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يهدف البحث إلي دراسة أثر المتغيرات االقتصادية عمي سموك ودوافع السائحين. وقد توصمت الدراسة إلي أن : ملخص
ة هناك معنوية بين المتغيرات االقتصادية وسموك ودوافع السائحين، أي أن سموك ودوافع السائحين يتغير بطريقة سريع

نتيجة التغيير في المتغيرات االقتصادية. كما توصمت الدراسة إلي أن المتغيرات االقتصادية من العناصر الهامة التي 
تؤثر في تغير أنماط السائحين ورغباتهم وأذواقهم، نظرًا لمرونة السياحة المرتفعة لمعوامل االقتصادية المختمفة مثل 

 لعام وتحوله إلي القطاع الخاص.العولمة، واالندماجات، وخصخصة القطاع ا
 الكممات المفتاحية: المتغيرات االقتصادية، سموك السائحين، دوافع السائحين، أنماط السائحين.

Abstract:  

The aim of the research is to study the impact of economic variables on the behavior and 

motives of tourists. The study found that there is a significance relationship between the 

economic variables and the behavior and motives of tourists, that is, the behavior and 

motives of tourists change rapidly because of the change in economic variables. The 

study also found that the economic variables are important factors that affect the change 

in tourists' patterns, desires and tastes due to the high tourism flexibility of various 

economic factors such as globalization, mergers and privatization of the public sector and 

its transformation into the private sector. 

Keywords: economic variables, tourist behavior, tourists' motives, tourist patterns. 
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 مقدمة 
تغيًنات ىف شىت مناحي احلياة ادلختلفة السياسية واالقتصادية والتكنولوجية ، شلا أضفى  ال شك أننا ىف العصر احلاىل نعيش ثورة

صبغة االنتقاؿ و التحديات الكبًنة ، ومل تكن السياحة مبعزؿ عن ىذه التغيًنات و التطورات ، بل ىى ىف معظم على ىذا العصر 
                                      األحياف تكوف أكثر من غًنىا تأثرا هبذه التغًنات ، حيث أهنا نشاط شديد احلساسية ألى تغًن ىف أى قطاع آخر.                        

كل ىذا جعل اإلنساف يعيش حالة من التوتر و الضغط العصىب و النفسى ، شلا أدى إىل ظهور نداء عادلى بالرجوع إىل الطبيعة ، 
ساعد ذلك على حدوث تغًن وتنوع ىف سلوؾ و دوافع السائحٌن و العوامل ادلختلفة الىت تؤثر ىف ىذا السلوؾ ، و ىذا بطبيعة 

يًنات و تطورات ىف األظلاط السياحية ، و دفع ادلقاصد السياحية إىل تفعيل ما لديها من أظلاط سياحية احلاؿ أدى إىل حدوث تغ
 قائمة واستحداث أظلاط سياحية جديدة . 

 أهمية الةحث 
دمات شهدت السنوات القليلة ادلاضية العديد من ادلتغًنات العادلية الىت متخض عنها متغًنات ىف قطاعػات عديػدة أعلهػا قطػاع اخلػ

االنتاجيػػػة الػػػذى يعػػػد قطػػػاع السػػػياحة أىػػػم عناصػػػره ، وتركػػػزت ىػػػذه ادلتغػػػًنات ىف األسػػػواؽ السػػػياحية علػػػى تغػػػًن سػػػلوؾ و دوافػػػع 
السػػائحٌن هػػاه ادلقاصػػد السػػياحية مػػن ناحيػػة و أظلػػاط السػػياحة هبػػا مػػن ناحيػػة أخػػرى ، و مػػن ا تغػػًنت دوافػػع السػػفر مػػن الػػدوافع 

الػػىت فرضػػتها احليػػاه العصػػرية بكػػل مفرداهتػػا ومتطلباهتػػا ، وأدى ذلػػك بطبيعػػة احلػػاؿ إىل ظهػػور أظلػػاط التقليديػػة إىل الػػدوافع احلديثػػة 
سياحية جديدة مل تكن موجػودة مػن ذى قبػل ، و بالتػاىل وجػ  علػى ادلقاصػد السػياحية التعامػل مػع ىػذه  ادلتغػًنات ىف سػلوؾ و 

و تنويػػػع ادلنػػػتا السػػػياحى هبػػػا شلػػػا أدى إىل ظهػػػور تنمػػػيط دوافػػػع السػػػائحٌن مػػػن خػػػحؿ خلػػػط و اسػػػتحداث أظلػػػاط سػػػياحية جديػػػدة 
سػػػياحى حػػػديث شلػػػا أحػػػدث تغيػػػًنا ىف الػػػلاما السػػػياحية ادلختلفػػػة ، و أشػػػكاؿ التنميػػػة السػػػياحية ، و توزيػػػع ادلنػػػا ط السػػػياحية ىف 

 ادلقاصد السياحية ىف العامل و طلص بالذكر مصر بلد الدراسة .
لتوصيف احلديث لسلوؾ و دوافع السائحٌن النامجػة عػن ادلتغػًنات االقتصػادية و السياسػية و و من ىذا ادلنطلط تأتى أعلية دراسة ا

 البيئية و االجتماعية و التكنولوجية ادلختلفة و أثر ىذا التوصيف احلديث على استحداث أظلاط سياحية جديدة .

 المشكلة الةحثية                                   
ىف دراسة مدى تأثر سلوؾ و دوافع السػائحٌن بػادلتغًنات احلديثػة علػى اخػتحؼ أبعادىػا و أنواعهػا و مػا  تتلخص ادلشكلة البحثية

نتا عن ىذا من ظهور تنميط حديث للسياحة يوج  على ادلقاصد السياحية هتيئة ىيكلها االستقباىل االستيعاىب و ذلك دلواكبة 
 التغًن ىف رغبات السائحٌن بشرائحهم ادلختلفة .

 اف الدراسةأهد 
  . دراسة العوامل ادلؤثرة و احملددة لسلوؾ السائح كمستهلك 
  .دراسة الدوافع ادلختلفة ألنشطة السياحة و أوقات الفراغ 
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   . ادراؾ أثر ادلتغًنات احلديثة على تطور صناعة السياحة و السفر 
  ؼ شرائحهم السوقية .دراسة العحقة بٌن ادلتغًنات احلديثة و تطور سلوؾ و دوافع السائحٌن باختح 

 الدراسة النظرية
 مقدمة

ؼلتلف سلوؾ السػائح مػن شػخص  خػر ، و مػن موقػف  خػر عنػد نفػ  الشػخص ، وىنػاؾ العديػد مػن األنػواع و األسػباب ذلػذا 
السػػلوؾ ، و يػػدخل سػػلوؾ ادلسػػتهلك السػػياحى   السػػائح ل ضػػمن دورة التسػػويط السػػياحى ال ػػاذ قػػرارات ادلسػػتهلك هػػاه النشػػاط 

سػػػياحى ، و يوجػػػد أيضػػػا العديػػػد مػػػن العوامػػػل ادلػػػؤثرة ىف سػػػلوؾ ادلسػػػتهلك السػػػياحى مػػػن عوامػػػل  مػػػؤثرات ل شخصػػػية و أخػػػرى ال
 اجتماعية .

التفكًن ىف السػياحة  و ؼلتلف ىذا السلوؾ ىف وقت األزمات عن غًنه من األوقات ، و يتدرج سلوؾ ادلستهلك السياحى من عدـ
 من بٌن العديد من البدائل . و السفر إىل ا اذ القرار السليم

 مفاهيم هامة 
 مفهـو السلوؾ         

ؽلكن تعريف السلوؾ االنساىن على أنو كل ما يقـو بو اإلنساف من أعماؿ وأنشطة تكوف صادرة عن بواعث و ضوابط معينػة ىف  
 ل 2000 سناء محمد حياتو ل وبذلك يكوف السلوؾ االنساىن ىو أي شيء يصدر عن اإلنساف ىف حياتو. 

السػلوؾ علػى أنػو  االسػت ابة الصػادرة عػن عضػحت  Pizam , A., & Mansfield, Y.,  (1999) و يعػرؼ    
اإلنساف أو الكائن احلى عموما و األفعاؿ واحلركات الىت يقـو هبا ل و ىذا الرأي يذكر احلركة اخلارجية لإلنساف و ال يهتم مبا يدور 

  ىف عقل اإلنساف الداخلى .
 ستهلك مفهـو ادل
ل أف ادلستهلك ىو   اإلنساف الذى لديو رلموعػة مػن الرغبػات و لديػو دوافػع إلشػباعها ولديػو  2000يس الكحلى )يذكر      

القدرة الشرائية للحصوؿ على تلك الرغبات سواء كانت سلع أو خدمات ل وبذلك يكوف ادلستهلك ىو أي شػخص تتػوافر لديػة 
 معٌن و القدرة الشرائية للحصوؿ على تلك الرغبة .عنصرين و علا الرغبة ىف حتقيط شيء 

 بذلك يوجد لدينا نوعٌن للمستهلكٌن و علا:       
ل ىػػو الفػػرد الػػذى يقػػـو بشػػراء بعػػض السػػلع و اخلػػدمات اخلاصػػة بػػو كفػػرد أو اخلاصػػة بأسػػرتو كمػػن ػل ػػز رحلػػة المستتلكلا الفتتر  

  ًناف لو ولزوجتو و أوالده.
رة عن الفرد أو اجلماعة الىت تقـو بشراء رلموعة من السلع و اخلدمات اخلاصة باجملموعػة و الػىت ل ىو عبا المسلكلا الصناعى  

 يتم استخدامها ىف عدة وظائف سلتلفة. 
وبذلك يعتل ادلستهلك ىو فرد لديو رلموعة من الرغبات واالحتياجات ادللحة و يقـو بتوفًن القدرة الشرائية من أجل إشباع       

عن  ريط شراء السلع واخلدمات الىت ػلتاجها أو تنفيذ بعض األشياء الىت لو قاـ الفرد بعملها سيصل إىل حالة مػن ىذه الرغبات 
 ل2000حميد عةد النةى الطائى ، بشير عةاس العالق ،اإلشباع الكاىف الحتياجاتو .  
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 مفهـو سلوؾ ادلستهلك
ىو  أنشطة الفرد أثنػاء االختيػار وشػراء بعػض  أف سلوؾ ادلستهلك  (Lenda , p., &George, Z (2002,.يذكر  

 السلع و اخلدمات من أجل إشباع رغبات و سد احتياجات ادلستهلك ل 
ل مفهػػـو ادلسػتهلك الفػرد علػى أنػو ىػو   التصػرؼ الػذى يقػـو بػػو 2000 الطتائ    بشتير العتالق  عةتد النةتى حميتديػذكر      

ه سلعة معينة أو هاه خدمة معروضة ىف السوؽ أو ىف األماكن الػىت يػددد شخص ما نتي ة تعرضو إىل منبو داخلى أو خارجى ها
 عليها ل . 

