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مقدمة
أصبحت السياحة

Tourism

بمعظم المقاييس أكبر الصناعات في العالم .1لم تعد السياحة قطاعا ً بالغ األهمية

لتأثيرها البارز إجتماعيا ً وثقافيا ً واقتصاديا ً فحسب ،بل لكونها أيضا ً صناعة متسارعة النمو ،حيث أنه من
المتوقع تضاعف حجمها خالل العقد القادم .فضالً عن آثارها على الحياة االجتماعية والثقافية والبيئية ،فإن
آثارها االقتصادية هائلة .ترى المنظمات والهيئات سواء العالمية أو المحلية أن السياحة هي بمثابة مصدر دائم أو
النفط الذي ال ينضب ،والذي يمكن من خالله توليد الثروات وجذب العملة األجنبية .صناعة السياحة اليوم
صناعة مزدهرة ،تهدف إلى منح دفعة إضافية للنشاط االقتصادي من خالل تشجيع المؤسسات الصغيرة
والصناعات التقليدية ،ناهيك عن تنشيطها لقطاع الخدمات (النقل ،المطاعم ،الفنادق ... ،وغيرها) .إضافة إلى
ذلك تعرض الصناعة السياحية فرصا مميزة للمجتمع ،تتيح من خاللها إمكانية االستمتاع بفضاءات سياحية
متنوعة ومفيدة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الراحة والترفيه ،والتعرف على ثقافات ومعارف جديدة ،وكسر
روتين الحياة اليومية .ومن جهة أخرى تلعب الصناعة السياحية دورا بارزا في خلق نوع من التوافق االجتماعي
والثقافي عن طريق تبادل الثقافات والتقاليد واألعراف بين مختلف الشعوب.
ومن هنا تنامى االهتمام بالسياحة من قبل الباحثين والمختصين في المجال العلمي ،باعتبارها أحد أهم المتطلبات
األساسية والضرورية لتحقيق التنمية المستدامة ووسيلة فعالة للمساهمة في دفع عجلة النمو االقتصادي وترقية
المجتمع بصفة عامة .وفي دراستنا هذه نهدف إلى تعريف طالب االقتصاد من خالل دراسته لمادة اقتصاديات
السياحة بالمبادئ االقتصادية األساسية للسياحة كنشاط وصناعة .وعليه تشتمل المادة العلمية على دراسة السوق
السياحي بجانبيه الطلب والعرض ،وتنبؤات اتجاهات الطلب وأهميته على المستويين الجزئي والكلي .كما تتناول
دراسة الظواهر االقتصادية المترتبة على األنشطة السياحية ،اآلثار االقتصادية للسياحة على مستوى االقتصاد
الكلي ،وأساليب التحليل االقتصادي المستخدمة .هذا وتركز المادة تطبيقاتها على السياحة في المملكة العربية
السعودية مع تحليل المقومات والتحديات والسياسات التنموية.

 1وفقا لتصنيفات منظمة السياحة العالمية ).World Tourism Organization (WTO
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 -1مفهوم السياحة
1-1

مقدمة:

