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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 المقدمـــــة

أو رفثهٌة أكثدٌمٌة وإنمث هو جزء ٔ ٌتجزأ من  ٌثً فكر فثً لم ٌعد تلتخطٌط مجرد تر  

تلحثجة تلعملٌة لربط تلتصورتت وتلمفثهٌم وتلنظرٌثت بثلوتقع تلعملً. ومن هنث جثءت 

مشتركة أهمٌة إصدتر كتثج متخصص فً مجثل تلتخطٌط تلسٌثحً  تلذي أصبح  سمة 

لدٌهث من مقومثت  فرتعلى تطوٌر منتجثتهث تلسٌثحٌة بمث ٌتو بٌن جمٌع تلدول تلتً تعمل

فر تطبٌعٌة وبشرٌة وموتقع جذج سٌثحً على درجة عثلٌة من تلجثهزٌة. كمث تن تو

تسهم فً تحقٌق أهدتؾ تلتنمٌة للبٌبة تلمرتفق وتلخدمثت وتلتسهٌٕت تلسٌثحٌة تلرفٌقة 

تلسٌثحٌة تلمستدتمة بثعتبثرهث وتحدة من أهم تلقضثٌث تلهثمة وتلملحة فً صنثعة تلسٌثحة 

على تلمستوى تلدولً  قد برزت أهمٌة تلتخطٌط تلسٌثحً تلشثمل وتلمتكثمللصرة. وتلمعث

من خٕل تلمسح تلذي قثمت به منظمة تلسٌثحـة تلعثلمٌــة. للتعرؾ على تجثرج تلدول 

 فً عملٌة تلتخطٌط وتلتنمٌة تلسٌثحٌة.

( 03)( ٌوجد أكثر من 0772ففً تلكتثج تلذي أصدرته منظمة تلسٌثحة تلعثلمٌة عثم )

وهو مث شجعنث على تلسٌر فً توجهثت  تجربة للتخطٌط تلسٌثحً من جمٌع دول تلعثلم،

تجثهثت وأكثرهث تطورتً فً مجثٔت تلتخطٌط تلسٌثحً تْومنهجٌة لمجثرتة أحدث 

ستدتمة بثعتبثرهث تلدعثمة تلمستقبلٌة تلحقٌقٌة تْ تلشمولً وتلتكثملً وتلمستند تلى عوتمل

لتنمٌة تِنشطة تلسٌثحٌة وفق  ت تلنوع من تلتخطٌط ٌشكل تْطثرهذللتنمٌة تلسٌثحٌة. ف

تلمٌزتت تلتً تتمتع بهث كل دولة وبمث ٌتنثسج مع طبٌعة ونوعٌة تلمقومثت تلسٌثحٌة فٌهث 

تحقٌق تٔستؽــٕل تِمثــل للموترد تلسٌثحٌة  على وعوتمل تلجذج تلسٌثحــً تلقـــثدرة

 للبٌبثت تلسٌثحٌة. لقـــدرتت تلتحملٌـــةقثً لـــوف

فقد تنثول تلكتثج أحدث تٔتجثهثت وتلمفثهٌم وتلتجثرج تلسٌثحٌة  ،تؤسٌسثً على مث تقدم

وبمث ٌتنثسج مع تِهدتؾ وتلطموحثت تلمشتركة بٌن تلدول تلمختلفة تلتً بدأت خٕل 

 شك هتمثمثً خثصثً بتطوٌر وتنمٌة إمكثنثتهث تلسٌثحٌة، ؤإتولً  لمثضٌةت تلسنوتت تلقلٌلة

لى تِهدتؾ تلسٌثحٌة ٔ ٌمكن تحقٌقهث إٔ من خٕل خطط وبرتمج سٌثحٌة إأن تلوصول 

مع حثجثت ورؼبثت ومتطلبثت تِسوتق تلسٌثحٌة تلعثلمٌة،  محكمة قثدرة على تلتعثمل

لى إوتعكس مكونثت وفصول هذت تلكتثج هذه تِهدتؾ وتلتوجهثت تلتً سعى تلمإلفون 

فصول تمثـــل  ستةكتثج بمدخله تٔسترتتٌجً ٌتكون من تحقٌقهث وعلٌه فإن هذت تل

وفق هللا لعملٌة تلتخطٌط تلسٌثحً مع تلتؤكٌد على عوتمل تٔستدتمة  تلشمولٌة وتلتكثملٌة

تلجمٌع خدمة للعرتق تلحبٌج وتقدٌم مثدة علمٌة تنثسج طلبتنث تٔعزتءلتحقٌق تلتقدم 

 ثلمستوى تلعلمً.بوتٔرتقثء 

 

 نتلمإلفو   
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 فً التخطٌط السٌاحً ةنظرٌالمفاهٌم ال 1 ــ1

تقثء بثلتنمٌة تلسٌثحٌة تلمعثصرة وتطوٌرهث، ٓرسثسٌة لٌِعد تلتخطٌط تلسٌثحً تلركٌزة ت      

نمثطه أو هدترة تلنشثط تلسٌثحً بجمٌع عنثصرإكونه ٌمثل منهجثً علمٌثً لتنظٌم و ههمٌتأوٌكتسج 

 نثسبة.وتلمشثرٌع تلسٌثحٌة فً توقٌتثتهث تلموٌضمن تلتنفٌذ تلفثعل لتخطٌط تلبرتمج 

 :طبٌعة التخطٌط السٌاحً 1-1-1

عملٌة فكرٌة لهث منطق وترتٌج هو تلتهٌإ للمستقبل وتٔستعدتد له، وهو تلتخطٌط بشكل عثم       

 ٌبذل فٌهث تلجهد لتوضٌح هدؾ تلمشروع وتلبحث عن تفضل تلوسثبل لتحقٌق هذت تلهدؾ.

وتلتخطٌط ٌعنً محثولة تشكٌل تلمستقبل بثلصورة تلتً تنثسج تٔمثل وتلتطلعثت فهو تسلوج علمً 

دتؾ وتلوسثبل تلمستخدمة لتحقٌقهث وتوضٌح تلطرٌق تلذي ٌحدد تلسٌثسثت تِهوعملً للربط بٌن 

وتلتخطٌط ٌنطوي على عنصري تلتقدٌر وتلمرونة، تلتقدٌر  ،كٌفٌة تنفٌذهثلمرشد تو دلٌل بوصفه 

وبذلك تلمستقبلً لعنثصر تلعمل وتٔنتثج وتلظروؾ تلمحٌطة، وتلمرونة لموتجهة تلتؽٌرتت وتلتكٌؾ، 

تولً لوضع  تفكٌربثلتدبٌر وهو وٌبدأ تلتخطٌط حدتث، تِبتعد عن تلعشوتبٌة وتلوقوع تحت رحمة ن

 جرتءتت.ْثذ تتصورتت ٌنتهً بثلتنفٌذ وتتخ

دون تن ٌتبلور مفهومه ومحتوته من ولكن  ،قدم تلعصورأتلتخطٌط تلسٌثحً موجود منذ        

همٌته أرتبط ظهور تلتخطٌط تلسٌثحً وتطوره وكذلك إوعنثصره ومرتحله كمث هو علٌه تَن، تذ 

جتمثعٌة من نثحٌة إ - قتصثدٌةإسلوكٌة من نثحٌة وظثهرة  -ظثهرة حضثرٌةبوصفهث ببروز تلسٌثحة 

 تخرى.

فً تي عصر من  به همٌة وتعتبثر كبٌرٌن لم تحظؤقد حظٌت تلسٌثحة تلمعثصرة كنشثط تنسثنً بلو

جتمثعٌة وثقثفٌة وبٌبة إقتصثدٌة وإنجم عن تلنشثطثت تلسٌثحٌة تلكثٌفة نتثبج وتثثر  وتلعصور تلسثبقة، 

مر تلذي وتلشعوج فً تلعصر تلحدٌث، تِوعمرتنٌة كثن لهث تثر عظٌم ووتضح فً حٌثة تلمجتمعثت 

لى ضرورة تنظٌم وضبط وتوجٌه وتقٌٌم هذه تلنشثطثت للوصول تلى إهتمثم ْتستدعى توجٌه ت

سلوج أتٔهدتؾ تلمنشودة وتلمرؼوبة وبشكل سرٌع ونثضج وقد ترتج على ذلك تعتمثد وتبنً 

لتفسٌر جمٌع تٔنشطة تلسٌثحٌة متخصص ٌتنثول بثلدرتسة وتلتحلٌل وت بوصفه علمتلتخطٌط تلسٌثحً 

جل أوٌعمل على تطوٌرهث وتحسٌن مخرجثتهث، وظهرت تلحثجة لضبط وتوجٌه هذه تلنشثطثت من 

خصوصث بعد  ةتٔقتصثدٌ ةنفعمتٔجتمثعٌة وتلبٌبٌة، وتحقٌق تقصى درجثت تلو بٌةتلسل ثثرهثآ تلحد من

 فً كثٌر من دول تلعثلم. تن تصبح ٌنظر تلى تلسٌثحة على تنهث صنثعة ومصدر دخل تسثسً

جرتءتت ْنوتع تلتخطٌط تلتنموي تلقثبم على مجموعة من تأوتلتخطٌط تلسٌثحً نوع من        

مثل لعنثصر تلجذج تلسٌثحً تلمتثح أستخدتم إلى تحقٌق تستؽٕل وإتلمقصودة وتلمنظمة تلتً تهدؾ 

معٌثر لل وفقثً هدتؾ، وقد ٌؤخذ ِوتلكثمن، وٌمكن تن ٌكون تلتخطٌط تلسٌثحً وحٌد تلهدؾ تومتعدد ت

، وحسج تلمستوى تلمكثنً، قد ٌكون مد و تلطوٌل تِألقصٌر تو تلمتوسط تلزمنً شكل تلتخطٌط ت

دترة تلتنمٌة إسلوج أتلمحلً ومن منظور قلٌمً توو تلوطنً تو تْأتلدولً تخطٌطث على تلمستوى 

 .ٌثً تو ٔ مركز ثً تلسٌثحٌة تلمتبع، فقد ٌكون هذت تلتخطٌط مركزٌ

 

 تعرٌف التخطٌط السٌاحً:  2 - 1-1

ٌعرؾ تلتخطٌط تلسٌثحً بثنه )رسم صورة تقدٌرٌة مستقبلٌة للنشثط تلسٌثحً فً دولة معٌنة وفً مدة 

زمنٌة محددة( وٌقتضً ذلك بثلتؤكٌد تلعمل على حصر تلموترد تلسٌثحٌة فً تلدولة من تجل تحدٌد 

ثمج متنثسق تهدتؾ تلخطة تلسٌثحٌة وتحقٌق تنمٌة سٌثحٌة سرٌعة ومنتظمة من خٕل تعدتد وتنفٌذ برن
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سوتق تصثل بثٌِتصؾ بشمول فروع تلنشثط تلسٌثحً ومنثطق تلدولة تلسٌثحٌة تلمختلفة فضٕ عن تْ

 تلسٌثحٌة.

بدتبل  ٌعرؾ تلتخطٌط تلسٌثحً بؤنه )عملٌة تحدٌد تلعمل تلسٌثحً تلمستقبلً تلمنثسج من خٕل عدة 

 وتلحقثبق تلمتوتفرة(.وٌتحدد هذت تلعمل فً ضوء تلدرتسثت وتلبحوث وتحلٌل تلبٌثنثت 

ن ألى تلتخطٌط تلسٌثحً على تنه نشثط تقوم به تلجهثت تلرسمٌة فقط وتنمث ٌجج إٔ ٌنظر ن أوٌنبؽً 

ن أفرتد، لذت ٌجج ٌنظر تلٌه على تنه برنثمج عمل مشترك بٌن تلجهثت تلحكومٌة وتلقطثع تلخثص وتِ

تلمنظمة للقطثع تلسٌثحً، وبٌن تلجهثت ٌكون تلتخطٌط تلسٌثحً عملٌة مشتركة بٌن جمٌع تلجهثت 

تلحكومٌة تلمشرفة على هذت تلقطثع، ومقدمً تلخدمثت تلسٌثحٌة وتلمإسسثت ورجثل تٔعمثل، 

هدتؾ من مرحلة صٌثؼة تِ تً وتلمستهلكٌن لهذه تلخدمثت )تلسٌثح( وتلمجتمع تلمضٌؾ للسٌثحة، بد

 مج تلخطة تلسٌثحٌة.تلمرتد تحقٌقهث وتنتهثء بمرحلة تلتنفٌذ وتلتطبٌق لبرت

ن تلتخطٌط ٌرتبط بثلمستقبل وتلبٌبة تلدتخلٌة وتلخثرجٌة بمتؽٌرتتهث تلمختلفة، فثن معرفة تلمنثخ أوبمث 

لى جثنج تلعوتمل تلمإثرة على تنجثز إقلٌمٌة وتلمحلٌة تجثهثت تلسٌثحة تلدولٌة وتْإر على ثتلعثم تلمإ

عتبثر عند تلقٌثم بعملٌة ة تلتً ٌجج تن تإخذ بنظر تْتلقرتر بثلنسبة للسثبح ٌعد من تلمتطلبثت تلهثم

 تلتخطٌط تلسٌثحً تلنثجح.

 

 :هداف التخطٌط السٌاحًأ 1-1-3

نشطة تلقطثع تلسٌثحً، لكونه أسثسٌة تلتً تبنى علٌهث مختلؾ ٌعد تلتخطٌط تلسٌثحً تلدعثمة تِ      

طثر عمل مشترك إنمثطه. فهو ٌوفر أعلمٌث لتنظٌم وتدترة تلنشثط تلسٌثحً بجمٌع عنثصره وثً منهج

جثهثت تلتً تدترة تلموترد تلسٌثحٌة وٌزود تلجهثت تلمسإولة بثٔسثلٌج وتْإتخثذ تلقرترتت فً ْ

 ن تسلكهث ممث ٌسهل عملهث وٌوفر كثٌر من تلجهد وتلوقت وتلتكثلٌؾ.أٌجج 

عتمثد إنه ٌمكن تحقٌق عثبدتت سٌثحٌة دتبمة عن طرٌق أثبتت تلتجثرج فً تلعدٌد من دول تلعثلم ألقد 

 ن تتضثعؾ بثستمرتر.أتلتخطٌط تلسلٌم وتلمنثسج وٌمكن لهذه تلعثبدتت 

 هدتؾ منهث:لى تحقٌق مجموعة من تِإن تلتخطٌط تلوتعً وتلنثضج ٌسعى إ

دٌة قتصثطثر عمل منثسج  لتحسٌن تلمستوى تلمعثشً للموتطنٌن من خٕل تلمنثفع تْإفر تتو -0

حٌثء تطوٌر تلخدمثت تلعثمه وتلتً تشمل تلمنثطق وتِ تلعمل على و تلمتؤتٌة من تلسٌثحة.

 .وتلمنتجعثت

قتصثدٌة، وكذلك جتمثعٌة وتلحضثرٌة وتْوضثع تْرسثء برنثمج تطوٌر سٌثحً ٌنسجم مع تِإ -0

 مع فلسفة وتوجهثت تبنثء تلبلد تلمضٌؾ.

ووضع  وتلبعٌدة تلمدى، وكذلك رسم تلسٌثسثت تلسٌثحٌةهدتؾ تلتنمٌة تلسٌثحٌة تلقصٌرة أتحدٌد  -1

 جرتءتت تنفٌذهث.إ

تشجٌع تلقطثعٌن تلعثم وتلخثص ممث ٌإدي تلى  ضبط وتنسٌق تلتنمٌة تلسٌثحٌة تلتلقثبٌة وتلعشوتبٌة. -2

 .ستثمثر فً مجثل تلتسهٌٕت تلسٌثحٌةعلى تْ

ٔقصى حد ممكن وكذلك تقلٌل كلفة جتمثعٌة للنشثطثت تلسٌثحٌة قتصثدٌة وتْزٌثدة تلفوتبد تْ  -3

 .تدهور تلموترد تلسٌثحٌة وحمثٌة تلنثدر منهث منع تلعمل علىو دترة فٌهث.ستثمثر وتْتْ

فً   عملٌثت تلتنمٌة تلسٌثحٌةلمن تلدتخل وتلخثرج تلٕزم توفٌر تلتموٌل و تلمنثسبة صنع تلقرترتت -4

 .تلمنثطق تلسٌثحٌة تنظٌم تلخدمثت تلعثمة وتوفٌرهث فًو تلموتقع تلسٌثحٌة.

 .تنسٌق تلنشثطثت تلسٌثحٌة مع تٔنشطة تٔقتصثدٌة تٔخرى بشكل تكثملً وة على تلبٌبة تلمحثفظ -5
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 همٌة التخطٌط السٌاحً:أ 4 -1 -1

 علمٌثً  ثً همٌة فً تطوٌر تلنشثط تلسٌثحً، وذلك لكونه منهجبثلػ تِ تً تلتخطٌط تلسٌثحً دور إديٌ      

 تلمجعثٔتنمثطعه ٔن تلسعٌثحة نشعثط مركعج متععدد أتلسٌثحً بجمٌعع عنثصعره ودترة تلنشثط إلتنظٌم و

عناصةر  خمسةة معن، وٌتعؤلؾ (0-0) وكمعث فعً تلشعكل خعرىأقتصعثدٌة إٌتصل وٌتعدتخل معع قطثععثت 

وهً  (تعناصر الجذب السٌاحً والتسهٌالت والخدما ,النقل ,اتجاه المعلومات ,السائح)هً رئٌسة 

 .سٌثحًتلتروٌج لتسثس ِي تخطٌط ل

  

                         

 
  

 ةالسٌاحٌ منشأتالحدى الصوري مخطط  1-1شكل                     

 

 تٌة:همٌة التخطٌط السٌاحً بالنقاط اَأبراز إوٌمكن 

 و تلفندقٌة بشكل وتضح ودقٌق.أهدتؾ تلمإسسة تلسٌثحٌة أٌحدد تلتخطٌط تلسٌثحً   -0

 وأتلسٌثحٌة  ثذ تلقرترتت تلمنثسبة فً تلمإسسةموحد للعمل وتتخطثر إٌحدد تلتخطٌط تلسٌثحً   -0

 تلفندقٌة.

تلمإسسة  جهلمخثطر تلمستقبلٌة تلتً قد توتٌسثعد تلتخطٌط تلسٌثحً على معرفة تلفرص وت  -1

تجلج تلسٌثحة  رضهث.توتلتهدٌدتت تلتً تع ٕتو تلفندقٌة وكذلك تلتحدٌد تلمبكر للمشثكأ تلسٌثحٌة

من خٕل بٌع تلمنتج تلسٌثحً  تلكثٌر من تلعوتبد وتلمكثسج تٔقتصثدٌة تلمبثشرة وؼٌر تلمبثشرة

 .للسثبح

فً ٌسهل تلتخطٌط تلسٌثحً عملٌة تلرفثهٌة ولنثمٌة فً تطوٌر تلسٌثحة تعزٌز تجربة تلبلدتن ت  -2

 .دتء تلسٌثحً للمإسسة تلسٌثحٌة وتلفندقٌةتْ

نشطة تلسٌثحٌة قد تم تطوٌرهث وتسمٌتهث بشكل متكثمل ن جمٌع تِأٌضمن تلتخطٌط تلسٌثحً   -3

 خرى.لخدمة تلسٌثحة وتلحثجثت تلعثمة تِ

وتلتخطٌط  ة عدٌدة،ٌجتمثعٌة وثقثفٌة وبٌبإقتصثدٌة وإٌترتج على تلنشثطثت تلسٌثحٌة مشكٕت  - 4

 تلحلول تلمنثسبة فً حثلة حدوثهث.وضع  وأ ٕتن ٌستخدم لمنع حدوث هذه تلمشثكأٌمكن 

ٌدي وفر تلكفثءتت وتٌِ وكذلك ؾ.على تلمعطٌثت تلثقثفٌة وتلبٌبٌة فً منطقة تلهد وتلمحثفظة

 نوتعهث وتلتً ٌحتثجهث قطثع تلسٌثحة وتلنشثطثت تلسٌثحٌة تلمختلفة. أنٌة بمختلؾ فتلعثملة تل
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 ومتطلبات وفاعلٌة التخطٌط السٌاحً همٌةأ  1-2

 هتمام بالتخطٌط السٌاحً:اإل سبابأ 2-1- 1  
 هتمثم بثلتخطٌط تلسٌثحً وهً:لى تِإدت أسبثج تلتً هنثك مجموعة من تِ       

حدوث مجموعة من تلمتؽٌرتت على تلصعٌدٌن تلمحلً وتلعثلمً وتلتً تثرت على تلنشثط  -0

لم ٌكن لهذه فتلسٌثحً وتدفقه تلى تلبلدتن تلمتطلعة لضمثن تلحفثظ على تزتٌد تدفق تلسثبحٌن لهث. 

تلبلدتن دخل فً هذه تلمتؽٌرتت ممث جعلهث تهتم بثلتخطٌط تلسٌثحً وتتبثع منهج علمً فً تلعمل 

سٌثحً بدأ من تجرتء تلبحوث وتلدرتسثت وتلتعرؾ على تٔسوتق ووضع خطط تلتروٌج تل

 وتلتنشٌط تلسٌثحً.

  تؽٌر نمط تلسٌثحة وتطورهث تطورت سرٌعث وكثٌفث فً تلعقود تٔخٌرة من تلقرن تلعشرٌن، فلم تعد  -0

ن تلسثبحون تلسٌثحة هً تلسٌثحة تلقدٌمة تو تلسٌثحة تلثقثفٌة تلتً عرفت فً تلمثضً وتلتً كث

بل تصبحت تلسٌثحة فً تلعصر  .بثلتثرٌخ تو تٔستجمثم ٔهتمثمهمٌقومون بهث بدتفع شخصً 

تلحدٌث صنثعة هثمة من صنثعثت تلمستقبل توضع لهث تلخطط. وتلبرتمج وترصد لهث تٔموتل 

 بعد تن تشتدت تلمنثفسة وتعددت تلدول تلنثشرة للسٌثحة. وتزنثتوتلم

ط تلسٌثحً نتٌجة تنضمثم طبقثت تجتمثعٌة جدٌدة لم تعرؾ تلسٌثحة من ٌرجع تٔهتمثم بثلتخطٌ -1

قبل ولكنهث تنضمت بصورة من تلصور تلى مجثل تلسٌثحة وخثصة بعد تن تطورت تلصورة 

ج تلسٌثحً وبثلمكثن تلذي سٌكون وتلقدٌمة وتؽٌرت وتصبح تلفرد ٌهتم وٌتؤثر بكثفة مكونثت تلمنت

وتنوتع تلتسلٌة وتلترفٌه وتلمزترتت وتلرتحة وتٔستجمثم تلذي  فٌه وبوسثبل تٔتصثل وتلموتصٕت

سٌحصل علٌه وتلطعثم تلذي سٌتنثوله، لذت تصبح حرص تلدول وتٔجهزة على تلتسوٌق وتلتروٌج 

 تلسٌثحً وتلتؤثٌر فً تلسثبحٌن لكً ٌتخذوت تلقرتر بثلسفر وتلسٌثحة ومعثودته مرة تخرى.

وهثمة لدفع تلسثبح ٔتخثذ قرتر تلسفر ولمنع تلتردد وتلتؤرجح ٌعد تلتخطٌط تلسٌثحً وسٌلة فعثلة  -2

فً تتخثذ تلقرترتت تلخثصة بثلسٌثحة فؤن ؼٌثج تلتخطٌط عثدة مث ٌإدي تلى تلتخبط وتلعشوتبٌة 

تو  من تٔزمثت وتٔختنثقثتوٌجنج تلكثٌر ومنع تلتؤثٌر فً تلقرترتت تلخثصة بسفر تلسثبحٌن.

 تلك تلمإسسثت. هجهٌمكن تن توت تلكسثد تلذي 

 متطلبات التخطٌط السٌاحً: 1-2-2

 هنثك مجموعة من متطلبثت تلتخطٌط تلسٌثحً هً:    

    حــىي عاٍل مه انخثرج وانذراَــستـح وعهً مــح واضحــترؤَ تتمتع كفىءج ومذرتح  مالكاخوجىد ــ 0

     انمؤسسح انسُاحُح. وحسه انتصرف ازاء انتحذَاخ انتٍ تىاجهوانمهارج      

 ح ونتغطُح ــح اٌ متطهثاخ طارئـــتخصُض األمىال وتسخُر االمكاواخ وانمىارد انمتاحح نمىاجهــ 0

 االعمال انمطهىتح.    تكانُف     

 كلة )بدأ من ـتعدتدتت جثهزة لموتجهة تي مشـــفر تلوسثبل تلتً تسثعد على تستمرتر تلعمل وتستتو ــ1

تخدم لتوصعٌل تهعدتؾ ــعـتلخطعة وتنتهعثءتً بوسعثبل تٔتصعثل تلتعً تستلتً تسثعد على تنفٌذ  تلوسثبل  

دتؾ تلتوعٌععة تلكثملععة وتلشععثملة بثهععو تلععدتخلً وتلخععثرجً، بهععث وتجثوبععه معهععث(.وتعرٌععؾ ة ـععـتلخط

   ث.بمحثوره تلخطة ومعرفة تلجمٌع 

      منفذٌن مهرة ذويتعٌٌن وعتمثد تلتنسٌق على تعلى تلمستوٌثت تلمختلفة فً تلمإسسة تلسٌثحٌة إــ  2

 وكفثءة ٌقبلون تلتحدي وتلمسإولٌة تلملقثة على عثتقهم. خبرة      
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 خصائص التخطٌط السٌاحً الجٌد: 1-2-3

ٌمتثز تلتخطٌط تلسٌثحً تلجٌد بؤنعه ٌركعز علعى تلمنعتج تلسعٌثحً وكعذلك علعى تلتعروٌج وتلتنسعٌق       

تلتعوتزن بعٌن تٔهعدتؾ تٔقتصعثدٌة وتٔجتمثعٌعة وتلبٌبٌعة ضعمن تطعثر تلتنمٌعة تلسعٌثحٌة  سلوج ٌحققؤب

 عدة من تهمهث: خصثبصتلشثملة وتلمستدتمة، وتلتخطٌط تلسٌثحً تلجٌد ٔبد تن تتوتفر فٌه 

معر بنعثءتً علعى تلمتثبععة ذت معث تطلعج تِإي تععدٌل أجعرتء إٌتقبعل  جًوتدرٌ تخطٌط مرن  ومستمر  -0

 تلتؽذٌه تلعكسٌة(.) تلمستمرة

 جتمثعٌعععة وتلثقثفٌعععة وتلبٌبٌعععة قتصعععثدٌة وتْل ٌتنعععثول جوتنعععج تلتنمٌعععة تلسعععٌثحٌة تْثمـتخطعععٌط شععع -0

  وتلسكثنٌة.

ن ٌسععمح بمشععثركة تلجهععثت جمٌعهععث ذتت تلعٕقععة فععً عملٌععة تلتخطععٌط أتخطععٌط مجتمعععً، بمعنععى  -1

 تلمختلفة.وبمرتحلهث 

 على لحثق تلضرر بعنثصر تلجذج تلسٌثحً تلطبٌعً وتلتثرٌخً، وٌعمل إتخطٌط بٌبً ٌحول دون  -2

 تٔجعرتءتت تلٕزمععة لصعٌثنتهث بشعكل مسععتمر، وٌضعمن تلمحثفظعة علٌهععث ٔطعول معدة زمنٌععة تعوفٌر 

 ممكنة.

 دتبرة مكثنثت وتلطموح ؤ تخرج من ْن ٔ تتجثوز تهدتفه حدود تأي أتخطٌط وتقعً قثبل للتنفٌذ،  -3

 وكثمن من موترد طبٌعٌة ومثلٌة وبشرٌة.هو متثح مث 

ن ِ ،تخطٌط مرحلً منظم، ٌتكعون معن مجموععة معن تلخطعوتت وتلنشعثطثت تلمتتثبععة وتلمتسلسعلة -4

       .تلسٌثحة عبثرة عن مدخٕت ومخرجثت
 ًالعالقات الواجب توافرها لنجاح التخطٌط السٌاح 

نجثح تلتخطٌط تلسٌثحً وجوج توفر ن من بٌن عوتمل إبعض كتثج تلتخطٌط تلسٌثحً، ٌرى     

 أربعة عٕقثت هً:

رتبثطث إن ٌرتبط أ ي منطقةأذ ٌحتثج تلنشثط تلسٌثحً فً إقتصثدي: عٕقة تلتخطٌط بثلنشثط تْ - أ

مكثنٌة إنشطة تلتً ٌمكن تن تإدي تلى تحقٌق زٌثدة متوتصلة فً تلدخول ووثٌقثً بمستوٌثت تِ

 ستخدتمهث.إو متصثص هذه تلدخولإعلى  قتصثد تلمحلًتْ

عتبثر تن تلتدفق تلسٌثحً إ، على ثً مترتبطة معن تلسٌثحة وتلبٌبة أعٕقة تلتخطٌط بثلبٌبة: نجد  ج ــ

ٌرتبط بعوتمل تلجذج تلسٌثحً تلمتمثلة فً تلمنثخ وتلمنثظر تلبٌبٌة تلطبٌعٌة وتلشوتطا وؼٌرهث، 

، وهنث تبدو وتلحدٌثة وؼٌرهثثرٌة نسثن فً تلمنثطق تلتثرٌخٌة تِو فً عوتمل جذج من صنع تْأ

 صول تلبٌبٌة.نقطة هثمة تتعلق بضرورة تلمحثفظة على تِ

  لى تلمنطقة تلسٌثحٌة: ٌكون من تلمٕبم تهٌبة تلمقٌمٌن لتزوٌد تلسثبحٌن إعٕقة تلتخطٌط بثلقثدمٌن  -ج 

رتء تلذهنً، ثمتثع تلنفسً وتْبثلمعلومثت تلتً تتٌح لهم تلمتعة تلذهنٌة، فؤن تزتوج كل من تْ

 خرى.أكثر رؼبة فً معثودة زٌثرة تلمنطقة مرة أٌجعل تلسثبحٌن 

جنبً: تذت كثن تلتخطٌط ٌهدؾ تلى زٌثدة موترد تلدولة من تلنقد عٕقة تلتخطٌط بتدفق تلنقد تِ -د

تٔجنبً، فثن نجثح تلتخطٌط تلسٌثحً ٌقثس، بثلنسبة للدول تلنثمٌة بصفة خثصة بمستوى قدرته 

تلتدفق من تلنقد تٔجنبً تلى تلدولة سوتًء من خٕل عثبدتت تلسٌثحة تلدولٌة تو من على زٌثدة 

 ً.موتل تِجنبٌة لٕستثمثر تلسٌثحخٕل دخول رإوس تٔ

 التخطٌط السٌاحً:اعلٌة زٌادة ف  1-2-4

لٌة تلتخطٌط تلسٌثحً فً تلمإسسثت تلسٌثحٌة تو تلفندقٌة ٔبد من توتفر مجموعة ثعهدؾ زٌثدة فب     

 :تًَوعلى تلنحو تمن تلمبثدئ 
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 التنبؤ الدقٌق: -آ

فً صنثعة تلسٌثحة بحكم خثصٌة تلخدمثت تلسٌثحٌة تلتً تتمٌز بعدم تستقرتر  ثً تلتنبإ ٌعد حٌوٌ     

 تلطلج علٌهث على مدتر )تلسنة، تلشهر، تٔسبوع، تلٌوم، تلسثعة(.

ٌعتمد على درجة تلتفثهم وتٔنسجثم بٌن معدي تلتنبإتت )تلتدفقثت(  تلفثعلثن تلتخطٌط تلسٌثحً فكذلك 

تلمدٌرون فً تلمإسسثت  إ تلمختلفة من جهة تخرى. فمثّسثلٌج تلتنبأمن جهة، وبٌن مطبقً 

و تلفندقٌة )مدٌر تلتسوٌق تلسٌثحً تو تلفندقً، مدٌر تلعٕقثت تلعثمة، مدٌر تلحجز...( قد ٔ أتلسٌثحٌة 

لى تطبٌق إو تلمجثٔت تلتً سوؾ ٌصثر أطٕع تفصٌلً مبثشر بطبٌعة تعمثل تلشركة إٌكونون على 

ولى مهمثت تلشركة تقرٌج تلفهم تلمشترك بٌن هإٔء جمٌعث، وذلك أفؤن من تنبإتتهم فٌهث، ولهذت 

 .ووضع توقعثتهم جهةلضمثن مٕبمة طرق تلتنبإ تلمستهدفة مع تلوتقع تلذي توت

 دعم االدارة العلٌا: -ب 

و أهً تن تقتنع تٔدترة تلعلٌث فً تلمإسسة تلسٌثحٌة  تلفثعلبرز مقومثت تلتخطٌط تلسٌثحً أن من إ   

خثص، وتن تمنح تؤٌٌدهث ومسثندتهث  بوجه عثم وتلتخطٌط تلسٌثحً بوجه تلفندقٌة بؤهمٌة تلتخطٌط

وتحمسهث للجهود تلتخطٌطٌة، فضٕ عن مسإولٌثتهث عن توفٌر تلمنثخ تلسلٌم تلذي ٌمكن كٕ من 

 تلمخططٌن وتلمدٌرٌن تلتنفٌذٌٌن فً تلمإسسثت تلسٌثحٌة تو تلفندقٌة من تلعمل كفرٌق وتحد.

 :التنظٌم االداري السلٌم:و لخطة سلٌمة وفاعلةا -ج

من تلمتفق علٌه تن تلتخطٌط تلسٌثحً هو تلوسٌلة تلوحٌدة لضمثن تحقٌق تٔهدتؾ، ولكً ٌتحقق    

ذلك ٌجج تن تتصؾ تلخطة بكونهث سلٌمة وفثعلة فً نفس تلوقت، وهنثلك تلكثٌر من تلشركثت 

، وخٌر وسٌلة لضمثن تد خطة كثنت فً تٔسثس ؼٌر سلٌمةٔعدتلسٌثحٌة تلتً تنفقت مبثلػ طثبلة فقط 

حتفثظ بعقل متفتح، ومرتجعة مستمرة و تلفندقٌة بثْأم تلمإسسة تلسٌثحٌة وخطة سلٌمة هً تن تق

و ٌجعل هٌبة تلتخطٌط فً تلمإسسة أ، وتن تحصل على تلتؤٌٌد وتلمسثندة تلذي ٌجعلهث فترتضثتهثْ

 ومتمكنة من تلدفثع عن تلخطة.و تلفندقٌة قثدرة أتلسٌثحٌة 

عدتد جدول تفصٌلً بثلمقثبل ٌشمل كل مث فً تلخطة من تخطثء إ، هً وتلخطوة تلتً تلً ذلك    

ن تقوم بؤختٌثر تٔفترتضثت تلتً تقوم علٌهث تلخطة وهذت بدوره أوتسبثج عدم توتفق وعلى تلمإسسة 

ٌسثعد تلتنظٌم تلسلٌم تلفثعل و ثعلة.ن تنتج عملٌة تلتخطٌط خطة سلٌمة وفأسوؾ ٌسثعد على ضمثن 

ختصثصثت لٓ دقٌقثً  تً د، فوجود هٌكل تنظٌمً ٌوفر تحدٌثحًعلى نجثح عملٌة تلتخطٌط تلسٌ

 دترٌة.تصثٔت وتدفق للمعلومثت بٌن تلتقسٌمثت تْ، وٌوفر قنوتت سلٌمة وفثعلة لٓوتلمسإولٌثت

 وضع سٌاسات ادارٌة جدٌدة: موضوعٌة التخطٌط: -د

دترٌة تلمختلفة للخطة مر هثم لضمثن تقبل تلمستوٌثت تْأن موضوعٌة تلتخطٌط تلسٌثحً إ     

ن ٌتبع تلمنطق تلموضوعٌة وتلخبرة وتلدرتٌة وتلمهثرة أ ثً وتلعمل على تنفٌذهث كذلك من تلمهم تٌض

 لضمثن رصثنة عملٌة تلتخطٌط وتٔبتعثد كلٌث عن تلمؽثٔة.

رشثدٌة محددة إجرتبٌة جدٌدة تمثل قوتعد إً وجود سٌثسثت لضمثن عملٌة تخطٌط فعثل ٌنبؽو     

نشطة تلمإسسة تلسٌثحٌة ، تن وجود هكذت سٌثسثت ٌشجع أتخثذ تلقرترتت فً مجثٔت وإدتء ولٓ

تٔدترة تلعلٌث فً تلمإسسة تلسٌثحٌة تو تلفندقٌة على تفوٌض جزءت من صٕحٌثتهث تلى تلمستوٌثت 

سترتتٌجً ورسم تلسٌثسثت تلربٌسة تلتً هث على مجثل تلتخطٌط تْهتمثمإ، وتركٌز دنىدترٌة تِتْ

 هدتؾ تلربٌسة للمإسسة وطبٌعتهث.تحدد تِ
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 مرونة الخطة السٌاحٌة: و دراسة السوق -ـ ه

همٌة بثلنسبة للعملٌة عد درتسة تلسوق وتحدٌد تلحصة تلسوقٌة من هذت تلسوق فً ؼثٌة تِت      

فثلتخطٌط تلسٌثحً تلسلٌم ٌحتثج تلى معطٌثت وبٌثنثت تسثسٌة، ومن تبرزهث تلتخطٌطٌة تلسٌثحٌة، 

 تلحصة تلسوقٌة وموقع تلشركة بثلمقثرنة مع تلشركثت تلسٌثحٌة تلمنثفسة فً تلسوق.

ٌنبؽً تن ترتفقه مرونة عثلٌة، فثلمإسسة تلسٌثحٌة تو تلفندقٌة علٌهث  تلفثعلن تلتخطٌط تلسٌثحً إ    

ذت مث وجدت من تلمبررتت تلموضوعٌة وتلعملٌة مث ٌدفعهث إفٌمث  ٌثحٌة ــتؽٌٌر تو تعدٌل فً تلخطة تلس

 تلى تلقٌثم بذلك وهذت مث ٌكسج تلمنظمة تلسٌثحٌة عملٌة تلتنفٌذ تلسلٌم لهث.

 :تخطٌطال مالكاتو كفاءة  والمراجعة السنوٌةنظام للمتابعة وجود  -و

ومرؼوبة، تن عملٌة  وبثنتظثم هً عملٌة ضرورٌة جدتً  ن مرتجعة تلخطة تلسٌثحٌة دورٌثً إ   

عن متثبعة تدقٌق تلخطة ونسج تلتنفٌذ وعلى  تلمرتجعة ٌجج تن تعتمد على بٌثنثت دقٌقة وحدٌثة فضًٕ 

صل بثلنسبة ٔنجثز تلخطة وتلتعرؾ بوضوح على تسبثج دترة تن ترتجع وتمحص بدقة تلتقدم تلحثتْ

 ٌجثبٌة تٌضث.تٔنحرتفثت تن وجدت وتلجوتنج تْ

ٌعتمد على فثعلٌة وكفثءة ومهثرة تلقثبمٌن علٌه، تن نجثح جهثز تلتخطٌط  تلفثعلن تلتخطٌط إ   

بشرٌة متخصصة ذتت مستوى عثٍل من تلمهثرة تلتخطٌطٌة، فثلمخططون  مٕكثتٌتطلج توتفر 

نشطة أدترة تلعلٌث وبٌن تلمتخصصٌن فً مختلؾ مجثٔت وتلسٌثحٌون هم حلقة تلوصل بٌن تْ

 (0-0) تلشكل  فً وكمث  تلشركة.

 

 
 حًالسٌالمواقع العمرانً لفاعلٌة التخطٌط  ٌوضح  2-1 الشكل                             

 

 خطوات ومستوٌات التخطٌط السٌاحً  3ــ 1

 :خطوات عملٌة التخطٌط السٌاحً 3-1 -1

 تً:َتشمل عملٌة تلتخطٌط تلسٌثحً عدد من تلخطوتت تلمتسلسلة وتلمترتبطة وهً كث    

 ولٌة عن حثجثت أعدتد تلدرتسثت تٔولٌة: ٌتم وضع تلدرتسثت تٔولٌة تلتً تتضمن مإشرتت إ

همٌة، وهذه تلمهمة تقوم أتلجمهور تلسٌثحٌة، وعن منثطق تلجذج تلسٌثحً تو تي موضوعثت ذتت 

 بهث دوتبر تلبحث وتلتطوٌر تو تلعٕقثت تلعثمة فضٕ عن تٔفرتد ذوي تلتخصص.
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 ِسثسً أهدتؾ تلمإسسثت تلسٌثحٌة وتلفندقٌة كشرط أهدتؾ: تبدأ هذه تلخطوة فً تحدٌد تحدٌد ت

ن شروط تحقٌق تلخطط ٔهدتفهث تلمرسومة بحٌث ٌمكن تعدٌلهث من خٕل تلتؽذٌة تلرتجعة م

 عدتد تلخطة ومرحلة تلتقدٌم تلنهثبً.إ)تلعكسٌة( خٕل عملٌة 

  ن جمٌع إجمع تلبٌثنثت وتلمعلومثت وتقٌٌم تلوضع تلرتهن للمنطقة تلسٌثحٌة، وتلجدٌر بثلذكر

هم تلجوتنج تلتً ٌمكن أن إتٔسثسٌة فً عملٌة تلتخطٌط و تلبٌثنثت وتلمعلومثت ٌشكٕن تلمدخٕت

 : هً مثٌؤتًجمع معلومثت عنهث

ه وتلصحٌة.... هٌثثر تلقدٌمة، تلمنتجعثت تلترفٌعنثصر تلجذج تلسٌثحً )تلبٌبة تلطبٌعٌة، تَ -ت

 تلخ(.

 .تلمرتفق وتلخدمثت -ج

 وسثبل تلنقل. -ج 

جهزة تلدولة كل حسج أرتء تلمسإولٌن فً آجتمثعثت وتخذ وتتطلج هذه تلمرحلة كذلك عقد تْ

سوتق تلسٌثحٌة، ٌضث ممثلً تلقطثع تلخثص بشؤن موضوعثت عدة منهث )درتسة تِأتخصصه و

 نفثق تلسٌثحً.... تلخ(.وجه تْأنفثقهم وإخصثبص تلسٌثح ومعدٔت 

  تحلٌل تلبٌثنثت وتلمعلومثت )تلمسوحثت(: وتشمل هذه تلمرحلة تحلٌل وتفسٌر تلبٌثنثت وتلمعلومثت 

عدتد تلخطة ورسم خطوطهث تلعثمة إجمعهث وتلخروج بحقثبق وتصحٌحثت تسثعد فً تم تلتً 

 وتلتفصٌلٌة.

 ذ تشمل عملٌة تحلٌل تلبٌثنثت ثٕثة محثور ربٌسة هً:إ

 تلسٌثحٌة من حٌث:تحلٌل تٔسوتق   ـا 

 تلتوقعثت تلمستقبلٌة )تلطلج تلسٌثحً(.*

 تحدٌد تلحثجثت من مرتفق تٔقثمة وتلخدمثت تلعثمة وخدمثت تلبنٌة تلتحتٌة. *

 تً:سرة تلفندقٌة كثَ: ٌمكن تحدٌد معدٔت تلطلج على تِفمثًٕ 

 

 قثمة / لٌلةمعدل مدة تْ× عدد تلسٌثح فً مدة زمنٌة محددة 

 قثمةشؽثل / تْمعدل تِ× فً مدة زمنٌة محددة عدد تللٌثلً 

 

  -:مثال

 سرة تلفندقٌة:على حسثج تلطلج تلٌومً على تِ

تللٌثلً فً  ددعنُان7ٍ  ةقثممعدل تْ 10000000 سىىَالعدد سوتح بلػ  ةتلفندقٌ ةرستِ عددحسج إ

 . ؤسنوٌ %75ة قثمنفثق وتْومعدل تْ َىو 365 ةتلسن

 

          
         فً سثبح تلسنة      لٌثلً   

     لٌلة          نسبة  تِشؽثل 
 سرٌر عدد  تٔسره  

 

ٌتم و وتعد مرحلة تحلٌل تٔسوتق تلمرحلة تٔسثس فً مرحلة تلتحلٌل تلمتكثملتلتحلٌل تلمتكثمل:  -ب

تلمتثحة تو تلمعطٌثت  فً هذه تلمرحلة من تلتحلٌل تلوصول تلى تٔستنتثجثت تلخثصة بثلفرص

 وتلمقدمثت تلسٌثحٌة، وكذلك تحدٌد تلعوتبق تلتً توتجه عملٌة تلتخطٌط تلسٌثحً.
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تٔجتمثعٌة وعنثصر تلجذج ومن تلعنثصر تلتً ٌنبؽً تحلٌلهث )تلخصثبص تلطبٌعٌة وتلعوتمل      

 تٔستٌعثبٌة(.، تلسٌثسثت وتلخطط تلمتوتفرة، تلطثقة نشطة تلسٌثحٌة، وتِتلسٌثحً

تحلٌل تلعنثصر تلمإسسٌة للقطثع تلسٌثحً على تلصعٌد تلعثم وتلصعٌد تلخثص وٌتضمن آلٌثت  - ج

ترتتٌجٌثت وتوفر تلقوتنٌن وتٔنظمة وتلقدرة ـــثت وتٔســـتلتنفٌذ وتلمتثبعة وتلمرتقبة وتلسٌثس

  .وبرتمج تلتعلٌم وتلتدرٌجتلمثلٌة 

تٔسثسٌة تلتً توفر تلمدخٕت تلربٌسة تلٕزمة لوضع  ة من تلتحلٌل تلقثعدةموتشكل هذه تلمه

 تلخطة تلتنموٌة تلسٌثحٌة.

 م تلبدتبل ٔختٌثر مث هو ٌعدتد تلخطة: ٌتم فً هذه تلمحصلة وضع تلسٌثسثت تلسٌثحٌة تلمنثسبة وتقٌإ

مٕبم ومنثسج منهث لتنفٌذ تلخطة، وكذلك ٌتم تحدٌد تلبرتمج وتلمشثرٌع تلتً ٌجج تنفٌذهث لتحقٌق 

 هدتؾ تلخطة تلسٌثحٌة.أ

 .تنفٌذ تلخطة: ٌتم فً هذه تلمرحلة تنفٌذ توصٌثتهث وبثلوسثبل تلتً ٌتم تحدٌدهث فً تلمرحلة تلسثبقة 

 تً تلخطة تلسٌثحٌة وتعدٌلهث تستنثدرحلة تقوٌم ٌم ومتثبعة تنفٌذ تلخطة تلسٌثحٌة: ٌتم فً هذه تلموتق

 .مر ذلكعة )تلعكسٌة( تذت تطلج تِتلمعلومثت تلتً توفرهث تلتؽذٌة تلرتجلى إ

 

 :المستوٌات المكانٌة للتخطٌط السٌاحً 1-3-2
وتفصٌلٌثً تكثر  تلمستوٌثت تلمكثنٌة للتخطٌط تلسٌثحً فً هذت تلمستوى تلمكثنً متخصصثً  عدت        

 :خرى، وعثدة ٌتضمن تفثصٌل عن جوتنج عدٌدة منهثفً تلمستوٌثت تلمكثنٌة تِ همن

 .تلتوزٌع تلجؽرتفً للخدمثت تلسٌثحٌة ومنشثت تلنوم -0

 .تلخدمثت وتلتسهٌٕت تلسٌثحٌة -0

 .منثطق وعنثصر تلجذج تلسٌثحً -1

 .شبكثت تلطرق تلمعبدة ومحٕت تجثرة تلتجزبة وتلمتنزهثت وتلمحمٌثت -2

 .تلطرق وتلمطثرتت ومحطثت تلسكك تلحدٌدٌةنظثم تلنقل على  -3

قتصثدٌة تولٌة وكذلك إتسبق كثٌر من خطط تلتنمٌة فً هذت تلمستوى تلمكثنً بدرتسثت جدوى        

دترٌة ، وكذلك تقٌٌم برتمج تلتنمٌة وتلهٌثكل تِت تلبٌبٌة وتٔجتمثعٌة وتلثقثفٌةدرتسثت لتقٌٌم تلمردودت

ٌضثً قوتعد تلتنظٌم تلمكثنً وتلتصمٌم تلهندسً، وتشمل مثل هذة تلدرتسثت ، وتوتلمثلٌة تلمنثسبة للتنفٌذ

 .كذلك على تحلٌل حركة تلزوتر وتوصٌثت متعلقة بذلك

 قلٌمًالتخطٌط السٌاحً على المستوى اإل:  

 ل ٔ تلحصر:ثتٔقلٌمً على جوتنج عدٌدة منهث على سبٌل تلمثه ٌركز تلتخطٌط تلسٌثحً فً مستوت    

 .تلعبور تٔقلٌمٌة ومث ٌرتبط بهث من طرق موتصٕت تقلٌمٌة ودولٌة بثنوتعهثبوتبثت  -0

 .نوتعهث وكثفة تلخدمثت تلسٌثحٌة تٔخرىؤمنشثت تلنوم ب -0

 .قلٌمٌةظٌم تلسٌثحٌة تِتنستثمثرٌة وتلتشرٌعٌة وهٌثكل تلتلسٌثسثت تلسٌثحٌة وتْ -1

 .عٕنثتوتْبرتمج تلتروٌج وتلتسوٌق تلسٌثحً  -2

، تلى جثنج تحلٌل قتصثدٌة وتلبٌبٌةجتمثعٌة وتْعتبثرتت تلثقثفٌة وتْٔت، وبرتمج تلتدرٌج وتلتعلٌم -3

 .تتدثثر وتلمردوتَ

 .سترتتٌجٌثت تلتنمٌة وبرمجة تلمشثرٌعأمرتحل و -4

تلمحلً  من تلمستوى كبرأتٔقلٌمً متخصص وتفصٌلً بدرجة وتلتخطٌط تلسٌثحً فً تلمستوى   

تن مستوى تلتخصٌص ٌعتمد على حجم تلدولة وحجم تٔقلٌم  ثً ، علممن تلمستوى تلوطنً صؽرأو
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لة قلٌمٌة فً دوإخطة  هتحوٌ ٔ مث ة تلمسثحة قد تحوي من تلتفثصٌلفخطة وطنٌة فً دولة صؽٌر

 .قلٌمًإخر آلى تخطٌط وطنً وإ، وقد ٔ تحتثج تلبٕد تلصؽٌرة تلمسثحة كبٌرة تلمسثحة

 ًعلى المستوى الوطنً التخطٌط السٌاح 

قلٌمً ولكن ٌؽطً تلتخطٌط تلسٌثحً فً هذت تلمستوى جمٌع تلجوتنج تلتً ٌؽطٌهث فً تلمستوى تِ   

 .قل تخصصثً وتفصٌٕ وعلى مستوى تلدولة بجمٌع تقثلٌمهث ومنثطقهثأبشكل 

 ًالتخطٌط السٌاحً على المستوى الدول 

تلمستوى على خدمثت تلنقل وطرق تلموتصٕت بٌن تقتصر عملٌثت تلتخطٌط تلسٌثحً فً هذت        

وربً وٌشمل هذت تلتخطٌط كذلك تحثد تِمجموعة من تلدول كمث هو تلحثل فً مجموعة دول تْ

تطوٌر وتنمٌة بعض عنثصر تلجذج تلسٌثحً تلتً تتوزع جؽرتفٌث فً عدة دول متجثورة كمث هو 

لك هنثك تلتخطٌط تلسٌثحً بٌن عدة دول فً لى جثنج ذإوربٌة تلحثل فً جبثل تٔلج فً تلقثرة تِ

 :مجثٔت تلتروٌج وتلتسوٌق تلسٌثحً وتلجدٌر بثلذكر تن تلمنظمثت وتلهٌبثت تلسٌثحٌة تلدولٌة مثل

حٌثنث تقدٌم تلدعم تلمثدي أمنظمة تلسٌثحة تلعثلمٌة ؼثلبث مث تشثرك فً مثل هذت تلنوع من تلتخطٌط و

 .وتلمعنوي تلكثمل فً هذت تلمجثل

 

 نظم المعلومات الجغرافٌة والتخطٌط السٌاحً: 1-3-3

لٌة تلمستخدمة فً تلوقت سرع تلنظم تَأحدث وأتعد تقنٌة نظم تلمعلومثت تلجؽرتفٌة من         

و تلمكتوج أؼرتض تخزٌن تلبٌثنثت ومعثلجتهث وتمثٌلهث بمختلؾ تشكثلهث سوتء منهث تلرقمً تلحثضر ْ

 شكثل بٌثنٌة وصور.أو تلمرسوم وتلممثل بخرتبط وأ

عطثء بعد مكثنً لبٌثنثت تي ظثهرة، تلى جثنج إولعل تلخبرة تلجؽرتفٌة لهذه تلنظم وتلمتمثلة فً 

 تنظٌم وتبسٌط وتمثٌل وعرض كم هثبل من تلمعلومثت.

همٌة كبرى من تلدرتسثت تلتخطٌطٌة تلمعثصرة أعطى لنظم تلمعلومثت تلجؽرتفٌة أن كل ذلك إ        

وتلتعرؾ على خصثبصهث ملٌثت تلتخطٌط وتلتصنٌؾ تلتً لهث عٕقة مبثشرة بعخصوصث تلك 

قرتر فً وضع تلحلول تلمنثسبة هث تلمختلفة، ممث ٌسثعد ذلك تلمخطط ومتخذ تلتؤثٌرتتوممٌزتتهث و

 ٌجثبٌثت هذه تلظثهرة )تلمكثنٌة( وتقلل من سلبٌثتهث.إصدتر تلقرترتت تلتً تعزز من إو

كم هثبل من تلبٌثنثت وتلمعلومثت عن تلموترد تلسٌثحٌة تلمختلفة تلسٌثحً وتحتثج عملٌة تلتخطٌط 

تلطبٌعٌة، وتلترفٌهٌة وتلعٕجٌة.... تلخ( وبدون توفر مثل هذه تلبٌثنثت ٌكون من تلصعج بمكثن نجثح 

تلتخطٌط تلسٌثحً فً تحقٌق تهدتفه حتى لو تم تعدتد تلخطة وتنفٌذهث. وتتطلج عملٌة تعدتد تلخطط 

ٌة حفظ وتنظٌم وتحلٌل وعرض تلبٌثنثت بطرق وتسثلٌج تسثعد على ذلك وتسهٌل فهم تلسٌثح

 تلمخططٌن فً تنثول هذه تلبٌثنثت وتحلٌلهث.

لكترونٌة وتلبرتمجٌثت وتطبٌقثتهث تلجثهزة فً ن تلتقدم تلكبٌر فً مجثل صنثعة تلحثسبثت تِإتٔ     

هدتؾ أستعثدة تعدٌل ومعثلجة وعرض تلبٌثنثت بطرق مختلفة تتنثسج مع إتسهٌل عملٌة تخزٌن و

و تلمخططٌن وذلك ضمن تطثر معرفً عرؾ بثسم )نظم تلمعلومثت( تلتً تزود تلمخطط أتلمستفٌدٌن 

 تخثذ تلقرتر.أبثلمعلومثت تلضرورٌة وتلمنثسبة لصنثعة و

لى تطور سرٌع وهثبل فً إمتصثعدة تدى  ن تلتقدم تلتكنولوجً وتلمعلومثتً تلمستمر بوتٌرةإكمث      

دى أمجثل صنثعة تلحثسبثت وتلبرتمجٌثت وتقنٌثت تٔستشعثر عن بعد وصنثعة تلخرتبط تٔمر تلذي 

لى ظهور نظم معلومثت جدٌدة ذتت بعد مكثنً عرفت بثسم نظم تلمعلومثت تلجؽرتفٌة إمنذ ذلك تلوقت 

دترة تلموترد تلطبٌعٌة فً منثطق إلتخطٌط ووقد تستخدمت هذه تلنظم منذ ظهورهث فً مجثٔت ت



05 

  

ستؽٕل تمثل لهذه تلموترد وتلمحثفظة علٌهث ٔطول مدة زمنٌة إجل تحقٌق أمختلفة من تلعثلم من 

 ممكنة.

وٌعرؾ معهد تلبحوث ٔنظمة تلبٌبة، نظم تلمعلومثت تلجؽرتفٌة على تنهث )مجموعة منظمة من 

وظفٌن وفنٌٌن، جمعت ٔلتقثط وتخزٌن وتحدٌد وتعدٌل حثسبثت تلٌة وبرتمج ومعلومثت جؽرتفٌة وم

وتقوم نظم تلمعلومثت تلجؽرتفٌة بعدة مهثم منهث،  وتحلٌل وعرض تلبٌثنثت ذتت تلبعد تلمكثنً بكفثءة(.

تدخثل تلبٌثنثت وتخزٌنهث وتصحٌحهث ومعثلجتهث وعرضهث بثشكثل مختلفة. وٌمكن لنظم تلمعلومثت 

تبط ومقثٌٌس تلرسم وتنشثء خرتبط مركبة وبسٌطة تلى جثنج عملٌثت تلجؽرتفٌة تعدٌل محتوٌثت تلخر

شكثل وتحدٌد حجثم وتِبعثد وحسثج دٔٔت تلمسثفثت وتلمسثحثت وتِتجمٌع وتحوٌل وقٌثس تِ

و أجدتول  وأو رسوم بٌثنٌة أختٕؾ، كذلك تقوم تلنظم بتمثٌل تلبٌثنثت فً خرتبط وجه تلشبه وتِأ

 .و تكثر من تلبٌثنثت معثً أن تجمع نوعٌن أنصوص مكتوبة وٌمكن 

ن مث توفره نظم تلمعلومثت تلجؽرتفٌة من قدرة فً تلتعثمل مع كمٌثت كبٌرة من تلبٌثنثت إ       

ن ٌجعل منهث تلوسٌلة تلمفضلة تلتً ٌمكن تتبثعهث فً أنوتعهث وبسرعة كبٌرة من شؤنه أوبمختلؾ 

ستخدتم تمثل للموترد وتلمعطٌثت أخطٌط سلٌم وجل ضمثن تأعملٌة تلتخطٌط تلسٌثحً، وذلك من 

ٌجثد تلحلول تلمنثسبة للمشكٕت تلتً ٌعثنً منهث إن ٌسثعد فً أتلطبٌعٌة وتلبشرٌة ومن شؤن ذلك 

سثس علمً سلٌم وشثمل ٌقلل من نسبة تلخطؤ فً تلعملٌة أسهثم فً تطوٌره على قطثع تلسٌثحة وتِ

 .خطٌطٌةتلت
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 سئلة الفصل االولأ

 

   المؤسسات السٌاحٌة  على مستوىهداف التً ٌحققها هم األأوضح طبٌعة التخطٌط السٌاحً و 1س

 .الفندقٌة

  

 هتمام بالتخطٌط السٌاحً ( دت الى اإلأسباب التً تٌة ) هناك مجموعة من األناقش العبارة اَ 2س

 

 هً متطلبات التخطٌط السٌاحً ؟ ما 3س

 

 ؟ٌجازإللتخطٌط السٌاحً الجٌد خصائص ؟ وضحها ب  4س

 

 ......4.... .3.... .2..... .1هناك اربع عالقات لنجاح عملٌة التخطٌط السٌاحً هً   5س

 

علٌة التخطٌط السٌاحً توافر مجموعة من المبادى و المعلومات ؟ اذكرها اة فدتتطلب زٌا 6س

 باٌجاز.

  

 .التخطٌط  السٌاحً فً المؤسسات السٌاحٌة أو الفندقٌةتبع بشكل متسلسل خطوات عملٌة ت  7س

 

 :فرت لدٌك المعلومات التالٌةاذا توإسرة الفندقٌة حسب عدد األأ  8س

 

 0000000عدد السٌاح فً السنة  –         

 اٌام 7قامة اللٌلٌة   معدل اإل –         

 ٌوم 563مدد اللٌالً فً السنة    –         

 %80قامة  نفاق واإلاإلمعدل  –         

 

 .هااعدد المستوٌات المكانٌة للتخطٌط السٌاحً موضحاا احد  9س
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 الثانًالفصل 

 التخطٌط السٌاحً على المستوى الوطنً

 

 الفصل مفردات

 

 الشاملعملٌات المسح السٌاحً :اوالا 

 

 تطوٌرها وعالقتها بالطلب السٌاحً و المناطق التً ٌتم العمل علىأتحدٌد المنتجات  :ثانٌاا 

 

 ناطق الجغرافٌة المشمولة بالتخطٌطالمكانٌة وتحدٌد المالمقومات  :ثالثاا 

 

 

 هداف السلوكٌةاأل

 ن:أعلى رتً رتءة هذت تلفصل سٌكون تلطثلج قثدبعد ق

 .عرؾ على عملٌثت تلمسح تلسٌثحً تلشثملٌت – 0

 .تلعمل على تطوٌرهث وعٕقتهث بثلطلج تلسٌثحً جريحدد تلمنتجثت أو تلمنثطق تلتً ٌٌ – 0

 .عتبثرتت تلمكثنٌة وتلمقومثت تلبشرٌة وتلمنثطق تلجؽرتفٌة تلمشمولة بثلتطوٌرحدد تٌْ – 1
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 عملٌات المسح السٌاحً الشامل 2-1    

 :مفهوم المسح السٌاحً  2-1-1     

تلمستوى تلوطنً عملٌة تلمسح تلسٌثحً تلشثمل للموتقع ٌؽطً نشثط تلتخطٌط تلسٌثحً على         

وتلمرتكز تلسٌثحٌة ومسح تلطلج وتلعرض تلسٌثحً، ومن ثم تلقٌثم بعملٌة تلتحلٌل للوقوؾ على 

عدتد تلخطة تلسٌثحٌة تلتً تتنثول إنشطة تلسٌثحٌة، ومن ثم حتٌثجثت تلفعلٌة من تلمشثرٌع وتِتْ

 سوتق تلسٌثحٌة بمنهجٌة علمٌة رصٌنة.لجذج تلسٌثحً وتِتطوٌر تلخدمثت تلسٌثحٌة ومنثطق ت

ٌقصد بثلمسح تلسٌثحً درتسة وتقع تلحثل لعملٌثت تلعرض وتلطلج تلسٌثحً وهذت ٌعتمد على   

حصثبٌة تلتً ٌتم جمعهث خٕل مدة تلمسح تلسٌثحً وتلتً دقة وكفثٌة و منثسبة تلبٌثنثت وتلمعلومثت تْ

ن تلمسح  تلسٌثحً ٌهتم بدرتسة قٌمة إذ إ. عملٌة تلتخطٌط تلسٌثحً وتطورهفً تعد تلركٌزة تٔسثسٌة 

ثرٌة وتلمعثلم تلتثرٌخٌة وتلمنشؤت تلسٌثحٌة وعٕقتهث بثلعوتمل تلمحٌطة  وتقدٌر تلموتقع تلطبٌعٌة وتِ

 بهث وتلمإثرة علٌهث. 

