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 ادللخص

ودية )دراسة حالة دور القطاع السياحي يف ٖتقيق التنمية ادلستدامة يف ادلملكة العربية السعتناولت ىذه الدراسة 
ها فيوتوظ تنمية وتطوير السياحةؽلكن  فيلدراسة يف سؤال زلوري وىو: كا٘تثلت مشكلة  منطقة الرايض(.
للقطاع السياحي دور متزايد ومستمر يف ٖتقيق ان  افًتضت الدراسةٖتقيق التنمية ادلستدامة. يف اقتصادايً لتساىم 
توضيح أعلية دور ل ىدفت ىذه الدراسةكما . الوصفي التحليلي استخدمت الدراسة ادلنهجالتنمية ادلستدامة. 
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ذلذا الغرض مت تطبيق  القطاع السياحي يف الرفع من معدالت النمو، ودعم التنمية يف ظل شح ادلوارد الطبيعية.
 على عينة بلغ قوامها مساعلة القطاع السياحي يف قضااي التنمية االقتصادية يف السعوديةاستبيان لبيان مدى 

 يف ومستمر( مبحوث مت اختيارىم بطريقة عشوائية، أظهرت نتائج الدراسة أن دور القطاع السياحي متزايد 138)
 التنمية ٖتقيقدورا واضحاً يف توطُت السياحة والًتفيو و وانو يلعب  واالجتماعية، االقتصادية التنمية ٖتقيق

مستوى الداللة . كما اظهرت نتائج الدراسة ان ، وذلك من وجهة نظر افراد عينة الدراسةالسياحية ادلستدامة
شلا يؤكد ان العوامل ادلذكورة يف اجملاالت مجيعها ذات داللة  (0.000االحصائية جلميع العبارات يساوى)
إبراز منطقة الرايض بوصفها واجهة سياحية لالستثمار السياحي يف ادلملكة احصائية. اوصت الدراسة بضرورة 

السياحي هبا وانتهاج اسًتاتيجية تسويق ادلكان. كما أوصت بضرورة  جلواذب االستثمار عرب الًتويج اإلعالمي
إعداد برامج وسياسات تعزز إنشاء صناعات أخرى ذات صلة ابلسياحة، من اجل تنوع مصادر االيرادات 

 وٖتقيق أىداف التنمية ادلنشودة وفقاً لرؤية ادلملكة
 العربية ادلملكة يف السياحية. السياحة ادلستدامة. الوجهات السياحية. السياحة التنمية السياحة. :ادلفتاحية الكلمات .

 السعودية.

 
Abstract 

This study aimed at clarifying the importance of the role of the tourism sector in raising 

growth rates and supporting development in light of the scarcity of natural resources. The 

problem was: how can tourism be developed and used economically to contribute to 

sustainable development. The study assumes that the tourism sector has an increasing and 

continuous role in achieving sustainable development. The study used descriptive analytical 

method. The results of the study showed that the role of the tourism sector is increasing and 

continuing to achieve economic and social development. The results of the study showed that 

the level of statistical significance of all phrases is equal to (0.000), which confirms that the 

factors mentioned in all fields are statistically significant. The study recommended the need 

to highlight the Riyadh region as a tourist interface for tourism investment in the Kingdom. 

 

 :ادلدخل
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لعامل اليوم الكثَت من التغَتات واألحداث ادلتسارعة شلا غلعل التنمية االقتصادية تشكل زلور اىتمام يشهد ا
الًتكيز على قطاعات معينة دون  االقتصاديةالباحثُت ومتخذي القرارات، وتسعى الدول على اختالف مقوماهتا 

غَتات الراىنة على ادلستوى احمللي األخرى من أجل توجيو ادلسار التنموي ابلشكل الذي يتماشى فيو وادلت
واإلقليمي والعادلي، ومن بُت ىذه ادلتغَتات ىناك اطلفاض يف انتاج قطاع النفط يف بعض الدول بشكل تدرغلي، 

القائم ىو  االحتمالشلا ػلدث أاثر على معدل النمو اإلقتصادي لتلك الدول يف ادلدي القصَت وادلتوسط، غَت أن 
أثر سليب كبَت على ادلسار التنموي خاصة الدول النفطية اليت تعتمد بشكل كبَت يف رسم  االطلفاضأن يكون ذلذا 

سياستها التنموية على النفط كمورد إسًتاتيجي، على غرار ما ػلصل حاليا يف بلد مثل السعودية اليت تعتمد يف 
وىو ما يوحي إبعلال  ،احلكوميةالعائدات % من 75% وتشكل عائداتو نسبة  90على النفط بنسبة  صادراهتا

لتضمن توفر  ،نوع مصادر الدخل الوطٍتلت ابستمرارتسعى  معروف ان الدول .اتم لقطاعات أخرى ال تقل أعلية
اىل الثروة السياحية  االن حيث تنظر الكثَت من دول العامل ،مصادر كافية ودائمة لزايدة دخلها القومي وٖتسينو

ويعترب قطاع السياحة من   .ر وادلورد األىم واألوىل ابالستثمار فيوبوصفها ادلصادر الرئيسة للدخل، وادلصد
القطاعات احليوية اليت تؤدي دورًا رايداًي يف عملية التنمية ادلستدامة يف ادلملكة السعودية. وعلى الرغم من ان 

من تدفقات مالية القطاع السياحي ؽلثل حاليا أىم مورد اقتصادي يف العديد من دول العامل، ٔتا ٖتققو السياحة 
بديل لالستثمار األجنيب وغَت ذلك اال أن األمر يتطلب توفَت البيئة السياحية ادلالئمة وخلق لفرص عمل و 

 للنهوض هبذا القطاع احليوي.
 فيتطرح ىذه الدراسة سؤااًل زلوراًي يصور ادلشكلة اليت أاثرت فضول الباحثة وىو: كاواًل، مشكلة الدراسة: 

العديد من   ٖتقيق التنمية ادلستدامة    م تلي ذلكيفساىم ها اقتصاداًي لتفير السياحة، وتوظؽلكن تنمية وتطوي
ؽلكن  فيك-3 ادلستدامة ما ىي التنمية -2ابدلوارد السياحية   ماىي السياحة وما ادلقصود-1التساؤالت: 

 ملكة العربية السعودية ىو واقع أداء القطاع السياحي يف ادل ما-4للسياحة ان ٖتقق التنمية ادلستدامة  

للقطاع السياحي دور متزايد ومستمر يف ٖتقيق التنمية ادلستدامة. ان تفًتض ىذه الدراسة  اثنياً، فروض الدراسة:
زلاولة التعرف على ادلوارد -1:هتدف ىذه الدراسة إىل ٖتقيق عدد من األىداف، منها :الدراسة اثلثاً، اهداف

على أعلية السياحة يف الرفع  التعرف-3 ادلتعلقة ابلسياحة والتنمية السياحية. التعرف على ادلفاىيم-2السياحية.
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الوقوف على واقع مساعلة السياحة يف قضااي -4 من معدالت النمو، ودعم التنمية يف ظل شح ادلوارد الطبيعية.
. عتمدة لتفعيلها مستقبالعلى االسًتاتيجية التنموية لقطاع السياحة ادل التعرف-5.التنمية االقتصادية يف السعودية

يلعبو القطاع السياحي يف ٖتقيق  يتربز أعلية الدراسة يف تسليطها الضوء على الدور الذ ، أمهية الدراسة:رابعاً 
. من أعلية الدراسات والبحوث وقلة ادلعلومات العلمية الصحيحة والدقيقةتها تنبع أعلي اكم  .التنمية ادلستدامة

استقصاء آراء بعض ابإلضافة اىل  التحليلي، فيستخدمت الدراسة ادلنهج الوصا منهجية الدراسة:خامساً، 
 ادلختصُت، من أجل الوصول إىل نتائج عامة وموجهات تساعد يف معاجلة موضوع الدراسة واإلجابة عن أسئلتها.

دراسات اعتمدت الدراسة علي ادلصادر الثانوية ادلتاحة من كتب ومراجع و  سادساً، مصادر وأدوات الدراسة:
وخالفو والًتكيز على ادلصادر االساسية، حيث مت استخدام االستبانة يف مجع وٖتليل  وتقارير سابقة واْتاث

 وجهات استطالع :البشرى اجملال-1اآلتية: ابجملاالت الدراسة نتائج ٖتددت: سابعاً، حدود الدراسة البياانت.
 اجملال-3لكة العربية السعودية ابلًتكيز على منطقة الرايض.ادلم: ادلكاين اجملال-2 اجلنسُت.الدراسة من  عينة نظر

 نتائج ٖتددت: ادلوضوعي اجملال-4 البياانت. ومجع الدراسة عينة أفراد مراسلة ها عمليةتستغرقا اليت الفًتة :الزمين
 :يدلفهوما اجملال-5 .وٖتليلها جلمع البياانت ادلستخدمة واإلجراءات ابألدوات كلًيا أو جزئًيا الدراسة ىذه

اثمناً، هيكل      ادلتعلق بدور القطاع السياحي يف ٖتقيق التنمية ادلستدامة. ٔتوضوعها الدراسة ىذه نتائج ٖتددت
علي ادلقدمة ومشكلة واسئلة الدراسة والفرضيات  يػلتو  يوالذ يادلنهج اإلطارتكونت الدراسة من  :الدراسة

لدراسات السابقة. كما للدراسة ومصطلحات الدراسة وا يتنظيموادلنهجية واذليكل ال واعلية الدراسةواالىداف 
على  الثالث الفصل يػلتو كما ادلفاىيم العامة.   علىيشتمل النظري والذي  اإلطارا الثاين فصلهتناولت يف 

  .الدراسة توصياتو العامة  النتائجتتضمن  واخَتا اخلا٘تة اليتومناقشتها  الدراسة تساؤالت على اإلجابة

 الدراسة:، مصطلحات الثايناحملور 

الوسيط،  )ادلعجم .لغًة تعٍت التنقل من بلٍد إىل بلٍد طلًبا للتنزه أو االستطالع والكشفِ : السياحة-1 
 عرفها-أ :االيت يفاتها واختلفت، ومن أىم التعر فيعددت تعار م(. اما يف االصطالح فت1960ىـ/1379)

ادلتزايدة إىل الراحة وإىل تغيَت اذلواء، وإىل مولد اإلحساس ّتمال ابهنا تنبثق من احلاجة  إي. فريولَت: األدلاين
 ظلو وأيضا إىلاإلقامة يف مناطق ذلا طبيعتها اخلاصة،  وادلتعة منابلبهجة  وإىل الشعوراإلحساس،  وظلو ىذاالطبيعة 
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اير: دي م ف مسيويتعر  اما-ب (.5، ص1998االتصاالت على األخص بُت شعوب سلتلفة. )اجلالد، امحد، 
السياحة ىي رلموعة التنقالت البشرية واألنشطة ادلًتتبة عليها والنإتة عن ابتعاد اإلنسان عن موطنو ٖتقيقا لرغبة 

أي نوع من  فعرفها: ابهنا اما قولدن-ج. (75م، ص1993حسن، احلسن، )فرد. االنطالق الكامنة يف كل 
ج بالدىم بشرط عدم اعتبار ىذه اإلقامة ألغراض ألي غرض يف مكان خار  احلركة اليت ٔتقتضاىا يقيم االفراد

