعم على الرغم من التطور الحاص ً ل نسبي
ومنتجعــات إال أن هــذه المؤسســات ال زالــت تعــاني مــن صــغر أحجامهــا مقارنــة مــع المؤسســات الســياحية األخــرى فــي األســواق 

 .من المشاريع السياحية العربية هي مشاريع صغيرة%  ٧٠فال زالت أكثر من . المحلية والدولية
 -   المعاملـة «يعتبر عائقًا رئيسيًا إذا ما علمنا أن بعض سفارات الدول العربية دائمًا ترفع شـعار

   .وهذا الشعار يجب إزالته من خالل تقديم تنازالت معينة» بالمثل
 -  عربيـة ذات الجـذب السـياحي هـو يجب فرض أسعار مشجعة للسائح العربي، علمًا أن الموجود والمعروض في الـدول ال

  .األجنبي يدفع أسعارا أقل من السائح العربي، خصوصًا أسعار الفنادق والمنشآت السياحية األخرى   العكس، فالسائح
 -   يجب أن تخضع لسياسات استراتيجية لتكثيـف حركـة النقـل الجـوي بـين الـدول العربيـة

الخ، وهو ما سينعكس على سـعر بطاقـة السـفر ويجعلهـا فـي .. من خالل تخفيض أسعار الوقود ورسوم المرور والهبوط والتوقف
   .متناول الجميع، مما سيزيد من الطلب على السفر والسياحة بين الدول العربية

 -    كإهمـال المنـاطق السـياحية األثريـة مـن حيـث الصـيانة والترجمـة والطـرق المؤديـة
   .وسالمتها والخرائط الدقيقة
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 -   فــي الــدول العربيــة لتســهيل عمليــات الحصــول علــي التأشــيرات
  .هم المعالم السياحية في البلد العربيوتوضيح أ

 -   ١٠٠مليون كم، ويحـوي علـى أكثـر مـن  ١٤فالعالم العربي تبلغ مساحته 
انيـات ألف موقع سياحي تتوفر فيه درجة األصالة والعراقة، ومع كل ذلك فـإن موقـع العـرب ال يتناسـب مـع هـذه القـدرات واإلمك

الكبيـرة، حيــث أن ظهــور العــرب كتكتــل اقتصـادي أو كســوق عربيــة مشــتركة مــن شــأنها أن تـدعم علــى مــر الســنين اقتصــاد الــبالد 
العربيــة ويجنبهــا العديــد مــن األزمــات والمشــاكل ويرفــع مــن حصــتها مــن الفــرص المتاحــة فــي الســوق العــالمي علًمــا أن التكــتالت 

   .وال مجال للعمل بشكل فرديللتعامل مع العولمة االقتصادية أصبحت األداة الرئيسية 
-   
-   
-  
-   
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   قام العديد من الباحثين في مجال السياحة في المملكة العربية السعودية بالعديد من الدراسات عـن معوقـات السـياحة الداخليـة

   .في المملكة العربية السعودية وتوصلوا للعديد من المعوقات
  بالمملكـة العربيـة السـعودية دراسـة  التـابع للهيئـة العليـا للسـياحة واآلثـار) مـاس(وقد أجـرى مركـز المعلومـات واألبحـاث السـياحية

وهـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى تحديـــد المعوقـــات التـــي . م٢٠٠٧/٢٠٠٨عـــام ) المعوقـــات والحلـــول: صـــناعة الســـياحة (بعنـــوان 
تواجههـا الســياحية ســواء فـي قطــاع اإليــواء، ووكـاالت الســفر والســياحة، وأنشــطة الجـذب الســياحي، ومــن ثـم العمــل علــى إيجــاد 

لصـناعة السـياحة فـي المملكـة وتنميتهـا  ها، تـوفيرا للمنـاخ السـياحي المالئـم لألنشـطة السـياحية المختلفـة دعمـاحلول لها وتـذليل
لتصل إلى مستويات متقدمة في هذا المجال ولتصبح قطاعًا رائدًا يسهم في زيادة الـدخل القـومي وتنويـع مصـادره وإيجـاد فـرص 

 .  عمل لمواطني هذا البلد
  قطــاع اإليــواء، وكــاالت الســفر الســياحي، أنشــطة الجــذب :(قــا للســياحة الداخليــة تــرتبط بمجــاالتمعو ) ١٤٥(وقــد تــم حصــر

   :وقد تم تصنيفها في مجموعات هي في الشرائح التالية ) السياحي
  
  ومنها:  

   .التفاوت في تفسير قواعد السلوك االجتماعي وتطبيقها - 
   .العزوف عن العمل في الوظائف الخدمية التي يتطلبها القطاع السياحي - 
  العادات والتقاليد االجتماعية والثقافية  - 

    
   .تشار البيروقراطيةتعدد اإلجراءات الحكومية وبطؤها وان - 
   .الغموض، وضعف الشفافية، وعدم االتساق في األنظمة - 
   .أنظمة القطاع المصرفي، والتغيير المستمر للقرارات واألنظمة - 
   .تعارض بعض األنظمة مع نظام االستثمار األجنبي - 
  .تؤدي بعض األنظمة وطرق تطبيقها إلى التمييز بين الشركات األجنبية - 
   .في آليات تطبيق النظم واإلجراءات ذات العالقة بالنشاط االستثماري االفتقار للشفافية - 
   .ضعف األداء الوظيفي في األجهزة الحكومية - 
   .طول إجراءات اإلعفاء الجمركي والتسجيل بالسجل التجاري وعدم وضوح أنظمتها - 
وطول اإلجراءات القضائية وضعف فعالية آلية عدم مرونة نظم الكفالة وإجراءاتها، وبطء إجراءات كتابة العدل وديوان المظالم،  - 

   .فض المنازعات
  .عدم وجود معايير لجودة المنتجات السياحية وأساليب ضبطها - 
   .عدم تناسب أنظمة العمل فيما يتعلق بالقطاع السياحي - 
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   .شروط غير مالئمة الستئجار األراضي وامتالكها - 
  عدم وجود حماية جمركية  - 

    
   .الضرائب العالية - 
   .بطء تطبيق سياسة التخصيص ومحدوديته - 
  . ضعف مستوى النشر واإلعالن والتوزيع لألنظمة واللوائح الصادرة - 
   .عدم تمييز سياسات تطبيق برامج السعودة بين القطاعات االقتصادية - 
  .عدم تطوير األنظمة التعليمية للتوافق مع احتياجات سوق العمل - 
   .اتفاقيات تفادي االزدواج الضريبي مع الدول األخرىندرة  - 
   .عدم تقديم هبات وإعانات حكومية لدعم السياحة أو قلتها - 
   .عدم توافر مرافق التدريب للطاقات البشرية السعودية - 
   .تعدد الجهات المسؤولة عن تملك العقار للمستثمرين األجانب وعدم وضوح إجراءاتها - 
   .في صدور األنظمة والقوانين الجديدةعدم استشارة المستثمرين  - 
  . عدم القدرة على توقع السياسات الحكومية والتغيرات المفاجئة في القوانين - 
   .عدم وجود إدارات نسائية باألجهزة الحكومية - 
 . عدم االنفتاح لرؤوس األموال األجنبية - 
  أنظمة العمالت األجنبية  - 

    
   .الصعوبات المتعلقة بالحصول على تراخيص الشركات وتسجيلها - 
   .عدم تحديد عدد العمالة في التراخيص، تراخيص العمل - 

      
   .ضعف الحماية المناسبة لالستثمارات - 
   .القيود على تدفق االستثمار األجنبي المباشر في السياحة - 
   .وط االقتصادية الجتذاب نوعية االستثمارات األجنبية المرجوةعدم مالءمة الشر  - 
 .عدم حماية االستثمارات من التجاوزات التي تحد من قبل الجهات الحكومية - 
   .ارتفاع الحد األدنى لالستثمار، والتكلفة العالية لالستثمارات السياحية - 
   .عدم العلم بفرص االستثمار السياحي المتوافرة محلياً  - 
   .الخدمات والمرافق األساسية للمشاريع االستثماريةنقص  - 
   .بطء حركة توفير بيئة استثمارية في المملكة مقارنة بدول العالم المتقدمة - 
   .عدم حرية االستثمار في بعض القطاعات، وبطء عوائد االستثمارات - 
   .درجة خطورة االستثمار السياحي عالية - 
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   .ندرة القوى العاملة السعودية المؤهلة - 
   .عدم السماح باستخدام العمالة المؤقتة - 
   .صعوبة تعيين مدير أجنبي للشركة تحت التأسيس - 
   .صعوبة استقدام طاقات بشرية أجنبية مؤهلة - 
   .ندرة العمالة المدربة - 
  أنظمة العمل  - 

   
   .صعوبة تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة - 
   .تضاؤل فاعلية الخطط الخمسية لعدم اعتماد المبالغ المالية لها - 
  . عجز الميزانية المستمر وحجم الدين العام - 

    
   .عوديةالموسمية في السياحة الس - 

   
   .عدم توافر البنية األساسية الكافية خاصة في مجال التقنية - 
   .ندرة المعلومات الدقيقة والحديثة - 
   .ضعف نظام للمدفوعات الحكومية اإللكترونية والتجارة اإللكترونية - 
   .المتطورةتدني مستوى خدمات االتصاالت عن المستويات العالمية  - 
   .ندرة األراضي المطورة في مدن المناطق الرئيسة بالمملكة - 

    
   .ضعف األداء في مركز الخدمة الشاملة - 
  . معدل التضخمو . التكلفة العالية للتشغيل - 
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  تتميــز المملكــة العربيــة الســعودية بوجــود أمــاكن جــذب ســياحي مختلفــة؛ مــن أمــاكن أثريــة وتاريخيــة ودينيــة ومنــاظر طبيعيــة جذابــة
 .تختلف من منطقة إلى أخرى

