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عصرية مقومات السياحة التقنية ودورىا في تطور السياحة الترفييية
ٕٗ ػجبثٜعبِش فٕذ
ٗٔٚت اٌخظب١ِؾّذ شج
ِٗػظبَ اٌّخبد
خ – عبِؼخ اٌجٍمبء١ْ اٌغبِؼٍٛخ ػغ١ٍخ – و٠اإلداسٚ خ١ٌَ اٌّبٍٛخ – لغُ اٌؼ١بؽ١رخظض اإلداسح اٌغ
الممخص
 كاعتهدت،ٌدفت ٌذي الدراسة التعرؼ إلِ دكر عصرٓة هقكهات السٓاحة التقىٓة فْ تطكر السٓاحة الترفٍٓٓة

،ْ) سائح هحم220(  كتككىت عٓىة الدراسة هف، كتـ استخداـ استباىة لجهع البٓاىات،ْعمِ الهىٍج الكصف
 أظٍرت الىتائج أف هستكل عصرٓة الهقكهات.) هرشد سٓاحْ فْ اٖردف20( ك،ْ) سائح أجىب171(ك
ْلة إحصائٓة فٚ كعدـ كجكد فركؽ ذات د،السٓاحٓة التقىٓة لتطكٓر السٓاحة الترفٍٓٓة جاءت بدرجة هرتفعة

،هست كل عصرٓة الهقكهات السٓاحٓة التقىٓة لتطكٓر السٓاحة الترفٍٓٓة بالىسبة لمسٓاح تعزل لهتغٓرات الجىس

 ككجكد فركؽ دالة فْ هستكل عصرٓة الهقكهات السٓاحٓة التقىٓة لتطكٓر السٓاحة الترفٍٓٓة،كالدخؿ الشٍرم

ْ ف،) فها فكؽ60( بالىسبة لمسٓاح تعزل لهتغٓرم الجىسٓة كالعهر لصالح الجىسٓة العربٓة كالفئة العهرٓة

حٓف لـ تظٍر فركؽ فْ هستكل عصرٓة الهقكهات السٓاحٓة التقىٓة لتطكٓر السٓاحة الترفٍٓٓة بالىسبة

. كالعهر، كالخبرة العمهٓة، كالتخصص،ْلمهرشدٓف السٓاحٓٓف تعزل لهتغٓرات الهؤٌؿ العمه

. السٓاحة ا٘لكتركىٓة،  السٓاحة الترفٍٓٓة، السٓاحة التقىٓة، العصرٓة:الكممات المفتاحية

The modernity of the technical tourism elements and its role in the development of leisure
tourism
Abstract
This study aims at identifying the role of modern technical tourism elements in the
development of leisure tourism2 The descriptive approach was adopted in this study, and a
questionnaire was used to collect data and study sample consisted of 220 local tourists, and 171
foreign tourists, and (20) guided tour in Jordan. The results showed that the level of modern
tourism technical components for the development of leisure tourism came to a high degree,
and the absence of significant differences in the level of modern tourism technical components
for the development of leisure tourism for tourists due to gender variables, monthly income,
and the existence of significant differences in the level of modern tourism technical
components for the development of leisure tourism for tourists attributed to the variables of
nationality and age in favor of Arab nationality and age group 60 years, while there were no
differences in the level of modern tourist technical components for the development of leisure
tourism for tour guides attributed to the variables of scientific qualification, specialization,
scientific experience, and age.
Keywords: Modern, Technical Elements of Tourism, The Development of Recreational
Tourism.
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يمذيخ
شٍد العالـ فْ الفترة اٖخٓرة تغٓرات سرٓعة فْ كؿ الهجاٚت كالهفآٌـ اٚقتصادٓة كاٚجتهاعٓة كظٍرت

هفآٌـ جدٓدة هتىكعة كشاهمً كالتْ هف أٌهٍا العكلهة كاٚىفتاح عمِ اقتصادٓات العالـ ككؿ هىٍا هف ٓعتهد
عمِ الصىاعة كأخرل عمِ السٓاحة كأصبح العائد هف أعهاؿ السٓاحة ٓساٌـ هساٌهة فعالً فْ ا٘ىتاج

الهحمْ لكثٓر هف الدكؿ كالسٓاحة كغٓرٌا هف القطاعات تىتج عىٍا آثار هختمفة اقتصادٓا كاجتهاعٓا كبٓئٓا

عمِ هستكل الهىطقة السٓاحٓة (إسالم.)2014 ،

كتعتبر السٓاحة ركٓزة اساسٓة فْ اقتصادٓات العدٓد هف الدكؿ لدكرٌا الهٍـ فْ الهٓزاف التجارم اذ تسٍـ فْ
تكفٓر العهٛت الصعبة كفرص العهؿ  ،هها ٓىعكس بشكؿ آجابْ عمِ التىهٓة اٚقتصادٓة كاٚجتهاعٓة

لمهجتهع (ىسٓبً ,)2014 ،كٓؤكد(رضا )2017 ،أف استثهار القطاع السٓاحْ ٓتطمب التىكع فْ الهقكهات

كعكاهؿ الجذب كتعددٌا بها ٓساٌـ فْ خمؽ التكاهؿ السٓاحْ لمدكلة ،إضافة إلِ زٓادة كعْ الهجتهع

الهحمْ باٌٖهٓة اٚقتصادٓة كاٚجتهاعٓة كالثقافٓة لمىشاط السٓاحْ.
يشكهخ انذساعخ
تهثؿ السٓاحة فْ الكقت الحاضر ىشاطان اقتصادٓان هٍهان تحرص الدكؿ عمِ تىهٓتً ،لككىٍا هكردان اقتصادٓان

ٓسػٍـ فْ زٓػادة الدخؿ القكهْ ،كها أىٍا تساٌـ فْ استغٛؿ هكارد الهىطقة السٓاحٓة بشكؿ أفضؿ ،هها ٓدفع

ذلؾ لتحقٓؽ التىهٓػة ا٘قمٓهٓػة الهتكازىة بٓف أقالٓـ تمؾ الدكؿ ،فإف جهٓع الدكؿ تقدـ أقصِ الدعـ لٍذا

الق طاع ٌٖهٓتً فْ تحسٓف كتطكٓر الدخؿ القكهْ كتشغٓؿ آٖدم العاهمة كٌىالؾ هؤشرات تدؿ عمِ أف
ٌىالؾ تراجع فْ ٌذا القطاع كتكهف هشكمة البحث فْ إبراز عصرٓة هقكهات السٓاحة التقىٓة كدكرٌا فْ

تطكر السٓاحة بشكؿ عاـ كالسٓاحة الترفٍٓٓة بشكؿ خاص الترفٍٓٓة.
رغبؤالد انذساعخ
تحاكؿ الدراسة الحالٓة ا٘جابة اٖسئمة أتٓة:

-1ها هستكل عصرٓة الهقكهات السٓاحٓة التقىٓة لتطكٓر السٓاحة الترفٍٓٓة؟
ٌ -2ؿ تختمؼ هقكهات السٓاحة التقىٓة ،باختٛؼ هتغٓرات الجىس ،العهر ،الدخؿ الشٍرم ،الجىسٓة حسب
عٓىات الدراسة "السٓاح ،الهرشدٓف السٓاحٓٓف"؟
أْذاف انذساعخ
ٌدفت الدراسة إلِ هعرفة دكر عصرٓة الهقكهات السٓاحٓة التقىٓة فْ تطكٓر السٓاحة الترفٍٓٓة فْ

ضكء بعض الهتغٓرات هف كجٍة ىظر السٓاح كالهرشدٓف السٓاحٓٓف.
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انًظطهؾبد اإلعشائٛخ
 انغٛبؽخ" :تعىْ السفر كا٘قاهة الهؤقتة خارج هكاف السكف اٖصمْ؛ بٍدؼ التعرؼ عمِ هكجكداتالجٍة الهقصكدة ،كجهع الهعمكهات عف الشعكب بٍدؼ الراحة كالترفًٓ كاٚستجهاـ" (عكدة.)2011 ،

كتعرؼ إجرائٓا :اىتقاؿ الفرد هف هكاف إلِ هكاف آخر غٓر الهكاف الذم ٓقٓـ فًٓ بٍدؼ الترفًٓ كاٚستهتاع.

 انغٛبؽخ انزشفٛٓٛخ :تغٓٓر هكاف ا٘قاهة لفترة هف ٓكـ كاحد لغرض اٚستهتاع كالترفًٓ عف الىفس كلٓسلغرض آخر (السٓسْ .)2001 ،كتعرؼ إجرائٓان أىٍا زٓارة السٓاح الهحمٓٓف كاٖجاىب اٖهاكف الترفٍٓٓة فْ
اٖردف بٍدؼ قضاء كقت ههتع كههارسة الٍكآات كاٖىشطة الهختمفة.
االؽبس انُظش٘ ٔانذساعبد انغبثمخ:
تعد السٓاحة بأشكالٍا الهختمفة ركٓزة أساسًٓ هف الركائز اٚقتصادٓة التْ تزداد أٌهٓتٍا هع ارتفاع
هردكدٌا الهادم ،كالذم بات ٓشكؿ هصدر هف هصادر الدخؿ الكطىْ كٓسٍـ قطاع الىقؿ كالسٓاحة بشكؿ
فعاؿ فْ دعـ هجاٚت ا٘ىتاج الهادم كالخدهْ لمهجتهع( ،ىاعس.)2009 ،
انغٛبؽٛخ االنكزشَٔٛخ ٔانزمُٛخ
التغٓرات التكىكلكجٓة كالتطكر فْ تقىٓة الهعمكهات كاٚتصاٚت لٍا اثر عمِ الخدهات السٓاحٓة

اٚلكتركىٓة التْ أصبحت فْ الكقت الحالْ ضركرة حتهٓة ٓ ٚهكف ٖم ىشاط سٓاحْ تجاٌمً .اٖهر الذم

