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 ملخص البحث
بدأ االهتمام الكبير بالسياحة الريفية من قبل الباحثين منذ أواخر التسعينيات من القرن الماضي، 
وخاصًة مع تعاظم المنافع التي تقدمها هذه السياحة للمجتمع الريفي. ولم تكن السياحة الريفية في حد ذاتها 

نما هي وسيلة لتحسين وضع مجتمع من المجتم عات، لذا فإن االهتمام بتنمية السياحة الريفية هدفًا للدول، وا 
يمكننا أن نلخص مشكلة و يعود لما لها من  تأثيرات كبيرة على االقتصاد الريفي كأداة محتملة للتنمية الريفية. 

البحث في التساؤلين اآلتيين األول ما الدور الذي يمكن أن تلعبه السياحة في تحسين واقع المجتمعات الريفية 
كلها؟ الثاني ماهي متطلبات تفعيل دور السياحة الريفية، وما هي الجهات الرئيسية الالعبة في تفعيل وحل مشا

 دور السياحة وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه؟
أهم العوامل و مفهوم السياحة و ماه: يهدف البحث إلى محاولة اإلجابة على مجموعة من األسئلة وهي

  ،دور السياحة في التنمية الريفية؟و  بطة بالمناطق الريفية ومقوماتهاياحة المرتماهو مفهوم الس، المؤثرة فيها؟
ما هو واقع ، ؟الذي يمكن أن تلعبه هذه  الجهات الجهات المساهمة في السياحة الريفية، ماهو الدور ماهي

تي تعمل فيها ما هو أثر السياحة على بعض األسر الو ، اإلمكانيات السياحية والخدمية له؟و الريف السوري، 
 في الريف السوري،  بالمقارنة مع األسر األخرى غير العاملة فيها؟

 التحقق من الفرضيات اآلتية  إلىيسعى البحث من ثم و 
توجد فروقات جوهرية في مستويات المعيشة بين األسر التي تعمل في الزراعة  :الفرضية الرئيسة األولى-1

 معًا. واألسر التي تعمل في السياحة والزراعة
توجد فروقات جوهرية في مستويات المعيشة بين األسر التي تعمل في الزراعة : الفرضية الرئيسة الثانية-2

 واألسر التي تعمل في الزراعة والمهن اليدوية معًا.
 ال تساهم السياحة الريفية في التخفيف من الهجرة الريفية. :الفرضية الثالثة-3
 السياحة الريفية في تحسين واقع المرأة الريفية. ال تساهم :الفرضية الرابعة-4

حيث يقوم البحث بمجمله على المنهج الوصفي التحليلي الذي اُعتمد في تحليل الكثير من النقاط و 
 تحليلاعتمد الو اُعتمد المنهج التاريخي عند استعراض مجموعة من المحاور المتعلقة بالسياحة. و  والمحاور فيه.

يتألف مجتمع و العالقة بين عدة متغيرات، واختبار الفرضيات.  وذلك لتحليل SPSSامج اإلحصائي بإتباع برن
أسرة في منطقة كسب، تم سحب األسر بأسلوب العينة القصدية) وهي عينة غير عشوائية(،  65الدراسة من 

ى أم ادبحيث تتضمن العينة األسر التي تعمل في السياحة والزراعة والمهن اليدوية سواء عملوا فيها فر 
عائالت تعمل بالفعل  إلىالعينة القصدية ألن هدف الدراسة الميدانية هو الوصول  ارت الباحثةمجتمعين. واخت

 األمر. عن هذا هاار العشوائي ليبعد، وكان الخيالثالث فقطفي مجال 
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 شكر وتقدير
 

 يتوأساتذمتمثلة بإدارة كلية االقتصاد  ،يسعدني أن أتقدم بالشكر الى جامعة تشرين

 األفاضل في قسم االقتصاد والتخطيط على كل ما قدموه خالل مدة إنجاز البحث.

الذين سيقدمون ائق الشكر والتقدير ألعضاء لجنة الحكم فكما يسعدني بأن أتقدم ب

  التي سترفع من قيمة العمل.المالحظات القيمة 

اإلشراف قبال  أنالذين تفضال ب المشرفين الكريميني أن أتقدم بالشكر الى نكما يشرف

  :على سير دراستي. وأخص بالشكر أستاذي

 الدكتور نور الدين هرمزاألستاذ 

في  دللدكتوراه مشرفًا وموجهًا وداعمًا. وإذا كان القول المعتاالذي كان خالل فترة تحضيري  

 لن ثالبحهذا فإني أقول بأن صفحات شكر على عدد صفحات  تعجز عن الشكر،هذه الحالة أن الكلمات 

منذ أن كنت طالبة في المرحلة  ،تكفي ألعبر عن امتناني له على كل ما قدمه لي من علم وجهد ووقت

 حتى هذه اللحظة. فله مني دائمًا فائق االحترام والتقدير.الجامعية األولى 

 كر والتقدير لكل من مّد يد العون وساندني في إنجاز هذه الدراسة.وكل الش
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  إهداءإهداء

تبدأ الحياة ولهم، إلى من علماني خطواتي وكلماتي األولى.... إلى من أنحني أمامهما حباً تبدأ الحياة ولهم، إلى من علماني خطواتي وكلماتي األولى.... إلى من أنحني أمامهما حباً إلى من منهم إلى من منهم 

وإجالالً وإكراما.....إلى من ال تكفي كلماتي وال صفحاتي وال سنوات عمري لتعبر لهما عن مدى حبي وإجالالً وإكراما.....إلى من ال تكفي كلماتي وال صفحاتي وال سنوات عمري لتعبر لهما عن مدى حبي 

  وامتناني لهما.....وامتناني لهما.....

  ي حفظهما هللا وحماهماي حفظهما هللا وحماهماااوالدوالد                                                                                                                                                                        

إلى كل شيء في حياتي ...إلى من هو أغلى من أن يوصف بكلمة واحدة....ألنه الحبيب والرفيق إلى كل شيء في حياتي ...إلى من هو أغلى من أن يوصف بكلمة واحدة....ألنه الحبيب والرفيق 

والصديق والمعلم وكل شيء في حياتي...إلى من كان سندي في كل خطوة من خطوات حياتي منذ أن جمع والصديق والمعلم وكل شيء في حياتي...إلى من كان سندي في كل خطوة من خطوات حياتي منذ أن جمع 

  قي لَطرفَة ...الشجرة الكريمة.قي لَطرفَة ...الشجرة الكريمة.هللا بين قلوبنا....إلى المعنى الحقيهللا بين قلوبنا....إلى المعنى الحقي

  زوجي الحبيبي حماه هللازوجي الحبيبي حماه هللا                                                                                                                                                                              

إلى قطعة من روحي...إلى األم، واألخت، والصديقة، واألنيسة....إلى من احتضنتني في كل لحظات إلى قطعة من روحي...إلى األم، واألخت، والصديقة، واألنيسة....إلى من احتضنتني في كل لحظات 

  لى من يصعب علي أن أقول لها كم أحبها.لى من يصعب علي أن أقول لها كم أحبها.عمري من فرح وحزن وغضب.......إعمري من فرح وحزن وغضب.......إ

  أختي حماها هللاأختي حماها هللا                                                                                                                                                                                                

ً ينتمي إلى روحه....إلى من في ظلهم ال يسير  ً ينتمي إلى روحه....إلى من في ظلهم ال يسير إلى النجوم في سمائي، أحب كل منكم حباً خاصا إلى النجوم في سمائي، أحب كل منكم حباً خاصا

  أبقى الطفلة المدللة التي لم تمر عليها سنوات العمر.أبقى الطفلة المدللة التي لم تمر عليها سنوات العمر.  العمر...إلى من في ظلهمالعمر...إلى من في ظلهم

  أخوتي حماهم هللاأخوتي حماهم هللا                                                                                                                                                                                            

إلى الهبات التي منحتني إياها الحياة....إلى من يستحقون لقب صديق في زمن أسيء فيه استخدام هذا إلى الهبات التي منحتني إياها الحياة....إلى من يستحقون لقب صديق في زمن أسيء فيه استخدام هذا 

تهم وخصالهم وطباعهم وفرص لقائي بهم، وتوحدت تهم وخصالهم وطباعهم وفرص لقائي بهم، وتوحدت االقب..إلى من يعرفون أنفسهم....اختلفت أسمائهم ونفسيلقب..إلى من يعرفون أنفسهم....اختلفت أسمائهم ونفسيالال

  محبتي لهم.محبتي لهم.

  أصدقاء ورفاق دربيأصدقاء ورفاق دربي                                                                                                                                                                                      
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 :المقدمة
ن لمدول العاعدد كبير من فيها يتشارك التي و  ،مجموعة من الصعوبات الريفيةعملية التنمية تواجه  ، وا 

هذه   زأبر من و . لنامية عنها في الدول المتقدمةأكثر بروزًا في الدول ا كانت األهمية النسبية لهذه الصعوبات
انخفاض الهجرة من الريف إلى المدينة، وتدني مستوى الدخل والبنية التحتية والخدمات األساسية و الصعوبات  

سمات المستوى التعليمي للمرأة، وزيادة معدالت النمو السكاني، وتحول كثير من السمات الريفية إلى ال
األمر الذي دفع الدول  وغيرها. وهو، وتدني مستوى اإلنتاجية الزراعية، ة وخاصًة االجتماعية منهاالحضري

حدة تخفيف يفية وعن نشاٍط يعمل على حل أو تنمية في المناطق الر للبحث عن حل لمشاكل ال ،حول العالم
ظهرت السياحة  كثيرًا ماو  ،الريفية على خصائص واستدامة المناطق يحافظالوقت نفسه ، وفي هذه الصعوبات

 .كمرشح قوي لهذا الدور
  هامًا في كافة المجاالت االقتصادية حيث لعبت السياحة في القرن الماضي والقرن الحالي دورًا   

، منها جديدةظهور أنواع فبين الحين واآلخر نالحظ  ،، وهو ما ساهم في تنوع مجاالتها وأنواعهاواالجتماعية
نظرًا لما يملكه الريف من مقومات طبيعية وثقافية مميزة وذلك السياحة الريفية،  األرياف ظهرت فعلى مستوى

يمكن تسويقها من ناحية، وظهور مجموعة من األشخاص يفضلون قضاء عطالتهم بشكل جديد وبعيدًا عن 
والحياة الريفية أسلوب حياة المدينة من ناحيٍة أخرى، حيث ترغب هذه المجموعة بالتمتع بجمال الطبيعة 

القيام بعدد من األنشطة التي ترتبط و  ،الهروب من منفرات المدينة إلى أحضان الريف والطبيعةالتقليدية و 
قامة المخيمات و تأمل الطبيعة و بالبيئة الريفية التقليدية من مراقبة الطيور  مراقبة طرق الزراعة التقليدية وغير و ا 

 والتي تم االهتمام بها مؤخرًا ضمن ما يسمى السياحة البديلة، بدايًة  مفهوم السياحة الريفية كما طرحذلك.  
على االقتصاديات المختلفة، وفي نفس الوقت الحفاظ التقليدية كمحاولة للتخلص من اآلثار السلبية للسياحة 

 على العوائد والمكاسب السياحية. 
 أواخر التسعينيات من القرن الماضي،  الباحثين منذ من قبلالسياحة الريفية كبير باالهتمام الوبدأ   

وحاول الباحثون دراستها عن كثب  ،مع تعاظم المنافع التي تقدمها هذه السياحة للمجتمع الريفي وخاصةً 
ن كانت جميعها تصب فيها، ووضع تعاريف ل السياحة بكافة أنها  " إطار واحد وتعريف بسيط واحد وهو وا 

نما هي وسيلة للدول هدفاً  السياحة الريفية في حد ذاتها ولم تكن  الريف". مكان حدوثها ولكنشكالها أ ، وا 
ا فإن االهتمام بتنمية السياحة الريفية يعود لما لها من  تأثيرات كبيرة ذل من المجتمعات،لتحسين وضع مجتمع 

أن عوائد توظيف . فكثيرًا ما الحظت الدول على االقتصاد الريفي من خالل زيادة دخول أهالي الريف
األراضي في المناطق الريفية بغرض السياحة الريفية قد يحقق عوائد تفوق العوائد المتحققة من زراعة هذه 

في تمكين المرأة وتنشيط عمل أصحاب  اً كبير  اً األراضي بشكل حصري، كما أن للسياحة الريفية دور 
في ر بها كل مجتمع ريفي، و يشتهمن األعمال التي وغيرها  الصناعات الحرفية واليدوية والزراعية المحلية



 ع

 

زيادة فرص العمل في زيادة اإلنتاجية الزراعية وظهور سوق محلي لتسويق المنتجات الزراعية الطبيعية، و 
ع رففي المساعدة في وقف الهجرة من الريف إلى المدينة، و في ألهالي الريف وتخفيض معدالت الفقر، و 

نشاطًا حيويًا النامية ومنها سورية التالي فإن أمام الدول وب وما إلى ذلك. المستوى التعليمي ألهالي الريف
 وهو السياحة الريفية.   ،ُيمكنه أن يساعد إلى حٍد كبير على حل المشاكل التي تواجهها المناطق الريفية

د باتت السياحة الريفية تحتل حصة أكبر من سوق السياحة الدولية، ويزداد الطلب عليها بشكل كبير قو 
أنواع السياحة الداخلية  وما زالت تسعى لتوظيف طاقاتها لتشجيع السياحة الريفية كأحدالدول  تسعو  ،ومستمر

تستقطب الكثير من العوائد السياحية المادية التي كان من الممكن أن يقوم مواطنيها  لديها، ضمن تفكيرها بأن
ندما تكون عوخاصًة سياحة الريفية إلى الخارج. ويفسر ازدياد الطلب على ال رحلتهم السياحيةبإنفاقها خالل 

وخاصة عندما يقارن األخير الوقت  -من قبل السائح المحلي لهابسهولة التخطيط - السياحة الداخلية ضمن
وهنالك عدة أنواع للسياحة الريفية  السياحة الريفية. في والتكاليف التي تتطلبهما السياحة الخارجية بمثيلهما 

، وتساهم في نجاحها تمكن من محاكاة شرائح واسعة من الطلب، كما أن هنالك مجموعة عوامل تؤثر فيها
بين جميع األطراف  اً نجاح الخطة يتطلب تعاون ويتطلبلذلك البد من وضع خطة متكاملة للسياحة الريفية، 

األخير الالعب هذا يشكل و نظمات غير الحكومية والمجتمع المحلي، المعينة وهي الدولة والقطاع الخاص والم
 األكثر األهمية في هذه النوع من السياحة وأحد مكوناتها. 

ها وتأثيرها فيوسنحاول من خالل دراستنا أن نستعرض السياحة الريفية ومكوناتها ودراسة العناصر المساهمة 
مكانية تفعيل دور السياحة المحتمل على التنمية الريفية. إضافة إلى  درا سة واقع الريف السوري عن كثب وا 

 في خدمته.
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 مستويات المعيشة عبر برامج معينة قد يكون أحدها ترباب.
 

10. MACDONALD, M, Evaluation Study of Rural Tourism Scheme. Executive 
Summary, Ministry of Tourism, India, 2007. 

ُتعتبر هذه الدراسة محاولة للوصول إلى التأثيرات المحتملة للسياحة الريفية على المجتمع الريفي في الهند، 
ى تعزيز حيث قامت وزارة السياحة والحكومة  الهندية بتفويض فريق مسؤول عن وضع خطة عمل تعتمد عل



 ت

 

السياحة الريفية في مناطق مختلفة في الهند ودراسة مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالسياحة الريفية من 
حيث عدد القادمين والعمالة الموظفة  وغير ذلك، والتعرف على دور وكالء السفر ومنظمي الرحالت 

مشروعًا للتنمية السياحة  26إقامة والحمالت اإلعالنية في الترويج لهذه السياحة. حيث قام فريق العمل ب
منطقة مختلفة ومن ثم قام باختيار مجموعة من هذه المشاريع ودراستها بشكل عشوائي لتحديد  15الريفية في 

 اآلثار المباشرة وغير المباشرة لهذه المشاريع.
لمشاريع ل في خلق فرص العمل وخلق فرص اً كبير  اً أن للسياحة الريفية أثر  إلىوقد توصلت الدراسة 

ن فإحتى غير المدرج منها ضمن السياحة الريفية، ومن وجهة نظر هذه الدراسة  الريفيةللمشاريع و  السياحية
االستمرار في فترات األزمات المرتبطة بالزراعة وخارج الموسم الزراعي، كما  علىالسياحة الريفية ساعدت 
 الريفيةاحية وسط السياح. وقد كان تمكين المرأة في الترويج للمواقع السي اً كبير  اً لعب منظمو الرحالت دور 

 Self من أهم اإلنجازات الرئيسية لخطة السياحة الريفية من خالل تشكيل مجموعات المساعدة الذاتيةًا واحد
Help Group  ،حلقات دراسية وورش العمل وبرامج تدريب لمن خالل تقديم هذه المجموعات و  في القرية

 لجميع السكان المشاركين. متعلقة بتعزيز مهاراتهم
التعرف على دور مجموعات الدعم الذاتية في تمكين المرأة، والتي الباحثة في وقد ساعدت هذه الدراسة  

 يمكن اعتمادها كأحد أدوات تفعيل السياحة الريفية.
11. TANRIVERMIS, H,SANLI, H,A, Research on the Impacts of Tourism on Rural 
Household Income and Farm Enterprises The Case of the Nevsehir Province of 
Turkey, Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and 
Subtropics, Volume 108, No. 2, 2007 

لتقييم األثر المباشر للسياحة من خالل إجراء مسح لمجموعة  وسعتالدراسة الريف التركي،  تتناول
بيانات من باإلضافة إلى الرجوع إلى تلفة من المشاركين في الزراعة واألنشطة المرتبطة بالسياحة، مخ

أسرة في سبع قرى  66تم تحديد و مديريات الزراعة والثقافة والسياحة، ومعهد الدولة لإلحصاءات الزراعية. 
لتقييم االقتصادي إلى أن واحد. وأشارت نتائج ا تعمل في كل من األنشطة الزراعية والسياحة في وقتٍ 

 47.1ووفقا لر  ،األنشطة السياحية متكاملة مع األنشطة الزراعية من حيث مساهمتها في إجمالي دخل األسر
السياحة من األنشطة أن ٪  62.9نسبة ٪ من األسر فإن السياحة هي بديل للزراعة، في حين تعتبر 

تعزو ذلك  فإنها ي تعتبر األنشطة السياحية كبديل للزراعةبالنسبة لألسر التو  .وليست بديلة التكميلية للزراعة
ألسر التي ترى السياحة مكملة لألنشطة الزراعية، فألن أما ا العمل الزراعي،إلى االنخفاض في أرباح 

 ألنشطتهم الزراعية، وبسبب المخاطر الطبيعية التي يتضمنها النشاط الزراعي. اً إضافي السياحة توفر دخالً 



 ث

 

لحد من الهجرة الدراسة في فهم دور السياحة في ان النتائج التي توصلت إليها هذه م الباحثة تداوقد استف
 منها في وضع أسس المقارنة في الحالة العملية، وكذلك في تصميم االستبيان. دتاالريفية، كما استف

12. HÖCKERT,E, Sociocultural Sustainability of Rural Community Based 
Tourism, Case Study of Local Participation  in Fair Trade Coffee Trail, Nicaragua, 
Lapland University Press,2009 

جراء المقابالت، اعتمدت هذه الدراسة . وقد تم جمع البيانات التجريبية ثم تحليل لهذه المقابالت تصميم وا 
 وأقام الباحث. (نيكاراغوا)سان رامونفي وة القهمختصة بزراعة ة يفي ثالثة مجتمعات زراع خالل أربعة أسابيع

األحاديث و المراقبة والمشاركة واعتمد على  ،الستيعاب السياح امنازله تأعد تيال مع العائالت المحلية
لمعرفة اآلثار االقتصادية واالجتماعية للسياحة، وخاصًة السياحة المجتمعية على السكان  والمقابالت
 المحليين.

 همعملمن خالل  لمشاركة وخاصة للشبابة لجديد فرصاً أن السياحة قد جلبت  توصلت الدراسة إلى
الكثير من التغييرات االجتماعية على كان هناك و اإلقامة السياحية. وحدات  عنمسؤولة ككمرشدين و للمرأة 

لعديد من وقد جعلتها السياحة أكثر تمكينًا، كما ساعدت هذه السياحة بشكل عام في تحسين امشاركة، الالمرأة 
 المؤشرات التنموية لهذه المناطق.

من هذه الدراسة في التعرف على دور السياحة الريفية في تحقيق التنمية االقتصادية  فادت الباحثةوقد است 
 في المجتمعات المضيفة.

13. BANSAL, S, P, KUMAR, J, Women Empowerment and Self-sustainability 
through Tourism A case Study of Self-employed Women in Handicraft Sector in 
Kullu Valley of Himachal Pradesh, Himachal Pradesh University Journal, July 
2011. 

كولو في في ريف وادي  من العامالت في مجال المهن اليدوية امرأة  162 وضع على دراسة يقوم البحث
. وتم إجراء االستبيان في هالمرأة ووضعها في المجتمع وتمكين، وتركز الدراسة على تحسن معيشة االهند

مناطق مختلفة من  كولو ، حيث تضمن أسئلة مرتبطة بالتمكين في المجال االقتصادي واالجتماعي  
 .استخدام مقياس اليكرت الخماسيبو 

ة أكثر تمكينًا حيث أشارت اإلجابات إلى أن المشاريع الصغيرة المرتبطة باألعمال اليدوية جعلت المرأ  
القروض التي الموجهة للنساء و برامج التدريب  ساعدتعلى مستوى المجتمع. و  اتهاوتمكنت من اتخاذ قرار 
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للتعاونيات أثر كان  أنه إلىحصلت عليها المرأة من تمكينها من إدارة مشاريعها الصغيرة. وهنا نشير 
 .ة بشكل أكبر في السياحة، وعلى تمكينهن من المشاركاجتماعي على النساء في ريف كولو

هذه الدراسة في التعرف على التعاونيات كأداة لتفعيل دور المرأة في السياحة، كما ساعدتنا  وقد ساعدت
 في تصميم االستبيان.

14. CHIUN, M, Rural Tourism and Destination Image Community Perception in 
Tourism Planning, a Multisciplinary Journal of Global Macro Trends, Volume 2 
Issue 1, January 2013 

وقد  ،ة في ماليزيايالمقيمين حاليًا في المناطق الريفية السياحالريفية تناولت هذه الدراسة سكان المجتمعات 
واالجتماعية ية االقتصادوهي رئيسية، جوانب لقياس أثر السياحة من خمسة من الدراسة م القسم األول صمّ 

 .المجتمعات المحلية لصورة المقصد الريفيلتقييم  الثانيالقسم ية. وصّمم ية والبيئة والقيم المجتمعوالثقاف
 وفقاً تم تصنيف البنود و  ،لجمع البيانات الشخصية والبيانات الديموغرافية من المستطلعين الثالثالقسم وصّمم 

 .نقاط 7مقياس ليكرت من 
في  الفهم تأثير السياحة على المجتمعات المحلية وأهمية إشراكه أهمية مواصلة الجهودأشارت الدراسة إلى 
تحديد ا، وتشجيع مساهمتها في حول تطوير مناطقه اصوراتهتدراسة حيث يجب  .تطوير السياحة الريفية

شراك المجتمعات المحلية هي العنصر الحاسمةفعال إستراتيجيةوتطوير    . وقد أظهرت النتائج أن مشاركة وا 
  صناعة السياحة. وخاصًة في مجالفي بيئة األعمال المتغيرة  قبل كل شيء

من هذه الدراسة في فهم الدور الذي تلعبه السياحة في المجتمعات المحلية ودور هذه استفادت الباحثة و 
 المجتمعات بالمقابل في السياحة.

15. MORIC, I, The Role of and Challenges of Rural Tourism Development in   
Transition Countries Montenegro Experience, Turizam Volume  17, Issues, 84-
95, 2013. 

)مثل وزارة الزراعة والتنمية الريفية،  الدراسة على البيانات الثانوية المتاحة من الهيئات الحكومية تاعتمد
والمجلس العالمي  ياحة العالمية،وزارة التنمية المستدامة والسياحة( والمنظمات الدولية ذات الصلة )منظمة الس

ي هوتم جمع بيانات أولية من منظمي السياحة الريفية في الجبل األسود، و  ،( WTTCللسياحة والسفر 
وتم استخدام   ،تتناول الوضع والعوامل التي تؤثر على التنمية الريفية والسياحة في الجبل األسودبيانات 

 .ئ توجيهية للتنمية المستقبلية للسياحة الريفيةأفكار ومبادإلى التحليل النوعي للوصول 



 ذ

 

، روالمتناهي في الصغ رالصغيالطابع  يهايغلب عل السياحة الريفية توصلت الدراسة إلى أن مشاريع
تأثير لسياحة الريفية آثار اقتصادية تنتشر داخل المجتمع المحلي عبر أنه سيكون لو  ،ومملوكة من قبل األسر

هو أقل  بالمقارنة مع غيرها الوجهات في المناطق الريفية لدخل السياحي التسرب من ا أنمضاعف، و 
فرص عمل جديدة وتساعد على الحفاظ على  ساهم في خلقأن السياحة الريفية ت كماالسياحية األخرى. 

وتنويع األنشطة االقتصادية والدخل في المناطق الريفية، وحماية وصون  ،األعمال القائمة وخلق فرص جديدة
فرص أفضل للنساء وذوي االحتياجات الخاصة، وحماية البيئة تأمين راث الثقافي في المناطق الريفية، و الت

السياحة الريفية يمكن أن تساعد في عملية التنمية الريفية في  وخلصت الدراسة إلى أن. يوالتنوع البيولوج
ة الحياة وتنويع االقتصاد في المناطق الجبل األسود من خالل تحسين القدرة التنافسية الزراعية، وتحسين نوعي

 .جبل األسودللوأن يكون هنالك تطوير مشترك للزراعة والسياحة لما لذلك من أهمية خاصة بالنسبة ، الريفية
في الريف)أن تقدم المطبخ  فالسياحة يمكن أن تساهم في تطوير الزراعة من خالل التأكيد على وطنية

، ومن جهة أخرى .منتجات محددة من الجبل األسودهمة في التسويق لالمساو منتجات تنتمي لهذا الريف(، 
أن و  العطالت، وتطوير األنشطة الرياضية الخاصة،قضاء يمكن للزراعة أن توفر فرصًا للترويح عن النفس و 

 تقدم مجموعة واسعة من المنتجات المحلية عالية الجودة يمكن أن تثري العرض السياحي. 
من اآللية التي تم االعتماد عليها في تحليل العالقة بين الزراعة  ي دراستهاوقد استفادت الباحثة ف

 والسياحة، وكيف يمكن أن تلعب كل منهما سويًة دورًا في إنجاح األخرى.
وتحديد  إلى موضوعهانظرتها االجمالية لى حد كبير في تكوين الباحثة إوقد ساعدت الدراسات السابقة 

على الريف  المؤثرة محاورلى التركيز على مجموعة من الإسعت الباحثة ن أسس التحليل والمقارنة، ولك
، كما سعت الباحثة على األكثردراسات السابقة بتناول محور واحد أو محورين الأغلب ، في حين اكتفت سويةً 

ر التحليل االحصائي والتحليل والخروج عبالى أن يكون هنالك دراسة خاصة عن ريف الساحل السوري، 
 بتوصيات ونتائج تخص هذا الريف والريف السوري بشكل عام. SWOTاعي الرب

  :مشكلة البحث 
في  والمتمثلة على األخصالظروف التي يعاني منها الريف السوري حقيقة تكمن مشكلة البحث في 

ارتفاع معدالت البطالة وانخفاض مستويات الدخل وخاصًة الزراعي وزيادة معدالت الهجرة وضعف تمكين 
  ينرأة، وهنا يمكننا أن نلخص مشكلة البحث في التساؤلين اآلتيالم

 مشاكلها؟  ما الدور الذي يمكن أن تلعبه السياحة في تحسين واقع المجتمعات الريفية وحل: السؤال األول
ما هي الجهات الرئيسية الالعبة في تفعيل ماهي متطلبات تفعيل دور السياحة الريفية، و  :ثانيالسؤال ال

  سياحة وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه؟دور ال
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 :فرضيات البحث
فروقات جوهرية في مستويات المعيشة بين األسر التي تعمل في توجد ال  :الفرضية الرئيسة األولى -1

 ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية اآلتية: الزراعة واألسر التي تعمل في السياحة والزراعة معًا.
الدخل بين األسر التي تعمل في الزراعة و األسر التي تعمل في  ال توجد فروقات جوهرية في-

 السياحة والزراعة معًا.
ال توجد فروقات جوهرية في القدرة على تحمل نفقات التعليم بين األسر التي تعمل في الزراعة و  -

 األسر التي تعمل في الزراعة والسياحة معًا.
، بين األسر التي تعمل في الزراعة واألسر التي تلفةجوهرية في تحمل النفقات المخال توجد فروق  -

 تعمل في السياحة والزراعة معًا.
ال توجد فروق جوهرية في اإلنفاق على الطعام بين األسر التي تعمل في الزراعة واألسر التي تعمل  -

 في السياحة والزراعة معًا.
التي تعمل في الزراعة واألسر التي ال توجد فروق جوهرية في اإلنفاق على غير الطعام بين األسر  -

 تعمل في السياحة والزراعة معًا.
فروقات جوهرية في مستويات المعيشة بين األسر التي تعمل في  توجد ال :الفرضية الرئيسة الثانية -2

 ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية اآلتية: الزراعة واألسر التي تعمل في الزراعة والمهن اليدوية معًا.
روقات جوهرية في الدخل بين األسر التي تعمل في الزراعة واألسر التي تعمل في ال توجد ف -

 الزراعة والمهن اليدوية معًا.
ال توجد فروقات جوهرية في القدرة على تحمل نفقات التعليم بين األسر التي تعمل في الزراعة و  -

 األسر التي تعمل في الزراعة والمهن اليدوية معًا.
، بين األسر التي تعمل في الزراعة واألسر التي ة في تحمل النفقات المختلفةجوهريال توجد فروق  -

 تعمل في الزراعة والمهن اليدوية معًا.
ال توجد فروق جوهرية في اإلنفاق على الطعام بين األسر التي تعمل في الزراعة واألسر التي  -

 تعمل في الزراعة والمهن اليدوية معًا.
نفاق على غير الطعام بين األسر التي تعمل في الزراعة واألسر ال توجد فروق جوهرية في اإل -

 التي تعمل في الزراعة والمهن اليدوية معًا.
 

 ال تساهم السياحة الريفية في التخفيف من الهجرة الريفية. :الفرضية الثالثة -3

 ال تساهم السياحة الريفية في تحسين واقع المرأة الريفية. :الفرضية الرابعة -4
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  :أهداف البحث
 يهدف البحث إلى محاولة اإلجابة على مجموعة من األسئلة وهي

 ماهو مفهوم السياحة و ماهي أهم العوامل المؤثرة فيها؟ -1
 ماهو مفهوم السياحة المرتبطة بالمناطق الريفية ومقوماتها، وماهو دور السياحة في التنمية الريفية؟ -2
 الذي يمكن أن تلعبه هذه  الجهات ؟ هي الجهات المساهمة في السياحة الريفية، ماهو الدورما -3
 هو واقع الريف السوري، وما هي اإلمكانيات السياحية والخدمية له؟ما -4
هو أثر السياحة على بعض األسر التي تعمل فيها في الريف السوري،  بالمقارنة مع األسر األخرى ما  -6

 غير العاملة فيها؟
 :أهمية البحث

الصعوبات والمشكالت التي تواجهه، فإن بحثنا هذا في انطالقًا من واقع الريف السوري، وحجم 
السياحة الريفية وأثرها ودورها في تحسين هذا الواقع إنما يشكل مطلبًا ملحًا في الوقت الحاضر. ويمثل 
استجابًة للتحديات التي يواجهها الريف السوري وخطوة في اتجاه فهم أفضل لهذه التحديات، وفي طريق اقتراح 

دراك احتياجاته وما يالئمه من حلول عملية ل لمشكالت المتراكمة، حلوٍل مستقاة من دراسة هذا الواقع وا 
هذه دور مة في السياحة الريفية، وتحليل عرض للجهات المساهمشاريع اقتصادية. كل ذلك عبر تقديم 

لهذا السياحة اعتمادًا على مجموعة من النقاط الخاصة بالمناطق الريفية )باعتماد استبيان مخصص 
 الغرض(. 

  :منهجية البحث

يقوم البحث بمجمله على المنهج الوصفي التحليلي الذي اُعتمد في تحليل الكثير من النقاط والمحاور فيه. 
 .وعندما احتاج البحث ذلك كما اُعتمد المنهج التاريخي عند استعراض مجموعة من المحاور المتعلقة بالسياحة
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 الفصل األول
 دمةمق

حيث باتت أبرز صناعات العصر الحديث وأكثرها رواجًا وقبواًل حول العالم. من تعتبر صناعة السياحة 
لحصول على او ، ومتطلبات نجاحها مكوناتهاتتسابق لتأمين  والتي أصبحتمحط اهتمام الدول حول العالم، 

ها تحققالمنافع التي نابع من عة بهذه الصنااالهتمام  وهذاحصة أكبر من الطلب العالمي على هذه الصناعة. 
 الثقافي واالجتماعي للدول.ة من زيادة للدخل القومي وتأمين فرص العمل ورفع المستوى للدول المختلف

فرص جديدة سعي الدول للبحث عن  معوقد بدأ االهتمام بهذه الصناعة منذ ستينات القرن الماضي، 
لمختلفة، والسيما أن عقد الستينات هو العقد الذي شهدت فيه وتحقيق االستخدام الكامل لمواردها االقتصادية ا

تشعبت فروعها وأصبحت و  ومع الوقت تطورت صناعة السياحة كثير من الدول إعادة  هيكلة القتصادياتها.
ومن ثم بدأت  على أمل خلق منتجات مختلفة تحاكي شرائح الطلب المختلفة، تدخل في معظم مجاالت الحياة

الريفية والتي هي محل  السياحةيدة ألنواع السياحة بين تقليدية وغير تقليدية، وأبرزها تظهر تقسيمات جد
اهتمام ب تحظىأبرز المصطلحات السياحية في العصر الحديث، و السياحة الريفية من تعتبر  . حيثدراستنا

دياتها الريفية. وسيلة لتنمية اقتصاالدول فيها وجدت  والسيما بعد أنالدول حول العالم، واسع من مختلف 
خصائص ال مع بحيث تتناسب تبعًا لطبيعة كل دولة، و  منتجات متنوعة منها سعت الدول الستحداث وحيث

 .لها االجتماعية والثقافية واالقتصادية
التعريف بالسياحة و  ها،ومن ثم مكوناتالسياحة وأنواعها صناعة سيتم التركيز في هذا الفصل على مفهوم و 

والمساهمين في هذا النوع من السياحة على أمل تحديد نقاط  ،سياحة المرتبطة بالمناطق الريفيةالريفية وأنواع ال
 االنطالق نحو رسم خطة عمل لتفعيل وتطوير السياحة الريفية.
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 السياحةصناعة مفهوم المبحث األول : 
ن كثير معليها  تعتمدالتي . و في العالم وديناميكيةً  الصناعة األكثر تنوعاً  ،صناعة السياحة والسفر دتع

وتحقيق التنمية  تأمين القطع األجنبيالدخل والعمالة و  كمصدر لتوليدمنها  ،في عدة نواحيدول العالم 
أنها تحفز األنشطة والصناعات األخرى كما  ،صناعة ديناميكية دائمة النشاط والنمو نظرًا ألنها. االقتصادية

 . ) تأثير المضاعف(مباشر أو غير مباشرفي االقتصاد وتطور آلية عملها بشكل 
شكل أكبر ، ومن ثم زاد االهتمام بها بالقرن الماضي اتيستينالهتمام بالسياحة بشكل كبير منذ ابدأ وقد 

زيادة مساهمتها بالناتج المحلي اإلجمالي وتوليد  فرص العمل المباشرة وغير ًة لات نتيجيفي عقد التسعين
 من المنافع االقتصادية واالجتماعية.مباشر، وتحقيقها للكثير ال
 تعريف السياحة:-1

تتضمن نشاطات األفراد الذين يسافرون "فهنالك من يعرفها بأنها تم وضع تعاريف متنوعة للسياحة 
ويقيمون خارج مكان إقامتهم المعتادة، بحيث تكون إقامتهم لمدة زمنية ال تزيد عن سنة واحدة متصلة و ذلك 

 .1أو العمل أو ألغراض أخرى" إما ألجل االستجمام
، والتي تمثل World Tourism Organization (UNWTO) منظمة السياحة العالمية  قدمكما ت

نشاط  السياحة"ومنها المنظمة الرئيسية في العالم المهتمة بالسياحة، مجموعة من التعاريف للسياحة والسائح 
التفاعل مع أشخاص واقتصاديات وبيئات مختلفة، و من استخدام للموارد  اً إنساني اً إنساني يتضمن سلوك

 .  2"يتضمن الحركة المادية للسائحين إلى أماكن أخرى غير أماكن إقامتهم االعتياديةو 
 :أتيبين نوعين من السياح كما ي ويتم التمييز

 اً شهر  21غير مكان إقامته المعتادة لمدة ال تزيد عن ما كل شخص مقيم يسافر إلى بلد  السائح الدولي:• 
 زار .ويكون الهدف الرئيسي للزيارة بعيدًا عن ممارسة نشاط ما معوض من قبل البلد الم  متصلة 

                                                 

 السياحي وهي: باإلنفاقعدة مضاعفات مرتبطة هنالك  

 عائدات التجارية اإلضافية المتولدة في االقتصاد كنتيجة للزيادة في النفقات السياحيةال: يقيس مقدار مضاعف المبيعات أو المعامالت. 

 :اد كنتيجة للزيادة في النفقات السياحية. يقيس مقدار اإلنتاج اإلضافي المتولد في االقتص مضاعف اإلنتاج 

 :يقيس الدخل اإلضافي المتولد في االقتصاد  كنتيجة للزيادة في النفقات السياحية. هذا الدخل يمكن أن يقاس إما على المستوى القومي  مضاعف الدخل

 .عود لغير السكان المحليينويُستثنى، عند القيام بعملية الحساب، الدخل الذي يأو على أساس الدخل الجاهز للتصرف. 

 :يقيس الكمية الكلية للوظائف المتولدة من قبل وحدة إضافية من النفقات السياحية. ويقدم مضاعف التوظيف مصدراً مفيداً  مضاعف التوظيف

 .للمعلومات حول اآلثار السياحية، لكن قياسه يتطلب حسابات معقدة بالمقارنة مع المضاعفات األخرى

يقيس التأثير على العوائد الحكومية من قبل كل المصادر المرتبطة بزيادة النفقات السياحية. هذا المضاعف يمكن أن يعبر الحكومية:  مضاعف العائدات

 كنتيجة للزيادة في النفقات السياحية.عنه بالصيغة اإلجمالية أي الزيادة في العوائد الحكومية 
1
.UN & WTO: Recommendations on Tourism Statistics, UN Publications, New York 1994. ,p5 

2.BULL, A: The Economics of Travel and Tourism, Longman Addison Wesely Australia, 2
nd

 edition, S.Melbourne 

1997. p 1 
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 كلل شلخص مقليم يسلافر خلارج مكلان إقامتله المعتلادة داخلل البللد ويكلون الهلدف الرئيسلي الساائح المحياي:• 

 .زارمن قبل المكان الم   ما معوض   للزيارة بعيدًا عن ممارسة نشاط  

  ليعتبر سائح.ليلة على األقل في مكان زيارته الشخص ت رط أن يبيويشت  

للتعبير عن  األدبيات االقتصاديةفي  م مصطلح صناعة السياحةاستخدم اتما  كثيراً وهنا نشير إلى أنه 
البعض أن السياحة هي يرى  حيث .خلق جداًل في تسعينات القرن الماضياألمر الذي وهو  ،النشاط السياحي

ها نشاط فكرة أن واأيد آخرونأن هنالك  إال ،اً صناعي اً وليست نشاطفقط ط خدمي وظاهرة اجتماعية مجرد نشا
 United Nationsفي التصنيف الصناعي المعياري لألمم المتحدةكما ورد تعريف السياحة ب واوأخذ صناعي

International Standard Industrial Classifications(ISIC) ، كصناعة "ياحة الس إلىوالذي أشار
بأنها "مجموعة من المؤسسات المرتبطة مع بعضها البعض بنفس النوع من النشاطات حيث عرفها  "متكاملة

وتم تصنيف المشروعات وفق هذا النهج إلى نوعين من المشروعات وهما مشروعات ال تستطيع  ،1اإلنتاجية"
 . 2ل يضعف من قوتهاولكن بشك هاالعيش من دون السياحة، وأخرى تستطيع العيش من دون

 ،حيوية في االقتصاد الوطني سياحة صناعةالتي تعتبر الاألخيرة و نؤيد وجهة النظر هذه سفي دراستنا و 
، كما أننا سنعتمد وجهة نظر السياحةالمختلفة ترتبط ب اتكثير من مدخالت ومخرجات الصناعالأن والسيما 

عرف والذي ي   World Travel and Tourism Council (WTTC)  المجلس العالمي للسياحة والسفر
صناعة تتكون من مجموعة من النشاطات  التي تنتج السلع والخدمات وتقدمها بشكل مباشر " بأنها السياحة
 .3"للسائح

هذه و  ،فراد ولالقتصاد ككلأللالتي تقدمها والمكاسب  افعالمنمن صناعة السياحة والسفر وتأتي أهمية 
اهتمت  قدو . هاأهدافهم أ  كأحد تنشيط السياحة تعامل معتوالمنظمات عل الدول تج عبرهاالمكتسبة  المنافع

من خالل تصريحها العالمي لحقوق اإلنسان  ،2491بشكل خاص في عام مبكرًا و بهذا األمر  األمم المتحدة
دورية  إجازةأن يحصل على و بأن " لكل إنسان الحق بأن يحصل على الراحة واالستجمام  ذكرت حيث

. وأكثر من فقط ستجماموليس كنوع من اال األنسانالسياحة كحق من حقوق  إلى. أي أنها نظرت 4"مدفوعة

                                                 


عمال الحدود، الذين يسكون قرب ل هنا ركزنا على التعويض المادي للنشاط. ألن الشخص الذي يحصل على تعويض مادي يسمى مسافر وليس سائح مث 

الدبلوماسيون وموظفو القنصليات وأعضاء القوات المسلحة الذين يسافرون من بلدهم األصلي إلى بلد خدمتهم و حدود بلد ما و يعملون في البلد المجاور.

 .والعكس بالعكس
1
. United Nations: International Standard Industrial Classifications of all Economic Activities- I.S.I.C, Statistical 

Papers, Series M No 4 Rev. 3. New York 1990. 
2
 .Loc.cit 

3
.WTTC: World Travel and Tourism Council Year 2001 TSA Research Summary and Highlight, WTTC Publications, 

London 2002, P 3 
4
 .BONIFACE, G, B, COOPER, C. Worldwide Destination: the Geography of Travel and Tourism. Elsevier, 2009, 

P22 
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حديد الهدف المطلق للسياحة وهو بت 2411في عام  قامت UNWTOذلك فإن منظمة السياحة العالمية 
 1."تحسين نوعية الحياة وتأمين ظروف معيشة أفضل لألفراد"

على الرغم من أن نشاط متزامنًا مع التطور التاريخي، فع السياحي القطاوقد جاء التطور الذي شهده 
القرن بداية مع إال  يظهرعليه اليوم لم  وأن التطور الذي ه إال، راتقدم الحضا اً السياحة والسفر يعتبر قديم

شاط حيث ازداد ن ،2ومن ثم تطور بشكل أكبر بعد الحرب العالمية الثانية ،2491منذ عام  العشرين وتحديداً 
خارج حدود بالدهم وذلك نتيجة داخل و كبير واستطاع كثير من األشخاص السفر  السياحة والسفر بشكل  

 :3لمجموعة من العوامل منها
 ظهور السيارات الخاصة. -
 .نتيجة التطور الذي حدث في آلية العمل وقلل وقت وجهد العمل ، ظهور أوقات الفراغ -
 .عة األجرحصول كثير من العاملين على إجازات مدفو  -
 .قطاع الطيران خاصًة في التطور الذي حدث في وسائل النقل و  -
من ثم و  الدخل بسبب زيادة اإلنتاجية،زيادة لوذلك نتيجة  (Disposable Income)زيادة الدخل المتاح  -

 تحسن مستويات المعيشة.
 السياحة:  أنواع -2

أمل جديدة من السياحة على  أنواعستكشاف وا إيجادالبد من  كان ،عالمياً السياحة ب منذ بداية االهتمام
أنواع جديدة  تجربة إلىوتسعى بشكل مستمر  الفئة التي تسافرالسيما لدى و  ،شرائح واسعة من الطلب محاكاة

ال يتوقف عند المستهلك لهذا المنتج ، فيشبه المنتجات األخرى . نظرًا ألن المنتج السياحي الةمن السياح
اد الرغبة د توجد هذه الدرجة بالنسبة لمستهلكي السلع السياحية، فمع كل رحلة تز درجة اإلشباع، بل عادًة ال

، على للسياحة تبعًا للطلب السياحي ةومتجددمتعددة  اً أنواع وهو ما جعل العديد من الدول تخلق .بتنفيذ أخرى
طالة مدة إقامة السائح، وضمان تكرار زيا رته. ومن أبرز أنواع أمل استقطاب الشرائح المختلفة من الطلب، وا 

 :يليما ةالسياحة أو المنتجات السياحي
 :(Cultural and Heritage Tourism) والتاريخية السياحة الثقافية -2-1

" انتقال األفراد من مكان إلى  أنهاعرف على وت   ،اإلرث الثقافي والتاريخي لدولة ماعلى السياحة  تركز هذه
ات جديدة ن إقامتهم المعتادة بهدف جمع معلومكامأوذلك بعيدًا عن ريخية والتاآخر لزيارة المشوقات الثقافية 

من الثقافية المشوقات تتنوع هذه و . 4حتياجاتهم الثقافية والفكرية"ال تلبيةً  ، وذلكأو اكتساب خبرات جديدة

                                                 
1
 .Loc.cit 

2
.RODGERS, J. Travel and Tourism: Advanced, Oxford, United Kingdom, 2001. P5 

3
 .Ibid. p7, p8 

4
 .DAVID, L, MARIANNA, S, International Cultural Tourism, Management Implications and Cases, Elsevier, 

2005, P6 
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ة إلى من دولة إلى أخرى ومن منطق تختلفكما  ،لى ذلكما إية وأنشطة ثقافية و نمتاحف وعروض سينمائية وف
بالمتاحف والعروض سياحيًا  المناطق المتطورةفي  حيث تتمثل هذه المشوقات. السياحيحسب تطورها أخرى 

كثير من السياح يسافرون من النجد  ية،  فقدوروباألدول الالعديد من  كما هو الحال فيالمسرحية والفنية، 
 األقلفي المناطق  مشوقاتهذه التقتصر  ن، في حي1مسرحية لمشاهدة عروض فنية أو أخرى إلىمنطقة 
السياحة الثقافية مشاهدة حياة مجتمع كما قد تتضمن  .ويةاألنشطة الثقافية ومشاهدة األعمال اليدعلى تطورًا 

في  (Amish Community)كما هو الحال في مجتمع أميشبالكامل، خاصًة إذا كان له خصائص معينة، 
الحياة الحديثة  تطلباتدون مبطريقة تقليدية وبسيطة وحتى  والذي يعيش ،الواليات المتحدة األمريكية

محل  القائمة ضمنه،ألنشطة هذا المجتمع واسلوكيات تشكل  حيث. واإلنترنتكالكهرباء والهاتف واألساسية 
وحيث ه السلوكيات واألنشطة، لذين يأتون لرؤية هذا جذب لكثير من السياح األمريكيين وغير األمريكيين

هذا المجتمع وذلك من خالل بيع بعض المنتجات اليدوية البسيطة في للدخل  اً أساسي اً موردتشكل السياحة 
 . 2ولقاء خدمات أخرى الطبيعية وبعض األطعمة

 :  (Ecotourism) السياحة البيئية -2-2
 Mass) جماعيةالالتقليدية السياحة أوجدتها للتحديات التي  استجابةً ، النوع من السياحة هذا ظهر

Tourism)، ن تم تعريفها من قبل البعض  ،ومن الصعوبة بمكان وضع تعريف واحد وموحد للسياحة البيئية وا 
لقى هذه السياحة أهمية تو  .3"في المجتمع المحلي واألفرادأنها السياحة المسؤولة التي تحافظ على البيئة "على 

المحافظة على المناطق ي نفس الوقت فوذلك بقصد الحفاظ على العوائد السياحية و لدول المتقدمة كبيرة في ا
 ،كبيرًا وانتشارًا نموًا  تشهد منذ ذلك الوقتو السياحة مع بداية التسعينات،  لهذهوقد تم الترويج . فيها الطبيعية

% من 7يشكل  بأنهالسياحة  هذهعلى  نفاقاإل WTOقدرت منظمة السياحة العالمية  ،2449ففي عام 
في عام كان رح فيها هذا المصطلح ونشير إلى أن المرة األولى التي ط   .4العالمي على السياحة اإلنفاق
سياستهم التسويقية  ضمن السياحةهذه كثير من منظمي الرحالت الأدرج  ،، ومنذ ذلك الوقت2411

أن تعتمد على المناظر  وهي أوالً  ،السياحة ا النوع منهذنحدد الدعائم الرئيسية ليجب أن  وهنا والترويجية.
المناظر  ونقصد بأنها تعتمد علىتم إدارتها بأسلوب مستدام. يوثانيًا أن تكون تعليمية وأخيرًا أن ، يةالطبيع

تستخدم في  ن الأو  ،حصراً  لهذا الغرض إالستخدم ت   إاليجب ستخدم لغرض السياحة البيئية، ت   بأنالطبيعية 
ي للتمتع نطقة ريفية كمقصد سياحستخدم أرض زراعية في ماذا تم افعلى سبيل المثال  .نواحي اقتصادية
األرض ال تدخل فإنه حتمًا  ،اقتصادية وزراعية ألهدافاستخدامها تم  وفي نفس الوقت ،بالمناظر الطبيعية

                                                 


  ً ً ليست بالضرورة هي نفس المناطق المتطورة اقتصادياً حسب التصنيف العالمي. وقد يكون البلد متطوراً سياحيا مع وجود المناطق المتطورة سياحيا

 بعض المناطق غير المتطورة اقتصادياً فيه.
1
. CHUCK, Y (Ed.): International Tourism: A Global Perspective, WTO Publications, Madrid 1997,p120 

Loc.Cit
2
 

3
. SAURABH, D,  Hospitality and Tourism Management, NTC Printers and Publishers, Delhi, India, 2006,P 152  

4
 .Ibid, p 156 
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ن بالشأن و . لذلك عندما نصح المهتم1وال تصنف هذه السياحة كسياحة بيئية ضمن مناطق السياحة البيئية
ها تحافظ على استدامته وتضمن عوائد كون ،خدمة المجتمع الريفيالسياحة ل ا النوع منهذ توظيفالسياحي ب
بالجانب التعليمي أن  أما المقصودهوا إلى وجوب عدم الخلط في هذا المجال. نب  في نفس الوقت  ،سياحية

قصد بإداراتها بأسلوب مستدام أن ال تتعرض البيئة، كما ي   حولع دراك أفراد المجتما  توسع هذه السياحة وعي و 
 يؤثر على استدامتها.ما في مواسم معينة بوالسيما  ،من قبل األشخاصوسوء االستخدام ط الكبير للضغ

 : (Rural Tourism)السياحة الريفية-2-3
دة للسياحة هي المناطق أغلب المناطق المول  أن ندرك أن  ، يمكندراسة جغرافية السياحة خالل من 

ذه المناطق لديهم رغبة في زيارة مناطق أقل تطورًا وأكثر ه معظم قاطني وهو ما يجعل ،المتطورة والحضرية
. ويعتبر وضع تعريف للسياحة الريفية، اً مثالي اً تشكل السياحة الريفية خيار يمكن أن لمثل هذه الفئة و  ،بساطة

 ضمن جميع أنواعتعديدة وقد ت أشكاالً حد ما نظرًا ألنها تأخذ  إلىمعقدًا  -هو الحال في السياحة البيئة اكم
، عندما تتوافق مع الطابع .الخ(..المغامرات سياحةاحة العالجية، ) السياحة البيئية، السياألخرىالسياحة 

. وسنؤجل التحدث عن السياحة الريفية، نظرًا ألنه سيتم تناولها بالتفصيل الريفي ويكون مكان حدوثها الريف
 في الفصول القادمة. 

 : (Adventure Tourism)سياحة المغامرات -2-4
من الخطر والتشويق،  اً التي تمنحهم نوع األنشطةممارسة النوع من السياحة رغبة السياح في  يلبي هذا

 بعيدًا عن مواجهة الطبيعة و  ،وغير اعتيادية مثل تسلق الجبال والصيد اختبار قدراتهم الجسدية بطريقة جديدةو 
باختصار فإن جميع طالبي هذا النوع من و  ،أو راحة أماناً وسائل الراحة الحديثة التي تجعل حياتهم أكثر 

 السياحة يرغبون بالمغامرة. 
 إلىالمناظر الطبيعية والبيئية مثل الجبال واألنهار والغابات وما مدى توفر تعتمد هذه السياحة على و 
سياحة المغامرات، كما هو الحال في و معها.  مقربة من الطبيعة وفي تحد   علىتجعل السائح والتي ، ذلك
ي توال ،من خالل محاصرته بالمواقع المشوقة والخطرةوذلك  ،الوراء إلىتاريخيًا سياحة الريفية، تعيد السائح ال

سياحة المغامرات سياحة  لىع األمثلة. ومن أشهر عادةً  ال يتعرض لها قاصدي األنواع األخرى من السياحة
في  ح للسائح بالتمتع بالمناظر الطبيعيةوتسممن السياح حول العالم  اآلالفوالتي تجذب  فريقياإالصيد في 

 .2تسلق الجبال الخطرةوممارسة الصيد، و  إفريقيا
 :  (Health Tourism)السياحة العالجية -2-5

تقديم نطوي على إجراء طبي أو يي ذالسياحة العالجية لإلشارة إلى النشاط السياحي اليستخدم مصطلح 
النوع من السياحة بانتقال الشخص من منطقة إلى أخرى  هذاويتمثل  .تعزز رفاهية السائحصحية أنشطة 

                                                 
1
.BEETON, S,Ecotourism: a Practical Guide For Rural Communities. National library of Australia, 1998,P2  

2
. CHUCK, Y (Ed.): International Tourism: A Global Perspective, Op.Cit, p122 
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 اً ترفيهي اً جانبهنالك أن  كما. ضمن نفس البلد أو من بلد إلى أخر بقصد العالج أو االستجمام الصحي
ذلك.  إلىما في المنتجعات والمعالجة بالرمل أو اليوغا و بأنشطة االستجمام الصحي  العالجية يتمثل للسياحة

مراكز و عادًة في الدول التي تمتلك تقنيات طبية متطورة أو مراكز طبية وع من السياحة هذا النينتشر و 
في المناطق التي تملك موارد طبيعية معينة مثل المياه  نتشركما ت ومنتجعات مناسبة، متطورة استجمام

العالم منذ  حول يلقى هذا النوع من السياحة رواجاً بشكل عام الكبريتية والمعدنية ورمال ذات طبيعة خاصة. و 
نالحظ زيادة اهتمام منظمي الرحالت بهذا النوع  كما ،مع بداية ظهور هذا المصطلحالقرن الماضي ثمانينات 

دراجها ضمن برامجهم  من السياحة  .وا 
 : (Educational Tourism)السياحة التعييمية -2-6

 إلى شخصتتمثل عادًة بسفر و  .األخيرةالسنوات  السياحة التعليمية بشكل كبير في انتشر مصطلح 
تعليمية والتي أو خارج الدولة، وذلك بقصد الحصول على منفعة  ةالمعتاد تهقامإغير مكان  أخرىمناطق 
الجامعات أو أن الرحالت الجماعية التي تنفذها  باإلضافة إلىالمعتادة.  إقامتهتكون متوفرة في مكان عادة ال 

وع ة مواقع علمية، تصنف ضمن هذا النر على معالم ثقافية معينة وزياالمدارس أو المراكز التعليمية للتعرف 
 .1بالرحالت العلميةمن السياحة وتسمى 

 :  (Meeting Tourism)سياحة المؤتمرات -2-7
لتبادل المعلومات. وتختلف البعض مع بعضهم  األشخاصعرف المؤتمر بأنه ذلك الحدث المصمم لجمع ي  

سمى مؤتمر شركات بعقده ي  شركات أو مؤسسات قامت فإذا   العاقدة له،للجهة تبعًا  اتعادًة طبيعة المؤتمر 
Corporate Meetings،  يسمى مؤتمر منظمات فأما اذا قامت منظمات بعقدهAssociation 

Meetings.   دينية من أنشطة متنوعة يتضمن  كونه ،األبرز في تنشيط السياحةالثاني شكل ال عتبروي
، في حين في القرن الماضي % من إجمالي المؤتمرات حول العالم77شكل ث حي، وسياسية واجتماعية

 .2% فقط17مؤتمرات الشركات  تشكل
الراعية والمنظمة لهذه المؤتمرات   الجهاتوفعالية توفر مدى على  ويتوقف نجاح هذه النوع من السياحة
 المناسبة إلقامتها. واألماكنلقاعات توفر ا وأخيرا ،المؤتمرات إدارةوالجهات اإلدارية والفنية المختصة في 

 :  (Religious Tourism)السياحة الدينية -2-8
أن السفر من إلى الدراسات  أشارتحيث  ،كن أولهاتمن أقدم أنواع السياحة إن لم الدينية السياحة  عتبرت

تخلل أن منذ و  ،3حول العالم األشخاصأجل التجارة وزيارة األماكن الدينية أو الحج  من أول دوافع سفر 
أشهر أشكال  ومن .تقديم الخدمات السياحية ظهر ما يسمى بالسياحة الدينيةالسفر لزيارة األماكن الدينية 

                                                 
1
 .Ibid, P 124 

2
 .Ibid, P 126 

3
. EllIOTT, J: Tourism Politics and Sector Management, Routledge, London 1997,P22 
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المجموعات السياحية الشكل األكثر رواجًا  وتعتبر ،الدينية والكرنفاالت حتفاالتالسياحة الدينية هي الحج واال
إلى أنه كثيرًا ما  ونشير. 1ن يسافرون ضمن مجموعات سياحيةأغلب السياح الدينييأن للسياحة الدينية، حيث 

على اعتبار  ، وذلكمن السياحة الثقافيةًا اعتبار السياحة الدينية جزءبين السياحة الثقافية والدينية، و  دمجيتم ال
وذلك كنوع لمقدسات الدينية من السياح من المؤمنين وغير المؤمنين با اً كبير  اً أن األماكن الدينية تستقطب جزء

كتب الحظ القارئ أنه في كثير من الدراسات والطالع على الجانب الثقافي لهذه المقدسات. لذلك قد ي  من اإل
 لدينية كجزء من السياحة الثقافية.المهتمة بالمجال السياحي يتم اعتبار السياحة ا

 : ( (Sport Tourismالسياحة الرياضية -2-9
يعتبر من أن مصطلح السياحة الرياضية على الرغم حديثة العهد، ف ال تعتبر السياحة الرياضية سياحة

األلعاب  تظهر  عندما ،قبل الميالد 777العام  إلىعود ينسبيًا، إال أن بداية  ظهور السياحة الرياضية ًا جديد
وسائل نظرًا لعدم وجود في ذلك الوقت بطابع عالمي  لم تحظ   أنهاإال  ،2ناإلغريقيياألولمبية كجزء من حياة 

أن عدم توفر وسائل النقل المناسبة كان من أبرز العوامل التي حالت  حيث .النقل والبنى التحتية المالئمة
تطور في وسائل النقل والسكك للمن الطبيعي أن يكون ف ،حتى وقت قريب السياحة الرياضيةوتطور دون نمو 

ن كانت هذه ، الرياضيةالسياحة  ازدهار في بصمة واضحةالحديدية في القرن التاسع عشر  آنذاك سياحة الوا 
حتى نكون منصفين فإن  ذلكول ،الطبقة الغنية بسبب ارتفاع تكاليف السفر أبناءكبير على  حد   إلىة تصر مق

ظهور القنوات ل نتيجةً  كانو  ،في ستينات القرن الماضيبدأ ياحة التطور الديناميكي والحقيقي لهذه الس
وظهور أنواع من الرياضات والترويج التجاري لكثير من األلعاب الرياضية،  التلفزيونية والنقل الحي لكثير  

مكانية المشاركة فيهاجديدة من الرياضة ساهم في انتشار السياحة الرياضية على نحو واسع وشجع  ، مما3، وا 
 في انتقال األفراد من مكان إلى آخر وحتى من دولة إلى أخرى للتمتع بالفعاليات الرياضية.

دوافع متعددة للسفر، ونادرًا ما يكون هنالك  غالبًا ما تتعد د هإلى نقطة هامة وهي أن نشيرالبد أن هنا و 
أن يقرر شخص  األماكن التاريخية والدينية، أو وزيارة ن يجمع الشخص بين زيارة أقارب لهكأ ه.واحد ل دافع

، أو أن يبقى ها المؤتمرفيدينة التي أقيم لمالمعالم الثقافية لللتعرف على  شارك بمؤتمر ما أن يبقى عدة ليال  
ومن هنا تأتي أهمية التنوع في المنتج السياحي، ألن هذا التنوع من شأنه أن . للتمتع بفعاليات رياضية معينة

 .ومن ثم زيادة العائدات السياحية من األحيان في كثير  من مدة إقامة السائح طيل ي  
 
 

                                                 
1
 .DAVID, L, MARIANNA, S, International Cultural Tourism, Management Implications and Cases ,Op.Cit, P156. 

2
 .WEEDS, M, BULL, C, Sports, Tourism, Participants, Policy, Providers, Elsevier, 2004. P3 

3
.STANDEVEN, J, DE KNOP, P, Sport Tourism Destination, Issues, Opportunities and Analysis, Oxford, 2005, P 

vii 
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 المبحث الثاني:

 :  (Components of Travel and Tourism Industry)ةمكونات صناعة السياح
هذه تتكون صناعة السياحة والسفر من مجموعة مختلفة من المكونات والتي تكمل بعضها البعض لتشكل 

هامة جدًا للوصول إلى صناعة سياحة وسفر على درجة من التطور نظرًا هذه المكونات  تعتبرو  ،الصناعة
( يظهر مكونات صناعة 12-والشكل رقم )باشرة بمدى تطور هذه المكونات. إلى أن تطور األخيرة يرتبط م

 السياحة والسفر وكيف أن جميعها تتحد لتمثل صناعة السياحة والسفر.
 

 ( يظهر مكونات صناعة السياحة والسفر-21الشكل رقم )

 
 ROWE, A, SMITH, J ,D, BORIN, F, Travel and Tourism, Standard level, Cambridge University Pressالمصدر: 
2002.P6 
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كل من هذه المكونات تبعًا لدرجة تطور االقتصاد الكلي، ولذلك يجب خالل االنطالق  ويتباين تأثير

نشاء صناعة سياحة متطورة، إلتطوير هذه المكونات  ، أن يكون متزامنًا ذلك معلتكوين صناعة سياحة متكاملة
 :لتفصيلل هذه المكونات باتناو ما يلي  في يتموس
 :(Attractions)المشوقات  -1

)عوامل  المشوقاتمجموعة متنوعة من هنالك لصناعة السياحة والسفر، و  المشوقات المكون الرئيسيتعتبر 
يمكن تقسيمها ضمن مشوقات من صنع الطبيعة ومشوقات من صنع األنسان كما يظهر الجدول رقم  جذب(

 ،جاذبية المقصد السياحي فيمن أكثر العوامل تأثيرًا في المشوقات السياحية ع ويعتبر عامل التنو  (.2-2)
لمقصد السياحي مجموعة من األنشطة السياحية كأن تكون المنطقة المقصودة أن يؤمن اويقصد بالتنوع هنا 

شرائح واسعة  وذلك على أمل محاكاة ،الرياضية والتنزه وركوب القوارب.....الخ واأللعابللصيد  اً مناسب اً مكان
الجذب  على قدرتهكلما كانت  ،واألنشطة المشوقاتياحي أغنى بالس كلما كان المقصدف. من الطلب السياحي

شباع ممكن إوذلك أماًل منهم بالحصول على أقصى  ،غنىيفضلون وجود هذا العادًة السياح  نظرًا ألن ،أكبر
 رحلتهم السياحية.من 

 لبلد ما ( يظهر أبرز المشوقات2-2جدول رقم )
 مشوقات الطبيعيةال

Natural Attractions 
 المشوقات من صنع اإلنسان

Human –made  Attractions 
 المنتزهات. -
 .الشواطئ والغابات -
 .والبحيرات الطبيعية الشالالت -
 .الجبال والمنحدرات -
 الحياة البرية. -
 المناظر الطبيعية. -

 .الكاتدرائيات واألديرة والجوامع -
 النصب التذكارية. -
 الحدائق العامة. -
 المتاحف. -
 المسارح.  -
 القالع والمواقع التاريخية. -
 األماكن الثقافية المميزة. -
 أماكن اللهو والترفيه. -

 RODGERS, J. Travel and Tourism: Advanced, Oxford, United Kingdom, 2001. P22المصدر: 

نظرًا لقدرتها  المشوقات السياحية لى إ ضافيمكن أن تالتي كثير من األنشطة الهنالك  هوهنا نشير إلى أن
 والمراكز الصحية والتجارية األندية الرياضية  وأنشطة التسوقأنشطة على سبيل المثال  ،على جذب السياح
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 ، والمياه، الكهرباءشبكات الصرف الصحيو مثل الطرق، ندرج البنية التحتية األساسية أن يمكن  كما .1وغيرها
نما لخدمة أفراد فعلى الرغم من  ،مكونتحت هذا ال ،....الخ أن هذه البنية التحتية لم توجد من أجل السائح وا 
يمكن كما  .2في التنمية السياحية وتصب في مصلحة السائح اً أساسي ولكنها في النهاية تعتبر عامالً  ،المجتمع

منشآت والتسهيالت وتتمثل بتلك ال Tourist Infrastructureالبنية التحتية السياحية  ندرج تحته أيضاً أن 
التي تم تطويرها بشكل خاص لالستجابة إلى احتياجات ومتطلبات السائح، كالمطاعم والفنادق ومكاتب تأجير 

امتثااًل لرغبة السائح  س هذه البنيةتم تأسيعادًة ي وهنا نشير إلى نقطة هامة وهي أنهالسيارات وما إلى ذلك. 
إلى جانب  أيضاً  سكان المحليينال سيستفيد منهاولكن  ،كلذلك تسمى كذل لسكان المحليينرغبة اوليس ل
 .السياح

 :  (Transportation)النقل -2
 المؤثرة  مكوناتمن أبرز السكك الحديدية الجوي وبري وبو نقل بحري بأشكاله المختلفة من يعتبر النقل 

رة للسياح وبين المقصد المنطقة المصد   حيث يمثل صلة الوصل بين البلد أو ،والمساهمة في تنمية السياحة
يختار كل سائح طريقة النقل التي تناسبه وذلك وفق مجموعة من المعايير مثل التكلفة واألمان و السياحي. 

