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 الدراسات السياحية قسم
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لداخلية ، اترتبط األنشطة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراسية بنشاط السياحة الداخلية ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة 
تبذله الجامعات والمعاهد العليا من جهوداً مكثفة لتفعيل مختلف األنش���طة الطالبية ، اال أن هناك قص���ورا  واض���حا  فى برامج وعلى الرغم مما 

سياحة من جهة ، وقصورا  فى تفعيل األنشطة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب من ج ة هسياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات ال
ومن ثم ،  ٢٠١١يناير  ٢٥عد أحد الس��بل األس��اس��ية لتنمية الس��ياحة الداخلية فى ظل األزمات التى تعانى منها الس��ياحة بعد ثورة أخرى ، والتى ت

تعزيز الس��ياحة الداخلية وتنش��يطها من خالل عمل مهني يس��تهدف جيل المس��تقبل وتعريفه بمعالم بلده التراثية والتاريخية تض��ح ض��رورة  أهمية 
وقد تم إختبار فروض الدراس����ة النظرية من خالل دراس����ة ميدانية على عينة من الطالب وكذلك  .تعزيز روح االنتماء والوالء لهوالعمرانية ، و

 .على عينة من شركات السياحة فى محافظة االسكندرية ، للتأكد من نتائج الدراسة النظرية  

 مية السياحية  .، التنالسياحة الداخلية ، األنشطة الطالبية الكلمات الرئيسية:

............................................................................................................................. ................................... 
 مقدمـة 

ية الة الركود التى تعانى منها وانخفاض معدالت السياحة الخارجتعتبر السياحة الداخلية وسيلة لتعويض المنشآت السياحية عن خسائرها بسبب ح
وكذلك االعتص���امات وحالة االنفالت األمنى التى تش���هدها ، ألدنى مس���توياتها ، ومع االرتفاع المبالغ فيه فى أس���عار الخدمات واالقامة الفندقية 

سياحة ركودا ملحوظا، ٢٥مصر حاليا منذ قيام ثورة  شهد قطاع ال سياحية، وتسريحا للعمالة المدربة فى  يناير ، ي وانخفاضا فى أعداد األفواج ال
وقد أكدت العديد من الدراس��ات على أن تش��جيع الس��ياحة الداخلية له مردود  ظل االنحس��ار الس��ياحى الذى تش��هده المنش��آت الس��ياحية فى مص��ر .

ى العمالة المدربة الموجودة ، وزيادة حصيلة الضرائب بكل أنواعها اقتصادى يتمثل فى زيادة نسبة االشغال الفندقى، مما يساعد على الحفاظ عل
 ٢٧وإيجاد فرص عمل مباش��رة وغير مباش��رة مرتبطة بص��ناعة الس��ياحة ، خاص��ة أن الرواج الس��ياحى يؤدى بالض��رورة الى رواج أكثر من 

 االعتزاز بتراثه ويحفز الرغبة لديه فى الحفاظ علىوله أيض�ا مردود س�ياس�ى يتمثل فى تنمية الش�عور باالنتماء لدى المواطن و -ص�ناعة إخرى 
وقد أكدت كل الدراس����ات والتقارير الص����ادرة من المنظمات األكاديمية ومنظمة  ).& Girod, 2009 ٢٠١٢الوطن وتأكيد الوالء له ( أحمد ، 

ما  لة ، وأنها تسهم فى الدخل القومى بنسبة تفوقالسياحة العالمية أن السياحة الداخلية هى الضامن الرئيسى الستقرار صناعة السياحة فى أى دو
شارك فيها كل مؤسسا شدة لفتح هذا الملف فى إطار منظومة متكاملة ت سياحة المصرية مدعوة ب سياحة الوافدة. ولهذا فان وزارة ال سهم به ال  تت

أهمية السياحة الداخلية ومع  شيط السياحة الداخلية.الدولة ، وتوفر جميع النفقات غير الضرورية من ميزانية التنشيط لدعم كل ما هو مطلوب لتن
ل إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً من جهة ، وأزمات السياحة المصرية من جهة أخرى تتضح ضرورة التركيز على تنمية السياحة الداخلية من خال

 ى يزاولها الطلبة فى جميع المؤس����س����ات التعليمية بمختلفتوفير أدوات غير تقليدية يمكن من خاللها تنمية الس����ياحة الداخلية ومنها األنش����طة الت
 مراحلها ، والتى تش������كل مجاال اليس������تهان به فى ظل تفعيله وتوجيهه لذلك ، حيث أنها ال تقل أهمية عن الس������ياحة الدولية بل تتوازى معها فى

 )  ٢٠٠٨دولية نتيجة لألزمـات ( قمر، األهميـة كما أنها بمثابة صمـام أمان وخط دفاع ثانى ضد أى ركود فى حركة السياحة ال

ويتطلب ذلك أن تكون تنمية السياحة الداخلية أحد أركان مفهوم التنمية السياحية الذي تعمل الحكومة على ترسيخه ، ومن ثم مراجعة 
لف ترويجية وتسويقية تستهدف مختالسياسات الهادفة إلى تنشيطها ، وتركيز الجهود على إقامة المرافق األساسية ، والعمل على إقامة حمالت 

ن أفئات الس���ياح المحليين ، وزيادة المرافق الس���ياحية وتنويع منتجاتها لتكون أس���عارها في المتناول وال تس���تهدف فقط الس���ائح الخارجي . كما 
ية   ( عبد الس�����ميع ، خارطة االس�����تثمار الس�����ياحي التي تقوم وزارة الس�����ياحة باإلش�����راف عليها يجب أن تراعي متطلبات الس�����ياحة الداخل

٢٠١٢Aksu, A. & Koksal, C., 2005 & وض���رورة قيام ش���ركات الس���ياحة المص���رية بتنظيم برامج لألماكن الس���ياحية المختلفة فى . (
 مصر بأسعار مناسبة ، واإلهتمام بتخطيط السياحة الداخلية من خالل وضع خطط تسويقية تنشيطية للسياحة الداخلية مقسمة على عدة محاور،

أهمها خطط خاصة بالسياحة الطالبية لشباب المدارس والمعاهد والجامعات من خالل عمل رحالت للشباب الجامعى وتالميذ المدارس بأسعار 
مخفض���ة لتش���جيعهم على التعرف على حض���ارة بلدهم ، مع تنظيم رحالت مجانية للمتفوقين واألوائل لزيارة األماكن الس���ياحية داخل مص���ر 

ولتدريبهم على الس���لوك الس���ياحى المنض���بط أثناء زيارة اآلثار والمعالم التاريخية ، وكيفية اإللتزام بالنظافة  تفوقهم وتميزهم ، كمكافأة لهم على
 ).٢٠٠٨والنظام وإحترام المزارات وحسن معاملة السائح األجنبى (موسى ، 

الس������ياحة الداخلية من خالل الحفالت والمؤتمرات وترتبط األنش������طة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراس������ية بنش�������اط 
الترفيهى ووالمهرجانات الطالبية وكذلك الرحالت ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة الداخلية، وتنشيط ثقافتها ، ونشر الوعى الثقافى 

ف األنش���طة الطالبية ، والتى تش���مل النش���اط الثقافي والعلمي ، وتبذل الجامعات والمعاهد العليا جهوداً مكثفة من أجل تفعيل مختل بين المواطنين
شاط نواالجتماعي والرحالت الداخلية والخارجية وخدمة البيئة والمشاركة في أسابيع التوعية العامة ، والنشاط الرياضي ، والنشاط الكشفي ، و

ج سياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات السياحة من جهة وتتمثل المشكلة البحثية فى القصور الواضح فى برام الجوالة والنشاط الفني .
فى ظل عدم التفعيل الكافى لألنش���طة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب فى جميع المؤس���س���ات التعليمية فى مص���ر من جهة أخرى ، كأحد 

، مع األخذ في االعتبار ض����رورة إزالة كل  ٢٠١١ناير ي ٢٥الس����بل األس����اس����ية لتنمية الس����ياحة الداخلية وما تتعرض له من أزمات بعد ثورة 
برامج للرحالت السياحية تقوم وتشرف عليه ، ومن ثم ضرورة وجود  المعوقات التي تحد من مساهمة الطالب في هذه األنشطة بمختلف أنواعها
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لداخلية ، اترتبط األنشطة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراسية بنشاط السياحة الداخلية ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة 
تبذله الجامعات والمعاهد العليا من جهوداً مكثفة لتفعيل مختلف األنش���طة الطالبية ، اال أن هناك قص���ورا  واض���حا  فى برامج وعلى الرغم مما 

سياحة من جهة ، وقصورا  فى تفعيل األنشطة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب من ج ة هسياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات ال
ومن ثم ،  ٢٠١١يناير  ٢٥عد أحد الس��بل األس��اس��ية لتنمية الس��ياحة الداخلية فى ظل األزمات التى تعانى منها الس��ياحة بعد ثورة أخرى ، والتى ت

تعزيز الس��ياحة الداخلية وتنش��يطها من خالل عمل مهني يس��تهدف جيل المس��تقبل وتعريفه بمعالم بلده التراثية والتاريخية تض��ح ض��رورة  أهمية 
وقد تم إختبار فروض الدراس����ة النظرية من خالل دراس����ة ميدانية على عينة من الطالب وكذلك  .تعزيز روح االنتماء والوالء لهوالعمرانية ، و

 .على عينة من شركات السياحة فى محافظة االسكندرية ، للتأكد من نتائج الدراسة النظرية  

 مية السياحية  .، التنالسياحة الداخلية ، األنشطة الطالبية الكلمات الرئيسية:

............................................................................................................................. ................................... 
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ية الة الركود التى تعانى منها وانخفاض معدالت السياحة الخارجتعتبر السياحة الداخلية وسيلة لتعويض المنشآت السياحية عن خسائرها بسبب ح
وكذلك االعتص���امات وحالة االنفالت األمنى التى تش���هدها ، ألدنى مس���توياتها ، ومع االرتفاع المبالغ فيه فى أس���عار الخدمات واالقامة الفندقية 

سياحة ركودا ملحوظا، ٢٥مصر حاليا منذ قيام ثورة  شهد قطاع ال سياحية، وتسريحا للعمالة المدربة فى  يناير ، ي وانخفاضا فى أعداد األفواج ال
وقد أكدت العديد من الدراس��ات على أن تش��جيع الس��ياحة الداخلية له مردود  ظل االنحس��ار الس��ياحى الذى تش��هده المنش��آت الس��ياحية فى مص��ر .

ى العمالة المدربة الموجودة ، وزيادة حصيلة الضرائب بكل أنواعها اقتصادى يتمثل فى زيادة نسبة االشغال الفندقى، مما يساعد على الحفاظ عل
 ٢٧وإيجاد فرص عمل مباش��رة وغير مباش��رة مرتبطة بص��ناعة الس��ياحة ، خاص��ة أن الرواج الس��ياحى يؤدى بالض��رورة الى رواج أكثر من 

 االعتزاز بتراثه ويحفز الرغبة لديه فى الحفاظ علىوله أيض�ا مردود س�ياس�ى يتمثل فى تنمية الش�عور باالنتماء لدى المواطن و -ص�ناعة إخرى 
وقد أكدت كل الدراس����ات والتقارير الص����ادرة من المنظمات األكاديمية ومنظمة  ).& Girod, 2009 ٢٠١٢الوطن وتأكيد الوالء له ( أحمد ، 

ما  لة ، وأنها تسهم فى الدخل القومى بنسبة تفوقالسياحة العالمية أن السياحة الداخلية هى الضامن الرئيسى الستقرار صناعة السياحة فى أى دو
شارك فيها كل مؤسسا شدة لفتح هذا الملف فى إطار منظومة متكاملة ت سياحة المصرية مدعوة ب سياحة الوافدة. ولهذا فان وزارة ال سهم به ال  تت

أهمية السياحة الداخلية ومع  شيط السياحة الداخلية.الدولة ، وتوفر جميع النفقات غير الضرورية من ميزانية التنشيط لدعم كل ما هو مطلوب لتن
ل إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً من جهة ، وأزمات السياحة المصرية من جهة أخرى تتضح ضرورة التركيز على تنمية السياحة الداخلية من خال

 ى يزاولها الطلبة فى جميع المؤس����س����ات التعليمية بمختلفتوفير أدوات غير تقليدية يمكن من خاللها تنمية الس����ياحة الداخلية ومنها األنش����طة الت
 مراحلها ، والتى تش������كل مجاال اليس������تهان به فى ظل تفعيله وتوجيهه لذلك ، حيث أنها ال تقل أهمية عن الس������ياحة الدولية بل تتوازى معها فى

 )  ٢٠٠٨دولية نتيجة لألزمـات ( قمر، األهميـة كما أنها بمثابة صمـام أمان وخط دفاع ثانى ضد أى ركود فى حركة السياحة ال

ويتطلب ذلك أن تكون تنمية السياحة الداخلية أحد أركان مفهوم التنمية السياحية الذي تعمل الحكومة على ترسيخه ، ومن ثم مراجعة 
لف ترويجية وتسويقية تستهدف مختالسياسات الهادفة إلى تنشيطها ، وتركيز الجهود على إقامة المرافق األساسية ، والعمل على إقامة حمالت 

ن أفئات الس���ياح المحليين ، وزيادة المرافق الس���ياحية وتنويع منتجاتها لتكون أس���عارها في المتناول وال تس���تهدف فقط الس���ائح الخارجي . كما 
ية   ( عبد الس�����ميع ، خارطة االس�����تثمار الس�����ياحي التي تقوم وزارة الس�����ياحة باإلش�����راف عليها يجب أن تراعي متطلبات الس�����ياحة الداخل

٢٠١٢Aksu, A. & Koksal, C., 2005 & وض���رورة قيام ش���ركات الس���ياحة المص���رية بتنظيم برامج لألماكن الس���ياحية المختلفة فى . (
 مصر بأسعار مناسبة ، واإلهتمام بتخطيط السياحة الداخلية من خالل وضع خطط تسويقية تنشيطية للسياحة الداخلية مقسمة على عدة محاور،

أهمها خطط خاصة بالسياحة الطالبية لشباب المدارس والمعاهد والجامعات من خالل عمل رحالت للشباب الجامعى وتالميذ المدارس بأسعار 
مخفض���ة لتش���جيعهم على التعرف على حض���ارة بلدهم ، مع تنظيم رحالت مجانية للمتفوقين واألوائل لزيارة األماكن الس���ياحية داخل مص���ر 

ولتدريبهم على الس���لوك الس���ياحى المنض���بط أثناء زيارة اآلثار والمعالم التاريخية ، وكيفية اإللتزام بالنظافة  تفوقهم وتميزهم ، كمكافأة لهم على
 ).٢٠٠٨والنظام وإحترام المزارات وحسن معاملة السائح األجنبى (موسى ، 

الس������ياحة الداخلية من خالل الحفالت والمؤتمرات وترتبط األنش������طة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراس������ية بنش�������اط 
الترفيهى ووالمهرجانات الطالبية وكذلك الرحالت ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة الداخلية، وتنشيط ثقافتها ، ونشر الوعى الثقافى 

ف األنش���طة الطالبية ، والتى تش���مل النش���اط الثقافي والعلمي ، وتبذل الجامعات والمعاهد العليا جهوداً مكثفة من أجل تفعيل مختل بين المواطنين
شاط نواالجتماعي والرحالت الداخلية والخارجية وخدمة البيئة والمشاركة في أسابيع التوعية العامة ، والنشاط الرياضي ، والنشاط الكشفي ، و

ج سياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات السياحة من جهة وتتمثل المشكلة البحثية فى القصور الواضح فى برام الجوالة والنشاط الفني .
فى ظل عدم التفعيل الكافى لألنش���طة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب فى جميع المؤس���س���ات التعليمية فى مص���ر من جهة أخرى ، كأحد 

، مع األخذ في االعتبار ض����رورة إزالة كل  ٢٠١١ناير ي ٢٥الس����بل األس����اس����ية لتنمية الس����ياحة الداخلية وما تتعرض له من أزمات بعد ثورة 
برامج للرحالت السياحية تقوم وتشرف عليه ، ومن ثم ضرورة وجود  المعوقات التي تحد من مساهمة الطالب في هذه األنشطة بمختلف أنواعها

م مل مهني يستهدف جيل المستقبل وتعريفه بمعالوزارة السياحة بالتعاون مع شركات السياحة ، لتعزيز السياحة الداخلية وتنشيطها من خالل ع
 .بلده التراثية والتاريخية وربطه بموروثها الثقافي والحضاري ، وتعزيز روح االنتماء والوالء له

  -الدراسة على النحو التالى : على مشكلة ابناء  فروض الدراسة صياغة تمت لقد

 أهمية األنشطة الطالبية فى تنمية السياحة الداخلية. حولال يوجد اختالف بين آراء المبحوثين  -الفرض األول :

ش���ركات الس���ياحة فى تنظيم برامج س���ياحة متخص���ص���ة لألنش���طة الطالبية حول تقص���ير ال يوجد اختالف بين آراء المبحوثين  -:الفرض الثانى 
 وموجهة للمؤسسات التعليمية المختلفة .

حول إمكانية تنش�����يط الس�����ياحة الداخلية من خالل تفعيل األنش�����طة الطالبية بالتعاون مع ال يوجد اختالف بين آراء المبحوثين  -الفرض الثالث :
 شركات السياحة المصرية .

، والتعرف  ةيهدف البحث الى القاء الضوء على األنشطة الطالبية بمختلف أنواعها فى مراحلها الدراسية المختلفة كسبيل لتنمية السياحة الداخلي
إستحواذ السياحة الداخلية  خالل من أهمية البحث يكتسب على طرق التعاون بين المؤسسات التعليمية وشركات السياحة لتنمية السياحة الداخلية. 

سياحي في هذه الدول. و شاط ال سبة عالية من إجمالي الن شكل ن سياحية، والتى ت سأن تفي الدول المتطورة على غالبية األنشطة ال ينعكس عزيزها 
ادي ص��إيجابا على جهود التنويع اإلقتص��ادي وزيادة نس��بة مس��اهمة قطاع الس��ياحة في الناتج المحلي اإلجمالي مس��تقبالً ، ومن ثم االس��تقرار االقت

طة الطالبية ها األنشوالسياسي الذي تنعم بها البالد وما يرتبط بذلك من ضرورة توفير أدوات وسبل يمكن من خاللها تنمية السياحة الداخلية ومن
 :تحقيقا ألهداف البحث فقد تم إستخدام المنهج الوصفى التحليلى ويقوم هذا المنهج على  .المتنوعة كخيارات أمام السائح المحلي

ضال االزمات ، فاعتمد فيها الباحث على المنهج الوصفى من خالل وصف وبيان أهمية النشاط السياحى الداخلى فى وقت  -الدراسة النظرية : -أ
عن وص��ف ودراس��ة األنش��طة الطالبية كأداة يمكن اس��تخدامها لتنش��يط الس��ياحة الداخلية فى مص��ر وقد تم ذلك عن طريق حص��ر عدد من 
المراجع المتاحة باللغة العربية واالنجليزية ، كما اس���تخدم الباحث أيض���ا المنهج التحليلى  من خالل  دراس���ة وتحليل الوض���ع الراهن لس���بل 

 عاون  المتبعة مابين المؤسسات التعليمية المصرية وشركات السياحة فيما يخص اعداد وتنفيد برامج سياحية لألنشطة الطالبية  .الت

تم توزيع عدد من اس��تمارات  -اس��تمارات االس��تبيان : -اعتمد البحث فى الدراس��ة الميدانية على عدة أدوات تمثلت فى :-الدراس��ة الميدانية : -ب
على طلبة وطالبات المعهد العالى للس���ياحة والفنادق باالس���كندرية ( ايجوث) للتعرف على مدى وكيفية تفعيل األنش���طة الطالبية االس���تبيان 

تم اجراء عدد من المقابالت الشخصية مع عينة من مديرى شركات السياحة بمدينة   -المقابالت الشخصية :. كسبيل لتنمية السياحة الداخلية 
 التعرف على أوجه التعاون المتبعة بينها وبين المؤسسات التعليمية فيما يخص األنشطة الطالبية دعما للسياحة الداخلية . االسكندرية بهدف 
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 أهمية السياحة الداخلية

رة اإلجازات واألعياد والمناسبات ، كما ينتظر منها أن تشكل مورداً بديالً، تمثل السياحة الداخلية مورداً هاماً للقطاع السياحي ، خصوصاً في فت
يعوض االنخفاض فى حجم الس���ياحة الخارجية ، وتقلص أعداد الس���ياح الوافدين ، ويمكن لبرامج علمية تس���ير وفق أس���س منهجية أن تنمي هذا 

التغلب على المعوقات التي تعترض نموها، ومن أهمها ض���عف الترويج القطاع ، وتجعل دوره أكثر حيوية بالنس���بة لالقتص���اد الوطني، ومن ثم 
 .الس���ياحي الداخلي، وفقر البنية التحتية الس���ياحية ، وض���رورة التحول من الس���ياحة الموس���مية في أيام األعياد والمناس���بات إلى س���ياحة دائمة 

ى تمر بها الس���ياحة الوافدة ، وأن الس���ائح المص���رى ربما يس���تطيع أن والس���ياحة الداخلية بذلك أحد الحلول المهمة للخروج من األزمة الحالية الت
 نيس���اهم فى الخروج من عنق الزجاجة . إال أنه يجب أال تكون الس���ياحة الداخلية مجرد حل مؤقت يلجأ إليه البعض وقت األزمات ، ولكن البد أ

واستطاعت السياحة الداخلية أن   )..&Costa, & Ferrone, 2007 ٢٠٠٥،  يعتمد عليها فى دعم النشاط السياحى والدخل القومى( الماغمسى
، في ظل عزوف الس����ياح األجانب عن زيارة مص����ر أثناء األحداث ،  ٢٠١١يناير  ٢٥تثبت دورها خالل األزمة االقتص����ادية التي أعقب ثورة 

الدول الكبرى علي رأس����ها الواليات المتحدة من س����كان العالم يقومون بالس����ياحة داخليا ، والكثير من  %٦١حيث تش����ير اإلحص����ائيات إلى أن 
تش���مل الس���ياحة الداخلية ثالثة أنواع أولها س���ياحة المجموعات حيث تقوم . واألمريكية والص���ين تهتم في المقام األول بهذه النوعية من الس���ياحة

يق الهيئة مباش����رة مع الفندق الذى تم الش����ركات أو المؤس����س����ات أو البنوك بعمل رحالت للعاملين بها ويكون حجز هذه المجموعات إما عن طر
رد فاختياره أو عن طريق ش�ركة س�ياحة تكون وس�يطا بين الهيئة والفندق وتتولى هى تنظيم الرحلة ، ثم س�ياحة األفراد وهى أيض�ا إما أن يقوم ال

األماكن  أو أن يقوم الفرد بالس��فر إلى بنفس��ه باالتص��ال بالفندق مباش��رة أو عبر ش��ركة الس��ياحة التى تتولى عمل الحجز له فى الفندق المطلوب.
رات مالسياحية التى يرغب فى زيارتها دون حجز مسبق على أن يقوم باختيار الفندق الذى يناسبة ماديا ومعنويا، والنوع الثالث هو سياحة المؤت

بيعة ة حسب المواصفات التى تناسب طحيث إن هناك شركات سياحة متخصصة فى سياحة المؤتمرات تقوم بتنظيم المؤتمر واختيار فندق اإلقام
  .) &Keiger, 2011 ٢٠١٠المؤتمر من حيث األعداد وقاعات االجتماعات المجهزة ( عيادة ،  

 واقع السياحة الداخلية فى مصر  
سياحةعلى الرغم من أهمية  سياحة الداخلية في مصر ، اال أن ذلك غير واضح لعدم وجود احصائيات متكاملة وشاملة عن ال الداخلية ، نظرا  ال

لصعوبة حصرها علي عكس السياحة الدولية التي يسهل حصرها من خالل تحديد أعداد وجنسيات السائحين الوافدين الي مصر ، والتي يمكن 
فة رمعرفتها منذ دخول الس����ائح للمطار وحجوزات الفنادق أيض����ا، ومن ثم تقديم احص����ائية ش����هرية بهذه األرقام والتي تمكن المس����ئولين من مع

أما بالنسبة لإليرادات فال يمكن تحديدها وحصرها هي األخري ، وذلك  مستوي السياحة الدولية في مصر ، وهو ما ال يتوافر للسياحة الداخلية .
سياحة الداخلية  والتى  .ألنها تصل مباشرة الي الشخص الذي يقدم الخدمة ، فهناك العديد من العائدات التي ال نستطيع حسابها ضمن إيرادات ال

ال يشترط فيه التنقل من خالل مطارات ، وال يشترط وجود حجوزات فندقية ، فالكثير من المصريين يلجأون لقضاء إجازاتهم في شقق مفروشة 
حداث ألوترتبط السياحة ارتباطا وثيقا باالستقرار واألمن ولذلك فقد تأثرت بشكل بالغ نتيجة ا ) .٢٠٠٢أو سكن خاص بهم أو بأقاربهم ( سالم ، 

يناير وما أعقبها من توترات ومناخ غير ص��الح للتدفقات الس��ياحية بش��كل أكبر. وظهر ذلك في االحص��ائيات ، بعد أن جاءت  ٢٥منذ قيام ثورة 
مليون س��ائح ، وتراجعت أعداد  ٨وص��لت أعداد الس��ياح فيها إلي  ٢٠١١،  وفى عام ٢٠١٠مليون س��ائح عام  ١٤٫٧بنتائج محمودة وص��لت إلي 

مليون  ١١٫٥مليون س���ائح، مقابل  ٩٫٥ص���ل إلى تفي المئة ل ١٧٫٩بنحو  ٢٠١٣ حين القادمين إلى مص���ر من جميع دول العالم خالل عامالس���ائ
-http://egyptconsultant.blogspot.com/2011/12/blog . ٢٠١٠ع���ن  % ٣٥٫٨، وب���ان���خ���ف���اض ب���ل���غ ٢٠١٢س���������ائ���ح خ���الل 

post_30.html accessd 6/3/2014  .لمركزي للتعبئة العامة واإلحصاء تراجعا فى أعداد السائحين القادمين من جميع دول وأظهر الجهاز ا
، بنس���بة انخفاض ٢٠١٣آالف س���ائح خالل الش���هر ذاته من عام  ٩٠٣ألف س���ائح مقابل  ٦٤٢ليبلغ  ٢٠١٤العالم إلى مص���ر خالل ش���هر يناير 

أن عدد الليالي الس��ياحية التي قض��اها » اإلحص��اء«وأض��اف  .، ليظل قطاع الس��ياحة األكثر تض��رًرا من المش��هد الس��ياس��ي في مص��ر%٢٨٫٩
، %٣٥٫٥، بنسبة انخفاض ٢٠١٣مليون ليلة خالل نفس الشهر لعام  ١٣٫٨، مقابل ٢٠١٤مليون ليلة خالل يناير  ٨٫٩السائحون المغادرون بلغ 

وأكد الجهاز المركزي للتعبئة  .األوسط خالل الفترة نفسهاوكان ألوروبا الشرقية النصيب األكبر في عدد الليالي تليها أوروبا الغربية ثم الشرق 
شهر فبراير  سائحين في مصر خالل  ستمرار تواصل إنخفاض أعداد ال شهري إلحصاءات   ٢٠١٤العامة واالحصاء إ ، وأوضح في تقريره ال

ألف  ٨٤٥مقـ��ـ��ـ��ابل  ٢٠١٤خالل شهرفبراير  ألف سـ��ائح ٦١٧القادمين من كافة دول العالم بلغ أن عدد السائحين  ٢٠١٤السياحة لشهـ��ر فبراير 
(قبل الثورة) عدد  ٢٠١٠وكان عدد الس����ائحين قد س����جل خالل ش����هر فبراير ٪ ٢٧بنس����بة إنخفاض قدرها  ٢٠١٣س����ائح خالل ش����هر فبراير 

٪ ٤٢٫٣إن�����خ�����ف�����ض ب�����نس����������ب�����ة  ٢٠١٤س����������ائ�����ح أى أن ع�����دده�����م خ�����الل ش����������ه�����ر ف�����ب�����راي�����ر ١٠٦٩٩٣٤ accessd  
7/3/2014.http://gate.ahram.org.eg/News/189778.aspx 

  ) سياحة الحوافز كاداة لتنشيط السياحة الداخلية فى مصر: (الواقع والمامول)٢٠١٣دراسة (عبير & رحاب ،   -: الدراسات السابقة
 العربية مصر جمورية فى الداخلية السياحة") بعنوان ٢٠٠٨،  (حسانين وتوصلت الى أهمية سياحة الحوافز لتنمية السياحة الداخلية ، ودراسة

دور مكاتب السياحة والسفر المحلية في تنشيط حركة السياحة ) بعنوان  ٢٠٠٩إياد ،  ودراسة (  "الفيوم محافظة على بالتطبيق تقويمية دراسة
أن هنالك عالقة ذات دالله إحصائية بين جودة الخدمات وبين تنشيط الحمالت اإلعالنية (من خالل الصحف) وتوصلت الى    الداخلية في األردن

جاة دراسة ( نووبين التشريعات السياحية  وإمكانيات (المادية والبشرية) لمكتب السياحة والسفر وبين تنشيط حركة السياحة الداخلية في األردن. 
) بعنوان دور الحمالت اإلعالمية فى نش��ر الوعى بالس��ياحة الداخلية لدى المراهقين" وتوص��لت إلى أن التليفزيون احتل المرتبة األولى ٢٠٠٨، 

ع ، يزبين وس��ائل اإلعالم فى إمداد المراهقين بالمعلومات عن األماكن الس��ياحية، أو الوعى بأهمية الس��ياحة بش��كل عام، ودراس��ة( العقيل ، المه
 ة) بعنوان  العوامل المؤثرة في إتجاه المواطن نحو الس��ياحة الداخلية في المملكة العربية الس��عودية وتوص��لت الى أن ارتفاع تكلفة الس��ياح٢٠٠٢

لجهاز افي السعودية أمر غير منطقي حيث إن معظم أساسيات الخدمة السياحية متوفر ، ودراسة وزارة السياحة باالشتراك مع وزارة التخطيط و
من  %20) أن حركة الس���ياحة الداخلية في مص���ر تمثل حوالي ٢٠١١المركزي للتعبئة العامة واالحص���اء وكلية االقتص���اد والعلوم الس���ياس���ية (

ً  ١٧حركة السياحة الوافدة إلي مصر وأن الدخل من هذه السياحة يصل إلي   الدراسة أن متوسط انفاق السائح الداخلي، وكشفت  مليار جنيه سنويا
 الفيومتأتي في مقدمة مقاص����د الس����ياحة الداخلية.. ثم تأتي بلطيم ورأس البر وجمص����ة وفي المركز األخير  االس����كندريةجنيها يومياً.. وأن  ١٢

 .وبورسعيد ورشيد

وتتمثل أبرز المش��اكل والتحديات التي تواجه الس��ياحة الداخلية فى عدم وجود إس��تراتيجية معتمدة وخطط  -معوقات الس��ياحة الداخلية :
واضحة ، وغياب النظرة الكلية الشاملة للتخطيط خاصة في مجال تكامل القطاع السياحي مع القطاعات األخرى المرتبطة به ، وغياب التخطيط 

وعدم وض���وح دور الوزارة المختص���ة في اإلش���راف والمتابعة لهذه المش���روعات أثناء التنفيذ وبعد اإلنجاز، وض���عف التنس���يق بين بعيد المدى 
الوحدات الحكومية لتنظيم وتزامن األولويات بينها مما يؤدي إلى ص���عوبة تنفيذ المخطط وبالتالي تأخر اإلنجاز، وعدم وجود س���ياس���ة واض���حة 

ية، وقلة الموارد المالية المعتمدة لوزارة الس��ياحة لتنفيذ الخدمات الس��ياحية والترويج مقارنة باألهمية االقتص��ادية لتخص��يص األراض��ي الس��ياح
المأمولة للقطاع، وقلة وعي المجتمع بالقطاع الس���ياحي وتخص���ص���اته والتي تؤثر س���لبا في نمو القطاع واس���تغالل الفرص الوظيفية المتوفرة ( 

  . )Orrell, 2012 & ٢٠٠٦  رياض ، 

ومعوقات تتعلق  ويرى البعض أن معوقات الس����ياحة الداخلية تض����م معوقات تتعلق بالجوانب االجتماعية والثقافية والعادات والتقاليد.
ياس�������ات. ومعوقات تتعلق بالتراخيص والتص�������اريح.بالقوانين واألنظمة واإلجر ومعوقات تتعلق  اءات والمتطلبات ، ومعوقات تتعلق بالس������

  ومعوقات تتعلق بالموس�����مية. ومعوقات تتعلق بالتمويل. ومعوقات تتعلق بالقوى العاملة والعاملين والعمل والتوظيف والوظائف. باالس�����تثمار.
الذى يتطلب إيجاد حلول لها وتذليلها، توفيرا للمناخ الس����ياحي المالئم لألنش����طة الس����ياحية المختلفة دعما  ومعوقات تتعلق بالبنية التحتية ، األمر

لص���ناعة الس���ياحة وتنميتها لتص���ل إلى مس���تويات متقدمة في هذا المجال ولتص���بح قطاعاً رائداً يس���هم في زيادة الدخل القومي وتنويع مص���ادره 
ويعد تخلف النقل الس������ياحي أحد معوقات .  Severt, & Rutkowski, 2011)& ٢٠٠٧ الغامدى ، وإيجاد فرص عمل لمواطني هذا البلد (

ية مالس������ياحة الداخلية ، ألنه علي الرغم من تنمية قطاع النقل تنمية مش������هودة في اآلونة االخيرة إال أن ثمة مالحظات خطيرة تعرقل جهود التن
وغلبة المطارات المحلية عليها مما يعوق استقبالها المباشر  ،ها ضآلة شبكة النقل الجوي عامةالسياحية سواء للسياحة الدولية أو الداخلية أخطر

 ،فيما بين معظم المواني وجل المطارات المحلية دون المرور بالقاهرة او االسكندرية مثال للطائرات العمالقة ، وانعدام  االنتقال الجوي المباشر
. وانعدام طرق ورحالت النقل البحري علي طول سواحل مصر فيما بين المنتجعات الصيفية أو قتها علي السياحمما يطيل مدة الرحلة ويزيد مش

. وسوء حال معظم الطرق البرية المرصوفة الخادمة لمعظم المزارات السياحية من حيث ضيقها وكثرة الشتوية علي البحرين المتوسط واالحمر
   ) .٢٠٠٩وقلة لوحاتها اإلرشادية وانعدامها في أغلب الحاالت (محمد ،  مطباتها وتقاطعاتها وكثرة انعطافها

لبيات الس�����ياحة الداخلية كأحد معوقاتها فى عدم المعرفة بالقواعد العامة المتبعة فى الفنادق والقرى الس�����ياحية مثل مواعيد وتتمثل س�����
ندق ، وكذا اص������طحاب الحيوانات األليفة إلى الفنادق والقرى التس������كين ومواعيد المغادرة ، وعدم دخول مأكوالت ومش������روبات من خارج الف

سياحية ، وأن الفندق غير مسئول عن فقدان األشياء الثمينة وذلك ألن الفندق يوفر خزنة مجانا للنزالء أثناء اإلقامة وطول الوقت الذى يأخذه   .ال
 النزيل المص����رى فى إجراءات التس����كين ، وكذلك االعتقاد الس����ائد عند الكثيرين بأن المعاملة والخدمة المقدمة إلى الس����ائح األجنبى أفض����ل من

اص����ة باس����تخدام حمامات وعدم اتباع التعليمات الخ  .كما أن مفهوم ثقافة البوفيه المفتوح عند البعض س����يئة جدا  .المقدمة إلى نظيره المص����رى
ة فالس�����باحة وذلك بالنزول إلى الحمام بالمالبس غير المعدة لذلك كذلك س�����وء التعامل مع الممتلكات الخاص�����ة بالفندق من متعلقات وأثاثات الغر

  .)٢٠٠٨،  لفندقية ( الديبواألدوات التى يستعملها النزالء وكذا الحدائق الخاصة بالفندق مما يترتب عليه حدوث خسائر مالية تتحملها المنشأة ا

بينما يش��ير البعض الى العوامل التى تعوق تدفق حركة الس��ياحة الداخلية ، ومنها عدم التعاون على مس��توى أجهزة الس��ياحة الرس��مية 
باء ثرة األعوغير الرس��مية فى إطار تنش��يط الس��ياحة الداخلية ، وإنخفاض متوس��ط دخل األس��رة المص��رية وض��يق الموارد المالية لألفراد مع ك
باالض��افة . والمس��ئوليات، باإلض��افة إلى إرتفاع األس��عار والنفقات ، مما يجعل العوامل المادية أكثر العوامل إعاقة لتدفق حركة الس��ياحة الداخلية
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لداخلية ، اترتبط األنشطة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراسية بنشاط السياحة الداخلية ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة 
تبذله الجامعات والمعاهد العليا من جهوداً مكثفة لتفعيل مختلف األنش���طة الطالبية ، اال أن هناك قص���ورا  واض���حا  فى برامج وعلى الرغم مما 

سياحة من جهة ، وقصورا  فى تفعيل األنشطة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب من ج ة هسياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات ال
ومن ثم ،  ٢٠١١يناير  ٢٥عد أحد الس��بل األس��اس��ية لتنمية الس��ياحة الداخلية فى ظل األزمات التى تعانى منها الس��ياحة بعد ثورة أخرى ، والتى ت

تعزيز الس��ياحة الداخلية وتنش��يطها من خالل عمل مهني يس��تهدف جيل المس��تقبل وتعريفه بمعالم بلده التراثية والتاريخية تض��ح ض��رورة  أهمية 
وقد تم إختبار فروض الدراس����ة النظرية من خالل دراس����ة ميدانية على عينة من الطالب وكذلك  .تعزيز روح االنتماء والوالء لهوالعمرانية ، و

 .على عينة من شركات السياحة فى محافظة االسكندرية ، للتأكد من نتائج الدراسة النظرية  

 مية السياحية  .، التنالسياحة الداخلية ، األنشطة الطالبية الكلمات الرئيسية:

............................................................................................................................. ................................... 
 مقدمـة 

ية الة الركود التى تعانى منها وانخفاض معدالت السياحة الخارجتعتبر السياحة الداخلية وسيلة لتعويض المنشآت السياحية عن خسائرها بسبب ح
وكذلك االعتص���امات وحالة االنفالت األمنى التى تش���هدها ، ألدنى مس���توياتها ، ومع االرتفاع المبالغ فيه فى أس���عار الخدمات واالقامة الفندقية 

سياحة ركودا ملحوظا، ٢٥مصر حاليا منذ قيام ثورة  شهد قطاع ال سياحية، وتسريحا للعمالة المدربة فى  يناير ، ي وانخفاضا فى أعداد األفواج ال
وقد أكدت العديد من الدراس��ات على أن تش��جيع الس��ياحة الداخلية له مردود  ظل االنحس��ار الس��ياحى الذى تش��هده المنش��آت الس��ياحية فى مص��ر .