  أى فعػل يقػـو بػو اإلنسػاف أثنػاء رؤيتػو لسػلعة معينػة ػلتاجهػا و  ػرؽ حصػولو علػى ىػذه فةذلا يكون ستلوك المستلكلا هتو  
 السلعة أو اخلدمة.ل 

 -مفهـو سلوؾ ادلستهلك السياحى :
 ة شراء الناس دلا ػلتاجوف و كيفية صنع قرار الشراء لتلك السلع و اخلدمات السياحية.ىو دراسة كيفي        
ىو   التصرؼ الذى يقـو بػو السػائح هػاه اخلػدمات السػياحية ادلوجػودة  سلوك المسلكلا السياحىف أو يذكر تعريف آخر     

 & ,.Mowen,J.C)تشبع احتياجاهتم و رغباهتمل ىف األسواؽ أو ىف األماكن السياحية الىت يرتادىا السائحٌن و متوقع أف 
Minor,M.S.,(2000). 

بأنػو   تلػك األنشػطة  ستلوك المستلكلا الستياحىSwarbrooke,J.,& Harner,S.,(1999 ويعػرؼ كػل مػن  
 ادلباشرة الىت تشتمل على احلصوؿ وامتحؾ السلع واخلدمات  وادلنت ات و عملية ا اذ القرار لشراء تلك االحتياجاتل 

 االىتماـ بالنواحي ادللموسة و الغًن ملموسة كاألفكار و السلع و اخلدمات.   يلضح من هذا اللعريف   
  تعريف الد افع السياحية 

ال  تلف الدوافع السياحية كثًنا عن الدوافع االنسانية حيث أف االنساف ىو السائح مع اختحؼ احلاجات والرغبات السياحية    
. 

علػى أهنػا    ىػى تلػك القػوى الػىت تػدفع  الد افع السياحيةل بتعريف 1997مد الغدير   رشا  الساعد ، حفقاـ كل من       
ادلستهلك السياحى مػن داخلػو للقيػاـ بالعمليػة السػياحية مػن السػفر دلنػا ط السػياحية و شلارسػة االنشػطة ادلختلفػة ىف البلػد ادلضػيفة 

 خارجية ىف احلياة العملية .ل للسياحة وذلك كلو نتي ة التعرض دلثًنات داخلية و 
مثاؿ ذلك صلد أف االنساف ػلاوؿ اذلروب مػن ضػغوط العمػل و ازدحػاـ احليػاة والػروتٌن اليػومى إىل منطقػة ىادئػة لحسػت ماـ       

لىت تناس  والدفيو عن النف  و االسدخاء التاـ فيقـو بالتفكًن ىف السفر اىل منطقة سياحية زلددة لدية على أساس قدرتو ادلادية ا
 القياـ بالسياحة أـ ال .

علػى   أهنػا القػوة ادلدفوعػة مػن داخػل  الد افع الستياحيةل Leon,G., & Kanuk , L .,2000و يعرؼ كل من      
ادلسػػتهلك السػػياحى والػػىت تشػػتمل علػػى رلموعػػة مػػن االحػػداث الناهػػة عػػن حالػػة ملحػػة مػػن عػػدـ االشػػباع للقيػػاـ بػػرححت ترفيهيػػة 

 ضغوط العمل .ل  للخروج بعيدا عن
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 الدافعية فى النشاط السياحى 
 تتضمن الدافعية ىف النشاط السياحى سبعة عناصر رئيسية:

 (2006حميد عةد النةى الطائى، 
  لكنػو يرغػ  ىف اشػباعها ، فالسػياح تػدفعهم الرغبػة ىف هربػة ظػاىرة  استلاابة لحاةتة يفلقتر هليكتا الستائحإف السفر ىو

 جديدة عليهم.
   و ذلػػػك اسػػػت ابة للػػػدوافع احملفػػػزة للفػػػرد مػػػن جهػػػة ادلقصػػػد السػػػياحى مػػػن ادلغريػػػات  ةكتتتة المقصتتتدالستتتحا باتاتتتا ،

 السياحية و عوامل اجلذب ادلختلفة.
 إف السػػياح ينتقلػػوف مػػن بلػػداهنم لكػػى ينته ػػوا سػػلوكا مل يكػػن بالضػػرورة  الدافعيتتة سلستتلوب  اتتالق العنتتان للخيتتال ،

 زلظور عليهم ىف بلداهنم األصلية .
 و الغرض قد يتضمن زيارة األقارب واألحباب، أو االستمتاع بأوقات الفراغ أو الدراسة . عية سغرض محد الداف ، 
 و الػػىت تػػدؿ علػػى الغػػرض مػػن الزيػػارة و  لتتذة الشتتمس، يػػتم وضػػع عػػدة مسػػميات مثػػل  المستتميات الرمةيتتة للدافعيتتة

 أشياء غًن مألوفة لإلنساف . أى ادلنا ط ادلوجود هبا لعاائاالذة ىواإلستلقاء ىف الشم  أيضا مثل 
 أى أف السػػػائح لديػػػو بعػػػض اخلػػػلات الػػػىت هعلػػػو علػػػى درايػػػة مبعظػػػم األمػػػاكن  الدافعيتتتة  اةتتترات   تاتتتارب الستتتائح ،

 السياحية .
 أى أف األسػػػلوب الػػذى يعػػػل مػػػن خحلػػو السػػػياح عػػػن مػػواقفهم يػػػوفر فهمػػػا أفضػػػل  الدافعيتتة سمتتتا يعةتتتر عنكتتتا الستتتائح ،

 عناصر الدافعية فى النشاط السياحى ل يوضح 1ع رلرد مححظة سلوكهم شكل رقم   لدافعيتهم بادلقارنة م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلصدر : إعداد الباحث
 -حروؼ كل حرؼ يعل عن دوافػع الفػرد االسػتهحكية كالتػا  : 10ل من  MOTIVATION ( الد افع تتكوف كلمة 

 (2000محمد فريد حااب )

الدافعية فى 

 السياحة

 الخبرات و التجارب

 السحب جهة المقصد

 الخيال

 غرض معين

 معينةاستجابة لحاجة 

 المسميات الرمزية

 ات السائحينتعبير
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(M) Major الرئيسية حلاجات و دوافع السائحٌن وىى الدوافع و احلاجات الىت حتتاج توجيػو السػائحٌن  : يعل عن ادلكونات
 إليها و االىتماـ هبا .

 

 (O) Overt  يشػًن إىل مػدى علنيػة دوافػع السػائحٌن و يكػوف الػدافع للسػفر والسػياحة معلنػا و ذلػك إذا كػاف اذلػدؼ منػو :
 راحة من جان  السائحٌن.اشباع رغبة واضحة و زلددة ويتم التعبًن عنها ص

 

 (T) Tension .يشًن إىل التوتر الداخلى الناتا عن إحلاح حاجة لدى ادلستهلك السياحى حتتاج إىل إشباع من ناحيتو : 
 

(I)  Internal  أى العوامل الداخلية و النفسية للفرد مضافا إليها العوامل اخلارجية وىى العوامل االقتصادية و االجتماعية و :
 افية وىى ىف النهاية تشكل البيئة احمليطة بادلستهلك السياحى .الثق
 V)Variations (  يشػًن إىل مػدى التعػادؿ و التكػافؤ للخػدمات و السػلع السػياحية لػدى ادلسػتهلك السػياحى و مػدى :

 جاذبيتها لو والبد لو من أف يقارف بٌن البدائل ادلتاحة أمامو ومعرفة عيوب وشليزات كل عنصر .
 (A) chApproa  تعىن أسلوب االقداب من السػلع  واخلػدمات السػياحية وىػذا يبػىن علػى أف سػلوؾ ادلسػتهلك السػياحى :

 يقـو على االدراؾ و ادلفاضلة بٌن البدائل ادلتاحة . 
 (T) Tendencies  ؽلكن القوؿ أف ىذا احلػرؼ يػدؿ علػى ميػوؿ السػائحٌن او رلموعػة ادلشػوقات و العوامػل اجلاذبػة الػىت :
 اجو السائح و تدفعو اىل القياـ برححت سياحية وتنفيذ براما سياحية زلددة .تو 

(I)  Individual Differences  يشًن ىذا احلرؼ إىل الفروؽ الفردية بٌن السائحٌن و ىذه الفروؽ ترجع إىل عوامل :
 متعددة مثل السن ،العمر ، الدخل ، اجلن  .....اخل. 

(O)  Order النظاـ الذى يضعو السائح  بقا لت اربو الذاتية السابقة حوؿ الرحلة أو اللناما السياحى  : يشًن إىل النسط و
. 

(N)  Needs  يشًن ىذا احلرؼ إىل احلاجات و الرغبات الػىت يرغػ  ادلسػتهلك ىف تلبيتهػا و لكػل سػائح ىػـر مػن احلاجػات :
 يريد إشباعو و يسعى اىل حتقيط ىذه احلاجات ببذؿ أقصى ما ىف وسعو .

 
 ثانياً: دوافع السياحة والسفر

 & Mcintoshىنػػاؾ العديػػد مػػن الػػدوافع ادللحػػة و احلاجػػات الػػىت هعػػل االنسػػاف يهػػتم بالسػػياحة والسػػفر ، وقػػد ذكػػر 
others ,1972 :ل أف الدوافع االساسية للسياحة والسفرىى 
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 الدوافع الطبيعية -1
ارسة االنشطة اللرفيكية  الرياضية   ممارستة العتالج   هى الد افع اللى لكا عالقة باالسلرااء الطةيعى   مم 

 الطةى ، فكلكا   افع مرتةطة بصحة السائحين .
 الدوافع الثقافية  – 2
   هى تلا الد افع اللى تدفع السائحين هلى السفر من أةل اللعرف على الد ل    

 االخرى والشعوب و احلضارات و الفنوف الشعبية والفلكلور اخلاص هبا .
   افع العالقات الشخصية الملةا لة  – 3

اذلػروب و ذلا عحقة بالرغبة ىف زيارة األقارب و األصدقاء أو ىربا من األسرة أو من زمحء العمػل أو للقػاء أصػدقاء جػدد وتكػوين صػداقات جديػدة و      
 من الروتٌن اليومى ىف العمل .