جرتء عملٌة إن إ ،عملٌة تلمسح تلسٌثحً تلضمثن تلعملً لنجثح تلعملٌة تلتخطٌطٌة دوبذلك تع 

سثسٌة فً تلتخطٌط تلسٌثحً لكن هذت تلنشثط  تلمسح للموتقع وتلمرتكز تلسٌثحٌة من تلمرتحل تِ

طلج توتفر تلوسثبل تلتً ٌحتثجهث تلمخططون وٌوتجة صعوبثت مرتبطة فً حسثبثت تلقٌم تلمنسوبة تٌ

قلٌمً ً تلمحلً وتْهمٌة تلترتث تلطبٌعأعن  تلى كل مصدر له عٕقة مع تلطلج تلسٌثحً فضًٕ 

 .وتثرٌخ تلمنطقة  أو تلبلد

ي بلد من أي تطور سٌثحً فً أر جزء من عتبهمٌة فقط وتنمث تأن تلمسوحثت تلسٌثحٌة لٌست ذتت إ 

   .بلدتن تلعثلم
 هداف المسح السٌاحً أ 2-1-2

 :همهثأهدتؾ لى تحقٌق مجموعة من تِإٌهدؾ تلمسح تلسٌثحً     

 جتمثعٌة وتلحضثرٌة أوتلمشثرٌع تلسٌثحٌة وبٌثن موتصفثتهث تلطبٌعٌة وتْ تحدٌد تلمنثطق -1

 .ثرٌةوتِ

  .هم تلمشثكل وتلمعوقثت تلتً توتجة عملٌة تلتطور تلسٌثحًأمعرفة  -0

   قثلٌم من حٌث تلتركٌج تلتوصل تلى تحلٌل وترتبط بعض تلعوتمل تلمتدتخلة فً تلمنثطق أو تِ -1

 .قتصثدٌة وتلثقثفٌة تلمشتركةجتمثعٌة وتْوتلبٌبة تْتلدٌموؼرتفً للسكثن  

 ستٌعثبٌة للمرتفق تلسٌثحٌة تلتً سٌتم تنشثإهث. تحدٌد تلطثقة تْ -2

 مراحل المسح السٌاحً: 2-1-3

  :للمسح تلسٌثحً ثٕث مرتحل تسثسٌة هً      

 :مرحلة مسح الطلب السٌاحًأ ــ 

 :نوعٌن من هذت تلطلج همث، ن هذة تلمرحلة مسح تلطلج تلسٌثحًتتضم  

 احة الداخلٌة والسٌاحة الخارجٌة السٌ 

ن تلهدؾ من مسح تلسٌثحة تلدتخلٌة أو تلطلج تلدتخلً هو تلتوصل تلى تمكثنٌة رفع مستوى إ     

تلطلج تلسٌثحً عن طرٌق رفع تلمستوى تلمعثشً تي دخول تلموتطنٌن وتحقٌق تلرفثهٌة لكثفة تفرتد 

طلج تلخثرجً بهدؾ تلتوصل تلى طثقة تلمرتفق تلسٌثحٌة وخثصة تمكثنٌة تلمجتمع وكذلك مسح تل

تنشثء وبنثء مرتفق سٌثحٌة تضثفٌة لسد تلحثجة أو تطوٌر تلمرتفق تلسٌثحٌة تلحثلٌة وكذلك تلتوصل 

م أجلهث تلسثبح تٔجنبً هً هل تلمنتجثت تلترفٌهٌة أتً من ؤتلدوتفع وتٔهدتؾ تلتً ٌ تلى معرفة

لهذت فثن تلخدمثت وتلتسهٌٕت تلسٌثحٌة تختلؾ  ثم تٔنشطة تلثقثفٌة وؼٌرهأخٌة ثثر تلتثرٌتلمعثلم وتَ

 .خثرجٌث  م كثن دتخلٌثً أأسوتء بثختٕؾ نوعٌة تلطلج 
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جمثلً للسٌثح تلوتفدٌن وتلذٌن ن مفهوم تلطلج هو عبثرة عن تلعدد تْإوبنثء على ذلك نجد     

لى إفثلطلج تلسٌثحً هو قٌثس حركة تلتدفق تلسٌثحً  ،تلسٌثحٌةٌستفٌدون من تلخدمثت وتلتسهٌٕت 

  .تلمنثطق تلدولٌة

تلذي ٌزود تلمخططٌن تلسٌثحٌٌن بثلبٌثنثت وتلمعلومثت وعلٌه تبرز تهمٌة تحصثءتت تلطلج تلسٌثحً 

وتلحقثبق وتٔرقثم عن تلنشثط تلسٌثحً بهدؾ تحقٌق تٔنتعثش تلسٌثحً من خٕل تلتخطٌط تلقثبم على 

 سس صحٌحة .أ

جهزة تلتخطٌط وتلمخططٌن تلسٌثحٌٌن وضع سٌثسة وتضحة لٕفثدة منهث ومن تلضروري أوعلى      

تلتركٌز على تلتؽٌرتت تلهثمة تلتً تدخل على تذوتق وعثدتت تلسٌثح وتلتنوٌع تلمتعدد ٔشكثل 

تللذتن  ٔتصثٔتل فً قطثع تلموتصٕت وتؼرتض تلسٌثحة تلمطلوبة ووسثبل تٌٔوتء وتلتقدم تلهثبأو

لى مستوى تلخدمثت تلمقدمة ع ثرإصعوبثت تلمسثفة وخلق نوعثً من تلحركة تلسٌثحٌة تلنشطة و ٔزتأ

 .للسٌثح

سثسٌة لكل بلد أو تقلٌم أو منطقة أو شركة أو شخص أتت تلسفر مسؤلة ضرورٌة وءحصثأن إ     

تلرجوع تلى بعض تلمعلومثت درتسة وتخطٌط وتطور تلسٌثحة. وعلى ضوء ذلك ٔبد من بٌرؼج 

نفثق تلسٌثحً ونوع تلخدمثت وتلتسهٌٕت تلتً سثسٌة تلمتعلقة بثلسٌثح وهً توزٌع تلسٌثح حسج تْتِ

  .قثمة بهثٌوتء وتلمنشؤت تلتً ٌرؼج تلسثبح تٌِرؼج تلسٌثح بهث وكذلك نوعٌة تْ

ربعة ألطلج تلسٌثحً تتكون من حصثبٌة تلمتعلقة بمسح تن عملٌة جمع تلبٌثنثت وتلمعلومثت تْإلذت ف

 :سثلٌج وهً كمث ٌؤتًأ

 ٌوتءسلوج سجٕت تْأ -0

ذ هنثك عدة إٌوتء عدتد تلسٌثح عن طرٌق سجٕت مإسسثت تْأسلوج لقٌثس ٌستخدم هذت تِ     

خص قدرة هذت تٔسلوج على ت وعلى تِتحصثءستخدتم سجٕت تٌٔوتء كؤسثس لجمع تْإمزتٌث من 

حجثم كبٌرة جدتً من شركثت تلسٌثح فثلحجم تلحقٌقً للسٌثحة عثدة ٌقثس بعدد تللٌثلً تلسٌثحٌة أقٌثس 

تللٌثلً ) ٌوتءت تْءتحصثإذ ٌقٌس هذت تٔسلوج إأو بعدد تلوتفدٌن حضورٌث  فً معدل طول تٔقثمة 

 .قثمة فً تلمنطقة تلسٌثحٌة( مبثشرة وكذلك طول تْسٌثحٌةتل

 تلحدودحصثءتت منثفذ إسلوج أ –0

، وٌفضل تلتدقٌق جثنج للبلدً ٌقوم بهث تلسٌثح تِسلوج بعدد تلزٌثرتت تلتٌزودنث هذت تِ       

 طة تلتدقٌق على تلحدود مثثوتن تتضمن تلمعلومثت بوس .ٔؼرتض  تلتسهٌٕت تن ٌكون مختصرتً جدتً 

 -:ٌؤتً

 .ٌز موتطنً تلبلد عن تلبلدتن تٔجنبٌةتم –

 .تمٌز تلمسثفرٌن تلقثدمٌن بهدؾ تلهجرة أو تلحصول على وظٌفة –

  .لزوترت جنسٌة قثمة تٔصلً أوتحدٌد تدق لبلد تْ –

  .للزٌثرة تحدٌد تلؽرض تلربٌس –

 .قثمة تلزوتر تلفعلٌة أو تلمتوقعةإكثر لطول أتحدٌد  –

همٌة معرفة أتحدٌد وتسطة تلنقل تلتً ٌستخدمهث تلزوتر عند مركز تلدخول ؤ بد من تٔشثرة تلى  –

من  تلبلد من مقومثت سٌثحٌة متعددة وتسهٌٕت متطورة وذلك هحجم تلذروة تلسٌثحٌة لمث ٌتمتع ب

 .ستمثرة تلمسح تلسٌثحًإخٕل 

 

 

 



00 

  

 فثق تلسٌثحً:نتسلوج تٔ - 1

تلتدقٌق على تلحدود أو تلمطثرتت  سثطةنفثق مبثشرة بوسلوج بصعوبة قٌثس تٌْتصؾ هذت تِ      

ن إأو بوتبثت تلدخول تٔخرى وتلتً تعطً عدد تلزوتر تلوتصلٌن وأحصثءتت تللٌثلً تلسٌثحٌة ؼٌر 

من دقة تقدٌرتت  سلوبثً عملٌث للتثبٌتأبٌن تحركثت تلسٌثح وثقثفتهم قد تعتبر   رتبثطوجود عوتمل تْ

  .نفثقتْ

جهعزة تلسعٌثحة تلرسعمٌة أم بهعث وخعرى معن تلتقعدٌر تقعأسعثلٌج تلمسعح تلسعٌثحً لوسعثبل أوتستخدم      

نفعثق تلسعٌثحً بضعرج ععدد تللٌعثلً جمعثلً تْإحصثء تلمركزٌة وتلبنعك تلمركعزي وٌحسعج تْ كدوتبر

قثم بثلٌوم أو تلزٌعثرة تلسٌثحٌة أو تلوتصلٌن فً معدل تٔنفثق تلٌومً  أو فً تلزٌثرة تلوتحدة وهذه تٔر

نفسهم عن تنفثقهم أ رٌتم تلحصول علٌهث لمسح تلبٌثنثت وٌتضمن تٔسلوج تلمبثشرة تحٌثنثً بسإتل تلزوت

نفثق فً تلٌعوم أو فعً تلزٌعثرة معن وتقعع سعجٕت سلوج ؼٌر تلمبثشر على تقدٌر رقم تْبٌنمث ٌشمل تِ

 .تلفنثدق وتلمطثعم ومإسسثت تلنقل تلمحلٌة

 :تسلوج تلمعثٌشة – 2

مسح  هتسلوج تلعٌش من قبل تلسٌثح فٌتضمن فٌ المحور االولسلوج على محورٌن ٌستند هذت تِ      

مبثشر ومقثبلة عٌنثت من تلزوتر وٌوتجه هذت تٔسلوج مشكلة تعدد تللؽثت تلتً تعد من معوقثت 

  .تلسٌثحجرتء تلمقثبلة وكذلك عدم دقة حسثج تٔنفثق تلسٌثحً من قبل إ

فٌتعلق بسكثن تلمنطقة تٔصلٌٌن وذلك من خٕل عملٌة تلمسح للمنطقة وتمكثنٌة  المحور الثانًمث أ    

، لكن كثٌر من تلسكثن فً بعض تلمنثطق ٔ ٌرؼج فً عملٌة تلتطوٌر حٌة فٌهثتطوٌر تلموتقع تلسٌث

 .حٌثنثً أجتمثعٌة وتلحضثرٌة أو تلبٌبة عرتؾ تْتتعثرض مع تلقٌم وتِ هنهث حسج رتٌتلسٌثحً ِ

فقد ٌرؼج تلسكثن فً تؽٌٌر تلوسثبل تلمستخدمة فً حٌثتهم تلٌومٌة وتلمعٌشٌة ولكن ٌٔرؼبون فً 

لجدٌدة من قبل نتشثر تلقٌم تإمن ظثهرة  ةجتمثعٌة تلمتؤتٌعملٌة تلتؽٌٌر تلفكري ضمن تلقٌم وتلعثدتت تْ

 .تلسٌثح مستقبًٕ 

 مرحلة مسح العرض السٌاحً     -ب 

درتسة عثمة لكثفة تلمقومثت وتٔمكثنٌثت تلطبٌعٌة وتلبشرٌة نه )ؤٌعرؾ مسح تلعرض تلسٌثحً ب     

ظوتهر تلمحٌطة بثلمنطقة ذتت تلعٕقة بثلقطثع تلسٌثحً طبقثً لٕسس تلعلمٌة وتلمنظمة لدرتسة كثفة تل

 .(تلسٌثحٌة

عن تلموترد تلطبٌعٌة وؼٌر تلطبٌعٌة تلحجر تٔسثس لنجثح تلخطة وتعد دقة تلبٌثنثت وتلمعلومثت       

وتلعملٌة تلتخطٌطٌة و تعد عملٌة مسح تلعرض تلسٌثحً من تلمرتحل تٔسثسٌة فً تلتخطٌط تلسٌثحً 

وٌدخل تلمسح تلسٌثحً كخطة ربٌسٌة فً تحدٌد تٔمكثنثت تلسٌثحٌة فً تلبلد ومث ٌمتلكه من مقومثت 

 .ختصثصثتتعتمد على عدد كبٌر من تلمختصٌن فً مختلؾ تْنهث إسٌثحٌة ولهذت ف

ولكن مع هذت فقد تختلؾ تلمسوحثت للعرض تلسٌثحً بثختٕؾ تلموتقع وتلمنثطق تلسٌثحٌة وتتبع 

 هث، فثنلعرض تلسٌثحًختلفت وجهثت تلنظر فً تلمسوحثت لأن إخرى وأطرق متعددة من منطقة تلى 

 .لمهنً للمسإولٌن عن تلتخطٌطتولى على خبرة ودرجة تلدقة فً تلتدرٌج تعتمد بثلدرجة تِ

لعرض تلسٌثحً ٌعتمد على ت فً تلمسوحثت تلسٌثحٌة هنسٌر علٌ فثن تلمنهج تلمحدد تلذي هوعلٌ

 -:مثٌثتً

 السٌاحً ذباالمكانات التجهٌزٌة للج: 

  .عٕقة بثلجثذبٌثت تلسٌثحٌة وهًوتشمل تٔمكثنثت تلتجهٌزٌة كثفة تلمقومثت أو تلفبثت تلتً لهث     

 -:تلجثذبٌثت تلثقثفٌة  وتشمل –أ 
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لوؾ كثلتصثمٌم تلمعمثرٌة تلعربٌة ؤوؼٌر تلم هكتشثؾ تلفرٌد من نوعؼرتبة تلطرتز تي جثذبٌة تْ – 0

  .وتٔسٕمٌة للمسثجد وتلمقثمثت وتلمؤذن وتٔدٌرة وؼٌرهث

إهث حسج تلفترتت وتلعصور تلمختلفة ووخصثبصهث ونشزٌثء وٌشمل تلمسح فٌهث نوع تِتٔزٌثء  –0

 .وكذلك تلفلكلور وتلحرؾ تلتقلٌدٌة

همٌتهث ألجمٌع تلعتبثت تلمقدسة وكذلك نوعٌة طرتزهث و وشثمًٕ  ثً وٌكون تلمسح عثمتلدٌن  –1

درتسثت مسحٌة عن تلموتسم تلدٌنٌة ذروة تلحركة تلسٌثحٌة  فضًٕ عن تٔقلٌمٌة وتلدولٌة  وشهرتهث

 دٌنٌة.تل

شهورة كن تلعرٌقة وتلرموز تلتذكثرٌة تلمثموتتضمن مسوحثت عن تِثثر تلتثرٌخٌة تَــ 2

 .عن مكثنتهث تلدولٌة وتٔقلٌمٌة ُوخصثبصهث وتثرٌخ نشوبهث فض

  ،وتشمل مسوحثت عن تلمنجزتت تلعمرتنٌة وتلنهضة تلعلمٌة فً كثفة تلقطثعثت :تلثقثفة تلمعثصرة –5

 .تلبنٌة تلسٌثحٌةثٌرهث على ؤوت

 :وتشمل ما ٌاتً الطبٌعً ذبالج –ب 

 ( شكال سطح االرضأرض )طوبغرافٌة سطح األ -اوَ

توقٌع رض من تلموتضٌع تلمهمة فً تلدرتسثت تلمسحٌة ٔختٌثر وتعتبر طوبؽرتفٌة سطح تِ      

وتلودٌثن وتلهضثج  شكثل سطح تٔرض هً تلجبثل وتلسهولأهم أو هتلمشروع تلسٌثحً ونجثح

 .ىوكذلك تلصحثر

من عوتمل تلجذج تلسٌثحً ولهذت  ُفثلمنثظر تلطبٌعٌة تلتً تتصؾ بهث تلمنثطق تلجبلٌة تعتبر عثم    

ن تلدرتسثت تلسٌثحٌة دتبمث تركز على نوعٌة تلجبثل وتربتهث ومدى صٕحٌتهث لٕنشثء وتلنقل ؤف

 .(رضٌةبثلتضثرٌس تِرض )ٌة تِوقد ٌطلق على موضوع طوبؽرتف .وتلخدمثت تٔخرى

كثر تلتضثرٌس مٕبمة لتخطٌط مدٌنة أو موقع سٌثحً هً تلتضثرٌس تلتً ٌترتوح تنحدتر أو أن أو   

( وٌجج تن  %35)  ـ( تمث فً تلمنثطق تلجبلٌة فٌترتوح تلمٌل ب %15( تلى ) 5.5مٌل سطحهث من )

( %5.5) حدتر أو تلمٌل تي تلتً هً تقل منٌإخذ بنظر تٔعتبثر بثن تلتضثرٌس تٔرضٌة تلقلٌلة تٔن

رضٌة تلشدٌدة تٔنحدتر أو تلمٌل ستصٕح تلتضثرٌس تِأمث أتلتصرٌؾ تلسطحً للمٌثة تعرقل تنظٌم 

ٌعرقل حركة تمكثنٌة تلوصول وسٕمة تلنقل وترفع من تكثلٌؾ تٔنشثء  ؤ ٌوجد فً تلتطبٌق  هفثن

ضً تلمخصصة للمبثنً وتلمرتفق ترمثلة ٔستصٕح تلتضثرٌس فً تِأتلعلمً لتخطٌط تلمدن 

ز من عوتمل تلجذج تلسٌثحً وذلك لمث ٌمتثُ ففً تلعرتق ٌعتبر تٔقلٌم تلشمثلً عثم .تلخدمٌة تلعثمة

على قمة أوعلى سبٌل تلمثثل ولٌس للحصر فهنثك  .به من جبثل عثلٌة ومنثظر جمٌلة ومنثخ سٌثحً

م فوق سطح  3657ربٌل حٌث ٌبلػ ترتفثعهث حوتلً أجبلٌة فً تلعرتق هً جبثل حصثروست فً 

 تر.م 2625 تلبحر وكذلك جبل بٌرة مكرون فً تلسلٌمثنٌة وٌبلػ ترتفثعة بحدود

رض لٕؼرتض تلسٌثحٌة وتلتً تخصص ستعمثٔت تِرض ِشكثل سطح تِأهمٌة أومن هنث تظهر 

رتضً تلتً عن تِ ُرض للخدمثت تلعثمة وتلخثصة تلمتعلقة بثلمشروع تلسٌثحً فضجزتء من تِأ

 .لهث عٕقة بثلنقل وتلمرور وتلمتنزهثت وحدتبق تلحٌوتنثت وتلمٕعج وتلدوتبر ذتت تلعٕقة بثلمشروع

 المسطحات المائٌة  ثانٌاا:

 :ٌؤتًوتشمل درتسة تلمسح تلسٌثحً للمسطحثت تلمثبٌة وهً كمث     

  .وتره( وتِصطنثعٌة)تْ و تلبحثر وتلبحٌرتت تلطبٌعٌة –أ 

 .هثر وتلجدتولنتِ –ج 

 .تلعٌون تلطبٌعٌة وتلمعدنٌة –ج 

  :تٌةوتتم تلدرتسة تلمسحٌة لبعض تلمصطلحثت تلمثبٌة حول تلنقثط تَ
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 .درجة تدفق تلمٌثه -

 .درجة حرترة تلمٌثه -

 .عرض تلبحثر وتلبحٌرتت وسوتحلهث -

 .سرعة وترتفثع تٔموتج -

 نوعٌة وكثثفة تلمعثدن فً تلمٌثه ) تلعٌون تلمعدنٌة ( -

 ة تلحٌثة فٌهثدتلثروة تلسمكٌة وم -

 .درجة تلتلوث -

 النباتات والغابات الطبٌعٌة  ثالثاا:

فلقد تهتمت تلدرتسثت  .تلطبٌعٌة عثمًٕ مهمث فً تلجذج تلسٌثحً ٌشكل تلؽطثء تلنبثتً وتلؽثبثت      

تلمسحٌة بدرتسة تلنبثتثت وتلؽثبثت وكذلك مدى تمكثنٌة نجثح بعض تلمؽروسثت أو تلتشجٌر ضمن 

 .تلموقع تلسٌثحً

همٌة تلدرتسة لنوعٌة تلمؽروسثت ومدى صٕحٌة تلتربة تلمٕبمة وتلمنثخ تلمٕبم لهث وذلك أتً ؤوت   

جمثل تلطبٌعة كمث تنهث تعتبر  فضًٕ عن لمث لهث من فوتبد متعددة منهث مصدتت للرٌثح وتنقٌة تلهوتء 

 .شعة تلشمس وتلرٌح تلضثرةأعثمل وقثٌة من تلضوضثء و

 :ٌؤتً ؼرتض تلسٌثحٌة ٌجج مرتعثة مثوعند درتسة تلموتقع وتحدٌدهث لٕ

 طبٌعة تلتربة ونوعٌتهث -

 .نوتع نمو تلنبثتثت وتلمؽروسثتؤب هطبٌعة تلمنثخ ومدى عٕقت -

عتبثرخصثبص تلموقع فعند تلقٌثم بثنشثء نظثم أو شبكة تلمؽروسثت تلخضرتء ٌوخذ بنظر تِ      

لهوتء تلنقً ت و أو تلبحٌرة وتلجبثلتجثة وقوة تلرٌثح تلتً تحمل من نثحٌة تلبحر إرضً مثل تِ

ثٌر تلرٌثح تلضثرة ٌجج تن ٌتم تنشثء منثطق شرٌطٌة خضرتء مرتبة فً ؤولحمثٌة تلموقع من ت

نهثر وتلبحٌرتت تحدد موتقع وفً تلموتقع تلتً تقع على سوتحل تِ .تجثة تلعمودي على تتجثه تلرٌحتْ

 .تلنبثتثت وتلمتنزهثت تلعثمة بثلقرج من تلمثء

 المناخ رابعاا:

همٌة أحد تلعنثصر أو تلفبثت تلطبٌعٌة تلتً تدخل فً عملٌة تلمسح تلسٌثحً وتبرز أٌعد تلمنثخ      

كثنت طبٌعٌة أو من صنع أمكثنٌة تٔستفثدة من تلمصثدر تلسٌثحٌة سوتء إهذت تلعثمل فً كونه ٌحدد 

لى تلموتقع تلسٌثحٌة تلمقثمة ع ستؽٕل بعضإففً ظل تٔحوتل تلجوٌة تلمرٌحة فقط ٌمكن  .تٔنسثن

( هذت من جهة ومن جهة و تلشوتطى وتلؽثبثت ،تلجثذبٌثت تلطبٌعٌة )كثلجبثل، وتلبحثر، وتلبحٌرتت

ودرجثت  قلٌل تلرطوبه ثثنٌة تعتبر تٔحوتل تلجوٌة وتلمنثخٌة نفسهث من شمس مشرقة وهوتء نقً

 .حرترة معتدلة من تلعوتمل تلمسثعدة فً تنمٌة ودٌمومة تلموتقع تلسٌثحٌة

 ُذت تعتبر عثمإوٌعد تلمنثخ عثمًٕ مهمثً فً تلعمرتن وتخطٌط  تلمدن وتلموتقع تلسٌثحٌة وخثصة      

 ضمن مفثهٌم تلجؽرتفٌة تلعمرتنٌة أو تلحضرٌة  هدرتجإمن عوتمل تلتشكٌل وتلذي ٌمكن 

هم أهمٌة درتسة تلمنثخ ضمن تلمنظور تلسٌثحً من خٕل عنثصر تلمنثخ أو مكونثته ومن أتً ؤوت

  :ٌؤتً عنثصر تلمنثخ وتلتً تدخل ضمن تلمسوحثت هً مث

 .درجة تلحرترة وتٔشعثع تلشمسً -

 .تلرطوبةنسبة  -

 .تلرٌثحسرعة  -

 .ت تلمنثخوتثدرجة نق -
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  ًاالمكانٌات الحالٌة أو التجهٌز الفعل 

 :تٌةتَسس تٔعتبثر ضمن هذه تلمرحلة تِ وٌإخذ فً     

 : ٌؤتًوتشمل على مث  :حرٌة تلنقل وتلوصول –أ 

طرق تلموتصٕت كثلسكك تلحدٌدٌة وتلمطثرتت تلدولٌة و ةوتلوطنٌ ةتصثٔت تلعثلمٌتْ .0

 وتٔقلٌمٌة.

 .وٌقصد بهث تلطرق تلدولٌة وتلوطنٌة ووسثبل تلنقل تلمختلفة تصثٔتسس تْأ .0

 .تً منهث تلسثبحؤٌ تلمسثفثت تلتً .1

 .وهً تلمسثفثت بٌن تلمرتكز تلمدنٌة ومنثطق تلجذج تلسٌثحًتلدتخلٌة  تلمسثفثت .2

 .سعثر بثلنسبة للطلج تلسٌثحًة تِمرون .3

 تلتً تعتمد على تٔتفثقٌثت وتلتعثون تلسٌثحً وكثٌرتً     تسهٌٕت تلنقل وتلموتصٕت تلحدٌدٌة .4

 .تٔخرىتعتمد على عٕقة تلدول مع تلدول مث     

           لتسهٌٕتت –ج   

  :ٌؤتً وتشمل مث

 .وذلك  بوجود  تلنشثطثت تلسٌثحٌة تلبحرٌة :ثت تلبحرٌة عتلمنتج .0

 فضًٕ  .وذلك لوجود تلرٌثضة تلشتوٌة ومث تحتثجه من وسثبل مٌكثنٌكٌة :ثت تلجبلٌة عتلمنتج .0

 .كونهث تصًٕ منتجثت صٌفٌةعن      

 :وتلحرترٌةثت تلمنثخٌة عتلمنتج .1

 تحضعٌر محطعثت وورشوسثبل تلنقل تلععثم وتلنقعل تلخعثص وتمكثنٌعة توفر ب تلنقل تلدتخلً ــ  .2

 تلتصلٌح.

 وذلك بثجرتء مسح مٌدتنً لعدد تٔشخثص تلعثملٌن فً تلقطثع تلسٌثحً :تلخدمً تلفنً تلمٕك. 3

 وكذلك مستوى تلتدرٌج وتلتؤهٌل تلسٌثحً.    

 مكثنٌة جردهث إوتشمل كثفة تٔحتفثٔت وتلعروض تلمسرحٌة وتلمعثرض و :تٔحدتث تلثقثفٌة. 4

 فً عملٌة تلتجهٌز تلفعلً للعرض تلمسرحً. 

 تلموتسم تلرٌثضٌة وإمكثنٌة تلطثقة تٔستٌعثبٌة فً هذه تلموتسم. .5

 تنشٌط وتقع تلتروٌج تلسٌثحً على تلمستوى تلوطنً وتلدولً. .6

 ٌز أو الموارد التكتٌكٌة        التجه

تلمرحلة بعد جرد كثفة تلفبثت أو تلعوتمل تلتً لهث عٕقة بثلجثذبٌثت تلطبٌعٌة وكذلك  هتً هذؤوت    

وهً  –لى تلمرحلة تلتكتٌكٌةإبثلعنثصر أو تلفبثت تلخثصة بثمكثنٌة تلوتقع تلحثلً ٔبد تن نتطرق 

 :تًؤٌ مث تلمرحلة تلتخطٌطٌة فً تلمسح تلسٌثحً وتشمل

 مكانٌة العمل           إ –أ 

نوتع تلخطط تلسٌثحٌة ووسثبل تنفٌذهث وتشتمل طثر تلبٌبً ِل ضمن تْــــمكثنٌة تلعمإوتشمل      

 :ٌؤتً على مث

تحدٌد تٔهدتؾ تلعثمة للتطور تلسٌثحً على مل تلخطة تلوطنٌة توتش :تلخطة تلوطنٌة تلسٌثحٌة .0

 تلوطنً وتلتخطٌط تلشثمل. طثرضمن تْ وتلنهضة تلسٌثحٌة 

ٌتم فً ذلك وضع تهدتؾ خثصة لتطوٌر تلقطثع تلسٌثحً و :تلخطة تٔقلٌمٌة أو تلمنطقٌة .0

  .ضمن تلبلد أو تلمنطقة

 .تنظٌم تلسٌثحة تلوطنٌة .1
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     تلتنشٌط وتلدعم لدوتبر تلتروٌج فً تلخثرج وتشمل دعم وتنشٌط وتوزٌع دوتبر تلدعثٌة ومكثتج  .2

  .بلدتزوٌد تلمكثتج بذوي تٔختصثص فً فن تلتروٌج تلسٌثحً لل فضًٕ عنتلسفر توزٌعثً جٌدتً 

ضمن تٔستٌرتد تٔخرى وٌعنً عٕقة تلدولة تجثرٌثً مع تلدول  :تلشبكة تلتجثرٌة تلخثرجٌة .3

 .وتلتصدٌر تلسٌثحً

وٌتم فً ذلك وضع تسس وتسثلٌج تكتٌكٌة لمستلزمثت تسترتتٌجٌة للنقل وتلموتصٕت  سٌثسة تلنقل .4

 للمستقبل.على تلضوء تلحثلً 

 الوسائل  –ب 

كثفة تلمعلومثت وتلبٌثنثت تلمتعلقة عن دوتبر تلسٌثحة ومدى فعثلٌة هذه تلحصول على  وٌتم هنث      

تلكثدر تلمتخصص فً إدترة تلفنثدق وبمختلؾ تلدوتبر فً تلنشثط تلسٌثحً وكذلك تلوصول تلى توفٌر 

موجود من فبثت وعوتمل سٌثحٌة ومع تمكثنٌة تلدول فً تلتموٌل  هو تلمستوٌثت متوتزنثً مع مث

 .تلحكومً أو تلخثص

 االمكانٌات العالمٌة للمنطقة أو االقلٌم أو البلد   –ج 
ٔبد من تٔشثرة تلى كٌفٌة نجثح وتشؽٌل تلمرتفق تلسٌثحٌة عندمث تتشثبه تلموتقع  ةوفً هذة تلفقر    

 مث وهذت .تلسٌثحٌة من حٌث تلمنثخ أو تلجثذبٌثت تلطبٌعٌة أو تلتثرٌخٌة أو تلدٌنٌة  وتٔجتمثعٌة تحٌثنثً 

تشثبه فً ٌث هنثك حتفرٌقٌث  بلدتنتسٌث أو  مثل بلدتن تلوطن تلعربً لبلدتن نرته وذكرنثه سثبقث بثلنسبة

 ً.كثفة تلنوتح

 

                                                            بالطلب السٌاحًعالقتها وٌرها ناطق التً ٌتم العمل على تطوالم او تحدٌد المنتجات 2-2

 
 تطوٌر الخدمات السٌاحٌة     2-2-1 

 
 تمٌزةحدى الخدمات السٌاحٌه المٌوضح ا  1-2شكل                                   

تن نجثح صنثعة تلسٌثحة ٌعتمد بثلدرجة تٔولى على نوعٌة تلخدمثت تلسٌثحٌة ومدى تطور       

 تعٕه. 0-0وكمث فً تلشكل  .تلعصر وبمث ٌتٕبم مع طبٌعة وذوق تلمستهلك تلسٌثحً

تلطلج ٔسثسٌة لدٌمومة تلجذج تلسٌثحً )تن عملٌة تلتخطٌط للخدمثت تلسٌثحٌة هً بمثثبة تلدعثمة ت

 .فً معظم تلموتسم( تلسٌثحً

تً تهمٌة بنثء وتطوٌر تلخدمثت مع تلتصثمٌم تلهندسعٌة للمرتفعق تلسعٌثحٌة فعً تلمنعثطق تؤومن هنث     

من تلنوتحً تلطبٌعٌة وتٔجتمثعٌة وكثفة تٔمكثنثت تلمتعلقة بثلوتقع تلحثلً تلممكن وتٔسثلٌج تلمتخعذة 

تصنٌفهث ومن ٔجرتء تلخطط تلسٌثحٌة تذت تتم وفق ذلك عملٌة تحلٌل تلبٌثنثت وتلمعلومثت تٔحصثبٌة و
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، ومن ثعم تجعرتء تلموتزنعة فعً تتخعثذ تول معٌنة خثصة ومعدة لهذت تلؽرضثم تنظٌمهث وتبوٌبهث فً جد

تن  .تلقرترتت تلتخطٌطٌة تلكفٌلة بتحقٌق تٔهدتؾ سوتء كثنت على تلمدى تلبعٌد أو تلمتوسط أو تلقرٌج

تلععذي تم تلمعقعول للؽعرض مسعؤلة تلتخطعٌط تلمعوقعً للمرتفعق وتلمصعثٌؾ تشععمل تحدٌعد طعرق تٔسعتخد

 .تنشثء تلمرتفق أو تلمركز تلسٌثحً ٌهدؾ تلٌه

 .لتطوٌر فً عملٌة تلتصنٌع وتلتكنولوجٌثت ج تطوٌر تلخدمثت تلعثمة تلى حركةكذلك ٌعود سب   

تذت تقتصرت تلخدمثت تلسٌثحٌة سثبقث على تٌٔوتء وتلطعثم فقط دون تلنظر تلى تهمٌة تلحثجة تلى 

 .(، وكذلك من ترتٌثده ثثنٌة )تلمعثودةتعتبر جزء من حثجة ورؼبة تلسثبح تلخدمثت تلتً

ٌثح وتتخثذ تٔجرتءتت تلكفٌلة ضمن ـــتلدول وتلمنثطق لجذج تلس سة بٌنــتلمنثف كذلك ظهور

 .سوحثت تلسٌثحٌة لؽرض تطوٌر نوعٌة تلخدمثت وتلوصول تلى تلتوزٌع تٔمثل لهثــتلم

لتخطٌط لذت ٔ بد من توضٌح تنوتع تخدمثت تلسٌثحٌة تلعثمة فً مجثل ومن ثم دخلت فكرة تلتطوٌر لل

 .تلخدمثت تلسٌثحٌة تلتً تشملهث عملٌة تلتطوٌر وذتت تلعٕقة بثلطلج تلسٌثحً

من تلخدمثت تلمترتبطة وتلمكملة تلوتحدة  ةة كنشثط أو صنثعة تتكون من مجموعتن تلسٌثح    

كلٌثً على وجود مقومثت جذج سٌثحة طبٌعٌة ٔنهث تعتبر ، تذ تن تلنشثط تلسٌثحً ٌعتمد ىلٕخر

، تذ رجذج مإثرة وفعثلةــــلتً تمتلك عنثصة تلقصد تــــتلمحرك تلربٌسً لجذج تلسٌثح بثتجثة جه

( من تلسٌثح ٌتنقلون من بلد تلى تخر بقصد زٌثرة تٔمثكن  %35مث نسبته ) تٔحصثبٌثت تن تثبتت

 .تلطبٌعٌة وتلمعثلم تلسٌثحٌة وتلترتثٌة وتلتثرٌخٌة

تلطبٌعً وتلمعثلم  ٌسثعد على تبرتز تهمٌة تلجذج تلسٌثحً هتمث بشثن تلعرض تلثثنوي فثن      

 تلسثبح ن كٕ من ؤن تلقول بثثرٌة وبٌعهث فً تلسوق تلسٌثحٌة، ومن هذت تلمنطلق ٌمكَتلتثرٌخٌة وت

وتلزتبر بحثجة مثسة تلى تلتفثعل وتلتكثمل بٌن مجموعة تلخدمثت تلمكونة للعرض تٔسثسً وتلثثنوي 

 .ة نسمٌهث صنثعة تلسٌثحةبحد سوتء لٌنتج عن ذلك صنثعة مرك على

ٌة فعثلة تسهم تسوٌق تٔدترتت تلسٌثحٌة وتلفندقٌة تلى تلتعثون وتلتنسٌق بقصد وضع خطة دفعوهذت مث ٌ

وتلتشثبك تلقطثعً مع تلقطثعثت تٔخرى كثلزرتعة وتلصنثعة  تلصنثعة من جهة هفً تطوٌر هذ

 .وتلخدمثت تلتجثرٌة وتلبنوك وتلمستشفٌثت وشركثت تلتثمٌن من جهة تخرى

لحفثظ على مقومثت تلجذج تلسٌثحة تلطبٌعٌة ومن جهة لتلفندقٌة  و لذلك تسعى تلمإسسثت تلسٌثحٌة

 -:لثثنوي وهًتعمل على تطوٌر تلخدمثت تلسٌثحٌة تلمكونة للعرض تلسٌثحً تتخرى 

 خدمات االقامة واالٌواء       -1

ثلفنثدق بسثبح وتلمتمثلة تقدم هذه تلخدمثت من قبل قنوتت متعددة وبؤشكثل مختلفة حسج رؼبة تل   

 : بثنوتعهث

 .كثلفنثدق تلتجثرٌة  وتلفنثدق تلسٌثحٌة وحسج درجثتهث تلمعروفة 

 خمس نجوم( جة تلممتثزة )فنثدق تلدر – أ

 ( نجوم تربعفنثدق تلدرجة تٔولى ) – ج

 ( نجوم ثٕثهفنثدق تلدرجة تلثثنٌة ) – ج

 ( متثنفنثدق تلدرجة تلثثلثة )نج – د

 ( نجمة وتحدةفنثدق تلدرجة تلرتبعة ) –ـه

تعتٌثدٌة وبسٌطة جدت حٌث  فنثدق تلشعبٌة وهذة تلفنثدق تقدم خدمثتتل من تلفنثدق هًخرآوٌوجد نوع 

 .م وطبٌعة تسعثرهث وهً ؼٌر مصنفةبتتٕ

 : اكبً السٌارات وتسمى بالموتٌالتفنادق ر -2



06 

  

ثدٌث على ــعتٌإوتقع ٌثرتتهم تلخثصة ـلرتكبٌن لستٌثح ــوهذت تلنوع من تلفنثدق ٌقدم خدمثت للس     

 . تلبعض تلتً تربط تلمدن تلكبٌرة مع بعضهث تلطرق تلسرٌعة

 :المنتجعات -3

ل فترة تلصٌؾ خذ هذه تلمإسسثت تلعمل تلرسمً وتسمى تلفنثدق تلتً تعمل خٕؤمث ت ؼثلبثً     

مث تلفنثدق تلتً تعمل خٕل فترة تلشتثء تسمى بثلفنثدق تلشتوٌة أ( ثٌؾتلمصبثلفنثدق تلصٌفٌة )

وتتمركز بثلقرج من منثطق سقوط تلثلوج حٌث تقدم خدمثت خثصة تتٕءم وحثجثت  ()تلمشثتً

 ُ، على سبٌل تلمثثل مشثهدة سقوط تلثلوج وتلمنثظر تلخٕبة تلمكسوة بثلثلج فضلٌهثإتلسٌثح تلقثدمٌن 

 .ؼرتض تلتزحلق على تلجلٌدثدمٌن ْعن تلسٌثح تلق

 :المخٌمات -4  

ورؼبثت تلسٌثح تلقثدمٌن تلى منطقة تلمخٌم ومن تلعوتمل تٔسثسٌة  مبوتقدم خدمثت تعتٌثدٌة تتٕ    

، جبثلٌثحٌة )ن مقومثت جذج ســـــع بثلقرج مــــع جٌد للمخٌم حٌث ٌقـــــلنجثحهث ٌتطلج تختٌثر موق

دترة كفإة قثدرة على إدترة إو هلٌإسهولة تلوصول  ( فضٕ عن.. تلخ.ثر، بحٌرتت ،، تنهؼثبثت

 .تلمخٌم

 البيوت العائلية: – 5

خذ تلطثبع تلعثبلً حٌث تدتر من قبل تلعثبلة تلمثلكة ؤعلٌهث تلبنسٌونثت وطبٌعة عملهث تتلتً ٌطلق    

وتٔم مسإولة عن تلمطبخ وتلمطعم وتٔبنثء  هللسكن حٌث ٌقوم تٔج بثدترة تلمشروع وتٔشرتؾ علٌ

لدتن من تلخدمثت متطور فً كثٌر من تلب. تلخ وهذت تلنوع .تكون مسإولٌتهم تقدٌم تلطعثم وتلتنظٌؾ

ستٌعثبٌة صؽٌرة قٌثسث بثلفنثدق ( وؼثلبث مث تكون طثقته تْتٔوربٌة على سبٌل تلمثثل )تٌطثلٌث، فرنسث

  .ن ؼرفةٌحٌث تصل فً تعلى تلحثٔت تلى عشر

  :الشباببٌوت  - 6

من تلمجتمع وهم تلشبثج من خٕل تسمٌتهث تبدو وتضحة حٌث خدمثتهث موجه تلى شرٌحة معٌنة      

ومعظم روتدهث من تلطلبة وذوي تلدخل تلمحدود لكون تسعثرهث مٕبمة وتكون منتشرة بشكل خثص 

كثرشٌوعث فً تلصٌن وتلٌثبثن وكورٌث وطبٌعة تْدترة فٌهث أوربٌة وفً بعض تلبلدتن تلعربٌة وتِ

 .تعثونٌة تي تدتر من قبل تلطلبة تنفسهم

 :السٌاحٌةالمدن والقرى والمجمعات  -5

تلشقق أو تلبٌوت تلسٌثحٌة  مل على تلفنثدق وتلدور أوتهً مجمعثت سٌثحٌة متكثملة حٌث تش       

وتكون خدمثتهث متنوعة وٌجج تن تتوفر فٌهث وسثبل تلتسلٌة وتلترفٌة وتلخدمثت تلفردٌة كثٔسوتق 

ذلك تلقرٌة تلسٌثحٌة ومثثل على  ،.. تلخ.تلتجثرٌة وتلبنوك ومستوصؾ صحً وصٌدلٌة ودتبرة برٌد

فً طٌبة زمثن قرج تلبترتء وتلقرٌة تلسٌثحٌة فً تلحبثنٌة فً تلعرتق وتلقرٌة تلسٌثحٌة فً شرم تلشٌخ 

  .. تلخ.فً جمهورٌة مصر تلعربٌة

    :خدمات االطعمة والمشروبات 2-2-2

 :وهً تلخدمثت تلمتعلقة بطعثم وشرتج تلسثبح وتشمل    

  .متنوعة خذ تشكثَؤتلتً ت تلفنثدقتلمطثعم تلموجودة فً  –أ 

بتصنٌؾ تلفنثدق ٌضثؾ لهث مطثعم تلخدمة تلسرٌعة  هشبأوٌوجد لهث تصنٌؾ  :تلمطثعم تلمنفردة –ج 

تلتً بدتت تنتشر فً تلبلدتن تلعربٌة بشكل ملحوظ وذلك بسبج تٔقبثل تلمتزتٌد من قبل تلنثس على 

 .هذت تلنوع من تلخدمثت

   تلمختلفة وتلمنتشرة بشكل وتسع وتلتً تقدم تلمشروبثت تلمتنوعة حسج رؼبة  :تلمشثرج بثنوتعهث –ج 

 .تلزبثبن
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خدمثت طعثم وشرتج . وتقدم .تلنوتدي وتلجمعٌثت ، مثٕ نوتدي تٔطبثء وتلمهندسٌن وتلمحثمٌن –د 

 .جتمثعً وتلترفٌهًسثسً لٌس تلربح بل تلجثنج تلثقثفً وتْ، ٔن هدفهث تِوبثسعثر معتدلة

ً وسثبط تلنقل ـــتلخدمثت تظهر وتضحة ف هة وتلمشروبثت  وهذـــــخدمثت تحضٌر تٔطعم – ـه

( وبدتت فً تٔونة تلبوتخر( وتلبحري )تلجوي )تلطثبرتت( ووسثبط تلنقل تلبري )تلقطثرتت

 ههلٌة تلمتخصصة بتحضٌر هذت تلنوع من تلطعثم وبٌعتٔخٌرة بعض تلفنثدق تلعثلمٌة وتلشركثت تِ

 .ذوتقهمأشبثع رؼبثتهم ولزبثبن كوسٌلة حدٌثة ْلى تإ

 :خدمات النقل 2-2-3

لى إلى تلمكثن تلسٌثحً ولذلك تصنؾ إصلً قثمته تِإن هذه تلخدمثت تشمل نقل تلسثبح من مكثن إ    

 :نوعٌن

 .ي تلنقل خثرج حدود تلبلد تٔقلٌمٌةأ خدمات النقل الخارجًـ أ 

عملٌة تٔنتقثل من منطقة تلفندق  ًٕ بثلنقل دتخل تلبلد تلمزتر مث ، وتلمتمثلةخدمات النقل الداخلً ـب 

 .ةتلسٌثحٌ تلسثبح تلى منطقة سٌثحٌة تخرى مثٕ من بؽدتد تلى مدٌنة تلحبثنٌةه تلمقٌم فٌ

ن خدمثت تلنقل مهمة جدت فً صنثعة تلضٌثفة وتلسبج فً ذلك ٌعود تلى تن تلسثبح ٔ ٌبحث فقط إ    

ث ٌفتش عن وتسطة تلنقل تلمرٌحة )تدفبة أو تي تٔقثمة وتلطعثم وتلشرتج وتنمعن تلفندق أو تلمطعم 

ولذلك  .( ونظٌفة وسثبق مثهر ودلٌل مثقؾ قثدر على تزوٌده بثلمعلومثت تلمطلوبة وتلدقٌقةتلتبرٌد

ن شركثت تبنت وكثٔت تلسفر وتلسٌثحة تلعثلمٌة تعدتد برتمج سٌثحٌة متكثملة من خٕل تلتنسٌق بٌ

وهذت مث تقوم بة وكثٔت  .حثجثت ورؼبثت تلسٌثح تتٕبم مع ، لتقدٌم خدمثتوتلشركثت تلفندقٌةتلنقل 

تلعربٌة تلمتمثلة بثٔقثمة فً تلفندق وتلنقل دتخل تلبلد تلمزتر فضٕ  تلبلدتنتلسفر وتلسٌثحة تلعثملة فً 

ذه وسثبط تلنقل مث ، ومن هعن  خدمثت تلتسلٌة وتلترفٌة وتلخدمثت تٔخرى تلتً ٌرؼج بهث تلسٌثح

 ٌلً:

هث وهذت تلنوع منتشر فً معظم تلبلدتن تلمطلة على تلبحثر وتلتً تنتشر فٌ ةتلعثبم تلفنثدق :البواخر -1

خذ ؤفرنسث، تونس، جمهورٌة مصر تلعربٌة، وتن تلبثخرة ت ،، تٌطثلٌثتلسٌثحة تلبحرٌة مثٕ تلٌونثن

وكذلك تلؽرؾ وتلصثٔت تلخثصة بثلطعثم وتلشرتج وتلحفٕت  ههٌكل تلفندق وتصمٌم

وقد بدتت بعض تلشركثت  .تلخ وتٔسوتق تلتجثرٌة..صثٔت تلرٌثضٌة وتلمسبح وتلتنستلو

دمثت تلعثلمٌة بثنشثء فنثدق كبٌرة عثبمة فً تلبحثر وتلمحٌطثت على شكل بوتخر ضخمة وذتت خ

 .رتقٌة لفبة معٌنة من تلسٌثح

وهذت تلنوع منتشر فً فرنسث وتنجلترت وتلٌثبثن وحٌث ٌكون ترتٌج  تلنقثلةلفنثدق ت – الحافالت -2

 .رضً للرتحة وتنثول تلطعثمتلسٌثحٌة على شكل طثبقٌن تلعلوي لجلوس تلسٌثح وتِ حثفلةتل

نهث شثن تلبوتخر وتلحثفٕت بتقدٌم خدمثت متقدمة من حٌث ؤشوفنثدق تلقطثرتت  – القطارات -3

وهذت تلنوع من تلقطثرتت ٌقدم خدمثت تلنوم حٌث  هووسثبل تلرتحة وتلتسلٌة وتلترفٌسرعة تلنقل 

توجد عربثت متصلة بثلقطثر مهٌبة على شكل ؼرؾ متكثملة تحوي جمٌع تلمستلزمثت تلمطلوبة ، 

 .تفضل مثثل على هذت تلنوع من تلخدمثت (tgv)  وتلقطثر تلفرنسً تلمعروؾ

فنثدق رتكبً تلسٌثرتت  حٌث تقدم هذه تلفنثدق تلخدمثت تلخثصة بثلسثبح أو تلمسثفر  – السٌارات -4

وكذلك سٌثرته تذ توجد ورشة عمل لتصلٌح وصٌثنة تلسٌثرتت وموقؾ سٌثرة قرٌج من ؼرفة 

 قثمتة ومن سمثت تلموتٌل موقعه على تلطرق تلسرٌعة إ

م ٔؼرتض تلنقل تلخثرجً للسٌثح وتلمعروؾ تن تعتبر من وسثبل تلنقل تلمهمة فً تلعثل  الطائرات -5

شركثت تلنقل تلجوٌة تتسثبق وتتنثفس فٌمث بٌنهث لؽرض تقدٌم تفضل وتحسن تلخدمثت للمسثفرٌن 

ً تلطثبرة ـــــــتبتدتء بمكتج تلسفر تي تلحجز وحصول تلمسثفر على تذكر تلسفر مرورت بفترة تقثمته ف
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معلومثت وتلرتحة وتلخدمة تلجٌدة وتٔبتسثمة تللطٌفة من قبل لسثعثت معٌنة ) تلطعثم وتلشرتج ( وتل

تلمطثر  صثلة ىـلإم تلطثبرة وٌركج تلحثفلة تلتً توصله ــــــن ٌنزل من سلألى إتلمضٌؾ أو تلمضٌفة 

. وبدأت بعض شركثت تلنقل تلجوٌة بثلتنسٌق زتم تلمتحركـــــخذ حقٌبته عبر تلحؤٌ م أوــــلتسثم ٌ

ع شركثت نقل برٌة  شركثت تؤجٌر تلسٌثرتت بتهٌبة سٌثرة خثصة حسج رؼبة تلسثبح ٌتسلم ــــم

 .ي مكثن ٌرؼج وفً تي وقت ٌحجأمفتثحهث من تلمكتج تلموجودة فً ترض تلمطثر وٌسلمهث فً 

موتلهث أستثمرت أ(  air- franceثت تلنقل تلجوٌة تلعثلمٌة مثٕ )تقدم نٕحظ بعض شرك مثفضٕ ع

بثلتنسٌق مع فنثدق  ( (sasوشركة  (  (le meredienتلمٌرٌدٌثن   فنثدق عثلمٌة مثًٕ فً بنثء 

( وتخذت على عثتقهث تعدتد برتمج Radisson sasصبح تٔسم تلتجثري تلمعروؾ )أرتدٌسون و

ماذا نستنتج من  .قثمة فً شركثتهث تلخثصةوتْ وأٌثبثً  ورحٕت خثصة لزبثبنهث تشمل تلنقل ذهثبثً 

ن ٌتصور أبٌن صنثعة تلنقل وصنثعة  تلفنثدق وتلمطثعم ؤ ٌمكن  ن تلعٕقة وثٌقة جدتً إنستنتج  ؟ذلك

ي بلد ٌمكن تن تتطور بمعزل عن صنثعة تلنقل ٔنهمث أن تطور تلصنثعة تلسٌثحٌة فً أي شخص أ

 .شكثلخر ؤ ٌمكن تلفصل بٌنهمث بؤي شكل من تِحدهمث تَأتوأمثن ٌكمل 

  :المحال التجارٌةخدمات  4 -2-2
أو  هوتشمل خدمثت تلمحٕت تلخثصة بثلهدتٌث حٌث ٌحتثج تلسثبح لشرتء هدٌة بسٌطة لزوجت     

ؼثلبث مث  .تو لنفسه لتبقى ذكرى من ذكرٌثت رحلته أو تقثربه من تلبلد تلمزتر ءهأو ٔصدقث هٔطفثل

تثخذ هذه تلهدتٌث بعض تلتحؾ  كثلمنثظر تلطبٌعٌة وتٔمثكن تلسٌثحٌة وتلثقثفٌة وتلدٌنٌة تلتً ٌشتهر بهث 

وكذلك قد تكون بعض تلمٕبس تلفلكلورٌة تلشعبٌة وتلحثجثت تلخزفٌة وتلبرونزٌة تلمصنوعه  .تلبلد

ثجثت كثلكثرتثت أو تلطوتبع فنٌة مثهرة وأخٌرت ٌحتثج تلسثبح من هذه تلمحٕت بعض تلح ثٌديب

 .. تلخ.وتلخرتبط تلسٌثحٌة وتٔفٕم

  الخدمات التكمٌلٌة 5 -2-2
تن تلخدمثت تلمسثعدة أو تلتكمٌلٌة تلعج دورت مهمث فً تكمثل صنثعة تلسٌثحة وجعلهث قثدرة على      

هذه تلصنثعة من تحدى ممٌزتتهث تكمل أو تتم من قبل  تنو .تلرد على حثجثت ورؼبثت تلسٌثح

 :قطثعثت تخرى وتلمتمثلة بثلخدمثت تٔتٌة

.. ٌبدو وتضحث من خٕل سلوكٌة تلسٌثح تن تٔقثمة وتلطعثم وتلشرتج .خدمثت تلتسلٌة وتلترفٌة –أ 

مثرسة ممثٕ ، صثٔت ل هفً تلمرفق تلسٌثحً ؼٌر كثؾ لذلك ٌتطلج توفٌر خدمثت تسلٌة وترفٌ

 .. تلخ .منثسبثتللتلرٌثضة ، حفٕت 

 .. تلخ .وتشمل تلهثتؾ وتلفثكس وتٔنترنٌت وتلبرٌد وتلطبثعة وتلترجمة :خدمثت تجثرٌة  –ج 

قثعثت  ؤةوهذت ٌتطلج تهٌ :خدمثت خثصة بثلمإتمرتت وتللقثءتت تلعلمٌة وتلسٌثسٌة وتٔقتصثدٌة –ج 

 .وجود كثدر متخصص فضًٕ عن  خثصة ومإثثة وتحوي على تلمستلزمثت تلمطلوبة

نثت ي قثعثت تٔحتفثٔت وتلمهرجثأكثلمٕعج تلرٌثضٌة وتلصثٔت تلفنٌة  :خدمثت رٌثضٌة وفنٌة –د

 .. تلخ ( .، تلنحت ،تلرٌثضٌة  وتلفنٌة ) تلرسوم

سوتق عن تلمتثحؾ وتِ ُوتلمجٕت فض تلصحؾز وتلمذٌثع وثتٔذتعة وتلتلف :تلخدمثت تلثقثفٌة – هـ

ثثرتلحضثرٌة وتلمرتقد تلدٌنٌة تلمقدسة وتلكنثبس وتلجوتمع وتٔدٌرة وتلجثمعثت وتَ تلقدٌمة

 . تلخ .وتلمدترس

، وتلعروض تلخثصة ي ٌشمل تلمٕبس كثٔزٌثء تلعربٌة، تلعبثءة وتلعقثلتلذ :تلترتث تلشعبً –و 

 .بثٔزٌثء تلشعبٌة

 . تلخ .لٌثت وتلعٌثدتت تلخثصة بثٔطبثءوتشمل خدمثت تلمستشفٌثت وتلصٌد :تلخدمثت تلصحٌة –ز 
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كثلمصثرؾ تلتجثرٌة وتحوٌل تلعملة وتلحصول على معلومثت  :تلخدمثت تلتجثرٌة تلمصرفٌة –ح 

  .بثسعثر تلعمٕت تلعثلمٌة

 

 .. تلخ ( .مثرككثت تلمطثر ) ختم جوتز تلسفر ، تلخدمثت تخرى مثل خدم –ط 

 لدتلسثبح خٕل فترة مكوثه فً تلب تٌة خدمثت تخرى ٌحتثجهث –ك 

 :تطوٌر مناطق الجذب السٌاحً  2-2-6
 تلكجذج وخدمثت تقدم فً  تمثل منثطق تلجذج جوهر تلخبرة تلسٌثحٌة )فثلسٌثحة هً منثطق      

، ورتحة ذهنٌة مستقثة من تجربة تلسثبح مع هذه تلمنثطق ومنثطق تلجذج هً تلعثمل تلذي تلمنثطق

ومنثطق تلجذج هً تلسبج  بٌن تلعرض وتلطلج أو مث بٌن معثدلة تلدفع / تلسحجٌحقق تلتوتزن مث 

 مث. فثلفنثدق وتلمطثعم ومحٕت تلهدتٌث وؼٌرهث كثٌرتلسثبح للسفر تلى جهة قصد معٌنة تلذي ٌدعو

 ؟ فمث فثبدة أو جدوى تلسفر ٌث ترى تعتمد جمٌعهث على وجود مث ٔ ٌقل عن منطقة جذج معٌنة وتٔ

( وقد عج أو تمثثل تثرٌخً أو صرح حضثريمثل ثقثفة شفمنطقة تلجذج قد تكون صؽٌرة )     

، تن فهم تلعٕقثت مث بٌن و تلشوتهد تلتثرٌخٌة وؼٌرهثتكون سلسلة من تلمنثطق تلخٕبة أو تلمتثحؾ أ

 .، أو تحٌثبهثد شرطث مسبقث لتطوٌر هذه تلمنثطقتٔنوتع تلمختلفة من منثطق تلجذج ٌع

وتحجثم ومجثمٌع مختلفة ومتبثٌنة،  فهً تؤتً بثشكثل .عج وضع منثطق تلجذج فً فبثتوٌص     

ذوتق تلسٌثح وتتجثهثتهم . كمث تن تهمٌتهث تختلؾ بثختٕؾ تةوتلكبٌر ةوتلمتوسط ةمنهث تلصؽٌر

، ، كذلك تلحضثرتتأو تلبحٌرتت لشوتطا. فثشكل عقبة تمثم تطوٌر هذة تلمنثطق، وهذت ٌورؼبثتهم

تل إ، لكن كٌؾ ٌتسنى تطوٌرهث هذت تلسوتلعثدتت وتلتقثلٌد هً منثطق جذجومرتكز ممثرسة تلشعثبر 

بصفثت فرٌدة قد ٔ ٌدركهث ٌقلق تلمنشثت تلمعنٌة بثلتطوٌر خصوصث وتن بعض منثطق تلجذج تتمتع 

  .، أو لنقل ٔ ٌقدرون على تقٌٌمهث بثلشكل تلذي ٌرته تٔخرونتلجمٌع

، تن تلعثمل تلمحدد فً عملٌة تطوٌر منطقة جذج ٌبث ٌمكن تن ٌكون منطقة جذجء تقركل شً    

بل كٌفٌة إدترة منطقة تلجذج موقعٌث ، وتحدٌد مث هٌة  ه.مث لٌس هو موجود أو مث ٌمكن بنثإسٌثحً 

لمنثطق فً فث .تلمنطقة ، ورسم صورة ذهنٌة عنهث لدى تلزتبرٌن ، وتلتعرٌؾ بثهمٌة هذه تلمنطقة

، أو لٌست ست هذه تلمنثطق بمنثطق جذج سٌثحًؾ بل بثلمٌٌٕن ، لكن لٌٌرة تعد بثٔتلعثلم كث

لى منثطق تجذج تلزتبرٌن وتلسٌثح تلٌهث وٌمكن إبثلمنثطق تلقثبلة للتحوٌل من خٕل عملٌة تلتطوٌر 

وٌمكن تجمٌع تكثر من نوع من منثطق تلجذج فً فبة  .حد عشر فبة مختلفةأترتٌج منثطق تلجذج فً 

 .ثً منطقٌ تً أو مجموعة وتحدة ، ممث ٌجعل من عملٌة تقسٌم تلسوق تلى قطثعثت تمر

 

همٌتها فً عشر بنوع من التفصٌل بالنظر أل الثنىذا الفصل مناقشة هذة الفئات اسنحاول فً ه 

 وهذة الفئات هً .صناعة السٌاحة بشكل عام وللتسوٌق السٌاحً بشكل خاص

 المناطق الطبٌعٌة  – أ

، رتضً تلزرتعٌة وتلصحرتوٌةمثل تِمثلتهث تلموترد تلطبٌعٌة أو خصثبص هذه تلموترد أومن      

، ً وتلحدتبقــــط بهذه تلمنثطق، تلمرتعوتلودٌثن وتلمنثطق تلجبلٌة وتلشٕٔت وتلطقس تلذي ٌحٌ

وتعثلى  هوبثلنظر ٔن هذه تلموترد هً من هبثت هللا سبحثننهثر وتلبحٌرتت وتلمنثطق تلمثبٌة ) تِ

  .، ولو تن هنثك منثطق طبٌعٌة لٌست بمتنثول تلجمٌعلؽثلج متثحة للنثس لٕستمتثع بهثفثنهث فً ت

، ة، مثل مدٌنة تلحبثنٌة تلسٌثحٌلتوفٌرهث للنثس بثحلى صورة تٔ تن هنثك منثطق تم تستثمثرهث تجثرٌثً 

لى تن تطوٌر ت ةٌته ومن تلمفٌد تٔشثروطورتهث لسعثدة تٔنسثن وتحقٌق رفثه ةتلطبٌعتلتً تستثمرت 

  .تً موتل كبٌرة جدأٌحتثج تلى رإوس  هتلموترد تلطبٌعٌة هذ
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 مناطق االعمال  – ب

ثبٌة وتلمإسسثت تلحكومٌة وهً عبثرة عن تلمرتكز تلتجثرٌة وتلمجمعثت تلصنثعٌة وتلم     

كمث تشمل هذه  .تٔمثكن تلمخصصة للتجثرة وتلصنثعة وتلمثل هتلذٌن ٌرتثدون هذتلشثخصة، وتلنثس 

، نشثت تٔعمثل على تختٕؾ تنوتعهثتلمنثطق مرتكز عقد تلندوتت وتلمإتمرتت ذتت تلصلة بنشثط م

وكذلك تلمنثطق تلربٌسٌة تلتً تتوتجد فٌهث تلمإسسثت تلصنثعٌة وتلتجثرٌة وتلخدمٌة على تختٕؾ 

 .مسمٌثتهثتنوتعهث و

 المناطق التارٌخٌة  – ج

حؾ وؼٌرهث من وهً تلمنثطق تلتً تحتضن تلحضثرة تلتثرٌخٌة وتلشوتهد تلشثمخة وكذلك تلمتث     

تل طثبلة ، وهذه جمٌعهث تحتثج تلى صٌثنة مستمرة وتنقٌج وؼثلبث مث تكلؾ تموتلمرتكز تلفلكلورٌة

، ٔ ٌمكن ومٌة / عثلمٌةتمثل ثروة وطنٌة / ق ، وخوفث من تندثثرهث ٔنهثللحفثظ علٌهث بشكل ٔبق

، بٌنمث توجد منثطق تثرٌخٌة شثخصة تمثل د منثطق تثرٌخٌة ذتت طثبع تعلٌمً. وتوجتعوٌضهث

منثطق جذج لمٌٌٕن تلسٌثح مثل تٔهرتمثت فً مصر وبعلبك فً لبنثن وبثبل فً تلعرتق وؼٌرهث 

 .كثٌر

 ٌة / الثقافٌة / الحضارٌة بناأل – د

، تذ توجد تلعدٌد من تلطرٌقة تلتً ٌعٌشهث مختلؾ تلنثس، وبٌبة تلعمل وتلعبثدةوهً عبثرة عن     

نوتع أعجثج تلسٌثح من مختلؾ إستحوذت على أبحٌث  ةثت وتلحضثرتت تلتً تتمٌز بثٔرتدتلثقثف

، وتحتثج صبحت مهددةأ، ٔن بعض تلحضثرتت تلمثٌرة ٌضث تحتثج تلى رعثٌة خثصةأوهذه  .تلعثلم

 .حٌثنثً ألى حمثٌة دولٌة إ

 قارب   صدقاء واألاأل – ـه

فثلعدٌد  .قثرج من تلدوتفع تلربٌسة للسٌثحةصدقثء وتِوتصر تلعٕقثت بٌن تِأتعد عملٌة تعزٌز       

قثرج صدقثء وتِولهذت فثن تِ .قربثبهم بشكل دوريأصدقثبهم وأمن تلسٌثح وتلمسثفرٌن ٌزورون 

تلعدٌد من  خصوصث عندمث تكون هذه تلزٌثرتت على نطثق وتسع وفًٌوصفون بمنثطق جذج سٌثحً 

، وفً تلٌثبثن تدفع ثلٌثت فً تلخثرج بتبثدل تلزٌثرتت، تشجع تلحكومثت وتلجتلدول مثل مصر ولبنثن

ذت مث تمت خثرج تلٌثبثن بهدؾ لقثء تلٌثبثنٌٌن إتلمإسسثت تكثلٌؾ مثل هذه تلزٌثرتت خصوصث 

 .قثربهمأصدقثبهم وؤب

 الطبٌة والعالجٌة – و

ردن وحمثمثت تعتبر تلمسثبح تلطبٌة ، مثل حمثمثت تلعلٌل فً تلعرتق وحمثمثت مثعٌن فً تِ     

وتلٌوم تمثل تلمنتجعثت وتلمرتكز تلطبٌة تلمنتشرة  .ولى مرتكز تلسٌثحة تلطبٌةأبثث فً برٌطثنٌث من 

تلكبٌر فً تنثمً ه ثرأللتقدم تلطبً وكثن  .نحثء تلعرتق منثطق جذج سٌثحً مهمة للؽثٌةأفً جمٌع 

، حٌث ٌتدفقون بثعدتد كبٌرة على ى تٔقثرج وتٔصدقثءوؼثلبث مث ٌرتفق تلمرض .مثل هذه تلمنثطق

 .مثل هذه تلمرتكز

 االحداث / المناسبات الخاصة  ــز

تلشعععبٌة ذتت نععثت ( وتلمهرجثًٕ ولمبٌععثد مععثتِحتفععثٔت تلسععنوٌة وتلدورٌععة )مثععل تلمهرجثنععثت وتِ    

( ومهرجععثن بثبععل وتلمتنبععً  وؼٌرهععث مععن  لكرنفععثل تلبرتزٌلععً وكرنفععثل هععثوتيمثععل تتلصععفة تلدولٌععة )

 .، وهذه تستقطج تعدتد هثبلة من تلزتبرٌن وتلسٌثححتفثٔتتلمهرجثنثت وتِ
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ج بثعتبثرهث حدثث عثلمٌث ٌجذ ،دتث تلخثصة تلمهمة فً هذت تلمجثلفثٔولمبٌثد تعد من تٔح       

، كذلك تلفضثبٌثت وفً كل دولة من دول رتسلً وكثٔت تٔذتعة وتلتلفزٌونتلسٌثح وتلزتبرٌن وم

فً تلعرتق ومهرجثن جرش فً ، مثل مهرجثن بثبل وجد مهرجثنثت تستقطج تلنثس تلٌهثتلعثلم ت

 .كثٌرتل، ومهرجثن تٔؼنٌة تلعربٌة فً مصر ومهرجثن بعلبك فً لبنثن وؼٌرهث تٔردن

  اتالحكوممقرات  – ح

فثلحكومثت  .قلٌمٌة وتلوطنٌة منثطق جذج ٔنهث تعتبر مقرتت ربٌسٌة للحكومثتتعد تلعوتصم تْ   

لى تجمٌل وتحدٌث تلعوتصم لتبدو بشكل ٔبق ومثٌر وذلك من خٕل تشٌٌد تلمتثحؾ وتلمسثرح إتمٌل 

، رومث ولندن ووتشنطن وكوتٔلمبور وهذه تلعوتصم، مثل .وتلسٌنمثت وؼٌرهث من تلشوتخص تلمهمة

 .وبثرٌس ودلهً وبثنكوك ودبً وعمثن وؼٌرهث تعد منثطق جذج سٌثحً مهمة

 الحدائق والمالعب  ــ  ك

معظم تلحدتبق وتلمٕعج ؼثلبث مث تشٌد فً تلمنثطق تلطبٌعٌة تلخٕبة حٌث تقوم تلحكومة وتلقطثع    

ٌدبثرك فً لندن تعد فحدتبق تلهث .ٔستقطثج تلنثس تلٌهثتلخثص بثٔهتمثم بتطوٌر مثل هذة تلمرتفق 

. وفً تلٌثبثن  توجد بق وتلمٕعج تلؽنثء فً ٔس فٌؽثس، وكذلك تلحثل بثلنسبه للحدتمعلمث عثلمٌث

ج  ــعن مٕعًٕ ــهذت فض .ٌع تنحثء تلعثلمــنثس من جمــؽة دولٌة ٌإمهث تلـحدتبق ومٕعج ذتت صب

، وهً تدر تربثح هثبلة على تتوسع فً تلعدٌد من عوتصم تلعثلمتصبحت وتلت دٌزنً تلشهٌرة تلتً 

 .وهً شركة وتلت دٌزنً تلعثلمٌة تلشركة تلتً تدٌرهث

 الدٌنٌة المناطق ــ  ل

، ٌن مكة تلمكرمة وتلمدٌنة تلمنورةومن تلمنثطق تلدٌنٌة ذتت تلصبؽة تلروحثنٌة بثلنسبة للمسلم       

، وتلفثتٌكثن بثلنسبة للمسٌحٌٌننجؾ تٔشرؾ وكربٕء  تلمقدسه بثلنسبة للمسلمٌن لوتلقدس تلشرٌؾ وت

كمث توجد  .عٕوة على وجود عشرتت تلشوتهد تلدٌنٌة لٕدٌثن تٔخرى فً تلهند ومثلٌزٌث وتلصٌن

 ( وتٔبمة تٔطهثر وتلصحثبة تلكرتم فً كل من تلعرتق وتٔردن وتلمملكةمرتقد تٔنبٌثء )علٌهم تلسٕم

 .تلعربٌة تلسعودٌة وتٌرتن وهذه تٔمثكن تلمقدسة تعتبرمحجث لمٌٌٕن تلمسلمٌن سنوٌث 

 مناطق جذب اخرى من صنع االنسان   ــ  م

، وهذه تلمنثطق هً من طبٌعٌة وتلمرتكز تلرٌثضٌة وؼٌرهثمثل حدتبق تلحٌوتنثت وتلمحمٌثت تل      

طبٌعٌة وهً بٕ شك تزتر من قبل تلكثٌر من صنع تٔنسثن وقد تكون من منثطق طبٌعٌة أو ؼٌر 

ت تلكثٌر من دول تلعثلم تبنً مثل هذه تلصروح لجذج تلسٌثح أوقد بد .تلنثس طلبث لٕستمتثع وتللهو

 .كمث حصل فً تلهند عندمث قثمت تلدولة بصٌثنة تثج محل ولبنثن فٌمث ٌتعلق بمنثطق تلجبل وجونٌة

 االسواق السٌاحٌة  ــ  ن

جل توفٌر معلومثت أسوتق تلسٌثحٌة سوتء تلدتخلٌة أو تلخثرجٌة منهث من ٕجرتء مسوحثت لإٌتم     

 :كثفٌة عنهث ٔؼرتض تلتخطٌط وعثدة تشمل عملٌثت تلمسح تلمتؽٌرتت تٔتٌة

  تعدتد وخصثبص تلسٌثح تلقثدمٌن وكذلك معلومثت عن خلفٌثتهم تلثقثفٌة وتلحضثرٌة وتهتمثمثتهم    

 .. تلخ .تلشخصٌة

   تعدتد وخصثبص تلعثملٌن فً قطثع تلسٌثحة وتلسفر 

  تنوتع تلسفر وتلسٌثحة ومعدٔت نشثط كل منهث. 

بنثء على تسس ثصة بثلمرتفق وتلخدمثت تلسٌثحٌة وتوضع عثدة معثٌٌر تي وسٌلة قٌثس خ     

كثفة للتنمٌة تلسٌثحٌة من جمع  ، ؤ بد عند تلتخطٌط ثً ومستوٌثت معقولة ومتفق علٌهث عثلمٌ

 ... تلخ.تلمعلومثت عن هذه تلمرتفق وتلخدمثت من حٌث تنوتعهث وتحتٌثجثتهث وطثقثتهث تٔستٌعثبٌة
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فر وتلطعثم م تنوتع هذه تلمرتفق وتلخدمثت تلسٌثحٌة مرتفق تٔقثمة تلمختلفة مرتفق تلســــومن ته

، تلبرٌد تلخدمثت تلصحٌة وتلسٕمة تلعثمة ،، تلتسوٌق، صرؾ تلعمٕتوتلشرتج خدمثت تلزوتر

 ... تلخ .وتٔتصثٔت

، بل وتٌضث للمنطقة وتلسكثن تحتٌة فثنهث مهمة لٌس فقط للسٌثحتل ىوفٌمث ٌتعلق بثلنقل وخدمثت تلبن

لى شكل رسوم وضرتبج وذلك مقثبل لدفع قٌمتهث ع تً تلمحلٌٌن وٌشكل وجود مثل هذه تلخدمثت مبرر

 .هم هذه تلخدمثتأمن دعم للنشثطثت تلسٌثحٌة تلمختلفة و هتوفرث م

 خدمثت تزوٌد تلمٌثه. 