ى العمالة المدربة الموجودة ، وزيادة حصيلة الضرائب بكل أنواعها اقتصادى يتمثل فى زيادة نسبة االشغال الفندقى، مما يساعد على الحفاظ عل
 ٢٧وإيجاد فرص عمل مباش��رة وغير مباش��رة مرتبطة بص��ناعة الس��ياحة ، خاص��ة أن الرواج الس��ياحى يؤدى بالض��رورة الى رواج أكثر من 

 االعتزاز بتراثه ويحفز الرغبة لديه فى الحفاظ علىوله أيض�ا مردود س�ياس�ى يتمثل فى تنمية الش�عور باالنتماء لدى المواطن و -ص�ناعة إخرى 
وقد أكدت كل الدراس����ات والتقارير الص����ادرة من المنظمات األكاديمية ومنظمة  ).& Girod, 2009 ٢٠١٢الوطن وتأكيد الوالء له ( أحمد ، 

ما  لة ، وأنها تسهم فى الدخل القومى بنسبة تفوقالسياحة العالمية أن السياحة الداخلية هى الضامن الرئيسى الستقرار صناعة السياحة فى أى دو
شارك فيها كل مؤسسا شدة لفتح هذا الملف فى إطار منظومة متكاملة ت سياحة المصرية مدعوة ب سياحة الوافدة. ولهذا فان وزارة ال سهم به ال  تت

أهمية السياحة الداخلية ومع  شيط السياحة الداخلية.الدولة ، وتوفر جميع النفقات غير الضرورية من ميزانية التنشيط لدعم كل ما هو مطلوب لتن
ل إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً من جهة ، وأزمات السياحة المصرية من جهة أخرى تتضح ضرورة التركيز على تنمية السياحة الداخلية من خال

 ى يزاولها الطلبة فى جميع المؤس����س����ات التعليمية بمختلفتوفير أدوات غير تقليدية يمكن من خاللها تنمية الس����ياحة الداخلية ومنها األنش����طة الت
 مراحلها ، والتى تش������كل مجاال اليس������تهان به فى ظل تفعيله وتوجيهه لذلك ، حيث أنها ال تقل أهمية عن الس������ياحة الدولية بل تتوازى معها فى

 )  ٢٠٠٨دولية نتيجة لألزمـات ( قمر، األهميـة كما أنها بمثابة صمـام أمان وخط دفاع ثانى ضد أى ركود فى حركة السياحة ال

ويتطلب ذلك أن تكون تنمية السياحة الداخلية أحد أركان مفهوم التنمية السياحية الذي تعمل الحكومة على ترسيخه ، ومن ثم مراجعة 
لف ترويجية وتسويقية تستهدف مختالسياسات الهادفة إلى تنشيطها ، وتركيز الجهود على إقامة المرافق األساسية ، والعمل على إقامة حمالت 

ن أفئات الس���ياح المحليين ، وزيادة المرافق الس���ياحية وتنويع منتجاتها لتكون أس���عارها في المتناول وال تس���تهدف فقط الس���ائح الخارجي . كما 
ية   ( عبد الس�����ميع ، خارطة االس�����تثمار الس�����ياحي التي تقوم وزارة الس�����ياحة باإلش�����راف عليها يجب أن تراعي متطلبات الس�����ياحة الداخل

٢٠١٢Aksu, A. & Koksal, C., 2005 & وض���رورة قيام ش���ركات الس���ياحة المص���رية بتنظيم برامج لألماكن الس���ياحية المختلفة فى . (
 مصر بأسعار مناسبة ، واإلهتمام بتخطيط السياحة الداخلية من خالل وضع خطط تسويقية تنشيطية للسياحة الداخلية مقسمة على عدة محاور،

أهمها خطط خاصة بالسياحة الطالبية لشباب المدارس والمعاهد والجامعات من خالل عمل رحالت للشباب الجامعى وتالميذ المدارس بأسعار 
مخفض���ة لتش���جيعهم على التعرف على حض���ارة بلدهم ، مع تنظيم رحالت مجانية للمتفوقين واألوائل لزيارة األماكن الس���ياحية داخل مص���ر 

ولتدريبهم على الس���لوك الس���ياحى المنض���بط أثناء زيارة اآلثار والمعالم التاريخية ، وكيفية اإللتزام بالنظافة  تفوقهم وتميزهم ، كمكافأة لهم على
 ).٢٠٠٨والنظام وإحترام المزارات وحسن معاملة السائح األجنبى (موسى ، 

الس������ياحة الداخلية من خالل الحفالت والمؤتمرات وترتبط األنش������طة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراس������ية بنش�������اط 
الترفيهى ووالمهرجانات الطالبية وكذلك الرحالت ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة الداخلية، وتنشيط ثقافتها ، ونشر الوعى الثقافى 

ف األنش���طة الطالبية ، والتى تش���مل النش���اط الثقافي والعلمي ، وتبذل الجامعات والمعاهد العليا جهوداً مكثفة من أجل تفعيل مختل بين المواطنين
شاط نواالجتماعي والرحالت الداخلية والخارجية وخدمة البيئة والمشاركة في أسابيع التوعية العامة ، والنشاط الرياضي ، والنشاط الكشفي ، و

ج سياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات السياحة من جهة وتتمثل المشكلة البحثية فى القصور الواضح فى برام الجوالة والنشاط الفني .
فى ظل عدم التفعيل الكافى لألنش���طة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب فى جميع المؤس���س���ات التعليمية فى مص���ر من جهة أخرى ، كأحد 

، مع األخذ في االعتبار ض����رورة إزالة كل  ٢٠١١ناير ي ٢٥الس����بل األس����اس����ية لتنمية الس����ياحة الداخلية وما تتعرض له من أزمات بعد ثورة 
برامج للرحالت السياحية تقوم وتشرف عليه ، ومن ثم ضرورة وجود  المعوقات التي تحد من مساهمة الطالب في هذه األنشطة بمختلف أنواعها

مليون  ١١٫٥مليون س���ائح، مقابل  ٩٫٥ص���ل إلى تفي المئة ل ١٧٫٩بنحو  ٢٠١٣ حين القادمين إلى مص���ر من جميع دول العالم خالل عامالس���ائ
-http://egyptconsultant.blogspot.com/2011/12/blog . ٢٠١٠ع���ن  % ٣٥٫٨، وب���ان���خ���ف���اض ب���ل���غ ٢٠١٢س���������ائ���ح خ���الل 

post_30.html accessd 6/3/2014  .لمركزي للتعبئة العامة واإلحصاء تراجعا فى أعداد السائحين القادمين من جميع دول وأظهر الجهاز ا
، بنس���بة انخفاض ٢٠١٣آالف س���ائح خالل الش���هر ذاته من عام  ٩٠٣ألف س���ائح مقابل  ٦٤٢ليبلغ  ٢٠١٤العالم إلى مص���ر خالل ش���هر يناير 

أن عدد الليالي الس��ياحية التي قض��اها » اإلحص��اء«وأض��اف  .، ليظل قطاع الس��ياحة األكثر تض��رًرا من المش��هد الس��ياس��ي في مص��ر%٢٨٫٩
، %٣٥٫٥، بنسبة انخفاض ٢٠١٣مليون ليلة خالل نفس الشهر لعام  ١٣٫٨، مقابل ٢٠١٤مليون ليلة خالل يناير  ٨٫٩السائحون المغادرون بلغ 

وأكد الجهاز المركزي للتعبئة  .األوسط خالل الفترة نفسهاوكان ألوروبا الشرقية النصيب األكبر في عدد الليالي تليها أوروبا الغربية ثم الشرق 
شهر فبراير  سائحين في مصر خالل  ستمرار تواصل إنخفاض أعداد ال شهري إلحصاءات   ٢٠١٤العامة واالحصاء إ ، وأوضح في تقريره ال

ألف  ٨٤٥مقـ��ـ��ـ��ابل  ٢٠١٤خالل شهرفبراير  ألف سـ��ائح ٦١٧القادمين من كافة دول العالم بلغ أن عدد السائحين  ٢٠١٤السياحة لشهـ��ر فبراير 
(قبل الثورة) عدد  ٢٠١٠وكان عدد الس����ائحين قد س����جل خالل ش����هر فبراير ٪ ٢٧بنس����بة إنخفاض قدرها  ٢٠١٣س����ائح خالل ش����هر فبراير 

٪ ٤٢٫٣إن�����خ�����ف�����ض ب�����نس����������ب�����ة  ٢٠١٤س����������ائ�����ح أى أن ع�����دده�����م خ�����الل ش����������ه�����ر ف�����ب�����راي�����ر ١٠٦٩٩٣٤ accessd  
7/3/2014.http://gate.ahram.org.eg/News/189778.aspx 

  ) سياحة الحوافز كاداة لتنشيط السياحة الداخلية فى مصر: (الواقع والمامول)٢٠١٣دراسة (عبير & رحاب ،   -: الدراسات السابقة
 العربية مصر جمورية فى الداخلية السياحة") بعنوان ٢٠٠٨،  (حسانين وتوصلت الى أهمية سياحة الحوافز لتنمية السياحة الداخلية ، ودراسة

دور مكاتب السياحة والسفر المحلية في تنشيط حركة السياحة ) بعنوان  ٢٠٠٩إياد ،  ودراسة (  "الفيوم محافظة على بالتطبيق تقويمية دراسة
أن هنالك عالقة ذات دالله إحصائية بين جودة الخدمات وبين تنشيط الحمالت اإلعالنية (من خالل الصحف) وتوصلت الى    الداخلية في األردن

جاة دراسة ( نووبين التشريعات السياحية  وإمكانيات (المادية والبشرية) لمكتب السياحة والسفر وبين تنشيط حركة السياحة الداخلية في األردن. 
) بعنوان دور الحمالت اإلعالمية فى نش��ر الوعى بالس��ياحة الداخلية لدى المراهقين" وتوص��لت إلى أن التليفزيون احتل المرتبة األولى ٢٠٠٨، 

ع ، يزبين وس��ائل اإلعالم فى إمداد المراهقين بالمعلومات عن األماكن الس��ياحية، أو الوعى بأهمية الس��ياحة بش��كل عام، ودراس��ة( العقيل ، المه
 ة) بعنوان  العوامل المؤثرة في إتجاه المواطن نحو الس��ياحة الداخلية في المملكة العربية الس��عودية وتوص��لت الى أن ارتفاع تكلفة الس��ياح٢٠٠٢

لجهاز افي السعودية أمر غير منطقي حيث إن معظم أساسيات الخدمة السياحية متوفر ، ودراسة وزارة السياحة باالشتراك مع وزارة التخطيط و
من  %20) أن حركة الس���ياحة الداخلية في مص���ر تمثل حوالي ٢٠١١المركزي للتعبئة العامة واالحص���اء وكلية االقتص���اد والعلوم الس���ياس���ية (

ً  ١٧حركة السياحة الوافدة إلي مصر وأن الدخل من هذه السياحة يصل إلي   الدراسة أن متوسط انفاق السائح الداخلي، وكشفت  مليار جنيه سنويا
 الفيومتأتي في مقدمة مقاص����د الس����ياحة الداخلية.. ثم تأتي بلطيم ورأس البر وجمص����ة وفي المركز األخير  االس����كندريةجنيها يومياً.. وأن  ١٢

 .وبورسعيد ورشيد

وتتمثل أبرز المش��اكل والتحديات التي تواجه الس��ياحة الداخلية فى عدم وجود إس��تراتيجية معتمدة وخطط  -معوقات الس��ياحة الداخلية :
واضحة ، وغياب النظرة الكلية الشاملة للتخطيط خاصة في مجال تكامل القطاع السياحي مع القطاعات األخرى المرتبطة به ، وغياب التخطيط 

وعدم وض���وح دور الوزارة المختص���ة في اإلش���راف والمتابعة لهذه المش���روعات أثناء التنفيذ وبعد اإلنجاز، وض���عف التنس���يق بين بعيد المدى 
الوحدات الحكومية لتنظيم وتزامن األولويات بينها مما يؤدي إلى ص���عوبة تنفيذ المخطط وبالتالي تأخر اإلنجاز، وعدم وجود س���ياس���ة واض���حة 

ية، وقلة الموارد المالية المعتمدة لوزارة الس��ياحة لتنفيذ الخدمات الس��ياحية والترويج مقارنة باألهمية االقتص��ادية لتخص��يص األراض��ي الس��ياح
المأمولة للقطاع، وقلة وعي المجتمع بالقطاع الس���ياحي وتخص���ص���اته والتي تؤثر س���لبا في نمو القطاع واس���تغالل الفرص الوظيفية المتوفرة ( 

  . )Orrell, 2012 & ٢٠٠٦  رياض ، 

ومعوقات تتعلق  ويرى البعض أن معوقات الس����ياحة الداخلية تض����م معوقات تتعلق بالجوانب االجتماعية والثقافية والعادات والتقاليد.
ياس�������ات. ومعوقات تتعلق بالتراخيص والتص�������اريح.بالقوانين واألنظمة واإلجر ومعوقات تتعلق  اءات والمتطلبات ، ومعوقات تتعلق بالس������

  ومعوقات تتعلق بالموس�����مية. ومعوقات تتعلق بالتمويل. ومعوقات تتعلق بالقوى العاملة والعاملين والعمل والتوظيف والوظائف. باالس�����تثمار.
الذى يتطلب إيجاد حلول لها وتذليلها، توفيرا للمناخ الس����ياحي المالئم لألنش����طة الس����ياحية المختلفة دعما  ومعوقات تتعلق بالبنية التحتية ، األمر

لص���ناعة الس���ياحة وتنميتها لتص���ل إلى مس���تويات متقدمة في هذا المجال ولتص���بح قطاعاً رائداً يس���هم في زيادة الدخل القومي وتنويع مص���ادره 
ويعد تخلف النقل الس������ياحي أحد معوقات .  Severt, & Rutkowski, 2011)& ٢٠٠٧ الغامدى ، وإيجاد فرص عمل لمواطني هذا البلد (

ية مالس������ياحة الداخلية ، ألنه علي الرغم من تنمية قطاع النقل تنمية مش������هودة في اآلونة االخيرة إال أن ثمة مالحظات خطيرة تعرقل جهود التن
وغلبة المطارات المحلية عليها مما يعوق استقبالها المباشر  ،ها ضآلة شبكة النقل الجوي عامةالسياحية سواء للسياحة الدولية أو الداخلية أخطر

 ،فيما بين معظم المواني وجل المطارات المحلية دون المرور بالقاهرة او االسكندرية مثال للطائرات العمالقة ، وانعدام  االنتقال الجوي المباشر
. وانعدام طرق ورحالت النقل البحري علي طول سواحل مصر فيما بين المنتجعات الصيفية أو قتها علي السياحمما يطيل مدة الرحلة ويزيد مش

. وسوء حال معظم الطرق البرية المرصوفة الخادمة لمعظم المزارات السياحية من حيث ضيقها وكثرة الشتوية علي البحرين المتوسط واالحمر
   ) .٢٠٠٩وقلة لوحاتها اإلرشادية وانعدامها في أغلب الحاالت (محمد ،  مطباتها وتقاطعاتها وكثرة انعطافها

لبيات الس�����ياحة الداخلية كأحد معوقاتها فى عدم المعرفة بالقواعد العامة المتبعة فى الفنادق والقرى الس�����ياحية مثل مواعيد وتتمثل س�����
ندق ، وكذا اص������طحاب الحيوانات األليفة إلى الفنادق والقرى التس������كين ومواعيد المغادرة ، وعدم دخول مأكوالت ومش������روبات من خارج الف

سياحية ، وأن الفندق غير مسئول عن فقدان األشياء الثمينة وذلك ألن الفندق يوفر خزنة مجانا للنزالء أثناء اإلقامة وطول الوقت الذى يأخذه   .ال
 النزيل المص����رى فى إجراءات التس����كين ، وكذلك االعتقاد الس����ائد عند الكثيرين بأن المعاملة والخدمة المقدمة إلى الس����ائح األجنبى أفض����ل من

اص����ة باس����تخدام حمامات وعدم اتباع التعليمات الخ  .كما أن مفهوم ثقافة البوفيه المفتوح عند البعض س����يئة جدا  .المقدمة إلى نظيره المص����رى
ة فالس�����باحة وذلك بالنزول إلى الحمام بالمالبس غير المعدة لذلك كذلك س�����وء التعامل مع الممتلكات الخاص�����ة بالفندق من متعلقات وأثاثات الغر

  .)٢٠٠٨،  لفندقية ( الديبواألدوات التى يستعملها النزالء وكذا الحدائق الخاصة بالفندق مما يترتب عليه حدوث خسائر مالية تتحملها المنشأة ا

بينما يش��ير البعض الى العوامل التى تعوق تدفق حركة الس��ياحة الداخلية ، ومنها عدم التعاون على مس��توى أجهزة الس��ياحة الرس��مية 
باء ثرة األعوغير الرس��مية فى إطار تنش��يط الس��ياحة الداخلية ، وإنخفاض متوس��ط دخل األس��رة المص��رية وض��يق الموارد المالية لألفراد مع ك
باالض��افة . والمس��ئوليات، باإلض��افة إلى إرتفاع األس��عار والنفقات ، مما يجعل العوامل المادية أكثر العوامل إعاقة لتدفق حركة الس��ياحة الداخلية
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 د/ حسام الدين حسين ابراهيم
 الدراسات السياحية قسم

 المعهد العالى للسياحة والفنادق باالسكندرية (ايجوث)
 الملخص 

لداخلية ، اترتبط األنشطة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراسية بنشاط السياحة الداخلية ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة 
تبذله الجامعات والمعاهد العليا من جهوداً مكثفة لتفعيل مختلف األنش���طة الطالبية ، اال أن هناك قص���ورا  واض���حا  فى برامج وعلى الرغم مما 

سياحة من جهة ، وقصورا  فى تفعيل األنشطة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب من ج ة هسياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات ال
ومن ثم ،  ٢٠١١يناير  ٢٥عد أحد الس��بل األس��اس��ية لتنمية الس��ياحة الداخلية فى ظل األزمات التى تعانى منها الس��ياحة بعد ثورة أخرى ، والتى ت

تعزيز الس��ياحة الداخلية وتنش��يطها من خالل عمل مهني يس��تهدف جيل المس��تقبل وتعريفه بمعالم بلده التراثية والتاريخية تض��ح ض��رورة  أهمية 
وقد تم إختبار فروض الدراس����ة النظرية من خالل دراس����ة ميدانية على عينة من الطالب وكذلك  .تعزيز روح االنتماء والوالء لهوالعمرانية ، و

 .على عينة من شركات السياحة فى محافظة االسكندرية ، للتأكد من نتائج الدراسة النظرية  

 مية السياحية  .، التنالسياحة الداخلية ، األنشطة الطالبية الكلمات الرئيسية:

............................................................................................................................. ................................... 
 مقدمـة 

ية الة الركود التى تعانى منها وانخفاض معدالت السياحة الخارجتعتبر السياحة الداخلية وسيلة لتعويض المنشآت السياحية عن خسائرها بسبب ح
وكذلك االعتص���امات وحالة االنفالت األمنى التى تش���هدها ، ألدنى مس���توياتها ، ومع االرتفاع المبالغ فيه فى أس���عار الخدمات واالقامة الفندقية 

سياحة ركودا ملحوظا، ٢٥مصر حاليا منذ قيام ثورة  شهد قطاع ال سياحية، وتسريحا للعمالة المدربة فى  يناير ، ي وانخفاضا فى أعداد األفواج ال
وقد أكدت العديد من الدراس��ات على أن تش��جيع الس��ياحة الداخلية له مردود  ظل االنحس��ار الس��ياحى الذى تش��هده المنش��آت الس��ياحية فى مص��ر .

ى العمالة المدربة الموجودة ، وزيادة حصيلة الضرائب بكل أنواعها اقتصادى يتمثل فى زيادة نسبة االشغال الفندقى، مما يساعد على الحفاظ عل
 ٢٧وإيجاد فرص عمل مباش��رة وغير مباش��رة مرتبطة بص��ناعة الس��ياحة ، خاص��ة أن الرواج الس��ياحى يؤدى بالض��رورة الى رواج أكثر من 

 االعتزاز بتراثه ويحفز الرغبة لديه فى الحفاظ علىوله أيض�ا مردود س�ياس�ى يتمثل فى تنمية الش�عور باالنتماء لدى المواطن و -ص�ناعة إخرى 
وقد أكدت كل الدراس����ات والتقارير الص����ادرة من المنظمات األكاديمية ومنظمة  ).& Girod, 2009 ٢٠١٢الوطن وتأكيد الوالء له ( أحمد ، 

ما  لة ، وأنها تسهم فى الدخل القومى بنسبة تفوقالسياحة العالمية أن السياحة الداخلية هى الضامن الرئيسى الستقرار صناعة السياحة فى أى دو
شارك فيها كل مؤسسا شدة لفتح هذا الملف فى إطار منظومة متكاملة ت سياحة المصرية مدعوة ب سياحة الوافدة. ولهذا فان وزارة ال سهم به ال  تت

أهمية السياحة الداخلية ومع  شيط السياحة الداخلية.الدولة ، وتوفر جميع النفقات غير الضرورية من ميزانية التنشيط لدعم كل ما هو مطلوب لتن
ل إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً من جهة ، وأزمات السياحة المصرية من جهة أخرى تتضح ضرورة التركيز على تنمية السياحة الداخلية من خال

 ى يزاولها الطلبة فى جميع المؤس����س����ات التعليمية بمختلفتوفير أدوات غير تقليدية يمكن من خاللها تنمية الس����ياحة الداخلية ومنها األنش����طة الت
 مراحلها ، والتى تش������كل مجاال اليس������تهان به فى ظل تفعيله وتوجيهه لذلك ، حيث أنها ال تقل أهمية عن الس������ياحة الدولية بل تتوازى معها فى

 )  ٢٠٠٨دولية نتيجة لألزمـات ( قمر، األهميـة كما أنها بمثابة صمـام أمان وخط دفاع ثانى ضد أى ركود فى حركة السياحة ال

ويتطلب ذلك أن تكون تنمية السياحة الداخلية أحد أركان مفهوم التنمية السياحية الذي تعمل الحكومة على ترسيخه ، ومن ثم مراجعة 
لف ترويجية وتسويقية تستهدف مختالسياسات الهادفة إلى تنشيطها ، وتركيز الجهود على إقامة المرافق األساسية ، والعمل على إقامة حمالت 

ن أفئات الس���ياح المحليين ، وزيادة المرافق الس���ياحية وتنويع منتجاتها لتكون أس���عارها في المتناول وال تس���تهدف فقط الس���ائح الخارجي . كما 
ية   ( عبد الس�����ميع ، خارطة االس�����تثمار الس�����ياحي التي تقوم وزارة الس�����ياحة باإلش�����راف عليها يجب أن تراعي متطلبات الس�����ياحة الداخل

٢٠١٢Aksu, A. & Koksal, C., 2005 & وض���رورة قيام ش���ركات الس���ياحة المص���رية بتنظيم برامج لألماكن الس���ياحية المختلفة فى . (
 مصر بأسعار مناسبة ، واإلهتمام بتخطيط السياحة الداخلية من خالل وضع خطط تسويقية تنشيطية للسياحة الداخلية مقسمة على عدة محاور،

أهمها خطط خاصة بالسياحة الطالبية لشباب المدارس والمعاهد والجامعات من خالل عمل رحالت للشباب الجامعى وتالميذ المدارس بأسعار 
مخفض���ة لتش���جيعهم على التعرف على حض���ارة بلدهم ، مع تنظيم رحالت مجانية للمتفوقين واألوائل لزيارة األماكن الس���ياحية داخل مص���ر 

ولتدريبهم على الس���لوك الس���ياحى المنض���بط أثناء زيارة اآلثار والمعالم التاريخية ، وكيفية اإللتزام بالنظافة  تفوقهم وتميزهم ، كمكافأة لهم على
 ).٢٠٠٨والنظام وإحترام المزارات وحسن معاملة السائح األجنبى (موسى ، 

الس������ياحة الداخلية من خالل الحفالت والمؤتمرات وترتبط األنش������طة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراس������ية بنش�������اط 
الترفيهى ووالمهرجانات الطالبية وكذلك الرحالت ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة الداخلية، وتنشيط ثقافتها ، ونشر الوعى الثقافى 

ف األنش���طة الطالبية ، والتى تش���مل النش���اط الثقافي والعلمي ، وتبذل الجامعات والمعاهد العليا جهوداً مكثفة من أجل تفعيل مختل بين المواطنين
شاط نواالجتماعي والرحالت الداخلية والخارجية وخدمة البيئة والمشاركة في أسابيع التوعية العامة ، والنشاط الرياضي ، والنشاط الكشفي ، و

ج سياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات السياحة من جهة وتتمثل المشكلة البحثية فى القصور الواضح فى برام الجوالة والنشاط الفني .
فى ظل عدم التفعيل الكافى لألنش���طة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب فى جميع المؤس���س���ات التعليمية فى مص���ر من جهة أخرى ، كأحد 

، مع األخذ في االعتبار ض����رورة إزالة كل  ٢٠١١ناير ي ٢٥الس����بل األس����اس����ية لتنمية الس����ياحة الداخلية وما تتعرض له من أزمات بعد ثورة 
برامج للرحالت السياحية تقوم وتشرف عليه ، ومن ثم ضرورة وجود  المعوقات التي تحد من مساهمة الطالب في هذه األنشطة بمختلف أنواعها

جية نش�����طة الترويالى أنه لم يكن لإلعالم المرئى تأثير واض�����ح على األفراد فيما يتعلق بممارس�����ة النش�����اط الس�����ياحى ، والتوجد عالقة بين األ
وقلة الوعى السياحى بأهمية . والتسويقية ألجهزة السياحة الرسمية وغير الرسمية وبين إقبال المواطنين نحو حركة السياحة والسفر داخل بلدهم

( أبورمان ، أبو  وجود خطط تس��ويقية وتنش��يطية خاص��ة بالس��ياحة الداخليةوعدم ,الس��ياحة الداخلية ومزاياها اإلجتماعية والثقافية والص��حية ، 
ويعد ارتفاع أس��عار الطيران الداخلي إحدى العقبات الرئيس��ية أمام تنش��يط الس��ياحة الداخلية ، حيث أن الدراس��ات االقتص��ادية  ).٢٠٠٩رمان ، 

والبد من  جنيه، كما هو الوض����ع حاليًا.  ١٨٠٠إلى  ١٧٠٠جنيه، وليس من  ٦٠٠و ٥٠٠أكدت أن الس����عر العادل للطيران الداخلي يتراوح بين 
 فتح الباب أمام االس��تثمارات الخاص��ة في قطاع الطيران الداخلي لتنش��يط الس��ياحة بمص��ر، وتخفيض أس��عار االنتقال بين المحافظات، مع اقتراح

 http://www.elmogaz.com/node/14670( أكتوبر، ونشر ثقافة السفر بين المصريين. ٦إنشاء مطار خاص بالسياحة الداخلية بمدينة 
5 accessd 8/4/2014(  

   أهمية تنمية السياحة الداخلية
لقلة احتياجاتها من االس������تثمارات المالية النادرة ، من جهة ثم تدعيمها التنمية  ، تبدأ التنمية الس������ياحية باالعتماد الكبير علي الس������ياحة الداخلية

 .ولهذا ينبغي أن تعتمد علي األقاليم المتطورة  والمتحض���رة في المقام األول كالقاهرة الكبري واالس���كندرية في مص���ر .أخرياالقليمية من جهة 
وثمة مبررات عدة تبرر أهمية التنمية السياحية بصفة عامة ، والداخلية  ،الرتفاع مستويات الدخل والوعي بها فضال عن ارتفاع كثافتها السكانية 

صحح . وأنها تخاصة منها أنها أداة مناسبة لتحويل المجتمعات النامية كمصر من مجتمعات زراعية تقليدية إلي مجتمعات متحضرة راقيةبصفة 
سياحيا تصديريا جديدا تهيمن بمفردها صادرات من خالل تقديمها منتجا ا ساعية للتقدم بتنويع ال صادرات في البلدان ال لي ع االختالل في هيكل ال

. حيث أن زيادة االيرادات الس���ياحية تمثل مص���درا حيويا من مص���ادر الدخل القومي من العمالت الص���عبة فتس���هم بذلك في دعم ه داخلهاأس���عار
وتعمل تنمية الس���ياحة الداخلية علي توليد   .)Devine, Baum, & Hearns, 2009& ٢٠١١( بكر،    ميزان المدفوعات وس���د العجز فيه

تي وتشمل فرص العمل ال والعمالة غير المباشرة .العمالة المباشرة في الفنادق والمطاعم السياحية ووكاالت السفر وغيرها أنواع من العمالة هي
،  لسياحيوالعمالة التي تتولد نتيجة لإلنفاق ا .الخ ....تتولد في القطاعات التي يعتمد عليها القطاع السياحي كالزراعة والصناعة في توريد الطعام

وفرص��ة عمل غير مباش��رة في القطاعات األخري  ،فرص��ة عمل مباش��رة ٢ـ������� ١٬٧وقد أثبتت الدراس��ات أن كل غرفة فندقية يتولد عنها ما بين
أبو  (.فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لكل غرفة فندقية ٣ـ����� ٢٬٧مما يعني أن النشاط السياحي الفندقي يولد ما بين .المرتبطة بالقطاع السياحي

كما تؤدى تنمية السياحة الداخلية إلي تطور وتنمية المناطق العمرانية الجديدة األقل حظا في . )Harrison, others, 2003&   ٢٠١٠رمان ، 
ن س���كاوإعادة توزيع ال التنمية ودفع عجلة التنمية االجتماعية وتس���اعد علي تطوير األماكن الريفية والص���حراوية كمطروح والقص���ير والعريش

وتدعم البنية االس��اس��ية وتحس��ن  .داخل الدولة عن طريق تنمية مناطق ومدن س��ياحية جديدة كما هو الحال في الس��احل الش��مالي وجنوب س��يناء
ق دكإنشاء الطريق الدولي السريع بالساحل الشمالي وشبكة الفنا ،مستواها ال سيما في مجاالت النقل واإليواء وشبكات المياه والصرف والكهرباء

& الرمض��ان ، ٢٠١٢( جامعة الحاج لخض��ر ،  وانش��اء مطارات دولية جديدة كما في ش��رم الش��يخ والغردقة واالقص��ر وغيرها .الخ ...الجديدة
 العائدأض����عاف الس����ياحة الدولية في أي دولة من حيث عدد الس����ياح و )التي يقوم بها ابناء الدولة داخل دولتهم ( والس����ياحة الداخلية  ).٢٠١٢

ورغم ذلك فهي مجهولة يجهلها أو يتجاهلها  .فهي علي مس����توي العالم تمثل عش����رة أمثال الس����ياحة الدولية من حيث عدد الس����ياح  .الس����ياحي
زن من حوهناك قدر كبير من الجهل الم .المس�ئولين والباحثين علي المس�توي القومي مع أنها العمود الفقري للتنمية الس�ياحية في الوقت الحاض�ر

 جانب الجهات المعنية بالس���ياحة والتنمية الس���ياحية في مص���ر بمزارات ومنتجعات س���ياحية تنفرد بها مص���ر وتفاخر بها منافس���يها ال تقل قيمتها
 السياحية كثيرا عن أهرامات الجيزة أو وادي الملوك والملكات باالقصر مثل أغلب المزارات السياحية في منطقة مصر الوسطي في بني سويف
والمنيا والفيوم من جهة ومحافظة مطروح من جهة أخري فهي تعج باآلثار النادرة التي ال يتس������ع المقام هنا لحص������رها ويندر أن يعرفها حتي 

 (Accessd7/3/2014http://gate.ahram.org.eg/News/473216.aspx)مصري . 

ويمكن تنمية الس��ياحة الداخلية  من خالل إدخال أنماط س��ياحية جديدة وعديدة من الس��هل جدا المنافس��ة فيها ، ومنها الطرق التاريخية 
خط س��ير رحلة س��يدنا إبراهيم عليه الس��الم في س��يناء ، وخط س��ير رحلة س��يدنا لوط عليه القديمة خاص��ة طرق االنبياء والعائالت المقدس��ة مثل 

س��نة ، وخط س��ير العائلة المقدس��ة التي س��ارت فيه لس��يدة مريم  ٤٠وخط س��ير خروج بني إس��رائيل ومنطقة بقائهم في س��يناء .ي س��يناءالس��الم ال
. وخط سير آل بيت رسول هللا محمد ـ������ صلي العذراء والسيد المسيح عليه السالم هربا من أورشليم إلي مصر في سيناء والدلتا ومصر الوسطي

. وخط سير اإلسكندر األكبر في مصر من شمالها الغربي حتي سيناء ومن مرسي مطروح إلي سيوة. م ـ������ ايام االضطهاد األمويهللا عليه وسل
وخط س���ير رمس���يس الثاني إلي مرس���ي مطروح حيث أقام له معبدا بها تحول اآلن الي أطالل تم تجميعها في مكان مغلق ال يراه إال كل ذي حظ 

. فأين خرائط هذه الطرق؟ وأين هذه الطرق علي أرض مص��ر ؟ وأين ومتي ن العاص وجيش��ه الفاتح لمص��ر إس��المياوخط س��ير عمرو ب  عظيم
وتشير التقارير الصادرة من منظمة السياحة العالمية أن دخل السياحة الداخلية يصل ألضعاف الدخل من  الترويج السياحي لها داخليا وخارجيا ؟

ة أن إس��هام الس��ياحة المحلية فى االقتص��اد أكبر بكثير من الس��ياحة الوافدة خاص��ة فى الدول المتقدمة وتش��كل ما الس��ياحة الدولية. وكش��فت المنظم
أضعاف السياحة الدولية وقد ضربت المنظمة فى تقريرها العديد من األمثلة لتثبت ان السياحة المحلية هى بمثابة القوة الحقيقية لهذه  ٥يقرب من 

أض���عاف الس���ياحة الوافدة وكندا وفرنس���ا الى الض���عفين وفى  ٧لمتحدة األمريكية يص���ل حجم إنفاق الس���ياحة الداخلية الى الدول فمثال الواليات ا
 .  (Dluzewska, 2008) اسبانيا والدنمارك وجنوب افريقيا تتساوى السياحة الداخلية مع الوافدة فى نسبة اإلنفاق

ا الجانب اإلعالمي بمنجزاتنا الحض��ارية ، فالكثير من األس��ر ال تعرف اكثر من وتتعدد أهداف تنش��يط الس��ياحة الداخلية ، ومن أبرزه
ق السياحية طالقرية أو المدينة التي تعيش فيها ، فإذا استطاعت السياحة الداخلية أن تجذب هذه األسر وتشدها الى المدن الداخلية والساحلية والمنا

جزاته الحض�������ارية الكثيرة والتي تعتبر معرفتها جزء من الثقافة الوطنية الهامة ، ومن ثم كان لذلك أكبر األثر في تعريف األفراد بوطنهم ومن
صبح ي يصبح األفراد وسائل إعالمية متحركة في هذا المجال. واألطفال الذين ينشأون داخل األسرة وينتقلون معها في رحالتهم السياحية الداخلية

اخلية س��لوكا دائما لهم بدال من الس��ياحة الخارجية التي تش��كل نوعا من التهديد الثقافي لبعض ذلك الس��لوك جزء من تكوينهم وتص��بح الس��ياحة الد
 قيمنا وسلوكياتنا والتي ذهب ضحيتها عدد من الشباب .