لم تكن السياحة ظهارة اجتماعية حديثة ،فهي قديمة قدم تاريخ اإلنسان نفسه ،حيث عرفها اإلنسان منذ نشأته
األولى .وقد وردت السياحة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ،وصنفت السائحين ضمن الفئات التي
وعدها هللا سبحانه وتعالى بالجنة ،حيث يقول الخالق عز وجل التَّائِبُونَ ْال َعابِ ُدونَ ْال َحا ِم ُدونَ السَّائِحُونَ الرَّا ِكعُونَ
ُوف َوالنَّاهُونَ َع ِن ْال ُم ْن َك ِر َو ْال َحافِظُونَ لِ ُح ُدو ِد َّ
هللاِ َوبَ ِّش ِر ْال ُم ْؤ ِمنِينَ  .2كما قال تعالى:
َّاج ُدونَ ْاآلَ ِمرُونَ بِ ْال َم ْعر ِ
الس ِ
أفلم يسيروا في األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم .3وورد في األحاديث الصحيحة قول
الرسول الكريم "إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل هللا تعالى" .وقال اإلمام ابن تيمية" :ما يفعل أعدائي بي؟ إن
قتلوني فقتلي شهادة ،وإن حبسوني فسجني خلوة ،وإن نفوني فنفيي سياحة".
السياحة لغة الضرب في األرض ،فيقصد بها السير واالنتقال من مكان إلى مكان آخرر داخرل الدولرة أو اإلقلريم أو
العالم بغرض تحقيق إشباع معين ال يدخل فيه العمل أو الحررب أو اإلقامرة الدائمرة كمرا يخرر منره أيضرا ً اإلقامرة
بغرض العبور .والسياحة في اإلسالم معناها الذهاب في األرض للعبادة ،والنظر والتأمل في األشياء التري خلقهرا
هللا عررز وجررل ،والتمتررع بدثررار قدرترره سرربحانه .وقررد جعررل هللا تبررار وتعررالى فرري نفررس كررل إنسرران نرروازع كثيرررة،
منها البحث عن الحقيقة ،وتدقيق النظر في األشياء من حوله ،والشغف بمعرفة المجهول ،وغير ذلك مرن الردوافع
التي يصبح الشخص من أجلها سائحاً .وكذلك في اللغات الالتينية تشتق كلمة  Tourismمن  To tourأي يدور
أو يجول.
إن تعريف السياحة مهم في عملية إنشاء الهيكل العام الممثل لهذه المادة ،ولتحديد قيمة وأثارهرا المتبادلرة السرياحة
بدقة .وقد اتضح من استعراض العديد من التعاريف ظهور عدد من المشكالت الخاصة بتحديرد مفهروم السرياحة.
أبرزت الدراسات السياحية الكثير من التعاريف لمفهوم السياحة .تؤكد هذ االختالفرات عردم وجرود اتفراق منهجري
بين الباحثين ،مما يحتم ضرورة وضع هيكل مفاهيمي لتعريف السياحة ،مع تحديرد المفهروم الرذي سريتم تبنيره فري
هذه الدراسة.
لم يكن هنرا تعريرف عرام موحرد للسرياحة حترى عرام 1993م حرين قردمت منظمرة السرياحة العالميرة  WTOذلرك
التعريررف .اسررتخدمت الكثيررر مررن التعرراريف لوصررف السررياحة ،والترري كانررت جميعهررا تشررير إلررى صررفات جوهريررة
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القرآن الكريم ،سورة التوبة ،اآلية .113
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القرآن الكريم ،سورة يوسف ،اآلية .109
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متماثلة على الرغم من اختالف إطارها المفاهيمي .كان هنا اخرتالف كبيرر حرول إمكانيرة وجرود تعريرف موحرد
ينطبرق علررى مصررطلح "السررياحة" و"السررائح" .وفرري هررذا الصرردد يشررير ثيوبالررد  Theobald 1994إلررى أنرره مررن
الصعب جداً تعريرف السرياحة بدقرة ،الخرتالف معناهرا لردى مختلرف األشرخاي .هرذا ويردعي ريسرنجر بأنره "مرن
الصعب للغاية تعيين تعريف دقيق يعطي تفسيراً وافيا ً وذا معنى للسياحة ،وذلك ألن هذا المفهوم متشعب ومتسرع
ومتعدد اإلتجاهات" ( ،Reisinger 2001ي .)1
وتأييداً لرأي ماكنتوش  ،McIntosh et al. 1995فإنه يتعين األخذ بكافة النواحي المتعددة للسياحة وبتداخالتها
مع األنشطة المختلفة األخرى ،لفهم مدى صعوبة وجود تعريف موحد عالمي للسياحة .هذا ويوضح الشركل 1-1
اإلطار العام لمفهوم السياحة كمرا صروره ماثيسرون ووال  ،Mathieson & Wallوالرذي يتضرح مرن خاللره أن
السياحة تشتمل على ثالثة عناصر أساسية ( ،1992ي:)11


عنصر ديناميكي (حركي) يتضمن السفر إلى منطقة أو مناطق معينة.



عنصر ستاتيكي (ساكن) يتضمن البقاء في المنطقة المضيفة.



عنصر سببي (تبعي) ناتج عن العنصرين السابقين ،والذي يهتم بالتأثير الذي يحدثه السائح مباشرة أو غيرر
مباشرة في األنظمة االقتصادية والطبيعية واالجتماعية.

وبذلك فإن السياحة تتضمن جانب اقتصادي يتمثل في مجموعة من المتغيرات االقتصادية التي تترأثر مرن خرالل
تأثير اإلنفاق السياحي واستعداد الدولة الستضافة السياح ،كما تتضمن جانب طبيعي يتمثرل فري حركرة وترنقالت
األفرراد مرن أمراكن إقررامتهم إلرى أمراكن أخرررى مرن أجرل الترررويح عرن الرنفس أو أغررراض أخررى ،وكرذلك جانررب
اجتماعي سلوكي ينشأ عن اختالط األفراد باألنظمة االجتماعية في الدولة المضيفة.
 1-2اإلطار املفاهيمي لتعريف السياحة:
حاول الباحثون عبر الزمن تقديم مفهوم شامل للسياحة .ويرجع تاريخ تلرك المحراوالت إلرى عرام 1910م ،عنردما
وصررف تشرروالرد  Schullardالسررياحة مررن وجهررة نظررره االقتصررادية قررائالً" :مجمرروع العمليررات ذات الطبيعررة
االقتصادية والتي ترتبط مباشرة بالدخول ،والبقاء والتحر الذي يقوم به األجانب داخل أو خار دولة معينرة أو
مدينة أو إقليم" ( ،Jayaplan 2001ي .)5هذا وتعتبر معظم الدراسات أن أوقيليفري 1933( Ogiliveم) يعرد
من أوائل الباحثين في وصف مصطلح السائح .وقد فسره بأنه شخص تتوفر في تحركاته حالتين:
 غياب الشخص عن موطنه لفترة قصيرة نسبيا ً وال تتجاوز العام الواحد.
 إنفاق الشخص خالل غيابه عن الموطن من ماله غير المكتسب من مكان الزيارة.
5
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يؤكد االقتصاديان السويسريان هونزيكر وكرابف  Hunziker & Krapf 1942بأن السياحة هي "مجموع
الظواهر وا لعالقات الناشئة عن السفر والبقاء في مكان غير مكان الموطن بالكيفية التي ال تقود إلى إقامة دائمة
أو االرتباط بأي نشاط للكسب المادي" ،(Kamra & Chand 20021ي.)31
الشكل  1-1إطار مفاهيمي للسياحة