أدم إلْ ظٍكر الهكاقع السٓاحٓة الهختمفة عمِ شبكة اٚىترىت كالتْ  ٚتستخدـ فْ التسكٓؽ السٓاحْ
اٚلكتركىْ كالتقىْ بؿ تتعدم ذلؾ إلْ إهكاىٓة الحجز كالدفع اٚلكتركىْ لمرحٛت السٓاحٓة .كىتٓجة لذلؾ

ظٍر فْ هىذ سىكات قمٓمة هفٍكـ السٓاحة اٚلكتركىٓة  ،حٓث أصبح ارتباطان كثٓقان بهفٍكـ التجارة ا٘لكتركىٓة
كالتسكٓؽ السٓاحْ اٚلكتركىْ( رضا 2)2017 ,كٓتـ استخداـ اٖعهاؿ ا٘لكتركىٓة كا٘ىترىت فْ هجاؿ
السفر كالسٓاحة ،لمحصكؿ عمِ تسٍْ(ٚت أكثر فعالٓة لمهكردٓف كالهستٍمكٓف السٓاحْ بها ٓخدـ السائح
تقىٓا ،لذا أصبح با٘هكاف تسهٓة أم ىهط سٓاحْ بأىً (إلكتركىْ) كاٚستفادة هف خدهات جكجؿ كهكاقع

الفٓس بكؾ كالٓ كتٓكب كغٓرٌا هف كسائؿ التكاصؿ اٚجتهاعْ فْ تسكٓؽ الهكاقع كالخدهات السٓاحٓة فْ

العالـ (عمكاف ك عبد الرزاؽ.)2016 ،

كتعتبر كذلؾ السٓاحة اٚلكتركىٓة ٌْ عبارة عف تطبٓقات ذكٓة تقىًٓ لهساعدة الهستخدهٓف عمِ

التخطٓط لرحٛتٍـ بأكثر سٍكلة كجعمٍا أكثر راحة غرضٍا التركٓج لخدهات السٓاحٓة كالفىدقٓة عبر هختمؼ

الشبكات لتطكٓر كتىهٓة القطاع السٓاحْ كٓتٓح فْ ٌذي التطبٓقات الكثٓر هف العركض لكْ تككف بهستكل

ٓمبْ رغبً السائح ) .. (www.alexa.comكٓتضح أٌهًٓ السٓاحة اٚلكتركىٓة التقىٓة حٓث أكدت بعض
اٖبحاث كالدراسات استخداـ أكثر هف  164همٓكف هكاطف أهرٓكْ خدهة اٚىترىت خٛؿ عاـ  2013لمبحث
عف الهعمكهات الخاصة بالهقاصد السٓاحٓة الهختمفة كاٖسعار كالبراهج السٓاحٓة ,كقٓاـ  %66هىٍـ بالحجز

اٚلكتركىْ هف خٛؿ شبكة اٚىترىت .ككصكؿ هبٓعات اٚىترىت إلِ ىسبة  %48هف إجهالْ سكؽ السفر
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فْ الكٓٚات الهتحدة فْ عاـ  ,2010كبزٓادة هبٓعات السفر عبر اٚىترىت فْ دكؿ اٚتحاد اٖكربْ لتصؿ
إلِ هبما  54همٓار دكٚر فْ عاـ  ,2013كأٓضا اهتٛؾ  %85هف الفىادؽ فْ أكركبا لهكاقع الكتركىٓة,
كفقان لحصر الهفكضٓة اٖكربٓة عاـ 2009حٓف ٓكجد فْ الىهسا هكاقع الكتركىٓة ؿ %95هف الفىادؽ ,هىٍا

 %73تقدـ خدهات البٓع عف طرٓؽ الشبكة ,كتصؿ طمبات الحجز اٚلكتركىْ فٍٓا إلِ (https:// %83
).news.travelerpedia.net/tourism
عٛبؽخ لؼبء اإلعبصاد ٔانزشفّٛ
ٌذا الىكع هف السٓاحة ٓعتبر هف أٌـ كأكثر أىكاع السٓاحة شٓكعان فْ كافة الدكؿ كٓهتاز بأف لً

طابع جهآٌرم ككثٓر هف الهكاطىٓف فْ أكثر دكؿ العالـ ٓهارسكف ٌذا الىكع هف السٓاحة ،كٌذا الىكع هف
السٓاحة هرتبط بأكقات ا٘جازات كا٘جازات الهدفكعة الهرتب هثؿ إجازات ىٍآة اٖسبكع أك ا٘جازات

الصٓفٓة أك إجازة اٖعٓاد الدٓىٓة أك الهىاسبات الكطىٓة أك ا٘جازات التْ ٓحصؿ عمٍٓا الهكظؼ سىكٓان

ضهف قاىكف العهؿ كدائهان أكقات ا٘جازات كهدتٍا تتحكـ فٍٓا الهركىة هف حٓث اختٓار الكقت كالهدة (

رضا.)2016 ,

كتٍتـ الشركات السٓاحٓة بتىظٓـ رحٛت سٓاحٓة لٍؤٚء الهكاطىٓف كتككف هستهرة عمِ هدار السىة

كتتراكح أسعار ٌذي الرحٛت هف الرخ ٓصة إلِ الباٌظة الثهف كتعتهد عمِ كقت السفرة أك الهدة كعمِ

الهكاف الهقصكد كعمِ ىكعٓة ا٘قاهة كعمِ الطعاـ كالشراب كأٓضان عمِ كسٓمة السفر ٌؿ ٌْ بالطائرة أك
الباص أك الباخرة  ...إلخ (زعبْ ,خصاكىً ك جرادات .)2016 ,كهدل ىجاح ٌذا الىكع هف السٓاحة

ٓعتهد عمِ اٖسعار كىكعٓة الخدهة كالهكاف الهىاسب أك الهكاف الهرغكب بً هف قبؿ السكاح هثٛن فْ

فترات الصٓؼ تككف عادة الرحٛت إلِ اٖهاكف الباردة كالعكس صحٓح ،كتعتهد أٓضان ٌذي السفرات عمِ
هدل ثقة الهكاطىٓف بالشركة السٓاحٓة كسهعتٍاٖ ،ف ٌذي الرحٛت ترتبط بالعٛقات اٚجتهاعٓة كالعائمٓة
كالكمهة الصادقة كهدل ثقة السكاح بككٓؿ السفر ككذلؾ سهعة الهكاف الهرغكب فًٓ كهدل تكفر الخدهات

كاٖهف فًٓ ،فكؿ ٌذي الرغبات ٓحمـ السائح فْ تحقٓقٍا أثىاء تهتعً بالسفرة السٓاحٓة.
انذساعبد انغبثمخ
تىاكلت الدراسات السابقة هكضكع السٓاحة كهقكهاتٍا كالسٓاحة الترفٍٓٓة ،كفٓها ٓمْ عرضان لٍا هرتبة

هف اٖقدـ إلِ اٖحدثٌ :دفت دراسة حاهد ( )2000إلِ التعرؼ عمِ العكاهؿ الهؤثرة فْ التسكٓؽ

السٓاحْ لمبادٓة اٖردىٓة كتحدٓد طبٓعة العٛقات بٓف الهىتج كهدل رضا السائح اٖردىْ كتكصمت الدراسة

إلِ ىتائج أٌهٍا أف ٌىاؾ عٛقة بٓف عىاصر الهزٓج التسكٓقْ كهدل رضا السائحٌ ،ىاؾ ضعؼ فْ
التركٓج السٓاحْ فْ هىطقً الدراسة ،كاف ىتائج الدراسة آجابًٓ كتخدـ تطكٓر الىشاط السٓاحْ فْ هىطقتْ

البادٓة اٖردىٓة الشهالٓة كالكسطِ.
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أها دراسة العبد اهلل كالىعٓـ ( )2001فٍدفت إلِ دراسة هقكهات كهعكقات السػٓاحة الداخمٓػة كاٖىهاط
السمككٓة لٗسرة السعكدٓة فْ الفراغات الهفتكحة حٓث تعرض الدراسة ٖىكاع السٓاحة بالههمكة ،كأٌـ

الهقكهػات التْ تتهتع بٍا كالهعكقات السٓاحٓة التْ تتهثؿ فْ الهعكقات ا٘جرائٓة كغٓاب خطة التىهٓة
السٓاحٓة ،ككذلؾ الهعكقات الٍٓكمٓة كالتسكٓقٓة ،كا٘دارٓة ،كها أشارت إلِ الىسبة التْ تعكس كفاءة تشغٓؿ
السٓاحة ،كتكصمت الدراسة إلِ كضع آلٓات لتىهٓة القطاع السٓاحْ هتهثمة فْ تفعٓؿ دكر الٍٓئة العمٓا

لمسٓاحة ،كآجاد هركز هعمكهات ،كاعادة صٓاغة هفآٌـ الهجتهع تجاي السػائح.

كٌدفت دراسة هع ٛكالطائْ ( )2003إلِ تحدٓد طبٓعة تقٓٓـ السٓاح العرب لجكدة الخدهات الفىدقٓة

الهقدهة لٍـ هف قبؿ الفىادؽ العاهمة فْ اٖردف كتحدٓد أثر هجهكعة العكاهؿ الدٓهكغرافٓة لمسٓاح العرب
عمِ تقٓٓهٍـ لتمؾ الخدهات ،كتكصمت الدراسة إلِ أف تقٓٓـ السٓاح العرب لجكدة الخدهات الفىدقٓة الهقدهة

لٍـ كاف سمبٓا بسبب عدـ كجكد أثر لمعكاهؿ الدٓهكغرافٓة عمِ تقٓٓـ السٓاح العرب لمجكدة باستثىاء عاهؿ
الجىسٓة الذم كاف لً أثر كاضح عمِ تقٓٓـ الجكدة.