وتدور خطة قطاع الس���ياحة الداخلية خالل الفترة القادمة حول عدة محاور، متمثلة في األجندة الس���ياحية فلدينا خمس���ة وثالثون حدث 
احي س����نوي نحرص علي المش����اركة بهم ، فمثال المهرجانات كتعامد الش����مس علي وجه رمس����يس، واألحداث الرياض����ية كرالي الفراعنة، س����ي

 نوالثقافية كمهرجان األفالم الدولي، والمحور الثاني يتمثل في التركيز علي س�ياحة الس�فاري وان ندخلها ض�من أولويات المواطن المص�ري، ول

لعالجية لدورها الفعال من خالل وجود فنادق تعتمد علي كل مكوناتها من البيئة وتوفير الطاقة واس��تخدام الطاقات البديلة. أما نغفل عن الس��ياحة ا
المحور الثالث يرتكز علي زيادة الوعي الس����ياحي من خالل االتص����ال المباش����ر بالجماهير من خالل وس����ائل اإلعالم والمكاتب الس����ياحية لرفع 

 المواطنين بأهمية القطاع السياحى. مستوى الوعى لدى 

وتكمن أهمية تنمية الس��ياحة الداخلية في جوانب أهمها زيادة وعي المواطن باألهمية الس��ياحية لبلدهم بما فيها من مواقع جذب طبيعي 
ت لمجتمعات المحلية مع مقوماخالبة ومعالم أثرية وتاريخية ومواقع تراثية وذلك لتعميق االنتماء بالهوية الوطنية. وتوس������يع وزيادة تفاعل ا

ا هومواقع الجذب الس��ياحي. ويترتب على ذلك توجيه االهتمام والعناية بخص��ائص البيئة الس��ياحية والحفاظ على نظافة المواقع الس��ياحية وص��يانت
لنشاط قاعدة التطور السياحي ومحرك ا وحمايتها استناداً إلى عوامل االستدامة وتحقيق التكامل بين السياحة الدولية والسياحة الداخلية باعتبارهما

 االقتص��ادي. مما يؤدي إلى تحقيق المزيد من االنتعاش االقتص��ادي في مناطق التنمية الس��ياحية من خالل توس��يع المش��اريع والمرافق الس��ياحية
ناعات توس�ع الس�ياحي وتنش�يط الص�وزيادة االس�تثمارات الس�ياحية في المرافق والخدمات الس�ياحية وتوفير المزيد من فرص العمل في مناطق ال

 التقليدية واليدوية التي تعكس أشكال وأنواع التراث المحلي.

وإذا نش���طت الس���ياحة الداخلية فان المس���تقبل المنظور كفيل بتطور ص���ناعة الس���ياحة ورس���وخ تقاليدها لدى الفئة التي تقدم الخدمات 
ت السياحية وتالفي العديد من العوائق التي تقف أمام نمو النشاط السياحي مما يحول السياحية في الداخل وهذا بدوره كفيل بحل كثير من المشكال

،  هدون تحقيق أهدافه .ومن األهداف الكبيرة التي ينبغي ان توظف الس������ياحة لتحقيقها التعريف بالوطن (الكيان كله فكرة عقيدته نظامه ، تطور
 حمالت اإلعالمية المنظمة ويحقق من خالل السياحة . مواقعه االجتماعي) وهذا الهدف قد تعجز عن تحقيقه ال

السياحيةالسياحة الداخلية والثقافة

مجملها  في تمثل التي واالتجاهات        والقيم، لمهاراتوا فاهىيملموا والمعلومات المعارف من لقدر الفرد الس��ياحية بأنها امتالك الثقافة تعرف
المؤسسات  مع والتعامل والتنظيم للتخطيط الالزمة العمليات وكذلك المظاهر السياحية ، كل نحو رشيدا سياحيا سلوكا يسلك لكي خلفية مناسبة

 .  (Frent, 2009) والسياح السياحية واألماكن

 الدولة علىو ووجدانيا؛ مهارتيا معرفيا متكاملة عملية السياحية الثقافة حيث تعد مجموعة من المبادئ  على وتقوم -:السياحية الثقافة مبادئ -أ
 خطط السياحية ؛ وإقامة الثقافة برامج تنفيذ الهيئات والمؤسسات في األفراد؛ ومشاركة لدى السياحية الثقافة بتنمية يهتموا أن ومؤسساتها

للمجتمع  واالجتماعية الثقافية بالجوانب تهتم السياحية لثقافةواالتنمية ؛  عجلة لدفع السياحية للثقافة الشاملة التنمية ببرامج خاصة مستقبلية
 فيالمثقفين و المجتمع أفراد للفرد ؛ وإشراك أفضل سياحية ثقافة أجل من مستقبلية بها ؛  وتبنى نظرة واالهتمام  البيئة على المحافظةو ؛

 ) . Eijgelaar, Peeters, .& Piket, 2008&  ٢٠٠٤السياحية ( الرحيمى ،   الثقافة تنمية برامج إعداد

 الثقافة تعمل والتي الحض����اري، تراثها هي دولة التاريخية ألي حيث أن الذاكرة التراث وتنمية فهم في تكمن :الس����ياحية فةالثقا أهمية -ب
 لدى الوعي وزيادة أمثل ، بطريقة واس����تغالله  عليه المحافظة وكيفية ،ه ب المجتمع تعريف من تنميته والمحافظة عليه على الس����ياحية

 خالل من وذلك محليا ودوليا، المجتمع، أفراد المعلومات والمفاهيم لجميع تقدم ص��ارتحيث  الس��ياحية الثقافة بأهميته  وعالمية المجتمع
التغيير  من خالل إالال يمكن أن تحدث  والتي االجتماعية، العالقاتنماط أ في التغيير للتغيير وض��رورة المجتمع العولمة واحتياج ظاهرة

 مس��توى التغيير ، ورفع هدفها والتي بالفرد ، المحيطة البيئة مع تتماش��ى جديدة ، وتقاليد قيم وإحالل،  واالقتص��ادي الثقافي االجتماعي،
 لتنمية برامج في إعداد الجماهير  ومشاركة السياحية التنمية خطط وتنفيذ إلعداد فهى ضرورية اجتماعي نشاط السياحية الثقافةو المعيشة

 .) ٢٠٠٧( الهمالى ،  السياحية الثقافة

 ال )العالمية السياحة منظمة ينقوان( العادية أنظمتها في السياحة أن ومع ، ثقافية معوقات  -:المجتمع في السياحية الثقافة نشر معوقات-جـ������ 
 العربي المجتمع ثقافة في فيها الكثير من المعانى غير المرغوب  تش��كل مازالت الس��ياحة أن إال واألخالق والثقافات، القيم مع تتعارض

سياحية الثقافة إلى تسيء اجتماعية ومن المعوقات االجتماعية التي بعينه. ومعوقات مجتمعا  وليس كله سائح( بالغيير االختالط عدم ال  )ال
 ً ً  منه والمطالبة باالبتعاد وتقاليدنا عاداتنا على خوفا  في والتعامل للتغيير الس���لبي، جالبة أنها اعتبارات على الس���ياحية المنش���آت عن كليا

 الس���ياحة ميةهبأ الكافية التوعية عدم -.)الس���ائح( الغير ش���يئا عن يعرفون ال أنفس���هم منغلقين على أش���خاص مع التعامل مجال الس���ياحة
 ..  (Lamier, 2010 )األسر دون لألفراد سوى تكون الممتع المعناها ب السياحة أن إلى القاصرة والنظرة األسرية السياحة وخاصة

 الجميع مسئولية السياحية الثقافة كون من انطالقا -:السياحية لدعم السياحة الداخلية  الثقافة تنمية مسئولية عاتقها على يقع التي المؤسسات -د
اتجاهات  تشكيل على مسئولة و سلوكه، على مباشرة بصورة تؤثر التي فهي فرد، ألي الحقيقية المدرسة األسرة تعد :األسرة-:وتتمثل فى
 السياحة عن والشباب األطفال ايجابية لدى وقيم اتجاهات تنمية خالل من السياحية الثقافة كبيرتنمية و مهم دور فلألسرةوعليه  الناشئين ،

وعدم  استقبالهم وحسن السائحين مع التعامل كيفية األفراد إكساب خالل من أيضا تربوي دور لألسرة كما والمجتمع، الفرد وفائدتهاعلى
 خالل من: التربويةالمؤسساتو الجامعات .والبيئية السياحية المكتسبات على بالمحافظة الحضاري السلوك نميةوت ثقافتهم، في االنصهار

بالتًربية  يعرف ما خالل والجامعات من المدارس طالب لدى الس���ياحية الثقافة لتنمية التدريس طرق وتنويع والمواد الدراس���ية، المناهج
 إعداد خالل من الجامعة طالب لدى السياحية الثقافة وتنمى. السائحين مع التعامل حسن ضرورة تعليمهم إلى باإلضافة الثقافات، متعددة
 الثقافة تعمل كما الجمعيات، المؤتمرات، والمحاضرات، خالل الندوات، من كذلك المقررات، ضمن إدراجها خالل من أو خاصة برامج

 أفراد بين واألخالقية والمبادئ الدينية القيم غرس خالل الش���عوب من بين ريالفك والص���راع التص���ادم، تجنب على الس���ليمة الس���ياحية
 الس��ياحية البرامج إعطاء من البد فإنه المواطن لدى الس��ياحي الوعي قاعدة وانتش��ار لتوس��يع: اإلعالموس��ائل .خاص��ة والش��باب المجتمع

ً  التنمية قض���ايا تتناول التي البرامج وتناول  .واإلذاعية التلفزيونية البرامج في والنوع الكم حيث من أكبر اهتمام المتخص���ص���ة  عموما
  .الشاملة التنمية هذه من جزء السياحة أن اعتبار على خاصة السياحية والقضايا
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 المعهد العالى للسياحة والفنادق باالسكندرية (ايجوث)
 الملخص 

لداخلية ، اترتبط األنشطة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراسية بنشاط السياحة الداخلية ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة 
تبذله الجامعات والمعاهد العليا من جهوداً مكثفة لتفعيل مختلف األنش���طة الطالبية ، اال أن هناك قص���ورا  واض���حا  فى برامج وعلى الرغم مما 

سياحة من جهة ، وقصورا  فى تفعيل األنشطة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب من ج ة هسياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات ال
ومن ثم ،  ٢٠١١يناير  ٢٥عد أحد الس��بل األس��اس��ية لتنمية الس��ياحة الداخلية فى ظل األزمات التى تعانى منها الس��ياحة بعد ثورة أخرى ، والتى ت

تعزيز الس��ياحة الداخلية وتنش��يطها من خالل عمل مهني يس��تهدف جيل المس��تقبل وتعريفه بمعالم بلده التراثية والتاريخية تض��ح ض��رورة  أهمية 
وقد تم إختبار فروض الدراس����ة النظرية من خالل دراس����ة ميدانية على عينة من الطالب وكذلك  .تعزيز روح االنتماء والوالء لهوالعمرانية ، و

 .على عينة من شركات السياحة فى محافظة االسكندرية ، للتأكد من نتائج الدراسة النظرية  

 مية السياحية  .، التنالسياحة الداخلية ، األنشطة الطالبية الكلمات الرئيسية:

............................................................................................................................. ................................... 
 مقدمـة 

ية الة الركود التى تعانى منها وانخفاض معدالت السياحة الخارجتعتبر السياحة الداخلية وسيلة لتعويض المنشآت السياحية عن خسائرها بسبب ح
وكذلك االعتص���امات وحالة االنفالت األمنى التى تش���هدها ، ألدنى مس���توياتها ، ومع االرتفاع المبالغ فيه فى أس���عار الخدمات واالقامة الفندقية 

سياحة ركودا ملحوظا، ٢٥مصر حاليا منذ قيام ثورة  شهد قطاع ال سياحية، وتسريحا للعمالة المدربة فى  يناير ، ي وانخفاضا فى أعداد األفواج ال
وقد أكدت العديد من الدراس��ات على أن تش��جيع الس��ياحة الداخلية له مردود  ظل االنحس��ار الس��ياحى الذى تش��هده المنش��آت الس��ياحية فى مص��ر .

ى العمالة المدربة الموجودة ، وزيادة حصيلة الضرائب بكل أنواعها اقتصادى يتمثل فى زيادة نسبة االشغال الفندقى، مما يساعد على الحفاظ عل
 ٢٧وإيجاد فرص عمل مباش��رة وغير مباش��رة مرتبطة بص��ناعة الس��ياحة ، خاص��ة أن الرواج الس��ياحى يؤدى بالض��رورة الى رواج أكثر من 

 االعتزاز بتراثه ويحفز الرغبة لديه فى الحفاظ علىوله أيض�ا مردود س�ياس�ى يتمثل فى تنمية الش�عور باالنتماء لدى المواطن و -ص�ناعة إخرى 
وقد أكدت كل الدراس����ات والتقارير الص����ادرة من المنظمات األكاديمية ومنظمة  ).& Girod, 2009 ٢٠١٢الوطن وتأكيد الوالء له ( أحمد ، 

ما  لة ، وأنها تسهم فى الدخل القومى بنسبة تفوقالسياحة العالمية أن السياحة الداخلية هى الضامن الرئيسى الستقرار صناعة السياحة فى أى دو
شارك فيها كل مؤسسا شدة لفتح هذا الملف فى إطار منظومة متكاملة ت سياحة المصرية مدعوة ب سياحة الوافدة. ولهذا فان وزارة ال سهم به ال  تت

أهمية السياحة الداخلية ومع  شيط السياحة الداخلية.الدولة ، وتوفر جميع النفقات غير الضرورية من ميزانية التنشيط لدعم كل ما هو مطلوب لتن
ل إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً من جهة ، وأزمات السياحة المصرية من جهة أخرى تتضح ضرورة التركيز على تنمية السياحة الداخلية من خال

 ى يزاولها الطلبة فى جميع المؤس����س����ات التعليمية بمختلفتوفير أدوات غير تقليدية يمكن من خاللها تنمية الس����ياحة الداخلية ومنها األنش����طة الت
 مراحلها ، والتى تش������كل مجاال اليس������تهان به فى ظل تفعيله وتوجيهه لذلك ، حيث أنها ال تقل أهمية عن الس������ياحة الدولية بل تتوازى معها فى

 )  ٢٠٠٨دولية نتيجة لألزمـات ( قمر، األهميـة كما أنها بمثابة صمـام أمان وخط دفاع ثانى ضد أى ركود فى حركة السياحة ال

ويتطلب ذلك أن تكون تنمية السياحة الداخلية أحد أركان مفهوم التنمية السياحية الذي تعمل الحكومة على ترسيخه ، ومن ثم مراجعة 
لف ترويجية وتسويقية تستهدف مختالسياسات الهادفة إلى تنشيطها ، وتركيز الجهود على إقامة المرافق األساسية ، والعمل على إقامة حمالت 

ن أفئات الس���ياح المحليين ، وزيادة المرافق الس���ياحية وتنويع منتجاتها لتكون أس���عارها في المتناول وال تس���تهدف فقط الس���ائح الخارجي . كما 
ية   ( عبد الس�����ميع ، خارطة االس�����تثمار الس�����ياحي التي تقوم وزارة الس�����ياحة باإلش�����راف عليها يجب أن تراعي متطلبات الس�����ياحة الداخل

٢٠١٢Aksu, A. & Koksal, C., 2005 & وض���رورة قيام ش���ركات الس���ياحة المص���رية بتنظيم برامج لألماكن الس���ياحية المختلفة فى . (
 مصر بأسعار مناسبة ، واإلهتمام بتخطيط السياحة الداخلية من خالل وضع خطط تسويقية تنشيطية للسياحة الداخلية مقسمة على عدة محاور،

أهمها خطط خاصة بالسياحة الطالبية لشباب المدارس والمعاهد والجامعات من خالل عمل رحالت للشباب الجامعى وتالميذ المدارس بأسعار 
مخفض���ة لتش���جيعهم على التعرف على حض���ارة بلدهم ، مع تنظيم رحالت مجانية للمتفوقين واألوائل لزيارة األماكن الس���ياحية داخل مص���ر 

ولتدريبهم على الس���لوك الس���ياحى المنض���بط أثناء زيارة اآلثار والمعالم التاريخية ، وكيفية اإللتزام بالنظافة  تفوقهم وتميزهم ، كمكافأة لهم على
 ).٢٠٠٨والنظام وإحترام المزارات وحسن معاملة السائح األجنبى (موسى ، 

الس������ياحة الداخلية من خالل الحفالت والمؤتمرات وترتبط األنش������طة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراس������ية بنش�������اط 
الترفيهى ووالمهرجانات الطالبية وكذلك الرحالت ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة الداخلية، وتنشيط ثقافتها ، ونشر الوعى الثقافى 

ف األنش���طة الطالبية ، والتى تش���مل النش���اط الثقافي والعلمي ، وتبذل الجامعات والمعاهد العليا جهوداً مكثفة من أجل تفعيل مختل بين المواطنين
شاط نواالجتماعي والرحالت الداخلية والخارجية وخدمة البيئة والمشاركة في أسابيع التوعية العامة ، والنشاط الرياضي ، والنشاط الكشفي ، و

ج سياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات السياحة من جهة وتتمثل المشكلة البحثية فى القصور الواضح فى برام الجوالة والنشاط الفني .
فى ظل عدم التفعيل الكافى لألنش���طة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب فى جميع المؤس���س���ات التعليمية فى مص���ر من جهة أخرى ، كأحد 

، مع األخذ في االعتبار ض����رورة إزالة كل  ٢٠١١ناير ي ٢٥الس����بل األس����اس����ية لتنمية الس����ياحة الداخلية وما تتعرض له من أزمات بعد ثورة 
برامج للرحالت السياحية تقوم وتشرف عليه ، ومن ثم ضرورة وجود  المعوقات التي تحد من مساهمة الطالب في هذه األنشطة بمختلف أنواعها

لعالجية لدورها الفعال من خالل وجود فنادق تعتمد علي كل مكوناتها من البيئة وتوفير الطاقة واس��تخدام الطاقات البديلة. أما نغفل عن الس��ياحة ا
المحور الثالث يرتكز علي زيادة الوعي الس����ياحي من خالل االتص����ال المباش����ر بالجماهير من خالل وس����ائل اإلعالم والمكاتب الس����ياحية لرفع 

 المواطنين بأهمية القطاع السياحى. مستوى الوعى لدى 

وتكمن أهمية تنمية الس��ياحة الداخلية في جوانب أهمها زيادة وعي المواطن باألهمية الس��ياحية لبلدهم بما فيها من مواقع جذب طبيعي 
ت لمجتمعات المحلية مع مقوماخالبة ومعالم أثرية وتاريخية ومواقع تراثية وذلك لتعميق االنتماء بالهوية الوطنية. وتوس������يع وزيادة تفاعل ا

ا هومواقع الجذب الس��ياحي. ويترتب على ذلك توجيه االهتمام والعناية بخص��ائص البيئة الس��ياحية والحفاظ على نظافة المواقع الس��ياحية وص��يانت
لنشاط قاعدة التطور السياحي ومحرك ا وحمايتها استناداً إلى عوامل االستدامة وتحقيق التكامل بين السياحة الدولية والسياحة الداخلية باعتبارهما

 االقتص��ادي. مما يؤدي إلى تحقيق المزيد من االنتعاش االقتص��ادي في مناطق التنمية الس��ياحية من خالل توس��يع المش��اريع والمرافق الس��ياحية
ناعات توس�ع الس�ياحي وتنش�يط الص�وزيادة االس�تثمارات الس�ياحية في المرافق والخدمات الس�ياحية وتوفير المزيد من فرص العمل في مناطق ال

 التقليدية واليدوية التي تعكس أشكال وأنواع التراث المحلي.

وإذا نش���طت الس���ياحة الداخلية فان المس���تقبل المنظور كفيل بتطور ص���ناعة الس���ياحة ورس���وخ تقاليدها لدى الفئة التي تقدم الخدمات 
ت السياحية وتالفي العديد من العوائق التي تقف أمام نمو النشاط السياحي مما يحول السياحية في الداخل وهذا بدوره كفيل بحل كثير من المشكال

،  هدون تحقيق أهدافه .ومن األهداف الكبيرة التي ينبغي ان توظف الس������ياحة لتحقيقها التعريف بالوطن (الكيان كله فكرة عقيدته نظامه ، تطور
 حمالت اإلعالمية المنظمة ويحقق من خالل السياحة . مواقعه االجتماعي) وهذا الهدف قد تعجز عن تحقيقه ال

السياحيةالسياحة الداخلية والثقافة

مجملها  في تمثل التي واالتجاهات        والقيم، لمهاراتوا فاهىيملموا والمعلومات المعارف من لقدر الفرد الس��ياحية بأنها امتالك الثقافة تعرف
المؤسسات  مع والتعامل والتنظيم للتخطيط الالزمة العمليات وكذلك المظاهر السياحية ، كل نحو رشيدا سياحيا سلوكا يسلك لكي خلفية مناسبة

 .  (Frent, 2009) والسياح السياحية واألماكن

 الدولة علىو ووجدانيا؛ مهارتيا معرفيا متكاملة عملية السياحية الثقافة حيث تعد مجموعة من المبادئ  على وتقوم -:السياحية الثقافة مبادئ -أ
 خطط السياحية ؛ وإقامة الثقافة برامج تنفيذ الهيئات والمؤسسات في األفراد؛ ومشاركة لدى السياحية الثقافة بتنمية يهتموا أن ومؤسساتها

للمجتمع  واالجتماعية الثقافية بالجوانب تهتم السياحية لثقافةواالتنمية ؛  عجلة لدفع السياحية للثقافة الشاملة التنمية ببرامج خاصة مستقبلية
 فيالمثقفين و المجتمع أفراد للفرد ؛ وإشراك أفضل سياحية ثقافة أجل من مستقبلية بها ؛  وتبنى نظرة واالهتمام  البيئة على المحافظةو ؛

 ) . Eijgelaar, Peeters, .& Piket, 2008&  ٢٠٠٤السياحية ( الرحيمى ،   الثقافة تنمية برامج إعداد

 الثقافة تعمل والتي الحض����اري، تراثها هي دولة التاريخية ألي حيث أن الذاكرة التراث وتنمية فهم في تكمن :الس����ياحية فةالثقا أهمية -ب
 لدى الوعي وزيادة أمثل ، بطريقة واس����تغالله  عليه المحافظة وكيفية ،ه ب المجتمع تعريف من تنميته والمحافظة عليه على الس����ياحية

 خالل من وذلك محليا ودوليا، المجتمع، أفراد المعلومات والمفاهيم لجميع تقدم ص��ارتحيث  الس��ياحية الثقافة بأهميته  وعالمية المجتمع
التغيير  من خالل إالال يمكن أن تحدث  والتي االجتماعية، العالقاتنماط أ في التغيير للتغيير وض��رورة المجتمع العولمة واحتياج ظاهرة

 مس��توى التغيير ، ورفع هدفها والتي بالفرد ، المحيطة البيئة مع تتماش��ى جديدة ، وتقاليد قيم وإحالل،  واالقتص��ادي الثقافي االجتماعي،
 لتنمية برامج في إعداد الجماهير  ومشاركة السياحية التنمية خطط وتنفيذ إلعداد فهى ضرورية اجتماعي نشاط السياحية الثقافةو المعيشة

 .) ٢٠٠٧( الهمالى ،  السياحية الثقافة

 ال )العالمية السياحة منظمة ينقوان( العادية أنظمتها في السياحة أن ومع ، ثقافية معوقات  -:المجتمع في السياحية الثقافة نشر معوقات-جـ������ 
 العربي المجتمع ثقافة في فيها الكثير من المعانى غير المرغوب  تش��كل مازالت الس��ياحة أن إال واألخالق والثقافات، القيم مع تتعارض

سياحية الثقافة إلى تسيء اجتماعية ومن المعوقات االجتماعية التي بعينه. ومعوقات مجتمعا  وليس كله سائح( بالغيير االختالط عدم ال  )ال
 ً ً  منه والمطالبة باالبتعاد وتقاليدنا عاداتنا على خوفا  في والتعامل للتغيير الس���لبي، جالبة أنها اعتبارات على الس���ياحية المنش���آت عن كليا

 الس���ياحة ميةهبأ الكافية التوعية عدم -.)الس���ائح( الغير ش���يئا عن يعرفون ال أنفس���هم منغلقين على أش���خاص مع التعامل مجال الس���ياحة
 ..  (Lamier, 2010 )األسر دون لألفراد سوى تكون الممتع المعناها ب السياحة أن إلى القاصرة والنظرة األسرية السياحة وخاصة

 الجميع مسئولية السياحية الثقافة كون من انطالقا -:السياحية لدعم السياحة الداخلية  الثقافة تنمية مسئولية عاتقها على يقع التي المؤسسات -د
اتجاهات  تشكيل على مسئولة و سلوكه، على مباشرة بصورة تؤثر التي فهي فرد، ألي الحقيقية المدرسة األسرة تعد :األسرة-:وتتمثل فى
 السياحة عن والشباب األطفال ايجابية لدى وقيم اتجاهات تنمية خالل من السياحية الثقافة كبيرتنمية و مهم دور فلألسرةوعليه  الناشئين ،

وعدم  استقبالهم وحسن السائحين مع التعامل كيفية األفراد إكساب خالل من أيضا تربوي دور لألسرة كما والمجتمع، الفرد وفائدتهاعلى
 خالل من: التربويةالمؤسساتو الجامعات .والبيئية السياحية المكتسبات على بالمحافظة الحضاري السلوك نميةوت ثقافتهم، في االنصهار

بالتًربية  يعرف ما خالل والجامعات من المدارس طالب لدى الس���ياحية الثقافة لتنمية التدريس طرق وتنويع والمواد الدراس���ية، المناهج
 إعداد خالل من الجامعة طالب لدى السياحية الثقافة وتنمى. السائحين مع التعامل حسن ضرورة تعليمهم إلى باإلضافة الثقافات، متعددة
 الثقافة تعمل كما الجمعيات، المؤتمرات، والمحاضرات، خالل الندوات، من كذلك المقررات، ضمن إدراجها خالل من أو خاصة برامج

 أفراد بين واألخالقية والمبادئ الدينية القيم غرس خالل الش���عوب من بين ريالفك والص���راع التص���ادم، تجنب على الس���ليمة الس���ياحية
 الس��ياحية البرامج إعطاء من البد فإنه المواطن لدى الس��ياحي الوعي قاعدة وانتش��ار لتوس��يع: اإلعالموس��ائل .خاص��ة والش��باب المجتمع

ً  التنمية قض���ايا تتناول التي البرامج وتناول  .واإلذاعية التلفزيونية البرامج في والنوع الكم حيث من أكبر اهتمام المتخص���ص���ة  عموما
  .الشاملة التنمية هذه من جزء السياحة أن اعتبار على خاصة السياحية والقضايا
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 أهمية دور األنشطة الطالبية في تنمية السياحة الداخلية فى مصر 
 

 د/ حسام الدين حسين ابراهيم
 الدراسات السياحية قسم

 المعهد العالى للسياحة والفنادق باالسكندرية (ايجوث)
 الملخص 

لداخلية ، اترتبط األنشطة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراسية بنشاط السياحة الداخلية ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة 
تبذله الجامعات والمعاهد العليا من جهوداً مكثفة لتفعيل مختلف األنش���طة الطالبية ، اال أن هناك قص���ورا  واض���حا  فى برامج وعلى الرغم مما 

سياحة من جهة ، وقصورا  فى تفعيل األنشطة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب من ج ة هسياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات ال
ومن ثم ،  ٢٠١١يناير  ٢٥عد أحد الس��بل األس��اس��ية لتنمية الس��ياحة الداخلية فى ظل األزمات التى تعانى منها الس��ياحة بعد ثورة أخرى ، والتى ت

تعزيز الس��ياحة الداخلية وتنش��يطها من خالل عمل مهني يس��تهدف جيل المس��تقبل وتعريفه بمعالم بلده التراثية والتاريخية تض��ح ض��رورة  أهمية 
وقد تم إختبار فروض الدراس����ة النظرية من خالل دراس����ة ميدانية على عينة من الطالب وكذلك  .تعزيز روح االنتماء والوالء لهوالعمرانية ، و

 .على عينة من شركات السياحة فى محافظة االسكندرية ، للتأكد من نتائج الدراسة النظرية  

 مية السياحية  .، التنالسياحة الداخلية ، األنشطة الطالبية الكلمات الرئيسية:

............................................................................................................................. ................................... 
 مقدمـة 

ية الة الركود التى تعانى منها وانخفاض معدالت السياحة الخارجتعتبر السياحة الداخلية وسيلة لتعويض المنشآت السياحية عن خسائرها بسبب ح
وكذلك االعتص���امات وحالة االنفالت األمنى التى تش���هدها ، ألدنى مس���توياتها ، ومع االرتفاع المبالغ فيه فى أس���عار الخدمات واالقامة الفندقية 

سياحة ركودا ملحوظا، ٢٥مصر حاليا منذ قيام ثورة  شهد قطاع ال سياحية، وتسريحا للعمالة المدربة فى  يناير ، ي وانخفاضا فى أعداد األفواج ال
وقد أكدت العديد من الدراس��ات على أن تش��جيع الس��ياحة الداخلية له مردود  ظل االنحس��ار الس��ياحى الذى تش��هده المنش��آت الس��ياحية فى مص��ر .

ى العمالة المدربة الموجودة ، وزيادة حصيلة الضرائب بكل أنواعها اقتصادى يتمثل فى زيادة نسبة االشغال الفندقى، مما يساعد على الحفاظ عل
 ٢٧وإيجاد فرص عمل مباش��رة وغير مباش��رة مرتبطة بص��ناعة الس��ياحة ، خاص��ة أن الرواج الس��ياحى يؤدى بالض��رورة الى رواج أكثر من 

 االعتزاز بتراثه ويحفز الرغبة لديه فى الحفاظ علىوله أيض�ا مردود س�ياس�ى يتمثل فى تنمية الش�عور باالنتماء لدى المواطن و -ص�ناعة إخرى 
وقد أكدت كل الدراس����ات والتقارير الص����ادرة من المنظمات األكاديمية ومنظمة  ).& Girod, 2009 ٢٠١٢الوطن وتأكيد الوالء له ( أحمد ، 

ما  لة ، وأنها تسهم فى الدخل القومى بنسبة تفوقالسياحة العالمية أن السياحة الداخلية هى الضامن الرئيسى الستقرار صناعة السياحة فى أى دو
شارك فيها كل مؤسسا شدة لفتح هذا الملف فى إطار منظومة متكاملة ت سياحة المصرية مدعوة ب سياحة الوافدة. ولهذا فان وزارة ال سهم به ال  تت

أهمية السياحة الداخلية ومع  شيط السياحة الداخلية.الدولة ، وتوفر جميع النفقات غير الضرورية من ميزانية التنشيط لدعم كل ما هو مطلوب لتن
ل إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً من جهة ، وأزمات السياحة المصرية من جهة أخرى تتضح ضرورة التركيز على تنمية السياحة الداخلية من خال

 ى يزاولها الطلبة فى جميع المؤس����س����ات التعليمية بمختلفتوفير أدوات غير تقليدية يمكن من خاللها تنمية الس����ياحة الداخلية ومنها األنش����طة الت
 مراحلها ، والتى تش������كل مجاال اليس������تهان به فى ظل تفعيله وتوجيهه لذلك ، حيث أنها ال تقل أهمية عن الس������ياحة الدولية بل تتوازى معها فى

 )  ٢٠٠٨دولية نتيجة لألزمـات ( قمر، األهميـة كما أنها بمثابة صمـام أمان وخط دفاع ثانى ضد أى ركود فى حركة السياحة ال

ويتطلب ذلك أن تكون تنمية السياحة الداخلية أحد أركان مفهوم التنمية السياحية الذي تعمل الحكومة على ترسيخه ، ومن ثم مراجعة 
لف ترويجية وتسويقية تستهدف مختالسياسات الهادفة إلى تنشيطها ، وتركيز الجهود على إقامة المرافق األساسية ، والعمل على إقامة حمالت 

ن أفئات الس���ياح المحليين ، وزيادة المرافق الس���ياحية وتنويع منتجاتها لتكون أس���عارها في المتناول وال تس���تهدف فقط الس���ائح الخارجي . كما 
ية   ( عبد الس�����ميع ، خارطة االس�����تثمار الس�����ياحي التي تقوم وزارة الس�����ياحة باإلش�����راف عليها يجب أن تراعي متطلبات الس�����ياحة الداخل

٢٠١٢Aksu, A. & Koksal, C., 2005 & وض���رورة قيام ش���ركات الس���ياحة المص���رية بتنظيم برامج لألماكن الس���ياحية المختلفة فى . (
 مصر بأسعار مناسبة ، واإلهتمام بتخطيط السياحة الداخلية من خالل وضع خطط تسويقية تنشيطية للسياحة الداخلية مقسمة على عدة محاور،

أهمها خطط خاصة بالسياحة الطالبية لشباب المدارس والمعاهد والجامعات من خالل عمل رحالت للشباب الجامعى وتالميذ المدارس بأسعار 
مخفض���ة لتش���جيعهم على التعرف على حض���ارة بلدهم ، مع تنظيم رحالت مجانية للمتفوقين واألوائل لزيارة األماكن الس���ياحية داخل مص���ر 

ولتدريبهم على الس���لوك الس���ياحى المنض���بط أثناء زيارة اآلثار والمعالم التاريخية ، وكيفية اإللتزام بالنظافة  تفوقهم وتميزهم ، كمكافأة لهم على
 ).٢٠٠٨والنظام وإحترام المزارات وحسن معاملة السائح األجنبى (موسى ، 

الس������ياحة الداخلية من خالل الحفالت والمؤتمرات وترتبط األنش������طة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراس������ية بنش�������اط 
الترفيهى ووالمهرجانات الطالبية وكذلك الرحالت ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة الداخلية، وتنشيط ثقافتها ، ونشر الوعى الثقافى 

ف األنش���طة الطالبية ، والتى تش���مل النش���اط الثقافي والعلمي ، وتبذل الجامعات والمعاهد العليا جهوداً مكثفة من أجل تفعيل مختل بين المواطنين
شاط نواالجتماعي والرحالت الداخلية والخارجية وخدمة البيئة والمشاركة في أسابيع التوعية العامة ، والنشاط الرياضي ، والنشاط الكشفي ، و

ج سياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات السياحة من جهة وتتمثل المشكلة البحثية فى القصور الواضح فى برام الجوالة والنشاط الفني .
فى ظل عدم التفعيل الكافى لألنش���طة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب فى جميع المؤس���س���ات التعليمية فى مص���ر من جهة أخرى ، كأحد 

، مع األخذ في االعتبار ض����رورة إزالة كل  ٢٠١١ناير ي ٢٥الس����بل األس����اس����ية لتنمية الس����ياحة الداخلية وما تتعرض له من أزمات بعد ثورة 
برامج للرحالت السياحية تقوم وتشرف عليه ، ومن ثم ضرورة وجود  المعوقات التي تحد من مساهمة الطالب في هذه األنشطة بمختلف أنواعها

 األنشطة الطالبية مكون أساسى للسياحة الداخلية 
 أوال الدراسات السابقة

توضح الدراسات السابقة في مجال األنشطة الطالبية وجود تلك األنشطة منذ زمن بعيد ، وهي ليست وليدة العصر الحديث ، فقد نشأت وظهرت 
تفال واالح ،مع بداية التعلم ، وإهتمت المدارس القديمة بإشراك الطلبة في المناظرات ، واأللعاب الرياضية ، والرحالت ، والتمثيليات ، والموسيقى 

يقصد  نبالمناسبات ، حيث كانت تُعد جزءاً أساسياً من المنهج الدراسي ، وقد ظهر مفهوم األنشطة الطالبية منذ أربعينيات القرن العشرين ، وكا
حتى اآلن ا وبها األعمال التي تنظمها المدرسة للتالميذ في غير الدراسة كنوع من الترفيه على الطالب ، وقد مرت األنشطة الطالبية منذ نشأته

 ): ٢٠٠٧). (البوهي، و محفوظ ، ٢٠٠٤). (الخراشي، ٢٠٠١(الثبيتي،  -بأربع مراحل وهي:

 : كان االهتمام فيها يتركز على المناهج الدراسية ؛ حيث كانت الرؤية لألنشطة الطالبية على أنها تشكل تحدي للمواد األكاديمية  المرحلة األولى

ط معارض���ة ش���ديدة من قبل المؤس���س���ة التعليمية ، وأولياء األمور ؛ ألنه في رأيهم مض���يعة ألوقات الطالب ، : معارض���ة النش���ا المرحلة الثانية
 وصرفهم عن التحصيل الدراسي ، وإبعاد الطلبة عن الدراسة .

أن  ر إيجابية ؛ وذلك بعد: قبول األنش��طة الطالبية في هذه المرحلة خارج المنهج الدراس��ي ، وأص��بحت النظرة لتك األنش��طة أكث المرحلة الثالثة
 تعالت أصوات المربين المنادية بأهمية األنشطة الطالبية وضرورة ممارستها .