بين تطور صناعة السياحة وتطور النقل حيث كان  نيالعديد من االقتصاديربط و  .والراحة والوقت....الخ
مدى توفر هذا ف ،تطور الذي شهدته هذه الصناعةالفضل األكبر في المن وجهة نظرهم لتطور األخير 
تكاليف النقل نسبة كبيرة من تمثل  كما ،آمن ومريح ومناسب عاماًل مهمًا في اتخاذ قرار السفر العنصر بشكل  

  .المكونهذا ، مما يدل على أهمية 3تجاوز ذلكت% وقد 77مثل حوالي تإجمالي تكاليف السفر حيث 
منذ بداية القرن وذلك  ،للسياحةللسفر التي تم استخدمها  األولىالحديثة يلة الوسالسكك الحديدية  وتعتبر

تراجع استخدام إلى مما أدى  قطاع السكك الحديدية،ظهر قطاع الطيران كمنافس لثم ومن  ،التاسع عشر
ي بشكل أكبر في سبعينيات القرن الماض هذا االستخدام  السكك الحديدية في النقل السياحي ومن ثم تراجع

قطاع يقدم السرعة والكفاءة هذا البحيث أصبح  ،مع التطور الكبير الذي شهدته صناعة الطيرانوحتى اآلن 
الطيران كوسيلة للسفر يعتبر مرتفع أن  نشير إلى أنوحتى نكون منصفين هنا البد . 4والراحة واألمان للسائح

لسياح القادرين ارجال األعمال و هم و السياح فئة محددة من لذلك نجده الوسيلة المفضلة لدى  ،نسبياً التكلفة 
يفضلون السفر البري وذلك للتمتع قد  ،القادرين على الدفعمن  بعض السياح وحتى أن، على الدفع فقط

 .وخاصًة  إلى المقاصد أو الدول المتقاربة جغرافياً  بالمناظر كجزء من رحلتهم السياحية
 

                                                 
1
 .RODGERS, J. Travel and Tourism: Advanced, Oxford, United Kingdom, 2001. p22 

2
.GOELDNER, R. BRENT RITCHIE, J. Tourism: Principles, Practices, Philosophies, John Wiley& Sons, Inc. New 

Jersey, Canada, 2009, p9   
3
 .SHEPHERD, R, Tourism Principles And Practices, longman publications, New York, 1998,P271 


 .2113هنا نشير إلى أنه أوقف العمل بهذا النوع من الطائرات في عام  

4
.CHUCK, Y (Ed.) : International Tourism: A Global Perspective, Op.Cit,. p47 
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 (Accommodation and Catering): خدمات اإليواء واإلطعام   -3
 خدمات اإليواء: -3-1

يستهان بها  نسبة العليها اإلنفاق شكل يدورًا أساسيًا في صناعة السياحة والسفر و اإليواء  خدماتتلعب 
ن كان  .من إجمالي نفقات السائح % من 99بل  وسطياً تقدر  إال أنها ،لنسبةعوبة بمكان حصر هذه اصمن الوا 

الشكل الذي هي عليه اليوم إال  تأخذ، فهي لم يواء لتطور تاريخيسائل اإلخضعت و  قدو  .1إجمالي النفقات
ومن ثم  ،ظهرت مجموعة من الخانات على طول الطرق الرئيسيةفمع بداية ظهور السياحة  ،منذ فترة قريبة

وبعد إنشاء السكك . وهو مكان لراحة المسافر ، (Hospice)نزلما يسمى الاألوروبية في بعض الدول ظهر 
للتطور  ومن ثم ونتيجةً  أغلبها ملكية فردية، تلحديدية، تم بناء الفنادق قرب محطات السكك الحديدية وكانا

بدأ تصنيف هذه الفنادق وفق و  ،تم إنشاء الفنادق بشكلها الحالي االقتصادي الدول،الذي شهدته الحضاري 
هذه التصنيفات من دولة تختلف و  ،وغير ذلكمجموعة من المعايير من ناحية الخدمة وعدد الغرف والمساحة 

 أخرى. إلى
للنمو الذي شهدته صناعة السياحة والسفر،  كنتيجة  ، كن اإليواء بشكل كبير حول العالمازدادت  أما وقد

إلى الفنادق  حسب شرائح الطلب، فإضافةً  وأماكن اإليواءأشكال وأنواع ومستويات عديدة لمنشآت  ظهرتو 
التي تقدم باإلضافة إلى وسائل اإليواء أنشطة المنتجعات و  ،(campingات)الشقق المفروشة والمخيم ظهرت
 بعض الدول باإلضافة إلى قيامالرياضية وأنشطة االستجمام والخدمات التجارية والتسوق.  كاأللعابأخرى 

 ،الدولةمن قبل القطاع الخاص أو إما دار نزل للسياح ت   إلىبتحويل بعض األبنية التاريخية والقصور واألديرة 
قد يقيم في منازل خصصت لغرض اإليواء كما أن السائح  .ضمان حسن االستخدامل من قبل الدولة غالباً و 

 بأكملها أو كجزء منها كما هو الحال في السياحة الريفية، وسنتحدث عنها الحقًا.
 :اإلطعامخدمات  -3-2

من نفقات بأس به  ال اً تمثل جزء حيث ،صناعة السياحة والسفر في اً مهم اً خدمات اإلطعام عنصر مثل ت
ن كان من الصعوبة بمكان تقدير هذ قسم من نشاط اإلطعام والشراب ال  ذلك بسبب وجودو النسبة،  هالسائح وا 

المدارس والجامعات والمؤسسات، أما هو الحال في مطاعم المستشفيات و  كما ،يرتبط بصناعة السياحة والسفر
سست فعاًل ألغراض سياحية. كما أنه ال يمكن منشآت أ   و يشمللسفر فهرتبط بصناعة السياحة واي ذيالقسم ال

ألنها ال تعتمد  ،ومن ثم اإلنفاق السياحي االعتماد بشكل دقيق على دخل المطاعم كمعيار للعوائد السياحية
 .من السكان المحليين أعلىفي بعض األحيان تكون العوائد  وقدعلى السائح فقط بل على السكان المحليين، 

 .إلى عدة مستويات حسب شرائح الطلبكما هو الحال في قطاع اإليواء ويتم تقسيم نشاط اإلطعام والشراب 

                                                 
1
.SHEPHERD, R, Tourism Principles and Practices, longman Publications, Op.Cit. p315 


 Hospitalityما بعد كلمة الضيافة   في ومن هذه الكلمة اشتقت 
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تختلف من  ، وتجعلهاعادًة على خدمات اإلطعامللشعوب تؤثر الخصائص الثقافية والعادات والتقاليد و 
عليه  ةمعتاد يم الذي هعلى طعام مشابه للطعا الحصول تفضلالسياح  فئة من قد يوجدو  .دولة إلى أخرى
غني باألرز والنودلز على طعام  الحصول األسيويونالسياح يفضل فعلى سبيل المثال  ،في البلد األم
(Noodles)من القهوة  اً محدد اً األوربيون الطعام الغني بالبيض والفطائر المحالة ونوع السياح ، ويفضل

هذه الرغبات ومراعاة هذا التنوع في مذاق الطعام  لذلك نجد بعض الفنادق والمطاعم تحاول تلبية ،والخبز
من السياح ترغب بتذوق الطعام والشراب الخاص أخرى فئة  ولكن بالمقابل هنالك .1بين الشعوبوالشراب 

والشراب الطعام المطاعم التي تقدم  تنشدلتعرف على ثقافة المجتمع ولذلك سالمضيفة كنوع من ا ةبالدول
ما عادًة ن ، كما هو الحال بالنسبة لقاصدي المناطق الريفية، والذيشتهر بهتلذي واه الدولة التقليدي لهذ

 يفضلون تذوق األطعمة المحلية الخاصة بالمقصد السياحي.
 : (Travel Agents)وكالء السفر -4

كأول شخص  ،Thomas Cookيعود الفضل في بداية ظهور مكاتب السياحة والسفر إلى توماس كوك 
 .2وكاالت السفريم إلى آلية عمل نشاط السياحة والسفر من خالل تطوير مفهوم أدخل عنصر التنظ

وصلة الوصل بين المستهلك )السائح(  ،تقديم الخدمات السياحيةيرة في وكيل السفر الحلقة األخ يمثلو 
حيث ق وشركات الطيران ومنظمي الرحالت، مثل أصحاب الفناد السلعة السياحيةعارض الخدمة و  ومنتج أو 
هذه الخدمات قد جميع ورغم أن  وم ببيع خدمات النقل واإليواء واإلطعام واألنشطة السياحية وما إلى ذلك.يق

الكثير يفضل ولكن  من العارض، ي شخص الحصول عليها بشكل مباشرألحيث يمكن  مباشر،تباع بشكل 
ة أجزاء الرحلة وتقديمها ترتيب كاففي دور األخير ل نظراً ، الحصول عليها من خالل وكيل السفرمن السياح 

 .وذلك بالتنسيق مع منظمي الرحالت بالشكل النهائي الذي يرضي المستهلك
فإنه يتحمل  ،المفوض لبيع المنتج السياحي في منطقة جغرافية محددة هون وكيل السفر كو فنظرًا ل

الترويج في  اً كبير  اً ر كما أنه يلعب دو  ،ممتعة وآمنة في وقت واحدمسؤولية نجاح الخطة من خالل تأمين رحلة 
وجمع المعلومات  ولديه خبرة في البحث اً والسفر مختص فترض أن يكون وكيل السياحةذلك ي  وبالسياحي. 
 واألنواع واألسعار   معلومات عن البرامج إلىيكون لديه القدرة على الوصول و  ،نسبياً  قصيرفي وقت  المناسبة

أن تتوفر باإلضافة إلى أنه يجب ، متطلبات السائحقوم بتلبية جميع تلفة لوسائل اإليواء ومكونات الرحلة ليالمخ
حيث  ،العميل وكيل السياحة والسفر هو تكرار زيارةعمل معيار نجاح  بالنهايةو  الموثوقية والمسؤولية.فيه 
من عمالئه على األقل % 17يتكرر تعامل  عندما ،إلى حد كبير اً ناجح عمل مكتب السياحة والسفر ي عتبر
  .3معه أخرى مرة

                                                 
1
.CHUCK, Y (Ed.): International Tourism: A Global Perspective, Op.Cit, p80 

2
."Thomas Cook." Microsoft® Student 2007 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2006 

3
.CHUCK, Y (Ed.): International Tourism: A Global Perspective,Op.Cit, p106 
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تراخيص تم مزاولة عمله وفق تشريعات و تفإنه يفترض أن  والسفر ونظرًا ألهمية عمل وكيل السياحة
تطور السياحة إلى اشتراطات جديدة، ن في كل مرحلة مو خضعت هذه التراخيص في معظم الدول و  ،معينة

ومن ثم تم  ،ة شركات الطيرانإال تحت رعاي ففي الخمسينات لم يكن يسمح بإنشاء مكاتب السياحة والسفر
وفي بعض  ،لهذه المكاتب وعدد معين من الموظفين المختصينط شهادات معينة االشرط ليتم اشتر  إزالة هذه

لية عمل وكالء السفر لضمان الجودة المقدمة حيث قسمت مكاتب آن نوع من التخصص في يالدول تم تأم
 ذلك. إلىعامة ومحلية وفرعية وما  إلىالسياحة والسفر 

 :(Tour Operators)منظمو الرحالت-5
 .القيام بالناحية التنفيذية لما سبق تصميمه عند وضع البرنامج السياحيبالرحالت  يوظيفة منظمتتمثل 

منظمي الرحالت، حيث كان أول من فكر بتأجير القاطرات والسفن وظيفة وقد ساهم توماس كوك بظهور 
ة من الغرف في الفنادق وتقديمها كرزمة واحدة بسعر واحد التجارية لمجموعات سياحية، وحجز مجموع

بالشكل ومنذ اللحظة األولى التي ظهر فيها منظمو الرحالت تم استبدال الشكل الفردي للسفر  .1لألشخاص
الكثير من  أعطت حيث، السفر خارج حدود أقاليمهم ودولهمالجماعي، وتمكن كثير من األشخاص من 

أشار تقرير لمنظمة السياحة  فقد ،إلى منظمي الرحالتوتطور السياحة الدولية ظهور في اسات الفضل الدر 
% من السياحة الدولية 17يساهمون سنويًا بنحو في أوروبا  بأن منظمي الرحالت  (UNWTO)العالمية 

ن كانت  ،على مستوى العالم على  نو األوروبيالرحالت  وفمنظم، من دولة إلى أخرىتختلف  المساهمةهذه وا 
يلعب منظمو الرحالت دورًا كبيرًا في تلبية و . 2% من السياحة الدولية71يساهمون بحوالي ال ثيل المسب
بكل ما هو  ، حيث يعول عليهم التعريف والمبادرةمواكبة التغيرات والعقبات التي تواجهها صناعة السياحةو 

 لريفية في أوروبا مع بداية تبنيها.ساهم كثير منهم في ازدهار السياحة البيئية واو جديد في صناعة السياحة، 
لتطور الذي شهدته صناعة السياحة والسفر بعد الحرب ل نتيجةً ، عمل منظمي الرحالتوقد جاء تطور 

 Energy) النفط تيبان أزمإأهمية دور منظمي الرحالت بشكل كبير  ازدادتومن ثم  ،العالمية الثانية
Crisis)  انخفاض تدفق السياح الدوليين نتيجة القيود ي ف تسببتي توال 2474وعام ،2479في عام

. السياحة والسفر لتنشيط حركةاالستعانة بمنظمي الرحالت  دفع إلى، األمر الذي المفروضة على وسائل النقل
ن التطور الذي شهده قطاع الطيران في العقود الثالثة الماضية وانخفاض تكاليف السفر كان له الفضل كما أ

 .3 منظمي الرحالت عملتطور األكبر في 

                                                 
1

. " Thomas Cook." Microsoft® Student 2007 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2006 
2
.GARTNER,W,C, LIME, D, W, Trends in Outdoor  Recreation, Leisure and Tourism, CABI publishing, United 

Kingdom, 2000 , p325 
3
 ARAMBERRI, J, BUTLER, R, Tourism Development: Issues for a Vulnerable Industry. Library of congress. 

cataloging publishing data. United Kingdom, 2005, p180 
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من نقل ووسائل )قدرتهم على جمع المنتجات والخدمات السياحية  الرحالت فيعمل منظمي وتكمن أهمية 
طعام ومراكز استجمام ومكات  Touristكحزم سياحيةللمستهلكين  وتقديمها ،....الخ(ب تأجير سياراتإيواء وا 

Packages   في برزكما   .الحصول عليها بشكل إفراديبأسعار هي أقل عادًة من األسعار التي يمكن و 
بتنظيم منهم من هو مختص ، حيث ظهر الرحالت عمل منظميالسنوات األخيرة موضوع التخصص في 

من كما أن التخصص قد يكون  ،م رحالت بريةيتنظ أوبتنظيم رحالت جوية مختص  أو الرحالت البحرية
أو في ، غيرهامؤتمرات و أو ثقافية أو كانت نة رياضية تقديم منتجات سياحية معيبناحية المنتج السياحي أي 

 الخ......الدول العربيةأو إفريقيا  مناطق جغرافية معينة مثل آسيا أو
 Tourist Information andاإلرشاديةالمعيومات السياحية والخدمات تقنية  -6

Guiding Services  : 
 Touristمراكز المعلومات السياحية تسمى عبر مراكز مختصةعادًة قدم المعلومات السياحة ت  

Information Centers (TIC) ، علىالمكان الذي يحصل منه المسافرون  ابأنههذه المراكز عرف تو 
هذه المراكز قدم تكما  ،معلومات حول أماكن اإليواء واإلطعام والترفيه وجميع المعلومات عن المقصد السياحي

قوم ببيع خرائط وت ،وغيرهاحالت وتذاكر المسارح والسينما بعض الخدمات السياحية مثل الحجز في الر 
وأكثر  ،اليوم مراكز معلومات سياحية في مختلف دول العالموهنالك تذكارات عن المقصد السياحي. وكتيبات و 

هدف إقامة  أن معفي كل مدينة وقرية مركز معلومات سياحية.  يوجدسياحيًا من ذلك فأنه في الدول المتقدمة 
خدمة السائح في المرتبة األولى من خالل تقديم المعلومات والخدمات و اإلجابة عن هو راكز هذه الم

تتمتع هذه المراكز  أنكما يجب  .التي توجد فيهاالترويج السياحي للمنطقة  أنه يضاف إليهإال  ،االستفسارات
لها وعلى المقصد السياحي عدم توفر هذا العنصر يؤثر سلبًا على عم مصداقية في إعطاء المعلومات، ألنبال

، المعلومات السياحية مجال في مجال االتصاالت ثقله فيالتقدم التكنولوجي والسيما  وقد رخى .بشكل عام
حيث أن استخدام اإلنترنت للحصول على المعلومات السياحية تضاعف خالل السنوات األخيرة، وهذا ما 

 .تصة لمواكبة التطوراتيجب أن تأخذ به المكاتب المخ
يقدم  ففي بعض األحيان ،للسائح الخدمات التي تجعل الرحلة أكثر متعةً  بأنهاخدمات اإلرشاد وتعرف 

 ،مامن اللغات ولديهم خبرة تاريخية وثقافية معينة بمكان جغرافي  اً المرشدون الذين هم عادًة يتقنون عدد
تلهفه للسائح وتزيد من ة حلة أكثر متعتجعل الر  والتي روايات معينة عن المكان للسائح خالل الرحلة السياحية

الكفاءة من على مستوى  نسياحيينا أن ندرك أهمية وجود مرشدين نومن هنا يمك ،لرؤية المقصد السياحي
أجرًا مقابل عملهم، إال أنه يوجد ، ورغم أن المرشدين يتقاضون عادًة كعنصر مهم في نجاح الرحلة السياحية

 لديهم معرفة وثقافة معينة يرغبون بتوظيفها في هذا المجال.ون يك قسم منهم قد يعملون كمتطوعين
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يمكننا أن نالحظ من خالل هذا المبحث أن لصناعة السياحة والسفر مجموعة من المكونات، حالها حال 
 ةنسبية لكل مكون على حداألهمية الاختالف  ورغم .يعتبر توفرها أمرًا ضروريًا لنجاحهاو  ،الصناعات األخرى

 لتوفير صناعة سياحة ناجحة. يعد أمرًا ضرورياً  توفرها جمعياً  أنأنه من المتفق عليه  إال ،أخرى إلىمن دولة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

 السياحة الريفية: المفهوم واألنواع:المبحث الثالث: 
حيث  ،منذ تسعينات القرن الماضي محل اهتمام كبير لدى حكومات الدول لريفيةالسياحة اأصبحت 

تشير الدراسات أن السياحة الريفية و زيادة مساهمتها من إجمالي األنشطة السياحية، الحكومات إلى ت سع
ن كان من الصعوبة بمكان  ،(% من األنشطة السياحية17-21)بلوسطيًا تساهم  الحصر الدقيق لهذه وا 

المناطق الريفية هم أن أغلب سياح  إلىويعود ذلك  ،1المساهمة لعدم وجود إحصاءات دقيقة في هذا المجال
األنواع األخرى من السياحة والتي تعتمد على سياح المبيت  ففي، من سياح اليوم وليسوا من سياح المبيت

كأحد األساليب  ،الليالي السياحية على سبيل المثالعدد عن طريق وذلك يمكن حصر مساهمتها بسهولة أكبر 
نواع األسياحة المناطق الريفية و الدول ال تفصل بين  العديد من أنكما . اإلحصاء السياحيالمستخدمة في 

في إقليم أو منطقة معينة وتأخذ القيم اإلجمالية  ةمن ناحية اإليرادات والمساهمة االقتصادي ةلسياحلاألخرى 
 .النشاط السياحيبغض النظر عن نوع 

ول إعادة هيكلة الدهذه في الوقت الذي شهدت فيه الدول الصناعية بالسياحة الريفية اهتمت وقد 
الذي شهدها رات االقتصادية واالجتماعية بمعزل عن التغيكان ريفها و  ،القرن الماضي ستينات في القتصاداتها
ي شهدتها الدول في القرن تالالنزعة إلى التحضر والتمدن ف. من التغيير النصيب ذاته ينوبهولم الحضر، 

أثرت سلبًا على المناطق الريفية القرن الماضي، الماضي والتي تضاعفت بشكل أكبر وأقوى في ستينيات 
 ومن ثم ،ووتيرة العمل الزراعي انخفاض الدخل الزراعيإلى  تأدو وعلى وضع الريف االقتصادي واالجتماعي 

)حيث أنها لم تخضع ز التجارية والخدماتيةعدد المراكانخفاض و  ريففي الالعامة لخدمات النسبي لنخفاض اال
في  أغلب الدول إلعطاء األولويةلنزعة لدى ل نتيجةً ، عي بما يتناسب مع عدد السكان(للتطوير الكمي والنو 
 المتخلفة على حد  ا األمر في الدول المتقدمة و سرى هذقد و  ،على حساب األريافللمدن خططها التنموية 

لثقافي رثها اا  خصائصها و في التنمية وفي الحفاظ على ذلك وضع األرياف أمام تحديات كبيرة ل سواء. ك
الريف  تصادي أو صناعة معينة تعيد توجيهعن نشاط اقجعل الدول تبحث ، و خصائصهاعلى والتاريخي و 

من خصائص الريف  غيرتوال ستنزف الكثير من موارد الدولة االقتصادية ت الوتقوم بتنشيطه اقتصاديًا، و 
 وظهرت السياحة الريفية كمرشح لهذا الدور. ،االقتصادية واالجتماعية

، إال أن استخدام المناطق الريفية نوعًا ما لسياحة الريفية قد يبدو حديثاً مصطلح ا الرغم من أن على
رواج هذا النوع من  إلىمن الدراسات  كثير حيث أشارت .بغرض السياحة ليس أمرًا حديثًا على اإلطالق

ول األوروبية الستقبال تهيئة أرياف بعض الدكيف أنه تم و  م،2791عام في بشكل كبير السياحة في أوروبا 

                                                 
1
. HALL,R,D, ROBERTS, L, MITCHELL, M,New Directions in Rural Tourism, British Library Cataloging in 

Publication Data, 2003. P3  


الذي يبقى على األقل ليلة واحدة في أماكن  السائحأما سائح المبيت فهو في وسائل اإليواء  في المكان المزار وال ليلةال يبيت سائح اليوم هو السائح الذي  

 اإليواء المختلفة في المكان المزار.
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أي أن  .1على النخب االجتماعية والطبقات الغنية والعائالت المرموقة فقطآنذاك  كانت حكرًا  اهولكن ،السياح
فيه هو محاولة تعميم هذه السياحة وا عطائها  جديدالولكن  ،ًا كما يبدوجديدمصطلح السياحة الريفية ليس 

 .وتنويع منتجاتها ميع فيها ومن ثم جعلها أكثر تنظيماً شراك الجا  اجتماعية واقتصادية و  اً أبعاد
يجب تحديد ما هو المقصود بالمناطق الريفية وماهي  ،السياحة الريفيةأكثر في مفهوم  التعمقوقبل 

 أن تنطلقللسياحة للوقوف على خصائص هذه المجتمعات وكيف يمكن  ،صنيف المجتمعات الريفيةأسس ت
حتى تعتبر  ،ص يجب أن تكون أساس أي شكل من أشكال السياحة الريفيةالخصائ فهذه .من هذه الخصائص

تحدث في المناطق الريفية ال تنطبق مع خصائص التي كثير من أنواع السياحة الكذلك، خاصًة أن السياحة 
 هذه المناطق.

 أسس تصنيف المجتمعات الريفية:   -1
بين الريف والحضر قد تختلف  يزاعية للتميهنالك مجموعة من المعايير االقتصادية والثقافية واالجتم

وهذه الخصائص  ،إلى حد كبير بين الدولفي أساسها إال أنها تتشابه  ،من الناحية الكمية من دولة إلى أخرى
 تتمثل بما يلي:

الكثافة و  فيهاعدد السكان  بانخفاض المناطق الريفية عادةً  تصف: تالكثافة السكانية وعدد السكان -2 -2
دول حددت  فقديف المناطق الريفية. تصنكمؤشر لعلى الكثافة السكانية  وكثيرًا ما يتم االعتماد ،السكانية

نسمة  271 الل الكثافة السكانية للمناطق الريفية بما ال يتجاوز، OECD منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
الرقم مقارب لما هو عليه الحال في ، و هذا 2نسمة في الهكتار الواحد( 2.7)ما يعادل في الكيلو متر المربع

الرقم هذا  وقد يختلف .3نسمة في الهكتار الواحد 2.27سورية حيث يبلغ وسطي الكثافة السكانية الريفية تقريبًا 
 أن المتفق عليه أن المناطق الريفية منخفضة الكثافة السكانية مع عدد سكان أقصاه  إال ،قلياًل بين الدول

 .4نسمة 21111
بأنها المناطق التي ال تتجاوز  ،ف كثير من الدراسات المناطق الريفيةعر   ت  : والعمل خدامات األرضاست -2-1

المساحات المتبقية تكون   في حين ،من مساحتها اإلجمالية %11كثر من األبنية والمنشآت أمساحة فيها 
في مخيلة  يكونالذي يجب أن نطباع األول أن االوهذا يعني . 5غابات واألنشطة الزراعيةالمشغولة بغالبًا 
وال منشآت صناعية أو أنشطة اقتصادية أنه ال يوجد طابع حضري على اإلطالق في الريف،  السائح

                                                 
1
. HALL, M, C, PAGE, S, The Geography of Tourism and Recreation: Environment, Place And Space, 3

rd
 edition,

 

Routledge, 1999. P232.   
2
.Tourism Strategies and Rural Development, Organization For Economic Co-Operation And Development,Paris 

1994. P10  
3

، 2116، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، المركز الوطني للسياسات الزراعية، عام النظم الزراعية في الجمهورية العربية السوريةهـ،  ،واتنباخ.

 1ص 
4
. Tourism Strategies and Rural Development, Organization For Economic Co-Operation And Development Op.Cit, 

P10 
5
.Ibid, p11 



21 

 

 ،فقط سوق السلع الزراعيةاألنشطة الزراعية و ب اً صناعية، أي أن االقتصاد الريفي يجب أن يكون محكوم
  .ع الزراعيالقطافي يعملون في الريف األشخاص من  عدد كبير وهنالك

ن التاسع عشر والعشرين نيالتحضر الذي شهدته الدول في القر أفرز  الهياكل االجتماعية التقييدية: -2-9
المناطق الريفية. وتؤثر الهياكل الكثير من موجودة في العن تلك التقليدية جديدة مختلفة هياكل اجتماعية 

حيث يكون بفراد في المجتمعات الريفية، ة التفكير لألطريقعلى طريقة الحياة و الموجودة في الريف االجتماعية 
الهياكل االجتماعية وكثيرًا ما تكون هذه  ،ليدها والتي تسعى دومًا للمحافظة عليهااأسلوبها وعاداتها وتقها ل

وعادًة ال تعمل المرأة خارج المنزل في هذه  .حضريةعامل جذب للسياح من المجتمعات ال ،التقليدية بحد ذاتها
 .1ب االفتقار لفرص العمل بشكل عام والمناسبة منها للمرأة بشكل  خاصبجتمعات بسالم
د اختالف بين الريف والمدينة من ناحية الشكل والمظهر الخارجي البد من وجو الناحية الشكيية:  -1-4

الناحية  تتناسب فالبد أن جده في الحضر، ف يسود طابع معين من العمران ال نففي الري ،والتنظيم المعماري
شوارع ضيقة التنظيمية للريف مع عدد السكان والكثافة السكانية وطبيعة االقتصاد الريفي. حيث نالحظ وجود 

ن وجدت فإنها تكون قليلة  األبنيةيغيب عنه نظام ، و ةه منازل منفرددتسو  عمراني معينوطابع  الطابقية وا 
 بحيث تكونالسياحية الريفية  عند إنشاء المنشآت يةلكالناحية الش ههذالمحافظة على من  لذلك البد االرتفاع.

 .، وتراعي الناحية الشكلية للريفعمراني العام للريفال نسيجالمن  اً جزء
 أنواع السياحة المرتبطة بالمناطق الريفية:  -2

كثافة سكانية بمقترن  "ريفي"أن مصطلح نالحظ  ،أسس تصنيف المجتمعات الريفية ناعرض من خالل
 حد   إلىومساحات مفتوحة وعدد سكان قليل نسبيًا واستخدامات لألرض محصورة تمعات تقليدية ومجمنخفضة 

سياحة الجميع أنواع  هذه هي المالمح التي يجب أن تنطلق منهاأن  يعنيكبير بالعمل الزراعي. وذلك 
خطيط والتسويق أساس الت لمالمحهذه ا وأن تكون ؛حتى تختلف عن تلك الحضرية، المرتبطة بالمناطق الريفية
الحضرية والسياحة فوارق قد تكون أحيانًا جوهرية بين السياحة  مجموعة وهنالك .السياحي لهذه المناطق

 .(1 -2الجدول رقم )في يظهر  أهمهاالريفية 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .Loc.cit 
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 ( يظهر مقارنة بين السياحة الريفية والحضرية2 -1جدول رقم )
 يةالسياحة الريف السياحة الحضرية نواحي المقارنة

 التصميم -
 البنية التحتية المحيطة -
 المنشآت القائمة -
 ملكية المنشأة -
 طبيعة المنشآت -
 المقدمنوعية الطعام  -
 
 ساعات العمل في المنشآت-
 
 الستثمارشكل ا-
 عوامل الجذب -
 
 المحلييندور السكان -
 

 .مساحات محصورة بحدود معينة-
 .متطورة -
 .كبيرة -
 .ميةشركات محلية أو عال -
 .أبنية من الطابع العصري -
عادًة مع النوعية والمعايير يتناسب  -

 .العالمية
   .دوام كامل -
 
 .استثمارات ضخمة-
الخدمات المقدمة ومن ثم الموقع  -

 .المحيط بهذه الخدمات
لهم دور ولكنه محدود وليس  -

 .جوهري

 .مساحات مفتوحة -
 .أقل تطوراً  -
 .صغيرة نسبياً  -
 .معيات محليةأفراد أو ج -
 .أبنية من الطابع التقليدي -
 ذو طابع محلي-
 
دوام جزئي ويمكن أن يجمع -

 .الشخص بينه وبين عمل أخر
 .استثمارات محدودة -
الموقع  ثم الخدمات المقدمة  -

 .في هذا الموقع
 .جوهريالدور اللهم  -

 ,Tourism Strategies and Rural Development, Organization For Economic Co-Operation And Development المصدر:
Paris 1994, p13ضافة نقاط جديدة من قبل الباحثة  .وهنالك إضافات على بعض النقاط وا 

مقارنة بين السياحة الريفية والحضرية نستطيع أن نتعرف الوبعد العرض السابق لسمات المجتمع الريفي و 
ي حاولنا أن نستخلصها تسياحة المرتبطة بالمناطق الريفية، والبوضوح على أبرز أنواع السياحة الريفية أو ال

استكشاف وابتكار إلى سعى ومازالت ت سعتمن خالل دراسة السياحة الريفية في دول متعددة حول العالم 
شرائح مختلفة من  يحاكي ويستقطبعلى أمل خلق تنوع في المنتج السياحي  ،أنواع جديدة من السياحة الريفية

 : أتيرز هذه األنواع ما يوأبالطلب 
 سياحة المزارع التعييمية: -1-2

هو  اهولكن مكان حدوثوالتي سبق الحديث عنها، لسياحة التعليمية هذا النوع من السياحة من قبيل ا يعتبر
تي حملت ، والاإلسكندنافيةظهرت فكرة المزارع التعليمية في بداية القرن الماضي في الدول الريف. حيث 

مقربة من عالم النبات والحيوان والحياة على ها لجعل األطفال والبالغين ؤ تم إنشاو  "عليم بالممارسةالت"عنوان 
هولندا وألمانيا  إلى التحديدبفي أوروبا و عديد من الدول ال إلى قلتانتومن ثم بعد الحرب العالمية الثانية . البرية

في بعض الدول مزارع أو حدائق   هذه المزارع وقد سميت، شكل كبيرانتشرت فيها بوالتي والمملكة المتحدة 
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تدريبية ويتم زيارتها من قبل برامج تقوم بتقديم أنشطة متنوعة و والتي   ،Community Gardensالمجتمع 
 إلىنباتات معينة أو عملية تدوير النفايات وما   راعةمجموعات مدرسية ومن قبل المهتمين بركوب الخيل أو ز 

 ذلك.
  طار تشريعي لعمل هذه المزارعإ بوضعبهذا النوع من السياحة  تي اهتمتاللدول اقامت  ومع الوقت

عدم  سبيل المثال منها على ،لتقديم منتج سياحي على درجة من الفعالية لهاووضع مجموعة من الضوابط 
نما بالمشاركة مع مختصين عملية التدريس بشكل مباشربالقيام ب للمزارعينالسماح  على يجب حيث ، وا 

للتدريس في  المطلوبة األخرىمختصين من خريجي كليات العلوم واالختصاصات  استقدامصحاب المزارع أ
نجاحًا في  هامن أشهر الدول وأكثر  - اً متأخر التعليمة   رغم لحاقها بركب المزارع -إيطاليا. وتعتبر 1مزارعهم

من القرن الماضي كجزء من  ة في نهاية التسعينياتيتأسيس أول مزرعة تعليمقامت بهذا المجال، حيث 
الربط بين قضايا التغذية وعالقتها مع التقاليد "آنذاك  عنوانهاوكان ، احة الريفيةتطوير السيسياستها في 

نما من  إيطالياوالمهتمين ليس فقط من  ةبالعنوان باستقطاب السياح من الطل، وبالفعل ساهم هذا 2"المحلية وا 
  عدة دول أوروبية.

بأنها منظمات أو مؤسسات زراعية تقدم األنشطة "ق يمكن تعريف المزارع التعليمية ومن خالل ما سب
 ،"وطالب الدراسات العليا التعليمية التي تستهدف فئة عمرية معينة مثل تالميذ المدارس أو طالب الجامعات

 :3حقيق األهداف التاليةت إلىتسعى و 
 الثقافي والتاريخي واإلرثة بين النظام الغذائي والعالقتطوير المعارف حول الريف ومنتجاته الزراعية  -

 .لمنطقة ما
 .واالستهالك من الغذاء اإلنتاجتوعية المستهلكين  من خالل فهم العالقة بين  -
 .الزراعية المحلية األنشطةنشر المعارف عن الحياة البيولوجية للنبات والحيوان والمحافظة على  -

برامج و التدريب برامج باإلضافة إلى فئات المستهدفة، من الخدمات للمجموعة هذه المزارع تقدم و 
كثير من هذه  سعت، كما لمنتجات المحلية من هذه المزارعااألعمال اليدوية و وتقوم ببيع  ،متنوعةترفيهية 
المزارع هذه  بعض وتقدم. واألعمال اليدوية منها لبيع المنتجات قريبةو لها تابعة افتتاح متاجر إلى   المزارع
 عليهافريدًا من خالل السماح للزوار الراغبين بالحصول على بعض المنتجات الزراعية بالحصول  نموذجاً 
 ". Pick your own" بنفسك ها وتذوقهاالتقطيسمى  عبر ماعن طريق قطفها وحتى تذوقها مباشرة بأنفسهم 

  حيث وصل عدد المزارع ،إيطاليافي  في أوروبا وخاصةً رواجًا كبيرًا التعليمية المزارع وبشكل عام القت 
مع بداية تبني فقط  171، بعد أن كان عددها أقاليممزرعة موزعة على عدة  2171 إلى 1114في عام فيها 

                                                 
1
.SADALI, K, L, SPILLER, A, SCHULZE,B, Food, Agri-Culture and Tourism, Springer, 2011, p77   

2
.Loc.cit 

3
. Ibid, p78 
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عمرية  السياح من فئاتعدد كبير من من جذب هذه المزارع تمكنت و  .11111عام  أوائلهذا المشروع 
 .من داخل وخارج إيطاليا، مختلفة واهتمامات مختلفة

 سياحة الزراعية: ال-1-1
ذا النوع من ه ويعود تاريخ ظهور، عند التحدث عن السياحة الريفيةجدًا مألوفًا  "السياحة الزراعية" تعبير
ظهرت فكرة السياحة الزراعية في الدول المتقدمة الصناعية حيث  .2العقد أو العقدين الماضيينإلى السياحة 

مع ازدياد المنافسة العالمية وانفتاح أسواق وتيرتها ادت ز رة الصغيرة أمام تحديات كبيعندما وضعت المزارع 
األمر وهو  ،منتجات زراعية مرتفعة الكثافة التكنولوجية إنتاجاالنطالق نحو  اي ترتب عنهتوال ،هذه الدول

أمام تحديات كبيرة وجعلهم  الصغيرةأصحاب المزارع  وضع في حين ،أمام المزارع الكبيرة فقط اً كان متاح الذي
 عملهم الزراعي. الحفاظ علىفي نفس الوقت خر وعن بدائل للدخل أو دخول إضافية و آيبحثون عن عمل 

 إلى لجأ آخرونفي حين  ،3ضطر بعضهم إلى هجر مزارعهم للحصول على دخل مناسب لعائالتهما امم
خيارًا فيها   الصغيرةمزارع أصحاب الوجد حيث ، مساعدة لهم في مواجهة هذه التحدياتكالسياحة الزراعية 

 اليومية المعتادة.الزراعية خالل أعمالهم ومن وعملهم الزراعي، مهمًا في الحفاظ على عائداتهم الزراعية 
. ألغراض زراعية حصراً  ستخدمةم  وسيلة لجذب السياح إلى مناطق معينة لسياحة الزراعية حيث تشكل ا

دار من األعمال التي ت  ب  السياحة الزراعيةتتمثل " أنها منهاهنالك عدة تعاريف تتناول السياحة الزراعية و و 
جل منح الزوار المتعة ألوذلك التقليدية واألراضي وتكون مرتبطة بأعمالهم الزراعية   المزارعأصحاب قبل 

ذات الطابع  مجموعة من األنشطة والخدمات"كما تعرف أيضًا بأنها  ،4واالستجمام والتعلم في آن واحد"
لجذب السياح لمناطقهم وتوليد دخل إضافي  ريفيينواألراضي وال  المزارعأصحاب من قبل  قدمالتي ت   الزراعي

تحمل السياحة الزراعية في باطنها منحى تعليمي مثل تعليم السياح كيفية العمل الزراعي  وقد .5"لمشاريعهم
حيث تقدم العديد ،  Agri-entertainmentتقدم ما يسمى الترفيه الزراعي و  ،والحياة الريفية والطعام المحلي

وجني بعض المزروعات وعصر الفاكهة  من المزارع إضافات معينة من خالل السماح للزوار القيام بالبستنة
يكون عادة مقابل رسم معين يدفع  األنشطةالمزارع والتمتع بوالبد من اإلشارة هنا أن دخول  ،وغير ذلك
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 ،ذكرنا سابقاً وذلك طبيعي ألنه كما  ،الصغيرة والمتوسطة زارعالم يفالسياحة نشط هذا النوع من يما  وعادةً 
هذا إلى  وااحتاج نم ممن التغيرات التكنولوجية وه واتضرر م من والمتوسطة ه الصغيرة المزارع أصحاب ن فإ

 :1ثالث مجموعات إلىالزراعية العاملة في المجال السياحي المشاريع  هذا وتقسم .النوع من السياحة
 ريع التي تعتمد في دخلها على النشاط السياحي حصرًا.المشا 
  ًوليس اجمالي دخلها ًا من دخلهامهم المشاريع التي يشكل النشاط السياحي مصدرا. 
 .المشاريع التي يشكل النشاط السياحي مصدرًا أقل أهمية من دخلها 

خالل تقديم وسائل من الزراعية، و من خالل السياحة واألسر الريفية  أصحاب المزارع تتعدد فرص 
الحصر يمكن أن ال على سبيل المثال و ف ،أخرىأنشطة متنوعة و اإليواء المناسبة والتسلية والخدمات التعليمية 

 التي يمكن أن تركز عليها السياحة الزراعية وهي:نشطة نحدد أبرز األ
  في زراعة بعض المحاصيل وجني ثمارها.السياح مشاركة 
 لمأكوالت وخاصة الشعبية منها وتناولها.في طهي بعض ا مشاركة السياح 
 .ركوب الخيل 
 مبيت مع فطورBed and breakfastأحد أشكال اإلقامة الخاصة بالسياحة الريفية،  و، وه                  
 .عادةً  من قبل األسر فطور تقديم خدمات اإليواء مع تضمنيوالذي 
  في بعض الحرف اليدوية.مشاركة السياح 
 ليدوية.المنتجات ا بيع 
 في حال وجودها أساليب تربية الحيوانات داخل المزارعبمشاهدة  السماح للسياح. 
 مثل منتجات األلبان والفاكهة والخضروات وغير مباشرًة للسياحمحاصيلهم  قيام بعض المزارعين ببيع(

 . ذلك( للسياح
باعتبارها مقاصد  افتنشيط اقتصاد األري ساهم فييهو ما و  جديدة للسائح اً يشكل أنماطما سبق كل 
الصعوبة  أنه من فرغم  الوقت الحفاظ على خصائص األرياف التي تحدثنا عنها سابقًا. نفس وفي ،سياحية

 اإلجماليةمن السياحة  اً جزء هذه السياحة تشكلحيث  ،عن السياحة الزراعية إحصائيات إلىبمكان الوصول 
. ، وحياة العديد من األسروضع أقاليم كثيرة تسنح هاالمتفق عليه أنمن لكن و ، دون تخصيص معين إلقليم

طلب جديد على المنتجات ل من خالل خلقهاكما أن السياحة الزراعية تشكل استمرارية للنشاط الزراعي، 
 ،العمل الزراعي الزراعية واألنشطة الزراعية، مما يؤدي إلى تنشيط عمل المزارعين والحفاظ على استمرارية

                                                 
1
 .PREZEZ, B, L, Classification of Agriculture, Rural Tourism SMEs in Poland, paper prepared for presentation at 

the XIth International Congress of EAAE ,(European Association of Agricultural Economists),‘ The Future of Rural 

Europe in the Global Agri-Food System, Copenhagen, Denmark, August 24-27, 2005. P6’  
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من أجل تحفيز هذه والقيام باإلجراءات الالزمة  األموالإنفاق إلى ومات محلية وكاالت وحك هو ما دفعو 
 .1جعلها أكثر تنظيمًا فنيًا ورأسمالياً و السياحة 

 :Rural Community Based Tourism السياحة المجتمعية   -1-9
في تفاصيل  تضمن الدخولتحيث ب ،تم تطوير هذا النوع من السياحة كنموذج فريد من السياحة الزراعية

والتعرف  ينالمحليسكان للزوار بإمضاء أوقاتهم مع ال سمحتو  ،العائلة الريفية والتعرف على عاداتها وتقاليدها
هم من فلفاعل في هذا النوع من السياحة، ن العنصر ايو يكون السكان المحلو على طريقة حياتهم وثقافاتهم. 

السكان هذا النوع من السياحة من قبل دار كما ي   ،يت لهميقدم الدعوة للسياح لزيارة مجتمعاتهم وتقديم المب
إقامة في منازل السكان المحليين أو منازل خصصت لهذا الغرض أو  هويأخذ طابع اإلقامة في. المحليين

 .الطابع الريفيلهذه السياحة ب أن يتوفر في كل وحدات اإلقامة جوي ،مخيمات )مساكن بدوية(
شراك المجتمع المحلي في التنميةرفع سوية الريف و  إلىالسياحة  هذه تشجيعخالل من  الدول سعت وقد ، ا 
حضاري والعادات والتقاليد الثقافي وال اإلرثوخاصًة أنها تتناول  ،التنمية المستدامة واالجتماعية وتشجيع

للباس والقصص المرتبطة بالمكان الريفي واالشعبية تتناول األعمال اليدوية واالحتفاالت ، كما ما مجتمعل
 .ينوالطعام التقليدي

يطاليا في و تحدة األمريكية  في الواليات الم حكوماتقامت الكثير من ال وقد  ،اآلونة األخيرةفرنسا وا 
رساء دعائم سياحة مميزة الترويج لهذه السياحة ب أنواعًا مميزة من  تقدمو األنشطة واإلقامة، من ناحية لها وا 

وحياة القرية القرية ومشاركتهم في الحياة التقليدية وتفاصيل حياتهم  مثل إقامة السياح في منازل ،المحفزات
في أغلب الدول التي تبنت هذه و تكون أماكن اإليواء بسيطة وذات طابع ريفي. على أن  كما حرصت ،اليومية

 Community Basedيسمى مؤسسات السياحة القائمة على المجتمع  نشاء ماإبحكوماتها السياحة قامت 
Tourism Institute(CBT-I) ،بدعم من االتحاد  تم إنشاء هذه المؤسسات في تايالند الثفعلى سبيل الم

 . وتقديم المعلومات والخبرات والتدريب في هذا االطار ،هااألوروبي كوسيلة لدعم التنمية السياحية المستدامة في
 كما ،ل كبير في اقتصاداتهاالعديد من المجتمعات حول العالم على هذه السياحة وتؤثر بشكتعتمد  حيث
بعاداتهم وتقاليدهم وطريقة حياتهم والتي هي سكانها  المجتمعات الريفية من ناحية فخر إيجابيًا علىتؤثر 

 ،بالسكان المضيفين اً أن هذا النوع من السياحة قد يبدو خاص على الرغم منو  .محط جذب السياح حول العالم
على جميع السكان كما هو الحال في أنواع السياحة األخرى وذلك عبر إال أن أثره ينعكس ليس فقط عليهم بل 

الطابع و العادات للحفاظ على هذه  ع المجتمعاتدف كل ما سبقو  زيادة التدفقات النقدية )تأثير المضاعف(.
السياحة الريفية يجب أن تنطلق من خصائص سابقًا بأن  ذكرناهوهذا يتفق مع ما  ،هملمجتمعاتالريفي 
نظرًا  إلنجاح هذه السياحةالمطلوبة  المعايير مجموعة من إلى وجودهنا ونشير . ات الريفيةالمجتمع

                                                 
1
 .Ibid, p110 



26 

 

 ،هو التنظيمو أهم عنصر  باإلضافة إلىاألمان والراحة والخبرة  يهو  ةلخصوصيتها عن باقي أنواع السياح
ؤدي إلى لتنظيم قد يأن غياب عنصر ا إال ،أن هذه السياحة قد تبدو من الناحية الشكلية بسيطةمن رغم فبال

  .الوصول إلى الغاية المنشودة منهافشلها أو على األقل عدم 
 :  Nature Tourismالسياحة الطبيعية -1-9

وتتمثل باتجاه العاملين في المجال السياحي نحو  ،من السياحة الريفية مميزاً  تشكل السياحة الطبيعية نوعاً 
الطبيعية وبنفس الوقت الحفاظ على القيم والمناظر المناطق بباالستمتاع ، تتمثل للسائحجديدة خلق متعة 

منظمي الرحالت امج من بر هامًا  اً جزءالطبيعية شكل السياحة تو  .الثقافية واالجتماعية والبيئية لهذه المناطق
ى على اعتبار أن السياحة الطبيعية تقدم أنشطة متنوعة من مراقبة الحياة البرية والسير علوذلك  ،حول العالم

كون مكان يوكل ذلك يمكن أن  ،وتسلق الجبال Rainforestالجبلية والسير في الغابات المطرية  قالطر 
لهذا  اإليواءوسائل وبالنسبة ل .1بشكل مستمرو للسياح لتنفيذ رحالت منظمة من قبل منظمي الرحالت جذب 

 في بيوت ريفية بسيطة. اإلقامة إلىوصواًل بين الفنادق الكبيرة والفخمة  تراوحفإنها تالنوع من السياحة 
لطلب العالمي في النزعة الجديدة لالحكومات بداية مواكبة  مع النوع من السياحة وكانت بداية ظهور هذا
 إالمن السياحة العالمية  اً صغير  اً شكل جزءتالسياحة  ه. وعلى الرغم من أن هذنحو زيارة المناطق الطبيعية

ها منذ بداية انطالقيث قدرت منظمة السياحة العالمية نمو هذه السياحة و ح األكثر نموًا في العام، عتبرتها أن
 .في المناطق الريفية هو من هذا النمو األكبرن الحيز ا  و  ،2% 91يبلغ وسطي سنويبمعدل  2417في عام 

كجزء  التركيز على هذا النوع من السياحة ودفعه قدماً على  سيويةآودول  األمريكيةقد عملت الواليات المتحدة ف
الحفاظ على الموارد  إلىالطريق  هاحيث رأت هذه الدول فيتطوير وتنمية المناطق الريفية في من خطتها 

لهم حافز  توفيرو  ،لسكان هذه المناطقوفرص عمل وتوظيف الطبيعية للريف وتأمين دخل ثابت ومستمر 
وبناء على ذلك قامت الدول السياحة. ألنها العامل األساسي في قيام هذه ًا مواردهم الطبيعة نظر للحفاظ على 

قامت بتحويل مناطق كما كوسيلة لتطوير هذه السياحة  National Parksبإنشاء ما يسمى الحدائق الوطنية 
 .  Protected Areasمعينة إلى محميات طبيعية

اهتمام إال أنها محط ، تندرج تحت بند السياحة الطبيعية من بساطة أنشطة االستجمام التيالرغم وعلى 
رحالت مراقبة الطيور اآلالف من السياح في الواليات تستقطب على سبيل المثال ف  ،السياح حول العالم
أيام  أربعةلمدة عادًة  فيهاوالذي يقام  ،مهرجان مراقبة الطيور يستقطبكاليفورنيا والية ففي ، ةالمتحدة األمريكي

 .3دوالر لكل سائح( 997)بمعدل وسطي سنويًا دوالر  مليون 2زيد عنما ي سائح سنويًا ينفقون 9111سنويًا، 
مساحات واسعة  عبارة عن هيالتي و ، أهم أدوات السياحة الطبيعيةالحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية  تعدو 
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األماكن  شمل األشخاص أوتتسع لتقد و  ،من األراضي العامة تخصص من أجل الحيوانات والنباتات البرية
ة قد تكون مرتبطة نلها خصائص معياألشخاص من  حياة فئة معينةظهر ت  ص مساحات فقد تخص) البدائية

ومنها  ،الواليات المتحدة األمريكية المناطق الريفية في وقد ظهرت هذه األدوات ألول مرة في، لماضي(با
الرئيسية أهم األهداف و  ،منها منتشر حول العالم الفاآلحول العالم واليوم هنالك  عديدةانتقلت إلى دول 

 :1ما يليالحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية تحقيق  إلنشاء
 .المحافظة على اإلرث الثقافي والتنوع البيئي لمنطقة ما 
 .الترويج لالستخدام المستدام للموارد الطبيعية 
 المستدامة الترويج للتنمية االقتصادية واالجتماعية. 

دراسات تؤكد أنهما  قد نجدو  ،ين السياحة الطبيعية والبيئيةتشابه كبير ب وجودوهنا البد من اإلشارة إلى 
في  ،ة هي جزء من السياحة الطبيعية أو بالعكس أي أنه ال داعي للفصل بينهمايمجال واحد وأن السياحة البيئ

ليس محل نه نظرًا إلى أن التمييز بينهما أدراسات أخرى التمييز بينهما واعتبارهما مختلفين. إال  تحاولحين 
ضمن هذه الفئة من السياحة ولن ندخل ، السياحة البيئيةسنؤيد وجهة النظر األولى وسنعتبر أن دراستنا، 

 بالتفاصيل الدقيقة.
 حاالت خاصة من السياحة الطبيعية:  -2-4-1

أهما سياحة الحياة البرية  ،ضمن عدة أنواعالسياحة الطبيعية  تبويبن بالسياحة الريفية و حاول المهتم
 لمغامرات.وسياحة ا

 :Wildlife Tourismياحة الحياة البرية س -2-4-1-1
يلقى هذا النوع من السياحة رواجًا كبيرًا حول العالم ويعتبر نشاط االستجمام األول في الواليات المتحدة 

نوع من في هذا اليكون و  .2مليون زائر سنوياً  77حيث يقدر عدد سياح الحياة البرية فيها بحوالي  ،األمريكية
حيث تسمح هذه السياحة للسياح  ،في استقطاب السياحكبر األالدور األحياء والنباتات البرية لنوعية  السياحة

أو التعلم أو بغرض المتعة ذلك و  مكوناته،والتعرف على  ecosystem بقصد واختبار واكتشاف مجتمع بيئي
من الرحالت المترفة التي تتضمن  داءاً ابت ،وهنالك رحالت متنوعة تقام على هذا األساس اختبار هذه الحياة.

 إلى إضافةً  ،في خيم أو بيوت بسيطة اإلقامةالرحالت التي تتضمن  وصواًل إلىفاخرة في فنادق  اإلقامة
 .األقدامت خاصة أو سيرًا على اما بسيار إالجوالت التي تقام 

والذي  California’s Watchable Wildlife Programويعتبر مشروع كاليفورنيا لمراقبة الحياة البرية 
والذي يعتبر اليوم األضخم واألنجح في الواليات ، من أهم المشاريع في هذا المجال 2441أنشأ في عام 

                                                 
1
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2
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British Library Cataloging in Publication Data, 2002,  p14 
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اختيار مواقع  حيث اعتمد على .نجاحه في الترويج لهذه السياحة والذي اثبتوفي العالم  األمريكيةالمتحدة 
جميع مع التعاون ب ذلكللسائح على أساس مستدام و  اً فريد اً موذجتقدم كل منها ن ،حيوية وبيئية إقليميةمعينة 

هذا المشروع من خالل استراتيجيات متكاملة في التسويق قائمة على  إلنجاحالمختصة  واألجهزةالوكاالت 
 .1تقسيم األسواق

 :  Adventure Tourismسياحة المغامرات -2-4-1-2
لذلك سنحاول التركيز فقط على ذلك  ،حة المغامراتعن سيا المبحث األول من هذا الفصلتحدثنا في 

 مة هذه السياحةإقاتطلب تو . من السياحة الريفية اً عتبر جزءذي يوالالجانب منها المرتبط بالمناطق الريفية 
مجاالت هذه السياحة حيث يمكن أن تقسم  أنشطة ورياضات معينة، إلقامةمناسبة  وأماكنتوفر موارد معينة 

 : 2تثالثة مجاال إلى
 

 صغيرة المدى مثل مراقبة الطيور. 
 متوسطة المدى مثل ركوب القوارب وممارسة رياضات معينة. 
 واسعة المدى مثل سياحة السفاري وتسلق المرتفعات. 

بل هنالك  ،ع السابقةا على األنو ال تقتصر المرتبطة بالمناطق الريفية  السياحةالبد من اإلشارة أن  وأخيراً 
 هاطبيعتبشكل مستمر نظرًا لسعي الدول حول العالم وخاصة المتشابهة منها في  تهاإضافأنواع جديدة يتم 

 على أمل الحصول على نسبة أكبر من الطلب العالمي بشكل مستمر،و  جديد شيءتقديم  إلىوخصائصها 
نستبعد  لمالسابقة،  سياحة المرتبطة بالمناطق الريفيةال أنواعه عند التحدث عن كما أن .على السياحة الريفية

سياحية  اً فرص تشكلأيضًا هي فمن السياحة مثل السياحة الدينية والثقافية والرياضية وغيرها  األخرى األنواع
 أن تحافظ على خصائص المجتمعات الريفية.تعانة بها شريطة لهذه المناطق ويمكن االسإضافية 

وجه يحدث في األنشاط متعدد ا "بأنه ة الريفية من وجهة نظر الباحثةيمكننا أن نعرف السياحكما أنه 
، ويقدم سكان هذه المناطقوبمبادرة من  المناطق الريفية التي يغلب عليها الطابع الزراعي والمناظر الطبيعية

يغلب الحجم الصغير على منشآته، ويمثل أداة و منتج فريد وتجربة فريدة ال تقدمهما المناطق الحضرية، 
 ."اجتماعية للمناطق الذي يحدث فيهاو  اقتصاديةمنافع ن من خالل ما يحمله ممحتملة للتنمية 

 
 
 
 

                                                 
1
 .Loc.cit 

2
 .Ibid p12 



29 

 

 في السياحة الريفية جهات المساهمةالدور  المبحث الرابع:
 وسنتناولغير مباشر،  بشكل مباشر أوها فييؤثرون  ،من المساهمين في السياحة الريفية العديدهنالك 

 :ية وهمفي السياحة الريففقط  اً مباشر  اً ور د مله مساهمين الذينال
 السياحية.العامة الحكومة واإلدارات  -
 .السياحية الخاصة تمنشآت والفعالياال -
 المنظمات غير الحكومية. -
 السكان المحليون. -

 السياحية: العامة دور الحكومة واإلدارات  -1
ة السياح هاومنبشكل عام، في السياحة  هامدور السياحية العامة واإلدارات من الطبيعي أن يكون للحكومة 

من  لحكومةولما ل ،وتخصيصهاعن الموارد  نللمصالح العامة ومسؤوال نممثالا موذلك باعتباره ،ريفيةال
واليد العاملة انتقال األموال من والحد  عملالخلق فرص  هامن، تنشدها من هذه السياحة  طموحاتو تطلعات 

 ،جديد لمواكبة ركب النمو واالزدهار من الريف إلى المدينة وتنمية الصناعات ذات الصلة والترويج لبناء ريف
في واإلدارات السياحية الحكومات المحلية  كل ذلك دفعريفية. و ق التنمية اليحقلتفي النهاية  يؤديوكل ما 

على أمل تحقيق التنمية الريفية والمكاسب ، للسياحة الريفية حول العالم دعم كبيرلى تقديم معظم الدول إ
ومن أهم هذه الخطوات التي يمكنها  ،في كثير من األموروأخذ الخطوات المبادرة  زمامكليهما  ىتولف، السابقة

 :يأتيالقيام بها ما 
باعتبار أن الحكومات واإلدارات السياحية هي الجهات التي تمتلك سلطة إصدار : تخطيط األرض -

األرض تخطيط استخدام فإن مهمتها األولى واألساسية هي الضوابط، و السياسات ووضع القرارات 
Land-use planning،  صدار القرار و جل أن ذلك ألو  ،لتنظيم العمل فيه ريفلواقع الالمناسبة  تاا 

 .السياحة الريفية منسجمة مع الواقع الريفي للدولةكون ت
يعتبر التسويق والترويج عنصران مهمان وخاصة بالنسبة للمقاصد غير المعروفة  :الترويج والتسويق -

الكثير من مقاصد السياحة الريفية غير معروفة جيدًا من قبل  ة، فقد يكون هنالكوأنواع السياحة الجديد
يجب على كل مقصد سياحي  حيث  ،الدولة نفسها من قبل سكانعدد كبير من السياح حول العالم و 
أهمية لهذه العالمة للترويج والتسويق السياحي  ومن ثم سيكون ،أن يخلق العالمة الفارقة الخاصة به

من منظمي الرحالت السياحية إلى  اً ن كثير فإالترويج والتسويق، أهمية رغم و  طار.اإل افي هذكبيرة 
أو ليس  ،ال يرغبون في االستثمار الكبير في هذا المجال وأصحاب المنشآت السياحية الريفيةالريف 

 ن مساعي الحكومة في هذاو ينتظر لكن أو لديهم وعي و  ،لديهم وعي بأهمية الترويج والتسويق
وهنا  .اإلطار، لذلك يجب على الحكومات أو اإلدارات السياحية أخذ زمام المبادرة في هذا المجال
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مملوكة عادًة من صغيرة و مشاريع هي أن أغلب مشاريع السياحة الريفية  هامة وهينشير إلى نقطة 
الذي  ، وهو األمرالخبرات القوة سواء من ناحية التمويل أو من كبير   ليست على حد   أسرقبل 

الحكومات يجعل  وهو ما .سيجعلها غير قادرة على اإلنفاق في مجال التسويق والترويج السياحي
تنظيم كثير من المناسبات و في التسويق للسياحة الريفية  اً كبير  اً تلعب دور  واإلدارات السياحية 

ت في هذا مع القطاع الخاص وخاصة منظمي الرحالن تتعاون ألحكومة ليمكن  ، وهناواالحتفاالت
 .ذلكفي ورغبته  ، ولكن هذا يتوقف في النهاية على مدى تطور القطاع الخاصالمجال

السيما  ،كفاءأإن تفعيل دور السياحة اليمكن أن يتحقق بدون مدراء وعمال  تدريب الموارد البشرية: -
رة الكافية الخب ال يملكون ،مشاريع السياحيةالالذين يسعون إلدارة و من أصحاب المزارع الكثير  أن 

 اً يقدموا منتجإن خضعوا للتدريب الكافي أن يمكن ، لذلك مشاريعهم إدارةويعلمون القليل جدًا عن 
يجب  لذلك، و 1على مشاريعهم يزداد الطلب السياحيسومن ثم أكثر  اً يحققوا أرباحأفضل و  وخدمةً 
 رع والعاملين فيها.تقديم برامج تدريب ألصحاب المزاواإلدارات العامة السياحية الحكومات  على

أغلب رحالت السياحة الريفية ضمن رحالت تصنف حيث  المساعدة في تنويع المنتج السياحي: -
 .االقتصاديةالمادية و رحالت ال يكون هنالك الكثير من المكاسب هذه الضمن عادًة و  ،اليوم الواحد
وضع الخطة في الل من خ ،إطالة مدة اإلقامة على أملتنويع المنتجات  فين تساعد لذلك يجب أ

بهذا األمر رغم معرفتهم  عادًة اليهتمونهذا المجال نظرًا ألن القطاع الخاص والسكان المحليين 
البحث في  اً دور أن للحكومة  إلى إضافةً  ،كثير منهم إلى اإلرشاد في هذا المجالاليحتاج بأهميته، كما 

كما هو  ،المتشابهة الريفية خصائصذات العن خصائص فريدة للمنتج السياحي والسيما في المناطق 
لذلك  ،الريفية طبيعتهاوالتي تتشابه إلى حد كبير في مناطق حوض المتوسط ومنها سورية  الحال في

 سياح. من الأكبر استقطاب عدد  زة للمنتج السياحي حتى تستطيعصفات ممي إيجادهي بحاجة إلى ف
ريفية قًا من تجربة البلدان المتقدمة لتحقيق تنمية انطالاالهتمام بالبيئة يأتي بند : لبيئةبااالهتمام  -

كبر أ اً اهتمامالحكومات  يالءإ ريفية حقيقة دون تنميةتحقيق ال يمكن  أنههذه الدول رأت حيث ، حقيقة
نظرًا ألن القطاع الخاص يهتم وطبيعي أن يكون هذا االهتمام من حصة الحكومات  ،2شؤون البيئةل

 لذلك يجب على الحكومة فرض الرقابة في هذا المجال. ،احأواًل وأخيرًا بتعظيم األرب
العقبات التي تواجه المشاريع السياحية خاصة من أهم يعتبر الجانب المادي تقديم الدعم المادي:  -

تشجيع السياحة الريفية من  للجهات العامةيمكن  ولذلك. غلبها مشاريع صغيرةالريفية منها نظرًا ألن أ 
تقديم التسهيالت من ناحية  أو ،للمشاريع السياحية في الريفمباشرًة دي  خالل تقديم الدعم الما

أو من خالل  ،صناديق مخصصة لهذا الغرضعبر بشكل مباشر  امن خالل إقراضه سواءً  ،اإلقراض
                                                 

1
.CHENGHUA, Z, Analysis On China Rural Tourism, Canadian Social Science, vol 3 April, 2007, p41  

2
 .Ibid, P42 
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 من المصارفباالقتراض  امساعدته وأ ،وأسعار فائدة منخفضةوبتسهيالت معينة المصارف العامة 
المادي  يدخل الدعموقد . ذه المصارفهلتقديمها لالالزمة الضمانات  تملك خاصًة عندما ال ةالخاص

فعلى سبيل المثال  ،وتحسين ظروفه هاريفدعم الدول لضمن خطط عادًة  لمشاريع السياحة الريفية
،  بدعم السياحة الزراعية كوسيلة لدعم األقاليم الزراعية 2442عام  فيقامت دول االتحاد األوروبي 

تقديم الدعم المادي لتنمية السياحة الزراعية ب آنذاك مليار دوالر 1بإنفاق  يام دول االتحادق وذلك عبر
وانخفاض أسعار ع الصمود أمام المنافسة العالمية ق الريفية الزراعية التي لم تستطفي المناط

 .1المنتجات الزراعية
اع السياحي بين المناطق نظرًا الختالف مستويات التنمية واختالف تطور القط البنية التحتية: -

في هذا المجال سيكون مرتبطًا بمدى تطور الدولة. ولكن بشكل عام يمكن ن دور الحكومة إالمختلفة ف
المجال في الطرقات و سيكون فعااًل في اإلنفاق على مشاريع البنية التحتية و القول أن دور الحكومة 

تقديم االستثمار فيها، باإلضافة إلى  لىععادة القطاع الخاص  قدمي   المجاالت التي ال هيالصحي و 
نظرًا لما لألخير من أهمية ، باإلنترنتوتزويده  لريففي ااالتصاالت تطوير التكنولوجية و الخدمات 

السياح يختارون مقاصدهم  فكثير منالسياحة الريفية بشكل خاص، في في السياحة بشكل عام و 
كما أن  ،بالتواصل مع أصحاب الفعاليات السياحيةإلنترنت وقبل التوجه إلى الدولة السياحة عبر ا

 Community-Basedهنالك أنواع من السياحة الريفية مثل السياحة القائمة على المجتمع 
Tourism ، ًوفي هذا المجال  .نالريفيي سكانبين السائح وأصحاب المزارع أو ال اً مباشر  تتطلب اتصاال

تأسيس مركز معلومات سياحية يقدم مة السياحية اإلدارات العا أوينبغي على الحكومة أيضًا 
 .2العديد من المختصين في هذا المجال عبرالمعلومات 

ويتوقف على  في السياحة الريفيةواإلدارات العامة السياحية وبشكل عام يصعب حصر دور الحكومات 
الحكومات ن دور إقول لايمكننا سهل فهم هذا الدور فلذلك وحتى ن   ،التطور االقتصادي واالجتماعي للدولة

يحتاجها القطاع التي الخدمات و هي ضرورية للبدء بهذه السياحة، تقديم الخدمات التي  يجب أن يتركز على
 تنفيذها.ل اوأوقاتهم اأموالهم توجيهبن ايقوم ال ن أواال يستطيع همان ولكنو الخاص والسكان المحلي

  :الخاصة السياحيةوالفعاليات  منشآتال -2
السياحية هي نفسها  نشآتأن الم إذ يعتبر الكثير ،صنيفات محددة  لمشاريع السياحة الريفيةال يوجد ت

من حيث حجمها  هابينز ييأنه في الحقيقة البد أن يكون هنالك تم إال ،سواء أقيمت في الريف أو الحضر
 كما .ة والمتوسطةوعلى اختالف الدول الصفة الصغير في الريف المقامة  المشاريع، حيث يغلب على وطبيعتها

                                                 
1
. ESSEX, S, Rural Changes And Sustainability: Agriculture, The Environment And Communities, Op.cit, p10 

2
 .JAMAL,T, ROBINSON, M (ED), The SAGE Handbook Of Tourism Studies, SAGE Publication, London, 2009. P 

363 
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، وقد بعض المنشآت أو الفعاليات قد ال تبدو ذات طابع سياحي إال أنها ضرورية للسياحة الريفية هنالك أن
تصنيف منشآت  OECD منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةحاولت دول وقد  .هذه الفئةتدخل ضمن 

 :1اهن هذه المنشآت والفعاليات أهمممتنوعة مجموعة  وجود وأشارت إلى ،السياحة الريفية وفعاليات
وهو مصطلح خاص بالسياحة الريفية، حيث تكون  : self- cateringالخدمة الذاتية نشآتم -

وقد درج  ،وتكون الخدمة ذاتية بيوت خاصة أو مواقع للتخييم فيفي األراضي الزراعية  اإلقامة عادةً 
 .2سيا وغيرها من دول العالمآيقيا و هذا النوع من وحدات اإلقامة في أمريكا الشمالية وفي أفر 

تقدم خدمات اإليواء مع  منشآت صغيرةهي و : Bed&breakfastمع الفطور  مبيتال منشآت -
 .3عادًة من قبل األسرت دار فطور 

 . والتي يفضل عادًة أن تكون ذات طابع ريفي: الفنادق -
 المهرجانات.  ومنظم -
 الرحالت السياحية. ومنظم -
 .الرياضية المنشآت -
 .الخدمات المساندةكز مرا -
) وهي نوع من المنازل التاريخية األثرية في بعض الدول األوروبية تستخدم كنزل  المنازل التاريخية -

 .للسياح(
، OECD منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةففي دول  ةختلف عدد وأهمية هذه المشاريع حسب الدوليو 

امة والخدمة الذاتية والمشاريع الرياضية على التوالي النسبة مع اإلقلمنازل التاريخية ومنشآت الفطور تمثل ا
 .4والفعاليات السياحية األكبر من المشاريع

 ما يلي: في المشاريع والفعاليات السياحيةبممثاًل القطاع الخاص  أهم وظائفتمثل تو 
ولذلك مادية الللموارد  اً مصدر  يمثل: على اعتبار أن القطاع الخاص السياحة الريفيةمشاريع تنمية  -

أو بشكل  ،في المشاريع السياحية بشكل مباشريتوقع منه في كثير من الدول اإلقدام على االستثمار 
خلق منتج في  هام دورلقطاع الخاص أن لكما  ،تخدم السياحة الريفيةلتي امشاريع الغير مباشر في 

 .سياحي فريد
 تكنولوجية واالتصاالتفي تعزيز ال هامًا  اً للقطاع الخاص دور قد يكون  البنية التحتية واالتصاالت: -

عبر ما يسمى ذلك و  ،تجربة الهنددلت كما  إما بمفرده أو من خالل برامج الشراكة في األرياف
حيث ، Private-Public Partnership (PPP)والقطاع الخاص حكومةالشراكة بين البرنامج 

                                                 
1
 .OECD Rural Policy Reviews: England, OECD publishing 2011, p 92 

2
 .NEDLIK, S, Dictionary of Travel and Tourism & Hospitality , Oxford, 3

rd
 edition, 2003, 149 

3
 .Ibid, p21 

4
 .OECD Rural Policy Reviews, Rural Policy Reviews England, Op.cit, p 92 
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ففي كثير   .1طاريق الكثير في هذا اإلوبالتعاون مع القطاع الخاص تحقالهندية استطاعت الحكومة 
 ئاً حتى لو تحمل عب ،القطاع الخاص إلى تطوير البنية التحتية الخاصة بهيلجأ  قدمن األحيان 

 .عندما يحقق المنفعة من ذلك اً إضافي
في الترويج  وفعاالً  اً كبير  اً دور في بعض الدول  القطاع الخاصيلعب  :السياحيوالتسويق الترويج  -

مكاتب السياحة والسفر السيما  ،إما بمفرده أو تحت إشراف الحكومات ياحة الريفيةلمقاصد الس
 . الخدمات السياحيةحزم مختلفة من  هممن خالل تقديمذلك و  ،ومنظمي الرحالت

الرحالت الريفية ووكالء السفر والفنادق  ومنظم : يستطيع القطاع الخاص والسيماالترويج لالستدامة -
عمالئهم الفرص  من خالل منح، والحفاظ على البيئة المستدامةسياحة الريفية برامج خاصة بال تقديم

كما  ،ةللحفاظ على االستدامعليهم قواعد معينة للسلوك  فرضلزيارة المناطق الريفية وبنفس الوقت 
 في تشغيل رحالت ترفيهية صديقة للبيئة. ًا كبيراً لقطاع الخاص دور ل

، حاالت خاصة من السياحة الريفية إنجاحفي   كبيردور  صالخاالقطاع و  الحكوماتلشراكة بين ل -
إال ح انجلم يكتب لها الي توال ،السياحة التعليمية مجالفي كثير من الدول في هذا التعاون فقد نجح 
 .2العامة والخاصة جهاتبتعاون ال

ابية للفقراء لسياحة المحفي دعم ا اً كبير  اً دور لقطاع الخاص يلعب ا :دعم السياحة المحابية ليفقراء -
Pro-Poor Tourism ، حيث. من خالل زيادة عدد العاملين من الفقراء وتقديم الدعم لهموذلك 

شراك إمنذ أن قامت ب التي تعود للفقراء،مبيعات استطاعت الدول تحقيق عالمات فارقة في قيمة ال
يمكن أن قطاع الخاص وذلك نظرًا ألن ال، 3تشغيل الفقراء في مشاريعهوقيام األخير ب القطاع الخاص

 ترويج وتسويق المنتجات المحلية واألعمال اليدوية للسكان المحليين. في  اً كبير  اً يلعب دور 
الدعم والتدريب للسكان المحليين، إما بعض المساهمين من القطاع الخاص قد ي قدم  التدريب: -

 تعاون مع الجهات العامة.البمفردهم أو ب
وتقديم التعرف على احتياجاتهم  ،ياحهم على اتصال مع السباعتبار  ،الرحالت ويستطيع منظم -

من خالل تنظيم مختلف أنواع للسائح أفضل للراحة  اً هم أن يجعلوا الريف مكانيمكن كما ،هماألفضل ل
 .خدمة تناسب الشرائح المختلفة للطلب إلىبالتعاون مع األطراف المعنية على أمل الوصول  اإلقامة

 
                                                 

1
 .Endogenous Tourism For Rural Livelihoods, Asian Development Bank, 2005, p26   

2
 .Ibid, p94 


خاللها  والتي منالسياحة المحابية للفقراء هي ليست أحد أنواع السياحة بل هي نهج لتنمية السياحة ، حيث تعزز الصلة بين المشاريع السياحية والفقراء،  

شاركين يمكن تخفيض معدالت الفقر ويشارك الفقراء فيها بشكل أكبر لتحقيق التنمية الريفية. حيث يتم االتصال بين القطاع الخاص ومجموعة من الم

 لزيادة عدد العاملين  من الفقراء وتمكنيهم وتقديم الدعم لهم.
3
.MICHAEL,M, Community Involvement And Participation In Tourism Development In Tanzania, A Case Study Of 

Local Communities In Barabarani Village, Thesis Submitted to the Victoria University of Wellington,Victoria 

University of Wellington,2009, P2  
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 :NGOs) )Non-Governmental Organizationsميةالمنظمات غير الحكو  -3
مجموعات طوعية ال تستهدف الربح " وهيالمنظمات غير الحكومية مفهوم في البداية البد من التعريف ب

ينظمها مواطنون على أساس محلي أو قطري أو دولي. ويتمحور عملها حول مهام معينة ويقودها أشخاص 
تنوعة من الخدمات والوظائف اإلنسانية، وتطلع الحكومات على اهتمامات مشتركة، وتؤدي طائفة م يذو 

 .1"شواغل المواطنين، وترصد السياسات وتشجع المشاركة السياسية على المستوى المجتمعي
ذًا محور عمل هذه المنظمات هو المواطن لذلك من الطبيعي أن تقوم هذه المنظمات بتبني مشاريع إ

هذه كثيرًا ما تسعى و رة من أثر في تحسين وضع المواطن في الريف. نظرًا لما لألخي ،السياحة الريفية
مشاريع السياحة الريفية  دعمب ،ةأو على حدبالتعاون مع الحكومة أو القطاع الخاص  وأ ، وحدهاالمنظمات

 .في المراحل األولى للتنمية الريفيةخاصًة  اً ويكون دورها حيوي ،النامية منهافي كثير من الدول وخاصًة 
 :يأتيمنها  ما  العديد من األدوارهذه المنظمات لعب تو 

إن صح القول، فكثير منها قد اليقدم  وداعم كمرشدهذه المنظمات تعمل  قد :وتقديم الدعم اإلرشاد -
قدم االستشارة والمعونات الفنية في بعض ه  يالدعم المادي للمشاريع الماضية في السياحة الريفية ولكن

 بتخطيطالريفية  السياحةفكرة  أتت فيهاريكا، والتي افي كوستف الصغيرة. لمشروعاتلاألمور وخاصة 
 محاولة منهمفي وذلك بتخطيط رسمي من قبل حكومة كوستاريكا، وليس من سكان الريف أو بتشجيع 
 ACTUARاكتوار ةمنظمات غير الحكومية وخاصة منظمتولت ال حيث ،عن حياة أفضل للحصول

،  كما ساهمت كحلقة وصل بين السكان ، ء القدرات والمساعدة التقنيةبنافي مجال تقديم الدعم
 .2المحليين والحكومة

غير ساهمت العديد من المنظمات : Community-Based Tourism المجتمعيةدعم السياحة  -
 لسياحةا دعم من خاللنعاش السياحة في الريف إحكومية في دول نامية مثل بنغالديش والهند في ال

هذه السياحة السيما في مراحلها األولى. وهذا ل اً المنظمات غير الحكومية دعم قدميث تح ،يةالمجتمع
المشاركة في  هم منمنالفقراء الريفيين وخاصًة طبيعي نظرًا ألن هنالك مجموعة من العوائق تمنع 
هذه والتي يشكل األفراد أساسها، وأهم  المجتمعيةبرنامج السياحة الريفية وخاصة السياحة القائمة 

تعتبر ضرورية حتى مهارات والتي و تعليم دريب و ت منرأس المال االجتماعي تدني مستوى العوائق 
على المساعدة المنظمات هذه  عملت . ويمكن أنمن منافع السياحة الريفيةيستطيع المجتمع االستفادة 

                                                 
1

   http://www.un.org/arabic/NGO/brochure.htm.على الرابط  2/11/2111، تم الزيارة في المنظمات غير الحكومية وإدارة شؤون اإلعالم.


تم تمويلها من قبل و ،من قبل منظمات الحفاظ على البيئة في أجزاء كثيرة من كوستاريكا 2111في عام  اجمعية السياحة الريفية، تم إنشاؤهوتسمى  

ذلك و .لسياحة المغامراتمحميات الغابات ومناطق ولخاصة المملوكة للمجتمع، ا ecolodges النزل البيئية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلنشاء

 .الطبيعيةالموارد من استبدال زراعتهم، وحماية  بدالً  همستخدام السياحة لتكملة دخلال
2
.TREJOS,B,HUANG,W,HUNG, L, The Role of NGOs in the Development of Community-Based Rural Tourism in 

Costa Rica, An earlier version of this manuscript was presented on October 25, 2005 at the International Symposium 

on Environmental and Resource Management Policy, National Pingtung University of Science and Technology, 

2005, p3. 
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كثيرًا ما نجحت أنها  اوالسيم ،بمفردها أو بالتعاون مع الحكومة إما اإلمكانهذه العوائق قدر  إزالةفي 
فعلى سبيل المثال عندما بادرت الحكومة في  ،األهداف بشكل أفضل من الحكوماتهذه في تحقيق 

للسكان المساعدة في  تنظيم األعمال والتدريب  عبر اإلطاربنغالديش بتقديم الجهود في هذا 
جحت المنظمات غير بينما ن ،بالفشلمن أجل تحقيق المصلحة العامة باءت المحاولة المحليين 

 .1مجالهذا الالحكومية بتحقيق نجاح كبير في 
في السياحة الريفية كما سبق المساهمين الكثير من هنالك  :صية الوصل  بين األطراف المختيفة -

الربط لذلك سيكون هنالك مهمة  ،ذلك إلىمن سكان محليين وحكومات وقطاع الخاص وما  اإلشارة
وستكون  ،2جهة معينة أن تلعب هذا الدورويمكن ل .ياحة الريفيةالس نجاحلف رابين مختلف األط

 .ير الحكومية مرشحة للعب هذا الدورالمنظمات غ
المنظمات الدعم المادي للمشاريع الريفية وخاصة المرتبطة بالفقراء، هذه م تقدقد  :الدعم المادي -

، كما هو الحال طاري هذا اإلال تقدم الحكومة الدعم فوخاصًة عندما ، في بناء مشاريعهملمساعدتهم 
 في النيبال والهند والتي سيتم دراستها الحقًا.

مهمًا في ًا دور  ،سياحة الريفيةحديثة العهد بال للدولبالنسبة  ،تلعب المنظمات غير الحكومية اإلدارة: -
من  القسم األكبري دار ، ففي الهند بشكل مباشر أو بالمشاركة في ذلك إما بإدارة المشاريع اإلدارة

الجزء التجربة الهندية إلى أن  شيرتو  .3حكوميةالغير من قبل المنظمات  السياحة الريفيةمشاريع 
حكومية المناسبة إلشراكها في الغير ة الريفية هو اختيار المنظمات األساسي في نجاح السياح

 السياحة الريفية.
عن الحكومات نيابًة  سياحيةبإقامة مراكز معلومات حكومية في بعض الدول الغير المنظمات تقوم  -

مثل اإلقامة في المنازل منها، البسيطة  وخاصةً ، اإلقامةوحدات بتخطيط  تقومكما  ،أو بالتعاون معها
 .4والمخيمات

المجتمع  منحكومية في بعض الدول في تطوير مساهمة الفئات األضعف الالمنظمات غير  تساهم -
من أجل إشراكها في السياحة  تنوعة موجهة للمرأةمن خالل برامج تدريب مالمرأة  وخاصةً  ،الريفي

 .الريفية ومساعدتها في إدارة المشاريع الخاصة بها
 
 

                                                 
1
.ISLAM, F,CARLSEN, J, Rural Tourism And Poverty In Bangladesh: Unlocking Opportunities For The Poor,  
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2
 .Loc.cit 

3
.MacDonald, M, Evaluation Study Of Rural Tourism Scheme, Executive Summary, Ministry of Tourism (Govt. of 
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 ن: والسكان المحيي -4
المستفيدون من هذه  من كونهمشراك السكان المحليين في السياحة في األماكن الريفية إتأتي أهمية 

محليين فية يجب أن تكون مدارة من قبل السكان اللذلك يرى كثير من المنظرين أن السياحة الري ،السياحة
حدث عن دور سيتم تضمنيه تحتمًا ن فإننا ،عندما نتحدث عن دور السكان المحليينو  لتحقيق أهدافهم.