  ويمكــن لــزوار المملكــة العربيــة الســعودية مــن التمتــع بعــدد مــن النشــاطات المتميــزة التــي تشــمل فئــات مختلفــة مــن المجتمــع مــن
  . قاصدين السياحة الدينية، عشاق الرياضة، محبي الطبيعة، إلى محبي التسوق والتاريخ واآلثار ومحبي المهرجانات

   
  ،المملكة العربية السعودية هي مهد اإلسالم لذا فهي تملك مكانة مميزة فـي العـالم اإلسـالمي، إذ هـي مـوطن الحـرمين الشـريفين

  . لذا يزورها ماليين الحجاج والمعتمرين سنويا من مختلف أنحاء العالم
 الــدعائم لالقتصــاد نظــرًا لمــا تتميــز بــه  تعــد الســياحة الدينيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن أهــم مصــادر الــدخل وأحــد أكبــر

المملكة من خصوصية وتفرد عن سائر بلدان العالم بوجود المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسـة التـي يقصـدها 
   .الماليين من المسلمين من كل حدب وصوب ألداء فريضة الحج ومناسك العمرة

 متوافرة بشكل الفت وهي مهيأة لكي تكون من ركائز االقتصاد، حيث يبلغ دخلهـا  وتعتبر مقومات السياحة الدينية في السعودية
مليار دوالر وهذه المقومات من شأنها أن تجذب السياح من شتى بقـاع األرض ألن السـعودية غنيـة بتراثهـا وآثارهـا  ١٧السنوي 

حة الدينية بسبب توجه قلوب المسـلمين قبـل التي تضرب في أعماق وجذور التاريخ اإلنساني، حيث تعتبر السعودية مركز السيا
  .عيونهم لرؤية تلك األماكن الطاهرة

  مهـبط الـوحي وموقـع المسـجد الحـرام .. مهـوى أفئـدة أكثـر مـن مليـار ومـائتي مليـون مسـلم فـي شـتى أرجـاء األرض
قـد خصـها اهللا تعـالى فـي  .. اطهـر بقعـة علـى وجـه األرض.. المبارك وكعبته المشرفة مقصد ماليـين الحجـاج والمعتمـرين والزائـرين

مكـة وبكـة والبلـد اآلمـن والبلـد األمـين  :ومـن هـذه األسـماءحـد عشـر اسـما كتابه العزيـز بـالتكريم وذكرهـا بأسـماء عديـدة بلغـت ا
وفي ارض مكة وبطاحهـا، كـان . وفي أرض مكة نزل الوحي اإللهي على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. والحرم اآلمن وأم القرى

 لرســـوله صـــلى اهللا عليـــه وســـلم جهـــاد المســـلمين األوائـــل فـــي مواجهـــة الشـــرك والضـــالل وعبـــادة األصـــنام ، وفيهـــا كـــان نصـــر اهللا
والمــؤمنين، والــى كعبتهــا المشـــرفة يتجــه المســلمون فــي مشـــارق األرض ومغاربهــا فــي صــلواتهم خمـــس مــرات فــي اليــوم والليلـــة 

   .وبالطواف حولها يبدأون حجهم وبه ينهونه 
را ولهــا بــاب مرتفــع عــن متــ) ١٥(تقــع الكعبــة وســط المســجد الحــرام علــى شــكل حجــرة كبيــرة ارتفاعهــا  :الكعبــة المشــرفة - 

  .األرض
نــى ومزدلفة وعرفة والجمرات الثالث -    . الحجر األسود والملتزم وبئر زمزم والصفا والمروة ومِ
   اخـتص اهللا سـبحانه المدينـة المنـورة بفضـائل منهـا أنهـا دار الهجـرة، ومهـبط للـوحي، ومثـوى رسـول اهللا صـلى اهللا

عليــه وســلم، وفيهــا مســجده الشــريف، وهــي دار المجتمــع اإلســالمي األول، ومنطلــق الجيــوش اإلســالمية الفاتحــة، وهــي ســيدة 
. تاريخية ومعان إيمانية جمة، وتمأل أمجادها وفضائلها األسماع واألبصـارالبلدان، وعاصمة اإلسالم األولى، وتجتمع فيها معالم 

  :وفي المدينة المنورة ،،،،، 
فقـد اختـار موقعـه رسـول اهللا صـلى . الذي هو أهم معالم المدينة المنورة، وثاني مسـجد تشـد إليـه الرحـال :المسجد النبوي - 

، وشارك في بنائه بيديه الشريفتين مع أصحابه رضوان اهللا عليهم، وصار مقر  اهللا عليه وسلم، إثر وصوله إلى المدينة مهاجرًا
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قيادته، وقيادة الخلفاء الراشدين من بعده، ومنذ ذلك التاريخ وهو يؤدي رسالته ، حيث يعد موقعًا متميزًا للعبادة، ومدرسة 
  .للعلم والمعرفة ومنطلقًا للدعوة

  .يع ومقبرة شهداء أحدومسجد قباء ومسجد القبلتين وجبل أحد ومقبرة البق - 
    
  تتميــز المملكــة بتنــوع البيئــات الطبيعيــة، وبإمكانــات بيئيــة ضــخمة ممتــدة علــى ســواحلها وجبالهــا وصــحاريها، وأفــرز ذلــك لوحــًة

   .طبيعية
    تعطــي الكثبـان الرمليـة جــزء مـن شــرق المملكـة العربيـة الســعودية، وتمـنح القـدرة إلقامــة رياضـات متميــزة

  . كالتعطيس والتزلج على الرمال، ولها أشكال الهاللية، والعروق، والنجمية، والزبائر، والمعقوفة
   ويتطلـب استكشـافه . الـخ .. نباتيـا وحيوانيـاوهو منطقة رمليـة شاسـعة جنـوب المملكـة، وهـو محميـة طبيعيـة غنيـة

..  وتبـدأ أغلـب الـرحالت االستكشـافية لـه وتنتهـي فـي شـرورة . استعدادات مسـبقة كسـيارة دفـع ربـاعي وتصـاريح وتمـوين واألدلـة
   ).المنطقة الشرقية(، وحرض )الرياض(، والسليل )نجران(
   وسـواحل، وهـو أحـد أروع الحـدائق الوطنيـة فـي العـالم بـالنظر إلـى يشتمل هذا المتنزه على جبـال وصـحاٍر

الهضـــبة، والفرعـــاء، : مســاحته وجمالـــه، وكـــذلك ألهميتـــه للتـــوازن الطبيعــي والفائـــدة األثريـــة، ويضـــم المتنـــزه منــاطق رئيســـية هـــي 
لمتنزه جبل السودة أعلى نقطة في ويحتوي ا. والسودة، ودلغان، ومركز الزوار، وأبها، ومتنزه األمير سلطان، ومتنزه شفى المسقى

  . المملكة
   ألـف سـنة، وتحـيط بـه أنهـار ونخيـل، وفيـه كهـوف كبيـرة وعاليـة تسـتطيع المحافظـة علـى درجـة  ١٥وعمره أكثر من

  . كم شرق الهفوف  ١٣الحرارة بحيث تصبح باردة في الصيف ودافئة في الشتاء، ويقع جبل القارة على بعد 
   
  تنتشر في األراضي الجبلية التي على مقربة من عسير بعض الحيوانـات النـادرة، مثـل الوشـق، وظبـي اإلدمـي، والوعـل .

  .كما ينتمي لهذه المنطقة الفهد العربي، وهو من الفصائل المحمية، إذ هو مهدد باالنقراض
   هذه واحدة من أصغر مناطق الحياة الفطرية في المملكة، وهي واحة حياة فطرية للعديد من السالالت المهددة

و تقع على المنحدر السحيق تحت جبل السودة، وتشرف عليها الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية .باالنقراض في المملكة 
   .ويوجد بها الوعول و الوبر والنمر والنسور وقردة البابون والذئب العربيوإنمائها، ويسمح بالدخول للمجموعات التعليمية، 

   ،تحتضـن صــحاري منطقــة الحـدود الشــمالية ومحميــة حـرة الحــرة الــذئاب، والصـقور، وابــن آوى، والــريم
  .والضباع، واألرانب، والسحالي، وكذلك طيور الحبارى وطيور أخرى

   تشتهر األحساء باآلبار وعيون الماء، وقد كانت الراحة الباردة تحت األشجار العديدة نقطـة توقـف محببـة لـدى
أجيال من المسافرين والطيور المهاجرة فهي أكبر تجمع للماء العذب في المنطقة الشرقية، وقـد حـددت منظمـة الطيـور الدوليـة 

، والـدرج، والـدخل المشـورب والبلشـون  كـالواق الصـغير، والشـهرمان" هـاجرةمنـاطق مهمـة للطيـور الم"هذه البحيرات على أنها 
   .الرمادي، والغرنوق األبيض

   كم،  إلى جنوب الجزء السعودي من البحر األحمر  ١٠٠وهي عبارة عن مياه ضحلة في منطقة مرجانية باتساع .
وفيهـا طيـور متنوعـة مثـل أبـو . ترتبطان بجسر، وهما فرسان الكبير، والسقيد وتعد نظامًا بيئيًا غنيا وجميالً، يضم جزيرتين كبيرتين
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وفرسـان عـالم مـن الشـعب المرجانيـة الملونـة . ، ومالك الحزين والصقر والعقاب والبجع الـوردي الظهـر ملعقة، والغرنوق األسود
 . والدالفين والسالحف البحرية والقرش

    
  المملكة العربية السعودية مجموعة من المعارض والمؤتمرات المتخصصة على مدار العام، وكمثال وليس للحصر فمدينة  تحتضن

فــي احتضــان المعــارض و المــؤتمرات لمــا تتميــز بــه الريــاض مــن مميــزات عديــدة،   كالريــاض أصــبحت مــن أشــهر عواصــم العــالم
لك السفارات و البعثات الدبلوماسـية، ومقـر لمجموعـة مـن الشـركات كعاصمة ومقر رئيسي للوزارات واإلدارات الحكومية و كذ
  . الكبرى المحلية والعالمية ومجموعة من المصانع الكبرى