قبول األنش����طة الطالبية كجزء من المنهج الدراس����ي ، واالهتمام به حيث أص����بحت النش����اطات ذات قيمة تربوية مفيدة ، وأن  المرحلة الرابعة :
 المدرسة أو  المؤسسة التعليمية تُعد جزءاً من المنهاج التربوي ؛ ألنها تمده بالخبرات التربوية.الخبرات التي يقابلها الطالب سواء في 

 ثانيا مفهوم األنشطة الطالبية 
أو  ، لقد ظهرت عدة مسميات مختلفة للنشاط التربوي الجامعي ، ومنها النشاطات الطالبية ، أو النشاطات الالمنهجية ، أو النشاطات غير الصفية

بية شاطات اإلضافية ، وهذه التسميات المختلفة ، وإن اختلفت مسماها لمفهوم النشاطات ، إال أنها تندرج تحت مسمى واحد ، وهو األنشطة الطالالن
  -:التي تساعد على تحقيق أهداف التربية المستدامة ، وفيما يلي عرض لتلك التعريفات 

والمتممة له ، والتي تخطط لها األجهزة التربوية ، وتوفر لها اإلمكانيات المادية والبش������رية ، هى البرامج المتكاملة مع البرنامج التعليمي  .١
ويش��ترك فيها الطالب لممارس��ة أنواع النش��اط المناس��ب لميولهم ومواهبهم وخص��ائص نموهم ؛ مما يؤدي على زيادة خبراتهم ( البيطار ، 

٢٠٠٣.( 

لم ، حيث يش����ارك فيه برغبته في س����بيل هدف ما ، وإش����باع حاجاته وفق خطة مقص����ودة لها هى الجهد البدني أو العقلي الذي يبذله المتع .٢
أهداف محددة ، ويعتبر جزء من عناص��ر المنهج في ظل المنهج بمفهومه الحديث ، ومنه ما هو حر أي يش��ترك فيه المتعلم بحرية وتلقائية 

(الس��بيعي ، ه ما هو موجه يهدف إلى إثراء أجزاء داخل المنهج  مع زمالئه داخل الفص��ول الدراس��ية أو الوقت المخص��ص للنش��اط ، ومن
٢٠٠٥(. 

د االبرامج التي تنفذ تحت إشراف المدرسة أو المؤسسة التعليمية ، وتتناول كل ما يتصل بالحياة المدرسية أو الجامعية ذات االرتباط بالمو .٣
 ، مفهومه الواس�ع ، ويتم داخل الغرفة الدراس�ية أو خارجها (العيس�ويالدراس�ية ، أو الجوانب االجتماعية والبيئية ، وهو جزء من المنهج ب

٢٠٠٠.( 

تلك األنش���طة الثقافية والفكرية واالجتماعية والرياض���ية التي تس���هم في بناء وإعداد الش���باب الجامعي ، وتحقق لهم الش���خص���ية المتوازنة  .٤
جان النش�������اط الطالبي االجتماعي والثقافي والعلمي والفني المتكاملة ، وذلك عن طريق تنمية وص������قل طاقاتهم ومواهبهم ، من خالل ل

 ).٢٠١١والرياضي ( القحطاني ، 

 فالبرامج التي يمارسها الطالب اختيارياَ غير متضمنة المناهج الدراسية ، وتقدم هذه البرامج بهدف نمو الفرد والجماعة ، وتحقيق األهدا .٥
 ). ٢٠٠٨حمد ، االجتماعية المرتبطة بأغراض األفراد والمجتمع ( أ

مجموعة من الخبرات والمهارات والفعاليات المخططة ، والتي يمارس�����ها الطالب خارج قاعات الدراس�����ة تحت إش�����راف وتوجيه مهني  .٦
شاط معين  شتركون معاً في ن متخصص من خالل مجموعة من األدوار التي يؤديها مجموعة من الطالب لهم ميول وأهداف مشتركة ، وي

 هذه الميول وتحقيق تلك األهداف ، وهم في نشاطهم هذا يتبعون طريقاً أو خطة معينة .تكون نتيجته إشباع 

ومما سبق يتضح أن هناك رؤى مختلفة حول مفهوم األنشطة الطالبية ، إذ تنطلق بعض هذه الرؤى من المفهوم الواسع للمنهج ، بينما 
التعريفات الس��ابقة بأن األنش��طة الطالبية هي مجمل البرامج واألنش��طة ينطلق بعض��ها اآلخر من المفهوم الض��يق له ، ويمكن أن نس��تخلص من 

 مكاناتالتي يمارس���ها الطالب داخل  المؤس���س���ة التعليمية ، أو الكلية ، أو المدرس���ة ، أو خارجها ، وفقاً لميولهم واس���تعداداتهم وقدراتهم وفق اإل
شر باألنشطة المنهجية ، وتتم تحت إشراف المؤسسة التعليمية سعياً لتحقيق أهداف المتاحة لهم ، والتي تكون مرتبطة ارتباطاً مباشراً أو غير مبا

 العملية التعليمية المنشودة .

 ثالثا أهداف األنشطة الطالبية 
تلف من ها تختتعدد أهداف األنشطة الطالبية وتتداخل أحياناً وتتكامل مع أخرى ، وتأخذ األهداف أشكاالً متعددة وتتناول جوانب مختلفة ، كما وأن

 مجتمع آلخر ومن بيئة ألخرى ، إال أن هناك اتفاقاً بين بعض أهداف النش���اط في كافة المجتمعات ، وبخاص���ة ما يتعلق منها بالس���عي الس���تثمار
) ،(  ٢٠٠٥ ،  الس������بيعي( وق��ت الفراغ ، واكتش��������اف وص������ق��ل الق��درات والمواه��ب ، والت��دري��ب على ح��ل المش������كالت ، والتي منه��ا ، 

Scharfenberg,2008 ٢٠٠٨) ، ( أحمد ،  ٢٠٠٨)، ( موسى : (-  

تدعيم القيم واالتجاهات االجتماعية والثقافية المرغوبة ، وتنمية المهارات واكتس���اب الخبرات المتعددة ، بحيث يص���بحون قادرون على  .١
 ضبط النفس والتحكم في المشاعر واالنفعاالت .

 المسلم بما يحقق لهم التكيف االجتماعي السليم في ظل التطورات السريعة المعاصرة .تنمية قدرات الطالب على التفاعل مع مجتمعهم  .٢

ممارس������ة التفكير العلمي ، وتنمية قدرات الطالب في التجديد واالبتكار ، والتعبير عن الرأي ، واحترام آراء اآلخرين ، والعمل بمبدأ  .٣
 الشورى في التعامل ، وتذوق الفن واإلحساس بالجمال .

 الجوانب المعرفية والعقلية الجسمية للطلبة ، وإبراز ميولهم وتشجيعهم على ممارسة التفكير اإلبداعي في مواقف علمية و عملية . تنمية .٤

التدريب على تحمل المس������ئولية ، وتنمية القدرة على اتخاذ القرارات المناس������بة ، والتدريب على احترام النظام والقوانين والقواعد بما  .٥
 على التوافق مع القيم والمعايير  .يساعد الطالب 

 تعويد الطالب على العمل الجماعي المبني على التعاون واإليثار ، وتحمل المسئولية . .٦

التعرف على الفروق الفردية بين الطالب من أجل توجيههم ، ومس�����اعدتهم على النمو وفق اس�����تعداداتهم وقدراتهم وميولهم ، وإش�����باع  .٧
 نجاحاتهم المختلفة .

لطالب المهارات والخبرات الالزمة لتحويل األفكار النظرية إلى خبرات عملية من ممارس��ة األنش��طة المتنوعة في  المؤس��س��ة إكس��اب ا .٨
 التعليمية وخارجها ، ليكونوا قادرين على توظيفها بعد تخرجهم في ميدان الحياة العملية .

 إتاحة الفرصة للطالب للتعرف على بعض النواحي اإلدارية واالجتماعية التي قد ال تتاح لهم فرصة تعلمها داخل القاعات الدراسية .  .٩

 بناء الشخصية المتكاملة للطالب ليصبح مواطناً صالحاً يرتبط بوطنه ويعتز به ويضحي من أجله . .١٠

الش�����باب على االس�����تمتاع النفس�����ي بطريقة تجنبهم كثير من التوترات  ش�����غل وقت الفراغ واس�����تثماره بطريقة مخططة يحص�����ل منها .١١
 واالضطرابات التي تعوق أداؤهم ألدوارهم في المجتمع .

 تعميق قيم الدين اإلسالمي الحنيف ، وترجمتها إلى أفعال ومواقف سلوكية . .١٢

 رابعا أهمية األنشطة الطالبية 
التجريب واالس��تطالع وحب المغامرة ، وتنمية األص��الة واالبتكار والتدريب والتمرس  تؤدي ممارس��ة األنش��طة إلى إش��باع حاجات الطالب إلى

اعية ، وعلى القيادة والتبعية ، كما أنها وس��يلة أس��اس��ية لتحقيق كثير من األهداف التعليمية إذا نُظمت تنظيماً ص��حيحاً تحت إش��راف س��ليم وإدارة 
  -) : ٢٠٠٨) ، ( أحمد  ٢٠٠٥يعي ، ( السب) ٢٠٠٩أبو العسل ،  وتتمثل أهميتها فى (

تنمية بعض المهارات األس��اس��ية للتعلم الذاتي والمس��تمر ، وخاص��ة التي تتض��من قراءة الكتب والمراجع ، وكتابة التقارير ، واالش��تراك  .١
 في المنافسات المفيدة ، كما أنها تنمي مهارات التفاهم الشفوي والكتابي ، والتعامل الناجح مع اآلخرين .

ب المهارات والخبرات من خالل االش�تراك في الجماعات المختلفة ، حيث يكتس�بون ص�فات من ش�أنها تنمية العالقات االجتماعية اكتس�ا .٢
 السليمة على أساس الخل القويم ، والذي ينادي به اإلسالم الحنيف .

 باإلض����افة إلى الممارس����ات الحرة والتدريب علىتنمية االعتماد على النفس ، نتيجة للمواقف العديدة والمتنوعة التي يتطلبها النش����اط ،  .٣
 حسن التصرف ، والسلوك المرن الهادف للوصول إلى األهداف التربوية المنشودة ، التي تؤدي بالطالب الجامعي إلى الثقة بالنفس .

ة ، وهذه والكش���افة ، والجوالتحقيق الص���حة البدنية حيث أن األنش���طة تفيد الص���حة البدنية لطالب ، كأنواع الرياض���ة البدنية المختلفة ،  .٤
 األنشطة جميعها تدرب الجسم  وتنميه .

اس�����تثمار وقت الفراغ لدى الطلبة ، وذلك بإش�����باع رغباتهم وهواياتهم ، بما يعود عليهم بالنفع من خالل ممارس�����تهم ألنواع الرياض�����ة  .٥
 المختلفة، والمشاركة في الجمعيات المختلفة .

خطط الجماعية ، س����واء في األنش����طة الرياض����ية المختلفة ، أو في أنش����طة الجماعات المتنوعة ، تنمية القدرة على التخطيط ورس����م ال .٦
 باإلضافة إلى التكيف مع البيئة وخدمتها.

 اكتشاف مواهب الطالب وقدراتهم وصقلها واالستفادة منها . .٧

سهم في تقديم أفكاراً عن الخدمات العامة ، والمؤسسات المحلية ، حيث تنمي عادات ومهارات الع .٨ سواء كتابعين أو قادة وت مل الجماعي 
توثيق العالقة بين الطالب وزمالئهم وأس���اتذتهم وباآلخرين من حولهم ، وتعمل على تدعيم كثير من القيم اإلس���المية الفاض���لة والعادات 

 والتقاليد االجتماعية السامية .

 األسس التي تقوم عليها األنشطة الطالبية  :خامسا
يقها ، قعند القيام ببناء برنامج معين في نشاط ما ، ال بد من مراعاة عدة أمور قد تساعد في سهولة تحقيق األهداف التي يسعى هذه البرنامج لتح

،  ) ١٩٩٠) ، (جوهر، ١٩٩٤هذه األمور تتمثل في مجموعة من األسس التي ال بد أن يبنى عليها هذه البرنامج ، ومن هذه األسس ( شحاته، 
 -):٢٠٠٢، ( مدكور،  )٢٠٠٢(عبد ربه، 

األس�����س التربوية : تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطالب الذين يمارس�����ون النش�����اط ، وأن تتس�����م بالواقعية والتكامل والمرونة ، وأن تتيح  .١
قيمتها  الطالبية على أس��اساألنش��طة الفرص��ة لتوطيد العالقة الص��لة بين الطالب وبين أعض��اء هيئة التدريس ، وأن يكون تقدير األنش��طة 

 التربوية ال على أساس نتائجها المادية .
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 د/ حسام الدين حسين ابراهيم
 الدراسات السياحية قسم

 المعهد العالى للسياحة والفنادق باالسكندرية (ايجوث)
 الملخص 

لداخلية ، اترتبط األنشطة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراسية بنشاط السياحة الداخلية ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة 
تبذله الجامعات والمعاهد العليا من جهوداً مكثفة لتفعيل مختلف األنش���طة الطالبية ، اال أن هناك قص���ورا  واض���حا  فى برامج وعلى الرغم مما 

سياحة من جهة ، وقصورا  فى تفعيل األنشطة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب من ج ة هسياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات ال
ومن ثم ،  ٢٠١١يناير  ٢٥عد أحد الس��بل األس��اس��ية لتنمية الس��ياحة الداخلية فى ظل األزمات التى تعانى منها الس��ياحة بعد ثورة أخرى ، والتى ت

تعزيز الس��ياحة الداخلية وتنش��يطها من خالل عمل مهني يس��تهدف جيل المس��تقبل وتعريفه بمعالم بلده التراثية والتاريخية تض��ح ض��رورة  أهمية 
وقد تم إختبار فروض الدراس����ة النظرية من خالل دراس����ة ميدانية على عينة من الطالب وكذلك  .تعزيز روح االنتماء والوالء لهوالعمرانية ، و

 .على عينة من شركات السياحة فى محافظة االسكندرية ، للتأكد من نتائج الدراسة النظرية  

 مية السياحية  .، التنالسياحة الداخلية ، األنشطة الطالبية الكلمات الرئيسية:

............................................................................................................................. ................................... 
 مقدمـة 

ية الة الركود التى تعانى منها وانخفاض معدالت السياحة الخارجتعتبر السياحة الداخلية وسيلة لتعويض المنشآت السياحية عن خسائرها بسبب ح
وكذلك االعتص���امات وحالة االنفالت األمنى التى تش���هدها ، ألدنى مس���توياتها ، ومع االرتفاع المبالغ فيه فى أس���عار الخدمات واالقامة الفندقية 

سياحة ركودا ملحوظا، ٢٥مصر حاليا منذ قيام ثورة  شهد قطاع ال سياحية، وتسريحا للعمالة المدربة فى  يناير ، ي وانخفاضا فى أعداد األفواج ال
وقد أكدت العديد من الدراس��ات على أن تش��جيع الس��ياحة الداخلية له مردود  ظل االنحس��ار الس��ياحى الذى تش��هده المنش��آت الس��ياحية فى مص��ر .

ى العمالة المدربة الموجودة ، وزيادة حصيلة الضرائب بكل أنواعها اقتصادى يتمثل فى زيادة نسبة االشغال الفندقى، مما يساعد على الحفاظ عل
 ٢٧وإيجاد فرص عمل مباش��رة وغير مباش��رة مرتبطة بص��ناعة الس��ياحة ، خاص��ة أن الرواج الس��ياحى يؤدى بالض��رورة الى رواج أكثر من 

 االعتزاز بتراثه ويحفز الرغبة لديه فى الحفاظ علىوله أيض�ا مردود س�ياس�ى يتمثل فى تنمية الش�عور باالنتماء لدى المواطن و -ص�ناعة إخرى 
وقد أكدت كل الدراس����ات والتقارير الص����ادرة من المنظمات األكاديمية ومنظمة  ).& Girod, 2009 ٢٠١٢الوطن وتأكيد الوالء له ( أحمد ، 

ما  لة ، وأنها تسهم فى الدخل القومى بنسبة تفوقالسياحة العالمية أن السياحة الداخلية هى الضامن الرئيسى الستقرار صناعة السياحة فى أى دو
شارك فيها كل مؤسسا شدة لفتح هذا الملف فى إطار منظومة متكاملة ت سياحة المصرية مدعوة ب سياحة الوافدة. ولهذا فان وزارة ال سهم به ال  تت

أهمية السياحة الداخلية ومع  شيط السياحة الداخلية.الدولة ، وتوفر جميع النفقات غير الضرورية من ميزانية التنشيط لدعم كل ما هو مطلوب لتن
ل إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً من جهة ، وأزمات السياحة المصرية من جهة أخرى تتضح ضرورة التركيز على تنمية السياحة الداخلية من خال

 ى يزاولها الطلبة فى جميع المؤس����س����ات التعليمية بمختلفتوفير أدوات غير تقليدية يمكن من خاللها تنمية الس����ياحة الداخلية ومنها األنش����طة الت
 مراحلها ، والتى تش������كل مجاال اليس������تهان به فى ظل تفعيله وتوجيهه لذلك ، حيث أنها ال تقل أهمية عن الس������ياحة الدولية بل تتوازى معها فى

 )  ٢٠٠٨دولية نتيجة لألزمـات ( قمر، األهميـة كما أنها بمثابة صمـام أمان وخط دفاع ثانى ضد أى ركود فى حركة السياحة ال

ويتطلب ذلك أن تكون تنمية السياحة الداخلية أحد أركان مفهوم التنمية السياحية الذي تعمل الحكومة على ترسيخه ، ومن ثم مراجعة 
لف ترويجية وتسويقية تستهدف مختالسياسات الهادفة إلى تنشيطها ، وتركيز الجهود على إقامة المرافق األساسية ، والعمل على إقامة حمالت 

ن أفئات الس���ياح المحليين ، وزيادة المرافق الس���ياحية وتنويع منتجاتها لتكون أس���عارها في المتناول وال تس���تهدف فقط الس���ائح الخارجي . كما 
ية   ( عبد الس�����ميع ، خارطة االس�����تثمار الس�����ياحي التي تقوم وزارة الس�����ياحة باإلش�����راف عليها يجب أن تراعي متطلبات الس�����ياحة الداخل

٢٠١٢Aksu, A. & Koksal, C., 2005 & وض���رورة قيام ش���ركات الس���ياحة المص���رية بتنظيم برامج لألماكن الس���ياحية المختلفة فى . (
 مصر بأسعار مناسبة ، واإلهتمام بتخطيط السياحة الداخلية من خالل وضع خطط تسويقية تنشيطية للسياحة الداخلية مقسمة على عدة محاور،

أهمها خطط خاصة بالسياحة الطالبية لشباب المدارس والمعاهد والجامعات من خالل عمل رحالت للشباب الجامعى وتالميذ المدارس بأسعار 
مخفض���ة لتش���جيعهم على التعرف على حض���ارة بلدهم ، مع تنظيم رحالت مجانية للمتفوقين واألوائل لزيارة األماكن الس���ياحية داخل مص���ر 

ولتدريبهم على الس���لوك الس���ياحى المنض���بط أثناء زيارة اآلثار والمعالم التاريخية ، وكيفية اإللتزام بالنظافة  تفوقهم وتميزهم ، كمكافأة لهم على
 ).٢٠٠٨والنظام وإحترام المزارات وحسن معاملة السائح األجنبى (موسى ، 

الس������ياحة الداخلية من خالل الحفالت والمؤتمرات وترتبط األنش������طة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراس������ية بنش�������اط 
الترفيهى ووالمهرجانات الطالبية وكذلك الرحالت ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة الداخلية، وتنشيط ثقافتها ، ونشر الوعى الثقافى 

ف األنش���طة الطالبية ، والتى تش���مل النش���اط الثقافي والعلمي ، وتبذل الجامعات والمعاهد العليا جهوداً مكثفة من أجل تفعيل مختل بين المواطنين
شاط نواالجتماعي والرحالت الداخلية والخارجية وخدمة البيئة والمشاركة في أسابيع التوعية العامة ، والنشاط الرياضي ، والنشاط الكشفي ، و

ج سياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات السياحة من جهة وتتمثل المشكلة البحثية فى القصور الواضح فى برام الجوالة والنشاط الفني .
فى ظل عدم التفعيل الكافى لألنش���طة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب فى جميع المؤس���س���ات التعليمية فى مص���ر من جهة أخرى ، كأحد 

، مع األخذ في االعتبار ض����رورة إزالة كل  ٢٠١١ناير ي ٢٥الس����بل األس����اس����ية لتنمية الس����ياحة الداخلية وما تتعرض له من أزمات بعد ثورة 
برامج للرحالت السياحية تقوم وتشرف عليه ، ومن ثم ضرورة وجود  المعوقات التي تحد من مساهمة الطالب في هذه األنشطة بمختلف أنواعها

تدعيم القيم واالتجاهات االجتماعية والثقافية المرغوبة ، وتنمية المهارات واكتس���اب الخبرات المتعددة ، بحيث يص���بحون قادرون على  .١
 ضبط النفس والتحكم في المشاعر واالنفعاالت .

 المسلم بما يحقق لهم التكيف االجتماعي السليم في ظل التطورات السريعة المعاصرة .تنمية قدرات الطالب على التفاعل مع مجتمعهم  .٢

ممارس������ة التفكير العلمي ، وتنمية قدرات الطالب في التجديد واالبتكار ، والتعبير عن الرأي ، واحترام آراء اآلخرين ، والعمل بمبدأ  .٣
 الشورى في التعامل ، وتذوق الفن واإلحساس بالجمال .

 الجوانب المعرفية والعقلية الجسمية للطلبة ، وإبراز ميولهم وتشجيعهم على ممارسة التفكير اإلبداعي في مواقف علمية و عملية . تنمية .٤

التدريب على تحمل المس������ئولية ، وتنمية القدرة على اتخاذ القرارات المناس������بة ، والتدريب على احترام النظام والقوانين والقواعد بما  .٥
 على التوافق مع القيم والمعايير  .يساعد الطالب 

 تعويد الطالب على العمل الجماعي المبني على التعاون واإليثار ، وتحمل المسئولية . .٦

التعرف على الفروق الفردية بين الطالب من أجل توجيههم ، ومس�����اعدتهم على النمو وفق اس�����تعداداتهم وقدراتهم وميولهم ، وإش�����باع  .٧
 نجاحاتهم المختلفة .

لطالب المهارات والخبرات الالزمة لتحويل األفكار النظرية إلى خبرات عملية من ممارس��ة األنش��طة المتنوعة في  المؤس��س��ة إكس��اب ا .٨
 التعليمية وخارجها ، ليكونوا قادرين على توظيفها بعد تخرجهم في ميدان الحياة العملية .

 إتاحة الفرصة للطالب للتعرف على بعض النواحي اإلدارية واالجتماعية التي قد ال تتاح لهم فرصة تعلمها داخل القاعات الدراسية .  .٩

 بناء الشخصية المتكاملة للطالب ليصبح مواطناً صالحاً يرتبط بوطنه ويعتز به ويضحي من أجله . .١٠

الش�����باب على االس�����تمتاع النفس�����ي بطريقة تجنبهم كثير من التوترات  ش�����غل وقت الفراغ واس�����تثماره بطريقة مخططة يحص�����ل منها .١١
 واالضطرابات التي تعوق أداؤهم ألدوارهم في المجتمع .

 تعميق قيم الدين اإلسالمي الحنيف ، وترجمتها إلى أفعال ومواقف سلوكية . .١٢

 رابعا أهمية األنشطة الطالبية 
التجريب واالس��تطالع وحب المغامرة ، وتنمية األص��الة واالبتكار والتدريب والتمرس  تؤدي ممارس��ة األنش��طة إلى إش��باع حاجات الطالب إلى

اعية ، وعلى القيادة والتبعية ، كما أنها وس��يلة أس��اس��ية لتحقيق كثير من األهداف التعليمية إذا نُظمت تنظيماً ص��حيحاً تحت إش��راف س��ليم وإدارة 
  -) : ٢٠٠٨) ، ( أحمد  ٢٠٠٥يعي ، ( السب) ٢٠٠٩أبو العسل ،  وتتمثل أهميتها فى (

تنمية بعض المهارات األس��اس��ية للتعلم الذاتي والمس��تمر ، وخاص��ة التي تتض��من قراءة الكتب والمراجع ، وكتابة التقارير ، واالش��تراك  .١
 في المنافسات المفيدة ، كما أنها تنمي مهارات التفاهم الشفوي والكتابي ، والتعامل الناجح مع اآلخرين .

ب المهارات والخبرات من خالل االش�تراك في الجماعات المختلفة ، حيث يكتس�بون ص�فات من ش�أنها تنمية العالقات االجتماعية اكتس�ا .٢
 السليمة على أساس الخل القويم ، والذي ينادي به اإلسالم الحنيف .

 باإلض����افة إلى الممارس����ات الحرة والتدريب علىتنمية االعتماد على النفس ، نتيجة للمواقف العديدة والمتنوعة التي يتطلبها النش����اط ،  .٣
 حسن التصرف ، والسلوك المرن الهادف للوصول إلى األهداف التربوية المنشودة ، التي تؤدي بالطالب الجامعي إلى الثقة بالنفس .

ة ، وهذه والكش���افة ، والجوالتحقيق الص���حة البدنية حيث أن األنش���طة تفيد الص���حة البدنية لطالب ، كأنواع الرياض���ة البدنية المختلفة ،  .٤
 األنشطة جميعها تدرب الجسم  وتنميه .

اس�����تثمار وقت الفراغ لدى الطلبة ، وذلك بإش�����باع رغباتهم وهواياتهم ، بما يعود عليهم بالنفع من خالل ممارس�����تهم ألنواع الرياض�����ة  .٥
 المختلفة، والمشاركة في الجمعيات المختلفة .

خطط الجماعية ، س����واء في األنش����طة الرياض����ية المختلفة ، أو في أنش����طة الجماعات المتنوعة ، تنمية القدرة على التخطيط ورس����م ال .٦
 باإلضافة إلى التكيف مع البيئة وخدمتها.

 اكتشاف مواهب الطالب وقدراتهم وصقلها واالستفادة منها . .٧

سهم في تقديم أفكاراً عن الخدمات العامة ، والمؤسسات المحلية ، حيث تنمي عادات ومهارات الع .٨ سواء كتابعين أو قادة وت مل الجماعي 
توثيق العالقة بين الطالب وزمالئهم وأس���اتذتهم وباآلخرين من حولهم ، وتعمل على تدعيم كثير من القيم اإلس���المية الفاض���لة والعادات 

 والتقاليد االجتماعية السامية .

 األسس التي تقوم عليها األنشطة الطالبية  :خامسا
يقها ، قعند القيام ببناء برنامج معين في نشاط ما ، ال بد من مراعاة عدة أمور قد تساعد في سهولة تحقيق األهداف التي يسعى هذه البرنامج لتح

،  ) ١٩٩٠) ، (جوهر، ١٩٩٤هذه األمور تتمثل في مجموعة من األسس التي ال بد أن يبنى عليها هذه البرنامج ، ومن هذه األسس ( شحاته، 
 -):٢٠٠٢، ( مدكور،  )٢٠٠٢(عبد ربه، 

األس�����س التربوية : تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطالب الذين يمارس�����ون النش�����اط ، وأن تتس�����م بالواقعية والتكامل والمرونة ، وأن تتيح  .١
قيمتها  الطالبية على أس��اساألنش��طة الفرص��ة لتوطيد العالقة الص��لة بين الطالب وبين أعض��اء هيئة التدريس ، وأن يكون تقدير األنش��طة 

 التربوية ال على أساس نتائجها المادية .
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 أهمية دور األنشطة الطالبية في تنمية السياحة الداخلية فى مصر 
 

 د/ حسام الدين حسين ابراهيم
 الدراسات السياحية قسم

 المعهد العالى للسياحة والفنادق باالسكندرية (ايجوث)
 الملخص 

لداخلية ، اترتبط األنشطة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراسية بنشاط السياحة الداخلية ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة 
تبذله الجامعات والمعاهد العليا من جهوداً مكثفة لتفعيل مختلف األنش���طة الطالبية ، اال أن هناك قص���ورا  واض���حا  فى برامج وعلى الرغم مما 

سياحة من جهة ، وقصورا  فى تفعيل األنشطة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب من ج ة هسياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات ال
ومن ثم ،  ٢٠١١يناير  ٢٥عد أحد الس��بل األس��اس��ية لتنمية الس��ياحة الداخلية فى ظل األزمات التى تعانى منها الس��ياحة بعد ثورة أخرى ، والتى ت

تعزيز الس��ياحة الداخلية وتنش��يطها من خالل عمل مهني يس��تهدف جيل المس��تقبل وتعريفه بمعالم بلده التراثية والتاريخية تض��ح ض��رورة  أهمية 
وقد تم إختبار فروض الدراس����ة النظرية من خالل دراس����ة ميدانية على عينة من الطالب وكذلك  .تعزيز روح االنتماء والوالء لهوالعمرانية ، و

 .على عينة من شركات السياحة فى محافظة االسكندرية ، للتأكد من نتائج الدراسة النظرية  

 مية السياحية  .، التنالسياحة الداخلية ، األنشطة الطالبية الكلمات الرئيسية:

............................................................................................................................. ................................... 
 مقدمـة 

ية الة الركود التى تعانى منها وانخفاض معدالت السياحة الخارجتعتبر السياحة الداخلية وسيلة لتعويض المنشآت السياحية عن خسائرها بسبب ح
وكذلك االعتص���امات وحالة االنفالت األمنى التى تش���هدها ، ألدنى مس���توياتها ، ومع االرتفاع المبالغ فيه فى أس���عار الخدمات واالقامة الفندقية 

سياحة ركودا ملحوظا، ٢٥مصر حاليا منذ قيام ثورة  شهد قطاع ال سياحية، وتسريحا للعمالة المدربة فى  يناير ، ي وانخفاضا فى أعداد األفواج ال
وقد أكدت العديد من الدراس��ات على أن تش��جيع الس��ياحة الداخلية له مردود  ظل االنحس��ار الس��ياحى الذى تش��هده المنش��آت الس��ياحية فى مص��ر .

ى العمالة المدربة الموجودة ، وزيادة حصيلة الضرائب بكل أنواعها اقتصادى يتمثل فى زيادة نسبة االشغال الفندقى، مما يساعد على الحفاظ عل
 ٢٧وإيجاد فرص عمل مباش��رة وغير مباش��رة مرتبطة بص��ناعة الس��ياحة ، خاص��ة أن الرواج الس��ياحى يؤدى بالض��رورة الى رواج أكثر من 

 االعتزاز بتراثه ويحفز الرغبة لديه فى الحفاظ علىوله أيض�ا مردود س�ياس�ى يتمثل فى تنمية الش�عور باالنتماء لدى المواطن و -ص�ناعة إخرى 
وقد أكدت كل الدراس����ات والتقارير الص����ادرة من المنظمات األكاديمية ومنظمة  ).& Girod, 2009 ٢٠١٢الوطن وتأكيد الوالء له ( أحمد ، 

ما  لة ، وأنها تسهم فى الدخل القومى بنسبة تفوقالسياحة العالمية أن السياحة الداخلية هى الضامن الرئيسى الستقرار صناعة السياحة فى أى دو
شارك فيها كل مؤسسا شدة لفتح هذا الملف فى إطار منظومة متكاملة ت سياحة المصرية مدعوة ب سياحة الوافدة. ولهذا فان وزارة ال سهم به ال  تت

أهمية السياحة الداخلية ومع  شيط السياحة الداخلية.الدولة ، وتوفر جميع النفقات غير الضرورية من ميزانية التنشيط لدعم كل ما هو مطلوب لتن
ل إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً من جهة ، وأزمات السياحة المصرية من جهة أخرى تتضح ضرورة التركيز على تنمية السياحة الداخلية من خال

 ى يزاولها الطلبة فى جميع المؤس����س����ات التعليمية بمختلفتوفير أدوات غير تقليدية يمكن من خاللها تنمية الس����ياحة الداخلية ومنها األنش����طة الت
 مراحلها ، والتى تش������كل مجاال اليس������تهان به فى ظل تفعيله وتوجيهه لذلك ، حيث أنها ال تقل أهمية عن الس������ياحة الدولية بل تتوازى معها فى

 )  ٢٠٠٨دولية نتيجة لألزمـات ( قمر، األهميـة كما أنها بمثابة صمـام أمان وخط دفاع ثانى ضد أى ركود فى حركة السياحة ال

ويتطلب ذلك أن تكون تنمية السياحة الداخلية أحد أركان مفهوم التنمية السياحية الذي تعمل الحكومة على ترسيخه ، ومن ثم مراجعة 
لف ترويجية وتسويقية تستهدف مختالسياسات الهادفة إلى تنشيطها ، وتركيز الجهود على إقامة المرافق األساسية ، والعمل على إقامة حمالت 

ن أفئات الس���ياح المحليين ، وزيادة المرافق الس���ياحية وتنويع منتجاتها لتكون أس���عارها في المتناول وال تس���تهدف فقط الس���ائح الخارجي . كما 
ية   ( عبد الس�����ميع ، خارطة االس�����تثمار الس�����ياحي التي تقوم وزارة الس�����ياحة باإلش�����راف عليها يجب أن تراعي متطلبات الس�����ياحة الداخل

٢٠١٢Aksu, A. & Koksal, C., 2005 & وض���رورة قيام ش���ركات الس���ياحة المص���رية بتنظيم برامج لألماكن الس���ياحية المختلفة فى . (
 مصر بأسعار مناسبة ، واإلهتمام بتخطيط السياحة الداخلية من خالل وضع خطط تسويقية تنشيطية للسياحة الداخلية مقسمة على عدة محاور،

أهمها خطط خاصة بالسياحة الطالبية لشباب المدارس والمعاهد والجامعات من خالل عمل رحالت للشباب الجامعى وتالميذ المدارس بأسعار 
مخفض���ة لتش���جيعهم على التعرف على حض���ارة بلدهم ، مع تنظيم رحالت مجانية للمتفوقين واألوائل لزيارة األماكن الس���ياحية داخل مص���ر 

ولتدريبهم على الس���لوك الس���ياحى المنض���بط أثناء زيارة اآلثار والمعالم التاريخية ، وكيفية اإللتزام بالنظافة  تفوقهم وتميزهم ، كمكافأة لهم على
 ).٢٠٠٨والنظام وإحترام المزارات وحسن معاملة السائح األجنبى (موسى ، 

الس������ياحة الداخلية من خالل الحفالت والمؤتمرات وترتبط األنش������طة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراس������ية بنش�������اط 
الترفيهى ووالمهرجانات الطالبية وكذلك الرحالت ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة الداخلية، وتنشيط ثقافتها ، ونشر الوعى الثقافى 

ف األنش���طة الطالبية ، والتى تش���مل النش���اط الثقافي والعلمي ، وتبذل الجامعات والمعاهد العليا جهوداً مكثفة من أجل تفعيل مختل بين المواطنين
شاط نواالجتماعي والرحالت الداخلية والخارجية وخدمة البيئة والمشاركة في أسابيع التوعية العامة ، والنشاط الرياضي ، والنشاط الكشفي ، و

ج سياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات السياحة من جهة وتتمثل المشكلة البحثية فى القصور الواضح فى برام الجوالة والنشاط الفني .
فى ظل عدم التفعيل الكافى لألنش���طة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب فى جميع المؤس���س���ات التعليمية فى مص���ر من جهة أخرى ، كأحد 

، مع األخذ في االعتبار ض����رورة إزالة كل  ٢٠١١ناير ي ٢٥الس����بل األس����اس����ية لتنمية الس����ياحة الداخلية وما تتعرض له من أزمات بعد ثورة 
برامج للرحالت السياحية تقوم وتشرف عليه ، ومن ثم ضرورة وجود  المعوقات التي تحد من مساهمة الطالب في هذه األنشطة بمختلف أنواعها

األس��س الترويحية : وتوفير األنش��طة الترفيهية كالرياض��ية وغيرها للطالب ، وتش��جيع الطالب المش��اركين في األنش��طة المتنوعة لتطوير  .٢
ت التي تقع بينهم ، وتنمية أذواق واهتمامات الطالب احترام الذات ، وتعلم دروس مختلفة من التعاون بين الزمالء، ومعالجة المش������كال

 ..(Charlesworth , 2007)بالهوايات المختلفة 

 ، األس���س االجتماعية : وتتمثل في توافق األنش���طة الطالبية مع تعاليم األديان الس���ماوية ، وأن تتناس���ب البرامج المعدة مع البيئة والمجتمع .٣
،  وتكوين العديد من المهارات االجتماعية الالزمة لتكيف الطالب مع مجتمعه ومواقف الحياة وأن تس������هم تلك األنش������طة في خدمة البيئة 

 العلمية في هذا المجتمع .

وتتمثل في اتفاق برامج األنش��طة الطالبية مع رغبات الطالب ، وتش��بع حاجاتهم النفس��ية ، وأن تراعي الفروق الفردية  : األس��س النفس��ية .٤
ي نمو الطالب عقلياً وعلمياً وثقافياً واجتماعياً ، وعالج بعض المش�����كالت التي يعاني منها بعض الطالب مثل فيما بينهم ، بحيث تس�����هم ف

 الخجل واالنطواء والتمرد والعدوان .

 سادسا خصائص األنشطة الطالبية 
 -تتميز األنشطة الطالبية بعدد من الخصائص والتي منها:

 ر عن آرائهم ، وما يجول في أنفسهم من آراء وأفكار .أن تتاح الفرص للطالب للمناقشة ، والتعبي .١

أن تراعي األنش����طة الطالبية الفروق الفردية بين الطالب  ، فيتاح أمام الطالب الفرص للقيام باألنش����طة التي يراها مناس����بة له حس����ب  .٢
 قدراته واستعداداته ، ووفقاً الحتياجاته .

 vonنش������طة الثقافية ، والعملية ، واالجتماعية ، والدينية ، والرياض������ية ، والفنية (أن تش������بع حاجات المتعلم العلمية ، وذلك بتنوع األ .٣
Aufschnaiter,2007 . ( 

 األنشطة الطالبية هي مصنع اإلبداعات للطالب فهي وسيلة الكشف عن الطاقات المختلفة لديه . .٤

عفه قدراته على بلوغ أهداف في حياته الراهنة ، وأن أن تكون األنش��طة كثيرة ومتنوعة بحيث تس��توعب ما يراد للطالب تعلمه ، وأن تس�� .٥
 يكون قادراً على أن يسلك طريقه في الحياة المستقبلية وفق للمتغيرات المالحظة .