 .المبادرة في هذا المجالالقدرة على  وأالسكان المحليين قد ال يكون لديهم الجرأة بعض نظرًا ألن وتشجيعه، 
 وهذا ما يبرر ،مة بالسياحة الريفية على أهمية مشاركة المجتمع المحلي في السياحةالدراسات المهت وتركز

أو السياحة المجتمعية طلحات الحديثة في السياحة الريفية وهي السياحة القائمة على المجتمع ظهور المص
Community-Based Tourism، من المجتمع دارةوالسياحة الم ،ي سبق الحديث عنهاتوال 
Community-Driven Tourism،  وتضمين المجتمع في السياحةCommunity Involvement in 

Tourism ،مين بشأن السياحة الريفية وهذا يدل وكلها مصطلحات يتم استخدامها بشكل كبير من قبل المهت
أن  وجهة النظر القائلة مع أهمية هذا الدور تنسجمكما  .دور السكان الريفيينبأهمية على تنامي الوعي 

تتطلب تعاون السكان المحليين ألنهم جزء من أنها حيث  ،تشبه أنواع الصناعات األخرى السياحة الصناعة "
 إذاالسائح وسيكون له أثر سلبي على السياحة  إرضاءتأمين دور كبير في  لمجتمع المحليلأن  كما .1منتجها"

مجموعة من الوظائف يمكن أن يقدمها هنالك  وبشكل عام .2هافيكان معارضًا لها وفي حال عدم إشراكه 
 :الريفية ن للسياحةو السكان المحلي

و من الضيافة والصداقة يلعب المجتمع المحلي الدور األكبر واألساسي في خلق ج الجذب السياحي: -
مثل هنالك عوامل ثقافية تحكم المجتمعات الريفية وتشكل عوامل الجذب ، ففي المقصد السياحي

ن أنفسهم. و لغاتها وكل هذه العوامل يجسدها السكان المحليو  فولكلورهاالمجتمعات وعاداتها و  خلفيات
، وغير ذلك الفخارالنسيج و ن ومن خالل مهنهم اليدوية مثل صناعة و السكان المحليشكل ي كما

 في جذب السياح. اً مهم اً عنصر 
حيث  ،الستدامتها أمر ضروريهو الريفية المجتمع المحلي في السياحة  يرى الباحثون أن إشراك -

دور  إعطاءدون إشراك أو يمكن أن يتحقق  أشاروا إلى أن اإلرث الثقافي وحماية الموارد الطبيعية ال
. حيث ة بهذا النشاطقاتخاذ القرارات  المتعلفي شاط السياحي الريفي و الن أكبر للمجتمع المحلي في

الماضي كان السبب الرئيسي في حدوث  المجتمع المحلي في إشراكعدم  إلى أندراسات أشارت 
وخاصًة عندما يكون  ،القطاع الخاص وقد يكون ذلك بسبب أن .3مشاكل متعلقة بالتنمية المستدامة

                                                 
1
.SHEN, F, Tourism and the Sustainable Livelihoods Approach: Application Within the Chinese context, a Thesis 
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, p382119 
2
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3
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دون النظر إلى النتائج السلبية للسياحة تعظيم األرباح  إلىعادًة يسعى ية، من خارج المجتمعات الريف
إشراكهم في عملية اتخاذ فإن ، وبالتالي عادةً ن و السكان المحلي هايتحمل واألثر على البيئة، والتي 

 وبذلك يمكن . والتي تنسجم مع المصلحة العامة القرارات أمر ضروري لضمان تحقيق مصالحهم
وذلك لسببين األول هو  يعتبر أمرًا ضرورياً شراك المجتمع المحلي في عملية اتخاذ القرار ن إإالقول 
في اتخاذ القرار  إشراكهموالسبب الثاني هو أن  ،تأثيرات السياحة الريفيةالسكان المحليين يشعرون بأن 

 يجعلهم يشعرون أنهم مسؤولون عن عملية التنفيذ لهذه القرارات. 
ن السكان أنفسهم السياحي ألالتسويق في  ركبي للمجتمع المحلي دور السياحي:التسويق والتخطيط  -

( لمقصد سياحي Hospitality Atmosphereهم الجزء األهم من جو الضيافة )، وعلى نحو متزايد
مكانيات ، السياحي التخطيط معين. كما لهم دور في  نظرًا ألنهم على دراية كاملة باحتياجات وا 

ذه النقطة هفي أن المؤثر األكبر وهي نا أن نغفل نقطة هامة نيمك وهنا ال .ن فيهيعيشو  يالريف الذ
 مستوى المهارات والتدريب الذي خضع له المساهمين من المجتمع المحلي. هو

خالل رحالتهم إلى خدمات إلى المناطق الريفية يحتاج السياح  :الالزمة تزويد السياح باالحتياجات -
يين تأمينها ، وهنا على السكان المحلز وغيرها من المنتجات البسيطةوخببسيطة من ماء وعصائر 

تزويد هذه أن خاصًة  ،همفرص عمل لبعضوهو األمر الذي سيشكل  .بأجر أومجانًا سواًء 
أي محترفين أو متخصصين وبذلك يستطيع إلى حتاج ي غاية البساطة وال هو أمر في االحتياجات
 .بهن القيام يالسكان المحليشخص من 

أثر هو ما له ، و خضعوا لتدريب معين إذا يينكمرشدين سياحض سكان المناطق الريفية بعقد يعمل  -
ونها أكثر ني يقطتكان المناطق الريفية بالمناطق الإيجابي على نفسية السائح نظرًا للمعرفة العميقة لس

 من غيرهم.
، في السياحة الريفيةلمجتمع المحلي كجزء من اإشراك المرأة على  الفترة األخيرةفي االهتمام وقد تركز 

استطالعات  أكدت حيث ،أكثر من الرجلالسياحة الريفية في  فاعالً  اً والسيما أن المرأة يمكن أن تكون عضو 
، 1لديها رغبة كبيرة في البقاء في مجتمعها والمساهمة في تنميته أكثر من الرجلعادًة يكون المرأة الريفية أن 
المرأة في اطار  ايمكن أن تقدمهمن األمور التي الكثير  وهنالكجارب العديد من الدول. ما أثبتته تبالفعل  وهو

 : أتيماي االسياحة الريفية أهمه
المالبس التقليدية من صناعة المرأة أن تشارك في السياحة الريفية من خالل األعمال اليدوية تستطيع  -

عداد الطعام التقليدي واإلكسسوارات لسياحة الزراعية التي تحدثنا عنها سابقًا من ، كما تشارك في اوا 

                                                 
1
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38 

 

أي أنها تستطيع  ،في هذه السياحة اً مهم اً خالل إعداد الشراب والطعام كحد أدنى والذي يعتبر عنصر 
 أن تكون مزودة للخدمات السياحية.

على  هيأن تخلق الوعي لدى األشخاص الذين  ،أو كمدرسة وغير ذلكرأة كربة منزل المتستطيع  -
المرأة الريفية تستطيع كما  ،وكيفية تنميتها وتطويرهاالريفية عهم حول إمكانيات السياحية اتصال م

 ما يسمى السياحة المسؤولة.بالمستدامة و الريفية التوعية بالتنمية زيادة 
أغلب مشاريع السياحة  في اإلدارة ، ففي إيطاليا على سبيل المثال اً كبير  اً دور  يمكن للمرأة أن تلعب -

تمكين راعية السياحة الز أهم أهداف والسيما أن  ،1دار من قبل المرأةت   ووحدات اإلقامة الريفية زراعيةال
 .2المرأة في المجتمعات الريفية

ساسي بمستوى التدريب والتعليم إشراك المرأة في السياحة الريفية رهن بشكل أ البد أن نشير إلى أنو 
ن حصلت عليه بشكل جيدي تحصل عيذال ، كما في هذه السياحةواضحة ستشكل بصمة فإنها  ه المرأة، وا 

أن للعادات والتقاليد والبيئة الثقافية السائدة أثر كبير على المرأة، فقد تحصل المرأة على التدريب الالزم 
 ولكن تعيقها هذه األمور من دخول مجال السياحة الريفية وجني ثمارها. 

لمحليين والسياح أثر إيجابي على السياحة الريفية كما وبشكل عام يمكن القول إن للتفاعل بين السكان ا
سبق اإلشارة، ولكن هذا األمر رهن بالمستوى التعليمي للسكان المحليين، حيث تشير دراسات وعبر فرضيات 

ي مرتفع يرغبون باالجتماع بالسياح أكثر من ذوي المستوى ا، إلى أن السكان من مستوى تعليمتم اختباره
 . التعليمي المنخفض

 أهم وظائف المساهمين في السياحة الريفية وتحديد أبرز النقاط بعد أن استعرضيمكن القول أنه  ختاماً و 
 هو أمرو  مساهمأن هنالك كثير من النقاط والوظائف المشتركة بين أكثر من يمكننا مالحظة ، لهذه المساهمة

ومن ثم إناطة بعض النقاط والوظائف طبيعي ألنه في هذا النوع من السياحة يصعب تحديد المساهم األكبر 
 .هذه السياحة والجميع يشارك سوية في إنجاح ،فالجميع لهم دور ومن الصعب إعطاء أحدهم الريادة له،

 
 
 
 
 

 

                                                 
1
. SIDALI, K, L, SPILLER, A AND SCHULZE, B, Food, Agri-Culture And Tourism, Linking Local Gastronomy 

And Rural Tourism: Interdisciplinary Perspectives, Springer, 2011, p 14 
2
 .Ibid, p12 
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 الفصل الثاني: الدور التنموي ليسياحة الريفية) تجارب عالمية(
 مفهوم وخصائص المجتمعات الريفية.المبحث األول:
 سياحة الريفية في تحسين مستويات المعيشة.دور الالمبحث الثاني:
 دور السياحة الريفية في التنمية االقتصادية.المبحث الثالث:
 .الريفية دور السياحة الريفية في تمكين المرأةالمبحث الرابع:

 دور السياحة الريفية في الحد من الهجرة من الريف إلى المدينة.المبحث الخامس:
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 مقدمة:
تمثل حيث  ،في كل المناطق الريفية فرادألا ةمعيشيإلى رفع مستوى  الدولالسياسات الريفية في كل هدف ت

السياحة فرصة هامة كإدارة بديلة للتنمية لتحسين الحياة الريفية. وتشير الدراسات التي تناولت التنمية الريفية 
ق الريفية يعملون في الزراعة ويكسبون دخلهم والزراعية وخاصًة في البلدان النامية، أن معظم قاطني المناط

ق. ورغم من العمل الزراعي بشكل أساسي، حيث يشكل األخير فرصة عمل ودخل لمعظم قاطني هذه المناط
األمر سلبيًا، السيما أن معظم الدول المتقدمة تسعى إلى تنشيط العمل الزراعي  هذايعتبرون ال  ينأن الكثير 

دو كذلك في الدول النامية التي تعاني من البطالة المقنعة في العمل الزراعي يب فيها، لكن هذا األمر ال
صغر الحيازات الزراعية نتيجة نظام التوريث وارتفاع عدد أفراد و وانخفاض معدالت اإلنتاجية الزراعية، 

ي يجعل كفاءة العمل الزراعكل ذلك األسرة، مما يؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد من الرقعة الزراعية، 
تقنيات الزراعية الحديثة نتيجة عدم القدرة على تغطية تكاليف إدخال هذه المنخفضة جدًا ويحول دون إدخال 

 التقنيات من الدخل الزراعي المنخفض أصاًل.
وقد لجأت كثير من الدول المتقدمة ومن بعدها الدول النامية إلى توظيف السياحة في خدمة المجتمع 

على بشكل كبير وأحيانًا مطلق الذي يعتمد و  الفرد فيه دخلت المعيشة وزيادة مل رفع مستوياالريفي على أ
الدخل الزراعي، باإلضافة إلى سعيها إلى تحويل جزء من القوى العاملة وخاصة المقنعة منها من العمل 

كثيرًا بشكل مباشر أو غير مباشر. وما ساعد في تعزيز هذه الفكرة هو أنه  ءالزراعي إلى العمل السياحي سوا
فرص العمل وتنمية المهن اليدوية،  زيادةفي تعزيز الرفاهية االقتصادية و  كبير ما كان للسياحة الريفية أثر

. ففي مصر، على سبيل وتحقيق التنمية االقتصادية فيه وفي فتح أفق جديدة لصناعات جديدة في الريف
أثر السياحة على سكان  ات عنستطالعا أشارتالمثال، وفي محاولة منها لدعم الريف من خالل السياحة، 

أن مستوياتهم المعيشية تحسنت بشكل كبير من  وجدوا % من المستطلعين71.7 إلى أن ،المناطق الريفية
تحسن المستوى المعيشي لألفراد الذين أتيحت لهم الفرصة للمشاركة المباشرة  حيث . 1خالل السياحة الريفية 

غير مرتبطة تطاع آخرون من العاملين في مزارع أو صناعات معينة كما اس ؛في السياحة والعمل السياحي
بيع الحصول على فرص  للوصول إلى مكاسب إضافية من خالل قطاع السياحة، وذلك عبر  -بالسياحة

وخاصًة ، وبذلك تحسنت مستوياتهم المعيشية بشكل كبير إلى المنشآت السياحيةأو توريدها  منتجاتهم للسياح
. كما أن هنالك أدلة من الدول األوروبية والواليات المتحدة األمريكية 2عليه قبل السياحة تكانمع مامقارنة بال

حيث  على أن السياحة شكلت مصدرًا مهمًا للدخل سواًء على مستوى المزارع أو على مستوى المجتمع ككل،

                                                 
1
.ERAQI, M, I, The Residents’ Reactions to Sustainable Tourism Development in the Red Sea Coast of Egypt, Int. J. 

Services and Operations Management, Vol. 5, No. 1, 2009, p125.  
2
 .Ibid, p128 
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 بل ياحية يزيد فيها دخل الفردأشارت إحدى الدراسات األمريكية إلى أن المناطق الريفية التي تقدم الخدمات الس
 . 1، والتي ال تقدم مثل هذه الخدماتدوالر سنويًا عن المناطق األخرى 1111

أو إلغاء العمل الزراعي، ولكن  سياحيبالدخل ال زراعيأننا نريد استبدال الدخل ال ليس المقصود مما سبق
وأن تعمل السياحة على حل مشكالت لدخل السياحي أن يكون مكماًل للدخل الزراعي، ما نريده أن يكون ا
 .والتي لم يستطع النشاط الزراعي بمفرده التخفيف من حدتها المجتمعات الريفية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
.REEDER, R,J, BROWN, D, M, Recreation, Tourism And Rural Well Being, United States Department of 

Agriculture, Economic Research Report Number 7, 2005 p25 
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 المبحث األول: مفهوم وخصائص المجتمعات الريفية
 مفهوم التنمية الريفية:-1

إلى الحد الذي أصبحت   زراعةركزت معظم برامج تنمية الريف في فترة الخمسينات والستينات على ال
إال أن هذا  عنده كلمة ريف مالزمة لكلمة زراعة، وكلمة الريفي مالزمة للشخص الذي يعمل في الزراعة فقط.

االتجاه لم ينجح بشكله العام وذلك نتيجة اعتماده على مفهوم خاطئ يقوم على أن "التحسن الذي يمكن أن 
حسن ملموس في الدخول وتحسين العوائد على السكان الريفيين يطرأ على اإلنتاج الزراعي سيتحول إلى ت

الزيادات في الدخول الزراعية  إال أنرغم من أن الزراعة تعد القطاع الرئيسي في الريف، فعلى ال. 1بشكل عام"
الة أن التركيز على الزراعة وحدها لن يؤدي إلى إز  كما ،زيادة رفاهية السكان الريفيينإلى بالضرورة   م تؤد  ل

يفكرون بشكل مختلف بالتنمية الريفية. حيث  الباحثييناألمر الذي جعل وهو  ،الفقر والتخلف في الريف
أشاروا إلى أن الفقر الريفي ما هو إال محصلة لعدة أسباب وانه من األهمية بمكان إزالة تلك األسباب في 

من خالل التنمية الريفية. و  أن هنالك مجموعة من األهداف يجب أن تسعى إليهاو  ،صورتها الجماعية
المنظمات الدولية المهتمة بشؤون الزراعة واإلصالح الزراعي والتنمية يمكن استنتاج أهم أهداف التنمية الريفية 

 :2وهي
  في المجتمع الريفي.اقتصادية واجتماعية وثقافية مجموعة من عمليات التغير الشاملة لعدة نظم 
 دالة في توزيع الدخل وتحسين البنية األساسية والتسهيالت زيادة دخل فقراء الريف وتحقيق الع

 االجتماعية.
 .المحافظة على التوازن البيئي 
  إزالة صور الظلم والفقر والتخلف في الريف بوجه خاص وتحسين األحوال االقتصادية واالجتماعية

 للريفيين بوجه عام.
من األهداف  كثير  ل، نظرًا لتحقيقها كل ذلك يجعل السياحة مرشحة للنهوض بأعباء التنمية الريفية

 .وهذا ما سيتم مناقشته خالل الفصل
 
 
 
 
 

                                                 
1

 .77، ص2112(، دمشق، 33، منشورات وزارة الثقافة، سلسلة الدراسات االقتصادية)في سبيل تنمية بديلة وقضايا أخرىالمصري، عبد الوهاب،  .
2

 .78السابق، ص مصدرال .
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 خصائص المجتمعات الريفية: -2
ايجابي على  لريفيين، قد يكون لكثير منها أثرهذا وهنالك مجموعة من الخصائص المشتركة للسكان ا

 :1السياحة الريفية. وأبرز هذه الخصائص ما يلي
للمعيشة أكثر  اً نظاموكثيرًا ما تكون الزراعة في جهة واحدة وهي الزراعة، األسرة يعملون  معظم أفراد - أ

 من المناسبات مثل الزواج. العديدمنها مجرد وسيلة لكسب الزرق، وترتبط بها 
يتميز المجتمع الريفي على وجه العموم بالتدين والتأثير الديني يظهر بشكل عميق فيه. حيث يميل  - ب

القديس أكثر شعبية من المسجد  األولياء وتقديرهم، قد نجد أن ضريح الولي أو الريفيون كثيرًا إلى احترام
على التطور االجتماعي، وحيث أننا قد نتفق  اً سلبي اً رغم من أن البعض يرى في ذلك أثر بالأو الكنيسة. و 

 على اعتبارمع هذا األمر نوعًا ما إال أننا نعتقد أنه يمكن أن يكون له أثر ايجابي على السياحة الريفية 
 من مكونات السياحة الريفية. اً من ثقافة وتفكير هذا المجتمع وبالتالي جزء اً جزء هذا السلوك يمثلأن 

للماضي عند الريفي أثر كبير، حيث نرى الريفي يفاخر دائمًا بتاريخه وتاريخ أسالفه ويشعر باالرتياح  - ت
ه يعتز بأسالفه ويقدرهم ويحرص دائمًا عندما يقص ما فعله أبوه أو أحد أجداده. وكما من المالحظ أن

في السياحة  ايجابي من أثرله تنظيميه لما  لى يمكن العمل ع ما هوعلى تذكرهم في المناسبات، و 
 الريفية.

في نجد فقد  بمغاالتهم في هذه الناحية.يعرف الريفي العربي بإكرامه للضيف، ويتباهى الريفيون عادًة  - ث
. 2درين يفتح منزله) مضافته( ألي قادم غريب ويقدم له الطعام والمأوىبعض القرى العربية أن بعض القا

 .في التسويق للسياحة الريفية وهذا يعتبر من  الخصائص االيجابية التي يمكن االعتماد عليها
 ، يأخذون زمام المبادرة يالحظ في المجتمعات الريفية انتشار السلبية وهذا ما يجعل الريفيين ال - ج

اهمة في الجهود التي تبذلها الحكومة وفق خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية، عن المس ويحجمون
وذلك نابع عن عدم إدراك الريفي لدوره الذاتي في التنمية. وهذا يتنافى مع  االتجاهات الجديدة في 

مع .هذه السلبية تجعلهم يتعاملون 3التنمية والتي تتضمن توحيد الجهود األهلية مع الجهود الحكومية
يلجأ  ،استبيانات البحوث مثالً  موظفي الحكومة بطريقة خاصة تتسم عادًة بالحذر، ففي مجال إمالء

يعطي  ،بأرقام إحصائية الفالحون عادًة إلى اإلدالء بإجابات ترضي الباحثين، وفي مجال اإلدالء
المطلوبة وبما يحقق الفالحون عادًة أرقامًا تختلف حسب ما يتوقعونه من أغراض تستخدم ألجلها األرقام 

وال يخفى ما لمثل هذه السلبية في المجتمع من آثار معيقة لمسارات تنمية السياحة الريفية،  .4مصالحهم
 فإيجابية المجتمع المضيف تشكل أحد أهم عوامل التنمية السياحية الريفية.

                                                 
1

 .81السابق، ص المصدر. 
2

 84السابق، ص المصدر. 
3

 92، صالمصدر السابق. 
4

 86السابق، ص المصدر. 
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 يتعلق بالسياحة ما وفي سبيل تحقيق المشاركة الفعالة يجب على مخططي التنمية الريفية وخاصة في
كبر بالفالحين من خالل إشراكهم في التخطيط وصنع القرار وهذا أ اً اهتمامولوا حل دراستنا( أن ي)باعتبارها م
 إليه سابقًا في الفصل األول المبحث الرابع على أمل تخفيف هذه السلبية.  ما تم اإلشارة

 احة وسيية فعالة ليتنمية من عدة نواحي: وبناءًا عيى ما سبق وبالنسبة لالقتصاديات الريفية فإن السي
وزيادة أرباحها  ألصاحب المشاريع القائمة، اً يمكن للسياحة الريفية أن توفر فرصفرص لألعمال:  - أ

خلق باإلضافة إلى  ،من خالل بيع الخدمات إلى المشاريع السياحية والسياح والزوار بشكل كبير، 
نيا حول أثر السياحة الريفية في خلق فرص العمل، بريطا فيفمن خالل دراسة أجريت  . فرص العمل

 17111هنالك  ،1من العائدات السياحية جنيه إسترليني 21111عمل لكل  ةفرص 17وجد أن هنالك 
فرصة عمل في المناطق  911111شركة مرتبطة بالسياحة الريفية بشكل مباشر أو غير مباشر تقدم 

مليار جنيه إسترليني في االقتصاد  29بنحو  1111عام ساهمت السياحة الريفية  كما الريفية. 
من السياحة أعلى  كتسب. وهنا البد أن نشير أنه في كثير من األحيان يكون الدخل الم2البريطاني

عديد الطيب خاطر في  عنبكثير مما يمكن للسكان الريفيين أن يكسبوه من الزراعة، لذلك تم قبولها و 
 سلبية على المجتمعات الريفية. ثارها آا حتى ولو كان لهمن المناطق الريفية 

   عمل خارج الالمناطق الريفية  سينتعش فيمن خالل التنمية السياحية، فتشجيع التنوع الوظيفي:  - ب
 ، حيث سيعمل سكان المناطق الريفية بالسياحة وفي المجاالت األخرى المرتبطة بها. إطار المزرعة

احة سوف تزداد  المحال التجارية وغيرها من الخدمات مع ازدهار السيفتوفير الخدمات المتنوعة:  - ت
 ر للعمالء والتي ستنعكس بدورها على المجتمع . اإلضافية التي ستوف  

  لثقافي للمناطق والدول من ناحية،من التراث ا اً مهم اً تنشيط الفنون والحرف اليدوية: والتي تعتبر جزء - ث
 ة من ناحية أخرى.في المناطق الريفي لتنويع الدخل كما تعتبر آلية

تحقق السياحة الريفية مجموعة من الحوافز االقتصادية من خالل زيادة دخول وأرباح المشاريع القائمة  - ج
 ةواألفراد من خالل عملهم في السياحة الريفية بشكل مباشر، أو وجودهم في مجتمع نشطت فيه السياح

 الريفية.
وعة من الدول على أمل االستفادة منها على تجميع البيانات والمعلومات عن تجارب مجم ومن خالل

اقتصاديًا أو طبيعيًا أو  دول تتشابه مع الريف السوري سواءً صعيد الريف السوري، تم اختيار مجموعة من ال
اجتماعيًا على أمل إجراء محاكاة بين أرياف هذه الدول والريف السوري ووضع استرايجية لتفعيل دور السياحة 

                                                 
1
 .Tourism Strategies and Rural Development, Op.cit, p24  

2
 .MAHROUM, S, et al, Rural Innovation, the National Endowment for Science, Technology and the Arts, UK, 

2007, p17 
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نظرًا لمحدودية واستعراضها من الدول  مجموعةث كان البد من االستعانة بتجارب في الريف السوري. حي
سياحة في خدمة تأكيد دور العلى من خالل هذا االستعراض  لنعملهذا النوع من السياحة في سورية، انتشار 

 .المجتمعات الريفية
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 مستويات المعيشة: المبحث الثاني: دور السياحة الريفية في تحسين
على دور Millennium Development Goal Agenda( MDGA)ركزت أهداف األلفية اإلنمائية 

من خالل تشجيع السياحة المحابية للفقراء، والتي تحدثنا عنها خاصًة السياحة في تحسين مستويات المعيشة، 
ن طريق مشاركة الفقراء بشكل أكبر من خالل تعزيز دور السياحة في تخفيض معدالت الفقر عوذلك سابقًا، 

 .هافي
وتقليل  نوتساهم السياحة الريفية في تحسين مستويات المعيشة نظرًا لتنويعها مصادر دخل السكان الريفيي

من  وبشكل عام يمكن للسياحة أن تساهم في تحسين مستويات المعيشةاعتمادهم على الدخل الزراعي حصرًا، 
 :خالل ما يلي

من خالل زيادة الطلب على منتجاتهم الزراعية من  .العائالت الريفية من العمل الزراعيزيادة مكتسبات   - أ
 منشآت األعمال األخرى غير العاملة في السياحة بشكل مباشر.حتى قبل السياح والمنشآت السياحية و 

اعية، أو تأمين مكتسبات للعائالت من العمل في األنشطة السياحية المرتبطة بالزراعة مثل السياحة الزر  - ب
 سياحة المزارع.

تأمين مكتسبات للعائالت من العمل في األنشطة السياحية خارج المزرعة، وهنا نشير إلى أنه في كثير  - ت
يتم استخدام المكتسبات السياحية في تطوير العمل الزراعي نفسه وتحسين مدخالته وآلية من األحيان 
 العمل فيه.

معدالت الفقر أكبر في  اطق الريفية ومعدالت الفقر، حيث تكونهذا وتبدو العالقة وثيقة الصلة بين المن
ينتشر الفقر في المناطق الريفية أكثر من المناطق  ةفي المناطق الحضرية، ففي سوري نهامالمناطق الريفية 

وتقترن هذه المعدالت عادًة بارتفاع  ،1( 1119% في المناطق الريفية في عام  71الحضرية ) بنسبة 
دون أجر في المناطق الريفية، ويمكن عزو ذلك إلى أن من الحظ ازدياد عدد العاملين يكما ية. معدالت األم

كما أن العمل الموسمي هو األكثر  وضمن نظام أسري، غالبية سكان الريف يعملون بالزراعة بشكل أساسي
عما هو الحال في  1117 وعلى الرغم من انخفاض معدالت الفقر في  السيما بين الفقراء.في الريف شيوعًا 
، إال أن الدراسات مازالت تؤكد أنه أكثر حضورًا في المناطق الريفية ولكن بنسبة أقل مما كان 1119عام 

% من 71% من مجموعة "الفقر الشديد" و77، حيث أن فقراء الريف شكلوا 1119عليه الوضع في عام 
 .2مجموع الفقراء من السكان

تزداد  ى فقر األسرة المعيشية ونسبة األطفال العاملين في األسرة، حيثكما تبدو العالقة وثيقة بين مستو 
. 3(عاماً  27- 27نسب األطفال العاملين في المناطق الريفية مقارنة بالحضر، خاصة داخل الشريحة العمرية )

                                                 
1

 6، ص2115، حزيران برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 4002-6991الفقر في سورية .الليثي، هبة، 
2

 12، ص  2119اإلنمائي، مكتب سورية تموز برنامج األمم المتحدة ، دراسة قطرية، فهم آليات الفقر والالمساواة في سورية. 
3

 .75مصدر سبق ذكره، ص، 4002-6991ورية الفقر في س. الليثي، هبة، 
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نشاط تشكل الزراعة النشاط االقتصادي الرئيسي للريفيين بشكل عام وللفقراء منهم بشكل خاص، حيث تمثل الو 
% من سكان الريف ال 77أن أكثر من  مع اإلشارة إلى% من فقراء الريف في سورية، 77الرئيسي لحوالي 

ن كانوا يملكون أصواًل مثل األبقار واألغنام والماعز  .1يملكون أرضًا، وا 
 دور السياحة الريفية في تحسين مستويات المعيشة في الهند وآليات التفعيل: -1

ل تحسين مستويات جأ منومنذ البداية  ،ال أنه ما يسمى السياحة الريفية تم التفكير بهالقو  بدايًة يمكننا
من خالل إشراكهم في األنشطة السياحية، وهذا ما دفع الدول إلى تبني ما يسمى برنامج وذلك معيشة األفراد 

ني هذا البرنامج وتطبيق السياحة إلزالة الفقر الريفي.  وقد تكون  الهند خير مثال على الدول التي حاولت تب
( 1111-1119أهداف األلفية الحالية عندما لجأت إلى وضعها في خطتها الحكومية لمدة أربع سنوات )

 Endogenous Tourismتحت عنوان"السياحة الداخلية من أجل توفير سبل العيش في المناطق الريفية"
for Rural  livelihoods2. وقد تم رنامج األمم المتحدة اإلنمائيل بوقد تم تمويل هذا البرنامج من قب ،

منظمة غير  91إشراك المجتمع المحلي والقطاع الخاص ووزارة السياحة والثقافة واإلدارات الحكومية و
، وقد تركز هدف البرنامج في 3والية في جميع أنحاء البالد 11موقعًا في  97في أكثر من وذلك حكومية 

ذج الجديد للسياحة وهو السياحة الداخلية في المناطق الريفية. ويمكننا أن بناء القدرات على أساس هذا النمو 
 .4% من سكان الهند يعيش في األرياف79عندما نعلم أن حوالي بالنسبة للهند ندرك أهمية هذا األمر 

خطوات ملموسة للبدء بتطبيق هذا ، ب1119في عام  UNDPبدأ برنامج األمم المتحدة اإلنمائيوقد  
هذا البرنامج حول "اإلرث الثقافي وتقاليد  عملعبر إشراك المجتمع المحلي، بحيث تمحور و  ،البرنامج

مراكز تقدم التسهيالت والدعم والتمويل لتشجيع المبادرات في مجال السياحة الريفية وتسويق  ئتنشأالمجتمع" و 
الضيافة لتأمين خدمات تتناسب المنتجات اليدوية والريفية المحلية، كما تم تدريب السكان على مختلف جوانب 

كانت جميع المواقع التي تم االتفاق على تطويرها جاهزة الستقبال  1117مع المعيار الدولي، وفي عام 
" عبر منحه لقب برنامج World Travel Award فاز هذا البرنامج  بجائزة السياحة الدولية" قدالسياح. و 

وتأمينه  معيشةالتحسين مستوى و  تأثيره على حياة المجتمع بببس، وذلك 5السياحة الرائد على مستوى العالم
على شجيع السياح المحليين والدوليين ومن خالل مساهمة هذا النمط الجديد من السياحة بت لفرص عمل،

 تجربة أسلوب سياحي فريد.
السياحة برامج  على مستوى المجتمع، نظرًا ألن إقامة اً إيجابي اً المشروع أثر يترك هذا كان من الطبيعي أن و 

عداد و و  ن نظافة وحراسة واستقبال الزوارالريفية يتطلب الكثير من األمور م سياحيين  دالءا  و الطعام  تأمينا 
                                                 

1
 43، ص2117، عام شعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا، حالة الفقر الريفي في الشرق األدنى وشمال أفريقيا. ايداكريستينسين وآخرون ، 

2
 .Study on the Role of Tourism in Socio-Economic Development, Economic and Social Commission for 

Asia and the Pacific, United Nations, New York, 2007 p79.   
3
 .Ibid, p81 

4
.Ibid, p79  

5
.Ibid, p81 
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 اإلقامة المنزلية وحدات  كما تشكل، 1شكل فرص عمل ودخل للسكان المحليينيوغير ذلك، وكل ما سبق 
Homestay والتي ساهمت برامج التدريب  ،ند بشكل خاصالرائجة في المناطق الريفية بشكل عام وفي اله

السياحة فقراء الريف من ت مكن، مصدر دخل هام لألسر. وبشكل عام في تحسين نوعية الخدمة التي تقدمها
شكل  ، كمازيادة مدخراتهم وزيادة دخولهم الفردية وزيادة دخل األسر نتيجة زيادة عدد العاملين في األسرة

، التي كانت تعتمد في السابق على الدخل الزراعي بشكل كبير العديد من األسرالدخل السياحي مكماًل لدخل 
 .وساعدها في تنويع مصادر دخلها

القرى المشهورة في الهند، حيث ى وهي أحدBanavasi وكمثال على نجاح المشروع نذكر قرية بانافسي 
زيادة مستويات دخول السكان  وذلك من خالل ،قريةالهذه استطاعت السياحة أن تحسن بشكل كبير من واقع 

األنشطة السياحية مستويات  رفعتوحيث  .والذين كانوا يعتمدون سابقًا على الدخل الزراعي بشكل رئيسي
(% في الفترة الالحقة للمبادرة، وفي السنوات الثالثة التالية للبدء بالبرنامج 91-91بمقدار )اإلجمالية دخولهم 

% من دخل سكان هذه القرية وذلك من خالل مساعدة البرنامج في 71وسطيًا أصبح الدخل السياحي يشكل 
التدريبية الالزمة والتي تساعد أهالي القرية في االنخراط في البرامج السياحية ء القدرات وتقديم البرامج بنا

 . 2وتقديم الخدمة السياحية المناسبة
بناء القدرات التي قدمها البرنامج في تحسين الدورات التدريبية و  ساهمت السياحة الريفية وعبر وفي النهاية 

 .على مستوى ريف الهند مستويات المعيشة وخلق فرص العمل
 دور السياحة الريفية في تحسين مستويات المعيشة في النيبال وآليات التفعيل: -2

       The Tourism for Poverty Alleviationقامت النيبال بتبني برنامج السياحة إلزالة الفقر 
Program (TRPAP) هذا البرنامج تحت إشراف وزارة الثقافة والطيران ووزارة التنمية  أقيمو الها حال الهند، ح

قرية، وكان هدفه آنذاك  91ة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. حيث تناول الدولية في النيبال وبمساعد
وقد ساهم هذا النهج في  إشراك المجتمع في صنع القرار والحد من الفقر الريفي من خالل برامج السياحة،

 .3زيادة اإلنتاجية الزراعية وفرص العمل وتحسين مستويات المعيشة وتعزيز سبل العيش البديلة
الدعم برامج أن يغير حياة أشخاص كثر من خالل تقديم   TRPAPتربابوقد استطاع برنامج هذا 

تطوير تقنيات العمل على التدريب السياحي و المقدمة من قبله برامج الدعم  وحيث تركزت ،والخدمات لهم
اهدات التي إحدى المش تشيرخدمة السياحة وبالعكس، و  ما بعد في إدراج الزراعة في الزراعي للمساعدة في

تعلم ، و قام  بها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ألحد األشخاص الذين خضعوا لبرامج تدريبية من قبل البرنامج

                                                 
1
 .Loc.cit 

2. Sustainability in Tourism: A Rural Tourism Model - Review Report, Ministry of tourism, Government of 

India/UNDP India, 2008, p42  
3
. DHAKAL, D, et al, Lessons Learned: Nepal's Experience Implementing Sustainable Rural Tourism Development 

Model of Tourism for Rural Poverty Alleviation Programme, UNDP, 2007, p2 
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ساهم في  ممامن خاللها تقنية زراعة الخضروات بشكل أفضل وطريقة نشر البذور والتقنيات الزراعية الحديثة 
وريده إلى النزل والفنادق واالستراحات الريفية، كما حصل ما بعد بت ، والذي قام فيالزراعي إنتاجهمضاعفة 

. كل ذلك ساهم في تحسين مستواه نفقات الالزمةعلى الدعم المادي من قبل البرنامج لشراء البذور وال
ما خر )أد   قرضالمعيشي، حيث تمكن من فتح متجر لبيع المنتجات والمواد الغذائية وحتى البذور وذلك ب

ح المتجر كان يسافر إلى المدن لتزويد تافتا(، مع بداية في فترة زمنية قصيرة نسبياً ه ت% من قيم77يعادل 
استطاعته دفع األموال لمزودي هذه الخدمات  بات ، إذرفاهاً اليوم أصبح أكثر  همتجره بالمواد الالزمة، ولكن

اول اللحم مرة في األسبوع كما يشير هذا الشخص إلى أنه اليوم يستطيع تن لتوصيل المواد الالزمة إلى متجره،
 . 1على األكثر بعد أن كان يتناوله مرة في الشهر

شريحة الفقراء هم من يحتاجون إلى دعم لبدء مشاريعهم  وقد عمل البرنامج على نقطة هامة وهي أن
 حتى فيو ونظرًا ألن الخدمات المصرفية الرسمية غير متوفرة في معظم المناطق الريفية،  ،السياحية الصغيرة
الضمانات المطلوبة لتقديمها للبنك للحصول على القروض، لذلك  عادةً  هذه الشريحة ال تملكحال توفرها فإن 

البرنامج  ومن هنا سعىيلجأ كثير منهم إلى أشخاص مقرضين يطلبون عادًة فوائد مرتفعة جدًا لقاء ذلك. 
شكلية بسيطة وجعلها متاحة للفقراء  لتغلب على هذه المعوقات من خالل تقديم القروض الميسرة مع إجراءاتل

 . في المناطق الريفية للبدء بمشاريعهم الصغيرة
بالنسبة  ما يلفت النظرمو  ،قد تم تشجيع ما يسمى سياحة السفاري والحياة البرية والحدائق الوطنيةو 

للحصول على  منهم وبمبادرةالنيبال أنه تم تشجيع السياحة من قبل السكان أنفسهم للمناطق الريفية الجبلية في 
 .2وزيادة دخولهمفرص عمل 

مهمة التسويق والترويج وعبر وسائل اإلعالم لهذا النوع الجديد من  TRPAPتربابوقد تولى برنامج 
جذب السياح في ساهم مما ، إلى قرى الجنوب األكثر فقراً  ةوالسيما تلك الموجه ،السياحة بالنسبة للنيبال

 27إحدى هذه القرى كان  حيث أشارت الدراسات أن عدد السياح إلى .اً إلنعاش هذه المناطق الفقيرة جد
نتيجة الحمالت  1117في عام  اً سائح 171مع بداية المشروع ووصل إلى  1119سائحًا فقط في عام 

 .3التسويقية
 أو حتى الحصول على المساعدةفي البداية التعامل  رفضوا السكان المحليون وهنا البد من اإلشارة إلى أن

إضاعة الوقت، سوى برنامج نتيجة تجاربهم الفاشلة مع برامج أخرى في السابق لم تحقق لهم شيئًا هذا المن 
في تعزيز  لهم البرامج السابقة من خالل مساعدتهعن  كان مميزاً  تربابإال أن التجربة أثبتت لهم أن برنامج 

 . قدراتهم ووصولهم إلى موارد تساعدهم في تعزيز مستويات معيشتهم

                                                 
1
 .Ibid, p11 

2
 .Loc.cit 

3
 .Ibid, p 37 
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السياحة المجتمعية تشجيع تحسين مستويات معيشة السكان من خالل الى  ترباببرنامج  كما سعى
Community- Based Tourism ، من خالل تزويد مواقع التخييم لهذا النوع من السياحة قدم التسهيالت و

تقديم إمداد و المطبخ وكيفية أو مواقع اإلقامة بشكل عام بالمتطلبات الالزمة، وتقديم الخبرات الالزمة في إدارة 
وألجل التسويق الدولي لهذه السياحة، بإنشاء مواقع على اإلنترنت لهذا  الطعام وغير ذلك.  وقام البرنامج،

 الغرض وقدم العديد من الملصقات والكتيبات والمواد السمعية والبصرية.
ن أهم النقاط التي ركز عليها هذا البرنامج ما يلي:  وا 

أن ي النحت والطين وغيرها من األعمال اليدوية، حيث استطاعت العديد من األسر تقديم دورات ف -
، وهو األمر الذي مكن لى الدخل العائد من هذه المنتجاتوأن تعيش ع ،يدويةتقدم منتجات 

 لى االدخار.وتعزيز قدرتهم ع ماحتياجاتهالمستفيدين من هذه الدورات من تأمين 
ي التعامل مع على أصول الكياسة واللباقة فتدريبهم مشاريعهم و  تقديم  الخبرات الالزمة إلدارة -

هذه الخبرات من تقديم خدمة على مستوى عال  من الجودة  ن المستفيدين منمك  السائح،األمر الذي 
 .1للسائح

 .ساعد البرنامج في إقامة الفنادق والمطاعم ومشاريع اإلقامة المنزلية ومشاريع المهن اليدوية -
 م دورات في اللغة اإلنكليزية. يقدت -

ية، فعلى سبيل المثال من بين وقد كانت الدورات التي قدمها البرنامج على درجة عالية من الفعال
شخص منهم )أي ما يعادل  solukhumba (921)خضعوا للتدريب في قرية سولوخمبا  اً شخص( 911)

 .2الفردي روعه%( حصل على عمل أو باشر في مش79
قام بتوزيع كتيبات  ، حيثمعيشةالمستوى في حقيقي تحسن رنامج لتأمين االستدامة وتحقيق سعى الب كما

إلى  تدريب عن كيفية إدارة النفايات في المناطق الريفية والسياحية وحماية التنوع البيئي. وهنا البد من اإلشارة
عالة للجهات العامة وللمنظمات نقطة هامة وهي أن نجاح هذا البرنامج ما كان له أن يحدث دون المساهمة الف

كان لهم الدور الكبير في إكمال البرنامج وتدعيمه  نغير الحكومية والقطاع الخاص ومنظمي الرحالت والذي
 أيضًا.

 دور السياحة الريفية في تحسين مستويات المعيشة في المغرب وآليات التفعيل: -3
تعتبر السياحة المصدر الرئيسي للدخل. ولفترة بيين، و روفًا للكثير من األورو يعد المغرب مقصدًا سياحيًا مع

السياحة الشاطئية فقط، لذلك اعتبرت السياحة الريفية نمطًا بالسياحة في المغرب ارتبطت طويلة من الزمن 
ألقاليم الجنوبية منه والتي تعتبر األكثر فقرًا ل بالنسبةلمغرب وخاصًة لريف في اسياحيًا جديدًا وعاماًل مهمًا ل

ي يسود فيها العمل الزراعي بشكل كبير ويعتبر المصدر الرئيسي تألكثر انخفاضًا في مستويات المعيشة والوا
                                                 

1
 .Ibid, p 44 

2
 .Ibid, p31 
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أصبحت هذه األقاليم محط اهتمام الخطة الوطنية للسياحة في المغرب  حيثلكسب العيش ألغلب السكان، و 
 .1وبالتعاون مع القطاع الخاص

من السكان الريفيين أنفسهم، والذين وجدوا في السياحة المجتمعية بدأت فكرة تنمية السياحة الريفية بمبادرة 
. إذ قام الكثير من السكان بإدارة مشاريع اإلقامة 2والسياحة الثقافية القائمة في الريف مصدرًا للرزق لهم

ي والتي تعتبر اليوم أبرز أشكال اإلقامة في المغرب، كما هو حال غيرها من الدول الت homestayالمنزلية 
 هذه المشاريع مصدرًا هامًا للدخل.حيث تشكل  تسعى إلى تشجيع السياحة الريفية.

وقد حاولت إحدى الدراسات بيان أثر السياحة في رفع مستويات المعيشة في المغرب من خالل اختيارها 
يظهر  ألربع مجموعات من السكان المحليين تختلف درجة اعتمادها على الدخل الزراعي والسياحي، وذلك كما

 (.2-1الجدول)
 ( يظهر  المجموعات األربع وحصة الدخل الزراعي والسياحي لكل منها2-1جدول رقم )

متوسط الدخل  المجموعات
 السنوي )دوالر(

حصة الدخل 
 الزراعي%

حصة الدخل 
 السياحي %

حصة الدخل 
 %المكمل 

 اجمالي الدخل

 %211 27 94 99 9197 (2المجموعة)
 %211 4 14 71 2117 (1المجموعة)
 %211 7 79 12 7211 (9المجموعة)
 %211 91 1 71 2717 (9المجموعة)

 ,ALLALI, KH, Agricultural Landscape Externalities Agri-Tourism and Rural Poverty Reduction In Moroccoالمصدر:
Agricultural and Development Economics Division Food and Agriculture Organization of the United Nations, p 24 

 دوالر( 2دينار = 21المطلقة من درهم  الى دوالر حيث  األرقام)مالحظة: تم تحويل 

ذا ما استعنا كذلك   اإلنفاق على الطعام والحاجات األخرىمتوسط يظهر ( والذي 1-1بالجدول رقم) وا 
ستطيع أن نستدل أكثر على أثر السياحة في ن ،(2-1بالجدول )قارناه ، و لدى األسر في المجموعات األربع

كل مجموعة على اإلنفاق على الطعام والحاجات األخرى تبعًا لدرجة اعتماد كل منها على الدخل السياحي 
 والزراعي.
 
 
 
 

                                                 
1 .NUSSER, B, Tourism in Morocco The Community – Based Project in the South-Moroccan Village of 

Timidarte,Term Paper on Ecotourism and Rural Tourism, University of Applied Sciences Eberswalde, Eberswalde, 

2005, p2 
2
 .Loc.cit 
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 ) لكل فرد في األسرة في العام(إنفاق كل مجموعة على الطعام والحاجات األخرىمتوسط ( يوضح  1-1جدول  رقم )
 اإلنفاق  على الحاجات األخرى )دوالر( اإلنفاق على الطعام )دوالر( المجموعات
 979  971 (2المجموعة)
 247 191 (1المجموعة)
 742 994 (9المجموعة)
 274 112 (9المجموعة)

 ,ALLALI, KH, Agricultural Landscape Externalities Agri-Tourism and Rural Poverty Reduction In Moroccoالمصدر:
Agricultural and Development Economics Division Food and Agriculture Organization of the United Nations, p 27 

 دوالر( 2دينار = 21المطلقة من درهم  الى دوالر حيث  األرقام)مالحظة: تم تحويل 

والحاجات األخرى هو ( أن متوسط إنفاق األسر على الطعام 1-1حيث نالحظ من خالل الجدول رقم )
أكبر لدى المجموعة األولى والثالثة وهما اللتان تعتمدان على الدخل السياحي بشكل كبير، بينما نالحظ  

على الدخل الزراعي،  مطلقبشكل  انخفاض متوسط اإلنفاق بشكل واضح لدى المجموعة الرابعة والتي تعتمد
 ههذا ويمكن القول أن .على الدخل الزراعي بنسبة كبيرةوكذلك األمر بالنسبة للمجموعة الثانية التي تعتمد 

أخرى تقدم هذه الخدمات فإن مستويات المعيشة سوف  االنتقال من مزرعة ال تقدم الخدمات السياحية إلىب
وهذا يعني ان مستوى االنفاق يرتبط الى حد كبير  ، وسيكون هنالك فروقات ملموسة،تتحسن بشكل ملحوظ

 حة.بمصدر الدخل من السيا
( على دراسة العالقة بين درجة 2-1( وباالستعانة بالجدول رقم )9-1ومن ثم يساعد الجدول رقم )

 االعتماد على الدخل الزراعي والسياحي ومؤشر فقر الطعام ومؤشر الفقر الكلي للمجموعات األربع.
 ( يوضح مؤشر فقر الطعام والفقر الكلي لكل مجموعة9-1جدول رقم ) 

 مؤشر الفقر الكلي% فقر الطعام  %مؤشر  المجموعات
 28 24 (2المجموعة)
 47 45 (1المجموعة)
 10 8 (9المجموعة)
 63 61 (9المجموعة)

 ,ALLALI, KH, Agricultural Landscape Externalities Agri-Tourism and Rural Poverty Reduction In Morocco :المصدر
Agricultural and Development Economics Division Food and Agriculture Organization of the United Nations,p29 
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والذي يتم من خالله حساب مستوى فقر االسر مقياس الفقر كتم استخدام مقياس الفقر النقدي  وقد
ت الحد المعيشية من خالل ثالث عتبات للفقر وذلك على النحو التالي: أواًل: عتبة الفقر الغذائي المقابلة لنفقا

وعادات استهالك  اً متوازن اً غذائي اً االدنى الالزمة لفرد أو أسرة للحصول على سلة من المواد الغذائية تلبي نظام
سكان الريف، ثانيًا: عتبة الفقر غير الغذائي المقابلة لنفقات الحد االدنى الالزمة للحصول على السلع غير 

 الثًا: عتبة الفقر العام أي الفقر الغذائي وغير الغذائي.الغذائية والخدمات العامة االساسية لألسرة، ث
أن المجموعة الثالثة هي صاحبة معدالت الفقر األقل، تليها المجموعة  ،(9-1ونالحظ من الجدول رقم )

وبالمقارنة بين المجموعات  األولى وهما المجموعتان اللتان تعتمدان بشكل واضح على الدخل السياحي.
( على 1(، حيث تعتمد المجموعة )9)( و1) تيندرجات الفقر شوهدت لدى المجموع المختلفة فإن أعمق

، وذلك كما سبق ( على الدخل الزراعي بشكل مطلق9الدخل الزراعي بشكل كبير في حين تعتمد المجوعة )
% فقط على 11% و21ن مؤشر الفقر لألسر التي تزاول العمل السياحي يتراوح بين إفبشكل عام و  .اإلشارة

ومن خالل  %.79% و97و حصري حيث يتراوح بين الف األسر التي تزاول العمل الزراعي بشكل كبير أخ
نالحظ أن هنالك ارتباط قوي بين اشتراك األسر في العمل السياحي وتقديم الخدمات السياحية وتنويع  ما سبق،

 .1مصادر الدخل وانخفاض معدالت فقر الطعام والفقر الكلي بشكل عام
مساهمة فعالة من جميع األطراف في تنمية السياحة الريفية في المغرب من الوزارات  كهنال توقد كان

سعى جميع  حيث. و 2والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية ومنظمي الرحالت من القطاع الخاص
م فرص ية ذات األولوية وا عداد دراسات الجدوى االقتصادية لتقييالمساهمين إلى تحديد المقاصد السياح

مقصدًا سياحيًا ريفيًا، وتسويق هذه المقاصد بالتعاون مع منظمي  17السياحية الريفية وتطوير أكثر من 
وقد دفع اهتمام أصحاب المزارع بتقديم الخدمات السياحية وبتنمية  .3الرحالت ومكاتب السياحة الوطنية

حيوانات وزراعة المحاصيل والنباتات التي السياحة الزراعية إلى تحسين المظهر الخارجي لمزارعهم وتربية ال
. مع التذكير بأن أبرز أشكال السياحة التي انتشرت في ريف المغرب هي 4تحظى باهتمام من قبل السياح

السياحة المجتمعية والسياحة الثقافية والتي تركز على الحياة اليومية والمهرجانات التقليدية وتاريخ وثقافة 
 .5شكل اإلقامة الرئيسي في ريف المغرب هو اإلقامة المنزليةالمجتمع المحلي، كما أن 

 

                                                 
1
 .ALLALI, KH, Agricultural Landscape Externalities Agri- Tourism And Rural Poverty Reduction In Morocco, Op.cit, 

p 29 
2
.KACIMI, H, Moroccan Rural Tourism Strategy, World Tourism Organization Tourism Policy Forum, 20, October 

2004, George Washington University, Washington, D.C, p4   
3
.Loc.cit 

4
 .ALLALI, KH, Agricultural landscape externalities agri- tourism and Rural Poverty Reduction in Morocco, Op.cit, 

p34 
5
 .NUSSER, B, Tourism in Morocco The Community – Based Project in the South-Moroccan Village of 

Timidarte,Op.cit, p7 
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 دور السياحة الريفية في تحسين مستويات المعيشة في تركيا وآليات التفعيل: -4
لالقتصاد الريفي أمرًا في غاية األهمية بالنسبة  بالنسبة لالقتصاد الريفي التركيتعتبر السياحة الريفية 

نفي المناطق الريفية، و يعيشون تركيا  انسك% من 97، نظرًا ألن التركي % من القوى العاملة 91حوالي  ا 
تعمل في الزراعة. كما أن هنالك مجموعة من الخصائص تنتشر في هذه المناطق الريفية أهمها ارتفاع 

األمية وعدم المساواة في توزيع الدخل، وانخفاض مستوى الدخل الزراعي، انتشار  معدالت البطالة والفقر و
للبحث  األمر الذي دفع فئة كبيرة من السكان الريفيينوهو ساهم في انخفاض مستويات المعيشة، ي مال وك

 .1عن مصادر بديلة للدخل
هذه الخصائص تنتشر في أغلب المناطق الريفية في تركيا إال أنها  تبدو بشكل أوضح أن وعلى الرغم من 

في الزراعة واألنشطة التي فيها ًا من القوى العاملة % تقريب71 تعمل، والتي Nevşehirفي محافظة نيفشيهر 
. وعندما نعلم أن وغيرها اليدوية مثل صناعة الفخار والمهن اليدويةاألعمال تجمع بين األنشطة الزراعية و 

، 2% من عدد السكان اإلجمالي 21.9تجاوز عادًة تخريجي مرحلة التعليم الثانوي في هذه المحافظة ال  نسبة
درك حجم مشكلة المناطق الريفية في هذه المحافظة، ألنه من الطبيعي أن يكون مكان عمل يمكننا أن ن

 هو الزراعة فقط. عال   األشخاص الذين لم يحصلوا على تعليم  
السياحة أن تلعب دورًا كبيرًا في الحد من ضغط السكان على األراضي  وفي ظل هذه الظروف استطاعت
سعت  على هذه المكاسب، ءً وزيادة الدخل في المناطق الريفية، وبناالزراعية وتخفيض معدالت البطالة 

 فرصمن السياحة  هتوفر  ات اليدوية والنسيجية، نظرًا لماالحكومة لدعم السياحة الريفية عبر تشجيع الصناع
دخل األسر من األنشطة المرتبطة  الذي انعكس في زيادةوهو ألصحاب المزارع والعاملين فيها. عمل 

 1717ما يعادل وسيطًا حيث أن  .(%17–29حيث أصبح هذا الدخل يشكل نسبة تتراوح بين ) بالسياحة
سنويًا من دخل األسر يأتي من السياحة واألنشطة المرتبطة بالسياحة مثل صناعة األواني الفخارية  دوالر

أصبحت تمثل فرصة ، إضافًة إلى أن السياحة 3وأعمال المهن اليدوية واألعمال المرتبطة باإلقامة المنزلية
وتبعًا ألحد  .باإلضافة إلى فرص العمل غير المباشرة %  من سكان أرياف المحافظة،7عمل مباشرة لحوالي 

ا دخلهأن السياحة زادت رى ت% من األسر الريفية في هذه المحافظة، 14أكثر من  فإن االستطالعات
 وألمانيا والمملكة المتحدة وروسيا وهولندا من اليابانويزور هذه المنطقة سياح  .4المعيشي امستواه وحسنت
ذا .وغيرها إلى تشير الدراسة  فإنه، سرعلى زيادة دخول األ ؤشرمكمقدار إنفاق السياح ومدة إقامتهم  خذناأ وا 

ليالي  (9-1اإلقامة المنزلية على أماكن اإلقامة األخرى، ويقضون عادًة )  يفضلونمن السياح % 97 أن
                                                 

1
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دوالر لكل شخص بالنسبة للسائح  99.7كل شخص بالنسبة للسائح األجنبي ور لدوال 97بمتوسط إنفاق 
  .1المحلي

نسبيًا على هذه المحافظة ومع ذلك استطاعت أن تشكل  اً وما يلفت النظر أن السياحة تعتبر نشاطًا حديث
أصحاب األسر للدخل، ولكن ليس بدياًل عن الزراعة، حيث تشير الدراسة إلى أن كثيرًا من  اً إضافي اً مصدر 

يستخدمون الدخل من السياحة كضمان ضد مخاطر العمل الزراعي وليس بدياًل عنه. ولكن حتى نكون 
% من 97حيث يرى  منصفين البد من القول أن السياحة قد أثرت على العمل الزراعي لدى بعض األسر،

العمل الزراعي بحد ذاته، حيث  األسر في السياحة الريفية بدياًل عن العمل الزراعي، ولكن السبب في ذلك هو
ي التوجد تاعي ومن المخاطر المصاحبة له والبدأت هذه األسر تعاني من انخفاض األرباح من العمل الزر 

عادًة في النشاط السياحي. كما دعمت نسبة أخرى هذه الفكرة ولكن بشكل مختلف نوعًا ما حيث رأت عديد 
ياحي إلى النشاط الزراعي وذلك من خالل استخدام عوائده في من األسر أهمية السياحة في تمرير الدخل الس

كما لوحظ اهتمام العديد من األسر بالنشاط الزراعي نظرًا لما لألخير من  ،2شراء البذور واآلالت والمعدات
كسب دخل إضافي وأحيانًا غير متوقع من زيارة باإلمكان حيث  ،أهمية على ما يسمى السياحة الزراعية

 وجوالتهم ضمن هذه المزارع، وشرائهم للمنتجات الزراعية واليدوية.  األسر رعالسياح لمزا
إال ، 3عن األعمال الزراعية للعمل في األعمال السياحية فقط من األسر تخلت %12.1نشير أن  وأخيراً 

ي منها يحدث ف اً لنوع من السياحة يتركز في فصل الصيف إال أن جزءا أنه ورغم أن القسم األكبر من هذا
موسمية وتتركز كما هو معروف أن معظم األنشطة الزراعية ًا ألنه الشتاء، وهذا له تأثير إيجابي حتمًا نظر 

 لذلك يمكن أن تشكل مصدر جديد للدخل خارج المواسم. ،عادًة في فصل الصيف
 الدروس المستفادة من توظيف السياحة الريفية في تحسين مستويات المعيشة:  -5
ما  جال تحسين مستويات المعيشةلتجربة الهندية أن توظيف السياحة الريفية في محظنا من خالل اال -7-2

ن. وهو ما يمكن االعتماد و كان له أن ينجح دون برامج التدريب والدعم التي حصل عليها السكان الريفي
عليه في سورية نظرًا ألن خصائص السكان الريفيين في سورية تتشابه مع خصائص السكان الريفيين 

في حال وجود الخبرات البد من أن تسهم برامج حتى الهند من ناحية تدني الخبرات والمهارات و في 
 اً مناسب اً كما نالحظ أن أنشطة السياحة الريفية كانت مكان المقدمة. دماتالتدريب في تحسين نوعية الخ

هذا يعني أنها للعمل للجميع مع اختالف مهاراتهم حيث وظفت عمال نظافة وحراسة واستقبال ..الخ. و 
حملت فرصة مناسبة للعمل ألصحاب المستوى المتدني من التعليم والخبرات وصواًل إلى أصحاب 

أن تشكل وحدات اإلقامة  يمكن . كما الحظنا من التجربة الهندية كيفالمستويات المرتفعة منها
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ي، لذلك يمكن دخل مناسب ألهالي الريف والذين يعتمدون على الدخل الزراعي بشكل حصر  المنزلية
أن نشطت هذه الوحدات في ريفنا السوري أن تساهم في تحسين دخول األفراد بشكل واضح وتحسين 

 مستوى معيشتهم.
يستحق التطبيق في سورية نظرًا لقدرته على تجاوز العقبات  اً برنامج  TRPAP تربابيعتبر برنامج  -7-1

من أثر على تنشيط السياحة الريفية من ولما له  التي يمكن أن تقف في وجه تنمية السياحة الريفية.
وما يلفت النظر أن برنامج ترباب ساعد في  ي يقدمها.تدريب والدعم المادي والتقني والتناحية برامج ال
في توريد إنتاجهم  وساعدهمفي برامج السياحة، ومن ثم إدراج مزارعهم ية السكان الريفيين تحسين إنتاج

 يرتبط عملها بالسياحة بشكل عام.للمنشآت السياحية والمنشآت التي 
وهنا نشير إلى نقطة هامة وهي اإليجابية التي تعامل بها السكان الريفيون مع برنامج ترباب والتي ال 

التعامل مع أي جهة تسعى إلى جمع سبق اإلشارة، والذي يقلقهم كما عادًة يتحلى بها السكان الريفيون 
اللتزام والمصداقية الذين أظهرهما هذا البرنامج. وهذا األمر المعلومات. وقد جاءت هذه اإليجابية من ا

الفردية ولكن يحتاجون لجهة مفيد جدًا بالنسبة لواقع السوري، فقد نجد لدى الكثيرين روح المبادرة 
 موجهة لها.حاضنة لهذه المبادرات أو على األقل 

ف، نتيجة شعورهم بأهمية السياحة ما يميز التجربة المغربية أنها بدأت بمبادرة فردية من سكان الري -7-9
ساهم في تشجيعهم الستقبال السياح والتقبل االجتماعي  منالريفية بالنسبة لهم، وهذا الشعور هو 

حيث يجب أن تكون األهمية األولى لوجود مبادرات للسائح، وهو أمر ضروري بالنسبة للريف السوري، 
أكدت تجربة كما  .جود السياح في مجتمعاتهمفردية والتي إن وجدت ستساهم في تقبل سكان الريف و 

طراف المختلفة ن تنجح هذه التجربة دون تعاون األالسياحة الريفية في المغرب أنه ما كان من الممكن أ
أن السياحة كما محلي. مجتمع خاص و قطاع و طات محلية ومنظمات غير حكومية من وزارات وسل
نظرًا  يمكن أن يتم تبنيها بسهولة في الريف السوريفي المغرب  اعتمدتمعية التي الثقافية والمجت

ساعد إلى حد كبير في األمر الذي ي، السوري والمغربي الريفينللتشابه االجتماعي واالقتصادي بين 
 .تحسين واقع الريف السوري

إال أن  ،يتخوف الكثيرون من أن يكون النتشار السياحة في الريف أثر على تراجع العمل الزراعي -7-9
على تقليل المخاوف بشأن تراجع العمل الزراعي مع انتشار أنشطة السياحة تساعد ة التركية التجرب

% من 12.1غم ازدهار أنشطة السياحة الريفية ولم تتخلى إال ر الريفية. حيث أن العمل الزراعي استمر 
وليس  األسر لى ضعف عائدية هذا العمل لدى هذهاألسر عن عملها الزراعي وقد يكون هذا عائدًا إ

طرح هذا األمر في استبيان المنطقة الساحلية، وستظهره  وقد سعينا إلى النشاط السياحي.انتشار بسبب 
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إلى أنه كثيرًا ما تم استخدام عوائد السياحة في . كما أشارت التجربة التركية الحقاً  الدراسة العملية
  ستبياننا.تحسين مدخالت العمل الزراعي، وهذا أيضًا ما حرصنا على طرحه في ا
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 : دور السياحة الريفية في التنمية االقتصادية:لثالثالمبحث ا
من خالل أثر المضاعف والذي أشرنا يمكن أن يكون لصناعة السياحة أثر كبير في التنمية االقتصادية 

ة العاملة وتحسين توظيف عدد كبير من القو كأثرها في كثير من األمور  لوحظحيث له في الفصل األول، 
الشبكات االجتماعية وتخفيض وفيات األطفال وتحسين الشبكات الصحية ومكافحة األمراض السارية في كثير 
من األماكن، وتأمين العائدات الحكومية للحكومات المحلية وبالتالي تحسين مستوى اإلنفاق الحكومي على 

 المستويات المختلفة.
أن تساهم في تطوير االقتصاد الريفي وزيادة مستويات الدخل من خالل  وبشكل عام يمكن للسياحة الريفية

 ما يلي:
 .العاطلين عن العمل ولألشخاص الذين يعملون جزئياً  خلق فرص العمل لألشخاص الريفيين - أ
فتح سوق جديدة للمنتجات الريفية من بيض وخضروات و فواكهه وغير ذلك، والتي تنتج من  - ب

 المزارع. قبل السكان الريفيين وأصحاب
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل المطاعم الفردية أو الصغيرة وأماكن بيع األعمال اليدوية  - ت

 وغيرها.
تأمين موارد للحكومة، فمع الوقت ستتطور األنشطة السياحية الريفية وتتمكن الدولة من فرض  - ث

ومي وبالتالي كضرائب عليها ومن الطبيعي أن تمكن  هذه الضرائب من تحسين اإلنفاق الح
 .تنمية االقتصاديةتحسين مستوى ال

بالتنمية االقتصادية، حيث  يعاني الريف في سورية بشكل عام من مجموعة من المشكالت المرتبطةهذا و 
% فقط من سكان الريف،  77.74كم فقط بالنسبة لل  7الحظ أن الخدمات الصحية تتواجد في دائرة قطرها ي  

% فقط 71 في مقابل%، 42الذين يستفيدون من نظام المياه العام حوالي كما وصلت نسبة سكان الحضر 
% من السكان الريفيين ليس لديهم دورة مياه مقابل 21.17وكما أن نسبة ، من المستفيدين من سكان الريف

. كما تزداد احتماالت الفقر لدى األسر التي يعمل أربابها في عمل يدوي 1% في المناطق الحضرية1.94
 ،النشاط المهيمن ضمن المجتمعات الريفيةالزراعة  وتعد .2باألسر الذي يعمل أربابها في عمل مكتبي مقارنة

بعد يوم مع انخفاض الرقعة الزراعية وازدياد  اً وهو النشاط الذي ينخفض عائده يوم ،وخاصًة لدى األسر الفقيرة
لزراعي فقط كوسيلة للتنمية االقتصادية في االعتماد على النشاط ا يمكننا أن ندرك أنالكثافة السكانية. لذلك 

 هاالسياحة الريفية نظرًا ألنى، من بينها هنا خر أ ةطنشأوالبد من البحث عن لم يعد كافيًا بحد ذاته،  الريف
 محل دراستنا.

                                                 
1

 153 ،مصدر سابق، ص 2114-6991الفقر في سورية .الليثي، هبة، 
2

 88السابق ،ص  مصدرال.  
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 :Nicaraguaدور السياحة الريفية في التنمية االقتصادية في نيكارغوا -1
 Community-Based Tourismوظفت السياحة المجتمعية تعد نيكارغوا خير مثال على الدول التي 

حيث تعتبر هذه الدولة من أفقر دول أمريكا الالتينية والتي تعتمد في صادراتها على القهوة  ،في خدمة الريف
حيث تعتبر القهوة مادة حيوية لالقتصاد من حيث مساهمتها في الصادرات وتأمين فرص  بشكل رئيسي،

سعي السياح حول العالم  عبرما بعد في الجذب السياحي  ومن خالل دورها في العمل والقطع األجنبي.
 لالطالع على طريقة إنتاج القهوة، باإلضافة إلى سعيهم لالطالع على حياة المجتمع المحلي الريفي. 

، تأثير كبير في اقتصاد 1112و 2441أسعار القهوة في الفترة  العالمي في نخفاضاالوقد كان ألزمة 
سوى أن يغطي  آنذاك % ، ولم يستطيع السعر72حيث انخفض متوسط أسعار القهوة بمقدار لدولة.هذه ا

. األمر الذي ساهم في ارتفاع معدالت الفقر نتيجة تأثر الكثير من منتجي القهوة الصغار 1تكاليف اإلنتاج
زمة للتنمية والسيما في وضع الحكومات أمام عبء تأمين الموارد  الال مما، بذلك  والعاملين في هذا المجال

، لذلك تم البدء بالبحث عن فكرة جديدة لمساعدتهم حتى والتي تعتمد بشكل كبير على القهوة مناطق األرياف
، وتمثلت هذه الفكرة بشكل رئيسي في إدخال أنشطة السياحة نتاج القهوةإال يبقوا معتمدين بشكل أساسي على 

 الريفية.
أجل العيش )حيث يعتبر األرز والبقوليات مصدر من  ف نيكارغواري معظم العائالت في تناضلحيث 

 ما تزالو  ،الغذاء الوحيد لها ومعظم المزارعين ال يأكلون الدجاج إال نادرًا وعادًة ال يأكلون اللحم والسمك(
ها العديد من األسر ليس لديو أدوات المنزل األخرى األساسية، أو غيرها ثالجة العديد من العائالت ال تملك 

ن وجدت فإن كثير  كذلك بالنسبة لألسر التي  ليسمنها تكون خارجية، ولكن األمر  اً حمامات ومراحيض وا 
 . 2استفادت من السياحة الريفية، حيث أصبح لديها حمامات ومراحيض داخلية وذلك لتلبية احتياجات السياح

، ةغير معبد هاوهنالك الكثير منالعديد من الطرق الرئيسية في الريف غير مخدمة بالكهرباء كذلك تبقى و 
من  الكثير ، فإن. وبالنسبة للمستوى التعليمي3في كثير من القرى باإلضافة إلى عدم توفر الهواتف الثابتة

بالنسبة للقرى  ها على تعليم إال لفترات محدودة وذلك بسبب الظروف االقتصادية ولكنؤ األسر لم يحصل أبنا
كون هذه الظروف مماثلة، بل حصل أبنائها على تعليم ومتطلبات حياة ال تالسياحة الريفية  تتبن التي

 . 4أفضل

                                                 
1
.HÖCKERT,E, Sociocultural Sustainability of Rural Community Based Tourism, Case Study of Local Participation  

in Fair Trade Coffee Trail, Nicaragua, Lapland University Press,2009, P54 
2
 .PUTNAM, R, H,  Meaning and progress in fair trade movement , Submitted to the Department of Geography and 

the Faculty of the Graduate School of the University of Kansas in Partial Fulfillment of the Requirements for the 

Degree of Master of Arts, p101 


قد نجد في ه خلوي لكل فرد، مع اإلشارة إلى أنولكن ما يلفت النظر وجود هاتف خلوي واحد على األقل لكل منزل وفي بعض المنازل قد نجد هاتف  

 بعض المنازل الهاتف الخلوي قبل المياه النظيفة ودورات المياه
3
 .Ibid,  p102 

4
 .Loc.cit 
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 7بين  ت ماشارك مع بداية مبادرة تطوير السياحة الريفية، تم إشراك أربعة مجتمعات في هذه السياحة،ف
ت عائلة من المجتمعات األربعة في التنمية السياحية عبر تقديم الخدمات السياحية والسيما خدما 22إلى

وخضعت األسر المحلية والمرشدين السياحيين ، 1اإلقامة، باإلضافة إلى شابين في كل مجتمع عمال كمرشدين
مساهمة هذا أصبحت ألنواع متنوعة من التدريبات خالل السنوات الالحقة للمبادرة. وفي فترة قصيرة نسبيًا 

د ساهم في نيكارغوا، مع اإلشارة إلى أنه ق% تقريبًا من الناتج المحلي اإلجمالي ل27النوع من السياحة حوالي 
قليمية. و دولي لونتنمية هذه السياحة ممو   ن ومنظمات غير حكومية محلية وا 

 وخالل السنتين األولى والثانية تم التركيز على تقديم التدريب، وخاصًة في مجال إعداد الطعام واللغات،
ومهارات  والثقافة والجغرافية ل حصاد البن والتاريخكما أن األدلة السياحيين خضعوا لدورات تدريبية في مجا

. وقد حصلت العديد من العائالت على 2التحدث أمام السياح، وذلك من أجل وقوفهم بثقة أكبر أمام السياح
 ه من خالل عائدات السياحة. ءد أعباوالتي كانت تسد  المرتبطة بها االئتمان الالزم لالستثمار في البنية التحتية 

، ومن ثم شخص 2111أكثر من هذه المواقع ، حيث زار  1111لمشروع فعليًا في أواخر عام بدأ ا
. وقد تضمنت األنشطة السياحية، أنشطة اإلقامة وزيارة مزارع 1117و 1119تضاعف هذا العدد بين عامي 

، (Faces behind the coffee cupالبن )حيث تضمنت الخطة التسويقية عبارة وجوه خلف فنجان القهوة
والسير في المناطق الريفية الطبيعية والتعرف على  المزارعوذلك لمشاهدة طريقة زراعة وحصاد البن وزيارة 

. وهنا نشير .Natural Medicineاألعمال التي تقوم بها األسر باإلضافة إلى التعرف على الطب الطبيعي 
الذين العديد من السكان  لرغم من وجودوبا ،أن هذا النوع من السياحة يحتاج إلى االتصال باإلنترنت إلى

اليجيدون التعامل مع اإلنترنت وخاصًة البريد االلكتروني، اال أنهم استطاعوا التواصل عبر البريد اإللكتروني 
ريع القهوة تدير مشا بإنتاجوهي منظمة للتعاونيات خاصة ) CECOCAFENمنظمة من خالل مساعدة 

كان النهيار أسعار القهوة بداية االنطالق الحقيقة و  2447في عام سيسها تم تأ ،السياحة المجتمعية والريفية
تسمح السياحة للمزارعين بالحصول على فرص  سعت هذه المنظمة لتشجيع السياحة الريفية، بحيث لقد. (لها
مزارع القهوة والتعلم أكثر عن  فرصة لزيارة CECOCAFEN، حيث تقدم هميدة في األسواق وتنويع دخلجد
اإلقامة في مزارع القهوة واكتشافها عبر ما يسمى مرشد و والمرتبطة بالريف، القهوة والمهن اليدوية  جإنتا

 . Community Guideمجتمعي 
. حيث أكد سكان 3البقاء في أراضيهم حتى خالل األزمات علىالمزارعين  السياحة مساعدة وقد استطاعت

إلى المدينة والى الدول األخرى في فترات األزمات كما أنهم المناطق الريفية أنهم ليسوا مضطرين اآلن للهجرة 
دوا مضطرين إلى إرسال شبابهم وحتى أطفالهم إلى كوستاريكا والدول األخرى من أجل العمل الموسمي و لم يع

                                                 
1
 .Ibid, p55 

2
 .HÖCKERT,E, Sociocultural Sustainability of Rural Community Based Tourism, Op.cit, p75   

3
 .Ibid,p105 
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، وتأمين حصول خارج المواسم الزراعية، كما ساعدت هذه السياحة الكثير من األسر في دفع تكاليف المدرسة
دمان ي  كان . كما على تعليم مقبول على األقلاألطفال  الحظ في نيكارغوا انتشار ظاهرة العنف األسري وا 

 .1السلوكيوجد لديها مثل هذا  الكحول، ولكن األسر المسؤولة عن استقبال السياح ال
حيث سجل  اوحضارته السياحة أثر اجتماعي ونفسي من خالل زيادة فخر هذه العائالت بثقافتهكما كان ل

مختلف، حيث اليوم نعلم أن كل  شيء ولكن األمر اآلن حد المزارعين ما يلي" في الماضي اعتقدنا أننا الأ
 المقصود هنااألشجار ومزارع البن وكل شيء حولنا يستطيع تحقيق الكثير.....لدينا الكثير لنريهم إياه )

 .2السياح("
أو راد الذين استطاعوا العمل كمرشدين سياحيين أن األفهو  مشاريع السياحة الريفية في نيكارغواوما يميز 

التي أجرتها . وفي إحدى المقابالت ، واستمروا في العمل الزراعيبائهمآفي مزارع  في السياحة بشكل عام، بقوا
في  الدراسةفي منهم رغبته  العديدأكد  الذين يعملون في السياحة،مجموعة من الشبان إحدى الدراسات مع 
لم و  ،3اسة التنمية السياحية أو الهندسة الزراعية، ومن ثم العودة بعد ذلك إلى مجتمعاتهمالجامعات، وفي در 

الهجرة عن القرية للدراسة والعمل  الشباب تدور حولم حالأ تكذلك في السابق حيث كاناألمر يكن 
ن تفسيره يص. وهذا ما حاول بعض المختإليها الرغبة في العودة الحقاً  أغلبهميكن لدى  لمو  ،واالستقرار

والتدريبات أثر نفسي على شبان هذه للدراسة حيث كان ، وزيادة الفخر بالتمكين النفسي لسكان هذا المجتمع
بعض الشبان  ير واقع كثير من الشبان، فعلى سبيل المثال أشاريتغ جتمعات، فقد استطاعت هذه الدراسةالم

 .4ملدورات تعليمية باللغة االنكليزية غير حياته مأن خضوعه
، حيث تشير والتسويق لها تشجيع هذه السياحةفي ظمات غير الحكومية الفضل األكبر وقد كان للمن
من خالل منظمات غير حكومية ومنظمات أخرى إلى المناطق الريفية  % من السياح أتوا41اإلحصاءات أن 

 .5مثل المنظمات الطالبية كما هو حال سياح شمال أمريكا
 الواليات المتحدة األمريكية وآليات التفعيل : دور السياحة الريفية في -2

في عقد التسعينات  ريكيةفي الوقت الذي عانت فيه العديد من المناطق الريفية في الواليات المتحدة األم
، حيث وذلك من خالل السياحة استطاعت مجتمعات ريفية معينة أن تحقق معدالت النمو، من الركود

ر لهذه المجتمعات من توسع في األعمال التجارية وخلق فرص عمل استطاعت السياحة أن تقدم الكثي
أقل عرضة لموجات الصعود والهبوط كما هو  هتنويع االقتصاد مما يجعلللعاطلين والموظفين بشكل جزئي و 
كما أن التوسع في  ،ين على األكثراثنتد على نشاط أو صناعة واحدة أو الحال بالنسبة لالقتصاد الذي يعتم

                                                 
1
.Loc.cit 

2
.PUTNAM, R, H,  Meaning and progress in fair trade movement, Op.cit, p110 

3
 .HÖCKERT,E, Sociocultural Sustainability of Rural Community Based Tourism, Op.cit, p 70 

4
 .Ibid, p 75 

5
 .Ibid, p105 
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سيؤدي إلى زيادة عائدات الضرائب بحيث تصبح الحكومة قادرة على زيادة الذي ستحققه السياحة، األعمال 
 الخدمات العامة. 