كٌدفت دراسة فمكىر كجكىز كىٓؿ ككلش ( )Faulkner, Jones, Neal, & Walsh, 2008إلِ

بٓاف السٓاحة كالترفًٓ كالتىهٓة :هكاضٓع كأبحاث ىاشئة .تعد السٓاحة ذات أٌهٓة كبٓرة لتآٛىد ،حٓث تهثؿ
ثاىْ أكبر قطاع لمكسب فْ الههمكة ،كتكظؼ (جزئٓان أك كمٓان) أكثر هف همٓكف شخص .كهع ذلؾ ،فإف

الكثٓر هف البىٓة التحتٓة لٍذي الصىاعة تىتهْ إلِ هخاكؼ خارجٓة كقد ٓتـ استٓرادٌا هؤقتنا لمتعاهؿ هع
الهجهكعات السٓاحٓة القادهة .كقد بذلت جٍكد قمٓمة ىسبٓا لتحدٓد احتٓاجات التحسٓف فْ سكؽ العهؿ لتكفٓر
خدهة أفضؿ لمسٓاح كهساعدة بالتالْ عمِ تحقٓؽ أقصِ قدر هف اٖرباح هف السٓاح .تظٍر اٖبحاث ،هف

بٓف الهستكٓات العاهة لمرضا عف تجربة السٓاحة التآٛىدٓة ،اىخفاض هستكٓات الرضا عف هختمؼ أىكاع
التفاعؿ البشرم ،كالكصكؿ إلِ الهعمكهات كالخدهات ذات القٓهة الهضافة التْ هف الهتكقع أف تككف
هتاحة .كٓهكف تصحٓح العدٓد هف ٌذي الهشاكؿ بسٓاسة هٛئهة لسكؽ العهؿ ،كالتْ تدهج هجاٚت هثؿ

التدرٓب ،كالهٍارات المغكٓة ،كهطابقة الكظائؼ ،كالدعـ الحككهْ الهركزم لتطكٓر خدهات كهرافؽ ذات

قٓهة هضافةٓ .ستكشؼ ٌذا الفصؿ شكؿ كٌٓكؿ سٓاسة سكؽ العهؿ الهىاسبة لسكؽ السٓاحة التآٛىدم،
كٓقدر الصعكبات الٍٓكمٓة كالسٓاسٓة التْ ٓجب هعالجتٍا قبؿ أف ٓتـ إىشاؤٌا .كتستكشؼ الكرقة كذلؾ

الدركس التْ ٓهكف استخٛصٍا هف هثؿ ٌذي السٓاسة عمِ البمداف الهجاكرة فْ هىطقة هٓككىا الكبرل ،كٚ

سٓها فْ ٚكس ككهبكدٓا كفٓتىاـ.

أشارت دراسة الحهٓدات ( )2013إلِ أف قطاع السٓاحة هف أٌـ القطاعات اٚقتصادٓة فْ اٚقتصاد

اٖردىْ كٌك أٓضا قطاع كاعد ٖسباب كثٓرة هىٍا كجكد خارطة سٓاحٓة غىٓة كهتىكعة فْ حدكد اٖردف
ككذلؾ ٓكجد كاحدة هف عجائب الدىٓا السبعة البتراء التْ أصبحت تتهتع بسهعة سٓاحٓة عالهٓة كهف خٛؿ

الدراسة تبٓف أف الكسائؿ الحدٓثة كالتطكرات الحاصمة عاهؿ هٍـ فْ شتِ هىاحْ الحٓاة.
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كأجرل الربداكم ( )2014دراسة ٌدفت التعرؼ إلِ السٓاحة كآفاقٍا الهستقبمٓة فْ سمطىة عهاف ،كتـ
اٚعتهاد عمِ هىٍج البحث التحمٓؿ لمكاقع السٓاحْ كهقكهاتً كخصائصً فض ٛعف هىٍج البحث
اٚستىتاجْ كالهىٍج الكارتكغرافْ فْ التهثٓؿ لٗرقاـ العددٓة كالىسبٓة هع بعض الخرائط .أظٍرت الىتائج أف

لمسٓاحة فْ سطمىً يعهاف أٌهٓة كبٓرة تتهثؿ فْ إسٍاهٍا فْ الدخؿ الكطىْ هف خٛؿ العائدات الهالٓة،
كاف لمتىكع البٓئْ الىباتْ كالحٓكاىْ البرم كالبحرم كالخدهْ دك انر كبٓ انر فْ تطكٓرٌا ،كها أشارت الىتائج إلِ
تكافر هقكهات التىهٓة السٓاحٓة كٌْ الهقكهات الطبٓعٓة التْ تشهؿ الهىاخ الهتىكع هف الجفاؼ الصحراكم

كالجبمْ الهتهثؿ بالجبؿ اٖخضر كجباؿ ظفار كاٖهطار الهكسهٓة الصٓفٓة كالشتكٓة فضٛن عف الهقكهات
البشرٓة التْ تتككف هف الهٍرجاىات كالهعارض كالصىاعات التقمٓدٓة ،كها أظٍرت الىتائج كجكد أىكاع عدٓدة

لمسٓاحة تشهؿ السٓاحة الكافدة كأف اٌٖداؼ تتىكع بٓف الترفًٓ كالزٓارة كالسٓاحة الشعبٓة كالعٛجٓة كالترفٍٓٓة
كالتسكٓقٓة ،كتتهثؿ أفاؽ الهستقبمة لمتىهٓة السٓاحٓة هف خٛؿ إقاهة هزٓد هف الهىشآت السٓاحٓة ٚستٓعاب

اٖعداد الهتزآدة هف القادهٓف لمسٓاحة.

كٌدفت دراسة حسٓف كخمؼ ( )2014التعرؼ إلِ كاقع القطاع السٓاحْ كهقكهات جذبً ،كأٌـ

العقبات التْ تكاجً التىهٓة السٓاحٓة ،ثـ أفاؽ الهستقبمٓة لٍا .كتـ اٚعتهاد عمِ اٖسمكب الكصفْ
كالتحمٓمْ لمبٓاىات كا٘حصائٓات الهتكفرة عف قطاع السٓاحة فْ العراؽ .أظٍرت الىتائج أف تىهٓة القطاع

السٓاحْ كالىٍكض بً سٓساٌـ فْ تىكم هصادر الدخؿ القكهْ كتكفٓر فرص العهؿ كالحد هف هشكمة

البطالة كدعـ هٓزاف الهدفكعات كتحقٓؽ الىهك الهتكازف كتهكٓؿ هٓزاىٓة الدكلة ،كلها لٍا هف تأثٓرات اجتهاعٓة

أخرل إذ ترتبط التىهٓة السٓاحٓة بالتىهٓة الشاهمة ارتباطا كبٓرا ،كتعهؿ عمِ حؿ العدٓد هف الهشاكؿ

اٚقتصادٓة كاٚجتهاعٓة التْ ٓكاجٍٍا البمد .كٓهتمؾ العراؽ هكارد طبٓعٓة كخصائص سٓاحٓة عدٓدة كهتىكعة
تشكؿ بهجهكعٍا هىتجعا سٓاحٓا فْ غآة اٌٖهٓة ،كعىاصر جذب قابمة لٛستثهار كفْ هجاٚت هتعددة،

كالتْ تعد هكردا اقتصادٓا ٓكازم ثركة الىفط كالغاز ،كاذا ها استغمت بشكؿ صحٓح كهخطط فإىٍا ستدر عمِ

البٛد أهكاٚن طائمة فض ٛعف تكفٓر فرص العهؿ.

كتبحث دراسة هٓف كرك كباؾ ( )Min, Roh, & Bak, 2016فٓها إذا كاىت السٓاحة الترفٍٓٓة

ٓهكف أف تساٌـ فْ الىهك اٚقتصادم كاذا كاىت كذلؾ ،كها إذا كاىت آثار ىهكٌا ثابتة عبر هستكٓات
التىهٓة اٚقتصادٓة .السٓاحة الترفٍٓٓة تختمؼ عف سٓاحة اٖعهاؿ فْ العٛقة السببٓة هع الىهك اٚقتصادم.

با٘ضافة إلِ ذلؾ ،فإف الهكارد الطبٓعٓة كالتراثٓة لمسٓاحة الترفٍٓٓة هحدكدة كلٓست قابمة ٘عادة ا٘ىتاج.

ٌذا الهفٍكـ لً تأثٓر كبٓر عمِ العٛقة بٓف آثار ىهك السٓاحة الترفٍٓٓة كهستكل التىهٓة اٚقتصادٓة .كٌكذا،
تركز الدراس ة الحالٓة عمِ السٓاحة الترفٍٓٓة كالضكابط ٔثار سٓاحة اٖعهاؿ .هع ىهك اٚقتصاد ،هف

الهتكقع أف تىحسر آثار الىهك فْ السٓاحة الترفٍٓٓة بسبب ىقص التحسٓف الهستهر فْ ا٘ىتاجٓة فْ صىاعة
السٓاحة .كتكشؼ الىتائج التجرٓبٓة فْ ٌذا البحث أف السٓاحة الترفٍٓٓة تسٍـ فْ الىهك اٚقتصادم فْ
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هرحمة هبكرة هف التىهٓة اٚقتصادٓة ،كلكف هساٌهتٍا تصبح أضعؼ هع تطكر اٚقتصاد .تكشؼ الىتائج
الرئٓسٓة لٍذي الدراسة أف السٓاحة الترفٍٓٓة تساٌـ فْ الىهك اٚقتصادم فْ هرحمة هبكرة هف التطكر ،كلكف

لٍا حدكد فْ الحفاظ عمِ هساٌهة الىهك هع تطكر اٚقتصاد .تـ تفسٓر ٌذي الىتائج ىظرٓان بكاسطة ىظرٓة
الىهك الداخمْ .كهف ثـ ،تختمؼ ٌذي الدراسة عف الدراسات السابقة ٖىٍا تفصؿ السٓاحة الترفٍٓٓة عف
اٖعهاؿ اٖكلِ كتفحص فرضٓة الىهك بقٓادة السٓاحة الترفٍٓٓة بشكؿ هىفصؿ فْ كؿ هرحمة هف هراحؿ

التطكٓر اٚقتصادم.