:" السياحة ىي رلموع ىونزير السويسري عرفها-د (.50م، ص2003، امحد )اجلالد الكسب الدائم أو ادلؤقت
تًتتب على سفر مؤقت لشخص أجنيب يف مكان ما كما أن ىذه اإلقامة ال تتحول إىل  والظواىر اليتالعالقات 

جلنة  اما-ىـ (.33م، ص2003ذلذا األجنيب. )سعد، امساعيل،  مربحذه اإلقامة بنشاط إقامة دائمة ومل ترتبط ى
الشخص ادلعٍت  اخلرباء اإلحصائيُت التابعة لعصبة األمم ادلتحدة فعرفت السياحة من خالل السائح، الذي ىو

خلدمة السياحة من انحية إجرائية و ف يؽلكن تعر (. 17م، ص2001الرئيسي من السياحة. )حسن، امُت، 
٘تثل نشاط إنساين ينتج عنو االتصال بُت الزوار والسكان األصليُت، وابلتايل فان أغراض ىذا البحث ابهنا 

وتواصل ثقايف  للسياحة بعدىا االجتماعي والثقايف الذي يساىم يف عملية التنمية من خالل ما تتيحو من اتصال
، فهو أي شخص يسافر لفًتة من ط السياحة: ىو الفرد الذي يقوم بنشاالسائح -2الشعوب.وحضاري بُت 

وٗتتلف الدول األعضاء يف ادلنظمة  تلك اليت يقيم فيها بصفة دائمة، ساعة أو أكثر إىل دولة أخرى غَت 24
بقى أربعة أايم اذا العادلية للسياحة يف ٖتديد الشخص كسائح وفق عامل الزمن فمثال أدلانيا تعترب الفرد سائح 

نتقال األفراد من الدولة اليت تعد ادلوطن تعٍت ا :الدوليةالسياحة اخلارجية أو -3 تو.فأكثر خارج مقر إقام
 ىـ، ص٤٢٤٢ ،الصاحل)ىذه األخَتة عن الوطن األصلي األصلي إىل دولة أخرى أجنبية دوظلا النظر لقرب أو بعد 

وطن الحدود فراد داخل ادلؤقت للفرد أو األ ىي االنتقال: الداخلية السياحة-4. بغرض السياحة والًتويح (٧
-5(.١٤ص م،٠٢٢٢تروػلية معينة. )زيدان، احلصول على ادلنافع النامجة عـن القيـام أبنشطة  بغيةالسياحية 

: ىي تلك الرقعة ادلكانية اليت تستطيع ٔتا ذلا من مكوانت ومزااي دينية وتراثية أو عمرانيـة أو دلنطقة السياحيةا
لرواد إليها، وأن تكون ذات جاذبية خاصة لقطاعات من الناس، وأن تكون مناخيـة أو طبيعيـة أن تستقطب ا

تاج، يساعدىا يف ٖتقيق ذلك وجود ما يسمى ابلتجهيزات األساسية من طرق زلىدفا ينشده كل قادر أو 
متطلبات صناعة السياحة وكذلك ما يسمى ابلبنية الفوقية من فنادق  إىلواتصـاالت وكهربـاء وميـاه ابإلضـافة 

هبا  يقصد مناطق اجلذب السياحي:-6.(٤١ص ىـ،٤٢٤١، )الغامديوموتيالت وشقق مفروشة ووسـائل نقـل. 
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أو أن تكون منطقة  عامل اجلذب السياحي الذي ؽلكن أن يكون ادلنطقة ادلقصودة نفسها مثل عامل ديزين
ذب األساسي وتسـمى ٔتناطق مقصودة اثنوية، منطقة شلتعة أو مغرية للزايرة لبضعة أايم يف الطريق دلنطقة اجل

، حضارية، عرقية أو مناطق تسلية ؽلكن أن تعتمد على مصادر طبيعية التوقف. ومناطق اجلذب السياحي
أضحى مفهوم  .يهدف إىل ٖتسُت نوعية حياة اإلنسان مفهوم التنمية ادلستدامة :التنمية ادلستدامة-7وترفيو.

ياسيًا واجتماعيًا وعسكراًي ودؽلغرافياً، حيث تسعى الدول إىل ٖتقيق التنمية أساسًا لتمكُت الدولة اقتصاداّيً وس
التنمية ادلستدامة الداخلّية لنفسها هبدف احلفاظ على سيطرهتا على مواردىا الداخلّية وعلى حكمها، ومنع تدخل 

 .حلق يف صنع القرارات، واالحتفاظ ابالستقاللّية واالتحقيق احلياة الكرؽلة لشعوهبمن اذليمنة عليها، القوة األخرى 
(Yousef Mohammed،(2011  .)ات التنمية ادلستدامة إىل أربع فيتقرير معهد ادلوارد العادلية تعر  وقد قسم

عرف تقرير  ككذل  (.25م، ص2007، : )غنيم، عثمانوتكنولوجية، واجتماعية، وبيئيةرلموعات: اقتصادية، 
اليت تليب احتياجات األجيال احلالية دون ادلساس ٔتكتسبات األجيال  التنمية وتالند التنمية ادلستدامة أبهنا:جلنة بر 

ىناك مفاىيم متعددة للتنمية التنمية السياحية: -8 (.Bouadam Kamel, 2011, p 2)الالحقة 
السياحية يعرب بعضها عن ىدف ٖتقيق زايدة مستمرة ومتوازنة يف ادلوارد السياحية أو عن زايدة اإلنتاجية يف 

ها ابهنا اتساع فيسياحي ابالستغالل األمثل للموارد اإلنتاجية السياحية فيذىب بعض الكتاب اىل تعر القطاع ال
قاعدة التسهيالت واخلدمات لكي تتالقى احتياجات السائحُت بينما يضع البعض تركيزا على جانب العرض 

ء فنادق و قرى سياحية تنتشر يف فالتنمية السياحية ال تقتصر على تنمية العرض السياحي فقط أو أجزاء منو ببنا
مناطق سلتلفة و إظلا ؽلتد معٌت التنمية السياحية ليشمل تنمية كل من العرض و الطلب لتحقيق التالقي بينهم 
س إلشباع رغبات السائحُت والوصول إىل أىداف قومية و قطاعية و إقليمية موضوعة سلفا لتكون معيارا لقيا

اخرون ان التنمية السياحية أتخذ طابع ويرى (. 9، ص2006)حسنُت، جليلة، ب.درجة التنمية السياحية ادلطلو 
تاج إليها السائح اثناء ػلمراكز سياحية تتضمن سلتلف اخلدمات اليت  وتشييدإقامة  والذي يعٍتالتصنيع ادلتكامل 

 السابقة التعاريف للفئات ادلختلفة من السائحُت. من خالل قامتو هبا والشكل الذي يتالءم مع القدرات ادلاليةإ
إن  السياحة البيئية: مفهوم-9 .أن التنمية السياحية تظل يف أساسها جزء ال يتجزأ من التنمية االقتصادية يتضح

السياح ابلبيئة للمواقع  فيالسياحة البيئية ىي عملية تعلم وثقافة وتربية ٔتكوانت البيئة، وبذلك فهي وسيلة لتعر 
ة ذلم، شلا يؤدي فيىي نقطة التالقي ما بُت احتياجات الزوار وادلنطقة ادلض ة:السياحة ادلستدام-11 السياحية.
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فرص التطوير ادلستقبلي، ْتيث يتم إدارة مجيع ادلصادر بطريقة توفر االحتياجات االقتصادية  إىل محاية ودعم
ضروري والتنوع احليوي ولكنها يف الوقت ذاتو ٖتافظ على الواقع احلضاري والنمط البيئي ال واالجتماعية والروحية

-11األخرى احلال ابلنسبة الستدامة الصناعاتوأنظمتها، والستدامة السياحة، كما ىو  ومجيع مستلزمات احلياة
عبارة عن نشاط ػلافظ على البيئة وػلقق التكامل االقتصادي واالجتماعي ويرتقي  :التنمية السياحية ادلستدامة

ًا ان التنمية السياحية ادلستدامة تركز على تلبية احتياجات السياح دون وؽلكن القول عموم .ابلبيئة ادلعمارية
ة وتعمل على الوفاء ابلسالمة الثقافية والعمليات فياإلضرار ابحمليط البيئي واالجتماعي للمناطق ادلستض

اصر ، ذات عنالسياحيىي مناطق التنمية القابلة للتطوير  الوجهات السياحية:-11 اإليكولوجية األساسية.
جذب متعددة، وذلا أولوية تنموية عالية على ادلستوى الوطٍت أو اإلقليمي، تتمتع بقدرهتا على جذب ادلستثمرين 

  .لتنفيذ مشروعاهتم، والسياح لقضاء معظم أوقات فراغهم

 الدراسات السابقة: احملور الثالث،

من ابراز مكانة  اً نجف ابتداءت السياحة يف مدينة الدراسة مقوما اىلت ىدف: (2018)كاظم، ) دراسة،-1
دراسة البٌت التحتية اليت من شاهنا  اعلية علىت أكد .ادلزارات وادلقامات الدينية وادلؤسسات الدينية االخرى

االسهام يف قيام وتطور السياحة يف ىذه ادلدينة واليت مشلت كل ما ػلتاجو السائح من وقت دخولو اىل مدينة 
تطوير البٌت التحتية للمؤسسات الدينة فضاًل عن مدينة النجف ككل البحث اقًتح  النجف وحىت مغادرهتا،

اجملتمع أبعلية السياحة الدينية بغية الًتويج دلدينة النجف االشرف سياحيًا شلا يًتتب على ذلك من  وتثقيف
 مردودات اقتصادية.