  :ومن أشهر تلك المعارض في الرياض 
  

  تنظمه وزارة الثقافة واإلعالم ويقام على هامش المعرض العديد من الفعاليات الثقافية والندوات الفكرية .
   .باإلضافة إلى المعرض الخاص بالكتاب و الذي تشارك فيه مجموعة من دوار النشر العالمية

   تقنيـة المعلومـات بالمملكـة، يقـام معرض جايتكس يعد من أكبر المعارض المتخصصة في قطـاع االتصـاالت و
  .وتشارك في مجموعة من اكبر الشركات المتخصصة في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات .سنويًا في مركز المعرض الدولي،

   ويعد الملتقى األكبر في المملكة واحد أهم المناسبات إلظهار السـوق السـياحي والفـرص
تثمارية السياحية في المملكة العربية السعودية، ويـتم فيـه عقـد مجموعـة مـن النـدوات والمـؤتمرات المتخصصـة فـي المجـال االس

الســياحي و ورش العمــل، ويقــام علــى هــامش الملتقــى معــرض مصــاحب لمجموعــة مــن اكبــر الشــركات المتخصصــة فــي المجــال 
  .السياحي 

   هـو واحــد مـن أهـم المناســبات إلظهـار حجـم المشــروعات والخـدمات العقاريــة
 الحقيقيــة فــي المملكــة عمومــا وفــي منطقــة الريــاض خصوصــًا إضــافة إلــى المشــاركات العقاريــة الخليجيــة المتميــزة ويحضــا هـــذا

يجية إضافة إلى الشرائح االجتماعية المعرض بمتابعة مختلف القطاعات العقارية والمالية واالستشارية واإلعالمية السعودية والخل
  .المهتمة بالسوق العقاري وما يتوفر فيه من عروض اإلسكان والتمويل العقاري والتقسيط

   ويقــوم بــإبراز أحــدث التقنيــات الطبيــة والفنيــة التــي تــم إدخالهــا فــي مجــال تجهيــز المرافــق الصــحية
والخـدمات الصـحية ، وتشــارك فـي المعـرض مجموعــة مـن الشـركات المتخصصــة فـي األجهــزة  والتعريـف بأهميتهـا لتجويــد األداء

والمعدات الطبية، المختبرات الطبية، األثاث الطبي، المستهلكات الطبية، تجهيـز المستشـفيات، األدوات الجراحيـة، المالبـس 
   .الطبية وعربات اإلسعاف والعربات المختصة من داخل المملكة وخارجها 

   
  تتميــز الملكــة العربيــة الســعودية بوجــود مراكــز تســوق حديثــة ذات طــابع معمــاري جــذاب تعــرض الماركــات العالميــة باإلضــافة إلــى

ومن ناحية أخرى، تنظم السعودية عددا . األسواق الشعبية التي تتميز بوجود البضائع التقليدية، مما يعطى للتسوق أجواء خاصة
   .مهرجانات التسوق، تتسم ببرامج ترفيهية متسقة مع طبيعة المجتمع وأنشطة متنوعة وسلع مخفضةمن 

   
  أبهــا وبريــدة وتبــوك ونجــران والباحــة و .تعتبــر األســواق الشــعبية فــي نظــر الــزوار تجربــة تســوق ممتعــة، وهــذه األســواق فــي الريــاض

  ..وجدة
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سوق الجمعة في العقيق، ويقام سوق السبت في بلجرشي، سوق الثالثـاء فـي المخـواة وتسـمى  أسواق الخميسكما توجد  - 
الفواكـه، والخضـار، والـذرة، والقمـح، والسـمن، والعســل، (وتبيـع أغلبهـا منتجــات المنطقـة . األسـواق بـاليوم الـذي تقـام فيـه

أدوات "عات المحلية، التي تصنف على أنهـا غير أن المنتجات األهم هي المشغوالت اليدوية وغيرها من المصنو ) والزيت
  ".منزلية

  ومشـغوالتهم اليدويـة المحليـة مـن الفخــار . أحـد أنشـط أسـواق المملكـة حيــث كـان الحرفيـون يبيعـون أعمـالهم
   ).الدالل(المحلي والسجاد والحلي وأباريق القهوة العربية التقليدية 

   وينتهـي مثـل أغلـب األسـواق التقليديـة عنـد العاشـرة ، وهـو سـوق نشـيط يبـدأ عـادة عنـد السادسـة صـباحًا
   .الجمال.......  والهدف الرئيس من السوق هو بيع . صباحاً 

   رة ويبـاع  فيـه الحـرف اليدويـة والمنتجـات المحليـة كالعسـل وأكاليـل الزهـور باإلضـافة للخنـاجر الصـغي
   .والحلي الذهبية والفضية، وغزل األقمشة، والمنتوجات الجلدية، والمنحوتات الخشبية

   
 تتميز الرياض وجدة والخبر والدمام بأنها مدن تسوق عالمية وذات جذب سياحي لكثرة أسواقها العصرية الجذابة والفريدة .  
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  : ويجـذب . هــ فـي فصـل الربيـع ١٤٠٥هو مهرجان تراثي وثقافي يقام في المملكة العربية السعودية منذ عام

ويعد مناسبة وطنية تمتزج في نشاطاتها . الوطني السعوديويقام تحت إشراف الحرس . العديد من الزوار داخل وخارج المملكة
ومــن أســمى أهــداف هــذا المهرجــان التأكيــد علــى هويتنــا العربيــة اإلســالمية وتأصــيل . عبــق تاريخنــا المجيــد بنتــاج حاضــرنا الزاهــر

  موروثنا الوطني بشتى جوانبه ومحاولة اإلبقاء والمحافظة عليه ليبقى ماثال لألجيال القادمة
   ـا عبـر محطـات ً مهرجان أبها مـن االحتفـاالت الصـيفية الرائـدة فـي المملكـة، يمثـل حفلـة شـعبية كبـرى تنقـل تلفزيوني

وتشـمل الفعاليـات أثنـاء المهرجـان األمسـيات الشـعرية والمحاضـرات  وحفـالت إنشـادية  األقمار الصناعية حول الشـرق األوسـط
ية وبطولة دوليـة فـي كـرة القـدم بخمـس فـرق سـعودية وخمـس فـرق دوليـة، وتسـلق تراثية وعرضات شعبية ونشاطات دينية ومسرح

الصخور، والطيران الشراعي، ونشاطات الفروسية، واحتفـاالت وبـرامج للنسـاء، ومعـرض أبهـا للكتـاب، ومهرجـان التسـوق بأبهـا، 
 . وعرض ضوئي وصوتي ينتهي بعروض ألعاب نارية بديعة

    
 تزخر المملكة العربية السعودية بالعديد من المناطق التاريخية واألثريـة التـي تختـزل التـاريخ فـي شـواهدها الباقيـة حتـى يومنـا هـذا .

فـي منظمـة اليونسـكو كمواقـع ) كمـدائن صـالح والدرعيـة القديمـة وجـدة التاريخيـة(وقد تم تسجيل بعض تلك المواقـع التاريخيـة 
  . أثرية عالمية

 :"  ،ـال التابعة لمنطقـة المدينـة المنـورة ُ موقع أثري في المملكة العربية السعودية تقع في محافظة الع
وعقروا الناقة التي أرسلها اهللا ، ثم ارتدوا عن دينهم، وسكنها قوم ثمود الذين جاء القرآن بذكرهم بأنهم لبوا دعوة نبي اهللا صالح

م أعلنـت منظمـة ٢٠٠٨ثار فقد ُسكنت مدينة الحجر مـن قبـل الثموديـون واللحيـانيون واألنبـاط ،وفـي وحسب علم اآل. لهم آية
األمم المتحـدة للعلـوم والتربيـة والثقافـة أن مـدائن صـالح موقـع تـراث عـالمي، وبـذلك يصـبح أول موقـع فـي السـعودية ينضـم إلـى 

  .قائمة مواقع التراث العالمي
   هـي مدينـة التـاريخ والكفـاح، حيـث ال تـزال مبانيهـا الطينيـة تحمـل عبـق الماضـي البعيـد لتحكـي لنـا

  . كمً من مركز المدينة) ٢٠(مدينة الرياض، على بعد  وتقع شمال غرب. ألصالة والتاريخبصمت عن ا
  ائر لمحـات مـن تـاريخ المدينـة المتمثـل فـي وتعد زيارة آثار مدينة الدرعية من النزهات الممتعة والمفيدة لألسرة، حيث يشاهد الز

المعالم التاريخية والتراث المعماري للقصور والمنازل واألسوار واألبراج والمساجد باإلضافة إلى جمال الطبيعة األخـاذ والمـزارع 
   .المحيطة الخضراء

   مـا قبـل اإلسـالم ،وأن نقطـة إلـى عصـور  -حسـب بعـض المصـادر –تقع في وسط مدينة جدة، ويعـود تاريخهـا
ً لمكـة المكرمـة فـي عـام  التحول في تاريخها كانت في عهد الخليفة الراشد عثمـان بـن عفـان رضـي اهللا عنـه عنـدما اتخـذ هـا مينـاء

وتضم جدة التاريخية عددًا من المعالم والمباني األثرية والتراثية، مثل آثار سور جدة وحاراتها التاريخية، . م ٦٤٧/ هجري  ٢٦
 .وعدد من المساجد التاريخية، إضافة إلى األسواق التاريخية
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  تتميــز المملكــة بانهــا ذات مســاحة كبيــرة جــدا وتضــاريس طبيعيــة مختلفــة مــن الجــزر البحريــة إلــى الســواحل الرمليــة الجميلــة مــرارا