 تلطثقة تلكهربثبٌة. 

 تلتخلص من تلنفثٌثت تلسثبلة. 

 تلتخلص من تلنفثٌثت تلصلبة. 

 تٔتصثٔت. 

 سكن تلموظفٌن وتلخدمثت تلمحلٌة. 

  تصرٌؾ مٌثة تٔمطثر 

 المشمولة بالتطوٌر المقومات المكانٌة وتحدٌد المناطق الجغرافٌة 2-3
 

 .مكثنٌة وبشرٌة تدخل فً تحقٌق تلعملٌة تلتخطٌطٌة ونجثح تلخطط تلسٌثحٌة بثنوتعهثهنثك مقومثت    

 .صنثعة تلسٌثحٌةتلوتن فكرة تلمقومثت تٔسثسٌة هً بمثثبة تلعنثصر تٔولٌة فً نجثح قطثع 

 .عٕقة فً تلتخطٌط تلسٌثحً وهً وعلٌة فٕ بد من توضٌح تهم تلمقومثت تلمكثنٌة وتلبشرٌة تلتً لهث

  :المقومات الطبٌعٌة 2-3-1

ومن هذت  .تعتبر تلمقومثت تلطبٌعٌة من تٔسس تلمهمة تلتً تستند علٌهث عملٌة تلتخطٌط تلسٌثحً      

هذت تلمجثل كؽثٌة بل كوسٌلة لتفهم تمكثنثت تلبٌبة  تدرس فً تلمنطلق فثن تلمقومثت تلطبٌعٌة ٔ

مدى مٕبمتهث للنشثط تلسٌثحً على تسثس تنهث تمثل تلمكثن تلذي ٌستطٌع تٔنسثن تلطبٌعٌة من حٌث 

 .تن ٌمثرس نشثطثته بصورة حرة دون قٌد أو حكم

فلقد تختلؾ تلكثٌرون حول تهمٌة تلمقومثت تلطبٌعٌة فً تٔنسثن فهنثك من ٌعطً تهمٌة كبٌرة فً 

 تلتثثٌر على تلتطورتت تلبشرٌة.

ثت تلطبٌعٌة وتلبٌبٌة تهمٌة كبٌرة فً حٌثة تٔنسثن فسكثن تلسهول ٌختلفون فً ؤ شك تن للمقوم     

ولٌست تلبٌبة تلطبٌعٌة عثمٕ بسٌطث بل هً فً وتقع  .تصرفثتهم وتفكثرهم عن سكثن تلجبثل وؼٌرهث

  .تٔمر تشتمل على عدد كبٌر من تلعنثصر تلمتدتخلة تلتً تحدث تثرهث مجتمعة على حٌثة تٔنسثن

كٌد تشكل تلبٌبة تلجؽرتفٌة أو بعبثرة تدق تلجثنج تلطبٌعً من هذه تلبٌبة سلبث أو تٌجثبٌث فً نشوء ؤوبثلت

 -ٌؤتً:مقومثت تلطبٌعٌة تشتمل على مث تل وعلٌة فثن .وتطور تلسٌثحة

 :الموقع السٌاحً  اوالً:
من  ثلمث له ن تحدٌد نشثط تلسٌثحة من حٌث تلموضوعثت تلتً ٌعثلجهث تلتخطٌط تلسٌثحً وذلكإ    

 .هنجثح تلمشروع تلسٌثحً وزٌثدة تلطلج علٌ فًتهمٌة كبٌرة 
، شثنه كشؤن تي من بٌن مجموعة تلموتقع تلسٌثحٌة ن موضوع تختٌثر تلموقع تلسٌثحً تٔفضلإو

فق تلكثٌر من نبعد تحقٌقه خثصة تذت ت ه، تذ ٔ ٌمكن تلرجوع أو تلتخلً عنعًموقع لمشروع صنث
ومشكلة تختٌثر موقع تلمشروع تلسٌثحً ٌرتبط  بعوتمل عدة بعضهث ٌتصل بثلنوتحً  .تلجهد وتلمثل

نتثج وتلنقل وؼٌرهث ومنهث مث تلطبٌعٌة تلتً نحن  بصددهث وبعضهث ٌتصل برتس تلمثل وتكثلٌؾ تْ
 .دترٌةجتمثعٌة وكذلك تلجوتنج تلسٌثسٌة وتٌْتصل بثلنوتحً تْ
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 :فضل هًمهمث فً تحدٌد تلموقع تلسٌثحً تِ تً تلتً تلعج دوروهذه تلمإشرتت أو تلعنثصر تٔسثسٌة 

  ولٌة:المواد األ –أ 

بصنثعة مث فقد تكون هذه  ةنوتع مختلفة تتٕبم كل وتحدأتتكون تلموتد تٔولٌة من عدة  عثدةً        

 .تلموتد خثمثت زرتعٌة أو نبثتثت طبٌعٌة أو معدنٌة وهً موتد مهمة من حٌث تٔنتثج وتٔستهٕك

سبل تنتثجهث وطرق وتسوتق وبمث تن صنثعة تلسٌثحة كبثقً تلصنثعثت  لهث موتدهث تٔولٌة و

موتدهث تٔولٌة كثلمقومثت تلطبٌعٌة من حثلة تلى حثلة ٌمكن تصدٌرهث، فهً ٔ تختلؾ من حٌث تكوٌن 

ٌة ذتت تٔستفثدة منهث فً سد حثجثت نفسٌة وتجتمثعٌة لٕنسثن وتلتً تتمثل فً تلحثجثت تلترفٌه

ولٌة فً صنثعة تلسٌثحة كثفة تلدوتفع تلتثرٌخٌة من روح تلعصر وتلتمدن. وتدخل ضمن تلموتد تِ

 .مكثنثت تلطبٌعٌةتْ

 :السوق –ب 

، وذلك لصلته بعملٌة ختٌثر تلموقع تلسٌثحًإسثسٌة فً ٌعتبر عنصر تلسوق من تلعنثصر تِ       

 .تلعرض وتلطلج

رتفثع مستوى تلمعٌشة وكذلك تقدٌم تلخدمثت إلكثثفة تلسكثن و تبعثً وٌختلؾ تلسوق من مكثن ٔخر 

 .لٌم تلمجثورةثتلسٌثحٌة ومنثفستهث لٕسوتق تٔخرى ضمن تلبلد أو تٔق

، وكذلك هوقع تلسٌثحً وتمكثنٌة تلوصول تلٌتثر فً تختٌثر تلم ه( للسكثن لفثلعثمل تلطبٌعً )تلجؽرتفً

ضمن تلموتقع تلجؽرتفٌة وتن تؤثٌر تلعثمل  ثر تحٌثنث بثلموترد تلطبٌعٌة ؤفثن حصول دخل تلفرد ٌت

 .فً توزٌع ونمو دخولهم تلسنوٌة تً مبثشر تلطبٌعً على تلسكثن تثثٌرتً 

فر فٌه تلخدمثت ت، فثلموقع تلذي تتوتلسٌثحً عن سوق تلبضثبع تلصنثعٌةوٌختلؾ تلسوق         

لتً تسثعد فٌه تحدى وسثبل تلتروٌج كثٔعٕن تلسٌثحً أو وتلتسهٌٕت تلسٌثحٌة بثلنسبة للسٌثح وت

تلخثصٌة تلفرٌدة للموقع تلسٌثحً تعد تسثسث مهمث لمنثفسة تٔسوتق تٔخرى كمث تن تختٌثر تلسوق 

لموقع تلنشثط تلسٌثحً قد ٌصبح مستقبٕ موقعث لعملٌة جذج تلصنثعثت تٔخرى وهذت مث ٌعزز عملٌة 

رض تلمتمثل فً تلخدمثت وتلحثجثت تٔسثسٌة وكذلك عن تلطلج تلتسوٌق عن طرٌق مقدتر تلع

 .تلسٌثحً

 الموارد البشرٌة: –ج 

لعملٌة تلمسح تلسٌثحً بمدى توتفر تلموترد تلبشرٌة  ثً ترتبط عملٌة تلتخطٌط تلسٌثحً وفق      

قتنثع إ، فثلمهثرة تلمتخصصة تإدي تلى زٌثدة  تلتخصص تلسٌثحً وتلفندقًتلحثضرة فً مجثل 

 .تلسثبح بثلخدمة تلسٌثحٌة تلمقدمة له وتشجٌعه على تكرتر تلمعثودة

مكثنٌة تلبشرٌة )تلطثقة وقد ٌرتبط مع مفهوم تلموترد تلبشرٌة تلعثملة ضمن تلعملٌثت تلتخطٌطٌة تٔ

عتبثرتت تلسٌثسٌة وتٔجتمثعٌة فً لّتوسع من تلموترد تلبشرٌة تبعث  ( وتلتً ٌكون مفهومثً تلبشرٌة

أو تبحث تلموترد تلبشرٌة تلمتخصصة وتلتً قد تكون مستخدمة  ًذي ٌهمنث بصورة تسثسٌة هتلبلد وتل

عن تلنشثط تلسٌثحً كمث هو فً  ة، ولهذت نٕحظ تن تلجهثت تلمسإولعن تستخدتم فً سوق تلعمل

 هٌل وتلتدرٌج للكثدر تلسٌثحًؤتٔهتمثم بثلتخطٌط نحو عملٌة تلتتلعرتق وتلدول تلعربٌة وتلعثلمٌة و

 .فثنشؤت تلكلٌثت وتلمعثهد لتخرج موترد بشرٌة علٌث ومتوسطة متخصصة بثلنشثط تلسٌثحً

 :النقل والمواصالت –د 

تً تلك ؤسثسٌة فً تختٌثر تلموقع تلسٌثحً، وتٌعتبر عنصر تلنقل وتلموتصٕت من تلعنثصر تِ      

تجثه تلخدمثت وخثصة خدمثت تلنقل وطرق تلموتصٕت ت هتٔهمٌة من خٕل تهمٌة تلسثبح وشعور
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تلى تلموقع تلمقصود لهذت ترى بثن تلسثبح ٌصرؾ تكثر أو تقل بقلٌل من نصؾ  هوتمكثنٌة وصول

( من مجموع  %43على تلخدمثت تٔولى وبحدود )  هتلنقل وتلنصؾ تٔخر ٌصرف علىموتله أ

 .مصثرٌفه على جمٌع وسثبل تلنقل تلبرٌة وتلبحرٌة وتلجوٌة

ي موقع أوٌعتبر نظثم وطرق تلنقل من تعظم وتهم تدتة وضعهث تٔنسثن لدعم تلمزتٌث تلمكثنٌة فً 

 :سٌثحً ٌختثره ومن هنث ٌمكن تن تقسم تلطرق وتلموتصٕت تلى ثٕث تقسثم هً

 .ع تلسٌثرتت وتلسكك تلحدٌدوتشمل كثفة تنوت –الطرق البرٌة (1

 .وتشمل كثفة تنوتع تلبوتخر ووسثبل تلنقل تلنهري – الطرق البحرٌة (2 

 .وٌقصد بهث كثفة تنوتع تلطثبرتت وتلمطثرتت –الطرق الجوٌة (3

 :غرافٌة االرض والتركٌب الجٌولوجًوطوب ثانياً:

 .بمث فٌهث من سهول وهضثج وجبثل رض تشكثل تٔرضؼرتفٌة تِووٌقصد بطوب       

نٌة كثفة وكذلك نوعٌة تربة مث جٌولوجٌة تٔرض فٌقصد بهث مث تحوٌه تٔرض من ثروتت معدأ

ؼرتفٌتهث وبثن هنثك عٕقة وثٌقة مث بٌن تلتركٌج تلجٌولوجً لٕرض وطوب هذلك فٌتلى  ، ومثتٔرض

بدرتستهث درتسة علمٌة دقٌقة على ضوء  ، تن تهتمعملٌة تلتخطٌط تلسٌثحً ولهذت فمن شثن تلمخطط أو

تهمٌتهث كعنصر أو كمقوم تسثس له تثثٌر بثمكثنٌة تطوٌر وتخطٌط تلمشثرٌع وتلقرى وتلمجمعثت 

  .تلسٌثحٌة

، كذلك على بعض ركٌج تلجٌولوجً على عنثصر تلمنثخؼرتفٌة تٔرض وتلتووتإثر طوب    

عثمًٕ مهمثً فً تلتطوٌر تلسٌثحً كثلنبثتثت تلبرٌة تلجوتنج تلحٌثتٌة تلتً ٌمكن تن تكون مصدرتً أو 

 .وكذلك تلحٌوتنثت وتلمٌثه

، فقد ضح لنث معرفة قشرة ونوعٌة تلتربةن درتسة ومعرفة طوبؽرتفٌة وجٌولوجٌة تٔرض توإ   

 .كزتت للمرتفق تلسٌثحٌةتتكون كلسٌة أو رملٌة بحٌث ٔ تسثعد فً تنشثء تلبنٌة تٔسثسٌة تلفوقٌة كثلمر

لى تلتخطٌط للسٌثحة من ثٌر كبٌر على عملٌة تٔستٌطثن تلبشري من جهة وعؤطوبؽرتفٌة تٔرض تول

ن كثرة تلنتإتت وتلتعرجثت تعٌق حركة تٔنسثن وتٔنتقثل بسهولة وهذت مث ٌإثر على إ، جهة ثثنٌة

طٌثؾ حٌثة تٔنسثن ضمن سٕمة تمكثنٌة تلوصول للمنثطق تلجبلٌة تلشثهقة وتلتً تكون بمثثبة تص

 .جمٌلة

كثر أتمث تلمنثطق تلسهلٌة وتلسهول تلسثحلٌة فتكون تكثر مٕبمة ٔنشثء وتطوٌر تلسٌثحة ٔنهث       

 .للمشثرٌع تلسٌثحٌة تلمختلفة ةً تنشثء تلخدمثت تلتحتٌة وتلفوقٌمرونة ف

خرى وخثصة أفثن تهمٌة هذت تلعنصر فً تلمجثل تلسٌثحً كبٌرة كلمث تتحد مع عنثصر  وتخٌرتً      

تلمنثخ  فٌعطٌهث صبؽة سٌثحٌة لنوع من تنوتع تلسٌثحة وهً سٌثحة تٔصطٌثؾ كمث هو تلحثل فً 

ؼرتفٌة تٔرض وجمثلهث ووعورتهث تصبحت تكثر تهمٌة وتقلٌم كردستثن( حٌث طوب)شمثل تلعرتق  

منهث ضمن  لٕستؽٕل تلسٌثحً ومن ثم تستطثع تلمخطط تن ٌحدد تٔمكثنٌثت تلتً ٌمكن تٔستفثدة

، تذت تن بعض تلحثٔت تلعثمة فً مجثل تلسٌثحة وتلتطوٌررض لٕؼرتض وتلخدمثت ستعٕمثت تِإ

من معثلم طبٌعٌة  همث ٌتصؾ ب رؼم هلٌإمكثنٌة تلوصول إنشثء مجمع سٌثحً ضخم وعدم إتعٌق فكرة 

 .كثر من ذلكأسٌثحٌة ٔن تلكلفة ستكون 

 تلنبثت تلطبٌعً  ثانثا8ً

نسثن فً زرتعتهث ٌتدخل تْ ٌٔقصد بثلنبثت تلطبٌعً جمٌع تلنبثتثت تلدتبمٌة وتلموسمٌة وتلتً    

 .وتشمل تلؽثبثت وتٔشجثر تلصحرتوٌة
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 :تلموترد تلمثبٌةراتعا8ً 

نوتع تلمسطحثت تلمثبٌة كثلبحثر وتلبحٌرتت وتٔنهثر وتلجدتول أوٌقصد بثلموترد تلمثبٌة جمٌع       

 .تلعٌون تلطبٌعٌة تلتً تشكل عثمل جذج سٌثحًوتلشٕٔت وكذلك 

      :البشرٌةالمقومات   2-3-2
، ومن خٕل ذلك ربٌسثً  ثً وٌقصد بثلمقومثت تلبشرٌة كثفة تلعنثصر تلتً ٌكون تٔنسثن فٌهث طرف      

 :نستطٌع تقسٌم تلمقومثت تلبشرٌة تلى

 :العناصر التارٌخٌةــ 1

فً تطوٌر تلسٌثحة وكذلك فً تلعملٌة تلتخطٌطٌة للسٌثحة وتعتبر ثر كبٌر أللعنثصر تلتثرٌخٌة       

  .تلجذج تلسٌثحً وتلحركة تلسٌثحٌةمن عنثصر  تلمعثلم تلتثرٌخٌة عنصرتً 

 ة تلى ٌومنث ــة وتلتذكثرٌــثرٌدت فً كثفة تلمعثلم  وتلرموز تٔــلقد ورث تٔنسثن حضثرة عرٌقة تجس

همٌة تلحفثظ أ، فلقد تدرك تلمخططون تلتً قثم بهث تٔجدتدت وتٔعمثل وتظهرت كثفة تلمنجزتهذت 

عٕمً ٌعكس مثضً أي ودتصثقسٌثحٌة ذتت مورد ت خدمثتعلى هذه تلثروة تلنفٌسة وتحوٌلهث تلى 

 .تمتنث تلعرٌقة

 هسٌق تلمنظم بثلحفثظ وتلصٌثنة لهذهتمت تلكثٌر من تلجهثت تلرسمٌة وبثلشكل وتلتنألذت فقد       

ً تلوطن ــــــن تلسٌثحة فإوتلحقٌقة تقثل  .جثنجل جذج سٌثحً ٌسر تلسٌثح تِــــتلرموز وجعلهث عثم

تلعربً هً سٌثحة تثرٌة بثلدرجة تٔولى ٔنه كثٌرت من تلدول وتلشعوج تٔوربٌة تحبذ رإٌة تثرٌخ 

 .(ؼٌرهثعونٌة وتلحضثرة تلٌونثنٌة و، وتلحضثرة تلفرحضثرة وتدي تلرتفدٌن)تلحضثرتت   

تلعربٌة فً تطوٌر وصٌثنة هذه تلمعثلم على ضوء  تلبلدتنهتمت معظم تلدول وخثصة ألذت فقد       

تلمعثلم على ضوء تلخطط تلتنموٌة فً  هعطثء تٔفضلٌة لهذإتلخطط تلتنموٌة فً تلقطثع تلسٌثحً و

تلموتقع وفق مقثٌٌس نثبعة من شخصٌة تلوتقع تٔثري  هعطثء تٔفضلٌة لهذإتلقطثع تلسٌثحً و

 .هتقدم تلعلمً تلفكري تلنثتج عنكثلشهرة تلعثلمٌة أو تٔقلٌمٌة وتلتثرٌخ تلزمنً وكذلك تل

 :ةالعناصر االجتماعٌة والحضارٌــ 2

فً تلتخطٌط تلسٌثحً تذ تشكل تلعنثصر  مهمثً  تً تلعج تلعنثصر تٔجتمثعٌة وتلحضثرٌة دور      

تلعثم  هكبٌرتً بثلنسبة للبٌبة تٔجتمثعٌة وتلحضثرٌة لٕنسثن وتلعوتمل تلمإثرة فً سلوك ًٕ جتمثعٌة نقتْ

تلنمو مضمثر تلعنثصر تلحضرٌة تلمتمثلة بثلعثمل تٔقتصثدي وتلعثمل تلدٌنً وطرق وٌدخل ضمن 

 على تلمستوى تٔقلٌمً وتلمستوى تلعثلمً.تلحضري ِي بلد وتبرز سمعته ومكثنته 

 :مكانات المالٌةالموارد واألــ 3
تعتبر تٔمكثنٌثت تلمثلٌة من تٔسس تلهثمة فً عملٌة تلتخطٌط وتلتنمٌة تلسٌثحٌة وتعتبر         

تلدول تلحدٌثة تلى تلتخطٌط  ؤمثت فً عملٌة تٔستثمثر لذلك تلجتلموترد تلمثلٌة من تهم هذه تلمقو

قتصثدٌة ولرفع تلدعثمة تٔسثسٌة للتنمٌة تْ هتسثسث لرؼبة فً تحقٌق تعلى مستوى لٕستثمثر بثعتبثر

مستوى معٌشة تفرتد تلشعج لكً ٌتم تٔستثمثر ٔبد تن ٌقثبله تدخثر دتخلً وطنً أو تدخثر تجنبً 

لذت فثن تلنقص  .تلسٌثحة تٔ تذت كثنت تلدولة ؼنٌةستثمثر فً قطثع ٌكفً لتموٌل تْ ونٕحظ تن هذت ٔ

تطوٌر وتوسٌع تلمشثرٌع تلسٌثحٌة،  ثت تلتً تإثر على تمكثنٌةقوعفً تلموترد تلمثلٌة ٌعتبر من تهم تلم

كذلك تن تتثح لتنمٌة تلقطثع تلسٌثحً  تً تهمٌة حجم تٔستثمثروتٔمكثنثت تلمثلٌة تلتً ٌججؤومن هنث ت

ٌصطدم  تلمثلٌة تلمحدودة قد تإثر بطرٌقة حثسمة على تتسثع تلمشروعثت وكثٌرت مثفثن تٔمكثنثت 

  .تلمخطط بضثلة رتس تلمثل وتلتً تحد من قدرته تلتخطٌطٌة للمشثرٌع تلسٌثحٌة
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 :مرحلة التحلٌل 2-3-4
عملٌة ، فثن تلخطوة تٔولى فً تلمتعلقة بثلطلج وتلعرض تلسٌثحً بعد عملٌة تلمسح تلشثملة        

تي حسثج عدد طق جردتً شثمٕ على ترض تلوتقع )تطوٌر منثطق تلجذج هً فً جرد هذه تلمنث

وٌمكن وصؾ منطقة تلجذج  .(لد معٌن أو تقلٌم أو منطقة معٌنةمنثطق تلجذج تلموجودة فعٕ فً تي ب

  .تلمحتملة بثلمنطقة تلموجودة تصًٕ لكنهث ؼٌر شخصٌة كمنطقة جذج فً تلمقثم تٔول

ثل تلكثٌر وتستنزؾ وقتثً وجهدتً  ٔ ٌستهثن مذة تلعملٌة لٌست بثلسهولة تطٕقثً فهً تكلؾ تلــــهتن 

 هعملٌة تلتحلٌل وهذ تسثسٌة لتقٌٌم منثطق تلجذج تلسٌثحً تلتً تفرزهث تذ توجد خمس معثٌٌر .بهمث

 :تلمعثٌٌر هً

 :الجودة  -1

فثلمنثطق تلسٌثحٌة ذتت تلجودة هً تلك تلمنثطق تلتً ٌزورهث  .هج تحدد قٌمتوتن جودة تلمنت      

من ، تكون جودة منطقة تلجذج عثلٌة جدت ثح وٌعبروت عن رضثهم تلكثمل عنهث، أو بعبثرة تخرىتلسٌ

تن تٔهتمثم بمنثطق تلجذج  ،ث ٌحصل هإٔء على تدتء ٌفوق توقعثتهموجهة نظر تلسٌثح عندم

، وتوفٌر كل وسثبل تلرتحة فٌهث فثظ علٌهث من متؽٌرتت تلطقس مثٕوتلحتلسٌثحً وصٌثنتهث بثستمرتر 

 .تمثل عملٌة تحسٌن لجودتهث

عندمث تتحدث عن منطقة جذج  وعلٌة فثن على تلمإسسثت تلسٌثحٌة تن تقٌم هذت تلبعد تلجوهري 

ن ث، فوعلى هذت تٔسثس .، بل تٔهم هو رتي تلسٌثح وتلزتبرٌنمعٌنة، ؤ ٌكفً رتي تْدترة

، تعد وسٌلة علمٌة تكٌدة لتقٌٌم جودة منثطق تلجذج من تلجودة ي تلسٌثح بخصوصأتستطٕعثت ر

  .سثسوجهة نظر تلمنتفعٌن بثلدرجة تِ

 :صثلةتِ -3

تجربة مسبقة حول منطقة  خبرة تو هفثلسثبح قد ٔ ٌكون لدٌ ،صثلة تعكس تلشعور بثلمكثنتِ       

، معلومثت عنهث لدٌه فرتتوتٔ ث هتلمنطقة ٔن همدركث ٔهمٌة هذ، وقد ٔ ٌكون هذت تلسثبح جذج معٌنة

وعندمث ٌزور تلمنطقة مٌدتنٌث تتكون لدٌة تدرتكثت فمنثطق تلجذج تلسٌثحً تلمقدمة  .وتردة مورأذه وه

صثلة مدركة لمنطقة تلجذج وتقوم تلكثٌر من تلشركثت تلسٌثحٌة بتشٌٌد مدن سٌثحٌة أو أللسٌثح تمثل 

 .جذج معٌنة فً ضوء تدرتكثت تلسٌثح لٕصثلة تلمطلوبةتطوٌر منثطق 

شتمل على تلجوتنج ؼٌر مل على تلجوتنج تلملموسة فقط ، وتنمث ٌنبؽً تن تتوتٔصثلة ٔ تش    

صثلة من ، وؼٌرهث من تلجوتنج تلتً تشكل مجتمعة موضوع تِمثل تٔصثلة تلروحثنٌة ،تلملموسة

فثن تي منطقة جذج ٔ تتمتع بخصوصٌة معٌنة لن تكون قثدرة على  هوعلٌ .وجهة نظر تلمنتفعٌن

 .وتلتمٌز لرٌثدهتلمنثفسة مع تلمنثطق تلتً تتمتع بث

 :فرتدنتْ  - 1

، وتٔ فمث هٔ ؼنى عن ثً فً عملٌة تطوٌر منثطق تلجذج ٌنبؽً تن تكون تٔرتدة عنصرتً تسثسٌ       

شًء  ،هعلى تقدٌم شًء جدٌد متمٌز أو فرٌد من نوعهو مؽزى تلتطوٌر ٌث ترى ؟ فثلتطوٌر ٌنطوي 

، هفً هذت تلكم تلهثبل من تلمنثطق تلسٌثحٌة، شًء جدٌد بثلنسبة ل هتلسثبح ؤ ٌمكن تلعثور علٌ هٌرٌد

  .تعلى درجثت تلرضث هٌحرك فٌة تلمشثعر وٌحقق ل

 :توسٌع تلنشثط  - 2

تً لمنثطق تلجذج تلسٌثحً من تجل ؤفثلنثس ٔ تتلى تختٌثرتت نشثطٌة تن منثطق تلجذج تحتثج       

 .ممثرسة نشثطثت معٌنة تلبً رؼبثتهم وتشبع حثجثتهمً لؤتثظر تلخٕبة فقط وتنمث تمشثهدة تلمن

 هتلخ ( وعلٌ... فمنثطق تلجذج تحتثج تلى بنى تحتٌة ) مثل تلموتصٕت وتلمثء وتلكهربثء وتلمجثري
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تلنشثطٌة لجعل تلنثس تبقى فً منثطق تلجذج تطول فترة ضً توسٌع تٔختٌثرتت تفثن تلضرورة تق

تمر ٌحتثج تلى  ، وهذتفر فٌهث نشثطثت تتٕبم وطبٌعتهثتكمث تن كل منطقة جذج ٌنبؽً تن تتو .ممكنة

ة على كمث تن تلكثٌر من منثطق تلجذج تحتثج تلى تلمحثفظ .تخطٌط سلٌم ودرتسة بثلمنطقة نفسهث

 . بثس من تلتحدٌث تذت كثن ذلك مرؼوبثً من قبل تلسٌثح وتلزتبرٌن، ؤتقثلٌدهث وعثدتتهث وهٌكلهث

 :قوة تلجذج - 3

تن قوة تلجذج تقثس بعدد تلزتبرٌن للمنطقة ، ومدة بقثبهم فٌهث ، وتلمسثفة تلتً قطعوهث للمجًء      

فهذة تلمعثٌٌر ضرورٌة للتعرؾ على قوة  .تلى تلمنطقة ، وتلوسثبل تلمستخدمة للسفر تلى تلمنطقة

( مإشرتً أو قٌثسثً تٔجمثلً )خٕل سنة مثًٕ ، ٌعتبر عدد تلزتبرٌن وفً تلؽثلج .جذج تلمنطقة تلسٌثحٌة

، أو تلتعرؾ ورٌة للتعرؾ على مكثمن قوة تلجذجفثن درتسثت تلجدوى تعد ضر هوعلٌ .لقوة تلجذج

 مكثن.تت تلخثصة بثللفرص وتلتهدٌدعلى مكثمن تلقوة وتلضعؾ وت
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 اسئلة الفصل الثانً

 

 ؟ههدافأما المقصود بالمسح السٌاحً وما هً  1س 
 

 .............. ج......  ب.أ هناك ثالث مراحل رئٌسة للمسح السٌاحً هً 2س 
 

تتكون عملٌة جمع البٌانات والمعلومات االحصائٌة المتعلقة بمسح الطلب السٌاحً من اربعة  3س
 ................. د........ ج........ ب.اسالٌب هً أ

 
  .فق ولماذاتفق أو ال اتا 4س 

 ؟كان داخلٌاا ام خارجٌاا االخدمات والتسهٌالت السٌاحٌة تختلف باختالف نوعٌة الطلب سواء  –أ 
 .ساس لجمع االحصاءاتأهناك عدة مزاٌا من استخدام سجالت االٌواء ك –ب 
 .ٌضمن اسلوب احصاءات منافذ الحدود تحدٌد الغرض الرئٌسً من زٌارة السائح –ج 
تعتبر دقة البٌانات والمعلومات من الموارد الطبٌعٌة وغٌر الطبٌعٌة الحجر االساس لنجاح  –د 

 ؟الخطة  والعلمٌة التخطٌطٌة
 

 .بٌن اثر كل مما ٌاتً على الجاذبٌات الثقافٌة للسائح  5س 
 .الثقافة المعاصرة –ه االثار التارٌخٌة  –الدٌن  د  –االزٌاء  ج  –غرابة الطراز  ب  –أ 
 

 ؟ الٌة والتجهٌز الفعلًمما هً االسس التً تؤخذ بنظر االعتبار عند تحدٌد االمكانات ال  6س 
 

 .كٌف ٌتم تطوٌر الخدمات السٌاحٌة المكونة للعرض السٌاحً الثانوي االتٌة  7س 
 ٌواء قامة واإلخدمات اإل –أ 

 .خدمات النقل –ب 
 .عمال التجارٌةخدمات األ –ج 
 

 .تٌةعلى تطوٌر مناطق الجذب السٌاحً اَ طونكٌف ٌعمل المخط  8س 
 المناطق التارٌخٌة  –مناطق االعمال  ج  –المناطق الطبٌعٌة   ب  –أ 
 

 .ما هً المتغٌرات التً تشملها عملٌة مسح االسواق السٌاحٌة  9س 
 

 :وضح بالتفصٌل كل مما ٌاتً  15س 
 .المقومات الطبٌعٌة وعالقتها بالتخطٌط السٌاحً –أ 

 .المقومات البشرٌة وعالقتها بالتخطٌط السٌاحً –ب 
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 الفصل الثالث
 التخطٌط على المستوى االقلٌمً

 مفردات الفصل
 

 تعرٌف االقلٌم السٌاحً  :اوالا 

 تحدٌد المناطق والمنتجات التً تشترك فٌها اكثر من منطقة :اا ثانٌ

 ثالثاا: المعطٌات التارٌخٌة واالنماط الثقافٌة السائدة

 

 االهداف السلوكٌة

 

 :تن علىتً تلطثلج قثدر كونبعد قرتءة هذت تلفصل سٌ
 

 .تهدتفه وتهمٌتهوتهمٌة تلتخطٌط تٔقلٌمً  ٌدرك -1

 .ةٌعرؾ تلمنتجثت وتلمنثطق تلتى تشترك بهث تكثر من منطق -2

 ٌحدد تلمشثرٌع تلمشتركه فً منثطق تٔقلٌم. -3
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 :الجغرافً ف االقلٌمٌعرت 3-1

 ةوتلطبٌعٌ ةتلبشرٌ ةنه عملٌة توجٌه تلموترد تلمثدٌألى إذت كثن مفهوم تلتخطٌط بشكل عثم ٌشٌر إ      

 ةهدتؾ تٔقتصثدٌمن تِ ةلتحقٌق مجموع ةممكن ةً بلد معٌن وتستؽٕلهث بثقصى درجف ةتلمتوتفر

فثن تلتخطٌط تٔقلٌمً هو ذلك تلمستوى من تلتخطٌط تلذي ٌمثرس فً  ةمحدد ةلفتر ةوتٔجتمثعٌ

توضٌح تٔهدتؾ ٔعدتد و سلوبثً إ( تعرؾ بثٔقلٌم لٌشكل ةمن تلكٌثن تلعثم )تلدول معٌنة منطقة

وهنث تلسإتل تلذي ، فً ذلك تلمكثن ةوتلعمرتنٌ ةوتٔقتصثدٌ ةٌثت تٔجتمثعٌفً ترتٌج تلفعثل ةتلتفصٌلٌ

لمثم بكل وجهثت تلنظر ة معرفة حدود ذلك تلمكثن تلذي ٌعرؾ بثٔقلٌم وهذت ٌتطلج تٌْطرح هو كٌفٌ

تلتى ة تبثع تلطرق تلعلمٌإلى إتلتى تعرؾ تٔقلٌم وتٔسس تلتى تقوم علٌهث وجهثت تلنظر تلك وصؤ 

ى تحدد تنوتع تٔقثلٌم تلتى ٌمكن تن ٌمثرس فٌهث تلتخطٌط وتلتى سنتطرق تلٌهث بعد تعرٌؾ تلمعن

نوتع من تٔقثلٌم منهث أمكن تمٌز عدة تعلى هذت تلتحدٌد لمفهوم تٔقلٌم  ءتً وبنث تٔصطٕحً لٕقلٌم

 ةكثٌر ةٌتحملهث مفهوم تٔقلٌم سمحت لوجهثت نظر علمٌ ًتلت ةن تلمرونإبل  تلسٌثسً وتٔقتصثدي

 ةومنهث تلتخطٌطٌ ةوعمرتنٌ ةوسٌثسٌ ةوتقتصثدٌ ةقلٌم منهث جؽرتفٌلتعرٌؾ تْ

خرى من زتء تِـــجتتمٌز عن تِ ةمعٌن ةجؽرتفٌ ةٌــجزء من سطح تٔرض ٌتمٌز بخثص        

 .ضمن ذلك تلجزءة سثبدة تلجؽرتفٌ ةطح تٔرض حٌث تكون تلك تلصفــس

 ةخثص ةجرتء صفثت جؽرتفٌُ صأرض تشكلت من تِ عن جزءة قلٌم عبثرن تْأوفً هذت تلسٌثق 

صثرت مٌزة هذت تٔقلٌم عن ؼٌرهث وحٌث تن تلمظهر تلجؽرتفً تلعثم لٕقلٌم ٌتنوع تبعث ٔختٕؾ 

تو تقثلٌم بحسج  ةوتلهضبٌ ةوتلجبلٌة لذلك نرى بثن هنثك تنوتع من تٔقثلٌم تلسهلٌ ةتلعوتمل تلجؽرتفٌ

جرتء  ثً جؽرتفٌلٌم تٔق تخرى قد ٌتمٌز جهةومن  ةوتلقطبٌ ةوتلمعتدل ةمثل تٔستوتبٌ ةتلعوتمل تلمنثخٌ

فٌه من تضثرٌس وتربه وحٌوتن تجعله ٌختلؾ عمث جثوره من تقثلٌم ٌسمى  ةتجثنس تلعنثصر تلطبٌعٌ

قلٌم عن سوته من خٕل تلعٕقثت إوقد ٌحصل تلعكس عندمث ٌتمٌز  هذت تلنوع )تٔقلٌم تلمتجثنس(

 ةٌدفع تلى تنوتع من تلعٕقثت تلوظٌفٌ ةوتلبشرٌ ةتلظوتهر تلطبٌعٌ حٌث تنوعة تلمتمٌزة تلوظٌفٌ

جله أمن  قلٌم بثلمسمى تلوظٌفً تلذى ٌحددإكل تلتى تربط بٌن تلمكثن وظهٌره تلمحٌط فٌسمى  ةتلمكثنٌ

من تٔرض  ةوتسع ةي من هذه تٔقثلٌم قد ٌشؽل رقعأ تنعلى  فٌعرؾ ذلك تٔقلٌم )بثٔقلٌم تلوظٌفً(

وتتبثٌن ة تتعدد فٌه تلمٕمح تلطبٌعٌ ةوفً هذه تلحثل ةلتو دو ةتو جزء من قثر ةبحٌث ٌكون قثر

قلٌم من مسثحه وقد ٌكون تلعكس من ذلك فقد ٌتشكل تِ ةتسمى بثٔقثلٌم تلكبٌر بشرٌةتلمظثهر تل

على  ةوتلبشرٌ ةوؼثلبث مثتتجثنس تلمظثهر تلطبٌعٌ ةو جزء من دولأ ةصؽٌر ةصؽٌره تإلؾ دول

 .تلسوتء

 :اا جغرافٌنواع االقالٌم أ 3-1-1 

 نوتع هً:ألى عدة إ ثً ٌمكن تمٌز تٔقثلٌم جؽرتفٌ   

 :االقلٌم الطبٌعً -1

 ةلذلك قد ٌكون عبثر ةعٌٌتلطب ةتلبٌب هو تٔقلٌم تلذي ٌعتمد تحدٌده على عنصر معٌن من عنثصر    

و تقلٌم نبثتً طبٌعً أو نطثق منثخً أو وتدي نهري أتو نطثق سهلً تو تقلٌم هضبً  ةعن سلسله جبلٌ

 مثكن.تلتى تمٌزه عن بثقً تِ ةذلك تٔقلٌم شخصٌته تلمكثنٌبتو تي تقلٌم ٌمٌزه عثمل جؽرتفً ٌسند 

 :االقلٌم البشري -2

ٌٕحظهث تٔنسثن كتوزٌع تلسكثن حسج  بشرٌةهو تٔقلٌم تلذي ٌعتمد تحدٌده على خثصٌة     

تو كمث فً تٌرتن تقلٌم تنتمثءتتهم تلعرقٌه تو تلطثبفٌه  كمث فً تلبثكستثن حٌث تقلٌم تلبنجثج و تلسند 

وقد ٌكون تحدٌد تٔقلٌم على تسثس كثثفثت تلسكثن تو  ستثن وتقلٌم كردستثن تو تقلٌم بلوجستثن عرج



21 

  

فٌثخذ كل تقلٌم تسمٌه  ةتلمختلف ةعٌشً تو مظثهرهم تٔجتمثعٌتو تلمحرفهم تو مستوتهم تٔقتصثدي 

 ةٔقلٌم تلبشري من خٕل حدود دولٌوقد ٌتشكل ت.معٌنة بشرٌةتمٌزه عن بثقً تٔقثلٌم من خٕل صفه 

 .تنكلتره(-وٌلز-تسكتلنده-)تٌرلندهة لمتحدت ةمثل تقثلٌم تلمقثطعثت فً تلمملك ةدتخلٌ ةتو تدترٌ

 :االدارياالقلٌم  ــ3

من تلسلطثت تلعلٌث  أحٌث ٌتخذ قرتر ٌمًظهو ذلك تٔقلٌم تلذي ٌتم تحدٌده على تسثس تدتري تو تن     

 ةتٔدترٌ ةمن سطح تٔرض فً بلد معٌن على تنه تقلٌم تدتري وله مستوى معٌن من تلقٌثد تٌجعل جزء

مثل تقثلٌم تلمحثفظثت ذتت تلحدود  معٌنةفً ذلك تلجزء تحقٌقث ٔهدتؾ  ةتٔدترٌ ةعلى تلسٌطر ةتلقثدر

ٔوجه تلبلد تلوتحد مثل تقلٌم تلوجه  ةو تٔقثلٌم تٔدترٌأ هؼلج تلدول تلعربٌأفً  ةتلوتضح ةتٔدترٌ

 .لشمثل فً تلعرتققلٌم تأو تلوجه تلقبلً فً مصر تو أتلبحري 

على تٔؼلج حسج تلضوتبط  ةؼثلبث مث ٌتم تعتمثدهث كثقثلٌم تخطٌطٌ ةٔن تٔقثلٌم تٔدترٌ تً ونظر        

عتمععثد عععدد  مععن تلمعععثٌٌرتو إعنععد تحدٌععد تٔقععثلٌم تلتخطٌطٌععه لععذلك ٌجععج تن ٌععتم تلتععً سععنتعرؾ علٌهععث 

جزتء أٌتعلق بخلق تلتنثسق بٌن  تٔعتبثرتت تلتً تتضمن تحقٌق تلهدؾ عند تحدٌد تلك تٔقثلٌم سوتء مث

و معث أتلتً تسهل مطثلج وحثجٌثت تلسكثن فً تٔقلٌم  ةفضل تلصٌػ للعٕقثت تٔدترٌأتوفٌر تٔقلٌم تو 

 :على تجزتء تٔقلٌم بٌن تلك تٔعتبثرتت ةتٔدترٌ ةوتلسٌطر ةٌتعلق بتحسٌن تٔدتر

 .ةحثلة تقثرج فً تلخصثبص تلسكثنٌ ةتلمختلفدترٌه تن تتوفر فً تٔقثلٌم تْ - أ

للسكثن وتن  ةتتضمن  سد تلمتطلبثت تٔدترٌ معٌنة ةتٔقلٌم ذت سعي تن ٌكون من تلضرور ج ـ

على  ةتلقثدر ةنسثنٌلٕقلٌم بثمكثنٌة تحقٌق وتوفٌر تفضل تلخدمثت تْ ةتلحدود تٔدترٌ ترتبط 

 للسكثن. ةوتلخدمٌ ةة وتشبثع مختلؾ تلمتطلبثت تلسلعٌٌبتل

 حكم تٔدتري من ــتو قدرتت تلت ةٌطرـــلٕقلٌم تحت تلس ةجزتء تٔدترٌتٌٔنبؽً تن تكون جمٌع  -ج

 خٕل تلتفثعل و تلتنسٌق وتلترتبط فً تلمهثم تلتً ٌإدٌهث جهثز تدتري متخصص.    

 :القلٌم الخاصا -4

منه بشكل خثص ة قلٌم تلذي ٌتحدد من خٕل قرتر سٌثسً لتحقٌق هدؾ معٌن وتٔستفثدوهو تِ     

لتحقٌق ذلك تلهدؾ  ةو تٔقتصثدٌ ةو تلطبٌعٌ ةتلتى تسخر تٔمكثنثت تلبشرٌمن خٕل تلتوجٌهثت 

ن تطؽً فٌه أقلٌم جؽرتفً ٌمكن إهو قلٌم تلخثص فثن تْ ولهذت وتلذي على تسثسه جثء تلقرتر تلسٌثسً

بثلدرجه تٔولى كثٔقلٌم  ةعلى تلوظثبؾ تٔخرى وٌكون مجثٔ لتحقٌق تلك تلوظٌف ةتسثسٌ ةوظٌف

 .ةلتحقٌق تؼرتض خثص معٌنةرتضً ذلك تٔقلٌم ٔستعمثٔت أتلصنثعً تو تلزرتعً حٌث تخصص 

 :قلٌم الكبٌراإل  -5

عندمث جرى تصنٌؾ تٔقثلٌم بحسج  ةهو تحد تنوتع تٔقثلٌم تلتً ظهرت فً تلسنوتت تٔخٌر        

من تلعٕقثت  ةخٕل جمل بهثظٌرهث تلمحٌط نتلتً ترتبط بثلت تلمدن تلكبٌره خصثبصهث وتبعثدهث فن

مثل تقلٌم لندن تلكبرى تو  ةتلوظٌفٌتلذي تمتد مسثحته حٌثمث تمتدت تلك تلعٕقثت  ةتلمكثنٌ ةتلوظٌفٌ

 .تلكبرى تو بؽدتد تلكبرى ةو تقلٌم تلقثهرأبثرٌس تلكبرى 

 :قلٌم التخطٌطًاإل -6

تلتً تقرر  ةتلجؽرتفٌ ةً تي تقلٌم حدوده من خٕل تلخثصٌتن تٔنسثن هو تلذي ٌعط صثر معلومثً      

تو  ةوتحد ةتو تقتصثدٌ ةتو بشرٌ ةتمتدتده بمقدتر تلمدى تلذي تنتشر فٌه وحٌث تن توتفر خثصٌه طبٌعٌ

تو عدد من تلوظثبؾ محددة لذلك فثن تلنظر تلى وجود  ةتكثر فً مجثل معٌن من شثنهث تن تخلق وظٌف

 ةجؽرتفٌث وتكون فٌه تلك تلخثصٌفً تلمكثن لوحدهث تجعل من ذلك تلمكثن تقلٌمث  ةتلجؽرتفٌ ةتلخثصٌ

 .ذلك تٔقلٌم ٌصبح تقلٌمث تخطٌطٌثفً  ةجثمدة ولكن عندمث ٌصثر تلى تحرٌك تلك تلخثصٌ
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من تٔرض فٌهث خثصٌة محددة تو تكثر ٌمكن تحرٌكهث  ةمعٌن ةلك فثن تٔقلٌم تلتخطٌطً هو مسثحولذ

تو تكثر على تن ٌتخذ قرتر قٌثدي بثعتبثر ذلك تلجزء تقلٌمث  معٌنةفٌإدي من خٕلهث ذلك تٔقلٌم وظٌفة 

وبطبٌعة تلحثل سٌكون هنثك عنصرتن مهمثن ٌإخذتن بنظر تٔعتبثر لجعل ذلك تلجزء من  ثً تخطٌطٌ

تلتً ٌكفً تستثمثرهث كحد تدنى  ةحجم معٌن من تلثروتت تلطبٌعٌتوتفر ٌجج ث تخطٌطٌ تٔرض تقلٌمثً 

فً هذت تلجزء هً  ةتلجؽرتفٌ ةوربمث تكون تلصف لسد حثجة تلسكثن فً ذلك تلجزء من سطح تٔرض

مصدر هذه تلثروتت مثل خصوبة تٔرض لجعله تقلٌمث زرتعٌث تو توتفر موتد خثم لجعله تقلٌمث 

لسد حثجة سكثن ذلك  تً تلتى تشكل تستثمثرهث مصدر ةتلطبٌعٌ ةتلصفثت تلجؽرتفٌصنثعٌث وؼٌرهث من 

على  ةعلى توفٌر قوى تلعمل تلقثدر قثدرتً  سكثنٌثً  حجمثً  تٔرضتن ٌكون فً ذلك تلجزء من وتٔقلٌم 

خرى أ ةقلٌم تلى مستوى حثجة تلسكثن تلذٌن هم فٌه وبعبثرفً ذلك تْ ةتلطبٌعٌ ستثمثر تلثروتتإ

رض فً ذلك تلجزء من سطح تِة حجم سكثنً ٌعمل على تحرٌك تلخصثبص تلجؽرتفٌوجود 

ن ٌتخذ أعلى  ةدتء وظثبؾ معٌنهً تلتى تقوم بتحرٌك ذلك تلجزء ْ ةوبثلتثكٌد فثن تلعملٌثت تلتخطٌطٌ

 قل قلٌم تلتخطٌطً على تِنتثجهث كثثفة لسكثن تْ

لى عدة تقثلٌم تخطٌطٌه لتطبٌق تلتخطٌط تٔقلٌمً إ ةتلدولو أقلٌم تلكبٌر ومن هنث ٌمكن تقسٌم تْ      

مع  ةخثص ةكثر من فعثلٌعلى تلتحكم وتلتوجٌه ْ ةدق وتلقدرأسهل وأحٌث تكون تلعملٌه تلتخطٌطٌه 

 لضوتبطٔبد تن ٌإدي وظثبفه ضمن مجموعه من ت ةقلٌمً فً تٔقثلٌم تلتخطٌطٌعلمنث بثن تلتخطٌط تْ

 ةهدتؾ تلمطلوبتحقق من خٕلهث تِت ةوسٌل ةلحدود تٔقلٌمٌوتلشروط تلتى تجعل من ت

 :لتحدٌد حدود االقلٌمهم الضوابط أ   

قثلٌم تِ بثقً نمث تكون لتمٌزه عنألعزله عن بثقً تٔقثلٌم و ةقلٌم وسٌلتكون حدود تْ ن ٔأ -0

 .قلٌم نفسهتٔخرى خثصة عندمث ٌمثرس تلتخطٌط دتخل تْ ةتلتخطٌطٌ

ضمن  ةقثلٌم تلتخطٌطٌلتحقٌق حثلة تلتعثضد بٌن تِ ةنهث وسٌلإلى إ ةتلحدود تٔقلٌمٌن ٌنظر تلى أ -0

 .قثلٌم قلٌم تٔشمل( خثصة عندمث ٌمثرس تلتخطٌط بٌن تلك تِتو تْ ةتلكٌثن تلوتحد )تلدولطثرإ

من خٕل درتسة تلحجمٌن تلمسثحً وتلسكثنً  ةقثلٌم تلتخطٌطٌنوتع من تِأومن هنث ٌمكن تمٌٌز     

تللذٌن ٌشكٕن جزء من سطح تٔرض لجعله مجثٔ صثلحث للتخطٌط تٔقلٌمً وٌجعل تلتخطٌط فٌه 

و تلوطنً تو على مستوى تلتخطٌط أبمث ٌضمن مصثلح تلسكثن على تلمستوى تٔقلٌمً  ممكنثً 

تخطٌطٌه ٌمه تلى عدة تنوتع من تٔقثلٌم تلتٔقلٌمً نفسه كجزء من ذلك تلكٌثن تلعثم تلذي جرى تقس

 :حدهثأن ٌكون أتلتى ٌمكن 

كثر من تلخصثبص أو أهمٌة نوع أسثس أقلٌم تلذي تم تحدٌده على وهو ذلك تْ قتصثدٌثً إقلٌمث إ - أ

 .ةقتصثدٌتْ

ة تو مجموعة خصثل حضثرٌ ةسثس خصلأقلٌم تلذي ٌتم تحدٌده على وهو ذلك تْ قلٌمث حضثرٌثً إ - ج

 .خرىقثلٌم تِبثْ ةطثبعهث تلعثم حضري بثلمقثرن ةبثلؽه وتمثرس فٌه نشثطثت معٌنهمٌه أذتت 

تو  تو تدترٌثً  تو سٌثسٌثً  قلٌمث تثرٌخٌثً إو أ ةقلٌمث للموترد تلطبٌعٌإقلٌم تلتخطٌطً ربمث ٌكون تْ - ج

 ة... تلخ.  و متطورأ ةنثمٌ تقثلٌمو أ .صنثعٌثً 

حدد قطنهث سكثن ٌٌ ةتلمعٌن ةوتلبشرٌ ةتلتى ٌمكن تحدٌد مسثحتهث من خٕل مإهٕتهث تلطبٌعٌ     

للتخطٌط ة قثمتهث وهذت ٌتم عبر تلدرتسثت تلتفصٌلٌإتو تلتً ٌمكن  ةستٌطثن تلقثبمحجمه مرتكز تْ

 .قلٌمًتْ

 :قلٌم التخطٌطًلتحدٌد اإل ةالعلمٌ ةالطرٌق 3-1-2
( ة)مكثنٌ ةجؽرتفٌ ةرض ٌتمٌز بخثصٌقلٌم جزء من تِن تْإلى إجمٌع تلتصنٌفثت تخلص        

سثبدة ضمن  ةتلجؽرتفٌ ةرض حٌث تكون تلك تلصفخرى من سطح تِجزتء تِتمٌزه عن تِة معٌن
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قلٌم تلتخطٌطً فٌه فٌمث ٌنفرد تْ ةذلك تلجزء بؽض تلنظر عن شكل ومسثحة تلجزء تو نوع تلخثصٌ

تتجثوز  ةربٌس ةلوظٌف تإهله ٔن ٌكون مجثٔ حٌوٌثً  معٌنةقثلٌم عندمث تبرز فٌه خثصٌة عن تلك تِ

قلٌمٌه تلتى تشكل نكثر لوجود تلوظثبؾ وتلنشثطثت تْإقلٌم من دون تهمٌتهث تلوظثبؾ تٔخرى فً تْ

ض رمن تِ ةقلٌم تلتخطٌطً من خٕلهث مسثحه معٌنقلٌمً تٔخرى وٌصبح تْمجثٔت تلتخطٌط تْ

تو تكثر وبثلتثلً نستطٌع تلقول بثن تٔقثلٌم  ةمعٌن ةكثر وٌإدي وظٌفأو أ ةمحدود ةفٌه خثصٌ

 قلٌم مثإتلتى تذت مثجرى تحرٌكهث فً  ةؼٌر متحركة جثمد ةهً تلتً تمتلك خثصٌة جؽرتفٌ ةتلجؽرتفٌ

 ةله وجود حقٌقً حٌث تقوم تلعملٌثت تلتخطٌطٌ تخطٌطٌثً  صثر ذلك تٔقلٌم تقلٌمثً  ةصبحت فثعلأو

 ةقثلٌم تلتخطٌطٌصبحت تِأومن هنث  ةٔدتء وظثبؾ معٌنة تلجؽرتفٌة ستعمثل تلك تلخثصٌإبتحرٌك و

 .تتنوع لٌس حسج خصثبصهث وتنمث حسج وظثبفهث تٌضث

من تلوظثبؾ تلتى ٌعمل  ةفثذت مث تعددت تلخصثبص تلجؽرتفٌه ٌمكن تن تإدي تلى تنوتع مختلف     

تو حجم سكثنً تو  ةمعٌن ةشثعة تلتكثمل بٌنهث فٌصبح تٔقلٌم ؼٌر ملزم بمسثحإتلتخطٌط تٔقلٌمً على 

تلتى ٌرتد تحرٌكهث لتإدي  ةتخطٌطٌه لتحدٌد تلخوتص تلجؽرتفٌ قتصثدي معٌن مث لم توضع ضوتبطإ

مكثنثت إن جزء من تٔرض تتوتفر فٌه تلذي سٌكو ةوظثبفهث فً مكثن معٌن ٌعرؾ بثٔقثلٌم تلتخطٌطٌ

ود تلى وجوج تعتمثد تلطرق لنشرهث وهذت ٌق بشرٌةتلسكثن( وتوفر تٔمكثنثت تل لمسثعدة) ةتقتصثدٌ

تلتى ٌجري   ةتلخصثبص تلجؽرتفٌ ومكثنثت تلتى تشكل نتثبجهث ضوتبط لتحدٌد تلك تْ ةتلعلمٌ

قثلٌم تجعل تِوتلتً لمعتمدة فً هذت تلمجثل تحرٌكهث فً ذلك تٔقلٌم بؽٌة تبسٌط تلطرق تلعلمٌة ت

 على تسثس:  ةمقسم ةتلتخطٌطٌ

 :ةاالقالٌم المتجانس -0

 ةذتت تلصفثت تلمتشثبه ةسثس تجمٌع تلوحدتت تلمحلٌأوهً تلك تٔقثلٌم تلتى ٌتم تشكٌلهث على          

لذت فثن وجودهث  خرآن هذه تلصفثت ٌختلؾ وجودهث من مكثن تلى إلمعٌثرمحدد ووتضح حٌث  تبعثً 

تختلؾ عن بثقً تلوحدتت تلتً تقع  ةتلك تلصف لمحفً هذت تلمكثن ٌجعل من جمٌع تلوحدتت تلتً ت

رجثء أمن تلتجثنس تلتثم فً جمٌع  ةوبثلرؼم من عدم وجود حثل ةٌر تلمعتمدثٌخثرج تٔقلٌم وفقث للمع

ٌعتمد على بسثطة تلمعثٌٌر  وهذت ةووتضح ةمحدد ةقل متجثنس ضمن حدود معٌنتٔقلٌم ولكن على تِ

ولذلك تعتمد فً هذه  ةتلصعوب ةلتحدٌد حثلة تلتجثنس وتٔستكون عملٌة تحدٌد تٔقلٌم ؼثٌ ةتلمستخدم

سهل تلطرق تلتً تتمثشى وعدم تنوع تلمعثٌٌر تو تؽٌٌرهث بثستمرتر وهنث نستطٌع تن أعلى  ةتلمرحل

 ةنحدد طرٌقتٌن لتحدٌد تٔقثلٌم تلمتجثنس

 :ةالموزون عداداأل طرٌقةأ ــ 

وتلتً بموجبهث ٌمكن  ةجتمثعٌو تلمنثطق تْأ ةلتحلٌل تلمجمعثت تلصنثعٌ ةتلعلمٌ ةوهً تلطرٌق       

و  ةو صفثت فً منثطق معٌنأقلٌم معٌن حٌث تكون هنثك عدة معثٌٌر إتحدٌد تلتجثنس عند تحدٌد 

جل تحدٌد أتلى تقثلٌم من  ةتلمنطق بةتجزوتقتضً  ةللدول ةتو تٔجتمثعٌ ةتٔقتصثدٌ ٌةتتعلق بثلسٌثس

خذ كل معٌثر بمفرده سٌكون من تلصعج أو تلعمرتنً فٌهث فثذت مث أقتصثدي تو تلسكثنً تْتلخلل  ةحثل

تلتجثنس ولكن عندمث تإخذ تلمعثٌٌر معث على تن ٌعطً كل معٌثر وزنه من خٕل  ةقلٌم تلمشكلإعزل 

تلتً  ةرؼم من تلصعوبوعلى تل قلٌمث تخطٌطٌثً إتلمرتد جعلهث  ةذلك ٌمكن عزل تلمنطق تلمقبول عنده

 وزتن لهث وتختٌثر تِ ةصلٌطٕق تلمعثٌٌر تِإفً ة نتٌجة لٕشكثلٌ ةتكتنؾ هذه تلطرٌق

ومكثن ٌمكن  ةوتقدٌرتتهم لخصوصٌة كل مرحل همن ذكثء تلعثملٌن فً تلعمل تلتخطٌطً وسعة تفقإ تٔ

ض روع ةحصثبٌخثصة عندمث تستخدم فٌهث تٔختبثرتت تْ ةتلبسثط ةؼثٌ ةتن ٌجعلوت من هذه  تلطرٌق

 .( ةوتٔوسثط تلحسثبٌتنحرتؾ تلمعٌثري ْكث ) مقثٌٌسهث
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 اموطرٌقة تحلٌل الع ب ــ

 ةللنظرٌع ة سعثلٌج تلعلمٌعحعد تِأسلوج تلتحلٌل تلعثملً تلذي ٌعتمعد إتلتً تستخدم  ةتلطرٌق وهً       

ولعذلك  ةوتلتربوٌعة وبشعكل خعثص فعً تلعلعوم تلنفسعٌ ةتلتً جرى تطبٌقه فً تلعلوم تٔنسثنٌ ةتٔحصثبٌ

ولقعد مكعن  ةمرٌكٌعسلوج فعً تلعمعل تلتخطٌطعً فعً تلؤٌعثت تلمتحعدة تِتطبٌق هذت تِ حثول )بٌري(

 ةتلمتدتخلعندمث تكثر تلعوتمل سلوج خثصة ذت تِـــستخدتم هإن تذلٌل صعوبة ـــــستخدتم تلحثسوج مإ

ثع مسعببثت ــعـرجإتلتً تتضمنهث تلمتؽٌعرتت و ةـٕقثت تلمتدتخلـــللع ةنمثط تلمنفصلل تحدٌد تِــتجمن 

قل عدد من تلعوتمل تلتً ٌتحدد من خٕلهث قوة عٕقة كل متؽٌر بذلك تلنمط وهعذت أتلك تلمتؽٌرتت تلى 

فٌجري تحدٌد نمطهث )تلمتجعثنس  ةدتخلقثلٌم تتظثفر على تكوٌنهث عوتمل متأمثٌنطبق تمثمث على تحدٌد 

من بٌن مجموععة معن تلمتؽٌعرتت ممعث ٌسعثهم  ةللعوتمل تلربٌسٌ تؤثٌرتت( وفق تل تو تجتمثعٌثً  تقتصثدٌثً 

  ةفً تخطٌط كثٌر من تلمجثٔت تلعثم

  :ةتٔقثلٌم تلوظٌفٌ  -0

 منطقةبنثء على تلتدفقثت تلوظٌفٌه تلتً تخرج من  ةوهً تٔقثلٌم تلتً ٌتم تجمٌع وحدتتهث تلمحلٌ      

تقوم بتزوٌد تلك تلوحدتت تلمكثنٌه بوظٌفة مركزٌه تو عدة وظثبؾ لتصل تلى جمٌع وحدتت  ةمركزٌ

تٔقلٌم تلمحلٌه ولذلك تعتمدت عدة طرق لتحدٌد تلمسثفثت تلتً تقطعهث تلك تلوظثبؾ وتلخدمثت لتصل 

 تٔقثلٌم همث: هعتمثد طرٌقتٌن علمٌتٌن لتحدٌد هذمكن تٌضث تتلى تجزتء ووحدتت تٔقلٌم وهنث ٌ

 :طرٌقة تحلٌل التدفق -1

تلى تٔتجثه وشدة تلتدفقثت  تستنثدتً  ةقثلٌم تلوظٌفٌتلتً ٌتم من خٕلهث تحدٌد تِة وهً تلطرٌق       

و أكثن للسلع  تلتً تربط بٌن تلمركز تلمسٌطر وتلتوتبع تلمحٌطه به حٌث ٌظهر كل تدفق )سوتء

وتلعكس  .عن تلمركز تلربٌسً صبح بعٌدتً أكلمث تلنقص ( شدة ةو موتد تولٌأ ةو تلعمثلأتلخدمثت 

ٔقلٌم تلمسٌطر محددة بمجثٔت تخر وهنث ستكون حدود آعن مركز  كلمث تصبح بعٌدتً وأصحٌح 

قثت تلتثثٌر تلتً تنتهً حٌثمث تهبط شدة تلتدفق تلى تلحد تٔدنى وكمث قلنث قد تكون هذه تلتدف

تلى تلجثمعثت وتلمعثهد تو  ةمثل رحلة تلطلب ةجتمثعٌإو تسوق وقد تكون أكرحلة عمل  ةقتصثدٌإ

من  ةللمرتكز تو تٔقثلٌم تلوظٌفٌ تؤثٌرتتمرتجعة تلمستشفٌثت تو تدفق خدمة تلهثتؾ وهنث تحدٌد تل

 ةتلمطلوب ةخٕل تلمدى تلذي ٌقطعه تلتدفق للوصول تلى تلخدم

 :التجاذبطرٌقة تحلٌل   -2

كثن هذت تلقثنون مقتصر  وتنعلى تلقثنون تلفٌزٌثبً للجذج تلعثم بٌنهمث  ةوتعتمد هذه تلطرٌق      

 من تطور لنظرٌة تلكم كثن كفًٌٕ مث رتفقه مضى قرن كثمل على وضعه و فقدعلى علم تلفٌزٌثء 

ومنهث علم تلتخطٌط  ةنسثنٌوتْ ةتمثعٌجلجعل هذت تلمفهوم قثبٕ للتطبٌق فً حقل تلعلوم تْ

تلحضري وتٔقلٌمً وخثصة فٌمث ٌتعلق بتحدٌد تلعٕقثت بٌن تلمدن وتٔقثلٌم تلتً تصطلح علٌهث 

تلتجثذج وتلتفثعل تلمكثنً لتحلٌل  ةكوسٌل ةستخدتم هذه تلطرٌقإبعٕقثت تلتفثعل تلمكثنً حتى شثع 

سوتق تٌِن تلعمل وتلسكن ووكذلك تلتنبوء بعدد تلرحٕت ب ةبمستوى تلسكثن وتلعمثل إوتلتنب

 .لوؼٌرهث من مسثبل تلنق

 االقالٌم االخرى 3-1-2-3

من  ةمثل وجود مجموع ةمن تلخصثبص تلعثم ةٌعتمد تحدٌدهثعلى تلتمثثل فً مجموع        

من تلمدن  ةخضر فً لٌبٌث وتلذي ٌضم مجموعتلمحثفظثت فً نطثق جبلً وتحد مثل تقلٌم تلجبل تِ

 .تق تلجبلً وتلذي ٌضم عدة محثفظثتكردستثن تلعرقلٌم أو أ ةٌبتلٌب
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 قلٌملإل ةالمواصفات العام: 

عتمثدت على تلمنطلقثت إتلٌهث و ةشثرنوتع تٔقثلٌم تلتى تمت تْمن خٕل تلتصنٌفثت وتلتحدٌدتت ْ     

  :ٌؤتً لٕقثلٌم بمث ةتلموتصفثت تلعثم ٌضثحإتبثعهث فً تحدٌد تٔقثلٌم ٌمكن إتلتى ٌتم 

     رض هذه تِ ةولكن دون شرط لتحدٌد مسثح ةح تٔرض له مسثحتٔقلٌم هو جزء معٌن من سط نأـ 

تو شكل  تو دتبرٌثً  تو مستطًٌٕ  تي مربعثً  وبثلتثلً ٌٔشترط فٌه تلشكل تلمسثحً فقد ٌكون منتظمثً 

تمٌزه عن كثر أو أ ةتن تتوتفر فً تٔقلٌم خثصٌة جؽرتفٌوه وٌحدد بمدلؤت خصثبص ؼٌر نظثمً

 تِخرى للمحٌط.جزتء ؼٌره من تِ

تو  تً تو حثر تو جبلٌثً  سهلٌثً  قلٌمثً إو تلتشثبه بٌن تجزتبه لتجعل منه أٌشترط فً تٔقلٌم تلتنثسق  -

 .تً ممطر

تن ٌكون فً تٔقلٌم تلحد .لكل تقلٌم بشرٌةهنثك تفثهم وتنسٌق بشري بٌن مختلؾ تٔنتمثءتت تل -

تلى مستوى حثجته على  ةوتلبشرٌ ةستثمثر تلثروتت تلطبٌعٌإتٔدنى من تلسكثن تلقثدرٌن على 

 ةتٔقلٌمٌ ةتٔقل وٌشمل توزٌع تلبشر فً مستوطنثت ذلك تٔقلٌم وبمستوى ٌسمح لتؽطٌة تلحثج

 .تلسكثن من تلوتجج توتفرهث لذلك تلعدد ةوٌستجٌج تلى متطلبثت تلخدمة تلذتتٌ

     بثقل  ةدترٌتً تلحدود تْؤفٌجج تن ت ةدترٌإقلٌم وٌمكن تمثلٌهث بحدود ٔبد من وجود حدود لٓ -

ومشثكل تلحٌثة  ةثمه ونشثطثتهم تلمختلفتلتً ٌمكن تن توتجه حركة تلسكثن تلع ةتلسلبٌ تؤثٌرتتتل

                                         .ذلك تٔقلٌمرض ألتحدٌد  ةتلطبٌعٌمع تلظوتهر  تٕبمةن تكون تلحدود  مأو ةتلٌومٌ

قلٌم فً موقع ٌإهله فً تلتحكم فً تجعل تِ ةقدرتت ذتتٌ و بعضهثأحد تٔقثلٌم أفر فً تتن تتو -

كبر تجمع سكثنً أتمثل ة تن ٌكون لٕقلٌم عثصم عنه. ةله وحتى تلبعٌد ةقثلٌم تٔخرى تلمجثورتِ

 ةوتنظٌمٌ ةدترٌإمن خدمثت  ةلمتطلبثت تلسكثن تلمختلف ةستجثبعل لٓثتسثهم وبشكل فلٕقلٌم 

  .ةومثدٌ
 

 ةتحدٌد المناطق والمنتجات التً تشترك فٌها اكثر من منطق 3-2
 

 :تًَكث ةتلمستوى تٔقلٌمً خطوتت ربٌس فً تشمل عملٌة تلتخطٌط تلسٌثحً

 :ةالتحضٌرٌ ةالمرحل 3-2-1
بمسثعدة تلقطثع  ةبتنمٌة وتطوٌر تلسٌثح قد تتخذت قرترتً  ةقبل هذه تلمرحل ةتكون تلحكوم       

 ةتلنسبٌ ةذت كثن هنثك شك بثن تلتكلفلو ةتلمتبع ةتو تحسٌن تلسٌثحة تلخثص وتلجمثهٌرعثم