قومات اليت يقوم عليها ىدفت الدراسة لبيان أىم العناصر وادل :م(2017العجلوين والعجلوين،دراسة، )-2
اجلذب السياحي وبيان واقع السياحة يف ادلملكة العربية السعودية ابعتباره ظلوذجا إسالميا معاصرا يراعي اجلوانب 

اوصت  .الشرعية يف اجلذب السياحي، ابإلضافة اىل استخالص الضوابط الشرعية لعناصر اجلذب السياحي
الجانب الستغالل ادلقومات السياحية يف ادلملكة العربية السعودية، االمر الدراسة بتشجيع ادلستثمرين احملليُت وا

الذي يعود ابلنفع على ادلستثمر ٓتاصة، واجملتمع بشكل عام، كذلك اوصت ابالستمرار يف تطوير وٖتديث 
  .القوانُت والتشريعات اخلاصة بدعم القطاع السياحي والتطبيق العملي ذلا
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ىدفت الدراسة لتبيان أىم القوانُت والتشريعات اليت وضعتها اجلزائر بغية : (2017)عبد اجلليل، )دراسة، -3
جعلو أىم القطاعات ادلنتجة ْتكم أن اجلزائر مازالت تعاين من نقص كبَت يف رفع من تنافسية القطاع السياحي و ال

عالقة وطيدة  وجود اىل التأطَت اذليكلي والبشري يف ىذا القطاع وكذا ٗتلف يف بناىا التحتية. توصلت الدراسة
مؤشرات انتعاش القطاع  بُت التنمية والسياحة، ْتيث ىي عالقة أتثَت وأتثر، فازدىار التنمية ىو مؤشر ىام من

 .السياحي
ظهار أعلية التخطيط السياحي ادلستدام يف ٖتقيق التنمية ىدفت إل: م(2017) الزق، و الرميدي،دراسة، )-4

يضًا إيل دراسة التخطيط السياحي ادلستدام يف ضوء اإلسًتاتيجية ادلصرية الوطنية أت تطرقو السياحية ادلستدامة، 
 السياحي النشاط استمرارية لضمان السياحي ادلقصد بيئة علي احلفاظ على أعليةت اكدو  .للتنمية ادلستدامة
 السياحية دلقاصدٗتطيط ا يف أساسياً  جزءاً  البيئية الدراسات تكون أن ضرورة علي اكدت كما وٖتقيق أىدافو،

 لألجيال بقائها والتارؼلية لضمان األثرية ادلواقع علي احملافظة يف وللمساعلة الطبيعية ادلوارد تدىور دون للحيلولة
 مة.القاد
تناولت الدراسة التحدايت اليت تواجو عملية االستثمار السياحي يف الدول : ((2014دراسة، )ادلكاوي، )-5

الدراسة القضااي . وانقشت ا، وفق أفضل ادلمارسات الدولية والعربية يف ىذا اجملالالعربية، وسبل التعامل معه
ن ادلناخ االستثماري ىو ادلصدر ا وتوصلت الدراسة اىلادلتعلقة ٔتفهوم وأعلية عملية االستثمار يف ادلوارد السياحية، 

 ية. الرئيسي دلعظم معوقات عملية االستثمار السياحي يف العديد من الدول العرب
إىل إبراز الدور الفعال الذي يقوم بو قطاع السياحة يف  تىدف: (2013العمراوي، )و سعيدي، دراسة، )-6

عملية التنمية الشاملة بكل جوانبها االقتصادية واالجتماعية والسياسية ضمن االقتصاد العادلي وتسليط الضوء 
ة اجلزائرية. خلصت الدراسة إىل أن السياحة يف على واقع مساعلة القطاع السياحي يف عملية التنمية االقتصادي

العصر احلايل صناعة متكاملة تساىم يف ٖتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية لكثَت من البلدان اليت اىتمت 
بتنميتها، على عكس اجلزائر واليت ابلرغم من إدراجها لالستثمارات السياحية يف اخلطة الوطنية للتنمية، فإهنا مل 

ادلتمثل يف االعتماد ود ذلك لطبيعة النموذج ادلنتهج و يعاالىتمام مع القطاعات األخرى، و  نفس القدر منب ظٖت
 على الصناعة البًتولية.
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عرفة مساعلة التخطيط السياحي يف تنمية وتطوير مناطق دل تىدف: (م2010كباشي حسُت قسيمة، )دراسة،  -7
احي، ومن  م إنشاء مشروعات التنمية السياحية ادلستدامة. ومواقع الًتاث االثري بغرض أتىيلها للجذب السي

ها يف صناعة السياحة فيتوصلت الدراسة إىل أعلية استغالل مواقع وموارد الًتاث االثري يف السياحة الثقافية وتوظ
من خالل تبٍت التخطيط السياحي الفعال الذي يسهم بصورة إغلابية يف االقتصاد الوطٍت، وٖتسُت ادلستوى 

 .عيشي للمجتمعات احملليةادل
دراسة تطبيقيـة يف  السعودي:تناولت مزااي السياحة من وجهة نظر ادلواطن  :م( ٠٢٢٤ )اخلطيب،، دراسة-8

أن أىم ادلناطق اليت مت زايرهتا  وتوصلت اىل ادلختلفة،مدينة جدة حيث تعرضت دلقومات السياحة دلناطق ادلملكة 
وادلنطقة الشرقية، وقد أشار الباحث إىل بعض معوقات السياحة داخل  ة،الباحمن قبل السائحُت، الطائف،  م 
، قلة مراكز الًتفيو، وزلدودية اخلدمات، وزلدودية دور السكن وادلعيشة تكاليفادلملكة، وادلتمثلة يف ارتفاع 

 ة.السفر والسياحة يف تنشيط السياح تفعيـل دور وكـاالتب واوصي البحثوكاالت السياحة. 
الفراغات  راسـة األظلاط السلوكية لألسرة السعودية يفىدفت اىل د :م( ٠٢٢٤، والنعيم، العبد هللا)دراسة -9

أنواع السياحة ابدلملكة، وأىم ادلقومـات اليت تتمتع هبا وادلعوقات السياحية اليت تتمثل يف ومعرفة ، ادلفتوحة
واوصت واإلدارية.  ات اذليكلية والتسويقية،ادلعوقات اإلجرائية، وغياب خطة التنمية السياحية، وكذلك ادلعوق

، وإغلاد مركز معلومات، تفعيل دور اذليئة العليا للسياحةبوضع آليات لتنمية القطاع السياحي متمثلة يف الدراسة 
 .وإعادة صياغة مفاىيم اجملتمع ٕتاه السـائح، إىل غَت ذلك من التوصيات

أعلية صياغة إسًتاتيجية وطنية لتخطيط وتنمية السياحة سة ىدفت اىل درا :ىــ( ٤٢٠٤دراسة )القحطاين، -11
 وذلك دلا. هوم التنمية ادلستدامةيف ضوء مف االسًتاتيجيةإىل أعلية تطبيق ىذه ت الدراسة خلصلسعودية. و اب
رافق ية، وتطوير كافة اخلدمات دلفيية اليت تعاين من قلة الفرص الوظفيدف إليو ىذه التنمية من تطوير ادلناطق الر هت

البنية التحتية، األمر الذي سوف يساعد على احلفاظ على البيئة لتطوير مواردىا السياحية دون استنزافها 
 .مستقبلياً 

تطور السياحة يف زلافظة جدة كمصدر لزايدة الدخل ىدفت اىل دراسة  :م( ٠٢٢٠)أبو داود،  دراسة،-12
إىل ما تتمتع بو زلافظة جدة من  الدراسةيمية، وقد أشار الوطٍت، والدور الذي تلعبو يف دفع مسَتة التنمية اإلقل

إىل عدة  الدراسة ت. وقد خلصلتطوير أظلاط سياحية متعددةت سياحية ٕتعلها قاعدة طيبة مقومات وإمكاان
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ضرورة العمـل علـى تـوفَت معلومات وبياانت إحصائية، وتنمية الوعي الثقايف لسكان احملافظة  أعلهاتوصيات من 
 .جدةال السياحي لالستثمار يف اجلزر القريبة من جملوفتح ا

واختلفت  ادلستدامة،اتفقت ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة يف أعلية ودور القطاع السياحي يف ٖتقيق التنمية 
 فتحدثت عنيف زلافظة جدة، اما دراسة كاظم مع بعضها يف ادلوقع اجلغرايف كما يف دراسة ابوداود واخلطيب 

اإلستثمار السياحي يف ظل برامج االنعاش االقتصادي  عن دراسة عبد اجلليل وجاءتيف مدينة النجف، السياحة 
ودراسة سعيدي والعمراوي فتناولت سياحة اجلزائر، وتناول الرميدي والزق وكذلك ادلكاوي السياحة  يف اجلزائر.
دراسة العجلوين  بينما تناولت، عامة األثري بصورة الًتاث ومناطق مواقع فتناولتاما دراسة قسيمة ادلصرية. 

فًتة الزمنية والتغَتات اليت الكذلك اختلفت مع الكثَت منها يف . مقومات اجلذب السياحي وضوابطو الشرعية
منطقة الرايض بوصفها تناولت اما ىذه الدراسة ف .والنعيم ودراسة القحطاين العبد هللاحدثت كما يف دراسة 

السياحي هبا  الًتويج اإلعالمي جلواذب االستثماربضرورة سياحي يف ادلملكة واوصت واجهة سياحية لالستثمار ال
وانتهاج اسًتاتيجية تسويق ادلكان. كما أوصت بضرورة إعداد برامج وسياسات تعزز إنشاء صناعات أخرى ذات 

 ادلملكة.صلة ابلسياحة، من اجل تنوع مصادر االيرادات وٖتقيق أىداف التنمية ادلنشودة وفقاً لرؤية 
 
 ادلفاهيم العامةالفصل الثاين: 

 احملور األول: مفاهيم عامة
على موارد  أبي شكل من االشكالتعترب ادلوارد السياحية ىامة يف اي بلد يعتمد  ادلوارد السياحية:اواًل، 
ادلوارد ، ةادلوارد الطبيعي تعتمد السياحة على القوة اجلاذبة للموارد األساسية للمقصد السياحي مثل: السياح.
، مع توافر بيئة جيدة ونظام أمٍت حلماية ادلمتلكات واالىتمام من جانب السكان ةادلوارد االجتماعي، الثقافية

قطاع  إىل ذلك تقدًن ادلقاصد السياحية لبعض ادلوارد الثانوية مثل: ابإلضافة وغَت ذلك.احملليُت ابلسياحة 
اخلدمات التكميلية والتسهيالت  ،ادلعلومات ،الًتفيو ،ادلواصالتالنقل و  ،تنظيم السفر ،تقدًن الغذاء ،التسكُت

االستدامة تشتمل ابلضرورة على االستمرارية، وعليو فإن  السياحة ادلستدامة:اثنياً،  .والبنية التحتية للخدمات
طلح بعض الدراسات تفضل أن تطلق مص. ىناك ستخدام األمثل للموارد الطبيعيةالسياحة ادلستدامة تتضمن اال
تصبح السياحة  حىتاألول منهما  :من مصطلح السياحة ادلستدامة وذلك لسببُت التطوير ادلستدام للسياحة بدالً 
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مستدامة غلب أن يتم درلها مع كل رلاالت التطوير. اما الثاين فهو بعض اوجو السياحة مثال رحالت الطَتان 
التنمية  تتحقق ولكي .ا او ٖتسن الظروف ادلرافقةالطويلة ال ؽلكنها ان تصبح مستدامة جملرد تطور التكنلوجي

أن يتم ٗتطيط وإدارة منها علي سبيل ادلثال ال احلصر:  ادلبادئ السياحية ادلستدامة البد من مراعاة عدد من
سلتلفة، مؤسسات خاصة، ومواطنُت سواء كانوا  السياحة بشكل متداخل وموحد يتضمن إشراك وكاالت حكومية

ادلستدامة سياحية التنمية ال ٖتتاج :تنمية السياحة ادلستدامةاثلثًا،   .لتوفَت أكرب قدر من ادلنافعرلموعات أم أفراد 
وتوفَت األمن  وجود قوانُت وأنظمة تضمن السيطرة على أعداد السياح الوافدين وأتمينهم ابخلدمات وادلعلوماتل

التوعية ّتانب ، موارد الطبيعية والبشريةسليمة للوجود إدارة ، مع واحلماية بدون إحداث أي أضرار ابلبيئة
 هتدف :االسرتاتيجية التنموية لقطاع السياحةرابعًا، . قعلعاملُت يف ادلو احملليُت ول البيئي للسكان والتثقيف