ك عــدة نشــاطات يمكــن لعشــاق الرياضــة التمتــع بالمرتفعــات الجبليــة، بمــا يجعلهــا بيئــة ذات طــابع خــاص جاذبــة للســياح، وهنــا
بأوقاتهم من خالل القيام بهـا مثـل الغـوص فـي أعمـاق البحـار، القفـز بـالمظالت مـن ارتفاعـات مختلفـة، باإلضـافة إلـى االسـتمتاع 

   .بالشواطئ البحرية الجميلة
  حيث تتميز مدينة الجبيل بسلسلة جزر مرجانية ومياه جميلة وتنوع في بيئتها البحرية .  
   تعد مدينة ينبع نقطة انطالق رحـالت الغـوص، ألنهـا مـن أفضـل الشـعب المرجانيـة فـي العـالم والغـوص فـي هـذه

   .المنطقة رائع
  سالحف والحيتان والـدالفين وتعـد هـذه الميـاه الدافئـة اآلمنـة والمليئـة نوعًا من األسماك وال ٤٥٠ بين

  . باألسماك مكانًا رائعًا للسباحة والغوص باألنبوب واإلبحار والصيد طوال العام
  ين قليلة هي األشياء في الثقافة العربية التي تماثل في متعتها سباق الهجـن، الـذي يبـدو كانطالقـة جنونيـة للمتنافسـ

والجمهور صوب خط النهاية، في خضم أصوات التشـجيع، ومحركـات السـيارات، والنـداء بأسـماء الجمـال، والغبـار الـذي يلـف 
وأبـرز . سباق الهجن تقاليد قديمة عند البدو الذين ينظمون سباقات تشارك بها آالف الجمال وسـط الصـحراء الواسـعة. المكان

واحـدًا مـن أكبــر السـباقات فــي ) م١٩٧٤(هـــ ١٣٩٣لســنوي للهجـن، الــذي بـدأ عـام سـباقاتها سـباق خــادم الحـرمين الشـريفين ا
 .العالم، حيث يشترك به جمال من دول الخليج

   هنـاك جبـال وغابـات مختلفـة السـمات فـي الباحـة كرغـدان و شـهبة حيـث تناسـب جميـع درجـات النشـاطات
   .يلة، والتسلق، وقيادة الدراجة، وكل ذلك في بيئة طبيعية جميلةالرياضية، بما في ذلك المشي والسير مسافات طو 

   تسـمح أغلـب المتنزهـات الكبيـرة والمنـاطق البريـة بـالتخييم، بـل تـزود بعضـها بالمعـدات األساسـية مثـل أمـاكن إشـعال
   .النار، وتخزين الماء

    
  الشــواطئ العــالم إذ تمتـد هــذه الشــواطئ علــى خـط ســاحل البحــر األحمــر مــن تعـد وشــاطئ المملكــة العربيــة السـعودية مــن أفضــل

   .كام تقريباً ٧٠٠كم وعلى طول الخليج العربي من الشرق بحوالي ١٨٠٠الغرب بطول 
  وتقــع المملكــة حــول مــدار الســرطان ممــا يجعــل مناخهــا مناســبًا للســياحة وجميــع أنــواع الرياضــات المائيــة طــول العــام وتعــد ميــاه

المملكة الدافئة وساعات النهار الطويلة نقاط جذب مهمة بالنسبة للسياح ، وتتوافر رياضات مائية عديدة مثل اإلبحار بالقوارب 
  . والتزلج على الماء وركوب الزوارق الصغيرة والدبابات والدراجات المائية الشراعية ورياضة ركوب األمواج

  تشتهر المملكة بمالءتها لممارسة رياضة الغوص بشكل خاص بسبب مياهها الدافئة وشعبها المرجانية الرائعة المنتشرة في البحر
   .ضخم الموجود في مياه أستراليااألحمر والخليج العربي التي تحتل المرتبة الثانية بعد الحاجز المرجاني ال

  كما تتوفر الفرص العديدة لممارسة الغوص تحت الماء الستكشاف حطام السفن ومشاهدته والذي يعد تجربـة رائعـة داخـل ميـاه
   .درجة ٣٤و  ٢٤تتراوح درجة حرارتها بين 

   وهنـاك الكثيـر مـن . القصـيرة، ودراجـات رباعيـةيوفر الشاطئ مكانـًا جمـيالً مليئـًا بأطفـال علـى الجمـال، واألفـراس
   الفن والنشاطات المناسبة للجميع
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   ا بـين أهـل المنطقـة وزوارهـا لمنشـآته  –يعـد مشـروع كـورنيش الـدمام الخبـر شـهيرً
   كن المريح للعائالتالترفيهية ذات اإلطالالت الرائعة، واأللعاب الرياضية والخدمات المساندة، والس

 باإلضافة إلى كورنيش ينبع والجبيل وغيرها من المدن الساحلية.   
    

   :تتميز المملكة العربية السعودية بغناها التاريخي واآلثاري لذا تكثر فيها المتاحف وتتعدد ما بين خاصة وحكومية ، ومن أهمها
   
  وهــو أحــد المعــالم الرئيســية بالريــاض، ويقــع فــي مركــز الملــك عبــدالعزيز التــاريخي، ويمتــاز المتحــف بتكامــل معروضــاته، وبتقــديم

موضوع متسلسل من بداية خلق الكون، إلى العصر الحديث، ويدور محوره األساسي حول الجزيرة العربية، كما تنفـرد كـل قاعـة 
  :ويتكون المتحف من ثمانية قاعات عرض رئيسية وهيعي مستقل، ومتكامل، من قاعاته الرئيسية بتقديم عرض موضو 

  قاعة العصر الجاهلي. ٣قاعة الممالك العربية القديمة . ٢قاعة اإلنسان والكون . ١
  .قاعة الدولة السعودية األولى والثانية. ٦ .قاعة اإلسالم والجزيرة العربية .٥قاعة البعثة النبوية . ٤

  .قاعة الحج والحرمين الشريفين. ٨مملكة العربية السعودية قاعة توحيد ال.٧
  مدينـة الريـاض ويعـد معلمـًا حضـاريًا بـارزًا فـي العاصـمة، وهـو مـن المتـاحف المتخصصـة للطيـران فـي  يقـع

ومــن أهمهــا طــائرة حيــث يحتــوي علــى أنــواع مــن الطــائرات التــي اســتخدمتها القــوات الجويــة الســعودية وبعــض الطــائرات المدنيــة 
   .ويعرض هذا المتحف صورًا ومشاهدًا من تاريخ الطيران وكلها تدعو للتأمل).الداكوتا(الملك عبدالعزيز 

  متحــف متخصــص بحفــظ وعــرض المخطوطــات والكتــب النــادرة باإلضــافة إلــى مجموعــة مــن  وهــو
 ١٤٠٠٠مخطوطـة مصـورة علـى الميكـروفيلم و  ١٢٠٠٠طـة و مخطو  ٣٠٠المخطوطات األصلية التـي يقـدر عـددها بحـوالي 

   .بين أحجار شاهدية وأدوات كانت تستخدم في الكتابة وغيرها...  قطعة ما 
   وهو متحف متخصص أنشئ في المبنى الرئيسي لمؤسسة النقد العربي السعودي، وتعرض فيه العمالت النادرة

وعـــة مـــن العمـــالت اإلســـالمية حتـــى القـــرن الرابـــع عشـــر الهجـــري، وهـــو أصـــل اهتمامـــه، جـــدًا والتـــي ســـادت قبـــل اإلســـالم ومجم
   .وبالمتحف أيضًا نماذج من عمالت مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعمالت لبعض الدول

  ملك سعود، وهو من أهم المتاحف الجامعية المتخصصة، في كلية السياحة واآلثار بجامعة ال
ويحتوي على قطع أثرية مختارة من نتائج االكتشافات األثرية لقريـة الفـاو والربـذة، وتضـم مجملهـا نقـوش وكتابـات وأوانـي خزفيـة 

   .وحلي وأدوات زينة مختلفة ومنحوتات ومسكوكات ورسوم جدارية
   سـلحة واألدوات الحربيـة وتطـور اللبـاس يحـوي هـذا المتحـف عرضـًا شـامالً ألنـواع األو

  . العسكري لطالب الكلية مع سرد تاريخي لتطور القوات العربية السعودية
 توجد العديد من المتاحف في مختلف مناطق المملكة ومدنها كما.   
  
  
  
  



  ]  [KFU 

  
  

  

   
 (W.T.O)  
  منظمة السياحة العالمية)World Tourism Organization  (منظمة تابعة لألمم المتحدة تهتم بشؤون الدول من :  هي

 .في مدريد الناحية السياحية، وتصدر اإلحصائيات المتعلقة بالطلب والعرض السياحي على مستوى العالم، ومقرها
  
  في الهاي ١٩٢٥نشأت المنظمة كمؤتمر دولي التحادات النقل السياحي الرسمية، والذي أسس في . 
 عدل اسمها إلى االتحاد الدولي لمنظمات السفر الرسمية وانتقلت إلى جنيف. وبعد الحرب العالمية الثانية . 
  أعضــاء مــرافقين مــن بيــنهم  ٨٨و منظمــة ســياحية وطنيـة،١٠٩أعضـائه إلــى وكـان هــذا االتحــاد منظمــة غيـر حكوميــة ووصــل عــدد

 . مجموعات في القطاعين العام والخاص في العالم
  طالب أعضاء االتحاد بتحويله إلى كيان حكومي دولي يفوض بإجراء االتفاقات علـى أسـاس عـالمي بخصـوص كـل م  ١٩٦٧في

المنافسـة األخـرى، خصوصـا تلـك التابعـة لنظـام األمـم المتحـدة مثـل منظمـة المسائل المتعلقة بالسياحة وللتعاون مـع المنظمـات 
 . الصحة العالمية واليونسكو ومنظمة الطيران المدني الدولية

  من قبل الجمعية العمومية لألمم المتحدة لتنظيم الدور المركزي لالتحـاد الـذي يجـب م  ١٩٦٩  واتخذ قرار لنفس الغرض في
 . العالمية بالتعاون مع الكيانات الموجودة ضمن األمم المتحدة أن يلعبه في مجال السياحة