في الواليات المتحدة  وبشكل عام يمكن القول بأن السياحة أثرت بشكل كبير على االقتصاد الريفي
والمكاسب  موعة من األمورتم استخالص مجفيها مقاطعة  922، فمن خالل دراسة أجريت على األمريكية

تحفيز نمو االقتصاد المحلي على كل من أن تحققها للمناطق الريفية، االقتصادية التي يمكن للسياحة 
 من خارج هذه المناطق لإلنفاق على السلع والخدمات المنتجة محلياً  ، من خالل استحضار األموالاألصعدة
لمتطلبات السائح وتعزيز قيام الخدمات  والمياه استجابةً  وتطوير البنية التحتية كالطرق العامة ،في الريف

المقاطعات الريفية التي تقدم معدالت التوظيف في المختلفة وزيادة معدالت التوظيف، حيث تشير الدراسة أن 
كما . 1ضعف معدالت التوظيف في المناطق األخرى التي ال تقدم مثل هذه الخدمات تبلغالخدمات السياحية 

عامًا  77( وحتى 79-17)( و 19-21ئات العمرية المختلفة )توفير فرص عمل للفأن يتم دائمًا  من المتوقع
هي األوفر حظًا والتي تستحوذ على النصيب األكبر من عامًا ( 79-17الفئة العمرية )وقد تكون ، وما فوق

ليمي أعلى من المناطق مستوى تعا في المناطق التي تقدم الخدمات السياحية لديه هأنكما  معدالت التوظيف.
مقارنة درجة البكالوريوس حملة أكبر من  نسبةو  ان دون تعليم ثانوي،أقل من السك نسبةلديها  كما ،األخرى

سنة أو أكثر على شهادة  17% من  السكان من  عمر 24.1وسطيًا  ، حيث حصل 2المناطق األخرىب
يمكن االعتماد على عدد األطباء و . 3ى% في المناطق األخر 29.7سنوات أو أكثر( مقابل  9جامعية ) 

سجلت مناطق الترفيه مستويات صحية وخدمات طبية حيث الخدمات الصحية،  علىومعدل الوفيات كمؤشر 
 19.9مواطن ، مقارنًة بل  21111طبيب لكل  219كان لديها  1119المناطق األخرى، ففي عام  منأفضل 

ومعدل الوفيات أقل بل  خدمات السياحية،الال تقدم  مواطن في المناطق األخرى التي 21111طبيب لكل 
رفاهية أعلى مستويات  سجلت مناطق الخدمات السياحيةبشكل عام و  .4% مقارنة بالمناطق األخرى21
 . 5من المناطق األخرى %19بل

وهي أحدى المقاطعات التي تبنت  ،في واشنطن  Wayneعلى مقاطعة واينأجريت كما أكدت دراسة 
مع بداية تضمين  1111دوالر عام  12111من  ارتفعت عائدات الحكومة المحلية بأن   ،يفيةالسياحة الر 

( حصر اآلثار 9-1جدول رقم)الوسنحاول عبر . 11116دوالر عام  161726111إلى  السياحة الريفية
، North Dakotaفي منطقة نورث داكوتا االقتصادية ألحد األنشطة السياحة الريفية )مهرجان مراقبة الطيور(

                                                 
1
 .REEDER, R,J, BROWN, D, M, Recreation, Tourism And Rural Well Being, Op.cit, p111 

2
 .Ibid, p14 

3
 .Ibid, p22 

4
 .Ibid, p25 

5
.MARCUM, C, The Case for Tourism Development in Wayne County, West Virginia University Extension,2009, p4 

6
 .Ibid, p3 
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 .، وذلك بهدف إظهار اآلثار المباشرة وغير المباشرة لنشاط سياحي في بيئة محلية1119 وذلك في عام
( أثر السياحة على كافة األصعدة من تنشيط الخدمات التجارية وقطاع 9-1الجدول) حيث نالحظ من خالل 

 االتصاالت والخدمات االجتماعية وغيرها.
 دوالر((القتصادية لمهرجان مراقبة الطيور( يظهر اآلثار ا4-2جدول رقم)

 اإلجمالية اآلثار اآلثار المباشرة االثار غير المباشرة اآلثار االقتصادية
 28283 0 28283 االتصاالت والخدمات العامة

 198145 88880 108265 تجار التجزئة
 28377 0 28377 التمويل والتأمين
 168205 158181 18024 الخدمات التجارية
 168470 18300 158170 مستويات المعيشة
 28030 365 18665 الحكومة المحيية
 58581 0 58581 **القطاعات األخرى

 648091 258726 388365 اإلجمالي
 ,HADOUR, N,et al, Assessing the Economic Development of Nature Tourism, Great Plains Studiesالمصدر:

University of Nebraska, Lincoln , 2005, p290  

 أثر السياحة الريفية في جنوب إفريقيا وآليات التفعيل: -3
ريقيا تعتبر من % من سكان جنوب إفريقيا في األرياف، وعلى الرغم من أن دولة جنوب إف 91.7يعيش 

 إال أنها تعاني من سوء توزيع الدخل  ( per capitaالمتوسط )حسب نصيب الفرد فوقالدول ذات الدخل 
تعاني من انخفاض فرص العمل ومستويات التعليم والصحة و . 1بدرجة كبيرة والسيما في المناطق الريفية

منح فرصة للجميع  والماء النظيف في األرياف، لذلك كان من أهم أهداف الحكومة في جنوب إفريقيا
 عزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية فيها.تللسياحة للمساهمة في ا
وهي ، kwazulu Natal استطالع أثر السياحة الريفية في محافظة كوزلو نتال ض الباحثينبع وقد حاول
يغلب عليها الطابع الريفي. وهو األمر الذي جعل قيرة جدًا في جنوب إفريقيا و المحافظات الف تعتبر من
ية االقتصادية. مشاكل االقتصادية وكأداة محتملة للتنماليتطلع للمشاركة في السياحة كوسيلة لحل  مجتمعها

هذا ويختلف واقع هذا الريف عن األرياف األخرى في جنوب أفريقيا من حيث معدالت الفقر والتنمية حيث أن 

                                                 


 . حيث تم استخدام نموذج المدخالت والمخرجات. 
**

 .الزراعة، التعدين، التصنيع، الخدمات االجتماعية 
1
 .GOPAUL, M, The Significance of  Rural Areas In South Africa for Tourism Development Through Community 

Participation with Special Reference toUmgababa, A RURAL AREA LOCATED in THE PROVINCE of  Kwazulu-

Natal, Submitted in Fulfillment of The Requirement For The Degree of Master of Arts, University of South Africa, 

2006 , p20  
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تشكل لهم المصدر الرئيسي لكسب العيش باإلضافة إلى اعتمادهم  التيأغلب السكان يعملون في الزراعة و 
 .1اًة لتحقيق االستقرار االقتصادي لهذه المنطقةالسياحة أد منعلى المساعدات الحكومية، األمر الذي جعل 

هذا وتسيطر على كوزلو نتال بيئة اجتماعية واقتصادية متخلفة حالها حال مختلف المناطق الريفية 
الضعف في البينة التحتية وقلة ، و قلة فرص العملو  هجرة الشبابمن حيث تواجه مشكالت اقتصادية مختلفة 

ت كوزلو نتال البحث عن طريقة للحصول على العوائد التي تتحول إلى فرص االهتمام الحكومي. لذلك حاول
، ولكن يمكنها أن تعتبر أداة بسهولة سياحة حل مشكالت المجتمعات الريفيةال يمكن للعمل ودخل، وبالطبع 

يتم لهذه المجتمعات وخاصًة أنها صناعة نظيفة نوعًا ما ويمكن أن  اً فعالة من الناحية االقتصادية  ومحرك
 .2تنميتها من قبل المجتمعات الريفية بمفردها

، حيث وصلت معدالت البطالة 1111هذا وقد بلغت الصعوبات في كوزلو نتال ذروتها في عام 
% وأغلقت معظم المشاريع فيها وهاجرت العديد من العائالت منها، ومع إدخال السياحة إليها 71إلى 

سيما عبر برامج السياحة المجتمعية والتي تعتبر أحد أهم أنواع ، وال3استطاعت مواجهة الكثير من مشكالتها
وسببًا وشكلت المشاريع السياحية مصدرًا هامًا  السياحة في جنوب إفريقيا ويعتمد عليها المجتمع بشكل كبير،

د فرص العمل هذا ويختلف عد للعمالة واالستثمار في البنية التحتية كالطرق واالتصاالت والخدمات الطبية.
 171الحدائق الوطنية على سبيل المثال تبعًا لحجم المشاريع وطبيعتها، حيث توظف التي تخلقها السياحة
بين ما  فرصة عمل تعيل 71111كما استطاعت بعض المحميات الطبيعية خلق  شخص لكل هكتار،

بعض  يشكو يكون العائد من السياحة للبعض ليس بالكبير نسبيًا، فقد وقد. 7111114 إلى  911111
العاملين في المشروعات السياحية في كوزلو نتال من ضعف األجور التي يحصلون عليها، ولكن بالطبع 

 من وضع األشخاص الذين ال يحصلون على عمل سياحي.بكثير حالهم أفضل 
من  المصدر األول للمشترياتل يشك  السياح  من كون  تأتي أهمية السياحة بالنسبة لكوزلو نتالو 

تشكل هذه و . 5في جنوب إفريقياالمشاريع لكثير من  أو دخالً  اً السياحة موردتؤمن لمحلية، كما المنتجات ا
الريفية بيئة مناسبة للمنشآت السياحية الصغيرة في هذه المناطق لتقدم مجموعة من خدمات اإليواء  المناطق

ليس كفرص عمل فحسب بل  كبيرة في جنوب إفريقيا، اً واإلرشاد السياحي. كما تشكل الحدائق الوطنية فرص
تساهم في الحفاظ على البيئة  على سبيل المثال والتي ال SNAPففي حديقة سناب في مجاالت أخرى. 

النفقات المنفقة من قبل هذه الحديقة حيث ، أيضاً  الطبيعية فحسب بل في إنعاش االقتصاد المحيط بها
ت االقتصادية المختلفة مثل اإلنشاءات والتصنيع إيجابية على القطاعا )الرأسمالية أو التشغيلية( لها أثار
                                                 

1
.Ibid, p2 

2
 .loc.cit 

3
 .Ibid, p32 

4
 .SHACKLETON, C, M, The Importance of Dry Woodlands and Forests in Rural Livelihoods and Poverty 

Alleviation in South Africa,  p14 
5
.Loc.cit 
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فمن خالل قياس األثر  ،ي الناتج اإلجماليف تهامساهملالتجارية....الخ، باإلضافة والنقل والخدمات 
عبر نموذج المدخالت والمخرجات، تم التوصل إلى أنه مع كل إنفاق من النفقات لهذه الحدائق، االقتصادي 

 وقد. راند تقريبًا لكل واحد راند مستثمر 1.7جديدة للمشروعات، حيث ينتج  الرأسمالية يتوقع خلق فرص
راند )تقريبًا 111 بما يعادلمليون دوالر( من النفقات الرأسمالية 14.7مليون راند )تقريباً  191مساهمة  كانت
اشرة و فرصة عمل مب 1,586هذه النفقات  تلقخ، كما 1مليون دوالر( في الناتج المحلي اإلجمالي 11.1

مباشرة  ( فرصة عمل2,664)حسب أثر المضاعف( أي ما مجموعه ) فرصة عمل غير مباشرة 1,078
 .وغير مباشرة

 الدروس المستفادة من دور السياحة الريفية في التنمية االقتصادية: -4
أظهرت تجربة نيكارغوا تباين مستوى التعليم والصحة والنواحي االجتماعي بين األسر العاملة في  -4-1

احة وغير العاملة فيها، لذلك يمكن للسياحة الريفية في سورية أن تساهم في تحسين المناطق الريفية السي
واقع كثير حيث استطاعت عبارة بسيطة مثل "وجوه خلف فنجان القهوة"، أن تحسين  ،األقل نموًا نسبياً 

مكننا االستفادة من تجربة يكما  .في نيكارغوا وخاصة المناطق األقل نموًا نسبياً  من المجتمعات الريفية
نيكارغوا وخاصًة من مبادرة تطوير السياحة الريفية، وكيف تم إشراك أربعة مجتمعات في هذه السياحة، 

اختيار مجموعة من المجتمعات في الريف السوري واالستعانة بالجدول الزمني الذي  انيمكنحيث 
تركز على منطقة معينة تتصف  سويقيةاستخدامه البرنامج وتقديم التدريبات الالزمة ووضع خطة ت

  .اتمعينة والترويج لهذه الميز  اتبميز 
معات العاملة في السياحة، كما هنالك عامل مهم في تجربة نيكارغوا وهو العامل النفسي لدى المجت

حيث ساهم عملهم هذا في التمكين النفسي لهم، حيث أظهر شبان هذه المجتمعات تمسكهم بمزارعهم 
ها، وهو األمر في غاية األهمية بالنسبة للريف السوري فإن نجحنا في ذلك فقد ضمنا خلق وعودتها إلي

 ال يوجد لديها نزعة نحو المدينة. فهامجتمعات الريفية متمسكة بري
ت تؤكد تجربة الواليات المتحدة األمريكية الفروق الجوهرية بين المناطق التي ال تقدم الخدما -4-2

لتقدم مثل هذه الخدمات، حيث  يلتالسياحية والمناطق األخرى ا أفضل  ةتعليمي ياتاألخيرة مستو  تسج 
إخراج العديد من المجتمعات على السياحة الريفية  قدرةحيث تظهر هذه التجربة  وخدمات صحية أعلى.

الريفية من الركود، وكيف استطاع نشاط مثل مهرجان مراقبة الطيور والذي ال يتعدى األربعة أيام أن 
فيه. وهذا  المباشرة على المجتمع الصغير الذي حدث ثير من اآلثار االقتصادية المباشرة وغيريحقق الك

                                                 


 راند 7.8دوالر تعادل  1.  
1
 .SANPARKS: Economic Impact Assessment, Executive Summary, Urban e-con development economics, 

2008,Pvii 
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للريف السوري أمام السياح، لذلك يدل على تقصير في إظهار الموروث الثقافي واالجتماعي والتاريخي 
  البد أن تتركز الجهود على إظهار هذا الموروث.

وخاصًة برامج السياحة  ا تجربة رائدة وجديرة باالهتمامتعتبر تجربة كوزنتال في جنوب إفريقي -4-3
لتشابه الخصائص االقتصادية  نظراً ويمكن االستفادة منها . واهتمامها بالحدائق الوطنيةفيها  المجتمعية

والتي تضررت بشكل كبير بعد  واالجتماعية المحيطة بها مع خصائص المنطقة الشرقية في سورية
السياحة المجتمعية بعامة و السياحة الريفية  لقدرةونظرًا ، 1117عام  موجة الجفاف التي بدأت في

عادة سكانها إليها.يتغيعلى  خاصةب للمجتمع المحلي دورًا كبيرًا في  وحيث كان ر واقع هذه المنطقة وا 
، وهذا السياحة الريفية، وجاء هذا الدور من خالل فهمهم للسياحة الريفية كأداة محتملة لتحسين واقعهم

 .شجعهم على قبول السياحة والسائح ما
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 : دور السياحة الريفية في تمكين المرأة الريفية:رابعالمبحث ال
إلى أن المرأة هي الفئة ، االجتماعية والنفسية التي تتاول المرأة الريفية في الدول النامية تشير الدراسات

ما تكون مهمشة أكثر من الرجال في الظروف  اً ما أنها كثير األكثر تهميشًا واألكثر معاناة من الحرمان، ك
، الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي " أن المرأة هي 2449نفسها. وحسب  تقرير التنمية البشرية لعام 

أنها تسعى الى تنفيذ العديد من المهام داخل وخارج كما . 1أكثر فئة مستبعدة من فوائد التنمية في العالم"
وفي محاولة لحصر المهام واألدوار التي تقوم بها المرأة الريفية يورد" دليل مهندسة االقتصاد والمنزلي" منزل، ال

 :2اآلتية المهام األساسية
دارته والوفاء بحاجات األسرة. -  تدبير شؤون البيت وا 
 .خصوصًا في المراحل األولى من حياتهمو ربيتهم تترعى األطفال وتتطلع بمسؤولية  -
 .في الحقل سواء أكانت مالكة لألرض أو عاملة باألجرتعمل  -
 تشتغل في ميدان الصناعات الريفية مثل صناعة الجبن ومشتقات األلبان....الخ -
 ، وخاصًة المرتبطة منها بالزراعة.تقوم بعمليات التسويق لبعض النشاطات التجارية -

 :3المرأة الريفيةمجموعة من المشكالت التي تعاني منها من خالل ما سبق فإن هنالك 
 ، وهو ما تدل عليه المهام التي تقوم بها.أة ) العمل داخل األسرة وخارجها(الوضع المزدوج للمر  -
، وحتى في حال وصولها لموارد ومؤسسات التنمية والخدماتعدم إمكانية الوصول المباشر إلى ا -

 إليها، فإن وصولها يبقى محدودًا.
نصيب المرأة  نالحظ انخفاضحيث كثيرًا ما ، عليمية والتدريبيةعدم إمكانية الوصول إلى البرامج الت -

كما هو األمر  كمجموعة مستهدفة بالتدريب الفني اإلناثمن فرص التدريب، فغالبًا ال تخصص 
، كما أن ضيق الوقت يعتبر من العوائق األخرى  التي تجعل من غير الممكن للنساء بالنسبة للذكور

 أو الغياب الطويل عن المنزل. أن يذهبن إلى مواقع التدريب
 داخل أو خارج المنزل.المرأة في عملية صنع القرار  يغيب دور -
 لهن. مدرسيترتبط العمالة الزراعية لإلناث بارتفاع نسبة التسرب ال -
، مما يؤدي إلى تتقاضى المرأة وخاصة العاملة الزراعية أجرًا شهريًا أقل من أجر العامل الرجل -

 ا بشكل ملحوظ وخاصًة عندما تعتمد على هذا األجر بالمطلق.انخفاض مستوى معيشته
دراك المرأة لحقوقها القانونية واالجتماعية واالقتصادية. -  عدم معرفة وا 

                                                 
1

 122سابق، ص  مصدر، في سبيل تنمية بديلة المصري، عبد الوهاب. 
2

 127ص سابق، ال مصدرال. 
3

 السابق، نفس المكان. مصدرال. 
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التطبيقات غير الصحيحة للقوانين والتشريعات التي تخص توريث المرأة وحرمانها احيانًا من هذا  -
 .1الحق

من المشكالت المحيطة بالمرأة منها االقتصادي واالجتماعي  مما سبق يمكننا أن نالحظ أن هنالك الكثير
وحتى النفسي، ولذلك يجب العمل على التخلص من هذه العقبات أو تقليصها على األقل، وهذا يتطلب البحث 

 عن نشاط يساهم في تمكين المرأة، وقد تكون السياحة مرشحة لذلك.
( ألف  21119ة السكانية، ففي سورية يبلغ عدد اإلناث )مرأة السورية جزءًا كبيرًا من التركيبالتمثل حيث 

. ومن المرجح أن تكون الفتيات في األسر الفقيرة في المناطق 2% من إجمالي السكان94نسمة أي ما نصيبه 
. وتشهد المناطق الريفية فجوة في النوع االجتماعي 3الريفية من األميات بصرف النظر عن ثقافة رب األسرة

وهو ما يشير إلى أن الثقافة السائدة وليست الصعوبات االقتصادية هي السبب األساسي  .الفقرأكبر من فجوة 
، ص العمل المستقبلية في سوق العملل فر ؤ ما بعد في تضا ، والتي تساهم في4وراء أمية الفتيات في الريف

 .األسر الفقيرة منها في كما أنه كثيرًا ما يكون هنالك عنف أسري ضد المرأة وخاصةً 
أن المرأة تشارك مشاركة هامة في كثير من األنشطة الزراعية إال أن إمكانية حصولها على األراضي ورغم 

دارتها لها تبقى محدودة، حيث أن ملكية األراضي من قبل اإلناث ال تتجاوز  . إضافًة إلى 5% في سورية9وا 
، ث إلى أربع ساعات في جلب المياهأن المرأة الريفية في بعض المناطق الريفية السورية تنفق ما بين ثال

كما أن هنالك فجوة  ،إضافًة إلى عملها في كثير من األعمال التي تحتاج إلى جهد وتستغرق كثيرًا من الوقت
 ما يتعلق بفرص الوصول إلى خدمات الدعم الريفية. فالنساء ال يستفدن على نحو   كبيرة بين الجنسين في

وخدمات االئتمان واإلرشاد وبالتالي ال يتمتعن إال بفرص قليلة لتنمية  يبالتدر خدمات مع الرجال من  متساو  
نتاجيتهن األغلب أن تعمل النساء في األسر أو األعمال المتصلة على ، و 6مهاراتهن وتحسين ظروف عملهن وا 

 ،7% في سورية77نسبة العامالت بال أجر إلى إجمالي العامالت الزراعيات  قدرحيث ت ر،باألسرة دون أج
وحتى عندما تحصل المرأة على أجر فإن أجرها يكون أقل بكثير من أجر الرجل. ففي سورية يقل أجر النساء 

 . 8%92في المناطق الريفية عن أجور الرجال بنسبة 
دراسة عن  قد أشارتف هذا العمل،تعلق بوبالنسبة لعمل المرأة الريفية فإن هنالك العديد من المالحظات ت

% من الوقت المستثمر في 47إلى أن هنالك بعض األعمال تساهم المرأة في   حسب النوعة يعمالة الزراعال

                                                 
1

 6السابق، ص  مصدرال. 
2

 ،. النسبة المئوية من اعداد الباحثة. )باأللف( تقدير عدد السكان المتواجدين في سورية حسب المحافظة والجنس ،4066لعام  اإلحصائيةالمجموعة  .
3

 7سابق ص مصدر، الفقر في سورية. الليثي، هبة، 
4

 .74السابق ، ص  مصدرال. 
5

 .54ص  سابق، صدر م ،حالة الفقر الريفي في الشرق األدنى وشمال أفريقياايداكريستينسين وآخرون ، . 
6

 .5السابق ص  صدرالم. 
7

 .27السابق ص  لمصدرا. 
8

 .السابق، نقس المكان المصدر. 
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العمل المنزلي وذلك كون معظم النساء فئة ، ومع ذلك يصنف قسم كبير من قوة العمل النسائية في 1إنجازها
في الريف ة المرأ . حيث تؤدي كما سبق اإلشارة في الريف يساهمن في العمل لصالح األسرة ولكن بدون أجر

قيام المرأة بعملها التقليدي من تنظيف ورعاية وا عداد ل إضافةً % من العمليات الزراعية، 71حوالي السوري 
% من 91% من وقتها في إحضار مياه الشرب و97 المرأةتقضي  كما. لخبز وكل المتطلبات الالزمة للمنز ال

سيادة ثم فإن تعدد األدوار التي تمارسها ومن  وقتها في شراء احتياجات المنزل، وهذا يعني أنها تعاني من
ما  بعض العادات والتقاليد تزيد فقرها وتخلفها وتساهم في انتشار األمية وعدم قدرتها في اتخاذ القرار في

دورًا كبيرًا في الزراعة وتخفيض حدة الفقر من خالل قيامها بعدد تلعب المرأة السورية  ورغم أن .2يخص األسرة
قدرتها ، ال يعني الموارد والحصول على بعض المنافعلبعض الريفية، إال أن وصولها لجوهرية من األمور ا

 على نطاق كبير. بهاعلى التصرف 
كل ذلك يعني أن المرأة تعاني من ضعف التمكين في كافة النواحي االقتصادية واالجتماعية وحتى 

ومن هنا نؤكد مرة أخرى على دور السياحة  نفس، النفسية، حيث تعاني الكثير من النساء من انعدام الثقة بال
من دور في تمكين من خالل استعراض تجارب العديد من الدول،  ظهر لنافي تمكين المرأة الريفية لما 

 ونفسياً ها كانت لتمكين المرأة ودعمها اجتماعيًا ؤ النسبة إلى العديد من الباحثين فإن أول المزارع التي تم إنشافب
ألسباب اجتماعية كان إنشائها و  2477عام Sordinia سياحة زراعية كانت في سردينا  حيث أول منشأة

 أهمها تمكين المرأة . 
 :3ينبغي وصولها لمايليحصولها على موارد مختلفة، أي  تمكين المرأةويتطلب 

 الموارد البشرية وهي عبارة عن حالة الفرد العقلية والجسدية. -
تتقاضها المرأة، وحيث يجب أن رواتب واألجور التي ال والمدخرات والالموارد المالية تضم رؤوس األمو  -

 .تكون هنالك قروض موجهة حصرًا نحو المرأة
 الموارد االجتماعية وهي عبارة عن العالقات االجتماعية التي تربط المجتمع الواحد. -
 الموارد المادية وتضم البنى التحتية والخدمات. -
 ريفية في نيكارغوا وآليات التفعيل:دور السياحة في تمكين المرأة ال -1

تعاني المرأة الريفية في نيكارغوا من العديد من المشاكل االقتصادية واالجتماعية حالها حال المرأة في باقي 
ي لذدول العالم خاصًة النامية منها، ولكن هذه المشاكل تفاقمت أكثر مع انهيار أسعار القهوة العالمي وا

وهي الفئة األكبر من النساء  بشكل كبير على فئة العامالت الزراعيات االنهيار أثرتحدثنا عنه سابقًا، حيث 
االجتماعية والنفسية وفي جعلها أكثر فقرًا واستبعادًا من المجتمع،  المرأة وساهم في اشتداد مشاكل في الريف،

                                                 
1

صندوق تنمية الموارد البشرية ، لتنمية الموارد البشرية الرابع العربيالمؤتمر  ،سوق العمل محليا ودوليا في واقع المرأة الريفية المشتغلة بالزراعة. 

 .6ص، 2111/ 2/ 15-13، الرياضومنظمة العمل العربية ، 
2

 24السابق، ص  صدرمال. 
3

 4لسابق، ص ا المصدر. 
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ء الريفيات من خالل زيادة غيرت حياة الكثير من النسات ،ولكن عندما دخلت السياحة الريفية إلى ريف نيكارغوا
 إلى باإلضافة، تمكينًا في عملية اتخاذ القرار أكثر نجعلهو  ،في الوصول إلى المواردن ومساعدتهن دخله

 جوانب اجتماعية ونفسية ساهمت السياحة في تعزيزها لدى المرأة.
، في التعرف يةإحدى المشاهدات عن إحدى النساء في نيكارغوا والتي ساهمت في السياحة الريف وتساعد

"في السابق لم أكن أمثل شيء ولكن عندما انهارت  العبارة اآلتيةهذه المرأة دور السياحة، حيث سجلت  إلى
أسعار القهوة أتى زوجي وسألني إذا كنت أقبل أن أعمل كمزودة خدمات للسياح أجبت بنعم واليوم أصبح 

كان  الذي األمر وب والعمل مع نساء أخريات، وهباستطاعتي الذهاب إلى األسواق والذهاب إلى مراكز التدري
. حيث أتاحت السياحة للمرأة االتصال مع 1و لكن اليوم أصبحت قادرة على ذلك"في السابق مستحياًل 

دورات متنوعة حول العدالة بين و مجموعة من النساء، كما ساهمت في تمكين المرأة عبر ورشات عمل 
وفي مجال اتخاذ القرار، حيث أصبح يتم استشارة النساء في المنزل  الجنسين وكيفية التصدي للعنف األسري

في بعض  وحتى. مما دعم الجوانب النفسية للمرأة مر لم يكن ممكنًا في السابقحول جميع األمور وهذا األ
 االتصال مع برامج السياحة والبرامج التدريبية إال من خالل أزواجهن، النساء فيهاع لم تستطالتي العائالت 

مشاهدات  حيث تشيرأصبحن يتمتعن بفرص أكثر عدالة،  أنهن شعرنالنساء المشاركات في السياحة فإن 
إحدى النساء إلى مايلي "زوجي في السابق استطاع بيع األراضي أو المواشي دون الرجوع إلي، وكان هذا 

لدي أية سلطة في تربية   األمر في السابق يؤثر علي سلبًا ويشعرني بعدم األهمية إضافًة إلى أنه لم يكن
على األموال التي في السابق األزواج يحصلون  منالكثير كان  كما. 2أطفالي ولكن اليوم األمر مختلف"

أنه يجب أن ال  workshopsالنساء من خالل ورشات العمل  تعلمت الكثير منو  ،من السياحة تكسبها المرأة
 .3نفسهن وألطفالهناألموال ألزواجهن بل يجب أن تحتفظن به أل نتقدم

كان شبه مستحيل الذي األمر  وفي ريف نيكارغوا مدخرات، وه للمرأة أصبح ومن خالل العمل السياحي
ما جعل المرأة أكثر قدرة في  وكما أصبحت قادرة على الحصول على قروض والوفاء بها وهفي السابق، 

 نجعلأن تالنساء طاعت كثير من استوبهذه القروض  ،اتخاذ القرار بشكل عام وفي أسرتها بشكل خاص
دراستين  كما أكدت ،أكبر باالستقالل اً أعطى المرأة شعور ما سبق وكل  مالئمة بشكل أكبر للسياح. نبيوته

ة الريفية أن السياح إلىحول النساء المشاركات في التنمية السياحية،  1117و 1117 يأجريتا في عام
 .4وشعورها باالستقالل عززت بناء هوية المرأة

                                                 
1
.HÖCKERT,E, Sociocultural sustainability of Rural Community Based Tourism, Case Study of Local Participation  

in Fair Trade Coffee Trail, Nicaragua, Op.cit, P71 
2
.Ibid, p74 

3
.loc.cit 

4
 .Loc.cit 
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إعداد بعض أنواع الطعام والحصول على عصائر الفواكه  التي خضعت لها المرأةتدريبات ال وشملت
 ، وغيرها من التدريبات علىباإلضافة إلى كيفية تنقية المياه من خالل الفالتر ألجل السياح ،الطبيعية المتوفرة

. كما تلقت المرأة من لها أكثر جودةجعالتدريب األعمال التقليدية والتي كانت تمارس قبل السياحة، ولكن 
كما تعلمت المرأة  خالل ورشات العمل معلومات عن الحياة الطبيعية والريفية وكيفية نقل هذه المعرفة للسياح،

من الورق والذي يقوم السياح بشرائها  Notebookو مفكرات  Post Cardsكيفية صنع بطاقات بريدية 
 .1كتذكار

اجتماعي  إلى أن المرأة أصبحت اليوم من خالل التدريبات بوضع بنيكارغوا وقد خلصت الدراسات الخاصة
نفسي أفضل حيث كانت أكثر خجاًل من نفسها وأقل ثقة بالنفس، ولكن ساعد  واقتصادي واألهم من ذلك

للعنف األسري وأكثر ثقة  العمل والدخل الذي حصلت عليهما المرأة من السياحة الريفية في جعلها أقل عرضةً 
بالتحدث عن موضوع تعرضها للعنف األسري وعدم السكوت عنه في سمحت لها ثقة  أعطتها، كما النفسب

أن عمل المرأة في أعمال السياحة الريفية المختلفة لم يمنعها من  وهنا البد أن نشير إلى، حال تعرضها له
عملها قيامها ببلى أنها فخورة إحدى النساء إ حيث تشير، 2ضيوف ، حتى لو كان هنالكالتقليديةتأدية أعمالها 

 .وتعتني بأطفالها وهي تقوم بذلك وتمارس أعمالها المنزليةلها السياح  برؤيةوأنها سعيدة  ،التقليدي بإنتاج البن
 دور السياحة في تمكين المرأة الريفية في الهند وآليات التفعيل: -2

، وفي  كمواطن درجة ثانيةما تظهر كثيرًا  رغم قيام المرأة في الريف الهندي بالكثير من األعمال، إال أنها
لعبت المرأة الريفية  حيث ،3به نتقوم ذيمن العمل ال من الحاالت ال تحصل النساء الريفيات على دخل العديد

المحيطة بالمرأة الريفية في  هذه الظروف ورغمغير مرئي في التنمية االقتصادية.  اً دور من الزمن لفترة طويلة 
مكنت السياحة الريفية من تقديم الفرص للمرأة للحصول على دخل إضافي وتحسين وضعها تالهند، إال أن 

 داخل وخارج األسرة. 
نفسها ضمن  المرأة م يتنظ من خالل jكانتطوير مهارات المرأة الريفية في الهند الخطوة األولى في 

يصال إنتاجه النصائحالدعم و حيث يمكن لهذه التعاونيات تقديم ، Cooperativesتعاونيات  من  نللنساء وا 
في كسب الدخل المناسب، فعبر هذه التعاونيات يمكن أن  نالنسيج واألعمال اليدوية إلى السوق ومساعدته

تحاول هذه التعاونيات تقديم حيث ، 4شهرياً  (دوالر 171) أي ما يعادل   RS(21111حتى ) تكسب النساء
وبشكل عام . 5هات عبر خلق قيم مضافة على إنتاجفي الحصول على إكراميا اتساعدهل مرأةالخطط لل

                                                 
1
. Ibid, p78 

2
.Ibid, p79 

3
.BARSAL, S, P, KUMAR, J, Women Empowerment and Self-sustainability through Tourism: A case Study of Self-

employed Women in Handicraft Sector in Kullu Valley of Himachal Pradesh, Himachal Pradesh University Journal, 

2011,  p2 
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في خلق أنواع مختلفة من فرص العمل للمرأة كصاحبة أو مديرة مشروع أن تساعد التعاونيات  استطاعت هذه
 111ساعد في تحقيق دخل يومي يصل وسطيًا لل وغيرها من الوظائف، األمر الذي  أو في مجال المبيعات

RS  صنع من  من خالل أعمالها السابقةتعاونيات)هذه الن خالل العمل ضمن م )دوالر 7) أي ما يعادل
شكلت السياحة الريفية المجال األكثر جاذبية للمرأة الريفية  وبشكل عام. واألثواب التقليدية( الشاالت واألغطية

 والسيما عبر للعمل، كما شكلت مشاريع السياحة الريفية الطريقة األفضل لدخول المرأة سوق العمل
 مع اختالف مستوى كفاءتها، في األماكن الريفية،للمرأة التعاونيات. حيث تقدم فرص عمل أحيانًا دائمة 

من انخفاض في الكفاءات إال أن مشاريع السياحة الريفية يمكنها يعانين العديد من النساء  هالسيما أن
 استيعابهن على اختالف مهاراتهن.

، عملها الخاص وذلك عبر منحها الثقة بالنفس والدعم عبر التعاونياتوقد أصبحت المرأة قادرة على القيام ب
الحصول على الدخل المناسب من خالل أعمالها، األمر الذي حقق لها االستقالل المادي واستطاعت 

وساعدهافي تطوير مهارتها، حيث كان البد لهذا االستقالل المادي للمرأة من أن يساهم بتطوير مهاراتها 
 .1وية مكانتها ضمن األسرة والمجتمعالذاتية وتق

، Self-Help Groups ((SHGالمساعدة الذاتية  مجموعاتبما يسمى  تنشط باإلضافة إلى التعاونيات
مرأة ضمن ا 11 إلى 27كل  حيث تجتمع، وهي عبارة عن مجموعات تقوم النساء بتجميع أنفسهن ضمنها

من االستفادة من هذه المجموعات ن تمك .2أيضاً  ةً تهن ومواردهن سوياكما يستطعن تجميع إمكاني مجموعة،
ساعدت هذه المجموعات  ولقد ،الممارسة من خاللالخبرة المكتسبة من إرث العائلة الثقافي والتي يتم تطوريها 

المرأة بتعزيز هويتها وتحقيق استقالليتها عن زوجها ووالدها، وضمن هذه المجموعات استطاعت المرأة أن 
 صلة الوصل بين النساء والسلطات فيهذه المجموعات كانت  ، حيثتتعرض له ذيسري التناقش العنف األ

أنه في السابق لم تكن هنا . والجدير بالذكر 3ما يتعلق بحصولهن على الكهرباء والصرف الصحي وغير ذلك
نزل وحضور المرأة في ريف الهند تخرج من منزلها إال نادرًا، أما اليوم فهي تطالب بحقها بالخروج من الم

  المؤتمرات والتدريبات والتحدث بجرأة وعالنية وثقة أمام المجتمعات والسلطات المحلية.
، 4% من مجالس األرياف99شغلت المرأة  2449عام خدمة الريف في ومع بداية توظيف السياحة في 

وكان يعتبر الرجل وهذا يعتبر أمرًا في غاية األهمية نظرًا إلى أنه في السابق كان تمثيلها شبه معدوم 
جدول الالمتحدث الرسمي باسمها، حتى أنه لم تكن لديها الجرأة للتفكير بترشيح نفسها ألية مجلس. ومن خالل 

 تعمل في السياحةامرأة  191( والذي يستعرض التركيبة العمرية والتعليمية والدخلية لعينة من 7-1رقم )
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من النقاط أهمها أن األنشطة المرتبطة بالسياحة الريفية يمكن أن نستنتج مجموعة )مجال األعمال اليدوية( 
ن كنا نالحظ ارتفاع نسبة النساء من الفئة العمرية ) (، كما نالحظ 94-91تستقطب جميع الفئات العمرية، وا 

تشكل نسبة ال يستهان بها، وهذا ال نجده في أي نشاط آخر، كما أنها  71أن نسبة النساء فوق سن الل 
شهادات العليمة وقد نجد أن الشهادات االبتدائية أكثر حضورًا، وهذا األمر في غاية األهمية، تستوعب جميع ال

 مأجورغير عملها ويكون العمل الزراعي  مجال غير في عملصعوبة في التجد  مانظرًا ألن هذه الفئة كثيرًا 
شهريًا   9111RSيقل عن  عادًة نتيجة تدني مستواها التعليمي، كما نالحظ أن هذه األعمال تدر دخاًل ال

 دوالر(. 77.9)
 امرأة(191ن في األعمال اليدوية )عينة من يعمل لواتي( يظهر خصائص النساء ال7-1جدول رقم)

 النسبة العدد الفئة 

 العمر

11 -14 91 21.1 
91 -94 77 19.4 
91-94 71 17.4 
71- 74 92 27.1 

 29.1 91 71فوق الل

 التعليم

 17.7 79 ابتدائي
 11.9 47 أعدادي
 32.6 75 ثانوي
 13.2 30 جامعي
 6.3 27 عالي

 الدخل الشهري
 دوالر

 27.1 97 77.9حتى 
77.9-271.7 77 19.4 

271.7-114 74 91.2 
 91.1 72 114فوق الل

 KUMRA, R,Service Quality in Rural Tourism: A Prescriptive Approach, Conference on Tourism in Indiaالمصدر:
 Challenges Ahead, 15-17 May 2008, p7 – (Rs 94.9عادل يتم تحويل األرقام إلى دوالرا دوالر  :)مالحظة

أن األعمال اليدوية هي العامل الرئيسي لجذب في الدراسة % من النساء المستطلعات 11وترى 
سين المستوى المعيشي، كما ترى ن الدخل المناسب وتساهم في تح% منهن أنها تؤم   47رى تو  ،السياح

. كما أشارت معظم 1النسبة نفسها أن السياحة ساعدتها في اتخاذ قراراتها وأنها ساهمت بزيادة ثقتها بالنفس
في عملية  نشاركي نفي المجتمع، حيث أصبح اً مناسب اً اجتماعي اً وضع نالنساء إلى أن السياحة حققت له

                                                 
1
 .KUMRA, R,  Service Quality in Rural Tourism: A Prescriptive Approach, Op.cit, p8 
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من خالل لمناسب إلدارة مشاريعها حصلت المرأة على التدريب ا قد. و 1قيادية اً أدوار  نصنع القرار وأصبح له
الورش في مجال التكنولوجية وكيفية استخدام االنترنت وتعزيز المهارات المختلفة وخاصة التعاونيات و 
 .، وهو ما ساهم في تحسن مستوى معيشتها بشكل ملحوظالتسويقية منها

 اليونان وآليات التفعيل: دور السياحة في تمكين المرأة الريفية في -3
زيادة بدأت المشروعات الصغيرة للمرأة الريفية تنتعش في الريف اليوناني خالل السنوات األخيرة نتيجة 

" كما يسمى، وحيث ظهرت مجموعة من المبادرات Specific qualityالطلب على طعام من نوعية خاصة "
من المالحظ أن ف. نتشرت بشكل كبير في المناطقتم تطويرها بشكل خاص عبر تعاونيات ا في هذا اإلطار

جعلها حيث ي ،السياحة الريفية ترغب في العمل ضمن مجموعاتب ما يتعلق وخاصًة فياليونان  المرأة في
هنالك و . 2االستفادة من تبادل الخبرات وفر لهايكثر قدرة على مواجهة الصعاب و العمل ضمن مجموعات أ

تم تضمينها بشكل مخطط ومنظم بهدف زيادة دخل األسرة  ليونان قيد العمل،ائية في اتعاونية نس 291اليوم 
عبر هذه  منها المقدم المنتجات التي تصنع من قبل المرأة و حظى تو  ،سين مستوى المرأة االجتماعيوتح

تجاه هذا النوع من المنتجات الريفية أنهم يشعرون بالراحة أكثر ي طالبيشعر ، حيث بطلب أكبرالتعاونيات 
من خالل المرأة إنتاجها تم يالمنتجات هذه عندما يعلمون أن هذه المنتجات وتزيد رغبتهم في الحصول عليها، 

 .3Farming Womenالمزارعة الريفية 
 ،بمبادرة من وزارة الزراعةآنذاك عود تاريخ التعاونيات النسائية في اليونان إلى الخمسينات، حيث بدأ وي
، وذلك على أمل تحسين دخل المرأة وتطوير 2477في عام Grevena يفينا أول تعاونية في جر  تم تأسيس

ومن ثم تم تأسيس هذه التعاونيات السياحية بهدف تأمين عمل جزئي للمرأة الريفية  .4مستواها االجتماعي
 ة التي اللمرأ إن اما يتولى الرجل إدارة المزرعة، فوخاصًة عند ،ل والقدرة على التحكم بالمواردوا عطائها االستقال

 .5تحظى بعمل فعال فيها، يمكن أن تعمل في األنشطة السياحية
ظاهرة متنامية في أوروبا بشكل  off-farmهذا وتعتبر سياسة تضمين المرأة في العمل خارج المزرعة 

ن أهم القطاعات التي يمكن أن تدخل فيها المرأة هي:  عام وفي اليونان بشكل خاص. وهذا وا 
 .agrotourismالسياحة الزراعية   -
 التصنيع والمتاجرة بالمنتجات المرتبطة باإلرث الثقافي.  -
 التصنيع والمتاجرة بالمنتجات الزراعية البديلة لمنتجات الزراعة التقليدية )المنتجات العضوية(.  -

                                                 
1
 .Loc.cit 

2
. KOUTSOU, S, THEODOSIA, A, Local agri‐food products of women’s cooperatives. The ‘feminine side’ of 

quality (Greece) 9th European IFSA Symposium, Austria, 4‐7 July 2010, p 1715 
3
. Ibid, 1715 

4
 .Koutsou, S, et al, Women’s Cooperatives in Greece: An On-going Story of Battles, Successes and Problems, 

JOURNAL OF RURAL COOPERATION, 31, number 1 2003:47-57,  p48 
5
 .IAKOVIDOU, O, Women's Agrotourist Cooperative in Greece: A key Elements for Their Successful Operations, 

Journal of Rural cooperation, Volume 30, Number 1, 2002: 13-24,p13 
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ترغب  الالتي لمرأة الريفية خاصًة بالنسبة ل،  لمرأة الريفيةعمل اوقد شكلت السياحة الريفية مكانًا مناسبًا ل
إشراكها في أنشطة جديدة في  فضلعادًة باالبتعاد عن العائلة والمنزل وحتى المجتمع المحيط بها، حيث ت

 ألن ذلك يسمح لهار، في مكان آخ Paid jobsمدفوع األجر المزرعة نفسها على حصولها على عمل أخر
بحيث  والمزرعة، أطفالها أو منزلها ويجعلها في مقربة من ،بالجمع بين واجباتها األسرية والعمل في المزرعة

 .1أم مثالية وعاملة زراعية في نفس الوقت ريفية أو ةكامرأ تحافظ المرأة على صورتها التقليدية 
وبشكل عام هدف التعاونيات كما سبق اإلشارة هو زيادة دخل األسرة وتحسين المستوى االجتماعي 

تم  تيانالثماني، وفي نهاية 2باإلرث الثقافي للريف وللنساءللمرأة الريفية، وتصنيع وتوزيع األعمال المرتبطة 
بما يسمى مجلس  التعاونياتهذه  تأسيس تعاونيات السياحة الزراعية للنساء، وارتبطت مبادرة إنشاء

                ما بعد األمانة العامة للمساواة والعدالة والذي سمي في   Equality Councilالعدالة
secretariat of equality .3General  حيث بدأت المبادرة بتأسيس تعاونية بيتراPetra  2419في عام ،

هو برامج التدريب المهني  :األولالسبب حيث كان هنالك ثالثة أسباب قادت إلى تأسيس هذه التعاونيات، 
 ؛ع الصغيرة، وكانت تهدف إلى إقامة المشاريNow Initiativeالتي انتشرت في الثمانيات مثل مبادرة اآلن 

مثالي  وبالتالي تشكل التعاونيات شكالً  ،العمل ضمن فرق فيرغبة لدى جميع النساء وجود والسبب الثاني هو 
على كافة  السبب الثالث هو أن التعاونيات النسائية تستطيع دعم المرأة ؛لمن يرغب بالعمل ضمن فرق

أن المرأة تستطيع أن تكسب هو ذا مشاريع . وفي الحقيقة أن المحفز األول لدخول المرأة في هك4األصعدة
الكثير من األنشطة التي يمكن أن تكون مألوفة أصاًل بالنسبة لها ولكن لم تكن تخطر في بالها في السابق 

حيث وجد  . Bed & breakfastمثل بيع المنتجات الزراعية واألعمال اليدوية وتقديم خدمات الفطور واإلقامة
خدمات السياحة واالستجمام في المناطق الريفية وذلك بعد خضوعها لدورات تدريبية. تقديم معظم  أنه بإمكانها

واليوم هنالك العديد من تعاونيات السياحة الزراعية منتشرة في اليونان تقدم خدمات الضيافة وحديثًا طورت 
السياحة الزراعية  ياتويمكن ذكر أحد األمثلة عن تعاون التصنيع والمتاجرة بالمنتجات التقليدية. أنشطتها إلى

، والتي بدأت نشاطها 2449التي تم تأسيسها في عام و  ،Pelionفي  بيلون  Zagoraوهي تعاونية زاجورا
نتاج منتجات زراعية محلية بتأسيس مشاريع معينة إلنتاج ، كما 5سلع جيدة النوعية مثل المربيات والحلويات وا 

في قضاء أوقات  هذه التعاونيات النساء ساعدت قدو بالنفس،  قدمت االحتياجات األساسية للنساء لتعزيز الثقة
الفرصة للحصول على  نومنحتهعن طريق تأمين عمل بدوام جزئي، فراغهن بطريقة أفضل وأكثر إنتاجية 

                                                 
1
 .Loc.cit 

2
 .Ibid, p16 

3
.Loc.cit 


 .Now Initiative  وهي مبادرة من االتحاد األوروبي تهدف إلى خلق مؤسسات صغيرة من قبل المرأة، وذلك كضمان لتحقيق االستقالل المادي للمرأة

 Supplementary income كخطوة أولى ومن ناحية أخرى خلق دخل إضافي للعائلة الريفية 
4

. Ibid, p17 
5
 .Ibid, p20 
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التعاونية باإلدارة هذه وتميزت تهن. بالقرب من أسرهن وعائال البعض وبنفس الوقت البقاء ناتصال مع بعضه
ت الدعم المادي للنساء وساعدت على عرض األعمال المعدة منزليًا في متجر مستأجر من المنظمة حيث قدم

 منتجاتالخاص بها، يمكن فيه للنساء تحضير دائم قبل الجمعية وبعد ثالث سنوات قامت باستئجار مكان 
 ،راتاإلنتاج خمس م األمر الذي أدى إلى  مضاعفة اإلنتاج حيث تضاعف وهو ،والعمل فيه ضمن مناوبات

تقليدية األمر الذي ساعد ريفية قامت التعاونية بإنشاء فندق تقليدي صغير يقدم خدمات  1111وفي عام 
 .1التعاونية على النمو بشكل أكبر وتأمين استمرارها وبقائها

ات لتعاونيهنا البد من اإلشارة إلى أن السلطات المحلية والتعاونيات الزراعية األخرى قدمتا الدعم الكبير ل
قامت الحكومة وفي محاولة منها لتحسين واقع المرأة الريفية بتأمين وخاصة في مراحلها األولى، و  السياحية

متطلبات الالزمة لدخولها إلى هذا النوع من التعاونيات عبر إصدار قانون من خالله تستطيع المرأة الريفية أن 
، وبحيث 2رع من األنشطة االقتصادية للقريةطالما أنها راشدة وتعمل في أي ف تشارك في جميع التعاونيات،

قامة ورشات الفخار  تستطيع المرأة من خالل التعاونيات تحضير األطعمة التقليدية وتطويرها وتسويقها وا 
ن السبب الرئيسي النتعاش السياحة في اليونان هو انتشار إأي يمكن القول  .3واألحجار الكريمة والحلويات

 الجهات المعنية لها. ودعمالتعاونيات السياحية 
 دور السياحة في تمكين المرأة الريفية في الجمهورية اليبنانية: -4

عن واقع المرأة في الدول األخرى، وخاصًة العربية منها. وهو األمر  ال يختلف واقع المرأة الريفية في لبنان
االستفادة من تجارب الدول استطاع لبنان الذي دفع لبنان الى توظيف السياحة في خدمة المرأة الريفية. وقد 

في هذا  حديثةاللبنانية تجربة ال االستفادة من .ق الكثير في هذا المجالياألوروبية في مجال التعاونيات وتحق
انطالقًا من واقع المرأة الريفية في لبنان والذي يشبه إلى حد كبير واقع المرأة الريفية في سورية. ففي ، اإلطار

إدخال  (وهي تعاونية سيدات دير األحمر)البقاع اللبناني استطاعت تعاونية نسائية في سهل  بلدة دير األحمر
اللبنانية الشهيرة.  البلدة، معتمدًة على تمتع هذه البلدة باآلثار الطبيعية المميزة واألطباق السياحة البيئية إلى

وضع لهذه األزمات تداعيات ن لمجموعة من النساء أردن الخروج م اً كان لالزمات المتتالية على لبنان حافز و 
 .4حجر األساس لمشروع يروج للسياحة البيئية في بلداتهن

هذه التعاونية من واقع المنطقة التي تعمل فيها، وبمبادرة من مجموعة من الشركاء والسلطات  وانطلقت
 UNDPإلنمائيالمحلية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. وبدأت بدراسة من برنامج األمم المتحدة ا

                                                 
1
 .Loc.cit 

2
 .THEODOROPOULOS, H, APOSTOLOPOULOS, C, D, The Influence Of Agritourism And Its Parallel Activities 

On The Differentiation Of The Rural System In Disadvantaged Areas Of Greece, Systems Research and Extension 

into the Next Millennium: Environmental, agricultural and socio-economic issues, Volos, Greece, 3-7 April, pp. 379-

386., 2000, p3  
3
 .loc.cit 

4
      .ابط، على الر4/3/2112، تاريخ الزيارة البيئية إلى سهل البقاع اللبناني إدخال السياحةفي  تعاونية نسائية تنجح .

http://www.dw.de/dw/article/0,4544334,00.html 
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: الهجرة العالية آلتية، والتي تغلب على منطقة دير األحمر وهيعلى بلدة دير األحمر توصلت إلى النقاط ا
، انخفاض دور المرأة كثيرة العدد%من الشباب(، انخفاض مستوى التعليم وخاصة بين العائالت ال71للشباب )

ة المولدة للدخل وخاصة للمرأة من شطا تشجيع األن. لذلك كانت مهمته1في التنمية، ارتفاع معدالت البطالة
أمين عمل ، وذلك على أمل ت2التي تنتجها المرأة خالل تشجيع السياحة الزراعية وتسويق المنتجات المحلية

وهذا فعاًل ما أظهرته دراسات تناولت دخل األسرة حيث أشارت هذه الدراسات أن  ةاألسر للمرأة و مالئم  دخلو 
 .3داد بشكل ملحوظ نتيجة جهود هذه التعاونيةدخل األسرة قد از 

فيها وقامت هذه البلدة بتوقيع عقد مع وكالة لتنظيم الرحالت في بيروت كما استعانت التعاونية النسائية 
حيث قامت األخيرة بتسويق بعض المنتجات  ،في بيروت GTZ جتز بالمؤسسة األلمانية للتعاون الفني

 الخ(. ،...في البلدة) قطع الجبن، زيت األعشاب، زيت الزيتون وخاصة المواد الغذائية المنتجة
مجموعات في الشهر يتراوح عدد أفرادها  21إلى  4بين 1114أن تستقطب في عام البلدة وقد استطاعت 

امرأة من نساء المنطقة بتجهيز  17شخص. ومن أجل تقديم الخدمات الالزمة للسياح قامت  111و 211بين 
تغيرات على منازلهن لجعلها مالئمة الستقبال  كثير من النساء بإدخالال، حيث قامت غرف خاصة إليوائهم

هذه البلدة  إلىسياحة ال وتركز، 4(للسياح وتأجيره بناء طابق إضافيإما بتأجير غرف من المنزل أو السياح) 
تداء المالبس ار ها بحيث يقوم رجالها ونساؤ ، التعرف على عاداتها وطريقة عيشهازيارة العائالت و على 

ودروس في الحاسوب  بتقديم دورات تدريبية التعاونية للسياح قامتومن أجل تأمين خدمة جيدة ، الفلكلورية
قامة الحفالت العائلية التعاونية السياحة والتي ساهمت  تأثر وقد . ، كما قدمت دورات في الحفاظ على البيئةوا 

رسال إحدى النساء أنه أصبح بإمكانها ارتأشفعلى حياة النساء المساهمات فيها، في إحيائها   إعالة عائلتها وا 
أكثر من أي وقت مضى وقالت" أنا لم بلدتها بشكل األمر الذي ساهم بتعلقها بأطفالها األربعة إلى المدرسة، 

الماضي ولكن بفضل التعاونية النسائية تعلمت في أحظ بمستوى تعليمي مرتفع وهو أمر كنت أخجل منه 
 .5ثقة جديدة بنفسي" الكثير وكسبت

يفية في  نجحت التعاونيةهذا و   :6،7من خاللفي كثير من األمور مساعدة المرأة الر 
 . اتسويق منتجاته من خالل تمكينها من مساعدة عائلتها وزيادة دخلها -
 تحسين مستواها العلمي ووضعها االجتماعي. -
 دورها المهم في اتخاذ القرارات. على توعيتها  -

                                                 
1
 .Managing Natural Resources through Implementation of Sustainable Polices, Lebanon, Conference Report, 

Mediterranean Agronomic Institute, September 2006,p10 
2
.Ibid, p3 

3
 .Loc.cit 

4
 ، مصدر سابقالبيئية إلى سهل البقاع اللبناني إدخال السياحةفي  نجحتعاونية نسائية ت. 

5
 السابق صدرالم. 

6
 .6ص،  2112، عام لبنان–البقاع -مبادرة رابطة سيدات دير األحمر ،مساهمة المرأة في التنمية الّريفية المستدامة. الخوري، دينا بارود، 

7
 السابق، نفس المكان. صدرالم .
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 ة.الل مشاريع عديدة محددالسياحة البيئية والسياحة الزراعية والريفية والدينية من خ تعزيز -
من خالل المعارض والحمالت اإلعالنية والتسويق لها تعزيز الخدمات والمنتجات الريفية في المنطقة  -

 والمنشورات. 
 إنشاء صلة تعاون بين المجتمعات من مختلف القرى والبلدات في المنطقة. -
ترميم بالعديد من السكان من خالل قيام  ازل العائالت في البلدة، إطالق مبادرة "بيوت ضيافة ريفية" في من -

 الطابع القروي األصيل الستيعاب عدد كبير من الزوار. اتذ وتأهيل منازلهم
 : 1أهمهاالخطوات المتبعة لتحقيق ذلك  وهنالك مجموعة من

يفية واألعمال اليدوي ة والحرفي ة والمواد الغذائية، إنشاء دورات تدريبية تمك ن المرأة -  من تحضير المنتجات الر 
 حيث بدأت المبادرة بتأهيل المرأة وتدريبها على التصنيع المنزلي )مربيات، ألبان، أجبان،...الخ(

 النفاذ إلى القروض الصغيرة.  -
 ة وعبر اإلنترنت.  تسويق اإلنتاج عبر المعارض المحلية والدولية ومراكز بيع مختلف -

، وقد ساعدت الفئات العمريةمن مختلف  امرأة ألف ونشير هنا أن الدورات الت دريبية قد  طالت أكثر من
برامج تمكين القدرات العديد منهن لتأسيس مشاريعهن  الخاصة وزيادة دخلهن ودخل عائالتهن الريفية، حيث 

إدارة مشاريعها الصغيرة وحصولها على القروض في ا، زيادة دخله إلىساعدت التدريبات المرأة، باإلضافة 
 .2لدورها في عملية صنع القرار ، ووعيهاالالزمة الصغيرة

نساء البلدة  فيه "المونة" في المنطقة ومشغل حرفي ومطبخ، وتحضر وتحتوي التعاونية مركز إلنتاج
الت للمناسبات إلى المنازل، كما ، باإلضافة إلى تأمين خدمة المأكو 3بالمنطقة األطباق النموذجية الخاصة

والريفية والدينية. وفي إطار  طور المركز ليضم منطقة للمخيمات لخدمة السياحة البيئية والسياحة الزراعية
تطوير السياحة الزراعية تنسق الجمعية زيارات انطالقًا من مركزها إلى مزارع تعتمد الزراعات العضوية في 

الطازج ، قطف الفاكهة  لزيارة للمزرعة في حلب الماعز، جمع البيضالمنطقة )يشارك الزائر خالل ا
كما تسعى التعاونية ومن أجل الحفاظ على تراث وفن الطبخ الخاص  .4والخضار، تناول وجبة فطور بلدية(

األطباق  بالمنطقة إلى العمل على حفظ ونشر معرفة طرق الطهي التقليدية، حيث تمكن الزوار من تجريب
، كما تنظم رحالت على درب والتعرف على كيفية إعدادها المحلي قبل النساء من المجتمع المحضرة من

م رحالت موسمية في فصل يتنظولتشجيع السياحة الشتوية تم . 5الكروم ويتم تذوق النبيذ المصنوع محلياً 
 الشتاء لهواة التزلج والمشي على الثلوج، وذلك لتشجيع السياحة خارج المواسم الزراعية.

                                                 
1

 نفس المكان. السابق، مصدرال. 
2

 8، صالسابقالمصدر .
3

-http://rencontresinternationales2011.org/wp-content/uploads/2011/07/18،  5. نشرة عن رابطة سيدات دير األحمر، ص

11DEFBROCHUREWADA.pdf 
4

 7السابق، ص المصدر. 
5

 8ص السابق،المصدر . 
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وقد حصلت هذه التعاونية على جائزة دبي العالمية ألفضل الممارسات في مجال تحسين ظروف 
ن: "مساهمة المرأة في التنميةالريفية المستدامة" وهي عن مبادرتها النموذجية تحت عنوا1111عام  –المعيشة

لميا رات نموذجية تعتمد عاوبلدية دبي لمباد جائزة تمنحها األمم المتحدة واألمم المتحدة للمستوطنات البشرية
، وهي تجربة تستحق االقتداء بها لما لها من أثر في تغير حياة الكثير من دولة 41مشترك من  771تشمل و 

 النساء في منطقتها.
 
 :الريفية الدروس المستفادة من دور السياحة الريفية في تمكين المرأة -7
ما كان له أن الدور لمرأة الريفية، إال أن هذا السياحة في تمكين ا دورتشير التجربة في نيكارغوا إلى  -7-2

خضعت لها. وهو األمر الذي والتدريبات المتنوعة التي   المرأة ضمنهايتحقق دون ورشات العمل التي عملت 
ن وتوجيه تجميع النساء والتعرف على احتياجاتهمن  حيث ستمكن هذه الورش ،خذ به في سوريةيجب األ
فقد نجد في سورية الكثير من  واجههم صعوبات تقنية وتنظيمية وحتى مادية.والسيما عندما ت مبادراتهن،

النساء الريفيات لديهن روح المبادرة ولكن تحتاج إلى جهات منظمة وحاضنة لهذه المبادرات وخاصًة أن المرأة 
 عندما تعمل ضمن مجموعات. تشعر أنها في وضع نفسي أفضل 

الريفية في الهند دون أن تنظم نفسها ضمن تعاونيات  ما كان من الممكن تطوير مهارات المرأة -7-1
cooperatives من ت أن تحصل على عوائد مادية أعلى للمرأة من خالل هذه التعاونيا ، وحيث يمكن

خلق قيم مضافة على هذا اإلنتاج. كما يمكن للمرأة الحصول على الخبرة في مساعدتها في عبر منتجاتها 
والتي ،  self-help groupل عملها ضمن مجموعات تسمى المساعدة الذاتيةمجال األعمال اليدوية من خال

وهذا األمر في غاية األهمية بالنسبة للمرأة الريفية السورية  تكون صلة وصل بين النساء والسلطات. يمكن أن
يدوية، لذلك كل ما من المواد الغذائية التقليدية وال إنتاجهاوالمشهورة عالميًا أو على األقل إقليميًا ومحليًا في 

يتطلبه األمر وجود جهة منظمة أو تجميع النساء ألنفسهن ضمن مجموعات، وكل ما يساعدهن في النهاية 
 على تنظيم عملهن وخلق قيمة مضافة على إنتاجهن.

كما هو الحال في الهند إال أن  ،في تمكين المرأة اً كبير  اً تؤكد تجربة المرأة في اليونان أن للتعاونيات أثر  -7-9
وحتى لكل  يونان تعاونيات خاصة بالسياحة الريفيةففي ال التعاونيات في اليونان كانت أكثر تخصصًا وتنظيمًا.

حصلت عليه هذه أن هنالك دعم كبير كما  ،ستحق االقتداء بها من حيث اإلدارة المنظمةت فرع من فروعها
حدث في  ، وهذا مافي مراحلها األولىزراعية وخاصًة لتعاونيات من قبل السلطات المحلية والتعاونيات الا

والتي يمكن االستفادة منها نتيجًة لتقارب وضع المرأة في سورية ولبنان  أكدته تجربة دير األحمر.و  لبنان،
 الريفية. المرأة والسيما 
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أكدت تجربة لبنان أن للسياحة أثر كبير في تمكين المرأة، فإذا كان هدفنا التمكين النفسي للمرأة  -7-9
، فيجب إعطائها دور كبير في السياحة الريفية وتشجيع روح المبادرة لديها، ومساعدتها في تطوير الريفية

إنتاجها الغذائي واليدوي وكل ما يساهم في النهاية في تطوير مستوى تمكينها االقتصادي واالجتماعي واألهم 
 النفسي.
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 : من الريف إلى المدينة في الحد من الهجرةدور السياحة الريفية المبحث الخامس: 
 استمرتشهدت سورية خالل العقود الماضية تطورات في البنية التحتية والخدمات في الريف، ومع ذلك 

الهجرة بالتدفق من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية والبلدان المجاورة بسبب انخفاض فرص العمل، 
في الريف ومنها السياحة لدور الذي يمكن أن تلعبه األنشطة غير الزراعية لذلك كان البد من التركيز على ا

لم ي العديد من الدول النامية، تسيطر على المناطق الريفية كما فالتي السوري، نظرًا ألن األنشطة الزراعية 
 تعد قادرة على استقطاب األشخاص الذين يدخلون سوق العمل سنويًا. 

داخلية في سورية مع بداية القرن العشرين نتيجة تزايد الخدمات الحكومية في وقد بدأت تيارات الهجرة ال
 : 1تدعو للهجرة وهي عوامل التيهنالك مجموعة من البشكل عام المدن، و 

 عوامل اقتصادية متعلقة بالدخل أو المهنة وكسب الرزق. -
 عوامل اجتماعية كاالرتقاء. -
 والراحة.عوامل نفسية كالرغبة بالتمتع بوسائل الترفيه  -
 :بما يليأسباب الهجرة في سورية أهم تتمثل و  هذا

 الرغبة في تأمين حياة أفضل. -
الرغبة في الحصول على بيئة أفضل للسكن من ناحية الخدمات االجتماعية التي تقدمها  -

، ومن المدينة)رياض األطفال، مراكز الرعاية االجتماعية، المواصالت، إمكانية اللتأهيل والتدريب(
  البنية التحتية.ناحية 

 .2إشباع الحاجات الثقافية والتمتع بأوقات الراحة واالستجمام -
تحتل الهجرة من أجل الزواج وااللتحاق باألسرة نسبة كبيرة من المهاجرين وهي أعلى لدى كما  -

 % من المهاجرين الذكور(. 19و% من المهاجرين من اإلناث 19العنصر األنثوي من الذكوري )
تأثير عدد من  ظاهرة معقدة تحصل تحتهي  ظاهرة الهجرة الداخلية في سورية نأ لىإ تجدر اإلشارة

 :3األسباب يمكن حصرها في مجموعتين رئيستين
 مجموعة من األسباب تكون إمكانية التدخل بها والسيطرة عليها من قبل المجتمع قليلة إن لم -أ

 تكن معدومة )الزواج وااللتحاق باألسرة(.
 لى خالف سابقتها يمكن للمجتمع التأثير فيها وتوجيهها )العمل،  الدخل،أسباب أخرى ع -ب

 الخ(.… التعليم 

                                                 
1

 -، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونيةالداخلية في الجمهورية العربية السورية تحليل أسباب الهجرة. نعيم، معتز، مخول، مطانيوس، 

 141، ص 2115 -العدد األول –( 21المجلد)
2

 142السابق، ص مصدرال. 

.
3

 147السابق، ص مصدرال
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تنمية اقتصادية واجتماعية مالئمة  بوجودومن وجهة نظر خاصة حتى المجموعة األولى يمكن التحكم بها 
ي رغبة قسم كبير من فتتمثل أسباب الهجرة أن انطالقًا من نتيجة لقيام أنشطة اقتصادية غير زراعية مناسبة. 