العنصر الحركي

الطلب
السائح :
أنواع السياحة

خصائص وجهة السفر
قضايا بيئية

خصائص السائح
فترة اإلقامة (الرحلة)

الهيكل االقتصادي

طبيعة
النشاط السياحي

مصادر
الضغط

المنظمات السياسية
مستوى التنمية
السياحية

مستوى االستخدام

الطاقة
االستيعابية

المنظمات والهيكل
اإلجتماعية

العنصر الساكن

وجهة
السياحة

مستوى االشباع
السياحي
الخصائص
اإلجتماعية/االقتصادية

آثــــــــار الســياحة

إجتماعية

اقتصادية

طبيعية

العنصر السببي

التحكم في اآلثر

تحكم هندسي

سياسات
االستراتيجيات
اإلدارية

دليل معلومات
الطاقة االستيعابية

التمويل

المصدر ،2891 ، Mathieson and Wall :ص 21

 4تبنت المؤسسة الدولية للخبراء العلميين في السياحة ) International Association of Scientific Experts (AIESTهذا التعريف.
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وتعقيبا ً على تعريف أوقليفي السابق ،يقول كوهين بأنه تعريف "يترجم االختالف الموجود في التعاريف
األخرى خاصة تلك التي تبين أن السائح الذي يعتبر مسافر للمتعة والترفيه هو من الناحية االقتصادية مستهلكا ً
وليس منتجاً" ( ،Cohen 1974ي .)529هذا بينما يعرف كوهين السائح بأنه "المسافر طواعية ومؤقتا ً ناشداً متعة
التغيير وغير المألوف لفترة طويلة نسبيا ً في رحلة كاملة غير دورية (المرجع نفسه ،ي.)533
تعرف سميث السائح بأنه "شخص متفرغ مؤقتا ً يختاار يياارم منااع د ياد واع مبغرا درار
(1989

تتردار الترييار"

 ،Smithي .)1هذا وقد ذكرت سرميث ثالثرة عناصرر رئيسرية للسرياحة وهري :وقرت الفرراد ،دخرل محردود،

وقرارات محلية إيجابية .وكما نعلم فإن الوقت يعتبر موردا اقتصاديا هاما ونادرا ،لكونره محردد بصرورة مطلقرة
( 21ساعة /يوم) 5.ومن وجهرة النظرر االقتصرادية ينقسرم الوقرت إلرى وقرت العمرل المخصرص للعمرل مقابرل أجرر
محدد ووقت الفراد الذي يتمثل في الفرق بين الوقت المتاح للفرد وبين وقت العمل ،أي الوقت الرذي ال يخصرص
للعمل .وقد قدم هال وبيج ) Hall& Page (1999نموذجا ً للعالقة بين وقت الفراد والترفيه والسياحة كما في الشكل
الموضح بيانيا ً ( .)1-1يرى هال وبيج أن وقت الفراد "يعبر بصفة عامة عن الوقت المتبقي بعرد كرل مرن العمرل
واإلنتقررال مررن وإلررى العمررل والنرروم والواجبررات الشخصررية والمنزليررة"

(2003

 ،Medlikي .)101هررذا بينمررا يعرفررا

الترفيه بأنه استخدام مخصوي لوقت الفراد ،وهو"نشاط يزاول خالل وقت الفراد ويتضرمن السرفر والسرياحة"
(المرجع نفسه ،ي .)139
الشكل  1-2العالقة بين الفراغ والترفيه والسياحة

العملالعمل

السياحة
وقت الفراغ

الترفيه

سياحة
الترفيه

سياحة
األعمال

الفراغ
الفعلي

المصدر ،2888 ، Hall and Page:ص 4

5

السياحة
السياحة

للمزيد يمكن الرجوع إلى :الخولي ،سيد فتحي أحمد (1999م).
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في دراسة سابقة ،عرف بروكرارت وميردليك السرائح علرى أنره "شرخص يسرافر خرار روترين الحيراة االعتياديرة،
وروتين العمل االعتيرادي ،منفقرا ً مالره لرذلك" ( ،Burkart & Medlik 1974ي  .)39كمرا ويسرجال خمرس خصرائص
للسياحة من منظور مفاهيمي ،وهي:
 السياحة هي مزيج من الظواهر والعالقات.
 هذه الظواهر والعالقات تنشأ من حركة األشخاي والتي تحتروى عنصررين :عنصرر دينرامكي (حركري)
وهو الرحلة ،وعنصر ستاتيكي (ساكن) وهو اإلقامة.
 الرحلة واإلقامة يكونان إلى أو في مكان خار المكان الطبيعي للمعيشة والعمل.
 السياحة ذات صفة مؤقتة وقصيرة المدى.
 السياحة تكون لغرض ال يرتبط بالعمل المدفوع.
وقبوالً بتعريف هونزيكر وكراف السرابق ،عرفرت الرابطرة الدوليرة للخبرراء العلميرين فري السرياحة السرياحة بأنهرا
"مجموعة العالقات المتبادلة والظواهر التي تنشأ من سفر الناس وبقائهم في أماكن ليسرت محرل إقرامتهم الدائمرة،
وال مكان عملهم ،سواء لقضاء وقرت الفرراد أو األنشرطة المقترنرة بالعمرل أو الدراسرة" ،Vanhove 2005( 6ي.)2
ويذكر نابي أن السفر يمكن أن يعتبر كالسياحة إذا استوفى ثالثة حاالت :السرفر المؤقرت ،حريرة االختيرار ،ليسرت
للعمل بأجر .ولذلك فقد عرف السياح بأنهم "أناس يسافرون لمتعة السفر ،ليس حبا ً في االستطالع ،إنما لكونهم ال
يملكون شيء أفضل من ذلك لفعله ،وحتى لبهجة التباهي بها بعدئذ" ( ،Nabi 2000ي.)30
وفقا ً لقاموس وبستر ،فإن السياحة تعني "الرحلة التي يعود منها الفرد إلى مكان مغادرتره مرن رحلرة كاملرة تكرون
عررادة للعمررل أو لالسررتمتاع أو للتعلرريم والترري يررزور خاللهررا عرردة أمرراكن والترري يضررع خطررة ألجلهررا" (
1961