  مـن قبـل الـدول التـي انتسـبت منظماتهـا السـياحية م  ١٩٧٤ وبعد ذلك القرار اقر النظام األساسي لمنظمة السياحة العالمية فـي
 . الذكر األنفالرسمية إلى االتحاد الدولي 

 وعينـت األمانـة العامـة فـي مدريـد ببدايـة السـنة التاليـة ١٩٧٥ية في مدريد في وعقدت المنظمة الجديدة أولى جمعياتها العموم ،
 .باقتراح من الحكومة اإلسبانية التي قدمت مبنى للمقر العام

   أصبحت المنظمة وكالة تنفيذية لبرنامج األمم المتحدة للتنمية ١٩٧٦في . 
  وقعت اتفاقية تعاون رسمية مع األمم المتحدة نفسها، ١٩٧٧وفي 
   حولت المنظمة إلى وكالة متخصصة لألمم المتحدة ٢٠٠٣وفي . 
  عضوا منتدبا يمثلون القطاع الخاص والمؤسسـات  ٣٥٠بلدا وسبعة أقاليم وحوالي  ١٤٥وصل عدد أعضائها إلى  ٢٠٠٥وفي

 .التعليمية واالتحادات السياحية والسلطات السياحية المحلية
   
 .الخبرات والتجارب الدولية والمعرفة الفنية لقطاع السياحةنقل  )١
 .اإلسهام في بناء قدرات العاملين في المجال السياحي )٢
 .تعزيز الشراكة في التنمية السياحية )٣
 .ترويج السياحة كآلية للسالم، وأداة للتعاون المشترك في الحفاظ على التنوع الثقافي واالقتصادي )٤
  .المتوافرة لدى الدول األخرى في مجال تنمية القطاع السياحيتبادل الخبرات والتجارب  )٥
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 وتتـوزع برامجهـا علـى . تساعد منظمة السياحة العالمية األعضاء فـي المشـاركة بنجـاح فـي زيـادة قـدراتهم التنافسـية بطـرق مختلفـة

  :تمثل أهم نشاطات المنظمة، وهيمجاالت واسعة 
  
  تقدم المنظمة النصح والمساعدة للحكومـات بشـأن مجموعـة واسـعة مـن القضـايا والموضـوعات السـياحية بمـا فـي ذلـك الخطـط

 . العامة ودراسات الجدوى االقتصادية واالحتياجات االستثمارية ونقل التكنولوجيا والتسويق والترويج
  ،وتنفيـذ كافـة أنـواع   - بتعيـين الخبـراء:  حيـث تقـوموأصبح نقل الخبـرة السـياحية للـدول الناميـة أحـد المهـام األساسـية للمنظمـة

 . والعمل على ضمان التمويل  - المشروعات الخاصة بالتنمية السياحية
  إضــرار التنميــة الســياحية بالبيئــة أو وتعتمــد جميــع مشــروعات منظمــة الســياحة العالميــة علــى سياســة االســتدامة بمــا يضــمن عــدم

  .الثقافات المحلية
  
  توفر المنظمة إطارا استراتيجيا لتنظيم التعليم والتدريب السياحي بما في ذلك الدورات التدريبيـة للمـديرين، ودورات للتعلـيم عـن

 . ب التابعة للمنظمةبعد قصيرة وطويلة المدى وشبكة متنامية من مراكز التعليم والتدري
  احتياجـات الكفـاءات المهنيـة السـياحية فـي المسـتقبل  يـالءم من أولويات المنظمة تطـوير تعلـيم وتـدريب ذو جـودة عاليـة وفعـال

  .وأصحاب العمل في مجال السياحة
  
 ويعمـل قسـم . تعمل منظمة السياحة العالمية من أجل تنمية السياحة المستديمة وترجمـة االهتمامـات البيئيـة إلـى إجـراءات عمليـة

البيئة بمنظمة السياحة العالميـة فـي تعـاون وثيـق مـع األعضـاء والمنظمـات العالميـة األخـرى لضـمان التخطـيط واإلدارة المالئمـين 
 . ف حماية البيئات الطبيعية والثقافيةبهد ألي تنمية سياحية جديدة 

  قمـة األرض التـي عقـدت فـي ريـودي جـانيرو ونـدوات الكـرة : وتشارك منظمـة السـياحة العالميـة فـي كافـة المنـابر والنـدوات، مثـل
  .األرضية في كندا

  
  وتعمـل . ببعضـها والمتعلقـة بتحسـين جـودة الخـدمات السـياحيةتعكس الصـحة والسـالمة مجموعـة واسـعة مـن المسـائل المتصـلة

 .المنظمة من أجل رفع وإزالة الحواجز أمام تدفق السياحة، وإلى تشجيع تحرير التجارة في الخدمات السياحية
  
 بلدا ومقاطعة) ١٨٠(ات السياحية المأخوذة من أكثر من تعتبر منظمة السياحة العالمية مركزا رائدا لجمع وتحليل ونشر البيان . 
 وتصــدر سلســلة شــاملة مــن . وتقــوم منظمــة الســياحة العالميــة باســتمرار بمراقبــة ورصــد وتحليــل التوجيهــات الســياحية عبــر العــالم

 . المنشورات لألعضاء والصناعة
 بنـي توصـياتها حـول اإلحصـائيات السـياحية مـن قبـل األمـم وقـد تـم ت. تضع منظمة السياحة العالمية معايير عالمية لقياس السياحة

 . المتحدة وتطبقها اآلن مجموعة كبيرة من الدول
 قامت منظمة السياحة العالمية بتطوير نظام حسابات السياحة الفرعي لقياس أهمية وأثر السياحة في االقتصاديات الوطنية . 
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 العـالم، وإعـداد التقـارير حـول تـدفق الـرحالت السـياحية، وحجـم اإلنفـاق  تقوم المنظمة باستمرار برقابة وتحليل االتجاهات حول
  .على السياحة
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 ١٤٢٧إنشاء المنظمة العربية للسياحة بموافقـة المجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي بجامعـة الـدول العربيـة بموجـب قـراره رقـم  تم 

 .ومقر المنظمة هو مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. م و موافقة مجلس جامعة الدول العربية٢٠٠١/٩/١٢بتاريخ
   
 االقتصادي ومكافحة الفقر من خالل التنمية السياحية المستدامة االزدهار.  
  
  من خالل: 
  ).أعداد السياح ومعدل إنفاقهم وإقامتهم (زيادة اإليرادات السياحية من خالل زيادة  - 
  .عند إنشاء المنشآت السياحية التشجيع على استخدام عوامل اإلنتاج المحلية - 
  .تشجيع استخدام الموارد والمواد المحلية في تشغيل المؤسسات السياحية - 
  .تشجيع األيدي العاملة المحلية في إشغال الوظائف المتاحة في قطاع السياحة - 
  .خلق بيئة استثمارية حاضنة للمشاريع السياحية وتعديل التشريعات لتسهيل ذلك - 
  . يع السياحية التي تعزز الميزة التنافسية والنسبية لقطاع السياحة في الدول العربيةتشجيع إقامة المشار  - 
  . إضافة نوعية للبرامج السياحيةتشجيع إقامة مشاريع سياحية في كافة المناطق في الدول التي من شأنها تحقيق  - 
  من خالل: 
  .إشراك المجتمعات المحلية في عملية التنمية السياحية كشريك استراتيجي وفاعل - 
  .توعية المجتمعات المحلية بأهمية السياحة - 
  .تحفيز المجتمعات المحلية لتوفير األيدي العاملة والخدمات المساندة - 
  .هاإبراز نشاطات المجتمعات المحلية وثقافاتها وتراثها واألفكار الخالقة لدي - 
  .تشجيع تأسيس الجمعيات السياحية األهلية للمجتمعات المحلية - 
   . عقد االتفاقيات مع المنظمات السياحية العالمية و المؤسسات غير الربحية في مجال التنمية السياحية لتحقيق هذه األهداف - 
  خاللمن: 
  .استثمار الموارد المتاحة لتنفيذ المشاريع السياحية في المناطق ذات الموارد المحدودة للمساهمة في الحد من الفقر والبطالة - 
إنشاء صندوق تنمية قطـاع السـياحة بمسـاهمة القطـاع الخـاص ليـتم الصـرف منـه ضـمن نظـام محـدد يهـدف إلـى تمويـل المشـاريع  - 

  .الصغيرة وبقروض ميسرة
فــرص التــدريب بالتعــاون مــع المنظمــات المختصــة والمؤسســات غيــر الحكوميــة وتخصــيص مــنح للطلبــة مــن الــدول العربيــة زيــادة  - 

  .المختلفة
زيـادة أعـداد العـاملين فــي قطـاع السـياحة وإيجــاد فـرص عمـل جديـدة ومتنوعــة السـتقطاب كافـة الفئــات مـن المجتمعـات المحليــة  - 

   .والبطالةومكافحة الفقر بهدف تحسين مستويات الدخل 
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 من خالل: 
   .كل من القطاع العام ، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والمانحون والممولونجهود   - 
  القطــاعين العــام والخــاص لتحقيــق التنميــة كـل ذلــك وفــق الرؤيــة التنمويــة لكافــة الــدول العربيــة فــي تأســيس شــراكة حقيقيــة مــا بــين