   افع الوضع   المكانة االةلماعية – 4
 تطلبات التقدير و التطور الشخصى وىذه الدوافع ذلا عحقة بالسفر الداء مهمة أو ألغراض علمية و تعليمية .و ىى تتفط و م     
 ل2000)محمو  محمد هويدى ، -إذا دققنا النظر ىف ىذه االنواع لتلك الدوافع لوجدنا أهنا تنص  مجيعها ىف الدوافع التالية وىى :  

 . إلراحة و إنعاش اجلسم وصفاء الذىن 
 . ألسباب صحية 
 . اإلشداؾ ىف شلارسة الرياضات 
 . السرور و ادلتعة و ادلرح 
 . ح  االستطحع و الثقافة العامة 
 . تبادؿ العحقات بٌن األشخاص 
 . أسباب روحانية 
 . أغراض مهنية مرتبطة بالعمل  

 الملغيرات االقلصا ية 
ية ولكن يركز ادلتخصصوف على ا ثار االقتصادية للسياحة للسياحة آثار عديدة سياسية وإجتماعية وإقتصادية وحضار        

علػػى اإلقتصػػاد القػػومي والػػدخل والعمالػػة ورأس ادلػػاؿ . مػػن ذلػػك نححػػني العحقػػة الو يػػدة بػػٌن السػػياحة واإلقتصػػاد فالسػػياحة 
ة الػػت توفرىػػا تشػػتمل علػػى إنتقػػاؿ األمػػواؿ مػػن دولػػة إ  أخػػري  مػػن حتػػرؾ السػػائحٌن إلسػػتهحؾ ادلنت ػػات واخلػػدمات السػػياحي

 الدوؿ ادلستقبلة  للسائحٌن .
تلع  السياحة دوراً ىاماً يف تنشيط اقتصاديات كثًن من الدوؿ حيث متثل مصدرا رئيسيا وىاما مػن مصػادر الػدخل القػومي  

يا التذكاريػة نتي ة إلنفاؽ السائحٌن والذي يأخذ صورا شت منها : اإلقامة ووسائل النقػل  وادلواصػحت والغػذاء والدفيػو واذلػدا
وادلشديات ادلتعددة باإلضافة إىل األثر ادلضاعف للدخل الذي يولده ىذا اإلنفاؽ  والذي ينشأ من دوراف اإليرادات السياحية 
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يف دورات إقتصػػادية متنوعػػػة إىل جانػػػ  ذلػػك ىنػػػاؾ الػػػروابط بػػػٌن قطػػاع السػػػياحة والقطاعػػػات األخػػري مػػػن الزراعػػػة والصػػػناعة 
 نتا السياحي . واخلدمات الت تقدـ ادل

 (1999)ماهر عةد الخالق السيسى،
لذلك فإف النهوض بالسياحة يتبع دراسة كافة ادلتغًنات اإلقتصادية الت تتعلط هبا مبا ؼلتص بتدفط النقد و العمحت األجنبيػة 

 حقيط رفاىية ورخاء اجملتمع . ومعدؿ اإلنفاؽ وعحقتو بادليزاف الت اري و ميزاف ادلدفوعات واإلستثمار وتعظيم العائد اإلقتصادي لت
 -التكػتحت اإلقتصػػادية  -لػذلك البػد مػن دراسػة ادلتغػًنات اإلقتصػادية ادلتعػددة مثػػل العودلػة وتأثًنىػا علػى النشػاط السػياحي 

 اخلصخصة  كل ذلك يساعد يف فهم اإلقتصاد وعحقتة بالسياحة .  -اإلندماجات   -اجلات  وتأثًنىا على السياحة 
 GATsأثرها على النشاط السياح  الااتس     -1

كاف مػن نتي ػة تزايػد السياسػات الػت تتبعهػا غالبيػة الػدوؿ حلمايػة هارهتػا اخلارجيػة مػع البلػداف األخػري عرقلػة اإلنسػياب 
ا من ل وما ترت  عليهGATTاحلر للت ارة اخلارجية وىذا كاف سببا يف الدعوة إىل حترير الت ارة العادلية وإنشاء إتفاقية اجلات    

إنشاء منظمة الت ارة العادلية وتعػد ىػذه اإلتفاقيػة مبثابػة معاىػدة دوليػة متعػددة األ ػراؼ هتػدؼ إىل حتريػر الت ػارة الدوليػة يف السػلع 
مصتطفى وتضع تلك اإلتفاقية رلموعة من ادلبػادئ الػت تػنظم السػلوؾ الت ػاري ل  ػراؼ ادلشػدكة فيهػا وكػذلك األ ػر القانونيػة .  

 ل2000حسنى مصطفى،
   ظكور اتفاقية الااتسأ( 

ـ يف ىافانػػػا حػػػت إنتهػػػت وولػػػة أورجػػػواي عػػػاـ  1947أخػػػذت االتفاقيػػػة العامػػػة للتعريفػػػات والت ػػػارة جوالهتػػػا منػػػذ عػػػاـ 
ـ وتعتػػل تلػػك اجلولػػة مػػن أىػػم اجلػػوالت الػػت عقػػدهتا اجلػػات حيػػث دلػػت جوانػػ  الت ػػارة الدوليػػة يف السػػلع باإلضػػافة اىل  1994

ل إىتمامػػػاً منهػػػا باخلػػػدمات و دورىػػػا يف تنميػػػة GATSدمات إليهػػػا شلػػػا غػػػًن يف شػػػكل ىػػػذه اإلتفاقيػػػة لتصػػػبح  إدخػػػاؿ قطػػػاع اخلػػػ
ل من الت ارة الدولية كما أف إيرادات السياحة  2002يسرى  عةس، %  20قطاعات الت ارة الدولية حيث أف اخلدمات متثل 

 ىم قطاعات الت ارة الدولية .% من إمجا  الت ارة الدولية شلا يضع السياحة من أ 7متثل 
  أهمية الااتسب(  

تقلػل تلػػك االتفاقيػة العوائػػط والقيػود بػػٌن الػدوؿ وخاصػػة يف الت ػػارة وسػهولة إنتقػػاؿ السػلع و اخلػػدمات بػٌن الػػدوؿ شلػا يسػػاعد علػػى 
 ل 2002)  اليا فلحى السيد،-:تقدؽلها للمستهلكٌن بسهولة ومن أعليتها ما يلي 

 جيا احلديثة وخاصة يف نظاـ ادلعلومات واإلتصاالت .اإلستفادة من التكنولو  -1
إمكانية إقامة فروع دلنظمي الرححت ادلصريٌن يف أي دولة من دوؿ العامل شلا يساعد على  تشع  حركة السياحة الوافدة  -2

 اىل مصر . 
 إرتفاع يف ح م اإلستثمارات السياحية األجنبية إىل مصر حيث حرية احلركة . -3
  السلع واخلدمات ادلقدمة للمستهلكٌن يف ظل ادلنافسة الشرسة . حتقيط أعلي جودة يف -4
 رفع مستوي كفاءة العاملٌن ادلدربٌن يف مصر دلواكبة براما اجلودة العادلية .  -5
 توفًن فرص عمل نتي ة كثرة ادلشروعات االستثمارية األجنبية اىل مصر . -6
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 تنقل.فتح أسواؽ جديدة للمنت ات واخلدمات ادلصرية نتي ة حرية ال -7
قػػدرة الشػػركات السػػياحية ادلصػػرية علػػى تنفيػػذ بػػراما سػػياحية يف الػػدوؿ األعضػػاء ىف ىػػذه االتفاقيػػة حيػػث إمكانيػػة عقػػد  -8

 اتفاقيات ثنائية عديدة .
  اتفاقية الااتس  النشاط السياح ج(  

م أهنػا مل تتعػرض مبوج  تلك االتفاقية دخل قطاع السػياحة بإعتبػارة نشػاط خػدمي حتػت مظلػة ىػذه اإلتفاقيػة علػى الػرغ
بصورة  مباشرة إىل السياحة وأهنا إىتمت مبوردي اخلدمات السياحية ولي  بالسائحٌن وؽلكن حصر  النشػاط السػياحى وخػدمات 

  -ل وىي كالتا  :TTRSالسفر يف عدة رلاالت، وىي   
 لالنشاط السياحي واخلدمات ادلرتبطة بو وفقاً إلتفاقية اجلات  2شكل رقم   

 

Source : wto seminar on GATs implications for tourism 
من ادلححني على ىذا الشكل أنو أعلل بعض اخلدمات ادلرتبطة بالنشاط السياحي مثل ادلؤمترات والقاعات اخلاصة هبا وكذلك      

 تأجًن وسائل ادلواصحت والنقل النهري ونزؿ الشباب واخلدمات الدفيهية األخري ادلرتبطة بالسياحة . 
 