 أن يكون مستوى النشاط مناسباً للطالب وفي حدود خصائصه الجسمانية والعقلية . .٦

اط ، ويش����جع على التنافس مع اآلخرين بل مع الذات ألجل التفوق ، أن يس����مح النش����اط للطالب بالعمل ، وبذل الجهد الذاتي خالل النش���� .٧
 ) . ٢٠٠٨وتأكيد الذات (أحمد ،

 سابعا أنواع األنشطة الطالبية
سائدة في لتتنوع األنشطة الطالبية ، وهذا التنوع يكون وفقاً الهتمامات الطالب ، وطبيعة المرحلة التي يمرون بها ، والجو المدرسي ، والفلسفة ا

  -جتمع، وينبغي أن تتعدد األنشطة أكثر في المرحلة الجامعية ، وفيما يلي عرض ألنواع هذه األنشطة الطالبية :الم
يهدف  االنش�اط الفني : ويهدف إلى تنمية التذوق الفني والجمالي ، وإتاحة الفرص�ة للطالب الموهوبين في النواحي الفنية لممارس�ة هواياتهم ، كم

الفني ، وغرس الميول المهنية واحترام العمل اليدوي ، ويش���مل : الرس���وم التعبيرية والزخرفية ، واألش���غال اليدوية ، إلى تقدير قيمة العمل 
  )١٩٨٥ي، والتمثيل ، والعزف ، والفن التشكيلي ، والخط العربي ، والمسرحية والتصوير ( أفند

المتوازنة للطالب من خالل تدعيم منظومة العملية التعليمية ، ويشمل مجموعة من النشاط الكشفي : يهدف إلى بناء وتكوين الشخصية اإلنسانية 
األنش��طة المش��وقة ، والمثيرة ، والمرغوبة التي تمارس بين أحض��ان الطبيعة ، ويش��مل الترحال ، واألس��فار ، وإقامة المعس��كرات الص��يفية 

 والمخيمات الدائمة .

رفة النظرية والممارس����ة العملية ، وتبرز العلوم في مظهرها النافع لإلنس����ان ، من خالل تش����جيع النش����اط العلمي : ويهدف إلى الربط بين المع
 ىالمبتكرات العلمية ، واألفكار اإلبداعية ، ورعاية الموهوبين ، ويش������مل تدريب الطلبة على البحث العلمي، وتقدير قيمة العلم ، والحث عل

 ).٢٠٠٤التفكير العلمي المتميز (البنا، 

ة يط الصحي : ويهدف إلى تنشئة الطالب على إتباع القواعد الصحية السليمة ، بما يكفل لهم سالمة الجسم ، وإكسابهم المناعة الكافية للوقاالنشا
من األمراض ، واالض���طرابات النفس���ية والجس���مية ، ويش���مل : اإلس���عافات األولية ، وحمالت الوقاية من األمراض المعدية ، والتوعية في 

 ظافة الشخصية ، والنظافة العامة للبيئة المدرسية والمحيطة ، وتنظيم الندوات الصحية . مجال الن

 النش�������اط الثقافي : ويهدف إلى تنمية الطاقات الفكرية للطالب ، وتدريبهم على البحث واإلطالع ، وتكوين منظومة وبنية مفاهيمية معرفية ،
فية ، وأعمال الصحافة ، والمكتبة ، واإلذاعة المدرسية ، وفيها يدرب الطالب على تنظيم ويشتمل هذا النشاط على الندوات ، واللقاءات الثقا

 ) .١٩٨٤ي، المحاضرات والمناظرات ، وفن اإللقاء والمناقشة وآداب التخاطب ، واحترام الرأي اآلخر ( الخميس

حس����ن التعامل مع اآلخرين ، وإكس����ابهم مهارات تكوين النش����اط االجتماعي : ويهدف إلى تدريب الطالب على مهارات التفاعل االجتماعي ، و
عالقات اجتماعية منظمة ، حيث يعتبر النش���اط االجتماعي مجاالً خص���باً لممارس���ة الطالب لفنون القيادة ، وتوزيع األدوار ، واحترام رأي 

 الخدمة االجتماعية. الجماعة ، وتقدير المسؤولية نحو اآلخرين ، ويشمل الرحالت ، والزيارات الميدانية ، وبرامج

يهدف إلى تنمية وتطوير قدرات الطالب البدنية ، وتحقيق النمو الش�امل ، والمتزن بدنياً ومهارياً ووجدانياً ، ويش�مل النش�اط  : النش�اط الرياض�ي
تفاالت والمهرجانات الرياض����ي : األلعاب الرياض����ية الفردية والجماعية ، والمباريات الداخلية والخارجية ، والعروض الرياض����ية ، واالح

 الرياضية .

 ثامنا العوامل الُمدعمة لألنشطة الطالبية 
د بللنهوض باألنش��طة الطالبية وتحقيق األهداف المنش��ودة منها في ص��ورة تتوافق مع التطلعات نحو بناء ش��خص��يات الطلبة علمياً وس��لوكياً ، ال 

  -):١٩٨٩) ، ( سمعان، محمد منير ، ٢٠٠٢) ( القفاص، ١٩٩٩( الدايل ، من وجود بعض العوامل التي تدعم األنشطة الطالبية والتي منها

 تنويع األنشطة الطالبية وشموليتها ، بحيث تحتوي على برامج مشوقة للطالب تلبي حاجاتهم ورغباتهم . .١

ب ديرات س���نوية للطالالتأكيد على أهمية الحوافز المعنوية للطالب المش���اركين والمتميزين في مش���اركاتهم ، ورص���د جوائز مادية وتق .٢
 المشاركين ، وتطوير نظام منح تلك الحوافز .

االهتمام بالجوانب اإلعالمية لألنش���طة الطالبية وتأكيد أهميتها ، وتوعية الطالب ، وأولياء األمور ، والمجتمع بض���رورة تلك األنش���طة  .٣
 في بناء شخصية الطالب المتكاملة .

ن العملية التعليمية ، ومتطلباً من متطلبات  المؤس���س���ة التعليمية ، وال يتخرج الطالب إال بعد العمل على اعتبار النش���اط الطالبي جزءاً م .٤
 إنهائه ، والعمل على تخصيص مقرر لألنشطة الطالبية له طابع عملي.

تركة فيما بينها شالعمل على التنسيق بين المؤسسات التعليمية في مجال التخطيط لبرامج األنشطة الطالبية وتطويرها ، وتنظيم برامج م .٥
. 

 تفعيل دور القطاع الخاص في دعم األنشطة الطالبية بحيث تتكامل الجهود لخدمة المجتمع، وتنمية شبابه.  .٦

 التنسيق مع األقسام العلمية في الجامعات عند وضع خطة النشاط سواء في نوعية البرامج وأوقات تنفيذها . .٧

ض���من النش���اط الطالبي وفق منهجية توض���ع بالتنس���يق بين القائمين على النش���اط واألقس���ام اعتبار الجوانب التطبيقية في المواد العلمية  .٨
 العلمية .

 وضع درجات لترقية أعضاء هيئة التدريس من خالل مدى مشاركتهم في اإلشراف على النشاط الطالبي  . .٩

 تاسعا معوقات األنشطة الطالبية 
العديد من المعوقات التي تعيق انتشارها وتطبيقها في المؤسسالت التعليمية ، ويمكن تلخيص  بالرغم من أهمية األنشطة الطالبية فإنه قد يواجهها

 . (Dale, & Robinson, 2001) ) ، ١٩٨٩، (سمعان، مرسي،  )١٩٩٨( بطرس، معوقات النشاط الطالبي في النقاط التالية: 

ين للنشاط الطالبي على أنه ال قيمة له ، ونشاط ترويحي للطالب ، معوقات تتعلق باإلدارة والتخطيط : وتتمثل في نظرة بعض المسئول – ١ 
والتركيز على الناحية الشكلية في تنفيذ كثير من األنشطة دون االهتمام الكامل بالجوهر ، واالفتقار على وجود خطة سنوية واضحة 

ه التجديد والتنويع فيها ، ووجود كثير من التعقيدات المعالم ، واألهداف لممارسة األنشطة الطالبية ، وتكرار األنشطة في كل عام ، وقل
 والروتين في ممارسة األنشطة ناتجة عن اللوائح والقوانين .

معوقات تتعلق بالمرافق واإلمكانات : وتتمثل تلك المعوقات في عدم توفر األماكن ، والمرافق المناسبة لممارسة األنشطة المختلفة ، و  – ٢
الالزمة من اآلالت واألجهزة وغيرها ، وقلة توافر الكوادر البشرية المؤهلة تربوياً والمدربة ميدانياً لإلشراف نقص اإلمكانات المادية 

 على األنشطة .

معوقات تتعلق برواد األنشطة : وتتمثل في عدم وجود مشرف تم إعداده علمياً بما يسمح له  بمعرفة أبعاد النشاط ومهارات ممارسته ،  – ٣
بعض القائمين على األنشطة بجدواها وأهميتها ، وقلة خبرة كثير من المشرفين بتنظيم األنشطة وريادتها وتنفيذها ، وضعف قناعة 

 وتقويمها ، واالفتقار إلى الدقة في اختيار المشرفين على األنشطة الطالبية ، وغموض المعايير التي يتم االختيار في ضوئها .

في عدم إعطاء الطالب الحرية التامة في اختيار النشاط الذي يرغب فيه ، ويتوافق مع هوايته ، وقصور  معوقات تتعلق بالطلبة : وتتمثل – ٤
معرفة الطالب بأهداف األنشطة وأهميتها في العملية التعليمية ، وعزوف كثير من الطالب عن ممارسة األنشطة العتقادهم أنها مضيعة 

ل الطالب بالمحاضرات ، وعدم وجود وقت لممارسة األنشطة ، وضعف احتساب للوقت ومعوقة للتحصيل الدراسي ، وازدحام جدو
 ممارسة األنشطة في تقويم الطالب ، وقلة الحوافز المادية والمعنوية .

قاد توتتمثل في عدم وعي كثير من أولياء األمور بأهداف األنشطة وأهميتها في العملية التعليمية ، واع :معوقات تتعلق بأولياء األمور  – ٥
 كثير منهم أن ممارسة تلك األنشطة مضيعة للوقت ، وقيامهم بتوجيه أبنائهم على التركيز على التحصيل الدراسي فقط . 

   الداخلية  دور النشاط الطالبى فى تنشيط السياحة :عاشرا
اخلية ، كعمل ليين على القيام برحالت سياحية دإستحداث وسائل تنشيطية تستطيع أن تجذب السائحين الداختتطلب عملية تنمية السياحة الداخلية 

مهرجان للس����ياحة الداخلية على غرار مهرجان الس����ياحة والتس����وق وخاص����ة فى أوقات إنخفاض حركة الس����ياحة الخارجية ، مع تقديم الس����لع 
ر الخدمات المقدمة خاصة أسعار والخدمات السياحية بأسعار مخفضة بشكل ملموس كأسعار اإلقامة فى الفنادق وتذاكر الطيران والسفر وأسعا

تنش��يط الس��ياحة الداخلية بين فئات الدخل األعلى لزيارة األماكن المتميزة فى مص��ر مثل محمية رأس والمطاعم والمحال الترفيهية والس��ياحية ، 
تش��جيع ش��ركات الس��ياحة المص��رية على تنش��يط الس��ياحة الداخلية من خالل تنظيم برامج لألماكن و. الس��فر خارج مص��ر محمد وطابا بدالً من

الس��ياحية المختلفة فى مص��ر بأس��عار مناس��بة مع اإللتزام ببرامج ومواعيد الرحالت واإلهتمام بتخطيط الس��ياحة الداخلية من خالل وض��ع خطط 
   -اور:تسويقية تنشيطية للسياحة الداخلية مقسمة على عدة مح

خطط خاصة بالسياحة الطالبية لشباب المدارس والمعاهد والجامعات من خالل عمل رحالت للشباب الجامعى وتالميذ المدارس بأسعار  -١
سفر والتعرف على معالم وحضارة بلدهم مع تنظيم رحالت مجانية للمتفوقين واألوائل لزيارة أكثر من مكان  شجيعهم على ال مخفضة لت
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 الدراسات السياحية قسم

 المعهد العالى للسياحة والفنادق باالسكندرية (ايجوث)
 الملخص 

لداخلية ، اترتبط األنشطة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراسية بنشاط السياحة الداخلية ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة 
تبذله الجامعات والمعاهد العليا من جهوداً مكثفة لتفعيل مختلف األنش���طة الطالبية ، اال أن هناك قص���ورا  واض���حا  فى برامج وعلى الرغم مما 

سياحة من جهة ، وقصورا  فى تفعيل األنشطة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب من ج ة هسياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات ال
ومن ثم ،  ٢٠١١يناير  ٢٥عد أحد الس��بل األس��اس��ية لتنمية الس��ياحة الداخلية فى ظل األزمات التى تعانى منها الس��ياحة بعد ثورة أخرى ، والتى ت

تعزيز الس��ياحة الداخلية وتنش��يطها من خالل عمل مهني يس��تهدف جيل المس��تقبل وتعريفه بمعالم بلده التراثية والتاريخية تض��ح ض��رورة  أهمية 
وقد تم إختبار فروض الدراس����ة النظرية من خالل دراس����ة ميدانية على عينة من الطالب وكذلك  .تعزيز روح االنتماء والوالء لهوالعمرانية ، و

 .على عينة من شركات السياحة فى محافظة االسكندرية ، للتأكد من نتائج الدراسة النظرية  

 مية السياحية  .، التنالسياحة الداخلية ، األنشطة الطالبية الكلمات الرئيسية:

............................................................................................................................. ................................... 
 مقدمـة 

ية الة الركود التى تعانى منها وانخفاض معدالت السياحة الخارجتعتبر السياحة الداخلية وسيلة لتعويض المنشآت السياحية عن خسائرها بسبب ح
وكذلك االعتص���امات وحالة االنفالت األمنى التى تش���هدها ، ألدنى مس���توياتها ، ومع االرتفاع المبالغ فيه فى أس���عار الخدمات واالقامة الفندقية 

سياحة ركودا ملحوظا، ٢٥مصر حاليا منذ قيام ثورة  شهد قطاع ال سياحية، وتسريحا للعمالة المدربة فى  يناير ، ي وانخفاضا فى أعداد األفواج ال
وقد أكدت العديد من الدراس��ات على أن تش��جيع الس��ياحة الداخلية له مردود  ظل االنحس��ار الس��ياحى الذى تش��هده المنش��آت الس��ياحية فى مص��ر .

ى العمالة المدربة الموجودة ، وزيادة حصيلة الضرائب بكل أنواعها اقتصادى يتمثل فى زيادة نسبة االشغال الفندقى، مما يساعد على الحفاظ عل
 ٢٧وإيجاد فرص عمل مباش��رة وغير مباش��رة مرتبطة بص��ناعة الس��ياحة ، خاص��ة أن الرواج الس��ياحى يؤدى بالض��رورة الى رواج أكثر من 

 االعتزاز بتراثه ويحفز الرغبة لديه فى الحفاظ علىوله أيض�ا مردود س�ياس�ى يتمثل فى تنمية الش�عور باالنتماء لدى المواطن و -ص�ناعة إخرى 
وقد أكدت كل الدراس����ات والتقارير الص����ادرة من المنظمات األكاديمية ومنظمة  ).& Girod, 2009 ٢٠١٢الوطن وتأكيد الوالء له ( أحمد ، 

ما  لة ، وأنها تسهم فى الدخل القومى بنسبة تفوقالسياحة العالمية أن السياحة الداخلية هى الضامن الرئيسى الستقرار صناعة السياحة فى أى دو
شارك فيها كل مؤسسا شدة لفتح هذا الملف فى إطار منظومة متكاملة ت سياحة المصرية مدعوة ب سياحة الوافدة. ولهذا فان وزارة ال سهم به ال  تت

أهمية السياحة الداخلية ومع  شيط السياحة الداخلية.الدولة ، وتوفر جميع النفقات غير الضرورية من ميزانية التنشيط لدعم كل ما هو مطلوب لتن
ل إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً من جهة ، وأزمات السياحة المصرية من جهة أخرى تتضح ضرورة التركيز على تنمية السياحة الداخلية من خال

 ى يزاولها الطلبة فى جميع المؤس����س����ات التعليمية بمختلفتوفير أدوات غير تقليدية يمكن من خاللها تنمية الس����ياحة الداخلية ومنها األنش����طة الت
 مراحلها ، والتى تش������كل مجاال اليس������تهان به فى ظل تفعيله وتوجيهه لذلك ، حيث أنها ال تقل أهمية عن الس������ياحة الدولية بل تتوازى معها فى

 )  ٢٠٠٨دولية نتيجة لألزمـات ( قمر، األهميـة كما أنها بمثابة صمـام أمان وخط دفاع ثانى ضد أى ركود فى حركة السياحة ال

ويتطلب ذلك أن تكون تنمية السياحة الداخلية أحد أركان مفهوم التنمية السياحية الذي تعمل الحكومة على ترسيخه ، ومن ثم مراجعة 
لف ترويجية وتسويقية تستهدف مختالسياسات الهادفة إلى تنشيطها ، وتركيز الجهود على إقامة المرافق األساسية ، والعمل على إقامة حمالت 

ن أفئات الس���ياح المحليين ، وزيادة المرافق الس���ياحية وتنويع منتجاتها لتكون أس���عارها في المتناول وال تس���تهدف فقط الس���ائح الخارجي . كما 
ية   ( عبد الس�����ميع ، خارطة االس�����تثمار الس�����ياحي التي تقوم وزارة الس�����ياحة باإلش�����راف عليها يجب أن تراعي متطلبات الس�����ياحة الداخل

٢٠١٢Aksu, A. & Koksal, C., 2005 & وض���رورة قيام ش���ركات الس���ياحة المص���رية بتنظيم برامج لألماكن الس���ياحية المختلفة فى . (
 مصر بأسعار مناسبة ، واإلهتمام بتخطيط السياحة الداخلية من خالل وضع خطط تسويقية تنشيطية للسياحة الداخلية مقسمة على عدة محاور،

أهمها خطط خاصة بالسياحة الطالبية لشباب المدارس والمعاهد والجامعات من خالل عمل رحالت للشباب الجامعى وتالميذ المدارس بأسعار 
مخفض���ة لتش���جيعهم على التعرف على حض���ارة بلدهم ، مع تنظيم رحالت مجانية للمتفوقين واألوائل لزيارة األماكن الس���ياحية داخل مص���ر 

ولتدريبهم على الس���لوك الس���ياحى المنض���بط أثناء زيارة اآلثار والمعالم التاريخية ، وكيفية اإللتزام بالنظافة  تفوقهم وتميزهم ، كمكافأة لهم على
 ).٢٠٠٨والنظام وإحترام المزارات وحسن معاملة السائح األجنبى (موسى ، 

الس������ياحة الداخلية من خالل الحفالت والمؤتمرات وترتبط األنش������طة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراس������ية بنش�������اط 
الترفيهى ووالمهرجانات الطالبية وكذلك الرحالت ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة الداخلية، وتنشيط ثقافتها ، ونشر الوعى الثقافى 

ف األنش���طة الطالبية ، والتى تش���مل النش���اط الثقافي والعلمي ، وتبذل الجامعات والمعاهد العليا جهوداً مكثفة من أجل تفعيل مختل بين المواطنين
شاط نواالجتماعي والرحالت الداخلية والخارجية وخدمة البيئة والمشاركة في أسابيع التوعية العامة ، والنشاط الرياضي ، والنشاط الكشفي ، و

ج سياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات السياحة من جهة وتتمثل المشكلة البحثية فى القصور الواضح فى برام الجوالة والنشاط الفني .
فى ظل عدم التفعيل الكافى لألنش���طة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب فى جميع المؤس���س���ات التعليمية فى مص���ر من جهة أخرى ، كأحد 

، مع األخذ في االعتبار ض����رورة إزالة كل  ٢٠١١ناير ي ٢٥الس����بل األس����اس����ية لتنمية الس����ياحة الداخلية وما تتعرض له من أزمات بعد ثورة 
برامج للرحالت السياحية تقوم وتشرف عليه ، ومن ثم ضرورة وجود  المعوقات التي تحد من مساهمة الطالب في هذه األنشطة بمختلف أنواعها

 ثامنا العوامل الُمدعمة لألنشطة الطالبية 
د بللنهوض باألنش��طة الطالبية وتحقيق األهداف المنش��ودة منها في ص��ورة تتوافق مع التطلعات نحو بناء ش��خص��يات الطلبة علمياً وس��لوكياً ، ال 

  -):١٩٨٩) ، ( سمعان، محمد منير ، ٢٠٠٢) ( القفاص، ١٩٩٩( الدايل ، من وجود بعض العوامل التي تدعم األنشطة الطالبية والتي منها

 تنويع األنشطة الطالبية وشموليتها ، بحيث تحتوي على برامج مشوقة للطالب تلبي حاجاتهم ورغباتهم . .١

ب ديرات س���نوية للطالالتأكيد على أهمية الحوافز المعنوية للطالب المش���اركين والمتميزين في مش���اركاتهم ، ورص���د جوائز مادية وتق .٢
 المشاركين ، وتطوير نظام منح تلك الحوافز .

االهتمام بالجوانب اإلعالمية لألنش���طة الطالبية وتأكيد أهميتها ، وتوعية الطالب ، وأولياء األمور ، والمجتمع بض���رورة تلك األنش���طة  .٣
 في بناء شخصية الطالب المتكاملة .

ن العملية التعليمية ، ومتطلباً من متطلبات  المؤس���س���ة التعليمية ، وال يتخرج الطالب إال بعد العمل على اعتبار النش���اط الطالبي جزءاً م .٤
 إنهائه ، والعمل على تخصيص مقرر لألنشطة الطالبية له طابع عملي.

تركة فيما بينها شالعمل على التنسيق بين المؤسسات التعليمية في مجال التخطيط لبرامج األنشطة الطالبية وتطويرها ، وتنظيم برامج م .٥
. 

 تفعيل دور القطاع الخاص في دعم األنشطة الطالبية بحيث تتكامل الجهود لخدمة المجتمع، وتنمية شبابه.  .٦

 التنسيق مع األقسام العلمية في الجامعات عند وضع خطة النشاط سواء في نوعية البرامج وأوقات تنفيذها . .٧

ض���من النش���اط الطالبي وفق منهجية توض���ع بالتنس���يق بين القائمين على النش���اط واألقس���ام اعتبار الجوانب التطبيقية في المواد العلمية  .٨
 العلمية .

 وضع درجات لترقية أعضاء هيئة التدريس من خالل مدى مشاركتهم في اإلشراف على النشاط الطالبي  . .٩

 تاسعا معوقات األنشطة الطالبية 
العديد من المعوقات التي تعيق انتشارها وتطبيقها في المؤسسالت التعليمية ، ويمكن تلخيص  بالرغم من أهمية األنشطة الطالبية فإنه قد يواجهها

 . (Dale, & Robinson, 2001) ) ، ١٩٨٩، (سمعان، مرسي،  )١٩٩٨( بطرس، معوقات النشاط الطالبي في النقاط التالية: 

ين للنشاط الطالبي على أنه ال قيمة له ، ونشاط ترويحي للطالب ، معوقات تتعلق باإلدارة والتخطيط : وتتمثل في نظرة بعض المسئول – ١ 
والتركيز على الناحية الشكلية في تنفيذ كثير من األنشطة دون االهتمام الكامل بالجوهر ، واالفتقار على وجود خطة سنوية واضحة 

ه التجديد والتنويع فيها ، ووجود كثير من التعقيدات المعالم ، واألهداف لممارسة األنشطة الطالبية ، وتكرار األنشطة في كل عام ، وقل
 والروتين في ممارسة األنشطة ناتجة عن اللوائح والقوانين .

معوقات تتعلق بالمرافق واإلمكانات : وتتمثل تلك المعوقات في عدم توفر األماكن ، والمرافق المناسبة لممارسة األنشطة المختلفة ، و  – ٢
الالزمة من اآلالت واألجهزة وغيرها ، وقلة توافر الكوادر البشرية المؤهلة تربوياً والمدربة ميدانياً لإلشراف نقص اإلمكانات المادية 

 على األنشطة .

معوقات تتعلق برواد األنشطة : وتتمثل في عدم وجود مشرف تم إعداده علمياً بما يسمح له  بمعرفة أبعاد النشاط ومهارات ممارسته ،  – ٣
بعض القائمين على األنشطة بجدواها وأهميتها ، وقلة خبرة كثير من المشرفين بتنظيم األنشطة وريادتها وتنفيذها ، وضعف قناعة 

 وتقويمها ، واالفتقار إلى الدقة في اختيار المشرفين على األنشطة الطالبية ، وغموض المعايير التي يتم االختيار في ضوئها .

في عدم إعطاء الطالب الحرية التامة في اختيار النشاط الذي يرغب فيه ، ويتوافق مع هوايته ، وقصور  معوقات تتعلق بالطلبة : وتتمثل – ٤
معرفة الطالب بأهداف األنشطة وأهميتها في العملية التعليمية ، وعزوف كثير من الطالب عن ممارسة األنشطة العتقادهم أنها مضيعة 

ل الطالب بالمحاضرات ، وعدم وجود وقت لممارسة األنشطة ، وضعف احتساب للوقت ومعوقة للتحصيل الدراسي ، وازدحام جدو
 ممارسة األنشطة في تقويم الطالب ، وقلة الحوافز المادية والمعنوية .

قاد توتتمثل في عدم وعي كثير من أولياء األمور بأهداف األنشطة وأهميتها في العملية التعليمية ، واع :معوقات تتعلق بأولياء األمور  – ٥
 كثير منهم أن ممارسة تلك األنشطة مضيعة للوقت ، وقيامهم بتوجيه أبنائهم على التركيز على التحصيل الدراسي فقط . 

   الداخلية  دور النشاط الطالبى فى تنشيط السياحة :عاشرا
اخلية ، كعمل ليين على القيام برحالت سياحية دإستحداث وسائل تنشيطية تستطيع أن تجذب السائحين الداختتطلب عملية تنمية السياحة الداخلية 

مهرجان للس����ياحة الداخلية على غرار مهرجان الس����ياحة والتس����وق وخاص����ة فى أوقات إنخفاض حركة الس����ياحة الخارجية ، مع تقديم الس����لع 
ر الخدمات المقدمة خاصة أسعار والخدمات السياحية بأسعار مخفضة بشكل ملموس كأسعار اإلقامة فى الفنادق وتذاكر الطيران والسفر وأسعا

تنش��يط الس��ياحة الداخلية بين فئات الدخل األعلى لزيارة األماكن المتميزة فى مص��ر مثل محمية رأس والمطاعم والمحال الترفيهية والس��ياحية ، 
تش��جيع ش��ركات الس��ياحة المص��رية على تنش��يط الس��ياحة الداخلية من خالل تنظيم برامج لألماكن و. الس��فر خارج مص��ر محمد وطابا بدالً من

الس��ياحية المختلفة فى مص��ر بأس��عار مناس��بة مع اإللتزام ببرامج ومواعيد الرحالت واإلهتمام بتخطيط الس��ياحة الداخلية من خالل وض��ع خطط 
   -اور:تسويقية تنشيطية للسياحة الداخلية مقسمة على عدة مح

خطط خاصة بالسياحة الطالبية لشباب المدارس والمعاهد والجامعات من خالل عمل رحالت للشباب الجامعى وتالميذ المدارس بأسعار  -١
سفر والتعرف على معالم وحضارة بلدهم مع تنظيم رحالت مجانية للمتفوقين واألوائل لزيارة أكثر من مكان  شجيعهم على ال مخفضة لت
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 د/ حسام الدين حسين ابراهيم
 الدراسات السياحية قسم

 المعهد العالى للسياحة والفنادق باالسكندرية (ايجوث)
 الملخص 

لداخلية ، اترتبط األنشطة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراسية بنشاط السياحة الداخلية ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة 
تبذله الجامعات والمعاهد العليا من جهوداً مكثفة لتفعيل مختلف األنش���طة الطالبية ، اال أن هناك قص���ورا  واض���حا  فى برامج وعلى الرغم مما 

سياحة من جهة ، وقصورا  فى تفعيل األنشطة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب من ج ة هسياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات ال
ومن ثم ،  ٢٠١١يناير  ٢٥عد أحد الس��بل األس��اس��ية لتنمية الس��ياحة الداخلية فى ظل األزمات التى تعانى منها الس��ياحة بعد ثورة أخرى ، والتى ت

تعزيز الس��ياحة الداخلية وتنش��يطها من خالل عمل مهني يس��تهدف جيل المس��تقبل وتعريفه بمعالم بلده التراثية والتاريخية تض��ح ض��رورة  أهمية 
وقد تم إختبار فروض الدراس����ة النظرية من خالل دراس����ة ميدانية على عينة من الطالب وكذلك  .تعزيز روح االنتماء والوالء لهوالعمرانية ، و

 .على عينة من شركات السياحة فى محافظة االسكندرية ، للتأكد من نتائج الدراسة النظرية  

 مية السياحية  .، التنالسياحة الداخلية ، األنشطة الطالبية الكلمات الرئيسية:

............................................................................................................................. ................................... 
 مقدمـة 

ية الة الركود التى تعانى منها وانخفاض معدالت السياحة الخارجتعتبر السياحة الداخلية وسيلة لتعويض المنشآت السياحية عن خسائرها بسبب ح
وكذلك االعتص���امات وحالة االنفالت األمنى التى تش���هدها ، ألدنى مس���توياتها ، ومع االرتفاع المبالغ فيه فى أس���عار الخدمات واالقامة الفندقية 

سياحة ركودا ملحوظا، ٢٥مصر حاليا منذ قيام ثورة  شهد قطاع ال سياحية، وتسريحا للعمالة المدربة فى  يناير ، ي وانخفاضا فى أعداد األفواج ال
وقد أكدت العديد من الدراس��ات على أن تش��جيع الس��ياحة الداخلية له مردود  ظل االنحس��ار الس��ياحى الذى تش��هده المنش��آت الس��ياحية فى مص��ر .

ى العمالة المدربة الموجودة ، وزيادة حصيلة الضرائب بكل أنواعها اقتصادى يتمثل فى زيادة نسبة االشغال الفندقى، مما يساعد على الحفاظ عل
 ٢٧وإيجاد فرص عمل مباش��رة وغير مباش��رة مرتبطة بص��ناعة الس��ياحة ، خاص��ة أن الرواج الس��ياحى يؤدى بالض��رورة الى رواج أكثر من 

 االعتزاز بتراثه ويحفز الرغبة لديه فى الحفاظ علىوله أيض�ا مردود س�ياس�ى يتمثل فى تنمية الش�عور باالنتماء لدى المواطن و -ص�ناعة إخرى 
وقد أكدت كل الدراس����ات والتقارير الص����ادرة من المنظمات األكاديمية ومنظمة  ).& Girod, 2009 ٢٠١٢الوطن وتأكيد الوالء له ( أحمد ، 

ما  لة ، وأنها تسهم فى الدخل القومى بنسبة تفوقالسياحة العالمية أن السياحة الداخلية هى الضامن الرئيسى الستقرار صناعة السياحة فى أى دو
شارك فيها كل مؤسسا شدة لفتح هذا الملف فى إطار منظومة متكاملة ت سياحة المصرية مدعوة ب سياحة الوافدة. ولهذا فان وزارة ال سهم به ال  تت

أهمية السياحة الداخلية ومع  شيط السياحة الداخلية.الدولة ، وتوفر جميع النفقات غير الضرورية من ميزانية التنشيط لدعم كل ما هو مطلوب لتن
ل إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً من جهة ، وأزمات السياحة المصرية من جهة أخرى تتضح ضرورة التركيز على تنمية السياحة الداخلية من خال

 ى يزاولها الطلبة فى جميع المؤس����س����ات التعليمية بمختلفتوفير أدوات غير تقليدية يمكن من خاللها تنمية الس����ياحة الداخلية ومنها األنش����طة الت
 مراحلها ، والتى تش������كل مجاال اليس������تهان به فى ظل تفعيله وتوجيهه لذلك ، حيث أنها ال تقل أهمية عن الس������ياحة الدولية بل تتوازى معها فى

 )  ٢٠٠٨دولية نتيجة لألزمـات ( قمر، األهميـة كما أنها بمثابة صمـام أمان وخط دفاع ثانى ضد أى ركود فى حركة السياحة ال

ويتطلب ذلك أن تكون تنمية السياحة الداخلية أحد أركان مفهوم التنمية السياحية الذي تعمل الحكومة على ترسيخه ، ومن ثم مراجعة 
لف ترويجية وتسويقية تستهدف مختالسياسات الهادفة إلى تنشيطها ، وتركيز الجهود على إقامة المرافق األساسية ، والعمل على إقامة حمالت 

ن أفئات الس���ياح المحليين ، وزيادة المرافق الس���ياحية وتنويع منتجاتها لتكون أس���عارها في المتناول وال تس���تهدف فقط الس���ائح الخارجي . كما 
ية   ( عبد الس�����ميع ، خارطة االس�����تثمار الس�����ياحي التي تقوم وزارة الس�����ياحة باإلش�����راف عليها يجب أن تراعي متطلبات الس�����ياحة الداخل

٢٠١٢Aksu, A. & Koksal, C., 2005 & وض���رورة قيام ش���ركات الس���ياحة المص���رية بتنظيم برامج لألماكن الس���ياحية المختلفة فى . (
 مصر بأسعار مناسبة ، واإلهتمام بتخطيط السياحة الداخلية من خالل وضع خطط تسويقية تنشيطية للسياحة الداخلية مقسمة على عدة محاور،

أهمها خطط خاصة بالسياحة الطالبية لشباب المدارس والمعاهد والجامعات من خالل عمل رحالت للشباب الجامعى وتالميذ المدارس بأسعار 
مخفض���ة لتش���جيعهم على التعرف على حض���ارة بلدهم ، مع تنظيم رحالت مجانية للمتفوقين واألوائل لزيارة األماكن الس���ياحية داخل مص���ر 

ولتدريبهم على الس���لوك الس���ياحى المنض���بط أثناء زيارة اآلثار والمعالم التاريخية ، وكيفية اإللتزام بالنظافة  تفوقهم وتميزهم ، كمكافأة لهم على
 ).٢٠٠٨والنظام وإحترام المزارات وحسن معاملة السائح األجنبى (موسى ، 

الس������ياحة الداخلية من خالل الحفالت والمؤتمرات وترتبط األنش������طة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراس������ية بنش�������اط 
الترفيهى ووالمهرجانات الطالبية وكذلك الرحالت ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة الداخلية، وتنشيط ثقافتها ، ونشر الوعى الثقافى 

ف األنش���طة الطالبية ، والتى تش���مل النش���اط الثقافي والعلمي ، وتبذل الجامعات والمعاهد العليا جهوداً مكثفة من أجل تفعيل مختل بين المواطنين
شاط نواالجتماعي والرحالت الداخلية والخارجية وخدمة البيئة والمشاركة في أسابيع التوعية العامة ، والنشاط الرياضي ، والنشاط الكشفي ، و

ج سياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات السياحة من جهة وتتمثل المشكلة البحثية فى القصور الواضح فى برام الجوالة والنشاط الفني .
فى ظل عدم التفعيل الكافى لألنش���طة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب فى جميع المؤس���س���ات التعليمية فى مص���ر من جهة أخرى ، كأحد 

، مع األخذ في االعتبار ض����رورة إزالة كل  ٢٠١١ناير ي ٢٥الس����بل األس����اس����ية لتنمية الس����ياحة الداخلية وما تتعرض له من أزمات بعد ثورة 
برامج للرحالت السياحية تقوم وتشرف عليه ، ومن ثم ضرورة وجود  المعوقات التي تحد من مساهمة الطالب في هذه األنشطة بمختلف أنواعها

ص��ر كمكافأة لهم على تفوقهم وتميزهم ولتدريبهم على الس��لوك الس��ياحى المنض��بط أثناء زيارة اآلثار والمعالم التاريخية س��ياحى داخل م
وكيفية اإللتزام بالنظافة والنظام وإحترام المزارات وحس����ن معاملة الس����ائح األجنبى وذلك لخلق إنطباع طيب عن الس����لوك الحض����ارى 

 للمصريين . 