Webster’s

 ،Dictionaryي  .)2112ويعرررف قرراموس أوكسررفورد السررياحة بأنهررا "نظريررة ممارسررة السررفر والسررياحة

للمتعررة" ،وهرري "األعمررال الخاصررة بجررذب السررياح وترروفير السرركن ووسررائل التسررلية لهررم" (

Oxford English

 ،Dictionary 1989ي  .)306وبالمثل يقدم قاموس هيريتج األميريكي السياحة على أنها "ممارسة السفر للمتعرة"،
و"االعمرال الخاصرة بتروفير الررحالت السرياحية والخردمات للسرياح"

( ،American Heritage Dictionary 2000ي

.)1213

 6ناقشت الـ  AIESTهذا التعريف بمناسبة اللقاء السنوي للهيئة بكارديف في عام  1911وقد تم الموافقة عليه من قبل الهيئة.
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 1-3تعريف املنظمات واهليئات املتخصصة للسياحة:
كان عردم وجرود تعراريف شرائع للسرياحة محرل اهتمرام البراحثين فري هرذا الحقرل مرن الدراسرة .وكران هنرا اهتمرام
واضح لضرورة وضع إطار مفاهيمي للسياحة .وقد عالجت الحكومات والمنظمات هذه المشكلة ،فكان أن قردمت
لجنة عصبة األمم  League of Nations Committeeأولى الخطروات لتعريرف السرياحة فري عرام 1932م ،لتعبرر عرن
السائح بأنه الفرد الذي "يزور دولة غير تلك التي يعيش فيهرا لمردة أربعرة وعشررين سراعة علرى األقرل" (

Leiper

 ،1979ي .)393
أوصررى االتحرراد الرردولي لمنظمررات السررفر الرسررمية

The International Union of Official Tour Operators

)-(IUOTOمنظمررة السررياحة العالميررة اآلن -بتعريررف للسررياحة فرري المررؤتمر األول لحمررم المتحرردة للسررياحة والسررفر،
والمنعقد في روما 1963م .كما اقترح أنه يمكن وصف مصطلح السياح بأنهم "الزوار المؤقتون ألربعة وعشررين
ساعة على األقل لغرض الترفيه (استجمام ،رياضة ،إجازة ،صحة ،دراسة ،دين) أو للعمل ولحقارب ولمهمة أو
إجتمرراع"

(& Chand 2002

 ،Kamraي .)35تررم فحررص هررذا التعريررف مررن قبررل خبررراء األمررم المتحرردة وأجيررز فرري