 واجتماعية وبيئية اقتصادية قيمة لو قطاعاً  ابعتبارىا الداخلية السياحية للتنمية عمل إطار توفَتل العامة االسًتاتيجية
 تنمية شروعم صلاحػلتاج  .احمللية السياحة سوق على بشكل أساس العامة االسًتاتيجية تركز  ة.تراثيو ثقافية و 
 عملية تسريع يعترب اكم  .الداخلية السياحة لتنمية وموجهة منظمة علمية منهجية تبٍتلابدلملكة  ادلستدامة سياحةال

 وتسويق الوجهات تطوير يف الالمركزية أدمب على واالعتماد ادلناطق جديدة و٘تكُت سياحية منتجات تطوير
وقد حددت االسًتاتيجية، للتنمية السياحية ابدلملكة.  العامة االسًتاتيجية ومهام السياحية، من اىم زلاور

الوجهات وادلنتجعات الساحلية والواجهات البحرية، ادلنتجعات الًتاثية والطبيعية وادلنتجعات البيئية الصحراوية، 
  التطوير السياحي.ت أولوايمن  ،جعات السياحية الداخليةادلنتو 

 تنويع ادلملكة يف السياحية للتنمية االقتصادية اآلاثر تتضمن :السياحية للتنمية االقتصادية اآلاثرساً، خام
ادلعيشة،  مستوايت وٖتسُت الدخل، وزايدة للمواطنُت، العمل فرص من اآلالف وتوفَت مئات االقتصادية، القاعدة
 على األىداف انعكست تلك وقد .ادلدفوعات ميزان يف فائض وٖتقيق وادلستدامة، ادلتوازنة اإلقليمية والتنمية
على  سياحيةال للتنمية االقتصادية العوائد ٖتسُت واشتملت وسائل .العامة االسًتاتيجية يف احملددة النمو توقعات

 ٖتقيق ؽلكن كما .ادلدفوعات ميزان ٖتسُت يف إغلاابً  ابدورى همست واليت السياحية، الوظائف توطُت معدالت رفع
 .الداخلية السياحة على اإلنفاق وزايدة ادلغادرة، زلل احمللية السياحية احلركة إحالل خالل من الوفورات من الكثَت

 
  :ألمهية االقتصادية للسياحةااحملور الثاين: 
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مليار سائح، أنفقوا ما  1.32قدَّر بـي ما عدد السياح يف العامل إمجايل بلغ :مسامهة السياحة يف االقتصاد العادلياواًل، 
وبلغ  .مليار دوالر 326ماليُت سائح أنفقوا  209تريليون دوالر. بلغ عدد السياح إىل األمريكيتُت قرابة  1.34يزيد عن 

يف حُت كان عدد السياح مليار دوالر،  390مليون سائح أنفقوا  323عدد السياح إىل منطقة آسيا واحمليط اذلادئ ضلو 
وكانت حصة  مليار دوالر. 519مليون سائح أنفقوا ما يصل إىل  671إىل أورواب ىو األكرب؛ حيث وصل عددىم إىل 

دول العامل من حيث أعداد  تصدرت فرنسا مليار دوالر. 37مليون سائح أنفقوا ما مقداره  63إفريقيا من اإلمجايل ضلو 
 82، إسبانيا بقرابة 2017مليون سائح. ومن أكثر الدول جذاًب للسياح يف  87نحو ب 2017الزائرين األجانب عام 

مليون زائر، والنمسا  37مليواًن وربع ادلليون سائح، وأدلانيا أبكثر من  58بـ مليواًن، وإيطاليا  61مليون سائح، والصُت بنحو 
مليواًن، بزايدة  80 ما يقارب م2016ية خالل العام عدد السائحُت والزائرين للدول العرببلغ يف حُت  .مليون زائر 29بـ 

تريليون دوالر،  1.5 السياحة لغت عائداتباجلدير ابلذكر  .مليار دوالر 77.7%، فيما بلغ حجم إنفاقهم ضلو 5قدرىا 
اجلوي مليار دوالر من النقل  221و ،تسوقو ترفيو  ،شراب ،طعام ،إقامةيف صورة مليوان من السياحة  245منها تريليون و

مليون سائح والعائدات   87حيث كانت األعداد مليارا و 2013% مقارنة بعام  4وبذلك يكون متوسط نسبة النمو ضلو 
% من إمجايل 30ضلو ول حيث تشكل السياحة مصدر دخل قوي القتصادايت الدابتت  .تريليون دوالر 1.4كانت 

خلدمات وأتيت السياحة كخدمة تصديرية يف ادلرتبة الرابعة % من إمجايل صادرات السلع وا6صادرات العامل من اخلدمات و
ومن حيث العائدات يف  .بعد الوقود وادلواد الكيميائية وادلواد الغذائية وبعد السياحة أتيت صناعة السيارات يف ادلرتبة اخلامسة

افظت أمريكا على ادلركز مليار دوالر وح 57فقد ارتفعت الصُت إىل ادلركز الثالث بدال من اخلامس بعائد ضلو  2014
لذي وصل إىل ضلو مواطنيها على السياحة وا إنفاقمليار دوالر. واستمرت الصُت يف ادلركز األول يف  177بعائد بلغ األول 
وجاءت أمريكا بعدىا  م أدلانيا اليت تراجعت للمركز الثالث بعد أن كانت يف األول لسنوات حيث ، مليار دوالر 165

( على العامل 18وفيما ؼلص منطقة الشرق األوسط جاءت السعودية يف ادلركز ) .م أبطال العامل يف السياحةيعرف األدلان أبهن
مليون سائح، واإلمارات يف  10.3برصيد  29مليون سائح وادلغرب يف ادلركز  15.1يف قائمة أعداد السائحُت برصيد 

 (م2015ة سبق، في( برصيد عشرة ماليُت سائح )صح30ادلركز )
صدَّرت ادلملكة العربية السعودية الًتتيب األول على ادلستوى العريب من ت :مسامهة السياحة يف االقتصاد العريبياً، اثن

مليون زائر، وفًقا لتقرير منظمة السياحة العادلية التابعة لألمم  16، أبكثر من 2017حيث أعداد الزائرين األجانب يف عام 
مليون سائح أجنيب،  م ادلغرب بنحو  15.8بية ادلتحدة، يف الًتتيب الثاين بنحو وجاءت دولة اإلمارات العر  .ادلتحدة
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رلماًل قفزة كبَتة يف أعداد السائحُت  2017ألف سائح، ليسجل عام  157ماليُت و 8مليون سائح، فمصر بـ 11.3
 م(.2018عاجل،  فة)صحي .عليو% عن العام السابق 13إنفاقها بنسبة  زايدة معالزائرين لتلك الدول، ابلتزامن 

مليار دوالر وبعدىا السعودية يف  11.6برقم  29وٓتصوص العائدات، فقد جاءت اإلمارات كأكرب دولة عربية يف ادلركز 
عادليا برصيد  11السعودية يف اإلنفاق يف ادلركز  كانت .(38مليار دوالر  م مصر يف ادلركز رقم ) 8.2( برقم 35ادلركز )
 (م2015ة سبق، فيصح) .مليار دوالر 17.7( برصيد 21) يف ادلركز اراتمليار دوالر واإلم 24.1
حقق قطاع السياحة والسفر يف ادلملكة العربية السعودية : مسامهة قطاع السياحة يف االقتصاد السعودي اثلثاً، 

اث السياحية ظلوًا ٔتعدالت أسرع بكثَت من االقتصاد األوسع نطاقاً، وذلك وفقًا لتقرير مركز ادلعلومات واالْت
وذلك بعد صلاح جهود اذليئة العامة للسياحة والًتاث الوطٍت يف  ،)ماس( ابذليئة العامة للسياحة والًتاث الوطٍت

حيث أوضح التقرير االرتفاع الكبَت إلسهام السياحة  ،أتسيس بنية القطاع وتنظيمو، واعتماد لوائحو وأنظمتو
ثر القطاعات االقتصادية غَت البًتولية ظلواً، إذ ارتفعت اإليرادات الوطنية يف الناتج احمللي اإلمجايل كأحد أك

م، بنسبة ظلو 2016( مليار رايل يف هناية 166،8م، إىل )2004( مليار رايل يف العام 57،3السياحية من )
م ، و قد ٕتاوزت اإليرادات 2017مليار رايل يف العام  193%( عن العام الذي قبلو، وليصل إىل أكثر من 7)

ووفقًا للتقرير فقد ارتفعت القيمة ادلضافة للسياحة يف االقتصاد  .م2018مليار بنهاية العام  211مبلغ  
م. بلغ عدد 2018( رايل عام 107.346.397م إىل )2016( رايل يف عام 82.893.355السعودي )

( للسعوديُت 283.262ة، منها)في( وظ993.901م )2017الوظائف السياحية ادلباشرة وغَت ادلباشرة يف عام 
ألف منشأة، متوقعاً  60.6م إىل 2017إمجايل عدد ادلنشآت السياحية يف مجيع مناطق ادلملكة عام وصل  .

م، كما وصل عدد الغرف والشقق 2020ألف منشأة سياحية بنهاية العام  77.8ما يقارب  ارتفاع العدد إىل
ألف غرفة  621.6ة، ومن ادلتوقع ارتفاعها اىل ألف غرفة وشقة فندقي 509.8م إىل 2017الفندقية يف العام 

إيرادات مؤسسات  ارتفعتوقد  .، وذلك على مستوى مجيع مناطق ادلملكة2020وشقة فندقية يف هناية العام 
 ،م2018عام يف  ( رايل63.793.526) اىل ،م2016يف عام  ( رايل42.504.763)من قطاع النقل 

بلغت إيرادات مؤسسات قطاع كما    .( رايل75.932.268م إىل )2020ومن ادلتوقع أن تصل يف عام 
يف عام  ( رايل39.657.622)مقارنة  ( رايل86.449.145م )2018يف عام  خدمات الطعام والشراب

بلغت إيرادات مؤسسات  .( رايل102.898.837م اىل )2020مع توقعات ابرتفاعها يف عام ، م2016
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يف عام ( رايل 5.498.805)ابدلقارن ٔتبلغ  رايل( 8.406.735م )2018يف عام السياحة والسفر 
وبلغت إيرادات ادلؤسسات  .م2020يف عام ل ( راي10.006.384)اىل  ابرتفاعهامع توقعات  م،2016

م 2017( رايل؛ ويف عام 2.706.671م )2016العاملة يف قطاع خدمات الًتفيو يف عام 
م 2019مع توقعات ابرتفاعها يف عام  ( رايل؛18.960.862م )2018( رايل؛ ويف عام 17.379.336)

وبلغت إيرادات منشآت اإليواء  .( رايل22.568.767م اىل )2020( رايل؛ ويف عام 20.686.307اىل )
( رايل؛ ويف عام 31.147.272م )2017( رايل؛ ويف عام 38.282.356م )2016السياحي يف عام 

( رايل؛ ويف 37.074.029م اىل )2019( رايل؛ مع توقعات ابرتفاعها يف عام 33.981.684م )2018
  .(11/03/1440)اذليئة العامة للسياحة والًتاث الوطٍت،  .( رايل40.447.778م اىل )2020عام 
 

 السياحة يف ادلملكة العربية السعوديةاحملور الثالث، 
ىي أكرب دولة يف غرب آسيا من حيث ادلساحة، اليت تشكل اجلزء األكرب من شبو  السعودية العربية ادلملكة