 .  أثر تطةيق هتفاقية الااتس على السياحة ف  مصر ( 
ىنػاؾ آراء عديػدة حػػوؿ  تػأثًن تلػػك اإلتفاقيػة علػػى السػياحة ادلصػػرية يقػوؿ الػبعض أهنػػا سػدفع مػػن شػأف السػػياحة ادلصػرية واألخػػرين 

لقػػاً ولكػػن ذلػػا بعػػض اإلغلابيػػات يقولػػوف أهنػػا متثػػل هتديػػد للسػػياحة ادلصػػرية ولكػػن تلػػك اإلتفاقيػػة لػػن تكػػوف خػػًناً مطلقػػاً أو شػػراً مط
 والسلبيات :

  االثار ا ياابية للطةيقGATS   على السياحة المصرية 
ازدىػػار حركػػة السػػياحة ادلصػػرية متمثلػػة يف الشػػركات السػػياحية الػػت تسػػتطيع فػػتح فػػروع ذلػػا يف شػػىت دوؿ العػػامل  وكػػذلك إعطػػاء  -1

الماتالس  السػياحية علػى مسػتوي واسػع يف الػدوؿ السػياحية الكػلى .  فرصة دلنظمى الرححت السياحية ادلصريٌن لعرض بػرارلهم
 ل  1999القومية الملخصصة،

يعػػػػد حتريػػػػر اخلػػػػدمات ادلتصػػػػلة بالنشػػػػاط السػػػػياحي مثػػػػل قطػػػػاع األعمػػػػاؿ س االتصػػػػاالت س التكنولوجيػػػػا  ....... إخل سيسػػػػاعد  -2
الماتتتالس أو السػػػرعة ىف األداء أو تقليػػػل  التكلفػػػة.   الشػػركات السػػػياحية ىف أف ترتفػػػع مبسػػػتوي خػػدماهتا سػػػواء مػػػن حيػػػث اجلػػودة

 ل1999القومية الملخصصة،
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إرتفاع مستوي جودة اخلدمات السياحية وذلك إلستخداـ الشركات األجنبية ألنظمو التكنولوجيا ادلتطورة شلا يؤدي إىل تسابط  -3
.) يسترى السياحية وإرتفاع مستوي ادلنافسػة بينهمػا الشركات ادلصرية إلدخاؿ تلك األنظمة احلديثة  وبذلك ترتفع جودة خدمتها 

 ل 2002 عةس،
سيشهد ادلنتا السياحي ادلصري ارتفاعا ملموسا يف األسعار نتي ة إتساع حركػة الت ػارة الدوليػة واإلنتعػاش اإلقتصػادي ادلتوقػع  -4

نةيتتل شلػػا يػػؤثر علػػى مسػػتوي األسػػعار.   والػػذي سػػيؤدي إىل إنتعػػاش السػػياحة الدوليػػة فيديػػ  عليػػو اسػػتخداـ التكنولوجيػػا ادلتقدمػػة
 ل2001حشا ،

  اآلثار السلةية للطةيق الااتس على السياحة المصرية 
ادلنافسػػػة الشرسػػػة نتي ػػػة تواجػػػد الشػػػركات السػػػياحية األجنبيػػػة يف مصػػػر شلػػػا يسػػػب  خسػػػائر كبػػػًنة وخاصػػػة لصػػػغار الشػػػركات   -1

جنبيػػة شلػػا يػػدفعها إىل اخلػػروج مػػن السػػوؽ السػػياحي وكػػذلك الػػوكحء السػػياحية ادلصػػرية الػػت ال تسػػتطيع مواكبػػة تقػػدـ الشػػركات األ
 ل2002.) يسرى  عةس،السياحيٌن للشركات االجنبية سوؼ ينتهي عملهم نتي ة تواجد الشركات األجنبية يف مصر

ر واحلصوؿ منهم قياـ بعض منظمي الرححت الشاملة والشركات األجنبية بالتعامل ادلباشر مع موردي اخلدمة السياحية يف مص -2
على أسعار أقل من تلك الت ػلصلوف عليها من شركات السياحة ادلصرية شلا يؤدي إىل حػدوث فػرؽ ىف التعامػل مػا بػٌن الشػركات 

 ل1999الماالس القومية الملخصصة،األجنبية والشركات ادلصرية مع موردي اخلدمات السياحية.  
على السياحة يف مصر ، شلا ال شك فيو ال بد أف   GATSتطبيط إتفاقية شلا سبط يتضح لنا األثار السلبية واإلغلابية ل

ترفػػع الشػػركات السػػياحية ادلصػػرية وكػػذلك مجيػػع قطاعػػات السػػياحة ادلصػػرية مػػن جػػودة خػػدماهتا حػػت تسػػتطيع  التعامػػل مػػع ادلنافسػػة 
ا احلديثػة وإعطػاء وتقػدًن خػدمات الشرسة حيث تواجد الشركات األجنبيػة ووارىػا  واسػتخدامها أحػدث  ػرؽ ووسػائل التكنولوجيػ

 ذات جودة مرتفعة وأسعار أقل .
 تلثير الااتس على الموار  الةشرية السياحيةهت(   
استتتالم الستتتيد حستتتين  يوجػػػد عديػػػد مػػػن التػػػأثًنات ادلختلفػػػة إلتفاقيػػػة اجلػػػات  علػػػى ادلػػػوارد البشػػػرية السػػػياحية تظهػػػر كالتػػػاىل:     

 (2006السيد،
 شرية يف السياحة وذلك نتي ة الدخوؿ يف ادلنافسات مع الغًن . ارتفاع مستوي ادلوارد الب -1
 إتاحة الفرص للقوي العاملة ادلاىرة و ادلتخصصة للدخوؿ يف ادلشروعات األجنبية والقضاء  على البطالة . -2
 ارتفاع مستوي أداء الشركات والوكاالت السياحية ادلصرية لدكيزىا على تنمية قوي العناصر البشرية س   -3
ر اإلجتماعي  لإلستثمار السياحي األجنيب يف مصر للمشاركة يف ىذه اإلتفاقية ورفع مستوي ادلعيشة للعاملٌن يف القطاع الدو  -4

 السياحي . 
 

 Globalization         العولمة  تلثيرها على السياحة -3
وات وتعػػددت أراء الكتػػاب يعتػػل مصػػطلح العودلػػة مػػن أكثػػر ادلصػػطلحات إنتشػػاراً علػػى مسػػتوي العػػامل األف وكثػػرت النػػد 

والفحسػػفة وادلفكػػرين إلعطػػاء التعريفػػات ذلػػذا ادلصػػطلح كػػل مػػن خػػحؿ وجهػػة نظػػره اخلاصػػة وظهػػرت للعودلػػة مرادفػػات كثػػًنة منهػػا 
 الكوكبة والكونية .
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  تعريف العولمة أل  

 2001صقر، ىي إرادة الخداؽ األخر وسلبو خصوصيتو وجعلها عامة متاحة لل ميع.  عمر) 
  العمليػػػة الػػػت مػػػن خحذلػػػا تصػػػبح شػػػعوب العػػػامل  متصػػػلة ببعضػػػها ىف كػػػل أوجػػػو حياهتػػػا ثقافيػػػاً وإقتصػػػادياً وسياسػػػيا ىػػػي

 وتكنولوجيا وبيئياً.
عةارة عن ةعل العالم قرية صغيرة ةداً تة ل فيكا الحد   بين الد ل  الامارك  تصةح حرية الحرسة بذلك تكوف العودلة ىي 
 . ه  الميةة األساسية لكا

 

 (2001محسن أحمد الخضيري،  تلاذ ظاهرة العولمة عدة ةوانا من أهمكا :) 
 حرية حركة السلع واخلدمات واألفكار وتبادذلا الفوري دوف حواجز أو قيود . -1
 حتوؿ العامل ا  قرية كونية بفعل تيار ادلعلومات وثورة اإلتصاالت .  -2
  ظهور وتعدد وسطوة الشركات متعددة اجلنسيات عل احلدود . -3
 ظهور آليات جديدة مستقلة عن الدولة تتمثل يف ادلنظمات غًن احلكومية . -4
 تأكيد فكرة حقوؽ اإلنساف و احملافظة عليو من اإلستغحؿ غًن ا دمي . -5

  أهداف العولمةب(  
 (  2002تسع  العولمة هل  تحقيق ماموعة من األهداف من أهمكا : )مر ة فوزي عةد الوارث،

ادلي واحد مفتوح بدوف حواجز أو قيود أو فواصل مجركية أو إدارية أو مادية أو جنسية أي الوصوؿ بالعامل الوصوؿ إىل سوؽ ع -ا 
التوصػل إىل جعػل العػامل وحػدة متكاملػة ومتفاعلػة ومندرلػة سػواء مػن حيػث ادلصػامل وادلنفعػة ادلشػػدكة  -لكتلػة واحػدة متكاملػة. ب

 واحد .واجلماعية أو من حيث اإلحساس بالشعور باخلطر ال
الوصػػوؿ إىل شػػكل مػػن أشػػكاؿ الت ػػان  العػػادلي سػػواء مػػن خػػحؿ تقليػػل الفػػوارؽ يف مسػػتويات ادلعيشػػة أو يف احلػػدود الػػدنيا  -جػػػ 

 دلتطلبات احلياة وكذلك يف حقوؽ اإلنساف .
ادذلػا سػواء بالتخا ػ  تنمية اإلهاه ضلو إغلاد لغة اصطححية واحدة تتحوؿ بالتدريا ضلو لغة وحيػدة للعػامل يػتم اسػتخدمها وتب -د

 بٌن البشر أو باحلاسبات اإللكدونية . 
ىػ بعث رؤية جديدة تكوف مبثابة حركة تنوير كلي لتحقيػط  موحػات البشػر بػإختحؼ أجناسػهم وشػعوهبم ودوذلػم وكػذلك حتقيػط 

 أححمهم وتطلعاهتم .
  أسةاب ظكور العولمةج( 

  -فلسفة العودلة ومنها : ىناؾ أكثر من رأي ىف األسباب الت أدت اىل  تبين
(M.Lakshami Narasaiah,2004) 

التشوؽ إىل مزيد من احلرية والدؽلوقرا ية ورفع القيود والقهر واإلستغحؿ والظلم واحملافظة على حقػوؽ اإلنسػاف وصػوهنا مػن  -ا
 اإلعتداء عليها . 
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الكرؽلػة لإلنسػاف متمثلػة يف مزيػدا مػن التعلػيم والثقافػة  حتقيط الرفاىية اإلنسانية والت تكفل مزيد من ادلتعػة واحليػاة اجليػدة -ب
 والرعاية الصحية . 