1969م .اسررتخدمت وكالررة مراجعررة المرروارد السررياحية القوميررة

The National Tourism Resources Review

 Commissionفي 1923م مصطلح "سرائح" لوصرف "الفررد الرذي يسرافر بعيرداً عرن مسركنه لمسرافة  50ميرل علرى
األقل للعمل ،والمتعة ،واألمور الشخصية ،أو ألسباب أخرى باسرتثناء االلترزام بعمرل ،سرواء بقري لليلرة واحردة أو
عاد في نفس اليوم" ( ،McIntosh et al. 1995ي.)11
تمخض عن التعاريف السابقة وجود عدد من ا إلشكاليات .لقد كان هنا اتفراق نسربي حرول نوعيرة األنشرطة التري
يتعين تضمينها في مفهوم السياحة .وبطبيعة الحال ،فقد أخرذت المفراهيم المختلفرة خطوطرا ً مختلفرة اختالفرا ً جرذريا ً
فيمرا يتعلرق بأربعررة عناصرر ،ووضرعها كقيررود علرى المفهروم :الغرررض مرن الرحلرة ،المسررافة ،وطرول الرحلررة .إن
تحديد مسافة معينة للرحلة ولتكن من  50إلى  100ميل يقصر السياح في أولئك القادمين مرن الوجهرات الدوليرة،
متجاهالً السفر داخل حدود الدولة الواحدة .هذا بينما البد من تصميم تعريف للسياحة بالمعناها العام بحيث ينطبق
على السياحة الدولية والمحلية.
أخذاً في االعتبار بالسائح العابر  Excursionistأو زائر اليوم الواحد ضمن إطار السرياحة يبرين أن الشرخص الرذي
يسافر ويزور مكان غير ذلك الذي يقيم فيه عادة ألقرل مرن أربعرة وعشررين سراعة يتعرين اعتبراره سرائح .وعليره
يمكن القول بأن السائح هو الزائر الذي يقضي رحلة لالستمتاع أو ألي سبب آخرر بعيرد عرن مكران معيشرته لفتررة
قصيرة نسبية .وكما يالحظ فإن من الصعوبات التي تواجه عملية دراسة السياحة تتمثل أساسا ً في كيفية تعريفها.
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كما ويمثل الغرض من الرحلة أو الزيارة موضوع محروري آخرر للنقراش والنقرد .حصررت الكثيرر مرن التعراريف
الغرض األساسي من وراء السفر والسياحة في الترفيه وقضاء وقت الفراد .ذلك في الوقت الذي يضيف البعض
أهدافا ً أخرى كاألعمال واألنشرطة المتخصصرة والصرحة والردين وأغرراض أخررى .وقرد وضرحت هرذه التعريرف
أيضا ً بأن "األغراض األخرى" البد وأن ال تشتمل على ممارسة وظيفة أو الحصول على عوائد مادية من مكران
الزيارة .ويقرر جافاري متجاهالً الغرض من الزيارة بأن "السياح هم أفراد يرحلون مؤقترا ً ويسرافرون عرادة إلرى
مواقررع مححرردة سررلفاً ،وبغررض النظررر عررن الهرردف مررن رحلررتهم فررإنهم يسررتهلكون المنتجررات السررياحية أثنرراء سررفرهم
ويعودون إلرى مروطنهم بعرد فتررة قصريرة بصررف النظرر عرن مردى تحقيرق اإلشرباع أو الهردف الرذي توقعروه مرن
الرحلة" ( ،Jafari 1794aي .)23
اقتررح المرؤتمر الردولي إلحصرائيات السرفر والسرياحة

2

The International Conference on Travel and Tourism

 Statisticsمصطلح السائح لزوار الليلة الواحدة فأكثر .هذا بينما توصل إلى أن كلمة زائر تشتمل على كال السائح
وزائرر اليروم الواحرد لتمثرل المفهروم األساسري الخرراي بالدراسرة اإلحصرائية للسرياحة .ولهرذا فقرد خلصرت منظمررة
السررياحة العالميررة إلررى أن "السررياحة تشررتمل علررى أنشررطة األفررراد المسررافرين والبرراقين فرري أمرراكن خررار بيئررتهم
االعتيادية ليس ألكثر مرن سرنة كاملرة لقضراء وقرت الفرراد ولحعمرال وألغرراض أخررى

(1995

 ،WTOي.9)12

ويحصر التعريف الرحلة السياحية في تلك التي ال تكون ألكثر من سنة ،وذلك ألن الشخص الذي يقريم فري مكران
معين ألكثر من سنة البد وأن يعتبر مقيم وليس سائح.
تعرف دراسة سياسة السياحة القوميرة األمريكيرة

The American National Tourism Policy Study

السرياحة بأنهرا

"تصرررفات أو أنشررطة االفررراد الررذين يقومررون برررحالت لمكرران أو أمرراكن خررار مجررتمعهم ألي غرررض مررا عرردا
االرتباط اليومي من وإلى العمل" ( ،Zhang 2001ي .)13كما وقد اقترحت لجنرة السرياحة والترفيره
Committee

Tourism and

 Leisureأن "السررياحة تتشرركل مررن األنشررطة والتسررهيالت والخرردمات والصررناعات الترري تجعررل مررن

عمليات السفر من النقل ومنشدت األكل والشرب والتسرلية والترفيره والخبررة التاريخيرة والثقافيرة وأمراكن الجرذب
السياحي والشحن والخدمات األخرى متوفرة للمسافرين بعيداً عن موطنهم"( ،Dondo et al. 2002ي.)192