   .إدارة وطنية اقتصادية ما بين القطاعين كشركاء ال خصوم في إدارة التنمية االقتصادية المستدامة من خالل
  من خالل:   
  ) .العام والخاص( تطوير الهياكل المؤسسية العاملة في القطاع السياحي  - 
  .تحديث نظام تصنيف ومراقبة الفعاليات السياحية - 
   تقديم الدعم الفني للجهات ذات العالقة بمشاريع البنى التحتية والتطوير الحضري - 
 ).بالتنسيق مع منظمة السياحة العالمية(إنشاء وحدة الحسابات التابعة للسياحة  - 
  .الجهات ذات العالقة إعداد قاعدة بيانات إلكترونية من المعلومات المتوافرة من  - 
  .تطوير نظام االتصال مع الجهات ذات العالقة لتبادل المعلومات المتعلقة بالمواقع السياحية - 
  من خالل:   
  .حث القطاعات والهيئات المعنية على توفير التمويل الالزم للتسويق السياحي حسب المعايير الدولية - 
  .وتقديم الحوافز التشجيعية) محليًا ،عربيًا ودولياً ( تكثيف النشاطات التسويقية  - 
والتركيز على سياحة المـؤتمرات . تطوير سياسات وبرامج التسويق السياحي بما يفتح آفاق جديدة ويحد من الموسمية السياحية - 

  .والمعارض والحوافز 
   
   
 هـ ، القاضي بإنشاء الهيئة العليا للسياحة تأكيـدًا علـى ١٤٢١عام ) ٩(قرار مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية رقم  صدر

الوطنية  اعتماد السياحة قطاعًا إنتاجيًا في بقاء السائح السعودي داخل البالد، وزيادة فرص االستثمار وتنمية اإلمكانات البشرية
وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي، ونظرًا ألهمية اآلثار والمتاحف فقـد صـدر أمـر ملكـي بضـم وكالـة اآلثـار 
إلى الهيئة العليا للسياحة، وتصبح الهيئة مسؤولة عن تنفيذ مهام اآلثار إلى جانب مسؤوليتها عن السياحة، ثم صدر قرار مجلس 

تأكيـدًا علـى أن السـياحة الداخليـة ) الهيئـة العامـة للسـياحة واآلثـار(هـ، ليصبح المسمى الجديـد ١٤٢٩م في عا ٧٨الوزراء رقم 
  . واقع وطني يستلزم قيام الجهات المسؤولة بالتخطيط لتطويره وتنميته

 انطالقاً من المقومات السياحية المتميزة التالية : 
  .نعمة األمن و األمان التي تتميز بهما المملكة - 
   .أصالة المجتمع السعودي المضياف  - 
  . تميز الموقع الجغرافي للمملكة - 
  .المساحة الشاسعة للمملكة و ما تشتمل عليه من تضاريس متباينة ذات مناخ متنوع و مناظر خالبة - 
   .توفر المواقع األثرية والتاريخية المهمة، وتميز التراث الثقافي الوطني - 
  . ية الالزمة لصناعة السياحةتوفر الخدمات الحديثة و البنية التحت - 
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 .االهتمام بالسياحة في المملكة، وذلك بتنظيمها وتنميتها وترويجها )١
وذلك بما يتوافق مع العمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل عوائق نموه، باعتباره رافدًا مهمًا من روافد االقتصاد الوطني،  )٢

  .مكانة المملكة وقيمها
  .واالهتمام باآلثار والمحافظة عليها وتفعيل مساهمتها في التنمية الثقافية واالقتصادية )٣
  .العناية بالمتاحف والرقي بالعمل اآلثاري في المملكة )٤
   .أن يضطلع القطاع الخاص بالدور الرئيس في إنشاء المنشآت السياحية االستثمارية )٥
  
  العمل من خالل شراكات متعددة لتحقيق تنمية سياحية مميزة، ذات منافع اجتماعية وثقافية وبيئية واقتصـادية انطالقـا مـن قيمهـا

 .اإلسالمية وأصالة تراثها العريق
  إطار عمل متقن لتوحيد هذه الصناعة وهيكلتها، ولتخطيط إيجاد القيادة الموحدة والتخطيط االستراتيجي للسياحة، بهدف توفير

  .نموها وتطورها
  إدارة األنشــطة التــي تقــدمها الهيئــة مــن خــالل رئــيس مجلــس إدارتهــا والــوكالء والمســؤولين مــن مختلــف الجهــات ذات العالقــة

  .بالسياحة
  والموافقـة علـى مزاولـة األنشـطة )السـياحيةالفنـادق والشـقق المفروشـة والمنتجعـات (تشرف الهيئـة علـى قطـاع اإليـواء السـياحي ،

  .والمهن السياحية
 تنظيم التأشيرات السياحية باالشتراك مع وزارتي الداخلية والخارجية.  
 األماكن السياحية، وسبل المحافظة عليها تحديد.   
 اإلشراف على منظمي الرحالت ووكاالت السفر والسياحة واإلرشاد السياحي. 
  المهنة للمرشدين السياحيين بعد اعتمادهممنح تراخيص مزاولة.  
  دعــم المشــروعات الســياحية، وتقــديم التســهيالت الالزمــة لهــا، باإلضــافة إلــى مســؤوليتها المطلقــة والتفصــيلية علــى قطــاع اآلثــار

  .والمتاحف
  
 فرعا تنتشر في مناطق المملكة المختلفة وهذه الفروع هي) ١٤(فروع الهيئة  تبلغ:  
،  ، نجران ، جيزان ، الباحة تبوك،  ، القصيم ، حائل األحساء،  ، عسير، المنطقة الشرقية ، الطائف ، المدينة ، جدة الرياض ( - 

   ) الجوف
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 لمحة تاريخية:  
 إن « فهـو الـذي قـال . من أوائل علماء النفس الذين استخدموا اصـطالح االتجاهـات» هربرت سبنسر«المفكر اإلنجليزي  يعتبر

الوصول إلى األحكام الصحيحة في المسائل المثيرة للجدل يعتمد إلى حد كبير على االتجاه الذهني للفرد الذي يصغي إلى هذا 
   .»الجدل أو يشارك فيه

   
  يوجـد تعريـف واحـد مقنـع يعتـرف بـه جميـع المشـتغلين فـي الميـدان، إال أن التعريـف الـذي ذاع أكثـر مـن غيـره والـذي ال يـزال لم

االتجـاه حالـة مـن االسـتعداد والتأهـب العصـبي و النفسـي، ): جـوردون ألبـورت(يحوز القبول لدى غالبية المختصين وهو تعريـف 
كون ذات تأثير توجيهي أو دينامي على استجابة الفرد لجميـع الموضـوعات والمواقـف التـي تنتظم من خالل خبرة الشخص، و ت

 ". تستثير هذه االستجابة 
  ميل الفرد الذي ينحو سلوكه تجاه بعض عناصر البيئة أو بعيدًا عنها متأثرًا فـي ذلـك بالمعـايير "بأنه : االتجاه " بوجاردس"ويعرف

   "ن هذه أو بعده عنهاالموجبة أو السالبة تبعًا لقربه م
 فاالتجاهات هي حصـيلة تـأثر الفـرد بـالمثيرات العديـدة التـي تصـدر عـن اتصـاله بالبيئـة وأنمـاط الثقافـة، والتـراث الحضـاري  وعليه

   .لألجيال السابق، كما أنها مكتسبة وليست فطرية
  
  االتجاهات النفسية االجتماعية منهاهناك عدة عوامل يشترط توافرها لتكوين:   

  )حدة الخبرة* تمايز الخبرة * تعميم الخبرات * قبول نقدي للمعايير االجتماعية عن طريق اإليحاء (
   
  .المرحلة اإلدراكية أو المعرفية )١
  .مرحلة نمو الميل نحو شيء معين )٢
   .مرحلة الثبوت واالستقرار )٣
  
 تصنف االتجاهات إلى األنواع التالية:  
  ).االتجاه القوي ،، االتجاه الضعيف( )١
  ).االتجاه الموجب ،، االتجاه السلبي( )٢
  ).االتجاه العلني ،، االتجاه السري( )٣
  ).االتجاه الجماعي ،، االتجاه الفردي( )٤
   ).االتجاه العام ،، االتجاه النوعي( )٥
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  تنبهت المملكة العربية السعودية إلـى أهميـة تطـوير واسـتغالل اإلمكانـات والمـوارد السـياحية الداخليـة ممـا أدى إلـى تحقيـق قفـزة

هائلــة ومهمــة فــي مجــال نشــر مفهــوم الســياحة الداخليــة وكــذلك تطــوير المرافــق والخــدمات الســياحية تطــويرا يتناســب وعــادات 
جتمــع وتقاليــده، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة عــدد المــواطنين الــذين يفضــلون الســياحة الداخليــة علــى الخارجيــة، الســيما وأن بعــض الم

الدراسات تشير إلى  أن نسبة ضئيلة من األسر السعودية تتجه للسياحة الداخلية في مقابل نسبة كبيرة من األسر تتجه للسـياحة 
   .السياحة الداخلية خارج الوطن، وتنفق أضعاف ما ينفق في

 وتؤكد بعض الدراسات الميدانية عن اتجاهات األسرة السعودية نحو السياحة الداخلية على التالي:  
  .سنة هم أكثر فئات المواطنين التي تؤيد السياحة الداخلية وتقوم بها) ٤٠-٣٠(أن الفئة العمرية من  - 
  .الداخلية هم من الجامعيين أن المستويات التعليمية للسعوديين الذين يفضلون السياحة - 
  .أن اغلب من يقومون بالسياحة الداخلية هم من المتزوجين في صحبة أسرهم - 
  .وأن الغالبية ممن يقومون بالسياحة الداخلية من الموظفين هم من فئة المعلمين - 
  لایر )٨٠٠٠-٤٠٠٠(رية تكون ما بين كما أن دخولهم المادية الشه - 
 .الداخلية هم من المنطقة الوسطى ثم المنطقة الجنوبيةأن غالبية من يقومون بالسياحة  - 
  .وفيما يتعلق بالفترة التي تقضيها األسرة السعودية في سياحتها الداخلية فغالبيتهم يقضون ما بين أسبوع إلى أسبوعين - 
  .وفيما يخص نوع السكن الذي تفضل األسرة السعودية اإلقامة فيه أثناء سياحتها هو نمط الشقق المفروشة - 
  .السياحة الداخلية يغلب عليها النمط العائلي حيث تقوم األسرة وأفرادها بالسياحة سويا إنوتشير الدراسات إلى  - 
   .وعن عوامل الجذب التي تدفع األسرة السعودية إلى القيام بالسياحة الداخلية هو وجود األماكن الترفيهية والتسوق - 
ياحة الموســمية التــي تكــون فــي اإلجــازات الرســمية كاإلجــازة الصــيفية أن اغلــب ســياحة األســرة الســعودية الداخليــة هــي الســ - 