تحسين واقع فإن وبالتالي  ،المهاجرين في الحصول على حياة أفضل وتحقيق االعتبارات االجتماعية والثقافية
، وانتشار العمالة والدخل المتولد عن (ليس االقتصادي فحسب بل البيئة االجتماعية والثقافية المحيطة)الريف 

يمكن أن تشكل  معدالت الهجرة من الريف إلى المدينة. وبذلكاألنشطة خارج المزرعة سيساعد على تخفيض 
نظرًا ألن الزراعة لم  عن العمل الزراعي، اً للحد من الهجرة من خالل تأمين دخل بعيد السياحة الريفية فرصةً 

معظم الدول حول العالم تسعى إلى البحث عن و الريفية،  تعد النشاط االقتصادي المساعد على تنمية المناطق
ط اقتصادي يساعد في الحد من الهجرة إلى المناطق الريفية باتجاه المدن من خالل تحسين نوعية الحياة نشا

حقق ذلك في كثير من الدول، كما تدل وزيادة الدخل وتنويع األنشطة االقتصادية وقد استطاعت السياحة أن ت
 .التجارب اآلتية

 ليات التفعيل:دور السياحة في الحد من الهجرة الريفية في تركيا وآ -1
ساعدت األنشطة السياحية في تركيا في زيادة الطاقة اإلنتاجية لألسر من خالل زيادة المهارات وتوفير 

ل كبير من خالل خلقها لفرص ، وساهمت في الحد من الهجرة بشكرأس المال الالزم للتشغيل واالستثمار
ين دخل األسر والمشاريع الزراعية والتي أكدت أشارت دراسة تناولت دور السياحة الريفية في تحس مثلما العمل
أن السياحة الريفية ساهمت في تقليل الهجرة من يعتقدون % من المستطلعين في المناطق الريفية 14 أن 

% من األسر التي تم استطالعها فإن 12.9الريف إلى المدينة من خالل خلقها لفرص عمل، ووفقًا لل 
األمر الذي ساهم جاذبية المدن بالنسبة لهم، تقليل بين الريف والمدينة و الفروق  السياحة ساهمت في اختفاء

أما  .1بشكل عام، وخاصًة الداخلية منهامستويات الهجرة من قبل األشخاص المتعلمين والشبان  في انخفاض
تها بالنسبة للهجرة الخارجية وبالرغم من اتفاق البعض على أن السياحة الريفية قد ساهمت في انخفاض معدال

لم تساهم على المدى القصير بانخفاض عدد الريفية أن السياحة رأت % من األسر 72 أيضًا، إال أن
ذ و ، 2اتساعها عبر المهاجرين إال أن األمر قد يتغير مع الوقت فعاًل تنويع مصادر الريفية استطاعت السياحة ا 

إلى انخفاض معدالت الهجرة غير المتحكم  بالنهايةالرزق لألسر الريفية والحد من المخاطر الزراعية مما أدى 
 .3Uncontrolled Migrationبها 
 

                                                 
1
 .TANRIVERMIS, H,SANLI, H,A Research on the Impacts of Tourism on Rural Household Income and Farm 

Enterprises: The Case of the Nevsehir Province of Turkey, p182 
2
 .Loc.cit 

3
.Ibid, p180 
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ودوره  Cultural and Ecotourism Programمشاروع الساياحة البيئياة والثقافياة  -2
 في الحد من الهجرة:

تضلمن ممثللين ي فيله برنامج يقوم عليه  فرق عملل ملن اللدول المشلاركةبرنامج السياحة البيئية والثقافية هو 
 هلدفي. و 1إلى وكالء السفر باإلضافة،  Unescoوكومية والمجتمع المحلي و اليونسكالمنظمات غير الح نع

 Community – Based Culture and المعتملدة عللى المجتملعلسلياحة والثقافلة لتلرويج لل البرنلامج 
Tourism ن الهجرة من الريف إلى والتركيز على إزالة الفقر والحد م ،والسياحة البيئية في مناطق جبلية معينة

 .2المدينة والحفاظ على اإلرث الثقافي والطبيعي
( على تنمية السياحة المستدامة فلي منلاطق جبليلة فلي 1119-1111ركزت المرحلة األولى للبرنامج)  وقد

إشلراك المجتمعلات  سلعى البرنلامج إللىو آسيا ملن خلالل تبلادل الخبلرات  واالسلتفادة ملن النجاحلات والتحلديات. 
كبيرًا في المشلروع ملن  لعب السكان المحليون دورًا الخاص والمنظمات غير الحكومية، حيث  محلية والقطاعال

فلللي المشلللروع نظلللرًا  اً كبيلللر  اً خلللالل اإلدارة والتخطللليط للسلللياحة، وكلللذلك لعلللب أصلللحاب المشلللروعات الخاصلللة دور 
حيلث  اليدويلة(، إنتلاج وبيلع األعملالالستفادتهم من األنشلطة الموللدة لللدخل والمرتبطلة بالسلياحة )مثلل أنشلطة 

المرتبطلللة بالمنلللاطق فلللي التلللرويج والتسلللويق لمشلللاريع اإلقاملللة التقليديلللة واألنشلللطة المختلفلللة  ةمسلللاهم لهلللم كلللان
 .3مثل الرقص والموسيقى التقليدية والمهرجانات التقليدية والثقافيةالريفية، 

يمن الدول مختارة مناطق  وطبق هذا البرنامج على يلران كملا الهند وا  ران، وشوهدت أهلم النتلائج فلي الهنلد وا 
 : يلي
تقليديللة تللدريب بعلض الشللبان والفتيللات عللى أمللور ب برنللامجحيللث قلام ال فااي الهنااد: Spitiساابيتي قريااة -2-1

جعللتهم موضلع ترحيلب مناسلبة الحصلول عللى وظلائف من مكنتهم هذه التدريبات  من ثمبسيطة مثل الطبخ، و 
حيث اعتمد البرنامج على تشجيع مشاريع اإلقامة المنزلية لألسر، . و بقاء في قريتهمالومكنتهم من  في المجتمع

إلرسللال  ةاإلضللافي ولالللدخ وتللم اسللتخدام%، 71اإلقامللة المنزليللة بمقللدار خللالل دخللل القللرويين مللن جمللالي إزاد 
 مناسلبًا دخلالً ، وهلو األملر اللذي أملن لهلم كمرشلدين سلياحيينعمل بعلض الشلبان أطفالهم لمدارس أفضل. كما 

مما شجعهم للسكن بالنسبة لسكانها  اً مثالي اً ، وبشكل عام أصبحت القرية مكان4مما ساعدهم في البقاء في قراهم
 .على البقاء فيها

، حيلث تركلزت خطلة السلياحة للحد من الهجلرة هنالك جهود رسمية تم بذلها، وباإلضافة إلى جهود البرنامج
والشلباب بشلكل  رفيين )العاملين في مجال نحت الحجر وصناعة الفخار(الريفية على معالجة مشكلة هجرة الح

                                                 
1
 .Ibid, p3 

2
.LAMA, W, B, Demonstrating Success Internal and Cultural Heritage Conservation, Report on the Sixth Regional 

Workshop in Mountain Regions of Central and South Asia  on the Development of Cultural and Ecotourism, 
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وفلي نهايلة المطلاف عللى هلذه المنتجلات خللق طللب فلي السلوق ل مختلفة ملن أجلل عام، وقد تم استخدام وسائ
 العملل عللىتلم ات وتلوفير التلدريبات الالزملة، و القلدر  سلعت الخطلة إللى بنلاء، حيلث 1توفير الدخل ومنع الهجلرة

إن صلح مصللحة ، وذللك حتلى يصلبح للديهم المديرين والطهاة ملن داخلل القريلةن المرشدين واإلداريين و أن يكو 
 .2في دعم وتشجيع السياحة الريفية القول

وقد رأت الهند في السياحة  الريفية فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في المناطق الريفية، دون أن 
وبالتالي نهجًا لتقليل الهجرة من الريف إلى المدينة، السيما  ،عموماً يؤثر ذلك سلبًا على القوى العاملة الزراعية 

مع تدريب متوسط ف، مستوى عال  من التدريبعندما نعلم أن العديد من أنشطة السياحية الريفية ال تحتاج إلى 
قامة خدمات اإلتقديم تقديم الطعام و إعداد و قادرين على تقديم خدمات مختلفة مثل  العديد من السكان يصبح

، باإلضافة 3تشكل فرص عمل لعدد كبير من الباحثين عن العمل في القرية وغيرها من الخدمات التيالمنزلية 
المنشآت والمرافق السياحية الريفية التي تم على حفاظ إلى أن  عدد كبير من السكان المحليين تم توظيفهم لل

المتولد من األنشطة عائد ال شكلو سة، الطبخ....الخ(. )أعمال النظافة، االستقبال، الحراواالعتناء بها هاؤ إنشا
خارج المواسم الزراعية لبعض األسر الريفية وساهم في تحسين وضعها االجتماعي  دخاًل مناسباً السياحية 

ألمر اغير ذلك، وهو اك ومحالت الطعام الصغيرة و واالقتصادي، هذا ومع تدفق السياح بدأت تظهر األكش
كما أن العوائد السياحية تم  ،لقريةفي اوالتنويع االقتصادي األنشطة القائمة دخول تعزيز الذي ساهم أيضًا في 

 . 4تدويرها جزئيًا داخل االقتصاد المحلي عبر أثر المضاعف
سللنوات  سللت وخللالل خمللس أوماسللولة اإليرانيللة قريللة عانللت فااي إيااران:  Masouleh قريااة ماسااول  -2-2

تطبيللق البرنللامج،  دايللةب عنللد اً شخصلل 777يفيللة، حيللث لللم يبقللى فيهللا سللوى مللن الهجللرة الر  لبرنللامجعلللى اسللابقة 
بسلللبب تحسلللن الظلللروف االقتصلللادية  ، وذللللكلبرنلللامج أصلللبح السلللكان يعلللودون إليهلللاتبنلللي اوفلللي الفتلللرة التاليلللة ل

. كمللا ازدهللرت نسللمة 2111إلللى مباشللرًة السللياحة حيللث ازداد عللدد السللكان  أوجللدتهاوالفللرص االقتصللادية التللي 
 فللي تلللك السللنوات السللابقة للبرنللامج لللم يكللن هنالللك سللوى  متجللر واحللد فقللط،ة االقتصللادية فللي القريللة، فاألنشللط

فللي اسللتعادة زراعللتهم السللكان المحليللين  ةسللاعدفللي م السللياحة تجلللت مسللاهمة . حيللث5اً متجللر  49واليللوم هنالللك 
 تحقيق دخل إضافي لهم.نفس الوقت في التقليدية والحفاظ على البيئة الطبيعة و 

 السياحة الريفية في الحد من الهجرة الريفية في الطائف وآليات التفعيل: دور -3
تعتبر مدينة الطائف من أبرز المدن السعودية التي حاولت توظيف السياحة في خدمة الريف، حيث 

من قبل السياح.  اً كبير  اً ينتظرون حلول فصل الصيف لعرض منتجاتهم التي باتت تلقى اهتمامها و أصبح مزارع
                                                 

1
 .Final Report Evaluation Study on rural tourism Scheme, Ministry of Tourism, Govt. of India, New Delhi, India, 

2007, P99 
2
.Ibid, Ps-4 

3
 .Ibid, p79 

4
 .Ibid, p81 

5
 .LAMA, W, B, Demonstrating Success Internal and Cultural Heritage Conservation, Op.cit, p5 
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يث يقوم شبان من القرى الزراعية بعرض المنتجات الزراعية على السياح محققين مكاسب جيدة تعينهم طوال ح
بات الموسم السياحي يعد مصدر دخل رئيسي للقرويين، كما و  .الى الدخل الزراعي التقليدي باإلضافة العام

يجعل النساء مشاركات فاعالت في الطلب على المنتجات الحرفية اليدوية مما يساهم هذا الموسم في زيادة 
تزويد األسواق بالمشغوالت الحرفية المختلفة، كما توفر دور اإليواء السياحي والمرافق الترويجية والمنتزهات 

استيعاب الجزء األكبر من من السياحية  وبشكل عام تمكنت الفرص .المستثمرة فرص عمل مؤقتة ودائمة
نهم في األعمال اإلدارية وحتى الفنية بما يهجرة سابقًا، حيث تم تعيالشباب الذي كان من المحتم عليهم ال

لى اليتناسب مع مؤهالت كل شاب، األمر الذي مكن من القضاء على البطالة و   .1حد من الهجرةا 
عن مراكز النشاط ، و حالها حال المناطق األخرى البعيدة عن محاور التنميةوالتي بالنسبة للطائف ف

هجرة الشباب بحثًا عن فرص اقتصادية، كانت هنالك حاجة ماسة إلى استخدام اني من التي تعاالقتصادي و 
السياحة كمحور جديد للتنمية رديفًا ومكماًل للتنمية الزراعية، خاصًة مع قبول السكان وترحيبهم بمثل هذا النوع 

 من السياحة.
ع المهرجانات السياحية وعلى مدار العام تنوي دورًا كبير في ،2الهيئة العليا للسياحة واآلثاروكان لما يسمى 
واستمرار عملهم طيلة العام، األمر الذي ساهم في استقرار المواطنين في مناطقهم وهو  وبأسماء مختلفة،

ساهم إقامة األنشطة ت . ومن الطبيعي أن  واالستفادة المادية من بيع منتجاتهم وزيادة هذه المنتجات وتطويرها
عادة تأهيل مواقع تراثالسياحية في المناطق ا في مناطقها لالستفادة مما  ،في بقاء كثير من األسرية لريفية وا 

استطاعت السياحة استيعاب شرائح عريضة من الموارد  قدو  .لها توفر هذه األنشطة والمواقع من عوائد مالية
لمجتمعات على امتداد إلفراد واامعيشة الجغرافي وتحسين مستوى  البشرية باختالف تأهيلها العلمي وتوزيعها

 المملكة وخاصًة تلك المجتمعات التي كانت بعيدة عن التنمية. 
، 1122مزرعة على األقل بنهاية عام  211وقد عملت الهيئة العليا للسياحة واآلثار على تطوير وتهيئة 

الزراعية هو أحد  مشروع السياحةف ،لسياحة الزراعيةا للمزارعين الراغبين في تبني برامجلتكون مزارع نموذجية 
وصندوق التنمية الزراعية ومؤسسات القطاع الخاص ذات العالقة،  مبادرات الهيئة العامة للسياحة واآلثار

لتطوير صناعة السياحة الوطنية المرتبطة بها، حيث تسعى الهيئة من خالل المشروع إلى زيادة الرحالت 
 .3السياحية إلى المناطق الريفية والزراعية

 
 

                                                 
1

، على الرابط  7/4/2112رة تاريخ الزياالسياحة  تنتشل األسر في األرياف من دائرة البطالة والفقر.. وتحدّ من هجرة السكان،. 

http://www.alriyadh.com/497406 
2

 .جهة الرسمية األولى المسؤولة عن القطاع السياحي وقطاع اآلثار بالمملكةتمثل ال . 
3

في المملكة العربية السعودية،  واآلثارسياحة عامة لل، الهيئة الالسياحة الزراعية، أهميتها وكيف يمكن تحقيقها. 

http://www.scta.gov.sa/Documents/AgriTourismBrochure.pdf 
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 المستفادة من دور السياحة الريفية في الحد من الهجرة:الدروس  -9
  متعلمينال وخاصًة  ،بين الذكور للسياحة الريفية في تركيا دورًا كبيرًا في الحد من الهجرة الريفية  -9-2

وهو عنصر في غاية األهمية  من خالل مساهمة السياحة الريفية في تقليل جاذبية المدن بالنسبة لهم.منهم، 
في تحسين مستوى المعيشة، وتحسين مستويات التنمية االقتصادية في سورية جح عبر السياحة الريفية فقد نن

إن وتمكين المرأة، ولكن قد ال ننجح في وقف الهجرة الريفية عندما تبقى المدن جذابة لسكان الريف، لذلك 
ننا المشكلة الرئيسية بالنسبة نجحت السياحة في تقليل جاذبية المدن، نكون قد حققنا هدفنا اإلجمالي، وحل

 للريف وحتى بالنسبة بالمدن، وهو األمر الذي حاولنا استطالعه في االستبيان، وسنتناوله في الحالة العملية.
ناث اً استطاعت السياحة الريفية في الهند وفي منطقة سبيتي ومن خالل تدريب الشباب) ذكور  -9-1 على  اً وا 

ساهمت في تعزيز قدرتهم على إرسال أطفالهم إلى مدارس و دخول القرويين من تحقيق زيادة في  (أمور بسيطة
أن العوائد السياحية تم تدويرها  إضافة إلى أفضل. وما يميز هذه التجربة بأن هنالك جهود رسمية تم بذلها،

لعوائد داخل وهذا األمر األخير في غاية األهمية، فإذا نجحنا في تدوير ا جزئيًا داخل االقتصاد المحلي للقرية.
لذلك يجب أن نركز  االقتصادية،االقتصاد، جعلنا المضاعف يفعل دوره، وسيكون له أثر على كافة المجاالت 

شراك المجتمع المحلي فيها وبشكل كامل إن أمكن األمر.  على األنشطة التي تسمح بذلك وا 
جرة، حيث استطاعت السياحة لسياحة الريفية في معالجة الهكبيرة لتؤكد تجربة ماسولة على أهمية  -9-9

ف االقتصادية واالجتماعية الريفية أن تعيد العديد من األسر وليس الشباب فقط من خالل تحسين الظرو 
السابق في هجرة سكانها. كما ساهمت السياحة الريفية ليس في إعادة سكانها  يالتي ساهم تدنيها فو  ،للقرية

لذلك يمكن لنجاح السياحة الريفية في سورية أن يساهم ليس فقط ي عودة أعمال الزراعة التقليدية، فحسب بل ف
 في وقف الهجرة الريفية، بل في إعادة السكان المهاجرين إلى الريف، واستعادة الزراعة التقليدية.

تعتبر تجربة السياحة الريفية في مدينة الطائف تجربة يستحق االقتداء بها، والتي تبنت مزارع نموذجية  -9-9
الهيئة العامة للسياحة واآلثار نتاج تعاون عدة جهات من  كانت، و إنجاح مشروع السياحة الزراعيةل من أج

يمكننا أن نخرج من ريفينا السوري  حيث صندوق التنمية الزراعية ومؤسسات القطاع الخاص ذات العالقة.و 
 وجعلها مزارع نموذجية.  األكثر غنى وتنوع وعلى امتداده الجغرافي، العديد من المزارع وبمنتجات مختلفة
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 السوري ومقومات السياحة الريفية: واقع الريفالفصل الثالث: 

 الواقع االقتصادي واالجتماعي للريف السوري.األول:   المبحث

 .المبحث الثاني: التطورات االقتصادية واالجتماعية

  .المبحث الثالث: مقومات السياحة الريفية في ريف المنطقة الساحلية
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 مقدمة:

من  ،تحسين واقع ريفها إلىيلة من الزمن مجموعة من االستراتيجيات الهادفة اتبعت سورية لفترة طو 
مجموعة والبنى التحتية فيه، وتبني خالل تحسين مستوى معيشة أبنائه، وتحسين مستوى الخدمات العامة 

للعديد للمعيشة  ا  . واعتبر النشاط الزراعي لفترة طويلة من الزمن نمط حياة ومصدر من برامج التنمية الريفية
صناعة وخدمات  من  ظهر األنشطة غير الزراعيةتبدأت  األخيرةمن سكان الريف، إال أنه في اآلونة 

سياحة بشكل واضح، كما نمت العمالة غير الزراعية في قطاع التجارة والخدمات بشكل أكبر من العمالة و 
  الزراعية.

ما زال  هالعقود الماضية، إال أن ورغم التطورات االجتماعية واالقتصادية التي شهدها الريف في
لهجرة سكانه، وهو األمر الذي يؤكد أهمية  ا  مسبب ا  يعاني العديد من المشكالت والتي تشكل بمجملها عنصر 

تفعيل دور السياحة الريفية فيه، لما فيه من مقومات إحيائها، ولما لها من أثر في خلق قيم مضافة 
ي الريف السوري وخاصة  الريف الساحلي الكثير من المنتجات وتحسين نوعية الحياة فيه. حيث يتوفر ف

 .الخاصة بالسياحة الريفية والتي يمكن أن توظف في خدمته
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 :الواقع االقتصادي واالجتماعي للريف السوري :األول المبحث
 بلغ نصيب الفرد من الناتجمتوسط الدخل حسب دليل التنمية البشرية، حيث  ا  تعد سورية بلد

بلغت و ، 1021 في عام   (ppp)حسب تعادل القوة الشرائية للدوالردوالر  (476,4)االجمالي القومي 
 مصدرا  مهما  لفترة طويلة من الزمن شكل القطاع العام قد و  .**0.6441قيمة مؤشر التنمية البشرية 

ن كان القطاع الخاص قد بدأ ، للوظائف  بالى جانالمجال يأخذ موقعا  في هذا في االونة االخيرة وا 
، مقابل 1020في عام  % من القوى العاملة16.2القطاع العام حيث وظف  ،التعاوني والمشتركالقطاع 
ير ويعتمد االقتصاد السوري بشكل كب .2قطاع التعاوني والمشتركلل %0.10لقطاع الخاص و% ل1.4,

السوري الريف  مثليوالديمغرافية،  ومن ناحية التركيبة االدارية .النفطيةعلى القطاع الزراعي والمنتجات 
مزرعة موزعة ومنتشرة  ,14,قرية و  6160، 1020بلغ عدد القرى في سورية عام  حيث ،مهما  جزءا  
( 2-0كما يظهر الشكل رقم )% من اجمالي عدد السكان ,4سكان الريف كل يشو ، 3محافظة 24على 
   .1020في  حضرللسكان بين ريف و التوزيع النسبي  يظهر والذي

 حضر( - ( يظهر التوزيع النسبي للسكان) ريف1-3شكل رقم )

 
 ، التوزيع النسبي للسكان بين ريف وحضر.1022المجموعة االحصائية  المصدر:

في االقتصاد السوري أهم االنشطة الزراعة أحد  تشكل: مساهمة الزراعة في االقتصاد السوري  -2
فهي نسبة ال بأس بها من سكان الريف،  فيلزراعة ار حيث تؤث .من الناحية االقتصادية واالجتماعية

                                                           


 .Purchasing Power Parityهي اختصار لألحرف األولى من الكلمات الثالثة  والتي تعني تعادل القوة الشرائية للدوالر 
1

 . Human Development Report, United Nations Development Programme, New york, 2013, p145  
**

 القوة حسب معدل القومي الدخل من الفرد نصيب الوالدة، عند المتوقع العمر دليل: فرعية مؤشرات ثالث من مركب مؤشر البشرية التنمية يلدل 

 منخفضة أنها يعني 0.0-0 بين قيمة على الدول حصول) ،1-0 بين الدليل قيمة تتراوح حيث. المركب العملي التحصيل دليل للدوالر، الشرائية

 (.مرتفعة أنها يعني 1-0.7 بين قيمة على وحصولها متوسطة  أنها يعني 0.7-0.0 بين قيمة على وحصولها ية،التنم
2

، 1121 لعام والجنس والقطاع( الرئيسية المهنة) العملية الحالة حسب( فأكثر سنة 21) المشتغلين توزع، 1122المجموعة االحصائية عام  . 

 النسبة اعداد الباحثة.
3

 المكتب المركزي لالحصاء.، التقسيمات االدارية في سورية،1122ة االحصائية عام المجموع.  
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 1% من العمالة10% من حياة السكان الريفين، وتساهم بحوالي 60تؤثر بشكل مباشر على ما يقارب 
% من 01نسبته راضي القابلة للزراعة مااألتشكل و  .2% من مجمل صادرات االقتصاد الوطني14وبـ 
  .4)هكتار/فرد(0.000من الرقعة القابلة للزراعة نصيب الفرد و ، 3راضي السوريةجمالي األإ
ني والنباتي يساهم االنتاج الزراعي بشقيه الحيوا جمالي:المحلي اإل ناتجمساهمة الزراعة في ال -1-1

مساهمته في الناتج المحلي االجمالي لعام  تالمحلي االجمالي، حيث وصل بشكل فعال في الناتج
  .%26ما نسبته أي  ،5 (1000لثابتة لعام سعار ا) باأل مليار ل.س 061 حوالي 1020

 (سنة فأكثر 21فئة من )فراد لألالزراعية بلغت قوة العمل  مساهمة الزراعة في العمالة والدخل: -1-2
نسبة الذكور منهم ) ،من اجمالي العاملين %26.4نسبة  ماو ، 1020في عام  ألف عامل 14,
حسب  رابعةالمرتبة الفي زراعة ال وجاءت نسبة العاملين في قطاع ،6(%10ناث % واإل40

 هذا واذا نظرنا الى فئات الرواتب حسب النشاط  .التوظيف من ناحيةالقطاعات االقتصادية 
حيث سجلت ، نالحظ أن الزراعة تعتمد بشكل كبير على فئات الرواتب الدنياكمؤشر على الدخل، 

بعد قطاع  (ليرة سورية 1000 دون)حسب فئات الرواتب الدنيا  الثالثة من حيث المشتغلينبة المرت
د لمن يعتموهذا ما يبرر انخفاض مستوى معيشة ابناء الريف وخاصة   ،7الخدمات والبناء والتشييد

والذي  (2-0الجدول رقم )حيث نالحظ من خالل كمصدر وحيد للدخل. على الزراعة منهم 
من ثم و الدنيا  رواتبال ارتفاع نسبة المشتغلين من فئة، الرواتب توزع العاملين حسب فئاتيظهر 

كما نالحظ ارتفاع  .في هذا القطاع تقل نسبة مساهمة المشتغلين ،اتبو الر  مستوى مع ارتفاع
هذه تقل نسبة مستوى الرواتب مع ارتفاع من ثم و  ،نسبة االناث بشكل كبير في فئة االجور الدنيا

 وما فوق. 2000، ومن ثم من فئة 2000-4002مساهمة وبشكل واضح لدى فئة الرواتب ال
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

، النسبة إعداد 0010 لعام سنة فأكثر حسب أقسام النشاط االقتصادي والقطاع والجنس 10توزيع المشتغلين  1122المجموعة االحصائية عام .  

 الباحثة.
2

 .78 ص، 0010 سورية، الزراعي، واالصالح الزراعة وزارة ة،الزراعي للسياسات وطنيال المركز ، ،1121 السورية الزراعية التجارة.  
3

 .4ص، 0010 سورية،  للسياسات الزراعبة، وزارة الزراعة واالصالح الزراعي،، المركز الوطني  1121 سورية في والزراعة الغذاء واقع.  
4

 0ص المصدر السايق، .  
5

 .108 ص السابق المصدر.  


 %، نظراً لنمو القطاعات االخرى في الدولة على حساب الزراعة.11% الى 00فضت المساهمة من حيث انخ 
6

 0010 لعام الجنس و والقطاع االقتصادي  النشاط أقسام حسب( فأكثر سنة10) المشتغلين توزع، 0011 المجموعة االحصائية. 
7

 المصدر السابق، نفس المكان..  
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 2212حسب فئات الرواتب والجنس لعام في الزراعة سنة فأكثر(  11( توزع العاملين بأجر )1-3جدول رقم )

 ) قطاع عام وخاص(

 .2212سنة فأكثر( حسب أقسام النشاط االقتصادي وفئات الرواتب والجنس لعام  11، توزع العاملين بأجر )2211المجموعة االحصائية المصدر:
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الجتماعي على مستوى الدولة ككل للبنية التحتية أهمية كبيرة في مجال تحسين النمو االقتصادي وا

في تحسين مستوى المعيشة وتنشيط كافة البنية التحتية على مستوى الريف، حيث تساهم بالتالي و 
زالت  مانها أ إال ،التحتية خالل العقود الماضيةرغم تحسن البنية . و المجاالت االقتصادية ومنها السياحية

تحسين كثير من مجاالت التنمية االقتصادية لرها يعول عليه تطوين ألنظرا   ،بحاجة إلى مزيد من التطوير
للحد من وذلك اجتماعيا  واقتصاديا   األرياففي سورية لتطوير مساعي عامة هنالك أن  خاصة   ،ملةالشا

كما سبق  األريافن في في سورية يقطنصف السكان  ه أكثر منأن والسيما ،من الريف الى المدينةالهجرة 
 خدم نصف سكان سورية.تس هايتم تطوير البنية التحتية لألرياف فإنعندما لي وبالتا ،اإلشارة
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 ( يوضح أثر البنية التحتية على التنمية الريفية1-0شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 ,GARMENDIA, C, B, et al, Infrastructure Services in Developing Countries: Access, Qualityالمصدر: 
Costs and Policy Reform, World Bank Policy Research Working Paper 3468, December 2004, p4  

خدمات  ،من ناحيتنعلى التنمية الريفية  ا  كبير  ا  أن للبنية التحتية تأثير ( 1-0)نالحظ من الشكل 
في تحقيق  ان سيصبانمر األو  ،للمستثمرين من ناحية اخرىألصحاب األعمال و لألسر الريفية من ناحية و 

بمؤشرات  . وهنا نشير الى أن المجتمعات الريفية في سورية حظيت وسطيا  للمجتمع الريفي ككل الرفاهية
لريف السوري ل التعد الكهرباء من ناحية التزويد مشكلة بالنسبة إذمن ناحية البنية التحتية، نسبيا  مقبولة 

ي مصدر الطاقة الرئيسي فالعلم أن  )مع1001عام  منذ% 22.1 حيث وصل تزويد الريف بالكهرباء الى
وبالنسبة الى إمكانية  .1(نارة والتلفاز والتبريد% منها يذهب الى اإل0,و االرياف في سورية هو الكهرباء،

لعقود الماضية في ا تحسنت بشكل كبير فقد، الوصول الى مصادر المياه المحسنة في المناطق الريفية
 ،1020في عام  الى مصادر المياه المحسنةمن الريفيين % 46 وصلت نسبة رياف، حيثاألوخاصة  في 

وتولي الحكومة اهتماما  كبيرا  في هذا المجال، حيث  .2من الريفيين %20وصل الصرف الصحي إلى و 
-1006% في الخطة الخمسية لعام 60ازدادت االستثمارات الحكومية في قطاع الصرف الصحي الى 

 . 3بشكل عام مليار ل.س لتطوير مسار الصرف الصحي ,0انية ميز  تخصيصوتم  ، 1020

                                                           
1

 .  KARAKI, S, et al, Electric Energy Access in Jordan, Lebanon and Syria, Draft Paper Prepared for “Energy 

Access II” Working Group Global Network on Energy for Sustainable Development, p 8 
2

 . World Development Indicators,The World Bank http://data.worldbank.org/country/syrian-arab-republic 
3

، المركز الوطني للسياسات الزراعية، وزارة الزراعية 07مذكرة سياسات رقم ، تطوير البنية التحتية وافاقها المستقبلية، ياسين، فراس.  

 0ص ، 0008واالصالح الزراعي، 

 البنية التحتية

 لألسر الريفية منافع

خفض 

 التكاليف
 سواقتوسيع األ

منافع ألصحاب 

 االعمال

 النمو االقتصادي
 زيادة الرفاهية
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 إلى 2240كم في عام  22422شهدت الطرق العامة توسعا  وتحسنا  ملحوظا  حيث نمت من  وقد
النمو في  إلى باإلضافة ،10202كم في عام  624,0ثم وصلت إلى و ، 10011كم في عام  ,,422

فترة التسعينات والنصف األول من العقد الحالي  توسعا  في  ، شهدتأطوال الطرق العامة واالوتوسترادات
فقد  ،3عكس ايجابيا  على تنمية المناطق الريفيةنااألمر الذي  ،شبكة الطرق الزراعية في المناطق الريفية

 . 10014كم عام  44,,الى  2222كم في عام  100من هذه الطرق نمت 

حل وقامت بنشر الخدمات بالتعليم في كافة المرا هتماماالأولت سورية  ومن الناحية التعليمية،
حيث سعت الى تقليل نسبة تسرب  اهتمت بتعليم المرأة، كما في األماكن الريفية والحضرية التعليمية 

والتي  ما في المناطق الشرقية والجنوبيةوالسي ،ناث في مراحل التعليم وكذلك األمر بالنسبة للذكوراإل
العديد من المؤشرات أنه هنالك  اال للعمل في الزراعة.ن منههم خاصة  االناث يضطر سكانها الخراج أوالد

مقابل % من سكان الريف 22.1ميون ما نسبته األشكل حيث  مازالت بحاجة الى مزيد من التحسين،
% من سكان الريف 01.4وشكل الحاصلون على التعليم االساسي مانسبته  ،% من سكان الحضر20
% من سكان الريف  24.0وشكل الحاصلون على تعليم اعدادي مانسبته ع الحضر، هي نسبة متقاربة مو 

من سكان % 24.1ثانوي ومافوق  ، وشكل الحاصلون على تعليم من سكان الحضر%  26.2مقابل 
    .5الحضر من سكان% 10مقابل الريف 

، إلى حٍد ما جيدة ريالريف السو  البنية التحتية والخدمات التعليمية واالجتماعية في وهذا يعني أن
ن كانت أقل نسبيا  وأقل تنوعا  من مثيالتها في المدن.  وا 

 مستوى المعيشة:  -3
لمواشي للحصول على الدخل، على زراعة المحاصيل وتربية افي سورية سكان الريف  أغلبيعتمد 

فقراء الريف  ثلث حيث، والتي ال تمارس سوى هذا النشاط تبر الفقر وثيق الصلة بهذه الفئةما يع وكثيرا  
الفقر األقل  في حين تتركز نسبيعتمدون على زراعة المحاصيل وتربية الماشية للحصول على الدخل، 

، وليس على الزراعة وهي النسبة التي تعتمد على مصادر مختلطة للدخل ،% من سكان الريف10بين 
الزراعة وتعتمد في ر تعمل سالعديد من األ  ه على الرغم من أنأن. كما نشير الى نقطة هامة وهي 6فقط

                                                           
1

 1 المصدر السابق ص.  
2

 محافظة) ك.م(.البرية حسب الأطوال الطرق النقل والمواصالت، ، 1121المجموعة االحصائية . 


 .0004. كانت وزارة الزراعة واالصالح الزراعي مسؤولة عن تنفيذ الطرق الزراعية حتى عام  
3

 المصدر السابق، نفس المكان. 
4

، 08 رقم عمل ورقة، (االستثمارات – الواقع)المستقبلية  الماضية وتوجهاتها عام 11 ال خالل سورية في التحتية البنى تطورحيدر، فراس،  

 8 ص ،0008 الزراعي، واالصالح الزراعية وزارة الزراعية، للسياسات الوطني لمركزا
5

، 0011لالحصاء، دمشق،  ي المكتب المركز ، التقرير الرئيسي حول األسر السورية،المسح الصحي األسري في الجمهورية العربية السورية.  

 11ص
6

 .  Enabling Poor Rural People to Overcome Poverty in Syria, The International Fund for Agricultural 
Development (IFAD), October, 2009, p1  
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 0تتجاوز حيازات صغيرة الب تملك أراضيالتي % من األسر 0,اال أن  ،عليها كمصدر للدخل
 للبطالة المقنعة في العمل الزراعي ومن ثم انخفاض االنتاجية. ا  حتمي ا  ، وهذا سيعني انتشار 1هكتارات

ن و خرى، أالفقر من منطقة الى  وينتشر الفقر بشكل أكبر في المناطق الريفية مع اختالف درجة ا 
 أهم أسباب الفقر مايلي:

مر الذي األ المناطق الريفية من األميين، وهو % من سكان22.1ارتفاع نسبة االمية، حيث أن  - أ
 .غير الزراعي سوق العمل همدخولسيخلق عوائق امام 

سنويا  سوق  من الشباب تدخلة هنالك نسبة كبير أي الريف،  ي فيسكانالنمو الارتفاع معدالت  - ب
 العمل.

والذي يعتبر استجابة لمطالب  micro-financeعدم وجود نظام التمويل الصغير أو الجزئي  -ج
نه ظهرت في العقد الماضي الكثير من البرامج التي تقدم هذا النوع من أشارة الى ، مع اإل2الفقراء

 التمويل وسيتم التحدث عنها الحقا .
، أساسي وهو ما اليتناسب مع واقع أن زيادة الناتج الزراعي في سوريةاالعتماد على الزراعة بشكل  -د
يؤدي في النهاية الى انخفاض مستوى سمما  ،معدالت النمو السكاني في الريفالزيادة في تواكب  ال

 المعيشة.
العالقة التبادلية بين  نتيجة   انتشار الفقر في الريف، تتنشر البطالة بشكل كبيروباإلضافة الى 

الى أن باالضافة ، 3في المناطق الريفيةوجودين ن عن العمل م% من العاطلي14 أنحيث نين، االث
  .4فجوة بين الجنسين في الوصول الى فرص العمل في المناطق الريفيةهنالك 

 تزداد احتماالت الفقر في الشرائح التالية:حيث  ،فقراء في الريفللمالمح هنالك مجموعة من الو     
 .حرة ذاتية يعملون أعماال   الذيناالشخاص  -أ 
وحتى العاملين في  الذين يعملون دون أجر خاصة من العاملين في قطاع الزراعة.األشخاص  -ب 

حيث  بمفرده.  ا  زراعي ذين يزاولون عمال  الوعلى األقل  للفقر، يعتبرون أكثر عرضة  بأجر الزراعة 
ء في ريف المنطقة الشرقية % من الفقرا,0ويوجد  الفقراء في الريف،% من اجمالي 16.4 يوجد

وبشكل عام الزراعة هي النشاط  المهيمن ضمن المجموعات  ،5)وهي منطقة زراعية بالدرجة األولى(
 شارة.كما سبق اإل الفقيرة

  مؤقتة أو موسمية. الذين يعملون أعماال  األشخاص  -ج 

                                                           
1

  . Loc.cit 
2
 Ibid, p2.  

3
 Syrian Arab Republic, A country fact sheet on youth employment - Regional side event of the Near East, North 

Africa and Europe Division, Governing Council, 2011, p1 
4
 .ibid 

5
 .17سابق، ص  صدر، م. فهم آليات الفقر والالمساوة 
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 الفئات من خارج القوى العاملة. -د 
 سيزيد ن عدم حصول المرأة على دخل مناسبفإ ،سروبالنسبة لهذه األ .األسر التي تعيلها المرأة -ه 

 احتمال تسرب األطفال وخروجهم الى سوق العمل.
جور أو في خانة األ أجرتقع الغالبية العظمى من النساء في شريحة العمل بدون  : حيثالمرأة  -و 

 . المنخفضة
من لم كمصدر للعمل والمعيشة ل ينشط القطاع غير الرسمي في الريفوباالضافة للزراعة 
حيث يمتص هذا القطاع الجزء األكبر من العمالة أو ال يمتلكون أرضا . ، يحتضنهم النشاط الزراعي

ناث ا  الشابة ذكور  من % 44ة تنسبما  يعمل فيه إذ، وذوي التعليم المنخفض خاصة الفقراء منهمو  ا  وا 
نخفاض انتاجية هذا ما يبرر او منخفض، التعليم هم من ذوي ال % من هذه العمالة40و ،الفقراء

. كما أن هنالك فجوة بين الجنسين في الدخل باالضافة الى 1هؤالء العمال، ومن ثم انخفاض أجرهم
الوصول الى فرص عمل كما سبق االشارة، وتنبع هذه الفجوة من انخفاض مستوى التعليم لدى 

صعوبة ى ال، باالضافة اتمياألمن  ن% من النساء العامالت الريفيات ه10أن حيث  المرأة،
 .2الى الموارد الماليةالمرأة وصول 

يمكن أن نستنتج من خالل ما سبق ومن خالل خصائص  المشاكل الرئيسية في الريف: -4
 هنالك مجموعة من المشاكل مرتبطة بالمناطق الريفية أهمها ما يلي:المجتمعات الريفية أن 

بالمقارنة مع الحضر،  صة  خافاض الدخل، يعاني الريف بشكل عام من انخالدخل: انخفاض  -9-1
بانخفاض مستوى التعليم وضعف  بدورهاالمرتبطة  قلة الدخل عن انخفاض انتاجية العمل وتنشأ

انخفاض عن قلة الدخل أيضا  والسيما في القطاع الزراعي. كما تنشأ  البطالة المقنعةالتدريب وانتشار 
 باالضافة الى ،اإلنتاجمستلزمات أو عدم توفر  األرضاستثمار من ناحية  سواء  األرض  إنتاجية

ألسباب ) والصناعات الريفية اإلضافيةوضعف مصادر الدخل  ،السائدة في الريف الظروف الطبيعية
 .3مثل ضعف الخبرة في تصنيعها والتسويق(

  مرتبطوهو  في توزيع الدخل في الريف لعدالة هنالك غياب ل غياب العدالة في توزيع الدخل: -9-2
الى استحواذ والذي يعود  ،4مقارنة  بالدخل في الحضرانخفاض الدخل في الريف ا أولهم بأمرين

ف الذي التنوع في الوظائ ، باالضافة الىمن ثم الوظائفات و الحضر على الجزء األكبر من االستثمار 
خلل في تسعير المحاصيل الزراعية وانخفاض انتاجية ومن ثم ال ،بالريف مقارنة  يشهدها الحضر 

يملكون  بين من بناء الريف نفسه أوثانيهما غياب العدالة بين  .كمصدر رئيسي للعيشالزراعة 

                                                           
1

. Syrian Arab Republic, A Country Fact Sheet on Youth Employment - Regional Side Event of the Near East, 
North Africa and Europe Division, Governing Council, 2011, p1  
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خرى أنشطة أال يملكونها، وبين من يعمل بالزراعة فقط وبين من يمارس  ومن صولاألاالراضي و 
 .غير العمل الزراعي أو باالضافة الى العمل الزراعي

رغم أن الريف : تسهيالت االجتماعيةوال خدمات البنية األساسيةالضعف النسبي في  -9-3
بعض الضعف النسبي يعاني السوري حقق العديد من التطورات في هذه المجاالت، اال أنه ما يزال 

كما تتباين هذه  ،ءخدمات التعليم والصحة والمواصالت واالتصاالت والكهربا فيمقارنة  بالمدن، 
التسهيالت و في الخدمات  عدم التنوع الخدمات من منطقة ريفية الى أخرى، ويعاني الريف من 

 .االجتماعية الموجود في المدن، وكل ذلك يحافظ على جاذبية المدن بالنسبة لسكان الريف
 قد يكون سمة   في كافة مجاالت الحياة في الريف،دور المرأة  رغم أن ضعفة: أتمكين المر  -9-9

 .عدةسباب وذلك أل ف عنه في المدينةحضورا  في الري أكثر هولكن ،في الدول الناميةمرأة عامة لل
من ي تعانال تزال  المرأة مستوى االجتماعي، لكنالالتطورات التي شهدها الريف على من فعلى الرغم 

عينات منذ السب مجموعة من  الجهود تحيث بذلضعف التمكين كما تم اإلشارة في الفصل الثاني. 
أن وصولها الى الفرص االقتصادية الشاملة، اال في عملية التنمية لتنمية المرأة الريفية ودمجها 

والمالية ما يزال محدودا ، خاصة  أن األرياف الزالت تعاني من معدالت هجرة دائمة أو مؤقتة )داخلية 
أو خارجية( ضمن الذكور، األمر الذي يؤدي إلى قيام النساء في الريف باألعمال الزراعية لساعات 

جر أبال  ت)حيث بلغ نسبة العامال 1عادة  عمالة أسرية غير مأجورةطويلة طيلة العام، والتي تكون 
تعمل موسميا ، ها جر فإنتحصل على أوحتى عندما تعمل و  .2%(66الى اجمالي العامالت الزراعيات 

وتعتبر األنشطة  .3% في الحضر 24.1ناث في الريف يعملن موسميا  مقابل % من اإل40أن حيث 
ة منصفة للمرأة وتصب في إطار تمكينها كما دلت تجارب العديد من غير الزراعية ومنها السياح

األنشطة غير الزراعية مهمة للعمال الريفيين الذين يحصلون على  الى أنالتجارب  حيث دلتالدول، 
 عوائد منخفضة نسبيا  وخاصة  المرأة.

 وهنالك عدة عوامل تؤثر على دور المرأة االقتصادي في الريف:
هم عوامل ادماجها في عملية التنمية ورفع أ إن ارتفاع مستوى التعليم يعتبر من  ة:الحالة التعليمي -أ

مشاركتها في القوى العاملة ورفع مستوى انتاجية عملها، نظرا  ألن ارتفاع المستوى التعليمي يؤدي 
ناث في الريف هن % من اإل40.4 أن وعندما نعلم ،4جراأل وبالتالي ةتاجيناالالى ارتفاع مستوى 

 ثير هذا العامل.أ، يمكننا أن ندرك ت5االميات من
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ما يتعلق باألجر والسيما أنه يعتبر المورد المادي لكثير من أبناء  خاصة  في الموارد المادية: -ب
إال أنه ُيالحظ تفاوت كبير في  ،الريف. وعلى الرغم من العالقة الطردية بين األجر والحالة التعليمية

كافة المستويات التعليمية في الزراعة وفي القطاعات غير الرسمية ن ماألجور بين النساء والرجال و 
كما . 1بشكل عام، كما تصل أعلى نسبة للعمالة النسائية غير المأجورة في مجموعة العمل األسري

لى أجر أقل من حصلن ع% من االناث ي 61.1أن  السابق، (2-0)  نالحظ من الجدول رقم
 .6000أقل من  أجرعلى ن % منهم يحصل6,ل.س  و 1000

دون تحسين مستوى فقد تحول العائدات االجتماعية والتقاليد السائدة  العادات والتقاليد السائدة: -ت
المادية، وبالتالي تحول دون إمكانية دخولها سوق العمل ودون الى الموارد  هاوصولتعليمها و 
 تمكينها.

  برامج التنمية الريفية: -1

دوات والتي يمكن االعتماد عليها أو االستعانة بها كأ، الريفية ميةتبنت سورية مجموعة من برامج التن
هم هذه أ ومن باعتبار محط اهتمامها الريف وتهدف الى تحسين واقع الريف،  ،في تحفيز السياحة الريفية

 :ما يلي برامجال

وهي منظمة غير نفعية لتعزيز التنمية االقتصادية  ة الريف )فردوس(:الصندوق السوري لتنمي -1-2
أطلقت هذه المنظمة مشاريع التمويل بقروض صغيرة، إضافة  إلى . 1002واالجتماعية أنشئت في عام 

وذلك من خالل منح قروض صغيرة للعائالت من  ،وتغطية احتياجات التنمية األساسية التعليم 
 .2قتصاديالمجتمعات الريفية الفقيرة لمساعدتها في توسيع أعمالها وزيادة دخلها وتعزيز استقرارها اال

لتمويل ا كز على تير وهو مشروع تنموي مشروع تنمية المجتمع الريفي في جبل الحص:  -1-1
الصغير عبر إحداث مؤسسة تمويلية للمشروعات الصغيرة تراعي القيم المجتمعية السائدة والمعايير 

مع . وذلك بالتعاون ,100حتى نهاية  1000ن بدءا  من عام مرحلتيوعمل المشروع على  .الدولية
والحكومة اليابانية  ،جهة مشرفة ومانحة"" جهات المانحة للمشروع وهي برنامج األمم المتحدة اإلنمائيال

تخطيط الكجهة مانحة، والحكومة السورية ممثلة بهيئة  UNDPعبر برنامج االمم المتحدة االنمائي 
رة الزراعة واإلصالح الزراعي ووزا ) كانت تسمى آنذاك هيئة تخطيط الدولة(كجهة منسقة والتعاون االقليمي

 : 3ويهدف المشروع الى تحقيق مايلي ،كجهة منفذة
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محاربة الفقر وتحسين دخل األسرة من خالل ترسيخ نظام وطني للتمويل الصغير وتفعيل  -أ 
 مشاركة المرأة في التنمية وتمكينها اقتصاديا  واجتماعيا .

 .تطوير مبدأ المساعدة الذاتية من خالل النهج التشاركي -ب 

 تأهيل وتدريب المستهدفين من المجتمع المحلي. -ج 

 خلق قاعدة بيانات وطنية حول التنمية البشرية المستدامة. -د 

بالتعاون بين الصندوق السوري لتنمية حاضنة األعمال الريفية  تأسست ألعمال الريفية:اة حاضن -1-0
(، ة في التنمية )ايدوسوالجمعية االيطالية للمرأ  ،1001في عام  الريف )فردوس( الذي سبق الحديث عنه

خالل مدة مشروع الحاضنة وهي أربع سنوات وتتراوح أعمار  ةاقتصادي ةع تنموياريمش وكان هدفها تنفيذ
على تطوير المشاريع الصغيرة من  الحاضنةتعمل  ، حيث(عاما   10إلى  10السيدات المتدربات من )

التدريب التقني ووضع خطط العمل وتسويق خالل تقديم مجموعة من الخدمات تشمل كيفية إدارة األعمال و 
 . 1المنتجات

صالح الزراعي ل التعاون بين وزارة الزراعة واإلنشأ هذا البرنامج من خال :برنامج القرى الصحية -1-4
دعم مشروع بناء القدرات للمرأة الريفية في الشمال الشرقي من سورية، وذلك لدمج المرأة في ل ،اليونسيفو 

خلق فرص وذلك من خالل المرأة الريفية لتمكينها اقتصاديا  واجتماعيا  وصحيا .  التنمية والنهوض بواقع
ويركز  ،عمل للمرأة الريفية وبناء قدراتها، لتحسين المستوى المعيشي لها ولعائلتها وخاصة األطفال

تقديم باليونسيف  ، حيث تقومالمشروع على تحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية للريف السوري
علما  أنه ينفذ في  ،نتأسيس مشروع خاص به دعم المالي من أجل تدريب وتأهيل النساء الريفيات حولال

خمس محافظات  سورية ) الحسكة، الرقة، دير الزور، حلب، إدلب( وأن هذه الدورات قامت بتأهيل 
 . 10042إمرأة في نهاية عام  22,6وتدريب 

نطرح من وجهة نظر خاصة  ، ولكنيات عمل هذه البرامجاليمكننا أن نتدخل في آلوهنا نشير إلى إنه 
هو مكان بتوجيه أعمالها نحو برامج السياحة الريفية باعتبار أن الريف نه يمكن لهذه البرامج أن تقوم أ

عملها  وتهدف الى محاربة الفقر وتحسين مستويات المعيشة وتطوير النهج التشاركي والمساعدة الذاتية، 
توجيه ودعم وتسويق تقدم برامج التدريب والدعم لبرامج السياحة الريفية وتتولى تقديم  وبالتالي تستطيع أن

 هذه المشاريع.
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 االقتصادية واالجتماعية:  التطوراتالمبحث الثاني: 
وتبدل في ، ريافألفي ااقتصادية واجتماعية عية شهدت سورية خالل العقود الماضية تطورات نو 

 : التطورات نذكر، ومن هذه االكثير من خصائصه
 نشطة غير الزراعية: ظهور األ -1

كنشاط اقتصادي على البيئة الريفية في سورية كما هو الحال تسيطر الزراعة الرغم من أن على 
ونة االخيرة بدأت تظهر أنشطة غير زراعية في المناطق أنه في اآل إال ،م البلدان الناميةفي معظ
-Nonعمل خارج المزرعة ، وبدأ يظهر ال NARA (Non-Agricultural Rural Activities)الريفية

Farm Employment . يعد القطاع الزراعي بأي شكل القطاع الوحيد الموجود في المناطق  حيث لم
 كما ،بدأت تظهر بشكل واضحياحة سهنالك أنشطة اقتصادية مثل الصناعة والخدمات وال بلالريفية، 

 .كبر من العمالة الزراعيةأرة والخدمات بشكل التجا قطاع نمت العمالة غير الزراعية في
حيث تسارعت في  وقد شهد الريف هجرات مستمرة على مدى العقود الماضية مع اختالف وتيرتها

بسبب عوامل منها ماهو مرتبط  .ات والتسعينياتيفي الثمانينات ثم تراجعت وتيرتها يات والسبعينيالستين
ارتفاع  ، كما شهد العقد الماضيهو مرتبط بجاذبية المدنالطاردة لسكانه ومنها ما الريف  ظروفب

مواسم الجفاف وتزايد  ومنهاالريف بظروف ألسباب مرتبطة معدالت الهجرة من الريف الى الحضر 
قلة العائد وارتفاع وجها من االستثمار الزراعي بسبب المساحات الزراعية البعلية على حساب المروية وخر 

ضعف الخدمات الصحية والتعليمية والمرافق الخدمية )طرق، مياه لباالضافة ، يةأسعار المسلتزمات الزراع
 نشوءوهو األمر الذي يؤكد أهمية  .في كثير من المناطق الريفية الشرب، الصرف الصحي...الخ(

ي في المناطق الريفية، على اعتبار أنها كثيرا  ما لعبت دورا  هاما  فومنها السياحة زراعية النشطة غير األ
أن الوظائف غير الزراعية تنامت مع ازدياد ندرة  خاصة  . اطار الحد من الهجرة في كثير من الدول
 تكون استراتيجية جديدة تناسب الواقع الحالي للمجتمع الريفي.لاألراضي الزراعية وازدياد الكثافة الزراعية، 

أن تركز على بداية ،  إحدى الدراسات قام بها المركز الوطني للسياسات الزراعيةلت وقد حاو 
همية وجود هذا النوع من األنشطة، من على أ  تأكدو ، ة غير زراعية في المناطق الريفيةظهور أنشط

 باتجاه الهجرة من وتحد الريفية األسر دخل زيادة في جميعها تساهم والتي ،سياحةو  خدماتو صناعة 
الزراعية ومن خالل التحليل الوصفي ت دراسة النشاطات غير توصلو  .األخرى والدول الحضرية المراكز

فإن الخروج من الفقر لذلك  ،سر الفقيرة بكل األحوالباألوالقياسي الى أن الدخل الزراعي هو عظيم الصلة 
دخال األنشطة الريفية غير الزراعيةتيجيتضمن وضع استرا كما دلت التحليالت التي ، ة لتنويع الدخل وا 

هم وبفعالية في زيادة دخل األسر أكثر من مصادر الدخل تستمت أن مصادر الدخل غير الزراعي 

                                                           


 "سورية من مختارة مناطق في عةالزرا على وتأثيرها الريفية المناطق في الزراعية غير النشاطات" وهي  . 
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في زيادة دخل األسرة واستدامة هذا  في العديد من الدول حيث تساهم األنشطة غير الزراعية .1الزراعي
  الخارجية.حتى في فترة االزمات وخارج المواسم الزراعية و التقليل من الهجرة الداخلية و  وخاصة   ،الدخل

الى أن تناقص حجم المزرعة ، "السورية العربية في الجمهورية الزراعية النظم ة "دراسقد أشارت و 
عامل خطر على الدخل المستقبلي لألسر خاصة  في حالة فشل القطاع العام والعمل خارج سيشكل 
ل مع زيادة الكثافة السكانية ستزداد أهمية الدخأنه فمن الطبيعي  .2مواكبة تزايد عدد السكان علىالمزرعة 

غير الزراعي، خاصة  أن مصادر الدخل غير الزراعي هي التي تحدد مدى تعرض األسر للفقر بشكل 
زيادة الدخل الزراعي خارج المزرعة والحصول على عمل غير زراعي  أشارت الدراسة الى أنهعام. حيث 

ما المزارعون أ ،ومتوسطي الدخليجيات المستقبلية وخاصة  لدى المزارعين الفقراء تأهم االستراتشكل 
شارت أ كما يجيات التكثيف والتنويع الزراعي واستكماله بالعمل غير الزراعي.تالميسورون فيفضلون استرا

مكانيات كبيرة أمام تطبيق سياسات إأنه من الممكن أن يتيح جمال المناظر الطبيعية الى  دراسةهذه ال
يساهم في اجتنذاب السياحة ساألمر الذي  هوو  ،الزراعة الصديقة للبيئة إلىالتنمية الريفية التي تسعى 

أنه تم تقديم الدعم لبعض األعمال والحرف التقليدية في  مع اإلشارة إلى) 3وتوفير المزيد من فرص العمل
نجاح مثل هذه المبادرة عتمد ه بعض المعوقات ويتواجهارد بعض المناطق الزراعية ولكن تسويق هذه المو 

 .(المناطق في هذه ر السياحةعلى مدى تطو 

األنشطة غير الزراعية أهمية متزايدة في العديد من الدول ومنها سورية وذلك ستعكس وبشكل عام 
 :4لألسباب اآلتية

 أصبحوا يستمدون دخلهم من مصادر غير زراعية.ية ر في سو سكان المناطق الريفية  الكثير من -أ 
في  زيادة في أعداد السكانعلى أن يستوعب الفي سورية القطاع الزراعي لم يعد قادرا  وحده  -ب 

نتيجة في هذا القطاع نالحظ انتشار ظاهرة البطالة المقنعة بشكل كبير  حيث يمكننا أناألرياف، 
 وصغر الحيازات الزراعية.الزراعية انخفاض االنتاجية 

المراكز الحضرية وألسباب اقتصادية واجتماعية وحتى زيادة الضغط على الحضر، حيث أن  -ج 
ي والذ ، مستمر اف وبشكلادرة على استيعاب المهاجرين المتدفقين إليها من األريبيئية، لم تعد ق

يجب تنويع األنشطة غير الزراعية في الريف  لذلك  ،في العاصمة دمشق همتركز القسم األكبر من
 .سواءا  المؤقتة أو الدائمة وتقليل معدالت الهجرة عدد أكبر من العمال الريفيينعلى أمل استيعاب 
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 1، ص0007وزارة الزراعة واالصالح الزراعي، دمشق 
2

، المركز الوطني للدراسات الزراعية ، وزارة الزراعة السورية، التقرير الفني العربية في الجمهورية الزراعية النظم، هورست، واتنباخ . 

  IIIص  واالصالح الزراعي،
3

  8 ص. المصدر السابق ،  
4
.Policy and Research on the Rural Non-Farm Economy: A Review of Conceptual, Methodological and Practical 

Issues, Natural Resources Institute, University of Greenwich, 2000, p4  
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، وبالتالي قر في الكثير من المناطق الريفيةاألنشطة الريفية غير الزراعية وسيلة للحد من الفتعد  -د 
ستساهم هذه األنشطة في تحسين مؤشرات الفقر وخاصة  في المناطق التي تعتمد على الزراعة 

 بشكل حصري، كما هو الحال في المنطقة الشرقية.
يفي من خالل تأمين فرص عمل لجميع الفئات من للقطاع غير الزراعي دور هام في االقتصاد الر  -ه 

  .عمال مهرة وغير مهرة، وتأمين الدخل لألسر الزراعية وغير الزراعية
، نتيجة موسمية هذا العمل وتدنى مستوى الدخل تخفيف المخاطر المصاحبة للعمل الزراعي -و 

 الزراعي في سورية.
 aggregateي الدخل الكلي يساهم دخل العمل خارج المزرعة في تخفيض عدم المساواة ف -ز 

income inequality  واالقتصدي، حيث أشارت تجارب  فة إلى أنه يزيد األمن االجتماعيإضا
تعيد توزيع الدخل بشكل أفضل، كما أنها الريفية كأحد األنشطة غير الزراعية الدول الى أن السياحة 

لزراعي، مما يجعلهم في وضع تسمح لألسر بإمكانية اإلدخار، وتقلل المخاطر المصاحبة للعمل ا
 . أفضل اجتماعي واقتصادي

نتيجة عدم  في سورية هنالك نسبة من السكان غير قادرة على المساهمة في العمل الزراعي -ح 
هنالك نسبة معينة فقط من األشخاص ف .في العمل لدى األخرين اوعدم رغبته، لألرض امتالكها

الباقية التي ال ستقطاب النسبة الزراعية ا في سورية تمتلك األرض، لذلك يمكن لألنشطة غير
 غير القادرة على المساهمة في العمل الزراعي.تمتلك األراضي و 

 ظهور السياحة الريفية:-2

انطلقت بعض الدول من النشاط الزراعي نفسه على أمل االرتقاء به ومن ثم تنويعه لخلق مصادر 
اعة المتميزة النوعية والتنمية الريفية الشاملة تجربة بية في مجال الزر و وتعتبر التجربة األور  ،جديدة للدخل

من اإلنتاج والتحويل، وتركز  ة جديدة على مستوى المزرعة في كلمميزة، حيث طبقت إستراتيجي
 :1اإلستراتيجية على  ثالثة محاور أساسية 

نتاج ا  - لمنتجات التعمق في سلسلة العرض لألغذية الزراعية والتوجه نحو الزراعة العضوية، وا 
 النموذجية.

التوسع في مشاركة المناطق الريفية في االقتصاد الريفي وذلك بتطوير فعاليات جديدة فيها، مثل  -
 السياحة الريفية ونشاطات جديدة في المزرعة.

                                                           
1

المركز الوطني للدراسات الزراعية ، وزارة الزراعة  العولمة، ظل الريفية في والتنمية والفقر الزراعية حول الزراعة السياسات منتدى . 

 0ص  ، 0000دمشق، واالصالح الزراعي، 
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إعادة التأسيس في مجال إدارة الموارد، وذلك بتغيير أسس اإلنتاج من أجل تخفيض التكلفة وتأمين  -
 العمل خارج المزرعة. مصادر دخل من

عادة إ  -التوسع   -التعمق)نموذج التنمية الريفية الداخلية في االتحاد األوروبي وهوبوسمي ما سبق 
 (1-0ي االنتقال من المزرعة الى المشروع الريفي، كما يظهر الشكل رقم)أالتأسيس( 

 بي( يظهر نموذج التنمية الريفية الداخلية في االتحاد األورو 3-2شكل رقم )

 
 10ص لريفية في ظل العولمة، مصدر سابق،منتدى السياسات الزراعية حول الزراعة والفقر والتنمية اإعداد الباحثة اعتمادًا على المصدر: 

 تنميةال( كيف أنه يمكن االنتقال من الزراعة التقليدية ومن ثم تحقيق 3-2حيث يظهر الشكل رقم )
عادة التأسيس )( Deeping) لتعمق( واBroading) الريفية من خالل التوسيع وهذا  ، Regrounding)وا 

دورا  أوسع في التنمية  بالتالي تلعبو  .ا  ريفي ا  بالتالي غير من طبيعة المزرعة التقليدية لتصبح مشروع
حيث أن الزراعة لن تشكل المحرك الرئيسي  ،كذلك الحال بالنسبة للدول النامية ومنها سورية  ،الريفية
ن كاللنمو يعني أنها لن تساهم في النمو ولكن بشكل مختلف، وهو األمر الذي سيصبح ال  ن ذلك، وا 

الناتج   وتخفيف الضغط  مألوفا  في عجلة التطور االقتصادي للدول النامية، وذلك لمواجهة آثار العولمة
قتصادي عنها على الزراعة فيها، وبالتالي تتمكن هذه الدول من تطوير منتجاتها لتساهم في النمو اال

 .1بشكل أكبر
                                                           

1
 8. المصدر السابق، ص  
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والزراعة العضوية من العبارات ففي الفترة المقبلة سيكون العمل خارج المزرعة والسياحة الزراعية 
قد المألوفة عند التحدث عن التنمية الريفية  وخطط الدول في هذا اإلطار. هذا وتم األخذ به في سورية ف

لحد من الفقر في المناطق الريفية، بأنه ( وبهدف ا1020 -1006جاء في الخطة الخمسية العاشرة ) 
وذلك  سيتم التركيز على الزراعة والصناعات ذات القاعدة الزراعية إضافة  الى تشجيع السياحة الريفية.

فراد المجتمعات الريفية أعبر وضع وتنفيذ برنامج وطني لتطوير السياحة الريفية يهدف الى تمكين 
عديد من البرامج خدمات سياحية متنوعة، مع العمل على استحداث ال المجاورة للمناطق السياحية من تقديم

نتاج البضائع المطلوبة على المستوى المحلي وباألخص المواد الغذائية التي يحتاجها المولدة للدخل إل
كما كان هنالك خطوات في اتجاه تمكين المرأة والتي السائحون إضافة  الى تطوير الصناعات التقليدية. 

 تما  في تحسين انتاجية المرأة الريفية ودخولها في مجال السياحة الريفية.ستسهم ح
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 ( يظهر المصفوفة التنفيذية لقطاع الحد من الفقر خالل الخطة الخمسية العاشرة2-0جدول رقم )

 المصفوفة التنفيذية لقطاع الحد من الفقر خالل الخطة الخمسية العاشرة

 الجهة المعنية المؤشر التنموي العوائد المتوقعة البرامج والمشروعات

 برامج تمكين المرأة

المنظمات غير  -وزارة الزراعة تمكين المرأة اقتصادياً  خطة وطنية لتطوير العمل النسوي في الزراعة
 الحكومية

السعي لتبلغ نسبة النساء  زيادة نسبة استفادة المرأة من برامج التأهيل
% من مجموع 32حتى 

ستفيدين من البرامجالم  

 المؤسسات الحكومية وغير الحكومية

تشكيل جمعيات نسائية لتمويل القروض 
الجماعية إلنشاء مشروعات انتاجية وخدمية 

 تعتمد على النساء بالكامل

 المؤسسات المختلفة المعنية تمكين المرأة اقتصادياً 

إعادة تأهيل النساء العامالت في القطاع 
منظم لتحسين مستوى االقتصادي غير ال

الدخل وتزويدهن بالمهارات الالزمة لتطوير 
 أوضاعهن المهنية

تمكين المرأة اقتصاديًا 
 واجتماعياً 

المؤسسات الحكومية وغير الحكومية 
 ووزارة الشؤون

تأسيس صندوق 
وطني للتضامن 
االجتماعي لمنح 

 القروض

تأمين قروض بشروط  ميسرة لدعم عمل 
ة من هيئة مكافحة حاضنات االعمال المنشأ

البطالة والجمعيات األهلية ) الجمعية 
 صندوق تنمية الريف( -المعلوماتية

تخفيض نسبة البطالة 
والفقر وتوسيع الخيارات 

 أمام االفراد

الجهات العامة  -المصرف المركزي
 واألهلية والخاصة

برنامج تطوير عمل 
 المجتمع األهلي

تطوير شبكات األمان االجتماعي مثل: 
ضمان االجتماعي، التدريب واألهيل، التمويل ال

 الصغير

تدريب  وتأهيل العاملين 
 في الجمعيات

 -وزارة الشؤون  االجتماعية والعمل
 هيئات المجتمع  األهلي

برنامج وطني لتطوير 
 السياحة الريفية

تزويد أفراد المجتمعات الريفية المجاورة 
ة للمناطق السياحية بالثقافة السياحية واالثاري
لتمكينهم من تقديم خدمات سياحية نوعية، 
استحداث البرامج االجتماعي المولدة للدخل 
النتاج البضائع المطلوبة على المستوى 

 المحلي وباألخص المواد الغذائية

التوسع باالستثمار المحلي 
 وزيادة فرص العمل

 –القطاع الخاص  -وزارة السياحة
 -جمعيات أهلية -وزارة الثقافة

 لتمويل الصغيرمؤسسات ا

 .,,2هيئة تخطيط الدولة، سورية، ص،2212 -2220المصدر: القضايا المشتركة عبر القطاعات، الخطة الخمسية العاشرة 

ن كنا ال نتوقع أن يتم  ولم يتسنى لنا معرفة حجم المنجز من هذه المشاريع على أرض الواقع، وا 
ن كان حدث أي إنجاز فإن ثماره  ، وهي  1020ستكون في الفترة الالحقة أي بعد إنجاز الكثير منها، وا 
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وحقيقة األمر أن العنصر األهم هنا وجود مصطلح السياحة الفترة المتزامنة مع بداية األحداث في سورية. 
الريفية وألول مرة  في الخطط  الخمسية، أي أن هنالك التفات واضح نحو االعتراف بأهمية السياحة 

 الريفية في الريف السوري.

في االقتصاد الريفي حالها حال األنشطة غير الزراعية، ولكن من  ا  كبير  ا  للسياحة الريفية دور كون وسي
تخلق فرص عمل لجميع سكان الريف سمن أفضل هذه االنشطة نظرا  ألنها  وجهة نظر خاصة تعتبر

السياحة تؤثر حيث   نها تعتمد على خصائص الريف وتنطلق منها.بغض النظر عن مستوى مهاراتهم، وأل
 الريفية على تحسين مستويات المعيشة من خالل ما يلي:

إخراجها من ن من مك  تنقدية جديدة منتظمة لألسر والتي تؤمن السياحة تدفقات  األجور المنتظمة:  -أ 
وضع اآلمن اقتصاديا  سر التي تعمل بالزراعة إلى اله األفي وجدالوضع غير اآلمن الذي كثير ما ت

وهذا . 1ما يتم إعادة تدوير هذه التدفقات جزئيا  داخل االقتصاد وخلق تأثير المضاعف وكثيرا   اجتماعيا ،و 
 كامل.الزراعة بشكل  تعتمد علىالتي في سورية األمر في غاية األهمية بالنسبة للمناطق 

فقد تسمح السياحة الريفية لبعض األفراد بالعمل جزئيا  في بعض األنشطة  المكتسبات العرضية: -ب 
، ومن المرجح ا  وليست أساسي للدخل ا  إضافي ا  تمثل مصدر  والتي، مؤقتا  المكتسبات لى بعض والحصول ع

ائد رى بدوام كامل وتعتمد عليها كعأن تستفيد منها نسبة كبيرة من األسر المحلية والتي تعمل في أعمال أخ
ليل من الخيارات األخرى والذين لديهم عدد ق ضافي، كما تعتبر أكثر أهمية بالنسبة لألشخاص األكثر فقرا  إ

فهي جيدة في سورية بالنسبة لألشخاص الذين يعمل في مجال ما ولكن يحتاجون لعائد إضافي  .2للعمل
 إلى جانب هذا العمل. 

ويتمثل بالدخل المتحصل  الدخول من ملكية المؤسسات السياحية أو المرتبطة بالسياحة:  -ج 
، والذي من المرجح أن أو عمل مرتبط بالسياحة لألشخاص الذين يملكون عملهم الخاص في السياحة

، احية والمزارع السياحية وغير ذلكت الحرف اليدوية وبيع المنتجات السيآيكون صغير الحجم مثل منش
 حيث يساهم تنشيط السياحة الريفية في تحسين مستوى دخولهم بشكل كبير.

وهو األمر الذي  البشرية لألسر:للسياحة أثر كبير ليس على الدخل فقط بل على األصول المادية و  -د 
انعكس على وجهة نظر السكان الريفيين نحو السياحة، وذلك من خالل استثمار عائدات السياحة في شراء 

، وهذا ما سعينا إلى طرحه سراالصول المادية التي تملكها األ مدخالت الزراعة والمواشي وبالتالي زيادة
مكانية األسر من إفي زيادة رأس المال البشري من خالل زيادة باإلضافة إلى دورها  .من خالل استبياننا

                                                           
1
. ASHLEY,C, The Impacts of Tourism on Rural Livelihoods: Namibia’s Experience, Overseas Development 

Institute, 2000, p20  
2
.Loc.cit  
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 الحصول على أو االنفاق على التدريب وتطوير المهارات، ومن ثم مساهتمها في تعزيز الحس االجتماعي 
social cohesion  االنتماء للمجتمع من خالل مشاركة أفراده في  لحسلكل أفراد المجتمع  وتعزيزها

المشاركين من أفراد  ن يكونأ فيهاكان الشرط  السياحة الريفية برامج ن العديد من سيما أالسياحة، ال
 . 1نفسه المجتمع

كثير  من األسر في األرياف تكون عرضة  :Decreased vulnerabilityللمخاطر تقليل التعرض -ه 
عتبر مقاومة تبالنسبة للعديد من األسر و عن التعرض لتقلبات االسعار،  ناهيكالنجراف التربة وللجفاف 
جدا . ويمثل الدخل السياحي بالنسبة للعديد من األسر الريفية فرصة هامة  ة  هذه الظروف الطارئة هام

 من ناحية التوقيت ال، ف(من وجهة نظر إحدى الدراسات) حيتينلمقاومة مثل هذه المفاجئات. وذلك من نا
ية أخرى يمثل الدخل السياحي مصدر ومن ناح ،ينهار الدخل السياحي في الوقت الذي يحدث فيه الجفاف

لذلك يمكن  .2الفئة التي تتأثر بشكل أكبر بهذه الظروفالفقيرة منهم والتي تمثل  دخل هام لألسر وخاصة  
للسياحة الريفية في سورية أن تساهم في وضع األسر في وضع نفسي أفضل من خالل تقليل المخاطر 

 المصاحبة للعمل الزراعي.

التجارب أن التدفقات النقدية من السياحة تستخدم عادة  لشراء الطعام وتحسين  دلت األمن الغذائي: -و 
حيث  .3نوعية اإلنفاق وزيادة مقتنيات األسرة من المواد االساسية الغذائية وخاصة  في سنوات الجفاف

ة الحظنا سابقا  وجود تفاوت واضح في مستوى اإلنفاق على الطعام وغير الطعام بين األسر تبعا  لدرج
 في الحالة العملية.أيضا  اعتمادها على الدخل السياحي، وهذا ما طرحناه 

والمقصود هنا تحقيق االستمرارية للوظائف القائمة في الريف والتي تعاني  :القائمة الوظائفستمرارية ا -ز 
بهذه  االحتفاظعلى من القدرة على االستمرار. حيث يمكن للتدفقات النقدية من السياحة الريفية المساعدة 

الوظائف، التي قد ال تكون مرتبطة بشكل مباشر بالسياحة، ولكن يمكن للسياحة المساعدة في استمرارها، 
وذلك من خالل توفير  نشطة الزراعيةلرعاية الطبية وحتى األمثل محال البيع بالتجزئة وشركات النقل وا

من خالل توريد  شكل مباشردخول مجال السياحة بلراغبين منهم الدخل إضافي للمزارعين حتى غير 
وقد أكدت دراسة المناطق الريفية في استراليا والسويد على أهمية السياحة الريفية في  انتاجهم الزراعي. 

 .4االحتفاظ بالوظائف بشكل كبير

دور كبير في تأمين فرص العمل بشكل مباشر في الريفية في سورية للسياحة  سيكون عمل:خلق فرص  -ح 
أشارت دراسة  قدف .شر في محال تجارة تجزئة وغير ذلكق والمطاعم وبشكل غير مباالسياحة مثل الفناد

                                                           
1
 . Loc.cit 

2
 .Ibid, p21 

3
  .Loc.cit 

4
 .IRSHAD,H, Rural Tourism-an Overview, Agricultural and Rural Development, Government of Alberta, Canada, 

2010, p8   
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 Bed andقامة وفطور إبريطانية حول دور السياحة في خلق فرص العمل، أنه يمكن لبرنامج 
Breakfast B&B  جينه استراليني  2007000وظيفة لكل  10وهو أحد برامج السياحة الريفية أن يخلق

 .، وهو ما يسمى أثر مضاعف التوظيف الذي أشرنا له في الفصل األول1احيةمن العوائد السي

كثيرا  ما يتم الترويج للسياحة على اعتبارها صناعة مناسبة ومثيرة للشباب  خلق فرص عمل للشباب: -ط 
لهجرة الريفية خاصة  السياحة في الحد من اأثر ، وهو األمر الذي يفسر 2وتتناسب مع طاقتهم وحماسهم

لمبادراتهم دور في تشجيع أن ، حيث تساهم السياحة في تشجيع  مبادارتهم الفردية، كما باببين الش
 السياحة الريفية أيضا . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .Loc.cit 

2
. Loc.cit 



107 

 

  في ريف المنطقة الساحلية: السياحة الريفيةمقومات : لثالمبحث الثا

ة الريفية كمنتج، حتى تتم دراسة السياحو حديث العهد،  ا  تعتبر السياحة الريفية في سورية منتج
 يجب دراستها من جانبي العرض والطلب كما يلي:

يعرف العرض بأنه إجمالي كمية السلع والخدمات المتاحة للبيع عند سعر محدد جانب العرض:  -1
االطعام  –المبيت يعية والخدمات السياحية )ويتمثل العرض السياحي بالمقومات الطب ،خالل فترة زمنية

 األنشطة الترفيهة(.  –التسلية  –النقل  –

 :1ما يليمالعرض السياحي  تكونوي

 بمجوعة العناصر التي هي من هبات الطبيعة وليست من عمل يتمثل  :العرض السياحي الطبيعي
 االنسان وهي:

درجة الحرارة، ونسبة األمطار، وكمية الثلوج، أشعة و الجو اللطيف،  الخاص بالدولة من المناخ -
كالتزلج، نشطة مميزة للسياحة الريفية التي ترتبط بهذا المناخ أاعد في خلق والذي يس  ،الشمس....الخ

 التخييم وغيرها.و 

والتي   ،..الخوشواطئ وجبال وسهول وتالل..  من غاباتالمناظر الطبيعية التي تملكها الدولة  -
 .والسياحة البيئية المرتبطة بالمحمياتنشطة مثل السياحة الجبلية أتساعد في خلق 

والتي تساعد في خلق انشطة كالسياحة  .ات المائية: البحار، االنهار، البحيرات، الشالالتالمسطح -
 طل على البحر وغيرها، وسياحة الصيد النهرية والبحرية.الشاطئية للمناطق الريفية التي ت

 :يتمثل بمجموعة من العناصر الجاذبة التي تقسم  العرض السياحي الناتج عن الجهود البشرية
 طبيعتها الى ثالث مجموعات:من حيث 

القالع  الكاتدرائيات والجوامع والكنائس،حديثة، ة التاريخية والتتضمن األبني المشوقات المعمارية: -
 ثرية، الحدائق العامة.لتاريخية، المواقع التاريخية واألوالنصب ا

ة يشطة الترفيهالمسارح، والفلكور والكرنفاالت والمهرجانات واألنو  المتاحف المشوقات الثقافية: -
 األخرى، والفنون والحرف اليدوية.