 7المنعقد بأوتاوا في 1991م.
1
يعد هذا التعريف من أكثر التعاريف استخداما ،والذي تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة The United
Nations Statistical Commissionفي إجتماعها السابع والعشرين بنيويورك ( 22فبراير 3-مارس 1993م).
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 1-4إشكالية تعريف السياحة بني الباحثني:
كان هنا عدة اختالفات بين الباحثين حول السياحة ،فنجد ترويزي  Troisiيقصر تعريفه للسياحة على االنتقال
المؤقت للفرد قائال أن السياحة هي "انتقال مؤقت من مكان آلخر ليسرت غايتره تحقيرق الرربح" (دعربس،2002 ،
ي .)13وكرذلك يضريف مرورجنرو  Morgenrothعنصررر األهميرة الثقافيرة للسررياحة إلرى االنتقرال المؤقررت،
باإلشارة إلى أن السياحة هي "حركة األشخاي الذين يبتعدون عن مقر إقرامتهم الدائمرة لمكران آخرر طالمرا كرانوا
يستخدمون اإلمكانيات االقتصادية والثقافية ،مرضريين برذلك مطالرب الحيراة أو الثقافرة أو الرغبرات الشخصرية أيرا ً
كان نوعها" (المرجع نفسه ،ي.)15
تؤمن مجموعة من الباحثين بأن السياحة هي صناعة خدمية تهتم بالمسرافرين أثنراء إقرامتهم خرار مروطنهم .وقرد
سبقت اإلشارة إلى أن السياحة هي الصناعة األولرى فري العرالم وفقرا ً لمنظمرة السرياحة العالميرة .يعتبرر جرافري أن
السياحة هي صناعة ،مقدما ً تعريفا ً جيداً لذلك يوضح فيه أن "السياحة هي دراسة لرجل بعيد عن عاداته وسرلوكه
االعتيرررادي ولرحلرررة تجيرررب احتياجاتررره ولدثرررار التررري يحررردثها هرررذا الفررررد وهرررذه الصرررناعة فررري البيئرررة المضررريفة
إجتماعية/ثقافية واقتصادية ومادية" ( ،Jafari 1977ي .)9هرذا ويعررض جررين وود السرياحة علرى أنهرا "صرناعة
متعددة كبيرة فوق العادة" ( ،Greenwood 1989ي .)122وفي دراسرة سرابقة لره (1926م) تعامرل جررين وود مرع
السياحة كصناعة متخصصة ذات خصائص متميزة.
على الرغم من كون ليبر ) Leiper (1979يعتقد بأن السياحة كصناعة تحتوى علرى منشردت ومنظمرات وتسرهيالت
تشبع احتياجات خاصة للسياح ،غير أنه ذكر عدد من المحللين الذين يؤكردون علرى أن السرياحة ليسرت بصرناعة،
مؤيدين في المقابل أن السياحة في الواقع إنما تحتوي على العديد من الصناعات المرتبطة مع بعضها البعض من
خالل دورها في إمداد السياح باحتياجاتهم .ويؤكد شادويك أيضا ً بأن السياحة هي صرناعة ،مقررراً ذلرك فري قولره
"إنها تجربة استخدام كلمتين :السفر والسياحة ،كل على حردة أو مرزيج منهمرا لوصرف ثالثرة مفراهيم (

Chadwick

 ،1994ي:)65
 حركة األفراد
 قطاع اقتصادي أو صناعة
 نظام متسع لعالقات متداخلة بين األفراد واحتياجاتهم خرار مجرتمعهم والخردمات التري تعمرل علرى تلبيرة
تلك االحتياجات بتوفير المنتجات".
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هذا بينما يتخذ باحثون ومؤلفون آخرون وجهات نظر مختلفة .يرجع ريسينجر صعوبة إطالق إسم صرناعة علرى
السرياحة إلررى كررون السرياحة هرري فرري األصرل عبررارة عررن أنشرطة وخرردمات .ويررذكر بأنره "طالمررا أن هررذه األنشررطة
والخرردمات تمثررل عرررض السرروق (يمثررل السررياح جانررب الطلررب) وأنهررا جررزء مررن االقتصرراد ،فإنرره يمكررن وصررفها
كصناعة" ( ،Reisinger 2001ي .)3هذا بينما يحدد ميل وموريسون صعوبة التفكير في السياحة كصناعة مؤيدان
رأيهما بتعريف ويل ( )Well 1989للصناعة على أنها "عدد من المنشدت التي تنتج سلع وخدمات متشابهة ،ولذلك
فهي في تنافس مع بعضها البعض" ،مضيفان أن هذا التعريرف ال يصرف برأي حرال مرن األحروال مفهروم السرياحة
( ،Mill & Morrison 1998ي.)10
وبصورة أخرى ال يعتبر نابي السياحة صناعة بل نشاط ،قائالً" :السياحة بمعناها المجرد هي نشاط ممتع والرذي
ينفق خالله المال المكتسب من مكان اإلقامة الدائم للفرد في مكان الزيارة ،إنه يتضرمن اسرتخدام اختيراري للوقرت
والمال" ( ،Nabi 2000ي .)2ويختلف رأي مورلي ) (Morely 1999كثيراً في كونه يتضرمن أغرراض أخررى إلرى
جانب المتعة قائالً بأن السياحة هي "أنشطة الفرد المسافر لغرض العمل ،الصحة ،التعلريم ،الردين ،باإلضرافة إلرى
أولئك المسافرون لغرض المتعة والسرور" ( ،Wilson 1998ي.)906
يوضح دافيدسرون بأنره مرن الخطرأ وغيرر ذي معنرى أن نطلرق علرى السرياحة إسرم صرناعة ،مقترحرا ً بأنره بردالً مرن
تسميتها صناعة أو نشاط فإنه يتعرين تعريفهرا كظراهرة إجتماعيرة ،خبررة ،أو عمليرة .وقرد قردم دافيدسرون بعقالنيرة
أفضلية تسمية السياحة صناعة ،حيث وضح المقصود مرن الصرناعة إلثبرات وجهرة نظرره فري كرون السرياحة تعرد
أكثر بكثير من مجرد كونها صناعة قائالً" :السياحة ليست أعمال وحكومات إنها الناس" .ويختتم دافيدسرون ذلرك
بقولرره إن "السررياحة هرري ظرراهرة اقتصررادية اجتماعيررة تررؤدي دورهررا كدلررة للتطررور االقتصررادي وكقرروة إجتماعيررة"
( ،Davidson 1994ي.)26
يرى بال