 .وإجازة عيدي الفطر واألضحى
  .أن سياحة األسرة السعودية يكون لالماكن الدينية في مكة المكرمة والمدينة المنورة نصيب كبير منها - 
كـة العربيـة السـعودية فـي اإلجـازات كما أن األسرة السعودية تفضل سـياحة الشـواطئ فـي السـاحل الغربـي أو الشـرقي للممل - 

  .المدرسية وتكثر في اإلجازات القصيرة كإجازة نهاية األسبوع 
تفضل أيضـا سـياحة الجبـال والمنـاطق البـاردة صـيفا فـي العطـل واإلجـازات المدرسـية، سـواء فـي منطقـة عسـير أو الباحـة أو  - 

   .الطائف
الذي تقصده لعـدة مـرات، وربمـا تسـكن فـي ذات المسـكن الـذي أن األسرة السعودية تفضل إعادة زيارة المكان السياحي  - 

 .ارتاحت له من حيث السعر أو مستوى النظافة أو موقعة المميز
  .وبالنسبة لوسيلة النقل المفضلة لألسرة السعودية في سياحتها الداخلية هي السيارة - 
  .ب تتعلق باألمن والحرية في السياحة الداخليةاتجاها للسياحة الداخلية من الخارجية ألسبا أكثراإلناث من السعوديين  إن - 
   .قرار السياحة يعود لجميع أفراد األسرة إناإلناث يرين  إنوبالنسبة لقرار السياحة فالذكور يرون انه يعود لهم في حين  - 
الســـياحة أن المعوقــات الماليــة والمعوقـــات المتعلقــة بعـــدم تــوافر الوقــت الـــالزم للســياحة همـــا أكثــر المعوقــات التـــي تعيــق  - 

 .الداخلية بالمملكة
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أن اتجاهات أغلبية الذكور واإلناث إيجابية نحـو السـياحة الداخليـة، وأن السـياحة تـؤدي إلـى متعـة نفسـية كمـا أكـدوا بأنهـا  - 
  .تزيل الملل وأنها حق لكل أسرة كما أنها تزيد من تماسك األسرة

تقوم األسرة السعودية  إنال تمضي خمس سنوات دون  أن األسرة السعودية تقوم بالسياحة الداخلية بشكل متكرر، بحيث - 
  .بالسياحة الداخلية

   .أن أغلب األسر السعودية ترى بكفاية األماكن الترفيهية وتلبيتها الحتياجاتها  - 
  
  
  
  
  
  
  

  ..وهللا الحمد والمنة تم االنتهاء من إعداد الملزمة 
  ..كل الدعوات لكم بالتوفيق بآعلى الدرجات 

  وال تنسوني من صالح دعواتكم 
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 األولى المحاضرة :  

 قبل القرن الخامس الميالدي/  القديمةفي العصور  السياحة  
 أول الرحالت لتبادل البضائع) / السياح الحقيقيون ( التجار  مارس  
 منها  ألسبابكانت  القديمةفي العصور  اإلنسان رحالت:  

اليونانيون و / مثل ذلك  للتجارة أو  البعيدة أو  المجاورةتكوين عالقات مع القبائل والدويالت   :تحقيق الفائدة  -
  الفينيقيون والهنود والصينيون

مثل المؤرخ /   األخرىالحياة لدى الشعوب  وأساليبوذلك من اجل اكتشاف العادات والتقاليد  :حب االستطالع  -
  اإلغريقي هيرودوت

  الصينيين والرومان واالغريق/ لدى مختلف الشعوب مثل  المقدسة األماكنكان هدفه زيارة   : الدافع الديني -
 الميالدي ١٤_  ٨من القرن / في العصور الوسطى  السياحة  
 قرطبةمدينة ( مصدر إشعاع تجاري وعلمي فجلبت التجار والعلماء  كانت (  
  اإلسـفاروعجائـب  األمصـارفـي غرائـب  األنظـارتحفة ( كتابه   وألف السياحةقام بالعديد من الرحالت مارس فيها نوعا من 

  )ابن بطوطه ) (
  الفرنسي شارلمان  اإلمبراطور( بغداد في عصر هارون الرشيد  إلى بزيارةقام(  
  مارك بولو ( العرب والصين   وجزيرةفلسطين وأرمينيا  إلى برحلةقام(  
 اآلن إلىالميالدي  ١٥من القرن /  الحديثةفي العصور  السياحة  
 فكلومبوس  و فاسكوديجاما  و ماجالن( بمفهومها الحديث  السياحةفي تقديم  أسهموا (  

في آخر /   والبحرية البريةعابرين البحار والمحيطات مستغلين التطور في المواصالت  الجديدةالقارات  إلىاتجه السياح 
  الميالدي ١٨القرن 

 للسـياحةوالسـيارات والقطـارات والطـرق والفنـادق كمـا تطـورت مجمـل البنيـه التحتيـه  المدنيـةصناعة الطـائرات  تطورت   /
 . العالميةبعد الحرب 

  

 الثانية المحاضرة :  

  @م  ١٩٣٧عام  إلى المعنيةتعريف مقبول ومتفق عليه من كافة الجهات  إلىيعود االهتمام بالوصول @ 
 األمملعصبة /   التابعة ئيينواالحصا الخبراءلجنه  قامت  
 W. T . O(  سـاعةوعشـرين  أربـع/ كل شخص يزور بلد غير البلد التي يقيم فيها مده ال تقل عـن : السائح   بتعريف -

  المتحدة لألمم التابعة  )
  
  

 
KFU 
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 الثالثة المحاضرة :  

 منتصف القرن التاسع عشر/ في  الصناعية الثورة قامت  
  ) الدولية السياحةقد تطور تطورا ملحوظا بما يتوافق مع حركة  السياحةعلم  إنيرى  )دوجالس بيرس  
  مع بداية الخمسينات الثانية العالميةالحرب  
  السياحةمواكبا لتطور  السياحةقفز علم /  الثمانينات  وحتى بداية التسعينات من القرن الماضيفي  
  المعرفةتدرس من خالل مختلف فروع  السياحةأصبحت  /وفي العقدين الماضيين  
  ودارسـتها مقابـل التـأثيرات  للسـياحة واالجتماعيـة الثقافيةقام عدد من الدارسين باختيار المؤثرات  /  ةاالخير  ماالعواوفي

  االقتصادية
  وسـوف يـؤثر هـذا )  م ٢٠٢٠_   ٢٠٠٠( بـين العـامين  الفتـرةيتوصل التقـدم التكنولـوجي الهائـل خـالل  إنمن المتوقع

  التقدم في جميع جوانب الحياة
  مليـار  ٥٢٧لتصـل %  ٩٠سـتزيد بنسـبة  السـياحةوعائـدات  / مليـون سـائح )  ٦٣٧(  إلىيصل عدد السياح  إنيتوقع

  دوالر
  

 الرابعة المحاضرة :  

  للسياحةعدد من وجهات النظر  للسياحةفي رؤية علم االجتماع  ) ١٩٨٤كوهين ( حدد  
 عــن زيـارات ثقافيـه فــي اغلبهـا متمثلـه فــي زيـارة المعــالم  عبـارة إالمـاهي  )منتصـف القـرن الماضــي ( تعتبـر وحتــى  السـياحة

  التي حققها في الماضي اإلنساناالثريه والمتاحف التي تحكي جهود 
  والطبيعية االجتماعيةعلى الدراسات  )العقدين  األخيرين ( طغت علوم البيئه في  

  

 الخامسة المحاضرة :  

  الثانوية السياحةمن تنشيط  )جهدا أقل (  ةاالساسي السياحةالجهد المبذول في تنشيط  
  األولى العالميةبعد الحرب (   ازدهرتسياحة المؤتمرات (  
 بعد النقل الجوي دوليا)  نيةالثا المرتبة( تحتل  السياحةوسائل النقل بصفة عامه وفي مجال  أقدم / البرية السياحة  
 والمرونة التكلفةقلة (  متعددةلميزات  األولى الوسيلةداخليا تعتبر  إما (  
  واالعتمـاد علـى الـنفس  وعرفـة الفـوارق  ةالمسـؤليلها فوائد تعويـدهم علـى تحمـل /  سنه  ) ٣٠_  ١٦( سياحة الشباب

للشـباب مـن حيــث  مناســبةتكـون  إنبيــوت الشـباب ويجـب  أووتكـون بالمعسـكرات  مغــامرةوتكـون رياضـيه   االجتماعيـة
  والبرنامج التكلفة

  اســتجمام والراحــة بعــد العمــل اليــومي وتكــون  ســياحةهــي /  ســنه)  ٦٠_  ٣٠(  األعمــار متوســطي وأســياحة الناضــجين
  األرياففي  أحياناوتكون  والثقافةمجاالت تهتم بالناضجين كالترفيه 

  تكــون ســياحة اســتجمام وهــدوء وبعــد عــن الصــخب /  ) فــأكثرســنه   ٦٠(  مــا بعــد ســن العمــل  أوســياحة كبــار الســن
  واالزدحام
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 السابعة المحاضرة :  

 فـي ، مبيعـات السـفر  إجمـالي )ثلثي (  السياحةمن اجل  األشخاصبين الدول حيث يمثل سفر  االقتصاديةالروابط  تقوية
  الحكومية اإلعمالحين يبلغ الثلث الباقي سفر قطاع 

  

 الثامنة المحاضرة :  

  الرئيسية أسبابهكان من   )القرن العشرين ( في أن الرواج والنجاح السياحي المبهر :  
  األخرىمن شعوب الدول  الكبيرة اإلعدادالسياسيين ونظرتهم في  القادة أراءالتغير في  
  مليـار دوالر   ٣٠٠مـن  أكثـر إلـى القادمـةالعشـر السـنوات (  بـأن العـالم العربـي بحاجـه خـالل واألرقـام اإلحصـائياتتشير

  ) للسياحةمن اجل تحسين البنيه التحتيه 
  هي مشاريع صغيره العربية السياحيةمن المشاريع %  ٧٠الزالت أكثر من  
  مليون كم ١٤العالم العربي تبلغ مساحته  
  والعراقة األصالةموقع سياحي تتوفر فيه درجه  ألف ١٠٠أكثر من ويحوي على  

  

 التاسعة المحاضرة :  

  السـعودية العربيـة بالمملكـة واآلثـارالعليـا للسـياحة  للهيئـةالتـابع  )مـاس (  السـياحية واألبحاثمركز المعلومات  أجرىقد 
  م ٢٠٠٨/  ٢٠٠٧عام ) المعوقات والحلول : صناعة السياحة ( :  بعنوان دراسة

  الداخلية للسياحةمعوقا  ) ١٤٥( تم حصر .  
  