يف ادلئة من  80حوايل  السعودية العربية اجلزيرة العربية، واثين أكرب دولة يف العامل العريب، بعد اجلزائر. ٖتتل ادلملكة
 تبلغ. شرقا °56و °34مشاال وبُت خطي الطول  °33و° 16وتقع قع بُت خطي عرض  ،شبو اجلزيرة العربية
تقريًبا.  العربية ريًبا، وىو ما يعادل ضلو أربعة أمخاس مساحة شبو اجلزيرةتق ²كم  252505000 مساحتها حوايل

كم حدوًدا برية   45430كم منها   65760من مجيع اجلهات  السعودية العربية ويبلغ طول حدود ادلملكة
 .ويغلب اجلفاف على أراضي البالد اخلالية من األهنار أو اجملاري ادلائية الدائمة .حدوًدا ْترية كم  25330و

احية الدينية واالقتصادية. وتشكل السياحة منافع متعددة يف تشكل السعودية بُعدًا حضاراًي واترؼليًا مهمًا من الن
اجلانب االقتصادي والثقايف والًتاثي واالجتماعي والبيئي. ٖتتوي ادلتاحف السعودية على قطع أثرية عثر عليها يف 

فًتة توحيد ادلملكة ، اىل العصر احلجري القدًن التنقيبات األثرية احلديثة وتغطي قطع ادلعرض الفًتة اليت ٘تتد من
الشعر العريب  ذكرت يف 500موقع تراثي وثقايف يف البالد، منها  6300كما يوجد أكثر من  .العربية السعودية

المدٌنة  أكثر ادلدن جذاًب للزوار تليها مكة ، لكن تظليةالسَتة النبو  موقع آخر ورد ذكرىا يف 400، وضلو القدًن

سائح أجنيب من  2005000ابدلقارنة مع  2020مليون سائح ْتلول عام  1.5. ٗتطط السعودية جلذب المنورة
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
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جريدة الوسط، ) .%18إىل  %5، وإىل رفع مساعلة السياحة يف االقتصاد من م2009 عام غَت احلجاج
 م(.2010

دعماً  ٕتدالسياحة  واصبحت أىم ركائزىا، السٌاحة الدٌنٌةو٘تثل  ئة،من القطاعات الناش السياحة يف السعودية تُعد
واليت من بُت أىدافها تطوير وأتىيل  الهٌئة العامة للسٌاحة والتراث الوطنً متزايدًا من احلكومة السعودية شلثلة يف

والًتاثية، واالرتقاء بقطاع اإليواء ووكاالت السفر واخلدمات السياحية، وتطوير األنشطة  ادلواقع السياحية
مية ادلوارد البشرية السياحية. وتسعى اذليئة الستكمال مهمتها ضلو والفعاليات يف ادلواقع السياحية، فضاًل عن تن

)خياط، .، ودعم االقتصاد الوطٍتالناتج المومً اإلجمالً ٖتويل السياحة إىل قطاع اقتصادي يسهم بفعالية متزايدة يف
كمولع  احِلجر مدائن صالح عن اعتبار م2008 يف سنة منظمة األمم المتحدة للعلوم والتربٌة والثمافة أعلنتم(. 2018

يف  ،لائمة موالع التراث العالمً أول موقع يف السعودية ينضم إىل وبذلك أصبح ،تراث عالمً
القائمة، )اليونسكو، إىل نفس  جدة التارٌخٌة تفيأض 2014 ويف سنة إىل القائمة، الدرعٌة تفيأض 2010 سنة

 لتكون على قائمة الًتاث العادلي،  2015 سنة الفنون الصخرٌة فً منطمة حائل كما ٘تت إضافة م(2017
الوجهة السياحية  فيحصلت ادلملكة على تصن. م(2018سبق، ة فيصح)،م2018 سنة واحة األحساء وكذلك

. م(2015)الرايض، 2014لسنة  منظمة التعاون اإلسالمً الرابعة ضمن ادلؤشر العادلي للسياحة ابلنسبة لدول
لتعليم وادلهارات وفرص العمل يف القطاع ىو عام ا 2019واعترب تقرير ألكادؽلية منظمة السياحة العادلية أن عام 

%، وبلغ إمجايل عدد السياح  6بنسبة  2018معدل النمو يف احلركة السياحية العادلية يف ظلا السياحي، حيث 
%، وتوقع التقرير أن يستمر ظلو أعداد السياح  10تريليون، واحتل الشرق األوسط أعلى معدل ظلو بنسبة  1.4

واظلاط شكال ا تتنوعت وتباين(. م2019مارس  25ة سبق، فيصح) .% 6إىل  4 بنسبة 2019الدوليُت يف 
 فهي تشمل االيت: ابدلملكة العربية السعودية السياحة

 
يعد احلج والعمرة من أىم مصادر الدخل وأحد أكرب الدعائم لالقتصاد، حيث يزورىا : السياحة الدينية اواًل،

، ابإلضافة ادلدينة ادلنورة يف وادلسجد النبوي ،مكة ادلكرمة يف ادلسجد احلرام ماليُت ادلسلمُت كل عام نظرًا لوجود
حصاءات اإلتشَت  .العمرة ومناسك احلج إىل ادلشاعر ادلقدسة ادلوجودة يف مكة، ويقصدىا الزائرون ألداء فريضة

 مليارات دوالر من العوائد السنوية خالل 7إىل أن قطاع السياحة الدينية يف السعودية ٘تكن من توليد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2018
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9
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يف  2.7، فيما تشَت توقعات رمسية إىل أن القطاع السياحي السعودي يساىم يف الناتج احمللي بنحو 2009 عام
مايو  17رللة اآلاثر، )، مليار رايل 2.4ة يف ظل ٘تويل حكومي قدره فيادلائة، وابلتايل ؼللق أكثر من مليون وظ

 .(2010مايو  17 وجريدة القبس. .2010

https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
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 ،عنصرًا مهمًا من عناصر اجلذب السياحي الداخلي يف السعودية السياحة البيئيةتشكل : البيئيةالسيبحة  ثبنيبً، 
، وسالسل واخلليج العريب البحر األمحر تلكو ادلملكة من مساحة واسعة، وشواط  شلتدة على ساحلينظرًا دلا ٘ت

جبال شاىقة وتنوع يف نظمها البيئية، كما تتميز مناطق ادلرتفعات اجلبلية اجلنوب غربية يف السعودية بغطاء نبايت 
% من 27استقطاهبا للسياح احملليُت ليصل إىل ما نسبتو ظلت السياحة وارتفع  .يستمر دلواسم عدة من السنة

مليار رايل. ويصرف  64أصل أربعة ماليُت سائح سعودي يتوجهون إىل اخلارج سنوايً، وينفقون ما يصل إىل ضلو 
رايل على السياحة البيئية وفق التقديرات العادلية حلصة السياحة  باليُت 10و 6السّياح السعوديون ما يًتاوح بُت 
البداية الفعلية لالىتمام ( م1995- 1990)اخلامسة ة. تعترب خطة التنمية يالبيئية من كافة اجملاالت السياح

احل ابلسياحة يف ادلملكة، حيث شهدت ادلرافق السياحية توسعًا كبَتًا سواء على ادلرتفعات اجلبلية أو السو 
ة، ابلرغم من وجود عدد من فييف السعودية ضع السياحة العالجية ال تزال :السياحة العالجّيةاثلثاً،  .البحرية

ة وبعض ادلواقع الطبيعية االستشفائية ادلتمثلة ابلعيون احلارّة وضلوىا ادلنتشرة يف ادلملكة. ادلستشفيات ادلتخصص
من ادلدن اليت ؽلكن أن تكون الوجهة ادلناسبة دلن يقصدىا بغرض العالج، ابعتبارىا  واخلرَُب  وجدة الرايض تعد

تعّد  :سياحة التسوق رابعاً، .(م2009جريدة الرايض،) ابلنسبة دلدن ادلملكة األخرىاألكثر أتىياًل وجاىزية 
سياحة التسّوق من أىم اجملاالت السياحية يف ادلملكة، وتشَت اإلحصائيات إىل أن سياحة التسوق تستحوذ على 

، م(2013نوفمرب  ،الرايض صحيفة) .% من اإلنفاق اإلمجايل على األنشطة الًتفيهية يف ادلملكة75ما نسبتو 
مليون رايل،  665ضلو  2011 قد بلغت مصروفات السياح احملليُت على التسوق يف الرايض وحدىا يف سنة

ة صحيف). مليون رايل 497متقدمة على حجم ادلصروفات على مرافق اإليواء السياحي الذي بدوره بلغ 
تشهد ادلملكة ظلوًا ملحوظًا ومتصاعدًا يف رلال سياحة  :سياحة األعمال خامساً، م(.2012االقتصادية،

األعمال، وذلك بسبب النهضة االقتصادية والعمرانية هبا، وما ٖتتويو من خدمات وبنية ٖتتية مناسبة. و٘تثل 
% من إمجايل 21نفاق سياح األعمال ضلو سياحة األعمال رافداً مهما يف السوق السياحي ابلدولة، حيث يبلغ إ

 السياحة يف ادلملكة.
 

 التطبيقي اإلطار: الفصل الثالث

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1995
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
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 منهجية وإجراءات الدراسة ادليدانية
 :أُتبعت اخلطوات اآلتية لتنفيذ إجراءات الدراسةخطوات الدراسة:  

دامة يف ٖتقيق التنمية ادلست السياحةر مت تصميم أداة الدراسة وىي عبارة عن استبانة لتقييم دو أواًل: أداة الدراسة: 
حد األدوار ( فقرة، تبُت كل فقرة أ24تكونت أداة الدراسة يف صورهتا النهائية من )من وجهة نظر افراد العينة و 

 وقد مرت عملية بناء االستبانة ابخلطـوات اإلجرائيـة اآلتية:. ادلتوقعة ذلذا القطاع
من القسم االول البياانت الشخصية ومعلومات عامة لعينة الدراسة، تقسيم اسئلة االستبانة ايل قسمُت تض-1

 .اسئلة الدراسة علىة والىت ٕتاوب ومشل القسم الثاىن ادلعلومات االساسي
 فقرات. 6فقرات االستبانة إىل اربعة رلاالت يف كل رلال ف يمت تصن-2 
ب منهم ٖتكيم فقرات االستبانة ومدى ُعرضت االستبانة بصورهتا ادلبدئية على رلموعة من احملكمُت طُل-3 

 مالءمتها دلوضوعها ورلاذلا، حيث تـم االخذ ٔتالحظـاهتم عند الصياغة النهائية.
عن طريق توزيع ، سلتلفة داخل ادلملكة وخارجها مناطقاختارت الدراسة عينة عشوائية من  اثنياً: عينة الدراسة: 

( استجابة وىم موزعون تبعًا دلتغَتات النوع، ادلؤىل 138عددىا )االستبيان الكًتونياً، وصلت للباحثة ردود بلغ 
  .االجتماعيةاحلالة و ة فيمعدل الدخل السنوى، الوظ سنوات اخلدمة،الدراسي، العمر، 

للتحقق من صدق أداة الدراسة ادلتمثلة يف استبانة، مت استخدام طريقة صدق احملتوى  :صدق األداة وثباهتا ،اثلثاً 
( من احملكمُت ادلتخصصُت شلن 5كمُت، حيث وزعت االستبانة يف صورهتا ادلبدئية على)أبسلوب صدق احمل

ػلملون درجة الدكتوراه يف رلاالت ٗتصصية سلتلفة، مت االخذ ٔتالحظاهتم يف بعض الفقرات سواء ابإلضافة أو 
الـداخلي  تساقْتذف بعض الكلمات والفقرات أو الًتتيب. كما مت حساب ثبات ىذه االستبانة بطريقة اال

كرونباخ على استجاابت عينة الدراسة الكلية عند ٖتليل النتائج. واجلدول التايل يوضح ابسـتخدام معادلة ألفا 
 ٖتليل الثبات دلقاييس الدراسة مبيناً قيم معامل ألفاكرونباخ دلفاىيم الدراسة.