أجرل الص ارٓري ( )2017دراسة ٌدفت التعرؼ إلِ كاقع عهمٓة استقطاب السائحٓف إلِ اٖردف هتخذة

السٓاحة التراثٓة كدكرٌا فْ صىاعة السٓاحة كتفعٓؿ استقطاب السائحٓف إلِ اٖردف .كتككىت عٓىة الدراسة
هف  276فردان هف السائحٓف القادهٓف إلِ اٖردف ،كتكصمت الىتائج إلِ كجكد عٛقة ذك دٚلة إحصائٓة بٓف
السٓاحة التراثٓة كدكرٌا فْ صىاعة السٓاحة كتفعٓؿ عهمٓة استقطاب السائحٓف إلِ اٖردف ،ككجكد عٛقة

ذك دٚلة إحصائٓة بٓف الىشاطات كالهٍرجاىات التراثٓة كدكرٌا فْ صىاعة السٓاحة كتفعٓؿ عهمٓة استقطاب
السائحٓف إلِ اٖردف ،ككجكد عٛقة ذك دٚلة إحصائٓة بٓف التشرٓعات كالقكاىٓف الحككهٓة الهعهكؿ بٍا
كطرؽ الدعآة كا٘عٛف الهتكفرة عمِ تىشٓط حركة السٓاحة التراثٓة كتفعٓؿ عهمٓة استقطاب السائحٓف إلِ

اٖردف.

كٌدفت دراسة زٓىج ) )Zeng, 2018إلِ بٓاف الكفاءة كالتكجًٓ التعاكىْ لصىاعة السٓاحة كالترفًٓ

فْ قكاىغدكىا ٌ -كىا ككىا  -هىطقة خمٓج هاكاك الكبرلٓ .عتبر اقتصاد هىطقة الخمٓج ذا أٌهٓة استراتٓجٓة
لتقدـ اٚقتصاد العالهْ .كهحرؾ ٌاـ لٙصٛح كاٚىفتاح عمِ الهستكل الكطىْٓ ،عد التطكر السرٓع لهىطقة

جكاىدكىج ٌ -كىا ككىا  -هاكاك الكبرل فْ الخمٓج جزءان هٍهان هف اٚستراتٓجٓة الكطىٓة لمصٓف .باٚعتهاد

عمِ تجربة التىهٓة اٚقتصادٓة فْ هىطقة خمٓجٓة ىاجحة أخرل ،هف الكاضح أف بىاء هىطقة خمٓج جكاىجك

الصٓىٓة الكبرل فْ قكاىغدكىا -هاكاك ٓجب أف ٓركز عمِ صىاعة السٓاحة كالترفًٓ .كاستىادان إلِ
إحصاءات الحككهةٓ ،تـ استخداـ ىهكذج عٛئقْ رهادم كىهكذج اٚىحدار التمقائْ ( )VARلتحمٓؿ كفاءة

صىاعة السٓاحة كالترفًٓ فْ هىطقة خمٓج جكاىجدكىجٌ-كىج ككىج-هاكاك الكبرل .أظٍرت الىتائج أف تقدـ
صىاعة السٓاحة كالترفًٓ لً تأثٓر كبٓر عمِ الصىاعات اٖخرل ذات الصمة ،كٌىاؾ ترابط بٓف صىاعة

السٓاحة كالترفًٓ كالىاتج الهحمْ ا٘جهالْ كاٚستثهار فْ اٖصكؿ الثابتة فْ هىطقة قكاىغدكىا كٌكىا ككىا
كهاكاك الكبرل .كتقترح أف تتخذ الحككهة إجراءات هىاسبة لتعزٓز التعاكف كاتخاذ السٓاسات الصىاعٓة

الهىاظرة لتعزٓز تىهٓة صىاعة السٓاحة كالترفًٓ فْ قكاىغدكىا كٌكىا ككىا كهاكاك الكبرل بام.

َّ
كقدـ كاهمرم ( )Camilleri, 2018قرائً لهفٍكـ السٓاحةٓ .مقْ الضكء عمِ اٖساس الهىطقْ لمسٓاحة،
ٖىً ٓشرح دكافع السٓاح الهتأصمة لمسفر .كها ٓصؼ جكاىب هختمفة تشكؿ هعا صىاعة السٓاحةٓ .سافر

هكاىا ٖكثر هف  24ساعة.
السٓاح إلِ كجٍات ٓسٍؿ الكصكؿ إلٍٓا .فٍْ تتطمب ا٘قاهة إذا كاىت تزكر ن
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كها ٓهكف لمهسافرٓف هف رجاؿ اٖعهاؿ كالهسافرٓف بغرض الترفًٓ زٓارة الهعالـ السٓاحٓة كاٚىخراط فْ
اٖىشطة الترفٍٓٓة .كهف ثـٓ ،جب أف ٓككف لمكجٍات السٓاحٓة كسائؿ الراحة كالهرافؽ الهىاسبة .فْ ضكء

ذلؾٓ ،كضح ٌذا الفصؿ كٓؼ ٓهكف أف تقدـ الكجٍات هىتجات هختمفة ٘رضاء هجهكعة كاسعة هف
السٓاحٓ .هكف أف تشهؿ الهىتجات السٓاحٓة؛ سٓاحة الهدف (أك الهدف) ،السٓاحة الساحمٓة ،السٓاحة الرٓفٓة،

السٓاحة البٓئٓة ،سٓاحة الىبٓذ ،سٓاحة الطٍْ ،السٓاحة الصحٓة ،السٓاحة العٛجٓة ،السٓاحة الدٓىٓة،

السٓاحة الثقافٓة (أك التراث) ،السٓاحة الرٓاضٓة ،السٓاحة التعمٓهٓة ،سٓاحة اٖعهاؿ (بها فْ ذلؾ
اٚجتهاعات كالحكافز كالهؤتهرات كاٖحداث) ،هف بٓف أهكر أخرل .فْ الختاـٓ ،سرد ٌذا الفصؿ ىقاط

اٌٚتهاـ الرئٓسٓة فْ أهرٓكا الشهالٓة لتكضٓح كٓؼ قد تككف الكجٍات الهتىكعة جذابة لهختمؼ السٓاح،

ٖسباب عدٓدة.
انزؼهٛك ػهٗ انذساعبد انغبثمخ
هف خٛؿ العرض السابؽ لبعض الدراسات السابقة ٓظٍر اف بعض تمؾ الدراسات سعت الِ التعرؼ عمِ
العكاهؿ الهؤثرة عمِ القطاع السٓاحْ هثؿ دراسة (حاهد )2000 ،ك دراسة (العبد اهلل كالىعٓـ)2001 ،
كدراسة (حسٓف كخمؼ ، )2014 ،فْ حٓف أٌتهت بعض الدراسات بالكشؼ عف اٖثر اٚقتصادم لمقطاع
السٓاحْ هثؿ دراسة (الحهٓدات )2013 ،كدراسة ( )Min, Roh, & Bak, 2016كاستٍدفت بعض
الدراسات البحث عف عكاهؿ تىشٓط القطاع السٓاحْ هثؿ دراسة (الصرآري )2017 ،كدراسة Zeng,
) .)2018كتعتبر الدراسة الحالٓة هكهمة لٍذي الد ارسات كالتْ تىاكلت دكر التطكر التكىكلكجْ فْ ظؿ الثكرة
الهعمكهاتٓة فْ العالـ كاستخداـ التقىٓات الحدٓثة كاٚستفادة هىٍا فْ تطكٓر السٓاحة الترفٍٓٓة كتحسٓف
الخدهات الهقدهة لمسٓاح بها ٓىعكس آجابٓا عمِ رضا السٓاح كتحقٓؽ عكائد اقتصادٓة آجابٓة ,كهف ىاحٓة
اخرل تؤكد ٌذي الدراسة عمِ اٌهٓة التقىٓات الحدٓثة لٓس فقط التركٓج السٓاحْ كاىها تتعداي الِ تكفٓر كافة
الهعمكهات كالخدهات الهتكفرة فْ الهقاصد السٓاحٓة اٚهر الذم ٓكفر الهعمكهات الكاهمة التْ ٓحتاجٍا
السائح قبؿ القٓاـ بالرحمة السٓاحٓة كتكفر عمًٓ الكقت كالجٍد .كتتهٓز الدراسة الحالٓة عف الدراسات السابقة
فْ اىٍا بحثت فْ كٓفٓة استثهار التقدـ التقىْ فْ القطاع السٓاحْ بٍدؼ تىشٓط ٌذا القطاع الحٓكم.
انطشٚمخ ٔاإلعشاءاد
يُٓظ انذساعخ
اعتهدت ٌذي الدراسة عمِ هىٍج الكصفْ الهسحْ لهٛئهتً فْ تحقٓؽ أٌداؼ ٌذي الدراسة بالتعرؼ إلِ
دكر عصرٓة هقكهات السٓاحة التقىٓة فْ تطكر السٓاحة الترفٍٓٓة فْ اٖردف.
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يغزًغ انذساعخ ٔػُٛزٓب
تككف هجتهع الدراسة هف جهٓع السكاح الهحمٓٓف كاٖجاىب كالهرشدٓف السٓاحٓٓف فْ اٖردف خٛؿ عاـ
2017ـ .كتـ اختبار عٓىة هككىة هف ( )220سائح هحمْ ،ك( )171سائح أجىبْ ،ك( )20هرشد سٓاحْ،
تـ اختٓارٌـ عشكائٓا لمتعرؼ عمِ عصرٓة الهقكهات السٓاحٓة التقىٓة كدكرٌا فْ تطكر السٓاحة الترفٍٓٓة،
كالجدكؿ ( )1كجدكؿ (ٓ )2بٓف تكزٓع أفراد العٓىة عمِ هتغٓرات الدراسة.
عذٔل ( :) 1رٕصٚغ أفشاد ػُٛخ انذساعخ ػهٗ يزغٛشاد انغُظ ،انفئخ انؼًشٚخ ،انؾبنخ االعزًبػٛخ ،انًُٓخ ،انغُغٛخ ،انذخم
انشٓش٘ ،ثبنُغجخ نهغبئؼ انًؾهٔ ٙاألعُج.ٙ
انزكشاس
انفئخ
انًزغٛش
انُغجخ انًئٕٚخ
182
روش
46.5
اٌغٕظ
209
أٔضٝ
53.5
93
 20عٕخ فبلً
22.6
127
40-21
30.9
69
50-41
اٌفئخ اٌؼّش٠خ
16.8
47
60-51
11.4
55
 60فّب فٛق
13.4
245
ِزضٚط
59.6
101
أػضة
24.6
اٌؾبٌخ االعزّبػ١خ
20
ِـٍك
4.9
25
أسًِ
6.1
197
ِٛفف ؽىِٟٛ
47.9
98
ِٛفف لـبع خبص
إٌّٙخ
23.8
96
أػّبي ؽشح
23.4
220
ػشثٟ
53.5
اٌغٕغ١خ
171
أعٕجٟ
41.6
168
الً ِٓ 500
40.9
206
1000-500
50.1
اٌذخً اٌشٙشٞ
8
2000-1500
1.9
9
أوضش ِٓ 2000
2.2
391
انًغًٕع
100.0