                                                           
1

 .  VAHOVE, N, The Economics of Tourism Destinations, Elsevier, Oxford, 2005, p76  
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الطقوس والعادات االجتماعية لسكان المقصد السياحي، اللغات التي يجيدها  المشوقات االجتماعية: -
 سكان المقصد السياحي.

 :وتشمل مشاريع البنى التحتية األساسية من كهرباء وماء وطرق وسكك حديدية...الخ البنية التحتية، 
أيضا  البنية التحتية الخدمية الحديثة من مصارف وأسواق...الخ، ووسائل النقل بكافة أشكالها. كما تشمل 

باالضافة لما يسمى البنية التحتية السياحية المتخصصة أي التي تخصص خدماتها للقطاع السياحي أو 
الترفيهية للسياح مثل وكالء السفر، ومكاتب تأجير السيارات ومرافق ممارسة األنشطة الرياضية و 

 والمخيمات...وغيرها.

 والتي تتمثل بالفنادق بمختلف درجاتها والشقق المفروشة والمخيمات والموتيالت  طعام:يواء واإلأماكن اإل
رتبط ي ا  صشكال  خافي السياحة الريفية صر اأخذ هذه العنما توعادة   والمطاعم بدرجاتها المختلفة.

 شكل المعماري والخدمة المقدمة.الو بخصائص المجتمعات الريفية من ناحية 

 :في المنطقة الساحلية منتجات السياحة الريفية -2

منتجات هنالك العديد من تعطي عناصر العرض السياحي مجموعة من المنتجات السياحية، حيث 
السياحة " تحت عنوانوذلك قامتها، إوجاري العمل على بدأت تظهر في ريف الالذقية السياحة الريفية 

ق والترويج قامت مديرية السياحة قسم التسوي حيث ،()قيم مضافة وتطلعات مستقبلية في الالذقية الريفية
 :1بتحديد مجموعة من المنتجات الخاصة بالسياحة الريفية

إقامة ورشة تقترح وفق دراسة تسويقية يتم العمل عليها وذلك  :منتج سياحة الحمضيات إطالق -2-1
 –محافظة الالذقية  –وزارة السياحة ومديرية سياحة الالذقية ياحة )تضم كل المعنيين بهذه الس عمل

 .(مديرية الزراعة بالالذقية
طريق األحالم  –طرق رئيسة ) طريق القالع  0وهو يضم  :منتج المسارات السياحية إطالق -2-2
 :طريق المصايف ( –
تهي بقلعة المينقة وحتى والذي يبدأ بقلعة صالح الدين وين طريق القالع في الالذقية : -2-2-1

 :مايليبحيرة السن والذي يتميز ب
والوديان الخضراء والمسارات جبلية واستكشاف الطبيعة ال ،الطرق الجبلية المناسبة لسياحة المغامرات -

 المتعددة.
وتأمل الطبيعة  HIKING- BIKING))  الدراجات ركوبو  لمسير،الطرق المناسبة لسياحة ا -

  (.CAMPING)  والتخييم 
                                                           

1
 األزمة ان واضح مالحظة:، 0008، والترويج التسويق قسم السياحة مديرية، (مستقبلية وتطلعات مضافة قيم) "الالذقية في الريفية السياحة" . 

 .الخطط هذه تنفيذ تـأأرج الحالية
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 سب الجبلي ويتميز بالتالي:من الالذقية وحتى مصيف كأ : يبد طريق األحالم -2-2-2

 زغرين ... –الشامية  –كرسانا  –مناطق السياحة الزراعية : دمسرخو  -
 شاطئ وادي قنديل السياحي  -
 شاطئ ومحمية أم الطيور  -
 شاطئ العيسوية  -
 شواطئ البسيط والبدروسية  -
  .محمية غابات الفرلق -
 .يف كسبمص -

الطريق الجبلي الواصل من صلنفة وحتى كسب مرورا  بمصيف : يتمثل ب طريق المصايف  -2-2-3
 مصيف كسب. –غابات الفرلق  –ربيعة  –سلمى 

متنوعة وقيم مضافة إن إطالق المسارات السياحية السابقة يقتضي إطالق منتجات سياحية ومن ثم ف
 : 1وفق التاليذلك ئمة تطوير المنتجات القاجديدة، باالضافة الى 

 محميةأنه سيكون  لل ،دراسة أولية لمحمية الشوح واألرز: حيث أشارت منتج السياحة البيئيةإطالق  -أ 
قيام وتشجيع سياحة المحميات والمنتجعات البيئية وما يرافقها من قيمة مضافة ذات بعد بيئي، من خالل 

 .... ( -سياحة الدراجات  –سياحة المسير  –سياحة التأمل  –) سياحة المغامراتسياحية مضافة قيم
على  قلعة صالح الدين) باألخص ضمن السياحة الثقافية والذي يدرج  : منتج سياحة القالعإطالق  -ب 

 (المحافظة المعدة الستقبال السياحالقلعة الوحيدة ضمن  اعتبارها
 بلوران ( -تشرين /  26) البحيرات السبع / سياحة البحيراتإطالق منتج  -ج 
وهو  :Camping-Hiking-BIKING)) تخييم، المسير، ركوب الدراجات(ال)ق منتجات إطال  -د 

إيجاد أماكن خاصة بالتخييم وطرق خاصة برياضة الدراجات ومسارات للتأمل والسير ضمن  يتضمن
 :يعة ضمن المناطق والبنود التاليةالطب
 التخييم  CAMPING:   ةالطبيعستجمام والتمتع بة المناسبة لالمن األنشطة السياحييعد التخييم 

 ةالمناطق التالي تم تحديد حيث الستمتاع بها.اواالتصال المباشر مع الطبيعية، و  ،والحياة البرية
 للتخييم نظرا  للطبيعة المحيطة بها من جبال وغابات  وبحيرات ومشاهد بانورامية : 

 محمية الشوح واألرز ) صلنفة ( . -
 .صلنفة(جبل البث ) –عرامو  –يرين قرب سلمى شالالت حز  –سلمى  -بلدات : صلنفة  -
 . لوديان المحيطة بقلعة صالح الدينمنطقة الغابات وا -

                                                           
1

 4ص المصدر السابق، . 
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 يوب المالصقة للبحيرة .أتشرين / البحيرات السبع / وغابة الشيخ  26منطقة بحيرة  -
 الغابات المحيطة ببحيرة بللوران . -
 غابات محمية الفرلق . -
 ورة للمقامات ) منطقة القرداحة ( .مقامات بني هاشم وجوبة الربند المجا -
 منطقة وادي وجبال جوبة برغال . -
 الشيخ مبارك ) منطقة جبلة ( . -
 بشيلي المنطقة المحيطة بالشيخ أيوب ) منطقة جبلة ( . -
 منطقة شاطئ البسيط . -
 منطقة بيت زنتوت المشرفة على قلعة المهالبة / غربا  / ) منطقة القرداحة ( . -
 وادي القلع .منطقة شالالت وقلعة  -
  سياحة الدراجات الهوائيةBIKING:  الرياضيةقبيل السياحة من أيضا  تعتبر التي قد و ،

تم حيث  مختلف،بشكل لكن على معالم المناطق المختلفة و ذا النشاط من خالل هيتعرف السائح  حيث
 المسارات التالية : تحديد

( قلعة المينقة –قلعة بني قحطان  –قلعة المهالبة  –مسار طريق القالع ) قلعة صالح الدين  -
 متر  ويصل طوله إلى 2000أكثر من  إلى ويعتبر مسارا  جبليا  بامتياز تصل فيه االرتفاعات

 .كم مع تفرعات مختلفة 200حوالي 
من منسوب سطح  مسار طريق األحالم ويعتبر مناسبا  جدا  لرياضة الدراجات باعتباره متدرجا   -

كم مع تفرعاته  60ويصل طوله إلى أكثر من عند كسب  ا  متر  410ـلالبحر وحتى ارتفاع يقارب ا
 المختلفة .

 القرداحة . –مسار صلنفة  -
 وادي النواصرة . –بكراما  –بشالما  –مسار القرداحة  -
 الغاب . –شطحة  –جوبة برغال  –مسار القرداحة  -

  المسير في الطبيعةHIKING: لتنزه بون بايرغو األنشطة الصحية  طالبي هذا النشاط  يقصد
 والتأمل في الطبيعة حيث تعتبر األماكن التالية مناسبة جدا  لهذا النشاط :

 محمية الشوح واألرز بمساراتها المختلفة ضمن غابات المحمية . -
 محمية الفرلق . -
 برج اسالم  –أوغاريت  –الشاطئ األزرق  –المسار البحري : الالذقية  -
 الشيخ مبارك . –حرف المسيترة  –دي النواصرة وا –بكراما  –بشالما  –مسار القرداحة  -
 مقامات بني هاشم . –المتن  –بكراما  –بشالما  –مسار القرداحة  -
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 :)السياحة الريفية المستدامة( منتج تنمية الموروث الثقافي الريفيإطالق  - ه

ج حماية المنتيحقق  حيث يساهم المشروع في  تنمية مهارات األفراد والمجموعات الريفية بما
رث الريفي من الزوال من ناحية، وتنمية مهارات العاملين فيه وفق معايير الجودة بما الريفي المرتبط باإل

دارجه في مجال السياحة الداخلية والخارجية من ناحية اخرى إيحقق لهم المردود المادي الذي من خالل 
 يز المناطق والمنتجات التالية :يحيث تم تم

 يقع قرب تفرعات محور طريق القالع  وذلك ضمن  يت ياشوط ( :منتج السوركة ) منطقة ب
خبز التنور ....الخ(. وحيث تنتشر  –األجبان  -الزبدة  –القريشة  –القرى التي تنتج ) السوركة 

في هذه القرى المطاعم الشعبية التي تقوم بتقديم منتجاتها إلى الزوار والسياح  الذين يقصدون 
مال الطبيعة. وتتميز هذه المنطقة بالطبيعة الجبلية الخضراء حيث المنطقة خصيصا  للتمتع بج

متر / . ويمارس سكانها التقاليد الريفية القديمة حتى  2000ترتفع السالسل الجبلية إلى أكثر من /
اآلن،  وهو ما يشكل فرصة كبيرة لتنمية السياحة الريفية. ولتنمية هذا المنتج السياحي تم تقديم 

 ترحات:مجموعة من المق
تشجيع بناء ) فنادق أو نزل شعبية ريفية ( بنماذج بناء مشابهة للبيوت الريفية الحجرية وهو  -

الشكل السائد في تلك المنطقة بشكل كبير من مئات السنين، حتى يعكس تاريخ وثقافة المنطقة. وهو 
هو ما تم ما يسهم في تشجيع السياحة الريفية وخاصة ضمن السياح الذين يطلبون هكذا نزل، و 

 تشجيعه في المملكة العربية السعودية.
تشجيع قيام المطاعم الشعبية التي تقدم هذا التراث الشعبي وفق نماذج معمارية قريبة من طبيعة  -

 المنطقة. وهو ما سيكون له أثر نفسي أيضا  على السائح.
( ة )العربية والعالميةارض الخارجيالترويج للمنطقة وألسلوب الحياة فيها محليا  وعالميا  عبر المع -

 وعبر معرض السياحة الداخلية وتسليط الضوء عليها إعالميا  عبر المنشورات وسواها .
  تقديم القروض التنموية المناسبة ألصحاب المشاريع السياحية تشجيعا  لهم إلقامة هذه المنشآت، -

ال في الهند عبر وذلك على غرار المناطق التي سعت الى تشجيع السياحة الريفية كما هو الح
 ها.يلإ، والتي سبق االشارة  micro-financeالتمويل الصغير

    وهو منتج تشتهر به منطقة السخابة/(:  –بعبدة  –منتج زيت الخريج ) منطقة جبلة / قرفيص
والذي تقوم فيها العائالت الريفية في تلك القرى وسواها بالتزود بهذا الزيت  .جبلة الجبلية

مدار العام، و تشتهر هذه المنطقة بالطبيعة الرائعة المطلة على الساحل السوري. واستخدامه على 

                                                           


 زيت منه فيستخرج يعصر ثم معينة لفترة والهواء للشمس تعريضه يتم ثم قطافه بعد الزيتون غلي يتمعصره،  قبل المعالج الزيتون من يأتي).  

 ( الخريج زيت يسمى
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يلي  وتشتهر بعدد من المطاعم الشعبية التي تقدم هذا الموروث الريفي الجبلي، وقد تم اقتراح ما
 : 1لتنمية هذه السياحة

ه ث التي تتمتع بتشجيع بناء المطاعم الريفية في تلك المنطقة وبمستوى شعبي يقدم هذا المورو  -
 المنطقة.

تشجيع قيام الفنادق ) النزل( الريفية الشعبية التي تستمد تصميمها المعماري من التشكيالت  -
 الصخرية للمنطقة المجاورة.

 تقديم قروض ميسرة ألصحاب المشاريع السياحية الراغبين بالعمل في هذا المجال. -
ها، لتشجيع الحفاظ على هذا المنتج وحمايته العمل على دعم المنتجين لزيت الخريج بالقروض وسوا  -

 من الزوال.
  :وهو المصيف السياحي الجبلي المشهور في المحافظة والذي هو محل منتج كسب السياحي

دراستنا، والذي يشتهر سكانه بالمأكوالت األرمنية التراثية والصناعات التراثية )صابون الغار 
منتجات الكسبية الغذائية واألشغال اليدوية(، حيث يوجد الكسبي والنبيذ والدبس والخل وسواه من ال

في كسب العديد من المعامل الصغيرة والبيوت التي تنتج الصابون منذ مئات السنين. وقد تم 
 وضع مجموعة من المقترحات لتطوير منتج كسب السياحي كمايلي: 

 دعم المنتجات الكسبية بتقديم قروض ميسرة تقوم بدعم أصحاب المنتجات. -
إقامة مهرجان سياحي في كسب بالتعاون مع الجهات المعنية وذلك للترويج لهذه المنطقة  -

 ومصنوعاتها .
هذا وقد تم العمل على تفعيل عمل محمية غابة الفرنلق من خالل مشروع تنموي بالتعاون بين 

لعالمي. وقد تم افتتاح مديرية الزراعة في محافظة الالذقية و برنامج االمم المتحدة االنمائي ومرفق البيئة ا
 كبيرا   خر بالمديرية والقت هذه المنتجات رواجا  المحلية أحدهما داخل المحمية واآلمنفذين لبيع المنتجات 

 ، ويمكن لهذا المشروع أن يدخل ضمن السياحة الريفية. 2وحققت فائدة عالية لكل من المواطن والمديرية
قديمها من قبل مديرية السياحة، يمكن تشكيل هيئة وباالضافة الى المقترحات السابقة التي تم ت

 : 3خاصة بالسياحة الريفية تعمل على ما يلي
رشادية حول تصميم مشاريع السياحة الريفية مثل النزل الريفية والبيئية إتزويد المستثمر بأدلة  -أ 

 واالستراحات الريفية.

                                                           
1

 1. المصدر السابق، ص  
2

 1/10/0017جريدة الثورة، تاريخ الزيارة ، الفرنلق غابة محمية في تشاركي تنموي مشروع . 
http://thawra.alwehda.gov.sy/_kuttab_a.asp?FileName=90694023820120911211635 

3
 1ص ، مصدر سابق، السياحة الزراعية أهميتها وكيفية تحقيقها.  
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سات الجدوى االقتصادية المقدمة ما يتعلق بدرا تقديم النصح واالرشاد للراغبين في االستثمار في -ب 
نصح بالعدول عنه أو تعديله. خاصة  عندما يكون المقدم على هذا الاالستثمار أو  لدعم قرار

 االستثمار ليس لديه خبرة في هذا المجال أو ليس لديه امكانية مالية. 
جراءات الحصول على الدعم المالي سواء من جهات حكومية أو يمكن تخصيص إتبسيط   -ج 

 ديق لهذا الغرض.صنا
 تنفيذ برامج تدريب مناسبة للمستثمرين والعاملين في هذا المشاريع. -د 
عند اكتمال تنفيذ المشروع الجديد تقوم على تسويقه من خالل وضعه ضمن الحمالت التسويقية  -ه 

 والرحالت السياحية.
لسعودية وفق ويمكن وضع برنامج لالنضمام للسياحة الريفية كما هو الحال في المملكة العربية ا

 :1خطوات معينة وذلك كما يلي
  العضوية: منح المزرعة المتوافقة مع معايير واشتراطات السياحة الزراعية العضوية، والتي

بدورها ستشمل حصول صاحب هذه المزرعة على خدمات ودعم من جهات مختلفة لتطوير 
 مزرعته كوجهة للسياحة الزراعية. 

 ي تحديد امكانيات مزرعته والعناصر التي تحتاج منها الى تقديم المساعدة لصاحب المزرعة ف
 تطوير وذلك قبل حصول صاحب المزرعة على عضوية السياحة الزراعية.

  يحصل صاحب المزرعة على الدعم الفني لتطوير بعض العناصر في مزرعته من قبل هيئة
 مختصة بالسياحة الريفية.

 ى تمويل من المصادر المتاحة، وذلك يحصل صاحب المزرعة على المساعدة في الحصول عل
 لتطوير عناصر مزرعته بما يساعده على تقديم السياحة الزراعية بشكل مناسب.

   مساعدة صاحب المزرعة على تسويق مزرعته بشكل يحقق أهداف انضمامه ويساهم في
 جذب السياح الى مزرعته.

نضمامها للسياحة الريفية كمزارع هنالك مجموعة من الصفات التي يجب أن تتوافر في المزارع قبل ا
 :2سياحية

 خرين خصوصا  الغرباء منهم.حب التعرف على اآل -
 االستعداد الكامل لفتح مزرعته أمام أشخاص اليعرفهم. -
 الرغبة في زيادة دخل مزرعته. -
 الرغبة في استغالل وتطوير عناصر مزرعته. -

 القدرة على تقديم خدمة جيدة. -
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 متطلبات السياحة الريفية: -3
 :1هنالك مجموعة من المتطلبات الخاصة بالسياحة الريفية يجب توفيرها للسياحة الريفية

والسياح األجانب،  سكان المحلييناحة عالقة حتمية بين اليسالستفرز  التقبل االجتماعي للسائح: -أ 
كان ، وأن يكون هنالك قبول من قبل السالسياحة أن تكون هذه العالقة إيجابية تنميةوأحد أهم عوامل 

السياح  إلى سلوككان المقصد السياحي حيث تؤثر طريقة نظر س المحليين لسلوك السائح األجنبي،
 المقصد السياحيالمعايير الثقافية واألخالقية لسكان وعادة  تكون  ،بشكل كبير على السياحةاألجانب 

في بين الدول يفرز اختالف ثقافي تكوين هذه النظرة. ورغم اتفاقنا على أن هنالك في المقام األول 
اختالف في طريقة سلوك سكان هذه الدول، إال أنه يجب أن يبذل سكان المجتمعات المضيفة قصار 

بثقافة المجتمع إلى حٍد ما جهدهم لتفهم هذا االختالف، ولكن بالمقابل يجب على السياح االلتزام 
 المضيف.

تضمن خدمات المزرعة تغبة في أن توفير أماكن مهيأة بشكل جيد الستقبال السياح، وفي حال الر  -ب 
سواء كان ذلك في جزء من سكن  بشكل مناسب،المبيت فإن ذلك يحتاج الى توفير غرف نوم مجهزة 

فيه الزراعي، مثل المشاركة في المزارع وعائلته أو في سكن منفصل. بحيث يحصل السائح على التر 
لمشاركة بمواسم الحصاد الكبيرة ومواسم اع باتاع بجني المحاصيل واالستمتعمال الزراعية واالستماأل

الزيتون والبرتقال...الخ، واالستمتاع بممارسة العادات والتقاليد في المجتمع الريفي والزراعي وبالفلكور 
 والتراث الشعبي في الزراعة ومشاهدة الحيوانات في المزارع ومراقبة الطيور وغيرها.

م للسياح أو توفير امكانيات استخدام للسياح الراغبين مكانيات العداد وجبات الطعاا  توفير تجهيزات و  -ج 
 باستخدام هذه التجهيزات بانفسهم.

توفير تجهيزات وتسهيالت يمكن للسائح من خاللها ممارسة العديد من األنشطة كممرات المشي،  -د 
 الدراجات الهوائية والمسابح وغيرها.

 رعة.مان والسالمة للسياح خالل بقائهم في المز توفير عوامل األ -ه 
سواق المحيطة والمناطق توفير أنشطة خارج المزرعة: بحيث يمكن للسائح االستمتاع بزيارة األ -و 

ت في ناضافة الى ممارسة أنشطة زراعية خارج المزرعة وكذلك حضور المهرجااإلالطبيعية في المنطقة ب
 حال وجودها.
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لتصوير والرسم واالستمتاع ممارسة االنشطة المختلفة من صيد الطيور ممارسة االلعاب الشعبية وا -ز 
 بالطبيعية واالسترخاء.

  :جانب الطلب -9
هنالك تعاريف متنوعة للطلب السياحي تبعا  لوجهة نظر الباحث، فعلى سبيل المثال يعرف بعض 

يرغبون بالسفر ويستخدمون التسهيالت  وأشخاص الذين يسافرون جمالي لأللباحثين بأنه "العدد اإلا
 وهما: لطلب السياحينوعين لوهنالك  .1قامتهم"إماكن بعيدة عن أماكن أ والخدمات السياحية في

يتمثل بالعدد الفعلي للمساهمين في السياحة والذي يمثل  : Effective Demandالطلب الفعال  -
 أولئك الذين يسافرون فعال .

 فراد الذين لديهم رغبةيتكون من ذلك الجزء من األ :Suppressed Demand بوتالطلب المك -
بالسفر ولكن لسبب ما ال يسافرون، وهنا دور البرامج التسويقية في تحويل الطلب المكبوح الى طلب 

 .2فعال
نما هو جزء منه  ال أن إواليختلف الطلب على السياحة الريفية عن الطلب السياحي بشكل عام، وا 

ة سر  عداد األأ و أالسياح  عدادأمكان حدوثه في الريف. والمعروف بأن الطلب السياحي يقاس احصائيا  إما ب
ما يتعلق بالسياحة الريفية لعدم وجود تقسيمات  وجميعها غير متاح في عداد ليالي المبيت،أالمشغولة أو ب

لذلك  ،دول تقوم بهذا االمرت للسياحة حسب المنتج كما هو الحال في العديد من الدول حيث قلما وجد
 ي ومنه الطلب المرتبط بالسياحة الريفية.راسة العوامل المؤثرة على الطلب السياحيمكن د

 هنالك مجموعة من العوامل المؤثرة بالطلب كما يلي: الطلب:في العوامل المؤثرة  -9-1
السياحية عكسيا ، كالعالقة االعتيادية بين  يتأثر الطلب السياحي بأسعار الخدماتاألسعار:   -9-1-1

عندما يتعلق األمر بأذواق  لك بالنسبة للمنتجات الريفيةيكون كذ السعر والكمية المطلوبة، ولكن األمر ال
المستهلكين أو فئة معينة من السياح، فالبعض يتوقع الحصول على إشباع معين من الخدمة المقدمة وال 

. طبعا  السعر هنا وهي ذوي الدخول المرتفعة يهتم بالسعر، وهذا األمر ينطبق على فئة معينة من السياح
خرى المقدمة، سعار السلع والخدمات األأالخدمات والمنتجات السياحية بل يتعداه الى  ال يتوقف على سعر

قامته الى منتجات مختلفة وتأمينها باسعار مناسبة، سيكون له إفمن المعلوم أن السائح يحتاج خالل فترة 
 يجابي على الطلب السياحي.إثر أ

الطلب بشكل عام، والعالقة بينهما طردية. يعد الدخل من أهم العوامل المؤثرة على  الدخل: -9-1-2
وبالنسبة للمنتج الريفي وخاصة  بالنسبة للسياح المحليين سيكون أقل تأثيرا  بحالة وجود منتج سياحي ريفي 
يحاكي الشرائح المختلفة للطلب كما هو الحال في الدول التي تبنت هذا النوع من السياحة. وبشكل عام 
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مرتفع الثمن، بل تقدم منتجات يمكن للسائح  ا  من السياحة التي تقدم منتجال تصنف السياحة الريفية ض
 المحلي أو األجنبي التكيف مع أسعارها بما يتناسب مع دخله.

أي أنه كلما زاد  طردية،أنها عالقة على ينظر إلى أن العالقة بين السكان والطلب  السكان: -9-1-3
 :1بهذه السهولة، بل هنالك عوامل أخرى ومنهاعدد السكان كلما زاد الطلب ولكن األمر ليس 

خرى ثابتة، كلما زاد الطلب السياحي انطالقا  ت فئة الشباب مع بقاء العوامل األزداداكلما العمر:  -أ 
 تجربة كل ماهو جديد. منمن رغبة هذه الفئة 

ظرا  قبال الذكور أكثر من اقبال االناث، نإنسبة الذكور إلى اإلناث، حيث أنه عادة   الجنس: -ب 
الى أن االنثى تميل عادة  الى االستقرار واالهتمام بالبيت ومازالت الكثير من المجتمعات تقيد حرية 

. ولكن من وجهة نظر خاصة، يعتبر هذا األمر أكثر حضورا  بالنسبة للسياحة 2المرأة في السفر
، لإلناثلهذه الخارجية منه بالنسبة للسياحة الريفية، حيث تمثل السياحة الريفية عنصر جذب 

 من منتجات السياحة الريفية ذات طابع أسري. ا  خاصة  أن كثير 
أي نسبة غير المتزوجين الى المتزوجين في المجتمع، والقاعدة أنه كلما  الحالة االجتماعية: -ج 

كثر أعزب ن األأ زاد نسبة غير المتزوجين في المجتمع كلما زاد الطلب السياحي، على اعتبار
نشير الى نقطة هامة وهي أن السياحة الريفية، وعبر منتجاتها المتنوعة،  نا أنالإحرية في السفر. 

 جانب منهم.المتزوجين وحتى للسياح األ كثر منه لغيرأتمثل عامل جذب للمتزوجين قد يكون 
ساسي في ظهور سبوعية كان العامل األقت الفراغ واإلجازات الدورية واألفوجود و  وقت الفراغ: -9-1-9

 كلما زاد وقت الفراغ كلما زادت امكانية السفر.الرحل، ف
إلى ساسية تحويل الطلب غير الفعال أو المكبوح أن مهمة التسويق األ الوسائل التسويقية: -9-1-1

من تخصصنا ولكن ما يهمنا نتائجها، حيث ما يهمنا العالقة الطردية  تنواع مختلفة ليسأفعال، وللتسويق 
ب السياحي بكل أشكاله، فكلما تطورت الوسائل التسويقية كلما كانت اكثر بين الوسائل التسويقية والطل

يساهم في النهاية في زيادة العائد السياحي حيث يمكننا أن نالحظ من  مامفعالية  على الطلب السياحي. 
( ، أن العائد السياحي ال يتوقف فقط على حجم Rخالل المعادلة اآلتية والتي تعبر عن العائد السياحي)

القوى على بتعبير آخر أي  ،السياح الوافدين الى البلد، وانما يعتمد أيضا  على نوعية هؤالء السياح
 :3المعادلة اآلتية  ظهرالشرائية، وعلى معدل االنفاق اليومي للسائح، كما ت

R= N*L*D 
N عدد السياح : 
L معدل بقاء السائح : 
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D معدل االنفاق اليومي للسائح : 
طالة مدة اقامة السائح والتركيز ا  و عداد السياح، أ أن التسويق يعمل على زيادة سابقة المعادلة التعني 

ما يتعلق بالسياحة الريفية  على الفترة خارج الموسم السياحي والذي يتركز عادة  في الصيف، والسيما في
 ،للنشاط الزراعي يكون النشاط مكمال   لكيوالتي يمكن أن تستمر على مدار العام عندما يتم تنويع المنتج 

 أن األخير متركز في الصيف. وخاصة  
لطلب السياحي بشكل عام، من المؤكد أن للتطور التكنولوجي تأثير كبير على ا :االتكنولوجي -9-1-0

 مر بالنسبة للسياحة الريفية.وكذلك األ
توى الثقافي هنالك عالقة طردية ووثيقة الصلة بين السياحة والمس المستوى الثقافي والعلمي: -9-1-0

والعلمي، حيث يعتبر هذا المستوى العامل المهم في ازدياد الطلب على المنتجات السياحية للعديد من 
 البلدان المتقدمة مقارنة بالبلدان النامية.

 جدا  للظروف السياسية واالمنية. ا  يعد الطلب السياحي حساس مني:الوضع السياسي واأل -9-1-0
نقطة هامة وهي أنه ماتزال العاصمة دمشق تحتل النصيب االكبر من  وهنا البد من أن نشير الى

عادة  لتحديد مدى  مركزمؤشر اليستخدم ا قمنا بحساب مؤشر العاصمة و االستثمار والطلب السياحي فإذ
 :1كما يلي  هيتم حسابو على االستثمار والطلب السياحي ،  مركزالاستحواذ 

CCDamascus=  
 :  حيث أن

Ac21201دمشق ، حيث بلغ  في مركز: وسائل االيواء في ال. 

An 14412: وسائل االيواء في الدولة، حيث بلغ في سورية. 

Pc2,00000دمشق،  حيث  بلغ في مركز: عدد السكان في ال. 

Pn 10466000: عدد السكان في الدولة، حيث بلغ في سورية. 

 مقارنةمن المتوسط كبر أة تحتوي على وسائل إيواء كلما ابتعد المؤشر عن الواحد كلما كانت العاصم
وهو مؤشر مرتفع نسبيا  نظرا   1.414حيث أن قيمة المؤشر في العاصمة . بوسائل االيواء في الدولة ككل

لذلك من شآن السياحة الريفية في محافظة الالذقية أن تساهم في تنويع المنتح  البتعاده عن الواحد.
 لسياحة الريفية حتى تقدم منتج فريد عما تقدمه المدن وخاصة العاصمة دمشق. السياحي من خالل تفعيل ا
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 :1هنالك فئات مستهدفة بالسياحة الريفية وهي  الفئات المستهدفة بالسياحة الريفية: -9-2

وقت فراغهم في نهاية األسبوع مضاء ث توفر السياحة الريفية مجاال  إل: حيسكان المدن الكبيرة -9-2-1
 ت القصيرة في أنشطة مختلفة ومتنوعة إلى حٍد كبير.جازاواإل
يمكن أن توفر لهم السياحة الريفية وخاصة  السياحة الزراعية  طالب المدارس والجامعات:-9-2-2

ما يتعلق بالعلوم  طاليا وخاصة فيإيمجاال  للترفيه والتعلم في مجاالت متنوعة كما هو الحال في 
 شارة في الفصل األول.م بالسياحة التعليمية كما سبق اإلمن اهت الطبيعية، حيث تعتبر ايطاليا أول

حيث يمكن لمنظمي الرحالت السياحية تنظيم رحالت سياحية لمزارع  المجموعات السياحية:-9-2-3
 سياحية، ووضع المزارع السياحية في برامجهم.

نسبة من المجتمع ترغب حيث هنالك المهتمون بالحياة الريفية الزراعية والمنتجات الريفية: -9-2-9
نشطة وخاصة  بالنسبة لالشخاص الذين ض الوقت في مزرعة واالستمتاع باألمضاء بعا  بالحياة الهادئة و 

قاموا بتجريب العديد من االنشطة السياحية ويرغبون باختبار نوع جديد من السياحة ومحدد منها، خاصة  
يخضع لنظرية المنفعة الحدية المتناقصة، فمع  ال ،خرى للطلبنواع األأخالف وعلى أن الطلب السياحي 

. حيث سيتمكن السائح **خرى والبحث عن منتج جديدأكل رحلة سياحية تزيد رغبة السائح في تنفيذ رحلة 
من لمس منتج فريد عما قام بتجريبه سابقا ، من خالل شراء مبيعات المزرعة بأسعار وجودة مناسبة سواء 

نتجات حرفية أو تذكار، وقد تكون أحيانا  منتجات يصنعها السياح بأنفسهم أكانت حيوانية أو زراعية أو م
ضافة  الى تعرف السائح الى العادات والتقاليد للمجتمع الريفي وأسلوب إوبأيديهم اثناء زيارتهم للمزرعة، 

 الحياة.
ت على جراء بحوث ودراساإيمكن من خالل السياحة الزراعية القيام ب طالب البحث العلمي: -9-2-1

 النباتات والحيوانات وغيرها من المجاالت ذات الصلة.
 وعادة يتم استخدام مجموعة من المؤشرات لقياس الطلب كمقياس لقوة المقصد السياحي هي: 

 عدد القادمين أو عدد المشاركين في السياحة. -
 اإلنفاق السياحي أو المتحصالت السياحية. -
 تي أمضاها السائح في المقصد.مدة اإلقامة أو عدد الليالي السياحية ال -
 .مؤشر النزعة للسفر -

 
   

                                                           
1

 .4صدر سابق، ص ، مالسياحة الزراعية واهميتها وكيف يمكن تحقيقها.  
**

وهذه المنفعة . تعرف المنفعة الحدية لسلعة ما: بأنها الزيادة في المنفعة الكلية للمستهلك جراء زيادة استهالكه من هذه السلعة بمقدار وحدة واحدة  

 تتناقص مع زيادة االستهالك


نين الذين اخذوا رحلة واحدة على االقل في العام نسبة الى عدد . هنالك مجموعة من مؤشرات النزعة للسفر منها الصافية والتي تقيس عدد المواط 

 الرقم الكلي للرحالت السياحية مأخوذة كنسبة من السكان.السكان والنزعة اإلجمالية  تقيس 
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 .دراسة ميدانية تحليلية واختبار الفرضياتالفصل الرابع: 
 

 لالستبيان. اإلحصائي التحليل المبحث األول:
 .اختبار الفرضياتالمبحث الثاني: 
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 لالستبيان. اإلحصائي المبحث األول: التحليل

 أسلوب الدارسة: -1
، ومن ثم محاولة دراسة األثر وصف وتقييم واقع السياحة في الريفنهج الوصفي التحليلي لالمنا استخدم

المحتمل للسياحة في المناطق الريفية، ودراسة التباين بين مستويات المعيشة بين األسر التي تعمل في 
 . ((1الملحق رقم))االستبيان باالستعانة و بدراسة ميدانية  السياحة والزراعة والمهن اليدوية من خالل

 مات:ثالثة مصادر أساسية للمعلو نا وقد استخدم
 ىإل ةالباحث تلجأ ، حيثمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحث: تم تصميم االستبيان لاالستبيان -1-1

السياحة  كأداة رئيسية للبحث، ووزع على األسر التي تعمل في االستبيانجمع البيانات األولية من خالل 
 .سواء عملوا فيها فرادى أم مجتمعين والزراعة والمهن اليدوية

السورية للتنمية  األمانة: قامت الباحثة بإجراء مقابلة مع سيدة خضعت لتدريب من المقابلة المقننة -1-2
دراية كاملة بظروف عدد من  على، وكانت هذه السيدة وباشرت من ثم بأعمال يدوية ذات طلب سياحي

ذودتنا  بذلك فقدو  .ى األمانةالنساء اللواتي عملن مع األمانة السورية، وقد ساهمت بجذب العديد من النساء إل
 وهي معلومات كان لها أهمية في إغناء غيرها، العديد من الفتياتتجارب وعن  تجربتها بمعلومات عن

 دراستنا. 
تدريب حول عملها على لباحثة معلومات لاألمانة السورية للتنمية  قدمت األمانة السورية للتنمية: -1-3

ثم تسويق منتجاتهم في مناطق ذات طلب سياحي، من ثم تواصلت  سيدات في مجال األعمال اليدوية ومن
نات حول مبيعات ايببوقد زودت األمانة السورية الباحثة  .اإلشارةحدى هذه السيدات كما سبق إالباحثة مع 

 األسرة التي عملت مع األمانة في مواقع سياحية ومعارض. 
  مجتمع وعينة الدراسة: -2

) وهي عينة غير قصديةالعينة ال لوبسبأ تم سحب األسرأسرة،  65مجتمع الدراسة من يتألف 
 رادىاألسر التي تعمل في السياحة والزراعة والمهن اليدوية سواء عملوا فيها ف العينةتضمن ت بحيث(، عشوائية

العينة القصدية ألن هدف الدراسة الميدانية هو الوصول الى عائالت تعمل  ارت الباحثةواختأم مجتمعين. 
حيث عن هذا األمر.  هاالسياحة والزراعة والمهن اليدوية ، وكان الخيار العشوائي ليبعدعل في مجال بالف

ن تكون األسر لشروط اختيار العينة، وهي أ العدم تحقيقهمنها استمارات  4استمارة، تم استبعاد  56وزعت 
الزراعي وفي القطاع العام. كما ، حيث وجدت اسرتين يعمل أربابها في العمل الذكر سابقةتعمل في المجاالت 
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حيث تباينت بشكل واضح المختلفة، حول الدخل المخصص من األنشطة  اإجابتههنالك أسرتين اختلفت أن 
 بين سؤالين مخصصين لنفس الغرض.

 :أداة الدراسة -3
 الدارسة من قسمين رئيسيين هما: استبيانتكون ي
 عن المستجيب.  وهو عبارة عن السمات الشخصيةالقسم األول:  -3-1

 نوعية النشاط الذي تمارسه األسرة( -عدد أفراد األسرة -عدد اإلفراد المعالين  - المستوى التعليمي)

مجال  14 فقرة موزعة على 56من  االستبيانتكون يوهو عبارة عن مجاالت الدراسة و  القسم الثاني: -3-2
 هي: يرئيس

( قياس االستمرارية في النشاطع وشهور عمله في السنة )عمل فيها المشرو التي  عدد سنوات المجال األول:
 ب المستجيب عن البنود الخاصة به. ييج ستة بنودويتكون من 

 اإلجمالينسبة كل من الدخل السياحي والزراعي من الدخل و  ،مصادر دخل األسرة وتوزيعهالمجال الثاني: 
سر تبعًا التعرف على عوائد األ) ام وغير الطعامالقيمة التقديرية لمتوسط اإلنفاق الشهري على الطع، ولألسرة

ب يجي   اً ( بند14مقارنة بين األسر تبعًا لنوعية النشاط(. ويتكون من ) إجراءلطبيعة النشاط، ومن ثم 
 المستجيب عن البنود الخاصة به.

 .ودنب (6)من  كونويت، لألمور المرتبطة بالبنى التحتية في منطقته تقييم المستجيبالمجال الثالث: 
، اإلعداديتعليم ال)من  التعرف على مدى قدرة األسرة على تحمل نفقات المعيشة األساسيةالمجال الرابع: 

وغيرها(،  األخرىوالكهرباء والهاتف والخدمات  الجامعي العام والخاص، وتكاليف النقل والطبابةو الثانوي و 
 بنود.( 9) كون منويت

المسؤول عن السياسة  حولالعامة، ووجهة نظرهم  والجهات سراأل التعرف على العالقة بين المجال الخامس:
 . ودبن (5)يتضمن و التسويقية الخاصة بالسياحة، 

 الخدمات التي تقدمها المزرعة أو األسرة للسياحة. نوعيةالمجال السادس: 
 .ودنب (16)، يتضمن موعلى البيئة المحيطة بهسر على األ : آثار السياحةالمجال السابع

 .ودبن ( 3) ، يتضمنسر: التعرف على العالقة بين السياحة والزراعة من وجهة نظر األل الثامنالمجا
حول بعض االمور المرتبطة بالسياحة )مساهمة المرأة في السياحة  سرالتعرف على رأي األالمجال التاسع: 

ثر السياحة على العادات وحجم هذه المساهمة،السياحة الزراعية، المهرجانات، التدريب والتسويق السياحي وأ
 .ود( بن5)والتقاليد، يتضمن 
 .مجموعة خيارات، يتضمن القيمة التقديرية للدخل من الخدمات السياحية )سنويًا( إن وجدتالمجال العاشر: 
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وسبب عدم الدخول ، ويتضمن مجموعة خياراتسبب الدخول في النشاط السياحي المجال الحادي العاشر: 
 يارات.ويتضمن مجموعات خ فيه

 .ودبن (6)أوجه إنفاق عوائد األنشطة السياحية، ويتضمن : المجال الثاني عشر
السياحة  مجموعة من األسئلة الخاصة بالمرأة الريفية سواء العاملة في الزراعة أو فيالمجال الثالث عشر: 

 ًا.بند (11)ويتضمن 
يمكن أن التي ا فيما يتعلق بالسياحة  و تقديمهاألسر  التي تودمقترحات أو مالحظات ال: المجال الرابع عشر

 سؤال مفتوح.عبارة عن تساهم في تطوير  آلية العمل السياحي في المستقبل، وهو 
 كما يلي: لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيانوالمقياس الثالثي يكرت الخماسي تم استخدام مقياس الو 

 يكرت الخماسيدرجات مقياس ال

 االستجابة
حد  إلىغير موافق  ال رأي لي حد ما إلىافق مو  موافق

 ما
 غير موافق

 1 2 3 4 6 الدرجة
 درجات المقياس الثالثي

 نعم ال أعرف ال االستجابة

 3 2 1 الدرجة
توضيح أكبر  أمامألنه يفسح المجال  ،في معظم اإلجابات الخماسي حيث اخترنا مقياس اليكرت

خاصًة مع تنوع األسئلة وتناولها لجوانب تحتمل أحيانًا ترددًا  لمبحوثيناعلى  اإلجابةمما ييسر  اآلراء لتباينات
واكتفينا بالمقياس الثالثي وإلجابات األسئلة التي  في اإلجابة، إذا ما اقتصرت اإلجابة على ال، ال أعرف، نعم.

 ال تحتمل مثل هذا التردد.
  صدق االستبيان:  -4
بالتأكد من صدق  الباحثة تما وضعت لقياسه، وقام تبياناالسأن تقيس أسئلة  االستبيانيقصد بصدق  

 بطريقتين: االستبيان
 صدق المحكمين: -4-1

 اإلدارةمتخصصين في   4على مجموعة من المحكمين تألفت من  االستبيان ةالباحث تعرض
لمحكمين آلراء ا ةالباحث ت(، وقد استجاب2أسماء المحكمين بالملحق رقم )االجتماع و و  واالقتصاد واإلحصاء

خرج االستبيان في صورته بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك  توقام
 (.1انظر الملحق رقم )، النهائية
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  :Reliabilityصدق ثبات أداء الدراسة -4-2
 Cronbach's Alpha  من خالل طريقة معامل ألفا كرونباخ االستبيانمن ثبات  ةالباحث تتحقق

Coefficient وكانت النتائج كما هي االستبيانطريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات  ةالباحث تاستخدم، حيث ،
كرونباخ لكل فقرات االستبيان وجاءت القيمة  ألفالحساب معامل  ةحيث سعت الباحث (.1-4مبينة في جدول )

 .1كحد أقصى، أي أنها تراوح بين المقبول والجيد 6.934كحد أدنى و  6.562بين 
 االستبيانيوضح  نتائج اختبار ألفا كرونباخ  لقياس ثبات  (1-4جدول )

 Cronbach's األسئلة
Alpha  

 855. اإلمداد بالمياه في منطقتك

 847. اإلمداد بالكهرباء في منطقتك

 837. مدى قدرة األسرة على تحمل نفقات التعليم االبتدائي

 837. عداديمدى قدرة األسرة على تحمل نفقات التعليم اإل

 837. مدى قدرة األسرة على تحمل نفقات التعليم الثانوي

 836. مدى قدرة األسرة على تحمل نفقات التعليم الجامعي

 841. مدى قدرة األسرة على تحمل نفقات التعليم العالي العام

 857. مدى قدرة األسرة على تحمل نفقات التعليم العالي الخاص

 883. حمل نفقات النقلمدى قدرة األسرة على ت

 904. مدى قدرة األسرة على تحمل تكاليف الطبابة

 912. مدى قدرة األسرة على تحمل تكاليف الكهرباء والهاتف والخدمات األخرى

 854. وضع الطرق الرئيسية والفرعية المحيطة بمزرعتك أو منشأتك

 854. الخدمات الصحية المتوفرة في منطقتك

                                                           
.
1
 .0.7من كرونباخ أكثر ألفا قيمة كان إذا جيد ومستوى 1،7-1،5 داخل ألفا قيمةت كان إذا كرونباخ الداخلي االتساق من مقبول مستوى 

  ,Yusoff, M, S, Stability of DREEM in a Sample of Medical Students A Prospective Study :در المص

Hindawi Publishing Corporation Education Research International Volume 2012, p2  
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 855. المتوفرة في منطقتك الخدمات التعليمية

 867. تعاون الجهات الحكومية )البلديات، مديرية السياحة وغيرها(

 851. تعاون المنظمات الغير حكومية

 863. السياسة التسويقية والترويجية الخاصة بالسياحة في منطقتك

 863. التخطيط السياحي في منطقتك

 815. قتك وعدم مغادرتهاساهمت السياحة في مساعدتك في البقاء في منط

ساهمت السياحة في تحسين البنى التحتية والخدمات في منطقتك) طرق ، خدمات صحية ، خدمات 
 778. تعليمية(

 774. ساهمت السياحة في تأمين متطلبات الحياة اليومية وما تحتاجه األسرة.

 784. ساهمت السياحة في زيادة مستوى الرضا لدى اسرتك.

تك من األسر التي تعمل بالسياحة، فإن  السياحة ساهمت في زيادة الرغبة لدى الذكور في إذا كانت أسر 
 818. أسرتك بالبقاء واالستقرار في المنطقة في المستقبل

 777. ساهمت السياحة بتحسين مستوى معيشتك ومعيشة أفراد أسرتك بشكل ملحوظ.

 855. ، فإن  السياحة ساهمت في تنشيط هذه اإلعمال.إذا كانت أسرتك من األسر التي تعمل باألعمال اليدوية

اذا كانت أسرتك من األسر التي تقدم المنتجات الغذائية، فإن  السياحة ساهمت  في تنشيط مثل هذه 
 806. األمور.

 819. للسياحة أثر في زيادة قيمة األصول المادية التي تملكها أسرتك ) عقارات أو شقق سكنية(

 678. ؟االنخراط  في النشاط السياحينشاطك الزراعي على هل ساعدك طبيعة 

 733. هل ساهم عملك في المجال السياحي الى التخلي عن النشاط الزراعي؟

 652. ت( في النشاط السياحي الخاص بك؟تساهم المرأة ) زوجة ، ابنة، اخ

 900. هل استطاعت الزراعة أن تساهم في تنمية األنشطة السياحية؟

 907. أو خضع أحد أفراد أسرتك لبرامج تدريبية  مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالسياحة.هل خضعت 
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هل تساهم في التسويق  أوالترويج السياحي في منطقتك مهما كانت المساهمة صغيرة، في حال 
 907. المساهمة، يرجى ذكر هذه المساهمة في السطور اآلتية

 934. تصة فيما يتعلق باسترايجية التخطيط والتسويق السياحي؟.هل تم استشارتك من قبل الجهات المخ

 870. هل لديك أي إلمام بمفهوم سياحة المزراع أو   السياحة الزراعية؟

هل يتم إقامة أي مهرجانات أوفعاليات مرتبطة بالجانب الزراعي أو الريفي حصرًا في منطقتك. أرجو في 
 870. تيةحال وجودها أن يتم ذكرها في السطور اآل

 783. هل كان للسياحة اثر سلبي على البيئة الثقافية واالجتماعية ) على العادات والتقاليد واألعراف المحلية(

 892. هل تساهمين بالعمل السياحي؟

قامته في  هل تقبلين في المستقبل باالرتباط بشخص يعمل فقط بالعمل الزراعي ويكون مكان عمله وا 
 894. الريف؟

قامته في الريف؟هل تقبلي  701. ن في المستقبل باالرتباط بشخص يعمل في السياحة ويكون مكان عمله وا 

في حال كانت االجابة بنعم فمن الجهة  لبرامج تدريبية  مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالسياحة. هل خضعت  
 820. التي تمول أو تقدم التدريب؟

 907. حة ساهمت في بقائك في الريف وعدم الرغبة في مغادرته.اذا كنت تعملين في السياحة، فإن  السيا

 880. ساهمت السياحة في تحسين نظرتك الى نفسك في المجتمع الذي تعملين به.

 908. تعتبرين الدخل الذي تحصلين عليه من السياحة أكثر مالئمة من الدخل في األعمال األخرى خاصة الزراعة.

 907. ى معيشتك بشكل كبير.ساهمت السياحة في تحسين مستو 

 908. ساهمت السياحة في زيادة مساهمتك في اتخاذ القرارات أو المشاركة في اتخاذها على الصعيد الشخصي.

 912. ساهمت السياحة في زيادة مساهمتك في اتخاذ القرارات أو المشاركة في اتخاذها  على صعيد األسرة.

 923. اذ القرارات أو المشاركة في اتخاذها على صعيد المجتمع.ساهمت السياحة في زيادة مساهمتك في اتخ

 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي   
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 المصطلحات الخاصة بالحالة العملية
N عدد الحاالت 

Minimum أصغر قيمة 
Maximum أقصى قيمة 

Mean متوسط 
Frequency التكرار 
Percent النسبة 

Valid Percent النسبة المعتمدة 
Cumulative Percent النسبة التراكمية 

Independent Samples Test اختبار العينات المستقلة 

Mean Difference الفروق بين المتوسطات 

95% Confidence Interval of the Difference  96مجال ثقة% 

Sig. (2-tailed) القيمة االحتمالية 

Df درجات الحرية 
Std. Deviation النحراف المعياريا 

Std. Error Mean الخطأ المعياري للمتوسط 
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 :لالستبيان ياإلحصائ تحليلال -5
 قامت الباحثة بتفريغ وتحليل االستبيان من خالل برنامج التحليل اإلحصائي 

Statistical Package for the Social Sciences  (SPSS). 
حيث تراوح عدد أفراد أسرة في  (،6.26بلغ متوسط عدد أفراد األسرة للعينة ) ئص أسر العينة:خصا -1

( وبلغ متوسط عدد 2.55وقد بلغ متوسط عدد الذكور ) أفراد كحد أقصى و فردين كحد أدنى. 8العينة بين 
 .(2-4(، كما هو موضح في الجدول رقم)2.48اإلناث )

اناث( -ذكور  -األسر ) إجمالي  عدد ومتوسط أفراد( 2-4)جدول رقم   
 N Minimum Maximum Mean 

 5.2500 8.00 2.00 56 عد أفراد األسرة
 2.7679 6.00 1.00 56 عدد الذكور
 2.4821 5.00 1.00 56 عدد االناث

 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي   
% من أرباب اسر العينة هم من حملة 44.5 ي لرب األسرة:توزيع األسر حسب المؤهل العلم -1-1

% من حملة الشهادة الثانوية، 12.6% هم من حملة الشهادة اإلعدادية، و32الشهادة االبتدائية، و
 (.3-4% من حملة الشهادة الجامعية، وذلك كما يظهر الجدول)16.5وكان 

ألسرة(يظهر توزيع األسر حسب المؤهل العلمي لرب ا3-4جدول رقم)  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 44.6 44.6 44.6 25 ابتدائي
 57.1 12.5 12.5 7 ثانوي
 67.9 10.7 10.7 6 جامعي
 100.0 32.1 32.1 18 اعدادي
Total 56 100.0 100.0  

 .22، إصدار SPSSي المصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائ          

، ومنها سبق االشارة في ثالث مهن رئيسية تعمل االسر كما توزيع األسر حسب نوعية النشاط: -1-2
% من األسر في الزراعة بمفردها، وتعمل 39.3حيث تعمل نسبة من يجمع بين أكثر من مهنة، 

مل في % تع 8.9% تعمل في السياحة والزراعة معًا، و 28.5و % في السياحة بمفردها 14.3
%تعمل في الحرف والمهن 3.5، والمهن الثالث معاً % تعمل في 1.8المهن اليدوية والزراعة، 

 .(4-4)اليدوية وكذلك نفس النسبة تعمل في السياحة والمهن اليدوية، وذلك كما يظهر الجدول رقم 
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توزيع أفراد العينة حسب نوعية النشاط يظهر (4-4جدول رقم)  
 Frequency Percen

t 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 14.3 14.3 14.3 8 سياحة
 53.6 39.3 39.3 22 زراعة

 57.1 3.6 3.6 2 يدوية وحرف مهن
مهن   +سياحة +زراعة

 يدوية وحرف
1 1.8 1.8 58.9 

 67.9 8.9 8.9 5 يدوية مهن +زراعة
 96.4 28.6 28.6 16 زراعة + سياحة
 100.0 3.6 3.6 2 يدوية مهن+ سياحة

Total 56 100.0 100.0  
 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي             

( 6-4نالحظ من الجدول رقم) : توزيع األسر حسب عدد سنوات العمل في النشاط المتبع لألسرة -1-2-1
عامًا  21عامًا في السياحة و 13مًا في الزراعة وعا 25حسب النشاط المتبع أمضت وسطيًا أن أسر العينة 

( عامًا، وتراوحت 66 -2في المهن والحرف اليدوية. وقد تراوحت عدد سنوات النشاط الزراعي لألسر بين )
لألسر بين  لمهني( عامًا، وتراوحت عدد سنوات النشاط ا26 -6لألسر بين) سياحيعدد سنوات النشاط ال

أن العمل الزراعي ويليه المهني هما األقدم في حياة األسر، في حين تتأخر  إذاً ، ومن الواضح (عاماً 36 -5)
 عليهما األنشطة السياحية بشكل جلي.

متوسط وعدد سنوات العمل لألسر حسب النشاط المتبع ( يظهر5-4جدول رقم )   
 N Minimum Maximum Mean 
زراعة-سنوات  42 2.00 50.00 25.9286 
السياحة -سنوات  28 5.00 25.00 12.9286 

مهن -سنوات  9 7.00 30.00 21.2222 
 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي                

نالحظ من  توزيع األسر حسب عدد األشهر  التي يعمل بها المشروع المتبع من قبل األسرة: -1-2-2
شهرًا في السنة، وبالنسبة  3.65تي تعمل في الزراعة،  تعمل وسطيًا ( أنه بالنسبة لألسر ال5-4الجدول )

، وبالنسبة لألسر التي تعمل في شهرًا في السنة 8.58مل وسطيًا لألسر التي تعمل في السياحة فإنها تع
شهرًا في السنة. وتراوح  عدد أشهر العمل حسب النشاط لألسر  16.18المهن اليدوية  فإنها تعمل وسطيًا 
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( شهر لألسر التي تعمل 12-4( شهر للنشاط السياحي وبين )12-3( شهر للنشاط الزراعي و)5-1)بين 
 النشاط الزراعي هو أقل األنشطة استمرارية ضمن العام.أن وهذا ما يدل على  في المهن اليدوية،

( يظهر متوسط وعدد سنوات العمل لألسر حسب النشاط المتبع6-4جدول رقم )   
 N Minimum Maximum Mean عدد األشهر

 3.65 6 1 43 المشروع الزراعي
 8.78 12 3 27 المشروع السياحي
 10.18 12 4 11 مشروع المهن اليدوية

 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي                   
      نالحظ من الجدول  المتبع:في النشاط  توزيع األسر حسب عدد العاملين من األسرة -1-2-3

 2.63، وبلغ عدد العاملين في السياحة وسطيًا 2.64( أنه بلغ عدد العاملين في الزراعة وسطيًا 5-4رقم)
أفراد، والعاملين في السياحة  5-1فرد ، حيث تراوح عدد العاملين في الزراعة بين  1.22وفي المهن اليدوية 

 فرد. 2-1فرد، وعدد العاملين في المهن  1-6
( يظهر متوسط وعدد العاملين في األسرة حسب النشاط المتبع7-4جدول رقم )   

 N Minimum Maximum Mean 
 2.5476 7.00 1.00 42 عدد الذين في الزراعة
 2.5357 5.00 1.00 28 عدد الذين في السياحة
 1.2222 2.00 1.00 9 عدد الذين في المهن

 22، إصدار SPSSد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي لمصدر: إعداا                  

( أن 8 -4نالحظ من الجدول رقم) :حسب المؤهل العلمي ونوعية النشاط توزيع األسر -1-3
في مجال الزراعة  األغلبالء يعملون في ؤ %، وه44.5 أغلبية أرباب األسر هم من حملة الشهادة االبتدائية

% تعمل في 1.8ة ضئيلة منهم% منهم(، ونسب14.3احة معًا )والسي، ثم الزراعة  منهم( 26%)
% من 32)اإلعدادية على  السياحة والمهن اليدوية(. بالمقابل يبدو توزع أرباب األسر الحاصلينمجالي)
ن كان أكثر انتشارًا  انتشاراً  األكثر المدروسة( األسر أرباب % 16.5في الزراعة)على مختلف أنواع النشاط وا 
ونسبة أرباب األسر من حملة الشهادة الجامعية هم األقل  .% منهم(5.1)السياحة والزراعة معاً  ثم في منهم(
% منهم( و نفس النسبة تعمل 3.5% وهؤالء يعملون في السياحة والزراعة معًا، ثم في الزراعة )16.5بنسبة 

 في السياحة.
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 لرب األسرة لتعليمي( يظهر توزيع األسر حسب نوعية النشاط والمستوى ا8-4جدول رقم)

 Total النشاط_نوعية 
 وحرف مهن زراعة سياحة

 يدوية
 +سياحة+زراعة
 وحرف مهن

 يدوية

 مهن +زراعة
 يدوية

 + سياحة
 زراعة

 سياحة
 مهن+

 يدوية

المستوى
_ 

 التعليمي

 ابتدائي
Count 0 14 0 0 2 8 1 25 

% of Total 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 3.6% 14.3% 1.8% 44.6% 

 ثانوي
Count 3 2 0 0 0 2 0 7 

% of Total 5.4% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 0.0% 12.5% 

 جامعي
Count 2 2 0 0 1 0 1 6 

% of Total 3.6% 3.6% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% 1.8% 10.7% 

 إعدادي
Count 3 4 2 1 2 6 0 18 

% of Total 5.4% 7.1% 3.6% 1.8% 3.6% 10.7% 0.0% 32.1% 

Total 
Count 8 22 2 1 5 16 2 56 

% of Total 14.3% 39.3% 3.6% 1.8% 8.9% 28.6% 3.6% 100.0% 
 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي 

تبعًا السنوي هنالك تباين واضح بين متوسط دخل األسر  توزيع األسر حسب مستوى الدخل: -1-4
 التي تعمل في المهن اليدوية والسياحة ث نالحظ أن متوسط الدخل األعلى هو لدى األسرلنوعية النشاط، حي

 ، ومن ثم تليها األسر التي تعمل في السياحة بمفردها ومن ثم لدى األسر التي تعمل في الزراعة والسياحةمعاً 
والسياحة ومن ثم لدى لدى األسر التي تعمل في المهن اليدوية هي للدخل نالحظ أن القيمة األعلى و . معاً 

 ، والقيمة األقل لدى األسر التي تعمل في الحظ من الجدولاألسر التي تعمل  في الزراعة والسياحة، كما ي  
 (.9-4رقم )الزراعة كما يظهر الجدول 
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( يظهر متوسط الدخل والقيمة القصوى والدنيا حسب نوعية النشاط9-4جدول رقم)  

 اإلجمالي_الدخل 
Mean Maximum Minimum 

 النشاط_نوعية

 1500000 4000000 2687500 سياحة
 100000 2500000 820455 زراعة

 2000000 2000000 2000000 يدوية وحرف مهن
 وحرف مهن +سياحة +زراعة

 يدوية
1800000 1800000 1800000 

 750000 2600000 1530000 يدوية مهن +زراعة
 450000 6000000 2228125 زراعة + سياحة
 1000000 7000000 4000000 يدوية مهن+ سياحة

 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي                     

-4( ورقم)16-4رقم) نيظهر الجدوال على الدخل الزراعي: توزيع األسر حسب درجة اعتمادها -1-4-1
% من األسر على الزراعة 3449الزراعة كمصدر للدخل، حيث تعتمد  تباين مستوى اعتماد األسر على ،(11

% من األسر على 29.6وهي األسر التي تعمل في الزراعة بشكل كامل، وتعتمد  %،166 إلى %56بنسبة 
 تعمل في السياحة والزراعة معًا. % وأغلبها األسر التي66إلى  %26الزراعة بنسبة 

سر حسب نسبته من الدخل االجمالي لأل لزراعي( يظهر توزيع الدخل ا12-4جدول رقم)  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 22.7 22.7 17.9 10 %25 من اقل
25%-50% 13 23.2 29.5 52.3 
50%-75% 6 10.7 13.6 65.9 
75%-100% 15 26.8 34.1 100.0 

Total 44 78.6 100.0  
Missing System 12 21.4   

Total 56 100.0   
 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي               
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ونوعية النشاط لألسر اإلجمالي( يظهر توزيع الدخل الزراعي حسب نسبته من الدخل 11-4جدول رقم)  
 Total النشاط_نوعية 

 مهن+ سياحة+زراعة زراعة
 دويةي وحرف

 مهن +زراعة
 يدوية

 + سياحة
 زراعة

 مزرعة_دخل

 10 5 3 0 2 %25 من اقل
25%-50% 1 1 2 9 13 
50%-75% 4 0 0 2 6 

75%-
100% 

15 0 0 0 15 

Total 22 1 5 16 44 
 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي         

( 12-4رقم ) نيظهر الجدوال :سياحيعلى الدخل ال مادهاتوزيع األسر حسب درجة اعت -1-4-2
% من األسر على السياحة 46.5 ألسر على السياحة، حيث تعتمدتباين مستوى اعتماد ا (13-4ورقم )
% 35 تعتمد وكذلك  ،% )وهي األسر التي تعمل في السياحة والسياحة والزراعة معًا(166إلى  %56بنسبة 

 السياحة والزراعة معًا(.%) وهي األسر التي تعمل في 66إلى  %26 من األسر على السياحة بنسبة
لألسر اإلجمالي( يظهر توزيع الدخل السياحي حسب نسبته من الدخل 12-4جدول رقم)  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 7.4 7.4 3.6 2 %25 من اقل
25%-50% 10 17.9 37.0 44.4 
50%-75% 4 7.1 14.8 59.3 
75%-100% 11 19.6 40.7 100.0 

Total 27 48.2 100.0  
Missing System 29 51.8   

Total 56 100.0   
 22، إصدار SPSSلمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي ا        
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ونوعية النشاط لألسراإلجمالي ( يظهر توزيع الدخل السياحي حسب نسبته من الدخل 13-4جدول رقم)  
 Total النشاط_نوعية 

 مهن+سياحة+زراعة سياحة
 يدوية وحرف

 + سياحة
 زراعة

 مهن+ سياحة
 يدوية

 ةسياح_دخل

 2 0 1 1 0 %25 من اقل
25%-50% 0 0 8 2 10 
50%-75% 0 0 4 0 4 
75%-100% 8 0 3 0 11 

Total 8 1 16 2 27 
 22، إصدار SPSSحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي المصدر: إعداد البا       
رقم  نينالحظ من الجدول :من الحرف اليدوية على الدخل توزيع األسر حسب درجة اعتمادها -1-4-3
% ، 166إلى  %56% من األسر على الحرف والمهن اليدوية بنسبة 46تعتمد  ( أنه16-4( ورقم)4-14)

تعتمد يدوية بمفردها، والمهن والحرف اليدوية والزراعة. وكذلك وهي األسر التي تعمل في المهن والحرف ال
%، وهي األسر التي تعمل في 56إلى  %66نفس النسبة من األسر على الحرف والمهن اليدوية بنسبة 

 .في كل من المجاالت السابقة سويةً  المهن والزراعة والمهن والسياحة واألسر التي تعمل
من الحرف اليدوية حسب نسبته من الدخل االجمالي لالسر ( يظهر توزيع دخل14-4جدول رقم)  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

25%-50% 2 3.6 20.0 20.0 
50%-75% 4 7.1 40.0 60.0 
75%-100% 4 7.1 40.0 100.0 

Total 10 17.9 100.0  
Missing System 46 82.1   

Total 56 100.0   
 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي        
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لألسر ونوعية النشاط ( يظهر توزيع الدخل السياحي حسب نسبته من الدخل اإلجمالي15-4جدول رقم)  
 Total النشاط_نوعية 

 وحرف مهن
 يدوية

مه+سياحة+زراعة
 يدوية وحرف ن

 مهن +زراعة
 يدوية

 مهن+ احةسي
 يدوية

 دخل
 حرف_

25%-50% 0 0 2 0 2 
50%-75% 0 1 1 2 4 
75%-100% 2 0 2 0 4 
Total 2 1 5 2 10 

 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي       
(أن هنالك 15-4يظهر الجدول رقم)توزيع األسر حسب مستوى اإلنفاق على الطعام : -1-5

في اإلنفاق على الطعام بين األسر تبعًا لنوعية النشاط، حيث شوهد المتوسط األعلى لدى األسر التي  تباين
شوهد لدى األسر التي تعمل في  تعمل في المهن اليدوية والزراعة ومن ثم في المجاالت الثالث وأقل متوسط
 وفي السياحة والمهن اليدوية معاً  الزراعة.والقيمة األعلى لدى األسر التي تعمل في الزراعة والسياحة معاً 

 .والقيمة الدنيا لدى األسر التي تعمل في الزراعة
( يظهر متوسط اإلنفاق على الطعام  حسب نوعية النشاط16-4جدول رقم)  

على الطعام اإلنفاق   
Mean Maximum Minimum 

 النشاط_نوعية

 15000.00 20000.00 18125.00 سياحة
 5000.00 20000.00 13285.71 زراعة

 6000.00 15000.00 10500.00 يدوية وحرف مهن
 وحرف مهن+سياحة+زراعة

 يدوية
20000.00 20000.00 20000.00 

 15000.00 30000.00 24000.00 يدوية مهن +زراعة
 10000.00 30000.00 20937.50 زراعة + سياحة
 15000.00 20000.00 17500.00 يدوية مهن+ سياحة

 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي              
( تباين 15-4يظهر الجدول رقم) توزيع األسر حسب مستوى اإلنفاق على غير الطعام: -1-6

متوسط اإلنفاق على غير الطعام بين األسر تبعًا لنوعية النشاط، حيث شوهد المتوسط األعلى لدى األسر 
مجاالت الثالث ومن ثم لدى األسر التي تعمل في السياحة والزراعة معًا، وأقل متوسط التي تعمل في ال
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شوهد  لدى األسر التي تعمل في الزراعة.وقد شوهدت أقصى قيمة لدى األسر التي تعمل في الزراعة 
معًا، وأقل والسياحة معًا ومن ثم لدى األسر التي تعمل في المهن اليدوية والزراعة معا، والسياحة والزراعة 
 قيمة شوهدت لدى األسر التي تعمل في الزراعة والسياحة معًا كذلك األسر التي تعمل في الزراعة.