1995

 Bullالسياحة بشكل مختلف حيث أنهرا "ليسرت ظراهرة وليسرت بمجموعرة بسريطة مرن الصرناعات

إنها نشاط إنسراني يشرمل سرلو إنسراني واسرتخدام للمروارد وتفاعرل مرع مرع النراس األخررين واالقتصراد والبيئرة"
( ،Wilson 1998ي .)901هذا بينما يؤكد ماكنتوش وجويلدنر بأن السياحة هي "العلم والفن واألعمال لجذب ونقل
الزوار وتسكينهم وإكرامهم بتزويد احتياجاتهم ورغباتهم" ( ،McIntoch and Goeldner1995ي .)v
طبق ليبر أسلوب للنظم معرفا ً السياحة بأنهرا "نظرام يتعلرق بالسرفر والبقراء المؤقرت االختيراري لحفرراد بعيرداً عرن
مك ان موطنهم الدائم لليلة أو أكثر .عناصر النظام هي السرائح ،إقلريم المنشرأ ،مسرارات السرائح ،اإلقلريم المقصرود،
وصررناعة السررائح .هررذه العناصررر الخمسررة ترتررب بتسلسررالت مكانيررة ووظيفيررة"

(1979

 ،leiperي  .)101هررذا فرري

الوقت الذي يرى فيه لندبيرد وآخرون ) Lundberg et al. (1995السياحة كمفهوم مظلي يمكن النظر إليره مرن عردة
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زوايا مختلفة .ويقولون بأنها النشاط الذي يرتبط فيه األفراد بالسفر بعيداً عن مسكنهم للمتعة أو لمهمة عمل .وهو
أيضا ً األعمال التي توفر السلع والخدمات للمسافرين .هذا إضافة إلى كون السياحة في نظررهم هري مؤسسرة ذات
الماليين من التفاعالت والتداخالت.
في سبيل حل المشكالت الناشئة عن محاولة إيجاد تعريف للسياحة ،يفرق الباحثون أحيانا ً برين جرانبين للتعريرف:
تعريف جانب الطلب وتعريف جانب العرض .ويأتي ذلك توافقا ً مع بيان منظمة السياحة العالمية كمرا ذكرره هران
وفانج بأن "السياحة إذاً هي في المقابل كلمة عامة يمكن أن ترجع إلى استهال السياح وإلى وحدات اإلنتا التي
تعرض السلع والخدمات خاصة للسياح ،أو حتى الوحدات القانونية أو ذات المناطق الجغرافيرة المتصرلة بالسرياح
بطريقة أو بأخرى" ( ،Han & Fang 1997ي.)359
وكما يبدو فإن غالبية التعاريف المعروفة تهتم بجانرب الطلرب (المسرتهكون) بينمرا مرن المهرم أيضرا ً األخرذ بجانرب
العرض في الحسبان ( ،Beaver 2002ي .)290تقاس السياحة مرن جانرب الطلرب بإنفراق المسرتهلكين علرى مختلرف
السلع والخدمات .يذكر هان وفانج تعريف منظمة السياحة العالميرة والرذي يعتبرر السرياحة مرن جانرب الطلرب هري
"إجمررالي اإل نفرراق االسررتهالكي بواسررطة الزائررر مررن أجررل وخررالل رحلترره وبقائرره فرري مكرران مقصررود" .مررن جانررب
العرض تقاس السياحة بالبضائع التي تنتجها الصناعة ،وفي هرذه الحالرة تعررف المنظمرة السرياحة بأنهرا "صرفات
مميزة للمنشدت موجهة أساسا ً لعرض السلع والخدمات للسياح .وعليه تتحردد السرياحة بمقردار مرا تنتجره المنشردت
السياحية" (المرجع السابق ،ي.)360
 1-5طبيعة وخصائص السياحة:
إن تنقل اإلنسان من مكان إلى آخر كسائح هي ظاهرة قديمة ،كما سبق وذكرنا ،إال أن السياحة لم تبلغ تطورها
البالغ إال بعد الحرب العالمية الثانية ،وهي الفترة التي تميزت بارتفاع مستوى الدخول الفردية وحصول األفراد
على مزايا جديدة كتخفيض ساعات العمل واالجازات المدفوعة ،و أدى ذلك كله إلى ان أصبحت شريحة كبيرة
من الطبقات في المجتمع قادرة على تحقيق فائض من الدخول يوجه إلى إشباع حاجاتهم اإلنسانية في قضاء
اإلجازات في السياحة ،وهذا اإلشباع يمثل إشباعا للحاجات اإلنسانية الرفيعة .وأصبح للسياحة خصائصها التي
تميزها عن غيرها من األنشطة أو الصناعات ،حيث يمكن استنباط تلك الخصائص من استعراضنا السابق
لمفهوم السياحة ،والتي تتمثل فيما يلي:
أ -تعتبر السياحة ظاهرة انتقال وقتية ،يقوم بها عدد كبير من أفراد دول مختلفة ،فيتركون محل إقامتهم التي
يقيمون فيها إلى أماكن أخرى داخل بالدهم أو إلى بالد أخرى.
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ب -يتطلب انتقال الفرد من خالل السياحة فترة زمنية تختلف طوال أو قصرا وفقا ً لرغبات السائح ،كما تتوقف
على عوامل أخرى مثل مقدرة السائح على اإلنفاق ،وقوانين الدولة ،وتأثير عوامل الجذب السياحية،
وتكاليف اإلقامة والمعيشة في الدولة المضيفة.
 يعد السائح في الدولة المضيفة مستهلكا ،تؤدي أنماطه االستهالكية المختلفة إلى زيادة مستوى دخل الدولة.د -يقصد من السياحة إشباع االحتياجات السيكولوجية ،فتكون بغرض االستجمام والترفيه أو أغراض أخرى
غير االكتساب المادي.
ه -تتميز السياحة كصناعة تصديرية ،حيث يمثل انفاق المستهلك الذي يأتي إلى جالبا لحموال لينفقها في
الدولة المضيفة ،فيزيد رصيد الدولة من العملة األجنبية.
و -ينظر إلى السياحة على أنها وسيلة تواصل واتصال ثقافي ،وعامل قويا للتفاهم والصداقة بين الشعوب.