كٓظٍر هف الجدكؿ ( )1ها ٓمْ:
 بالىسبة لهتغٓر الجىس :بما أعمِ تكرار لٙىاث ( )209كبىسبة هئكٓة ( )53.5بٓىها بما تكرار الذككر( )182كبىسبة هئكٓة (.)46.5
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 بالىسبة لهتغٓر الفئة العهرٓة :بما أعمِ تكرار  )127( 40-21كبىسبة هئكٓة ( ،)30.9ثـ بما تكرار 20سىة فاقؿ ( )93كبىسبة هئكٓة ( ،)22.6ثـ بما تكرار  )69( 50-41كبىسبة هئكٓة ( ،)16.8ثـ
بما تكرار  60فها فكؽ ( )55كبىسبة هئكٓة ( ،)13.4كأخٓ ار بما تكرار  )55( 60-51كبىسبة هئكٓة

(.)13.4
 -بالىسبة لهتغٓر الحالة اٚجتهاعٓة :بما أعمِ تكرار هتزكج ( )245كبىسبة هئكٓة ( ،)59.6كبما تكرار

أعزب ( )101كبىسبة هئكٓة ( ،)24.6ثـ بما تكرار أرهؿ ( )25كبىسبة هئكٓة ( ،)6.1كبما أدىْ تكرار

لمهطمؽ ( )20كبىسبة هئكٓة (.)4.9
 بالىسبة لهتغٓر الهٍىة :بما اعمِ تكرار هكظؼ حككهْ ( )197كبىسبة هئكٓة ( ،)47.9كبما تكرارهكظؼ قطاع خاص ( )98كبىسبة هئكٓة ( ،)23.8كأدىِ تكرار بما ٖعهاؿ حرة ( )96كبىسبة هئكٓة

(.)23.4

 بالىسبة لهتغٓر الجىسٓة :بما تكرار عربْ ( )220كبىسبة هئكٓة ( ،)53.5بٓىها بما تكرار أجىبْ( )171كبىسبة هئكٓة (.)41.6
 بالىسبة لهتغٓر الدخؿ الشٍرم :بما اعمِ تكرار  )206( 1000-500كبىسبة هئكٓة ( ،)50.1كبماتكرار اقؿ هف  )168( 500كبىسبة هئكٓة ( ،)40.9كبما تكرار أكثر هف  )9( 2000كبىسبة هئكٓة

( ،)2.2كبما أدىْ تكرار  )8( 2000-1500كبىسبة هئكٓة (.)1.9

عذٔل ( :) 2رٕصٚغ أفشاد ػُٛخ انذساعخ ػهٗ يزغٛشاد انًإْم انؼهً ،ٙانزخظض انؼهً ،ٙانخجشح انؼهًٛخ ،انؼًش ،ثبنُغجخ
نهًششذ انغٛبؽ.ٙ
انُغجخ انًئٕٚخ
انزكشاس
انفئخ
انًزغٛش
85.0
17
روش
15.0
3
أٔضٝ
اٌغٕظ
35.0
7
دساعبد ػٍ١ب
40.0
8
ع١بؽخ
20.0
4
ٌغبد
20.0
4
آصبس
اٌزخظض اٌؼٍّٟ
10.0
2
ربس٠خ
10.0
2
آداة
20.0
4
 5عٕٛاد فؤوضش
60.0
12
10-6
اٌخجشح اٌؼٍّ١خ
20.0
4
 11عٕخ فّب فٛق
30.0
6
30-20
اٌؼّش
25.0
5
40-31
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50-41
 50فّب فٛق
انًغًٕع

3
6
20

15.0
30.0
%100

ٓظٍر هف الجدكؿ (:)2
 بالىسبة لهتغٓر الجىس :بما أعمِ تكرار لمذككر ( )17كبىسبة هئكٓة ( )85.0بٓىها بما تكرار ا٘ىاث( )3كبىسبة هئكٓة (.)15.0
 بالىسبة لهتغٓر الهؤٌؿ العمهْ :بما اعمِ تكرار لمبكالكرٓكس ( )9كبىسبة هئكٓة ( ،)45.0ثـ بما تكراردراسات عمٓا ( )7كبىسبة هئكٓة ( ،)35.0كأخٓ ار بما أدىْ تكرار لمدبمكـ ( )4كبىسبة هئكٓة (.)30.0
 بالىسبة لهتغٓر التخصص العمهْ :بما اعمِ تكرار سٓاحة ( )8كبىسبة هئكٓة ( ،)40.0كبمغت لمغات( )4كبىسبة هئكٓة( ،)20.0كبمغت لٕثار ( )4كبىسبة هئكٓة ( ،)20.0كبمغت لمتارٓخ ( )2كبىسبة
هئكٓة ( ،)10.0كأخٓ ار بمغت لٕداب ( )2كبىسبة هئكٓة (.)10.0
 بالىسبة لهتغٓر الخبرة العمهٓة :بما اعمِ تكرار  )12( 10-6كبىسبة هئكٓة ( ،)60.0كبما تكرار 5سىكات فأكثر ( )4كبىسبة هئكٓة( ،)20.0كأخٓ ار بما تكرار  11فها فكؽ ( )4كبىسبة هئكٓة (.)20.0
 -بالىسبة لهتغٓر العهر :بما اعمِ تكرار  )6( 30-20كبىسبة هئكٓة ( ،)30.0كبما تكرار  50فها فكؽ

( )6كبىسبة هئكٓة ( ،)30.0كبما تكرار  )5( 40-30كبىسبة هئكٓة ( ،)25.0كبما تكرار 50-41
( )3كبىسبة هئكٓة (.)15.0

أداة الدراسة

تـ بىاء استباىة لجهع البٓاىات هف أفراد عٓىة الدراسة ،كتككىت بصكرتٍا الىٍائٓة هف جزأٓف عمِ
َّ

الىحك أتْ:

 الجزء األول :اشتهؿ عمِ الهتغٓرات الدٓهكغرافٓة ٖفراد عٓىة الدراسة (الجىس ،الفئة العهرٓة ،الحالةاٚجتهاعٓة ،الهٍىة ،الجىسٓة ،الدخؿ الشٍرم ،الهؤٌؿ العمهْ ،التخصص العمهْ ،الخبرة العمهٓة،

العهر).
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 الجزء الثاني :اشتهؿ عمِ ( )31فقرة تقٓس دكر عصرًٓ الهقكهات السٓاحة التقىٓة فْ تطكر السٓاحةالترفٍٓٓة
صدق االستبانة
تـ عرضٍا عمِ هجهكعة هف
بٍدؼ التأكد هف الصدؽ الظاٌرم ٚستباىة الدراسة بصكرتٍا اٖكلٓةَّ ،

الهحكهٓف كعددٌـ ( )8هحكهٓف هف ذكم الخبرة كالكفاءة هف هجاؿ السٓاحة ،كذلؾ بغرض الحكـ عمِ

درجة سٛهة الصٓاغة المغكٓة لمفقرات ككضكحٍا ،كهدل هىاسبتٍا لقٓاس ها كضعت هف أجمً ،كهدل
اىتهاء كؿ فقرة لمهجاؿ الذم تىتهْ إلًٓ ،با٘ضافة إلِ أم إجراء ٓمزـ هف حذؼ أك تعدٓؿ أك إضافة عمِ

كتـ اٖخذ بهٛحظات الهحكهٓف كهقترحاتٍـ كتعدٓؿ فقرات
فقرات اٚستباىة أك اقتراحات ٓركىٍا هىاسبةَّ ،

بىاء عمِ إجهاع غالبٓة الهحكهٓف كاخراج اٚستباىة بصكرتٍا الىٍائٓة.
اٚستباىة ن
ثبات االستبانة