فثن  ةوتلمكثسج تلمتحققٌه ستكون تكبر من تلمنثفع تلسٌثح ةللتنمٌ ةوتٔجتمثعٌ ٌةوتلبٌب ةتٔقتصثدٌ

ٌمكن  ةكثفٌ ةكٌد من وجود معطٌثت سٌثحٌؤٔبد منهث لتقسٌم تلوضع تلقثبم  وتلت ةولٌأدرتسة جدوى 

 .تستؽٕلهث وبثلتثلً تحقٌق عثبدتت تكبر بكثٌر من تلتكثلٌؾ فً تلمستقبل تلمنظور

 ةذلك بصور ًتثعلى درتسثت تلجدوى ؤبد تن ٌ تً بنثء ةوفرق تلدرتس ةتحدد بعد ذلك تبعثد تلخط

وتحدٌد تلمجموعثت  ةمن وضع برنثمج تلخط نهتمك ةكثفٌ ةزمنٌ ةتروخٕل ف ةودقٌقة حذر

 وبرنثمج تلعمل. ةلعملٌة تلتنمٌ ةوتحدٌد تلمرتحل تلزمنٌة وتلجهثت ذتت تلعٕق ةتلمستهدف

 :الغاٌات واالهدافتحدٌد  - أ

 ةوتحدٌد تهدتؾ تلتنمٌ ةللتنمٌه تلسٌثحٌ ةوتلمرؼوبة تلنتثبج تلمنشود تمثل تلؽثٌثت وتٔهدتؾ       

بشكل عثم لذلك ٔبد من  ةتلسٌثحٌة تلتنمٌ ةضروري ومهم ٔنه ٌشكل تٔسثس تلذي ٌحدد هٌكل خط

 ةتلتوجٌهٌ جهةتو تل ٌةتلتنفٌذ جهةوتل ةتٔستشثرٌ ةقبل تلهٌب من ةعثلٌ ةودق ةهدتؾ بعنثٌتحدٌد تِ

نوع تلمسوحثت تلتً سٌتم تجرتإهث وكذلك  تحددٔنهث   ةومحدد ةوٌجج تن تكون تٔهدتؾ وتضح

  .وتلتوصٌثت ةتلسٌثحٌ ةعدتد تلسٌثسإطرٌقة تحلٌل هذه تلمسوحثت وكٌفٌة صٌثؼة و تحدد
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تلسٌثحٌه قد تكشؾ عن وجود تنثقض بٌن بعض  ةوعلٌنث تن ندرك بثن عملٌة تعدتد خطه تلتنمٌ 

على  ةوتقعٌه  تذت تشتملت خطط تلتنمٌتن بعض تٔهدتؾ ٌٔمكن تحقٌقهث ٔنهث ؼٌر و أهدتؾ تِ

 -:ةهدتؾ تلتثلٌتِ

 .ٔقصى حد ممكن ةتلسٌثحٌ ةزٌثدة تٌرتدتت ومكثسج عملٌه تلتنمٌأ ــ 

 .ٔدنى حد ممكنة وتلثقثفٌ ةجتمثعٌوتٔ ةثثر تلبٌبٌتقلٌل تَج ــ 

وقد  تستطٌع تن تحقق هذٌن تلهدفٌن معثً  ةسٌثحٌ ةتو خط ةفقد ٌٔكون من تلسهل تعدتد سٌثس

مل تلخطة على هدؾ ٌنص على زٌثدة تو مضثعفة أعدتد تلسٌثح تلقثدمٌن ولكن هذت تلهدؾ ٔ تتش

 عدتدأتثنثء  تو تلمتثحه ٔنهث ؼٌر كثفٌه ةتلرتهن ةلتسهٌٕت تلسٌثحٌفً ظل تلخدمثت وتتحقٌقه ٌمكن 

 تلسٌثسة تلسٌثحٌة

بٌنهث تو عقبثت  ضكد من عدم وجود تنثقؤلٕهدتؾ للت ةرتجع ةهنثك تؽذٌوتلتوصٌثت تٔخرى فثن 

 .تخرى تحول دون تحقٌقهث

 :جمع البٌانات -ب 
 ةخثصة نٌآفهنثك مسوحثت  ةومتنوع ةعدٌد تتتم عملٌة جمع تلبٌثنثت من خٕل تجرتء مسوحث      

وتشمل عملٌة  ةتلتحتٌ ىوثثلثه بخدمثت تلبن ةبعنثصر تلطلج تلسٌثحً وتخرى بثلخدمثت تلسٌثحٌ

و  ةمثل  تلمقثبٕت تلشخصٌؼٌر تلمسوحثت  ةجمع تلبٌثنثت تلتعثمل مع مصثدر تلبٌثنثت تلمختلف

 .ةتلصور تلجوٌ

 :النتائج توحٌدتحلٌل البٌانات و  -ج 

على تحلٌل نوعً وكمً لنتثبج تلمسوحثت وٌؽطً جزء من عملٌة تلتحلٌل  ةتشمل هذه تلمرحل     

وكذلك  ةفً تلمنطق ةتلسٌثحٌ ةومنهث تحدٌد تلفرص للتنمٌ للموقع تلسٌثحً ةتٔستٌعثبٌ ةتلطثق

وذلك ٔنهث  ةتلسٌثحٌ ةتو تلمتنثقضثت تلتً تعثنً منهث تلتنمٌ ةتلمشكٕت تلتً توتجه تلتنمٌه تلسٌثحٌ

ٕ جٌد وتشكل تٌضث دلٌ منطقةفً تل ةتلمستقبلٌ ةتلسٌثحٌ ةعد فً رسم تٔطثر تلعثلمً للتنمٌتسث

وكذلك كفثءتت تحتثج عملٌة تلتحلٌل وقتث كثفٌث و ةبتطوٌر تلسٌثح ةتلمتعلق تلتوجٌهثتلصٌثؼة 

فً  ةنوعٌة تلبٌثنثت فتعتمد على تلدق تمث ،ةتلسٌثحٌ ةتلؾ جوتنج عملٌة تلتنمٌومتخصصٌن فً مخ

ستخدتمهث فً عملٌة إثنثت حتى ٌمكن ٌفً مثل هذه تلب ةقلٌل ؤتعدتدهث ؤبد تن تكون نسبة تلخط

ونظم تلمعلومثت فً عملٌة تلحثسوج ذتت عملٌة تلتنبإ وقد ٌكون عملٌة تستخدتم لتلتخطٌط وبث

 ة.ومقبول ةتلتحلٌل دور كبٌر فً تلخروج بنتثبج جٌد

 :ةلسٌاحٌا ةالسٌاس عدادإ -د

منطلق  منثم ٌجري تقٌمهث ورسم تلخطط وذلك  ةتعدتد تلسٌثسثت تلسٌثحٌ ةٌتم فً هذه تلمرحل     

م ٌمن خٕل تقٌ ٌتم تٔ تلتً ٌمكن تن تحقق معظم تٔهدتؾ وبدون خلق تلمشثكل ٔ ةتن تختٌثر تلخط

من ة عن دمج مجموع ةوتلتً هً عبثر ةورسم تلسٌثس ةم ٌتم وضع تلخطٌتلبدتبل وبعد عملٌة تلتقٌ

 ةتٔهدتؾ تلمرؼوب ٔنهث تعمل على تحقٌق ةتلعنثصر مع بعضهث وٌتم تختٌثرهث من تلبدتبل تلمختلف

عة وتحلٌل وتقٌم تلسٌثسثت دور كبٌر فً مرتج ةوتلجهثت ذتت تلعٕق ةبشكل مقنع وٌكون للدول

 .تٔفضل ةتٔنسج  وتلخط ةومن ثم تختٌثر تلسٌثس ةتلبدٌل

 :لتوصٌاتا -ـ ه

 .ةحٌث ٌتم تختٌثر تلتوصٌثت تٔفضل بعد تن ٌتم مرتجعتهث من قبل تلجهثت تلمسإول  

 :التنفٌذ والمتابعه -و

لكً تكون  تلٕزمةة وتلشمول وتلوضوح وتٔستمرترٌ ةوتلمرون ةبثلوتقعٌ ةٌجج تن تتمتع تلخط  

 .وهً تخر مرتحل عملٌة تلتخطٌط ةوهذه تلخصثبص ٌجج توفرهث فً تلخط ةوجٌد ةنثجح ةتلخط
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 قلٌملتحدٌد اإل ((ةتقرٌر الخط)) عدادإ طرٌقة 2 -3-2
 

 -على الجوانب االتٌه: ةٌحتوي تقرٌر الخط    

 :ةبخصائص االقلٌم الطبٌعٌ ةعام ةمعرفأ ــ 

 ةسس علمٌؤلٕقلٌم لتزوٌد عملٌة تلبحث ب ةعلى مسح عثم للخصثبص تلطبٌعٌ ةٌشتمل تقرٌر تلخط     

لٕقلٌم على  ةوتلطبٌعٌ ةوهً ملخص عن تلخصثبص تلجؽرتفٌ ةللتحلٌل ودتبمث ٌحتوي على مقدم

 وتحٌثنث ٔبدخر آللمخطط وتختلؾ هذه تلبٌثنثت كمث ونوعث من تقلٌم تلى  ةعثم ةتعتبثر تنهث تقدم خلفٌ

 :ةهم هذه تلخصثبص تلعثمأومن  ةبنثء على تلمٕحظثت تلمٌدتنٌ تلتقدٌرتت جرتء بعض إمن 

 :الموقع الجغرافً  -1

 ةبعد تلمكثن تو تٔقلٌم عن تٔسوتق تلسٌثحٌ تلموقع مهم فً مجثل تلتخطٌط ٔنه ٌبٌن مدى      

لى خلق لٕقثلٌم تٔخرى على مستوى تلتخطٌط تلسٌثحً تٔقلٌمً  وقد ٌعمل تلتحلٌل تلموقعً ع

وهذت ٌمكن تن ٌقود تلى نوع  ةدولٌ مع بوتبة عبور ةتو تلمدروسلدمج تلمنطقة تلمخططة  ةفرص

 .ةمع تٔقثلٌم تلمجثور ةتلتكملٌ ةتلسٌثحٌ ةمن تلتنمٌ

 :المناخ -2

 ةنمثط تلمنثخٌلذلك ٔبد من تحدٌد تِ ةتلمنثخ عثمل مهم من عوتمل تلجذج تلسٌثحً تلربٌسٌ      

وتٌضث فثن كثثفة وتكرتر تٔخطثر  ةتلمختلف ةوكذلك خصثبص وموتصفثت تلعنثصر تلمنثخٌ ةتلسثبد

ٌجج تسجٌلهث لمث لهث من تٔخطثر على  ةوتلرٌثح تلسرٌع ةمثل تٔعثصٌر وتٔموتج تلعثلٌ ةتلمنثخٌ

وٌجج تمثٌلهث تلموجوده فً بلد مث  ةوتٔقثلٌم تلمنثخٌ ةتلحٌثة كذلك ٔبد من تحدٌد تٔنمثط تلمنثخٌ

 .وتوقٌعهث على تلخرتبط

 :غرافٌهبووالط ــ3

 .وتلبحٌرتتتلمستنقعثت ودرجثت تٔنحدتر و  ةٌجج تحدٌد تشكثل تٔرض تلمختلف   

 :السواحل والشواطىــ  4

ومنثطق صٌد  ةتقثلٌم تلتعرٌومنثطق تلمد وتلجزر و ةوكذلك تحدٌد تلخصثبص تلسثحلٌ     

 .ةتٔسمثك وتلمنثطق تلمرجثنٌ

 :ةوالحٌوانٌ ةالنباتٌ ةالحٌاة البرٌ -5

وتوزٌعهث تلجؽرتفً ٌشكل تحد عوتمل تلجذج  ةتحدٌد تنوتع تلنبثتثت وتلحٌوتنثت تلبرٌ      

 ةتلى جثنج تلمحمٌثت تلطبٌعٌ ةوتخرى حٌوتنٌ ةوٌمكن تطوٌرتقثلٌم نبثتٌ ةٌستلسٌثحً تلرب

 .ةوتوضٌحهث على تلخرتبط تلسٌثحٌ

 الجٌولوجٌا:ــ  6

ومنثطق تلبرتكٌن تلى جثنج  ةزتلٌلتحدٌد منثطق تٔخطثر تلز ةتٔؼرتض تلسٌثحٌتقضً      

تٔخرى لضمثن عدم تعرض تلسٌثح ٔي خطر قد تهدد حٌثتهم ٔن هذت  ةتلخصثبص تلجٌولوجٌ

 .تلجثنج ٌعتبر عثمل مهم من عنثصر تلجذج تلسٌثحً

   :ةلنظم البٌئٌاــ 7

مثل تلمنثخ وتلتضثرٌس وتلنبثت وتلحٌوتن مع بعضهث  ةوتشمل تفثعل تلعنثصر تلطبٌعٌ      

 .ةوتلبرٌ ةتلمثبٌ ةتلبعض وهنث ٔبد من تحدٌد تلنظم تلبٌبٌ
 :ةالسائد ةاالنماط الثقافٌو ةالمعطٌات التارٌخٌأ ــ 

من  ةمن عنثصر تلجذج تلسٌثحً فً تي منطق مثً مه جزءتً  ةتشكل تلمعطٌثت تلتثرٌخٌ      

 ةتلمنثطق لذلك فثن معرفة تثرٌخ تٔقلٌم ضروري لفهم جذور عنثصر تلجذج تلسٌثحً تلتثرٌخٌ
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عند  ةوتضح ةتثرٌخٌ ةولٌس بثلضروري تسجٌل كل تفثصٌل تثرٌخ تٔقلٌم وٌمكن تن نكتفً لخلفٌ

 .تلشروع فً تلتخطٌط تلسٌثحً

وتلقٌم وتلتقثلٌد  ةجتمثعٌتْ ةً تلتركٌبف ةفً تٔقلٌم وتلمتمثل ةتلسثبد ةوكذلك تلعج تٔنمثط تلثقثفٌ

لتحقٌق تهدتفهث   ةدورت كبٌرت ومإثرت فً مدى نجثح تلسٌثح ةوتسلوج تلحٌثة وموقؾ تلنثس من تلسٌثح

وتحدٌد  ةتلسثبد ةلفهم تٔنمثط تلثقثفٌ ةعمٌق ةٔبد من تجرتء درتس ةتلعشثبرٌ ةففً تلمنثطق تلتقلٌدٌ

عند  ةوكذلك ٔبد من فهم عمٌق ودقٌق للمعتقدتت تلدٌنٌ سٌثحٌثً  ةتفضل تلسبل لتنمٌة هذه تلمنطق

ٔبد من تٔخذ بهث  ةوتٔشؽثل وتلصنثعثت تلٌدوٌ ةوتٔلبسة وتلفلوكلورٌ ةتلتخطٌط تمث تلفنون تلشعبٌ

  .ٔنهث تشكل عنصر جذج سٌثحً جٌد

 ةوالبٌئٌ ةقتصادٌواإل ةجتماعٌالخصائص اإل  -ج 

وتحدٌد تعدتدهم وتوزٌعهم تلجؽرتفً لمث له من دور مهم فً عملٌة ٌنبؽً درتسة تلسكثن       

بثلتوزٌع تلسكثنً فً تلمثضً وتلحثضر وتٌثرتت  ةط تلسٌثحً وٌمكن تنتثج خرتبط خثصتلتخطٌ

تلمهنً وقد ووتتجثهثتهث وحجمهث وتبٌن تعدتد تلسكثن وتوزٌعهم تلى جثنج تركٌبهم تلجنسً  ةتلهجر

 ةفً تٔقلٌم وتلطلج علٌهث لذلك من تلمهم عمل درتس ةتلمتثح ةتلعمثلٌكون له دور فً تحدٌد حجم 

 .وتلنظثم تلتعلٌمً للسكثن ةومستوٌثت تلتشؽٌل وتلتعلٌم ونسبة تٔمٌ ةعن تلقوى تلعثمل ةتفصٌلٌ
فتقتضً درتسة تلوتقع تٔقتصثدي لٕقلٌم حٌث ٌتضمن  ةٌتعلق بثلخصثبص تٔقتصثدٌ تمث مث    

تنوتع تلصثدرتت ووتوزٌعهث تلنثتج تلقومً ومستوٌثت تلدخول  لٕقتصثد مثل ةمكونثت تلربٌستل

قتصثدي علمث تن وتلوتردتت ومٌزتن تلمدفوعثت وؼٌرهث من تلمتؽٌرتت تلتً لهث عٕقه بثلتحلٌل تْ

لٕقتصثد توفر تسهٌٕت  ةوتلتوقعثت تلمستقبلٌ ةتلتطور تلتثرٌخً وتلتؽٌرتت فً تٔنمثط تٔقتصثدٌ

 .قتصثديفهم تلوتقع تْ سثعد فًت ةكبٌر

تخل وتلخثرج لذلك ٔبد من تلدتمث تلوضع تلبٌبً لٕقلٌم فدوره هثم وكبٌر فً جذج تلسٌثح من     

مثل نوعٌة تلهوتء ونوعٌة تلمٌثه  ةمهم ةوتفصٌل مع تلتركٌز على عدة عوتمل بٌبٌ ةبدق هدرتست

وتنمثط تصمٌم تلمبثنً ة وبنوعٌهث تلسطحً وتلجوفً ومعدٔت تلضجٌج ونظثفة تٔمثكن تلعثم

 .ةنقل وتٔمرتض تلبٌبٌتلوشبكة تستعمثٔت تٔرض 

 :ةدارٌاإلالخصائص   -د

 :مثلدتري تلقثبم حصر وتقٌم تلعنثصر وتلهٌكل تْ ةتلسٌثحٌ ةتتطلج عملٌة تلتنمٌ    

 :ةتلحثلٌ ةتلسٌثسثت وتلخطط تلتنموٌ .0

ٌرتو تعدٌل تلسٌثسثت تلتً قد تكون ٌبعملٌة تلتخطٌط بتوصٌثت لتؽ ةتلخثص ةفقد تخرج تلدرتس   

 .طوٌلة تٔجل تو متوسطة تٔجل

 :ةتلهٌكل تلتنظٌمً للمإسسثت تلسٌثحٌ .0

 تلمبثشره وؼٌر تلمبثشره  ةتلسٌثحٌ ةٌجج معرفة تلهٌكل من تجل تحدٌد تلدور تلمنثسج للمإسس     

عمل هذه تلموسسثت  ءةعن قدرتت وكفث ةوتضح ةسثت ٌقدم صورسإفمعرفة تلهٌكل تلتنظٌمً لهذه تلم

ث تم ٔ مع تٔخذ بنظر تٔعتبثر مجموعة عوتمل مثل تلسوق هوهل تحتثج تلى تدخثل تعدٌل علٌ

 .ةتلسٌثحً وتلطلج تلسٌثحً وتلسعر وؼٌرهث من تلعوتمل تلمهم

 :ووفرة رتس تلمثل رستثمثتْ سٌثسة .1

وتنصج مهمة  ةبٌن تلقطثعٌن تلعثم وتلخثص وطبٌعة هذه تلعٕق ةهمٌة تلعٕقأوهنث تبرز       

 ةفلهث تهمٌ س تلمثل تلمتثحإتمث درتسة ر ةتخرتج توصٌثت تهتم بهذه تلعٕقعلى  ةتلتخطٌطٌ ةتلدرتس

 .س تلمثل تلخثرجًأتلى ر ةوكذلك مدى تلحثج ةستثمثر تلمختلففً تحدٌد مجثٔت تْكبرى 
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 :ةتلسٌثحٌ ةتلتشرٌعثت وتٔنظم .2

 ةمبثشره وؼٌر مبثشره بثلنشثطثت تلسٌثحٌ ةجمٌع تلقوتنٌن تلتى لهث عٕق ةتمثل تلتشرٌعثت تلسٌثحٌ    

 .....تلخ، وهذه تلتشرٌعثت ٔبد من درتستهث وتقٌم مدى مٕبمتهث.ةمثل تنظمة تلبنثء وتلصحه تلعثم

ر مثهو ٌمن تلقوتنٌن وتلنظم وتي توصٌثت تخرى تتعلق بتعدٌل تو تؽٌ ةوتحدٌد تلحثجثت تلمستقبلٌ

 .موجود

 :تلتعلٌم وتلتدرٌج تلسٌثحٌن .3

لمثل  ةوتحدٌد تلحثجثت تلمستقبلٌ ةٔبد من تقٌم برتمج ومإسسثت تلتعلٌم وتلتدرٌج تلسٌثحً تلقثبم    

 .تلمإسسثت ههذ

 بانه:تعرٌف االقلٌم السٌاحً 
ٔشبثع  ةتلتً ٌتوتجد فٌهث منتج سٌثحً ممٌز تو خلٌط معقد من تلمنتجثت تلسٌثحٌ ةتلجؽرتفٌ ةتلرقع) 

 رؼبثت وحثجثت تلسٌثح(

 :ةتٔتٌ وتلتطوٌر تلسٌثحً من خٕل تٔمور ةوٌمكن تٔستفثده من هذت تلتعرٌؾ للتنمٌ 

 ٌتوتجد بهث عثلمٌث فثٔقلٌم تلتى  ةجؽرتفٌ ةبتصور شمولى لرقع ةتلسٌثحٌ ةتحدٌد مفهوم تٔقلم

تلذي ٌتوتجد فٌهث  ةتلجؽرتفٌ ةٌدلل على نوع  تلمنطق ةتجثرٌ ةعٕم ةن ٌنظر تلٌه بمثثبإ ٌمكن

 .له ةتلمسوقٌن وتلمخططٌن فً رسم تلمعثلم تٔسثسٌ ٌسثعد ممث

 بزٌثرتهث.تلتً ٌقوم  ةللمنطق ةمعرفة طبٌعة تٔقلٌم ٌسهل على تلشخص رسم تلتصور وتلمعرف 

 ًللتعرٌؾ بثهمٌتهث  منطقةتجزتء تل تخضعنثتذت مث  ةتكثر صعوب عملٌة تلتوقع تلمستقبل

 .جهة نظر تلمستقبل تلسٌثحًو صهث منوخصثب

وتطبٌقثتهث ضمن  ةٔهمٌة تلمظثهر تلجؽرتفٌ ةتلخطوط تلعثم ٌسثعد على رسم ةوتن مفهوم تٔقلم 

ج وفثن جمٌع تلمنثطق تلتى لهث منت ةوذلك بوجود بعض تلمنتجثت تلسٌثحٌ ةتلسٌثحٌ ةمفهوم تٔقلم

سٌثحً ممٌز ٌمكن تن ٌشكل بمجموعهث تقلٌم سٌثحً تن هذه تلفكره قد تنتقدت من قبل تلعدٌد من كتثج 

 .ةعلم تلسٌثح

  االقلٌم السٌاحًمقومات  3-2-3
 -بمث ٌثتً: ٌمكن حصرهث       

تلسٌثحً  بعض تلشى من منثطق وجود تلطلج تٔقلٌم تلسٌثحً قرٌبثً حٌث ٔبد تن ٌكون تلموقع  -0

 ٌإمن تحتٌثجثت ورؼبثت تلطلج تلسٌثحً.و

للتطور  ةكثفٌ ةتحتٌ ةبنٌ بوجودوٌمتثز  ةمٕبم ةوتجتمثعٌ ةتن ٌكون له خصثبص وصفثت تقتصثدٌ -0

 .للبلد ةتلشثملة تلسٌثحٌ ةتلسٌثحً تلمتوفر ضمن تلخط

ذلك ــفٌه وب ةجثت تلمتوفرــٔحتوتء تلطلج تلسٌثحً تلمتزتٌد لنوع تلمنتكثفٌة ٌمتثز بمسثحة  -1

 .تحتوتء تلعدٌد من تلسٌثح وٌستطٌع من توفٌر تلخدمثت وتلتسهٌٕت لعدد كبٌر منهمٌستطٌع 

 :ةلٌم السٌاحٌااالق تصنٌف  2-4- 3
 تلى نوعٌن ربٌسٌن همث: ةٌمكن تقسٌم تٔقثلٌم تلسٌثحٌ      

 :ةتلمتجثنس  ةتلسٌثحٌتٔقثلٌم  -0
ذتت  ةسٌثحٌ ممٌزتتبوجود عنصر جذج سٌثحً ممٌز وتحد تو عدة  ةتمتثز تٔقثلٌم تلمتجثنس         

له موقع ولدى ؼثلبٌة تلسٌثح  ةخصثبص جذج وٌمتثز بكونه من تكثر تٔقثلٌم شهرة وشعبٌ

 .ةو تلمنثخٌ ةنس فً ظروفه تلطبٌعٌوتثرٌخ حٌث ٌسود فٌه صفة تلتجث
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 :ةتٔقثلٌم ؼٌر تلمتجثنس -0

هذه  متكثمٕ وقد تكون سٌثحٌثً  تشكل بمجموعهث منتجثً  ةمتوتفقتلمستوٌثت تلصفثت وتن تل         

تشكل بمجموعهث تقلٌمث ؼٌر متجثنس ٌتصؾ مثل هذت  لكنهث ةمن حٌث تلوظٌف ةتلمنتجثت مختلف

وٌمكن  ةمتبثٌن ةوتجتمثعٌ ةتٔقلٌم بجذج عدد كبٌر من تلسٌثح لهم خصثبص وصفثت دٌموؼرتفٌ

سٌمث تنهث تمتلك عنثصر جذج تعتبثر سٌثحة تلعوتصم مثثٔ وتضحث لهذت تلنوع من تٔقثلٌم 

 ةتو تجثرٌ ةوتثرٌخٌ ةتنثفس بعضهث تٔخر فثلمؽرٌثت قد تكون حضثرٌ ةومختلف ةسٌثحً متنوع

 .ةترفٌهٌتو ة وتسوٌقٌ

  االقلٌمًأهداف التخطٌط السٌاحً على المستوى  5 -3-3

تشجٌع تلقطثعٌن تلعثم وتلخثص على  و وتلبعٌدة لٕقلٌم ةتلقرٌبهدتؾ تلسٌثحٌة ٔتحدٌد أ -1

 ستثمثر فً مجثل تلسٌثحة ضمن تٔقلٌم.تْ

    مضثعفة تلفوتبد تٔقتصثدٌة  و تلتلقثبٌة وتلعشوتبٌة ةتٔقلٌمٌ ةضبط وتنسٌق تلسٌثح -2

 ِقصى حد ممكن وتقلٌل تلكلؾ. تٔقلٌمٌةجتمثعٌة للنشثطثت تلسٌثحٌة ْوت     

  تلمحثفظة على تلبٌبة فً  و وحمثٌة تلنثدر منهث لٕقلٌم  لحٌلولة دون تدهور تلموترد تلسٌثحٌةت -3

 .تٔقلٌم من خٕل وضع وتنفٌذ تْجرتءتت تلعلمٌة تلمنثسبة

 تنظٌم تلخدمثت  و ثت تلمنثسبة فً تلموتقع تلسٌثحٌةصنع تلقرترتت تلمنثسبة وتطبٌق تٔستخدتم -4

 تلعثمة وتوفٌرهث بثلشكل تلمطلوج فً تلمنثطق تلسٌثحٌة لٕقلٌم    

تنسٌق تلنشثطثت  تلٕزم لعملٌثت تلتنمٌة تلسٌثحٌة.تٔقلٌم توفٌر تلتموٌل من دتخل وخثرج  -5

 .تلسٌثحٌة مع تِنشطة تٔقتصثدٌة تِخرى بشكل تكثملً

  :للتخطٌط السٌاحً فً المستوى االقلٌمً ةسٌٌاالعتبارات الرئ 6 -3-3

ولكن  ةتلمتبع ةتلتخطٌط بمث ٌتٕءم مع خصثبصهث وتهدتفهث وسٌثسثتهث تلتنموٌ ةكل دول تمثرس      

تثبتت جدوتهث فً كثٌر من منثطق تلعثلم وتهم  ةٌفضل تعتمثد مبثدى خثص ةتلسٌثحٌ ةفً حثلة تلتنمٌ

 هً: ئهذه تلمبثد

 :وبوتبثت تلعبور ةتلمنثطق تلمرحلٌ  -0

 ،ةتلسٌثحٌ ةفً تحقٌق تلتنمٌ ةللؽثٌ ةعنثصرهثم ةونقثط تلوصول تٔقلٌمٌ ةتعد نقثط تلعبور تلدولٌ      

وقد  ةوتلبحرٌ ةوهً تهم من نقثط تلوصول تلبرٌ ةللدول ةوتعتبر تلمطثرتت وبوتبثت تلعبور تٔسثسٌ

تكون هذه تلبوتبثت تو  وعثدة مث ةوبحرٌ ةوبرٌ ةجوٌ من بوتبثت عبور ةتٔقلٌمٌ كون نقثط تلوصولت

وتلتخطٌط تلسٌثحً وتصبح هذه تلنقثط محددتت  ةبعملٌة تلتنمٌ ةوقبل تلمبثشر مسبقثً  ةنقثط تلعبور قثبم

 .ض تلتطوٌر ورفع تلكفثءة وتلتوسعوقد تتطلج هذه تلعنثصر بع ةللخطط تلسٌثحٌ ةومحثور ربٌسٌ

 ةم تلكبٌرـــــتٔقثلٌبٌنمث تتطلج  ةفثن نقطة عبور وتحده تكون كثفٌ ةثلة تٔقثلٌم تلصؽٌرـــــوفً ح     

وفً حثلة عدم توفرهث فثن هذت سٌسثعد فً توفٌر بدتبل لنقثط وبوتبثت عبور للسٌثح من  ثبرـــعدة مع

ح من تلتجوتل فً تنحثء تٔقلٌم ومن ثم تلخروج توتلسفر من بوتبة عبور بمكن تلسثتبحٌث  ةمعٌن ةنقط

للسثبح لمشثهدة تكبر قدر ممكن من تٔقلٌم وٌعمل وجود تكثر من نقطة تو  ةوهكذت تتثح تلفرصتخرى 

 .بوتبة عبور على توفٌر تمكثنٌة توزٌع تلسٌثح على هذه تلنقثط وبثلتثلً تفثدي تلتزتحم وتلضؽط علٌهث

تلذكر من تنجح  ةفنَت ةتلتتثبع تلمكثنً تو تلمنثطق تلمرحلٌ أتن مبد ةلقد ثبت من خٕل تلتجثرج تلعدٌد

 ةلجمٌع تلمرتفق وتلخدمثت تلسٌثحٌ ةمن خٕل توفٌر تلمنثطق تلمرحلٌ ةتلسٌثحٌ ةتلطرق لتحقٌق تلتنمٌ

 .ةومنشثت تٔقثم هوتلترفٌ ةلخدمة تلسٌثح وتٌضث مرتفق تلتسلٌ
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 :تجمٌع عناصر الجذب السٌاحً أمبدــ 2

تٔخرى فمن تلضروري  ةنوتع تلسٌثحأو أ) تلعطل (  ةحتى تكون منطقة مث جثذبة للسٌثحه تلدتخلٌ   

...تلخ .ةوتلتثرٌخٌ ةوتلثقثفٌ ةفٌهث مثل عنثصر تلجذج تلطبٌعٌ ةتوفر عنثصر تلجذج تلسٌثحً تلمختلف

مثل  ةفً تلمنثطق تلمختلفوعند تحدٌد موتقع تلمنتجعثت فثن مدى وفرة عنثصر تلجذج تلسٌثحً 

ثر موقع ًٌ تختـتو تلشثطى( ٌكون لهث تلدور تلفثعل وتلموثر ف ة، تلموتقع تٔثرٌة)تلحدتبق تلعثم

 تٌٔجثبٌثت ٌسثهم فً تحقٌق تلعدٌد من ةمعٌن ةتلمنتجع وتجمٌع عنثصر تلجذج تلسٌثحً فً منطق
 مثل:

  االٌجابٌات

  ـــــــــــــــــ

 .ةعمل على جذب المزٌد من السٌاح للمنطقٌ  

 .ةدي الى اطالة مدة الزٌاره او االقامؤٌ 

 السٌاحً  لموقعهمٌه  والموجود ضمن اأقل ٌساهم فً تطوٌر عناصر الجذب السٌاحً األ 

 ةعدٌد ةمجاالت العرض السٌاحً نتٌجة وجود عناصر ومنتجعات سٌاحٌ ٌساعد فً تنوٌع 

 .ومختلفة

  .مستوٌات الدخل للمجتمع المحلً وذلك بزٌادة ةالمتحقق ةاالقتصادٌ ةرفع درجات الفائد 

 .ةالمختلف ةابناء المجتمع المحلً على ممارسة النشاطات السٌاحٌ تحفٌز وتشجٌع 

 :ةوالمناطق التنموٌ ةقالٌم السٌاحٌتطوٌر وتحدٌد اال -2

 ةمنهث تطوٌر وتحدٌد تقثلٌم تنموٌ ةهثم ةتتخذ عثدة على تلمستوى تلوطنً قرترتت تخطٌطٌ         

بهث من خدمثت بط تٌر ٌشتمل كل منهث على عدة نقثط تتركز فٌهث عنثصر تلجذج تلسٌثحً ومث ةسٌثحٌ

 .وشبكثت طرق ةومرتفق سٌثحٌ

ٌشكل تٔسثس تلذي تقوم علٌه عملٌة تلتخطٌط  ةتلسٌثحٌ ةنشثء تقثلٌم تخطٌط ٔؼرتض تلتنمٌإتن 

على تحقٌق تٔكتفثء تلذتتً وكذلك  هحٌث ٌعمل تٔقلٌم بكل نشثطثت ةتلتنموي تلشثمل لٕقلٌم تو تلمنطق

على مرتحل  ةتلسٌثحٌ ةوتمكثنٌة برمجة تلتنمٌ ةٌتٌح لٕقثلٌم من تطوٌرهث تنموٌث لٕؼرتض تلسٌثحٌ

 .د تو لعدة تقثلٌم مع بعضهث تلبعضدتخل تٔقلٌم تلوتح

مثل تلعوتمل  ةتٔخذ بنظر تٔعتبثر تلعدٌد من تلعوتمل تلهثم ةتتطلج عملٌة تحدٌد تٔقثلٌم تلسٌثحٌ

تلتً تنتج عن توفر تجمعثت لعنثصر جذج سٌثحً ومث ٌتبعهث من  ةتلعوتمل تلتخطٌطٌو ةتلجؽرتفٌ

بل تتجثوزهث  ةعلى تلحدود تٔدترٌ ةٌقوم تحدٌد تٔقثلٌم تلسٌثحٌ وعمومث ٔ ةخدمثت ومرتفق سٌثحٌ

 .ةتٔدترٌتتبع تلحدود  ٔ ةؼثلبث ٔقثلٌم تخرى بمعنى تن حدود تٔقثلٌم تلتنموٌ

 ةضمن موتقع محدد ةوعلى تلمستوى تٔقلٌمً فثن من تلضروري تركٌز تلخدمثت وتلمرتفق تلسٌثحٌ

ٌعمل هذت تلتركٌز على توفٌر مجموعة  ةٌحسٌث ةحضرٌتومرتكز  ةسٌثحٌعلى شكل منتجعثت تو قرى 

 هً: تتٌجثبٌث

 ٌجابٌاتالا

 أكفَالتحتٌه االفضل وا ىوالبن توفٌر خدمات النقل ةفرص. 

 لحاجات ومتطلبات السٌاح ةمالئمة الخدمات والمرافق المتحقق. 

 نتٌجة تمركزها فً موقع محدد ةتوفٌر الخدمات المتخصص. 

 ةسلبٌ ةاو اقتصادٌ ةواجتماعٌ ةبٌئٌ تأثٌراتاي  زتجاو. 
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كثٌرمن ثلف لىمث ةفً تحقٌق تنمٌة سٌثحٌ هوقد تثبت مبدت تركٌز عنثصر تلجذج تلسٌثحً قدرت      

ٌعمل على توزٌع وتبعثر تلخدمثت  ةتلسٌثحٌ ةتلعثلم خصوصث بعد تن ثبت تن توزٌع تلتنمٌدول 

وهذت تلوضع بدوره ٌإدي تلى ترتفثع فً تكثلٌؾ وتوفٌر تلخدمثت وتلمرتفق  ةوتلمرتفق تلسٌثحٌ

 .ةتلسٌثحٌ

 بمتلطقس تلمٕ خصثبص تلجذج تلسٌثحً فٌمكن تحدٌدهث بحٌث تشمل ةٌتعلق بثلمنثطق تلتنموٌ مث

 ةتلسٌثحٌ ةللتنمٌ ةوفرة تلمسثحثت تلقثبل ةوتلمنثطق تلمجثور للموقع تلسٌثحً ةتلخصثبص تلطبٌعٌ

 .( ةتقتصثدٌ ة)تنموٌولٌس لهث وظثبؾ تخرى  ةوتحقٌق جدوى تقتصثدٌ

تلى تلموتقع  ةنقثط تلحدود تلبرٌ ،تلمطثرتت ،صثل وتلوصول عند بوتبثت تلعبوروفرة نقثط تٔت

 .دتخل تٔقلٌم تلوتحد ةدتخل تٔقثلٌم وبٌن تلموتقع تلسٌثحٌ ةتلسٌثحٌ

 ةتستعمثٔت تٔرض فً تلموتقع تلمجثوره فرصمه ٔقثمة تلمنتجعثت على تن توفروفرة موتقع عث

 .لهث من عنثصر تٔزعثج و تلتلوث ةحول تلموقع تلسٌثحً حمثٌ ةلعمل منثطق عثزل

وتلتخلص وتٔتصثٔت  ةتلكهربثبٌ ة)مصثدر تلمٌثه ومصثدر تلطثق ةتلتحتٌ ةتوفٌر خدمثت تلبنٌ ةتمكثنٌ

 .(من تلنفثٌثت

وفرة  ةللمجتمعثت تلمحلٌ ةوتٔقتصثدٌ ةسلبٌث على تلجوتنج تٔجتمثعٌ ةتلمستهدف ةتإثر تلسٌثح تن ٔ

تلقوة تلعثملة تلمإهلة للعمــل فً تلخدمثت وتلمرتفق تلســٌثحٌة ووفرة مث ٌحتثجونه من خدمثت 

وؼثلبث مث ٌكون هنثك معثٌٌر وتعتبثرتت تخرى تفرضهث خصثبص تٔقلٌم مع تلعلم . وتلتنقلقثمــة تٔ

وتن نسج تحقٌق تلمعثٌٌر  تنه لٌس من تلضروري تن ٌشمل تلمنتجع تلوتحد كثفة تلمعثٌٌر خصوصثً 

 .معٌنةة جرتء تلتعدٌٕت لسد تلثؽرتت فً حثلة وجود ثؽرإتتفثوت من منتجع تلى تخر وٌمكن 

 :النقل والبنٌه التحتٌه ــ3

عثلٌه تلى جثنج توفر جمٌع  ةءذتت كفث ةنقل وطرق دتخلٌ ةوجود شبك ةتلنثجح ةتتطلج تلسٌثح      

بشكل دتبري متصل وبعٌد عن تلمنثطق  ةلحركة تلتنقل تصمم هذه تلشبك ةتلخدمثت وتلمرتفق تلٕزم

ٌتم تحدٌد بدتبل  ؼثلبثتلتمتع تثنثء تلسفر تو تلتنقل وللسثبح لتتٌح له  ةتلمنثسب ةبحٌث توفر تلرإٌ ةتلخلفٌ

تفضل لربط معظم  ةختٌثر تلبدٌل تٔمثل تلذي ٌوفر تمكثنٌإتجل  وٌتم درتستهث وتقٌمهث من ةلهذه تلشبك

 .تو كثفة عنثصر تلجذج تلسٌثحً وٌوفر تٔمثن وتلرتحه للسثبح

ودون تن ٌتسبج ذلك  ةلشبكة تلنقل تلمتوفر وٌنبؽً تن ٌحقق تلتخطٌط تٔقلٌمً مبدت تٔستؽٕل تٔمثل

تخدم فقط  ٔجدٌده فٌنبؽً ت ةبضؽط على تلخدمثت وتلمرتفق تذت مثتطلج تٔمر تنشثء وتقثمة بنٌه تحتٌ

 .تفضل ةتٔستخدتمثت تٔخرى حتى ٌتم تحقٌق جدوى تقتصثدٌ تٌضثً بل  ةتلؽثٌثت تلسٌثحٌ

 :ةاالعتبارات الموسمٌ ــ 4

من تلسٌثح فً موسم معٌن وهذت ٌتطلج  ةتو تقلٌم مث على جذج تعدتد كبٌر ةفقد تعمل منطق      

هدتؾ لتطوٌر عنثصر تلجذج تلسٌثحً فً تٔقلٌم بحٌث تجذج تلسٌثح على مدى تلعثم أوضع 

نثت وتحٌثء ثقثمة تلمهرجإوذلك من خٕل  ةخصوصث فً تلموتسم تلتى تترتجع فٌهث تلحركه تلسٌثحٌ

 .ةوتلمإتمرتت وتلنشثطثت تلرٌثضٌ  ةتلمنثسبثت تلخثص

قصٌره محددة  ةتلى مرتحل زمنٌ ةبحٌث ٌمكن تقسٌمهث بسهول ةعدتد تلخطه تلسٌثحٌإوعمومث ٌنبؽً 

فً  ةعلى تلمستوى تلوطنً وكذلك تحدٌد تلمنثطق تلتنموٌ ةتلمختلف ةوهذت ٌتطلج تحدٌد تٔقثلٌم تلسٌثحٌ

   .كل تقلٌم بشكل تقتصثدي فثعلكل تقلٌم بحٌث ٌمكن تطوٌر 

 :ةنفقات السفر واالقام  ــ 5

ستخدتم إو ةونفقثت تٔقثم ةنتقثل تلسٌثح تلى تلموتقع تلسٌثحٌإو ةتشكل نفقثت تلسفر وتٔقثم       

عنصرت هثمث من عنثصر تلجذج تلسٌثحً وتإثر بشكل مبثشر على  ةتلمرتفق وتلخدمثت تلسٌثحٌ
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فثنه ٔبد من درتسة وتقٌم مثل هذه تلنفقثت وتلعمل على تخفٌضهث تذت كثنت  لذلك نوعٌة وتعدتد تلسٌثح

ولتحدٌد عنثصر تلجذج تلسٌثحً فً بلد مث تو تقلٌم ٔبد من تجرتء مسح شثمل لهث وتحدٌد  ةمرتفع

شثمل ومنظم موتقعهث وتمثٌلهث على تلخرتبط  وتعدتد قوتبم بمعلومثت كثفٌه عنهث وعرضهث بشكل 

 ةجرتء تحصثبٌثت لٕسوتق تلسٌثحٌإٌتم  لتحدٌد تولوٌثت تنفٌذ تلمشثرٌع ةسوتق تلسٌثحٌٕتلتخطٌط لو

ٌثت ـمل هذه تٔحصثبــٔؼرتض تلتخطٌط وتش ةثت كثفٌممن تجل توفٌر معلو ةوتلخثرجٌ ةتلدتخلٌ

وتهتمثمثتهم  ةوتلحضثرٌ ةتلقثدمٌن وخصثبصهم وكذلك معلومثت عن خلفٌثتهم تلثقثفٌأعدتد تلســٌثح 

  .ةتلشخصٌ

ومعدٔت نشثط  ةتنوتع تلسفر وتلسٌثحوكذلك .وتلسفر ةتعدتد وتخصصثت تلعثملٌن فً قطثع تلسٌثحو

 .كل منهث

 :ةلمرافق السٌاحٌالتخطٌط ل 3-3-6

ؤبععد عنععد  ةسععس ومسععتوٌثت دولٌععأعلععى  تً بنععثءة بععثلمرتفق تلسععٌثحٌ ةتوضععع عععثدة معععثٌٌر خثصعع     

وتلخععدمثت مععن حٌععث تلنععوع مععن جمععع كثفععة تلمعلومععثت عععن هععذه تلمرتفععق  ةتلسععٌثحٌ ةتلتخطععٌط للتنمٌعع

، مرتفععق تلسععفر وتلطعععثم وتلشععرتج، ةتلمختلفعع ةتٔقثمعع )مرتفععق ومنهععثتٔسععتٌعثبٌه  ةوتلطثقعع وتٔحتٌععثج

 .(ةتلعثم ةوتلسٕم ةتلخدمثت تلصحٌ ،ةتلتسوق، تلصٌرف خدمثت تلزوتر،

لٌس فقط للسوتح  ةفثنهث مهم ةتلتحتٌ ةمث ٌتعلق بثلنقل وخدمثت تلبنٌوهو كل تلتخطٌط للبنٌة تلتحتٌة    

بل لٕقلٌم وتلسثكنٌن فٌه وٌشكل وجود مثل هذه تلخدمثت مبررت لدفع قٌمتهث على شكل رسوم 

، هذه تلخدمثت )خدمثت تزوٌد تلمٌثهومثل ة توفره من دعم للنشثطثت تلسٌثحٌ مثلوضرتبج وذلك 

 .رثتصرٌؾ مٌثه تٔمط تٔتصثٔت، تلتخلص من تلنفثٌثت، ةتلكهربثبٌ ةتلطثق

 :ةتخطٌط وتحلٌل البٌانات السٌاحٌ

 -ة:تحلٌل البٌانات الغراض التخطٌط وحسب المحاور التالٌ    

 :ةتحلٌل ودرتسة تسوتق تلطلج تلسٌثحً وتقدٌرتت تٔقثم  - أ

فً  ٌثحٔعدتد تلس ةوتقدٌرتت مستقبلٌ ةعن تٔسوتق تلسٌثحٌ ةمعلومثت كثمل وٌشمل هذت تلبند      

ومتطلبثتهم من خٕل تلتقدٌرتت  ٌثحلرؼبثت تلس ةتفصٌلٌ ةمع درتس ةتلمختلفتلموتسم  تٔوقثت تو

 .ٔعدتد تلسٌثح ةتلمستقبلٌ

 تلتحلٌل تلشثمل - ب

و دمجهث فً  ةوكذلك سٌثسثت تلتنمٌ  ةوتٔقتصثدٌ ةتي تٔجتمثعٌ ةتلهٌكلٌتلعوتمل  وٌقصد به تحلٌل

كذلك تلهٌثكل  وتشمل تلمإسسثت تلعثملة فً مجثل تلسٌثحة سوتء مإسسثت خثصة تو عثمةتطثر 

 .تلمإسسثت وعٕقتهث ببعضهث تلبعض تٔدترٌه لهذه
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 الثالث اسئلة الفصل

 

 ؟االقلٌم الجغرافً وماهً انواعهب المقصود ما 1س

  

 ؟لالقلٌم ة هً المواصفات العام ما  2س

 

 ؟قلٌم التخطٌطً وماهً انواعهتكلم عن اال  3س

 

 ؟هً طرق تحدٌد االقالٌم المتجانسه ما 4س

 

 ؟الطرق هذه ماهً معٌنة كل اقلٌم وظٌفً ٌتحدد بطرق  5س

 

 ؟لعملٌة التخطٌط السٌاحً االقلٌمً ةهً الخطوات الرئٌس ما 6س

 

 ؟التقرٌرذا الغرض ماهً جوانب هذا هناك تقرٌر ٌعد له ةالعداد الخط  7س

 

 ؟التً ٌراعٌها التقرٌر ةواالدارٌ ةهً الجوانب االجتماعٌ ما  8س

 

 ؟عرف االقلٌم السٌاحً  9س

 

 ؟ماهً ةهناك تصنٌفات لالقالٌم السٌاحٌ 15س

 

 ؟على المستوى االقلٌمً ةعدد االهداف التخطٌطٌ 11س

 

 ؟للتخطٌط السٌاحً  ةهً االعتبارات الرئٌس ما 12س

 

 ؟تكلم عن عناصر الجذب السٌاحً فً االقلٌم السٌاحً  13س

 

 ؟داخل االقالٌم ةكٌف ٌتم تحلٌل البٌانات السٌاحٌ  14س
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  الفصل الرابع  

 

 التخطٌط على المستوى المحلً والمشارٌع

 

 مفردات الفصل 

ا   المستوى الوطنً ىتطوٌر وتحدٌث النظام التخطٌطً عل :اوالا

 السٌاحة بالبٌئة والمجتمع واالقتصاد ثانٌاا: عالقات صناعة

 االدوات المستخدمة فً حل مشكالت التخطٌط السٌاحً :ثالثاا 

 

 هداف السلوكٌةاأل
 

 على ان: اا بعد قراءة هذا الفصل سٌكون الطالب قادر

 عٕقتهث بثلطلج تلسٌثحًٌحدد و ةتلمنتجثت تلسٌثحٌ ٌعرؾ -

 ةتٔقتصثدٌ ةحدد تلموتقع جؽرتفٌث وعٕقتهث بثٔنشطٌ -

 ةوتٔقتصثدٌ ةتلتنموٌضوتبطهث و ةموتصفثت تلمشثرٌع تلسٌثحٌ ٌشخص -

 ةٌعرؾ كٌفٌة تلتخطٌط للمشثرٌع تلسٌثحٌ -
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 تطوٌر وتحدٌث النظام التخطٌطً على المستوى الوطنً 4-1
علٌهث فً هذت تلمستوى على نفس تلمبثدى وتٔسس تلتى تقوم فً  تقوم عملٌة تلتخطٌط        

لتقٌٌم تلمعطٌثت  ةوكذلك درتسثت متخصص ةمنثفع تقتصثدٌفهنثك  ،تلمستوٌٌن تلوطنى وتٔقلٌمً

تلتى  ةتلمكونثت تلبٌبٌوتحدٌد  ةث تٔستٌعثبٌبهدؾ تلتعرٌؾ على طثقتهة فً تلموتقع تلمختلف ةتلمختلف

ذه تلدرتسثت كذلك تلى ؼٌر مبثشر فً عملٌة تلتخطٌط وتسعى هثر تو تإثر بشكل مبثشرتوؤمكن تن تتٌ

ة. طٌط تلسٌثحً وتنوتع هذه تلمشثركتحدٌد حجم ودرجة مشثركة تلمجتمع تلمحلً فً عملٌة تلتخ

 تلمعطٌثتللموقع وتلمرتفق و فً هذت تلمستوى بثلتخصص وتلتفصٌل تلشدٌد ٌمتثز تلتخطٌط تلسٌثحً

وسنتنثول فً هذت تلفصل عملٌة تلتخطٌط تلسٌثحً لهذه  ةفً مستوٌثتهث تلمكثنٌ تلتى تتبثٌن ةتلسٌثحٌ

ن مث تم تستعرتضه من تعتبثرتت على مستوٌثت متعددة فً تلفقرتت أ .تلمعطٌثت بشكل تفصٌلً ودقٌق

نظثم تخطٌطً عمرتنً شثمل ومتكثمل، على تلمستوى تلوطنً  تٌجثد تلسثبقة، ٌحتم تلعمل تلجثد على 

ٕمح، له مضمون وؼثٌة، ومجموعة من تِهدتؾ، وٌتكون من نظثم وتضح ومحدد تلم ،بكل دولة

د مثل هذت تلنظثم. منهث على سبٌل تلمثثل:  أهمٌة توتجد كل من ٌٔجثعنثصر أسثسٌة، ٔ ؼنى عنهث 

عمرتنٌة على تلمستوى تلوطنً، تلتً تعطً تلنظثم مضمونه  ةمستقبلٌقرتر حكومً، ورإٌة 

صري، ومنظومة تشرٌعثت وقوتنٌن تخطٌطٌة وعمرتنٌة تلمجتمعً، وتوتجد جهثز تخطٌطً قوي وع

متكثملة، ومجموعة متكثملة وشثملة من تلسٌثسثت تلعثمة تلعمرتنٌة، وتلسٌثسثت تْرشثدٌة تلقطثعٌة، 

وهٌكل وتضح للتدرج تلهرمً للمخططثت تلعمرتنٌة، بدءت من تلمستوى تلوطنً، وبصورة إسترتتٌجٌة 

إقلٌمٌة إرشثدٌة، طً تلمحثفظثت وتلبلدٌثت بمخططثت تلذي ٌؽإرشثدٌة، وعلى تلمستوى تْقلٌمً 

 وكذلك بمجموعة شثملة من تلمخططثت تلعثمة وتلتفصٌلٌة تلتً تؽطً كثفة تلمدن وتلقرى.

هذت بثْضثفة إلى تضمٌن تلنظثم مفهوم وتضح ومحدد لضمثن تلمشثركة تلمجتمعٌة وتلشعبٌة،      

مرتحل تلعملٌة تلتخطٌطٌة، وأٌضث تبنً مفهوم تلتخطٌط وتلقطثع تلخثص وتٔستثمثري، فً كثفة 

. وتوتجد درجة عثلٌة من ةتلبحوث تلتطوٌرٌ، ومفهوم تلتنمٌة تلمستدتمة تلشثملة، ومفهوم ةللتنمٌ

تلتنسٌق وتلتفثعل مع بثقً تلجهثت تلمتدتخلة فً تلنظثم تلتخطٌطً، وفً صور متعددة من تلشرتكثت 

 تعددة.  تلمختلفة، وأشكثل تلتعثون تلم

ولذت فإنه من تلضروري أن ٌقوم تلجهثز تلتخطٌطً، بوضع تصورتته تلخثصة بمفهوم تلنظثم      

 وأن ٌفكر بدتٌة بثلعمل على بلورة بعدٌن أسثسٌٌن: تلمحلًتلتخطٌطً تلعمرتنً تلشثمل على تلمستوى 

 :الدور والمكانة  1 -4-1

تلتً تتعلق بمفهوم تلنظثم تلتخطٌطً تلشثمل، وهو تِمر تلذي ٌرتبط بمضمون تلتخطٌط و      

ثز تلتخطٌط وبطبٌعة تلدعم تلسٌثسً، أو تْرتدة تلسٌثسٌة تلعلٌث. وعلى تلجه ،ةمستقبلٌ ةرإٌوبمفهوم 

ٌط مفهوم تلتخطتللٌة تلقٌثم بوضع وبلورة أهدتفه تْسترتتٌجٌة، من حٌث إوتلرسمً بكل دولة مس

وتلدور تلذي ٌمكن أن تقوم به على مستوى تلدولة، فً تلحثضر وتلمستقبل. وتلقٌثم بمحثولة تعرؾ 

وتسعة تلنطثق لكل مث هو حدٌث وعصري فً تطبٌقثت مجثٔت تلتخطٌط تلعمرتنً، وتحدٌدت فً 

برة تلدول ذتت تلتمٌز وتلتفوق فً هذت تلنطثق. هذت إلى جثنج تلقٌثم، بصورة موتزٌة، لمجمل تلخ

تلسثبقة، ولٓمكثنثت وتلموترد وتلقدرتت وتلمهثرتت تلبشرٌة، وتلمثدٌة تلحثلٌة. على أن ٌتم ذلك فً 

وتحدٌد نقثط تلقوة،  ،صورة تفهم دقٌق للوضعٌة تلحثلٌة للجهثز تلتخطٌطً من حٌث تِدتء وتْنجثز

و تدتخل وتلتركٌز على نقثط تلضعؾ، وتحدٌد تلسلبٌثت بكل دقة، سوتء كثنت معوقثت، أ

 .. تلخ..تختصثصثت، أو نقص فً مجثل بنثء تلقدرتت، أو تلموترد تلمثدٌة،
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 :طبٌعة وبنٌة الجهاز التخطٌطً  4-1-2

لة، عن بلورة هذت تلنظثم تلتخطٌطً تلشثمل، وعن إوبثعتبثره تلجهة تلحكومٌة تلرسمٌة تلمس        

وتلبرتمج وتلمشروعثت وتلتشرٌعثت  وضع تلخطط تلعمرتنٌة، وتٔسترتتٌجٌثت وتلسٌثسثت تلعثمة

تلمنظمة للعمرتن، وتـنفٌذ تلمخططثت ومتثبعة تْنجثز وتلتحكم وتلمرتقبة. وذلك فً إطثر شثمل من 

تلتـنسٌق تلمتكثمل مع بثقً تلنظم تلحكومٌة، ذتت تلعٕقة، ومع نظثم تلبلدٌثت وخثصة نظثم تلمجثلس 

وتختصثصثت ذتت عٕقة مبثشرة بثلعملٌة تلتخطٌطٌة،  تلبلدٌة، تلذي ٌتمتع أو ٌجج أن ٌتمتع، بمهثم

 وذلك طبقث لمث ٌتم تلعمل به على مستوى تلدول تلمتقدمة حثلٌث.
تلتـنظٌمً للجهثز، وتلمهثم وتلمسإولٌثت تلربٌسٌة تلمنوط إلٌه، بقوة تلقثنون،  تلشكلوهذت  ٌحكمه       

من نثحٌة، وبوضعٌة هذت تلجهثز ضمن منظومة تلوزترتت وتلجهثت تلحكومٌة، من نثحٌة أخرى، 

لٌتمكن من خٕل ذلك تْطثر تحقٌق تلؽثٌثت وتِهدتؾ تلوطنٌة فً مجثل تلتخطٌط وتلتـنمٌة 

تلشثملة للتنمٌة، وللتحول وتلتؽٌٌر فً تلمستقبل،  تلمستقبلٌهٌق مضمون تلرإٌة تلعمرتنٌة، ولتحق

 بصورة متطورة وعصرٌة.

كمث أن طبٌعة هذت تلهٌكل تلتـنظٌمً، تتعلق بكل مث هو إجرتبً وعملً لتـنفٌذ هذت تلمضمون وتلك 

ثز تلتخطٌطً، بكل تلرإٌة تلتً ٌحققهث تلنظثم تلتخطٌطً ككل. وذلك فً إطثر مهثم ومسإولٌثت تلجه

 دولة على حدة.

ومن تلضروري فً هذت تلمقثم، تْشثرة إلى أن تطوٌر تلهٌكل تلتـنظٌمً، لٌس هدفث بحد ذتته،      

وإنمث هو مجرد وسٌلة لتحقٌق تلؽثٌة وتِهدتؾ تلمتوقعة من هذت تلجهثز تلتخطٌطً. ولذت فإنه من 

ً، عن طرٌق مجرد وضع عدد مقترح من تلهٌثكل تلجهثز تلتخطٌطتنظٌم تلخطؤ تلفثدح تلبدء بإعثدة 

تلتـنظٌمٌة، بإدترتتهث وأقسثمهث ودرجثتهث ووظثبفهث تلمختلفة. دون تٔلتفثت تلوتعً وبدرجة كبٌرة من 

تلمسإولٌة، إلى أهمٌة درتسة طبٌعة تلمهثم وتلمسإولٌثت تلجدٌدة، وتلمطلوبة، وتلتً تـتوتفق مع طبٌعة 

تلمستوٌثت تٔقتصثدٌة وتٔجتمثعٌة وتلسٌثسٌة. وكذلك ضمن تْطثر  تلوضعٌة تلقثبمة على مختلؾ

 تلمعثصر لمفهوم تلنظثم تلتخطٌطً تلشثمل.

ثم، وبعد إجرتء تقٌٌم علمً دقٌق لمث سبق، وبدرتسة أفضل تلخبرتت وتلممثرسثت  ومن     

ٔت وتطبٌقثت وتلتجثرج تلممثثلة لعدد من تلدول، ذتت تلسمعة تلطٌبة وتلتمٌز تلملحوظ، فً مجث

محدد تلمٕمح، لتطوٌر وتحدٌث تلنظثم  مستقبلًتلتخطٌط وتلتـنمٌة وتلتعمٌر، ٌمكن وضع تصور 

تلتخطٌطً ككل، ومن خٕله ٌمكن تلحدٌث عن تطوٌر تلجهثز تلتخطٌطً بهٌكله تلتـنظٌمً ومهثمه 

 ومسإولٌثته ووتجبثته تلربٌسٌة تلجدٌدة وتلمعثصرة.

وتلتحدٌث بصورة تمكن من تطبٌقه على مرتحل متـتثلٌة ومتدرجة، تإدي كل على أن ٌتم هذت تلتطوٌر 

مرحلة فً نهثٌتهث، إلى إمكثنٌة تلبدء فً تلمرحلة تلتثلٌة لهث، على أسثس من تٔنتقثل تلنوعً تلوتضح. 

على أن ٌكون تلهدؾ تلربٌسً من هذه تلخطة تْسترتتٌجٌة للتطوٌر وتلتحدٌث، هو تحقٌق تلوضعٌة 

ة للجهثز تلتخطٌطً تلعمرتنً، ضمن تلنظثم تلتخطٌطً تلشثمل لكل دولة. وضمثن تلتـنسٌق تلمطلوب

وتٔرتبثط تلجٌد بمختلؾ نظم تلعمل تلحكومً وتلعثم، وتلمجتمعً، وخثصة نظم تلبلدٌثت وتلمجثلس 

 تلبلدٌة، ومنظومة تلقوتنٌن وتلتشرٌعثت تلمتكثملة.

هذت تلتطوٌر تلمرحلً وتلمتدرج، ٔبد وأن ٌتم بثلصورة تلتً ٌإكد فٌهث تلجهثز تلتخطٌطً و         

جدترته وتستحقثقه، لهذه تلمكثنة ولذلك تلدور تلحٌوي، مثله مثل بثقً أجهزة تلتخطٌط تلعمرتنً 

نجثز تلممثثلة، فً أكثر بلدتن تلعثلم تقدمث ورقٌث فً هذت تلمجثل. وعلى أعلى درجة من تِدتء وتْ

 تضثهً تلمستوٌثت تلعثلمٌة. 
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وهو تِمر تلذي بدوره ٌمكن تلجهثز تلتخطٌطً من ممثرسة دوره ومهثمه ومسإولٌثته، وبثلتثلً 

ٌجعله قثدرت على تلعمل بقوة فً مجثل تحسٌن أوضثع تلحثضر، ورسم وصٌثؼة كٌفٌة تحقٌق مستقبل 

من أوضثع معٌشٌة فً تلقرن تلحثدي  أكثر إشرتقث ورفثهٌة لمجتمع حقٌقً عصري، وبمث ٌلٌق بهث

 وتلعشرٌن.

ومن تلمنثسج فً هذت تلمقثم، تْشثرة إلى أهم مث ٌمٌز فكرة ومفهوم تلنظثم تلتخطٌطً تلعمرتنً.      

هو أنه نظثم مرتبط ومتعلق بثلمستقبل، وبثلنظر دومث إلى تِمثم، وبكٌفٌة موتجهة تلتحدٌثت 

 ستمر للتعثمل مع مشكٕته وتوقعثته.تلمستقبلٌة، وتٔستعدتد تلدتبم وتلم

كمث أن تلنظثم تلتخطٌطً فً نفس تلوقت، ومن نثحٌة أخرى، ٌهتم بثلوضع تلقثبم وبثحتٌثجثت 

ومتطلبثت، تلمشثكل تلعمرتنٌة تلرتهنة وتلملحة، وٌعمل على إٌجثد تلحلول تلتخطٌطٌة تلمنثسبة لهث. 

وتم إهمثل تلبعد   -تلمستقبل وتلحثضر -تلزمنٌٌن وإذت مث تم تلتركٌز تلشدٌد على أحد هذٌن تلبعدٌن 

تَخر، فإن هذت تِمر سوؾ ٌإدي فً تلنهثٌة إلى تلتسبج فً حدوث خلل وتضح فً تلنظثم 

 تلتخطٌطً.

كمث أن تلنظثم تلتخطٌطً، من نثحٌة ثثلثة، ٌتصؾ بثلشمولٌة وبنظرته تلكلٌة لمختلؾ تلمستوٌثت       

ٕقة بثلتـنمٌة تلشثملة للمجتمع ككل. وقد ٌتم حدوث خلل على مستوى وتلقطثعثت تلعمرتنٌة وذتت تلع

هذت تلنظثم تلتخطٌطً، فً حثلة تلتركٌز على مستوى معٌن مثل تلتخطٌط تلتفصٌلً، وخثصة مث 

ٌعرؾ بنظثم تقسٌم تِرتضً، وإهمثل تلمستوٌثت تِخرى، وخثصة تلمستوى تلوطنً تٔسترتتٌجً، 

 حثفظثت وتلبلدٌثت.وتلمستوى تْقلٌمً، أي تلم

وكمبدأ عثم فً أي نظثم، فإن تلوقوع فً وضعٌة تْؼرتق وتٔنؽمثس تلشدٌدٌن فً تلتفثصٌل، ٌإدي 

بثلضرورة إلى وضعٌة سلبٌة، من مٕمحهث تلوتضحة، ضٌثع تلقدرة على رصد وتحدٌد تلصورة 

تلتخطٌطً بثلتحدٌد، حٌث  تلكبٌرة وتْطثر تلعثم للنظثم. وهو تِمر تِشد خطورة فٌمث ٌتعلق بثلنظثم

عن  لمطلوج، تلممكن تلوصول إلٌه، فقطٌإدي هذت تِمر إلى فقدتن تلقدرة على تكوٌن حثلة من تلفهم ت

طرٌق تٔستفثدة من قرتءة تلصورة تلكبٌرة، وتلقٌثم بثلربط بٌن تلتفثصٌل، وتكوٌن تلعٕقثت، وتلقدرة 

 ثم، وتلثوتبت وتلمتؽٌرتت... تلخ.ث هو ععلى تلفرز بٌن تِسبثج وتلمسببثت، ومث هو خثص وم

أن تلتركٌز عل قطثع معٌن من قطثعثت تلنظثم تلتخطٌطً، بدرجة كبٌرة أو تخرى ومن نثحٌة 

بصورة مؽثلى بهث، ٌإدي بدوره إلى حدوث نوعث آخر من أنوتع تلخلل فً تلنظثم. فعلى سبٌل تلمثثل، 

إدي إلى إهمثل بثقً تلقطثعثت تلعمرتنٌة تلتركٌز تلشدٌد على قطثع تستعمثٔت تِرتضً، قد ٌ

ثت قطثع تِعمثل وتلتجثرة وتلمثل، وتلصنثع مثلتلشثملة، بؤبعثدهث تلمختلفة، سوتء كثنت تقتصثدٌة، 

.. تلخ، أو تجتمثعٌة، وتضم تلخدمثت تٔجتمثعٌة، ورعثٌة تلفبثت تِقل . بؤنوتعهث ومستوٌثتهث تلمختلفة

.. تلخ، وتلقطثعثت .ٌة تلطفولة وتِمومة، وكبثر تلسنورعثحظث وذوي تٔحتٌثجثت تلخثصة، 

تلتصمٌم تلحضثرٌة وتلثقثفٌة، وتشمل تلمحثفظة على تلمنثطق تلترتثٌة، وتِبعثد تلجمثلٌة وتلمعمثرٌة، و

.. تلخ، إضثفة إلى أهمٌة قطثع تلبٌبة، ومث ٌتعلق بهث من مفثهٌم تلتـنمٌة .تلحضري، وتلصورة تلبصرٌة

 .. تلخ..تلمدن تلصحٌة، ومشثكل تلتلوث، وتلطثقة تلمتجددة، وتلتـنوع تلبٌولوجً،تلمستدتمة، و

أن تلنظثم تلتخطٌطً تلشثمل، ٌضمن فً ممثرسثته وتطبٌقثته تلعمرتنٌة، ذلك تلتوتزن  ن نثحٌةوم     

تلهثم بٌن كل من تلقطثع تلحضري وتلقطثع تلرٌفً، حٌث ٌتم وضع معثٌٌر مٕبمة تضمن عدم 

عدٌد لتلشدٌد على مدن أو منثطق حضرٌة بعٌنهث، وبثلتثلً إهمثل تلتنمٌة تلعمرتنٌة تلمتكثملة لتلتركٌز 

 تلمنثطق تلفقٌرة.  من تلقرى، أو تِمثكن تلنثبٌة، أو

وهو تِمر تلذي ٌفسر أحد أهم تِدوتر تلحقٌقٌة للدولة بثستخدتمهث للتخطٌط تلعمرتنً، كؤدتة       

 تلقطثعثت تلعمرتنٌة للمجتمع، وخثصة تلمكثنٌة وتلجؽرتفٌة منهث. لتحقٌق تلتوتزن بٌن كثفة 
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وهو مث ٌشٌر إلٌه بعض منظري مجثل تلتخطٌط تلعمرتنً. حٌث ٌرون أن لهذت تلمجثل بعدت سٌثسٌث 

 همث من أهدتؾ تلسٌثسة تلمكثنٌة. وتجتمثعٌث قوٌث، نثجمث عن كون تِمن وتلسٕمة تلوطنٌة،

أن أهم مث ٌحدد دور ومكثنة نظثم تلتخطٌط تلشثمل، وبثلتثلً جهثزه  تخرىومن نثحٌة        

تلتخطٌطً تلرسمً، هو تلقدرة على تحدٌد مجثل ونطثق ومستوٌثت تلمعلومثت تلتخطٌطٌة 

وتلعمرتنٌة. أي بمعنى آخر تلمثدة تلخثم تلتً ٌتعثمل معهث تلنظثم بثعتبثرهث من أهم مدخٕته 

تلمثثل، بٌثنثت أو معلومثت إحصثبٌة شثملة، أو سٌثسثت عثمة  ومخرجثته. سوتء كثنت، على سبٌل

وتوجهثت حكومٌة ومجتمعٌة، كمدخٕت، أو فً صورة مخططثت بؤنوتعهث ومستوٌثتهث تلمختلفة، أو 

 سٌثسثت عمرتنٌة عثمة أو قطثعٌة إرشثدٌة، أو فً صورة قوتنٌن وتشرٌعثت،... تلخ. 