( يظهر متوسط اإلنفاق على غير الطعام  حسب نوعية النشاط17-4جدول رقم)  
 اإلنفاق على غير الطعام 

Mean Maximum Minimum 

 النشاط_نوعية

 15000.00 30000.00 25000.00 سياحة
 8500.00 30000.00 14380.95 زراعة
 6000.00 25000.00 15500.00 يدوية وحرف مهن
 وحرف مهن+سياحة+زراعة
 يدوية

30000.00 30000.00 30000.00 

 15000.00 35000.00 23000.00 يدوية مهن +زراعة
 5000.00 40000.00 25000.00 زراعة + سياحة
 20000.00 30000.00 25000.00 يدوية مهن+ سياحة

 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي 
إجابات األسر حول البنية التحتية المحيطة بهم والتسويق والتخطيط السياحي والجهات  -2

 العامة والجهات السياحي والتخطيط والتسويق التحتية البنية حول األسر إجابات تباينتالعامة:
                                :يلي كما بهم المحيطة لمنطقةا في

من  %26نسبة رى تو   ،من األسر أن اإلمداد بالمياه متوسط %44نسبة رى ت بالمياه: اإلمداد -2-1
 (.18-4، وذلك كما يظهر الجدول رقم)% أنه ضعيف جداً 15جيد، وترى نسبة  األسر أنه

بالمياه اإلمداد( يظهر رأي األسر عن 18-4جدول رقم)  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 16.1 16.1 16.1 9 جداً  ضعيف
 30.4 14.3 14.3 8 ضعيف
 75.0 44.6 44.6 25 متوسط
 100.0 25.0 25.0 14 جيد

Total 56 100.0 100.0  
 22، إصدار SPSSحصائي المصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإل     
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% 26وترى نسبة  رباء جيد،من األسر أن اإلمداد بالكه %35.6ترى نسبة  اإلمداد بالكهرباء: -2-2
 (.19-4وذلك كما يظهر الجدول رقم) أنه متوسط، وترى نفس النسبة أنه جيد جدًا،

( يظهر رأي األسر عن اإلمداد بالكهرباء19-4جدول رقم)  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 7.1 7.1 7.1 4 جداً  ضعيف
 12.5 5.4 5.4 3 ضعيف
 37.5 25.0 25.0 14 متوسط
 75.0 37.5 37.5 21 جيد
 100.0 25.0 25.0 14 جداً  جيد

Total 56 100.0 100.0  
 22ر ، إصداSPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي 

% 36.5أن وضع الطرق متوسط وترى نسبة  األسرمن  %35.6نسبة رى ت وضع الطرق: -2-3
وال تتعدى نسبة األسر التي تعتبر وضع الطرق جيدًا  ،جداً ضعيف أنه %  19.5نسبة ترى أنه متوسط و 

وذلك كما يظهر % من مجموع األسر، مما يعكس حالة عدم الرضا بشكل عام على وضع الطرق، 5.1الـ
 (.26-4الجدول رقم)

عن وضع الطرق     األسر( يظهر رأي 22-4جدول رقم) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 19.6 19.6 19.6 11 جداً  ضعيف
 55.4 35.7 35.7 20 ضعيف
 92.9 37.5 37.5 21 متوسط
 100.0 7.1 7.1 4 جيد

Total 56 100.0 100.0  
 22، إصدار SPSSر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي المصد

متوسط وترى الخدمات الصحية أن وضع  من األسر، %45.4 نسبة ترى وضع الخدمات الصحية: -2-4
 (.21-4% تقريبًا أنه جيد وذلك كما يظهر الجدول رقم)26، وترى نسبة %  أنه ضعيف26نسبة 
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األسر( يظهر رأي 21-4قم)جدول ر  عن الخدمات الصحية   

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 10.7 10.7 10.7 6 جداً  ضعيف
 35.7 25.0 25.0 14 ضعيف
 82.1 46.4 46.4 26 متوسط

 100.0 17.9 17.9 10 جيد
Total 56 100.0 100.0  

 22، إصدار SPSSاإلحصائي  المصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل

وترى  جيدتعليمية الأن وضع الخدمات  من األسر %35.6 نسبة رىت وضع الخدمات التعليمية: -2-5
.(22-4، وذلك كما يظهر الجدول رقم)%  أنه ضعيف25.8نسبة   

 
حول الخدمات التعليمية األسر( يظهر رأي 22-4جدول رقم)  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 ضعيف
 جداً 

6 10.7 10.7 10.7 

 37.5 26.8 26.8 15 ضعيف
 48.2 10.7 10.7 6 متوسط
 85.7 37.5 37.5 21 جيد
 100.0 14.3 14.3 8 جداً  جيد

Total 56 100.0 100.0  
 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي          

 تعاون الجهات الحكومية: -2-6
% أنه 25.8ترى نسبة أن تعاون الجهات الحكومية ضعيف، و  األسر% من 66.4 نسبة ترى        

وال تتعدى نسبة األسر التي ترى أن التعاون الحكومي  (.23-4، وذلك كما يظهر الجدول رقم)ضعيف جداً 
الى عدم رضا األسر تجاه تعاون الجهات  ، وهي نسبة ضئيلة تشير%26بين متوسط وجيد ال تتجاوز نسبة 

 الحكومية.
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حول تعاون الجهات الحكومية األسر( يظهر رأي 23-4جدول رقم)  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 26.8 26.8 26.8 15 جداً  ضعيف
 82.1 55.4 55.4 31 ضعيف
 98.2 16.1 16.1 9 متوسط
 100.0 1.8 1.8 1 جيد

Total 56 100.0 100.0  
 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي 

% من األسر بأن تعاون الجهات غير الحكومية 36ترى نسبة   تعاون الجهات غير الحكومية: -2-7
كما يظهر الجدول  % أنه ضعيف وترى نفس النسبة أنه ضعيف جدًا، وذلك15.5متوسط، وترى نسبة 

ن كان ما أي في حال  .(24-4رقم) تعاون الجهات غير الحكومية، يبدو أفضل قلياًل بنظر المبحوثين، وا 
 % منهم ترى مع ذلك أنه يتراوح ما بين ضعيف وضعيف جدًا.46يقرب 

         
الحكوميةغير حول تعاون الجهات  األسر( يظهر رأي 24-4) جدول رقم  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 17.6 17.6 16.1 9 جداً  ضعيف
 35.3 17.6 16.1 9 ضعيف
 70.6 35.3 32.1 18 متوسط

 96.1 25.5 23.2 13 جيد
 100.0 3.9 3.6 2 جداً  جيد

Total 51 91.1 100.0  
Missing System 5 8.9   
Total 56 100.0   

 22، إصدار SPSSة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي المصدر: إعداد الباحث
% 46 نسبة رىت، و ةالسياسة التسويقية ضعيفبأن  األسر من %64 نسبة رىت السياسة التسويقية: -2-8

% 99وفي المجمل فإن األغلبية الساحقة من األسر ) .(26-4وذلك كما يظهر الجدول رقم) جداً  ةضعيفأنها 
 طلق عن السياسة التسويقية، وتقييمها في حدود تتراوح بين ضعيف وضعيف جدًا.تقريبًا( ليست راضية بالم
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حول السياسة التسويقية األسر( يظهر رأي 25-4جدول رقم )  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 44.6 44.6 44.6 25 جداً  ضعيف
 98.2 53.6 53.6 30 ضعيف
 100.0 1.8 1.8 1 متوسط
Total 56 100.0 100.0  

 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي 
 نسبة رىت، و جداً  ضعيفتخطيط السياحي بأن ال األسرمن % 66 نسبة رىت التخطيط السياحي: -2-9

% 93األسر تقريبًا أي أن الغالبية العظمى من  .(25-4وذلك كما يظهر الجدول رقم)ضعيف أنه % 38
ضعيف جدًا بالمجمل، في حين ال تتجاوز نسبة األسر التي تعتبره  إلىتعتبر أن التخطيط السياحي ضعيف 

 .%2 اً جيد
حول التخطيط السياحي األسر( يظهر رأي 26-4جدول رقم )  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 55.4 55.4 55.4 31 جداً  ضعيف
 92.9 37.5 37.5 21 ضعيف
 98.2 5.4 5.4 3 متوسط
 100.0 1.8 1.8 1 جيد

Total 56 100.0 100.0  
 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي  

أن  األسر% من 69نسبة رى تقريبًا ت :المسؤول عن السياسة التسويقية الخاصة بالسياحة -2-12
الجهات  هي% أن المسؤول 21.4 نسبةرى تالسياحي، و سويق قطاع الخاص هو الجهة المسؤولة عن التال

رى تالقطاع الخاص والجهات العامة ذات الصلة، و  وه % أن المسؤول 3.5لصلة وترى نسبة العامة ذات ا
 .م ذوي المسؤولية عن هذا األمره %  أن السكان المحليين 12.6نسبة 
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المسؤولة عن السياسة التسويقية الخاصة بالسياحة حول الجهات العامة  األسر( يظهر رأي 27-4)جدول رقم   
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 الصلة ذات العامة الجهات
 بالسياحة

12 21.4 21.4 21.4 

 25.0 3.6 3.6 2 الحكومية غير المنظمات
 83.9 58.9 58.9 33 الخاص القطاع
 96.4 12.5 12.5 7 المحليون السكان
 ذات العامة الجهات
 الخاص القطاع+الصلة

2 3.6 3.6 100.0 

Total 56 100.0 100.0  
 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي   

" إذا كانت إجابتك السكان المحليين ما وهو لمن يجيب بالسكان المحليين  وقد تضمن االستبيان سؤال مفتوح
، أنه للسكان المحليين دور كبير في التعرف على مناطقهم :ما يلي إلى اإلجابات أشارتوقد  ،هي مسؤوليتهم"

 .والتعريف باإلرث الثقافي للمنطقة
االقتراض من  سراأل% من 93.6تفضل أنه  (،28 -4نالحظ من الجدول رقم): اإلقراضجهة  -2-11
االقتراض  إلىفي حال عدم اللجوء ( أنه 36-4( ورقم )29-4رقم) ينويظهر من الجدول ،لجهات الحكوميةا

الذي يعمل في  من هذه األسر هوالقسم األكبر ) ،الحاجة عدم من الحاالت هو% 54السبب في  فإن 
)األسر  وتقنيةلصعوبات إدارية هو أن عدم االقتراض  األسر% من 23ت نسبة أشار و  ،السياحة والزراعة(

وهي ) عدم وجود ضماناتيرجع لعدم االقتراض  أنمن األسر % 16ت نسبة أشار و  ،في الزراعة( العاملة
هي األسر العاملة  ، وهذا يعني أن األسر التي لديها أقل قدر من الضماناتاألسر التي تعمل بالزراعة فقط(

  .في الزراعة

االقتراضحول الجهات  األسر( يظهر رأي 28-4جدول رقم )  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 93.5 93.5 76.8 43 حكومية جهات
 غير جهات

 حكومية
3 5.4 6.5 100.0 

Total 46 82.1 100.0  
Missing System 10 17.9   
Total 56 100.0   
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عدم االقتراضأسباب حول  األسر( يظهر رأي 29-4جدول رقم )  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 64.1 64.1 44.6 25 حاجة اليوجد
 74.4 10.3 7.1 4 ضمانات اليوجد

 ادارية صعوبات
 وتقنية

9 16.1 23.1 97.4 

 100.0 2.6 1.8 1 اخرى اسباب
Total 39 69.6 100.0  

Missing System 17 30.4   
Total 56 100.0   

 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي 
 

عدم االقتراض تبعًا لنوعية النشاطأسباب ( يظهر رأي األسر حول 32-4جدول رقم )  

 Total النشاط_نوعية 
 +سياحة+زراعة زراعة سياحة

 يدوية وحرف مهن
 مهن +زراعة

 يدوية
 زراعة + سياحة

 االقتراض_عدم

 25 11 4 1 6 3 حاجة يوجد ال
 4 0 0 0 4 0 ضمانات يوجد ال

 ادارية صعوبات
 وتقنية

0 7 0 1 1 9 

 1 0 0 0 1 0 أخرى أسباب
Total 3 18 1 5 12 39 

 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي 
 اإلطعامتقدم خدمات  األسرمن  األكبرالقسم أن ( 31-4نالحظ من الجدول رقم ) خدمات المزرعة: -3

رغم أن  هأن إلىوهنا نشير  .% تقريبًا(19) اإليواءومن ثم خدمات % تقريبًا( 22)معًا  اإليواءوخدمات 
مزرعته تقوم  حيث قصد أن خدمات اإلطعام،تقدم  أسرتهأن  إال ،أنه ال يعمل في السياحةأجاب البعض 

 غير المباشر للسياحة الريفية. لى األثرما يدل عوهذا  ،بخدمات التوريد
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ألسرلل خدمات المزرعةواقع  ( يظهر31-4جدول رقم)  
 Count Column N % 

 المزرعة_خدمات

 %22.2 6 اإلطعام
 %18.5 5 اإليواء خدمات
 %3.7 1 كاملة إقامة
   المزارع زيارة سياحة

   أخرى خدمات
 %22.2 6 اإليواء وخدمات اإلطعام

 اإلرشاد وخدمات طعاماإل
 %7.4 2 السياحي

 %14.8 4 كاملة واقامة واإليواء االطعام
 واإلرشاد اإليواء خدمات

 السياحي
1 3.7% 

 وخدمات اإليواء خدمات
 السياحي اإلرشاد

2 7.4% 

 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي    
 لألسربالنسبة  ألسر تبعًا لنوعية الخدمة المقدمة،ل السنوياين مستويات الدخل تتب :اإليواءقيمة دخل  -3-1

كما يظهر الجدول  ،كدخل سنوي فأكثرل.س  666666%  منها 56 نسبة كسبت، اإليواءالتي تقدم خدمات 
 (.32-4) رقم

اإليواء( قيمة دخل  32-4جدول رقم )  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

100000-200000 5 8.9 25.0 25.0 
200000-300000 3 5.4 15.0 40.0 

 100.0 60.0 21.4 12 فأكثر  500000
Total 20 35.7 100.0  

Missing System 36 64.3   
Total 56 100.0   

 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي 
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-266666منها تكسب بين  % 43.8خدمات اإلطعام، التي تقدم  لألسربالنسبة : اإلطعامخدمات  -3-2
، كما يظهر األقل ىعل 666666% منها يكسب  31.3من هذه الخدمات، وسنويًا وسطيًا ل.س  366666

 (.33-4الجدول رقم)
( يظهر قيمة دخل االطعام 33-4جدول رقم )  

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

 18.8 18.8 5.4 3 50000 من اقل
50000-100000 1 1.8 6.3 25.0 
200000-300000 7 12.5 43.8 68.8 

 100.0 31.3 8.9 5 فأكثر 500000
Total 16 28.6 100.0  

Missing System 40 71.4   
Total 56 100.0   

 22، إصدار SPSSمج التحليل اإلحصائي المصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنا
 

 666666 تكسب ،قامة الكاملة% من األسر التي تقدم خدمات اإل51.4 خدمات اإلقامة الكاملة: -3-3
 كما يظهر الجدول رقم ، 666666-466666تكسب بين من هذه األسر % 28.5على األقل، و ل.س

(4-34.) 
لةالكام اإلقامة( يظهر قيمة دخل 34-4جدول رقم )   

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
400000-500000 2 3.6 28.6 28.6 

 100.0 71.4 8.9 5 فأكثر  500000
Total 7 12.5 100.0  

Missing System 49 87.5   
Total 56 100.0   

 22دار ، إصSPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي  
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 :حول أثر السياحةإجابات األسر  -4
وتبني خيار "ال  اإلجابة عدمسر من التي ال تعمل في السياحة كثير من األ اختارتوهنا نشير إلى أنه 

نظرًا ألهمية  اإلجاباتأجابت  أسر أخرى  على درجة الموافقة، ولم يتم استبعاد هذه  رأي لي"، في  حين
 .هذا األمر لهذه  األسر حو  آراءمعرفة 

 في الريف:أثر السياحة على بقاء األسر  -4-1
أن السياحة  على% من األسر موافقة 44( أن 35-4) ( ورقم36-4رقم ) نينالحظ من الجدول

في  السياحة و في البقاء في منطقتها وعدم مغادرتها ) وهي األسر التي تعمل في دتهاساهمت في مساع
)وهي األسر التي تعمل في الزراعة وفي موافقة إلى حٍد ما ر% من األس23 الزراعة والسياحة معًا( ، و نسبة

% غير موافقة على أن السياحة ساهمت في بقائها في المنطقة وعدم مغادرتها 16الزراعة والسياحة معًا(  و
فإنها  وهذا يعني أنه عندما تعمل األسرة في الزراعة والسياحة معاً  أغلبها األسر التي تعمل في الزراعة(.)

% ترى أن للسياحة دورًا في االستقرار 58ولوجود نسبة مجموعها تقريبًا   .تكون)موافقة وموافقة إلى حد ما(
. أما في المنطقة، وهي نسبة ليست بالقليلة، يدل على أن هنالك أثر واضح للنشاط السياحي على هذه األسر

قرار فهي أسر تعمل في الزراعة وحدها وليس ذا االستغلب األسر التي ال ترى أهمية لدور السياحة في هأ 
 في المنطقة.  هااستقرار ك أو ال تشعر بأثر السياحة على مفاجئًا أال تدر 

في منطقتها وعدم مغادرتها البقاء في مساعدتها في السياحة رأي األسر في أثر( يظهر   35-4جدول رقم )  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 44.2 44.2 41.1 23 موافق
 67.3 23.1 21.4 12 ما حد إلى موافق
 78.8 11.5 10.7 6 لي رأي ال
 إلى موافق غير

 84.6 5.8 5.4 3 ما حد

 100.0 15.4 14.3 8 موافق غير
Total 52 92.9 100.0  

Missing System 4 7.1   
Total 56 100.0   

 22، إصدار SPSSطة برنامج التحليل اإلحصائي المصدر: إعداد الباحثة، بواس
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  لنوعية النشاطتبعًا  في منطقتها وعدم مغادرتها البقاء في مساعدتها في السياحة رأي األسر في أثر( يظهر  36-4جدول رقم )
 Total النشاط_نوعية 
 مهن زراعة سياحة 

 وحرف
 يدوية

 زراعة
 سياحة+
 مهن+

 وحرف
 يدوية

 +زراعة
 يدوية مهن

 + سياحة
 زراعة

 سياحة
 مهن+

 يدوية

 بقاء
- 
 األسر 
 

 موافق
Count 8 1 1 1 1 10 1 23 
% of Total 15.4% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 19.2% 1.9% 44.2% 

 ما حد الى موافق
Count 0 5 0 0 2 4 1 12 
% of Total 0.0% 9.6% 0.0% 0.0% 3.8% 7.7% 1.9% 23.1% 

 لي رأي ال
Count 0 5 1 0 0 0 0 6 
% of Total 0.0% 9.6% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.5% 

 حد الى موافق غير
 ما

Count 0 2 0 0 0 1 0 3 
% of Total 0.0% 3.8% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 0.0% 5.8% 

 موافق غير
Count 0 5 0 0 2 1 0 8 
% of Total 0.0% 9.6% 0.0% 0.0% 3.8% 1.9% 0.0% 15.4% 

Total 
Count 8 18 2 1 5 16 2 52 
% of Total 15.4% 34.6% 3.8% 1.9% 9.6% 30.8% 3.8% 100.0% 

 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي 
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 :قدرة السياحة على تحسين البنى التحتية -4-2
أن حد ما على  إلى ة% من األسر موافق44نسبة ( أن 38-4( ورقم)35-4رقم ) يننالحظ من الجدول

، الزراعة والسياحة معًا( في ) وهي األسر التي تعمل في السياحة والسياحة تساهم في تحسين البنى التحتية 
% من األسر موافقة )وهي األسر التي تعمل في الزراعة وفي السياحة وفي الزراعة والسياحة معًا( 23نسبة و 
أغلبها هي األسر ) على أن السياحة تساهم في تحسين البنى التحتية ةغير موافقسر من األ%  11.6نسبة و 

المساهمة في النشاط السياحي في إدراك الدور الذي إلى أثر مما يشير من جديد  التي تعمل في الزراعة(.
 تلعبه السياحة على مختلف المستويات.

 لى تحسين البنى التحتيةع حول أثر السياحةرأي األسر ( يظهر   37-4جدول رقم )
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 23.1 23.1 21.4 12 موافق
 67.3 44.2 41.1 23 ما حد الى موافق

 75.0 7.7 7.1 4 لي رأي ال
 88.5 13.5 12.5 7 ما حد الى موافق غير
 100.0 11.5 10.7 6 موافق غير

Total 52 92.9 100.0  
Missing System 4 7.1   

Total 56 100.0   
 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي 
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 على تحسين البنى التحتية تبعًا لنوعية النشاط ( يظهر رأي األسر حول أثر السياحة 38-4جدول رقم )

 Total النشاط_نوعية 
 مهن زراعة سياحة

 وحرف
 يدوية

سيا+زراعة
 مهن+حة

 يدوية

 مهن +زراعة
 يدوية

 + سياحة
 زراعة

 سياحة
 مهن+

 يدوية

تحسين_
 البنى_
 التحتية

 موافق
Count 3 0 0 0 1 8 0 12 

% of 
Total 5.8% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 15.4% 0.0% 23.1% 

 ما حد إلى موافق
Count 5 5 0 1 4 6 2 23 

% of 
Total 9.6% 9.6% 0.0% 1.9% 7.7% 11.5% 3.8% 44.2% 

 لي رأي ال
Count 0 3 1 0 0 0 0 4 

% of 
Total 0.0% 5.8% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 

 حد إلى موافق غير
 ما

Count 0 6 0 0 0 1 0 7 
% of 

Total 0.0% 11.5% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 0.0% 13.5% 

 موافق غير
Count 0 4 1 0 0 1 0 6 

% of 
Total 0.0% 7.7% 1.9% 0.0% 0.0% 1.9% 0.0% 11.5% 

Total 
Count 8 8 18 2 1 5 16 2 

% of 
Total 15.4% 15.4% 34.6% 3.8% 1.9% 9.6% 30.8% 3.8% 

 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي 
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 :حة في تأمين متطلبات الحياة اليومية وما تحتاجه األسرةإجابات األسر حول مساهمة السيا -4-3
على أن السياحة  ة%  من األسر موافق44نسبة ( أن 46-4) ( ورقم39-4رقم) ينمن الجدولنالحظ 

نسبة الزراعة والسياحة معًا( و في )وهي األسر التي تعمل في السياحة و تساهم في تأمين متطلبات الحياة 
نسبة و  راعة وفي الزراعة والسياحة معًا(ى حد ما )وهي األسر التي تعمل في الز إل ة% من األسر موافق26

أغلبها هي األسر التي )إلى حد ما على أن السياحة تساهم في تحسين البنى التحتية  ة% غير موافق16.4
 تعمل في الزراعة(.

 
اةعلى تأمين متطلبات الحي السياحة أثرحول  األسر رأي( يظهر   39-4جدول رقم )  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 44.2 44.2 41.1 23 موافق
 69.2 25.0 23.2 13 ما حد الى موافق
 76.9 7.7 7.1 4 لي رأي ال
 الى موافق غير

 ما حد
8 14.3 15.4 92.3 

 100.0 7.7 7.1 4 موافق غير
Total 52 92.9 100.0  

Missin
g 

System 4 7.1 
  

Total 56 100.0   
 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي                     
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  على تأمين متطلبات الحياة تبعًا لنوعية النشاط السياحة أثرحول  األسر رأي( يظهر 42-4جدول رقم ) 
 Total النشاط_نوعية 

 هنم زراعة سياحة
 وحرف
 يدوية

سياحة+زراعة
 وحرف مهن+

 يدوية

 +زراعة
 مهن
 يدوية

 + سياحة
 زراعة

 سياحة
 مهن+

 يدوية

 تأمين_
 متطلبات
 _الحياة

 موافق
Count 8 2 1 0 2 9 1 23 
% of 
Total 

15.4% 3.8% 1.9% 0.0% 3.8% 17.3% 1.9% 
44.2
% 

 ما حد الى موافق
Count 0 3 0 1 2 6 1 13 
% of 
Total 

0.0% 5.8% 0.0% 1.9% 3.8% 11.5% 1.9% 
25.0
% 

 لي رأي ال
Count 0 3 1 0 0 0 0 4 
% of 
Total 

0.0% 5.8% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 

 الى موافق غير
 ما حد

Count 0 8 0 0 0 0 0 8 
% of 
Total 

0.0% 15.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
15.4
% 

 موافق غير
Count 0 2 0 0 1 1 0 4 
% of 
Total 

0.0% 3.8% 0.0% 0.0% 1.9% 1.9% 0.0% 7.7% 

Total 
Count 8 18 2 1 5 16 2 52 
% of 
Total 

15.4% 34.6% 3.8% 1.9% 9.6% 30.8% 3.8% 100% 

 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي 
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( 41-4رقم)  يننالحظ من الجدول :حة في زيادة مستوى الرضا لديهاإجابات األسر حول دور السيا -4-4
هي األسر األسر موافقة على أن  السياحة في زيادة مستوى الرضا لديها و من  %46 نسبة ( أن42-4ورقم)

هي األسر )حد ما  إلى ةموافقمن األسر % 19نسبة و  ،السياحة والزراعة معاً في  السياحة والتي تعمل في 
األسر التي تعمل  هي)حد ما  إلى ةغير موافقمن األسر % 15.3نسبة ، و (السياحة والزراعة معا التي تعمل

 .بالزراعةاألسر التي تعمل  منو أغلبها  ةافقغير مو  %9و في الزراعة فقط(
على تأمين الرضا لدى األسر السياحة أثرحول  األسر رأي( يظهر 41-4جدول رقم )  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 40.4 40.4 37.5 21 موافق
 59.6 19.2 17.9 10 ما حد الى موافق
 73.1 13.5 12.5 7 لي رأي ال
 الى موافق غير

 ما حد
9 16.1 17.3 90.4 

 100.0 9.6 8.9 5 موافق غير
Total 52 92.9 100.0  

Missing System 4 7.1   
Total 56 100.0   

 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي        
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  على تأمين الرضا تبعًا لنوعية النشاط السياحة أثرحول  األسر رأي( يظهر 42-4جدول رقم ) 
 Total النشاط_نوعية 

 مهن زراعة سياحة
 وحرف
 يدوية

سياحة+زراعة
 يدوية مهن+

 +زراعة
 نمه

 يدوية

 + سياحة
 زراعة

 سياحة
 مهن+

 يدوية

 تأمين_
 الرضا

 موافق
Count 8 2 1 0 2 8 0 21 
% of 
Total 

15.4% 3.8% 1.9% 0.0% 3.8% 15.4% 0.0% 40.4% 

 الى موافق
 ما حد

Count 0 1 0 1 0 6 2 10 
% of 
Total 

0.0% 1.9% 0.0% 1.9% 0.0% 11.5% 3.8% 19.2% 

 لي رأي ال
Count 0 3 1 0 2 1 0 7 
% of 
Total 

0.0% 5.8% 1.9% 0.0% 3.8% 1.9% 0.0% 13.5% 

 موافق غير
 ما حد الى

Count 0 9 0 0 0 0 0 9 
% of 
Total 

0.0% 17.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.3% 

 موافق غير
Count 0 3 0 0 1 1 0 5 
% of 
Total 

0.0% 5.8% 0.0% 0.0% 1.9% 1.9% 0.0% 9.6% 

Total 
Count  8 18 2 1 5 16 2 
% of 
Total 

 15.4% 34.6% 3.8% 1.9% 9.6% 30.8% 3.8% 

 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي 
 
 
 
 
 



051 

 

مساهمة السياحة في زيادة الرغبة لدى الذكور في أسرتك بالبقاء واالستقرار في المنطقة في  -4-6
أن السياحة من األسر موافق على  % 29( أن 44-4( ورقم)43-4رقم) يننالحظ من الجدول :المستقبل

البقاء واالستقرار في المنطقة في المستقبل )وهي األسر األسر في زيادة الرغبة لدى الذكور في ساهمت في 
ي األسر التي تعمل موافق إلى حد ما )وه % تقريباً 16التي تعمل في السياحة وفي السياحة والزراعة معًا( و

% من األسر ال 41حيث لم نجد درجات موافقة لدى األسر حول هذا البند، حيث .السياحة والزراعة معًا(في 
 رأي لها، ويرى الكثير منهم أن بقاء الذكور يحتاج أمور أخرى تتطلبها المناطق الريفية.

في المنطقة وربقاء الذك في السياحة أثرحول  األسر رأي( يظهر   43-4جدول رقم )  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 29.2 29.2 25.0 14 موافق
 43.8 14.6 12.5 7 ما حد الى موافق
 85.4 41.7 35.7 20 لي رأي ال
 الى موافق غير

 89.6 4.2 3.6 2 ما حد

 100.0 10.4 8.9 5 موافق غير
Total 48 85.7 100.0  

Missing System 8 14.3   
Total 56 100.0   

 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي 
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تبعًا لنوعية النشاط في المنطقة بقاء الذكور في السياحة أثرحول  األسر رأي( يظهر 44-4جدول رقم )   
 

 Total النشاط_نوعية 
هنم زراعة سياحة  

 وحرف
 يدوية

+زراعة
+سياحة
 يدوية مهن

 +زراعة
 مهن
 يدوية

 + سياحة
 زراعة

 سياحة
 مهن+
 يدوية

_بقاء
 الذكور

 موافق
Count 5 1 1 0 1 6 0 14 
% of 
Total 

10.4% 2.1% 2.1% 0.0% 2.1% 12.5% 0.0% 29.2% 

 ما حد الى موافق
Count 1 0 0 0 0 5 1 7 
% of 
Total 

2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.4% 2.1% 14.6% 

 لي رأي ال
Count 2 14 1 0 3 0 0 20 
% of 
Total 

4.2% 29.2% 2.1% 0.0% 6.2% 0.0% 0.0% 41.7% 

 الى موافق غير
 ما حد

Count 0 0 0 1 0 1 0 2 
% of 
Total 

0.0% 0.0% 0.0% 2.1% 0.0% 2.1% 0.0% 4.2% 

 موافق غير
Count 0 2 0 0 0 2 1 5 
% of 
Total 

0.0% 4.2% 0.0% 0.0% 0.0% 4.2% 2.1% 10.4% 

Total 
Count 8 17 2 1 4 14 2 48 
% of 
Total 

16.7% 35.4% 4.2% 2.1% 8.3% 29.2% 4.2% 100% 

 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي 
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من % 42( أن 45-4( ورقم)46-4رقم) نييظهر من الجدول :ة األسرةشتحسين مستوى معي -4-5
 فيلسياحة و ) وهي األسر التي تعمل في اتهامعيشمستوى في تحسين ساهمت السياحة أن على موافق األسر 

)وهي األسر التي تعمل في الزراعة وفي  موافق إلى حٍد ما األسر% من 26، والزراعة والسياحة معًا(
غير موافق على أن السياحة تساهم في تحسين البنى من األسر  %16السياحة وفي الزراعة والسياحة معًا(  و

 أغلبها األسر التي تعمل في الزراعة(.)التحتية 
 

على تحسين مستوى المعيشة السياحة أثرحول  األسر رأي( يظهر   45-4جدول رقم )  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 42.0 42.0 37.5 21 موافق
 62.0 20.0 17.9 10 ما حد الى موافق
 88.0 26.0 23.2 13 لي رأي ال

 90.0 2.0 1.8 1 ما حد الى موافق غير
 100.0 10.0 8.9 5 موافق غير

Total 50 89.3 100.0  
Missing System 6 10.7   

Total 56 100.0   
 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي 
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  على تحسين مستويات المعيشة تبعًا لنوعية النشاط السياحة أثرحول  األسر رأي( يظهر  46-4دول رقم )ج

 Total النشاط_نوعية 
 مهن زراعة سياحة

 وحرف
 يدوية

سياحة+زراعة
  مهن+

 يدوية وحرف

 +زراعة
 يدوية مهن

 سياحة
+ 

 زراعة

 سياحة
 مهن+

 يدوية

 _حسينت
 _مستوى
 معيشة

 موافق
Count 8 1 1 0 2 7 2 21 
% of 
Total 

16.0
% 

2.0% 2.0% 0.0% 4.0% 
14.0
% 

4.0% 42.0% 

 حد الى موافق
 ما

Count 0 1 0 1 2 6 0 10 
% of 
Total 0.0% 2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 

12.0
% 0.0% 20.0% 

 لي رأي ال
Count 0 12 1 0 0 0 0 13 
% of 
Total 

0.0% 
24.0
% 

2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 26.0% 

 الى موافق غير
 ما حد

Count 0 0 0 0 1 0 0 1 
% of 
Total 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 2.0% 

 موافق غير
Count 0 4 0 0 0 1 0 5 
% of 
Total 0.0% 8.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 10.0% 

Total 
Count 8 18 2 1 5 14 2 50 
% of 
Total 

16.0
% 

36.0
% 4.0% 2.0% 10.0% 

28.0
% 4.0% 100% 

( 48-4( ورقم)45-4رقم) يننالحظ من الجدول :على تنشيط األعمال اليدوية قدرة السياحة -4-5
) وهي األسر التي تعمل في على أن السياحة تساهم في تنشيط األعمال اليدوية %  من األسر موافق 34أن 

% من األسر غير موافق على أن السياحة تساهم في تحسين 6.5ة والسياحة معًا(، و الزراع في السياحة و
% ال رأي لها وهي األسر التي ال تعمل في هذا 65.1و البنى التحتية )أغلبها األسر التي تعمل في الزراعة(.

ا يلفت النظر % تقريبًا يعمل في الزراعة والسياحة معًا(، ولكن م23%منها يعمل في الزراعة و31المجال) 
% بين 26عدم وجود درجات موافقة كبيرة لدى األسر التي تعمل في المهن اليدوية، حيث لم تتعدى نسبة 
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موافق وموافق جدًا، وقد يكون ذلك بسبب ما أشار له بعض إلى أن المهن والحرف اليدوية هي التي تساهم 
 في إنعاش السياحة وليس العكس من وجهة نظرهم.

على تنشيط األعمال اليدوية السياحة أثرحول  األسر رأي( يظهر  47-4جدول رقم )  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 34.3 34.3 21.4 12 موافق
 حد إلى موافق

 ما
1 1.8 2.9 37.1 

 94.3 57.1 35.7 20 لي رأي ال
 100.0 5.7 3.6 2 موافق غير

Total 35 62.5 100.0  
Missing System 21 37.5   

Total 56 100.0   
 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي 

  على تنشيط األعمال اليدوية تبعًا لنوعية النشاط السياحة أثرحول  األسر رأي( يظهر  48-4جدول رقم )
 Total النشاط_نوعية 

 مهن زراعة
 وحرف
 يدوية

+سياحة+راعةز 
 وحرف مهن

 يدوية

 +زراعة
 مهن
 يدوية

 + سياحة
 زراعة

 سياحة
 مهن+

 يدوية

 تنشيط
 اعمال_
 يدوية_

 موافق
Count 4 2 1 3 0 2 12 

% of Total 11.4% 5.7% 2.9% 8.6% 0.0% 5.7% 34.3% 
 الى موافق
 ما حد

Count 0 0 0 1 0 0 1 
% of Total 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% 0.0% 0.0% 2.9% 

 لي رأي ال
Count 11 0 0 1 8 0 20 

% of Total 31.4% 0.0% 0.0% 2.9% 22.9% 0.0% 57.1% 

 موافق غير
Count 2 0 0 0 0 0 2 

% of Total 5.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.7% 

Total 
Count 17 2 1 5 8 2 35 

% of Total 48.6% 5.7% 2.9% 14.3% 22.9% 5.7% 100. % 
 22، إصدار SPSSلمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي ا
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( 49-4نالحظ من الجدول رقم) :الغذائية نتجاتالممجال على تنشيط  قدرة السياحة -4-8

) وهي األسر على أن السياحة تساهم في تنشيط المواد الغذائية % من األسر موافق 19( أن 66-4ورقم)
% موافق إلى حد ما ) وهي األسر التي تعمل في 15و في الزراعة والسياحة معًا(، و اعةزر التي تعمل في ال

% من األسر غير موافقة على أن السياحة تساهم في تحسين 6.5و في الزراعة والسياحة معًا( و زراعةال
أنه ال رأي % من األسر 68.3وقد أجابت نسبة   البنى التحتية )أغلبها هي األسر التي تعمل في الزراعة(.

لها ) أغلبها األسر التي تعمل في الزراعة وفي الزراعة والسياحة معًا( وقد يتفق ذلك مع إشارة البعض، كما 
هو الحال في دور السياحة في تنشيط األعمال اليدوية، بأن المواد الغذائية التي تشتهر بها المنطقة هي من 

اجهت نسبة كبيرة من األسر صعوبة في تحديد رأيها وبشكل عام و  ساهمت في تشجيع السياحة وليس العكس.
  في السؤالين المرتبطين بقدرة السياحة في تنشيط المواد الغذائية واألعمال اليدوية بالمقارنة باألسئلة األخرى.

الغذائية المنتجاتمجال على تنشيط  السياحة أثرحول  األسر رأي( يظهر   49-4جدول رقم )  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 19.4 19.4 12.5 7 موافق
 36.1 16.7 10.7 6 ما حد الى موافق
 94.4 58.3 37.5 21 لي رأي ال

 100.0 5.6 3.6 2 موافق غير
Total 36 64.3 100.0  

Missing System 20 35.7   
Total 56 100.0   

 22، إصدار SPSSمج التحليل اإلحصائي المصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنا
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  الغذائية تبعًا لنوعية النشاط منتجاتالمجال على تنشيط  السياحة أثرحول  األسر رأي( يظهر 52-4جدول رقم ) 
 Total النشاط_نوعية 

 مهن زراعة
 وحرف
 يدوية

سياحة+زراعة
 يدوية مهن+

 مهن +زراعة
 يدوية

 + سياحة
 زراعة

 سياحة
 مهن+

 يدوية

_تنشيط
منتجات
_
 غذائية

 موافق
Count 4 0 0 1 2 0 7 
% of 
Total 

11.1% 0.0% 0.0% 2.8% 5.6% 0.0% 19.4% 

 الى موافق
 ما حد

Count 2 0 0 1 2 1 6 
% of 
Total 

5.6% 0.0% 0.0% 2.8% 5.6% 2.8% 16.7% 

 لي رأي ال
Count 9 1 1 3 6 1 21 
% of 
Total 

25.0% 2.8% 2.8% 8.3% 16.7% 2.8% 58.3% 

 موافق غير
Count 2 0 0 0 0 0 2 
% of 
Total 

5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.6% 

Total 
Count 17 1 1 5 10 2 36 
% of 
Total 

47.2% 2.8% 2.8% 13.9% 27.8% 5.6% 100.0% 

 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي 
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 قدرة السياحة على زيادة قيمة األصول التي تملكها األسرة: -4-9
السياحة تساهم أن على %  من األسر موافق 35( أن 62-4( ورقم)61-4رقم) يننالحظ من الجدول
% غير 24و في الزراعة والسياحة معًا(، و سياحة)وهي األسر التي تعمل في ال في زيادة قيمة األصول

 و في الزراعة والسياحة معًا(. زراعةحد ما ) وهي األسر التي تعمل في ال موافق إلى
على زيادة قيمة األصول التي تملكها األسرة السياحة أثرحول  األسر رأي( يظهر 51-4جدول رقم )  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 37.3 37.3 33.9 19 موافق
 52.9 15.7 14.3 8 ما حد الى موافق
 74.5 21.6 19.6 11 لي رأي ال

 76.5 2.0 1.8 1 ما حد الى موافق غير
 100.0 23.5 21.4 12 موافق غير

Total 51 91.1 100.0  
Missing System 5 8.9   

Total 56 100.0   
 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي     
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  على زيادة قيمة األصول تبعًا لنوعية النشاط السياحة أثرحول  األسر رأي( يظهر  52-4جدول رقم )

 Total النشاط_نوعية 
 مهن زراعة سياحة

 وحرف
 يدوية

 زراعة
 سياحة+

 يدوية مهن+

 +زراعة
 مهن
 يدوية

 + سياحة
 زراعة

 سياحة
 مهن+

 يدوية

 االصول

 موافق
Count 5 2 2 0 1 8 1 19 
% of 
Total 

9.8% 3.9% 3.9% 0.0% 2.0% 15.7% 2.0% 37.3% 

 الى موافق
 ما حد

Count 2 2 0 0 1 3 0 8 
% of 
Total 3.9% 3.9% 0.0% 0.0% 2.0% 5.9% 0.0% 15.7% 

 لي رأي ال
Count 0 10 0 0 1 0 0 11 
% of 
Total 

0.0% 19.6% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 21.6% 

 موافق غير
 ما حد الى

Count 1 0 0 0 0 0 0 1 
% of 
Total 

2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 

 موافق غير
Count 0 3 0 1 2 5 1 12 
% of 
Total 0.0% 5.9% 0.0% 2.0% 3.9% 9.8% 2.0% 23.5% 

Total 
Count 8 17 2 1 5 16 2 51 
% of 
Total 

15.7% 33.3% 3.9% 2.0% 9.8% 31.4% 3.9% 100. % 

 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي 
 
: هنالك عدة أسباب دفعت األسر إلى ممارسة العمل السبب لالتجاه نحو العمل في السياحة -4-12

نالحظ من الجدول حيث السياحي منها قلة العائد من العمل الزراعي وتنويع مصادر الدخل وما إلى ذلك، و 
% منهم 22، وزراعي% من األسر توجهت إلى العمل السياحي بسبب قلة العائد ال 36أنه تقريبًا  (63-4رقم)

بسبب قلة العائد من النشاط الزراعي وكثرة عدد أفراد % منهم 16و تقريبًا  تنويع مصادر الدخل، هدفب
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اعي وكثرة عدد أفراد األسرة وطبيعة النشاط الزراعي % منهم بسبب قلة العائد من النشاط الزر 16واألسرة، 
 نفسه والتي سمحت بذلك.

األسر لالتجاه نحو العمل السياحي إجابات( يظهر  53-4جدول رقم )  
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 29.6 29.6 14.3 8 الزراعي النشاط من العائد قلة
 51.9 22.2 10.7 6 لالدخ مصادر تنويع

 العمل في مسبقاً  اعمل لم
 الزراعي

3 5.4 11.1 63.0 

 الزراعي النشاط من العائد قلة
 األسرة أفراد عدد وكثرة

4 7.1 14.8 77.8 

 النشاط من العائد قلة
 أفراد عدد كثرة+الزراعي

 الزراعي النشاط طبيعة+األسرة
 بذلك سمحت أديره الذي

4 7.1 14.8 92.6 

 الزراعي النشاط من العائد قلة
 وتنويع األسرة أفراد عدد وكثرة

 الدخل مصادر
2 3.6 7.4 100.0 

Total 27 48.2 100.0  
Missing System 29 51.8   

Total 56 100.0   
 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي 

رغم إجماع الكثيرين على أهمية السياحة اال أن هنالك العديد  ي:عدم ممارسة العمل السياحالسبب ل -4-11
( أن السبب 64-4نالحظ من الجدول ) ترغب في ممارسة العمل السياحي لعدة أسباب، حيث من األسر ال

%  18% من األسر هو االكتفاء بالنشاط الزراعي، ولدى 26الرئيسي لعدم ممارسة العمل السياحي لدى 
 % عدم القدرة على الجمع بين النشاط السياحي والزراعي.18ولدى  ور بأهمية السياحة، عدم الشعمنهم هو  
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عدم ممارسة العمل السياحيل( يظهر إجابات األسر  54-4جدول رقم )  

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

 17.9 17.9 8.9 5 السياحة بأهمية الشعور عدم
 لتقديم الحكومي هتماماال عدم

 للسياحة الدعم
4 7.1 14.3 32.1 

 57.1 25.0 12.5 7 الزراعي بالنشاط االكتفاء
 بين الجمع على القدرة عدم

 والزراعي السياحي النشاط
5 8.9 17.9 75.0 

 المجال في الخبرة وجود عدم
 82.1 7.1 3.6 2 السياحي

 السياحة من العوائد قلة
 الزراعي بالنشاط واالكتفاء

2 3.6 7.1 89.3 

 وعدم الزراعي بالنشاط االكتفاء
 المجال في الخبرة وجود

 السياحي
1 1.8 3.6 92.9 

 بين الجمع على القدرة عدم
 والزراعي السياحي النشاط

 النشاط في الخبرة وجود وعدم
 السياحي

1 1.8 3.6 96.4 

 لتقديم الحكومي االهتمام عدم
 وجود وعدم للسياحة الدعم

 السياحي المجال في لخبرةا
1 1.8 3.6 100.0 

Total 28 50.0 100.0  
Missing System 28 50.0   

Total 56 100.0   
 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي                
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هذه عوائد السياحة الريفية، ساهمت  العديد من الدول التي تبنت في  :نفاق عوائد السياحةإأوجه  -4-12
طرح هذا السؤال للتأكد من أنه لعوائد السياحة في تحسين مدخالت العمل الزراعي واالستثمار فيه، لذلك تم 
% أن تنفق عوائد السياحة على 35السياحة أثر في زيادة معدالت االستثمار الزراعي، أجابت نسبة 

% 19والزراعي وادخار قسم منها في المصرف، كذلك أجانب نسبة االستهالك األسري واالستثمار السياحي 
 تقريبًا أنه يتم إنفاقها على االستهالك األسري واالستثمار السياحي والزراعي.

 السياحة_عوائد_إنفاق_أوجه( 55-4دول رقم ) ج 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 كاالستهال على انفاقها يتم

 االسري
4 7.1 14.8 14.8 

 االستهالك على انفاقها يتم

 استثمارها اعادة يتم +االسري

 السياحي النشاط في

7 12.5 25.9 40.7 

 77.8 37.0 17.9 10 ماسبق كل

 االستهالك على انفاقها يتم

 في استثمارها يتم +االسري

 ايداعها يتم+السياحي النشاط

 في ادخارها أو المصرف في

 خرا مكان

1 1.8 3.7 81.5 

 االستهالك على انفاقها يتم

 استثمارها اعادة يتم+األسري

 اعادة يتم +السياحي النشاط في

 الزراعي النشاط في استثمارها

5 8.9 18.5 100.0 

Total 27 48.2 100.0  

Missing System 29 51.8   

Total 56 100.0   

إجابات األسر حول السياحة الريفية: - 5 
في العديد من الدول التي  :نخراط  في النشاط السياحياإل  فيطبيعة نشاطك الزراعي  مساهمة  -5-1

تبنت السياحة الريفية، كان النشاط الزراعي الملهم لهذه السياحة. وقد حاولنا التعرف على هذه النقطة من 
 لـ نسبةبال ( أنه65-4( ورقم)65-4رقم ) يننالحظ من الجدولخالل سؤال األسر حول هذا األمر، حيث 

وهي األسر التي )طبيعة النشاط الزراعي على االنخراط في النشاط السياحي  ساعدت ،% من األسر34.8
 ،رمهذا األفي ر بأن النشاط الزراعي لم يساهم % من األس56.9الزراعة معًا(، وأجابت و تعمل في السياحة 

.فقط وهي األسر التي تعمل في السياحة والزراعة معًا والزراعة  
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 22، إصدار SPSSلمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي ا

 
 

االنخراط  في العمل السياحي فيالعمل الزراعي مساهمة حول  ألسرا رأي( يظهر   56-4ل رقم )جدو  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 34.8 34.8 28.6 16 نعم
 95.7 60.9 50.0 28 ال

 100.0 4.3 3.6 2 اعرف ال
Total 46 82.1 100.0  

Missing System 10 17.9   
Total 56 100.0   

 
حسب نوعية النشاط االنخراط  في العمل السياحي فيالعمل الزراعي   مساهمة ( يظهر رأي األسر حول  57-4جدول رقم )  

 Total النشاط_نوعية 
 مهن زراعة سياحة

 رفوح
 يدوية

سياحة+زراعة
 وحرف مهن+

 يدوية

 +زراعة
 مهن
 يدوية

 + سياحة
 زراعة

 سياحة
 مهن+

 يدوية

 _طبيعة
 االنخراط

 نعم
Count 3 0 0 0 0 13 0 16 
% of 
Total 

6.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28.3% 0.0% 34.8% 

 ال
Count 3 18 1 1 3 2 0 28 
% of 
Total 

6.5% 
39.1
% 

2.2% 2.2% 6.5% 4.3% 0.0% 60.9% 

 اعرف ال
Count 0 0 1 0 0 0 1 2 
% of 
Total 0.0% 0.0% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 4.3% 

Total 
Count 6 18 2 1 3 15 1 46 
% of 
Total 13.0% 39.1% 4.3% 2.2% 6.5% 32.6% 2.2% 100. % 
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الذين كتبوا في مجال السياحة  من حاول العديد أثر النشاط السياحي في التخلي عن النشاط الزراعي:-5-2
لذلك قمنا تؤدي الى التخلي عن العمل الزراعي، أن السياحة الريفية شارة الى ناحية سلبية وهي اإلالريفية الى 

% من األسر )وهي األسر  36( أن 69-4( ورقم)68-4رقم)  يننالحظ من الجدولبطرح هذا السؤال، حيث 
( ساهم عملها في النشاط السياحي للتخلي عن معاً  والمهن اليدوية التي تعمل في السياحة وفي السياحة

وهي ي، زراعللتخلي عن النشاط ال سياحيأنه لم يساهم عملها في النشاط الب% 56وأجابت   ،النشاط الزراعي
 األسر التي تعمل في الزراعة والسياحة معًا وفي الزراعة وفي المجاالت الثالث معًا.

التخلي عن العمل الزراعي  فيالعمل السياحي    ةساهممحول  األسر آراء هر( يظ  58-4جدول رقم )  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
 34.6 34.6 16.1 9 نعم
 100.0 65.4 30.4 17 ال

Total 26 46.4 100.0  
Missing System 30 53.6   

Total 56 100.0   
 22، إصدار SPSSالباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي المصدر: إعداد 

 
التخلي عن العمل الزراعي تبعًا لنوعية النشاط  فياهمة  سمحول هل  األسرآراء ( يظهر  59-4جدول رقم )  

 Total النشاط_نوعية 
 وحرف مهن زراعة سياحة

 يدوية
 سياحة+زراعة

 وحرف مهن+
 يدوية

 + سياحة
 زراعة

 سياحة
 مهن+
 دويةي

التخلي
_

 السياحة

 نعم
Count 6 0 1 0 0 2 9 
% of 
Total 

23.1% 0.0% 3.8% 0.0% 0.0% 7.7% 34.6% 

 ال
Count 0 1 0 1 15 0 17 
% of 
Total 

0.0% 3.8% 0.0% 3.8% 57.7% 0.0% 65.4% 

Total 
Count 6 1 1 1 15 2 26 
% of 
Total 

23.1% 3.8% 3.8% 3.8% 57.7% 7.7% 100.0% 

 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي 
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ساهمت السياحة الريفية   مساهمة  المرأة ) زوجة ، ابنة، أخت( في النشاط السياحي الخاص بك: -5-3
-4نالحظ من الجدول رقم)، وتأمين  فرص عمل ومعيشة لهن. وحيث تغير واقع العديد من نساء الريف في
ال تساهم في السياحة، أما تقريبًا % 51% من األسر بأن النساء تساهم في السياحة و39أجابت نه ( أ56

% ، حيث تم الطلب لألسر في حال وجود مشاركة إلى حجم هذه 32حجم المشاركة لم تتجاوز وسطيًا 
 المشاركة.

المرأة في العمل السياحي مساهمةحول  األسر إجابات( يظهر  62-4جدول رقم )   
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
 39.1 39.1 32.1 18 نعم
 100.0 60.9 50.0 28 ال

Total 46 82.1 100.0  
Missing System 10 17.9   

Total 56 100.0   
 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي                

-4ورقم)      (51 -4رقم ) يننالحظ من الجدول الزراعة في تنمية األنشطة السياحية:مساهمة  -5-4
األسر التي تعمل في من أغلبها في تنمية السياحة )وهي  اً % من األسر ترى بأن للزراعة  دور 31بأن ( 52

% من األسر بال. وما 55قريبًا توأجاب  ،وال رأي يذكر لألسر التي تعمل في السياحة والزراعة معاً ( الزراعة
هي األسر التي تعمل في السياحة بال هذا  السؤال على يثير االستغراب أن النسبة األكبر التي أجابت 

 .من قبلها طبيعة السياحة الريفيةعدم فهم  وقد يكون ذلك بسبب ،معاً  والزراعة
تنمية السياحةحول هل تساهم  الزراعة في  األسر إجابات( يظهر   61-4جدول رقم )  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 31.1 31.1 25.0 14 نعم
 97.8 66.7 53.6 30 ال

 100.0 2.2 1.8 1 اعرف ال
Total 45 80.4 100.0  

Missing System 11 19.6   
Total 56 100.0   

 22، إصدار SPSSة برنامج التحليل اإلحصائي المصدر: إعداد الباحثة، بواسط               
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حول هل تساهم  الزراعة في تنمية السياحة تبعًا لنوعية النشاط األسر إجابات( يظهر  62-4جدول رقم )   
 Total النشاط_نوعية 

 مهن زراعة سياحة
 وحرف
 يدوية

سياحة+زراعة
 وحرف مهن+

 يدوية

 +زراعة
 مهن
 يدوية

 + سياحة
 زراعة

 سياحة
 نمه+

 يدوية

 الزراعة
 تنمية_
 السياحة_

 نعم
Count 0 9 0 0 2 2 1 14 
% of 
Total 

0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 4.4% 4.4% 2.2% 31.1% 

 ال
Count 5 6 1 1 2 14 1 30 
% of 
Total 

11.1% 13.3% 2.2% 2.2% 4.4% 31.1% 2.2% 66.7% 

 اعرف ال
Count 1 0 0 0 0 0 0 1 
% of 
Total 

2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 

Total 
Count 6 15 1 1 4 16 2 45 
% of 
Total 

13.3% 33.3% 2.2% 2.2% 8.9% 35.6% 4.4% 100. % 

 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي                
أن  إال كما أشرنا في الفصل األول،  التدريب ةرغم أهمي إجابات األسر حول التدريب السياحي: -5-5

، كما يظهر الجدول تدريب من أي جهة  إلىأي فرد من أفرادها  يخضعلم أنه  إلى أشارت األسر% من 98
 .(53-4رقم)

األسر حول التدريب اجابات ( يظهر 63-4جدول رقم)  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
 2.0 2.0 1.8 1 نعم
 100.0 98.0 87.5 49 ال

Total 50 89.3 100.0  
Missing System 6 10.7   

Total 56 100.0   
 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي     
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ويق رغم أهمية مساهمة السكان المحليين في التس مساهمة األسر في التسويق السياحي: -5-6
لمحليين في الكثير من للسكان ا كانحيث ، كما أشرنا في الفصل األول للسياحة الريفية  وخاصةً  السياحي،

، كما السياحيساهم في التسويق تال  األسر% من  98إال أن   في التسويق السياحي،  الدول دور مهم وفعال
 .(54-4يظهر الجدول رقم)

همة في التسويق السياحياسالمحول  األسر إجابات(  64-4جدول رقم )  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
 2.0 2.0 1.8 1 نعم
 100.0 98.0 87.5 49 ال

Total 50 89.3 100.0  
Missing System 6 10.7   

Total 56 100.0   
 22، إصدار SPSSلباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي المصدر: إعداد ا          

 ي:حمساهمة األسر في التخطيط السيا -5-7
من األسر % 98ي تخطيط سياحي للسياحة الريفية، إال أن أ من اً جزءيشكلون ن يرغم أن السكان المحلي

  .التخطيط السياحيفي  اال يتم استشارته
مساهمة في التخطيط السياحيحول ال األسر إجابات( 65-4جدول رقم )  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
 2.1 2.1 1.8 1 نعم
 100.0 97.9 83.9 47 ال

Total 48 85.7 100.0  
Missing System 8 14.3   

Total 56 100.0   
 22، إصدار SPSSتحليل اإلحصائي المصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج ال                      

 ع أو السياحة الزراعية:زار اإللمام بمفهوم سياحة الم -6-8
مكانية  82.4 % من األسر ليس لديها إلمام بسياحة المزارع، رغم أهمية هذا النوع من السياحة، وا 

ز األمر مصطلح م يتجاو وبالنسبة لألسر التي أجابت بنعم لتنفيذه في ريف المنطقة الساحلية وخاصًة كسب. 
 .(55-4، وذلك كما يظهر الجدول رقم)قد سمعت به
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اإللمام بسياحة المزارعحول  األسر إجابات( 66-4جدول رقم )  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
 17.6 17.6 16.1 9 نعم
 100.0 82.4 75.0 42 ال

Total 51 91.1 100.0  
Missing System 5 8.9   

Total 56 100.0   
 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي                   

 : مرتبطة بالجانب الزراعي أو الريفي حصراً الفعاليات ال مهرجانات أوالإقامة  -5-9
ت والفعاليات أهمية كبيرة بالنسبة قامة مثل هذه المهرجاناإلف ،رغم أهمية هذا األمر بالنسبة للريف

% 98اال أن  ،على السياحة الريفية الزراعية التي تشتهر بها المنطقة( بالمنتجات منها خاصًة المرتبطللريف) 
 (.55-4، كما يظهر الجدول رقم)نشطةبأنه ال يتم إقامة مثل هذه األأجابت من األسر 

إقامة المهرجانات حول المساهمة في األسر إجابات(  67-4جدول رقم )  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
 2.0 2.0 1.8 1 نعم
 100.0 98.0 85.7 48 ال

Total 49 87.5 100.0  
Missing System 7 12.5   

Total 56 100.0   
 22، إصدار SPSSئي المصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصا                  

 :ثر السياحة على البيئة الثقافية واالجتماعيةأ -6-16
أن السياحة تؤثر سلبًا ترى  سر% من األ63( أن نسبة 59-4( ورقم)58-4رقم) ينيظهر من الجدول

في  غلبها األسر التي تعملأ و ( العادات والتقاليد واألعراف المحلية( )من ناحية على البيئة الثقافية واالجتماعية
 .السياحة والزراعة معاً تعمل في  % بال واغلبها األسر التي 46ابت أج حين  الزراعة( في
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 هل للسياحة أثر سلبيحول  األسر إجابات(  68-4جدول رقم )
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 52.9 52.9 48.2 27 نعم
 98.0 45.1 41.1 23 ال

 100.0 2.0 1.8 1 عرفا  ال
Total 51 91.1 100.0  

Missing System 5 8.9   
Total 56 100.0   

 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي                       
 

هل للسياحة أثر سلبي تبعًا لنوعية النشاطحول  األسر إجابات( 69-4جدول رقم )   
عيةنو    Total النشاط_

 مهن زراعة سياحة
 وحرف
 يدوية

 +سياحة+زراعة
 وحرف مهن

 يدوية

 مهن +زراعة
 يدوية

 + سياحة
 زراعة

 سياحة
 مهن+

 يدوية

أثر_ 
 السياحة

 سلبي_

 نعم
Count 2 13 1 1 4 5 1 27 

% of Total 3.9% 25.5% 2.0% 2.0% 7.8% 9.8% 2.0% 52.9% 

 ال
Count 6 3 1 0 1 11 1 23 

% of Total 11.8% 5.9% 2.0% 0.0% 2.0% 21.6% 2.0% 45.1% 

 Count 0 1 0 0 0 0 0 1 اعرف ال
% of Total 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 

Total 
Count 8 17 2 1 5 16 2 51 

% of Total 15.7% 33.3% 3.9% 2.0% 9.8% 31.4% 3.9% 100. % 
 22، إصدار SPSSبواسطة برنامج التحليل اإلحصائي  المصدر: إعداد الباحثة،

 
 :باإلناثاألسئلة الخاصة  -6
األسر التي تعمل في السياحة في العمل  إناث% من 66تساهم المساهمة في العمل السياحي:  -6-1

 ، وهي نسبة ال بأس بها.السياحي
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في العمل السياحي اإلناث حول المساهمة إجابات( 72-4جدول رقم )   
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
 44.9 44.9 39.3 22 نعم
 100.0 55.1 48.2 27 ال

Total 49 87.5 100.0  
Missing System 7 12.5   

Total 56 100.0   
 22ار ، إصدSPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي                       

جل الزواج الجزء األكبر من الهجرة الريفية في سورية وخاصةً  ضمن أتحتل الهجرة من  االرتباط: -6-2
هل تقبلين في " اإلناثالحصول على حياة أفضل، وعند سؤالنا في اإلناث رغبة  إلىويعود  ذلك  اإلناث

قامته في الريف؟المستقبل باالرتباط بشخص يعمل فقط بالعمل الزراعي ويكون مكان عمله و   %48أجابت  "ا 
هل تقبلين في اإلناث "وعند سؤالنا  .(51-4كما يظهر الجدول رقم )  % بال أعرف50بال ، ومن اإلناث 

قامته في الريف؟  نعم ب % 44أجابت المستقبل باالرتباط بشخص يعمل في السياحة ويكون مكان عمله وا 
ال )   للحياد 2لنعم و 3 القيمة إعطاءحيث تم  (. 52-4" كما يظهر الجدول رقم )% بال أعرف66 وأجابت 

 .لمعرفة انحراف القيم عن متوسطها ،اللـ  1أعرف( و 
حول االرتباط بشخص يعمل في الزراعة اإلناث إجابات( 71-4جدول رقم )   

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 2.0 2.0 1.8 1 نعم
 52.0 50.0 44.6 25 أعرف ال

 100.0 48.0 42.9 24 ال
Total 50 89.3 100.0  

Missing System 6 10.7   
Total 56 100.0   

 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي 
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حول االرتباط بشخص يعمل في السياحة اإلناث إجابات(  72-4جدول رقم )  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 44.0 44.0 39.3 22 نعم
 94.0 50.0 44.6 25 اعرف ال

 100.0 6.0 5.4 3 ال
Total 50 89.3 100.0  

Missing System 6 10.7   
Total 56 100.0   

 22ار ، إصدSPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي         
بأن حجم القبول من االناث للعاملين في السياحة أكبر التي يعرضها الجدولين السابقين ملفتة النتائج 

% نعم لمن يعمل في 44% نعم لمن يعمل في الزراعة فقط مقابل 2بكثير من قبول العاملين في الزراعة)
% قطعيًا العامل في 5ض سوى %، في حين لم ترف48ورفض العاملين في الزراعة بنسبة كبيرة  ،السياحة(
 السياحة 

يحتل التدريب الموجه نحو المرأة أهمية كبيرة في السياحة الريفية وخاصًة في الدول الخضوع للتدريب:  -6-3
، ورغم ذلك لم تخضع إال وتقني عم نفسيد إلىالنامية، كما أظهرت تجربة الهند والذي دلت أن المرأة تحتاج 

 (.53-4يب، كما يظهر الجدول رقم)% من إناث األسر إلى تدر 5
حول  الخضوع للتدريب السياحي اإلناث إجابات( 73-4جدول رقم )   

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
 6.0 6.0 5.4 3 نعم
 100.0 94.0 83.9 47 ال

Total 50 89.3 100.0  
Missing System 6 10.7   

Total 56 100.0   
 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي       

موافقة لدى الدرجات هنالك تباين في  إجابات اإلناث حول مساهمة السياحة بالنسبة لإلناث: -7
 :يلياإلناث كما 

( 54-4دول رقم)نالحظ من الج  :في بقاء اإلناث في الريف إجابات اإلناث حول مساهمة السياحة -7-1
% 26وموافقة على أن السياحة ساهمت في بقائها في الريف وعدم الرغبة في مغادرته،  اإلناث% من 46أن 
 .حد ما إلى ةموافق
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حول مساهمة السياحة في بقائها في الريف وعدم الرغبة في مغادرته اإلناث( يظهر مدى موافقة   74-4جدول رقم )  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 موافق غير
 ما حد الى

5 8.8 14.3 14.3 

 40.0 25.7 15.8 9 لي رأي ال
 حد الى موافق

 ما
7 12.3 20.0 60.0 

 100.0 40.0 24.6 14 موافق
Total 35 61.4 100.0  

Missing System 22 38.6   
Total 57 100.0   

 22، إصدار SPSSة برنامج التحليل اإلحصائي المصدر: إعداد الباحثة، بواسط  
ناث على أن من اإل% 46توافق  مساهمة السياحة في تحسين نظرة المرأة:إجابات اإلناث حول  -7-2

كما  ،حد ما إلى% 23 توافقو  ،نفسها في المجتمع الذي تعيش فيه إلىالسياحة ساهمت في تحسين نظرتها 
 .(56-4يظهر الجدول رقم)

 
الى نفسها المرأةنظرة تحسين ( يظهر مدى موافقة االناث حول مساهمة السياحة في   75-4جدول رقم )  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 8.6 8.6 5.3 3 موافق غير
 الى موافق غير

 ما حد
1 1.8 2.9 11.4 

 37.1 25.7 15.8 9 لي رأي ال
 60.0 22.9 14.0 8 ما حد الى موافق

 100.0 40.0 24.6 14 موافق
Total 35 61.4 100.0  

Missing System 22 38.6   
Total 57 100.0   

 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي         
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 حول الدخل السياحي: اإلناثإجابات  -7-3
كما يظهر  حد ما. إلى ة% موافق28السياحي أكثر مالئمة وموافقة على أن الدخل  اإلناث% من 34.3

.(55-4الجدول رقم)  
 

  السياحي أكثر مالئمةحول أن الدخل  اإلناث( يظهر مدى موافقة   76-4جدول رقم )
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 الى موافق غير
 ما حد

2 3.5 5.7 5.7 

 37.1 31.4 19.3 11 لي رأي ال
 65.7 28.6 17.5 10 ما حد الى موافق

 100.0 34.3 21.1 12 موافق
Total 35 61.4 100.0  

Missing System 22 38.6   
Total 57 100.0   

 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي                      
ي تحسين مستوى المعيشة:مساهمة السياحة ف -7-4         

 حٍد ما. إلى ة% موافق23وعلى أن السياحة ساهمت في تحسين مستوى معيشته،  ة% من االناث موافق46
 .(55-4كما يظهر الجدول رقم)

 
( يظهر مدى موافقة االناث حول مساهمة السياحة في تحسين مستوى معيشتك   77-4جدول رقم )  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 الى موافق غير
 ما حد

2 3.5 5.7 5.7 

 37.1 31.4 19.3 11 لي رأي ال
 77.1 40.0 24.6 14 ما حد الى موافق

 100.0 22.9 14.0 8 موافق
Total 35 61.4 100.0  

Missing System 22 38.6   
Total 57 100.0   

 22، إصدار SPSSد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي المصدر: إعدا                
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% من 45تقريبًا  مساهمة السياحة في زيادة القدرة على اتخاذ القرارات على المستوى الشخصي: -7-5
الى حد ما على أن السياحة ساهمت في زيادة القدرة على انخاذ القرارات على المستوى  ةاالناث موافق
 (58-4كما يظهر الجدول رقم) حٍد ما. إلى ةق% مواف11الشخصي، و
  ةالقدرة على اتخاذ القرارات الشخصيمساهمة السياحة في زيادة ( يظهر مدى موافقة االناث حول   78-4جدول رقم )

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 2.9 2.9 1.8 1 موافق غير
 5.7 2.9 1.8 1 ما حد الى موافق غير

 42.9 37.1 22.8 13 لي رأي ال
 88.6 45.7 28.1 16 ما حد الى موافق

 100.0 11.4 7.0 4 موافق
Total 35 61.4 100.0  

Missing System 22 38.6   
Total 57 100.0   

 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي                 
الى حد  ةموافق اإلناث% من 45تقريبًا  ساهمة السياحة في اتخاذ القرارات على مستوى األسرة:م -7-6
حٍد  إلى ة% موافق26، وخاذ القرارات على مستوى األسرةتعلى أن السياحة ساهمت في زيادة القدرة على ا ،ما
 (.59-4، كما يظهر الجدول رقم)ما

اث حول القدرة على اتخاذ القرارات على مستوى األسرة ( يظهر مدى موافقة االن 79-4جدول رقم )   
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 2.9 2.9 1.8 1 موافق غير
 الى موافق غير

 ما حد
2 3.5 5.7 8.6 

 40.0 31.4 19.3 11 لي رأي ال
 80.0 40.0 24.6 14 ما حد الى موافق

 100.0 20.0 12.3 7 موافق
Total 35 61.4 100.0  

Missing System 22 38.6   
Total 57 100.0   

 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي               
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الى حد  ة% من االناث موافق35تقريبًا  مساهمة السياحة في اتخاذ القرارات على مستوى المجتمع: -7-7
 إلى ة% موافق26القرارات على مستوى المجتمع، و اتخاذى أن السياحة ساهمت في زيادة القدرة على ما عل
 .(86-4، كما يظهر الجدول رقم)على ذلك حٍد ما

 
( يظهر مدى موافقة االناث حول القدرة على اتخاذ القرارات على مستوى المجتمع 82-4جدول رقم )    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 5.7 5.7 3.5 2 موافق غير
 الى موافق غير

 ما حد
2 3.5 5.7 11.4 

 42.9 31.4 19.3 11 لي رأي ال
 80.0 37.1 22.8 13 ما حد الى موافق

 100.0 20.0 12.3 7 موافق
Total 35 61.4 100.0  

Missing System 22 38.6   
Total 57 100.0   

 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي               
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 اختبار الفرضيات: المبحث الثاني:
  الفرضية الرئيسة األولى: -1

H0 :توجد فروقات جوهرية في مستويات المعيشة بين األسر التي تعمل في الزراعة واألسر التي  ال
 لزراعة معًا.تعمل في السياحة وا

H1:  توجد فروقات جوهرية في مستويات المعيشة بين األسر التي تعمل في الزراعة واألسر التي تعمل
 في السياحة والزراعة معًا.

 ( 81-4الختبار الفرضيات الفرعية  تم وضع مجموعة من األسئلة كما يظهر الجدول رقم)
 ستويات الدخل بين األسر التي تعمل في الزراعة والسياحة والمهن اليدوية.يظهر أسئلة االستبيان لقياس تباين م( 81-4جدول رقم)

 N Minimum maximum Mean 

مصادر  
دخل 
األسرة 
 وتوزيعه

 

 

الدخل من 
 المزرعة

عدد الذين يعملون في النشاط 
 الزراعي في أسرتك

44 1 7 2.54 

القيمة التقديرية اإلجمالية للدخل 
 سوريةالزراعي سنويًا بالليرة ال

44 100000 3000000 802272.72 

 
الدخل من 
 السياحة

عدد الذين يعملون في النشاط 
 السياحي في أسرتك

28 1 5 2.53 

القيمة التقديرية اإلجمالية للدخل 
 السياحي سنويًا بالليرة السورية

28 150000 4000000 1705357.1
4 

 
الدخل من 
المهن 
والحرف 
 اليدوية

في المهن عدد الذين يعملون 
 والحرف اليدوية في أسرتك

9 1 2 1.22 

القيمة التقديرية اإلجمالية للدخل 
من المهن والحرف اليدوية سنويًا 

 بالليرة السورية

9 120000 5000000 1324444.4 

 22، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي 
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 .ستبيان لقياس تباين مستويات االنفاق بين األسر التي تعمل في الزراعة والسياحة والمهن اليدويةيظهر أسئلة اال( 82-4جدول رقم)
 N Minimum Maximum Mean 

 بالليرة الطعام على الشهري إلنفاقا لمتوسط التقديرية القيمة
 سورية

55 5222 32222 17363.63 

ام  لطع غيرا على الشهري اإلنفاق لمتوسط التقديرية القيمة
 سورية األخرى(   بالليرة )اإلنفاقات

55 5222 42222 22529.29 

 26إصدار  SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي 
 

 التي األسر تباين القدرة في تحمل نفقات التعليم والنفقات المختلفة بين لقياس االستبيان أسئلة ( يظهر83-4جدول رقم)
 اليدوية. والمهن والسياحة ةالزراع في تعمل

 
 N Minimum maximum Mean التالية: لألمور تقييميك هو ما

 4.29 5 1 54 مدى قدرة األسرة على تحمل نفقات التعليم االبتدائي

 3.94 5 1 52 اإلعدادي التعليم نفقات تحمل مدى قدرة األسرة على

 3.79 5 1 43 الثانوي التعليم نفقات تحمل مدى قدرة األسرة على

 3.21 5 1 38 الجامعي التعليم نفقات تحمل مدى قدرة األسرة على

 2.47 5 1 19 العالي العام التعليم نفقات تحمل مدى قدرة األسرة على

 1.54 5 1 11 العالي الخاص التعليم فقاتن تحمل مدى قدرة األسرة على

 2.62 5 1 56 مدى قدرة األسرة على تحمل نفقات النقل

 2.96 5 1 56 ة األسرة على تحمل نفقات الطبابةمدى قدر 

تحمل تكاليف الكهرباء والهاتف والخدمات  مدى قدرة األسرة على
 االخرى

56 1 5 2.57 

 26، إصدار SPSSالمصدر: إعداد الباحثة، بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي 
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سر( لفقرات االستبيان في الجدول رقم الخماسي لقياس إجابة المبحوثين )األ يكرتال حيث تم استخدام مقياس
 :  يلي( كما 4-83)
 

 جيد جداً  جيد متوسط ضعيف ضعيف جداً  اإلجابة

 5 4 3 2 1 الدرجة

 اختبار الفرضية الفرعية األولى: -1-1
H0 عة و األسر التي تعمل في السياحة: ال توجد فروقات جوهرية في الدخل بين األسر التي تعمل في الزرا 

 والزراعة معًا.
H1و األسر التي تعمل في السياحة لتي تعمل في الزراعة: توجد فروقات جوهرية في الدخل بين األسر ا 

 والزراعة معًا.
 ألسر وعدد كل منها حسب نوعية النشاطاالنحراف المعياري ومتوسط إجابات ( يبين ا84-4جدول رقم)

Group Statistics 
النشاط _ نوعية   N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

يالدخل_اإلجمال  
 128201.811 601319.797 820454.55 22 زراعة

 16 زراعة + سياحة
2228125.0

0 
1857683.930 464420.982 

 22، إصدار  SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي بواسطة برنامج       
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 تودنت واحتمال الداللة وذلك حسب نوعية النشاطس t( يبين قيمة التباين ودرجات الحرية و 86-4جدول رقم ) 
Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

 F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

 الدخل_
ياإلجمال  

Equal 
variances 
assumed 

12.88 .001 -3.33 36 .002 -1407670.4 -2263322.9 -552017.9 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-2.92 17.30 .009 -1407670.4 -2422813.3 -392527.5 

 22، إصدار  SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي بواسطة برنامج 
التي تعمل في الزراعة  األسرأن هنالك اختالف في متوسط الدخل بين  (84-4نالحظ من الجدول رقم)

، كما  2228126، واألسر التي تعمل في الزراعة والسياحة معًا والذي يبلغ  826464.66والذي يبلغ 
  p =0.001 االحتمال أن قيمة Levene's Test( وحسب اختبار ليفيني 86-4نالحظ من الجدول رقم )

أي بافتراض عدم تساوي  ،، وبالتالي سنستخدم مؤشر االختبار في الصف الثاني0.05وهي  أصغر من 
 مع p =0.009 . وبمقارنة  قيمة االحتمال  Equal variances not assumed التباين بين المجموعتين

0.05 =α    نجد أن قيمة االحتمال أصغر  منα لذلك نرفض الفرضية االبتدائية والقائلة بعدم وجود ،
ونقبل الفرضية  ،وق جوهرية في دخل األسر التي تعمل في الزراعة  والتي تعمل في الزراعة والسياحة  معاً فر 

 البديلة.
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 اختبار الفرضية الفرعية الثانية: -1-2
H0و األسر الزراعة في تعمل التي األسر بين القدرة على تحمل نفقات التعليم في جوهرية فروقات : ال توجد 
 اعة والسياحة معًا.في الزر  تعمل التي
H1و األسر الزراعة في تعمل التي األسر بين القدرة على تحمل نفقات التعليم في جوهرية فروقات : توجد 
 في الزراعة والسياحة معًا. تعمل التي

 
 ( يبين االنحراف المعياري ومتوسط إجابات لألسر وعدد كل منها حسب نوعية النشاط86-4جدول رقم)

Group Statistics 
النشاط _ نوعية   N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 تحمل_نفقات_التعليم
 316. 1.483 3.14 22 زراعة

 196. 734. 4.51 14 زراعة + سياحة
 22، إصدار  SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي بواسطة برنامج           

 
 ستودنت واحتمال الداللة وذلك حسب نوعية النشاط t ( يبين قيمة التباين ودرجات الحرية و87-4جدول رقم )

Independent Samples Test 
 Levene's Test 

for Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

لتحم
_ 
نفقات
_ 
 التعليم

Equal 
variances 
assumed 

10.193 .003 -3.19 34 .003 -1.368 -2.237 -.499 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-3.67 32.5 .001 -1.368 -2.125 -.610 

 22، إصدار  SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي بواسطة برنامج 
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سرة على إجابات األسر على األسئلة الخاصة  بقدرة األ ( تباين متوسط85-4نالحظ من الجدول رقم )
(، بين األسر التي تعمل في الزراعة بمفردها 83-4ي ظهرت في الجدول رقم)تحمل نفقات التعليم، والت

( حسب اختبار ليفيني 85-4واألسر  التي تعمل في السياحة والزراعة معًا. وكما نالحظ من الجدول رقم )
Levene's Test االحتمال ةأن قيم   p =0.003  0.05 =مع α وبالتالي 0.05، وهي  أصغر من ،

 Equal سنستخدم مؤشر االختبار في الصف الثاني أي بافتراض عدم تساوي التباين بين المجموعتين
variances not assumed  وبمقارنة  قيمة االحتمال . p =0.001 0.05 = مع α    نجد أن قيمة

لك نرفض الفرضية االبتدائية والقائلة بعدم وجود فروق جوهرية في تحمل نفقات ، لذαاالحتمال أصغر من 
األسر التي تعمل في الزراعة و األسر التي تعمل في السياحة  والزراعة معًا،  ينالتعليم في كافة مراحله ب

 ونقبل الفرضية البديلة.
 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: -1-3

H0بين األسر التي تعمل في الزراعة واألسر التي 1النفقات المختلفة :ال توجد فروق جوهرية في تحمل ،
 تعمل في السياحة والزراعة معًا.

H1:  توجد فروق جوهرية في تحمل النفقات المختلفة، بين األسر التي تعمل في الزراعة واألسر التي تعمل
 في السياحة والزراعة معًا.

 وسط إجابات لألسر وعدد كل منها حسب نوعية النشاط( يبين االنحراف المعياري ومت88-4جدول رقم)

Group Statistics 
النشاط _ نوعية   N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 تحمل_نفقات_مختلفة
 239. 1.119 2.62 22 زراعة

 307. 1.229 3.52 16 زراعة + سياحة
 22، إصدار  SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي بواسطة برنامج        

 
 
 
 
 
 

                                                           
1

سرةعلى تحمل نفقات الطبابة، مدى قدرة األسرة على تحمل مدى قدرة األسرة على تحمل نفقات النقل، مدى قدرة األتم تحديدها باالستبيان بما يلي: .

 تكاليف الكهرباء والهاتف والخدمات االخرى
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 ل الداللة وذلك حسب نوعية النشاطستودنت واحتما t( يبين قيمة التباين ودرجات الحرية و 89-4جدول رقم ) 

على  ط إجابات األسر على األسئلة الخاصة  بقدرة األسرة( تباين متوس88-4نالحظ من الجدول رقم)
(، بين األسر التي تعمل في الزراعة بمفردها 83-4ي ظهرت في الجدول رقم)تحمل النفقات المختلفة، والت

( وحسب اختبار ليفيني 89-4واألسر  التي تعمل في السياحة والزراعة معًا. كما نالحظ من الجدول رقم)
Levene's Test االحتمال قيمة أن p =0. 629 االختبار مؤشر سنستخدم وبالتالي 0.05من وهو أكبر 

 . وبمقارنةEqual variances assumed المجموعتين بين التباين تساوي بافتراض أي األول الصف في
 الفرضية نرفض لذلك ،αنجد أن قيمة االحتمال أصغر من  ،α 0.05 =مع P=0.024 االحتمال قيمة

 الزراعة في تعمل التي األسر في تحمل النفقات المختلفة بين جوهرية فروق وجود بعدم لقائلةاالبتدائية وا
 معًا. واألسر التي تعمل في السياحة والزراعة

 اختبار الفرضية الفرعية الرابعة: -1-4

H0 : واألسر التي تعمل في الزراعة في تعملال توجد فروق جوهرية في اإلنفاق على الطعام بين األسر التي 
 معًا. السياحة والزراعة

H1: واألسر التي تعمل في  الزراعة في تعملتوجد فروق جوهرية في اإلنفاق على الطعام بين األسر التي
 معًا. السياحة والزراعة

Independent Samples Test 
 Levene's Test 

for Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

 تحمل_
 نفقات_
 مختلفة

Equal 
variances 
assumed 

.237 .629 -2.34 36 .024 -.900 -1.677 -.123 

Equal 
variances 

not assumed 

  
-2.31 

30.
59 

.028 -.900 -1.693 -.106 
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 ( يبين االنحراف المعياري ومتوسط إجابات لألسر وعدد كل منها حسب نوعية النشاط92-4جدول رقم)
Group Statistics 

لنشاطا _ نوعية   N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 االنفاق_طعام
 1034.85186 4742.28697 13285.714 21 زراعة

 1459.07719 5836.30876 20937.500 16 زراعة + سياحة
 22، إصدار  SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي بواسطة برنامج                 

 ستودنت واحتمال الداللة وذلك حسب نوعية النشاط tتباين ودرجات الحرية و ( يبين قيمة ال91-4دول رقم )ج

 26، إصدار  SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي بواسطة برنامج 
( أن هنالك تباين واضح في متوسط اإلنفاق على الطعام لألسر التي 96-4من الجدول رقم) نالحظ

واألسر التي تعمل في الزراعة بمفردها  والذي يبلغ شهريًا  26935.66تعمل في الزراعة والسياحة والذي يبلغ
 pاالحتمال قيمة أن Levene's Test( وحسب اختبار ليفيني 91-4، نالحظ من الجدول رقم)13286.51

 تساوي بافتراض أي األول الصف في االختبار مؤشر سنستخدم وبالتالي 0.05 من وهو أكبر 709 .0=
 0.05 معp  0.000=االحتمال قيمة . وبمقارنةEqual variances assumed المجموعتين بين التباين

=α    نجد أن قيمة االحتمال أصغر منα. جوهرية فروق وجود بعدم لةاالبتدائية والقائ الفرضية نرفض لذلك 

Independent Samples Test 
 Levene's Test 

for Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

 االنفاق_
 طعام

Equal 
variances 
assumed 

.142 .709 -4.401 35 .000 -7651.785 -11181.30 -4122.26 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-4.278 28.48 .000 -7651.785 -11313.19 -3990.37 
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معًا، ونقبل  واألسر التي تعمل في السياحة والزراعة الزراعة في تعمل التي األسر في اإلنفاق على الطعام بين
 الفرضية البديلة.