بٍدؼ التأكد هف ثبات أداة الدراسة تـ تطبٓؽ هعادلة كركىباخ ألفا لجهٓع هجاٚت الدراسة كالهجهكع
الكمْ لٍها ،عمِ العٓىة الكمٓة ،جدكؿ (ٓ )3كضح ذلؾ.
عذٔل ( :)3يؼبيالد صجبد أداح انذساعخ ثطشٚمز ٙكشَٔجبؿ أنفب نغًٛغ أثؼبد انذساعخ
كشَٔجبؿ
انًغبل
أنفب
0.93
ػظش ٗ٠اٌّمِٛبد اٌغ١بؽخ اٌزمٕ١خ ٚدٚس٘ب ف ٟرـٛس اٌغ١بؽخ اٌزشف١ٙ١خ

ٓظٍر هف الجدكؿ ( )2أف هعاهٛت اٚتساؽ الداخمْ كاىت ( )0.93كٌْ هعاهٛت هرتفعة كتدؿ
عمِ درجة ثبات عالٓة لهقٓاس الدراسة.
تصحيح االستبانة

تككىت اٚستباىة بصكرتٍا الىٍائٓة هف ( )24فقرة ،حٓث تـ استخدـ هقٓاس لٓكرت لمتدرٓج الخهاسْ
بٍدؼ قٓاس آراء أفراد عٓىة الدراسة كاعطاء الدرجات هف ( )1-5حسب درجة الهكافقة لجهٓع فقرات
اٚستبٓاف كقد تـ إعطاء التدرٓج التالْ لٓحكـ الهتكسط الحسابْ ذات التدرٓج الخهاسْ عمِ الىحك التالْ:


أقؿ هف (ٓ )2.34أخذ درجة ضعٓفة.

 هف (ٓ )3.66-2.34أخذ درجة هتكسطة.
 أكثر هف ٓ 3.66أخذ درجة هرتفعة.
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متغيرات الدراسة

المتغيرات المستقمة:


الجىس ،العهر ،الدخؿ الشٍرم ،الجىسٓة لعٓىة السٓاح.

 الهؤٌؿ العمهْ ،التخصص ،الخبرة العمهٓة ،العهر لعٓىة الهرشدٓف السٓاحٓٓف.
المتغير التابع:

 هستكل عصرٓة الهقكهات السٓاحٓة التقىٓة لتطكٓر السٓاحة الترفٍٓٓة.
المعالجات اإلحصائية:

تـ استخداـ اٖسالٓب ا٘حصائٓة التالٓة:
 استخراج كركىباج الفا ( ،)Alpha Cronbach’sلقٓاس اٚتساؽ الداخمْ لفقرات اٚستباىة. التك اررات كالىسب الهئكٓة لمهتغٓرات الشخصٓة كالكظٓفٓة ٖفراد عٓىة الدراسة. الهتكسط ات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓارٓة ٘جابات أفراد عٓىة الدراسة عف جهٓع هجاٚت أداةالدراسة.

 -كتطبٓؽ تحمٓؿ التبآف ( )4-WAY ANOVAلمكشؼ عف الفركؽ تبعان لمهتغٓرات.

عرض النتائج

ٓتضهف ٌذا الجزء عرض ىتائج الدراسة التْ ٌدفت إلِ "التعرؼ عمِ عصرٓة الهقكهات السٓاحة

التقىٓة كدكرٌا فْ تطكر السٓاحة الترفٍٓٓة" ،كتـ عرض الىتائج باٚعتهاد عمِ أسئمة الدراسة.

 1 .3السؤال األول :ما مستوى عصرية المقومات السياحية التقنية لتطوير السياحة الترفييية؟
لٙجابة عف السؤاؿ اٖكؿ لقد تـ استخراج الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓارٓة لجهٓع

الهقكهات السٓاحة التقىٓة كدكرٌا فْ تطكر السٓاحة الترفٍٓٓة ،جدكؿ (ٓ )4كضح ذلؾ.

جدول ( :) 4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات مجال المقومات السياحة التقنية ودورىا في تطور
السياحة الترفييية من وجية نظر أفراد عينة الدراسة (ن=.)411

353

المجلة الدولٌة للتراث والسٌاحة والضٌافة( - )IJHTHتصدرها كلٌة السٌاحة والفنادق – جامعة الفٌوم،
المجلد ( ،)13العدد ( )2سبتمبر 2019
انشلى انفمشح
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

رزٛافش خذِبد االرظبالد اٌغٍى١خ ٚاٌالعٍى١خ ٚاٌّـبساد ٚاٌجش٠ذ
ف ٟعّ١غ األِبوٓ اٌغ١بؽ١خ
رزٛافش خذِخ اال٘زّبَ ثبٌشٛاؽئ ٚرٛف١ش اٌؼالِبد اإلسشبد٠خ
٠زٛافش ػذد وبف ِٓ ٟاٌؼبٍِٚ ٓ١اٌّششذ ٓ٠اٌغ١بؽ ٓ١١اٌمبئّ ٓ١ػٍٝ
خذِخ اٌغ١بػ
رٛافش خذِبد اٌجٕ ٝاٌزؾز١خ ِٓ طشف طؾِٚ ٟشافك ػبِٗ
ٚوٙشثبء ١ِٚبٖ ف ٟاألِبوٓ ٌزّٕ١خ اٌغ١بؽخ اٌزشف١ٙ١خ
رٛافش اٌغٍغ ٚاٌخذِبد اٌؼشٚس٠خ ٌٍغبئؼ ف ٟاألِبوٓ ٌزّٕ١خ
اٌغ١بؽخ اٌزشف١ٙ١خ
اٌزٕٛع ف ٟاألٔشـخ اٌغ١بؽ١خ ٚرشل١زٙب ٚخبطخ اٌزشف١ٙ١خ ِضً
اٌّال٘ ٟاٌؾذائك ٚغ١ش٘ب
رٛف١ش ٚعبئً اٌزشفٚ ٗ١اٌخذِبد اٌفشد٠خ وبألعٛاق اٌزغبس٠خ ٚاٌجٕٛن
ٚاٌظ١ذٌ١بد ،اٌّـبػُ ثؤٔٛاػٙبٚ ،االعزشاؽبد اٌغ١بؽ١خ
رٛافش اٌفٕبدق اٌؼظش٠خ ف ٟاألِبوٓ ٌزّٕ١خ اٌغ١بؽخ اٌزشف١ٙ١خ
ٚاٌزٕٛع فِ ٟغزٛا٘ب ٌزٍج١خ اؽز١بعبد وبفخ اٌفئبد
رـٛس اٌخذِبد اٌّخزٍفخ ٌٍغبئؾِ ٓ١ضً اٌؾغض ثبٌفٕبدق ٚٚعبئً
إٌمً اٌذاخٍ١خ ٚاٌؾغض ٌٍشؽالد اٌذ١ٌٚخ ٚاٌّؾٍ١خ ٚغ١ش٘ب.
اٌمذسح ػٍ ٝاٌزش٠ٚظ ٚاٌزغ٠ٛك ٌٍغ١بؽخ ِٓ خالي اٌّؼبسع
ٚاٌّىبرت اٌغ١بؽ١خ
رٛافش اٌّشافك اٌّغبٔذح فِ ٟغبي اٌغ١بؽخ اٌّخزٍفخ وّشاوض إِٔ١خ
ٚخذِبد اٌذفبع اٌّذٟٔ
رٛافش ع١بؽخ اٌغفش ثبٌٛعبئً إٌّبعجخ ٚاٌـ١شاْ
٠زٛفش ف ٟاٌغٙبد اٌغ١بؽ١خ ِؼذاد ٚأدٚاد ِزـٛسح رغ ًٙرمذُ٠
اٌخذِخ
ٚػٛػ اٌخذِخ اٌغ١بؽ١خ ِٓ ؽ١ش أِبوٓ رٛاعذ٘ب ٚأٔٛاػٙب
ٚأعؼبس٘ب
ال ٛ٠عذ رؾ١ض ف ٟرمذ ُ٠اٌخذِخ اٌغ١بؽ١خ ثٕبء ػٍِ ٝزغ١ش اٌذ٠بٔخ
ٚاٌغٕغ١خ
رزٛفش خذِخ ػشع إٌّشآد اٌغ١بؽ١خ ٚاٌفٕذل١خ ػٍ ٝاإلٔزشٔذ
رزٛفش اٌخذِخ اٌّبٌ١خ ٚاٌّظشف١خ ػجش اإلٔزشٔذ وؾغض رزاوش
اٌـ١شاْ ٚرغذ٠ذ خذِبد األٔشـخ اٌغ١بؽ١خ
رزٛفش خذِخ رمذ ُ٠اٌخذِبد اٌّّ١ضح ٌٍغبئؼ ِٓ ؽ١ش اٌغشػخ
ٚاٌغٌٛٙخ ،ػٓ ؽش٠ك اٌ٠ٛت ٚػٓ ؽش٠ك اٌجش٠ذ اإلٌىزش ٟٔٚػٕذ
ؽٍجٙب
٠زُ اإلػالْ ػٓ اٌخذِبد اٌغ١بؽ١خ ِٓ خالي شجىخ اإلٔزشٔذ
رٛافش شجىخ ِزـٛسح ِٓ ؽشق اٌّٛاطـالد اٌؾذ٠ضخٚٚ ،عبئؾ إٌمً
اٌغش٠ؼخ
رٛفش اٌخـذِبد اٌـظؾ١خ ٚاٌـج١ـخ ٚاٌّظشف١خ اٌز٠ ٟؾزبعٙب اٌغبئؼ
فِ ٟؼظُ األِبوٓ
رٛفش اٌٍٛؽبد اإلسشبد٠خ اٌز ٟرذي ػٍِٛ ٝالغ اٌفٕبدق
اٌخذِبد اٌغ١بؽ١خ رٍج ٟعّ١غ ؽبعبد اٌغ١بػ األعبع١خ
رٛفش اٌخذِخ اٌغ١بؽ١خ اٌؼشٚس٠خ ف ٟوً األٚلبد.
ِالئّخ اٌغؼش ٌغٛدح اٌخذِخ اٌّمذِخ
اٌغشػخ ف ٟاالعزغبثخ ٌٍـٍجبد
ّ٠ىٓ ٌٍّغزٍٙه اٌغ١بؽ ٟاٌؾظٛي ػٍ ٝعّ١غ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد
اٌز٠ ٟؾزبط اٌٙ١ب ِٓ ِٛاػ١ذ سؽالد اٌـ١شاْ ٚأعؼبس٘ب ٚاٌفٕبدق
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انًزٕعؾ
انؾغبثٙ