خطط خاصة بسياحة الحوافز للعاملين بشركات ومؤسسات القطاع العام والخاص ، وهذا النوع من السياحة يعتبر حافز مادى ومعنوى  -٢
فى نفس الوقت ويساعد على تجديد نشاط العاملين وبالتالى زيادة قدرتهم على العطاء واإلنتاج من خالل قيام شركات ومؤسسات القطاع 

 .  النقابات بتنظيم رحالت سياحية لموظفيها بأسعار مناسبة كحافز تشجيعى لزيادة العمل و اإلنتاج العام والخاص وكذلك

على القيام برحالت   خطط خاص��ة بالس��ياحة الفردية وهى س��ياحة األفراد أو األس��رة من خالل عمل تس��هيالت وتخفيض��ات لهم تش��جعهم -٣
لسـ�������ياحة الجماعية التى تنظمها شركات السياحة أو بعض الهيئات أو النوادى خاصة فى المناطق السياحية الجديدة ، وأخرى خاصة با

 . والجمعيات ، من خالل عمل أسعار خاصة لهذه الرحالت سواء من حيث اإلقامة أو المواصالت أو السلع والخدمات السياحية

ألنها ، لتنش��يط ص��ناعة الس��ياحة ،  ة الدولةولهذا فالبد أن تدخل األنش��طة الطالبية كمفردة من مفردات الس��ياحة الداخلية ض��من خط
 وض�����رورة عمل نظام (حص�����ة للس�����ياحة الداخلية) ، تتبناهاالجات  ظل اتفاقيات األمل الوحيد في عص�����ر يتميز بالمنافس�����ة الش�����ديدة ، في

مجال  البش��رى خاص��ة العاملين فى فى ظل التحديات الداخلية ، ومنها عدم كفاءة العنص��ر الس��ياحية الكبيرة والص��غيرة علي الس��واءالش��ركات 
سياحية ، وتعدد الجهات المانحة للتراخيص والجهات اإلشرافية سياحية ، وتداخل االختصاصات والرقابية على المنشآت  الخدمات ال الفندقية وال

تج الس��ياحي ، وال توجد دراس��ة ش��املة المن الس��ياحية وعدم وجود وعى س��ياحي لدى غالبية المواطنين ، وعدم القدرة على تس��ويق وغياب الثقافة
  .لالستثمار السياحي وقيامه لدوره

 الدراسة الميدانية 

اتبعت الدراس���ة المنهج الوص���في التحليلي، الذي يحاول الباحث من خالله وص���ف  موض���وع الدراس���ة، وتحليل بياناتها، وبيان منهج الدراس���ة: 
 العالقة بين مكوناتها، واآلراء التي تطرح حولها .

  -يتكون مجتمع الدراسة من فئتين :  - مجتمع وعينة الدراسة:

جميع طلبة وطالبات المعهد العالى للسياحة والفنادق باالسكندرية ( ايجوث) المشاركين فى األسر الطالبية ، والبالغة ثالثة أسر  -الفئة األولى :
د ،  وهى األسر التى تزاول األنشطة الطالبية تحت رعاية اتحاد الطلبة طالبية هى أسرة "سياحة جديدة" ، وأسرة جيحوتى ، وأسرة النجم الجدي

) طالب وطالبة لتطبيق الدراسة ٢٥٠. واشتملت عينة الدراسة على  (  ٢٠١٤/ ٢٠١٣بالمعهد ، وذلك في الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسي
، كما  % ٩٣٫٦) اس�تبانة بنس�بة اس�ترداد ٢٣٤بية ، وتم الحص�ول على () يوض�ح توزيع أفراد العينة على األس�ر الطال١ميدانياً، والجدول رقم (

 ) وذلك على النحو التالي.٢يتضح فى الجدول رقم (

 ) توزيع أفراد عينة الدراسة١جدول(

 النسبة المئوية العدد المستويات

% ٣٨٫٤ ٩٠ أسرة سياحة جديدة   

% ٣٣٫٧ ٧٩ أسرة جيحوتى   

% ٢٧٫٧ ٦٥ أسرة النجم الجديد   

 ) قوائم االستقصاء والمعادة ونسبة الردود٢جدول رقم (

 نسبة الردود عدد القوائم المعادة والصالحة للتحليل عدد القوائم الموزعة مجتمع الدراسة

 % ٩٣٫٦ ٢٣٤ ٢٥٠ االجمالى 

 

نه، اس��تخدمت الدراس��ة اس��تباولتحقيق هدف الدراس��ة المتمثل في التعرف على أهمية األنش��طة الطالبية فى تنمية الس��ياحة الداخلية ؛ 
) فقرة ، وقد أُتبع في بناء االستبانة الخطوات التالية: قام الباحث ببناء استبانة من خالل الرجوع إلى بعض  ٥٦وتكونت في صيغتها النهائية من (

والي ، انة على س��بعة مجاالت على التالدراس��ات الس��ابقة، لتحديد دور األنش��طة الطالبية في  تنمية الس��ياحة الداخلية  وقد توزعت فقرات االس��تب
ولها  ةوص���يغت اس���تجابات الطلبة وفقاً لمقياس ليكرت الخماس���ي ، وهو الموافقة على درجة التقبل بدرجة (كبيرة جداً ولها خمس درجات، كبير

 ولها درجة واحدة). جداً  ولها ثالث درجات، بدرجة قليلة ولها درجتان، قليلة متوسطةأربع درجات، 

 أداة الدراسةصدق 
) فرد من الجنسين ٣٠صدق االتساق الداخلي: قام الباحث بتطبيق االستبيان على عينة استطالعية عشوائية من مجتمع الدراسة األصلي بلغت (

ال جبهدف حساب صدق وثبات األداة: ولحساب صدق االتساق الداخلي؛ تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لكل م
ة جمن مجاالت االستبيان، والجدول التالي يبين ذلك: يتضح من الجدول السابق أن جميع فقرات مجاالت االستبيان حققت ارتباطات دالة مع الدر

 .. ٠٫٠٥ومستوى  ٠٫٠١الكلية للمجال الذي تنتمي إليه عند مستوى 

 

 لالستبيان)  يبين ارتباطات درجات كل مجال مع الدرجة الكلية ٣جد ول (

 مستوى الداللة معامل االرتباط مجاالت االستبيان م

 ٠٫٠٠٨ ٠٫٦٥٧ الرحالت  ١
 ٠٫٠٠٠ ٠٫٧٧٠ األنشطة الثقافية  ٢
 ٠٫٠٠٠ ٠٫٨٧١ األنشطة الكشفية ٣
 ٠٫٠٢٦ ٠٫٥١٣ األنشطة الرياضية ٤
 ٠٫٠٠٤ ٠٫٦٧٥ األنشطة الفنية  ٥
 ٠٫٠٠٨ ٠٫٦٧٥ األنشطة العلمية ٦
 ٠٫٠٠٧ ٠٫٧٦٨ األنشطة الصحية والبيئية  ٧

 – ٠٫٥١٣يتض��ح من الجدول الس��ابق أن معامالت االرتباطات لدرجات مجاالت االس��تبيان مع الدرجة الكلية لالس��تبيان تتراوح بين (
االتساق الداخلي، أي أن . وبذلك يتضح أن مجاالت االستبيان تتسم بدرجة عالية من صدق ٠٫٠١)، وجميعها دالة إحصائياً عند مستوى ٠٫٨٧١

 األداة تقيس ما وضعت من أجله لقياسه.

االستبانةثبات 

 معامل ألفا كرونباخ -أ

 أن معامالت إلي يشير حيث العبارات، لجميع الثبات معامل حساب تم كرونباخ حيث ألفا معامل طريق حساب عن االستبانة صدق من التأكد تم
 هو كما الدراس��ة عينة على تطبيقها إلى تطمئن الباحث الثبات من عالية بدرجة تتمتع االس��تبانة أن على يدل ) وهذا٠٫٩١٢من ( أعلى الثبات

 في الجدول األتي: موضح

 ) معامل ألفا كرونباخ ٤جدول (

 الثبات عدد الفقرات مجاالت االستبيان م

 ٠٫٨٧٦ ١١ الرحالت  ١
 ٠٫٩٠٥ ٨ األنشطة الثقافية  ٢
 ٠٫٩١٥ ٧ األنشطة الكشفية ٣
 ٠٫٨٩١ ٦ األنشطة الرياضية ٤

 ٠٫٧٦٥ ٦ األنشطة الفنية  ٥

 ٠٫٨٧٩ ٦ األنشطة العلمية ٦

األنشطة الصحية  ٧
 ٠٫٨٩٦ ١٢ والبيئية 

 ٠٫٩١٢ ٥٦ االستبيان ككل 

ش��ركة ٨٤من اجمالى مجتمع الدراس��ة ( %٢٠ش��ركة فئة أ بمدينة االس��كندرية تمثل نس��بة  ١٦تتمثل فى عينة عش��وائية مكونة من   -الفئة الثانية:
ى لسياحة فئة أ) وقد تم اختيار مدينة االسكندرية لسهولة الحصول على البيانات واجراء المقابالت الشخصية مع مديرى تلك الشركات للتعرف ع

 .  بهدف تنمية السياحة الداخليةى قدرتها على تقديم الدعم الكافى لسياحة الطالب مد

 نتائج الدراسةعرض وتفسير 
 أهمية األنشطة الطالبية فى تنمية السياحة الداخلية. حولال يوجد اختالف بين آراء المبحوثين  -الفرض األول :

 ) فقرات مجال (نشاط الرحالت) ٥جدول (

 النسبة التكرار  -تساهم الرحالت كأحد عناصر األنشطة الطالبية فى تنمية السياحة الداخلية من خالل : 
 % ١٤٫٩٥ ٣٥ التعرف على أهم األماكن السياحية  ١
 %١٤٫٥٢ ٣٤ تنمية الوعى السياحى لدى الطالب  ٢
 % ٩٫٤٠ ٢٢ التعرف على أهم المعوقات واألزمات التى تواجه السياحة الداخلية وطرق معالجتها  ٣
 %٧٫٦٩  ١٨ لية الداخالتدريب العملى لطلبة السياحة والفنادق فى التعرف على البرامج السياحية  ٤
 % ١٠٫٦٨ ٢٥ التدريب العملى لطلبة االرشاد السياحى فى شرح األماكن والمزارات السياحية  ٥
  % ٣٫٤١ ٨ دعم الواعز الدينى واالخالقى بزيارة المزارات الدينية ومن ثم السياحة الدينية لهذه األماكن  ٦
 % ١٤٫١٠ ٣٣ التعرف على أنواع وخدمات شركات السياحة المختلفة  ٧
 % ٤٫٢٧ ١٠ التعرف على أنواع وخدمات النقل السياحى المختلفة ٨
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 د/ حسام الدين حسين ابراهيم
 الدراسات السياحية قسم

 المعهد العالى للسياحة والفنادق باالسكندرية (ايجوث)
 الملخص 

لداخلية ، اترتبط األنشطة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراسية بنشاط السياحة الداخلية ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة 
تبذله الجامعات والمعاهد العليا من جهوداً مكثفة لتفعيل مختلف األنش���طة الطالبية ، اال أن هناك قص���ورا  واض���حا  فى برامج وعلى الرغم مما 

سياحة من جهة ، وقصورا  فى تفعيل األنشطة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب من ج ة هسياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات ال
ومن ثم ،  ٢٠١١يناير  ٢٥عد أحد الس��بل األس��اس��ية لتنمية الس��ياحة الداخلية فى ظل األزمات التى تعانى منها الس��ياحة بعد ثورة أخرى ، والتى ت

تعزيز الس��ياحة الداخلية وتنش��يطها من خالل عمل مهني يس��تهدف جيل المس��تقبل وتعريفه بمعالم بلده التراثية والتاريخية تض��ح ض��رورة  أهمية 
وقد تم إختبار فروض الدراس����ة النظرية من خالل دراس����ة ميدانية على عينة من الطالب وكذلك  .تعزيز روح االنتماء والوالء لهوالعمرانية ، و

 .على عينة من شركات السياحة فى محافظة االسكندرية ، للتأكد من نتائج الدراسة النظرية  

 مية السياحية  .، التنالسياحة الداخلية ، األنشطة الطالبية الكلمات الرئيسية:

............................................................................................................................. ................................... 
 مقدمـة 

ية الة الركود التى تعانى منها وانخفاض معدالت السياحة الخارجتعتبر السياحة الداخلية وسيلة لتعويض المنشآت السياحية عن خسائرها بسبب ح
وكذلك االعتص���امات وحالة االنفالت األمنى التى تش���هدها ، ألدنى مس���توياتها ، ومع االرتفاع المبالغ فيه فى أس���عار الخدمات واالقامة الفندقية 

سياحة ركودا ملحوظا، ٢٥مصر حاليا منذ قيام ثورة  شهد قطاع ال سياحية، وتسريحا للعمالة المدربة فى  يناير ، ي وانخفاضا فى أعداد األفواج ال
وقد أكدت العديد من الدراس��ات على أن تش��جيع الس��ياحة الداخلية له مردود  ظل االنحس��ار الس��ياحى الذى تش��هده المنش��آت الس��ياحية فى مص��ر .

ى العمالة المدربة الموجودة ، وزيادة حصيلة الضرائب بكل أنواعها اقتصادى يتمثل فى زيادة نسبة االشغال الفندقى، مما يساعد على الحفاظ عل
 ٢٧وإيجاد فرص عمل مباش��رة وغير مباش��رة مرتبطة بص��ناعة الس��ياحة ، خاص��ة أن الرواج الس��ياحى يؤدى بالض��رورة الى رواج أكثر من 

 االعتزاز بتراثه ويحفز الرغبة لديه فى الحفاظ علىوله أيض�ا مردود س�ياس�ى يتمثل فى تنمية الش�عور باالنتماء لدى المواطن و -ص�ناعة إخرى 
وقد أكدت كل الدراس����ات والتقارير الص����ادرة من المنظمات األكاديمية ومنظمة  ).& Girod, 2009 ٢٠١٢الوطن وتأكيد الوالء له ( أحمد ، 

ما  لة ، وأنها تسهم فى الدخل القومى بنسبة تفوقالسياحة العالمية أن السياحة الداخلية هى الضامن الرئيسى الستقرار صناعة السياحة فى أى دو
شارك فيها كل مؤسسا شدة لفتح هذا الملف فى إطار منظومة متكاملة ت سياحة المصرية مدعوة ب سياحة الوافدة. ولهذا فان وزارة ال سهم به ال  تت

أهمية السياحة الداخلية ومع  شيط السياحة الداخلية.الدولة ، وتوفر جميع النفقات غير الضرورية من ميزانية التنشيط لدعم كل ما هو مطلوب لتن
ل إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً من جهة ، وأزمات السياحة المصرية من جهة أخرى تتضح ضرورة التركيز على تنمية السياحة الداخلية من خال

 ى يزاولها الطلبة فى جميع المؤس����س����ات التعليمية بمختلفتوفير أدوات غير تقليدية يمكن من خاللها تنمية الس����ياحة الداخلية ومنها األنش����طة الت
 مراحلها ، والتى تش������كل مجاال اليس������تهان به فى ظل تفعيله وتوجيهه لذلك ، حيث أنها ال تقل أهمية عن الس������ياحة الدولية بل تتوازى معها فى

 )  ٢٠٠٨دولية نتيجة لألزمـات ( قمر، األهميـة كما أنها بمثابة صمـام أمان وخط دفاع ثانى ضد أى ركود فى حركة السياحة ال

ويتطلب ذلك أن تكون تنمية السياحة الداخلية أحد أركان مفهوم التنمية السياحية الذي تعمل الحكومة على ترسيخه ، ومن ثم مراجعة 
لف ترويجية وتسويقية تستهدف مختالسياسات الهادفة إلى تنشيطها ، وتركيز الجهود على إقامة المرافق األساسية ، والعمل على إقامة حمالت 

ن أفئات الس���ياح المحليين ، وزيادة المرافق الس���ياحية وتنويع منتجاتها لتكون أس���عارها في المتناول وال تس���تهدف فقط الس���ائح الخارجي . كما 
ية   ( عبد الس�����ميع ، خارطة االس�����تثمار الس�����ياحي التي تقوم وزارة الس�����ياحة باإلش�����راف عليها يجب أن تراعي متطلبات الس�����ياحة الداخل

٢٠١٢Aksu, A. & Koksal, C., 2005 & وض���رورة قيام ش���ركات الس���ياحة المص���رية بتنظيم برامج لألماكن الس���ياحية المختلفة فى . (
 مصر بأسعار مناسبة ، واإلهتمام بتخطيط السياحة الداخلية من خالل وضع خطط تسويقية تنشيطية للسياحة الداخلية مقسمة على عدة محاور،

أهمها خطط خاصة بالسياحة الطالبية لشباب المدارس والمعاهد والجامعات من خالل عمل رحالت للشباب الجامعى وتالميذ المدارس بأسعار 
مخفض���ة لتش���جيعهم على التعرف على حض���ارة بلدهم ، مع تنظيم رحالت مجانية للمتفوقين واألوائل لزيارة األماكن الس���ياحية داخل مص���ر 

ولتدريبهم على الس���لوك الس���ياحى المنض���بط أثناء زيارة اآلثار والمعالم التاريخية ، وكيفية اإللتزام بالنظافة  تفوقهم وتميزهم ، كمكافأة لهم على
 ).٢٠٠٨والنظام وإحترام المزارات وحسن معاملة السائح األجنبى (موسى ، 

الس������ياحة الداخلية من خالل الحفالت والمؤتمرات وترتبط األنش������طة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراس������ية بنش�������اط 
الترفيهى ووالمهرجانات الطالبية وكذلك الرحالت ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة الداخلية، وتنشيط ثقافتها ، ونشر الوعى الثقافى 

ف األنش���طة الطالبية ، والتى تش���مل النش���اط الثقافي والعلمي ، وتبذل الجامعات والمعاهد العليا جهوداً مكثفة من أجل تفعيل مختل بين المواطنين
شاط نواالجتماعي والرحالت الداخلية والخارجية وخدمة البيئة والمشاركة في أسابيع التوعية العامة ، والنشاط الرياضي ، والنشاط الكشفي ، و

ج سياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات السياحة من جهة وتتمثل المشكلة البحثية فى القصور الواضح فى برام الجوالة والنشاط الفني .
فى ظل عدم التفعيل الكافى لألنش���طة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب فى جميع المؤس���س���ات التعليمية فى مص���ر من جهة أخرى ، كأحد 

، مع األخذ في االعتبار ض����رورة إزالة كل  ٢٠١١ناير ي ٢٥الس����بل األس����اس����ية لتنمية الس����ياحة الداخلية وما تتعرض له من أزمات بعد ثورة 
برامج للرحالت السياحية تقوم وتشرف عليه ، ومن ثم ضرورة وجود  المعوقات التي تحد من مساهمة الطالب في هذه األنشطة بمختلف أنواعها

 لالستبيان)  يبين ارتباطات درجات كل مجال مع الدرجة الكلية ٣جد ول (

 مستوى الداللة معامل االرتباط مجاالت االستبيان م

 ٠٫٠٠٨ ٠٫٦٥٧ الرحالت  ١
 ٠٫٠٠٠ ٠٫٧٧٠ األنشطة الثقافية  ٢
 ٠٫٠٠٠ ٠٫٨٧١ األنشطة الكشفية ٣
 ٠٫٠٢٦ ٠٫٥١٣ األنشطة الرياضية ٤
 ٠٫٠٠٤ ٠٫٦٧٥ األنشطة الفنية  ٥
 ٠٫٠٠٨ ٠٫٦٧٥ األنشطة العلمية ٦
 ٠٫٠٠٧ ٠٫٧٦٨ األنشطة الصحية والبيئية  ٧

 – ٠٫٥١٣يتض��ح من الجدول الس��ابق أن معامالت االرتباطات لدرجات مجاالت االس��تبيان مع الدرجة الكلية لالس��تبيان تتراوح بين (
االتساق الداخلي، أي أن . وبذلك يتضح أن مجاالت االستبيان تتسم بدرجة عالية من صدق ٠٫٠١)، وجميعها دالة إحصائياً عند مستوى ٠٫٨٧١

 األداة تقيس ما وضعت من أجله لقياسه.

االستبانةثبات 

 معامل ألفا كرونباخ -أ

 أن معامالت إلي يشير حيث العبارات، لجميع الثبات معامل حساب تم كرونباخ حيث ألفا معامل طريق حساب عن االستبانة صدق من التأكد تم
 هو كما الدراس��ة عينة على تطبيقها إلى تطمئن الباحث الثبات من عالية بدرجة تتمتع االس��تبانة أن على يدل ) وهذا٠٫٩١٢من ( أعلى الثبات

 في الجدول األتي: موضح

 ) معامل ألفا كرونباخ ٤جدول (

 الثبات عدد الفقرات مجاالت االستبيان م

 ٠٫٨٧٦ ١١ الرحالت  ١
 ٠٫٩٠٥ ٨ األنشطة الثقافية  ٢
 ٠٫٩١٥ ٧ األنشطة الكشفية ٣
 ٠٫٨٩١ ٦ األنشطة الرياضية ٤

 ٠٫٧٦٥ ٦ األنشطة الفنية  ٥

 ٠٫٨٧٩ ٦ األنشطة العلمية ٦

األنشطة الصحية  ٧
 ٠٫٨٩٦ ١٢ والبيئية 

 ٠٫٩١٢ ٥٦ االستبيان ككل 

ش��ركة ٨٤من اجمالى مجتمع الدراس��ة ( %٢٠ش��ركة فئة أ بمدينة االس��كندرية تمثل نس��بة  ١٦تتمثل فى عينة عش��وائية مكونة من   -الفئة الثانية:
ى لسياحة فئة أ) وقد تم اختيار مدينة االسكندرية لسهولة الحصول على البيانات واجراء المقابالت الشخصية مع مديرى تلك الشركات للتعرف ع

 .  بهدف تنمية السياحة الداخليةى قدرتها على تقديم الدعم الكافى لسياحة الطالب مد

 نتائج الدراسةعرض وتفسير 
 أهمية األنشطة الطالبية فى تنمية السياحة الداخلية. حولال يوجد اختالف بين آراء المبحوثين  -الفرض األول :

 ) فقرات مجال (نشاط الرحالت) ٥جدول (

 النسبة التكرار  -تساهم الرحالت كأحد عناصر األنشطة الطالبية فى تنمية السياحة الداخلية من خالل : 
 % ١٤٫٩٥ ٣٥ التعرف على أهم األماكن السياحية  ١
 %١٤٫٥٢ ٣٤ تنمية الوعى السياحى لدى الطالب  ٢
 % ٩٫٤٠ ٢٢ التعرف على أهم المعوقات واألزمات التى تواجه السياحة الداخلية وطرق معالجتها  ٣
 %٧٫٦٩  ١٨ لية الداخالتدريب العملى لطلبة السياحة والفنادق فى التعرف على البرامج السياحية  ٤
 % ١٠٫٦٨ ٢٥ التدريب العملى لطلبة االرشاد السياحى فى شرح األماكن والمزارات السياحية  ٥
  % ٣٫٤١ ٨ دعم الواعز الدينى واالخالقى بزيارة المزارات الدينية ومن ثم السياحة الدينية لهذه األماكن  ٦
 % ١٤٫١٠ ٣٣ التعرف على أنواع وخدمات شركات السياحة المختلفة  ٧
 % ٤٫٢٧ ١٠ التعرف على أنواع وخدمات النقل السياحى المختلفة ٨
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 د/ حسام الدين حسين ابراهيم
 الدراسات السياحية قسم

 المعهد العالى للسياحة والفنادق باالسكندرية (ايجوث)
 الملخص 

لداخلية ، اترتبط األنشطة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراسية بنشاط السياحة الداخلية ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة 
تبذله الجامعات والمعاهد العليا من جهوداً مكثفة لتفعيل مختلف األنش���طة الطالبية ، اال أن هناك قص���ورا  واض���حا  فى برامج وعلى الرغم مما 

سياحة من جهة ، وقصورا  فى تفعيل األنشطة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب من ج ة هسياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات ال
ومن ثم ،  ٢٠١١يناير  ٢٥عد أحد الس��بل األس��اس��ية لتنمية الس��ياحة الداخلية فى ظل األزمات التى تعانى منها الس��ياحة بعد ثورة أخرى ، والتى ت

تعزيز الس��ياحة الداخلية وتنش��يطها من خالل عمل مهني يس��تهدف جيل المس��تقبل وتعريفه بمعالم بلده التراثية والتاريخية تض��ح ض��رورة  أهمية 
وقد تم إختبار فروض الدراس����ة النظرية من خالل دراس����ة ميدانية على عينة من الطالب وكذلك  .تعزيز روح االنتماء والوالء لهوالعمرانية ، و

 .على عينة من شركات السياحة فى محافظة االسكندرية ، للتأكد من نتائج الدراسة النظرية  

 مية السياحية  .، التنالسياحة الداخلية ، األنشطة الطالبية الكلمات الرئيسية:

............................................................................................................................. ................................... 
 مقدمـة 

ية الة الركود التى تعانى منها وانخفاض معدالت السياحة الخارجتعتبر السياحة الداخلية وسيلة لتعويض المنشآت السياحية عن خسائرها بسبب ح
وكذلك االعتص���امات وحالة االنفالت األمنى التى تش���هدها ، ألدنى مس���توياتها ، ومع االرتفاع المبالغ فيه فى أس���عار الخدمات واالقامة الفندقية 

سياحة ركودا ملحوظا، ٢٥مصر حاليا منذ قيام ثورة  شهد قطاع ال سياحية، وتسريحا للعمالة المدربة فى  يناير ، ي وانخفاضا فى أعداد األفواج ال
وقد أكدت العديد من الدراس��ات على أن تش��جيع الس��ياحة الداخلية له مردود  ظل االنحس��ار الس��ياحى الذى تش��هده المنش��آت الس��ياحية فى مص��ر .

ى العمالة المدربة الموجودة ، وزيادة حصيلة الضرائب بكل أنواعها اقتصادى يتمثل فى زيادة نسبة االشغال الفندقى، مما يساعد على الحفاظ عل
 ٢٧وإيجاد فرص عمل مباش��رة وغير مباش��رة مرتبطة بص��ناعة الس��ياحة ، خاص��ة أن الرواج الس��ياحى يؤدى بالض��رورة الى رواج أكثر من 

 االعتزاز بتراثه ويحفز الرغبة لديه فى الحفاظ علىوله أيض�ا مردود س�ياس�ى يتمثل فى تنمية الش�عور باالنتماء لدى المواطن و -ص�ناعة إخرى 
وقد أكدت كل الدراس����ات والتقارير الص����ادرة من المنظمات األكاديمية ومنظمة  ).& Girod, 2009 ٢٠١٢الوطن وتأكيد الوالء له ( أحمد ، 

ما  لة ، وأنها تسهم فى الدخل القومى بنسبة تفوقالسياحة العالمية أن السياحة الداخلية هى الضامن الرئيسى الستقرار صناعة السياحة فى أى دو
شارك فيها كل مؤسسا شدة لفتح هذا الملف فى إطار منظومة متكاملة ت سياحة المصرية مدعوة ب سياحة الوافدة. ولهذا فان وزارة ال سهم به ال  تت

أهمية السياحة الداخلية ومع  شيط السياحة الداخلية.الدولة ، وتوفر جميع النفقات غير الضرورية من ميزانية التنشيط لدعم كل ما هو مطلوب لتن
ل إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً من جهة ، وأزمات السياحة المصرية من جهة أخرى تتضح ضرورة التركيز على تنمية السياحة الداخلية من خال

 ى يزاولها الطلبة فى جميع المؤس����س����ات التعليمية بمختلفتوفير أدوات غير تقليدية يمكن من خاللها تنمية الس����ياحة الداخلية ومنها األنش����طة الت
 مراحلها ، والتى تش������كل مجاال اليس������تهان به فى ظل تفعيله وتوجيهه لذلك ، حيث أنها ال تقل أهمية عن الس������ياحة الدولية بل تتوازى معها فى

 )  ٢٠٠٨دولية نتيجة لألزمـات ( قمر، األهميـة كما أنها بمثابة صمـام أمان وخط دفاع ثانى ضد أى ركود فى حركة السياحة ال

ويتطلب ذلك أن تكون تنمية السياحة الداخلية أحد أركان مفهوم التنمية السياحية الذي تعمل الحكومة على ترسيخه ، ومن ثم مراجعة 
لف ترويجية وتسويقية تستهدف مختالسياسات الهادفة إلى تنشيطها ، وتركيز الجهود على إقامة المرافق األساسية ، والعمل على إقامة حمالت 

ن أفئات الس���ياح المحليين ، وزيادة المرافق الس���ياحية وتنويع منتجاتها لتكون أس���عارها في المتناول وال تس���تهدف فقط الس���ائح الخارجي . كما 
ية   ( عبد الس�����ميع ، خارطة االس�����تثمار الس�����ياحي التي تقوم وزارة الس�����ياحة باإلش�����راف عليها يجب أن تراعي متطلبات الس�����ياحة الداخل

٢٠١٢Aksu, A. & Koksal, C., 2005 & وض���رورة قيام ش���ركات الس���ياحة المص���رية بتنظيم برامج لألماكن الس���ياحية المختلفة فى . (
 مصر بأسعار مناسبة ، واإلهتمام بتخطيط السياحة الداخلية من خالل وضع خطط تسويقية تنشيطية للسياحة الداخلية مقسمة على عدة محاور،

أهمها خطط خاصة بالسياحة الطالبية لشباب المدارس والمعاهد والجامعات من خالل عمل رحالت للشباب الجامعى وتالميذ المدارس بأسعار 
مخفض���ة لتش���جيعهم على التعرف على حض���ارة بلدهم ، مع تنظيم رحالت مجانية للمتفوقين واألوائل لزيارة األماكن الس���ياحية داخل مص���ر 

ولتدريبهم على الس���لوك الس���ياحى المنض���بط أثناء زيارة اآلثار والمعالم التاريخية ، وكيفية اإللتزام بالنظافة  تفوقهم وتميزهم ، كمكافأة لهم على
 ).٢٠٠٨والنظام وإحترام المزارات وحسن معاملة السائح األجنبى (موسى ، 

الس������ياحة الداخلية من خالل الحفالت والمؤتمرات وترتبط األنش������طة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراس������ية بنش�������اط 
الترفيهى ووالمهرجانات الطالبية وكذلك الرحالت ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة الداخلية، وتنشيط ثقافتها ، ونشر الوعى الثقافى 

ف األنش���طة الطالبية ، والتى تش���مل النش���اط الثقافي والعلمي ، وتبذل الجامعات والمعاهد العليا جهوداً مكثفة من أجل تفعيل مختل بين المواطنين
شاط نواالجتماعي والرحالت الداخلية والخارجية وخدمة البيئة والمشاركة في أسابيع التوعية العامة ، والنشاط الرياضي ، والنشاط الكشفي ، و

ج سياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات السياحة من جهة وتتمثل المشكلة البحثية فى القصور الواضح فى برام الجوالة والنشاط الفني .
فى ظل عدم التفعيل الكافى لألنش���طة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب فى جميع المؤس���س���ات التعليمية فى مص���ر من جهة أخرى ، كأحد 

، مع األخذ في االعتبار ض����رورة إزالة كل  ٢٠١١ناير ي ٢٥الس����بل األس����اس����ية لتنمية الس����ياحة الداخلية وما تتعرض له من أزمات بعد ثورة 
برامج للرحالت السياحية تقوم وتشرف عليه ، ومن ثم ضرورة وجود  المعوقات التي تحد من مساهمة الطالب في هذه األنشطة بمختلف أنواعها

 % ٧٫٢٦ ١٧ التعرف على السائحين وجنساتهم وعاداتهم من خالل االلتقاء المباشر  ٩
 % ٨٫٥٤ ٢٠ التعرف على الخدمات والمبيعات السياحية التى تقدمها الفنادق السياحية  ١٠
 % ٥٫١٢ ١٢ التعرف على عناصر تكاليف الرحالت السياحية    ١١

 %١٠٠ ٢٣٤ المجال ككل 

من المبحوثين  % ١٤٫٩٥، حيث أكدت نس�بة  أهمية األنش�طة الطالبية فى تنمية الس�ياحة الداخلية ) آراء المبحوثين حول٥يوض�ح الجدول رقم (
من المبحوثين أنه يمكن تحقيق هذا من خالل تنمية  % ١٤٫٥٢على ذلك من خالل التعرف على أهم األماكن الس�����ياحية ،  فى حين رأت نس�����بة 

 .  % ١٤٫١٠تبة الثالثة بنسبة فى المرالتعرف على أنواع وخدمات شركات السياحة المختلفة وجاء التعرف على   الوعى السياحى لدى الطالب 

 ) فقرات مجال (األنشطة الثقافية) ٦جدول (

تساهم األنشطة الثقافية  كأحد عناصر األنشطة الطالبية فى تنمية السياحة الداخلية من  
 النسبة التكرار  -خالل :

تنمية الوعى السياحى من خالل الندوات الثقافية وخبراء ومسئولين فى المجال السياحى  ١
 %١٤٫١٠ ٣٣ والفندقى 

 %٤٫٢٧ ١٠ اكتساب الخبرات السياحية من خالل المسابقات الثقافية  ٢
 %٧٫٢٦ ١٧ زيادة الوعى السياحى من خالل اللقاءات الحوارية مع منظمات سياحية رسمية  ٣

اكتساب الخبرات والوعى السياحى من خالل تنظيم المعارض الثقافية والحفالت  ٤
 والمؤتمرات والمهرجانات السياحية 

١٧٫٠٩ ٤٠% 

 %٨٫٥٤ ٢٠ اكتساب الخبرات السياحية من خالل اعداد المجالت الثقافية والسياحية  ٥

زيادة الوعى السياحى من خالل عرض أفالم وثائقية عن السياحة الداخلية بأنواعها   ٦
 %١٤٫١٠ ٣٣ المختلفة 

التعرف على أهم المنشآت الفندقية وشركات السياحة من خالل الزيارات الميدانية  ٧
 التدريبية لألسر الطالبية 

١٩٫٢٣ ٤٥% 

 %١٥٫٣٨ ٣٦ التعرف على الصناعات التى تقدم الهدايا والعاديات السياحية  ٨
 %١٠٠ ٢٣٤ المجال ككل 

من  %١٩٫٢٣، حيث أكدت نس��بة  أهمية األنش��طة الطالبية فى تنمية الس��ياحة الداخلية ) آراء المبحوثين حول٦يوض��ح الجدول رقم (
فى   ،التعرف على أهم المنشآت الفندقية وشركات السياحة من خالل الزيارات الميدانية التدريبية لألسر الطالبية المبحوثين على ذلك من خالل 

 التعرف على الصناعات التى تقدم الهدايا والعاديات السياحية . من المبحوثين أنه يمكن تحقيق هذا من خالل  %١٥٫٣٨حين رأت نسبة

 الكشفية)) فقرات مجال (األنشطة ٧جدول (

تساهم األنشطة الكشفية  كأحد عناصر األنشطة الطالبية فى تنمية السياحة الداخلية من  
 النسبة التكرار  -خالل :

 %١٨٫٨٠ ٤٤ الترحال ، واألسفار ، وإقامة المعسكرات الصيفية والمخيمات الدائمة . ١
 %١٢٫٨٢ ٣٠ دراسة عادات وخصائص السكان فى محافظات مصر المختلفة  ٢
 %١١٫٥٣ ٢٧ التعرف على أنواع السياحة الداخلية المتنوعة  ٣
 %١٤٫٩٥ ٣٥ التعرف على الخصائص الجغرافية للمناطق السياحية  ٤
 %١٧٫٠٩ ٤٠ التعرف على مقومات الجذب السياحى الطبيعية فى المناطق المختلفة  ٥
 %١٤٫١٠ ٣٣ التعرف على معوقات السياحة البيئية  ٦

أمطار  -فياضان –التعرف على األزمات الطبيعية التى تواجه السياحة الداخلية ( سيول  ٧
 مناخ)  –

١٠٫٦٨ ٢٥% 

 %١٠٠ ٢٣٤ المجال ككل 

من  %١٨٫٨٠، حيث أكدت نس��بة أهمية األنش��طة الطالبية فى تنمية الس��ياحة الداخلية ) آراء المبحوثين حول٧يوض��ح الجدول رقم (
من  %١٧٫٠٩،  فى حين رأت نس�����بةالترحال ، واألس�����فار ، وإقامة المعس�����كرات الص�����يفية والمخيمات الدائمة .المبحوثين على ذلك من خالل 

 التعرف على مقومات الجذب السياحى الطبيعية فى المناطق المختلفة . المبحوثين أنه يمكن تحقيق هذا من خالل 

 ) فقرات مجال(األنشطة الرياضية ) ٨جدول رقم (

تساهم األنشطة الثقافية  كأحد عناصر األنشطة الطالبية فى تنمية السياحة الداخلية من  
 النسبة التكرار  -خالل :

مزاولة السياحة الرياضية من خالل األلعاب الرياضية الفردية والجماعية ، والمباريات  ١
 %١٩٫٦٥ ٤٦ الداخلية والخارجية ،.

 %١٤٫٩٥ ٣٥ مزاولة العروض الرياضية ، واالحتفاالت والمهرجانات الرياضية . ٢
 %٧٫٢٦ ١٧ التعرف على متطلبات السياحة الرياضية من مالعب وأدوات رياضية وخالفه ٣
 %١٥٫٨١ ٣٧ االشتراك فى المسابقات الرياضية الرسمية . ٤

 %٢٠٫٠٨ ٤٧ التعرف على أهم الرياضات التى تمارس بالمنشآت الفندقية والقرى السياحية  ٥
 %٢٢٫٢٢ ٥٢ التعرف على أهم الرياضات المائية التى يمارسها السائحين  ٦
 %١٠٠ ٢٣٤ المجال ككل 

من  %٢٢٫٢٢، حيث أكدت نس��بة  أهمية األنش��طة الطالبية فى تنمية الس��ياحة الداخلية ) آراء المبحوثين حول٨يوض��ح الجدول رقم (
من المبحوثين أنه  %٢٠٫٠٨،  فى حين رأت نس��بة التعرف على أهم الرياض��ات المائية التى يمارس��ها الس��ائحين المبحوثين على ذلك من خالل 

 بالمنشآت الفندقية والقرى السياحية .  التعرف على أهم الرياضات التى تمارسيمكن تحقيق هذا من خالل 

 ) فقرات مجال (األنشطة الفنية )٩جدول (

 النسبة التكرار  -تساهم األنشطة الفنية  كأحد عناصر األنشطة الطالبية فى تنمية السياحة الداخلية من خالل : 

اليدوية ، والتمثيل ، والعزف ، اعداد حفالت اكتشاف المواهب فى الرسوم التعبيرية والزخرفية ، واألشغال  ١
 %٢٥٫٦٤ ٦٠ والفن التشكيلي ، والخط العربي ، والمسرحية والتصوير .