تلمعلومثت وتحدٌدهث بدقة، هو طبٌعة وعنثصر تلمهثم وبثلطبع فإن من أهم طرق تلتعرؾ على هذه 

كوضع قثبم، ومث ٌجج أن ة لهذت تلجهثز تلتخطٌطً، فً تلحثضر تلوتجبثت تلربٌسوتلمسإولٌثت و

 فً تلمستقبل.  تكون علٌه

علٌهث مهمة ومسإولٌة بنثء قوتعد للمعلومثت  ،وهذت ٌعنً أن أجهزة تلتخطٌط تلعمرتنً بكل دولة

عمرتنٌة بصورة متخصصة وشثملة.  وعلى أسس علمٌة دقٌقة وصثرمة. مستفٌدة من تلتخطٌطٌة وتل

 كل مث هو متثح وتلعمل على تستكمثل وتطوٌر مث ٌنقصهث. 

وذلك فً إطثر تٔستفثدة تلقصوى من تلتطورتت تلمتسثرعة فً مجثٔت نظم تلمعلومثت وتوثٌقهث 

أهمٌة تٔستفثدة من كل مث هو متثح على  على تلمستوٌثت تلعثلمٌة. هذت مع تلوضع فً تٔعتبثر،

تلمستوى تلوطنً، من معلومثت ذتت تلعٕقة لدى كثفة تلوزترتت وتلجهثت تلحكومٌة وتلخثصة 

تلمعنٌة. ودرتسة إمكثنٌثت تبثدل تلمعلومثت، من ترتبثط بشبكثت معلومثت قثبمة، أو تلتعثون على 

ٌنة. سوتء كثن ذلك على مستوٌثت إقلٌمٌة أو إقثمة نظم وقوتعد معلومثت مطلوبة مع جهثت أخرى مع

 عثلمٌة.

أهمٌة كبٌرة، حٌث من تلمطلوج أن ٌتوتجد نظثم معلومثت تخطٌطً  سثبقث له هذكرتم  مثوهذه 

عمرتنً قوي وفعثل، ٌوفر وٌتٌح صورة شثملة ودقٌقة ووتقعٌة، عن وضعٌة تلعمرتن وتلتنمٌة تلشثملة 

معوقثت، على مستوى كل دولة. شثملة كثفة تِوضثع تلعمرتنٌة للمدن وتلقرى، من حٌث تلمشثكل وتل

 خطط تلمشروعثت،... تلخ. ، ووتْمكثنثت وتلموترد

 

 :ةالسٌاحٌ المشارٌع تخطٌط  4-1-3

تلى تحدٌد مسبق لمعثٌٌر تخطٌط وتصمٌم تلمرتفق  ةتحتثج عملٌة تخطٌط وتصمٌم تلموتقع تلسٌثحٌ     

وتلفنثدق وخدمثت تلزوتر وتحدٌد موتقع  ةفبنثء تلمجمعثت تلسٌثحٌ ةفً تلموتقع تلمختلف ةتلسٌثحٌ

تثحه كذلك متل ةتلمرتفق وتلمبثنً وتحجثمهث وخصثبصهث وعٕقتهث بثلمعطٌثت وتلخصثبص تلطبٌعٌ

كل هذه تلمعثٌٌر تشكل  ةوتنسٌق تلموتقؾ وتستخدتمثت تٔرض وتلموتقع تلمختلف ةتلجوتنج تلمعمثرٌ

ثلتثلً فثن تحدٌد مسبق ومنثسج وسلٌم لهذه تلمعثٌٌر للمرتفق ب ةتلهٌكلٌ ةتلمزتٌث وتلخصثبص تلمعمثرٌ

 ٌعمل على:  

 باشباع حاجات السٌاح والسكان المحلٌٌن على حد سواء ةالكفٌل ةالسٌاحٌ ةتحقٌق التنمٌ -1

 ةلتفادي حدوث أي مشكالت بٌئٌ ةالبٌئٌ ةمع التنمٌ ةالسٌاحٌ ةدمج التنمٌ -2

على تلمستوى تلوطنً وتٔقلٌمً  ةتلموتقع تلسٌثحٌوتصمٌم  تخطٌط لمعثٌٌر  ٌنبؽً تحدٌد  كمث     

 تٔولومن ثم ٌجري تحدٌدهث بتفصٌل تكبر فً تلمستوى تلمحلً وفً مستوٌثت تلتخطٌط تلمكثنً 

تتعلق معظم هذه تلمعثٌٌر بعملٌثت تلتنظٌم تلمكثنً وتستخدتمثت تٔرض وقوتنٌن تلبنثء وذلك من و
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 ة، وتختلؾ معثٌٌر تخطٌط وتصمٌم تلموتقع من منطقةتلمنطق فً ةتلسٌثحٌ ةتجل تستمرتر عملٌة تلتنمٌ

 .ةتلمستهدف ةوخصثبص تلمرتفق تو تلبنى تلتحتٌ ةتلمحلٌ ةٔخرى نظرت ٔختٕؾ خصثبص تلبٌب

ولمث كثنت هذه تلمعثٌٌر تحدد تٔطثر تلهٌكلً للتخطٌط وتلتصمٌم تلتفصٌلً فثنه ٔبد تن تمتثز 

 ةٌم رتبعفً تبدتع تصثم ةتلخٕق هوقدرتت هلكً تمكن تلمخطط تو تلمصمم من توظٌؾ خٌثل ةبثلمرون

قبل تلقطثعٌن تلعثم وتلخثص ن ــملحد تٔدنى من تلمعثٌٌر تلمحددة تتعثرض مع ت ٔ ةومنثسب ةوجذتب

 معثٌٌر ٔعلمث بثن تطبٌق حد تدنى من تل ةوتلفثعلٌ ةبثلكفثءتمتثز  ةن تجل ضمثن تنمٌة سٌثحٌــموذلك 

وٌسثعد  ةتلمتحقق ةفً تلخدمثت وتلبنى تلتحتٌ ةٌضمن تحقٌق نجثح بثهر وتنمث ٌضمن عثدة نتثبج مقبول

 .ةربٌس ةفً تفثدي بروز مشثكل بٌبٌ

 :السٌاحٌه تنمٌة المشارٌع 4-1-4
تخطٌط تفصٌلً ودرتسة جدوى لعمل تللتنفٌذ مشثرٌع محدده مثل تلفنثدق تو تلمجمعثت ٌجج       

 وتشمل عملٌة تخطٌط تلمشثرٌع مجموعة من تلخطوتت تلمتسلسله وكمث ٌلً: ةتقتصثدٌ

 .ةتلمستهدفه بثلتنمٌ منطقةوبرنثمج تل ةتلشثمل ةتلسٌثحٌ ةتلمشروع كجزء من خطة تلتنمٌ تحدٌد * 

 .تختٌثر تنسج تلمشثرٌع وعمل تخطٌط تولً ودرتسثت مث قبل تلجدوى  *

  وتخطٌط تفصٌلً وتصمٌم تٔسوتق وتحلٌل  ةتلجدوى تٔقتصثدٌتخطٌط تلمشروع ودرتسة   *

 ومثلً ودرتسة تٔثثر تلبٌبٌة.   تقتصثدي   

 .تموٌل تلمشروع بثٌجثد مصثدر تموٌل وتوفٌر تلحوتفز وتحرٌك تلتموٌل وجذبه  *

 .للمشروع ةتلفعلٌ ةتلهٌكلٌ ةهً تلتنمٌ ةتنفٌذ تلمشروع وهذه تلمرحل  *

 .ةمشروع بمث فٌهث دعم تسوتق سٌثحٌلل ةتلمستمر ةوٌقصد بذلك تٔدترتدترة تلمشروع   *

خٕل تنفٌذ تلمشروع سوتء كثن تلمنفذ قطثع خثص تو عثم فثنه ٔبد تن ٌكون هنثك تنسٌق مبثشر       

ته وبرتمجه تلمجتمع وتفهمه تلكثمل لمبدت تلمشروع وخط ةتلمجتمع تلمحلً للتثكد من موتفق مع

فً فوتبد تلمشروع وفً حثلة عدم موتفقة تلمجتمع تلمحلً على تلمشروع  ةتلمشثركولمنحهم فرصة 

تمتثز عملٌة تنفٌذ  ،ٌمكن تنفٌذه وقد ٌحتثج تلى تؽٌٌر لٌتٕبم مع تحتٌثجثت تلمجتمع تلمحلً فثنه ٔ

تنوتع تخرى وتلمشروع بثلتعقٌد وخصوصث للمشثرٌع تلكبرى مثل تلمجمعثت تلتى تضم فنثدق متعددة 

تلمرتفق ؤؼرتض تنفٌذ تلمشروع ٌتم عمل مسثر حرج للمشروع لضمثن تلتنسٌق بٌن عنثصر  من

  .مخطط مبسط لمرتحل تلمشروع َمثم 0-2تلمشروع وتنشطته تلمختلفه وتلشكل 
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 منطقةتحدٌد تلمشروع ضمن تلخطه تلسٌثحٌه لل                                               

 

 

  

 

         تلتحلٌل وتلتخطٌط تلمبدبً للمشروع ودرتسة مثقبل                                                 

 تلجدوى                                                 

 

 

 

 تخطٌط تلمشروع ودرتسة تلجدوى تٔقتصثدٌة                                              

                                                     

 

 

 عن مصثدر للتموٌلتموٌل تلمشروع وتلبحث                                               

  

  

 تنفٌذ تلمشروع                                                   

 

                                                      

  تدترة تلمشروع                                               

                           

                                                                                                                       

 ةٌمثل مراحل تخطٌط المشارٌع السٌاحٌ 1-4 مخطط

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل تخطٌط وتطوٌر المشارٌع السٌاحٌه

 

 المرحلة االولى

 

 الثانٌة ةالمرحل

 
 الثالثةة المرحل

 

 المرحله الرابعة

 

 الخامسة ةالمرحل

 

 السادسة ةالمرحل
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 :تخطٌط الموقع السٌاحًكٌفٌة    4-1-5
تلسٌثحً تحدٌد تمثكن تلمبثنً وتلمرتفق تلمرتد تنجثزهث فً بعد مكثنً  ٌقصد بتخطٌط تلموقع      

وٌشمل تخطٌط تلموقع كذلك وظثبؾ تلمبثنً وعٕقتهث مع بعضهث تلبعض  ةمعٌن وبموتصفثت معٌن

للموقع وٌتضمن تٌضث تلطرق وموتقؾ تلسٌثرتت وتتطلج عملٌة تخطٌط  ةتلعثم ةوتلخصثبص تلطبٌعٌ

للموقع وتحدٌد  ةدرتسثت لتحلٌل تلخصثبص تلبٌبٌتلموقع تلسٌثحً فً مرتحلهث تٔولى تلقٌثم بعمل 

تلمبثنً تلمطلوبة وتحجثمهث ووظثبفهث وخصثبصهث وٌنبؽً تٔشثره هنث تلى ضروره تٔخذ بعٌن 

فً مختلؾ مستوٌثت تلتخطٌط ومرتحله من تجل منع حدوث تي  ةتت تلبٌبٌتٔعتبثرتٔعتبثر جمٌع 

 .ةمشكٕت بٌبٌ

 

 ةعند تخطٌط مواقع المرافق السٌاحٌ ةاالعتبارات البٌئٌ  4-1-6
 :ةتفادي حدوث مخلفات بٌئٌ :اوال

 

 ةبٌبٌعنه مخلفثت تو تٌة منشثت تخرى تو تصمٌمهث بشكل ٌنتج  ةٌجج عدم تحدٌد موتقع تٔبنٌ       

قد ٌإدي تلى  سٌاتٔنحدتر وتصمٌمهث تٌضث بشكل  ةفثختٌثر موتقع تلمبثنً على سفوح تلتٕل تلشدٌد

وعدم  ةوبثلتثلً تلحثق تلضرر بثلمنشثت كذلك فثن تقثمة تلمبثنً فً تلمنثطق تلمنخفض ةتنجرتؾ تلترب

ه تلمبثنً بمٌثة تلفٌضثن تٔخذ بعٌن تٔعتبثر عند تلتصمٌم طبٌعة تلموقع وتلموضع قد ٌإدي لؽمر هذ

ت علٌهث وتن كثن ٔبد من آنشمٔقثمة تل ةهً تمثكن ؼٌر صثلحوعمومث فثن تلتٕل  تلشدٌدة تٔنحدتر 

 ةللمكثن لتحدٌد تفضل تلسبل تلهندسٌ ةودرتسة تلخصثبص تلجٌولوجٌ ةتربللذلك فٌجج تجرتء تحثلٌل 

بهث وبثلتثلً حصول  ةتلمٌثه لمنع تشبع تلتربلتصرٌؾ  ةنشثت تو تلمبثنً ووضع تلٌثت منثسبمٔقثمة تل

تمرت ضرورٌث  ةلنبثتثت على تلسفوح لتثبٌت تلتربوقد تكون زرتعة بعض تٔشجثر وت ةتنجرتؾ للترب

فثن تطوٌرهث ٌتطلج تختٌثر نظثم تصرٌؾ مٌثة خثصث  ةفً بعض تٔحٌثن تمث تلمنثطق تلمنخفض

 ةثطق تلمجثورولتطوٌر تلمن ةلتفثدى هبوط تلترب ةللتربوتثبت ومنثسبث مع تلقٌثم بتنفٌذ تعمثل ردم 

وٌجج تبعثد تلمبثنً  ةت بثٔموتج تلعثلٌآوتلمنشثٌر تلمبثنً ؤعدم ت على للشوتطى ٔبد من تلتثكٌد 

منثسج وتستخدتم ورفع تلمبثنً تلى مستوى  ةعن تلشثطى ودرتسة قدرة تلترب ةممكن ةٔطول مسثف

 .ةهزتت تٔرضٌلمقثومة تل ةتلمعثٌٌر تلهندسٌ

 

 :كثافة المبانً وعالقتها مع بعضها البعض ثانياً:

فً تخطٌط تلموقع وٌعتمد نمط   ةٌعتبر تجمٌع تلمبثنً فً موقع وتحد من تلعوتمل تلهثم        

وهنثك عدة  ةتلطبٌعٌ ةوعٕقتهث بثلبٌب ةتلمستهدف ةتلتجمٌع عثدة على كثثفة تلمبثنً وخصثبص تلتنمٌ

ى ووحدتت على تلشوترع تل ةبٌن كثثفة متدنٌ وح مثتترت ةموتقع تلمنشثت مستقللتخطٌط تنمثط 

مث بٌن صؾ من هذه  ةعن تلشوترع وهنثك وحدتت متٕصقة مجموعثت لهث موتقؾ سٌثرتت بعٌد

 .تلمبث نً قوتطعوفً حثلة عمل تنظم خطً  ةصفوؾ وسثحثت بكثثفثت مرتفع ةتلوحدتت تلى مجموع

 ةتلسٌثرتت بموقع مركزي بثلقرج من مدتخل تلفنثدق وبشكل وتضح بثلنسبٌفضل تن تكون موتقؾ  

ستعٕمثت بثٔسوتق وتٔ ةلموتقؾ تلسٌثرتت تلخثص ةتمث بثلنسبة تلكبٌر ةلموتقع تلتطوٌر ذتت تلمسثح

 عن ؼرؾ تلزوتر. ةفٌفضل تن تكون بعٌد وتلمطثعم 
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 :ةر والمشاهد المحٌطظعلى المنا ةالمحافظ ثالثاً:

فً تخطٌط تلموتقع  ةمن تلخصثبص تلهثم ةعلى تلمنثظر وتلمشثهد تلمحٌط ةتعتبر تلمحثفظ      

فعلى تلشوتطى ٌقترح تطوٌر تنمثط من تلمبثنً قلٌلة تٔرتفثع بحٌث ٌسمح تجمٌعهث مع  ةتلسٌثحٌ

وضبط ترتفثعهث لضمثن بعضهث تلبعض لكل منهث تتصثل بصري مع تلشثطى وٌجج توجٌه تلمبثنً 

 .تجثة تلشوتطً وتلجبثل ةتلبصرٌ ةلة تلمشثهدسهو

ة مشثهدة بعض تلموتقع تلمبثنً بحٌث تسمح للبصر بحرٌ هتوجٌ ةٌرتعى فً تلموتقع تلجبلٌ    

تن تنشثء مبثن ة لوحظ فً كثٌر من تلمنثطق تلجبلٌ تلممٌزه وقد ةتو بعض تلمعطٌثت تلطبٌعٌة تلخثص

ترتعً ترتفثعثت هذه  ٔ هوفً تلوقت نفس ةللمبثنً تلمجثوربثلؽة تٔرتفثع ٌؽلق كل منهث مرمى تلنظر 

فً تلموقع ممث ٌشوه تلشكل  ةتلطبٌعٌ ةتندمج تلمبثنً مع تلبٌب تي ٔ ةتلمجثور ةتلطبٌعٌبٌبة  تلمبثنً تل

 .تلممٌز للموقع تلجبلً

 

 :ةتطوٌر المواقع السٌاحٌ  رابعاً:

وتي منثطق  ٌةخصوصث فً تلمدن وتلمنثطق تلحضر ةكبٌر ةتهمٌ ةتن تطوٌر تلموتقع تلسٌثحٌ     

فً  وذلك بسبج تلدور تلفثعل  للمعثٌٌر ةبشكل كبٌر وبثلذتت فً جوتنبهث تلبٌبٌ للتؤثر ةتخرى قثبل

بثسثلٌج وطرق تزٌد من كفثءتهث وقدرتهث على جذج تلسٌثح  ةتلطبٌعٌ ةعلى عنثصر تلبٌب ةتلمحثفظ

ر تلخثصة بتطوٌر تلموتقع تلسٌثحٌة تلتً ٌمكن تطبٌقهث خٕل تتنوع تلمعثٌٌ .وتلسكثن تلمحلٌن تٌضث

 ٌلً: ومن هذه تلمعثٌٌرمث ةلضمثن قدرة جذج كبٌر عملٌة تلتنمٌة تلسٌثحٌة

 

 :كثافة المبانً والمنشات  -اُ 

 ةفثلكثثفثت تلمتدنٌ ةمعٌن ةلوحدة مسثحٌ ةعدد وحدتت تٔقثم ةفً تلسٌثح ةقصد بمصطلح تلكثثفٌ       

مع  ةهكتثر ٌعنً وحدتت متٕصقوحده/ 03-00بٌن  ثمن تلوحدتت لكل هكتثر وتلتى تترتوح م

وحده/هكتثر فثنهث تضم بلوكثت مبثن من  53-03من  ةكبٌرة تمث تلكثثفثت تلمتوسط ةمسثحثت مكشوف

وحده  031-53 من ةللكثثفثت تلمرتفع ةتكبر وبثلنسب ةطثبقٌن تو تكثر ترتفثعث مع مسثحثت مكشوف

دة تكون تلفنثدق ذتت كثثفثت وعث ةتربعة طوتبق ومسثحثت مكشوف من ً/هكتثر فهً تتكون من مبثن

 .ةمحدود ةتٔرتفثع ومسثحثت مكشوف ةتو عثلٌ ةبمبثن متوسط ةكبٌر

 

 :تلمبثنً ترتفثع ـــ

 ةبوضوح تلرإٌ هوذلك بسبج عٕقت ةتلسٌثحٌ ةتلتنمٌللمبثنً على  ٌإثر تٔرتفثع تٔقصى       

 ةمن تلخصثبص تلطبٌعٌ ةتفثدلموقع مثهو تلتمتع تو تٔس ةوذت مث كثن هدؾ تلزٌثر ةللمبثنً تلمرتفع

من طثبق تلى طثبقٌن مع مسثحة مكشوفة مٕبمة تن ترتفثع تلمبثنً  ترتفثع تلمبثنًفٌفضل تن ٌكون 

 ترتفثع تٔسقؾ. جج مرتقبة وتحدٌدتقثس بثٔمتثر وتقثرن بعدد تلطوتبق ولكن من تلوت
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 ارتدادات المبانً -ب 

مثل تلشوتطً وتلطرق وتلموقع  ةبٌن حدود تلمبنى وتلحدود تلطبٌعٌ ةٌقصد بثٔرتدتد تدنى مسثف   

فً تٔحسثس  ةوترتدتدتتهث تهمٌة كبٌر خرىٔت وحدود قطعة تٔرض تلمخصصه للبنثء تو عن تلمبثنً

لسثكنً تلبنثء وفً  ةتنسٌق تلموتقع وتلخصوصٌولمعثلجة  ةكثفٌ ةبثٔنفتثح وتٔتسثع وتوفٌر مسثف

 تلى: فتهدؾ على تلشوتطى تمثتهدؾ تٔرتدتدتت تلى توفٌر تلسٕمه وتٔمن  ةتحوتل عدٌد

 .ةحمثٌة تلمبثنً من تلضرر تلنثتج عن تنجرتؾ تلشوتطى وتٔموتج تلعثلٌ .1

 .تلمظهر تلطبٌعً على تمتدتد تلشثطى صٌثنة .2

وللؽثٌثت  ةعلى تلشثطى لؽثٌة تستخدتمهث كنقثط وصول عثم ةبتوفٌر تلمسثحثت تلكثفٌتلسمثح  .3

 .ةؤستخدتم تلزوتر وتلسكثن تلمحلٌ ةتلترفٌهٌ

 .تو تلسكن ةً مرتفق تٔقثممللزوتر مستخد ةتوفٌر خصوصٌ .4

 ةفمثٕ فً هثوتي تصل مسثف 55-35تختلؾ ترتدتدتت خطر تلبحر لكنهث عمومث تترتوح  .5

متر فً تلهند وتقل ترقثم تٔرتدتدتت فً حثلة  55متر فقط بٌنمث ترتفع تلى  12تٔرتدتدتت تلى 

 .ةتلجزر تلصؽٌره بسبج قلة تٔرتضً تلمتثح

 .نسبة مسثحة تلطثبق تلى مسثحة تلموقع .6

لكل تلمبثنً تلى مسثحة تلموقع لجمٌع تلطوتبق  ةتلكلٌ ةبٌن تلمسثح ةنسبة مسثحة تلطوتبق هً تلنسب .7

 ةمبوٌ ةتلى نسب ةبكثمله وتقثس بقسمة تلمجموع تلكلً لمسثحة تلطوتبق على مسثحة تلموقع وتحوٌل

 .ةتلسٌثحٌ ةوتعتبر نسبة مسثحة تلطوتبق فً موقع مث مقٌثسث جٌدت لكثثفة تلتنمٌ

 

 مثال:

m المبانً ًلجمٌع الطوابق ف بلغت المساحة الكلٌة       
للموقع فً حٌن كانت المساحة    1455 2

m 2000هالمراد حساب
2
 ماهً نسبة هذا المبنى؟  

 الحل:

 

      
تلمسثحة تلكلٌة للمبثنً

مسثحة  تلطثبق
     نسبة تلمبنى     

 

                                    
    

    
                        

 

         

 :المساحات المغطات بالمبانً والمنشات االخرى

فً تنهث تتٌح مرتقبة  ةوتكمن تهمٌة هذه تلنسب ةمبوٌ ةتلمؽطثة بثلمبثنً بنسب ةٌعبر عن تلمسثح       

 ةتلخضرتء ففً تلمجتمعثت تلتً تتدنى فٌهث كثثفة تلمبثنً تشكل هذه تلنسب ةتلمسثحثت تلمكشوف

 .ةمسثحة تلموقع تلكلٌ من مجموع03%
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 :مساحات  مواقف السٌارات والمركبات

ٌنبؽً توفٌر تلعدد تلكثفً من تلموتقؾ لحثجة جمٌع تلمركبثت تلمتوقع وقوفهث فً تلمجمع بمث فٌهث   

مع مٕحظة تن  ةسٌثرتت تلموظفٌن فً سثعثت تلذروه بحٌث ٔتكتظ تلشوترع بثلسٌثرتت تلمتوقف

تو هدفة ة تلمستحسج نوع تلتنمٌ ةتكبر وتتفثوت تلمسثحثت تلمطلوب ةتحتثج لمسثح ةتلبثصثت تلسٌثحٌ

 .حٌةفق تلسٌثتتلمنشوده وتٌضث حسج طبٌعة ووظٌفة تلمنشثه تو تلمر

 :ةوالمداخل العام ةالمناطق المكشوف

ة تلمنشود ةتلسٌثحٌ ةعلى خصثبص تلتنمٌ ةتطوٌر تلموتقع تلسٌثحٌ وبشكل عثم ٌعتمد تحدٌد معثٌٌر  

 هوكذلك على حجم تلموقع تلسٌثحً تن كثن كبٌرت تو صؽٌرت وتٌضث على نوع ةتلمحلٌ ةووضع تلبٌب

ٌر تلموتقع وللتعرؾ على معثٌٌر تطو ةتو منطقة حضرٌ ةمنطقة شوتطً تو منطقة جبلٌ تكثنسوتء ت

 لبشكل تفض ةتلسٌثحٌ

 البٌئة والمجتمع واالقتصادبعالقات صناعة السٌاحة  4-2
 

تِكثر نجثحثً فً تلوقت تلحثضر على تلمحٌط تلمثدي تلنظٌؾ، وتلبٌبثت تعتمد موتقع تلسٌثحة        

تلمحمٌة وتِنمثط تلثقثفٌة تلممٌزة للمجتمعثت تلمحلٌة.  أمث تلمنثطق تلتً ٔ تقدم هذه تلممٌزتت فتعثنً 

وهو مث ٌإدي بثلتثلً إلى تنثقص تلفوتبد تٔقتصثدٌة ثقص فً تِعدتد ونوعٌة تلسٌثح، من تن

 .للمجتمعثت تلمحلٌة

بٌبة تلمحلٌة،  ومن تلجثبز أن تكون تلسٌثحة عثمًٕ بثرزتً فً حمثٌة تلبٌبة عندمث ٌتم تكٌٌفهث مع تل

وذلك من خٕل تلتخطٌط وتْدترة تلسلٌمة.  وٌتوفر هذت عند وجود بٌبة  ذتت  وتلمجتمع تلمحلً،

فرة وهوتء نقً ومثء نظٌؾ، ممث ٌسثعد جمثل طبٌعً وتضثرٌس مثٌرة لٕهتمثم، وحٌثة نبثتٌة برٌة وت

 على إجتذتج تلسٌثح. 

مثٌة تلترتث تلثقثفً لمنطقة وٌتسثوى كل من تلتخطٌط وتلتنمٌة تلسٌثحٌة فً تِهمٌة من أجل ح     

وتشكل تلمنثطق تِثرٌة وتلتثرٌخٌة، وتصثمٌم تلعمثرة تلممٌزة وأسثلٌج تلرقص تلشعبً،  مث.

ن وتلحرؾ تلتقلٌدٌة وتلمٕبس تلشعبٌة وتلعثدتت وتلتقثلٌد وثقثفة وترتث وتلموسٌقً، وتلدرتمث وتلفنو

فتتعزز   ،تلمنطقة عوتمل تجذج تلزوتر، خثصة إذت كثنت على شكل محمٌة ٌرتثدهث تلسٌثح بإنتظثم

 وإدترتهث.مكثنتهث أو تبقى ذتت أهمٌة أقل،  وكل ذلك ٌرجع للطرٌقة تلتً ٌتم بهث تنمٌة تلسٌثحة 

 :السٌاحة والبٌئة  4-2-1

تلتلوث فً تلبٌبة وتلتً تكون من صنع تْنسثن أٌضثً، فٕبد من تحقٌق تلتوتزن بٌن تلسٌثحة       

وبٌن تلمصثلح تٔقتصثدٌة وتٔجتمثعٌة تلتً هً فً تِسثس تقوم علٌهث. هل  وتلبٌبة من نثحٌة وبٌنهث

 تَثثر تلسلبٌة للسٌثحة؟ أظن أن ذلك لم ٌخطر ببثلك علً ًمن أٌن تؤت ولو مرة وتحدة سؤلت نفسك

 :تْطٕق. تنظر معً إلً هذه تِسطر تلتثلٌة

 كثفة ،وسثبل تلنقل، تلفنثدق مرتفق تلدول من ىعل تلمقررة فً أعدتد تلسٌثح، تمثل عببثً  تلزٌثدة -

 .من كهربثء ومٌثه لخدمثتت

 .تعثمل تلسٌثح معهث بشكل ؼٌرٔبق أوبعض تَثثر لعدم وجود ضوتبط ب إحدتث تلتلؾ -

      تلبحرٌة من تِسمثك  تْضرتر بثِحٌثءى إل ىممثرسة تلسٌثح لبعض تلرٌثضثت تلبحرٌة أد - 

تلحركة تلسٌثحٌة فً تلمنثطق تلتً لحق بهث  وتلشعج تلمرجثنٌة وتلذي ٌإدي إلً نقص تلنثدرة،

 .تلضرر

 للتخلص  تِبٌض تلمتوسط، لم تعد صثلحة لٕستحمثم نتٌجةزٌثدة تلوث مٌثه تلبحر وخثصة تلبحر  - 

 .من مٌثه تلمجثري فٌهث    

 .تلجوي تلوث تلؽٕؾ ةٌثدز  -
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 تلجبلٌة حٌث تمثل تلجبثل منثطق جذج سٌثحً من  ونجد تنتشثر تلقمثمة وتلفضٕت فوق تلقمم -

  .تلسٌثحٌة من تسلق ومشً تلرٌثضة فتمثرس علٌهثى تلدرجة تِول   

 تلسٌثحٌة هو تلمسبول عن كل هذه تلكوترث وإتٕؾ تلمنثطق تِثرٌة أو فثلسثبح لٌس وحده تٌضثً       

وٌمكننث توضٌح تلعٕقة  وتلسكثن تِصلٌٌن لهذه تلمنثطق لهمث دخل كبٌر فً ذلك أٌضثً  تلطبٌعة لكن

 :ثَتًب

 

نسمٌه بثلقدرة تٔستٌعثبٌة للعملٌثت تلسٌثحٌة تلذى  تلبٌبٌة تلمستدتمة ٌرتبط بمثونجثح تلسٌثحة         

تلزٌثرتت تلٌومٌة ومث ٌقومون به من أنشطة ِن تلبٌبة تتعرض إلى  ٌتمثل فى أعدتد تلسثبحٌن وأنمثط

 .إرتدة تْنسثن أو تلسثبح كمث ذكرنث من قبل تؽٌرتت خثرجة عن

 :ةللبٌئ ًلسٌاحاثار التخطٌط ا 3 -4-2

مع تدفق أعدتد تلسٌثح بؤعدتد كبٌرة للموتقع تلسٌثحٌة، وتهتمثم تلسٌثح بثلتنوع تلحٌوي، جرى      

ولذلك بدأت تتعثلى تِصوتت بضرورة  ،تلطبٌعٌةحٌثة تلتخرٌج وتدمٌر للعدٌد من تلبٌبثت وتهدٌد 

إٔ بإشرتك تلسكثن تلمحلٌٌن فً تلبٌبٌة. وتبٌن أنه ٔ ٌمكن تلحفثظ على تلبٌبة تلسٌثحة بثِمورتهتمثم 

 تلمحثفظة علٌهث ورعثٌتهث.

  قتصادٌة: اال تأثٌراتال

وكذلك  تلسٌثحٌة تخطٌط تلسٌثحً على كثثفة تلتنمٌةلل تٌْجثبٌةقتصثدٌة تٔ تؤثٌرتتتعتمد درجة تل      

 -ٌلً: هً كمث تٌْجثبٌة تٔقتصثدٌة تؤثٌرتتتلو ةتٔقتصثدٌه تلمحلٌعلى تلخصثبص وتلسمثت 

 . تِثريتلترتث ل تقتصثدٌة جدٌدة لمنثطق و موتقع توفٌر فرص عمل جدٌدة، وبثلتثلً توقع دخو -0

توفٌر تلعملة تلصعبة ومث ٌنجم عنهث من تحسٌنثت فً نوعٌة تلحٌثة ومستوٌثت تلمعٌشة للمجتمع  -0

 . وتْقلٌمًتلمحلً، ودعمثً للتنمٌة تلشثملة على تلمستوٌٌن تلوطنً 

 

 المصادر الطبٌعٌة

 :الكوارث الطبٌعٌة -1

 تلوث تلتربة -

 وتلزٔزلتٔهتزتزتت  -

 تلوث تلهوتء -

 تٔمطثر وتلسٌول  -

 تلوث تلمثء -

 تلعوتصؾ وتلرٌثح -

 تٔنهٌثرتت -

 

  تغٌرات مناخٌة: -2

 وسثبل صرؾ صحً ؼٌر متقدمة -

 تؽٌر فً درجثت تلحرترة -

 تزتٌد عدد تلسكثن -

 تلرطوبة -

 تٔمطثر -

   تلمٌثه تلجوفٌة -
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  خرى فً قطثعثت تلزرتعة وتلصنثعة وتلخدمثت تلمختلفة؛ وذلك منتٔقتصثدٌة تٔنشطة تٔدعم  -1

 زٌثدة تلطلج على تلمنتجثت، وتلصنثعثت تلٌدوٌة وتلتقلٌدٌة.  خٕل 

                   قطثع تلسٌثحة، وهذه من أجل تلبٌة حثجثت  تِخرىتلتحتٌة  ىتطوٌر خدمثت تلنقل وخدمثت تلبن -2

 .حنتشمم سكان انمجتمعاخ انمحهُ منهث على تلسٌثح فقط، بل تتعدتهم تٔستفثدةتقتصر  لنتلخدمثت 

  عنثصر ومقومثت تلترتث تلثقثفًدحتتشكل تلسٌثحة ثري؛ حٌث تٔتلمحثفظة على موتقع تلترتث  -3

 سٌثحٌة. وتشمل عملٌثت تلـمحثفظة فً هذت تلمجثل،  قة تلسٌثحٌة بثعتبثرهث أمثكن جذجتلمنط فً   

إحٌثء تلفنون تلتقلٌدٌة، وتلمصنوعثت تلٌدوٌة، ثرٌة وتلتثرٌخٌة وتِعلى تلموتقع ة ظفتلمحث    

تلتقلٌدٌة، وبعض مظثهر تلحٌثة تلمحلٌة، وتلدعم تلمثلً لصٌثنة وترمٌم موتقع تلترتث  وتلمنثسبثت 

عهث وتنتهثجهث لنجثح خطة تلتخطٌط لٌثت تلتً ٌجج تتبثق وآٔثري. وهنثلك تلعدٌد من تلطرتٔ

 : تٔتً ةٔبد من مرتعث قتصثدٌة للتخطٌط تلسٌثحًٌجثبٌة تٔثثر تٔمن أجل تعزٌز آٔ ،تلسٌثحً

  .قتصثدٌة للتنمٌة تلسٌثحٌةهمٌة تٔٔل تلتوعٌة بثتوفٌر تلوقت تلكثفً للسكثن تلمحلٌٌن من خٕ -أ  

أجعل إدرتك تر تلمتعلعق بعثلتخطٌط تلسعٌثحً؛ معن مشثركة تلمجتمعثت تلمحلٌعة فعً صعنع تلقعر -ج

ة تلمحثفظة على شكل أهمٌولسٌثحٌة، ومشثكلهث دون فرض تلسٌثسثت علٌهم. ت  فوتبد تلتنمٌة

سعتٌعثبٌة تٌٔتجعثوز ععدد تلسعٌثح تلطثقعة  ٔعنعى تتلسعٌثحٌة فعً كعل منطقعة، بم وحجم تلتنمٌعة

 وتلتً بعدهث ٌبدأ تلسكثن تلمحلٌون ٌشعرون بثلكرتهٌة تجثه تلسٌثح. 

   ثرٌة،تٔسس تلثقثفٌة تلمحلٌة، من حٌث تلمحثفظة على تلموتقع تٔهتمثم بثلسٌثحة فً إطثر تٔ -ج 

 .تلمصنوعثت تلٌدوٌةو لتثرٌخٌة، تطوٌر تلحرؾت     

  

 :ةاالٌجابٌجتماعٌة والثقافٌة اال ثارَت  

  :تًاالٌجابٌة للتخطٌط السٌاحً فً االجتماعٌة والثقافٌة االثار االتتمثل   
للتعثمل مع تلسٌثحة بطرٌقة  ،ت تجتمثعٌة ثقثفٌة دتخل تلمجتمعثت تلمحلٌةتلسعً إلى إحدتث تحؤ -0

تلسكثن من نثحٌة، وفً ذتت تلوقت  مثعٌة وتلثقثفٌة، وعثدتت وتقثلٌدجتتٔنمثط تٔ فظ علىتحث

وذلك بؽرض إٌجثد  ،مكثنثت تلمجتمعٌة للتعثمل مع تلثقثفثت تلوتردة وتلوتفدة مع تلسٌثحتٔتطوٌر 

قثمتهم وتنقلهم ت) تٔجتمثعٌةجتمثعٌة تلمحلٌة، وتلمنظومثت تٔتلتجثنس بٌن تلمنظومة نوع من  

 .(نطهم بثلسكثن تلمحلٌٌٕوتخت

عملٌة تلحفثظ  فًتلسٌثحٌة بمث ٌسثعد  دمج تلمجتمعثت تلمحلٌة فً عملٌة تلتخطٌط تلسٌثحً وتلتنمٌة -0

 جتمثعٌة، وتلثقثفٌة للمجتمعثت تلمحلٌة. تٔعلى تلخصثبص 

 جتمثعٌة وتلثقثفٌة. تٔ همع أهدتؾ تلمجتمع تلمحلً وخصثبصتنثسج نوعٌة تلتنمٌة تلسٌثحٌة   -1

وأسثلٌج تلحٌثة  ،جتمثعً تلمحلً تلقثبمة على تلعثدتت وتلتقثلٌدتٔتلحفثظ علً مقومثت تلنسٌج  -2

 تلتقلٌدٌة. وتلقٌم، وتلحرؾ وتلمصنوعثت تلٌدوٌة 

ثثر تلسثلبة لهث، تٌٔجثبٌة للسٌثحة، وكذلك بعض تٔثثر ٔتوعٌة تلسكثن وتلمجتمعثت تلمحلٌة بث -3

تلعنثٌة ت تلمنظمثت تلسٌثحٌة أهمٌة توجٌه لقد أدركموتجهتهث. ؽرض ل ٌجثد تلحلول لهثبثوذلك 

هدتؾ تلقومٌة تٔولهذت فإن  ،ٌجثبٌة للسٌثحةتٔجتمثعٌة وتلثقثفٌة تٔ دِبعثبثزمٌن ٕهتمثم تلوتٔ

للتخطٌط تلسٌثحً، وتلتنمٌة أصبحت تستند إلى تلمبثدئ تلدولٌة تلتً تنظم عملٌة تلتخطٌط وتلتنمٌة. 

ثثر تٔحول  (0745/تلفلبٌن  ٕمثنٌ)ن ٕإعة تلعثلمٌة فً إتمر منظمة تلسٌثحوقد تجلى ذلك فً م

ثثر تٔجتمثعٌة للسٌثحة، وتخفٌؾ تٌٔجثبٌة تٔثثر تٔوتلذي عمل على تعظٌم ة جتمثعٌة للسٌثحتٔ

 مث ٌلً:  ٕن مثنٌٕتلسلبٌة، وقد تضمن إع



51 

  

أنظمة متثبعة بٌن  ٕلثثر تلسلبٌة للسٌثحة من خٔتتعزٌز ودعم تلتعثون تلدولً للتخلص من  - أ

  .تلحكومثت وتلقطثع تلخثص وتلمإسسثت تلمعنٌة

دعم تلمزٌد من إندمثج تلمجتمعثت تلمحلٌة فً عملٌة تلتخطٌط تلسٌثحً، وتلتنفٌذ وتلمتثبعة   - ج

  .ولوٌثت تلقومٌةتٔهدتؾ وتٔوتلتقٌٌم للسٌثسثت وتلبرتمج وتلمشثرٌع تلسٌثحٌة فً إطثر 

      جتمثعٌة تٔوذلك بتوفٌر تلفرص  ،تلتنمٌة تلسٌثحٌة ٕلتحسٌن تلمستوٌثت تلمعٌشٌة للسكثن من خ -ج

 . ى تلمنثطق لزٌثدة تلدخول تلرٌفٌةة علثدٌة وتلمشثركة تلوتسعة، وتوزٌع أنشطة تلسٌثحقتصتٔو

   جتمثعٌة، وتلقٌم تلثقثفٌة تٔعملٌة تلتخطٌط تلسٌثحً تعمل على تحترتم تلتقثلٌد ن على أ تلتؤكٌد -د

تلمحلٌة، وحٌنمث ٌكون ذلك ضرورٌثً ت توعٌة فً تلمجتمعثت ٕتلقٌثم بحم .للمجتمعثت تلمحلٌة

 للتنمٌة تلسٌثحٌة.  ومنثسبثً بؽرض توعٌة تلسكثن تلمحلٌٌن بثلفوتبد تلنثتجة عن تلتخطٌط

  ٌجابٌة للتخطٌط السٌاحً:االثار البٌئٌة اال 4-2-4
ثري تتمثل فً تٔتلتخطٌط تلسٌثحً فً منثطق وموتقع تلترتث  عنٌجثبٌة تلنثتجة تٔثثر تلبٌبٌة تٔ     

أي تلى تلمحثفظة على خصثبص تلبٌبة تلثقثفٌة وحمثٌتهث، وتلحفثظ علٌهث، وتلعمل على عدم تعرضهث 

خلل، أو آثثر سلبٌة ٌمكن أن تصثحج حركة تلسٌثح، وخثصة تلسٌثحة تلكثٌفة، هذت إذت وضع فً 

تلتجدد على ثري دتبمث ً مث تتصؾ بثلهشثشة  وعدم مقدرتهث تٔث  رتأن موترد وموتقع تلت عتبثرتٔ

 :تتمثل فٌمث ٌلً ٌجثبٌة للتخطٌط تلسٌثحً تلسلٌم فً تلبٌبةتٔ تؤثٌرتتتلو

 .ثرٌة وتلتثرٌخٌةتٔتلمحثفظة على تلموتقع  .1

تكثلٌؾ تلمحثفظة على تلموتقع  على جمع وتوفٌرفً تلمسثعدة تلتخطٌط تلسٌثحً تلسلٌم  همٌسث  .2

وتلتً تذت لم ٌتم تلحفثظ علٌهث ستتعرض للدمثر وتلتدهور. وٌمكن تٔستفثدة من  وتلتثرٌخٌة ثرٌةتِ

 . فٌةثتلرسوم تلتً ٌدفعهث تلسٌثح فً تؽطٌة تكثلٌؾ تلمحثفظة على هذه تلموتقع وتلموترد تلثق

 تلتلوث مرتقبة ٕلفز لتنظٌؾ تلبٌبة من خٌوفر تخطٌط تلتنمٌة تلسٌثحٌة تلحوت تحسٌن نوعٌة تلبٌبة: .3

وتلضجٌج، ورمً تلنفثٌثت وؼٌرهث من تلمشثكل، كمث أنه ٌسهم فً تحسٌن تلصورة تلجمثلٌة للبٌبة 

 برتمج تنسٌق تلموتقع وصٌثنتهث وتلحفثظ علٌهث.  ٕلمن خ

  ثرياالالمساعدة للحفاظ على القدرات التحمٌلٌة لمواقع التراث .5

تلسٌثحً على تطوٌر خدمثت تلبنٌة تلسٌثحٌة تلمحلٌة، مثل : ٌعمل تلتخطٌط التحتٌة ىنتحسٌن الب

هنثلك تلعدٌد من تلسٌثسثت تلبٌبٌة فً مجثل  .تٔتصثتٔتلمطثرتت، تلطرق، وتلصرؾ تلصحً، و

تلبٌبٌة، وتلتً ٌإدي تطبٌقهث لتحقٌق تنمٌة سٌثحٌة  تؤثٌرتتتلتخطٌط تلسٌثحً تعمل على مرتقبة تل

فثلكثٌر من تلسٌثسثت  ،بٌبٌة سثلبة تؤثٌرتتٌنشؤ عنهث  ذيٌة، وتلٌجثبتٔثثر تٔتعمل على تعزٌز 

 تلبٌبٌة لهث تطبٌقثت وتسعة فً عملٌثت تلتخطٌط تلسٌثحً منهث: 

 ستٌعثبٌة. تٔتتجثوز تلموتقع تلسٌثحٌة طثقتهث ٔتطوٌر تلسٌثحة بحٌث  - أ

 تستخدتم تلسٌثحة كتقنٌة للمحثفظة على تلبٌبة وحمثٌتهث.   - ج

سٌثسة تركٌز تلمرتفق تلسٌثحٌة فً بعض تلمنثطق، وتلتً عثدة مث تكون على شكل تنتهثج  - ج   

وذلك من أجل توفٌر بنٌة تحتٌة قوٌة، وتطبٌق تلرقثبة تلتنموٌة، و تحتوتء أٌة  ،مجمعثت متكثملة

 آثثر بٌبٌة سثلبة.  

عظم دول تلعثلم تلتً تلربٌسة لمٌثت وولتٔثري من تٌٔعد تلتخطٌط تلسٌثحً وتلتهٌبة لموتقع تلترتث  -د    

ستفثدة من قٌم موترد تٔلسترتتٌجٌثت وتلخطط لحمثٌة ترتثهث تلثقثفً، وتلحفثظ علٌه، وتسعى لوضع ت

تلتجثرج تلعثلمٌة أن تلتنمٌة تلسٌثحٌة تلتً تعتمد إذ أثبتت  ،دٌث عبر صنثعة تلسٌثحةهذت تلترتث تقتصث

تحفٌز ٕل وذلك من خ ،ثل ومتزتٌد فً تقتصثدٌثت تلدولفععلى موترد تلسٌثحة تلثقثفٌة تلعج دورت 

قتصثد تلوطنً، وتوفٌر فرص عمل أكثر تٔ، وتنوٌع مصثدر تلدخل، وتوسٌع قثعدة ٔقتصثديتلنمو ت
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ثري وتلذي ٌتخذ من سٌثسة تٔإن تتبثع منهج تلبحث تلعلمً فً مجثل تلترتث للمجتمعثت تلمحلٌة. 

إذ ٌإدي  ،تلتطبٌقٌةتلنوع من تلدرتسثت وج علمً أمثل لمثل هذت تلتخطٌط تلسٌثحً، وخطط تهٌبة أسل

همٌة تلتثرٌخٌة وتلثقثفٌة وتلرمزٌة ٔأ تبرتز نشودة، ولعل من أهمهثهدتؾ تلمٔإلى تحقٌق تلعدٌد من أ

جتمثعٌة تٔقتصثدٌة وتٔضثفة إلى تلفوتبد وتلمنثفع ٔنتمثء تلحضثري، هذت بثتٔلهذه تلموتقع، تلوطنٌة و

وخطط  ثري فً تلعثلم إلى سٌثسثت،تٔتفتقر تلعدٌد من تلمنثطق وموتقع تلترتث  .وتلبٌبٌة تلمتعددة

ستفثدة منهث كمورد ثقثفً مهم ٌمكن توظٌفه تقتصثدٌث فً تٔممث أعثق  ،تلتخطٌط تلسٌثحً، وتلتهٌبة

 ٔبدطثر تٔهذت  ت تلقطثع تلسٌثحً تلمتعددة لمصلحة تلمجتمع تلمحلً وتقتصثدٌثت تلدول. وفًٔمجث

نشطة تلسٌثحٌة تلتنموٌة فً تٔ ٕلللموترد تلثقثفٌة من خمثل تٔل ٕستؽتٔشثرة إلى أهمٌة تٔمن 

ة تلمستدتمة من أجل شثد بمبثدئ وأسس تلسٌثحسترتٔ ثري، وذلك من خٕلتٔمنثطق وموتقع تلترتث 

تلثقثفٌة، بمعنى آخر تحقٌق مبدأ تلتوتزن تحقٌق أهدتؾ تلتنمٌة تلقومٌة دون إلحثق تلضرر بثلموترد 

. إن أثر تلتخطٌط تلسٌثحً وتهٌبة تلموجه ثفً، وهو مث ٌعرؾ سٌثسة تلتنمٌةبٌن تلتنمٌة وتلترتث تلثق

ثري سٌثحٌث ٌتجسد فً تلتنمٌة تلسٌثحٌة تلمستدتمة تلمنشودة لهذه تلمنثطق و تلتً تعود تٔ رتثموتقع تلت

ثثر تلسلبٌة تلتً ٌمكن معثلجتهث، ووضع تلحلول تٔتلمتعددة،  مع تلقلٌل من  ٌجثبٌةتٔبثلفوتبد وتلمنثفع 

ثثر ٔثري. فثتٔتلسلبٌة على منثطق وموتقع تلترتث  تؤثٌرتتتنتهثج خطة إدترة تل ٕللهث من خ

جتمثعٌة تٔقتصثدٌة وتٔتلفوتبد وتلمنثفع تطبٌق تلتخطٌط تلسٌثحً تتمثل فً  ٌجثبٌة تلمتوقعة جرتءتٔ

ثري هٌبة وتؤهٌل منثطق وموتقع تلترتث تٔصة ٌمكن تلقول بؤنه إذت مث تمت تٕوتلثقثفٌة وتلبٌبٌة. خ

أن ٌإدي إلى بروز تنمٌة  إملوفق خطط وبرتمج وسٌثسثت تلتخطٌط تلسٌثحً ـ فإن ذلك من تلم

ثبدة تلمجتمع جتمثعٌة وتلثقثفٌة وتلبٌبٌة لفتٔقتصثدٌة وتٔسٌثحٌة مستدتمة ومسبولة تعود بثلمنثفع 

 قتصثد تلقومً. تٔتلمحلً و

 

 

 

 
 

 ةمثل تخطٌط النشاط السٌاحً للبٌئٌ 2-4مخطط 
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 :عالقة  المناطق السٌاحٌه بالطلب السٌاحً 

تلتخطٌط تلمكثنً ٌختلؾ من مشروع  ٔخر تبعث للعوتمل تلخثص به مثل )نوع تلمكثن، موضوع     

وتشمل مرتحل تلتخطٌط للموقع بشكل عثم  تلتخطٌط تلمستخدم(مفهوم ونمط  ،تلتطوٌر ومستوته تلحثلً

 ٌلً: مث

تلطلج وتلعرض تلسٌثحً: وٌتم تحلٌل تلطلج فً تسوتق تلزوتر تلحثلٌن وتلمحتملٌن للمكثن ــ 0

وحٌث تن هذه تٔوضثع تإثر على قثبلٌة  هوتٌثرتت ه  ثت تلسفر تقلٌمٌث وعثلمٌث وتشكثلوٌتضمن تتجثه

( فثن تلتخطٌط ٌجج تن ٌرتعً طبٌعة تلطلج علمث لسفررة تلموقع )دوتفع تورؼبة تلنثس فً زٌث

بثنه فً عثلم تلسٌثحة مبدت تكثمل بٌن تلعرض وتلطلج وهذت ٌتم من خٕل تحلٌل تلسوق تلسٌثحً 

 تلسٌثحةومرتقبة تلمنثفسة تلمتزتٌدة بٌن تلموتقع تتطلج درتسة تتجثهثت تلتؽٌر فً سوق تلسفر و

فثلموقع تلذي ٌقدم تلشمس وتلبحر وتلتزلج وتلؽوص ٌوتجه تلٌوم منثفسة قوٌة من موتقع عدٌدة 

ونفس تلشى للموتقع تٔخرى وهذت تٔختٕؾ فً مكونثت وخدمثت موقع تخر ٌتطلج معلومثت 

بعد ٌوم وذلك لتثكٌد عملٌة تلتنظٌر ٌومثً وبوسثبل وتقنٌثت تتطور ة وٌقٌة معقدتحصثبٌة وتس

تلتنثسج( بٌن مثهو معروض ومثٌرٌده تلزوتر لذلك فثن تحلٌل تلسوق عملٌة حٌوٌة  -زن)تلتوت

 بثلنسبة للمخططٌن وتلمضمون تٔسثسً للتحلٌل

   لسٌثح تلقثدمون وموتصفثتهم مع خوتصهم تلسكثنٌة وتٔجتمثعٌة ونمط سفرهم وؼرض زٌثرتهم ت -0 

 وفترة تقثمتهم وتشكثل تنفثقهم    

نمثذج وتتجثهثت تلسفر تلتً ٌجج تن ترتعى فً تلمكثن تقٌٌم وتسع للسوق ٌتضمن نمثذج تلسفر  -0

 تلتثرٌخٌة وتٔسوتق تلنثمٌة تلحدٌثة 

محدده مثل تٔسثلٌج تلتكنولوجٌة  تؤثٌرتتتلتؽٌرتت فً صنثعة تلسٌثحة تلتً ٌمكن تن تحدث  -0

 .ترة تلتً تثرت فً تلٌة تلحجز للزوتلحدٌث

 

 المستخدمة فً حل مشكالت التخطٌط السٌاحً االدوات  4-3
 

   الهدافا -1

ثٌر على تٔجرتءتت ؤفً تلت ةتجرتءتت تلتخطٌط لمث له من تهمٌ ٌعد تحدٌد تلهدؾ من تهم       

ٌتضمن عملٌة وضع تلقرتر فحسج وتنمث ٌرتبط بثلقرتر تلمتصل  فثلتخطٌط ٔ ،وتلمرتحل تلتثلٌه

لذلك فثن تهم تلمشثكل  هبثستخدتم تلمصثدر بطبٌعة تلهدؾ تلمرتد تحقٌق ةتلمرتبطبثختٌثر تلبدتبل 

بعدم تلوضوح تو تلدقة فً تحدٌد تٔهدتؾ وصٌثؼتهث وقد ٌكون بٕ معنى تو ٌتعثرض مع  ةتلمرتبط

مصثلح تخرى وهذت ٌضثعؾ من حجم تلمشكلة تلمرتبطة بثلتخطٌط ونظرت ٔن  مسإولٌة تحدٌد 

 تثثر مسثلة عٕقة تلسٌثسة بثلتخطٌط. ث لى تلسثسة فؽثلبث متٔهدتؾ ٌقع جثنج منهث ع

لٌس هنثك منهجث  هوتلمتصفح للكتثبثت تلعلمٌة فً مجثل تلتخطٌط تلسٌثحً ٌٕحظ على تلفور تن    

ٌمكن تحقٌقهث فً وقت  ومن تلبدٌهً تن جمٌع تٔهدتؾ ٔ .لتصنٌؾ تٔنشطة تلتخطٌطٌة همتفقث علٌ

نحو هدؾ وتحد ٌمثل تٔولوٌة ثم تلتوجة  همحدده ولذلك جهود تلمإسسة توجٌة وتحد تو فً فترة زمن

وهنثك تعتقثد خثطا لدى تلكثٌر بثن تلفرد ٌسعى لتحقٌق  ،لتحقٌق بقٌة تٔهدتؾ من حٌث تٔهمٌة

تٔهدؾ  ٌستطٌع تن ٌرى فً موقؾ وتحد ووقت وتحد ٔهدؾ وتحد ٌرجع ذلك تلى حقٌقة تن تٔنسثن 

ٔن وجود هدؾ وتحد بثلنسبة للمخطط ٌعنً عدم تلقدرة وتلتوتفق مع  ،ٌر وتقعٌةهذه نظرة ؼ ةوتحد

رة تلمخططة مع تعطثء تلبٌبة تلمحٌطة به وتلشا تلطبٌعً هو وجود عدة تهدتؾ تسعى تلٌهث تٔدت

 تٔهدتؾ. هتولوٌثت لهذ
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تن تلمرحلة تلتثلٌة لتحدٌد تٔهدتؾ هً تحوٌلهث تلى مجموعتٌن ربٌسة ومسثعدة وتعرؾ تلربٌسة    

تمث تٔهدتؾ  ،تحتثج للتدلٌل على سبج وجودهث ومن تمثثلهث تحقٌق تٔربثح تلتً ٔبثنهث تلك تٔهدتؾ 

خر قد تكون فهً ذتت طبٌعة وسٌطة ولهث تهمٌتهث فً تحقٌق تٔهدتؾ تلربٌسة  بمعنى ت ة تلمسثعد

 .هنثك عدة تهدتؾ وسٌطة لتحقٌق تلهدؾ تلربٌسً

 اف:االهدخطوات تحدٌد  -2
تن تستكشثؾ  ،تلفرصة تلموتتٌةتن نقطة تلبدء فً تحدٌد تٔهدتؾ هً تلبٌبة تلخثرجٌة لتحدٌد  -0

 تلبٌبة ٌوضح تلمعوقثت وتلتهدٌدتت تلقثبمة فٌهث لطبٌعة تلعمل تلسٌثحً.

 وقد تكون تلقوة تلسمعة تلسثبقة  تلمنظمة تلسٌثحٌة ونقثط ضعفهثم تلموضوعً لنقثط قوة ٌتلتقٌ -0

 وقد ٌكون تلضعؾ هو تلمستوى تٔدتري تو تلكوتدرتلفنٌة.

 .حدٌد تٔهدتؾ تلعثمة طوٌلة تٔجلت -1

 .تحدٌد تٔهدتؾ متوسطة وقصٌرة تٔجل -2

 .قٌثم تٔدترة بمتثبعة مدى تلتقدم فً تنجثز تٔهدتؾ تلمسبق تحدٌدهث -3

 المؤثرة على تحدٌد االهدافامل والع -3

 المؤثرات الخارجٌة للبٌئة  -1

 فثلقوى تلمهنٌة تلمحٌطة بثلمنظمة تمثل تحد تلعنثصر تلهثمة تلتً لهث تثثٌر على تعدتد تٔهدتؾ  

 .وصٌثؼتهث وتحدٌدهث      

 الموارد المتاحة للمنظمة  -2

 تلضخمة ذتت تٔمكثنثت تلمثدٌة وتلبشرٌة تلهثبلة تستطٌع تن تتجثوج وتتكٌؾ مع  مإسسثتفثل

 صؽٌرة تلحجم. لمإسسثتوتحدٌدهث بثلمقثرنة بثتلمإثرتت تلبٌبٌة عند صٌثؼتهث 

 العالقات المتبادلة -3

 .ٌإثرون تلى حد كبٌر فً تحدٌد تٔهدتؾلمنظمة تبٌن تصحثج تلنفوذ وتلسلطة وتلعثملٌن دتخل  

على قدرة  تؤثٌرتتوتلعثملٌن بهث لهث  لمنظمةتن طبٌعة تلعٕقة تلسثبده بٌن تٔدترة تلعلٌث وتصحثج تكمث 

بٌن  ةثر بطبٌعة تلعٕقة تلسثبدؤكذلك فثن تٔهدتؾ تت ،تٔدترة على وضع ورسم تهدتؾ علٌث طموحه

على تٔهدتؾ  تٔرتء روح تلتعثون بٌنهم كلمث تتفقتت تلسٌثسة تٔسترتتٌجٌة تنفسهم فكلمث سثد وتضعً

 تحقٌقهث.تلمرؼوج 

 مجموعة القٌم واالتجاهات -4

ه هو مرؼوج فٌ هو جٌد تو ردئ وبٌن مث تمثل هذه تلقٌم مجموعة تٔرتء وتٔتجثهثت حول مث    

وكلمث تثصلت هذه تلقٌم فً تلمشروع كلمث كثنت تكثر قدرة على تستقطثج  هومثهو ؼٌر مرؼوج فٌ

 وجذج تلمدٌرٌن تلذٌن ٌحملون مثل هذة تلقٌم.

 :االهداف العامة للتخطٌط السٌاحً 4-3-2
ٌسثعدهم وللمستثمرٌن  ،للتخطٌط تلسٌثحً مجموعة تهدتؾ منهث تنه ٌمنع ظهور مشثكل تلسٌثح    

  .حمثٌة تلموترد تلبٌبٌة فً تلدولة تو تٔقلٌملتحقٌق تربثحهم وكذلك 

 -هً: وهنثك نوعثن من تٔهدتؾ تلعثمة

 االهداف المحددة للتخطٌط السٌاحً -1

وتلحصول  وتشبثع رؼبثت تلسوتح حٌث ٌعمل على زٌثدة تلحركة تلسٌثحٌة بنسبة معٌنة سنوٌث    

 بنسبة معٌنة وتلعمل على رفع تلمستوى تلمعثشً لسكثن تٔقلٌم تلسٌثحً وتلمشثركة  ٌثحًس على عثبد

تلمحثفظة على تلترتث تلحضثري وتلمعمثري لٕقلٌم ومن تلى تلتخطٌط تلسٌثحً بثٔضثفة فً تلشعبٌة 

 .ترتفع نسبة تلعمثلة تلفنٌة فً تٔقلٌمه خٕل



52 

  

 االهداف القومٌة للتخطٌط السٌاحً -2

 ،هدتؾ وصفٌة عثمة ولٌست تهدتؾ تفصٌلٌةتً ــــــــهتٔهدتؾ تلقومٌة للسٌثسة تلسٌثحٌة تلشثملة     

فثلسٌثسة تلسٌثحٌة تلعثمة تبدت برسم تٔهدتؾ تلقومٌة من تسترتتٌجٌثت تلتنمٌة تلسٌثحٌة تلمتعددة 

ومنهث تٔقتصثدٌة وتلخطة تلقومٌة وتلخطة تلمحلٌة وتلخطة تلقطثعٌة لتكون هثدٌث لهذه تلسٌثسة 

 وتٔجتمثعٌة وتلبٌبٌة وتلفنٌة.

 :السٌاسات   4-3-3

 هتلمستوٌثت تٔدترٌة تلعلٌث لتوجٌهً مجموعة من تلقوتعد تلعثمة توضع بمعرفة تلمدٌرٌن فً      

فثلسٌثسة بمثثبة خرتبط تبٌن تلطرٌق تمثم تلدنٌث وضبط تٔعمثل تلتً تتم فً تلمستوٌثت تٔدترٌة 

فثلسٌثسة هً دلٌل عمل  لتقلل من تٔسبلة تلتً توجة تلى تلرإسثء فً تلمسثبل تلممثثلة،تلمرإوسٌن 

تم تحدٌد تٔتجثه ٌشفوي ومكتوج تو معروؾ ضمنٌث ٌتم بمقتضثة وضع تلحدود تلتً على تسثسهث 

تزٌد عن كونهث  فً جوهرهث ٔ وخٕصة تلقول تن تلسٌثسة فً تلعمل تٔدتري، هتلذي ٌجج تتبثع

وهنثك  تحكم تستخدتم مصثدر تلمنشثة فً تلوصول تلى تهدتفهث تلتً من تلقوتعد تلعثمة مجموعة

 -ٌثتً: مجموعة مفثهٌم ترتبط بثلسٌثسثت وكمث

 التعلٌمات - أ

 التوجٌهات  - ب

 التوصٌات  - ت

 المنشورات  - ث

 التقارٌر  - ج

 :خصائص السٌاسةاوالً: 
 هتؽٌرهذتم  مث معٌنة وتذتتلسٌثسة دلٌل عمل ٔتخثذ تلقرترتت فً تلمستقبل وتحت ظروؾ       

تستمد تلسٌثسثت تسثسث من تٔهدتؾ ٔن نقطة تلبدتٌة و تلظروؾ ٌجج تعدٌل تلسٌثسثت تلموضوعة.

 .هً تٔهدتؾ لتكوٌن تلسٌثسثت

 -فً السٌاسات: الشروط الواجب توفرها

 :ٌشترط فً تلسٌثسة تلفعثلة تن   

  .تن تعكس تٔهدتؾ وتسثعد على تحقٌقهث - أ

 .ووتقعٌة ومرنة بحٌث تذت تؽٌرت تٔهدتؾ ٌمكن تعدٌلهث وتطوٌرهثللتطبٌق  قثبلةتن تكون  - ج

  .ومقنعة حتى ٌسهل فهمهث تن تكون وتضحة ومحددة -ـ ج

 .وذلك ٔعطثء تلثقة تلكثفٌة فٌهث ٌعنً تلجمود تن تتصؾ بثلثبثت وتٔستقرتر وهذت ٔ -د

 .ومعلنة للجمٌع ةتن تكون مكتوب -ـه

 .ومع تحتٌثجثت تلبٌبة بعضهث تلبعضتن تكون منسجمة مع  -و

 :مفهوم السٌاسة السٌاحٌة ثانياً:

تبنى بعض تلخبرتء تلعثملٌن فً هذت تلمجثل ضرورة ترسثء دعثبم تلسٌثسة تلسٌثحٌة فً كل دولة      

تلتنمٌة ضمن تطثر  هصنثعة تلسٌثحة فٌهث وتتفرع منهث تسترتتٌجٌثت وخطط هذتلتهدؾ تلى تنمٌة 

 .تلتنمٌة تٔقتصثدٌة وتٔجتمثعٌة تلشثملة

وقد ذكر تصطٕح تلسٌثسة تلسٌثحٌة على تنه تطثر تلعمل تٔسثسً لٕجهزه تلرسمٌة وؼٌر تلرسمٌة 

تقتصثدي وتجتمثعً معٌن وٌكون لتحقٌق تهدتؾ تلدولة تلمرجوه منهث وتلتً تعمل فً تطثر نظثم 

على تسثس تنهث تتضمن مجموعة تلقوتعد وتلمبثدئ تلعلمٌة تلهثدفة تلى ،علمٌةتلنظر تلٌهث من زتوٌة 

وخثصة وضع برنثمج علمً لكً ٌسٌر تلعمل تلسٌثحً فً تلدولة على  ،تلمرسومةتلسٌثسة تحقٌق 
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تٔ عن طرٌق  هنهج سلٌم ٌترتج تلنتثبج تٌٔجثبٌة تلمرؼوبة وٌتفثدى تلسلبٌثت وهو تمر ٌٔمكن تحقٌق

 خطٌط.تلعلم وتلت

 :مكونات السٌاسة السٌاحٌة الشاملة 

    كثنت تقتصثدٌةتٌجج تن تتضمن تلسٌثسة تلسٌثحٌة تلشثملة تٔهدتؾ تلقومٌة للتنمٌة تلسٌثحٌة سوتء     

  وتن تسثلٌج تحقٌق هذه تٔهدتؾ .سٌثسٌة تو تهدتؾ بٌبٌة تم سٌثحٌة فنٌة تم ثقثفٌة   تم تجتمثعٌة تم   

 عن طرٌق:

 تلتخطٌط وتلتنظٌم وتطوٌر تلمنتج تلسٌثحًتبنً  -0

 تلتسوٌق تلسٌثحً تلمتكثملتبنً  -0

 تنمٌة تلوعً تلسٌثحً وتلسٌثحة تلدتخلٌة  -1

 تلسٌثحٌة تنمٌة تلموترد تلبشرٌة -2

 ةموترد تلطبٌعٌة وتلخدمثت تلسٌثحٌتنمٌة تل -3

 :القواعد 4-3-4

 مٌجج تٔمتنثع عنه من سلوك تٌنبؽً تلقٌثم به ومث  ٌجج تلقٌثم به ومث ٌقصد بثلقوتعد مث     

وتختلؾ عن تلسٌثسثت فً  تصرفثت وهً تتخذ شكل توتمر تو تعلٌمثت وترتبط بجزتءتت للمخثلفٌن

مع تٔجرتءتت فً تنهث دلٌل للتنفٌذ تو تلعمل دون تحدٌد  هتنهث ٔتعطً مجثٔ لحرٌة تٔختٌثر وتشثب

 .مدى زمنً

 :التنبؤات  4-3-5

وتهدؾ تلى تلتعرؾ على تلظروؾ تلمستقبلٌة بقصد تلتوقع لموتقؾ معٌنة قد تإثر بشكل مبثشر تو     

 .ؼٌر تلمبثشر على تلنشثط تلسٌثحً

حدث فً تلمثضً وٌحدث فً  وء مثوٌمكن تعرٌفهث بثنهث عملٌة وضع تفترتضثت عن تلمستقبل فً ض

 تلمستقبل..