االَؾشاف
انًؼٛبس٘

انشرجخ انذسعخ

3.93

1.03

2

ِشرفؼخ

3.85

1.00

13

ِشرفؼخ

3.83

1.04

14

ِشرفؼخ

3.71

1.12

28

ِشرفؼخ

3.46

1.06

32

ِزٛعـخ

3.73

1.08

25

ِشرفؼخ

3.67

1.08

31

ِشرفؼخ

3.73

1.05

24

ِشرفؼخ

3.81

1.12

17

ِشرفؼخ

3.85

1.07

11

ِشرفؼخ

3.88

1.17

9

ِشرفؼخ

3.88

1.12

8

ِشرفؼخ

3.76

0.96

22

ِشرفؼخ

3.90

0.92

4

ِشرفؼخ

3.91

0.87

3

ِشرفؼخ

3.82

0.94

16

ِشرفؼخ

3.74

1.03

23

ِشرفؼخ

3.89

1.11

5

ِشرفؼخ

3.85

1.16

12

ِشرفؼخ

3.83

1.11

15

ِشرفؼخ

3.95

0.97

1

ِشرفؼخ

3.87
3.77
3.88
3.88
3.80

1.01
1.06
1.05
1.07
1.13

10
20
7
6
18

ِشرفؼخ
ِشرفؼخ
ِشرفؼخ
ِشرفؼخ
ِشرفؼخ

3.77

1.06

21

ِشرفؼخ
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ٚأعؼبس٘ب ِٓ خالي اإلٔزشٔذ
رٛفش اِىبٔ١خ اعشاء اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّمبسٔبد ث ٓ١اٌّٛالغ اٌّخزٍفخ ِٓ
28
ؽ١ش اٌغؼش ٚاٌخذِخ اٌّمذِخ ِٓ خالي شجىخ اإلٔزشٔذ
رزٛفش خذِخ اٌؾغض اٚ ٌٟ٢رؾ ً٠ٛاٌؼّالد ٚربِ ٓ١اٌّغبفش ٓ٠ػٓ
29
ؽش٠ك ٘زٖ اٌخذِخ
رزٛفش خذِخ اإلٔزشٔذ ف ٟعّ١غ األِبوٓ ؽ١ش رّىٓ اٌغبئؼ ِٓ
 30رفؾض ثش٠ذُ٘ اإلٌىزشٚ ٟٔٚرمذ ُ٠اٌج١بٔبد اٌز٠ ٟؾزبط اٌٙ١ب
اٌّغبفش
رزٛفش خذِخ اٌغشف اٌزو١خ اٌز ٟرٛفش خذِخ اإلٔزشٔذ ثبٌغشػخ
 31اٌفبئمخ ٚاٌخذِبد اإلٌىزش١ٔٚخ اٌز٠ ٟغزـ١غ ِٓ خالٌٙب اٌغبئؼ ؽغض
أِبوٓ ثبٌّـبػُ ٚششاء اٌززاوش ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌخذِبد.
 32رزٛفش اٌىز١جبد اٌغ١بؽ١خ اإلسشبد٠خ ف ٟأِبوٓ ِٕبعجخ
انًزٕعؾ انؼبو

3.70

1.11

29

ِشرفؼخ

3.69

1.10

30

ِشرفؼخ

3.73

1.10

26

ِشرفؼخ

3.79

1.06

19

ِشرفؼخ

3.72
3.80

1.09
0.61

27

ِشرفؼخ
ِشرفؼخ

ٓظٍر هف الجدكؿ ( )4أف الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓارٓة لهجاؿ الهقكهات السٓاحة

التقىٓة كدكرٌا فْ تطكر السٓاحة الترفٍٓٓة تراكحت بٓف ( ،)3.46– 3.95كباىحراؼ هعٓارم تراكح بٓف

( )1.13 -0.87كاف ابرزٌا لمفقرة ( )21كتىص عمِ "تكفر الخػدهات الػصحٓة كالطبٓػة كالهصرفٓة التْ
ٓحتاجٍا السائح فْ هعظـ اٖهاكف" كبدرجة هرتفعة ،ثـ جاءت الفقرة رقـ ( )1كالتْ تىص عمِ "تتكافر
خدهات اٚتصاٚت السمكٓة كالٛسمكٓة كالهطارات كالبرٓد فْ جهٓع اٖهاكف السٓاحٓة" بهتكسط حسابْ

( )3.93كبدرجة هرتفعة ،كباىحراؼ هعٓارم ( ، )1.03ثـ جاءت الفقرة رقـ ( )15كالتْ تىص عمِ "ٚ

ٓكجد تحٓز فْ تقدٓـ الخدهة السٓاحٓة بىاء عمِ هتغٓر الدٓاىة كالجىسٓة" بهتكسط حسابْ( )3.91كبدرجة

هرتفعة ،كباىحراؼ هعٓارم ( )0.87كأخٓ انر جاءت الفقرة رقـ ( )5كالتْ تىص عمِ " تكافر السمع كالخدهات

الضركرٓة لمسائح فْ اٖهاكف لتىهٓة السٓاحة الترفٍٓٓة " كبدرجة هتكسطة ،كبما الهتكسط العاـ ()3.80
كبدرجة هرتفعة كباىحراؼ هعٓارم (.)0.61

السؤال الثاني :ىل تختمف مقومات السياحة التقنية لمسياح والمرشدين السياحيين ،باختالف
متغيرات الجنس ،العمر ،الدخل الشيري ،الجنسية؟
لٙجابة عف السؤاؿ تـ تطبٓؽ تحمٓؿ التبآف ( )4-WAY ANOVAلمكشؼ عف الفركؽ بٓف

هتغٓرات الجىس ،العهر ،الدخؿ الشٍرم ،الجىسٓة ،حسب عٓىتْ الدراسة السٓاح كالهرشدٓف السٓاحٓٓف

الجدكٚف (ٓ )6( )5كضحاف ذلؾ.

عذٔل(َ :)5زبئظ رؾهٛم انزجب )4-WAY ANOVA ٍٚنهكشف ػٍ انفشٔق نًمٕيبد انغٛبؽخ انزمُٛخ يٍ ٔعٓخ َظش ػُٛخ
انغٛبػ رجؼب نًزغٛشاد (انغُظ ،انؼًش ،انذخم انشٓش٘ ،انغُغٛخ) (ٌ=.)391
دالنخ Fاإلؽظبئٛخ
لًٛخF
يزٕعؾ انًشثؼبد
دسعبد انؾشٚخ
يغًٕع انًشثؼبد
يظذس انزجبٍٚ
0.330
0.951
0.340
1
0.340
اٌغٕظ
0.015
3.127
1.119
4
4.476
اٌؼّش
0.157
1.746
0.625
3
1.875
اٌذخً اٌشٙشٞ
0.000
14.384 5.147
1
5.147
اٌغٕغ١خ
0.358
381
136.340
اٌخـؤ
355

المجلة الدولٌة للتراث والسٌاحة والضٌافة( - )IJHTHتصدرها كلٌة السٌاحة والفنادق – جامعة الفٌوم،
المجلد ( ،)13العدد ( )2سبتمبر 2019
اٌّغّٛع اٌّظؾؼ

149.401

390

٠ظٙش ِٓ اٌغذٚي ( )5أٔٗ:
ٓ ٚ -كجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة ( )0.05تبعا لهتغٓر الجىس ،حٓث بمغت

قٓهة) )0.951( )Fكبدٚلة إحصائٓة ( ،)0.330كتبعا لهتغٓر الدخؿ الشٍرم بمغت قٓهة))F

( )1.746كبدٚلة إحصائٓة (.)0.157
ٓ -كجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة ( )0.05تبعا لهتغٓر الجىسٓة ،حٓث بمغت قٓهة

( ،)14.384( )Fكبدٚلة إحصائٓة ( )0.000ككاىت الفركؽ لصالح اٖجىبْ بهتكسط حسابْ بما
( )3.941كالعربْ بهتكسط حسابْ بما ( ،)3.67كٓكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة
( )0.05تبعا لهتغٓر العهر ،حٓث بمغت قٓهة ( ،)3.127( )Fكبدٚلة إحصائٓة ( ،)0.015كلمكشؼ
عف هكاقع الفركؽ تـ تطبٓؽ اختبار شٓفًٓ ( )Scheffeجدكؿ (ٓ )6كضح ذلؾ.