 %١٩٫٢٣ ٤٥ اعداد مجالت فنية لجميع أنواع الفنون  ٢
 %١٥٫٣٨ ٣٦ االشتراك فى المسابقات الفنية الرسمية سواء على مستوى المحافظة أوعلى المستوى القومى والدولى  ٣
 %١٦٫٢٣ ٣٨ اعداد معارض للفنون التشكيلية آلهم الهدايا والعاديات السياحية  ٤
 %١٤٫١٠ ٣٣ اعداد أفالم تسجيلة عن أهم المزارات السياحية لكل محافظة من محافظات مصر على حدة وبعدة لغات أجنبية  ٥
 %٩٫٤٠ ٢٢ اعداد كتيبات لنشر الوعى السياحى بين أفراد المجتمع  ٦

 %١٠٠ ٢٣٤ ككلالمجال  

من  % ١٤٫٩٥، حيث أكدت نس�بة  أهمية األنش�طة الطالبية فى تنمية الس�ياحة الداخلية ) آراء المبحوثين حول٩يوض�ح الجدول رقم (
اعداد حفالت اكتشاف المواهب فى الرسوم التعبيرية والزخرفية ، واألشغال اليدوية ، والتمثيل ، والعزف ، والفن المبحوثين على ذلك من خالل 

اعداد من المبحوثين أنه يمكن تحقيق هذا من خالل تنمية  % ٣٤. ١٤فى حين رأت نس��بة   التش��كيلي ، والخط العربي ، والمس��رحية والتص��وير 
 ن . مجالت فنية لجميع أنواع الفنو

 ) فقرات مجال(األنشطة العلمية)١٠جدول ( 

 النسبة التكرار  -تساهم األنشطة العلمية كأحد عناصر األنشطة الطالبية فى تنمية السياحة الداخلية من خالل : 
 % ٢٣٫٥٠ ٥٥ التعرف على المبتكرات العلمية ، واألفكار اإلبداعية ودعم السياحة التعليمية   ١
  % ١٧٫٠٩ ٤٠ التفكير العلمي المتميز  ٢
 % ١٦٫٢٣ ٣٨ تدريب الطلبة على البحث العلمي، وتقدير قيمة العلم  ٣
 %٨٫٥٤ ٢٠ التعرف على المهارات ورعاية الموهوبين ٤
 % ١١٫٥٣ ٢٧ فهم المقررات والمناهج الدراسية  ٥
 % ٢٣٫٠٧ ٥٤ تنمية اللغات األجنبية وممارستها فى األماكن السياحية ٦

 %١٠٠ ٢٣٤ المجال ككل 

من  %  ٥٠. ٢٣، حيث أكدت نس������بة  أهمية األنش������طة الطالبية فى تنمية الس������ياحة الداخلية ) آراء المبحوثين حول١٠يوض������ح الجدول رقم (
ن رأت نس�بة ،  فى حيالتعرف على المبتكرات العلمية ، واألفكار اإلبداعية ودعم الس�ياحة التعليمية  المبحوثين على ذلك من خالل التعرف على 

تنمية اللغات األجنبية وممارستها فى األماكن السياحية وجاء التفكير العلمي المتميز فى من المبحوثين أنه يمكن تحقيق هذا من خالل  % ٢٣٫٠٧
 .  % ١٧٫٠٩المرتبة الثالثة بنسبة 

 ) فقرات مجال (األنشطة الصحية والبيئية )١١جدول ( 

تساهم األنشطة الصحية والبيئية كأحد عناصراألنشطة الطالبية فى تنمية السياحة  
 النسبة التكرار  -الداخلية من خالل :

إتباع القواعد الصحية السليمة ، بما يكفل لهم سالمة الجسم ، وإكسابهم المناعة  ١
 %٤٫٢٧      ١٠ من األمراض ، واالضطرابات النفسية والجسميةالكافية للوقاية 

التعرف على اإلسعافات األولية ، وحمالت الوقاية والتوعية في مجال النظافة  ٢
 % ١٠٫٦٨ ٢٥ الشخصية ، والنظافة العامة للبيئة 

 %١٤٫٥٢ ٣٤ التعرف على مقومات السياحة اليئية  ٣
 % ٩٫٤٠ ٢٢ التعرف على مقومات السياحة العالجية  ٤

التعرف على المناطق السياحية التى يمكن من خاللها تقديم السياحة الييئية  ٥
 %٧٫٦٩  ١٨ والعالجية 

 % ١٠٫٦٨ ٢٥ التعرف على معوقات السياحة البيئية والعالجية  ٦

التعرف على برامج الخدمة االجتماعية وذوى االحتياجات الخاصة وما يرتبط بهم  ٧
  % ٣٫٤١ ٨ من أنشطة سياحية 

التعرف على مع�دالت االنف�اق وال�دخ�ل فى المح�افظ�ات المختلف�ة ومن ثم االنف�اق  ٨
 % ١٤٫١٠ ٣٣ السياحى 
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 د/ حسام الدين حسين ابراهيم
 الدراسات السياحية قسم

 المعهد العالى للسياحة والفنادق باالسكندرية (ايجوث)
 الملخص 

لداخلية ، اترتبط األنشطة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراسية بنشاط السياحة الداخلية ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة 
تبذله الجامعات والمعاهد العليا من جهوداً مكثفة لتفعيل مختلف األنش���طة الطالبية ، اال أن هناك قص���ورا  واض���حا  فى برامج وعلى الرغم مما 

سياحة من جهة ، وقصورا  فى تفعيل األنشطة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب من ج ة هسياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات ال
ومن ثم ،  ٢٠١١يناير  ٢٥عد أحد الس��بل األس��اس��ية لتنمية الس��ياحة الداخلية فى ظل األزمات التى تعانى منها الس��ياحة بعد ثورة أخرى ، والتى ت

تعزيز الس��ياحة الداخلية وتنش��يطها من خالل عمل مهني يس��تهدف جيل المس��تقبل وتعريفه بمعالم بلده التراثية والتاريخية تض��ح ض��رورة  أهمية 
وقد تم إختبار فروض الدراس����ة النظرية من خالل دراس����ة ميدانية على عينة من الطالب وكذلك  .تعزيز روح االنتماء والوالء لهوالعمرانية ، و

 .على عينة من شركات السياحة فى محافظة االسكندرية ، للتأكد من نتائج الدراسة النظرية  

 مية السياحية  .، التنالسياحة الداخلية ، األنشطة الطالبية الكلمات الرئيسية:

............................................................................................................................. ................................... 
 مقدمـة 

ية الة الركود التى تعانى منها وانخفاض معدالت السياحة الخارجتعتبر السياحة الداخلية وسيلة لتعويض المنشآت السياحية عن خسائرها بسبب ح
وكذلك االعتص���امات وحالة االنفالت األمنى التى تش���هدها ، ألدنى مس���توياتها ، ومع االرتفاع المبالغ فيه فى أس���عار الخدمات واالقامة الفندقية 

سياحة ركودا ملحوظا، ٢٥مصر حاليا منذ قيام ثورة  شهد قطاع ال سياحية، وتسريحا للعمالة المدربة فى  يناير ، ي وانخفاضا فى أعداد األفواج ال
وقد أكدت العديد من الدراس��ات على أن تش��جيع الس��ياحة الداخلية له مردود  ظل االنحس��ار الس��ياحى الذى تش��هده المنش��آت الس��ياحية فى مص��ر .

ى العمالة المدربة الموجودة ، وزيادة حصيلة الضرائب بكل أنواعها اقتصادى يتمثل فى زيادة نسبة االشغال الفندقى، مما يساعد على الحفاظ عل
 ٢٧وإيجاد فرص عمل مباش��رة وغير مباش��رة مرتبطة بص��ناعة الس��ياحة ، خاص��ة أن الرواج الس��ياحى يؤدى بالض��رورة الى رواج أكثر من 

 االعتزاز بتراثه ويحفز الرغبة لديه فى الحفاظ علىوله أيض�ا مردود س�ياس�ى يتمثل فى تنمية الش�عور باالنتماء لدى المواطن و -ص�ناعة إخرى 
وقد أكدت كل الدراس����ات والتقارير الص����ادرة من المنظمات األكاديمية ومنظمة  ).& Girod, 2009 ٢٠١٢الوطن وتأكيد الوالء له ( أحمد ، 

ما  لة ، وأنها تسهم فى الدخل القومى بنسبة تفوقالسياحة العالمية أن السياحة الداخلية هى الضامن الرئيسى الستقرار صناعة السياحة فى أى دو
شارك فيها كل مؤسسا شدة لفتح هذا الملف فى إطار منظومة متكاملة ت سياحة المصرية مدعوة ب سياحة الوافدة. ولهذا فان وزارة ال سهم به ال  تت

أهمية السياحة الداخلية ومع  شيط السياحة الداخلية.الدولة ، وتوفر جميع النفقات غير الضرورية من ميزانية التنشيط لدعم كل ما هو مطلوب لتن
ل إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً من جهة ، وأزمات السياحة المصرية من جهة أخرى تتضح ضرورة التركيز على تنمية السياحة الداخلية من خال

 ى يزاولها الطلبة فى جميع المؤس����س����ات التعليمية بمختلفتوفير أدوات غير تقليدية يمكن من خاللها تنمية الس����ياحة الداخلية ومنها األنش����طة الت
 مراحلها ، والتى تش������كل مجاال اليس������تهان به فى ظل تفعيله وتوجيهه لذلك ، حيث أنها ال تقل أهمية عن الس������ياحة الدولية بل تتوازى معها فى

 )  ٢٠٠٨دولية نتيجة لألزمـات ( قمر، األهميـة كما أنها بمثابة صمـام أمان وخط دفاع ثانى ضد أى ركود فى حركة السياحة ال

ويتطلب ذلك أن تكون تنمية السياحة الداخلية أحد أركان مفهوم التنمية السياحية الذي تعمل الحكومة على ترسيخه ، ومن ثم مراجعة 
لف ترويجية وتسويقية تستهدف مختالسياسات الهادفة إلى تنشيطها ، وتركيز الجهود على إقامة المرافق األساسية ، والعمل على إقامة حمالت 

ن أفئات الس���ياح المحليين ، وزيادة المرافق الس���ياحية وتنويع منتجاتها لتكون أس���عارها في المتناول وال تس���تهدف فقط الس���ائح الخارجي . كما 
ية   ( عبد الس�����ميع ، خارطة االس�����تثمار الس�����ياحي التي تقوم وزارة الس�����ياحة باإلش�����راف عليها يجب أن تراعي متطلبات الس�����ياحة الداخل

٢٠١٢Aksu, A. & Koksal, C., 2005 & وض���رورة قيام ش���ركات الس���ياحة المص���رية بتنظيم برامج لألماكن الس���ياحية المختلفة فى . (
 مصر بأسعار مناسبة ، واإلهتمام بتخطيط السياحة الداخلية من خالل وضع خطط تسويقية تنشيطية للسياحة الداخلية مقسمة على عدة محاور،

أهمها خطط خاصة بالسياحة الطالبية لشباب المدارس والمعاهد والجامعات من خالل عمل رحالت للشباب الجامعى وتالميذ المدارس بأسعار 
مخفض���ة لتش���جيعهم على التعرف على حض���ارة بلدهم ، مع تنظيم رحالت مجانية للمتفوقين واألوائل لزيارة األماكن الس���ياحية داخل مص���ر 

ولتدريبهم على الس���لوك الس���ياحى المنض���بط أثناء زيارة اآلثار والمعالم التاريخية ، وكيفية اإللتزام بالنظافة  تفوقهم وتميزهم ، كمكافأة لهم على
 ).٢٠٠٨والنظام وإحترام المزارات وحسن معاملة السائح األجنبى (موسى ، 

الس������ياحة الداخلية من خالل الحفالت والمؤتمرات وترتبط األنش������طة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراس������ية بنش�������اط 
الترفيهى ووالمهرجانات الطالبية وكذلك الرحالت ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة الداخلية، وتنشيط ثقافتها ، ونشر الوعى الثقافى 

ف األنش���طة الطالبية ، والتى تش���مل النش���اط الثقافي والعلمي ، وتبذل الجامعات والمعاهد العليا جهوداً مكثفة من أجل تفعيل مختل بين المواطنين
شاط نواالجتماعي والرحالت الداخلية والخارجية وخدمة البيئة والمشاركة في أسابيع التوعية العامة ، والنشاط الرياضي ، والنشاط الكشفي ، و

ج سياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات السياحة من جهة وتتمثل المشكلة البحثية فى القصور الواضح فى برام الجوالة والنشاط الفني .
فى ظل عدم التفعيل الكافى لألنش���طة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب فى جميع المؤس���س���ات التعليمية فى مص���ر من جهة أخرى ، كأحد 

، مع األخذ في االعتبار ض����رورة إزالة كل  ٢٠١١ناير ي ٢٥الس����بل األس����اس����ية لتنمية الس����ياحة الداخلية وما تتعرض له من أزمات بعد ثورة 
برامج للرحالت السياحية تقوم وتشرف عليه ، ومن ثم ضرورة وجود  المعوقات التي تحد من مساهمة الطالب في هذه األنشطة بمختلف أنواعها

 %٢٠٫٠٨ ٤٧ التعرف على أهم الرياضات التى تمارس بالمنشآت الفندقية والقرى السياحية  ٥
 %٢٢٫٢٢ ٥٢ التعرف على أهم الرياضات المائية التى يمارسها السائحين  ٦
 %١٠٠ ٢٣٤ المجال ككل 

من  %٢٢٫٢٢، حيث أكدت نس��بة  أهمية األنش��طة الطالبية فى تنمية الس��ياحة الداخلية ) آراء المبحوثين حول٨يوض��ح الجدول رقم (
من المبحوثين أنه  %٢٠٫٠٨،  فى حين رأت نس��بة التعرف على أهم الرياض��ات المائية التى يمارس��ها الس��ائحين المبحوثين على ذلك من خالل 

 بالمنشآت الفندقية والقرى السياحية .  التعرف على أهم الرياضات التى تمارسيمكن تحقيق هذا من خالل 

 ) فقرات مجال (األنشطة الفنية )٩جدول (

 النسبة التكرار  -تساهم األنشطة الفنية  كأحد عناصر األنشطة الطالبية فى تنمية السياحة الداخلية من خالل : 

اليدوية ، والتمثيل ، والعزف ، اعداد حفالت اكتشاف المواهب فى الرسوم التعبيرية والزخرفية ، واألشغال  ١
 %٢٥٫٦٤ ٦٠ والفن التشكيلي ، والخط العربي ، والمسرحية والتصوير .

 %١٩٫٢٣ ٤٥ اعداد مجالت فنية لجميع أنواع الفنون  ٢
 %١٥٫٣٨ ٣٦ االشتراك فى المسابقات الفنية الرسمية سواء على مستوى المحافظة أوعلى المستوى القومى والدولى  ٣
 %١٦٫٢٣ ٣٨ اعداد معارض للفنون التشكيلية آلهم الهدايا والعاديات السياحية  ٤
 %١٤٫١٠ ٣٣ اعداد أفالم تسجيلة عن أهم المزارات السياحية لكل محافظة من محافظات مصر على حدة وبعدة لغات أجنبية  ٥
 %٩٫٤٠ ٢٢ اعداد كتيبات لنشر الوعى السياحى بين أفراد المجتمع  ٦

 %١٠٠ ٢٣٤ ككلالمجال  

من  % ١٤٫٩٥، حيث أكدت نس�بة  أهمية األنش�طة الطالبية فى تنمية الس�ياحة الداخلية ) آراء المبحوثين حول٩يوض�ح الجدول رقم (
اعداد حفالت اكتشاف المواهب فى الرسوم التعبيرية والزخرفية ، واألشغال اليدوية ، والتمثيل ، والعزف ، والفن المبحوثين على ذلك من خالل 

اعداد من المبحوثين أنه يمكن تحقيق هذا من خالل تنمية  % ٣٤. ١٤فى حين رأت نس��بة   التش��كيلي ، والخط العربي ، والمس��رحية والتص��وير 
 ن . مجالت فنية لجميع أنواع الفنو

 ) فقرات مجال(األنشطة العلمية)١٠جدول ( 

 النسبة التكرار  -تساهم األنشطة العلمية كأحد عناصر األنشطة الطالبية فى تنمية السياحة الداخلية من خالل : 
 % ٢٣٫٥٠ ٥٥ التعرف على المبتكرات العلمية ، واألفكار اإلبداعية ودعم السياحة التعليمية   ١
  % ١٧٫٠٩ ٤٠ التفكير العلمي المتميز  ٢
 % ١٦٫٢٣ ٣٨ تدريب الطلبة على البحث العلمي، وتقدير قيمة العلم  ٣
 %٨٫٥٤ ٢٠ التعرف على المهارات ورعاية الموهوبين ٤
 % ١١٫٥٣ ٢٧ فهم المقررات والمناهج الدراسية  ٥
 % ٢٣٫٠٧ ٥٤ تنمية اللغات األجنبية وممارستها فى األماكن السياحية ٦

 %١٠٠ ٢٣٤ المجال ككل 

من  %  ٥٠. ٢٣، حيث أكدت نس������بة  أهمية األنش������طة الطالبية فى تنمية الس������ياحة الداخلية ) آراء المبحوثين حول١٠يوض������ح الجدول رقم (
ن رأت نس�بة ،  فى حيالتعرف على المبتكرات العلمية ، واألفكار اإلبداعية ودعم الس�ياحة التعليمية  المبحوثين على ذلك من خالل التعرف على 

تنمية اللغات األجنبية وممارستها فى األماكن السياحية وجاء التفكير العلمي المتميز فى من المبحوثين أنه يمكن تحقيق هذا من خالل  % ٢٣٫٠٧
 .  % ١٧٫٠٩المرتبة الثالثة بنسبة 

 ) فقرات مجال (األنشطة الصحية والبيئية )١١جدول ( 

تساهم األنشطة الصحية والبيئية كأحد عناصراألنشطة الطالبية فى تنمية السياحة  
 النسبة التكرار  -الداخلية من خالل :

إتباع القواعد الصحية السليمة ، بما يكفل لهم سالمة الجسم ، وإكسابهم المناعة  ١
 %٤٫٢٧      ١٠ من األمراض ، واالضطرابات النفسية والجسميةالكافية للوقاية 

التعرف على اإلسعافات األولية ، وحمالت الوقاية والتوعية في مجال النظافة  ٢
 % ١٠٫٦٨ ٢٥ الشخصية ، والنظافة العامة للبيئة 

 %١٤٫٥٢ ٣٤ التعرف على مقومات السياحة اليئية  ٣
 % ٩٫٤٠ ٢٢ التعرف على مقومات السياحة العالجية  ٤

التعرف على المناطق السياحية التى يمكن من خاللها تقديم السياحة الييئية  ٥
 %٧٫٦٩  ١٨ والعالجية 

 % ١٠٫٦٨ ٢٥ التعرف على معوقات السياحة البيئية والعالجية  ٦

التعرف على برامج الخدمة االجتماعية وذوى االحتياجات الخاصة وما يرتبط بهم  ٧
  % ٣٫٤١ ٨ من أنشطة سياحية 

التعرف على مع�دالت االنف�اق وال�دخ�ل فى المح�افظ�ات المختلف�ة ومن ثم االنف�اق  ٨
 % ١٤٫١٠ ٣٣ السياحى 
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 د/ حسام الدين حسين ابراهيم
 الدراسات السياحية قسم

 المعهد العالى للسياحة والفنادق باالسكندرية (ايجوث)
 الملخص 

لداخلية ، اترتبط األنشطة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراسية بنشاط السياحة الداخلية ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة 
تبذله الجامعات والمعاهد العليا من جهوداً مكثفة لتفعيل مختلف األنش���طة الطالبية ، اال أن هناك قص���ورا  واض���حا  فى برامج وعلى الرغم مما 

سياحة من جهة ، وقصورا  فى تفعيل األنشطة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب من ج ة هسياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات ال
ومن ثم ،  ٢٠١١يناير  ٢٥عد أحد الس��بل األس��اس��ية لتنمية الس��ياحة الداخلية فى ظل األزمات التى تعانى منها الس��ياحة بعد ثورة أخرى ، والتى ت

تعزيز الس��ياحة الداخلية وتنش��يطها من خالل عمل مهني يس��تهدف جيل المس��تقبل وتعريفه بمعالم بلده التراثية والتاريخية تض��ح ض��رورة  أهمية 
وقد تم إختبار فروض الدراس����ة النظرية من خالل دراس����ة ميدانية على عينة من الطالب وكذلك  .تعزيز روح االنتماء والوالء لهوالعمرانية ، و

 .على عينة من شركات السياحة فى محافظة االسكندرية ، للتأكد من نتائج الدراسة النظرية  

 مية السياحية  .، التنالسياحة الداخلية ، األنشطة الطالبية الكلمات الرئيسية:

............................................................................................................................. ................................... 
 مقدمـة 

ية الة الركود التى تعانى منها وانخفاض معدالت السياحة الخارجتعتبر السياحة الداخلية وسيلة لتعويض المنشآت السياحية عن خسائرها بسبب ح
وكذلك االعتص���امات وحالة االنفالت األمنى التى تش���هدها ، ألدنى مس���توياتها ، ومع االرتفاع المبالغ فيه فى أس���عار الخدمات واالقامة الفندقية 

سياحة ركودا ملحوظا، ٢٥مصر حاليا منذ قيام ثورة  شهد قطاع ال سياحية، وتسريحا للعمالة المدربة فى  يناير ، ي وانخفاضا فى أعداد األفواج ال
وقد أكدت العديد من الدراس��ات على أن تش��جيع الس��ياحة الداخلية له مردود  ظل االنحس��ار الس��ياحى الذى تش��هده المنش��آت الس��ياحية فى مص��ر .

ى العمالة المدربة الموجودة ، وزيادة حصيلة الضرائب بكل أنواعها اقتصادى يتمثل فى زيادة نسبة االشغال الفندقى، مما يساعد على الحفاظ عل
 ٢٧وإيجاد فرص عمل مباش��رة وغير مباش��رة مرتبطة بص��ناعة الس��ياحة ، خاص��ة أن الرواج الس��ياحى يؤدى بالض��رورة الى رواج أكثر من 

 االعتزاز بتراثه ويحفز الرغبة لديه فى الحفاظ علىوله أيض�ا مردود س�ياس�ى يتمثل فى تنمية الش�عور باالنتماء لدى المواطن و -ص�ناعة إخرى 
وقد أكدت كل الدراس����ات والتقارير الص����ادرة من المنظمات األكاديمية ومنظمة  ).& Girod, 2009 ٢٠١٢الوطن وتأكيد الوالء له ( أحمد ، 

ما  لة ، وأنها تسهم فى الدخل القومى بنسبة تفوقالسياحة العالمية أن السياحة الداخلية هى الضامن الرئيسى الستقرار صناعة السياحة فى أى دو
شارك فيها كل مؤسسا شدة لفتح هذا الملف فى إطار منظومة متكاملة ت سياحة المصرية مدعوة ب سياحة الوافدة. ولهذا فان وزارة ال سهم به ال  تت

أهمية السياحة الداخلية ومع  شيط السياحة الداخلية.الدولة ، وتوفر جميع النفقات غير الضرورية من ميزانية التنشيط لدعم كل ما هو مطلوب لتن
ل إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً من جهة ، وأزمات السياحة المصرية من جهة أخرى تتضح ضرورة التركيز على تنمية السياحة الداخلية من خال

 ى يزاولها الطلبة فى جميع المؤس����س����ات التعليمية بمختلفتوفير أدوات غير تقليدية يمكن من خاللها تنمية الس����ياحة الداخلية ومنها األنش����طة الت
 مراحلها ، والتى تش������كل مجاال اليس������تهان به فى ظل تفعيله وتوجيهه لذلك ، حيث أنها ال تقل أهمية عن الس������ياحة الدولية بل تتوازى معها فى

 )  ٢٠٠٨دولية نتيجة لألزمـات ( قمر، األهميـة كما أنها بمثابة صمـام أمان وخط دفاع ثانى ضد أى ركود فى حركة السياحة ال

ويتطلب ذلك أن تكون تنمية السياحة الداخلية أحد أركان مفهوم التنمية السياحية الذي تعمل الحكومة على ترسيخه ، ومن ثم مراجعة 
لف ترويجية وتسويقية تستهدف مختالسياسات الهادفة إلى تنشيطها ، وتركيز الجهود على إقامة المرافق األساسية ، والعمل على إقامة حمالت 

ن أفئات الس���ياح المحليين ، وزيادة المرافق الس���ياحية وتنويع منتجاتها لتكون أس���عارها في المتناول وال تس���تهدف فقط الس���ائح الخارجي . كما 
ية   ( عبد الس�����ميع ، خارطة االس�����تثمار الس�����ياحي التي تقوم وزارة الس�����ياحة باإلش�����راف عليها يجب أن تراعي متطلبات الس�����ياحة الداخل

٢٠١٢Aksu, A. & Koksal, C., 2005 & وض���رورة قيام ش���ركات الس���ياحة المص���رية بتنظيم برامج لألماكن الس���ياحية المختلفة فى . (
 مصر بأسعار مناسبة ، واإلهتمام بتخطيط السياحة الداخلية من خالل وضع خطط تسويقية تنشيطية للسياحة الداخلية مقسمة على عدة محاور،

أهمها خطط خاصة بالسياحة الطالبية لشباب المدارس والمعاهد والجامعات من خالل عمل رحالت للشباب الجامعى وتالميذ المدارس بأسعار 
مخفض���ة لتش���جيعهم على التعرف على حض���ارة بلدهم ، مع تنظيم رحالت مجانية للمتفوقين واألوائل لزيارة األماكن الس���ياحية داخل مص���ر 

ولتدريبهم على الس���لوك الس���ياحى المنض���بط أثناء زيارة اآلثار والمعالم التاريخية ، وكيفية اإللتزام بالنظافة  تفوقهم وتميزهم ، كمكافأة لهم على
 ).٢٠٠٨والنظام وإحترام المزارات وحسن معاملة السائح األجنبى (موسى ، 

الس������ياحة الداخلية من خالل الحفالت والمؤتمرات وترتبط األنش������طة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراس������ية بنش�������اط 
الترفيهى ووالمهرجانات الطالبية وكذلك الرحالت ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة الداخلية، وتنشيط ثقافتها ، ونشر الوعى الثقافى 

ف األنش���طة الطالبية ، والتى تش���مل النش���اط الثقافي والعلمي ، وتبذل الجامعات والمعاهد العليا جهوداً مكثفة من أجل تفعيل مختل بين المواطنين
شاط نواالجتماعي والرحالت الداخلية والخارجية وخدمة البيئة والمشاركة في أسابيع التوعية العامة ، والنشاط الرياضي ، والنشاط الكشفي ، و

ج سياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات السياحة من جهة وتتمثل المشكلة البحثية فى القصور الواضح فى برام الجوالة والنشاط الفني .
فى ظل عدم التفعيل الكافى لألنش���طة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب فى جميع المؤس���س���ات التعليمية فى مص���ر من جهة أخرى ، كأحد 

، مع األخذ في االعتبار ض����رورة إزالة كل  ٢٠١١ناير ي ٢٥الس����بل األس����اس����ية لتنمية الس����ياحة الداخلية وما تتعرض له من أزمات بعد ثورة 
برامج للرحالت السياحية تقوم وتشرف عليه ، ومن ثم ضرورة وجود  المعوقات التي تحد من مساهمة الطالب في هذه األنشطة بمختلف أنواعها

 % ٤٫٢٧ ١٠ االشتراك فى حمالت تنظيم المرور  ٩

 % ٧٫٢٦ ١٧ االشتراك فى حمالت النظافة وازلة الملصقات السيئة  ١٠

 % ٨٫٥٤ ٢٠ االشتراك فى حمالت لمنع التدخين  ١١

 % ٥٫١٢ ١٢ االشتراك فى حمالت الوعى السياحى   ١٢

 %١٠٠ ٢٣٤ المجال ككل 

من  % ١٤٫٥٢الداخلية ، حيث أكدت نس������بة ) آراء المبحوثين حول أهمية األنش������طة الطالبية فى تنمية الس������ياحة ١١يوض������ح الجدول رقم (
من المبحوثين أنه يمكن تحقيق هذا من  % ١٤٫١٠المبحوثين على ذلك من خالل التعرف على مقومات الس��ياحة البيئية ، فى حين رأت نس��بة 

أهم المعوقات التى تواجه  ومن ثم االنفاق الس������ياحى وجاء التعرف على  خالل التعرف على معدالت االنفاق والدخل فى المحافظات المختلفة
 .  % ١٤٫١٠السياحة الداخلية فى المرتبة الثالثة بنسبة 

 تحليل المقابالت الشخصية 
 تم توجيه مجموعة من األسئلة الى جميع مديرى عينة الدراسة فى المقابلة الشخصية وقد تم تحليل ردود مديرى شركات السياحة . 

 السياحة المعنية بالدراسةمع العينة المحددة من مديرى شركات  

 ) مدى إهتمام الشركة بتفعيل سياحة الطالب  بصفة عامة؟١(

أجمع مديرى شركات السياحة محل الدراسة على إهتمام وحرص شركاتهم على تفعيل تلك السياحة داخلها كوسيلة لدعم تنشيط السياحة الداخلية 
 الى جانب تحقيق أهداف الشركة ككل.

 لسياحة الطالب   ) آلية دعم الشركة٢(

 أجمع مديرى شركات السياحة محل الدراسة على دعم شركاتهم لسياحة الطالب من خالل تقديم عدد مجانى لتفعيل تلك السياحة .

 ) هل توجد ميزانية مخصصة ومعلنة لسياحة الطالب ؟٣(

 احة الطالب .أجمع أغلبية أفراد العينة من شركات السياحة على عدم وجود ميزانية مخصصة لرحالت سي

 ) مدى وجود سياسة لسياحة الطالب محددة ومعلنة من خالل جدول زمنى؟٤(

 يوجد خطة ربع سنوية فيما يخص رحالت السياحة الداخلية، أما عن السياحة الدولية فتكون رحلة واحدة سنوياً.

 ) عن طبيعة الطلب السياحى بالشركة (دولى أم داخلى)؟٥(

دراس�ة انخفاض مس�توى الطلب الس�ياحى بص�فة عامة س�واء كان دولى أو داخلى فى ظل الظروف الس�ياس�ية أوض�حت ش�ركات الس�ياحة محل ال
 الراهنة، كما أوضحت أن الطلب على تنظيم رحالت للسياحة الداخلية يكاد ينعدم تماما.

 ) عن وسائل الترويج للسياحة الداخلية المستخدمة من قبل شركات السياحة؟٦(

ية محل الدراسة باإلجماع على اعتبار المدارس والمعاهد والجامعات سوق مستهدف توجه إليها برامجها دائما من خالل أكدت الشركات السياح
ة صالبريد األلكترونى أو الفاكس الخاص بها، كما أكدت على حرصها على التواصل الدائم مع المؤسسات التعليمية لتنظيم أية برامج سياحية خا

أوض��حت بعض هذه الش��ركات قيامها بتقديم عروض خاص��ة إلى تلك المؤس��س��ات من حيث منح عدد من األفراد فرص��ة تطلب منها تحديدا. كما 
 للسفر مجاناً مقابل عدد محدد من المشاركين فى تلك الرحالت.

 ) هل يتم إبرام عقود فيما يخص تنظيم الرحالت الداخلية بين المؤسسات التعليمية وشركات السياحة؟٧(

لعينة على عدم وجود تعاقدات لفترات زمنية محددة فى حاالت قليلة حيث يتم فى الغالب تنظيم رحالت حين الطلب، ولكن فى كال أجمع أفراد ا
الحالتين يتم التعامل من خالل إرس�ال ش�ركات الس�ياحة إلى المؤس�س�ات ألختبار افض�ل العروض وأنس�بها من حيث الس�عر ومس�توى الخدمة. أو 

لسياحية فى إجتماع تنظمه المؤسسة لعرض كل شركة سياحية لبرامجها ومميزات كل منها، ويتم ذلك فى شكل مزاد حضور مندوبى الشركات ا
 ولكن بالنقصان حتى تستقر المؤسسة التعليمية على أفضل العروض مع أقل سعر.

 اختبار فروض البحث 
 -ا من تحليل استمارة اإلستبيان والمقابالت الشخصية كالتالى :تم تأكيد صحة فروض الدراسة ، وهذا ماأكدته النتائج التى تم التوصل اليه

أهمية األنش��طة الطالبية فى تنمية الس��ياحة الداخلية فى ظل تعدد هذه األنش��طة لتش��مل  حولالفرض األول ال يوجد اختالف بين آراء المبحوثين 
فى  مأنش��طة الرحالت واألنش��طة الثقافية والفنية والرياض��ية والكش��فية والبيئية والتى يمكن من خاللها زيادة الوعى الس��ياحى لدى الطالب وذويه

خل المؤسسات التعليمية ، وتوافر دعم مالى فى صورة ميزانية المخصصة التحاد الطالب استخدام تلك األنشطة كسياسات تحفيزية فعالة داظل 
 واألسر الطالبية ووجود إدارة متخصصة إلعداد وتنفيذ برامج سياحة الطالب بالتعاون مع شركات السياحة المصرية.

ى تنظيم برامج س���ياحة متخص���ص���ة لألنش���طة الطالبية ش���ركات الس���ياحة فحول تقص���ير ال يوجد اختالف بين آراء المبحوثين  -:الفرض الثانى 
أن هذه الش��ركات الس��ياحة تحتاج إلى وجود برامج س��ياحية متخص��ص��ة لس��ياحة الطالب وموجهة وموجهة للمؤس��س��ات التعليمية المختلفة . حيث 

تلك تعاون بين ش��ركات الس��ياحة وبص��فة خاص��ة إلى المؤس��س��ات التعليمية كس��وق محلى مس��تهدف وهام لتنش��يط الس��ياحة الداخلية ، إذ يقتص��ر ال

المؤس��س��ات على تنظيم رحالت س��ياحية حين الطلب، مع غياب إبرام أى ش��كل من أش��كال من أش��كال العقود فيما بينهم لفترات زمنية مححدة فى 
 ؤسسات.مجال تنظيم الرحالت، فضال عن محدودية الوسائل الترويجية المستخدمة من قبل شركات السياحة والموجهة إلى تلك الم

حول إمكانية تنش�����يط الس�����ياحة الداخلية من خالل تفعيل األنش�����طة الطالبية بالتعاون مع ال يوجد اختالف بين آراء المبحوثين  -الفرض الثالث :
 من خالل تفعيل رحالت الطالب وقد تأكد ذلك من خالل توافر مقومات القيام بالنش��اط الس��ياحى لدى المؤس��س��اتش��ركات الس��ياحة المص��رية ، و

سياحى الداخلى ، فضال عن توافر الوعى لديهم بأهمية تفعي شاط ال سفر) وزيادة إقبالهم على الن سياحة  لالتعليمية (الوقت/  الدخل/  الرغبة فى ال
الطالب كحافز للمنافس���ة ببين الطالب إلنجاز عملهم بكفاءة وتحقيق أهداف المؤس���س���ة التعليمية ككل. كما تأكدت ص���حة هذا الفرض أيض���ا من 
خالل توافر الوعى لدى الشركات السياحية فى مصر بأهمية تلك المؤسسات التعليمية كسوق سياحى محلى مستهدف للتسويق للنشاط السياحى 

 الداخلى بصفة خاصة.

 نتائج البحث 
األسواق السياحية الهامة  تعد المدارس والمعاهد العالية والجامعات سواء الحكومية والخاصة على اختالف انواعها ومستوياتها فى مصر من -١

 والمستهدفة لتنشيط السياحة الداخلية حيث تمتلك هذه المؤسسات التعليمية مقومات القيام بالنشاط السياحى من حيث الوقت والدخل والرغبة
 فى السفر.

طالب ويتوافق ية وتوفير الثقافة السياحية للتتعدد األنشطة الطالبية التى يمكن مزاولتها داخل جميع المؤسسات التعليمية لتنمية السياحة الداخل -٢
 ذلك مع أهمية تلك المؤسسات كسوق سياحى مستهدف لتنشيط السياحة الداخلية فى مصر. 

يتوافر لدى شركات السياحة الوعى الكافى بأهمية سياحة الطالب على الرغم من أنها تفتقر إلى وجود سياسة محددة ومعلنة من خالل جدول  -٣
الطالب ، واليوجد لدى الش���ركات والمؤس���س���ات فى مص���ر ميزانية مخص���ص���ة ومعلنة لس���ياحة الطالب . تفتقر الش���ركات  زمنى لس���ياحة

والمؤس��س��ات فى مص��ر إلى مزيد من التعاون مع الش��ركات الس��ياحية المص��رية فيما يخص إبرام عقود لتنظيم الرحالت الس��ياحية لفترات 
 زمنية محددة.