 اختبار الفرضية الفرعية الخامسة: -1-6

H0 : واألسر التي  الزراعة في تعملال توجد فروق جوهرية في اإلنفاق على غير الطعام بين األسر التي
 معًا. تعمل في السياحة والزراعة

H1:  واألسر التي تعمل  الزراعة في تعملتوجد فروق جوهرية في اإلنفاق على غير الطعام بين األسر التي
 معًا. في السياحة والزراعة

 ( يبين االنحراف المعياري ومتوسط إجابات لألسر وعدد كل منها حسب نوعية النشاط92-4جدول رقم)
Group Statistics 

النشاط _ نوعية   N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 االنفاق _غير الطعام
 1191.19026 5458.71954 14380.9524 21 زراعة

 2500.00000 10000.00000 25000.0000 16 زراعة + سياحة
 22، إصدار  SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي بواسطة برنامج       
 ستودنت واحتمال الداللة وذلك حسب نوعية النشاط t( يبين قيمة التباين ودرجات الحرية و 93-4ل رقم )جدو 

Independent Samples Test 
 Levene's Test 

for Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

االنفاق
_ 
غير 
 الطعام

Equal 
variances 
assumed 

5.018 .032 -4.13- 35 .000 -10619.04- -15832.27- -5405.81- 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-3.83- 21.74 .001 -10619.04- -16366.12- -4871.97- 

 26، إصدار  SPSSئي بواسطة برنامج المصدر: نتائج التحليل اإلحصا
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( أن هنالك تباين واضح في متوسط اإلنفاق على غير الطعام لألسر 92-4نالحظ من الجدول رقم)
واألسر التي تعمل في الزراعة بمفردها  والذي يبلغ شهريًا  26666التي تعمل في الزراعة والسياحة والذي يبلغ

  االحتمال أن قيمة Levene's Testحسب اختبار ليفيني ( و 93-4. نالحظ من الجدول رقم )14386.96
  p =0.032   وبالتالي سنستخدم مؤشر االختبار في الصف الثاني أي بافتراض  0.05وهي  أصغر من

 p. وبمقارنة  قيمة االحتمالEqual variances not assumed عدم تساوي التباين بين المجموعتين
لذلك نرفض الفرضية االبتدائية والقائلة بعدم ، αالحتمال أصغر من ، نجد أن قيمة ا 0.05α= مع 0.001=

واألسر التي تعمل في  الزراعة في تعملفي اإلنفاق على غير الطعام بين األسر التي  وجود فروق جوهرية
 معًا، ونقبل الفرضية البديلة. السياحة والزراعة

الرئيسية الفرضية  نرفضول الفرضية البديلة، بناءًا على اختبار الفرضيات الخمسة الفرعية السابقة، وقب
األسر التي تعمل في الزراعة واألسر التي تعمل في السياحة القائلة بعدم وجود فروقات جوهرية بين  العدم و

 .الرئيسية البديلة ، ونقبل الفرضيةوالزراعة معاً 

 الفرضية الرئيسة الثانية: -2
H0 ة بين األسر التي تعمل في الزراعة واألسر التي توجد فروقات جوهرية في مستويات المعيش: ال

 تعمل في الزراعة والمهن اليدوية معًا.
H1:  توجد فروقات جوهرية في مستويات المعيشة بين األسر التي تعمل في الزراعة واألسر التي تعمل

 في الزراعة والمهن اليدوية معًا.
 اختبار الفرضية الفرعية األولى: -2-1

H0في الزراعة  تعمل التي األسرو  الزراعة في تعمل التي األسر بين الدخل في هريةجو  فروقات : ال توجد
 والمهن اليدوية معًا.

H1  في الزراعة  تعمل التي األسرو  الزراعة في تعمل التي األسر بين الدخل في جوهرية فروقات : توجد
 والمهن اليدوية معًا.

 بات لألسر وعدد كل منها حسب نوعية النشاط( يبين االنحراف المعياري ومتوسط إجا94-4جدول رقم)
Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean النشاط _ نوعية 

 االجمالي_الدخل
 128201.811 601319.79 820454.55 22 زراعة

 367967.390 822800.09 1530000.00 5 مهنيدوية +زراعة
 22، إصدار  SPSSحصائي بواسطة برنامج المصدر: نتائج التحليل اإل           
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 ستودنت واحتمال الداللة وذلك حسب نوعية النشاط t( يبين قيمة التباين ودرجات الحرية و 95-4جدول رقم )
Independent Samples Test 

 Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower Upper 

 الدخل
 اإلجمالي_

Equal 
variances 
assumed 

1.775 .195 -2.231 25 .035 -709545.45 -1364530.49 -54560.41 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  

-1.821 5.016 .128 -709545.45 -1710243.65 291152.74 

 22، إصدار  SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي بواسطة برنامج 
( أن هنالك تباين واضح في متوسط الدخل لألسر التي تعمل في الزراعة 94-4نالحظ من الجدول رقم)

، ودخل األسر التي تعمل في الزراعة بمفردها والذي يبلغ 1636666والمهن اليدوية معًا والذي يبلغ
 أن قيمةLevene's Test ( وحسب اختبار ليفيني 96-4. كما نالحظ من الجدول رقم)826464.66

 أي األول الصف في االختبار مؤشر سنستخدم ، وبالتالي0.05من وهو أكبر p =0. 195 االحتمال
 p االحتمال قيمة . وبمقارنةEqual variances assumed المجموعتين بين التباين تساوي بافتراض

 بعدم االبتدائية والقائلة الفرضية نرفض ،لذلكαنجد أن قيمة االحتمال أصغر  من  α= 0.05 مع 0.035=
، ونقبل معاً  والزراعة والمهن اليدوية الزراعة في تعمل التي األسر بين الدخول في جوهرية فروق وجود

 فرضية البديلة.ال

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية: -2-2
H0و األسر الزراعة في تعمل التي األسر بين لقدرة على تحمل نفقات التعليما في جوهرية فروقات : ال توجد 
 في الزراعة والمهن اليدوية معًا. تعمل التي
H1و األسر الزراعة في تعمل التي األسر بين القدرة على تحمل نفقات التعليم في جوهرية فروقات : توجد 

 في الزراعة والمهن اليدوية معًا. تعمل لتيا
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 ( يبين االنحراف المعياري ومتوسط إجابات لألسر وعدد كل منها حسب نوعية النشاط96-4جدول رقم)
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean النشاط_نوعية 

 _نفقات_تحمل

 التعليم

 18577. 87135. 2.7751 22 زراعة

 18451. 41258. 3.6933 5 يدوية مهن +زراعة

 22، إصدار  SPSSليل اإلحصائي بواسطة برنامج المصدر: نتائج التح             
 

 ستودنت واحتمال الداللة وذلك حسب نوعية النشاط t( يبين قيمة التباين ودرجات الحرية و 97-4جدول رقم )
Independent Samples Test 

 Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

 تحمل
 نفقات_
 التعليم_

Equal variances 
assumed 4.559 .043 -2.27- 25 .032 -.91823- -1.7503- -.0861- 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-3.50- 13.56 .004 -.91823- -1.4814- -.3549- 

 26، إصدار  SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي بواسطة برنامج 
( تباين متوسط إجابات األسر عن األسئلة الخاصة  بقدرة األسرة على 95-4نالحظ من الجدول رقم )

(، بين األسر التي تعمل في الزراعة بمفردها 83-4تحمل نفقات التعليم، والتي ظهرت في الجدول رقم)
( حسب اختبار ليفيني 95-4التي تعمل في السياحة والزراعة معًا. وكما نالحظ من الجدول رقم )واألسر  

Levene's Test االحتمال أن قيمة   p =0.043  وبالتالي سنستخدم مؤشر  0.05وهي  أصغر من
 Equal variances not االختبار في الصف الثاني أي بافتراض عدم تساوي التباين بين المجموعتين

assumed  وبمقارنة  قيمة االحتمال . p =0.0040.05 =مع α    نجد أن قيمة االحتمال أصغر منα ،
لذلك نرفض الفرضية االبتدائية والقائلة بعدم وجود فروق جوهرية في تحمل نفقات التعليم في كافة مراحله بين  

 ، ونقبل الفرضية البديلة.معاً  يدويةمهن الاألسر التي تعمل في الزراعة و األسر التي تعمل في السياحة  وال
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 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: -2-3

H0بين األسر التي تعمل في الزراعة واألسر التي 1:ال توجد فروق جوهرية في تحمل النفقات المختلفة ،
 تعمل في الزراعة والمهن اليدوية معًا.

H1: لتي تعمل في الزراعة واألسر التي تعمل توجد فروق جوهرية في تحمل النفقات المختلفة، بين األسر ا
 الزراعة والمهن اليدوية معًا. في

 ( يبين االنحراف المعياري ومتوسط إجابات لألسر وعدد كل منها حسب نوعية النشاط98-4جدول رقم)

Group Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean النشاط_نوعية 

 نفقات_تحمل
 مختلفة_

 23854. 1.11884 2.6212 22 زراعة
 68313. 1.52753 2.3333 5 يدوية مهن +زراعة

 26، إصدار  SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي بواسطة برنامج        
 ستودنت واحتمال الداللة وذلك حسب نوعية النشاط t( يبين قيمة التباين ودرجات الحرية و 99-4جدول رقم )

 
Independent Samples Test 

 Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the Difference 
Lower Upper 

_نفقات_تحمل
 مختلفة

Equal 
variances 
assumed 

2.154 .155 .487 25 .631 .28788 -.93010- 1.50586 

Equal 
variances not 
assumed 

  
.398 5.02 .707 .28788 -1.56984- 2.14560 

 26، إصدار  SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي بواسطة برنامج 

                                                           
1

مدى قدرة األسرة على تحمل نفقات النقل، مدى قدرة األسرة على تحمل نفقات الطبابة، مدى قدرة األسرة على تحمل تم تحديدها باالستبيان بما يلي: .

 دمات األخرىتكاليف الكهرباء والهاتف والخ
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على  ( تباين متوسط إجابات األسر على األسئلة الخاصة  بقدرة األسرة98-4نالحظ من الجدول رقم)
(، بين األسر التي تعمل في الزراعة بمفردها 83-4ي ظهرت في الجدول رقم)فة، والتتحمل النفقات المختل

( وحسب اختبار ليفيني 99-4واألسر  التي تعمل في السياحة والزراعة معًا. كما نالحظ من الجدول رقم)
Levene's Test أن قيمة االحتمالp =0.155  ي وبالتالي سنستخدم مؤشر االختبار ف 0.05وهو أكبر من

. وبمقارنة قيمة Equal variances assumedالصف األول أي بافتراض تساوي التباين بين المجموعتين 
الفرضية االبتدائية نقبل لذلك  ،αمن  أكبرنجد أن قيمة االحتمال    α 0.05 =مع p =0.631 االحتمال

عمل في الزراعة واألسر التي والقائلة بعدم وجود فروق جوهرية في تحمل النفقات المختلفة بين األسر التي ت
 تعمل في الزراعة والمهن اليدوية معًا.

 اختبار الفرضية الفرعية الرابعة: -2-4

H0 : تعمل في الزراعة واألسر التي تعمل في ال توجد فروق جوهرية في اإلنفاق على الطعام بين األسر التي
 الزراعة والمهن اليدوية معًا.

H1: تعمل في الزراعة واألسر التي تعمل في ى الطعام بين األسر التي توجد فروق جوهرية في اإلنفاق عل
 الزراعة والمهن اليدوية معًا.

 ( يبين االنحراف المعياري ومتوسط إجابات لألسر وعدد كل منها حسب نوعية النشاط122-4جدول رقم)
 

Group Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean النشاط_نوعية 

 طعام_قاالنفا
 1034.85186 4742.28697 13285.7143 21 زراعة

يدوية مهن +زراعة  5 24000.0000 5477.22558 2449.48974 
 22، إصدار  SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي بواسطة برنامج      
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 ذلك حسب نوعية النشاطستودنت واحتمال الداللة و  t( يبين قيمة التباين ودرجات الحرية و 121-4جدول رقم )
Independent Samples Test 

 Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 
  

F Sig. T df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

 االنفاق
 طعام_

Equal 
variances 
assumed 

.049 .827 -4.419- 24 .000 -10714.28- -15718.43- -5710.13- 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-4.029- 5.52 .008 -10714.28- -17360.51- -4068.05- 

 22، إصدار  SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي بواسطة برنامج 
ضح في متوسط اإلنفاق على الطعام لألسر التي ( أن هنالك تباين وا166-4نالحظ من الجدول رقم)

واألسر التي تعمل في الزراعة بمفردها  والذي يبلغ شهريًا  26935.66تعمل في الزراعة والسياحة والذي يبلغ
  أن قيمة االحتمالLevene's Test ( وحسب اختبار ليفيني 161-4، نالحظ من الجدول رقم)13286.51
p =0.827التالي سنستخدم مؤشر االختبار في الصف األول أي بافتراض تساوي ، وب0.05من وهو أكبر

 0.05= مع p =0.000 . وبمقارنة قيمة االحتمال Equal variances assumedالتباين بين المجموعتين
α    نجد أن قيمة االحتمال أصغر منα لذلك نرفض الفرضية االبتدائية والقائلة بعدم وجود فروق جوهرية.

الزراعة والمهن اليدوية معًا، الزراعة واألسر التي تعمل في  لى الطعام بين األسر التي تعمل فيفي اإلنفاق ع
 ونقبل الفرضية البديلة.

 اختبار الفرضية الفرعية الخامسة: -2-6

H0 : تعمل في الزراعة واألسر التي ال توجد فروق جوهرية في اإلنفاق على غير الطعام بين األسر التي
 لمهن اليدوية معًا.تعمل في الزراعة وا

H1:  تعمل في الزراعة واألسر التي تعمل توجد فروق جوهرية في اإلنفاق على غير الطعام بين األسر التي
 في الزراعة والمهن اليدوية معًا.
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 ( يبين االنحراف المعياري ومتوسط إجابات لألسر وعدد كل منها حسب نوعية النشاط122-4جدول رقم)
Group Statistics 

وعيةن   N Mean Std. Deviation Std. Error النشاط_
Mean 

 _االنفاق
 غيرالطعام

 1191.19026 5458.71954 14380.9524 21 زراعة
يدوية مهن +زراعة  5 23000.0000 7582.87544 3391.16499 

 22، إصدار  SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي بواسطة برنامج           
 

 ستودنت واحتمال الداللة وذلك حسب نوعية النشاط tيبين قيمة التباين ودرجات الحرية و ( 123-4جدول رقم )
Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

 _االنفاق
 غيرالطعام

Equal 
variances 
assumed 

.906 .351 -2.95- 24 .007 -8619.04- -14643.98- -2594.11- 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-2.39- 5.03 .061 -8619.04- -17840.46- 602.369 

 22، إصدار  SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي بواسطة برنامج 
( أن هنالك تباين واضح في متوسط اإلنفاق على غير الطعام لألسر 162-4نالحظ من الجدول رقم)

واألسر التي تعمل في الزراعة بمفردها  والذي يبلغ شهريًا  26666التي تعمل في الزراعة والسياحة والذي يبلغ
أن قيمة  Levene's Testيني ( وحسب اختبار ليف163-4نالحظ من الجدول رقم )كما . 14386.96

أي  ولوبالتالي سنستخدم مؤشر االختبار في الصف األ ،0.05من  أكبر وهي    p =0.351  االحتمال
. وبمقارنة  قيمة Equal variances not assumed بافتراض عدم تساوي التباين بين المجموعتين 

لذلك نرفض الفرضية االبتدائية  αر من نجد أن قيمة االحتمال أصغ ، 0.05α = مع  p =0.007 االحتمال
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واألسر سياحة تعمل في الفي اإلنفاق على غير الطعام بين األسر التي  والقائلة بعدم وجود فروق جوهرية
  .بديلة، ونقبل الفرضية المعاً  لمهن اليدويةالتي تعمل في السياحة وا

جزئيًا الفرضية الثانية نرفض ديلة منها بناءًا على اختبار الفرضيات الفرعية الخمس وقبول الفرضيات الب
فروقات جوهرية في مستويات المعيشة بين األسر التي تعمل في الزراعة واألسر وجود عدم القائلة ب الرئيسية

 .ونقبل الفرضية البديلة التي تعمل في الزراعة والمهن اليدوية معاً 

 الفرضية الثالثة:  -3

H0ف من الهجرة الريفية.: ال تساهم السياحة الريفية في التخفي 

H1.تساهم السياحة الريفية في التخفيف من الهجرة الريفية : 

 .(164-4) حياة السكان الريفيين، كما يظهر الجدول رقم تكون مؤثرة على تم وضع مجموعة من األسئلة

 26، إصدار  SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي بواسطة برنامج 

   األسئلة حول اإلجابات ومتوسط تباين يظهر( 124-4)رقم جدول

 المتوسط التباين السؤال 

 3.83 2.628 السياحة في مساعدتك في البقاء في منطقتك وعدم مغادرتها ساهمت

طرق ، خدمات صحية ) ساهمت السياحة في تحسين البنى التحتية والخدمات في منطقتك
 ، خدمات تعليمية(

1.564 3.64 

 3.83 1.83 ساهمت السياحة في تأمين متطلبات الحياة اليومية وما تحتاجه األسرة.

 3.54 2.661 حة في زيادة مستوى الرضا لدى اسرتك.ساهمت السيا

إذا كانت أسرتك من األسر التي تعمل بالسياحة، فإن  السياحة ساهمت في زيادة الرغبة 
 لدى الذكور في أسرتك بالبقاء واالستقرار في المنطقة في المستقبل

1.654 3.48 

 3.82 1.551 ل ملحوظ.ساهمت السياحة بتحسين مستوى معيشتك ومعيشة أفراد أسرتك بشك

 3.59  اإلجمالي
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 ، كما يلي:1واإلجابات كانت حسب مقياس اليكرت الخماسي

 االستجابة
غير موافق إلى حد  ال رأي لي موافق إلى حد ما موافق

 ما
 غير موافق

 1 2 3 4 6 الدرجة
يقع ضمن حدود وهو  3.59 العام اإلجاباتأن متوسط ( 164-4دول رقم)من الجنالحظ حيث 

ولذلك نرفض الفرضية االبتدائية ونقول بأن ، أي في مجال قبول الفرضية البديلة (4.2-3.4) الموافقة
، بين إجابات األسر تباينهنالك أن  إلىهنا نشير و  ،في التخفيف من الهجرة الريفيةتساهم السياحة الريفية 

 (.166-4رقم)الجدول  كما يظهر ،نوعية النشاطلتباين اإلجابات تبعًا  إلىد ذلك ويعو 
 ( يظهر متوسط إجابات األسر تبعًا لنوعية النشاط125-4جدول رقم )

متوسط المؤشرات الخاصة 
 بالهجرة

 نوعية النشاط

 سياحة 4.79

 زراعة 2.70

 مهن وحرف يدوية 3.67

يةمهن وحرف يدو  سياحة+ + زراعة 3.83  

+ مهن يدوية  زراعة 3.59  

 سياحة + زراعة 4.21

مهن يدوية + سياحة  4.08  

 22، إصدار  SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي بواسطة برنامج          

                                                           
( يعني عدم الموافقة الشديدة من 0.1-0طريقة احتساب الوسط الحسابي لمقياس اليكرت الخماسي والتعليق عليه: أي وسط حسابي من ) . 1

( يعني عدم 1.1-2.2( يعني عدم الموافقة من قبل أفراد الدراسة. أي وسط حسابي من )2.2-0.1قبل أفراد الدراسة، أي وسط حسابي من )

( يعني الموافقة الشديدة 5 -1.2( يعني موافقة أفراد الدراسة. أي وسط حسابي من )1.2-1.1د أفراد الدراسة. أي وسط حسابي من )تأك

 من قبل أفراد الدراسة.
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( تباين متوسط إجابات األسر تبعًا لنوعية النشاط، حيث نجد المتوسط 166-4نالحظ من الجدول )
ومن ثم لدى األسر التي تعمل في الزراعة والسياحة معًا في السياحة  لدى األسر التي تعمل األعلى
 لدى األسر التي تعمل في الزراعة. واألقل

  الفرضية الرابعة:  -4

H0 تحسين واقع المرأة الريفية.: ال تساهم السياحة الريفية في 

H1تحسين واقع المرأة الريفية.ية في : تساهم السياحة الريف 

-4ن األسئلة تكون مؤثرة على حياة السكان الريفيين، كما يظهر الجدول رقم) حيث تم وضع مجموعة م
حول االرتباط  اإلناث إجاباتبين والذي يتضمن المقارنة  (165-4، ويظهر الجدول رقم )(165

الريف بسبب الزواج تشكل من أمر حيوي نظرًا ألن الهجرة الزراعة أو السياحة، وهو عمل في بشخص ي
 .اإلناثرة إلى المدينة خاصًة بين أهم أسباب الهج

 اإلجاباتومتوسط ( يظهر األسئلة الخاصة بالمرأة والتباين 165-4جدول رقم) 

 التباين المتوسط السؤال

 1.24 3.857 كنت تعملين في السياحة، فإن  السياحة ساهمت في بقائك في الريف وعدم الرغبة في مغادرته. إذا

 1.55 3.828 الى نفسك في المجتمع الذي تعملين به.ساهمت السياحة في تحسين نظرتك 

تعتبرين الدخل الذي تحصلين عليه من السياحة أكثر مالئمة من الدخل في األعمال األخرى خاصة 
 الزراعة.

3.91 2.924 

 2.753 3.82 ساهمت السياحة في تحسين مستوى معيشتك بشكل كبير.

قرارات أو المشاركة في اتخاذها على الصعيد ساهمت السياحة في زيادة مساهمتك في اتخاذ ال
 الشخصي.

3.62 2.718 

ساهمت السياحة في زيادة مساهمتك في اتخاذ القرارات أو المشاركة في اتخاذها  على صعيد 
 األسرة.

3.68 2.928 

ساهمت السياحة في زيادة مساهمتك في اتخاذ القرارات أو المشاركة في اتخاذها على صعيد 
 المجتمع.

3.62 1.129 

  3.75 المتوسط العام
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 متوسط إجابات اإلناث حول االرتباط بشخص يعمل في الزراعة أو السياحة ( يظهر165-4جدول رقم)

-3.4)وهو يقع ضمن حدود الموافقة  3.56أن متوسط اإلجابات  (165-4من الجدول) نالحظ 
ات و اختالفهنالك تباين باإلجابات بين األسر، لذلك بحثنا عن السبب وهأن وهنا نالحظ من الجدول  ،(4.2

، حيث نالحظ تباين اإلجابات ( 168-4كما يظهر الجدول رقم)اإلجابات تبعًا لمشاركة اإلناث في السياحة 
في  العامالت تبعًا لكون األنثى تعمل في السياحة أم ال، حيث نالحظ أن المتوسط األكبر هو لدى اإلناث 

( تباين 165-4من الجدول رقم) كما نالحظ في السياحة. غير العامالت السياحة، واألقل لدى اإلناث 
الزراعة ويكون مكان إقامته الريف، وشخص يعمل في بين االرتباط بشخص يعمل في  اإلجاباتمتوسط 

أي يقع   2.38حيث نالحظ أن متوسط إجابات اإلناث حول  األخير هو السياحة ويكون مكان إقامته الريف، 
أن نالحظ ، وبناءًا على ما سبق 1(3-2.23و )ضمن مجال الموافقة لمقياس اليكرت الثالثي والذي ه

ل بأن السياحة الريفية ذلك نرفض الفرضية االبتدائية ونقبفي مجال قبول الفرضية البديلة ول المتوسطات تقع
 تحسين واقع المرأة الريفية.تساهم في 

 
 تها في السياحةاإلناث تبعًا لمشارك إجاباتمتوسط ( يظهر 128-4جدول )

Mean ي السياحةتساهمين ف 
 ال 2.82

 اعرف ال .
 نعم 4.32

                                                           
قبل ( يعني عدم الموافقة الشديدة من 0.22-0طريقة احتساب الوسط الحسابي لمقياس الثالثي  والتعليق عليه: أي وسط حسابي من ) . 1

 ( يعني المحايدة2.21-0.22أفراد الدراسة. أي وسط حسابي من )

 ( يعني الموافقة الشديدة من قبل أفراد الدراسة.1-2.21وأي وسط حسابي من )

 

 التباين المتوسط 

قامته في  هل تقبلين في المستقبل باالرتباط بشخص يعمل فقط بالعمل الزراعي ويكون مكان عمله وا 
 الريف؟

1.54 2.249 

قامته في الريف؟هل تقبلين في ا  2.363 2.38 لمستقبل باالرتباط بشخص يعمل في السياحة ويكون مكان عمله وا 
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تدريبية من خضعت إلى برامج سيدة مع  مقابلةب امتق ،الباحثة به االستبيان الذي قامت باإلضافة إلى

 وأماكنفي قلعة صالح الدين من بيع أعمالها اليدوية هذه  البرامج من خالل  مكنتتو  ،السورية للتنمية األمانة
 :ما يلي إلىالسيدة  أشارتحيث  ،الريفية المرأةلى دور السياحة في تحسين واقع وذلك للتأكيد ع ،أخرى

كان بالنسبة لها أمرًا في غاية  لزيارة دمشق وهو ما فرصةً األعمال اليدوية، مجال عملها في لها  أتاح -أ 
 مغادرة قريتها.ًا سابقلها  اً حيث لم يكن متاحالصعوبة في السابق، 

 لم تكن تحلم بها في السابق. أيضاً  الدرجة الممتازة وهي فرصة زيارة فنادق منتمكنت من   -ب 
ت قد تعرفت عليهم من أشخاص  في ايطاليا كان إلىنكليزية وتمكنت من التحدث االلغة التعلمت   -ج 

 Facebook بوكلديها حساب على الفيس أصبح . كماأشعرها بالسعادة وهو مامواقع سياحية، خالل زيارة 
 أخرىفي دول   األشخاصاعي الشهير( والذي تواصلت من خالله مع العديد من موقع التواصل االجتم)
 بالتعرف إليهم.أيضًا الذين سمح لها عملها و 
 ، بعد مباشرتها في هذا العمل.تغيرت نفسيتها ومعنوياتها بشكل كبير -د 
 .جديدة واكتساب مهارات األشخاصشاركت في العديد من المعارض، مما ساهم في التعرف على  -ه 

 ما يلي: ، وأكدت على عملن معها وخضعن لنفس البرامج أخرياتتجارب نساء  إلى السيدة أشارتد وق
ومن  نمنزلهتمكن من تحسين   ،العمل في األعمال اليدوية نعاللواتي استط النساء  هوالءكثير من  -أ 

 النسيج العمراني للقرية. جزءًا من ااالهتمام بجعله
 نفقات الزواج وغيرها. نتحمل -ب 
تمكنت هذه المرأة من ل من الناحية المادية بل بالعكس، باألهمنهن ستعانة المرأة غير المتزوجة عدم ا -ج 

 على أسرتها مما حقق لها استقالل مادي. اإلنفاق
 وتوسيع مساحةمن شراء أدوات كهربائية للمنزل)غسالة، براد، مكيرويف ...الخ(  نن الكثير منهتمك   -د 

 .من العمل اليدويليه من خالل الدخل الذي حصلن عمن  المنزل
 حول أنفسهم.النساء هؤالء في طريقة تفكير العديد من جذري تغيير   -ه 
   . حيث أشارت اً وتنظيم حيث أصبحن يفكرن بطريقة أكثر اقتصاديةً ، نمنهتحسنت طريقة تفكير كثير  -و 

اب طبية، حضرات طبية مصنوعة من أعشهنالك العديد من النساء اللواتي عملن في صناعة مستإلى أنه 
  بداًل من جلبها من البرية. ننفسهأب ) أو أصبحن يزرعنها(نمجمعها من البرية، أصبحن يقن لذهبكن ي
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خروج المرأة غير المتزوجة منهن من منزلها. حيث أصبح لديها مجال للخروج وتحسين خياراتها في  -ز 
العمل على اتجهت نحو الواقع و ب ازداد عدم قبولهاالزواج عما قبل. حيث ازداد إحساس المرأة بقيمة نفسها و 

 تحسين خياراتها.
 التحول إلى الشراكة في المنزل بين الزوج والزوجة وهذا قلما كان يحدث بالنسبة لهؤالء النساء. -ح 

معها في عدة مناطق من سورية،  نبمبيعات اإلناث اللواتي عملالباحثة زودت األمانة السورية للتنمية كما 
 (.1-4( والشكل)169-4الجدول) يظهر صالح الدين، كمااخترنا منها مبيعات قلعة 

 ( يظهر مبيعات الخاصة باإلناث في قلعة صالح الدين129-4جدول رقم )                

 2212المبيعات  الشهر
 0 كانون الثاني

 6075 شباط

 33425 آذار

 90025 نيسان

 73525 أيار

 26300 حزيران

 33125 تموز

 31325 آب

 55275 أيلول

 88650 األول تشرين

 50275 الثاني تشرين

 11100 األول كانون

 499100 اإلجمالي

 .المصدر: األمانة السورية للتنمية                 
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 ( يظهر مبيعات قلعة صالح الدين1-4الشكل رقم )

   
 

ا يلفت النظر أن ن نالحظ من خالل الشكل البياني استمرار العوائد على طول العام، ولكن ميمكننا أ
مقارنة بباقي العام، حيث  األقلهي ،والذي يكون خاص عادًة بالنشاط الزراعي  ،الموسم الصيفي فيالعوائد 

 العوائد أعلى في الربيع والخريف.نالحظ أن 
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 النتائج والتوصيات.
 :SWOTوفقًا لتحليل ال  في الريفتقييم واقع السياحة  -1

المقابلة التي قمنا بها، بالوصول نتائج تحمل نقاط لمقترحات التي قدمت، باإلضافة إلى ساعد االستبيان وا
 .SWOTتحليل ضعف وقوة وتهديدات وفرص، والذي يعبر عنها 

SWOT  تحليل 

 Weaknesses (-)نقاط الضعف 

تسويق ضعيف للسياحة في المناطق  -
 .الريفية 

المقدمة انخفاض في الخدمات العامة  -
 للسياح.

وجود منظمات مختصة  عدم -
باألحداث الثقافية من قبل السكان 

حال في الدول التي الكما هو  المحليين.
 تبنت السياحة الريفية.

، رغم أهميتها قلة االهتمام بالغابات -
 كأحد جوانب العرض السياحي.

البنية التحتية في مستوى انخفاض في  -
 بعض األرياف.

األبنية البرجية وجود أحيانًا بعض  -
البعد عن المظهر يؤدي إلى  والذي

وهذا ما يتنافى مع  ،الريفي في المنطقة
 إلىخصائص السياحة الريفية ويسئ 

و خصائص خصائص السياحة الريفية 
الريف، وهذا ما أشرنا إليه في الفصل 

 األول.

 Strengths (+) نقاط القوة 

بيئة مناسبة لالصطياف في الصيف  -
 . في الشتاء وللسياحة الشتوية

اص من ثقافة محلية ذات طابع خ -
)الفنون، الموسيقى،  ناحية السلوكيات

الرقص(، وخاصة في مناطق معينة مثل 
كسب والتي تتمتع بطابع خاص يمكن 

 ب بحد ذاته.ذأن يكون مكان ج
اهتمام من قبل المجتمع المحلي  -

مهتمين  ما يجعلهم هوو  ،بتنمية السياحة
وهو األمر الذي  في السياحة. بتفعيل

كان لمسناه من خالل تعاون الس
المحليين في كسب مع االستبيان أماًل 
منهم أن يتم الخلوص منه لنتائج تفيد في 

 تطوير مناطقهم.
رغبة السكان المحليين في استقبال  -

، وفتح مناطقهم للسياح المحليين السياح
 .واألجانب والتعريف بها

وجود العديد من المواقع واألبنية  -
، وهو من أهم ذات الطابع الريفي األثرية
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بشكل عام،  قلة التعاونيات الريفية -
 .وانعدامها فيما يتعلق بالسياحة الريفية

يمة من السكان تشويه المنازل القد -
األمر  المحليين لعدم درايتهم بأهمية هذا

 .والمحافظة عليه
االفتقار إلى النشاطات التي تسمح  -

بعرض الفلكور السوري الغني والمتنوع 
 وتقديمه.

ضعف األنشطة السياحية التي تحفز  -
طالة مدة اإلقامة في  على اإلنفاق وا 

 .الريف
كثير من األشخاص يملكون وجود  -

مع جدًا  قد تكون فعالة ةصغير  مشاريع
مع يتعاملون ولكن  بعض التطوير.

، وبالتالي ال فقطكنوع من الهواية  األمر
يهتمون بالتسويق للسياحة الريفية 

 .وجعلها أكثر فعالية والتوسع بمشاريعهم
انخفاض مستوى التعليم وبرامج  -

 .التدريب السياحي
وخاصة سياحية ضعيفة  بنية تحتية -

جية المعلومات تكنولو بفيما يتعلق 
(، حيث تعتبر االخيرة ICTواالتصاالت)

هامة في السياحة بشكل عام والسياحة 
 .الريفية بشكل خاص

إشراك المجتمع المحلي في  عدم -
 التخطيط السياحي.

عدم وجود وسائل إيواء واستجمام  -

 .مور المرتبطة بالسياحة الريفيةاأل
وجود شبكة من الطرق ال بأس بها  -

ن كانت بحاجة للتطوير والخدمات  وا 
 الهاتفية.

غابات مناسبة وأشجار مثمرة  -
 ومحاصيل صيفية وشتوية.

 .طعام تقليدي وحرف تقليدية -
، مركز طبي وخدمات صحية مقبولة -

ن كانت بحاجة إلى مزيد من التطوير  .وا 
نشطة االستجمام بيئة مناسبة أل -

  (.hiking) المختلفة
مناخ جيد جدًا وجو صيفي وشتوي  -

 مالئم.
من المشاريع مدار من  األكبرقسم ال -

وذو طابع قبل سكان المنطقة نفسها 
ولهذا مدلوله على السياحة أسري، 

النفسي على  األثرالريفية من ناحية 
 أصحابالسائح،  ومن ناحية سعي 

أفضل  تقديم المستمر إلىالمشروع 
 الخدمات.

 .مؤهلة نوعًا مايد عاملة  -
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 .للسياحة الريفية مناسبة
 انخفاض رغبة األفراد في االستثمار -

توسع في سواءًا كان جديدًا أو ال
 .االستثمارات القائمة

في  االفتقار إلى اليد العاملة المؤهلة -
وهي المجاالت  مجاالت محددة

االختصاصية من التسويق، تقنية 
 .المعلومات والبرمجة وغيرها

 

 Threats (-)التهديدات:  

المرتبطة واإلحصاءات البيانات  نقص -
ومن ثم ضعف القدرة بالسياحة الريفية، 

 على التخطيط.

انخفاض االستثمار في مجال  -
 السياحة الريفية.

 قلة الدعم المؤسساتي لتنمية السياحة. -
ال عدم االهتمام بالقطاعات واالعم -

الفرعية التي تدعم السياحة الريفية، مثل 
المهن اليدوية وقطاع االتصاالت 

 وغيرها.
الكثير من األعمال التي تمارس في  -

الريف غير مسجلة وتعتبر من ضمن 
القطاع غير المنظم، لذلك الوصول إليها 
وتطويرها  سيواجه كثير من الصعوبات، 

 ألنها غير مسجلة أصاًل.
لمشروعات ضعف برامج التمويل ل -

 Opportunities (+)الفرص: 

وجود شريحة كبيرة من سكان الحضر  -
يرغبون بتمضية أوقات فراغهم بشكل 
مختلف، ويركزون على نوعية محددة 

ويرغبون  من الطعام مرتبطة بالصحة
بالطعام الريفي وخاصًة المحضر 

 منزليًا.
)اعتمادات،  نساءتقديم دعم مالي لل -

منح( يمكن أن يفتح المجال النخراط 
، في السياحة الريفية نمنه كثيرال

وتوسيع مشاريع السياحة الريفية 
 خاصًة المتعلقة بالمهن الريفية.

منح شهادات عضوية سيزيد قيمة  -
الريفية، فيما الخاص بالسياحة المنتج 

 يتعلق بالمنتجات االستهالكية.
)اعتمادات، منح(  دعم حكومي مالي -

ستثمرين من سيمكن العديد من الم
الدخول في هذا القطاع، وخاصًة 
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الصغيرة والتي تغلب على مشاريع 
السياحة الريفية، وخاصًة لألسر التي 
 تعمل في الزراعة وال تملك أية ضمانات. 

 

 

الراغبين بالدخول في هذا المجال وال 
 يمتلكون رأس المال الكافي.

إقامة العديد من المهرجانات  -
، سيساهم في تفعيل واالحتفاالت

 ة في كثير من المناطق.السياح
إمكانية استخدام األبنية القديمة في  -

بعض المناطق ألغراض السياحة 
 الريفية.

وجود منظمات غير حكومية مثل  -
األمانة السورية للتنمية وفردوس 

أن التنمية الريفية  وباعتبار ،وغيرها
، وخاصًة فيما يتعلق امحل اهتمامه

 وبالتالي ،بالمشروعات الصغيرة
ستكون هدفًا  لسياحة الريفيةمشاريع ا

 .لها
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 االستنتاجات: -2

 في ،الجهات العامة المسؤولة عن السياحةتفعيل دور السياحة الريفية مساهمة فعالة من  يحتاج -2-1
صدار القرارات Land-use planningتخطيط استخدام األرض بيتعلق نواحي عدة منها ما  ، وا 

العمل فيه، وذلك ألجل أن تكون السياحة الريفية منسجمة مع الواقع  المناسبة لواقع الريف لتنظيم
المساعدة في و  تدريب الموارد البشريةو  السياحي الترويج والتسويقب ؛ ومنها ما يتعلقالريفي للدولة

 البنية التحتية.و تنمية تقديم الدعم المادي و  االهتمام بالبيئةو تنويع المنتج السياحي 

والقيام  تنمية مشاريع السياحة الريفية يقوم بدور في تفعيل السياحة الريفية، حيث  قطاع الخاصلل -2-2
هو في يرتبط بمدى تطور القطاع الخاص، و  ن كان هذا األخيرا  و  ،التحتية يةالبنتنمية التدريب و ب

الترويج والتسويق الدرجة التي تسمح له بذلك. كما يجب أن يشارك في لم يبلغ من التطور سورية 
مسؤول الأن القطاع الخاص يجب أن يكون المدروسة من األسر % 69 حيث ترى نسبة، ياحيالس
 السياحي.  التسويق عن 

اإلرشاد وتقديم فيما يتعلق بالسياحة الريفية في  لمنظمات غير الحكوميةلمساهمة فعالة هنالك  -2-3
، كما اإلدارة وتمكين المرأة المساعدة فيالدعم المادي، و وتقديم لسياحة المجتمعية، وخاصًة لالدعم 

كما يفضل العديد من األشخاص التعاون  .بين األطراف المختلفة صلة الوصلأنها كثيرًا ما تشكل 
تعاون من األسر الى أن  %  15  معها على التعاون مع الجهات الحكومية ، حيث أجابت نسبة

.  متوسطأنه غير الحكومية تعاون الجهات يرى أن منها % 36مقابل  ، الجهات الحكومية متوسط
وهذا ما أكدته تجربة السيدة التي تحدثنا عنها والتغير الذي لمس حياتها بعد التدريب الذي خضعت 

 له من األمانة السورية للتنمية.

والتخطيط  الجذب السياحيمن خالل قيامه بالريفية تفعيل السياحة في دور  للمجتمع المحلي -2-4
في  اً كبير  اً سكان المحليين دور كما أن لل .الالزمة السياح باالحتياجات تزويدو والتسويق السياحي 

إال أنه قلما ي درك هذا األمر من قبل المعنيين به،  ة،تسويقية فيما يخص السياحة الريفيالسياسة ال
. % من األسر في التسويق ونفس النسبة تساهم في التخطيط السياحي2 إالال تساهم ففي عينتنا 
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ت نسبة أجابو المبحوثون مدركين لدور السكان المحليين في التسويق السياحي، إذ كما ال يبد
وهذا نابع من في السياسة التسويقية،  هامال هممن األسر بأنه للسكان المحليين دور فقط %  12.6

من خالل  اً بأن للسكان المحليين دور هذه النسبة أشارت عدم فهم طبيعة السياحة الريفية. وقد 
المحليين، وتظهر  من مهام السكان بالفعل وهذالها، الثقافي  باإلرثوالتعريف  بالمنطقةالتعريف 
بحد ذاته يمكن أن  لتاريخية بإرثهم الثقافي والذيالمنطقة ا ههذسكان لدى فخر وجود  اإلجابات
هو أمر نرغب بوجوده في مناطق ريفية أخرى، ويمكننا أن نعمل و السياحي. محط للتسويق يكون 
  لقه لدى السكان كما أوضحت تجارب دول عديدة، وذلك من خالل النشاط السياحي.على خ

ة بالدرجة وحبذا لو كانت تعاونيات سياحيالمناسبة،  التعاونيات تأسيس ،تفعيل دور السياحة يحتاج -2-6
 ماك ،نجاح التجربة اليونانية في وجود هذه التعاونيات الفضل  األكبرل ه قد كانالسيما أن. األولى

أثبت تجربة لبنان ذلك أيضًا حيث ساعدت هذه التعاونيات األسر وخاصًة المرأة في تقديم الخدمات 
تحسين كما ساعدت في  ،تسويق منتجاتها عبرزيادة دخلها من تمكينها وهو ما ساهم في  ،السياحية

مكن لهذه ي . كمادورها المهم في اتخاذ القراراتبتوعيتها و مستواها العلمي ووضعها االجتماعي، 
أن و  ،التعاونيات  أن تشكل صلة تعاون بين المجتمعات من مختلف القرى والبلدات في المنطقة

تساهم في التسويق والترويج السياحي كما يمكنها أن تؤمن التجهيزات الالزمة لتصنيع المواد 
اية األهمية الغذائية وتساعد في تقديمها للسائح، عبرها أو عبر محال عرض معينة، وهو أمر في غ

 .أصالً  في حال تم االتفاق على وجودهاة السياحة في ريفنا، نظرًا لحداث
دورًا شبيهًا بالتعاونيات، وخاصًة عندما  self- help group الذاتية مساعدةمجموعة التلعب  -2-5

النفسي والمادي الدعم تقديم و تساهم بشكل كبير في تمكين المرأة حيث  ،يرتبط عملها بالمرأة
كما يمكن أن تنشط الورش  (.كما سبق اإلشارة عند تناولنا التجربة الهندية) المشورة لهاو 

Workshop ة ترغب عادًة نظرًا ألن المرأة الريفي ،ي سبق الحديث عنها في تجربة نيكارغواتوال
عمل النساء ضمن هذه  كما أن ، لما له من أثر نفسي عليها،مجموعة بالعمل ضمن فريق أو

زداد مساهمة المرأة وخاصًة عندما تومن ثم س ،والورش سيساهم في جلب نساء أخريات المجموعات
 بشكل فعال.  تقوم هذه الورش بتوجيه هذه المساهمة
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، الذي تبنته  TRPAPباببرنامج شبيه ببرنامج تر  في سورية يمكن تبيني ،من وجهة نظر خاصة -2-5
ممثلتان السياحة فيه وزارة الزراعة ووزارة اهم تسيمكن أن حيث ، عدة أطراف فيهالهند وشاركت 

بمديراتهما  باإلضافة إلى هيئة تخطيط الدولة ومنظمات غير حكومية وممثلين عن المجتمع 
تولى التسويق والترويج يتمع المحلي في هذه السياحة، وقد قوم بتفعيل دور المجيالمحلي. بحيث 

 ورات االختصاصية.تقديم الخبرات الالزمة والتدريبات والدو السياحي، 
من باب أنها سوف  ،معارضين لفكرة إدخال السياحة إلى المجتمعات الريفيةهنالك العديد من ال -2-8

  االصلة بالريف، ولكن تجربة تركي تؤدي إلى تخلي األسر عن العمل الزراعي والذي هو وثيق
بسبب فإنه ل الزراعي فإن تخلت األسر الريفية فيها عن العمخالف ذلك،  أشارت إلىودول أخرى، 

% من 55نسبة  أشارت انخفاض عائدية األخير، وليس بسبب انتشار النشاط السياحي. ففي عينتا
رغبة إلى % 22أشارت نسبة اتجهت إلى السياحة بسبب قلة العائد الزراعي و أنها  في عينتنا األسر
مل الزراعي. كما أنه من األسر عن الع% 34في تنويع مصادر الدخل، ولم تتخلى إال نسبة  امنه

 %81.6حيث أشارت نسبة كثيرًا ما يتم استخدام عوائد السياحة لشراء مدخالت القطاع الزراعي، 
 د استثمارها في النشاط  الزراعي.ايع من األسر إلى أنه

، وخاصًة دور كبير في تنمية السياحة الريفية، لذلك يجب العمل على  تنشيط  دورها للمحميات -2-9
 .أن يكون هنالك العديد من المحميات في الريف السوري نظرًا لطبيعته المميزة أنه يمكن

 % 98، حيث ترى نسبة السياسة التسويقية والتخطيط السياحيتجاه واضحة هنالك نظرة سلبية  -2-16
ن % أ93ًا، وترى نفس النسبة التسويق السياحي بين الضعيف والضعيف جدمن األسر أن 

 .، من قبل الجهات المسؤولةلذلك يجب العمل على تحسين هذه النظرةك، التخطيط السياحي كذل
، االقتراض من جهات حكومية، ولذلك االقتراض% من األسر في حال لجوئها الى 94تفضل  -2-11

 يجب التشجيع على توسيع دور الجهات الحكومية في هذا المجال.
زيادة الرغبة لدى الذكور في البقاء في  في ًا هاماً دور العديد من الدول في للسياحة كان   -2-12

 وبدت نسبة  ،%33تتجاوز على ذلك درجة موافقة  تعط  ا لم تننفي عي األسر ان إالالمنطقة، 
الريف وتقلل  واقعالسياحة تحسن أن على  المبحوثين بعضفرغم موافقة  ،ةغير متأكد منها% 41
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أن تحول دون  يع وحدها وخاصًة حالياً ال تستط م يرون أنهاولكنهبين الشباب الهجرة مل امن عو 
 .لتحقيق ذلك ، والبد من توفر أمور أخرىهذه الظاهرة

فيما يخص هذه النقطة وجدنا  إننا إال، تنشيط األعمال اليدوية والمواد الغذائيةللسياحة دور في  -2-13
جذبان ين األمرين هما من يذوذلك بسبب وجهة نظر البعض بأن ه، درجة حياد كبيربين األسر 

، في الهندالمستطلعين % من 86مع وجهة نظر وجهة نظرهم السياحة وليس العكس، وقد تتفق 
 أن األعمال اليدوية هي التي تساهم في جذب السياح. إلى والذين أشاروا

أن  إلى% من األسر بأن الزراعة ال تساهم في تنمية السياحة، وأشار البعض 55أجابت  -2-14
إال أن ، ذهه نظرالي تنمية الزراعة، ورغم موافقتنا بشكل كامل على وجهة تساهم فهي من السياحة 
طبيعة  عدم فهم النتائج  تأكد وقد، السياحة الزراعية فهم طبيعةاستطالع مدى هنا هو ما أردناه 

 السياحة الزراعية.بإلمام عندها ليس من األسر % 83أكثر من أن  هذه السياحة، حيث 
المرتبطة منها بالمجال الزراعي وخاصًة  المهرجانات والفعالياتالسياحة الريفية  يتخللكثيرًا ما  -2-16

، أو بالمجال الريفي مثل كما هو الحال في لبنان مثل المهرجانات المرتبطة منها بمحصول معين()
في الواليات المتحدة األمريكية، لذلك ينبغي القيام بتوفير متطلبات  مهرجان مراقبة الطيور

 ، عندما يسمح األمر بذلك.ات والفعالياتالمهرجان
في  نتحتل الهجرة من أجل الزواج السبب الرئيسي للهجرة وخاصًة بين اإلناث، وذلك رغبة منه -2-15

 في أريافها. لسياحةهذا األمر في الدول التي تبنت ا روكثيرًا ما تغي ،الحصول على حياة أفضل
ال أعرف بمنهن  % 66 أجابتحيث  ،هذا األمر حول اتغير متأكدفي عينتنا  ناثولكن بدت اإل

ويكون مكان إقامته في الريف، وكذلك أجابت نفس يعمل في السياحة  بشخصحول ارتباطها 
 ويكون مكان إقامته الريف، إال أنالزراعة، النسبة بال أعرف حول ارتباطها بشخص يعمل في 

في  ،ته الريفاحة ومكان إقاميعمل في السي شخصفقة على االرتباط بامو منه أجابت بال% 44
 يعمل في الزراعة.االرتباط بشخص فقة حول نجد نسب موالم حين 

 إلىيعود ، تمكين المرأةي شهدته أغلب الدول في السياحة الريفية وخاصًة في مجال النجاح الذ -2-15
سبة التدريب وبالن إلىلم تخضع العينة  إناث% من 94أن  إال ،التدريب الذي خضعت له المرأة
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وهنا يجب أن نشير إلى أنه ما  من قبل جهة حكومية.له تدريب خضعت  إلىالتي خضعت  ةللنسب
 تزال العادات والتقاليد العامل المؤثر األكبر على المرأة وقد تعيق عملية التدريب.

يم لم تعطي إال تقي، إال أن أغلب األسر التحتية يةالبنرغم أن التحسن الذي أشرنا له في مجال  -2-18
 (.الكهرباء والمياه والخدمات الصحية والتعليميةالخدمات) مثل متوسط فيما يتعلق ب

غلبها األسر أ ) البيئة الثقافية واالجتماعية% من األسر أن للسياحة أثر سلبي على 63أشارت  -2-19
من ف .ممارسات السياح الخاطئةنى من أنه عا  إلىالتي تعمل في الزراعة(، حيث أشار البعض 

باإلمكان الحد من آثارها السلبية في حال سات، ولكن كان هذه الممار  مثلطبيعي أن يكون هنالك ال
تقوم بزيادة التوعية وفرض  جهة مخططة ومنظمة مسؤولة عن النشاط السياحي في المناطقوجود 

 الشروط المناسبة.
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 التوصيات: -3
ة، وتسجيل األسر الراغبة  باالنضمام إليه، وتقديم يجب تبن ي برنامج واضح للسياحة الريفي -3-1

التدريبات والدعم لها لوضعها على مسار السياحة الريفية. ويمكن منح شهادات عضوية لألسر أو 
 للمزارع في حالة السياحة الزراعية، كنوع من إعطاء هوية لهذه األسر أـو المزارع.

ات المحلية، السيما أنه كان لهذه المبادرات أثر إعطاء دور للمبادرات فردية من قبل المجتمع -3-2
كبير على تطوير السياحة الريفية، كما هو الحال في تجربة سيدات دير األحمر في لبنان والتي 

لمبادراتها  جائزة دبي العالمية ألفضل الممارسات في مجال تحسين ظروف المعيشةحصلت 
 النموذجية.

حكومية في تطوير السياحة، لما لها من أثر كبير في تفعيل إعطاء دور أكبر للمنظمات غير ال -3-3
دور السياحة الريفية وخاصًة عندما يرتبط األمر بالمرأة، حيث لها تأثير في تنظيم وتوجيه دور 

 المرأة.
شراك المجتمع  لما تشجيع إنشاء التعاونيات الريفية -3-4 لها من أثر في تنمية السياحة الريفية وا 

 مرأة فيها، وأن تكون هذه التعاونيات خاصة بالسياحة الريفية إن أمكن ذلك.المحلي وخاصة ال
ترميم وتأهيل ب التجربة اللبنانية من خالل القيام ، على غرارإطالق مبادرة "بيوت ضيافة ريفية" -3-6

 كنوع من إعطاء طابع خاص لهذه المناطق. الطابع القروي األصيل يذو  األسر الريفية منازل
يفية واألعمال اليدوي ة والحرفي ة والمواد  إنشاء -3-5 دورات تدريبية تمك ن المرأة من تحضير المنتجات الر 

، وتساعد المرأة في خلق قيم مضافة على التصنيع المنزلي )مربيات، ألبان، أجبان،...الخ(و  الغذائية
 إنتاجها التقليدي.

  تتناسب مع مشاريع السياحة الريفية. ة، كونهاالقروض الصغير تشجيع نظام التمويل الصغير أو  -3-5
عبر الخاص بالمناطق تسويق اإلنتاج االهتمام بالتسويق والترويج السياحي، كما يمكن  -3-8

، وذلك بهدف التعريف بالمناطق المعارض المحلية والدولية ومراكز بيع مختلفة وعبر اإلنترنت
عت بأيدي ريفية سورية"، " صنعت صاحبة هذا اإلنتاج، ويمكن كتابة عبارات معينة منها "صن

 من منتجات عضوية".بأيدي امرأة ريفية سورية"، " صنعت 
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يمكن كتابة عبارات خاصة محفزة للسياح خاصة بكل منطقة، تكون متناسبة مع مميزات كل  -3-9
منطقة، كما هو الحال في تجربة نيكارغوا عندما استخدمت "عبارة وجوه خلف فنجان القهوة"  

Faces Behind the Coffee Cup وهي العبارة التي ساهمت في تشجيع السياحة بشكل ،
، وتحفيزه لزيارة المزارع والتعرف على إنتاج البن كبير، وخلق عنصر التشويق لدى السائح

 .والمشاركة في حصاده
الحرص على أن يكون المساهمون في السياحة الريفية من سكان المنطقة نفسها، وذلك لضمان  -3-16

 جيعهم لها، وتأمين فرص لهم بالدرجة األولى.تش
تطوير مزارعهم  ها فيبحيث يستفيد المزارعون اآلخرون من ،اختيار عدة مزارع تكون نموذجية -3-11

 كما هو الحال في المملكة العربية السعودية. وقدراتهم واالنضمام للسياحة الزراعية
سري غير المأجور في الزراعة إلى العمل األسري تحولت المرأة في كثير من الدول من العمل األ -3-12

غير المأجور في السياحة، ولذلك يجب االنتباه على هذه النقطة لجني ثمار السياحة الريفية خاصًة 
 المرتبطة منها بالمرأة، ويمكن هنا إعطاء للتعاونيات الدور في توعية المرأة في هذا المجال. 

التنظيم العمراني للمناطق الريفية، أن تشترط أن يكون النسيج يجب على الجهات القائمة على  -3-13
 العمراني العام منسجم مع خصائص السياحة الريفية.

يجب أن تكون منشآت السياحة الريفية ونوعية الطعام المقدم فيها منسجمة مع واقع وخصائص  -3-14
 الريف السوري ومستمدة منه.

بهة لمهرجان مراقبة الطيور في الواليات المتحدة األمريكية، يجب أن تكون هنالك مهرجانات مشا -3-16 
 بحيث تكون هذه المهرجانات مستمدة من طبيعة وواقع ريفنا الغني والمتنوع.

يجب أن يكون هنالك توعية بمفهوم السياحة الريفية من خالل التلفاز أو الندوات أو الصحف  -3-15
أن هنالك توعية للسكان المحليين حول التعامل مع والمجالت أو حتى كتبيات خاصة بها، كما يجب 

 السائح والتقبل االجتماعي له.
يمكن أن يقوم مجموعة من سكان المناطق الريفية بإنشاء صفحة على االنترنت أو على موقع  -3-15

، يقيمون من خالل هذه الصفحة بالتعريف (Facebook)التواصل االجتماعي الشهير فيسبوك 
 يق لمناطقهم الريفية سياحيًا، والتواصل مع السائح.والترويج والتسو 
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يمكن أن يتم إصدار كتيبات توضح مفهوم السياحة الريفية ومزاياها وعناصرها وأنواعها  -3-18
ومتطلباتها، بحيث يحصل عليها أصحاب المزارع والمنشآت الريفية وسكان المناطق الريفية، حتى 

آتهم وفق متطلبات السياحة الريفية وفهم احتياجات هذه يكونوا قادرين على تصميم مزارعهم ومنش
 السياحة.

يمكن لجهات رسمية معينة أن تطرح مسابقة ألفضل المزارع من حيث التزامها بخصائص السياحة  3-19
الريفية، وا عطائها جائزة تحت اسم معين، بحيث يصبح حصولها على هذه الجائزة بحد ذاته عنصر 

 تسويقي لهذه المزارع.
يجب أن تكون منتجات السياحة الريفية متنوعة أقصى ما يمكن، لضمان إطالة مدة إقامة السائح  -3-26

 وزيادة معدالت إنفاقه، أي تعزيز مكاسب المجتمع المحلي.
يجب الحرص على أن تبقى عوائد السياحة الريفية في المنطقة الريفية نفسها، وأن يتم تدوير هذه  -3-21

نطقة ولو جزيئًا، ويمكن تحقيق ذلك من وجهة نظر الباحثة من خالل أن تكون العوائد داخل هذه الم
ملكية أغلب المنشآت لسكان المنطقة نفسها، وأن يكون أغلب العاملين فيها من سكان هذه المنطقة، 
ومن ثم الحرص على وجود العديد من الخدمات االقتصادية واالجتماعية في هذه المنطقة، بحيث ال 

إلنفاق أموالهم خارجها. بحيث يحصلون على أغلب احتياجاتهم والخدمات الالزمة من  يضطر سكانها
هذه المنطقة ويدفعون لقاء هذه الخدمات ضمنها، وحتى في حال الرغبة في ادخار جزء من أموالهم 

 يمكن ادخارها في فروع المصارف  في هذه المنطقة.
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 خاتمة:
ن هنالك اهتمام عالمي في تفعيل دور السياحة في نالحظ أ، لبحثهذا امن خالل ما تم استعراضه في 

السيما أنه الحظنا من خالل دراسة كسب أن  المجتمعات الريفية، والتي يجب على سورية أن تحذو حذوها،
، لذلك البد أن يكون للسياحة تمعات الريفية على كافة األصعدةفي تحسين واقع المج اً للسياحة الريفية دور 

على إرساء دعائم قيام سياحة ريفية  دور أكبر في مجتمعنا الريفي في سورية. وهنا البد من العمل الريفية
 فعالة تخدم المجتمعات التي تحدث فيها.
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 (1ملحق رقم)

 صحيفة المعلومات

 

  الغاية من االستبيان:

وضع مقترحات قد تساهم  الوصول الى معلومات ومن ثم نتائج تخدم البحث وتساهم في

غناء البحث إليات العمل في منطقتك. لذلك مدى تمتع اجابتك بالمصداقية ستساهم في آ في تطوير

 .بشكل أكبر

  السرية:

املة، حيث لن يتم ذكر اسمك أو اسم اسرتك أو اي بيانات السرية الكبستتمتع أجابتك 

 .وليس معلومات شخصيةتخدم البحث خاصة بك. حيث الهدف الوصول الى بيانات 

 

 

 

 جزيل الشكر.منا ولكم  مونشكر مسبقاً تعاونك
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 :لجميع األسئلة اآلتية الموافقة اإلجابة أمام)√(  أشارة وضع يرجى

 شهادات عليا)     (  )     (      جامعي )    (  ثانوي   إعدادي )    (    ابتدائي )    (    (   أمي )  المستوى التعليمي :   -

 المعالين من قبلك  )          ( فرداً  اإلفرادعدد  -

 )      ( أنثى)        (                               ذكر )    (                           األسرةعدد أفراد  -

 هو نوعية النشاط الذي تمارسه األسرة ما -

 (   )سبق كل ما                        )   ( مهن وحرف يدوية                  (    ) زراعة                        ( )    سياحة

 ( سنة   )             مشروعك ضمن النشاط الزراعي  عدد السنوات التي كان فيها  وه ماإذا كنت تعمل في الزراعة،  -

 ( سنة  )             يها مشروعك ضمن النشاط السياحي  هي عدد السنوات التي كان ف ماإذا كنت تعمل في السياحة،  -

 سنة)    (     مهن  والحرف اليدويةال ضمن مشروعك فيها كان التي السنوات عدد هي ما السياحة، في تعمل كنت إذا -

 (شهر  )                                                                          مشروعك السياحييعمل كم شهر في السنة  -

 )    (شهر                                                                        مشروعك الزراعيكم شهر في السنة يعمل  -

 شهر)    (                                             بالمهن والحرف اليدوية مشروعك المتعلق يعمل السنة في شهر كم -

 الشارة الى نسبة كل من الدخل السياحي والزراعي من الدخل االجمالي لالسرة:يرجى ا -

 %155 %52 -%25 %25 -% 52 %52اقل من  الدخل 

 )    ( )    ( )    ( )    ( الدخل السياحي

 )    ( )    ( )    ( )    ( الدخل الزراعي

 ()     )    ( )    ( )    ( الدخل من المهن والحرف اليدوية

 ( ليرة سورية      )     القيمة التقديرية لمتوسط اإلنفاق الشهري على   الطعام     -

 سورية ليرة(          )      )اإلنفاقات األخرى(   غير الطعام   على الشهري اإلنفاق لمتوسط التقديرية القيمة  -

 

 

 

 

مصادر  

سرة دخل األ

 وتوزيعه

الدخل من 

 المزرعة

  تكعدد الذين يعملون في النشاط الزراعي في أسر

  سنوياً بالليرة السورية لدخل الزراعيالقيمة التقديرية اإلجمالية ل

الدخل من 

 السياحة

  تكأسر السياحي في طالنشا في يعملون الذين عدد

  سنوياً بالليرة السورية دخل السياحيلل اإلجمالية التقديرية القيمة

الدخل من المهن 

 والحرف اليدوية

  تكأسر السياحي في النشاط في يعملون الذين عدد

سنوياً  من المهن والحرف اليدويةدخل لل اإلجمالية التقديرية القيمة

 بالليرة السورية
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 د جداً جي جيد متوسط ضعيف ضعيف جداً  :التالية لألمور تقييميك هو ما

      مدى قدرة األسرة على تحمل نفقات التعليم االبتدائي

      االعدادي التعليم نفقات تحمل علىمدى قدرة األسرة 

      الثانوي التعليم نفقات تحمل علىمدى قدرة األسرة 

      الجامعي التعليم نفقات تحمل علىمدى قدرة األسرة 

      عالي العامال تعليمال نفقات تحمل علىمدى قدرة األسرة 

      عالي الخاصال التعليم نفقات تحمل علىمدى قدرة األسرة 

      على تحمل نفقات النقلمدى قدرة األسرة 

      مدى قدرة األسرة على تحمل تكاليف الطبابة

تحمل تكاليف الكهرباء والهاتف والخدمات  علىمدى قدرة األسرة 

 االخرى

     

      و منشأتكأئيسية والفرعية المحيطة بمزرعتك وضع الطرق الر

      الخدمات الصحية المتوفرة في منطقتك

      الخدمات التعليمية المتوفرة في منطقتك

       ) البلديات، مديرية السياحة وغيرها( تعاون الجهات الحكومية

      الغير حكومية منظماتتعاون ال

      الخاصة بالسياحة في منطقتكالسياسة التسويقة والترويجية 

      التخطيط السياحي في منطقتك

 

 :منطقتك في بالسياحة الخاصة التسويقية السياسة عن المسؤول هو من نظرك وجهة من  -

 (  ( المحليون السكان        (  (  الخاص القطاع     (  (  الحكومية غير المنظمات  ( (   بالسياحة الصلة ذات العامة الجهات

 ...........لسكان المحليين ما هي مسؤوليتهم .........................................................................ا إجابتككانت  إذا

 :تفضله الذي المصدر فإن االقتراض، إلى اللجوء حال في -

 الجهات الحكومية )   (                      جهات غير حكومية  )   ( 

 :ذلك في فالسبب االقتراض الى اللجوء عدم حال يف -

  )   ( وتقنية إدارية صعوبات                                )   ( ضمانات يوجد ال               )   ( حاجة يوجد ال

 ( ...................................السبب ذكر يرجى)  أخرى أسباب
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  أسرتك للسياحة رعتك أوزمالخدمات التي تقدمها ما  -

 خدمات    )   (  السياحي اإلرشادخدمات  )   ( المزارعزيارة سياحة )   (     إقامة كاملة  )   ( اإليواءخدمات         )   ( اإلطعام

 )   ( ال اعمل في السياحة  .............................................ذكرها( يرجى)أخرى 

 

موافق الى  فقامو 

 حد ما

 رأي ال

 لي 

غير موافق 

 الى حد ما

غير 

 موافق

      ك في البقاء في منطقتك وعدم مغادرتهاتساهمت السياحة في مساعد

 ، صحية خدمات ، طرق) منطقتك في والخدمات ةالتحتي البنى تحسين في السياحة ساهمت

 تعليمية( خدمات

     

      .األسرة اجهتحت وما اليومية الحياة متطلباتتأمين  في السياحة ساهمت

      ساهمت السياحة في زيادة مستوى الرضا لدى اسرتك.

إذا كانت أسرتك من األسر التي تعمل بالسياحة، فإن  السياحة ساهمت في زيادة الرغبة لدى 

 الذكور في أسرتك بالبقاء واالستقرار في المنطقة في المستقبل

     

      ة أفراد أسرتك بشكل ملحوظ.ساهمت السياحة بتحسين مستوى معيشتك ومعيش

إذا كانت أسرتك من األسر التي تعمل باألعمال اليدوية، فإن  السياحة ساهمت في تنشيط هذه 

 اإلعمال.

     

اذا كانت أسرتك من األسر التي تقدم المنتجات الغذائية، فإن  السياحة ساهمت  في تنشيط 

 مثل هذه األمور.

     

      قيمة األصول المادية التي تملكها أسرتك ) عقارات أو شقق سكنية(للسياحة أثر في زيادة 

 ال أعرف ال نعم 

    ؟االنخراط  في النشاط السياحيساعدك طبيعة نشاطك الزراعي على هل 

    ؟ساهم عملك في المجال السياحي الى التخلي عن النشاط الزراعيهل 

شاط السياحي الخاص بك؟. في حال المشاركة يرجى االشارة الى حجم تساهم المرأة ) زوجة ، ابنة، اخت( في الن

 المشاركة كنسبة مئوية في الحقل المخصص لنعم.

   

    الزراعة أن تساهم في تنمية األنشطة السياحية؟استطاعت هل 

 هل خضعت أو خضع أحد أفراد أسرتك لبرامج تدريبية  مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالسياحة.

 لبرنامج تدريبي فمن الجهة التي تقدم أو تمول التدريبك عحال خضو في

 من حسابي الخاص) (         جهة حكومية )  (    منظمة غير حكومية )  (      القطاع الخاص )  (

   

    والترويج السياحي في منطقتك مهما كانت المساهمة صغيرة، في حال المساهمة، يرجى ذكرأهل تساهم في التسويق  
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 :السياحي العمل إلى لالتجاه الرئيسي السبب -

  )  ( لم أعمل مسبقاً في العمل الزراعي  )  ( تنويع مصادر الدخل )  ( رةكثرة عدد أفراد األس )  ( قلة العائد من النشاط الزراعي

 )  ( طبيعة النشاط الزراعي الذي أديره سمحت بذلك

 :هو ذلك فسبب سياحي نشاط أي يمارسوا لم ممن كنت اذا -

االكتفاء بالنشاط  )  ( دعم للسياحةلتقديم ال عدم االهتمام الحكومي )  (عدم الشعور بأهمية السياحة )  (  قلة العوائد من السياحة

  غير ذلك)  (  عدم وجود الخبرة في المجال السياحي )  ( عدم القدرة على الجمع بين النشاط السياحي  والزراعي )  ( الزراعي

 .............................................................يرجى ذكر السبب( ......)

 : السياحية األنشطة ئدعوا إنفاق أوجه هي ما  -

(   )اعادة استثمارها في النشاط الزراعييتم   (  )  اعادة استثمارها في النشاط السياحييتم    (  )  االستهالك األسري  انفاقها علىيتم 

 ................................... )يرجى ذكرها( أخرى أمور  )  ( آخر مكان في ادخارها أو المصرف في إيداعها يتم

 ............................................................................................ هذه المساهمة في السطور اآلتية

...................................................................................................................................... 

    التخطيط والتسويق السياحي؟. استرايجيةهل تم استشارتك من قبل الجهات المختصة فيما يتعلق ب

    ؟الزراعية السياحة   أو المزراع سياحة بمفهوم إلمام أي لديك هل

ال وجودها أي مهرجانات أوفعاليات مرتبطة بالجانب الزراعي أو الريفي حصراً في منطقتك. أرجو في ح إقامةهل يتم 

 .............................................................................................. أن يتم ذكرها في السطور اآلتية

...................................................................................................................................... 

   

    (المحلية واألعراف والتقاليد العادات على)  واالجتماعية الثقافية البيئة على سلبي اثر للسياحة كان هل

 إن وجدت )سنوياً( من الخدمات السياحية القيمة التقديرية للدخل

خدمات  خدمات االيواء 
 االطعام

 دمات اخرى خ خدمات االرشاد الخدمات المساندة إقامة كاملة

25555أقل من         

       155555 -25555من

155555-555555       

555555-055555       

055555-055555       

055555-255555       

       255555أكثر من 



222 

 

 

 

 م في تطوير  آلية العمل السياحيويمكنها أن تساهمالحظات تودون تقديمها فيما يتعلق بالسياحة   وأل هنالك مقترحات ه

  في حال وجودها يرجى ذكرها في السطور األتية ؟. في المستقبل

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 رفال أع ال نعم أسئلة خاصة باإلناث في أسرتك

    هل تساهمين بالعمل السياحي؟

    ؟تقبلين في المستقبل باالرتباط بشخص يعمل فقط بالعمل الزراعي ويكون مكان عمله وإقامته في الريفهل  

    ؟في الريف ويكون مكان عمله وإقامته في السياحةتقبلين في المستقبل باالرتباط بشخص يعمل هل 

في حال كانت االجابة بنعم فمن الجهة  هل خضعتي لبرامج تدريبية  مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالسياحة.

 التي تمول أو تقدم التدريب؟

 جهة حكومية )   (    منظمة غير حكومية )   (      القطاع الخاص )   (

   

لى موافق ا موافق أسئلة خاصة باإلناث في أسرتك

 حد ما

ال رأي 

 لي 

غير موافق 

 الى حد ما

غير 

 موافق

في الريف وعدم الرغبة في ساهمت في بقائك السياحة  اذا كنت تعملين في السياحة، فإن 

 مغادرته.

     

      .تعملين به ذيساهمت السياحة في تحسين نظرتك الى نفسك في المجتمع ال

ة أكثر مالئمة من الدخل في األعمال األخرى تحصلين عليه من السياحذي الدخل ال نتعتبري

 .خاصة الزراعة

     

      .ساهمت السياحة في تحسين مستوى معيشتك بشكل كبير

كة في اتخاذها على ساهمت السياحة في زيادة مساهمتك في اتخاذ القرارات أو المشار

 الصعيد الشخصي.

     

ركة في اتخاذها  على صعيد رات أو المشاساهمت السياحة في زيادة مساهمتك في اتخاذ القرا

 األسرة.

     

ساهمت السياحة في زيادة مساهمتك في اتخاذ القرارات أو المشاركة في اتخاذها على صعيد 

 .المجتمع
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 دارة األعمالإأستاذ مساعد في قسم  د. بسام زاهر 
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Abstract 

Interest in rural tourism has started by researchers since the late 1990s, coinciding with the 

growing benefits offered by tourism to the rural community. Rural tourism is not a target itself for 

countries. Rather, it is a means to improve the conditions of a society. Therefore, the concern for the 

development of rural tourism is attributed to its significant impact on the rural economy as a 

potential tool for rural development. The goal of the research can be summed up in the following 

two questions; First, what is the role that tourism can play in improving the situation of rural 

communities and solving their problems? Second what are the requirements for activating the role 

of rural tourism, and what are the main players in the activation of the role of the tourism, and what 

is the role they can play? 

  

        The research aims to answer a series of questions as the following: what is the concept of 

tourism and the most important factors influencing it?, What is the concept of tourism associated 

with rural areas and its components, and the role of tourism in the rural development?, What are 

the players in the rural tourism, and what is the role to be played by these players?, What is the 

reality of the Syrian countryside, and its tourist and service potentials?, and finally,  what is the 

impact of tourism on some families working in tourism in the Syrian countryside, compared with 

other non-working families? 

Following that, the research seeks to verify the following hypotheses: 

1 - The first major hypothesis proposes that there are significant differences in the living standards 

between the families that work in agriculture, and families working in the tourism and agriculture 

together.  

2 - The second major hypothesis puts forward that there are significant differences in the living 

standards between the families that work in agriculture, and families that work in agriculture and 

handicrafts together.  

3 - The third hypothesis concerns that rural tourism dose not contribute in alleviating rural 

migration.  

4 – The Fourth hypothesis presumes that rural tourism does not contribute in improving the 

situation of rural women. 

  

        Overall, the research depends on the descriptive analytical approach which is adopted in the 

analysis of a lot of points and themes. A historical approach was adopted when reviewing a range of 

themes related to tourism. Statistical analysis was adopted, following the SPSS program to analyze 

the relationship between several variables and test hypotheses. The study population consisted of 

56 families in the Kasab area, households were selected by manner of Purposive Sample (a non-

random sample), to include a sample of households that work in tourism, agriculture and 

handicrafts, whether they worked individually or collectively. And the researcher chose the 

Purposive Sample because the goal of her research is to reach families who are already working in 

the domain of three fields, and the choice of random selection will  keep her away of  this matter. 
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