 
 

 الفاكرونباخ حتليل (:1) دولاجل
Reliability Statistics 
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CRONBACH'S ALPHA N OF ITEMS 

.888 12 

 االحصائي التحليل نتائج ادلصدر:                        
شلا يؤكد درجة ثبات عالية  0.883( اعاله يوضح ارتفاع قيمة الفاكرونباخ والىت تساوي1اجلدول رقم )

ار للمقياس، فقد اثبت لالستبانة. وعند اختبار اثر حذف اي عبارة من العبارات الداخلية علي الثبات واالستقر 
 من العبارات الفرعية لالستبيان. أيالتحليل عدم أتثر ادلقياس ْتذف 

مت تبويب البياانت الالزمة ومن  م ٖتليل النتائج ابستخدام برانمج  التحليل االحصائي لدرجة ادلوافقة: ،رابعاً 
 علىو٘تت اإلجابة  ئية ادلناسبة.( إبخضاعها للمعاجلات اإلحصاSPSSاحلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

ْتيث ٘تنح  ،بشدة( اوافق ال، اوافق ال، زلايد، اوافقبشدة،  اوافققياس ليكرت اخلماسي )أداة الدراسة تبعًا دل
دور  وتقييم النتائج تفسَت أجل الًتتيـب تبعـًا ذلـذا ادلقياس. ومن ( علـى1-5االستجابة درجة تًتاوح ما بُت )

 التقوؽلية ادلئوية للمعايَت النسب اعتمدت ،ٖتقيق التنمية ادلستدامة يف ادلملكة العربية السعوديةالقطاع السياحي يف 
 3.41 زلايد، من 3.40اىل 2.61ال اوافق، من 2.60إىل 1.81من  بشدة،ال أوافق  1.80اىل1من :اآلتية
 وادلتوسطات يمة احملسوبة( التايل يوضح الق9اجلدول رقم ) اوافق بشدة. 5.00اىل 4.21 اوافق، من 4.20اىل

وداللة القيمة احملسوبة، وترتيب العبارات  ادلعيارية ادلقابلة لكل قيمة، واالضلرافات احلسابية لعبارات االستبيان
احلسابية  وادلتوسطات جلدول التايل يوضح القيمة احملسوبةاالدراسة.  حسب حصوذلا على اعلى درجة توافق افراد

وداللة القيمة احملسوبة، وترتيب العبارات حسب  ادلعيارية ادلقابلة لكل قيمة، رافاتواالضل لعبارات االستبيان

 . الدراسة حصوذلا على اعلى درجة توافق افراد

 ادلعيارية وداللة القيمة احملسوبة احلسابية واالحنرافات وادلتوسطات القيمة احملسوبة (:1دول )اجل
االضلراف  البند ادلتسلسل

 ادلعياري
 الًتتيب الداللة طادلتوس

     .دور السياحة يف قضااي التنمية االقتصادية أواًل:
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 18 اوافق بشدة  4.2971 517. االقتصادية.األموال األجنبية يف االستثمارات اخلاصة بقطاع السياحة يف التنمية  تساىم رؤوس 1
 24 أوافق 4.1232 547. ة.تساىم اإليرادات السياحية مقابل منح أتشَتات الدخول ىف موازنة الدول 2
 11 اوافق بشدة 4.3768 485. لفنادق من قبل السائحُت يف التنمية االقتصادية  تساىم إيرادات ا 3
 23 اوافق بشدة 4.2174 609. للسائح يف زايدة االيرادات. والسلع وادلواد الفولكلوريةادلنتجات الوطنية  يساىم بيع 4
 15 اوافق بشدة 4.3333 633.  مقابل اخلدمات السياحية يف التنمية االقتصادية.يساىم اإلنفاق اليومي للسائحُت 5
 19 اوافق بشدة 4.2899 587. العاملة ابدلنطقة. لأليديتوفَت فرص عمل  6

     السياحية ادلستدامة التنمية حتقيق: دور القطاع السياحي يف اثنياً 
ىم ل ادلعلومات الضرورية اليت ػلتاجها السياح وتعريف إنشاء مواقع على االنًتنت متخصصة وتزويدىا بك 1

 ادلملكة.يف  ابدلناطق السياحية
 3 اوافق بشدة 4.4928 398.

الزوار من الداخل واخلارج ثقافة  ف وتنويريتثقدور ادلتاحف ٔتختلف أنواعها وٗتصصاهتا وفاعلياهتا يف  2
 والطبيعة اجلغرافية وأعلية ادلملكة من كافة الوجوه. 

 13 اوافق بشدة 4.3551 333.

والصقور والطَتان واالنشطة الصحراوية  واإلبلالتوسع يف انشاء االندية ادلتخصصة مثل اندي الفروسية  3
 .ووضع الضوابط اليت ٖتكم شلارستها والرقابة عليها

 14 اوافق بشدة 4.3478 418.

ي، وتشمل ادلتنزىات الطبيعية، واحملميات تطوير ادلواقع السياحية الطبيعية الواقعة خارج النطاق احلضر  4
 البيئية، وادلراعي والغاابت، والظواىر اجليولوجية، وغَتىا

 7 اوافق بشدة 4.4638 396.

 20 أوافق بشدة 4.2754 493. تفعيل وتطوير سياحة الكهوف ابدلملكة وتطوير وتفعيل سياحة العيون احلارة. 5
ليُت أبعلية البيئة واحملافظة عليها، ومحاية األماكن السياحية العامة من التوعية والتثقيف البيئي للسكان احمل 6

 التعدايت البشرية والتأثَتات السلبية.
 8 اوافق بشدة 4.4638 426.

     السياحي يف توطني السياحة والرتفيه دور القطاعاثلثا: 
 16 أوافق بشدة 4.3333 428. نها مريدوه.إقامة ادلعارض ادلختلفة وادلتخصصة يف كل فن من الفنون واليت لكل م 1
 4 اوافق بشدة 4.4783 397. وجود ادلنتزىات الفسيحة كأحد مقومات الًتفيو ادلزودة بوسائل اجلذب ادلناسبة  2
وجود مواقع سلصصة للمسرح والسينما والسَتك وادلكتبات العامة واحملاضرات والندوات ذات االبعاد  3

 .فية والتعليمية ادلدرلةيلتثقة وايالتنويرية والًتفيه
 17 اوافق بشدة 4.2971 590.

 12 اوافق بشدة 4.3768 426. .جذب كلٍ انشاء شركات سياحية هتتم بتنشيط مشاىدة ادلعامل ادلختلفة يف ادلدن الكبَتة، وٖتديد معامل  4
 10 اوافق بشدة 4.3841 428. ية غَت ادلنظمة.الًتفيو الصحراوي ادلنظم الذي ال زال زلصورا ابلرحالت الربية العائلية والفرد 5
وادلواقع اقامة ادلهرجاانت السياحية والًتفيهية والتشويقية على مدار العام بصورة متبادلة بُت ادلدن  6

 .ادلختلفة
 22 اوافق بشدة 4.2536 643.

     اخلاصة لتعزيز السياحة مبا حيقق التنمية ادلستدامة االستثمارات  تشجيعرابعاً: 
 6 اوافق بشدة 4.4710 470. ادلناطق ادلختلفة. والقطاع اخلاص يف رأس ادلال لتطوير الوجهات السياحية اجلديدة يف  مشاركة الدولة  1
 21 اوافق بشدة 4.2536 585. الفندقية والسياحية لدعم مشاريع السياحة والفندقة. التوسع يف منح القروض لالستثمارات  2
ابدلؤ٘ترات والندوات وادلعارض  الستثمارية يف قطاع السياحة من خالل ادلشاركة الًتويج للفرص ا 3

 ادلتخصصة.
 9 اوافق بشدة 4.4493 439.

 1 اوافق بشدة 4.5000 369. توفَت دراسات السوق ودراسات اجلدوى االقتصادية ادلتعلقة ابدلشاريع السياحية ادلتخصصة. 4
 5 اوافق بشدة 4.4783 397. ادلتوسطة. ٘تويل ادلشاريع السياحية الصغَتة و  5
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 ىـ.1440 االحصائي، التحليل نتائج من الباحثة اعداد دلصدر،ا
 من اجلدول السابق ؽلكن استنتاج االتى:

 على اوافق بشدةً كانت  .السياحة يف قضااي التنمية االقتصادية دورت عينة الدراسة يف رلال ان تقديرا -1
 اوافق( فكانت 2) ة( فيما عدا الفقر 4.37-4.21مجيع الفقرات، تراوح ادلتوسط احلسايب بُت )

 (.4.12حيث بلغ ادلتوسط احلسايب ذلما )
كانت اوافق  السياحية ادلستدامة التنمية ٖتقيق يفيسهم  القطاع السياحيكما ان تقديرات العينة لكون -2 

 (.4.27- 4.49حيث تراوح ادلتوسط احلسايب بُت )بشدة علي مجيع الفقرات، 
مجيع الفقرات  يف القطاع السياحي يف توطُت السياحة والًتفيو كانت اوافق بشدةان تقديرات العينة لدور -3 

 (.4.25- 4.47) تراوحت ادلتوسطات احلسابية لالستجابة بُت حيث
 اخلاصة لتعزيز السياحة ٔتا ػلقق التنمية ادلستدامة تشجيع االستثمارات تقديرات العينة يف رلال  كانت-4 

 4.50الفقرات، تراوح ادلتوسط احلسايب لتقدير افراد الدراسة بُت )اوافق بشدة على مجيع لتقديرات افراد العينة 
– 4.25.)  

 One-Sample)مت استخدام ٖتليل العينة الواحدة سية لفرضيات الدراسة: حتليل البياانت االسا خامساً،
Test اسئلتها. على( لتحليل بياانت الدراسة واإلجابة 

 .االقتصاديةما دور السياحة يف قضااي التنمية األول:  التحليل االحصائي لعبارات السؤال  -1
 االول السؤال لعبارات االحصائي التحليل (:8دول)اجل

SIG. (2-TAILED T ادلتسلسل البند 

األموال األجنبٌة فً االستثمارات الخاصة بمطاع السٌاحة فً التنمٌة  تساهم رؤوس 70.210 000.

 االلتصادٌة.
1 

 2 تساهم اإلٌرادات السٌاحٌة ممابل منح تأشٌرات الدخول فى موازنة الدولة. 65.505 000.

 3 ئحٌن فً التنمٌة االلتصادٌة لفنادق من لبل السا تساهم إٌرادات ا 73.851 000.

للسائح فً زٌادة  والسلع والمواد الفولكلورٌةالمنتجات الوطنٌة  ٌساهم بٌع 63.468 000.