وتمل عدٌدة ٌجج تخذهث بنظر تٔعتبثر وهذه تلعوتمل من نثحٌة تخرى فثن تلتنبإ ٌتوقؾ على ع      

هً عوتمل خثرجٌة وتلتً تقع خثرج نطثق تلمنظمة ولٌس لهث سٌطرة علٌهث مثل مدى تٔستقرتر فً 

 .وتٔقتصثدي وتٔجتمثعً ومعدٔت تلنمو تلسكثنً وتتجثهثت تٔسعثر تلنظثم تلسٌثسً

ودتخلهث ؤ ٌمتد تلتنبإ تلٌهث مثل حجم طرة تلمنظمه تمث تلعوتمل تلدتخلٌة فهً تلتً تقع تحت سٌ     

فثن ؼثلبٌة تلبثحثٌن ٌتفقون فً تن  تمستثمر ونظم تٔفرتد وتلتموٌل لذتلزوتر تلمتوقع ورتس تلمثل تل

من  هن تحقٌقٌمك تلتخطٌط وتلتنبإ ٌٔمكن فصل تحدهمث عن تٔخر وٌرجعون ذلك تلى تٔعتقثد بثن مث

 تلبٌبة تلمحٌطة وٌصعج تلسٌطرة علٌهث.فً على تلعوتمل تلخثرجٌة  ةتٔهدتؾ ٌتوقؾ بدرجة كبٌر

تي معلومثت عن حثٔت تلطبٌعة  هكون لدٌت متخذ تلقرتر ٔ كون تلى عملٌة تلتنبإ تللجوءٌٕحظ تن و

وهنث تجدر  ،ٔحتمثل تو لعدم توفر معلومثت سثبقة عنهتوتحتمثٔت حدوثهث لصعوبة تقدٌر ذلك 

تو تلمجتمع وقد ٌكون تلتنبإ طوٌل  إسسةلنسبة للمثتٔشثرة تلى تن تلتنبإ ضروري جدت فً تلتخطٌط ب

     .تٔجل تو قصٌر تٔجل

 ٌمر تلتنبإ بثلخطوتت تو تلمرتحل تٔتٌة: مراحل التنبؤ:اوالً: 
فترة  فً منطقة معٌنة خٕلٌتم تحدٌد تلموقؾ تو تلمشكلة تلمرتد تلتنبإ لهث مثل تلتنبإ بحجم تلزوتر  -0

 معٌنة. زمنٌة 

 .مشكلة موضوع تلتنبإللٌتم وضع تسثس محدد مبنً على تلمثضً  -0
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بعد ذلك ٌتم تلتقدٌر تو تلتنبإ بثلموقؾ مستقبٕ تي من خٕل درتسة تلمثضً ومعرفة ظروؾ  -1

 تلحثضر

فعٕ ونقثرن ونحدد دث ح وبٌن مث )تلتنبإ( هسبق تحدٌد ذلك تتم تلمقثرنة تلفعلٌة بٌن مث دبع  -2

 ونتعرؾ على تسبثبهث ونعثلجهث. تٔنحرتفثت

 التنبؤ العلمً: شروط ثانياً: 

 .تو تلقوتعد تلتً تستخدم فً تلتنبإ ٔرتءتو ٌكون هنثك ؼموض بثلنسبة لٕفكثر ٌجج تن ٔ -0

فً  %01 ثٕ تن عدد تلزتبرٌن سٌزٌد بمعدلتلتنبإ فٕ ٌقثل م هٌجج تحدٌد تلزمن تلذي ٌشمل -0

 تلمستقبل

ٌجج تن تخضع تلتنبإتت لتفسٌر تلمعدٔت وتلمتبثٌنثت فٌمث بٌنهث كمث هو تلحثل فً تلنتثبج تلفعلٌة  -1

 .تي ٌجج تن ٌكون هنثك تنثسقث دتخلٌث فً حثلة تلتنبإتت تلمتعددة

ٌجج تن ٌتضمن تلتنبإ تقرٌر تحتمثلً عن تلعٕقثت بٌن تلتنبإ وتلنتثبج تلفعلٌة للظثهرة تحت  -2

  .تلدرتسة

 اسالٌب التنبؤ: ثالثاا:

 تلتنبإ تلطرق تلتً ٌتم بوتسطتهث تجرتء تلتنبإ وهً كمث ٌثتً:ج  تسثلٌ تحدد     

تلطرٌقة تلمبثشرة وتلتً تعتمد على تلوصول تلى تلتنبإ تلكلً للمنظمة من خٕل تجمٌع كثفة  -0

 تلتنبإتت تلخثصة بكل تجزتء تلمنظمة.

تٔنتثجً على مستوى و على تلتنبإ بثلنشثط تٔقتصثديوهً تلتً تعتمد  تلطرٌقة ؼٌر تلمبثشرة -0

 .للوصول تلى تلتنبإ على مستوى تلمنظمة  تلدولة 

فً ٌحدث فً تلمستقبل هو تمتدتد لمث ٌحدث  تلطرق تلتثرٌخٌة وتلتً تستند تلى تٔفترتض بثن مث -1

 تلمثضً.

على تلظروؾ  تلطرٌقة تٔستنبثطٌة وهً تعتمد على تقدٌر تلمدٌر للموقؾ وحكمه تلشخصً -2

 تلمإثرة على هذت تلموقؾ.

طرٌقة تلرأي تلمشترك وهً تعتمد على تجمٌع ترتء تٔطرتؾ من ذوي تلعٕقة تلمبثشرة بثلموقؾ  -3

 تلمرتد تلتنبإ به.

 :الموازنات التقدٌرٌة 4-3-6

ري تعرؾ تلموتزنة تنهث تسلوج تحدٌد تطثر توتزن تلنشثط تلجثري وتلنمو فً تلنشثط تٔستثمث      

قٌثس ورقثبة  هم على تسثسمعبرت عنهث بصورة مثلٌة ونقدٌة بثعتبثرهث معٌثرت ٌتمعٌنة مثلٌة  ةلفتر

تلمنظمة وسٌثستهث وخططهث على شكل تعدتد تعتبر تلموتزنة تلتقدٌرٌة بمثثبة ترجمة تهدتؾ  تٔدتء.

تلمنظمة بثن تضع رقمٌة تكون تسثس لسٌر تلعمل وهذه تلموتزنثت تلزم كل وحدة تدترٌة من وحدتت 

خططث تتمشى مع تلخطط تٔخرى وهً كذلك تدتة من تدوتت تحدٌد تلمسإلٌة هذت مع ضرورة 

تتعلق بثلنوتحً تلمثلٌة فقط وتلدلٌل تن كثٌر من تلموتزنثت تظهر  مٕحظة تن تلموتزنثت تلتقدٌرٌة ٔ

تو تي  تلنشثط للمنظمة ل توجةـوتلمٌزتنٌة تلتقدٌرٌة قد تؽطً ك ولٌست نقدٌةعلى شكل وحدتت كمٌة 

عثدة مث تكون  دتؾ لكل نشثط لذت فهًـــــوفً نفس تلوقت تحدد تلمٌزتنٌثت تلتقدٌرٌة تٔهجزء منهث 

على  وتتعدد تلموتزنثت تلتقدٌرٌة ولكن تعتبر تلموتزنة تلتقدٌرٌة للمبٌعثت هً تهم تلموتزنثتتفصٌلٌة 

 تسثس كل تلجهود وتلتصرفثت وتلقرترتت. تٔطٕق ٔنهث تسثس كل تلموتزنثت تٔخرى كمث تنهث

وهذه تلموتزنة هً تحد تلخطط ؼٌر متكررة تٔستعمثل وتلمعبر عنهث بشكل رقمً وهً تهدؾ       

من موتجهة تلتؽٌرتت تلتً قد توثر على تلى تنظٌم عملٌثت تلشرتء بثلطرٌقة تلتً تمكن تدترة تلمنظمة 

 ٔت تلفوضى وتٔضطرتبثت وضٌثع تلمسإولٌثت ثثوز حتنشطتهث ومن ثم مسثعدة تلك تٔدترة على تج
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سوؾ وتلموتزنثت تلتقدٌرٌة مثل كل تلخطط تنظر تلى تٔمثم تي تلى تلمستقبل حٌث تخطط ٔشٌثء 

مإسسثت على سثسٌة فً كثٌر من تلمإسسثت ٔن تعدتدهث ٌجبر تلك تلتحدث وهً تدتة تلتخطٌط تٔ

 لتلتفكٌر فً تلمستقب

 :الموازنةخصائص   4-3-6-1

 ٌلً: ٌمكن بٌثن خصثبص تلموتزنة من خٕل مث    

 تن تلموتزنة تعتبر بمثثبة تنبإ مستقبلً ٔهدتؾ تلمنظمة  -0

 تلموتزنة تعتبر تدتة للتعبٌر عن تلسٌثسثت تلتً تنوي تٔدترة تلعلٌث تنفٌذهث. -0

مترجمث فً صور تن تنفٌذ تٔهدتؾ تو تلسٌثسثت ٌتطلج وضع خطة للعمل تتضمن نشثطث مستقبلٌث  -1

 .كمٌة تو رقمٌة

 ل.فً فترة معٌنة فً تلمستقب هتن تلنشثط محدد تنفٌذ -2

 

 

                                                                                 

 

 

   

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌوضح العالقة بٌن الموازنات التقدٌرٌة والتنبؤ 3-4مخطط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطيطتبيانات ال       

 

 الميزانية التقذيرية

 

 اسالٌب التخطٌط
 

 اسانُة انتىثؤ      
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 ةانواع الموازنات التقدٌرٌ
 

 مٌاساس التقٌ
 

 المفهــــــــــــــوم

 

 من ناحٌة المجال الذي تغطٌة التقدٌرٌة

 .موازنة تشغٌلٌة تغطً االعمال العدٌدة للمشروع - أ

 .تختص باالنفاق االستثماريموازنة راسمالٌة  - ب

 

 من ناحٌة الفترة الزمنٌة 

 .موازنات قصٌرة االجل تغطً فترة سنة فأقل - أ

 .موازنة طوٌلة االجل تغطً فترة اكثر من سنة - ب

 

 من ناحٌة درجة التفضٌل فً الموازنة

الخطط الرئٌسٌة التً تنوي  برامج المسؤولٌن تحدد - أ

 .القٌام بها المؤسسة

 .تحدد المسؤولٌة عن التنفٌذموازنات المسؤولٌن  - ب

 

 من ناحٌة المرونة

 .موازنة تقدٌرٌة ثابتة تبنى على حجم انتاج واحد - أ

موازنة تقدٌرٌة مرنة تعد على اساس مجموعة متعددة من  - ب

 .مستوٌات  النشاط

 

 :الزمنٌة الجداول  4-3-7
 عملٌة معٌنة وكذلك وقت تٔنتهثء منهث. هتحدد تلوقت تلنسبً تلذي تبدت فٌ هً تلك تلجدتول تلتً    

وهنثك برتمج زمنٌة لكل نشثط  إسسةوهً بمثثبة مجموعة من تلسٌثسثت وتٔجرتءتت تلتً تحددهث تلم

حٌث تمثل كل مجموعة من خطوتت تلنشثط تدتء عملٌة معٌنة وكل مجموعة عملٌثت تشؽٌلٌة تمثل 

  .برنثمج زمنً

 خطط العمل: 4-3-8

تلتً تترجم تلمحتوى تلفعلً لعملٌة تلتخطٌط وهً بهذت تلمفهوم تلخطة هً تلوسٌلة تو تٔدتة تلنظرٌة    

تختلؾ عن عملٌة تلتخطٌط تلتً تقوم على تسس معرفٌة خثصة لتحقٌق تهدتؾ منشودة ومحددة مسبقث 

لذي ٌشتمل وتذت كثن تلتخطٌط عملٌة تجرتبٌة تهدؾ ٔحدتث تؽٌرتت معٌنة فثن تلخطة هً تٔطثر ت

 تٔخرى وبشكل دقٌق ووتضح. هوجمٌع موتصفثت هعلى تفصٌٕت عن نوع تلتؽٌر تلمنشود وحجم

 :االجراءات  4-3-9

تلى تحقٌق تهدتؾ وذلك عن طرٌق وضع مجموعة من  نظمثت بصفة عثمة تهدؾ من وجودهثمتل    

تلسٌثسثت تدرج فً شكل هرمً من  هم تلطرٌق للوصول تلى تٔهدتؾ وهذتلسٌثسثت تلتً تحدد معثل

 .مدى تحتوتبهث على تلتفصٌٕت كلمث تقتربنث من تلمستوٌثت تلتشؽٌلٌةبتعلى تلى تسفل وتزدتد 

لعمل وعثدة مث ٌتم ترجمة تلك تلسٌثسثت تلى عدد كبٌر من تٔجرتءتت تلدتبمة تلتً تتنثول تفصٌٕت ت

 .وتٔن مثذت نقصد بثٔجرتءتت

ٕزمة ٔدتء تٔعمثل تو هً مجموعة لعة تلخطوتت تلتفصٌلٌة تتٔجرتءتت هً مجموٌمكن تلقول بثن 

مختثرة من خطوتت تلعمل تلتً تطبق على تٔعمثل تلمستقبلٌة وتبٌن بشكل محدد تلطرٌقه تلتً ٌتم 

فً  هٌجج عمل وتٔجرتءتت بهذت تلوصؾ وثٌقة تلصلة بثلتخطٌط ٔنهث تتضمن مث ،تنفٌذ تلعمل

مقدمث وهً تنطبق على تٔعمثل تلروتنٌة وتوجد فً جمٌع تلمستوٌثت  دد خطوتت تلعملتلمستقبل وتح

ٕجرتءتت عملٌة صعبة وتعد عملٌة تلتخطٌط ل ،فً تلمستوٌثت تلتشؽلٌة تٔدترٌة ولكن تهمٌتهث تزدتد

رشدة هذت وتختلؾ تٔجرتءتت عن تلسٌثسثت فً تن م ،ثر ٔحد تلبدتبل تلكثٌرة تلمتثحةٔنهث عملٌة تختٌ
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وتلسٌثسثت هً خطط عثمة بٌنمث تٔجرتءتت خطط  للتفكٌر بٌنمث تٔجرتءتت مرشدة لتنفٌذ تلعمل،

ذ تلعمل ٌستعثن به لمرتقبة تعمثل تٔخرٌن ٌلتنف قٌثسخثصة نسبٌث كمث تن تلسٌثسثت ٌمكن تن تكون م

 بٌنمث تٔجرتءتت تقتصر على وضع ترتٌج زمنً وشكلً لعملٌثت تلتنفٌذ.

 :برنامج العمل 15 -4-3
تلوتجج تلقٌثم بهث لتحقٌق تلهدؾ تلمرؼوج  ةشؾ تلذي ٌحتوي على مجموعة تٔنشطهو ذلك تلك     

مع مٕحظة تن برنثمج تلعمل هو  ،وبمجرد تلوصول تلى تلهدؾ ٌنتهً مفعولهث وتصبح ؼٌر فثعلة

وتلقوتعد وتخصٌص للمهثم  خلٌط من تلسٌثسثت وتٔجرتءتت وتلموتزنثت تلتقدٌرٌة وتلتخطٌطٌة

 .فصٌلٌة بثلنشثطثت تلوتجج تنجثزهثعملٌة صٌثؼة قثبمة تٕزمة لتنفٌذ عمل معٌن وهو بمثثبة لت

 وتقسم برتمج تلعمل تلى:

برتمج ربٌسة تتكون من تلعدٌد من تلبرتمج تلمشتقة وتلتً تتطلج مهثرة تدترٌة ؼٌر عثدٌة للتنسٌق  - أ

 ه.ي تلى فشل تلبرنثمج تلربٌسً نفسٌإد بٌنهث ٔن فشل تي برنثمج منهث سوؾ

برتمج فرعٌة تعد فً تلؽثلج بمعرفة رإسثء تٔقسثم كثعدتد ربٌس تحد تٔقسثم برنثمجث فرعٌث  - ج

 .هلتدرٌج تلعثملٌن لدٌ

 ٌقدم البرنامج السٌاحً الى نوعٌن من العمالء هم:

 رحلة سٌثحٌة  رتعً تلبرنثمج وهو تلمسإول عن تعدتد -0

رتعً تلبرنثمج وتقوم  هٌشترك فً تلرحلة تلمنظمة وٌدفع تٔشترتك تلذي ٌطلبتلمشثرك وهو تلذي  -0

 .هشركة تلسٌثحة بتنفٌذ تلبرنثمج تلمتفق علٌ
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 الرابع اسئلة الفصل

 

 ؟ظهرت الحاجه الى تطوٌر وتحدٌث النظام التخطٌطً على المستوى المحلً وضح ذلك 1س

 

 ؟هً ابعاد التخطٌط على المستوى المحلً  ما  2س

 

 ؟هً المعاٌٌر لتصمٌم وتخطٌط الموقع السٌاحً ما 3س

 

 ؟عند تخطٌط المرفق السٌاحً تكلم عن االعتبارات البٌئٌه   4س

 

 ؟ةهً االعتبارات عند تصمٌم المبانً السٌاحٌ ما  5س

 

 ؟والمجتمع  ةبالبٌئ ةالتً تربط صناعة السٌاح ةوضح العالق  6س

 

 ؟ةارسم الشكل الذي ٌمثل استخدام التخطٌط للنشاط السٌاحً فً البٌئ 7س

 

 ؟وماهً الخطوات لذلك  ةتكلم عن تخطٌط وتصمٌم المشارٌع السٌاحٌ 8س

 

 ؟ةهً مراحل تخطٌط المشارٌع السٌاحٌ ما  9س
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 الخامس الفصل

 ٌةٌاحــــــة الســـالتنمٌ

   

 مفردات الفصل

 

 تعرٌفها وعناصرها واهدافها  –اوالا: التنمٌة السٌاحٌة 

 مراحل اعداد خطة التنمٌة السٌاحٌةثانٌاا:

 ثالثاا: تخطٌط عناصر ومكونات نظم المعلومات للموارد البشرٌة

 

 االهداف السلوكٌة
 

 بعد قرتءة هذت تلفصل سٌكون تلطثلج قثدرعلى تن: -0

 ةتلسٌثحٌ ةمفهوم تلتنمٌ ٌدرك  -0

 ةتلسٌثحٌ ةللتنمٌ ةوتلسلبٌ ةتٔثثر تٌٔجثبٌمٌز بٌن ٌ -1

 ةتلسٌثحٌ ةفً تلتنمٌ بشرٌةلموترد تلتمتطلبثت ٌحدد  -2
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 واهدافها وعناصرها تعرٌفها السٌاحٌة ةالتنمٌ 5-1

ٌعة تلعٕقثت ٌرتبط فهم تلتخطٌط تلسٌثحً بشكل كبٌر بمعرفة مفهوم ومكونثت تلتنمٌة تلسٌثحٌة وطب   

إن تلتنمٌة تلسٌثحٌة هً أحدث مث ظهر من أنوتع تلتنمٌة تلعدٌدة، وهً بدورهث بٌن هذه تلمكونثت. 

متؽلؽلة فً جمٌع عنثصر تلتنمٌة تلمختلفة، وتكثد تكون متطثبقة مع خطة تلتنمٌه، فجمٌع مقومثت 

 تلتنمٌة تلعثمه هً مقومثت تلتنمٌة تلسٌثحٌة.

تنمٌة تلسٌثحٌة عند تلكثٌر من دول تلعثلم، من تلقضثٌث تلمعثصرة، كونهث تهدؾ لذلك تعتبر قضٌة تل    

إلى تْسهثم فً زٌثدة تلدخل تلفردي تلحقٌقً، وبثلتثلً تعتبر أحد تلروتفد تلربٌسة للدخل تلقومً، 

 وكذلك بمث تتضمنه من تنمٌة حضثرٌة شثملة لكثفة تلمقومثت تلطبٌعٌة وتْنسثنٌة وتلمثدٌة. ومن هنث

 ٌثحٌة وسٌلة للتنمٌة تٔقتصثدٌة.تكون تلتنمٌة تلس

رؾ تلتنمٌة تلسٌثحة على أنهث توفٌر تلتسهٌٕت وتلخدمثت ْشبثع حثجثت ورؼبثت تلسٌثح، عت    

 تلسٌثحة مثل: إٌجثد فرص عمل جدٌدة ودخول جدٌدة.  تؤثٌرتتوتشمل كذلك بعض 

وتشمل تلتنمٌة تلسٌثحٌة جمٌع تلجوتنج تلمتعلقة بثِنمثط تلمكثنٌة للعرض وتلطلج تلسٌثحٌٌن، تلتوزٌع 

 تلسٌثحة تلمختلفة. تؤثٌرتتتلجؽرتفً للمنتجثت تلسٌثحٌة، تلتدفق وتلحركة تلسٌثحٌة، 

ٌة تلسٌثحٌة فثلتنمٌة تلسٌثحٌة هً تٔرتقثء وتلتوسع بثلخدمثت تلسٌثحٌة وتحتٌثجثتهث. وتتطلج تلتنم 

تدخل تلتخطٌط تلسٌثحً بثعتبثره أسلوبث علمٌثً ٌستهدؾ تحقٌق أكبر معدل ممكن من تلنمو تلسٌثحً 

بؤقل تكلفة ممكنة وفً أقرج وقت مستطثع ومن هنث فثلتخطٌط تلسٌثحً ٌعتبر ضرورة من ضرورتت 

 تلتنمٌة تلسٌثحٌة تلرشٌدة لموتجهة تلمنثفسة فً تلسوق تلسٌثحٌة تلدولٌة.

 عناصر التنمٌة السٌاحٌة: 5-1-1

 و تتكون من عنثصر عدة أهمهث     

  : أشكثل تلسطح وتلمنثخ وتلحٌثة وتلؽثبثت عٌة مثلعنثصر تلجذج تلسٌثحً وتشمل تلعنثصر تلطبٌ -0

 كثلمتنزهثت وتلمتثحؾ وتلموتقع تِثرٌة تلتثرٌخٌة.  ،ثصر من صنع تْنسثنعن -0

 وتلجوي.تلنقل بؤنوتعه تلمختلفة تلبري، تلبحري  -1

كثلفنثدق وتلموتٌٕت وأمثكن تلنوم تلخثص مثل بٌوت تلضٌثفة  سوتء تلتجثري منهث أمثكن تلنوم -2

 وشقق تٌْجثر. 

تلتسهٌٕت تلمسثندة بجمٌع أنوتعهث كثْعٕن تلسٌثحً وتْدترة تلسٌثحٌة وتِشؽثل تلٌدوٌة  -3

  تلخ....وتلبنوك

  تلخ....ٔتخدمثت تلبنٌة تلتحتٌة كثلمٌثه وتلكهربثء وتٔتصث -4

وٌضاف إلى هذه العناصر جمٌعها الجهات المنفذة للتنمٌة, فالتنمٌة السٌاحٌة تنفذ عادة من قبل 

 القطاع العام أو الخاص أو االثنٌن معاا.

 :أهداف التنمٌة السٌاحة 5-1-2
وإن تهدؾ تنمٌة تلصنثعة تلسٌثحٌة إلى تحقٌق زٌثدة مستمرة ومتوتزنة فً تلموترد تلسٌثحٌة.      

أول محور فً عملٌة تلتنمٌة هو تْنسثن تلذي ٌعد أدتتهث تلربٌسٌة. لهذت فإن تلدولة مطثلبة بثلسعً إلى 

 توفٌر كل مث ٌحتثج إلٌه لتبقى تلقدرتت تلبدنٌة وتلعقلٌة وتلنفسٌة لهذت تْنسثن على أكمل وجه.

مهث فً تلصنثعة إن عملٌة تنمٌة وتطوٌر تلسٌثحة تكون بجرد تلمصثدر تلتً ٌمكن تستخدت 

تلسٌثحٌة وتقوٌمهث بشكل علمً بل وإٌجثد منثطق جدٌدة قد تجذج إلٌهث تلسثبحٌن مثل تلقرى تلسٌثحٌة 

أو تِمثكن تلمبنٌة خصوصثً للسٌثحة. وتلتقوٌم هنث لٌس مجرد تخمٌن نظري، وإنمث تقوٌم مقثرن مع 

بص تلطلج تلسٌثحً تلعثلمً تلمنتجثت تلسٌثحٌة للدول تلمنثفسة وتعتمثدهث على تتجثهثت وخصث

وتلذي ٌعد تِسثس فً تحدٌد وإٌجثد تلبنٌة تلتحتٌة وتلقومٌة للسٌثحة عبر تشجٌع تٔستثمثر تلسٌثحً 
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مركٌة على تِجهزة كوتسهٌل عمل شركثت تٔستثمثر من خٕل تخفٌض تلضرتبج وتْجرتءتت تل

 .وتلمعدتت تلٕزمة لمشثرٌعهم

فععً كثفععة ة إلععى تعععثون تلعنثصععر وتْمكثنٌععثت وتلجهععود تلعثملععة إن تنمٌععة تلنشععثط تلسععٌثحً بحثجعع 

تلحقل تلسٌثحً. ِن تلسٌثحة قطثع تقتصعثدي ٌضعم مرتفعق عدٌعدة ونشعثطثت تقتصعثدٌة مختلفعة. لعذلك 

فإن أي تخطٌط للتنمٌة تلسٌثحٌة ٌجج أن ٌهدؾ إلى وضع برتمج من أجل تستخدتم تِمثكن وتلمنعثطق 

بثشرة أو ث لتكون مرتكز سٌثحٌة ممتثزة تجذج تلسثبحٌن إلٌهث سوتء أكثن موتلموتد سٌثحٌثً، ثم تطوٌره

إن تنمٌة تلصنثعة تلسٌثحٌة تحكمهعث ععدة  ؼٌره من مزٌج تٔتصثل تلتسوٌقً.عبر تْعٕن تلسٌثحً أو

 :تعتبثرتت ٔ بد من مرتعثتهث وهً على تلنحو تلتثلً

آت تلسٌثحٌة ـــتلقطثع تلسٌثحً حتى تتمكن تلمنشتدرٌج تلجهثز تلبشري تلٕزم تلذي ٌحتثج إلٌه ــ  

 ن تلقٌثم بدورهث بثلشكل تلمطلوج.ــم

محثفظة على حقٌقة تلموتقع تلسٌثحٌة، ِن جذج تلسٌثح  إلى هذه تلمنثطق قد تعتمد على تلمنثخ لل ــ 

 تلطبٌعة أو تلتثرٌخ أو أي عثمل آخر تتمٌز به تلمنطقة تلسٌثحٌة.  أو 

تٔستؽٕل تلجٌد للموترد تلسٌثحٌة تلمتثحة مع توفٌر تلمرونة لهث لتتمكن من موتكبة تحتٌثجثت  ــ

 تلطلج تلسٌثحً تلمحلً وتلعثلمً. 

   ٌثحٌة تلمقترحة وفٌمث إذتـــتثمثرتت تلســـإجرتء درتسة شثملة للتؤكد من تلجدوى تٔقتصثدٌة لٕس ــ 

 .حثً أم ٔتٔستثمثر سٌدّر رب كثن   

  دعم تلدولة للقطثع تلسٌثحً، عبر معثونة تلقطثع تلخثص فً تنفٌذ تلبرتمج تلسٌثحٌة وٌكون ذلك  ــ 

 خطة إعٕنٌة تسوٌقٌة متكثملة.عبر    

ربط خطة تلتنمٌة تلسٌثحٌة معع خطعط تلتنمٌعة تٔقتصعثدٌة تِخعرى لمختلعؾ تلقطثععثت تٔقتصعثدٌة ــ  

 بثلسٌثحة فقط.نمو متوتزن ولٌس مجرد تٔهتمثم  لتحقٌق 

تحدٌد تلمشعثكل تلتعً قعد تعتعرض تنمٌعة تلصعنثعة تلسعٌثحٌة ثعم وضعع خطعط بدٌلعة فعً حعثل حعدوث  ــ

 معٌن. طثرئ

 تلمحلٌة، من أجل معرفة نوعٌة تلسٌثح تلوتفدٌن ومث هً تفضٌٕ تهم للسعً ةدرتسة سوق تلسٌثح ــ 

 إلى تؤمٌنهث قدر تْمكثن.    

 توفٌر شبكة من تلفنثدق تلمنثسبة لكل شكل من أشكثل تلدخل، ولكل نمثذج تلرؼبثت، بخثصة  ــ

 ، فحركة تلسٌثحة لم تعد مقتصرة على تِؼنٌثء.ودمنهث لذوي تلدخل تلمحدتلمنثسبة    

رفعع مسعتوى تلنظثفعة وتلخعدمثت تلسعٌثحٌة ِنهمعث ٌإدٌعثن دورتً مهمعثً فعً تطعوٌر تلتنمٌعة تلسعٌثحة،   ــ

فحٌن ٌتم تلحفثظ على نظثفة تلشوترع وتلشوتطا وتَثعثر وؼٌرهعث معن عوتمعل تلجعذج تلسعٌثحً، 

 تجعل تلسثبح ٌرؼج فً تلعودة إلى هذت تلبلد.

إن تلتنمٌععة تلسععٌثحٌة ٌجععج أن تهععدؾ إلععى تحقٌععق زٌععثدة متوتزنععة بععنخلععص إلععى تلقععول  ممععث تقععدم     

وتعمٌق درجة تْنتثجٌة فً قطثع تلسٌثحة، وبثلتثلً ومستمرة فً تلموترد تلسٌثحٌة، إضثفة إلى ترشٌد 

فهً تتطلعج تنسعٌق تلسٌثسعثت تلمختلفعة دتخعل تلبلعد نظعرت ٔرتبعثط تلسعٌثحة معع مختلعؾ تلعك تِنشعطة 

 .تِخرى مثل تلنقل وتلجمثرك وتلتجثرة وتلخدمثت بصفة عثمة

 لة تلتخطٌط تلسٌثحً وبثختصثر تحدد أهدتؾ تلتنمٌة تلسٌثحٌة عثدة فً تلمرتحل تِولى من عمٌ

 

 

 

 



62 

  

 أشكال التنمٌة السٌاحٌة: 5-1-3
 تؤخذ تلتنمٌة تلسٌثحٌة أشكثًٔ متعددة منهث:

 
 المنتجعات السٌاحٌة: تنمٌة أ .

وهذت تلنوع من تلتنمٌة ٌركز على سٌثحة تْجثزتت وتلعطل، وتعرؾ تلمنتجعثت على أنهث  
ض أنشطة سٌثحٌة مختلفة وخدمثت متعددة ِؼرتتلموتقع تلتً توفر تٔكتفثء تلذتتً وتتوفر فٌهث 

 .تلترفٌه وتٔسترتحة وتٔستجمثم
 القرى السٌاحٌة: تنمٌة . ج

وهً  شكل من أشكثل تلسٌثحة تلمنتشرة جدتً فً أوروبث كمث بدأت تنتشر فً تلعدٌد من دول         
سكثن تلمدن حبثً فً تلتؽٌٌر ثلحٌثة فً تلقرٌة نموذج ٌختلؾ عن تلحٌثة فً تلمدن، وتستهوي فتلعثلم. 

 وتلبسثطة.
وٌعتمد قٌثم تلقرى تلسٌثحٌة على وجود عنصر تلمثء ) تلشثطا (، منثطق تلموتنا، أنشطة        

تلتزلج، تلجبثل، تلحدتبق تلعثمة، موتقع طبٌعٌة، موتقع تثرٌخٌة أثرٌة، موتقع عٕجٌة، مٕعج جولؾ، 
 أنشطة رٌثضٌة وترفٌهٌة أخرى.

ثت هذت تلنوع من تلموتقع وتتعدد فٌهث أنوتع مرتفق تْقثمة ومنشآت تلنوم وتلمرتفق تختلؾ مسثح 
تلتكمٌلٌة مثل: تِسوتق وتلمنثطق تلتجثرٌة، خدمثت ترفٌهٌة وثقثفٌة، مرتكز للمإثرتت ومرتفق سكنٌة 

 خثصة مختلفة تِحجثم.
سٌثحٌة وتحدة وٌؤخذ ٌتم تلتخطٌط ْنشثء تلقرى تلسٌثحٌة عثدة فً وقت وتحد أي ضمن خطة  

 .طلج تلسٌثحً وتلطثقة تٔستٌعثبٌةتلتنفٌذ مرتحل متعددة وعلى فترتت زمنٌة طوٌلة تحددهث عنثصر تل
  منتجعات المدن: تنمٌة .ج 

ٌتطلج هذت تلنوع من تلمنتجعثت دمج برتمج تستعمثٔت تِرتضً وتلتنمٌة تٔجتمثعٌة، مع         
) فنثدق،  ٌوفر فرص تلجذج تٔستثمثري للمشثرٌع عدم إهمثل تلبعد تٔقتصثدي تلذي

تلخ( فً تلمنطقة، وتحتثج إقثمة هذت تلنوع من تلمنتجعثت وجود نشثط سٌثحً ممٌز أو .تسترتحثت،..
ربٌسً فً تلموتقع مثل: تلتزلج على تلجلٌد، وجود شثطا، أنشطة سٌثحٌة عٕجٌة، موتقع أثرٌة أو 

 دٌنٌة.
 منتجعات العزلة: تنمٌة د.
أصبح هذت تلنوع من تلمنتجعثت من تلمنثطق تلسٌثحٌة تلمفضلة فً جمٌع أنحثء تلعثلم، وتتمٌز هذه      

تلمنتجعثت بصؽر حجمهث ودقة تخطٌطهث وشموله. وعثدة ٌتم تختٌثر موتقعهث فً منثطق بعٌدة عن 
رج، تلمطثرتت تلمنثطق تلمؤهولة مثل: تلجزر تلصؽٌرة أو تلجبثل، وتلوصول إلٌهث ٌتم بوتسطة تلقوت

 تلصؽٌرة أو تلطرق تلبرٌة تلضٌقة.
  :السٌاحة الحضرٌة تنمٌةهـ . 
وهً نوع من تلسٌثحة تلدترجة وتلمعروفة، وتوجد فً تِمثكن تلحضرٌة تلكبٌرة، حٌث ٌكون  

للسٌثحة أهمٌة بثلؽة، لكنهث ٔ تكون تلنشثط تٔقتصثدي تلوحٌدة فً تلمنطقة. وتشكل مرتفق تْقثمة 
جزءتً ٔ ٌتجزأ من تْطثر تلحضري تلعثم للمدٌنة وتخدم سكثن تلمدٌنة أو تلمنطقة وكذلك  وتلسٌثحة

تلسٌثح تلقثدمٌن إلٌهث. وقد أخذت كثٌر من تلحكومثت حثلٌثً على عثتقهث تطوٌر وتنمٌة تلسٌثحة فً 
تلموتقع  تلمنثطق تلحضرٌة تلتً تتوفر فٌهث تلموترد وتلمعطٌثت تلسٌثحٌة وتلتً ٌمكن تطوٌرهث مثل:

تلتثرٌخٌة وتِثرٌة وذلك من أجل إشبثع رؼبثت تلسكثن تلمحلٌٌن من نثحٌة وجلج تلزوتر وتلسٌثح 
 إلى تلمدٌنة من نثحٌة أخرى.

 سٌاحة المغامرة: تنمٌة  .و
وهذت تلنوع من تلسٌثحة موجه للمجموعثت تلسٌثحٌة تلتً تهدؾ إلى ممثرسة ومعثٌشة   

طول فترة إقثمة تلسثبح بحٌث تسمح له هذه تْقثمة بثلترفٌه خصثبص معٌنة، وهً تعتمد على 

وتٔستجمثم وفً نفس تلوقت تلتعثٌش مع تلعثدتت وتلتقثلٌد تٔجتمثعٌة وتلثقثفٌة وتلمنثظر تلطبٌعٌة 

 تلمتوفرة فً تلمنطقة.
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نه ؤ ٌتطلج هذت تلنوع من تلسٌثحة تنمٌة كبٌرة أو تستثمثرتت ضخمة أو خدمثت ومرتفق عدٌدة، لك

ٌتطلج إدترة جٌدة وتوفر عنثصر لدٔلة سٌثحٌة مإهلة وخبٌرة، خدمثت نقل، مرتفق إقثمة أولٌة 

 .وأسثسٌة وكذلك خدمثت ومرتفق ٔستقبثل تلمجموعثت تلسٌثحٌة عثلٌة تلنوعٌة وبحثلة مإكدة تلسٕمة

 سٌاحة الرٌاضة البحرٌة: تنمٌة -ز

تلبحثر أو تلبحٌرتت(، تتفثوت تلمدة تلتً ٌقضٌهث تلسثبح ٌعتمد هذت تلنوع من تلسٌثحة على وجود )     

، سبثق تلٌخوت أو فً ممثرسة تلرٌثضثت تلبحرٌة تلمختلفة مثل: تلؽوص، تلتزلج على تلمثء، تلعوم

 تلقوترج...تلخ.

 مراحل إعداد خطة التنمٌة السٌاحٌة: 5-2
 تلمتسلسلة وتلمترتبطة كثلتثلً:تشمل عملٌة إعدتد خطة تلتنمٌة تلسٌثحٌة على عدد من تلخطوتت      

 عدتد تلدرتسثت تِولٌهإ .0

أهدتؾ تلتخطٌط بشكل أولً بحٌث ٌمكن تعدٌلهث من خٕل تلتؽذٌة تلرتجعة خٕل  تحدٌد .0

 عملٌة إعدتد تلخطة ومرحلة تقٌٌم تَثثر.

 جمع تلمعلومثت وإجرتء تلمسوحثت وتقٌٌم تلوضع تلرتهن للمنطقة تلسٌثحٌة. .1

وتشمل هذه تلمرحلة على تحلٌل وتفسٌر تلبٌثنثت تلتً تم جمعهث  :)تلمسوحثت(تحلٌل تلبٌثنثت  .2

من خٕل تلمسوحثت وتولٌفهث وتلخروج بحقثبق وتعمٌمثت تسثعد فً إعدتد تلخطة، ورسم 

 خطوتتهث تلعثمة وتلتفصٌلٌة.

)تلبدتبل(  وهنث ٌتم وضع تلسٌثسثت تلسٌثحٌة تلمنثسبة وٌتم تقٌٌم هذه تلسٌثسثت :إعدتد تلخطة .3

ثرٌع تلتً ٌجج ــهو مٕبم ومنثسج لتنفٌذ تلخطة، وكذلك ٌتم تحدٌد تلبرتمج وتلمش مث ٔختٌثر

 ٌذهث لتحقٌق أهدتؾ تلخطة.ـتنف

 .تنفٌذ تلخطة بتوصٌثتهث وبثلوسثبل تلتً ٌتم تحدٌدهث فً تلمرحلة تلسثبقة .4
 إذت تطلج تِمر ذلك. تلعكسٌةذٌة تقٌٌم ومتثبعة تلخطة تلسٌثحٌة وتعدٌلهث وفق تلتؽ .5

ٌة لخطط تلتنمٌة ــكل تلمدخٕت تِسثســـوحثت وجمع تلبٌثنثت وتحلٌلهث تشـــوتلجدٌر بثلذكر أن تلمس 

 تلسٌثحٌة وتحتثج هذه تلمرحلة إلى دقة وتنظٌم كبٌرٌن، وأهم تلجوتنج تلتً ٌمكن جمع معلومثت عنهث:

 عناصر الجذب السٌاحً. -

 المرافق والخدمات.  -

 نقل.وسائل ال -

 خدمات ومرافق البنٌة التحتٌة.  -

وتتطلج هذه تلمرحلة تِخذ بآرتء تلمسإولٌن فً أجهزة تلدولة كل حسج تخصصه، وأٌضثً ممثلً     

تلقطثع تلخثص وممثلً تلمجتمعثت تلمحلٌة، ومرتجعة تلدرتسثت تلمتوفرة وتلخرتبط وتلبٌثنثت 

وخصثبص تلسٌثح ومعدٔت  ،تِسوتق تلسٌثحٌةتلجؽرتفٌة وتلخصثبص تلطبٌعٌة وتلبٌبٌة ودرتسة 

 وخطوط تلنقل تلجوي...تلخ ،محلٌةإنفثقهم وأوجه تْنفثق تلسٌثحً وكفثءة تلسٌثحة تل

 تشمل عملٌة تحلٌل تلبٌثنثت ثٕثة محثور ربٌسة هً:

 تحلٌل تِسوتق تلسٌثحٌة من حٌث: -أ

 تلتوقعثت تلمستقبلٌة )تلطلج تلسٌثحً على مرتفق تْقثمة(. -

 .ثت تلعثمة وخدمثت تلبنٌة تلتحتٌةتحدٌد تلحثجثت من مرتفق تْقثمة وتلخدم -

 ٌمثل هذت تلتحلٌل تلعنثصر تلتثلٌة: تلتحلٌل تلمتكثمل: ـ ج
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 خصثبص تلبٌبة تلطبٌعٌة. *

 لعوتمل تٔجتمثعٌة وتٔقتصثدٌة.ت *

 عنثصر تلجذج تلسٌثحً. *

 تِنشطة تلسٌثحٌة. *

 تلمتوفرة.تلسٌثسثت وتلخطط  *

 تلطثقة تٔستٌعثبٌة. *

ٌتم فً هذه تلمرحلة من تلتحلٌل تلوصول إلى تٔستنتثجثت تلخثصة بثلفرص تلمتثحة أو  

تلمعطٌثت وتلمقومثت تلسٌثحٌة تلمتوفرة وكذلك تحدٌد تلعوتبق تلتً ٌمكن أن تحول دون تحقٌق تلتنمٌة 

 محور مث ٌلً: تلسٌثحٌة. وتشمل تلعنثصر تلتً ٌنبؽً تحلٌلهث فً هذت تل

 تلخ....خصثبص تلبٌبة تلطبٌعٌة: تلمنثخ، تلتربة، تلحٌثة تلبرٌة*

 خصثبص موتقع تلعنثصر تلسٌثحٌة مثل: وجود معثدن قثبلة لٕستؽٕل، تلقدرة تلزرتعٌة. *

 أنمثط تستعمثٔت تِرتضً وتٔستٌطثن.*

 ةرتفق تْقثمة، وتلخدمثت تلسٌثحٌم*

 0-3وتستخدتمثتهث وكمث فً  تلشكل خدمثت تلنقل تلحثلٌة *

 

 
 

 ًتروٌج السٌاحالاستخدام وسائل النقل فً تمثل   1-5الشكل 

 

 :تحلٌل تلعنثصر تلمإسسة للقطثع تلسٌثحً على تلصعٌدٌن تلعثم وتلخثص ج ـ

وٌتضمن آلٌثت تلتنفٌذ وتلمتثبعة وتلمرتقبة وتلسٌثسثت وتٔسترتتٌجٌثت وتوفر تلقوتنٌن وتِنظمة      

تشكل هذه تلمرحلة من تلتحلٌل تلقثعدة  وتلقدرة تلمثلٌة وتٔستثمثر وبرتمج تلتعلٌم وتلتدرٌج تلسٌثحً.

 تِسثسٌة تلتً توفر تلمدخٕت تلربٌسٌة تلٕزمة لوضع تلخطة تلتنموٌة تلسٌثحٌة.

قدرة على  من لهث لمث، ملةتلشثتٔقتصثدٍة وتٔجتمثعٍة  ةتلتنمٌأحد أهدتؾ ة تلسٌثحٌ تنمٌهتل تعد     

فً  ةتلمسثهمطرٌق عن  ،للدخلوخلق فرص منفعٍة ل وتوفٍر فرص عم لمدفوعثتتتحسٍن مٍزتن 

 لتحديهً ت ةتلبطثلدتمت  ومث تلمجتمعِفرتد  ةتلثقثفٌتْجتمثعٍة وتلحٌثة تحسٍن أسلوج ونمط 

مخرجث ل حة تشكلسٌثفإن ت تلعثلم تلٌومٍوتجه كثٍر من حكومثت  تلذي تلكبٌرتْقتصثدي تْجتمثعً 

ظثهرة وذتت توتزن بٍةً هً  ةتلبٌبٌ ةتلسٌثحإن  .تلمشكٕتوؼٍرهث من  ةتلمشكلهذه ل لحمنثسبث 

 نسثن ولٕوتوفٍر رتحة  تلحٌوتنثتو تلنبثتثتو تلطبٌعهفً ل تؤمو  بحث ودرتسة تلىجدٍدة تهدؾ 

ٍع شثرثلمبهً ربط تٔستثمثر  ةٌتلبٌب ةتلسٌثحتتٍحهث  لتًة تفثلمٌز ،ةتلمستدتم ةتلتنمٌفً ة للمسثهم
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 لةوفق معثد، حٍةلسٌثطقتللمنثفً لثقثي وتلحٌوع تلتنووت ةلبٌبمع حمثٍة ت تلمحلً للمجتمعتْنتثجٍة 

ة لممٌزتقع تلموحة نحو تلسٌثعن طرٍق إعدتد برتمج سٍثحٍة تعتمد على توجٍه ت لكوذ، تنموٍة وتحدة

ثٍر لتثت أو لبٌبهس بنوعٍة تلمسثدون ت، إبدتعٍة ومسلٍةكٍد على ممثرسثت سلوكٍة سٍثحٍة لتثمع ت، بٍةٍث

 .ضرلحثقت تلوتِكثر نجثحث فً ت ٌةحلسٌثتقع تتلموي تعتمد علٍه لذء تلشًوهو ت .علٍهث

وهو مث ، حلسٌثفتعثنً من تنثقص فً تِعدتد ونوعٍة ت تلممٌزتتٔ تقدم هذه  لتًطق تلمنثت أمث    

 ةلسٌثحفً ت ةلتنمٌتهدؾ ت .لمحلٌهت جتمعثتللمتةد تٔقتصثدٍة لفوتصنثعة تنثقص  لىإ لتثلًٍإدي بث

وتٔستفثدة منهث كمردود ، لهثوٍمكن تستعمث، نثفعة ومفٍدة ةلمختلفأن تكون موتردهث ت تلى ةلبٌبٌت

فٕ بد أن ، رتعةلزتنج تِخرى وفً مقدمتهث تلجوتل على أن ٔ ٍكون هذت على حسثج إهمث،تقتصثدي

وتٔجتمثعٍة  ةلبٌبٌفٍة وتلثقثترد تلموومن بٍنهث تنمٍة ت، تزيلتوعثت بثلقطثفً كثفة ت ةلتنمٌتسٍر ت

سٍتم  لتًتةد تلعو، فثن تلتثلًوبث .تلمجتمعثمة تلخدزمة لٕممث ٍزٍد من تْمكثنثت ت ،لصحٌحت لشكلبث

ومن  لطبٌعًوت تلثقثفًتث لترظ و تطوٍر مكونثت تلحفثتوفٍرهث ٍمكن تستخدتم جزء منهث فً عملٍثت ت

 .ٍفٍةلرطق تلمنثكعنصر أسثسً ٍرتبط بث - ةلبٌبٌحة تلسٌثعن دور ت لبحثسٍتم ت، ثهن

ت لمجتمعثوت لبٌبهتحترم ت لتًت، لهولمسإحة تلسٌثتل من أشكثل كونهث شك، طقلمنافً تنمٍة هذه ا -

طرح ل من خٕ لكوذ، رة على خلق فرص تقتصثدٍة تنموٍة ذتت قٍمة حقٍقٍةلقدت لدٌهثو تلمحلٌه

 :لتثلًتل إلتسثت

 ؟ٍفٍةلرطق المنابا لتنمٌهعلى ا ٌةلبٌئحة السٌاكٍف تؤثر اــ 

 :تٔتٌهور لمحثت طرحسنقوم ب ةلٌجثبة على هذه تْشكثلٕو 

 ةالبٌئٌ ةالسٌاحمفهوم ل: ر األولمحوا 

 :ةالبٌئٌ ةالسٌاحتعرٍف  -1

عثت فً لقطثمن أهم ت تلٌومفقد أصبحت  لعثلمعثت نموت فً تلصنثمن أكثر ت ةلسٌثحتعتبر ت        

ل خلدمن منظور تقتصثدي هً قطثع إنتثجً ٍلعج دورت مهمث فً زٍثدة ت ةلسٌثحفث ةتلدولٌرة لتجثت

ملة وهدفث لعثتٍِدي ت لتشؽٌلوفرصة  ةلصعبت تعمٕللفوعثت ومصدرت لمدمً وتحسٍن مٍزتن تلقوت

حركة دٍنثمٍكٍة ترتبط حة هً لسٌثأمث من منظور تجتمثعً وحضري فإن ت .لتنمٌهبرتمج ت لتحقٌق

فثت لثقثبٍن تل تصلتولحضثرٍة وجسر  لهبمعنى أنهث رسث، نسثنلٕرٍة لحضثفٍة وتلثقثتنج تلجوبث

حٍة وترتفثع مستوى لسٌثت تلمجتمعثور تلتطومحصلة طبٍعٍة ، جلشعومم وتلٕرؾ تْنسثنٍة لمعثوت

ة زمنٍة  تزٍد عن لفترآخر ِهدتؾ مختلفة و تلىتِفرتد من مكثن إل حة هً" إنتقثلسٌثفث تلفردمعٍشة 

  .سنة عنل سثعة وتق 24

 لبٌبعةفلم ٍقتصر تهتمثم ت، بهث لمهمتعٌند وتنوع تلتععدفلقد تعددت وتنوعت مفثهٍمهث نظرت  لبٌبةأمث ت    

 لٌععهٍإدي إ لمععثنونٍٍن وعلمثء تٔجتمثع نظرت لقععثقتصثدٍٍن وتلععٕتمتد ل ب تءوتِحٍ ةلطبٌععععلى علمثء ت

 ةلطبٌعٌرجٍة تلخثوؾ تلظرهً مجموعة من ت" لبٌئةوا .تلخ،...قثنونٍة، من مشكٕت تقتصثدٍة تلتلوث

ر تعتبر لمنظعععوومن هذت ت لتعععثلًروؾ". وبثلعععظتإثر على كٍفٍة حٍثة وتطور من ٍعٍش فً هذه ت لتعععًت

ؾ على لتععروت، ةلمختلفت ةلطبٌعٌمن حٍث زٍثدة تِمثكن ت مٌولهمح وإشبثع للسٌثعثمٕ جذتبث  ةلسٌثحت

هث. لٌعدعلى عثدتتهث وتقث لمحلٌعة للتععرؾت تلمجتمععثزٍثرة ت ونبثتثتهث وتلحٌعثة تلفطرٌعة تلعىتضثرٍسهث 

لعى إلسعفر  تقتضً تلتعً حة تلسعٌثهً تتلسٌثحة تلبٌبٌعة:  بثلسٌثحة تلبٌبٌة،ٍعرؾ  ظهر مثلذلك وكنتٍجة 

ظر لمنعععثتْعجثج وتٔستمتثع بث ،تسةلعععدرفً تل ؾ محدد ٍتمثلهعععد ًة نسبٍثلمسعععتقرتلطبٌعٌعععة طق تلمنعععثت

من تلمثضعً  تكثنتء و أٍة مظثهر ثقثفٍة نثشةة )ستلى بثْضثفة ، ٍةتلبرونبثتثتهث وحٍوتنثتهث لطبٌعٌة ت

ط لنشعثجدٍد من تمصعطلح حعدٌث نسعبٌث جعثء لٌعبعرعن نعوع  فً تلك تلمنثطق وهو ةموجودتلحثضر تم
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علعععى تلمٌعععرتث تلفطـعععـري تلطبٌععععً  فظثثن محثـــعععـتْنس سـعععـهي ٍمثرلعععذتتلصعععدٌق للبٌبعععة، حً لسعععٌثت

نمطث من أنمثط ل تمثلكعععً  لبٌبعععةبمعنى آخر كٍؾ ٍتم توظٍؾ ت .ٍعٍش فٍهثلتعععً تللبٌبعععة  وتلحضعععثري

ة لطبٌعٌعطق تلمنعثتلعى إلسعفر )ت بؤنهث للبٌبعه تلعثلمًوق لصندعرفهث تلقد و.دلفرت لٌهثٍلجؤ إلتً حة تلسٌثت

ستمتثع بمنثظرهث ونبثتثتهث لٕ لكوذ لخلل،تلى إلطبٌعً توتزنهث تٍتعرض لم ث ولتلوٍلحق بهث تلم  لتًت

قة بٍن لتفععععرضرورة ت لععععى( وتجدر تْشثرة إضرلحععععثضً وتلمععععثٍة وحضثرتتهث فً تلبععععروحٍوتنثتهث ت

تعتمد فً تِسثس لتعً حة تلسعٌثهً نوع من ت لطبٌعٌةةحة السةٌافالبٌبٌعة، حة تلسعٌثوت لطبٌعٌعةحة تلسٌثت

فرة لمتعوترد تلمعوإٔ أنهث قد تإثر على تتلسٌثحة تلبٌبٌة، شؤن  لكشؤنهث فً ذ على زٍثرة منثطق طبٍعٍة

فإنهث ٔ تؤخذ بعٍن تٔعتبثر لتعععععععثلً وبث، طق سوتء كثنت ذتت مصثدر نبثتٍة أو حٍوتنٍةلمنعععععععثفً هذه ت

حة لسعٌثفإن ت ةلبٌبعوبمث أنهث مإثرة على ت ةتلمنطقعكبٍر على ل ممث قد ٍإثر وبشكلبٌبً، ظ تلحفثتلة مسؤ

ثثر لععٕجثءت كنتٍجة  ةلبٌبٌععحة تلسععٌثبمعنى أن ت، تِدنى تلحععدلععى من هذه تَثثر إلتقلععل جثءت  ةلبٌبٌععت

فً  ةٌعلبٌبحة تلسٌثت خصائصمث سبق ٍمكن تحدٍد أهم ل من خٕ .ةلطبٌعٌتحة لسٌثتجة عن تلنثتة لسلبٌت

 أنهث:

وممتع ومفٍد فً ل مث هو جمٍ بكل وترؼج، ًأسثسث ةلطبٌعوت ةلبٌبت لىتستند إ، نظٍفة ضرتءسٍثحة خ -

 .فٍةلثقثٍثت تْجتمثعٍة وتلمستودون أن تكون ضثرة أو مخربة أو مفسدة على ت، حًلسٌثت طلنشثت

تةز لؽععربث لععٌسو ةلمسععإولٌبث ثسحسععٔوت لعقععلعً وتلععوأي سٍثحة ٍحكمهث ت، رتشدة، ةلععسٍثحة مسإو -

  .نسثن إنسثنٍتهلٕةنثت من تٔنقرتض وتعٍد لكثع وتحمً تلنوتحثفظ على ت، فقط

 لشخصًٍد تلتجدؾ وتلتعروٍج وتلترأي هدفهث ت، سٍكًلكٍٕؾ تلتعرسٍثحة بث، كله لكوهً فً ذ - 

 . لنفسًوت

ي لمعنوت لجثنجوت لملموسدي تلمثنج تلجثتنج تجمع بٍن تلجوعثةد ومردود تقتصثدي متعدد تلهث - 

 .ةبٌلبفظة على سٕمة تلمحثت لتهثتِخٕقً بمحثو

، لقٌمتثة فً تحضرهث تِخٕقً وتلحدوت لطبٌعًري تلحضثروث تلموفً ت ةلبٍن تِصثنشثط ٍجمع  -

 لكوِنهث كذ .تفق وتٔتسثقلتونس وتلتجثممث ٍخلق نمطث رتةعث فً ت، ٍثلحدوت لقدٌمحٍث تجمع بٍن ت

 لحوتصج نتثةجهث فً صث، لكثٌؾتل تْستعمثل فٕ تنضج بفع، فهً سٍثحة مستدتمة تتجدد موتردهث

 .ًمعث ةلبٌبطنٍة وتلوت ةلسٌثحت
 :ةلبٌئٌحة السٌاأهمٍة ا  -2

على تحقٍق مجموعة متكثملة من ل أهمٍة خثصة تكتسبتهث من كونهث تعم ةلبٌبٌحة تللسٌث      

ؾ لتعروٍمكن ت، لممثرسةتنبع من طبٍعة ت لتًقت تستمد أهمٍتهث من ذتتهث تلووفً نفس ت، تِهدتؾ

 :لتثلٌهط تلنقثعلى أهمٍتهث فً ت

  ومإسسثت تِسثسٍة من طرق وموتصٕت وتتصثٔت  لبنىٍد من تلمزت تلى تلسٌثحةتدفع

 سٌثحٌة.

 لمنتجعثتترتحثت وتـــعم وتٔسلمطثدق وتلفنثت ثءـشْن، ةلمحٌطت لبٌبهإعمثر ت من تزٌد 

 حٍة تِخرى. لسٌثطثت تلنشثٍة وتلشتووت  تلصٌفٌة

 تنعكس على  لتثلًوبث ،طقللمنثٍة لتنموآثثرهث تٍْجثبٍة ت لهث، هثمةل ٍحقق إٍرتدتت ودخو

 .تلبٌبةفظة على للمحثد لجهووتطوٍر ت ،تٔقتصثدي ورفثهٍة تْنسثن لهٌكلتل تفعٍ

 ٍللحفثظعً لوممث ٍنمً ت، تلمحلٌٌنلسكثن لمربحة ل مجثٔت عم ةتلسٌثحٌتِفوتج  لتدفق ديإ 

ل فً تستؽٕي ٍسهم لذتِمر ت .،تمثءتعمٍق تٔن تلىو تلمكتسبثتٍد من مز لتحقٌق على بٍةتهم

 أمثٕ )خشج، صدؾ ،تطرٍز، جلدٍثت (.  ًتستؽٕٔ ةتلبٌبٌ ةتلطبٌعٌترد لموت
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 طنٍة لوعثت تلصنثتٍث وتلهدوت لتحؾإقثمة مرتكز ومعثرض بٍع ت لىإ تلبٌبٌة حةلسٌثتدفع ت

 خثصة وتن تلبلد تلسٌثحً ٌعتبر معرضثً دتبمثً ومفتوحثً أمثم تلسثبح. ،حللسٌث

 صر لعنثظ علٍهث وهً من تلحفثتٔهتمثم بترمٍم وصٍثنة تَثثر، وت لىإ ةلبٌبٌحة تلسٌثتدفع ت 

  .حٍةلسٌثت لبٌبهمة فً تلهثت         

 ٍة لجوٍة وتلبحرٍة وتلبرت لطبٌعٌهة تلحٌثظ على تلحفثت لتثلًوبث، لبٌبًتزن تلتوفظة على تلمحثت

  .ثلتلوت من 

 على تٔستفثدة ممث هو متثح فً إذ تقوم ، للمجتمعحٍث تعد صدٍقة ، أهمٍة تجتمثعٍة بثرزة لهث

قثت تٔجتمثعٍة وتحقٍق وتحسٍن عملٍة لعٕعلى تنمٍة تل وتعم، وأفرتد من موترد لمجتمعت

 .مجتمعثت منتفعة لىإ منعزلةمن مجتمعثت  لمجتمعتحدٍث ت

 روث لمووت ةلبٌبفظة على تلمحثونشر ثقثفة ت، حٍةلسٌثمثت تلمعلورؾ وتلمعثتقوم على نشر ت

 .رٍخٍةلتثتقع تلمورة وتلحضثتْنسثنً وثقثفة تتثً لترت

 :ةلبٌئحة السٌاقواعد ا -3
، مثتلحكوحٍة أو تلسٌثرٍع تلمشثى أصحثج تلدم أصبحت منهجث لٌوت ةٌلبٌبحة تلسٌثنظرت ِن ت       

. ومن بٍن هذه هتوفهم قوتعده ومرتكزت لمنهجتجدوى تطبٍق هذت  لمستثمرٌنت ٔءفٕ بد أن ٍعً هإ

 نذكر:تعد لقوت

طق لمنثتوتٔجتمثعٍة فً  ةلثقثفٌوت ةلطبٌعٌترد تلموحة على تٌثـــللس ةلبٌــلستَثثر تل تقلٍ -0

  حٍةٌثـــلست

 .ووضع قوتنٍن صثرمة وفثعلةلطبٌعٌة طق تلمنثفظة على تلمحثبؤهمٍة تتلتثقٌؾ و

ل من تج ةلمحلٌت لسلطثتون مع تلتعثٍرتكز على ت لذيتل ولمسإكٍد على أهمٍة تٔستثمثر تؤلتت -0

 .هملٌدفظة على عثدتتهم وتقثلمحثوتن ٌٌلمحلتلسكثن ت تحتٍثجثتتلبٍة 

 بمعنى أن، لبٌبًثعً وتــر تٔجتموـلتطع تــجنج م لىث إــــحً جنبٌثــلسور تلتطٍر تــأن ٍسـ 1

إنجثح ل ون من تجلتعثتوبتؽٍٍر مفثجا لمجتمع ٔ ٍشعر تلكً ٔت كثفة لمجثفً ت رتتلتطوت تتزتمن

  .تلبٌبةحة أو لسٌثفً تسوتء  لمختصةعثت تلقطثبتعثون مختلؾ تلك وذلبٌبٌة تحة لسٌثت

 ةلبنٌتٔعتمثد على توي بطرق مستدتمة بٍةٍث لحٌوع تلتنووتلطبٌعٌة ترد تسلٌمه للمولتتْدترة ـ  2

ة لحٌثفظة على تلمحثفةة وتلتدجثر فً تــتستخدتم تِشل وتقلٍلبٌبة، تنسجم مع ظروؾ تتلتً  ةلتحتٌت

    .تلثقثفٌة ٍةلفطرت

من ل خللدوتوفٍر مشثرٍع تقتصثدٍة ، وتوعٍتهم وتثقٍفهم بٍةٍث وسٍثحٍث لمحلًت لمجتمعدمج سكثن تـ 3

تلتصنٌع وإعثدة  وٍرلتدتشجٍع إعثدة ت و تطوٍر صنثعثت سٍثحٍة وتحسٍن ظروؾ معٍشتهم لخٕ

  .ةتلعضوٌرتعة لزوت

 ةالبٌئٌحة لسٌانواع اأ 5-2-3
أو  ةلطبٌعقد تكون مرتبطة بث، وتٔستفثدة منهث لهثحة ٍمكن تستؽٕلسٌثأنوتع من تتوجد عدة      

ت نجد أن لذ، بةلخٕبمنثظرهث تل م تِولمقثفً ت ةلطبٌعفهى سٍثحة تعتمد على ت، ريلحضثتث تلتربث

 فً: ل تتمث ةلبٌبٌحة تلسٌثترتبط بث لتًتِنشطة ت

 .سمثكلٕي لبحرت لصٌدر وتللطٌو لبريت لصٌدت -

 جثنٍة.لمرت عجلشتمشثهدة ل ص من أجلؽوةٍة وتلمثت ضةٍثلرت -

 .مث فٍهثل و تستكشثؾ ك ةلطبٌعتل تؤم -

 .تلطٌوربثت ومرتقبة لؽثحٕت فً تلرت -

 .للجبثدٍثن وتلوستكشثؾ تت -
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 .تلمخٌمثوت لمعسكرتتإقثمة ت -

 .للجبثتسلق ت -

 .تءلصحروتل رحٕت تِدؼث -

 ةتلطبٌعتصوٍر  -

 تِثرٍة.  لتنقٌجزٍثرة موتقع ت -

تج عن لنثت لبٌبًتزن تلتوبثل هو عدم إحدتث إخٕ ةٌلبٌبحة تلسٌثوأهم عنصر تقوم علٍه ت      

 .ةلبٌبمن تلوث وإضرتر بث هثةح ومث قد ٍحدلسثتكون متمثلة فً تصرفثت ت لتًو ت، تصرفثت تْنسثن

 ة.للبٌبأن ٍتمٍز بصفثت تجعله بدون شك سثةح مختلؾ ومتمٍز وصدٍق  لبٌبًةح تللسثت ٔ بد لذ

ت عتبر تلسٌثحة تلٌوم أحد أهم تلقطثعثت تٔقتصثدٌة وتٔجتمثعٌة فً تلعثلم وتلتً تلعج دورتً بثرزتً     

وقد تزدتدت أهمٌتهث كصنثعة وحرفة من خٕل وسثبل تْعٕم كثفة،  تلبلدتن.فً تنمٌة وتطوٌر 

أن تم تستحدتث وزترتت للسٌثحة فً معظم دول تلعثلم وتفتتثح جثمعثت وكلٌثت ومعثهد  خصوصثً بعد

تلوتسع للكتج وتلدرتسثت وتلبحوث تلعلمٌة تلتً ثلسٌثحة وتلفندقة، وكذلك تٔنتشثر تقنٌة متخصصة ب

 .تتعلق بثلشإون تلسٌثحٌة

 :هًل تارٍخٍا بثالثة مراحه ٌلبٌئحة السٌاوقد مر مفهوم ا 

 لى:حلة األولمرا -0

أو له ٔ تحتوي على تهدٍد لتً طق تللمنثتوجٍهه ل ث من خٕلتلوةح من تلسثمرحلة حمثٍة ت    

حلة صثحبتهث أخطثر لمرإٔ أن هذه ت، تنلعمرة عن تلبعٌدتتلمنثطق ث خثصة فً لتلوتعرضه ِخطثر ت

تن لفقدممث أدى ، حٍةسٌثلسسثت تلمإةح وتلسثمثرسهث تلتً  تلسلبٌثت تلبعض نفسهث نتٍجة لبٌبه هددت ت

 .فٍهث ةلطبٌعٌحٍتهث وتهدٍد تِحٍثء تلصٕ ةتلطبٌعٌطق لمنثت

 : نٍةلثاحلة المرا -2

ٔ تسبج أي هدر أو لتً تتلسٌثحٌة نشطة تٔحة ولسٌثتستخدتم تل من خٕلبٌبً ر تلهدمرحلة وقؾ ت   

 .لبٌبًقع تلموتحثفظ على مث هو قثةم وموجود فً تلتثلً وبث، تلوث

 : الثالثه المرحله - 3

ث وإصٕح لتلوتلجة ومعثلبٌبً ر تلهدإصٕح تل من خٕ ةلقثبمت ةلبٌبمع أوضثع تل ملتعثمرحلة ت    

 .كثنت علٍهلمث أن قثم تْنسثن بإفسثده وإرجثع تِوضثع ومث سبق 

 التنمٌة السٌاحٌة: المحور الثانً 
وتلخطط تلتً تهدؾ إلى تحقٌق تلزٌثدة ٌعبر تصطٕح تلتنمٌة تلسٌثحٌة عن مختلؾ تلبرتمج         

تلمستمرة وتلمتوتزنة فً تلموترد تلسٌثحٌة وتعمٌق وترشٌد تْنتثجٌة فً تلقطثع تلسٌثحً، وهً عملٌة 

مركبة ومتشعبة تضم عدة عنثصرمتصلة ببعضهث ومتدتخلة بعضهث مع تلبعض تقوم على محثولة 

ر تْنتثج تلسٌثحً، وربط ذلك بعنثصر تلبٌبة علمٌة وتطبٌقٌة للوصول إلى تٔستؽٕل تِمثل لعنثص

تعنً تلتطور وتْضثفثت وتجمٌل  وتنمٌة مصثدر تلثروة تلبشرٌة للقٌثم بدورهث فً برتمج تلتنمٌة

تلمنثطق أو تلمدن تلتً تصلح للتنمٌة تلسٌثحٌة من خٕل تزوٌدهث بثلمرتفق تِسثسٌة تلعثمة وتلمنشآت 

بتنسٌق تلموقع مع تلحفثظ ْضثفة إلى تِعمثل تلهندسٌة تلمرتبطة تٌْوتبٌة وتلخدمٌة وتلتروٌحٌة بث

على تلبٌبة وإنشثء تلمحمٌثت تلطبٌعٌة تلبرٌة وتلبحرٌة وتوفٌر تلرقثبة تلمستمرة للمقومثت تلمستمر

 .تلطبٌعٌة وتلسٌثحٌة، وأٌضثً مرتقبة تلمشروعثت تلسٌثحٌة وتؤثٌرهث على تلبٌبة
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 والتنمٌة االقتصادٌة السياحة .1
تبرز تلسٌثحة فً تلدول تلمتطورة كرتفد أسثسً فً تلتنمٌة تٔقتصثدٌة ولذلك نجد ضخثمة     

تٔستثمثرتت تلمختلفة فً تلقطثع تلسٌثحً كمث حدث فً إٌطثلٌث وأسبثنٌث وتلٌونثن وتلمكسٌك، وؼٌرهث 

 .لمجثلت تن تلتً حققت تقدمثً كبٌرتً فً هذمن تلبلدت

 المزاٌا التً تبٌن دور السٌاحة فً التنمٌة االقتصادٌة:  .0

تعتمد تلعدٌد من تلدول على تلسٌثحة، كمصدر مهم من مصثدر تلدخل تلوطنً، وتستطثعت هذه       

تلدول تلحصول على مدخؤت سنوٌة كبٌرة من تلقطثع تلسٌثحً كمث ٌحدث فً تلؤٌثت تلمتحدة 

مسث وسوٌسرت وفرنسث وإنكلترت وتركٌث، وؼٌرهث من بلدتن تلعثلم. إن وأسبثنٌث وإٌطثلٌث وتلٌونثن وتلن

تلدخل تلسٌثحً له شؤن كبٌر فً تقتصثدٌثت تلدول تلسٌثحٌة. فهو ٌعّزز مٌزتن تلمدفوعثت وٌعتبر 

مصدرتً كبٌرتً لتوفٌر فرص تلعمل للموتطنٌن ممث ٌدعم مستوتهم تلمعثشً وتٔجتمثعً. وِهمٌة 

رتبط بثلتنمٌة تٔقتصثدٌة ترتبثطثً وثٌقثً بعد أن كثنت ِعلمثً مجردتً ٌدرس فً تلسٌثحة فقد أصبحت ت

تلجثمعثت وتلمعثهد. وتعتبر تلسٌثحة أحد تلعنثصر تِسثسٌة للنشثط تٔقتصثدي فً تلدول تلسٌثحٌة، 

ل تهتمت بهث تلمنظمثت تلعثلمٌة كثلبنك تلدولً ومنظمة تلٌونسكو تلتً أصبحت تنظر إلى تلسٌثحة كعثم

 .للتقرٌج بٌن تلثقثفثت أسثسً ومهم

 ةتلمجلععععس تلعععععثلمً للسععععٌثح)أهمٌععععة تلسععععٌثحة فععععً قطععععثع تلعمععععل، ووفقععععثً لتقععععثرٌر  علععععى لوكمثععععث

فإن صنثعة تلسٌثحة وتلسعفر سعثهمت فعً إٌجعثد أكثعر معن ملٌعون فرصعة عمعل (  ((WTTC)وتلسفر

ت ـععـد تضثعفـععـم. وق1977ر فععً جمٌعع أنحععثء تلعععثلم خعٕل عععثم ــععـشعهرٌثً بشععكل مبثشععر أو ؼٌعر مبثش

 .وتعتبروتلسفر فً جمٌع أنحثء تلعثلم تلتثلٌة تلتً توفرهث صنثعة تلسٌثحةتلعمل فً تلسنوتت فرص 

تلسٌثحة مصدرتً مهمثً من مصثدر تكتسثج تلعمٕت تِجنبٌة وذلك بمث ٌنفقه تلسثبح على تلسلع 

تلعمٕت تلصعبة، خصوصثً فً تلدول تلنثمٌة كمصر وتونس  لمثً بؤنعوتلخدمثت من هذه تلعمٕت، 

وتلمؽرج، تمكن تلبلد من تستٌرتد تلسلع وتلخدمثت وتسند تلعملة تلمحلٌة مث ٌإدي إلى تلتقلٌل من 

بخطى سرٌعة نحو توظٌؾ تلتقنٌثت تلحدٌثة فً كل جزبٌثت   ٌتجه تلعثلمكون  تلتضخم وؼٕء تلمعٌشة

 :تلعمل تلسٌثحً سوتء فً

 إعدتد ونشر تلمعلومثت تلسٌثحٌة 

 ترتٌج وتنفٌذ تلبرتمج تلسٌثحٌة 

 تلسٌثحٌة مٕكثتإعدتد وتؤهٌل تل 

 تصمٌم وبنثء تلمنشآت تلفندقٌة وتلترفٌهٌة للسثبحٌن 

 السٌاحة والتنمٌة المستدامة .3

تلمستدتمة هً تلتنمٌة تٔقتصثدٌة وتٔجتمثعٌة تلمتجددة وتلقثبلة لٕستمرتر دون تِضرتر  لتنمٌةت    

وبذلك ٌعتبر . بنوعٌة تلموترد تلطبٌعٌة تلتً تستخدم فً تِنشطة تلبشرٌة وتعتمد علٌهث عملٌة تلتنمٌة

خرى حٌث تلقطثع تلسٌثحً أحد تلقطثعثت تْضثفٌة تلنثشطة إلى جثنج تلقطثعثت تٔقتصثدٌة تِ

 .ٌسثعد على نمو تلبلد تقتصثدٌثً وتجتمثعٌثً 

وتسعى تلعدٌد من تلدول وخثصة تلدول تلتً تهدؾ إلى تحقٌق تنمٌة مستدتمة إلى تطوٌر وتنشٌط     

ٌ حدثه من تنمٌة تقتصثدٌة وتجتمثعٌة. على أن سٌثسثت تلسٌثحة ٔ تبنى فقط على  تلقطثع تلسٌثحً لمث 

لوجٌة، ولكن ٌجج أن ٌإخذ بنظر تٔعتبثر أٌضثً تلحفثظ على تلبٌبة تعتبثرتت تقتصثدٌة وتكنو

وتحتٌثجثت تلسكثن تلمضٌفٌن عثمة وتلذٌن ٌعملون فً تلحقل تلسٌثحً خثصة، إذ أن تلسٌثحة تلتً 

تستجٌج لهذه تلشروط هً تلسٌثحة تلبدٌلة أو تلسٌثحة تلمتوتفقة وتلتوتصل تلسٌثحً. وفً أوتخر عثم 

فً دول وزرتء تلسٌثحة  تً عن تلسٌثحة وتلبٌبة دعت تلٌهمنظمة تلسٌثحة تلعثلمٌة مإتمر عقدت و1997
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سٌث وتلبثسفٌك ، وقد ؼطى تلمإتمر بكثثفة موتضٌع فنٌة وتسعة تتعلق بثلسٌثحة تلمستدتمة، وصدر آ

سثس تٔهتمثم تلعثلمً تلرسمً بمبدأ تٔستدتمة. وأشثر إلى أن هنثك إح فٌه عن تلمإتمر بٌثن أوضح

إن تٔهتمثم بثلسٌثحة كبثعث على  .وإلحثح لبذل تلجهود لحمثٌة تلبٌبثت تلطبٌعٌة فً تلمقثصد تلسٌثحٌة

تلتنمٌة تلمستدتمة ٌعتبر مطلبثً تقتصثدٌثً مهمثً لحفز تٔستثمثر فً تِمثكن تلسٌثحٌة تلطبٌعٌة وتلبٌبٌة 

نحو كفوء أحد أهدتؾ منظمة تلسٌثحة  وتلثقثفٌة، وتعد تلتوعٌة بؤهمٌة تنمٌة تلسٌثحة وإدترتهث على

 .تلعثلمٌة

إن مبثدئ تْدترة تإكد على تلجوتنج تٔقتصثدٌة وتلثقثفٌة وتٔجتمثعٌة وتلبٌبٌة لقطثع تلسٌثحة     

لذلك ٌتوجج  كمصدر مهم للدخل تلمتزتٌد بثعتبثره من تلدعثمثت تِسثسٌة فً تلتنمٌة تلمستدتمة للبلد

 تٔتٌة:صدر مهم للدخل تٔلتزتم بثلفقرتت من أجل تستمرتر تلسٌثحة كم

 تحسٌن نوعٌة الحٌاة للمجتمع المضٌف. 