 حتقيط وتفعيل اجلماؿ وادلتعة واخلًن وجعل السلوؾ اإلنساين أكثر هتذيبا ومجاال .  -ج
 التلوث .  حتقيط العقحنية الرشيدة يف  استخداـ ادلوارد بالشكل الذي ػلافني على توازنات البيئة الطبيعية وػلميها من -د
 

  المخللفة للعولمة على النشاط السياح  ا ثاردل 
  -ىناؾ عدة تأثًنات للعودلة بأنواعها على السياحة منها :       

 أ ال: أثر العولمة ا قلصا ية على السياحة 
ؽ ومنظمػػي الػػرححت  تتمثػػل آثػػار العودلػػة اإلقتصػػادية علػػى النشػػاط السػػياحي يف حركػػة إنػػدماج وتكتػػل شػػركات السػػياحة  و الفنػػاد

ل حيػػث متلكػػت نسػػبة TUIالشػػاملة ومثػػل تلػػك التكػػتحت تػػنهض بالنشػػاط السػػياحي مثػػاؿ ذلػػك يف مصػػرما قامػػت بػػو شػػركة   
 % ىف إحدي شركات السياحة  ادلصرية البارزة  51األغلبية 

 ل2002الماالس القومية الملخصصة،% يف إحدي سحسل الفنادؽ .   60 ترافكول وكذلك بنسبة 
 نيا: أثر العولمة السياسة على السياحة  ثا

تعتمد السػياحة يف ادلقػاـ األوؿ علػى عنصػري األمػن واإلسػتقرار واألوضػاع السياسػية ادلسػتقرة ىف دولػة ادلقصػد السػياحي فكلمػا      
ت ادلتحػدة عػاـ كانت األوضاع السياسية  مستقرة كلما ازدادت احلركة السياحية إىل تلػك ادلنطقػة فػنحن نػري مػا حػدث يف الواليػا

سبتمل حيػث أثػرت تلػك التف ػًنات واألعمػاؿ اإلرىابيػة علػى السػياحة يف العػامل كلػة فبػذلك يتضػح لنػا  11من أحداث  2001
)محمتتتتد صتتتتفوت  تػػػػأثًن السياسػػػػة علػػػػى احلركػػػػة السػػػػياحية حيػػػػث انفتػػػػاح العػػػػامل علػػػػى بعضػػػػو الػػػػبعض فينقػػػػل التػػػػأثًن إليػػػػو كػػػػامًح .

 ( 2003قابل،
 ة الثقافية  ا ةلماعية على السياحة ثالثا: أثر العولم

ساعلت العودلة  الثقافية واإلجتماعية يف تطور ظلط السياحة العرقية والذي فحواه دراسة اجملتمعات اإلنسانية ومعرفة خصائصػها     
اجػػد السػػائح يف حيػػث أف العودلػػة سػػاعدت يف اإلرتبػػاط بػػٌن دوؿ العػػامل  وأيضػػاً تطػػور ظلػػط سػػياحة ادلغػػامرات والػػذي يعتمػػد علػػى تو 

)عةد  أماكن هبا سلا ر ولكنو آمن منها وبذلك فإف  العودلة الثقافية واإلجتماعية ذلا تأثًن على السياحة واألظلاط السياحية احلديثة.
 ( 1999الخالص عةد اهلل،

 Mergers     ا ندماةات  أثرها على السياحة المصرية -4
العودلػػػػة واإلنفتػػػػاح العػػػػادلي حيػػػػث قامػػػػت العديػػػػد مػػػػن الشػػػػركات و يف قطػػػػاع السػػػػياحة بعػػػػد ظهػػػػور  االنتتتتدماةاتظهػػػػرت 

ادلؤسسات العادلية ىف القطاعات غًن السياحية بالدخوؿ بعدد كبًن من الشركات  يف النشاط السياحي و تكوين إندماج أو حتالف  
ة وحتقيػػط عوائػػد ضػػخمة كبػػًن وذلػػك إلعػػدافهم أف قطػػاع اخلػػدمات السػػياحية أصػػبح قطػػاع قػػادر علػػى جػػذب اإلسػػتثمارات الكبػػًن 

 لذلك  لت تلك ادلؤسسات عن أنشطتها األساسية  ودخلت قطاع السياحة .
 تعريف االندماجأ(   
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ىو عبارة عن احتادات تتضمن شركات من بػحد سلتلفػة ادلنشػأ ويتطلػ  اإلنػدماج أف تقػـو شػركة واحػدة بػالتحكم والسػيطرة يف     
 ( 2002) اليا فلح  السيد , . كياف واحد عند إكتماؿ اذلدؼ من اإلندماج  مجيع أنشطة وأعماؿ الشركة  األخري ويبقي

عبػػػارة عػػػن احتػػػاد يتضػػػمن رلموعػػػة مػػػن الشػػػركات  السػػػياحية والفنػػػادؽ ومػػػوردي اخلػػػدمات  -: ا نتتتدماج  فتتت  ماتتتال الستتتياحة    
 السياحية وشلثلٌن عن ادلنا ط الدفيهية وذلك خلدمة السائحٌن. 

 حية أنواع ا ندماةات السيا ( ب
  اللكامل )ا ندماج(األفق   -1

و ىو يعىن اندماج شركات ذلا نف  النشاط اإلنتاجي فتندما الشركات أفقيا لزيادة القوى الشػرائية لػدى مػورد اخلػدمات السػياحية 
، أو لزيادة التحكم ىف التوزيع وادلبيعات ، على سبيل ادلثاؿ يكوف االندماج األفقي بٌن وكاالت السفر والسياحة ، أو بٌن شركات 

 ل.1999غا ة عةد اهلل محمد ، بٌن شركات الطًناف ، أو بٌن شركات منظمى الرححت الشاملة.    البواخر البحرية ، أو
  اللكامل )ا ندماج( الرأس 

 ايران مع منظموىو عبارة عن اندماج شركات ذلا عدة أنشطة سلتلفة للتحكم يف اإلنتاج وميع مراحلو فمثًح  تندما شركة       
غتا ة عةتد اهلل   )مػنظم رحػحت شػاملة مػع فنػدؽ وذلػك هبػدؼ الػتحكم يف اإليػرادات السػياحية . رححت شاملة ، أو أف يندما

 ل.1999محمد ،
  ا ندماج المحوري -3

ومعػػػػين ىػػػػذا اإلنػػػػدماج ىػػػػو اسػػػػتخداـ الشػػػػركات لتكنولوجيػػػػا ادلعلومػػػػات مثػػػػل أنظمػػػػة احل ػػػػز بػػػػالكمبيوتر وتكنولوجيػػػػا             
أنشػػػطة جديػػػدة وكػػذلك  دخػػػوؿ  شػػػركات اخلػػدمات ادلاليػػػة والتػػػأمٌن والبنػػوؾ يف إنػػػدماج مػػػع اإلتصػػاالت لإلنطػػػحؽ إىل خػػدمات و 

  (2003.) غا ة على حمو ة،شركات السياحة ووكاالت السفر و الفنادؽ وموردي اخلدمات السياحية لتحقيط أقصى رحبية
  ا ندماج الملنوع -2

لفة وغػًن مرتبطػة ببعضػها مػن أجػل تػوفًن الوقػت واجلهػد  وىو اإلندماج الذي يشمل شركات ذات أنشطة هارية سلت        
 ل 2004حميدة عةد السميع،على السائح لقضاء إحتاجاتو منها .  

 ل يوضح تكامل رأسى يف رلاؿ السياحة   3الشكل رقم   
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 ل2002 اليا فلح  السيد ,ادلصدر :   
 

  مصر  ظاهرة ا ندماةاتج(  
ل حيػػث قامػػت الشػػركات السػػياحية ادلصػػرية الكبػػًنة يف 1999سػػوؽ السػػياحة ادلصػػرية منػػذ عػػاـ    ػػرأت فكػػرة اإلنػػدماج علػػى    

الدخوؿ بإندماجات مع منظمي الػرححت األوربيػة واسػتفادت الشػركات ادلصػرية مػن اخلػلات األجنبيػة والتكنولوجيػا احلديثػة إال أف 
اجات شلػا يضػعف موقفهػا احلػا  يف السػوؽ السػياحي ويهػدد ىذا يهدد بقاء الشػركات األخػري الػت مل تػدخل يف مثػل ىػذه اإلنػدم

 ل 2004الماالس القومية الملخصصة، بقاءىا يف السوؽ السياحي. 
  أهمية ا ندماةات ( 

 تتلخص أعلية اإلندماجات ىف التاىل:
 تؤدي اإلندماجات إىل تبادؿ وتكامل التكنولوجيا وحتقيط  قدر كبًن من الريادة يف السوؽ . -1
 ندماجات ىي األسلوب الوحيد لدخوؿ األسواؽ  اإلقليمية . تعتل اإل -2
 اإلندماجات ىي الوسػيلة العلميػة لتحقيػط الػتعلم وتنشػيط ادلعرفػة و   هنػ  ادلخػا ر واألزمػات وادلشػاركة يف حتمػل اخلسػائر .  -3

 ل1999فريد الناار،
خاصة يف ظل اتساع األسواؽ العادلية لذلك اإلندماجات حل أمثل أماـ بعض الشركات الت تع ز عن حتمل تكاليف اإلنتاج  -4

 تبحث عن شركاء تندما معهم . 
زيادة اخللات خاصة يف رلػاؿ ادلػوارد البشػرية يف داخػل تلػك الشػركات واالتسػاع اجلغػراىف وزيػادة يف أعػداد فػروع ىػذه الشػركات  -5

 .وتعزيز القوي وبالتا  تساىم يف تقليل حدة ادلنافسة بٌن الشركات وبعضها البعض 
سعي الشركات إىل توفًن قوي عاملة مؤىلة تسهم يف حتسٌن اإلنتاجية وتعزيز ادليزة التنافسية لذلك تل أ إىل عمل إندماجات   -6

  (2000.) أحمد سيد مصطف ،بداًل من إهناؾ قواىا يف ادلنافسات 
ديدة وادلنافسات احلادة الت تعيشها وبذلك ظهرت أعلية الدخوؿ يف اإلندماجات بكافة أنواعها من أجل  مواجهة التحديات اجل  

 األسواؽ خاصة يف ظل ادلتغًنات الدولية احلديثة . 
   سلةيات ا ندماةاتهت( 

ىنػػاؾ العديػػد مػػن السػػلبيات الناهػػة عػػن اإلنػػدماجات خاصػػة الػػت تتكػػوف عػػل حػػدود الػػدوؿ إال أف ىػػذه السػػلبيات  ؽلكػػن تفاديهػػا 
 ل2002يسري  عةس،  -سريعاً إذا ما مت اكتشافها يف البداية :

 

 زيادة القوي  اإلحتكارية وحدوث حرب أسعار بٌن ادلتحالفٌن أو ادلندرلٌن .  -1
مشاكل خاصة بالشركة الدارلة من حيث تغًن أسلوب اإلدارة ودخوؿ أسواؽ جديدة وتغًن إسداتي يات التشغيل واإلنتاج  -2
 . 
ى مستوي آدائهم وكفاءهتم وبذلك فإهنم دائمػاً يف حالػة قلػط التأثر السليب على سلوؾ العاملٌن يف الشركتٌن شلا ينعك  عل -3

 وتوتر هاه مستقبلهم يف ظل اإلندماجات . 
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هتديػد الشػركات متعػػددة اجلنسػيات ادلتمثلػػة يف اإلنػدماجات للشػػركات احملليػة وإقتصػار ادلنػػافع والفوائػد علػػى تلػك الشػػركات  -4
 ( 2002) رضا عةد السالم،الضخمة .