 االٌرادات.
4 

 5 ٌساهم اإلنفاق الٌومً للسائحٌن ممابل الخدمات السٌاحٌة فً التنمٌة االلتصادٌة. 64.002 000.

 6 لة بالمنطمة.العام لألٌديتوفٌر فرص عمل  65.781 000.

 2 اوافق بشدة 4.4928 383. السياحية.للمشاريع يف ادلواقع  وسلططات رئيسيةتقدًن الدعم الفٍت للشركاء ووضع رؤى تطويرية  6
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 ىـ.1440 خراال مجادى االحصائي، التحليل نتائج من الباحثة اعداد ادلصدر،      
يؤكد ان  ( شلا0.000مستوى الداللة االحصائية جلميع العبارات يساوى) ( أن3) رقم اجلدول نتائج من يتضح

 العوامل ادلذكورة يف العبارات ادلقابلة للسؤال االول ذات داللة احصائية.
 
 
  السياحية ادلستدامة التنمية حتقيقدور القطاع السياحي يف  ما الثاين: التحليل االحصائي للسؤال-1
 الثاىن السؤال لعبارات االحصائي التحليل (:2) دولاجل

SIG. (2-TAILED) T ادلتسلسل البند 
التً ٌحتاجها  إنشاء موالع على االنترنت متخصصة وتزوٌدها بكل المعلومات الضرورٌة 83.684 000.

 المملكة.السٌاحٌة فً  وتعرٌفهم بالمناطكالسٌاح 
1 

وتنوٌر الزوار من الداخل  فٌدور المتاحف بمختلف أنواعها وتخصصاتها وفاعلٌاتها فً تثم 88.676 000.

 والخارج ثمافة والطبٌعة الجغرافٌة وأهمٌة المملكة من كافة الوجوه.
2 

والصمور والطٌران واالنشطة  واإلبلٌة المتخصصة مثل نادي الفروسٌة التوسع فً انشاء االند 78.973 000.

 .الصحراوٌة ووضع الضوابط التً تحكم ممارستها والرلابة علٌها
3 

تطوٌر الموالع السٌاحٌة الطبٌعٌة الوالعة خارج النطاق الحضري، وتشمل المتنزهات الطبٌعٌة،  83.277 000.

 ات، والظواهر الجٌولوجٌة، وغٌرهاوالمحمٌات البٌئٌة، والمراعً والغاب
4 

 5 وتفعٌل سٌاحة العٌون الحارة. بالمملكة. وتطوٌرتفعٌل وتطوٌر سٌاحة الكهوف  71.533 000.

البٌئً للسكان المحلٌٌن بأهمٌة البٌئة والمحافظة علٌها، وحماٌة األماكن  والتثمٌفالتوعٌة  80.371 000.

 التأثٌرات السلبٌة.البشرٌة والسٌاحٌة العامة من التعدٌات 
6 

 ىـ.1440 االخر مجادى االحصائي، التحليل نتائج من الباحثة اعداد ادلصدر،
يؤكد  ( شلا0.000مستوى الداللة االحصائية جلميع العبارات يساوى) أن (4السابق ) اجلدول نتائج من يتضح

 ئية.ان العوامل ادلذكورة يف العبارات ادلقابلة للسؤال الثاىن ذات داللة احصا
 ؟والرتفيهالقطاع السياحي يف توطني السياحة ما دور  الثالث: التحليل االحصائي للسؤال-8

 الثالث السؤال لعبارات االحصائي التحليل (:5دول)اجل
SIG. (2-
TAILED) 

T البند 
 ادلتسلسل

 1 .هافامة المعارض المختلفة والمتخصصة فً كل فن من الفنون والتً لكل منها مرٌدو 77.790 000.

وجود المتنزهات والحدائك الفسٌحة كأحد ممومات الترفٌه المزودة بوسائل الجذب المناسبة من  83.459 000.

 .مضامٌر للمشً والجري واالسترخاء والشوي وغٌرها من الفعالٌات النوعٌة
2 
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لندوات وجود موالع مخصصة للمسرح والسٌنما والسٌرن والمكتبات العامة والمحاضرات وا 65.723 000.

 .ٌة والتعلٌمٌة المدمجةفٌة والتثمٌذات االبعاد التنوٌرٌة والترفٌه
3 

وتحدٌد اهم المعالم  ،الكبٌرةانشاء شركات سٌاحٌة تهتم بتنشٌط مشاهدة المعالم المختلفة فً المدن  78.746 000.

 .الجاذبة لكل مدٌنة
4 

الرحالت البرٌة العائلٌة والفردٌة غٌر الترفٌه الصحراوي المنظم الذي ال زال محصورا ب 78.716 000.

 المنظمة.
5 

الامة المهرجانات السٌاحٌة والترفٌهٌة والتشوٌمٌة على مدار العام بصورة متبادلة بٌن المدن  62.304 000.

 .والموالع المختلفة
6 

 ىـ.1440 االخر مجادى االحصائي، التحليل نتائج من الباحثة اعداد ،ادلصدر
يؤكد  ( شلا0.000مستوى الداللة االحصائية جلميع العبارات يساوى) أن (5السابق ) دولاجل نتائج من يتضح

  ان العوامل ادلذكورة يف العبارات ادلقابلة للسؤال الرابع ذات داللة احصائية.
اخلاصة لتعزيز السياحة مبا  تشجيع االستثمارات  كيف يكون :الرابع التحليل االحصائي لعبارات السؤال-2

  ؟لتنمية ادلستدامةحيقق ا
 الرابع السؤال لعبارات االحصائي التحليل (:6دول)اجل

SIG. (2-
TAILED) 

T البند 
 ادلتسلسل

المناطك  والمطاع الخاص فً رأس المال لتطوٌر الوجهات السٌاحٌة الجدٌدة فً  مشاركة الدولة  76.616 000.

 المختلفة.
1 

 2 الفندلٌة والسٌاحٌة لدعم مشارٌع السٌاحة والفندلة. ات التوسع فً منح المروض لالستثمار 65.340 000.

بالمؤتمرات والندوات  التروٌج للفرص االستثمارٌة فً لطاع السٌاحة من خالل المشاركة  78.884 000.

 والمعارض المتخصصة.
3 

 4 لمتخصصة.توفٌر دراسات السوق ودراسات الجدوى االلتصادٌة المتعلمة بالمشارٌع السٌاحٌة ا 87.070 000.

 5 تموٌل المشارٌع السٌاحٌة الصغٌرة والمتوسطة. 83.459 000.

للمشارٌع فً الموالع  ومخططات رئٌسٌةتمدٌم الدعم الفنً للشركاء ووضع رؤى تطوٌرٌة  85.263 000.

 السٌاحٌة.
6 

 ىـ.1440 االخر مجادى االحصائي، التحليل نتائج من الباحثة اعداد صدر،ادل
شلا يؤكد  (0.000مستوى الداللة االحصائية جلميع العبارات يساوى) ( أن6) السابق اجلدول نتائج من يتضح

 ان العوامل ادلذكورة يف العبارات ادلقابلة للسؤال الرابع ذات داللة احصائية.
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 ومناقشتها النتائج سادساً: حتليل
 واالجتماعية، االقتصادية التنمية قٖتقي يف ومستمرمتزايد  للقطاع السياحي دور أن إمجاالً  النتائج أظهرت 

مل تعد يف توفَت اإليرادات  ادلملكةوقد يكون مرد ذلك إىل أن خطط ، وذلك من وجهة نظر افراد عينة الدراسة
كما  مورد واحد اال وىو النفط بل بدأت تستغل ادلتاح لديها من موارد سياحية لالستفادة منها.تنحصر يف 
القطاع السياحي ؽلكنو ان يلعب دورا واضحاً يف توطُت السياحة والًتفيو وٖتقيق  ابن نتائج ىذه الدراسةاوضحت 

اخلاصة لتعزيز  الربامج واالنشطة تعمل على تشجيع االستثمارات عدد من ادلستدامة، من خالل التنمية السياحية 
 السياحة ٔتا ػلقق التنمية ادلستدامة.

 
والتوصيات العامة النتائج   

 ؽلكن واليت النتائج من عدد إىل الدراسة خلصت الفرضيات ومناقشة االستبيان نتائج ٖتليل واقع من النتائج:أواًل، 
 :أييت فيما إمجاذلا

ذلك من خالل  بُتوت ،واالجتماعية االقتصادية التنمية ٖتقيق يف ومستمردور متزايد  السياحي للقطاع أن-1
 .البياانت االحصاءات الىت توضح ىذا الدور ادلتعاظم

 .ادلستدامةان يلعب دورا واضحاً يف توطُت السياحة والًتفيو وٖتقيق التنمية السياحية  السياحي ؽلكنولقطاع ا -2
منطقة الدراسة بثروة سياحية ىائلة يف رلال ادلوارد السياحية، تؤىلها ألن تكون الواجهة السياحية  تتمتع  -3

لكة، حيث تتوفر الكثَت من فرص االستثمار الرائدة يف رلال صناعة السياحة واالستثمار السياحي يف ادلم
اخلاصة لتعزيز السياحة ٔتا  تشجيع االستثمارات  احية متميزة ومتنوعة، ؽلكنهاالسياحي يف مشروعات سي

 ػلقق التنمية ادلستدامة.
 مقوماتو  السياحية تما ادلعلو َتفتو و  ، ووضع ادلرئيات وادلوجهاتةحصر اخلدمات السياحية ادلوجودان  -4

 .ابدلنطقة، يشجع االستثمار السياحي وػلفزه يف ادلنطقة، خاصة من قبل القطاع اخلاص السياحة
شكل توفر مناخ االستثمار اإلغلايب وبيئتو إمجااًل يف ادلملكة مقومًا رئيسًا وحافزًا قواًي لولوج رلال االستثمار ي -5

د ئالفود ابلنفع واوتع لتي، واسةرالدالسياحية بمنطقة ت اعاولمشرالسياحة في افي صناعة  ياحيالس
ت لخدماوالسياحي ب الجذارد السياحي في مور االستثما، فالبيئيةواالجتماعية ة، الثقافي، ايةدالقتصاا
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اف دهألافي تحقيق ًا مؤثروفاعاًل دورًا دي بال شك سة سيؤرالدالسياحية في منطقة ت التسهيالوا
  .مية االقتصادية واالجتماعيةدة للتنلمنشوا
 لثقافيةارد الموت اعاوفي مشرر الستثمااك،  منطقة الدراسةفرصو في ولسياحي ر اماالستثت امجاالد تعد -6

  .الفنادق وادلطاعم وادلنتزىاتلسياحية في ت الخدمات والتسهيالت اعاوفي مشرو
لسياحية ت اعاورلمشا اصلاحفي ص لخام والعاا ُتعلقطاامن كل د  تكامل جهوالذي يلعبو دور كذلك ال -7

لسياحة افي صناعة القطاع اخلاص الفاعل الذي يشكل حجر الزاوية  دورعلى  زالًتكيمع ، لمنطقةاي ف
  جهو.التي توت المعوقااما تمت معالجة ، إذا لسياحير االستثماوا

صناعة ح نجاإالي بالتىا الفعال يف تنمية وتطوير السياحة يف منطقة الدراسة، ودور  للشراكة اجملتمعيةايضا  -8
 .ادلختلفةسياحي لر االستثمات اعاومشرولسياحة ا

 
ابآليت:توصي الدراسة بناءاً على النتائج السابقة : اثنياً، التوصيات  

وضع خطة متكاملة حلماية الًتاث الثقايف والطبيعي وإدارتو، مع إتباع سياسة التخطيط السياحي  -1
ية إىل تعمل على ٖتويل ادلوارد السياحوالتهيئة دلواقع االستثمار السياحي إلنشاء مشروعات سياحية 

 .مشروعات تنموية مستدامة يستفيد منها اجملتمع احمللي اقتصادايً واجتماعياً وثقافياً وبيئياً 
براز زلافظة الرايض بوصفها واجهة سياحية لالستثمار السياحي يف تعزيز اسًتاتيجية تسويق ادلكان إل -2

 .السياحي هبا ادلملكة عرب الًتويج اإلعالمي جلواذب االستثمار
، لى قواعد البياانت ادلعلوماتية اليت تشمل ادلوارد الثقافية والطبيعية ٔتنطقة الدراسةالًتكيز ع -3

مواقع وذلك من خالل وادلعلومات السياحية عن مواقع الًتاث الثقايف والطبيعي ومعادلو ابدلنطقة 
 االنًتنت.