عذٔل (َ )6زبئظ اخزجبس شٛف )Scheffe( ّٛنهكشف ػٍ يٕالغ انفشٔق ف ٙيمٕيبد انغٛبؽخ انزمُٛخ رجؼب نًزغٛش ػًش انغبئؼ
.
 60فًب فٕق
60-51
50-41
40-21
 20عُخ فبلم
انًزٕعؾ انؾغبثٙ
ػًش انغبئؼ
*0.18
0.02
0.15
0.12
عٕخ فبلً 3.77 20
*0.30
0.14
*0.27
- 3.65
40-21
0.03
0.13
- 3.92
50-41
*0.16
- 3.79
60-51
- 3.95
60فّب فٛق

ٓظٍر هف الجدكؿ (:)6
-

كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف الفئة ( 60فها فكؽ) بهتكسط حسابْ ( )3.95هع كؿ هف الفئات

التالٓة :فئة ( 20سىة فاقؿ) بهتكسط حسابْ ( ،)3.77كفئة ( )21-40بهتكسط حسابْ ( ،)3.65كفئة

( )51-60بهتكسط حسابْ ( )3.79كلصالح الفئة العهرٓة ( 60فها فكؽ) ،كٓرجع السبب فْ ذلؾ إلِ
أف الفئة العهرٓة هف  60فها فكؽ ٌْ الهرحمة العهرٓة التْ ٓككف الفرد قد أىٍِ أعهالً كهٍاهً
الكظٓفٓة ،كتككف هرحمة التقاعد هف العهؿ ،لذا فٍذي الهرحمة بحاجة إلِ إحداث تغٓر ركتٓف الحٓاة
كاٚستجهاـ كالتهتع بالحٓاة هف خٛؿ السٓاحة الترفٍٓٓة كالتْ تتطمب أف تككف هكاكبة لهجرٓات العصر

التقىْ الحدٓث.
-

كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف الفئة ( )21-40بهتكسط حسابْ ( )3.65هع الفئة ()50-41
بهتكسط حسابْ ( )3.92لصالح الفئة العهرٓة ( 50-41سىة).

356

المجلة الدولٌة للتراث والسٌاحة والضٌافة( - )IJHTHتصدرها كلٌة السٌاحة والفنادق – جامعة الفٌوم،
المجلد ( ،)13العدد ( )2سبتمبر 2019
عذٔل (َ :)7زبئظ رؾهٛم انزجب )4-WAY ANOVA( ٍٚنهكشف ػٍ انفشٔق ف ٙيمٕيبد انغٛبؽخ انزمُٛخ يٍ ٔعٓخ َظش
ػُٛخ انًششذ ٍٚانغٛبؽ ٍٛٛرجؼب نًزغٛشاد (انًإْم انؼهً ،ٙانزخظض ،انخجشح انؼهًٛخ ،انؼًش) (ٌ=.)20
يظذس انزجبٍٚ
اٌّئً٘ اٌؼٍّٟ
اٌزخظض اٌؼٍّٟ
اٌخجشح اٌؼٍّ١خ
اٌؼّش
اٌخـؤ
اٌّغّٛع اٌّظؾؼ

يغًٕع انًشثؼبد
0.233
0.360
0.039
0.025
0.243
1.015

دسعبد انؾشٚخ
2
4
2
3
8
19

يزٕعؾ انًشثؼبد
0.116
0.090
0.020
0.008
0.030

لًٛخF
3.381
2.962
0.647
0.274

دالنخ Fاإلؽظبئٛخ
0.068
0.089
0.549
0.843

ٓظٍر هف الجدكؿ ( )7أىً:
-

ٓ ٚكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة ( )0.05تبعا لهتغٓر الهؤٌؿ العمهْ ،حٓث

بمغت قٓهة ) )3.381( )Fكبدٚلة إحصائٓة ( ،)0.068كٓ ٚكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد
هستكل الدٚلة ( )0.05تبعا لهتغٓر التخصص العمهْ ،حٓث بمغت قٓهة ( ) ،2.962(Fكبدٚلة

إحصائٓة ( ،)0.089كتبعا لهتغٓر الخبرة العمهٓة بمغت قٓهة) )0.647( )Fكبدٚلة إحصائٓة
( ،)0.549كٓ ٚكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة تبعا لهتغٓر العهر حٓث بمغت قٓهة ()0.274( )F
كبدٚلة إحصائٓة (.)0.843

الخاتمة

مناقشة النتائج:
مناقشة نتائج السؤال االول :أظٍرت ىتائج ٌذا السؤاؿ أف الهتكسط العاـ لتقدٓرات أفراد عٓىة الدراسة عمِ
ىتائج ٌذا السؤاؿ كاف هرتفعا ،بهعىِ اف التقىٓات الحدٓثة تسٍـ فْ تىشٓط القطاع السٓاحْ كزٓادة فاعمٓتً،
كٓعزك الباحث السبب فْ ذلؾ إلِ تكفر الهقكهات التقىٓة الحدٓثة كتسخٓرٌا لخدهة السٓاحة الترفٍٓٓة كتكفٓر
خد هة الحجز ألْ ،كتحكٓؿ العهٛت ،كخدهة الغرؼ الذكٓة التْ تكفر خدهة ا٘ىترىت بالسرعة الفائقة
كالخدهات ا٘لكتركىٓة ،حٓث فرضت الهتغٓرات التكىكلكجٓة كالتطكر فْ تقىٓة الهعمكهات كاٚتصاٚت صك ار
حدٓثة لمتعاهؿ هع الخدهات السٓاحٓة .كتتفؽ ٌذي الىتٓجة جزئٓا هع ها تكصمت إلًٓ دراسة ( Faulkner,
 )Jones, Neal, & Walsh, 2008كالتْ أظٍرت أف إعداد البىٓة التحتٓة لمقطاع السٓاحْ تسٍـ فْ
تىشٓط ٌذا القطاع  ،كدراسة ) )Zeng, 2018كالتْ أظٍرت اف صىاعة السٓاحة تتطمب اٚخذ بعٓف
اٚعتبار الهستجدات التكىكلكجٓة لها لٍا هف أثر فْ تىشٓط القطاع السٓاحْ.
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مناقشة نتائج السؤال الثاني :أظيرت نتائج ىذا السؤال االتي:
 ٓكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة ( )0.05تبعا لهتغٓر الجىس ،ك الدخؿ الشٍرم ،كٓهكف أف ٓعزل ٌذي الىتٓجة إلِ أف هقكهات السٓاحة التقىٓة تكفر ىظـ التأهٓف الٛزهة التْ ٓهكف أف

ٓعكؿ عمٍٓا السٓاح كالهرشدٓف السٓاحٓٓف فْ تىفٓذ الهعاهٛت اٚلكتركىٓة فْ الهجاؿ السٓاحْ.

 كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف الفئة ( )21-40بهتكسط حسابْ ( )3.65هع الفئة ()50-41بهتكسط حسابْ ( )3.92لصالح الفئة العهرٓة ( 50-41سىة) ،كربها ٓعزل ذلؾ إلِ اىشغاؿ الفئة

العهرٓة (  )40-21بالعهؿ كتحسٓف ىكعٓة الحٓاة كالهستكل الهعٓشْ كٌذا ها ٓشغمٍـ أكثر هف الفئة
العهرٓة (  )50-41التْ تحتاج إلِ أخذ قسط هف الراحة بزٓارة اٖهاكف السٓاحٓة التْ تتكفر فٍٓا
هقكهات سٓاحٓة جاذبة لٍـ كخدهة ا٘ىترىت ،كسرعة استجابة الطمبات ،كالخدهات السٓاحٓة تمبْ جهٓع

حاجات السٓاح اٖساسٓة .كاتفقت ٌذي الىتٓجة هع ىتٓجة دراسة ( حاهد )2000 ،التْ بٓىت أف ٌىاؾ

عٛقة بٓف عىاصر الهزٓج التسكٓقْ كهدل رضا السائح.

 عدـ كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة ( )0.05تبعا لهتغٓر الهؤٌؿ العمهْ ،كهتغٓرالخبرة العمهٓة كٌذا ٓدؿ عمِ اتفاؽ أفراد عٓىة الدراسة عمِ ضركرة الخدهات التْ تكفرٌا تكىكلكجٓا
الهعمكهات بغرض تركٓج الخدهات السٓاحٓة عبر هختمؼ الشبكات الهفتكحة كالهغمقة ،كتعزز ٌذي
الخدهات التقىٓة هف سٓاسات تخفٓض التكالٓؼ كاختصار العاهؿ الزهىْ كٌْ إحدل الهٓزات التركٓجٓة

فْ سكؽ شدٓد التىافسٓة كتٍتـ بتحدث صىاعة السٓاحة الترفٍٓٓة كتطكٓرٌا كبكافة الخدهات السٓاحٓة.

التوصيات

بىاء عمِ ىتائج الدراسة ٓكصْ الباحث بأتْ:
ن
 .1ضركرة اٌتهاـ ك ازرة السٓاحة بتعزٓز هقكهات السٓاحة كالىٍكض لها لٍا هف دكر فْ دعـ السٓاحة
الترفٍٓٓة.

 .2تكثٓؼ جٍكد كزارة السٓاحة بتكفٓر كسائؿ اٚتصاٚت كالهكاصٛت فْ جهٓع اٖهاكف السٓاحٓة كفؽ
الهعآٓر العالهٓة كالتطكر التكىكلكجْ الحدٓث.
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 .3ضركرة قٓاـ ك ازرة السٓاحة بتكفٓر الخدهات كاٚحتٓاجات لمسٓاح كالخدهات الطبٓة كالهصرفٓة كتكضٓح
طرؽ استخداهٍا لمسٓاح.
 .4إجراء دراسات حكؿ جكدة كعصرٓة الخدهات التقىٓة السٓاحٓة الهقدهة فْ اٖهاكف السٓاحٓة كهدل
هٛءهتٍا هع الهعآٓر العالهٓة.
 .5حث الشركات السٓاحٓة كالهىظهات السٓاحٓة عمِ استحداث براهج كتطبٓقات عمِ الٍكاتؼ الذكٓة تبٓف
هختمؼ الهعمكهات السٓاحٓة لمهقاصد السٓاحٓة.

 .6تكجًٓ الهىظهات الخاصة كهىظهات الهجتهع الهحمْ الهٍتهة بالسٓاحة لتسكٓؽ الهقاصد السٓاحٓة هف
خٛؿ هكاقعٍا اٚلكتركىٓة كربط ٌذي الهكاقع بركابط الدكائر الحككهٓة الهسؤكلة عف ٌذي الهقاصد.
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