 السياحة    ر الخصخصة ف    -5
تعػين اخلصخصػة حتويػل الشػركات وادلنشػيتت الػت تتبػع النظػاـ العػاـ واحلكومػة اىل شػركات ومنشػيتت شللوكػة للمسػتثمرين مػن القطػاع 

 اخلاص .
 -: تعريف الخصخصة  -أ
تلختتذ الخصخصتتة عتتدة و  هتت  زيتتا ة   ر القطتتاع الختتاي فتت  عمليتتة اللنميتتة ا قلصتتا ية   تقلتتيص   ر القطتتاع العتتام.   
  (2002يسري  عةس، :  كالأش
 بيع الشركات احلكومية لل مهور العادي من ادلستثمرين األفراد وكذلك الشركات اخلاصة الت ال تتبع الدولة أو احلكومة .  -1
 التأجًن  ويل األجل ل صوؿ ادلملوكة للحكومة للقطاع اخلاص .  -2
اإللتػزاـ بشػػروط زلػددة مػػن أجػل سايػػة ادلسػتهلكٌن مػػن   ػرح اخلػدمات احلكوميػػة علػى القطػػاع اخلػاص للتعاقػػد علػى إدارهتػػا مػع -3

 اإلستغحؿ . 
  الخصخصة  النشاط السياح ب(  

 التحوؿ من القطاع العاـ اىل القطاع اخلاص.:  الخصخصة تعنى
قامػت العديػد مػن الػدوؿ بتطبيػط برنػاما اخلصخصػة علػى الشػركات وادلنشػيتت احلكوميػة ادلتخصصػة يف نشػاط السػياحة واخلػػدمات 

ليكو دلستثمرين من القطاع اخلاص مثل الفنادؽ وادلطارات الت متلكهػا الدولػة وذلػك مػن أجػل رفػع كفػاءة ىػذه الشػركات للقػدرة ومت
على مواجهة التحديات الت تقابلها ويصبح دور احلكومة يف تلك الشركات ىو الرقابة واحلفاظ على أمن وسػحمة العػاملٌن وسايػة 

نػػتا عػػن تطبيػط نظػػاـ اخلصخصػة يف ىػػذه الشػػركات ارتفػاع مسػػتوي آداء العمػل السػػياحي وبالتػػا  مت ادلسػتهلكٌن مػػن اإلسػتغحؿ وي
اسػػتخداـ جػػزء مػػن ىػػذه العوائػػػد الػػت تػػدرىا بػػالنهوض بالنشػػاط السػػػياحي وعمػػل توسػػعات  يف الشػػركات وادلؤسسػػات واخلػػػدمات  

 (1998) محمد صالح الحنا ي،السياحية الت ترفع من شأف السائح .
ضػافة إىل ذلػك ظهػر اهػاه جديػد ضلػو مشػاركة القطػاع اخلػاص يف التسػويط السػياحي لإلعػحف عػن الصػورة  السػياحية للدولػة باإل -

وتلػػػك ( 1997) منيتتتر هبتتتراهيم هنتتتدى،وذلػػك كنػػػوع جديػػػد مػػػن اخلصخصػػة وكػػػذلك تنشػػػيط حركػػػة السػػياحة الوافػػػدة إىل مصػػػر .
للمقومػات وعوامػل اجلػذب السػياحية دلصػر مػن أمواذلػا اخلاصػة دوف أخػذ ادلشاركة تكػوف فعالػة حيػث تنفػط علػى التنشػيط والػدويا 

دعم من الدولة وتلك الشركات تستفيد من تلك اإلعحنات واحلمحت وذلك عن  ريط ارتفاع أعداد السائحٌن الوافدين إىل مصر 
مػت بعمػل مػزدوج ؼلػدـ الدولػة يف ادلقػاـ وبالتا  تزداد إيراداهتا السياحية حيث أهنا تعمل يف النشاط السياحي وبذلك تكوف قػد قا

 لVellas,f., 1999األوؿ وؼلدـ مصاحلها يف ادلقاـ التا  .  
 

 الدراسة الميدانية:  
 موا    ارق الةحث
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يتنػاوؿ ىػذا ادلبحػػث الطػرؽ ادلختلفػػة الػىت مت اسػػتخدامها ىف ىػذا البحػث وحتديػػد مصػادر مجػػع البيانػات ادلختلفػػة ، و كػذلك حتديػػد 
علمى و ادلنها ادلتبع ىف الدراسة و كذلك  رؽ اختيػار و حتديػد العينػة الػىت قمنػا باسػتخدامها ىف ىػذا العمػل ، ودراسػة األسلوب ال

 صفات و خصائص عينة البحث ، و عمل التحليحت اإلحصائية للبيانات الىت مت مجعها من عينة البحث .
 تشتمل مصادر البيانات على نوعٌن  علا :مصا ر الةيانات  

 المصا ر الثانوية: أ ال
تلػػػك ادلصػػػادر الػػػىت تقػػػـو بنشػػػرىا العديػػػد مػػػن اذليئػػػات و اجلهػػػات و األفػػػراد ىف صػػػورة كتػػػ  و مراجػػػع و مقػػػاالت علميػػػة و رسػػػائل 
ماجسػػتًن و رسػػائل دكتػػوراه ، و الػػىت مت االسػػتعانة هبػػا ىف ىػػذا البحػػث إلخراجػػو ىف صػػورة جيػػدة حيػػث مت االسػػتعانة هبػػا ىف التعػػرؼ 

لوؾ ادلستهلك السياحى وأنواعو والعوامػل ادلػؤثرة عليػو و التعػرؼ علػى سػلوؾ السػائحٌن ىف وقػت األزمػات ، و بعػد على مفاىيم س
ذلػك التعػرؼ علػى الػدوافع السػياحية عنػد السػائح و التوصػل إىل أىػم ادلتغػًنات احلديثػة الػىت تػؤثر ىف سػلوؾ ادلسػتهلك السػياحى و 

القتصػػػادية و البيئيػػػة و التكنولوجيػػػة ، والتعػػػرؼ علػػػى تػػػأثًن ىػػػذه ادلتغػػػًنات علػػػى سػػػلوؾ منهػػػا ادلتغػػػًنات االجتماعيػػػة و السياسػػػية و ا
 ادلستهلك السياحى .

 المصا ر األ ليةثانيا: 
وىى تلك ادلصادر الىت قاـ هبا األفراد أو اذليئات أو اجلهات و نشرىا ىف رللدات سلتلفة و اسػتخداـ العديػد منهػا ىف إثػراء الدراسػة 

 البحث و من أىم ىذه العناصر ما يلى : النظرية ىف ىذا 
 الماالس القومية الملخصصة 
  المؤتمرات   الند ات 
 هصدارات  زارة السياحة 

 أسلوب ةمع الةيانات الميدانية 
يعتمد البحث علي العينة و ىو يعىن : اختيػار عػدد مػن مفػردات اجملتمػع بإحػدى الطػرؽ العلميػة حبيػث تكػوف تلػك ادلفػردات شلثلػة 

 كلو ىف كافة خصائصو ذات العحقة مبوضوع البحث و بكافة قطاعاتو و أقسامو.للم تمع  
 االيار عينة الةحث

قاـ الباحث باستخداـ أسلوب العينة ىف البحث ادليداىن ، حيث يتوقف ح م العينة على مدى التباين ىف اخلصائص بٌن          
 ىذا التباين ىف اخلصائص كلما زاد ح م العينة.مفردات العينة شلا يؤثر ذلك ىف موضوع البحث ، فكلما زاد 

قػاـ الباحػػث باختيػار بعػػض ادلنػا ط ادلتفرقػػة ىف أضلػػاء مصػر لتوزيػػع اسػتمارات االسػػتبياف علػػى السػائحٌن فيهػػا ، و ذلػك حػػىت تكػػوف 
 400مت توزيػػع عػػدد العينػػة شلثلػػة للسػػائحٌن مػػن سلتلػػف دوؿ العػػامل ، فقػػاـ التوزيػػع ىف شػػـر الشػػي  و القػػاىرة واألقصػػر و أسػػواف . 