 حماٌة المراكز السٌاحٌة والطبٌعٌة والبٌئٌة داخل البلد. 

 لمساهمة فً فهم احترام الموروث الثقافً للمجتمع والحفاظ على القٌم والتقالٌد والعادات وا

 العالقات الثقافٌة.

  السٌاحٌة الطوٌلة األمد مع توفٌر ما ٌنتج عنها من منافع اقتصادٌة التأكٌد على الخطط

الجهات المساهمة, ومنها توفٌر فرص العمل لتحسٌن دخل  وتوزٌعها بصورة عادلة على

 .الفرد ومحاربة الفقر

  إن تطوٌر السٌاحة كمصدر دائم للدخل ٌتطلب ترسٌخ المفاهٌم السٌاحٌة والوعً بها عند

 الحكومة

  إن تأمٌن تطور القطاع السٌاحً هو عملٌة متواصلة وتحتاج إلى اإلشراف واإلدارة الدائمة

 .متخصصة بالسٌاحة مالكاتالكفوءة من قبل 

 تقدٌم نوعٌة عالٌة من المعلومات والخبرات السٌاحٌة بالشكل المناسب للسٌاح والزوار. 

تلسٌثحً وبوجه خثص فً إطثره تلحضثري تلتنمٌة تلسٌثحٌة ٌقصد بهث تنمٌة مكونثت تلمنتج      

وتلطبٌعً أو بمعنى آخر تنمٌة تلموترد تلسٌثحٌة تلطبٌعٌة وتلحضثرٌة ضمن مجموع تلموترد تلسٌثحٌة 

ٌمكن للجؽرتفٌث أن تلعج دورتً مهمثً فً تلتنمٌة تلسٌثحٌة، حٌث أن درتسة تلموقع و .تلمتثحة للدولة

ن ٌإخذ بنظر تٔعتبثر كونه ٌعطً أكبر قدر من تلعثبد تِمثل ِي مشروع سٌثحً وتختٌثره ٌجج أ

 .بؤقل تلتكثلٌؾ

لة، وبثلتثلً تعمل لتنمٌة تلسٌثحٌة تعتبر ضرورة ملحة ِنهث تسثعد على خلق فرص أكثر للعمثتو   

قًعلى رفع مستوى   .تلمعٌشة وتكون معٌنثً للوصول إلى مث ٌصبو إلٌه تلمجتمع من تقدم ور 

ثحٌة فً أي بلد له مقومثت سٌثحٌة تتٌح له فرص كبٌرة فً زٌثدة تلدخل تلوطنً تلتنمٌة تلسٌكمث أن 

هً صٌثؼة تلهدؾ  وحسثبه تلجثري تلدتل على ثروته من تلعمٕت تلصعبة وتحسٌن مٌزتن مدفوعثته

صثلحة مع تِخذ بنظر تٔعتبثر مصثلح تلسكثن تل ة إنسثنٌة وتعٌة بثلبٌبةٌتلربٌسً لسٌثسة سٌثح

لمستقبل وهً مرحلة من مرتحل تحقٌق هدؾ أكبر هو تحقٌق تلتنمٌة لطرٌق  كذلك هًو .تلمحلٌٌن

ٌستند هذت تلمفهوم تلجدٌد على عدد من و ةٌتلسٌثحنحو مفهوم جدٌد للتنمٌة  تٔقتصثدٌة تلمستدتمة

 :تلركثبز تلتثلٌة
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 التخطٌط العلمً السلٌم اوالً:

تحترتم تلبٌبة وحمثٌة تلموترد تلطبٌعٌة من تلخرتج و وتلبشرٌةتٔستؽٕل تِمثل للموترد تلطبٌعٌة      

لتكون تلتنمٌة تلسٌثحٌة صدٌقة  –تستٌفثء كل مشروع سٌثحً مجموعة من تلشروط تلبٌبٌة و وتلتلوث

 :منهث –للبٌبة 

 .(قٌثم كل مشروع سٌثحً بتحدٌد وتقٌٌم تِثر تلبٌبً )إٌجثبً أم سلبً ـ0

 عدم إتثحة تلفرصة للمستثمرٌن ؼٌر و وحلول لكٌفٌة تلنهوض بثلبٌبة وحمثٌتهث سسـ وضع أ 0

 .تلجثدٌن بثٔتجثر فً أرتضً تلمنثطق تلسٌثحٌة

 زٌثدة مسثحة تلعمرتن و ـ وضع تلتصمٌمثت تلمرتبطة بثلبٌبة وتلتً تعكس أصثلتهث1

سٌثحً جدٌد فً  مجمع()وعثت تلتً تنتمً إلى كل مركز أو تٔستفثدة من تجمٌع تلمشر - 2

    شركة. إطثر

توفٌر و ـ تنفٌذ كثفة تلمشروعثت تلسٌثحٌة تِسثسٌة تلخثصة بثلمركز وتلمرتفق تلملحقة بهث3

 تزتمنثً مع تلدتخلٌة تلتوتزن تلمطلوج بٌن حجم تْسكثن تلسٌثحً وتلفندقً لتنشٌط تلسٌثحة

 .تلسٌثحة تلخثرجٌة

 .إٌجثد مرتكز حضثرٌة جدٌدةو صورة شثملةـ قٌثم تلمركز بإدترة وصٌثنة مشروعثته ب 4

 .وتلقضثء على تلبطثلة كثفة توفٌر تلعمثلة وتدرٌبهث لصثلح مشروعثت تلمركز -5

 .وكذلك تسوٌق خدمثته تلسٌثحٌة ـ تلتسوٌق تلخثرجً للمركز ككل6

 أو )المجمع( السٌاحً المركز ثانياً:
بثْضثفة إلى منطقة إسكثن ة تلتجثرٌو ةو تلثقثفٌ ةتلسٌثحٌ ٌةنبهو مجموعة متكثملة من تِ      

ٌرتكز تلمركز تلسٌثحً على مفهوم  ،ثثت فً تجمع عمرتنً متكثمل وظٌفٌتلعثملٌن ومنطقة تلخدم

تلتنمٌة تلمتوتصلة تلمستدتمة وتلحفثظ على تلموترد تلطبٌعٌة تلجثذبة للسٌثحة وتنوع عنثصر تلجذج 

متكثمٓن من أهم محثور تلتطوٌر لتحقٌق تلتنمٌة تلسٌثحً لتحقٌق أفضل تستخدتم للعرض تلسٌثحً تل

ٌّز فً عثلم تلٌوم  تلسٌثحٌة هً تٔرتقثء بجودة تلخدمثت تلسٌثحٌة بثعتبثرهث معٌثر تلسبق وتلتم

تلتعثون بٌن كثفة مإسسثت تلدولة لتطوٌر تلنشثط تلسٌثحً وتٔرتقثء به، ذلك أن قطثع و وتلمستقبل

ثشرة أٌضثً( بجمٌع مإسسثت تلدولة، ومن ثم ٔبد من درتسة تؤثٌر تلسٌثحة له عٕقة مبثشرة )وؼٌر مب

مإسسثت تلدولة تلمختلفة على تلقطثع تلسٌثحً وكذلك ٔبد من تحدٌد تلعٕقة بٌن جهثت تقدٌم 

 :تلعمل على رفع كفثءة تلعنصر تلبشري من خٕلو تلخدمثت وجهثت تلرقثبة وتْشرتؾ

تلدرتسة أؤً لتحقٌق أهدتؾ تلعملٌة تلتعلٌمٌة فً تلمدترس وتلمعثهد ٔبد من تحدٌد مجثٔت  تلتعلٌم: ـ0

تلسٌثحٌة وتلفندقٌة، وٌجج على تلدولة أن تقدم تلدعم للمإسسثت تلعلمٌة تلمتخصصة فً تلسٌثحة 

 .وتلفندقة وتطوٌر برتمجهث تلدرتسٌة وتٔستفثدة من تلبرتمج تلدرتسٌة تلعثلمٌة تلمتقدمة

تم تحدٌد أهدتؾ تلتدرٌج تلسٌثحً وتلفندقً تلحثلٌة وتلمستقبلٌة على أسثس ٔبد أن ٌ ـ تلتدرٌج:0

تلمٕبمة للعمل فً قطثع تلسٌثحة  مٕكثتتٔحتٌثجثت تلفعلٌة لمجمل تلقطثع تلسٌثحً مع توفٌر تل

بشكل ٌإدي إلى رفع مستوى أدتء تلخدمثت تلسٌثحٌة لموتجهة تنوع تلطلج تلسٌثحً، وكذلك 

 رٌبٌة بثستمرترتطوٌر تلبرتمج تلتد

 .فً مجثل تلسٌثحة وذلك من أجل إٌجثد صنثعة سٌثحٌة رتقٌة وخصوصث تٔهتمثم بوعً تلمجتمع ـ1

 تلعمل على زٌثدة معدل نموو ـ تٔستفثدة من تْمكثنثت تلهثبلة لشبكة تلمعلومثت تلعثلمٌة )تٔنترنت(2

 .تٔستثمثر تلسٌثحً وتلفندقً
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 التنمٌة السٌاحٌةالمعوقات التً تعترض . 4

تعترض تلتنمٌة تلسٌثحٌة عدد من تلمعوقثت تلتً تإخر وتقلص دورهث فً مجثٔت تلتنمٌة       

وتتمثل فً ؼٌثج تلنظثم : تٔقتصثدٌة وتٔجتمثعٌة ومن أهم تلمعوقثت تلخثصة بثلتخطٌط تلسٌثحً

ت تلخثصة بمنثطق تلجذج تلجٌد للمعلومثت وتْحصثء تلسٌثحً، فٕ شك أن توفر تلمعلومثت وتلبٌثنث

تلسٌثحً أو تلمتعلقة بنشثط معٌن تعتبر أحد تِعمدة تلتخطٌطٌة. فثلنظثم تْحصثبً فً بعض تلدول 

خصوصثً تلعربٌة منهث ٌتصؾ بعدم تلشمول وٌقتصر على بعض تِرقثم تلخثصة بتصنٌؾ تلسثبحٌن 

 ٌثلً تلسٌثحٌة.على حسج تلجنسٌة، وعدد تلسثبحٌن موزعثً على شهور تلسنة وعدد تلل

وتلٕزمة للبثحثٌن أو  هإن تلجثنج تلسلبً فً هذت تلنظثم ٌكمن فً ؼٌثج تلكثٌر من تلمعلومثت تلمهم 

 :تلقثبمٌن بثلتخطٌط فً مجثل تلسٌثحة مثل

  ً(توزٌع تلسٌثح على حسج طرٌقة تلوصول إلى تلبلد )برتً أو بحرتً أو جوت 

  وعٕجً(صحً ،عمل،قدوم تلسثبح  )ترفٌهًتلؽرض من 

  بٌوت تلشبثج  –تلسٌثحٌة  تلقرى –تلفنثدق  –تلمصثٌؾ  –أمثكن إقثمة تلسٌثح )تلمدن– 

 .(وتلؽرؾ تلمفروشة تلشقق

 تصنٌؾ تلسٌثح على حسج تلسن وتلجنس وبلد تلقدوم بحتِمثكن تلتً ٌزورهث تلسث. 

 تصنٌؾ تلسٌثح فً تلرحٕت تلسرٌعة أو تلترتنزٌت على حسج تلجنسٌة وتلمدة. 

 تستطٕع رأي تلسٌثح فً تِمثكن تلسٌثحٌة. 

إّن توفر هذه تلبٌثنثت وتلمعلومثت ٌمّكن تلقثبمٌن بثلتخطٌط على تركٌز جهودهم نحو تلتوسع فً     

إنشثء تلفنثدق من فبة معٌنة وتحسٌن أدتء تلخدمثت فٌهث من جهة، وتطوٌر تلخدمثت تلمرفقة وتلملحقة 

وٌر تلموترد وتلمقومثت تلسٌثحٌة تلموجودة. كمث أن معرفة عدد بهث من جهة أخرى. وكذلك تنمٌة وتط

تلسٌثح موزعثً طبقثً لطرٌقة تلوصول ٌسثعد فً تطوٌر أو دعم طرق تلنقل ووسثبل تلموتصٕت 

ٌضثؾ إلى  تلموجودة دتخل تلبلد تلٕزمة من تلبلد إلى تلخثرج أو من خثرج تلبلد إلى تِمثكن تلسٌثحٌة

رٌس وكتٌبثت وخرتبط سٌثحٌة كثملة وشثملة تحتوي على منثطق تلجذج ذلك فإن عدم توفر كرت

تلسٌثحً تلقثبمة، وتضثرج وتشتت تٔختصثصثت بٌن تلوزترة تلمختصة بثلسٌثحة وبعض تلمإسسثت 

وتلوزترتت تِخرى ذتت تلعٕقة، وتنخفثض تلوعً بؤهمٌة وقٌمة تلترتث تلحضثري كمث هو فً بعض 

 .وفر رإوس تِموتل تلمحلٌة وتِجنبٌة تلٕزمة لٕستثمثر تلسٌثحًدول تلعثلم تلثثلث، وعدم ت

 

 التنمٌة السٌاحٌةالسلبٌة الرئٌسة المؤثرة على  العوامل 

توجٌه تٔستثمثرتت فً قطثع تلسٌثحةوقد ٌٕحظ فً تلعدٌد من تلدول تلسٌثحٌة أن بعض شركثت  -0

مجثٔت ضٌقة قد ٔ ٌحتثجهث تلسثبح فً تٔستثمثر تلسٌثحً تلوطنٌة وتِجنبٌة تركز تستثمثرتتهث 

 أو ٌرؼج فٌهث كثلنوتدي ومحٕت تلقمثر وتلترفٌه تللٌلً لتحقٌق تربثح كبٌرة وسرٌعة.

ٌقوم تلتسوٌق تلسٌثحً بدور هثم فً بٌع تلمنتج تلسٌثحً، فثلتسوٌق  عدم فعثلٌة تلتسوٌق تلسٌثحً -0

بثلنسبة لمنتج ٌعتمد على تلرضث تلسٌثحً من خٕل تلدعثٌة وتْعٕن ٌكون أمرت ضرورٌثً 

وتلمتعة تلتً ٌتوقعهث تلمستهلك من عملٌة تلشرتء، وتلتسوٌق تلسٌثحً تلنثجح هو تلذي ٌثٌر رؼبة 

تلمستهلك وٌولد تلقنثعة لدٌه بؤن تلمنتج تلسٌثحً تلمعلن عنه هو أفضل تلمتوفر فً سوق تلسٌثحة 

 .تلعثلمٌة وٌلبً رؼبثته تلمطلوبة

لة تلعدٌد من تلموترد تلسٌثحٌة تلمهمة كمث هو فً تلعرتق ومصر وتلٌمن وسورٌث قد تمتلك تلدو -1

ولٌبٌث، ولكنهث تعثنً من مشكلة تلتقصٌر فً تسوٌق موتردهث ومقومثتهث دتخلٌثً وخثرجٌثً، بمعنى 
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آخر أن تلحد تِدنى من تلجهود وتِنشطة تلتسوٌقٌة تلٕزمة لتنشٌط تلحركة تلسٌثحٌة لم ٌتوفر 

 .مثل تلك تلدول بعد فً

ٌعتبر تٔرتفثع تلمستمر فً أسعثر تلسلع وتلخدمثت أحد تلعوتمل تٔقتصثدٌة تلنقدي  تلتضخم - 2 

وتعد تلدول تلعربٌة من تلدول تلتً تعثنً من تٔرتفثع  تلمإثرة على تلطلج تلسٌثحً فً بلٍد مث.

من أهمهث تنخفثض  وٌعود ذلك إلى عدة أسبثج تلتضخم تلنقدي تلسنوي، فً معدلتلمستمر

 .قٌثسثً بحجم تلطلج وقلة تلعرض تٔنتثجٌة

ؼم تلتحسن تلنسبً لطرق تلموتصٕت ووسثبل ر تنخفثض مستوى تلخدمثت تلمسثعدة للسٌثحة -3

دول تلعثلم، إٔ أن تلدول تلمعنٌة  تٔتصثٔت تلسلكٌة وتلٕسلكٌة تلدتخلٌة وتلخثرجٌة فً تلكثٌر من

زتلت تعثنً من ضعؾ خدمثت تٔتصثٔت وكذلك من مشكٕت  بثلسٌثحة فً تلعثلم تلثثلث مث

أخرى تتعلق بمشثرٌع تلصرؾ تلصحً وشبكثت تلمٌثه وتلكهربثء وتْنثرة وطرق تلموتصٕت 

 . تلتً تربط بٌن تلموتقع وتِمثكن تلسٌثحٌة تلمتنوعة

ة تمتع رؼم تعترتؾ خبرتء تلسٌثحة وتٔقتصثد بضرور تٔستقرتر تلسٌثسً وتِمن تٔجتمثعً -4

تلدول تلسٌثحٌة بدرجة عثلٌة من تٔستقرتر تِمنً وتلسٌثسً، إٔ أن تلعدٌد من دول تلعثلم تلثثلث 

مث زتلت تعثنً من قلة تٔستقرتر تِمنً وتلسٌثسً نظرتً لضعؾ تلقثنون وتدهور تٔقتصثد 

 .وتنتشثر تلبطثلة وتفشً تلجرٌمة وتلفسثد

تشترك فٌهث معظم تلدول تلسٌثحٌة فً تلبلدتن تلنثمٌة  هنثك أٌضثً مشثكلف مشثكل ومعوقثت أخرى -5

 :وأهمهث

 .عدم تٔهتمثم بنظثفة تِمثكن تلسٌثحٌة خصوصثً تِثرٌة وتلدٌنٌة منهث ـ

 .عدم وجود شرطة للسٌثحة فً بعض تلمنثطق تلسٌثحٌة وخثصة تِثرٌة وتلتثرٌخٌة ـ

 .دقتخلؾ خدمثت تلسٌثحة تلمصرفٌة فً تلبنوك وخثصة فً تلفنث ـ

 .سوء تلمعثملة بمكثتج شركثت تلسٌثحة وتلطٌرتن فً تلدتخل وتلخثرج ـ

تستؽٕل سثبقً سٌثرتت تِجرة لمجثمٌع تلسٌثح من تِجثنج بصفة عثمة ممث ٌسًء إلى سمعة  ـ

 .تلسٌثحٌةتلبلدتن 

 .عدم تٔهتمثم بثلمظهر تلعثم وتلزي تلخثص بثلعثملٌن فً قطثع تلسٌثحة مع متطلبثت تلعمل ـ

 

 دور السٌاحة البٌئٌة فً تنمٌة المناطق الرٌفٌة -المحور الثالث
 السٌاحة والتنمٌة االجتماعٌة -1  

فً  ةوتلمسثهم ةتلفندقٌة سٌثحٌفً تنمٌة تلمجتمع من خٕل تلخدمثت تل تلسٌثحةٔبد تن تسثهم          

 :وٌتم ذلك من خٕل يوكذلك تلركود تٔقتصثد ةتلقضثء على تلبطثل

تلسٌثحة فً تنمٌة تلمجتمع إسهثمثً وتضحثً ممث ٌحتم تلتركٌز على قطثع تلسٌثحة بشكل  ةسثهمم -0

مستوى تلخدمثت تلسٌثحٌة وتلفندقٌة وتلنقل وإعدتد برتمج تدرٌبٌة فً هذت  كبٌر من خٕل تحسٌن

تٔزدهثر تلمستمر للسٌثحة ٌقضً على تلعدٌد و تلمجثل بثستخدتم تلتخطٌط تلعلمً تلسلٌم تلمتكثمل

من تلمشثكل، كثلبطثلة وتلركود تٔقتصثدي، وإعثدة توزٌع تلسكثن بشكل أفضل وذلك بإقثمة 

 .تلمشثرٌع تلسٌثحٌة فً تلمجتمعثت تلعمرتنٌة تلسٌثحٌة تلجدٌدة

جج مرتعثتهث تلسٌثحة بكل أنوتعهث لهث أبعثدهث تٔجتمثعٌة وتلجمثلٌة وتلعمرتنٌة وتلصحٌة، تلتً ٌ -0

بشكل عثم  تستلزم تٔهتمثم بثلجثنج تلصحً للمجتمع وتلقضثء  تلسٌثحةو ،ةعند تلتنمٌة تلسٌثحٌ

 .على تلتلوث تلبٌبً، من خٕل تنتشثر تلمسطحثت تلمثبٌة وتلمسثحثت تلخضرتء
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تلسٌثحة صنثعة بشرٌة تحقق تلرفثهٌة للمجتمع، فهً تتٌح فرصة تلرتحة وتٔستجمثم ممث تإدي  -1

تمثل أهمٌة بثلؽة فً تلمجتمع تْنسثنً و مث ٌفٌد زٌثدة تْنتثجإلى تستعثدة تللٌثقة تلذهنٌة وتلعصبٌة ل

فً تؤكٌد حق تْنسثن فً تٔستمتثع بوقت تلفرتغ من خٕل حرٌته فً تلسفر مقثبل حقه فً تلعمل 

 . ذلك إٌجثبٌثً بعملٌة تْنتثج وتلتنمٌة ٔرتبثط 

خٕل تختٌثر تِنمثط  تلسٌثحة تقود إلى تحقٌق تلتآلؾ بٌن تلمجتمع وتلمشروع تلسٌثحً من -2

تلسٌثحٌة تلتً تتٕءم وطبٌعة ظروؾ تلبلد وتلتً ٔ تتعثرض مع قٌم وعثدتت تلمجتمع، وتوسع 

قثعدة تلمشثركة ِكبر عدد من تلموتطنٌن دتخل تلمنشآت تلسٌثحٌة بحٌث تستوعج أكبر عدد ممكن 

 .ٌثحًستلمن تلعثملٌن فً تلمنثطق تلسكنٌة تلمحٌطة بثلمشروع 

أدتة لتعمٌق تٔنتمثء وتنمٌة تلوعً تلوطنً وتٔعتزتز بثلوطن، وتسثهم فً بنثء تلشخصٌة تلسٌثحة  -3

تفٌد تلمجتمع من تلخدمثت تلتً و تْنسثنٌة وتمثسك تلمجتمع بمث تتٌحه من أشكثل تلتآلؾ وتلتعثرؾ

 توفرهث تلمشثرٌع تلسٌثحٌة من تبلٌط تلطرق وتجمٌل تلمنثطق كإقثمة تلحدتبق ومٕعج تِطفثل

 .وكذلك تحسٌن خدمثت تٔتصثل ومشثرٌع تلصرؾ تلصحً وإنفثق تلسوتح وؼٌرهث

  ٌعتبر تلوعً تلسٌثحً أحد و تلسٌثحة نشثط إنسثنً وظثهرة تجتمثعٌة تسود تلمجتمعثت تلمختلفة  -4

تلتً تإدي  تلعوتمل تلمهمة فً رفع تلوعً تٔجتمثعً عند تلسكثن، من خٕل تلزٌثرتت وتلرحٕت

تلوعً تلسٌثحً لدى أفرتد تلمجتمع، ممث ٌجعلهم ٌتعرفون على قٌمة مث ٌحٌط بهم إلى تنمٌة 

 .تقدٌمه فً أفضل صورة تجذج تلسوتح من مختلؾ دول تلعثلم وٌعملون على

   رة ـــتلمبثشسٌثحً له تؤثٌر ٌعود بثلفثبدة ـــثط تلــإن تلروتج تٔقتصثدي تلمتحقق من تطور تلنش

 تلجٌدة مثل كرم  بثلسلوكٌثت وتلقٌم تلحضثرٌة بثلمجتمع،وٌقود تلسكثن إلى تلتمسكتٔرتقثء  على

 .وحسن معثملة تلؽٌر تلضٌثفة    

أصبحت مصدرتً  وتلسٌثحة هً وسٌلة حضثرٌة لتنمٌة تلثقثفة بٌن تلشعوج وتلمجتمعثت تلمختلفة  -5

مهمثً من مصثدر تلتؽٌٌر وتلتحول تلطبقً بٌن أفرتد تلمجتمعثت تلسٌثحٌة نظرتً ِن بعض فبثت 

تلمجتمع تلتً ترتبط أعمثلهم بثلسٌثحة سوتء بشكل مبثشر أو ؼٌر مبثشر ٌنتقلون من طبقة 

 .تجتمثعٌة إلى طبقة أفضل لمث ٌحققونه من مكثسج وأربثح من تلعمل تلسٌثحً

 راتٌجٌات التنمٌة السٌاحٌةاست -2
ٌمكن تلقول بؤنه ٔ توجد إسترتتٌجٌة وتحدة للتنمٌة تلسٌثحٌة ٌمكن تعتمثدهث فً جمٌع تلدول،         

تقوم على تِسس تلعلمٌة تلسلٌمة وتلقدر تلكثفً من تلموضوعٌة وتلخبرة  ولكن توجد تسترتتٌجٌثت

ٌتنثسج مع تلظروؾ تلجؽرتفٌة وتلمنثخٌة وتلبٌبٌة تلسٌثحٌة تلتً ٌمكن تختٌثر تِفضل منهث بمث 

وتٔجتمثعٌة وتٔقتصثدٌة وتلتموٌلٌة تلخثصة بثلمقصد تلسٌثحً وبمث ٌتٕءم مع تلطلج تلسٌثحً 

ورؼم ظهور تلعدٌد من تٔنتقثدتت تلتً وجهت للسٌثحة كقطثع  تلخثرجً وتلدتخلً تلمتثح أو تلمحتمل

أو تٔجتمثعٌة أو تلبٌبٌة فإن تلحكم على صحة هذه تٔنتقثدتت  إنتثجً سوتء من تلنثحٌة تٔقتصثدٌة

ٌتوقؾ بشكل جثد على تلنموذج تلذي ٌمكن تبنٌه أو تْسترتتٌجٌة تلتً ٌمكن تختٌثرهث للتنمٌة تلسٌثحٌة، 

كبٌر من تلرقثبة تلإذ ٌمكن تفثدي مخثطر وتكثلٌؾ تلتنمٌة تلسرٌعة تلخطى ؼٌر تلخثضعة للقدر 

 .تلتخطٌطٌة

وبمث أن تلسٌثحة ترتبط ترتبثطثً مبثشرتً وكذلك ؼٌر مبثشر بقطثعثت إنتثجٌة وخدمٌة عدٌدة من      

تلوطنً كثلزرتعة وتلصنثعة وتلبنوك وتلعمرتن وتلتؤمٌن وتْعٕم وؼٌرهث،  قطثعثت تٔقتصثد

مثلة تْنسثنٌة إلى حد كبٌر فإنهث تإدي إلى زٌثدة فً فرص تلع ولكونهث نشثط ٌعتمد على تلخدمثت

تلصنثعثت، وتزٌد أهمٌة هذت تلجثنج فً أوقثت  دتخل تلبلد بشكل أفضل من ؼٌرهث من تلنشثطثت أو

 .تِزمثت تٔقتصثدٌة بوجه خثص سوتء فً تلدول تلنثمٌة أو فً تلدول تلمتقدمة
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وتلكٌفٌة وٌرى تلعدٌد من علمثء تلسٌثحة وتلخبرتء تلدولٌٌن أن تلكثٌر من تلمتؽٌرتت تلكمٌة         

تٔقتصثدٌة وتٔجتمثعٌة قد سٌطرت على تلعرض تلسٌثحً خٕل تلتسعٌنثت  تلنثجمة عن تلمشكٕت

أنوتع جدٌدة من تلطلج تلسٌثحً وظهور تلتكنولوجٌث ؼٌر  رإلى ظهومن تلقرن تلمثضً، ممث أدى 

تجثبة جدٌدة من تلعرض تلسٌثحً تس تلمسبوقة. فثلتؽٌر فً تلطلج تلسٌثحً ٌتضمن ظهور أنوتع

للمتؽٌرتت تٔقتصثدٌة وتلسٌثسٌة وتٔجتمثعٌة، ونتٌجة لزٌثدة حدة تلمنثفسة بٌن دول تلمقصد تلسٌثحً، 

أخرى  تِمر تلذي ٌوجج تهتمثمثً أكبر لتحسٌن مستوى تلخدمثت تلسٌثحٌة بشكل أفضل. من نثحٌة

ة تشكل منثطق سٌحدث تتجثه نحو مزٌد من تلتكثمل بٌن مكونثت تلعرض تلسٌثحً فً دول متجثور

جؽرتفٌة موحدة ممث ٌعتبر تستجثبة للطلج تلسٌثحً تلدولً وشمول أكثر من دولة وتحدة فً تلرحلة 

لقد سثهمت تلسٌثحة بشكل إٌجثبً فً تقتصثدٌثت دول عدٌدة بشكل أصبحت عثمًٕ  تلسٌثحٌة تلوتحدة

ك تلعثبدتت فً قطثعثت مهمثً فً تلتنمٌة تٔقتصثدٌة نتٌجة ضخثمة عثبدتتهث ومرونة وتستخدتم تل

وفً تلثمثنٌنثت من تلقرن تلمثضً سثهمت تلسٌثحة بصورة متمٌزة فً . عدٌدة من تٔقتصثد تلوطنً

تلتنمٌة تلمحلٌة من حٌث تستخدتمثت تِرتضً وذلك بإتبثع إسترتتٌجٌثت تنمٌة محلٌة بضمنهث حمثٌة 

ثط تلتفثعٕت تٔجتمثعٌة وتلحضثرٌة تلموترد تلطبٌعٌة وتٔجتمثعٌة وتلحضثرٌة وتلعمل على زٌثدة نش

وٌعتبر تلرخثء تٔقتصثدي وتْنسثنً هو تلهدؾ  ةتْدترة تلمحلٌة للموترد تلسٌثحٌورفع مستوى 

رفع مستوى تلمعٌشة فً تلمنثطق  تِسثس لكل تلجهود تلتً تستهدؾ تلتنمٌة، ؤ ٌقتصر تلرخثء على

ومن هنث تتضح  تْنسثنٌة تلتً تسثعد فً تحقٌق تلتنمٌة.تلنثمٌة فحسج بل إنه ٌشمل أٌضثً نشر تلقٌم 

  .تلحقٌقة بؤن تلسٌثحة تحقق رسثلة إنسثنٌة عظٌمة إلى جثنج هدفهث تٔقتصثدي

 ةاالثار البٌئٌ  -3

 :ةتٔثثر تٌٔجثبٌ -0      

 ةفٌمكن تلمحثفظ ةنثجح ةجٌد وتمت مرتقبة تلسٌثح بطرٌق لتذت تم تلتخطٌط للتنمٌه تلسٌثحٌه بشك       

 :منهث ةوتحسٌنهث بطرق مختلف ةعلى تلبٌب

فً تبرٌر دفع تكثلٌؾ عملٌثت تلحفثظ  تلسٌثحةتسثعد : ةتلهثم ةعلى تلمعطٌثت تلطبٌعٌ ةتلمحثفظ -أ   

على تلموتقع تلطبٌعٌه تلهثمه مثل تطوٌر وتنشثء تلحدتبق كونهث عنصر جثذج للسٌثح وبدون 

وبدون تطوٌر هذه تلموترد ٔؼرتض تخرى ولكنهث قد تتعرض تلى عوتمل ضثرة بٌبٌث  تلسٌثحة

 ملٌثتتملك تلموترد تلكثفٌه للحفثظ على تلبٌبه وكذلك بدتت ع خصوصث فً تلدول تلتى ٔ

تنثل تهتمثمث بثلؽث فً تلسنوتت تٔخٌره لكونهث منثطق جذج  ةعلى تلمنثطق تلمرجثنٌة تلمحثفظ

سٌثحً  كمث هو تلحثل فً خلٌج تلعقبه تٔردنً وزتد تٔهتمثم بثلشوتطً للمحثفظه علٌهث من 

 .رتلتدمٌ

تلحوتفز وتسثعد على دفع  تلسٌثحةتوفر ف ةتلمعمثرٌو ةوتلتثرٌخٌ ةقع تٔثرٌتعلى تلمو ةتلمحثفظ ـج   

تلتكثلٌؾ للمحثفظه على تلموقع تٔثرى وتلتثرٌخً وتلتى تذت لم ٌتم تلحفثظ علٌهث ستتعرض 

تلوتقع تن معظم تجرتءتت و ةتقلٌدي للمنطقللدمثر وتلتدهور وبثلتثلً ٌضٌع تلترتث تلتثرٌخً تل

ٔنهث توفر عنثصر  ةثزممت ةذتت جدوى تقتصثدٌ ةوتلتثرٌخٌ ةرٌعلى تلمعطٌثت تٔثة تلمحثفظ

و جزء من تلجذج تلسٌثحً وٌمكن تن ٌستفثد من تلرسوم تلتى ٌدفعهث تلسٌثح فً تؽطٌة تكثلٌؾ ت

 .على هذه تلمعطٌثت ةتكثلٌؾ تجرتءتت تلمحثفظ

من خٕل مرتقبة تلهوتء وتلمثء  ةتلحوتفز لتنظٌؾ تلبٌب تلسٌثحةتوفر  ة:تحسٌن نوعٌة تلبٌب -ج   

فً تحسٌن  تلسٌثحةوتلتلوث وتلضجٌج ورمً تلنفثٌثت وؼٌرهث من تلمشثكل كذلك تسثهم 

وتستخدتم  ةتلمنثسب ةتلتصثمٌم تٔنشثبٌومن خٕل برنثمج تنسٌق تلموتقع  ةللبٌب ةتلجمثلٌ ةتلصور

 .ثنة تلمبثنًٌوص ةتلتوجٌهٌتللوحثت 



76 

  

مثل تلمطثرتت وتلطرق  ةتلمحلٌ ةتلسٌثحٌ ةٌمكن تطوٌر خدمثت تلبنٌ :ةتلتحتٌ ةتحسٌن تلبنٌ -د   

 ةوتلمٌثه وتلصرؾ تلصحً وتنظمة تلتخلص من تلنفثٌثت وتٔتصثٔت من خٕل تطوٌر تلسٌثح

وبثلتثلً تعمل على تلحد من مشثكل عدٌده  ةتلتحتٌ ةتلتً تسثهم فً دفع تكثلٌؾ خدمثت تلبنٌ

 .ةتلتحتٌ ةٌرتبط وجودهث بؽٌثج خدمثت تلبنٌ

فً نجثح تنوتع تلموتقع  ةتهمٌة بثلؽ ةتلبٌبٌ ةمن تلنوعٌ ةعثلٌ ة: لتحقٌق درجةتلبٌبٌ ةلجودت -ـه  

لمستوٌثت تعلى  ةثت عدٌدومتطلب ةلسٌثح قد تصبح لهم تهتمثمثت معقدوتن تخصوصث تلسٌثحٌة 

لٌس فقط للسٌثح بل تٌضث للسكثن  ةلهث تهمٌ ةتلجٌد ةوتلوتقع تن نوعٌة تلبٌب ثفةوتلنظ ةمن تلخدم

فً  ةتلبٌبٌ تؤثٌرتتومتثبعة تل ةٌقتصر فقط على تلمرتقب ٔ ةلٌٌن وتخٌرت فثن تٔهتمثم بثلبٌبتلمح

 ةفً تلموتقع تلسٌثحٌ ةكٕت تلبٌبٌولكن ٔبد تٌضث من تخفٌؾ تلمش ةتلمنثطق تلسٌثحٌ

مع وضع  ةتلسٌثحٌ ةتن تدرس وترتعً فً تلخطتلتً ٌجج  ةتبٌن تلمشكٕت تلبٌبٌ فثلمسوحثت

 ةمن خٕل تطبٌق تلسٌثسثت تلبٌبٌ وتفثدٌهث فً تلمستقبل ةلحل هذه تلمشكٕت تلبٌبٌ تلتوصٌثت

      ة.وتجرتءتت تلرقثب

على دعم تلطثبع تلرٌفً  ةوتصثمٌم مختلف ةجٌد ةٌعمل تقثمة وتطوٌر مرتفق سٌثحٌ :ةدعم تلبٌب -و

 .ةتلمختلف ةتلحضري فً تلموتقع تلسٌثحٌ تو

 

 ة:تٔثثر تلسلبٌ  -0 

           ةٔثثر تلسلبٌت وٌمكن تختصثر تهم ةشثطثت تلسٌثحٌعن تلن ةتلنثجم ةتلسثلب ةتتعدد وتتنوع تٔثثر تلبٌبٌ 

 :ٌلً فٌمث

ة ٌم ؼٌر تلمنثسج للمرتفق تلسٌثحٌوتلتصم اتستعمثٔت تٔرض تلسٌعمل تخطٌط : ةتلملوثثت تلبٌبٌ - أ

كثٌر من تلمشثكل على حدوث  ةتلمرتفق تلسٌثحٌه فً تحٌثن كثٌر وتٔختٌثر ؼٌر تلموفق لموتقع

منشثت هذه تلفنثدق ٌجعل  ةفمثٕ تنشثء فنثدق على تلشوتطى للبحثر مبثشر ةوتٔضرتر تلبٌبٌ

وتؽمر تٔموتج تلعثلٌه هذه تلمنشثت بثلمٌثه فً  ةتلملحٌ ةوٌتتعرض للضرر بسبج عملٌثت تلتج

تحٌثن تخرى ممث ٌعمل على تدتعٌهث بمرور تلزمن وعلى تلعكس من ذلك ٌعمل تلتخطٌط تلجٌد 

 .تفثدي كثٌر من هذه تلمشثكلعلى 

 ةتلموتقع تٔثرٌتستخدتم  ٌإدي تٔستعمثل تلمبثلػ فٌه وسوء: ةوتٔثرٌ ةتٔضرتر بثلموتقع تلتثرٌخٌ ج ـ

هث رثمه وٌعمل بمرور تلزمن على تندثثتله ةتلى تلحثق تلضرر بهذه تلعنثصر تلسٌثحٌ ةوتلتثرٌخٌ

 .للسٌثح ةتلدتبم ةوتذت ؼثبت تلرقثب ةتلمستمر ةخصوصث تذت لم تتوفر تلصٌثن

ٔستعمثٔت ٕبم ووتضح مبنثء على تخطٌط  ةتذت لم ٌتم تطوٌر تلسٌثح: مشكٕت تستعمثل تٔرض -ج

فً مجثل تستعمثٔت تٔرض فثستؽٕل  ةستخلق مشكٕت كثٌر ةتلنثتج ةتلسٌثح تٔرض فثن

قد  ةوتلحدتبق لبنثء تلمرتفق تلسٌثحٌ ةتٔرتضً تلتى قد تصلح ٔستخدتمثت تخرى مثل تلزرتع

 ةلخدمتهث بثلبنٌ ةؼٌر مجدٌ ةتلطوٌل ةفثٔستخدتمثت تلتجثرٌ ةٌعمل على ظهور مشثكل مختلف

لم ٌثخذ تلتخطٌط  تلمنظر وتذت ةوقد تكون قبٌح ةعنهث ظروؾ نقل ومرور خطٌر ثوٌنش ةتلتحتٌ

 ةمحمل ةتلتحتٌ ةفستكون تلبنٌ ةتلتحتٌ ةتلسٌثحً بعٌن تٔعتبثر تستعمثٔت تٔرض وخدمثت تلبنٌ

 .نفثٌثتبثكثر من طثقتهث وٌنشث عنهث كثثفة فً حركة تلنقل وعدم كفثٌة تلمٌثه وتنظمة تلتخلص من تل
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 ةواالجتماعٌ ةالثاراالقتصادٌا  -4

              ة:ٔثثر تٌٔجثبٌت –0  

 ةوبثلتثلً دخول جدٌد للمنطق ةتوفٌر فرص عمل جدٌد. 

 ةللمجتمع تلمحلً ودعم تلتنمٌ ةممث ٌإدي تلى تحسٌن مستوى تلمعٌش ةتلصعب ةتوفٌر تلعمل 

 .ةتلشثمل

  زٌثدة تٌٔرتدتت من تلضرتبج وتلرسوم ومث ٌنجم عنه من تطوٌر للمجتمعثت تلمحلٌه من

 .خدمثت تلبنٌه تلتحتٌه ودعم تٔقتصثد بشكل عثم تطوٌر خٕل

 وتلخدمثت(وذلك من  ةوتلصنثع ةتٔخرى فً تلقطعثت )تلزرتع ةتٔقتصثدٌ ةدعم تٔنشط

وكذلك ة تلتقلٌدٌ ةلذتت تلصنثعثت تلٌدوٌوبث ةوتلصنثعٌ ةلمنتجثت تلزرتعٌتخٕل تلطلج على 

  .فٌنشط قطثع تٔنشثءتت ةٌزدتد تلطلج على منشثت تلنوم ومرتفق تلخدمثت تلمختلف

  تلسٌثحةتطوٌر خدمثت تلنقل وخدمثت تلبنٌه تلتحتٌه تٔخرى من تجل تلبٌة حثجثت قطثع 

  .لتشمل تلسكثن تلمحلٌنبل تتعدتهم ٔتقتصر تٔستفثده منهث على تلسوتح   وهذه تلخدمثت 

  لنسثءلتنشٌط قطثع تلتعلٌم وتلتدرٌج فً مجثل تلمهن تلسٌثحٌه تلمختلفه وتوفٌر فرص عمل.  

 ًعنثصر تلترتث تلثقثفً  على ةحثفزت للمحثفظ ةتشكل تلسٌثح :تلمحثفظه على تلترتث تلثقثف

على هذه تلعنثصرعلى تعتبثرهث  ةتو تٔقلٌم تلسٌثحً فهً تبرر عملٌثت تلمحثفظفً تلمنطقة 

 :تلعنثصر تلتثلٌهفً هذت تلمجثل  ةعنصر جذج سٌثحً مهم وتشمل تلمحثفظ

 تلممٌزه ةوتٔنمثط تلمعمثرٌ ةوتٔثرٌ ةعلى تلموتقع تلتثرٌخٌ ةتلمحثفظ 

 ٌةوبعض مظثهر تلحٌثة تلمحلٌ ةوتلمنثسبثت تلتقلٌدٌ ةوتلصنثعثت تلٌدوٌ ةتحٌثء تلفنون تلتقلٌد 

  مثل تلمسثرح وكذلك تنظٌم تلمهرجثنثت  ةتلمختلف ةتلمثلً لصٌثنة تلمتثحؾ تلثقثفٌتلدعم

كونهث عنثصر جذج سٌثحً للسكثن تلمحلٌن وتلزوتر من تلخثرج من  ةتلثقثفٌوتلمنثسبثت 

 (ن تلمجتمعثت )بٌن تلسٌثح وتلسكثنفً دعم تلتبثدل تلثقثفً بٌ ةجثنج تخر تسثهم تلسٌثح

قثفة تٔخر وبثلتثلً ٌزدتد تلتفثهم تلمشترك وتٔحترتم وتٕقً تلقٌم حٌث ٌتعلم كل منهم من ث

فٌهث  تصولهث وتسثسٌثتهث وفً تلدول تلتً تتعدد ةوتلعثدتت قبؤ من تلجثنبٌن بعد معرف

تلتبثدل تلثقثفً تن تدعم  ةتلمحلٌ ةل تلهند وتندونٌسٌث وٌمكن للسٌثحمث ةتلعنثصر تلعرقٌ

هم وربٌسً لتطوٌر تلسٌثحة وهذت هدؾ م ةعثت تلمختلفبٌن تلمجتم ةوتخلق روح تلوحد

 .ةفً كثٌر من دول تلعثلم وخصوصث تلنثمٌ ةلدتخلٌتو تتلمحلٌة 

 :ةتٔثثر تلسلبٌ -0   

  تو  ةسلبٌ تؤثٌرتتبشكل جٌد فٌمكن تن ٌنشث عنهث  ةومرتقب ةمخطط ةلم تكن تلنشثطثت تلسٌثحٌ تتذ    

 ومنهث: ةتٌٔجثبٌ تؤثٌرتتتعمل على عرقلة تل  

من قبل  ةمملوك ةتذت كثنت تلمرتفق تلسٌثحٌ ةللسٌثح ةٌفقد تلمجتمع تلمحلً تلفوتبد تٔقتصثدٌ - أ

ة تتمتع معٌن ةوتدتر من قبل شرتبح سكثنٌ ةمملوك ةمعظم تلمرتفق تلسٌثحٌ تؼربثء تو تذت كثن

 من تلفوتبد  ةنسبه قلٌلتمث بثقً تلمجتمع تلمحلً فٕ ٌحصل تٔعلى بمعظم تلعوتبد تٔقتصثدٌة 

 ةتذت كثن جزء كبٌر من تلموتد وتلخدمثت تلمستخدم ةفً توفٌر عمٕت صعب ةٌقلل دور تلسٌثح - ج

 .من تلخثرج ةمستورد ةٔؼرتض تلسٌثح

        علعى خلعق تو تٔقلعٌم ة فعً تلدولعة فعً مكعثن وتحعد تو ععدة تمكنع ةٌعمعل تركٌعز تلنشعثطثت تلسعٌثحٌ ج ـ

فععوترق تقتصععثدٌة وتجتمثعٌععة تذت لععم توجععد تنمٌععة متخصصععة فععً تلمنععثطق تقتصععثدي تي تشععتت 

 تٔخرى.
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 من  ةرت من تلعمثلــتجذج عددت كبٌ ٌثحةــتلستذت كثنت  ةتت فً تلعمثلـــفً خلق تش ٌثحةــتلستسثهم  د ـ

 .تعلى وظروؾ عمل تفضل أجوركونهث توفر  ةتلسمكٌ ةوتلثرو ةتلقطثعثت تٔخرى مثل تلزرتع    

 فً تلتً تعمل  ةدــــتلوتف ةتلعمثل تجثه كثن تلمحلٌٌنـــتحٌثنث على نشوء تستٌثء من تلس ةتعمل تلسٌثح ـهـ 

 نكثن تٔدترٌو ٌثحٌة خصوصث تذتــــلمرتفق تلسٌثحٌة تلمختلفة وتستثثر بقسم كبٌر من تلعوتبد  تلست

 وتلفنٌون تلعثملون فً تلمرتفق تلسٌثحٌة من تلوتفدٌن.

 ثسهم بثلفروقثت فً ـــنتٌجة تحس ةوتلترفٌ ةـــتلسكثن تلمحلٌن من توفر تلوقت تلكثفً للمتعتستٌثء  ـ و

 .بٌن تلسٌثح وتلسكثن تلمحلٌٌن ةتلمستوٌثت تٔقتصثدٌ     

 عور سلبٌث ـــٌثح ٌدفع تلسكثن تلى تلشــــمن قبل تلس ةتزتٌد تلضؽط وتلطلج على تلخدمثت تٔسثسٌ ـ ز

 .ةتتجثه تلسٌثح     

    تؽٕل تلتجثري تلزتبد ـــلتنثسج تذوتق تلسٌثح نتٌجة تٔس ةوتلصنثعثت تلٌدوٌ ةتعدٌل تلفنون تلتقلٌدٌ -ح

 ة.فهم وتحسثس بقٌمة تلثقثفة تلمحلٌٌعكس عدم ت    

 ةتلثقثفٌعع ٌــععـةٌثح تلععى ضععٌثع تلهوـنتٌجععة تٔحتكععثك بثلسعع ةتلمسععتورد ةٌععإدي تععدنً تٔنمععثط تلثقثفٌعع -ط 

 ةتلمحلٌ

  دون تفهم لهذه ةٌثح فً تلمٕبس وتنمثط تلحٌثة وتلمعٌشــكثن تلمحلٌون من تلشبثج بثلســٌتثثر تلس -ي

 .ةنمثط مع عدم تمكثنٌة مسثٌرتهث نظرت لؽٌثج تلقدره تلمثلٌتٔ     

 وتلقٌم دتت ثوتلع ــــةٌثح نتٌجة تختٕؾ تللؽـــوتلسٌنشث سوء تلفهم وتلتنثقض بٌن تلسكثن تلمحلٌٌن  -ك

 .وتلمعتقدتت وتنمثط تلسلوك      

      فً تنتشثر مشكٕت تلمخدرتت وتلمسكرتت وتلجرتبم بثشكثلهث رؼم تنهث قعد ٔتكعون  ةتسثهم تلسٌثح -ل

  .فً تفشً مثل هذه تلمشكٕت تلسبج تلربٌس

 .للالطالع فقط بالنسبة للطالب (لالٌجابٌات والسلبٌات ) النقاط اعاله :ظةمالح

 

 
 

 فً التنمٌة السٌاحٌة االثار االقتصادٌة والبٌئٌةمثل ٌ  2-5شكل 

 

  ةموارد البشرٌالنظـم معلومات  و مكونات عناصرتخطٌط  5-3
فً تلمنظمثت تلعثمة منهث وتلخثصـة حجر تلزتوٌة فً تلعملٌة تلبشرٌـة تلموترد تعــد إدترة     

تْدترٌة، وذلك ٔعتمثد هذه تلمنظمـثت فً تحقٌق أهدتفهـث تلتنظٌمٌـة على موتردهث تلبشرٌـة، وتعرفهث 

تلعثملـة ذتت تلكفثءة، وتنمٌتهث، وتٔحتفثظ  تلموتردرتد بؤنهث فن تكتسثج تلجمعٌـة تِمرٌكٌة ْدترة تِف

  .بهـث، من أجل تحقٌق تِهدتؾ تلتنظٌمٌـة بؤقصـى قدر من تلكفثءة و تلفثعلٌـة

http://www.edarta3mal.com/vb/showthread.php?t=1364
http://www.edarta3mal.com/vb/showthread.php?t=1364
http://www.edarta3mal.com/vb/showthread.php?t=1364
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وتنمٌة تلبشرٌـة تلبشرٌة تنعكثسثً وتضحـثً ٔهتمثم تلمنظمـثت بثلموترد تلموترد معلومثت وتعــد نظم 

ق تلمتعلقـة بثلعثملٌن وتلوظثبؾ وتِنشطـة تستخدتمهـث، وذلك من خٕل توفٌر تلبٌثنـثت وتلحقثب

مكن من تتخثذ وسٌثسـثت تلتوظٌؾ وؼٌرهـث، ومعثلجتهـث للحصول على تلمعلومثت وتلتقثرٌر تلتً ت  

 .تلبشرٌـةتلموترد تلمتعلقـة بكفثءة وفثعلٌـة تستخدتم  تلقرترتت تلسلٌمـة

ٌ عــرؾ نظثم  بؤنه تلنظثم تلذي ٌتم تصمٌمـه بوظٌفـة محددة فً إطثر تلبشرٌـة تلموترد معلومثت و

تلبشرٌة وتلسعـً بصفٍة أسثسٌة إلى توفـٌر تلموترد عملٌثت تلمنظمـة، وللتحدٌد بقٌثم وظٌفـة إدترة 

رتت تلمتعلقـة بفثعلٌة وكفثءة تستخدتم تلعنصر تلبشري تلمعلومثت تلتً ٌحتثجهـث تلمدٌرون ٔتخثذ تلقرت

مرتكزتت أو  مجموعةهنثك ، ووتلرفع من مستوى أدتبـه لٌإدي دوره فً تحقٌق تِهدتؾ تلتنظٌمٌة

 :وهًتلبشرٌـة تلموترد معلومثت عنثصر ربٌسٌـة ٌجج توتفرهث فً نظم 

 قثعـدة تلبٌثنـثت: -0

تِسثسٌة تلمتعلقـة ٌعتبر إنشثء قثعدة تلبٌثنثت من أهم مرتكـزتت تلنظثم بحٌث تشمل على تلبٌثنثت      

إدخثل تلبٌثنـثت: ٌمثــل إدخثل تلبٌثنثت بصورٍة صحٌحـة وتحدٌثهـث  .بثلمنظمة وتلعثملٌـن فٌهـث

 .بثستمرتر وتجنج تلتكرتر ؼٌر تلضروري فً تلبٌثنثت تلمخزنـة فً قثعدة تلبٌثنـثت

 تسترجـثع تلمعلومـثت:  -0

تتفق مع تحتٌثجـثت تلمدٌرٌن من حٌث  هو تلحصول على تلمعلومثت وقت تلحثجـة إلٌهـث، بحٌث 

  .تلشكل وتلمضمـون

تلبشرٌـة: وهــً عبثرة عن مجموعة تِفرتد تلمكلفٌن بثِنشطـة تلٌومٌة لنظم تلموترد معلومثت مركـز

 .ولدٌهـم تلخبرة تلٕزمة بتلك تِنشطـةتلبشرٌـة تلموترد معلومثت 

 سٕمـة تلبٌثنـثت:ــ 1

ٕل تلتحكـم فً تلوصول إلى وٌقصـد بهـث تلوثـوق بثلبٌثنـثت وضمثن أمن وسٕمـة تلبٌثنـثت من خ     

تْدترٌـة  تختٕفثً كبٌرتً عن نظم تلمعلومثتتلبشرٌـة تلموترد معلومثت لؾ نظثم تٔ ٌخوتلبٌثنـثت ة قثعد

تِخرى، إذ أنـه ٌتكون من تِبعثد تلربٌسة ِي نظثم وتلتً تتمثل فً تلمدخٕت وتلعملٌـثت تلتشؽٌلٌـة 

ٌتمٌز بتعدد تلبشرٌـة تلموترد معلومثت وتلمخرجـثت مع وجود عنصر تلتؽذٌة تلمرتدة، إٔ أن نظثم 

 .تِنشطـة تلتً ٌشملهث وٌعمل على خدمتهـث

 منهاالنظــام ٌصمم ألداء وظائف محددة  و  -

ورصدهـث فً شكل بٌثنثت وحقثبق مفصلـة وذلك بربط تلنظثم حصر وتسجٌل تلوقثبع تلوظٌفٌـة  - أ

ن تلموظفٌـن، مثل نمثذج طلبثت إوبمصثدر تلبٌثنـثت من تلنمثذج و تلسجٕت تلمستخدمة فً ش

تلتعٌٌن وسجــٕت تلموظفٌن وتشكٌٕت تلوظثبؾ وقرترتت تلترقٌثت ومسٌرتت تلروتتج وبٌثنثت 

 .تْجـثزتت.... إلـخ

ن إووتلحقثبق وتصنٌفهث وتحلٌلهث تمهٌدتً ٔستخدتمهث فً تلمجثٔت تلمختلفة ْدترة شتدقٌق تلبٌثنثت  - ج

تلموظفٌـن، وٌتم تلتدقٌق وتلتصنٌؾ وتلتحلٌل إمث ٌدوٌثً أو آلٌـثً، وذلك حسج نوع تلنظثم تلمستخدم، 

 .تلبشرٌـةتلموترد معلومثت وسٌؤتً تفصٌله عند تحدٌد أنوتع نظم 

تستخرتج تلمعلومثت بصورٍة وتضحـة بحٌث ٌسهل فهمهـث وتفسٌرهـث، وتكون ؼثلبثً على شكل  -2

ن تلموظفٌـن وٌتم إوملخصثت للبٌثنـثت وإحصثبٌثت جثهزة لٕستخـدتم فً شتـى مجثٔت ش

حفظهـث وتخزٌنهـث فً ذتكرة تلنظثم حٌث ٌلجؤ إلٌهـث متخذو تلقرترتت، لٕستفثدة منهـث فً تتخثذ 

 .تلعكسٌةتدترة تلتؽذٌة قرترتت سلٌمـة تضمن كفثءة وفثعلٌة تستخدتم تلعنصر تلبشري فً 

فً إطثر تلبشرٌـة تلموترد معلومثت كمث أن للمعلومثت تلمرتدة أهمٌة ودور أسثسً فً نظثم       

تلنشثط تلرقثبـً على  عكسٌةن تلموظفٌـن، حٌث تدعم تلتؽذٌـة تلإودترة شأهمٌتهـث للنظثم تلكلً ْ
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تلعنصر تلبشري، وتمكن من عٕج تلمشكٕت تلتً تحد من فثعلٌـة تستخدتمـه، كمث تمكن من متثبعة 

ن تلموظفٌن، مثل تلتعدٌٕت تلتً تطرأ على أنظمة ولوتبح إوتلتطـور فً سٌثسثت وإجرتءتت ش

وبنــثًء علٌـه فإن عنثصر  تلهٌثكل تلتنظٌمٌـة، وخطط تصنٌؾ تلوظثبؾ ومث إلى ذلكتلخدمة تلمدنٌـة، و

تتكثمل بعضهـث مع بعض، وتتفثعل مع تلبٌبـة تلخثرجٌـة للنظثم تلبشرٌـة تلموترد معلومثت نظثم 

فً تلمنظمـة، وصؤً إلى حسن تلبشرٌـة تلموترد دعم سٌثسة ونشثط إدترة لتإدي دورتً أسثسٌثً فً 

تلموترد معلومثت ٌشتمــل نظثم .تنظٌمٌـة للمنظمـةبمث ٌحقق تِهدتؾ تلتلبشرٌـة تلموترد تستخـدتم 

ـثم وتلحقثبق تلمتعلقـة بثلعثملٌن، بثْضثفة إلى تلمعلومثت تلتً ٌوفرهـث تلنظعلى تلبٌثنـثت تلبشرٌـة 

 .وذلك على شكل تقثرٌر وإحصثبٌـثت وملخصثت تتعلق بثلعمل وتلعثملٌنون تلموظفٌـن إْدترة ش

ة وذلك ـــنوتع ربٌسث تلنظثم إلى ثٕثـة أوٌمكـن تصنٌؾ تلبٌثنثت وتلحقثبق وتلمعلومثت تلتً ٌتضمنه

 -:على تلنحو تلتثلً

 تخدتمهث فً ــتمدة من تلنمثذج تلتً ٌتم تسـوظؾ )مســثت تلمتعلقـة بثلمــتلبٌثنثت وتلحقثبق وتلمعلوم *

ن تلموظفٌـن فً تلوزترتت( مثل تلبٌثنثت تلشخصٌـة، تلمإهٕت تلدرتسٌـة، تلخبرتت إوشرتت تتد   

 .تلعلمٌة تلسثبقـة

لوظثبؾ، أرقثم تلوظثبؾ، تلخثصـة بثلموظؾ وتشمل مثًٕ مسمٌـثت تلوظٌفـة، مستوٌـثت تتلبٌثنثت  *

تلتنظٌمٌـة للوظثبؾ، عدد تلوظثبؾ تلشثؼرة وكذلك تلتعدٌٕت فً مسمٌـثت ومستوٌثت  عتلموتقـ

 .تلوظثبؾ

 لتوظٌعععؾتتلمتعلقععة بسٌثسععة  ثنععثت وتلمعلومععثتمثععل تلبٌ وعععةوتلحقععثبق وتلمعلومععثت تلمتن ثتنععتلبٌث *

 .تلعمثلـةتلخثصة بسوق  وتلبٌثنثت

ة إلى نظم بمرتحل عدٌـدة تطورت خٕلهـث من نظم ٌدوٌـه تقلٌدٌتلموترد معلومثت لقـد مرت نظم       

وإلكترونٌـة حدٌثـة. وقد كثن تلسبج تِسثسً لذلك تلتطور مث شهدتـه تلمنظمثت من تطور ونمـو آلٌـة 

فً هٌثكلهـث تلتنظٌمٌـة، وتعقٌد أنشطتهـث تْدترٌة نتٌجة تلزٌثدة فً أعدتد تلعنصر تلبشري تلتً 

ثذ تلقرترتت وٌتصدرهـث تِسثلٌج تستخدمتهث تلك تلمنظمـثت ْنجثز أعمثلهـث، وأٌضثً تطور وسثبل تتخ

 .تلكمٌـة وتِجهزة تْلكترونٌـة مثل تلحثسج تَلً

تلمنثسج، ٌتوقؾ على تلبشرٌـة تلموترد معلومثت وٌنبؽـً تْشثرة هنـث إلى أن تختٌثر نوع نظثم    

ى عدة معثٌٌـر منهـث: حجم تلمنظمـة، عدد ونوعٌـة تلعثملٌـن بهـث، وتنوع أنشطتهـث، بثْضثفة إل

تلمتمثلـة فً توفر تٔعتمثدتت تلمثلٌة لتؤمٌن تؽطٌـة تكلفة تلنظثم، وكذلك تلبشرٌـة تْمكثنٌـثت تلمثلٌة و

معلومثت حتـى ٌنجح نظثم و .مدى توفر تلفنٌٌن تلمإهلٌن ْدترة وتشؽٌل تلنظثم بكفثءة وفثعلٌـة

تكثمل مع بعضهـث تلبعض فً تلتؤثٌر على فإنـه من تلضروري توتفر عدة متطلبثت تتلبشرٌـة تلموترد 

 :نجثح تلنظثم، ومن أهم تلك تلمتطلبثت

 :المتطلبات اإلدارٌـةاوالً: 

 :فً تلنوتحً تلمتعلقـة بثْدترة وأنشطتهـث تلمختلفـة ومنهـثمثل وتت   

تِهدتؾ تلتً ٌسعـى إلى تحقٌقهـث   تحدٌد أهدتؾ وؼثٌـثت تْدترة بشكٍل وتضـح، ومن ثم بٌثن - 

  .تلبشرٌـةتلموترد معلومثت   نظثم 

تنثع وتؤٌٌد تْدترة تلمتعددة، ممث ٌتطلج بدوره تقتلموترد ٔحتٌثجثت تلنظثم من  تلفثعلتلتخطٌط  -

لٌـث  تلبشرٌـة، وتقدٌـم تلدعم تلمثدي وتلمعنـوي تلموترد معلومثت تلمنظمـة بؤهمٌة نظثم  فً تلع 

 .لذلك

 .فً إعدتد وتصمٌم تلنظثمتلبشرٌـة تلموترد مشثركـة تْدترتت تلربٌسٌـة فً تلمنظمـة مع إدترة  -
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 لمنظمـة أوومعلومثت تلنظثم سوتًء من دتخل تمرتعثة تحتٌثجثت تلمستفٌـدٌـن من مخرجثت ـ 

 خثرجهث.