 العاشرة المحاضرة :  

 مليار دوالر ١٧مهيأة لكي تكون من ركائز االقتصاد حيث يبلغ دخلها السنوي  / الدينية السياحة  
 األرض إرجاءمن مليار ومائتي مليون مسلم في شتى  أكثرمهوى أفئدة  / المكرمة مكة  
  بلغت احد عشر أسما عديدة بأسماءوقد خصها اهللا تعالى في كتابه العزيز بالتكريم وذكرها  
 األرضمترا ولها باب مرتفع عن )  ١٥( لمسجد الحرام على شكل حجره كبيره ارتفاعها تقع وسط ا / المشرفة الكعبة  
 األولى اإلسالمعاصمة  / المنورة المدينة  
  كم شرق الهفوف  ١٣سنه  ويقع على بعد  إلف ١٥من  أكثرعمره  / القارةجبل  
  كم  ١٠٠باتساع  مرجانيةعن مياه ضحله في منطقه  عبارة /جزيرة فرسان 

  

 الحادية عشر  المحاضرة:  

  م في فصل الربيع ١٤٠٥عام  منذ السعودية العربيةيقام في المملكة  وثقافيمهرجان تراثي  / ةالجنادريمهرجان  
  ) مــدائن صــالح موقــع تــراث عــالمي   إن والثقافــةللعلــوم والتربيــه  المتحــدة األمــممنظمــه  أعلنــت  )  /م  ٢٠٠٨فــي عــام

  قائمة مواقع التراث العالمي إلىينضم  السعوديةموقع في  أولبذلك يصبح 
  المدينةمن مركز  كم)  ٢٠( على بعد تقع شمال غرب الرياض  / التاريخية الدرعيةمدينة  



  ]  [KFU 

 ونقطة التحول في تاريخهـا كانـت فـي  اإلسالمقبل  عصور ما إلىويعود تاريخها تقع في وسط مدينة جده  / التاريخية ةجد
  م ٦٤٧/ هــ  ٢٦في عام  المكرمة لمكةعندما اتخذها ميناء اشد عثمان بن عفان رضي اهللا عنه عهد الخليفة الر 

  م   ١٩٧٤هـ   ١٣٩٣( عام سباق خادم الحرمين الشريفين السنوي للهجن بدأ(  
  كـم وعلـى طـول   ١٨٠٠من الغـرب بطـول  األحمرشواطئ العالم  تمتد على خط ساحل البحر  أفضلتعد من  /الشواطي

  )كم تقريبا   ٧٠٠( الخليج العربي من الشرق بحوالي 
  في رياضة الغوص بعد الحاجز المرجاني الضخم الموجود في مياه استراليا  الثانية  المرتبة المملكةتحتل  
  الملــك عبــدالعزيز / طــائرة  أهمهــاللطيــران  مــن  المتخصصــةيقــع بالريــاض وهــو مــن المتــاحف  / الجزيــرةمتحــف صــقر )

  )الداكوتا 
  مجموعـــة مـــن  إلـــى باإلضـــافة النـــادرةمتخصـــص بحفـــظ وعـــرض المخطوطـــات والكتـــب / متحـــف مكتبـــة الملـــك فهـــد

 مخطوطـــه مصـــوره علـــى الميكـــروفيلم ١٢٠٠٠و)  مخطوطـــه   ٣٠٠( بحـــوالي يقـــدر عـــددها  األصـــليةالمخطوطـــات 
  وغيرها الكتابةكانت تستخدم في   وأدواتقطعه مابين أحجار شاهديه  ١٤٠٠٠

  حتـى  ةسـالمياإلجدا والتي سادت قبـل اإلسـالم  ومجموعـه  مـن العمـالت  النادرةتعرض فيه العمالت  /متحف العمالت
  )الرابع عشر الهجري ( القرن 

  الربذه ، الفاو  لقرية( / بجامعة الملك سعود  اآلثارمتحف(  
  

 عشر الثانية المحاضرة :  

  الدولية السياحةمنظمة   )W. T.O  (مقرها في مدريد  
  م  في الهاي ١٩٢٥( في عام الذي أسس  الرسميةكمؤتمر دولي التحادات النقل السياحي   المنظمةنشأت(  
  جنيف إلىوانتقلت  الثانية العالميةبعد الحرب /  الرسميةاالتحاد الدولي لمنظمات السفر  إلىعدل أسمها  
 وطنيه سياحةمنظمه )  ١٠٩(  إلى أعضائهاوميه ووصل عدد مرافقين منكان االتحاد م  
  )أعضاء مرافقين  من بينهم مجموعات من القطاعين الخاص والعام في العالم ) ٨٨  
  م  ١٩٦٧( في عام كيان حكومي دولي    إلىاالتحاد بتحويله  أعضاءطالب(  
  م  ١٩٦٩( في عام لتنظيم الدوري المركزي لالتحاد  المتحدةلألمم  العمومية الجمعيةاتخذ قرار لنفس الغرض من قبل  
 م  ١٩٧٤( في عام   العالمية السياحةلمنظمه   األساسيالنظام  قرأ(  
  االتحاد الدولي األنف الذكر  إلى الرسمية السياحيةمن قبل الدول التي انتسبت منظماتها  
  األسبانية الحكومةباقتراح من ) م  ١٩٧٥( في  مدريد في عام   العموميةأولى جمعياتها  الجديدة المنظمةعقدت  
  م  ١٩٧٦( في عام  للتنمية المتحدةوكالة تنفيذيه لبرنامج األمم  المنظمةأصبحت(  
  م  ١٩٧٧( في عام نفسها  المتحدةوقعت اتفاقيه تعاون رسميه مع األمم(  
  م  ٢٠٠٣( في عام  المتحدةلألمم  متخصصةوكالة  إلى المنظمةحولت(  



  ]  [KFU 

  عضـوا منتـدبا  يمثلـون القطـاع الخــاص  ٣٥٠وحـوالي   أقــاليم)  ٧( و ) بلـدا   ١٤٥(   إلـى المنظمـة أعضـاءوصـل عـدد
  م ٢٠٠٥في عام  المحلية السياحيةوالسلطات  السياحيةواالتحادات  التعليميةوالمؤسسات 

 قمـة األرض عقـدت  فـي ريــودي /  فـي كافــة المنـابر والنـدوات مثـل  العالميـة السـياحةتشـارك منظمـه  / المسـتدامة التنميـة
  جانيرو

  كندا/ في  األرضيةوندوات الكره  
  مركزا رائدا لجمع وتحليل ونشر البيانـات  العالميةتعتبر منظمة السياحة / السوق  وأبحاثإحصاءات التحليل االقتصادي

  بلدا ومقاطعه)  ١٨٠ (من  أكثرمن  المأخوذة السياحية
  

 الثالثة عشر  المحاضرة :  

  ١٤٢٧ (العربيــة للســياحة بموافقــة المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي بجامعــة الــدول  العربيــة الســياحةمنظمــة  إنشــاءتــم 
  مقر أقامته جده ٢٠٠١/  ٩/  ١٢بتاريخ 

  هـــ ١٤٢١عام / بقرار من مجلس الوزراء   للسياحةالعليا  الهيئةأنشئت  
  هـــ ١٤٢٩عام )  واآلثار للسياحة العامة الهيئة( أصبح المسمى الجديد  
  فرع ١٤ / الهيئةتبلغ فروع  

  

 الرابعة عشر  المحاضرة :  

  هربرت سبنسر ( / من أول علماء النفس(  
  حــد كبيـر علـى االتجــاه الـذهني للفـرد الــذي  إلـىللجـدل يعتمـد  المثيــرةفـي المسـائل  الصــحيحةاألحكـام  إلـىأن الوصـول

  )هربرت سبنسر ( يشارك فيه    أوهذا الجدل  إلىيصغي  
  أوتنظيم من خالل خبرة الشخص وقد تكون ذات تأثير توجيهي ، والتأهب العصبي والنفسي  االستعداداالتجاه حالة من 

  )جوردون ألبورت (    االستجابةالفرد لجميع الموضوعات والمواقف التي تستشير هذه  استجابةدينامي على 
 تبعـا لقربـه  والسـالبة الموجبـةبعيدا عنها متأثرا في ذلك بالمعـايير  أو البيئةي ينحو سلوكه تجاه بعض عناصر ميل الفرد الذ

  )بوجاردس ( بعده عنها    أومن هذه 
  مكتسبه وليست فطريه/ االتجاهات  
  ةاالســر تقــوم  إندون ) خمــس ســنوات ( بشــكل متكــرر بحيــث ال تمضــي   الداخليــة بالســياحةتقــوم  الســعودية األســرةأن 

  . الداخلية بالسياحة السعودية
  

  

 

  

 
 
 