اسػتمارة و اسػتبعاد  280استمارة استبياف على السائحٌن ىف ادلنا ط ادلذكورة ، و وصل عدد االستمارات الىت مت حتليلها إىل عدد 
 استمارة استبياف مع السائحٌن . 50استمارات لعدـ صححيتها للتحليل اإلحصائي ، و مت فقد عدد  70عدد 

 معوقات السياحة   السفر
 ت إجابات السائحٌن تتلخص ىف عدة معوقات ترتيبها كالتاىل : كان



 -دور المتغيرات االقتصادية في التأثير عمي سموك ودوافع السائح-، محمد زيدان محمد الشربينى. د
 

  
   8102 سبتمبر/  السابعالعدد  JFBE مجلة اقتصاديات المال واألعمال     822

 ادلعوقات ادلالية  .1
 ادلعوقات االقتصادية .2
 اإلرىاب .3
 ادلعوقات السياسية .4
 ادلعوقات الصحية .5
 ادلعوقات النفسية .6
 ادلعوقات اجلغرافية .7
 معوقات الوقت .8

السػػفر دلمارسػػة األنشػػطة السػػياحية ىػػو ادلػػاؿ و و تػػدؿ ىػػذه اإلجابػػات علػػى أف ادلعػػوؽ الرئيسػػى عنػػد السػػائحٌن والػػذى ؽلػػنعهم مػػن 
احلالػػة االقتصػػادية الػػىت يعيشػػها اإلنسػػاف ، واقػػل معػػوؽ ىف تلػػك ادلعوقػػات ىػػو الوقػػت حيػػث أف ىنػػاؾ اهػػاه حػػديث إىل زيػػادة مػػدة 

 األجازات األسبوعية والسنوية شلا يوفر الوقت الكاىف لدى السائحٌن من اجل القياـ بالرححت السياحية .
  السائح الحديثصفات 

 ل يوضح صفات السائح احلديث1و تلخصت ردود السائحٌن كالتاىل : جدوؿ رقم  
 النسبة التكرار الصفة

 30.3 85 ح  ادلغامرة
 23.2 65 االىتماـ وودة اخلدمات 
 17.8 50 احلفاظ على البيئة الطبيعية

 12.5 35 اختيار ادلقصد بنفسو
 10.3 29 هربة األشياء اجلديدة
 5.7 16 احداـ الدولة ادلضيفة

 %100 280 االمجاىل
تػػدؿ إجابػػات السػػائحٌن علػػى حػػبهم الشػػديد لسػػياحة ادلغػػامرات و حػػ  أنشػػطة ادلغػػامرة مثػػل تسػػلط اجلبػػاؿ و سػػياحة الفضػػاء ، و  

 كذلك االىتماـ باجلودة واحداـ ىيبة الدولة ادلضيفة .
 ا حصاءات الوصفية -6/1

 أ( سلوك    افع السائحين
  ل يػدؿ 1ل ىف حتليل االستبيانات حيث   5-1  سائح ل  و مت إتباع مقياس ليكرت   280كانت عينة البحث عبارة عن

 لعلى ادلوافقة التامة.5على الرفض التاـ ويدؿ 
 ل اإلحصاءات الوصفية لسلوؾ و دوافع السائحٌن2جدوؿ رقم   
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Descriptive Statistics

280 2 5 3.74 .364

280

Av B

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iation

 
  و يػدؿ ذلػك علػى مػدى االىتمػاـ  3.74و دوافػع السػائحٌن بلغ متوسط اإلدراؾ العاـ للسائحٌن عن أعلية دراسة سلوؾ ،

من السائحٌن مبوضوع السلوؾ و الدوافع اخلاصة بالسائحٌن و أعليتها ، دلعرفة توجهاهتم ة تفضيلهم لحماكن السياحية دوف 
 غًنىا .
  متوسػػػطها ، و ىػػػذا  و ىػػػو يعػػػل عػػػن اضلػػػراؼ العينػػػة عػػػن 0.364و قػػػد بلػػػغ االضلػػػراؼ ادلعيػػػارى لسػػػلوؾ و دوافػػػع السػػػائحٌن

 االضلراؼ ضعيف شلا يدؿ على دقة النتائا ادلتوصل إليها . 
 اسةر ملوسط   اقل ملوسط  حصاءات سلوك    افع السائحينل 3جدوؿ رقم   

Descriptive Statistic 
Mean Maximum Minimum N Behaviour 

4.20 5 1 280 B1 
2.53 5 1 280 B8 

  ل و ذلػػك يػػدؿ علػػى ارتفػػاع تػػأثًن عنصػػر البيئػػة ىف التػػأثًن علػػى سػػلوؾ و 4.20ط احلسػػاىب  و قػػد بلغػػت اكػػل قيمػػة للمتوسػػ
األـ   -دوافع السائحٌن ، سواء كانت البيئة الداخلية أو البيئة اخلارجية فيتأثر السائح بالبيئة الداخلية لو من األسرة   األب 

ياة ، و كذلك البيئة اخلارجية مػن احمليطػٌن بػو مػن األصػدقاء ....ل منذ الوالدة من عادات و تقاليد و اسالي  سلتلفة للح -
 و اجلماعات ادلرجعية احمليطة بو و مدى اكتساب الفرد من خلات و مهارات .

    ل و يػػدؿ ذلػػك علػػى أف دوافػػع السػػياحة و السػػفر ليسػػت ىف قمػػة األولويػػات 2.53و بلغػػت اقػػل قيمػػة للمتوسػػط احلسػػاىب
ا زالت ىناؾ أولويات أخرى تقع ىف قمة اىداؼ السائحٌن مثػل اال مئنػاف علػى ادلسػتقبل اإلنسانية لدى السائحٌن ولكن م

 الوظيفى و ادلاىل ذلم و الزواج و االستقرار األسرى .
 ب( الملغيرات الحديثة

 ل اإلحصاءات الوصفية للمتغًنات احلديثة4جدوؿ رقم   
Sta-Deviation Mean Maximum Minimum N  

0.597 2.98 5 2 280 AvC 

   ل و يػدؿ ذلػك علػى أعليػة ادلتغػًنات احلديثػة بالنسػبة 2.98بلغ ادلتوسط احلساىب إلدراؾ السػائحٌن ألعليػة ادلتغػًنات احلديثػة
التكنولوجيػػػة  –السياسػػػية  –البيئيػػػة  –االجتماعيػػػة  –للسػػػائحٌن فحبػػػد للسػػػائح مػػػن معرفػػػة ادلتغػػػًنات احلديثػػػة   االقتصػػػادية 

روب و الصػػراعات و الكػػوارث و األوبئػػة و األمػػراض و اإلرىػػاب  ، و بلػػغ االضلػػراؼ ادلعيػػارى للت نػػ  الضػػار منهػػا مثػػل احلػػ
 ل.0.597للمتغًنات احلديثة  

 اسةر ملوسط   اقل ملوسط  حصاءات الملغيرات الحديثة                  ل 5جدوؿ رقم   
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Mean Maximum Minimum N Modern 
changes 

4.12 5 1 280 C2 
2.15 5 1 280 C13 

   ل وتدؿ على أف احلروب و الصراعات الدولية من أىم 4.12و قد بلغت اكل قيمة للمتوسط احلساىب للمتغًنات احلديثة
ادلتغًنات احلديثة الىت تؤثر على السائحٌن و تغًن توجهاهتم اىل ادلقاصد السياحية الىت يتوافر فيها عنصرى األمن و األماف السياسى 

 اصر االرىابية او اجلماعات ادلتطرفة.، و عدـ وجود العن
    ل و يػػدؿ علػػى أف مصػػر ال تتػػوافر فيهػػا نظػػم السػػياحة احملمولػػة ادلتقدمػػة 2.15و قػػد بلغػػت اقػػل قيمػػة للمتوسػػط احلسػػاىب

احلديثة بدرجة عالية، حيث قلة االمكانات ادلادية ادلتوافرة لديهم و ايضا ارتفاع تكلفة النفقات اخلاصة بادخاؿ النظم التكنولوجية 
 ىف السياحة احملمولة داخل مصر.

 تحليل اللةاين -6/2
 تةاين الملغيرات االقلصا ية مع سلوك     افع السائحين ( أ

 تحليل اللةاين بين الملغيرات االقلصا ية   سلوك    افع السائحينل  6جدوؿ رقم  
sig F-test  

0.000 2.047 Between C&B 

 على معنوية العحقة بٌن ادلتغػًنات ، وقػد مت حسػاب  يستخدـ ىذا ادلقياس من اجل التأكيدF-test)   ل لتأكيػد معنويػة
و ىػى أقػل مػن القيمػة اجلدوليػة شلػا يػدؿ  F  =2.047العحقة بٌن ادلتغًنات االقتصادية مع سلوؾ و دوافع السائحٌن ، و كانػت 

 شلا يدؿ على : 0.000ية كانت %ل و أف ادلعنو 99ل و ذلك بدرجة ثقة  0.001على أف مستوى ادلعنوية مرتفع   
مدى تػأثر و تطػور دوافػع السػفر و أوقػات الفػراغ و سػلوؾ السػائح كمسػتهلك ألنشػطة السػياحة و خػدماهتا بػادلتغًنات االقتصػادية 

ات الىت فرضتها أحداث دولية و إقليميػة و زلليػة و مػدى التغػًن السػريع و الػديناميكى ىف ىػذه الػدوافع ، شلػا ينشػأ عنػو تغػًن ىف رغبػ
 السائحٌن و ا اذ قراراهتم للتوجو إىل مقاصد سياحية و أظلاط سياحية جديدة .

 معامالت االرتةاط بطريقة بيرسون للملغيرات المسلقلة   اللابعة -6/4
 أ( ارتةاط الملغيرات االقلصا ية مع سلوك     افع السائحين

  الد افع ( مدى االرتةاط بين الملغيرات االقلصا ية   السلوك7ةد ل رقم )
AvC AvB  

**0.22 
0.000 

280 

1 
0 

280 

AvB      pearson correlation 
             Sig .(2-tailed) 
             N 

1 
0 

280 

**0.22 
0.000 

280 

AvC      pearson correlation 
             Sig .(2-tailed)  
             N 
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 بػٌن ادلتغػًنات االقتصػادية وسػلوؾ ودوافػع السػائحٌن و قػد اسػتخدـ   معامػػل  توجػد عحقػة ارتبا يػة ذات داللػة إحصػائية
يتدل للتا ل و ىػو ارتبػاط مػن النػوع ادلوجػ  ، 0.22**االرتباط بًنسوف ل وذلك الف القيم رقمية ، و يبلغ معامل االرتباط  

 على :
سائحٌن و أف ىذا التطور ما ىو إال نتاج لتأثر رغبات قوة العحقة بٌن ادلتغًنات االقتصادية ادلختلفة و بٌن تطور سلوؾ و دوافع ال

السائحٌن و أذواقهم مبتطلبات احلياه االقتصادية و التطور االجتمػاعى و السياسػى و الثػورة التكنولوجيػة و ادلعلوماتيػة و التطػورات 
 البيئية ، شلا يشكل فكرا جديدا للسائح ، و ىذا ما يؤكد فرض الدراسة األوؿ .