لضمثن كفثءة تلبشرٌـة تلموترد معلومثت تلرقثبة وتلمتثبعة تلمستمـرة على كثفة عنثصر نظثم  -

 .أدتبـه وفثعلٌة 

 متطلبـات التكنولوجٌـة )الفنٌـة(ال ياً:ثان

 :فً عدة متطلبثت أهمهـثوتتمثل    

 .توفر تِجهـزة وتَٔت وتِدوتت تلٕزمة لتشؽٌل تلنظثم بمرتعثة إمكثنٌـثت وتحتٌثجثت تلمنظمـة* 

تَلٌـة توفٌر تِفرتد ذوي تلمهثرتت وتلخبرتت تلفنٌة تلٕزمة لتشؽٌل تِجهزة وتَٔت وتلحثسبـثت * 

 أو

 .تٔستعثنـة بمجموعٍة من تٔستشثرٌٌن فً هذت تلمجـثل *

 تلنظثم،  وسرٌة تلبٌثنثت وتلمعلومثت تلتً ٌتعثمل معهثتصمٌم نظثم متكثمل للصٌثنة وتلسٕمة،  *

 .من أجل تستخدتمثت أكثر فثعلٌـة –تلملفثت وتلسجٕت وتلوثثبق  –تلبٌثنثت  تكثمل  

 االقتصادٌـة:المتطلبات  ثالثاً :

 -:ومن أهمهـث     

توفٌر وقت كثٍؾ لعملٌة إعدتد وتصمٌـم تلنظثم، بمث ٌسهم فً إٌجثد نظم مبنٌـة على أسثس  *

 .وتضح وسلٌـم

 .تخفٌض تلتكثلٌؾ  تلعمل على* 

 .تلبشرٌـةتلموترد معلومثت تٔستخدتم تِمثل لّفرتد تلعثملٌن على تشؽٌل نظثم  *

تلبشرٌـة، ممث ٌتطلج تلموترد معلومثت فً جمٌع مرتحل عمل نظثم  توفٌر تلجهد تلمبذول * 

  .تدرٌج تلعثملٌن بثلنظثم لزٌثدة مهثرتتهـم فً تلتشؽٌل وتستخرتج تلمعلومـثت

 المتطلبات االجتماعٌـة: رابعاً :

وكثفـة تْدترتت تِخرى بثلمنظمـة تلبشرٌـة تلموترد تلتعثون تلمستـمر بٌن إدترة  ومن بٌنهث     

 لضمثن 

 .وتلحصـول منهـث على تلبٌثنـثت وتلحقثبقتْمدتد بثلمعلومثت لتلك تْدترة  *

لً ومجموعة تلعثملٌن بثلحثسج تَتلبشرٌـة تلموترد تٔتصثل تلجٌـد بٌن تلعثملٌن فً إدترة  *

 .وجود تفثهم متبثدل بٌن تلطرفٌـنوضرورة 

 .مصممً تلنظثم للمستفٌدٌـن منـه  توفر روح تلمسثعدة من قبل* 

ً لعععدى تلععععثملٌن بثلنظعععثم تٌْجعععثب  دععععم تلسعععلوك سعععهولة تسعععتخدتم مخرجعععثت تلنظعععثم ممعععث ٌتطلعععج* 

 .دٌن منـهوتلمستفٌ

 :أهمٌة نظم معلومات الموراد البشرٌة 5-3-1

 -:معلومثت تلموترد تلبشرٌة للمنظمثت تلعدٌد من تلمزتٌث من أهمهث تِتًتحقق نظم    
 .خزن وتسترجثع تلمعلومثت ومعثلجتهث بثلسرعة تلممكنة -0

 .تقلٌص تلتعثمل بثلسجٕت تلٌدوٌة وتلمعثمٕت تلورقٌة- 0

 .تلسرعة فً أنجثز عملٌثت تلخزن وتلتحلٌل تلمإدٌة إلى سرعة ودقة عملٌة صنثعة تلقرترتت -1

تلعٕقة تلجٌدة وتلفهم تلمتبثدل بٌن تْدترة وتلعثملٌن عن طرٌق توفٌر تلمعلومثت تلمختلفة حول  -2

 .نشثطثت تلعثملٌن فً تلمنظمة

نظم معلومثت تلموترد تلبشرٌة عن أٌة تؽٌرتت فً تلموترد تلبشرٌة فً تلبٌبة تلدتخلٌة تخبثر  -3

 .تلتؽٌرتت بكفثءة وبذلك تمكن تْدترة من تِعدتد لموتجهة تلكوتلخثرجٌة، 
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 إدترة تلموترد تلبشرٌةتحقٌق نظم معلومثت تلموترد تلبشرٌة تلتكثمل وتلتنسٌق بٌن مختلؾ نشثطثت  -4

 تٔدترتت تٔخرىو كمث تسثعد فً تحقٌق تلتكثمل بٌن إدترة تلموترد تلبشرٌة -5

  البشرٌـة معلومات المواردالعـوامـل التً تحد من فاعلٌة نظام: 

وذكر أنهث أخطثء  ةتلمحوسبتلبشرٌـة تلموترد معلومثت عشـرة عوتمل تقؾ حٌثل بنثء نظثم      

 :تِخطثءوتتمثل هذه  من تلقرن تلعشرٌــن، متكررة ولٌست حدٌثـة بل تتكرر منذ تلستٌنـثت
 .بدقـةتلبشرٌـة تلموترد معلومثت  دم تحدٌد أهدتؾ نظمع *

 .فً بنثء وتصمٌم نظثم تلمعلومثتتلبشرٌـة تلموترد ْدترة ـة تلفثعلعدم تلمشثركـة  *

 تلبشرٌـةتلموترد معلومثت تٔرتبثط تلمتكثمل بٌن تلنظم تلفرعٌـة لنظثم  ضعؾ *

 .تعقٌدتت وعٕقثت متشثبكـة بثلنظثم تإدي لتعدد تلتقثرٌر وجود *

لٌـثعدم وجـود تلتؤٌٌد وتلدعم تلكثفً من ق *  .بل تْدترة تلع 

 .تٔعتمثد على تللجثن لتصمٌم تلنظثم ومتثبعتـه *

تلبشرٌـة تلموترد تستخدتم تكنولوجٌـث معقـدة، ٌصعج فً كثٌر من تِحٌثن على موظفً إدترة * 

 .وتشؽٌلهـثتستخدتمهـث 

 .تلبشرٌـةتلموترد معلومثت فً عملٌـة تلرقثبة قبل وأثنثء بنثء وتصمٌم نظثم  تلتهثون *

 .تلبشرٌـةتلموترد معلومثت مقثومـة تلعثملٌن ْدخثل نظثم  *

 .عدم درتسـة تكلفـة تلبرتمج تلمسثعدة تلمستخدمـة بدقـة وعنثٌـة *

 :البشرٌـةالموارد معلومات نظـم ستخدام إمجاالت  5-3-3
ٌق كفثءة وفثعلٌة تِدتء فً مجثل تخطٌط قفً تحتلبشرٌـة تلموترد معلومثت ٌنبؽً توظٌؾ نظم      

ولٌن فً تلمنظمـة من إتلبشرٌـة، بتوفٌر تلمعلومثت تلتً تإدي دورتً مهمثً فً تمكٌن تلمستلموترد 

تلبشرٌـة. ؤ شك أن ذلك ٌنعكس على تلموترد تتخثذ قرترتت سلٌمـة وصثببـة فٌمث ٌتعلق بتخطٌط 

ون إون تلموظفٌن بمث ٌحقق أهدتؾ إدترتت شإمستوى تِدتء فً تلمجثٔت تِخرى لنشثط ش

 .موظفٌن بصفٍة خثصـة، وتِهدتؾ تلتنظٌمٌـة بصفة عثمـةتل

وكذلك فً إعدتد موتزنـة تلوظثبؾ، ذلك تلجثنج من تْنفثق فً تلموتزنـة تلعثمة للدتبـرة تلحكومٌـة 

تلروتتج، وتِجور،  :تلمخصص للصرؾ على تلموظفٌن ومستحقثتهـم وتمتٌثزتتهـم، وٌشمل بثلتحدٌد

 .وتلمكثفآت، وتلبدٔت

تً تضطلع بهث تلدوتبر وتستخـدم تلمعلومثت لصثلح تصنٌؾ تلوظثبؾ من تلنشثطثت تلوتسعـة تل      

ومث تتطلبه تلك تِنشطـة من درجـثت متنوعة من تلمعثرؾ وتلمهثرتت وتلقدرتت،  تلحكومٌـة،

وتشتمل ولٌثت، ومن ذلك تلمسثهمـة فً عملٌة توظٌؾ فعثلـة إومستوٌثت متبثٌنـة من تلوتجبثت وتلمس

عملٌة تلتوظٌؾ على مرحلتٌـن أسثسٌتٌن تٔستقطثج وتٔختٌثر ومن ثم رعثٌة مصثلح تلموظفٌن أثنثء 

 .تلخدمـة

وكذلك فً مجثل إدترة تلروتتج وت عرؾ إدترة تلروتتج بؤنهـث ذلك تلنشثط تلذي ٌعنً بتصمٌم      

لً للروتتج ٌتحدد من خٕلـه تلعثبدتت تلمث مستحقـة للعثملٌن، وكٌفٌـة دٌة تلوتطوٌر ورعثٌة نظثم ك 

  ث.دفعهـ

 ةالسٌاحٌ بشرٌةال المواردتخطٌط  5-3-4

وفً تلوقت  ٌقصد بتخطٌط تلعمثله تلسٌثحٌه ضمثن وجود شخص منثسج فً مكثن منثسج      

 ةتلعملٌ ةٌوتلكفثءة تلوظٌف ةهث تعتمد على مصثدر تلقوى تلبشرٌٔن تلسٌثحةوهذت مهم جدت فً  تلمنثسج

ض تٔحٌثن ٌتم تعدتد وتلتدرٌج وفً بع ةمتخصص فً تخطٌط تلعمثل ةتلسٌثحٌ ةبتخطٌط تلعمثل ٌقومو

 ةتلسٌثحٌ ةتخطٌط تلعمثل ٌتبع فً  تلسٌثحةوتنوتعهث فً تٔقتصثد بمث فٌهث  ةللعمثل ةدرتسثت شثمل
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وٌتضمن تخطٌط  ةوتلمحلٌ ةوتٔقلٌمٌ ةتلوطنٌ ةلٌٌوتلتشؽ ةتلمستوٌثت تٔدترٌ تسلوج متسلسل ٌشمل

 كثلتثلً: ةتربع خطوتت تسثسٌ ةتلعمثل

 :ةوتحدٌد اى مشكالت ومتطلبات حالٌ ةالسٌاحٌ ةالبشرٌللمواردتقٌٌم االستغالل الحالً  - أ

تلسٌثحٌه فً كثفة تلمنشثت وتلمرتفق تلسٌثحٌه تلعثمه  تلموتردٌتم فً هذه تلحثله تجرتء مسوحثت 

وتي مشكٕت تو وتلخثصه وٌشمل تلمسح تطبٌقثت للوظثبؾ وعدد تلعثملٌن وخصثبصهم 

 متطلبثت وتضحه مثل عدم وجود تدرٌج كثؾ وكذلك ٌتم تقٌٌم سلوك تلعثملٌن تتجثة عملهم ومث

وتٌضث ٌتم تقٌٌم برتمج تلتدرٌج  ةفندقٌ ةٌلزم للخروج بنسج جٌدة لعدد تلعثملٌن مقثبل كل ؼرف

 .ةوكذلك مرتكز ومعثهد تلتدرٌج تلسٌثحً تلقثبم ةتلموجود

 :ةالمستقبلٌه المطلوبه فً القطاع السٌاحً حسب التخصصات المختلف بشرٌةتقدٌر الموارد ال - ب

على تعدتد تلسٌثح ومرتفق  على تلمستوى تلوطنً وتٔقلٌمً بنثء ةتلسٌثحٌ ةتعتمد تقدٌرتت تلعمثل

 تكثر تحسج ةفتكون تلتقدٌرتت محدد كمث ونوعث تمث على مستوى تحدٌد تلمشروع ةتٔقثم

)للعمثله تلمبثشره(  ةعدد تلوظثبؾ مقثبل وحدة تٔقثم ةمن خٕل نسب ةتلكلٌ ةتقدٌرتت تلعمثل

فً تلقطثعثت  ةبشرٌوهذت تٔسلوج ٌشبه تخطٌط تلموترد تل ةمعٌن ةٌتم وضع نسب ةلؽٌر مبثشرتو

تكبر مقثبل وحدة  ةق ذتت تلدرجثت تٔعلى تتطلج عمثلتٔخرى وٌٕحظ تن تلفنثد ةتٔقتصثدٌ

ومن خٕل عملٌة تلمسح للعمثله تلمحلٌه تحدد نسبة  تٔقثمه مقثرنة بثلفنثدق ذتت تلدرجثت تٔقل

صؽٌرت  ةتلحثلٌ ةتلسٌثحوتذت كثن حجم  ةتلمستقبلٌ ةتلوظثبؾ تلحثلٌه وتعدل حسج متطلبثت تلسٌثح

فً تلمنثطق  ةتلمخطط لهث وتحدد تلعمثل ةللمنطق ةفٌمكن تستعمثل مإشرتت لمنثطق تخرى مشثب

فً تلقطثع تلعثم فتحدد بنثء على تلدور تلحكومً  ةتلعمثل تٔخرى حسج نوع تلنشثط تلسٌثحً تمث

 .ةتلسٌثحٌ ةفً عملٌة تلتنمٌ

لكل  ةثم للخصثبص تلوظٌفٌه ودرجة تلخبرللوظثبؾ ٌتم وضع نظ ةبعد تن ٌتم تحدٌد تٔنوتع تلعثم     

 ةوظٌفه فً تلمجثل تلسٌثحً وهذت تلنظثم ٌجج تن ٌكون شثمٕ وٌتضمن على تٔقل تلتصنٌفثت تلربٌس

   ةوخدمثت تٔعٕم وتلمعلومثت تلسٌثحٌ ةتلسٌثحٌ ةوتلسفر وتٔدتر ةومكثتج تلسٌثح ةللفنثدق وتلخدم

 .1-3  وكمث فً تلمخطط
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 ةٌمثل التخطٌط للقوى العاملة فً السٌاح 3-5 مخطط
 

 :التى ستتوفر فً المستقبل ةالموارد البشرٌتقٌٌم مصادر  -ج 

تلتً ٌلزم تدرٌبهث  ةلتحدٌد تلقوى تلعثمل ةوتلمستقبلٌ ةتلمتثح ةٌجج عمل  تقٌٌم لمصثدر تلقوى تلعثمل 

وتصنٌفهم حسج تلمستوى تلتعلٌمً  ةوٌمكن تستخدتم مإشرتت تلنمو تلسكثنً لتقدٌر تلقوى تلعثمل

 ةوتلتً تشمل تلعمثل ةفً تلمنطق ةوحسج تلجنس وٌتم تقٌٌم عثدة ضمن تلتخطٌط تلشثمل للقوى تلعثمل

ٌن تٔعتبثر تي تعتبثرتت ٌثخذ تقٌٌم مصثدر تلقوى تلعثمله بعفى تٔخر ةللقطثعثت تٔقتصثدٌ ةتلمطلوب

 .تلسٌثحةتإثر على تعدتد وتنوتع تلقوى تلعثمله فً  ةتو تجتمثعٌ ةوتى معوقثت دٌنٌ ةثقثفٌ – ةتجتمثعٌ

  :وضع برنامج التعلٌم والتدرٌب  -د

ٌتم تؤ وضع وصؾ وظٌفً وتحدٌد تخصصثت تلموظفٌن ثم تبثعث  ٌحدد نوع تلتدرٌج تلمطلوج     

وٌبٌن مسح تلقوى  ةعلى تحمل تلمسإولٌ ةعثدة وتلقدر ةظم تلوصؾ تلوظٌفً تلقدرتت تللؽوٌوٌن

وتٌضث تلعدد  ةبلٌتلمستق ةوكذلك للعمثل ةتلمتثح ةللعمثلمجثٔت تلتدرٌج تٔضثفً تلمطلوج  ةتلعثمل

وٌشمل تلتدرٌج جوتنج عدٌده منهث تٔدتري وتلصحً  مطلوج تدرٌبه تٔن وفً تلمستقبلتل

 وتشمل تلبرتمج تلتدرٌبٌه مث ٌلً: وتٔتصثٔت وتلعٕقثت تلعثمه 

 

 فً القطاع السٌاحً بشرٌةتخطٌط الموارد ال

 السٌاحةفً  بشرٌةتقٌٌم الوضع الحالً للموارد ال

 بشرٌةالتقدٌرات المستقبلٌه من الموارد ال

المناسبه فً  بشرٌةتقٌٌم مدى توفر الموارد ال

 المستقبل

التعلٌمٌه والتدرٌبٌه لتوفرالموارد  اعداد البرامج 
 المؤهله فً المجاالت السٌاحٌه بشرٌةال
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 تلتدرٌج خٕل تلعمل فً تمثكن تلعمل مثل تلفندق وتلمطعم *

 محلٌة. برتمج تدرٌج قصٌره مختلفه فً تلمجثٔت تلسٌثحٌه تعقد فً تمثكن تلعمل تو فً مرتكز  *

 وتعقد فً معثهد فندقٌه تو مركز تدرٌج  ةكثمل ةتشهر وسن 6تترتوح مدتهث بٌن  ةبرتمج تدرٌج مهنٌ *

 .سٌثحً   

      ةتلفندقفً  وتلدكتورته (تلمثجستٌر تلدرتسثت تلعلٌث )مقثبل شهثدتت تلبكلورٌوس تو ةدرتسثت جثمعٌ *

 .تو تدترة تلنقلتلسٌثحٌة   

 وٌتم مقثبلة تلمسإولٌن  ةتلنثجح ةتلسٌثحٌ ةوزٌثرتت لموتقع تلتنمٌ رحٕت سٌثحٌه وتشمل جؤت *

   .وتٔدترٌن فً هذت تلموتقع   

  ة.ورحٕت درتسٌ ةمٌٌخصٌصث وتشمل درتسثت تكثد ةبرتمج خثصة معد*

 .فً تلفنثدق بثنوتعهث ةبثلمرتسٕت وهً متوفربرتمج *

حسج  ةوتلفنثدق تلكبرى ٌتم تعدتد تخطٌط تلقوى تلعثمل ةوعلى مستوى تلمإسسثت تلسٌثحٌ     

ثل تلمتدرج تلى تلمعثهد ــخٕل تلعمل تو ٌمكن ترس ةوتقوم هذه تلمإسسثت بعقد برتمج تدرٌبٌ ةتلحثج

كد من تحقٌقهث تٔهدتؾ وتجرتء ؤللت متثبعةووعمومث تحتثج خطة تلقوى تلعثملة تلى مرتقبة  ةتلخثرجٌ

تي تعدٌٕت تذت تقتضت تلحثجه كمث تن طرتبق تلتدرٌج ومحتوٌثت تلتدرٌج ٌجج تحدٌثهث من وقت 

 .ٔخر لمسثٌرة كل مثهو جدٌد

 ةعن السٌاح ةالناتج ةانواع العمال  5 -5-3
 وفٌمث ٌلً عرضهث وهً: تلسٌثحةعن  ةتلنثتج ةٔنوتع تلعمثلهنثك تصنٌفثت      

 :طبقث لصلة تلعمل بثلنشثط تلسٌثحً وتقسم تلى ــ0

  ةتلمبثشر ةلثتلعم  - أ

ضمن حدود تلقطثع تلسٌثحً مثل تلفنثدق  ةفً تلمنشثت تلسٌثحٌ ةوتشمل فرص تلعمل تلمتثح  

 .ةووكثٔت تلسفر وشركثت تلنقل وبٌع تلتذكثرتت وتمثكن تللهو وتلتسلٌ

 ةؼٌر تلمبثشر ةتلعمثل -ج

فً تلقطثعثت تٔخرى تلتً ٌعتمد علٌهث تلقطثع تلسٌثحً فً تورٌد  ةوتعنً فرص تلعمل تلمتولد   

وتشٌر بعض تلدرتسثت تن  ةوثثنوٌ ةقطعثت فرعٌ ( بمث فٌهثةوتلصنثع ةتلطعثم وتلشرتج )تلزرتع

فً  ةؼٌر مبثشر ةع تلسٌثحً تقثبلهث فرصة عمل وتحدكل تسعة فرص تتولد مبثشرة للقطث

 .تلقطثعثت تٔخرى

 :طبقث لمدى تستمرترٌة تلعمل فً تلنشثط تلسٌثحً وٌقسم تلى ــ0

 ةتلدتبم ةتلعمثل - أ

تعمل بثستمرتر فً  ةفً تلقطثع تلسٌثحً تي تن تلقوى تلعثمل ةوتشمل فرص تلعمل تلدتبم 

 للطلج تلسٌثحً وتلتذبذج تلنثتج عنهث ومث ةتلموسمٌ ةثر بثلطبٌعؤتلقطثع تلسٌثحً من دون تن ٌت

 .من تثثر على تلنشثط تلسٌثحً هٌعكس

 :ةتو تلموسمٌ ةتلعمثله تلمإقت - ج

تعمل  ٔ ةفً تلقطثع تلسٌثحً تي تن تلقوى تلعثمل ةتلموسمٌ تو ةوتشمل فرص تلعمل تلمإقت     

عن ظرؾ متعلق بثلمنثخ  ةبثستمرتر فً تلقطثع تلسٌثحً فطبٌعة تلطلج تلسٌثحً تلموسمً تلنثتج

 ةفً موسم تلذرو ةووقت تلفرتغ وتٔجثزتت ٌتولد عنهث تندفثع كبٌر للسٌثح على تٔمثكن تلسٌثحٌ

 ةوبثلذتت تلطٕج منهم للعمل فً تلخدمثت تلسٌثحٌ ةبثلقوى تلعثمل ةتلسٌثحً ممث ٌستوجج تٔستعثن

من هذت  ةفً هذت تلموسم وبذلك فثن تلسٌثح ةبعقد وقتً لسد متطلبثت تلزخم تلكبٌر لٕفوتج تلسٌثحٌ

 .منهم ةتلطلب ةبثمور تخرى وخثص ةتلمنطلق تعمل على توفٌر فرص عمل ودخل ٔفرتد مرتبط
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 :وتقسم تلى ةبثلسٌثح ةتطبقث لٕختصثص وعٕق ــ1

 :ةعمثلة سٌثحه متخصصأ ـ 

 هثدتتـــٌثحً ممن لدٌهم شـــثع تلســـمل تلجهثز تٔدتري وتلخدمً تلعثملٌن فً تلقطـــوتش       

  .وتلطبثخٌن ةكثلمدرتء وتلمضٌفٌن وعمثل تلخدم ةتلفندقٌ ثلسٌثحةمتخصصه بوخبرتت       

 :ةفً مجثٔت ؼٌر تلسٌثح ةمتخصص ةفنٌ ةعمثلج ـ 

تلخدمثت تلسٌثحٌه  تنجثزلكنهث فً نفس تلوقت تعمل فً تلنشثط تلسٌثحً ولهث دور كبٌر فً      

مثل تلمهندسٌن وتلكهربثبٌن وتلفنٌن تلذٌن ٌشرفون على تجهزة تلصٌثنه وتلكهربثء وتلمثء 

 .تلفنٌه تٔخرى تلشإونو

 :تلتً ٌتمتع بهث تلفرد وتقسم تلى ةوتلكفثء ةطبقث للمهثرـ  2

  ةمثهرتل ةتلعمثلأ ـ 

تمث عن نثتجة  ةوفنٌه عثلٌ ةوتشمل تلعثملٌن تلذٌن ٌتمتعون بمهثرتت وكفثءتت تدترٌ           

فً تٔعمثل تلتً  ةفً مجثٔت عملهم تو لدٌهم خبرتت طوٌل ةحصولهم على شهثدتت تخصصٌ

 نسبة تلعثملٌن تلمثهرٌن فً تلقطثع تلسٌثحً عثلٌه جدتوعثدة تكون ٌمثرسونهث تو تٔثنٌن معث 

 ةتلعمثلة ؼٌر تلمثهرج ـ 

تٔتنهث تشكل نسبه قلٌله وكثٌرة منهث مث قد  وعلى تلرؼم من وجودهث فً تلقطثع تلسٌثحً            

ومجثٔت  ةودورتت تللؽ ةلكٌفٌة تلتعثمل مع تلسٌثح وفق تٔسثلٌج تلحدٌث ةتدخل دورتت معٌن

 .هرثم نصؾتخرى بحٌث ٌمكن تعتبثرهم 
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 الخامس اسئلة الفصل

 

 ؟عرف التنمٌه السٌاحٌه وماهً مكوناتها 1س

 

 ؟تكلم عن اهداف التنمٌه السٌاحٌه  2س

 

 ؟وضح اشكال التنمٌه السٌاحٌه  3س

 

 ؟تكلم عن اعداد خطة التنمٌه السٌاحٌه   4س

 

 ؟تحلٌل البٌانات السٌاحٌههً محاور  ما  5س

 

 ؟فً التنمٌه االقتصادٌه  السٌاحة تأثٌراتهً  ما  6س

 

 ؟كٌف نجعل من المشروع السٌاحً صدٌقا للبٌئه   7س

 

 ؟هً العوامل السلبٌه المؤثره على التخطٌط التنموي السٌاحً  ما  8س

 

 ؟على التنمٌه االجتماعٌه  السٌاحة تأثٌراتهً  ما  9س

 

 ؟ بشرٌةالعناصرالتً ٌجب توافرها فً نظم المعلومات للموارد الهً  ما 15س

 

 ؟بشرٌةهً متطلبات نجاح نظم المعلومات للموارد ال ما  11س

 

 ؟بشرٌةهً العوامل التً تحدد فاعلٌة نظام معلومات الموارد ال ما 12س

 

 ؟هً الخطوات لتخطٌط العماله السٌاحٌه ما  13س
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 الفصل السادس

 

 ةوتخطٌط البرامج السٌاحٌ ادارة

 

 مفردات الفصل

 تعرٌف البرنامج السٌاحً :والا ا

 ثانٌاا: انواع البرامج السٌاحٌة

 ثالثاا:حساب البرنامج السٌاحً

 

 

 االهداف السلوكٌة

 

 بعد قرتءة هذت تلفصل سٌكون تلطثلج قثدرعلى تن: -0

 تدترة وتخطٌط تلبرنثمج تلسٌثحًمفهوم  ٌعرؾ -0

 ٌفهم مكونثت تلبرنثمج تلسٌثحً  -1

 ًعرؾ مرتحل تعدتد تلبرنثمج تلسٌثحٌـ  2
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 تعرٌف البرنامج السٌاحً 1 -6

نتٌجة تلتطور تلهثبل تلذي طرت على صنثعة تلسٌثحة ظهرت تلحثجة تلى تلتروٌج وتلتنمٌة        

تلسٌثحٌة نمثذج متعددة للبرتمج تلسٌثحٌة تتفثوت تلسٌثحٌة وتلتخطٌط لبرتمج سٌثحٌة و تقدم تلشركثت 

 فً محتوٌثتهث لتحدٌد تلمفهوم للبرنثمج تلسٌثحً.

"هو عبثرة عن مجموعة تلخدمثت أو تلمنثفع تلتً تقدمهث شركة تلسٌثحة تعرٌؾ تلبرنثمج تلسٌثحً 

 للسثبح خٕل فترة معٌنة أو بتكلفة معٌنة" 

 :اهداف البرنامج السٌاحً 6-1-1
 تلى: تلبرتمج تلسٌثحٌه تهدؾ  

 تدفق تلعمٕت تلصعبه للبلد -0

 زٌثدة حصة شركثت تلطٌرتن من تلمنثطق تلسٌثحٌه   - 2

 تستثمثر جمٌع تٔمكثنٌثت تلسٌثحٌه تلمتثحه  -3

 ملء تلمقثعد تلمتوفره خٕل تلموتسم تلمتدنٌه للنشثط-4

 تقدٌم خدمثت جدٌده للعمٕء مدعومه بثلحوتفز تلتشجٌعٌه -1

 تحقٌق فرص عمل وتلقضثء على تلبطثله  -2

 تلدتخلٌه وتلخثرجٌه تلسٌثحةثلفنثدق وتلمنتجعثت وترمٌم تٔثثر وتشجٌع بتٔهتمثم  -3

 تبثدل تلعٕقثت وتلثقثفثت وتعرٌؾ تلدول بثهمٌة تلبلد ومثٌتضمنه من موتقع سٌثحٌه وتثرٌه -4

 :ةنواع البرامج االسٌاحٌأ  6-1-2

 تقدم تلشركثت تلسٌثحٌه نمثذج متعدده للبرتمج تلسٌثحٌه     

 امج متكامل شامل نبر -1

تلسٌثحٌه  وتلعوده وتٔقثمه  جهةٌتضمن هذت تلبرنثمج تلسٌثحً تلشثمل تلنقل من تلبلد تلى تلو    

وتٔنتقثل من تلمطثر للفندق وتلعكس وتلوجبثت وتلخدمثت تلسٌثحٌه تلمرتفقه للبرنثمج وتلخدمثت 

 تلمسثنده فثلرسوم تلتى سٌدفعهث تلسثبح ستكون شثمله لجمٌع تلخدمثت تلمذكوره تنفث.

 برنامج فنادق وتذاكر -2

تلى تلمطثر وتلعكس تٔنتقثل من تلفندق و ذهثبث وتٌثبثتشمل رسوم هذت تلبرنثمج تذتكر تلسفر     

و  ةتٔفطثر فقط بدون تلوجبثت تٔخرى بٌنمث ٌتحمل تلسثبح تكثلٌؾ زٌثرة تلموتقع تٔثرٌه وتلسٌثحٌو

 .ةترفٌهٌتل

 برنامج الفنادق -3

تلمطلوبه شثمله تلضرتبج ة مدلفً تلفندق ل ةٌٔتضمن هذت تلبرنثمج تٌة خدمثت سوى تٔقثم    

 هوعمؤت خدمثت تلفندق فقط بٌنمث ٌتولى تلسثبح شرتء تذكر تلسفروتثكٌد تلحجز وتوفٌر مث ٌحتثج

 وهذت تلنوع تٔكثر شٌوعث فً تلسوق تلسٌثحً. همن خدمثت بنفس

 لخاصلبرنامج اا -4

وتلخدمثت  ةوتلوجبثت تلكثمل ةوتلرحٕت تلبحرٌ ةهو برنثمج متكثمل ٌشمل تلفنثدق وتلخدم   

وتلزٌثرتت وتلتنقٕت مثل برنثمج شهر تلعسل تمثمث حٌث ٌعكس هذت تلبرنثمج مٌول  ةتٔرضٌ

ممث دفع  ةورؼبثت تلزوجٌن وقد ترتفع تلطلج على مثل هذه تلبرتمج تلذي ٌتمٌز بطول فترة تٔقثم

 .شركثت تلطٌرتن تلى تٔهتمثم بتصمٌم برتمج شهر تلعسل
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 :ممٌزات  البرنامج السٌاحً 6-1-3

 تِمثن 
 :هذت دتفعث كلمث كثن  ةثسبمنهً من أهم محددتت تلعملٌة تلسٌثحٌة فكلمث كثنت تلتكلفة  تلتكلفة 

 تعثمل تلسثبحٌنزٌثدة  على          
 تٔعجثج بمث ٌشثهده تثنثء تلرحلة 
 لرتحةت 
  تْثثرة 
  تلمتعة 

 مكونات البرنامج السٌاحً: 6-1-4

 تْقثمة: -1

تْقثمة بمث ٌتفق مع وٌتحدد مكثن خدمة تْقثمة عنصر ربٌسً من عنثصر تلبرنثمج تلسٌثحً      

نوعٌة تلمستهلكٌن تلسٌثحٌٌن وتتجثهثتهم تلمختلفة"وتشمل تٔقثمه فً تلفنثدق وتلشقق تلمفروشه 

 وتلموتٌٕت وٌقوم معد تلبرنثمج بجمٌع تلحجوزتت 

 وسثبل تلنقل وتلموتصٕت: -2

لمهمه ممثل تلشركه حٌث ٌقوم بثستقبثل وتودٌع تلسثبحٌن ونقلهم بٌن تلمطثر وتلفندق وٌتولى هذه ت    

وتسكٌنهم فً تلفنثدق تلمختلفه وتنظٌم عملٌثت تلنقل لجمٌع فقرتت تلبرنثمج تلسٌثحً من رحٕت 

 .ومزترتت وحفٕت

 )تلطعثم وتلشرتج(: خدمة تْعثشة -3

ونوعٌثتهث وهى تشمل وجبثت تلطعثم وتلشرتج تلثٕث تتضمن تلبرتمج تلسٌثحٌة لخدمة تْعثشة       

 تثنثء تلتنقل تو فً موتقع تلزٌثرتت   ثبحوتلوجبثت تلخفٌفه تلتى قد ٌحتثجهث تلس

 خدمة تٔستقبثل وتلتودٌع وتٔنتقثٔت: -4

 أوطثنهم بحٌن وتودٌعهم وعودتهم إلىهذه تلخدمة على تستقبثل تلسثتقوم      

 :تخدمة تلمزترت  -5

تلموتقع تلسٌثحٌه تلتى تم تٔتفثق على زٌثرتهث ضمن تلبرنثمج تلسٌثحً  وٌتعهد تلمرشد  هً جمٌع  

 .ذلك لتزتمن تلحجز مع وقت تلزٌثرهتلسٌثحً بعمل تلترتٌبثت وتلحجوزتت لزٌثرة هذه تلموتقع و

 الخطوات التً تتبع فً الشركة السٌاحٌة لتنفٌذ برنامجا سٌاحٌا:  6-1-5

 ما قبل التعاقد:مرحلة  اوالا: ــ    

 درتسة تلسوق تلسٌثحً تلعثلمً -1

 تختٌثر تلسوق تِمثل لعمل تسوٌق فٌه -2

 تجهٌز أدوتت ووسثبل تلدعثٌة وتْعٕن تلمختلفة  -3

 إعدتد تلبرتمج تلتً تتنثسج مع سوق سٌثحً -4

 تلحصول على ترخص تِسعثر وأفضل تلخدمثت  - 5

 رسم خطة تسوٌقٌة نثجحة لجذج تكبر عدد من تلسثبحٌن -6

 مرحلة ما بعد التعاقد:ثانٌاا: ــ 

 تلبدء فور تلتعثقد بعمل تلحجوزتت تلمختلفة -0

 ٌقوم معد تلبرنثمج بفتح ملؾ خثص بثسم ورقم تلمجموعة تلسٌثحٌة -0

  , طائرة رقمول عن تٔستقبثل وتلتودٌع بقسم تلحركة ٌتضمن أمر تلتشؽٌل: إإلى تلمس مرأ عملـ  1

  مـــاس, ة القادمة منهاـــالجه, ةول الطائرـوص موعد ,الشركة الناقلةاسم  ,وصول المجموعة    

 .واسم الفندق المحدد التوجه إلٌه, الذي ٌقوم باستقبالها ,المجموعة السٌاحٌة      
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 .ةتلمستخدم ةتلسٌثحٌ تلبثصثتعمل أمر  - 2  

 .عمل أمر تلمرشد تلسٌثحً تلمختثر لمرتفقة تلمجموعة تلسٌثحٌة - 3
 

 نجاح تنفٌذ العملٌات السٌاحٌة على:توقف 
 حجز تلسٌثرتت تلٕزمة لنقل تلسٌثح - 0
 تستخرتج تلتذتكر تلدتخلٌة -0
 تعٌٌن موظؾ تٔستقبثل وتلتودٌع -1
 تعٌٌن تلمرشدٌن تلذٌن ٌرتفقون تلسٌثح  -2

 بلٌػ مكثتج تلفروعت -3

 قسثبم تلتبثدل تستخرتج  -4

 قسثبم تبثدل تلخثصة بثلفندق تستخرتج -5

 تذتكر تلسٌثح تلخثصة بعودتهم  تستٕم -6

 رؼبثتهم لتلبٌتهث تٔتصثل بثلسٌثح فً أثنثء إقثمتهم  للوقوؾ على  دوتم -7

 شركة السٌاحة ٌجب أن تحرص على:

 تلرقثبة على كفثءة تلخدمة تلسٌثحٌة -0  

 إشبثع رؼبثت تلسثبح -0  

  ٌة تلخدمة ومحثولة إٌجثد حلول لهبحث مشثكل سوء تؤد - 1  
 :اعداد البرنامج السٌاحً مراحل 6-1-6    

 ٌمر تلبرنثمج تلسٌثحً بعدة مرتحل نعرضهث على تلنحو تٔتً:       

 :فكرة تلبرنثمج -0

من تٔفكثر تلمتفثوتة تلمستوى ثم ٌبلورهث تلمخطط  ةبوجود مجموع دأهً تول خطوه للبرنثمج تب   

وتلتطوٌر وٌعثد تقٌٌم فكرة تلبرنثمج حتى ٌتم  ةجٌدة بعد سلسلة من عملٌثت تلبحث وتلدرتس ةتلى فكر

 نهثبٌه. ةتعتمثدهث بصور

 :تعدتد تلبرنثمج -2  

فرٌق تلعمل بثعدتد تلبرنثمج بتوفٌر وسثبل وتدوتت نجثحه وتحدٌد  ٌقومبعد تعتمثد فكرة تلبرنثمج      

تٌثم ولٌثلً تلبرنثمج وجدولتهث على تلبرنثمج وتٔتفثق مع تلفنثدق ووسثبل تٔقثمه وتٔسترتحه فً 

تلتى سٌتم زٌثرتهث وتحدٌد وسثبل تٔنتقثل تلمستخدمه فً زٌثرة تلبلد وتلموتقع  تلسٌثحةتلموتقع 

وتقع تلسٌثحٌه وتٔثرٌه تلتى سٌتم زٌثرتهث خٕل تلبرنثمج وٌجج تن ٌضع تلمخطط مٌد تلتلسٌثحٌه وتحد

فً تعتبثره توفٌر وقت فرتغ تتٌح للسثبحٌن تلقٌثم بزٌثرتت خثصه وفقث لرؼبثتهم تلخثصه وتحدٌد 

ر سعر مبدبً للبرنثمج وفقث لفقرتت تلبرنثمج ووسثبل تٔقثمه وتلنقل تلمحدده بحٌث ٌتسم هذت تلسع

بثلمرونه وٌتجثوج مع تلمتؽٌرتت وتخٌرت ٌقوم تلمخطط بثقترتح عدة موتعٌد لتنفٌذ تلبرنثمج تلسٌثحً 

 .ثم ٌتم تسوٌق هذه تلموتعٌد

 :تسوٌق تلبرنثمج - 3

ٌعتمد نجثح تلبرنثمج تلسٌثحً تعتمثدت كلٌث على مرتحل تسوٌق تلبرنثمج حٌث ٌترتج على     

 تجرتبٌه نثجحهلنثجح تتخثذ خطوتت تلتسوٌق ت

  :تحدٌد موعد تلبرنثمج -4

بمجرد نجثح تلبرنثمج تلتسوٌقً للبرنثمج تلسٌثحً تبدت تولى تلخطوتت تلتنفٌذٌه للبرنثمج بتحدٌد     

 .تلموعد تلرسمً للبرنثمج
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 : فً تلبرنثمج ةتلموجود ةحجز تلخدمثت تلسٌثحٌ -5

ٌبدت تلقثبمون على تلبرنثمج بحجز جمٌع تلخدمثت  هثبٌه على تلموعد تلذي تم تحدٌدهبعد تلموتفقه تلن   

تلتى ٌتضمنهث تلبرنثمج تلسٌثحً وبذلك ٌصبح تلبرنثمج جثهز للتنفٌذ قبل فتره كثفٌه من موعده فقد 

تصل فترة تنجثز تلمرتحل تلسثبقه تلى عثم وٌفترض تن ٌكون تلبرنثمج جثهزت قبل شهرٌن من موعد 

 تلتنفٌذ.

  :تنفٌذ تلبرنثمج -4

وهً مرحله تتوٌج لكل تلمرتحل تلسثبقه حٌث ٌتم تنفٌذ تلبرنثمج تلسٌثحً من خٕل منفذي      

تلشركه تلسٌثحٌه ٌقوم تلمنفذون بثلتعثمل مع تلسثبحٌن وتلعمل على  جهةتلبرتمج تلسٌثحٌه فهم وت

ترضثبهم بتقدٌم خدمثت ذتت مستوى عثلً تعكس مستوى تلبرنثمج تلسٌثحً ومستوى تلشركه 

 .ةتلسٌثحٌ

 أنواع البرامج السٌاحٌة: 6-2

 برتمج سٌثحٌة موجهة إلى تلسٌثح تِجثنج: اوالً :

وتشمل هذه تلبرتمج تلسٌثحٌة تلموجهة لجمٌع سٌثح تلعثلم مطروحث منهم تلسٌثح من موتطنً      

تلدولة سوتء كثنوت مقٌمٌن بثلدتخل أو ٌعملون بثلخثرج وتقوم على عنثصر تلجذج تلسٌثحً تلمتوتفرة 

 ةتو تلنشثط تلمتمثل فً تٔنتقثل وتٔقثم ةوٌمكن تلتعبٌر عنهث بثنهث تلحرك سوتء دتخل أو خثرج تلدولة

لعدد من تلعوتمل وتلظروؾ تلسٌثسٌه  ةوتخضع هذه تلحرك ةعبر حدود تلدول وتلقثرتت تلمختلف

 ٌلً عرض ٔهمهث: تلعثلم وفٌمثتلتً تسود  ةوتٔجتمثعٌ ةوتٔقتصثدٌ

 ةتلدولٌ ةتلسٌثح هعلى حجم وتتجث ةتلمإثر ةتٌٔجثبٌتلعوتمل  -0

وتلعمل على تخطٌطهث وتنمٌتهث وتشجٌعهث وتعطثبهث تٔولوٌه  ثلسٌثحةتهتمثم تلدول تلمختلفه ب -0

بثعتبثرهث نقطة ترتكثز للتنمٌه تٔقتصثدٌه تلشثمله ممث ٌنعكس على زٌثدة عدد تلسثبحٌن وتٔرتفثع 

 بمتوسط مدة تقثمتهم

تٔفرتد تلطبٌعً للسفر ورؼبتهم فً تٔستزتده من تلعلم وتلمعرفه ومشثهدة تلبلدتن وتلشعوج  مٌل -1

تٔخرى وحثجتهم للرتحه تلذهنٌه وللترفٌه خثصة مع زٌثدة فرص تلتعلٌم ومث ٌترتج علٌهث من 

               ترتقثء للمستوى تلفكري وتلثقثفً

                                                                                                                                                                                     تلصنثعٌة تلمتقدمة.ثٌر من تلدول ترتفثع متوسط تلدخل ومستوى معٌشة تلفرد فً ك -2

لتروٌج وتلتسوٌق تلسٌثحً فضٕ على تنوع تلمنتج تتبثع تٔسثلٌج تلعلمٌه تلحدٌثه فً تلدعثٌه وت -3

 تلسٌثحً تلمعروض وظهور تنمثط جدٌده لهث مقومثت وجذج خثصه

تٔنتقثل تلمختلفه تلتى ترتبط  وسثبل  ةتلتطور تلكبٌر وتلمستمر فً كثفة نوتحً تلحٌثة خثص -4

 .ةوتإثر فٌهث بصوره مبثشر ثلسٌثحةب

 ةتلدولٌ ةعلى حجم وتتجثه تلسٌثح ةتلمإثر ةلعوتمل تلسلبٌت -2

– ةإتء كثنت بٌن تلدول مثل )تلعرتقٌوتلسٌثسٌه وتلحروج س تٔضطرتبثت وتلصرتعثت تلعسكرٌه -0

 .فً لبنثن تو ٌوؼسٕفٌث ةمثل  تلحرج تٔهلٌ ة( تو كثنت دتخل تلدولةتٌٔرتنٌ

 .تو مصر تسبثنٌث  تٔرهثج وعملٌثت تلتعدي على تلسثبحٌن مثل تٔحدتث تلتى جرت فً -0

ٌترتج علٌهث من  ومث ةتٔقتصثدي فً بعض تلدول تٔوربٌ وترتجع معدٔت تلنمو تلنقدي تلتضخم -1

 .ةمثل تلبطثل ةمشكٕت عدٌد

   تلى  ةتلمقدم ةتلخدمو ةتلرحل ترتفثع تسعثروللسثبحٌن  ةتلمسثفة بٌن بعض تٔسوتق تلمصدر بعد -2

 .تلمستمر فً تسعثر تلنقل تلجويتلى تٔرتفثع   ةبثٔضثف ةتلسثبحٌن فً منثطق كثٌر
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 ةتلسكثنٌ ةوتلفقر وتلزٌثد ةهبوط مستوى تلمعٌشوتلخسثبر تلتً تصثج بهث تلمإسسثت تلسٌثحٌة  -3

 ةتٔسثسٌ ةٌه ؼثلبٌة تٔستثمثرتت تلى تلبنٌممث تدى تلى توجتلتى تعثنً منهث دول تلعثلم تلثثلث 

على حجم للمجتمع من تسكثن وتعلٌم وعٕج وتلذي تثر بشكل مبثشر  ةتٔزم ةوتلحثجثت تلضرورٌ

  ة.تٔستثمثرفً مجثل تلسٌثح

 ةتلتنشٌط ووسثبل تٔعٕن وتلدعثٌ تلكثفً بثلتسوٌق تلسٌثحً وبثدوتت ةعدم تهتمثم تلدول تلنثمٌ -5

فً بعض تلدول  ةتلسثبد ةوتلصحٌ ةوتلطبٌعٌ ةوتلمنثخٌ ةثلظروؾ تلبٌبٌوكذلك عدم تٔهتمثم ب

  .وتزدٌثد نسبة تلوث تلمثء وتلهوتء بهث ةتلنثمٌ

  ةٌالداخل ةالسٌاحبرنامج  ثانياً :
 :ةالداخلٌ السٌاحةمفهوم  -ا    

هى تلزٌثرتت وتٔنتقثٔت تلتى ٌقوم بهث تلموتطنٌن دتخل حدود دولتهم ورؼم تٔتفثق على هذت     

تعرٌؾ تلسثبح تلدتخلً حٌث ٌعرؾ فً بعضهث بنثء على بٌن تلدول فً  تن هنثك تختٕفث تلمفهوم تٔ

تلمده تلتً ٌقضٌهث بعٌدت عن مقر تقثمته تلدتبم تو تلمعتثد ولؽٌر تؼرتض تلعمل وؼثلبث مث ٌشترط فٌهث 

قد تحدد بثربع لٌثلً تو تكثر  ةحٌث نجد تن هذه تلمدتعتبرت نشثطث ترفٌهٌث  وتٔ ةسثع 24تقل عن  تٔ

و تلدتخلً فً بعضهث تٔخر وفً دول تخرى ٌعرؾ تلسثبح تلمحلى ت ةخمس وفً بعض دول تلعثلم ت

ٌثخذ به فً  متر وهو مث كُهى 155ى تلؽثلج تن تكون أتلتً ٌقطعهث وتلر ةوفقث لطول مسثفة تلرحل

 .وكندت ةتٔمرٌكٌ ةتلؤٌثت تلمتحد

 :تلدتخلٌه تضم نمطٌن تسثسٌن همث تلسٌثحةٌمكن تلقول تن  ةعثم ةبصف

 ةسثع 24رحٕت ترفٌهٌه تكون مدتهث تقل من -

 ةسثع 24رحٕت سٌثحٌه دتخلٌه تكون مدتهث تكثر من -

 :ةالداخلٌ ةاهمٌة السٌاح -2

 ةفً مجثل تلفندق ةلٕستثمثرتت تلسٌثحٌ ةفً تحقٌق تلزٌثد ةتلدتخلٌ ةتتلخص تهمٌة تلسٌثح      

نتٌجة لزٌثدة  ةتلى تحقٌق تٔنتعثش تٔقتصثدي للمنثطق تلسٌثحٌ ةبثٔضثف ةوتلمطثعم وتلمحٕت تلعثم

وخلق فرص عمل  ةفً تلمنثطق تلسٌثحٌ ةحدة مشكلة تلبطثل تنخفثضتٔنفثق تلسٌثحً بهث وتحقق 

فً هذه تلمنثطق ورفع تلوعً تلثقثفً وتلفكري  ةللعثطلٌن ممث ٌإدي تلى ترتفثع مستوى تلمعٌش

 ةوتلسٌثح ةتلدتخلٌ ةوتلسٌثحً لدى تلموتطنٌن تنفسهم بثٔضثفه تلى تحقٌق تٔرتبثط تلشدٌد بٌن تلسٌثح

 ةعلى زٌثدة تلحركٌنعكس  ةتلدتخلٌ ةوتشجٌع تلسٌثح ةمن حٌث تٔهتمثم بثلمنثطق تلسٌثحٌ ةتلدولٌ

 .ةتلدولٌ ةتلسٌثحٌ

 ةروٌح عن تلموتطنٌن وتزتلة مظثهر تلتعج وتٔرهثق عن نفوسهم ممث ٌجعلهث تكثر حٌوٌتن تلت     

تنشٌط تلصنثعثت ذتت  ةتلدتخلٌ ةعلى تلعمل وتٔنتثج ومن ضمن تهتمثمثت تلسٌثح ةونشثط وقدر

تلى  ةضثفبثٔ ةوتلبٌب ةمثل تلنقل وتلبنثء وتلصنثعثت تلؽذتبٌ ةتٔرتبثط تلمبثشر تو ؼٌر تلمبثشر بثلسٌثح

 .وتنتعثشهث تٔقتصثدي نتٌجة تنفثق تلزوتر علٌهث ةتنمٌة تلمنثطق تلسٌثحٌ

 :الداخلٌه السٌاحة تأثٌراتاهم   -5

 ةتثمٌن وحدة تٔرتضً تلوطنٌ -0

 دعم تلنسٌج تلقومً للمجتمع -0

 ةتسثسٌ ةتجتمثعٌ ةكوحد ةتثكٌد تمثسك تٔسر -1

 للبلدتن  ةثلحضثربتلتعرٌؾ  -2

 تلسٌثحة خثرج تلبلد قد تستنفذهث  تلصعبة تلتًتلمحثفظة على تلعملة  -3
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 ًحساب البرنامج السٌاح: 
 عملٌة تسعٌر تلبرتمج تلسٌثحٌة:   

    من أسرتر تلشركثت تلسٌثحٌة و تحدد أسعثر تلبرتمج حسج عملٌة تسعٌر تلبرتمج تلسٌثحٌة تعتبر    

 تتفثقٌثت تلشركة مع موردي تلخدمثت تلسٌثحٌة من فنثدق وشركثت تلطٌرتن ووسثبل تلنقل" 

 :ق لتسعٌر تلبرتمج تلسٌثحٌةطر   

لٌل تلتكثلٌؾ تلثثبتة وتلمتؽٌرة لكل بند من بنود تلبرنثمج تلسٌثحً حت حسثج تلتكلفة تلفعلٌة للبرنثمج   

 .كثلنقل وتلزٌثرتت وتْقثمة

 تلبرنثمج تلسٌثحً أهم تلبنود لتسعٌر

 أجور وسثبل تلنقل   -
 أجور تلمرشدٌن حسج أٌثم عمل -

 ثتتكثلٌؾ تْقثمة وتلوجب  ـ

 عنثصر تكلفة تلبرنثمج تلسٌثحً:

 حسثج تكلفة تٔستقبثل وتلتودٌع ٌجج مرتعثة تَتً فً حسثج تٔنتقثل. -

 حسثج تكلفة تْقثمة وتْعثشة" -

 حسثج تلمزترتت تلسٌثحٌة: -

 تلتذتكر ورسوم دخول تلمتثحؾ وتلمعثرض وتلمنثطق تِثرٌة"ج أسعثر ثحس -

 حسثج تْرشثد تلسٌثحً:  -

 تكلفة تلمرشد تكون )تلٌثبثنٌة( تختلؾ تكلفة تْرشثد حسج تلمطلوج فً حثلة تللؽثت تلنثدرة كثللؽة  

  ة وتْنجلٌزٌة( تكون تكلفة عثدٌة)تلفرنسٌ ثلٌةع  

 :تحسج تٔنتقثٔت دتخل تلبلد

 :كٌفٌة حسثج برنثمج سٌثحً كثمل   

 ٌتم حسثج تٔنتقثٔت  -0

 حسثج تْقثمة -0

                                                                           حسثج تلمزترتت تلسٌثحٌة -1

 /مثال

فً باص فرد وتشمل االنتقاالت  (25) من ةمكون ةاحسب تكالٌف عملٌة االنتقال لمجموعة سٌاحٌ

 :ةوفقا للمعطٌات االتٌ ()االنتقال من المطار الى الفندقراكب ( 15) االدنى لسعتهالحد 

 دؤر 031                        تلبثصسعر  *

 دؤر 11                      تجرة تلسثبق   *

  دؤر  13    تٌٔوتءرة مندوج تٔستقبثل وتج*

 دؤر 0                  سعر حمل تلحقثبج*

 دؤر      0                  متنوعةمصروفثت *

 دؤر  01   له على عملٌة تٔنتقثعمولة تلشرك*

 /الحل

 + تجمثلً تكلفعة حمعل تلحقثبعج + تقبثلمندوج تٔس تجرة تجرة تلسثبق+ سعر تلبثص+تكلفة تلنقل = 
 ةتجمثلً مصروفثت متنوع
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 دؤر 031 تلبثصسعر  *
 دؤر 11تجر تلسثبق  *

   دؤر 13 مندوج تٔستقبثل وتلتسكٌن *تجرة
 دؤر 61 =1 × )توقؾ( 0× )حقٌبه( 0× )سثبح( 01 تلحقثبج =
 دؤر 21 = 1× )توقؾ(0 × )سثبح( 01=متنوعةمصروفثت 

 تقبثل +تجمععثلً تكلفععة حمععل تلحقثبععج+تجرة تلسععثبق+تجرة منععدوج تٔسععتلبععثصتكلفععة تلنقععل =سعععر 
 متنوعة+تجمثلً مصروفثت 

 دوالر 213  = 21 + 61+ 13+ 11 + 031=
 دؤر         65 % = 01 × 213 ربح تلشركه=

 ربح تلشركه تجمثلً تلتكلفه = تكلفة تلنقل +
 دؤر 300=  65 + 213=

 =تلبثصتلحد تٔدنى لسعة ÷ =تجمثلً تلتكلفه   تكلفة تلفرد
 دؤر  12.6  = 03 ÷ 300      

 = ةعدد تلمجموع×  =  تكلفة تلفرد     ةتكلفة تلمجموع
 دؤر 474 =  01×  12.6     
 حساب تكلفة المزارات / مثال

ة والسع شخص (25)احسب تكلفة زٌارة الحدى المزارات السٌاحٌه لمجموعة عدد افرادها     

 :ةراكب ووفقا للمعطٌات االتٌ (15كحد ادنى  )للباص الواحد 
 

 دؤر 011سعر تلبثص       

 دؤر  11 تجرة تلسثبق      

 دؤر  41تجرة تلمرشد       

 دؤر 0  مصروفثت متنوعة  

 % 01         ةعمولة تلشرك

 دؤر 03  رسوم تلمزترللفرد   
 

 الحل
 

 رسوم تلدخول×تجمثلً رسوم تلمزتر  =  عدد تلسثبحٌن  
 

=25     ×25       =555 $  

 $     45=   1×   توقف 2× سائح  25 =  متىىعحمصروفاخ 
 

+ أجمانٍ  اجمانٍ انرسىو اجرج انمرشذ  + =  سعر انثاص +  اجرج انسائك  +تكهفح انمسار

                                                                                                        متىىعح مصروفاخ

=255       +35       +65      +45      +555      =835 $  

 $       166%    =  25×   835=رتح انشركه    

 ح=   تكهفح انمسار +  رتح انشرك حاجمانٍ انتكهف

    =835  + 166  = 996.4 $ 

 انحذ االدوً نسعح انثاص÷  حتكهفح انفرد  =  اجمانٍ انتكهف

     =996    ÷15 = 66.4  $ 

 حعذد انمجمىع×  تكهفح انفرد  =   حعتكهفح انمجمى

 دوالر 1328=     25×     66.4  =       
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 برنامج السٌاحًاالٌجابٌات والسلبٌات لل 
 

 :اٌجابٌات البرنامج السٌاحً

 * تقلل مشثكل تللؽه للسٌثح وذلك بمرتفقة دلٌل سثبح من خٕل تلترجمه  

 ؼٌر مكلفه نسبٌث وذلك بسبج تٔسعثر تلمختلفة للسفر *  

 .سهولة تلحجز وضمثن تلنقل تٔمٌن *  

  تمثن تلسثبح خٕل تلسفر مع تلمجموعة  *  

 تٔقتصثد فً تلجهد وتلوقت تلذي ٌبذلة تلسثبح عند تلحجز *  

 ة مع تلمجموعةٌتوطٌد تلعٕقة تٔجتمثعٌة وتلثقثف *  

 :سلبٌات البرنامج السٌاحً

 تٔعدتد تلضخمة وكٌفٌة تلسٌطرة علٌهث تثنثء تلتنقٕت  *  

 .هثٌتمتع تلمشثرك فً تلرحلة بقدر كبٌر من تلحرٌة ٔنة مرتبط بثلمجموعة تلتً ٌسثفر مع ٔ *  

 تصمٌم برنامج سٌاحً كٌفٌة 

 مثال:  

وتلمبٌت  ث  تٌثبتعلن تلشركه عن برنثمج لرحلتهث تلى تركٌث وتلتً تشمل تجرة تلسفر بثلطثبره ذهثبث و  

وتلرحٕت  رةشٌؤتلمكٌفه وتلت لبثصثتبثلفنثدق و وجبة تفطثر وؼذتء وعشثء ومصثرٌؾ تٔنتقثٔت وت

 ، وفً تدنثه مثثل على ذلك.تلدتخلٌه فً تلبلد تلسٌثحً

 (( برنثمج سٌثحً تلى تركٌث ))                              

 الٌوم االول     

تلسثبعه صبثحث وتنثول وجبة تلؽذتء فً تحد تلمطثعم  سثعةتٔنتقثل جوت من بؽدتد تلى دمشق تل  

 تلشعبٌه بدمشق ثم تلتوجه تلى مدٌنة حلج لتنثول تلعشثء وتٔقثمه فً تلفندق

 الٌوم الثانً    

 ةتلى تنطثكٌتجرتءتت تلدخول نتوجه وبعد تنهثء ة تلتركٌ ةبعد تٔفطثر نتوجه تلى تلحدود تلسورٌ  

 .فً فندق هٌلتون ةلتنثول وجبة تلؽذتء ثم نتوجه تلى مرسٌن لتنثول تلعشثء وتٔقثم

 الٌوم الثالث   

فً مدٌنة مرسٌن وتلتوقؾ لمدة سثعتٌن للتسوق ثم تلذهثج تلى ترطوس لتنثول تلؽذتء  ةجوله سٌثحٌ   

تلى تلفندق لحٌن  ةعلى ضفثؾ تلشٕٔت ثم زٌثرة بوتبة كٌلوبثترت وتلكهؾ وزٌثرة تلمدٌنه ثم تلعود

 .لمدة ثٕث سثعثت ةفً تلبحر وسهر ةتلقثرج مع جول على ظهرن وٌكوتلذي  موعد تلعشثء 
 

 الٌوم الرابع   

بعد تٔفطثر تلتوجة تلى تلقرٌة تلفندقٌة مٌس وفً تلطرٌق تلتوقؾ فً مؽثدرة تلجنة وجهنم       

وسط تلبحر وفً تلمسثء  وتلتوقؾ فً مؽثرتت تلتمثثٌل وتلنحت وتلركوج بثلقثرج لزٌثرة تلقلعة فً

 .فً تلمنتجع ةحر ةعشثء ولٌل

 الٌوم الخامس  

ٌوم حر فً تلمنتجع لحٌن موعد تلؽذتء وفً تلمسثء تلعودة تلى مرسٌن تلى بعد تٔفطثر قضثء     

 .تلى تلفندق ةفندق تلهٌلتون تلعشثء فً تحد تلمطثعم ثم تلعود

 الٌوم السادس

 تلى دمشق لٕقٕع تلى بؽدتد ةلعودت    
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 السادس اسئلة الفصل
 

 ؟عرف البرنامج السٌاحً وماهً اهداف هذا البرنامج 1س

 
 ؟ةتكلم عن انواع البرامج السٌاحٌ 2س
 

 ؟ماهً ممٌزات البرنامج السٌاحً  3س
 

 ؟وضح مكونات البرنامج السٌاحً  4س
 

 ؟لتنفٌذ البرنامج السٌاحً  ةتكلم عن الخطوات التً تتبع من قبل الشرك  5س
 

 ؟ةعلى ماذا ٌتوقف نجاح تنفٌذ العملٌات السٌاحٌ 6س
 

 ؟ماهً مراحل اعداد البرنامج السٌاحً  7س
 

 ؟ةالسٌاحٌتكلم عن انواع البرامج  8س
 

فردا وتشمل االنتقاالت فً  (45 )مكونه من ةسٌاحٌ ةاحسب تكالٌف عملٌة انتقال لمجموع 9س
 راكب علما ان االنتقال من المطار الى الفندق  وفقا المعطٌات التالٌه: ( 35)باص سعته 

 دوالر   555 اص  سعر الب    
 دوالر    65 ئق  اجرة السا    
  دوالر 75اجرة مندوب االستقبال والتسكٌن     

 دوالر   5 حمل الحقائب سعر     
 دوالر    2  متنوعةفات مصرو    

 25   لة الشركه على عملٌة االنتقالعمو    
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 تلمصثدر
 تلمرتجع تلعربٌة

دتر تلبركة للنشر  –"إدترة وكثٔت وشركثت تلسٌثحة وتلسفر"، 0111، تلحوتري، نضثل عبثس -0
 تلطبعة تٔولى. ،عمثن تٔردن  –وتلتوزٌع

جمهورٌة مصر تلعربٌة  –مإسسة تلثقثفة تلجثمعٌة،تٔسكندرٌة  "تلتخطٌط تلسٌثحً،" تلروبً، نبٌل -0
0756. 

عمثن -دتر تلصفثء للنشر "ً مجثل تلتخطٌط تلعمرتنًـــدرتسثت تطبٌقٌه ف"محمد جثسم  تلعثنً -1
 تلطبعه تٔولى. 0117 -تٔردن

 تٔردن  ،عمثن  ،لٌثزوري تلعلمٌة للنشر وتلتوزٌعدتر ت – "ثقثفة تلمإمن " 0117 ، بشٌر،تلعٕق -2
 تلطبعة تٔولى. 0117-تلرٌثض تلسعودٌه ة"تخطٌط تلبرتمج تلسٌثحٌ"تلعٌسى فهد محمد -3
-تلموصل -"تلسٌثحً بمنظور جؽرتفً معثصرتلتخطٌط " ،0117، تلسمثك محمد تزهر سعٌد -4

 تلعرتق 
ر ــة للنشــــدتر تلرتٌ –"ةـــثت تلسٌثحٌــــم تلمعلومــــنظ "-نــــثم حســـــــعص تلصعٌدي -5

 .0100تٔردن –عمثن–وتلتوزٌع
 –دتر تلفكر تلجثمعً  -"تلتخطٌط تلسٌثحً ومهثرتت تلتخطٌط تلسٌثحً"محمد   –تلصٌرفً  -6

 .تلطبعه تٔولى 0117ح انعرتُجمهورٌة مصر  –تٔسكندرٌة 
 تٔردن ، عمثن،تلورتق للنشر وتلتوزٌع "تصول صنثعة تلسٌثحة " 0117، تلطثبً، حمٌد عبد تلنبً -7

 دتر تلٌثزوري تلعلمٌة للنشر  -"وسثبل تٔتصثل تلسٌثحً"-ر، نعٌم ، تٌم ، عبد تلجبثرــــتلظثه -01
                                                                 . 0116تٔردن  –عمثن  –وتلتوزٌع      
ة تلنٌل تلعربٌة للطبثعة ــــــمجموع–" مبثدىء تلسٌثحة"ق ـــــرعبد تلخثلـــــــتلسٌسً، مثه -00

 تلطبعه تٔولى.0110جمهورٌة مصر تلعربٌة  –وتلنشر تلقثهرة 
  0767انعراق، بؽدتد،   "تلتخطٌط تلسٌثحً"تلمشهدتنً، خلٌل تبرتهٌم تحمد ، - 00
ث ـــدتر تلرض –() دلٌل تٔجهزة تلمحلٌة  -ة ــــٕح تلدٌن تلسٌثحة تلمستدتمـــً، صــــــخربطل - 01

 2002سورٌث –دمشق  – 1ط  –للنشر
 دتر كنوز للمعرفة وتلنشر وتلتوزٌع  – "إدترة تلفنثدق تلنشثط تلسٌثحً "فً –عبودي، زٌد منٌر -02
 تلطبعة تٔولى. 0115تٔردن  –عمثن  –دتر كنوز تلمعرفة للنشر وتلتوزٌع    
تخطٌط مكثنً شثمل  "تلتخطٌط تلسٌثحً؟" 0777، ، عثمثن محمد ، سعد ، بنٌتث نبٌلؼنٌم -03

 0ط  تٔردن. –عمثن  –دتر صفثء للنشر وتلتوزٌع  –ومتكثمل
 .سورٌث –دمشق "تلجمعٌة تلجؽرتفٌة تلسٌثحٌة ن  "مبثدى تلسٌثحة"  0110 ندٌم، شمسٌن -04
تلتخطٌط تلسٌثحً وتثره فً منثطق وموتقع تلترتث تٔثري  " - 0101، كبثشً حسٌن  ،ةقسٌم -05

 .-تلسعودٌه–تلرٌثض  -مجلة جثمعة شندي -"
 تٔسترتتٌجٌة للتنمٌةد تلخٌثرتت صنثعة تلسٌثحة كثح"  0114، مصطفى ٌوسؾ كثفً، -06

 سورٌث  –دمشق  -دتر تلفرتت للنشر وتلتوزٌع   "تٔقتصثدٌة
  0ـ عمثن ـ تٔردن ط دتر كنوز تلمعرفة للنشر "صنثعة تلسٌثحة" 0115، تحمد محمود مقثبلة، -07
 تلعرتق –بؽدتد  –تلمكتج تلجثمعً تلحدٌث  "تلتخطٌط  تلسٌثحً"  0117، مإمن، محمد عمر -01

   0ط
 تلعرتق  -مجلة جثمعة بثبل -مستوى نتثبج تلتخطٌط تلشثمل وتلمبرمج ، 0117، هثشم عقٌل قثسم -00
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