على لسياحة لالستثمار يف رلال التسهيالت السياحية األولية ذات الصلة بصناعة ا اخلططوضع   -4
 .خدمات اإلقامة واإلعاشةسبيل ادلثال 

إعداد الربامج والسياسات اليت تعزز إنشاء صناعات أخرى ذات صلة ابلسياحة، بغرض تنوع  -5
 .مصادر الدخل من أجل ٖتقيق أىداف التنمية االقتصادية واالجتماعية لالستثمار السياحي

 .ادلختلفةية ٖتفيز القطاع اخلاص لالستثمار يف ادلشروعات السياح -6
 الًتكيزأتىيل الكوادر البشرية الوطنية وتدريبها، يف رلال صناعة السياحة وتوطينها ابدلملكة، مع  -7

 الدراسة.على منطقة 
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 .توعية اجملتمع احمللي ابلفوائد واإلغلابيات ادلتعددة لالستثمار السياحي، وابلسلبيات ادلتوقعة -8
 .ومحايتها واحلفاظ عليها تنمية ادلوارد الثقافية والطبيعية وتطويرىا -9

واحملافظة على قيم  .تواجو ادلوارد الثقافية والطبيعيةقد اليت  ادلختلفةمعاجلة ادلخاطر والتهديدات  -10
 .اجملتمع احمللي ومحاية البيئة

 .ادلختلفةإعداد دراسات اجلدوى االقتصادية لالستثمار السياحي يف ادلشروعات  -11
االستثمار السياحي من خالل تقدًن احلوافز، وتذليل استقطاب القطاع اخلاص يف رلال جذب و  -12

 .معوقات االستثمار
برامج االستثمار السياحي يف  الرايض منطقةرلتمع الشراكات اجملتمعية وسط توسيع مساعلة  -13

  .عملية صنع القرار التنموي السياحي ومشروعاتو، من خالل تعزيز دوره يف
 
 

 ادلراجع
، 1/467، ادلعجم الوسيط، ٖتقيق رلمع اللغة العربية، دار الدعوة، (م1960)واخرون،  مصطفىإبراىيم د.  -

 القاىرة.
 .ياحة، عامل الكتب للنشر القاىرةدراسات يف جغرافية الس (1998)امحد اجلالد،  -
 .ادلستدام، عامل الكتب القاىرة واإلعالم السياحيالتنمية (، 2003)امحد اجلالد،  -
 .دار القباء القاىرة م، 21لقرن اتيجية التسويق يف اإسًت  (،2001)حسن، أمُت عبد العزيز  -
 .، دار ادلعرفة اجلامعية، مصررؤية ٖتليلية نقدية-والدعاية، اإلعالم  (،2003)سعد، إمساعيل علي  -
 .الدار اجلامعية، إسكندرية دراسات يف التنمية السياحية،(، 2006) جليلة حسن حسنُت، -
ضلو تنمية  :السياحة أحد زلركات التنمية ادلستدامة(، 2011) أ. دليلة طالب، أ. عبد الكرًن وىراين، -

 ، اجلزائر.جامعة ورقلة ،ادللتقى الدويل الثاين، الطبعة الثانية ،سياحية مستدامة
 .بَتوت ،والنشرجلامعية للدراسات العالقات العامة، ادلؤسسة االتفاوض و (، 1993)احلسن حسن،  -
مساعلة قطاع السياحة يف ٖتقيق التنمية االقتصادية  (،م2013، )يػلِت سعيدي، واألستاذ سليم العمراو  د. -

 .، اجلزائروالثالثونلعدد السادس اجلزائر؛ رللة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة ا حالة-
التخطيط السياحي وأثره يف مناطق ومواقع الًتاث االثري، رللة  (،م2010) د. كباشي حسُت قسيمة، -

 السودان. .التاسعلعدد اجامعة شندي، 
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ومطبعة ، اآلاثر اإلقتصادية وادلالية لتلوث البيئة ووسائل احلماية منها، مكتبة (2002، )صاحل الشيخدمحم د.  -
 .، اإلسكندرية1الفنية، ط  اإلشعاع

 اعدة،و لسياحة البيئية: منهج اقتصادي متكامل لصناعة سياحية  (، ام2005) زلسن أمحد اخلضَتي،د.  -
 .السعودية ،د الوطنيةتبة ادللك فهمك

االستثمار السياحي يف مصر والدول العربية: األعلية (، م2004)مصطفى امحد السيد مكاوي، د.  -
مركز  ،126-7(، 1) 193العدد  األوىل،رللة دراسات اسًتاتيجية، الطبعة  والتحدايت ورؤية التطوير،

 .اإلسًتاتيجي ات للدراسات والبحوثاإلمار 
مقومات اجلذب السياحي وضوابطو الشرعية: (، م2017)عبد ادلهدي العجلوين،  د.و  عبد هللا العجلويند.  -

 .(12)31 اإلنسانية، اجمللدعلوم ال ألْتاثحالة ادلملكة العربية السعودية، رللة جامعة النجاح 
اصرة، ادلع العادليةوالتحدايت التنمية السياحية ادلستدامة بُت اإلسًتاتيجية (، 2005)عبد الباسط وفا، د.  -

 .دار النهضة العربية
، دار قياسها وأدوات وأساليب ٗتطيطهاالتنمية ادلستدؽلة فلسفتها  (،2007) عثمان دمحم غنيم وآخرون،د.  -

 .والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان الصفاء للنشر
 ادلقاالت ادلنشورة يف الصحف  -2
ية بتنوع إرثها الديٍت والًتاثي والثقايف، على خارطة السياحة العادل (، السعوديةم2018ابوزايد، )إبراىيم  -

 م.2019يناير 23 اسًتجعيناير.  24 األوسط اللندنية، االحد جريدة الشرق
، من الناتج احمللي وفرص عمل جديد %7.2ودية ٖتقق السياحة السع(، 2012) إبراىيم أبو زايد، -

 .2019يناير  31اسًتجع بتاريخ  .مايو 19ة الشرق األوسط. يفصح
 .17055العدد الرايض،جريدة  رابعة ضمن مؤشر السياحة اإلسالمي،ادلملكة ال(، م2015)وليد العمَت -
  .ديسمرب 23ة وجهات،فيصح ،السعودية مهبط السياحة الدينية(، 2014) عقوب بن يوسف البلوشي،ي -
، % من اإلنفاق على األنشطة الًتفيهية75سياحة التسوق تستحوذ على م(، 2013)ندى العتيقي،  -

 .2019مارس3أُسًتجع بتاريخ  ،16591العدد جريدة الرايض 
 .م2019يناير23اُسًتجع ، عكاظ كبَتة،فرصة   السياحة (12-05-2018) ،عمر خياط عبد هللا -
ة في. صحسياحة التسوق يف الرايضمليون رايل إنفاق  665، (2012)اجلساس، عبدالرمحن بن عيسى  -

 .2019فرباير  24بتاريخ  ُأسًتجع ،12357االقتصادية العدد 
 . 3026العدد الوسط،  ، صحيفةعصرنة السياحة الدينية يف السعودية، م(2010)عبيديل العبيديل، د.  -

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=677955&issueno=12226#.VMzG_MYQ-G5
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=677955&issueno=12226#.VMzG_MYQ-G5
http://www.alriyadh.com/1027137
http://wejhatt.com/?p=1455
http://www.aleqt.com/2013/01/31/article_728707.html
http://www.aleqt.com/2012/05/21/article_659051.html
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العدد  - جريدة الرايض.، نشر ثقافة السياحة الدينية م(،2013) السويدان، د الرمحنعبد. فهد بن  -
16429. 

. قة سبفيصح يار رايل دخل ادلملكة من السياحة،مل 76قرير عادلي: (، ت2014أبريل  5)، خالد خليل -
 .2019يناير  31أُسًتجع 

 م. 2014تقرير شركة ادلزااي  ،نفط كامن السعودية: االستثمار يف السياحة الدينية. -
 25األربعاء ،14856جريدة الرايض، العدد  ،السياحة العالجية يف ادلملكة مل يكتب ذلا النجاح -

  .2019فرباير  23بتاريخ  أُسًتجع م.2009فرباير
  م.2004، 5العدد  ،53 رللد، رللة القافلة السياحة البيئية، االختالء ابلطبيعة البكر، -
 .2019يناير  4أُسًتجع بتاريخ  .سياحة السعوديةال ،منطقة الرايض -
يناير  12 ،8446العدد الشرق األوسط،  صحيفة ، السعوديةندوة يف الرايض حول السياحة البيئية يف  -

 .2019فرباير  22أُسًتجع بتاريخ  .2002
ديسمرب 23، إيالفصحيفة ، مقال، م2013مليار رايل يف  14سياحة األعمال ابلسعودية ٖتقق  -

 .2015فرباير  24ع بتاريخ م. أُسًتج2014
 

 والواثئق احلكومية التقارير-3
 ، اذليئة العامة للسياحة والًتاث الوطٍتواألْتاث السياحية مركز ادلعلومات م،2019اإلحصاءات السياحية  -
(، اذليئة العامة للسياحة والًتاث 2020-2011) احملدثة، الوطنية السياحة العامة لتنمية االسًتاتيجية -

 .الوطٍت
 .ي ابك مشُتواعلى موقع  2017أغسطس  21 نسخة زلفوظة ،الًتاث العادلي قائمة-موقع اليونسكو  -
واي ابك  على موقع 2017ديسمرب  03 نسخة زلفوظة اليونسكو، :مواقع الًتاث العادلي يف السعودية  -

 .مشُت
أُسًتجع  .اذليئة العامة للسياحة والًتاث الوطٍت، نبذه سلتصرة عن اذليئة العامة للسياحة والًتاث الوطٍت -

 .2019فرباير  4بتاريخ 
 .2014أكتوبر  27ُأسًتجع   .ليونسكو، امواقع الًتاث العادلي يف السعودية -
 .2019يناير  5أُسًتجع بتاريخ  .السعودية، ادلدونة -
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