 ل ، وذلػك عنػد 0.000االرتبا ية بٌن ادلتغًنات االقتصادية و سلوؾ و دوافع السائحٌن معنوية بدرجة    كانت العحقة
 ل ، شلا يدؿ على قوة االرتباط بٌن تلك ادلتغًنات.0.01%ل ، وخطأ معيارى  99مستوى ثقة  

 المؤشرات العامة لالنحدار -6/5
 لسائحين .أ( انحدار الملغيرات االقلصا ية على سلوك     افع ا

  مت اسػػتخداـ ظلػػوذج االضلػػدار البسػػيط ، و ذلػػك لوجػػود متغػػًن مسػػتقل واحػػد ىف التحليػػل القػػائم  األظلػػاط السػػياحية ل ، مػػن خػػحؿ
 ل و ىى الطريقة االعتيادية .Enter ريقة  

 ل   اضلدار ادلتغًنات االقتصادية على سلوؾ و دوافع السائحٌن 8جدوؿ رقم  
Std.Error of the 
estimate  

Adjusted R 
square 

R square R Model 

0.356 0.045 0.048 0.220 1 

  شلػػػا يؤكػػػد علػػػى وجػػػود عحقػػػة قويػػػة بػػػٌن ادلتغػػػًنات االقتصػػػادية وبػػػٌن سػػػلوؾ و دوافػػػع 22بلػػػغ معامػػػل االرتبػػػاط ادلتعػػػدد %
ات االقتصػادية تػؤثر ىف سػلوؾ و السائحٌن ، و يؤكد قيم معامػل التحديػد ادلعػدؿ و معامػل التحديػد ادلتعػدد أف التغػًن ىف ادلتغػًن 

و شلا يزيد أيضا من دقػة تلػك  0.003ل =  0.045 – 0.048دوافع السائحٌن و ذلك من خحؿ اطلفاض الفارؽ بينهم  
 . 0.356النتي ة ىو اطلفاض اخلطأ ادلعيارى إىل 

 الختبار معنوية معامل االضلدار t-testل يوضح قيمة 9جدوؿ رقم  
Sig t Unstandardized 

Coefficients 
Unstandardized 

Coefficients 
Model 

Beta Std.Error B 
0.000 
0.000 

30.881 
3.760 

0.220 0.108 
0.046 

3.345 
0.143 

Constant 
AvV 

  يتضح من اجلدوؿ السابط أف ىناؾ تأثًن معنوى بٌن ادلتغًنات احلديثة وبٌن األظلاط السياحية ، و يتأكد ذلك من خحؿ
 ل .0.220االضلدار   قيمة معامل

  و شلا يعزز من قوة العحقة ىو قيمةt-test    ل و بذلك ؽلكن عمل معادلة االضلدار و ىى :        3.760و الىت بلغت 
Y =             3.345 + 0.13                     



 -دور المتغيرات االقتصادية في التأثير عمي سموك ودوافع السائح-، محمد زيدان محمد الشربينى. د
 

  
   8102 سبتمبر/  السابعالعدد  JFBE مجلة اقتصاديات المال واألعمال     822

(0.108) + (0.036) 
 ة يؤدى إىل التغًن ىف سلوؾ و دوافػع السػائحٌن مبقػدار يدؿ ذلك على أف الزيادة ىف ادلتغًنات احلديثة مبقدار وحدة واحد

 وحدة . 0.13
  كػل مػا سػبط بقيمػة معنويػة مرتفعػة جػدا حيػث بلغػتp-value = 0.000  شلػا يػدؿ علػى دقػة العحقػة و التػأثًن بػٌن

 ىذه ادلتغًنات .
 

 النلائج
 الىت تؤثر ىف توجهاتو السياحية ها ادلهارات و اخللاتتؤثر البيئة الداخلية و اخلارجية على السائح تأثًنا كبًنا حيث انو يكتس  من 
  مػػن الدراسػػة ادليدانيػػة وجػػد أف دوافػػع السػػياحة و السػػفر ليسػػت ىف قمػػة الػػدوافع اإلنسػػانية للسػػائحٌن ،  السػػائحٌن و لكػػن ىنػػاؾ

ى ادلسػتقبل الػوظيفى أىداؼ و أولويات أخرى لدى السائحٌن ما زالػت حتتػاج إىل اإلشػباع ، مثػل االسػتقرار األسػرى واحلػرص علػ
 ادلستمر و بذلك تعتل دوافع السياحة و السفر لدى السائح من األولويات اإلنسانية و لكنها ال تقع ىف مقدمة تلك األولويات .

 حٌن أف حتليل التبػاينل بػٌن ادلتغػًنات االقتصػادية و سػلوؾ و دوافػع السػائعليها من التحليحت اإلحصائية   تفيد النتائا ادلتحصل
، أى أف سلوؾ و دوافع السائحٌن يتغًن بطريقة سريعة ألي تغيًن ػلدث ىف ادلتغًنات االقتصادية، فمثح اؾ عحقة معنوية بينهماىن

 غادر معظمهم مصر عائدا إىل بلدهاطلفضت أعداد السائحٌن و  2006دى  ونويبع  يفعندما ارتفعت األحداث اإلرىابية 
  ادلؤثر ىف النشاط السياحى ، ألنو ىو الذى  يقـو مبمارسة األنشطة السياحية .إف العنصر البشرى ىو العنصر الفعاؿ و 
 . أف ىناؾ عوامل سلتلفة تؤثر ىف سلوؾ و دوافع السائحٌن منها الديانة و ادلعتقدات و األصدقاء و اجلماعات ادلرجعية 
 ت للقياـ بػرححت ترفيهيػة للخػروج بعيػدا عػن أف الدوافع السياحية تشكل الوحدات الىت تنتا عن عدـ اإلشباع للعديد من الرغبا

 ضغوط العمل والروتٌن اليومى و التوترات العصبية من احلياه العصرية احلديثة.
  من الدراسة ادليدانية يتضػح أف مصػر مػا زالػت ىف  ػور النمػو للتعامػل مػع الكػوارث البيئيػة و األزمػات السػياحية و ال يوجػد لػديها

 ع األزمات حىت ا ف .إسداتي ية مكتملة للتعامل م
 . من أىم صفات السائح احلديث ىى اجلودة ىف اخلدمات و ح  ادلغامرة و احلفاظ على البيئة و هربة شيء جديد 
 . من أىم معوقات السياحة و السفر ىى ادلعوقات ادلالية و اجلغرافية والسياسية و اإلرىاب و ادلعوقات االقتصادية 
  دوافػػع السػػياحة و السػػفر لػػدى السػػائحٌن منهػػا : ارتفػػاع النفقػػات و عػػدـ تػػوافر الوقػػت و احلالػػة إف ىنػػاؾ عوامػػل تػػؤثر سػػلبيا علػػى

 الصحية و العوامل السيكولوجية و ادلعوقات اجلغرافية و اإلرىاب و األحداث ادلروعة للسائحٌن و األزمات السياحية  .
 ظلػاط السػائحٌن و رغبػاهتم و أذواقهػم نظػرا دلرونػة السػياحة ادلرتفعػة تعد ادلتغًنات االقتصادية من العناصر اذلامة الىت تؤثر ىف تغيػًن أ

 للعوامل االقتصادية ادلختلفة ، مثل العودلة و اإلندماجات و خصخصة القطاع العاـ و حتولو إىل القطاع اخلاص .
 اللوصيات

 و األزمات و الىت تعوؽ حركة  انشاء إدارة خاصة بكل مؤسسة سياحية تسمى إدارة ادلخا ر و األزمات للتعامل مع الكوارث
 السائحٌن و تؤثر ىف وفود أعداد السائحٌن إىل ادلقاصد السياحية ادلختلفة .
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  االىتماـ بعمػل دورات تدريبيػة للعػاملٌن ىف رلػاؿ السػياحة و الفنػادؽ واإلرشػاد السػياحى ىف مصػر لػتعلم اللوتوكػوالت اخلاصػة
 حبسن التعامل و احداـ السائحٌن .

 حة الداخليػػة ىف مصػػر ، و رفػػع عػػدد اإلجػػازات مدفوعػػة األجػػر إلتاحػػة الفرصػػة أمػػاـ ادلصػػريٌن دلمارسػػة األنشػػطة تنشػػيط السػػيا
 السياحية .

  ضرورة قياـ شركات اإلستثمار السياحى بتنويع منت اهتا السياحية مبستوياهتا ادلختلفػة وفػط األظلػاط السػياحية احلديثػة و ىػو مػا
 زلددة من اخلدمات السياحية . غلن  الشركات الدكيز على نوعيات

  توزيػػع الػػوزف النسػػىب للخػػدمات السػػياحية مبػػا يراعػػى احتياجػػات و رغبػػات السػػوؽ السػػياحى مػػن ح ػػم و شػػرائح الطلػػ  و ال
 سيما ىف ظل ادلتغًنات اإلقتصادية الدولية .

 ل ادلقاصػد السػياحية مواكبػة ذلػذه اإلىتماـ ببحوث التسويط و ذلك لدراسة التغًن ادلستمر ىف سلوؾ ودوافػع السػائحٌن شلػا غلعػ
 الرغبات .

  التوزيع األمثل للموارد السياحية و اإلقتصادية ادلتاحة للمنا ط السياحية خللط أظلاط سياحية جديدة تناسػ  متطلبػات السػوؽ
 السياحى و  لط تنوع ىف ادلنتا السياحى .

 ل تشمل نوعية السياحة ىف ادلنطقة و  مدى األنشطة حتديد اسداتي ية التسعًن لكل مقصد سياحى ىف مصر  بقا لعدة عوام
 و تصنيفات الفنادؽ ونوعية اخلدمات ادلقدمة للسياحة و عامل ادلومسية .

  حتسٌن صورة مصر أماـ السػائحٌن ، و ذلػك مػن خػحؿ التعامػل اجليػد والتحضػر أمػاـ السػائحٌن ، و تػرؾ صػورة مجيلػة لػديهم
 عن مصر .

  مراعاة التنويع ىف ادلنا ط و األنشطة الىت ؽلارسها السائحوف مبا يحءـ  بيعة كل سائح .على مصممي اللاما السياحية 
  االىتماـ بتوفًن احتياجات السائحٌن و خاصة السائحٌن من ذوى االحتياجات اخلاصة و السائحٌن ادلسنٌن ، و ذلػك ألهنػم

 ؽلثلوف  ائفة كبًنة ذات مستوى إنفاؽ مرتفع .
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