 1-6تعريف السائح:
مما تقدم يتضح لنا ب إن السائح يجب أن ينتقل من مكان إقامته المعتاد إلى مكان آخر داخل الدولة مؤقتا ،ومن ثم
يباشر نشاطا ترفيهيا أو أي نشاطا آخر غير العمل.
وهنا شرطان أساسيان لتعريف السائح:
شرط المسافة:
ينطبق هذا الشرط على كل إنسان يقطع مسافة خمسة وعشرين ميال ( 10كم) يعتبر سائحا ،وقد رفع حد هذه
المسافة في بعض الدول إلى مائة ميل ( 160كم).
شرط بقاء ليلة في المكان المزار:
وهذا الشرط مسلما به في السياحة الداخلية خصوصا وأن السائح الداخل هو الشخص الذي يتر مكان إقامته
المعتاد ليزور مكان آخر داخل حدود الدولة التي يقيم فيها بحيث يقطع مسافة ال تقل عن أربعين كيلومتر ويقضى
ليلة على األقل في المكان المزار ،ويشترط أال يكون انتقاله لغرض الكسب ،حيث أن الغرض من السياحة
الداخلية قد يكون الترفيه أو االستجمام أو ممارسة األنشطة الرياضية أو زيارة األهل و األصدقاء أو العال أو
حضور مؤتمرات وندوات...الخ.
ويتم تصنيف السائحين كما في الجدولين  1-1و :2-1
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جدول  0-0الزائرون وفق إحصاءات السياحة الداخلية
زائرون يشملهم إحصاءات السياحة الداخلية


زائرون ال تشملهم إحصاءات السياحة الداخلية

األشخاي الذين يسافرون للمتعة أو ألسباب
عائلية أو للصحة ...إلخ.
األشخاي المشتركون في مؤتمرات أو
اجتماعات أو أحدا رياضية أو زائرو
المواقع التاريخية أو المشتركون في األحدا
الثقافية والحضارية ...الخ.
األشخاي كمسافرون لمهام عملية أو إدارية
أو دينية أو رياضية ...الخ.
المسافرون لحعمال (كموظفي الشركات
التجارية والصناعية).
الطلبة في المدارس الداخلية أو في الجامعات
الكائنة في مناطق ومدن أخرى.














األشخاي المسافرون إلى مكان داخل الدولة بعقد
عمل أو دون عقد عمل لمباشرة عمل أو التوظيف
أو القيام بنشاط مهني (ويلحق بهم جميع أعضاء
عائالتهم ومستخدميهم).
المسافرون لنقل محل إقامتهم إلى الجهة التي
يقصدونها داخل الدولة.
الذين ينتقلون ألعمالهم اليومية ذهابا ً وإياباً.
أعضاء القوات المسلحة المسافرون إلى مناطق
أخرى لمباشرة مهامهم أو للمناورات أو غير ذلك.
البدو الرحل

المصدر :دعبس ( ،)2002ي 29

جدول  2-0تصنيف السائحون وغير السائحين
السائحون





غير السائحين


للمتعة او ألسباب خاصة او للعال إلخ
في مؤتمرات أو الممثلين ألي غرض
(علميا ً -إداريا ً -سياسيا ً -دينيا ً -رياضياً) 

ألغراض العمل
في رحلة بحرية حتى ولو أقامو hأقل من
 21ساعة .ويعتبر هؤالء مجموعة 
منفصلة ،بصرف النظر عن مكان
إقامتهم.


الواصلون بعقد أو بدون عقد لشغل وظيفة أو االلتحاق
بأي عمل
الواصلون لإلقامة الدائمة
الطلبة والشباب في بيوت اإلقامة باألخر او في
المدارس الداخلية
المقيمون في منطقة مجاورة للحدود واألشخاي الذين
يستوطنون في دولة ما ويعملون في دولة أخرى
مجاورة لها
المسافرون الذبن يمرون بجولة ما بدون توقف حتى
ولو أخذت الرحلة أكثر من  21ساعة

المصدر :المرجع السابق ،ي 30
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