ستخدام سياحة الطالب كأداة تتركز األغلبية العظمى من ر -٤ سياحة الداخلية" مما يعد مؤشرا إيجابيا إلمكانية ا حالت الشركات فى رحالت "ال
سياحة الداخلية إ سياحة إلى تنوع الوسائل الترويجية المستخدمة من قبلها للترويج لل سياحة الداخلية فى مصر. وتفتقر شركات ال شيطية لل  ذت

 والمطبوعات فقط. تقتصر تلك الوسائل على الملصفات

 التوصيات 
 في ضوء نتائج الدراسة، يوصي الباحث بما يلي:

 التوصيات الموجهة الى المؤسسات التعليمية فى مصر 
إتاحة الفرص���ة لجميع الطالب لممارس���ة األنش���طة الطالبية لدعم الس���ياحة الداخلية وتخص���يص حوافز فاعلة للطلبة للمش���اركة في األنش���طة  -١

 ودرجات تضاف لبعض المقررات الدراسية لتشجيع الطلبة على االنضمام لألنشطة الطالبية وممارستها .الطالبية ، 

العمل على أال تتعارض مواعيد ممارس��ة األنش��طة الطالبية بالمؤس��س��ة التعليمية مع مواعيد المحاض��رات ، بل يتم التنس��يق بين إدارة النش��اط  -٢
س��ي ؛ لتخص��يص أوقات خاص��ة بممارس��ة األنش��طة الطالبية . والس��عى الى تقديم الدعم المالى وبين ش��ئون الطالب عند وض��ع الجدول الدرا

وازالة معوقات مزاولة األنش���طة الطالبية ، مع العمل على تجديد وتطوير األنش���طة الطالبية بالمؤس���س���ة التعليمية ، بحيث تواكب التغيرات 
 والتطورات المستمرة .

، يتم توزيعه على الطلبة مع بداية العام الدراس�ى موض�حا فيه أهداف األنش�طة ، وأنواعها ، ومميزات كل نوع إعداد دليل لألنش�طة الطالبية  -٣
 ةفيها ، وأماكن ممارستها ، وتحديد مكان خاص ومجهز بإمكانيات لتنفيذ األنشطة المختلفة داخل كل معهد أو كلية لممارسة األنشطة الطالبي

المادية الالزمة ، بما يس������هم في تدعيم روح العمل الجماعي ، ويدعم العالقات االجتماعية بين طالبات  ، وتزويده باإلمكانات البش������رية و
 المؤسسة التعليمية .

 العمل على إقامة الندوات الثقافية والمؤتمرات العامة المهتمة ببرامج موجهة نحو الس������ياحة الداخلية وتنمية وعي الطالب الس������ياحى وتفعيل -٤
شطة دور الريادة ا لعلمية ( حوار الطالب مع األس�اتذة) من خالل البرامج واألنش�طة لتنمية المهارات وتحمل المس�ئولية، والتخطيط الجيد ألن

سلبيات  شيط مهارات إدارة المواقف واألزمات والحوارات برؤية تتجاوز ال سياحى ، وتن الطالب ومشروعات العمل التطوعي فى المجال ال
وليات المش����اركة الس����ياس����ية. والعمل على حماية األطر الفكرية الوطنية للطالب في مواجهة التيارات الفكرية إلى المعاني الخاص����ة بمس����ئ

 المغايرة.

تفعيل دور البرامج واألنشطة الخاصة بالثقافة السياحية لدعم السياحة الداخلية من خالل الرحالت الى محافظات مصر المختلفة ، الندوات   -٥
 ات والمسابقات السياحية .واللقاءات والمهرجان

 التوصيات الموجهة إلى شركات السياحة المصرية 
سياحة الطالب  -١ شجيع  سياحة مع توفير ما يتطلبه من دعم مالى وفنى. وت سات داخل شركات ال سيا سياحة الطالب على قائمة ال وضع نمط 

 توفير رحالت سياحية شاملة منخفضة التكلفة.على المستوى  المحلى وبصفة خاصة فى أوقات الركود السياحى من خالل طلب 

وض����ع س����ياس����ة محددة ومعلنة من خالل جدول زمنى لس����ياحة الطالب داخل مختلف المؤس����س����ات التعليمية . ورفع الوعى لدى العاملين  -٢
يص ماء الوطنى. وتخص��بالش��ركات والمؤس��س��س��ات التعليمية المص��رية بأهمية رحالت الس��ياحة الداخلية كوس��يلة لمعرفة بالدنا وزيادة األنت

ميزانية محددة ومعلنة لرحالت الطالب من قبل الش���ركات والمؤس���س���ات فى مص���ر للتأكيد على أهمية دور ههذ الرحالت س���واء بالنس���بة 
 للمؤسسات أو بالنسبة للعاملين بها على أن توجه معظمها إلى الرحالت الداخلية.
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 د/ حسام الدين حسين ابراهيم
 الدراسات السياحية قسم

 المعهد العالى للسياحة والفنادق باالسكندرية (ايجوث)
 الملخص 

لداخلية ، اترتبط األنشطة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراسية بنشاط السياحة الداخلية ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة 
تبذله الجامعات والمعاهد العليا من جهوداً مكثفة لتفعيل مختلف األنش���طة الطالبية ، اال أن هناك قص���ورا  واض���حا  فى برامج وعلى الرغم مما 

سياحة من جهة ، وقصورا  فى تفعيل األنشطة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب من ج ة هسياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات ال
ومن ثم ،  ٢٠١١يناير  ٢٥عد أحد الس��بل األس��اس��ية لتنمية الس��ياحة الداخلية فى ظل األزمات التى تعانى منها الس��ياحة بعد ثورة أخرى ، والتى ت

تعزيز الس��ياحة الداخلية وتنش��يطها من خالل عمل مهني يس��تهدف جيل المس��تقبل وتعريفه بمعالم بلده التراثية والتاريخية تض��ح ض��رورة  أهمية 
وقد تم إختبار فروض الدراس����ة النظرية من خالل دراس����ة ميدانية على عينة من الطالب وكذلك  .تعزيز روح االنتماء والوالء لهوالعمرانية ، و

 .على عينة من شركات السياحة فى محافظة االسكندرية ، للتأكد من نتائج الدراسة النظرية  

 مية السياحية  .، التنالسياحة الداخلية ، األنشطة الطالبية الكلمات الرئيسية:

............................................................................................................................. ................................... 
 مقدمـة 

ية الة الركود التى تعانى منها وانخفاض معدالت السياحة الخارجتعتبر السياحة الداخلية وسيلة لتعويض المنشآت السياحية عن خسائرها بسبب ح
وكذلك االعتص���امات وحالة االنفالت األمنى التى تش���هدها ، ألدنى مس���توياتها ، ومع االرتفاع المبالغ فيه فى أس���عار الخدمات واالقامة الفندقية 

سياحة ركودا ملحوظا، ٢٥مصر حاليا منذ قيام ثورة  شهد قطاع ال سياحية، وتسريحا للعمالة المدربة فى  يناير ، ي وانخفاضا فى أعداد األفواج ال
وقد أكدت العديد من الدراس��ات على أن تش��جيع الس��ياحة الداخلية له مردود  ظل االنحس��ار الس��ياحى الذى تش��هده المنش��آت الس��ياحية فى مص��ر .

ى العمالة المدربة الموجودة ، وزيادة حصيلة الضرائب بكل أنواعها اقتصادى يتمثل فى زيادة نسبة االشغال الفندقى، مما يساعد على الحفاظ عل
 ٢٧وإيجاد فرص عمل مباش��رة وغير مباش��رة مرتبطة بص��ناعة الس��ياحة ، خاص��ة أن الرواج الس��ياحى يؤدى بالض��رورة الى رواج أكثر من 

 االعتزاز بتراثه ويحفز الرغبة لديه فى الحفاظ علىوله أيض�ا مردود س�ياس�ى يتمثل فى تنمية الش�عور باالنتماء لدى المواطن و -ص�ناعة إخرى 
وقد أكدت كل الدراس����ات والتقارير الص����ادرة من المنظمات األكاديمية ومنظمة  ).& Girod, 2009 ٢٠١٢الوطن وتأكيد الوالء له ( أحمد ، 

ما  لة ، وأنها تسهم فى الدخل القومى بنسبة تفوقالسياحة العالمية أن السياحة الداخلية هى الضامن الرئيسى الستقرار صناعة السياحة فى أى دو
شارك فيها كل مؤسسا شدة لفتح هذا الملف فى إطار منظومة متكاملة ت سياحة المصرية مدعوة ب سياحة الوافدة. ولهذا فان وزارة ال سهم به ال  تت

أهمية السياحة الداخلية ومع  شيط السياحة الداخلية.الدولة ، وتوفر جميع النفقات غير الضرورية من ميزانية التنشيط لدعم كل ما هو مطلوب لتن
ل إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً من جهة ، وأزمات السياحة المصرية من جهة أخرى تتضح ضرورة التركيز على تنمية السياحة الداخلية من خال

 ى يزاولها الطلبة فى جميع المؤس����س����ات التعليمية بمختلفتوفير أدوات غير تقليدية يمكن من خاللها تنمية الس����ياحة الداخلية ومنها األنش����طة الت
 مراحلها ، والتى تش������كل مجاال اليس������تهان به فى ظل تفعيله وتوجيهه لذلك ، حيث أنها ال تقل أهمية عن الس������ياحة الدولية بل تتوازى معها فى

 )  ٢٠٠٨دولية نتيجة لألزمـات ( قمر، األهميـة كما أنها بمثابة صمـام أمان وخط دفاع ثانى ضد أى ركود فى حركة السياحة ال

ويتطلب ذلك أن تكون تنمية السياحة الداخلية أحد أركان مفهوم التنمية السياحية الذي تعمل الحكومة على ترسيخه ، ومن ثم مراجعة 
لف ترويجية وتسويقية تستهدف مختالسياسات الهادفة إلى تنشيطها ، وتركيز الجهود على إقامة المرافق األساسية ، والعمل على إقامة حمالت 

ن أفئات الس���ياح المحليين ، وزيادة المرافق الس���ياحية وتنويع منتجاتها لتكون أس���عارها في المتناول وال تس���تهدف فقط الس���ائح الخارجي . كما 
ية   ( عبد الس�����ميع ، خارطة االس�����تثمار الس�����ياحي التي تقوم وزارة الس�����ياحة باإلش�����راف عليها يجب أن تراعي متطلبات الس�����ياحة الداخل

٢٠١٢Aksu, A. & Koksal, C., 2005 & وض���رورة قيام ش���ركات الس���ياحة المص���رية بتنظيم برامج لألماكن الس���ياحية المختلفة فى . (
 مصر بأسعار مناسبة ، واإلهتمام بتخطيط السياحة الداخلية من خالل وضع خطط تسويقية تنشيطية للسياحة الداخلية مقسمة على عدة محاور،

أهمها خطط خاصة بالسياحة الطالبية لشباب المدارس والمعاهد والجامعات من خالل عمل رحالت للشباب الجامعى وتالميذ المدارس بأسعار 
مخفض���ة لتش���جيعهم على التعرف على حض���ارة بلدهم ، مع تنظيم رحالت مجانية للمتفوقين واألوائل لزيارة األماكن الس���ياحية داخل مص���ر 

ولتدريبهم على الس���لوك الس���ياحى المنض���بط أثناء زيارة اآلثار والمعالم التاريخية ، وكيفية اإللتزام بالنظافة  تفوقهم وتميزهم ، كمكافأة لهم على
 ).٢٠٠٨والنظام وإحترام المزارات وحسن معاملة السائح األجنبى (موسى ، 

الس������ياحة الداخلية من خالل الحفالت والمؤتمرات وترتبط األنش������طة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراس������ية بنش�������اط 
الترفيهى ووالمهرجانات الطالبية وكذلك الرحالت ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة الداخلية، وتنشيط ثقافتها ، ونشر الوعى الثقافى 

ف األنش���طة الطالبية ، والتى تش���مل النش���اط الثقافي والعلمي ، وتبذل الجامعات والمعاهد العليا جهوداً مكثفة من أجل تفعيل مختل بين المواطنين
شاط نواالجتماعي والرحالت الداخلية والخارجية وخدمة البيئة والمشاركة في أسابيع التوعية العامة ، والنشاط الرياضي ، والنشاط الكشفي ، و

ج سياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات السياحة من جهة وتتمثل المشكلة البحثية فى القصور الواضح فى برام الجوالة والنشاط الفني .
فى ظل عدم التفعيل الكافى لألنش���طة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب فى جميع المؤس���س���ات التعليمية فى مص���ر من جهة أخرى ، كأحد 

، مع األخذ في االعتبار ض����رورة إزالة كل  ٢٠١١ناير ي ٢٥الس����بل األس����اس����ية لتنمية الس����ياحة الداخلية وما تتعرض له من أزمات بعد ثورة 
برامج للرحالت السياحية تقوم وتشرف عليه ، ومن ثم ضرورة وجود  المعوقات التي تحد من مساهمة الطالب في هذه األنشطة بمختلف أنواعها

المؤس��س��ات على تنظيم رحالت س��ياحية حين الطلب، مع غياب إبرام أى ش��كل من أش��كال من أش��كال العقود فيما بينهم لفترات زمنية مححدة فى 
 ؤسسات.مجال تنظيم الرحالت، فضال عن محدودية الوسائل الترويجية المستخدمة من قبل شركات السياحة والموجهة إلى تلك الم

حول إمكانية تنش�����يط الس�����ياحة الداخلية من خالل تفعيل األنش�����طة الطالبية بالتعاون مع ال يوجد اختالف بين آراء المبحوثين  -الفرض الثالث :
 من خالل تفعيل رحالت الطالب وقد تأكد ذلك من خالل توافر مقومات القيام بالنش��اط الس��ياحى لدى المؤس��س��اتش��ركات الس��ياحة المص��رية ، و

سياحى الداخلى ، فضال عن توافر الوعى لديهم بأهمية تفعي شاط ال سفر) وزيادة إقبالهم على الن سياحة  لالتعليمية (الوقت/  الدخل/  الرغبة فى ال
الطالب كحافز للمنافس���ة ببين الطالب إلنجاز عملهم بكفاءة وتحقيق أهداف المؤس���س���ة التعليمية ككل. كما تأكدت ص���حة هذا الفرض أيض���ا من 
خالل توافر الوعى لدى الشركات السياحية فى مصر بأهمية تلك المؤسسات التعليمية كسوق سياحى محلى مستهدف للتسويق للنشاط السياحى 

 الداخلى بصفة خاصة.

 نتائج البحث 
األسواق السياحية الهامة  تعد المدارس والمعاهد العالية والجامعات سواء الحكومية والخاصة على اختالف انواعها ومستوياتها فى مصر من -١

 والمستهدفة لتنشيط السياحة الداخلية حيث تمتلك هذه المؤسسات التعليمية مقومات القيام بالنشاط السياحى من حيث الوقت والدخل والرغبة
 فى السفر.

طالب ويتوافق ية وتوفير الثقافة السياحية للتتعدد األنشطة الطالبية التى يمكن مزاولتها داخل جميع المؤسسات التعليمية لتنمية السياحة الداخل -٢
 ذلك مع أهمية تلك المؤسسات كسوق سياحى مستهدف لتنشيط السياحة الداخلية فى مصر. 

يتوافر لدى شركات السياحة الوعى الكافى بأهمية سياحة الطالب على الرغم من أنها تفتقر إلى وجود سياسة محددة ومعلنة من خالل جدول  -٣
الطالب ، واليوجد لدى الش���ركات والمؤس���س���ات فى مص���ر ميزانية مخص���ص���ة ومعلنة لس���ياحة الطالب . تفتقر الش���ركات  زمنى لس���ياحة

والمؤس��س��ات فى مص��ر إلى مزيد من التعاون مع الش��ركات الس��ياحية المص��رية فيما يخص إبرام عقود لتنظيم الرحالت الس��ياحية لفترات 
 زمنية محددة.

ستخدام سياحة الطالب كأداة تتركز األغلبية العظمى من ر -٤ سياحة الداخلية" مما يعد مؤشرا إيجابيا إلمكانية ا حالت الشركات فى رحالت "ال
سياحة الداخلية إ سياحة إلى تنوع الوسائل الترويجية المستخدمة من قبلها للترويج لل سياحة الداخلية فى مصر. وتفتقر شركات ال شيطية لل  ذت

 والمطبوعات فقط. تقتصر تلك الوسائل على الملصفات

 التوصيات 
 في ضوء نتائج الدراسة، يوصي الباحث بما يلي:

 التوصيات الموجهة الى المؤسسات التعليمية فى مصر 
إتاحة الفرص���ة لجميع الطالب لممارس���ة األنش���طة الطالبية لدعم الس���ياحة الداخلية وتخص���يص حوافز فاعلة للطلبة للمش���اركة في األنش���طة  -١

 ودرجات تضاف لبعض المقررات الدراسية لتشجيع الطلبة على االنضمام لألنشطة الطالبية وممارستها .الطالبية ، 

العمل على أال تتعارض مواعيد ممارس��ة األنش��طة الطالبية بالمؤس��س��ة التعليمية مع مواعيد المحاض��رات ، بل يتم التنس��يق بين إدارة النش��اط  -٢
س��ي ؛ لتخص��يص أوقات خاص��ة بممارس��ة األنش��طة الطالبية . والس��عى الى تقديم الدعم المالى وبين ش��ئون الطالب عند وض��ع الجدول الدرا

وازالة معوقات مزاولة األنش���طة الطالبية ، مع العمل على تجديد وتطوير األنش���طة الطالبية بالمؤس���س���ة التعليمية ، بحيث تواكب التغيرات 
 والتطورات المستمرة .

، يتم توزيعه على الطلبة مع بداية العام الدراس�ى موض�حا فيه أهداف األنش�طة ، وأنواعها ، ومميزات كل نوع إعداد دليل لألنش�طة الطالبية  -٣
 ةفيها ، وأماكن ممارستها ، وتحديد مكان خاص ومجهز بإمكانيات لتنفيذ األنشطة المختلفة داخل كل معهد أو كلية لممارسة األنشطة الطالبي

المادية الالزمة ، بما يس������هم في تدعيم روح العمل الجماعي ، ويدعم العالقات االجتماعية بين طالبات  ، وتزويده باإلمكانات البش������رية و
 المؤسسة التعليمية .

 العمل على إقامة الندوات الثقافية والمؤتمرات العامة المهتمة ببرامج موجهة نحو الس������ياحة الداخلية وتنمية وعي الطالب الس������ياحى وتفعيل -٤
شطة دور الريادة ا لعلمية ( حوار الطالب مع األس�اتذة) من خالل البرامج واألنش�طة لتنمية المهارات وتحمل المس�ئولية، والتخطيط الجيد ألن

سلبيات  شيط مهارات إدارة المواقف واألزمات والحوارات برؤية تتجاوز ال سياحى ، وتن الطالب ومشروعات العمل التطوعي فى المجال ال
وليات المش����اركة الس����ياس����ية. والعمل على حماية األطر الفكرية الوطنية للطالب في مواجهة التيارات الفكرية إلى المعاني الخاص����ة بمس����ئ

 المغايرة.

تفعيل دور البرامج واألنشطة الخاصة بالثقافة السياحية لدعم السياحة الداخلية من خالل الرحالت الى محافظات مصر المختلفة ، الندوات   -٥
 ات والمسابقات السياحية .واللقاءات والمهرجان

 التوصيات الموجهة إلى شركات السياحة المصرية 
سياحة الطالب  -١ شجيع  سياحة مع توفير ما يتطلبه من دعم مالى وفنى. وت سات داخل شركات ال سيا سياحة الطالب على قائمة ال وضع نمط 

 توفير رحالت سياحية شاملة منخفضة التكلفة.على المستوى  المحلى وبصفة خاصة فى أوقات الركود السياحى من خالل طلب 

وض����ع س����ياس����ة محددة ومعلنة من خالل جدول زمنى لس����ياحة الطالب داخل مختلف المؤس����س����ات التعليمية . ورفع الوعى لدى العاملين  -٢
يص ماء الوطنى. وتخص��بالش��ركات والمؤس��س��س��ات التعليمية المص��رية بأهمية رحالت الس��ياحة الداخلية كوس��يلة لمعرفة بالدنا وزيادة األنت

ميزانية محددة ومعلنة لرحالت الطالب من قبل الش���ركات والمؤس���س���ات فى مص���ر للتأكيد على أهمية دور ههذ الرحالت س���واء بالنس���بة 
 للمؤسسات أو بالنسبة للعاملين بها على أن توجه معظمها إلى الرحالت الداخلية.
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 د/ حسام الدين حسين ابراهيم
 الدراسات السياحية قسم

 المعهد العالى للسياحة والفنادق باالسكندرية (ايجوث)
 الملخص 

لداخلية ، اترتبط األنشطة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراسية بنشاط السياحة الداخلية ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة 
تبذله الجامعات والمعاهد العليا من جهوداً مكثفة لتفعيل مختلف األنش���طة الطالبية ، اال أن هناك قص���ورا  واض���حا  فى برامج وعلى الرغم مما 

سياحة من جهة ، وقصورا  فى تفعيل األنشطة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب من ج ة هسياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات ال
ومن ثم ،  ٢٠١١يناير  ٢٥عد أحد الس��بل األس��اس��ية لتنمية الس��ياحة الداخلية فى ظل األزمات التى تعانى منها الس��ياحة بعد ثورة أخرى ، والتى ت

تعزيز الس��ياحة الداخلية وتنش��يطها من خالل عمل مهني يس��تهدف جيل المس��تقبل وتعريفه بمعالم بلده التراثية والتاريخية تض��ح ض��رورة  أهمية 
وقد تم إختبار فروض الدراس����ة النظرية من خالل دراس����ة ميدانية على عينة من الطالب وكذلك  .تعزيز روح االنتماء والوالء لهوالعمرانية ، و

 .على عينة من شركات السياحة فى محافظة االسكندرية ، للتأكد من نتائج الدراسة النظرية  

 مية السياحية  .، التنالسياحة الداخلية ، األنشطة الطالبية الكلمات الرئيسية:

............................................................................................................................. ................................... 
 مقدمـة 

ية الة الركود التى تعانى منها وانخفاض معدالت السياحة الخارجتعتبر السياحة الداخلية وسيلة لتعويض المنشآت السياحية عن خسائرها بسبب ح
وكذلك االعتص���امات وحالة االنفالت األمنى التى تش���هدها ، ألدنى مس���توياتها ، ومع االرتفاع المبالغ فيه فى أس���عار الخدمات واالقامة الفندقية 

سياحة ركودا ملحوظا، ٢٥مصر حاليا منذ قيام ثورة  شهد قطاع ال سياحية، وتسريحا للعمالة المدربة فى  يناير ، ي وانخفاضا فى أعداد األفواج ال
وقد أكدت العديد من الدراس��ات على أن تش��جيع الس��ياحة الداخلية له مردود  ظل االنحس��ار الس��ياحى الذى تش��هده المنش��آت الس��ياحية فى مص��ر .

ى العمالة المدربة الموجودة ، وزيادة حصيلة الضرائب بكل أنواعها اقتصادى يتمثل فى زيادة نسبة االشغال الفندقى، مما يساعد على الحفاظ عل
 ٢٧وإيجاد فرص عمل مباش��رة وغير مباش��رة مرتبطة بص��ناعة الس��ياحة ، خاص��ة أن الرواج الس��ياحى يؤدى بالض��رورة الى رواج أكثر من 

 االعتزاز بتراثه ويحفز الرغبة لديه فى الحفاظ علىوله أيض�ا مردود س�ياس�ى يتمثل فى تنمية الش�عور باالنتماء لدى المواطن و -ص�ناعة إخرى 
وقد أكدت كل الدراس����ات والتقارير الص����ادرة من المنظمات األكاديمية ومنظمة  ).& Girod, 2009 ٢٠١٢الوطن وتأكيد الوالء له ( أحمد ، 

ما  لة ، وأنها تسهم فى الدخل القومى بنسبة تفوقالسياحة العالمية أن السياحة الداخلية هى الضامن الرئيسى الستقرار صناعة السياحة فى أى دو
شارك فيها كل مؤسسا شدة لفتح هذا الملف فى إطار منظومة متكاملة ت سياحة المصرية مدعوة ب سياحة الوافدة. ولهذا فان وزارة ال سهم به ال  تت

أهمية السياحة الداخلية ومع  شيط السياحة الداخلية.الدولة ، وتوفر جميع النفقات غير الضرورية من ميزانية التنشيط لدعم كل ما هو مطلوب لتن
ل إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً من جهة ، وأزمات السياحة المصرية من جهة أخرى تتضح ضرورة التركيز على تنمية السياحة الداخلية من خال

 ى يزاولها الطلبة فى جميع المؤس����س����ات التعليمية بمختلفتوفير أدوات غير تقليدية يمكن من خاللها تنمية الس����ياحة الداخلية ومنها األنش����طة الت
 مراحلها ، والتى تش������كل مجاال اليس������تهان به فى ظل تفعيله وتوجيهه لذلك ، حيث أنها ال تقل أهمية عن الس������ياحة الدولية بل تتوازى معها فى

 )  ٢٠٠٨دولية نتيجة لألزمـات ( قمر، األهميـة كما أنها بمثابة صمـام أمان وخط دفاع ثانى ضد أى ركود فى حركة السياحة ال

ويتطلب ذلك أن تكون تنمية السياحة الداخلية أحد أركان مفهوم التنمية السياحية الذي تعمل الحكومة على ترسيخه ، ومن ثم مراجعة 
لف ترويجية وتسويقية تستهدف مختالسياسات الهادفة إلى تنشيطها ، وتركيز الجهود على إقامة المرافق األساسية ، والعمل على إقامة حمالت 

ن أفئات الس���ياح المحليين ، وزيادة المرافق الس���ياحية وتنويع منتجاتها لتكون أس���عارها في المتناول وال تس���تهدف فقط الس���ائح الخارجي . كما 
ية   ( عبد الس�����ميع ، خارطة االس�����تثمار الس�����ياحي التي تقوم وزارة الس�����ياحة باإلش�����راف عليها يجب أن تراعي متطلبات الس�����ياحة الداخل

٢٠١٢Aksu, A. & Koksal, C., 2005 & وض���رورة قيام ش���ركات الس���ياحة المص���رية بتنظيم برامج لألماكن الس���ياحية المختلفة فى . (
 مصر بأسعار مناسبة ، واإلهتمام بتخطيط السياحة الداخلية من خالل وضع خطط تسويقية تنشيطية للسياحة الداخلية مقسمة على عدة محاور،

أهمها خطط خاصة بالسياحة الطالبية لشباب المدارس والمعاهد والجامعات من خالل عمل رحالت للشباب الجامعى وتالميذ المدارس بأسعار 
مخفض���ة لتش���جيعهم على التعرف على حض���ارة بلدهم ، مع تنظيم رحالت مجانية للمتفوقين واألوائل لزيارة األماكن الس���ياحية داخل مص���ر 

ولتدريبهم على الس���لوك الس���ياحى المنض���بط أثناء زيارة اآلثار والمعالم التاريخية ، وكيفية اإللتزام بالنظافة  تفوقهم وتميزهم ، كمكافأة لهم على
 ).٢٠٠٨والنظام وإحترام المزارات وحسن معاملة السائح األجنبى (موسى ، 

الس������ياحة الداخلية من خالل الحفالت والمؤتمرات وترتبط األنش������طة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراس������ية بنش�������اط 
الترفيهى ووالمهرجانات الطالبية وكذلك الرحالت ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة الداخلية، وتنشيط ثقافتها ، ونشر الوعى الثقافى 

ف األنش���طة الطالبية ، والتى تش���مل النش���اط الثقافي والعلمي ، وتبذل الجامعات والمعاهد العليا جهوداً مكثفة من أجل تفعيل مختل بين المواطنين
شاط نواالجتماعي والرحالت الداخلية والخارجية وخدمة البيئة والمشاركة في أسابيع التوعية العامة ، والنشاط الرياضي ، والنشاط الكشفي ، و

ج سياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات السياحة من جهة وتتمثل المشكلة البحثية فى القصور الواضح فى برام الجوالة والنشاط الفني .
فى ظل عدم التفعيل الكافى لألنش���طة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب فى جميع المؤس���س���ات التعليمية فى مص���ر من جهة أخرى ، كأحد 

، مع األخذ في االعتبار ض����رورة إزالة كل  ٢٠١١ناير ي ٢٥الس����بل األس����اس����ية لتنمية الس����ياحة الداخلية وما تتعرض له من أزمات بعد ثورة 
برامج للرحالت السياحية تقوم وتشرف عليه ، ومن ثم ضرورة وجود  المعوقات التي تحد من مساهمة الطالب في هذه األنشطة بمختلف أنواعها

فى مص�����ر إلعداد وتنفيذ رحالت الطالب بالتعاون مع ش�����ركات  ض�����رورة وجود إدارة متخص�����ص�����ة داخل الش�����ركات والمؤس�����س�����ات -٣
واص��ل تالس��ياحة.األهتمام بالتغذية المرتدة للتعرف على آراء الطلبة وتوقعاتهم المس��تقبلية وأكثر األماكن المفض��لة لديهم لزيارتها. وتحقيق ال

 من خالل األتحاد المصرى للغرف السياحية.والتعاون مابين تلك المؤسسات وشركات السياحة المصرية فى مجال سياحة الطالب 

وإعداد برامج سياحية محلية  ضرورة استحداث وسائل ترويجية متنوعة لتسويق رحالت السياحة الداخلية المعدة من قبل شركات السياحة. -٤
قبول ب مع تحقيق مستوى ممتخصصة للرحالت الداخلية تقدم إلى المؤسسات التعليمية فى مصر على أن تتناسب أسعارها مع قدرات الطال

 من الجودة بتلك الرحالت.

 المراجع
) الوعي السياحي ودوره في تعزيز القدرة التنافسية لقطاع السياحة والسفر  ٢٠٠٩ممدوح عبدا � (، ،  أبو رمان  موسى أبو رمان ، اسعد حماد

 البلقاء التطبيقية عمان ، االردن.في االردن: دراسة تحليلية ميدانية. ، قسم التخطيط اإلقليمي، جامعة 

) "تنش��يط الس��ياحة المحلية في إطار واقع المنتج التراثي األردني" ، ورقة بحثية مقدمة إلى معرض ومؤتمر الس��ياحة ٢٠١٠أبو رمان ، اس��عد (
 م، جامعة الشرق األوسط ، عمان ، األردن.٢٣/٥/٢٠١٠-٢٢/٥التراثية ، للفترة  

تنمية الوعي السياحي لطلبة المدارس في إقليم الشمال" ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة اليرموك ، اربد ، ) "٢٠٠٩أبو العسل ، محمد (
 األردن .

) دراس����ة تقويمية للعناص����ر المؤثرة على الس����ياحة الداخلية فى األردن بالتطبيق على محافظة العقبة"، مش����روع ٢٠١٢أحمد ، عز الدين على(
 .ديسمبر -ة والسفر، كلية السياحة والفندقة، الجامعة األردنية / فرع العقبة ، سبتمبرتخرج بقسم إدارة السياح

 اإلسكندرية مصر.  -) سيكولوجية الشخصية، مركز اإلسكندرية للكتاب ٢٠٠٣أحمد، سهير (

مجلة  ، ينة من الجرائد اليومية) دور الص��حافة الس��عودية في تش��جيع الس��ياحة الداخلية دراس��ة تحليلية مقارنة على ع ٢٠٠٥أمين(الماغمس��ى ، 
 جامعة الملك عبد العزيز ، السعودية .

)  العوامل المؤثرة في إتجاه المواطن نحو السياحة الداخلية في المملكة ٢٠٠٢( المهيزع، ناصر بن محمد ;العقيل، صالح بن عبدهللا بن مسعود 
 الرياض . كلية العلوم االجتماعية، -جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية  :الناشركتاب . العربية السعودية

) عوامل تشجيع طالب المرحلة المتوسطة للمشاركة في األنشطة المدرسية الالصفية والمشكالت التي تحد من ٢٠٠١الثبيتي، ضيف هللا عواض(
 ذلك. مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واالنسانية. 

الداخلية لدى المراهقين" رس���الة  دكتورة معهد الدراس���ات العليا  )  دور الحمالت اإلعالمية فى نش���ر الوعى بالس���ياحة٢٠٠٨الديب، نجاة أحمد(
 .للطفولة ، جامعة عين شمس

عادل القنطري حس������ن( مالى ،  ية على الجمهور الليبي ٢٠٠٧اله ية دراس�������ة تطبيق لداخل حة ا يا فة في تنش������يط الس������ حا خالل ") دور الص������
 ، رسالة ماجستير في اإلعالم ، طرابلس. "٢٠٠٥/٢٠٠٦ الفترة 

عينة مختارة من طالب جامعة  م) دور األنشطة الطالبية في تنمية المسؤولية االجتماعية (دراسة ميدانية على٢٠٠٤الخراشي، وليد عبدالعزيز(
 الملك سعود. رسالة ماجستير. جامعة الملك سعود. الرياض.

 إلسكندرية. ) األنشطة المدرسية ، دار المعرفة الجامعية، ا٢٠٠٧البوهي، فاروق & محفوظ أحمد (

معهد اإلدارة العامة، مسقط، سلطنة عمان،  -) فعالية اعالنات السياحة الداخلية في سلطنة عمان"، مجلة االداري٢٠١١الرحيمى ، سالم أحمد ، 
 )، يونيو .١٢٥االصدار (

ة دكتوراه ، جامعة الس����ودان للعلوم )   "تأثير وس����ائل اإلعالم على ترويج الس����ياحة الداخلية في األردن ، رس����ال٢٠٠٤الرحيمى، س����الم أحمد (
 والتكنولوجيا (السودان).

 ) دراسة تتبعية لمدى تحقيق الحاجات النفسية لطلبة جامعة النجاح الوطنية، مؤتمر " جامعة النجاح، تاريخ وتطور".٢٠٠٣البيطار، ليلى (

الطالبية ووسائل التغلب عليها من وجهة نظر الطالب  ) العوامل المؤدية إلى ضعف مشاركة الطالب في األنشطة٢٠٠٥السبيعي، خالد صالح (
  .١٠٩-٥٥، ٩٤بجامعة الملك سعود، رسالة الخليج العربي. عدد

رس���الة ماجس���تير في االعالم واالتص���ال كلية االداب  ) االعالم الس���عودي وتأثيره على الس���ياحة الداخلية٢٠١١الرمض���ان ، س���عيد محمد باقر(
 المفتوحة في الدنمارك .والتربية. االكاديمية العربية 

 )  دوافع واتجاهات السائحين نحو خدمات السياحة الداخلية رسالة ماجستير  ١٩٩٧الغامدى ، عبد الرحيم على جعفر(

 السعودية ، جامعة الملك عبد العزيز . 

 ) سيكولوجية التنشئة االجتماعية، االسكندرية، دار الفكر العربي.٢٠٠٠العيسوي ،عبد الرحمن(

) دور األنشطة الطالبية الصيفية في الوقاية من اإلنحراف من وجهة نظر طالب ومعلمي المدارس المتوسطة بمدينة ٢٠١١ني، حسين(القحطا
  الرياض، رسالة ماجستير، جامعة  األمير نايف.

لدى طالب دور المعلمين، رسالة ة واألنشطة المدرسية والجماعية يالعالقة بين مكونات المسئولية االجتماع )١٩٨٥أحمد ( يمحمد رسمي، أفند
 ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس ، القاهرة.

، ٤٧) واقع ممارس��ة األنش��طة التربوية الحرة بالمعاهد األزهرية الثانوية"، مجلة كلية التربية، جامعة الزقازيق، العدد ٢٠٠٤البنا، درية الس��يد (
 م.٢٠٠٤مايو 

، تحليل ناقد لدورات اتحادات الطالب في مص���ر، بحث مقدم في مؤتمر ي) الطالب وممارس���ة العمل الس���ياس���١٩٨٤(الس���يد س���المه ي، الخميس���
 ة .هرالديمقراطية والتعليم باألهرام ، القا

محمد بن االجتماعية، رس���الة ماجس���تير غير منش���ورة،  جامعة اإلمام  اكتس���اب المهارات في ودورها الطالبية ) األنش���طة١٩٩٩الدايل، خالد (
 سعود اإلسالمية، الرياض

) "تأثير ممارس�����ة األنش�����طة التربوية على تقدير الذات والعدوانية"، مجلة البحث التربوي، ٢٠٠٢القفاص، وليد كمال و قمر، عص�����ام توفيق (
 المجلد األول، العدد األول، المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، القاهرة.

 م، القاهرة.١٩٩٧)، العدد األول، يناير ٥٧والفن والمجتمع"، مجلة كلية اآلداب، جامعة القاهرة، المجلد () الوعي ١٩٩٧المرعى، فؤاد (

  كلية التربيةدور الجامعة فى تنمية الوعى السياحى لدى طالبها بهدف تعظيم مردود صناعة السياحة ، مجلة ) ٢٠١١بكر ، سحر إبراهيم أحمد(
 ، جامعة المنصورة.

دراس�����ة ميدانية، مجلة البحث في التربية  -) دور األنش�����طة الطالبية في تنمية القيم الخلقية لدى طالب جامعة المنيا١٩٩٨بيب (بطرس، فهيمة ل
 ، القاهرة.١٩٩٨وعلم النفس، جامعة المنيا، العدد األول، يوليو 

 رسالة ماجستير ، كلية السياحة والفنادق ، جامعة الفيوم . " السياحة الداخلية وأثرها فى صناعة السياحة) ٢٠٠٦رياض ، فكرية يوسف(

") تقييم دور االعالن كأداة تس��ويقية فى تنش��يط الس��ياحة الداخلية " رس��الة ماجس��تير ، كلية الس��ياحة والفنادق ، ٢٠٠٨س��الم ، أحمد عبد الش��افى(
 أكتوبر .    ٦جامعة 

 رسالة ماجستير ، كلية اآلداب ، جامعة عين شمس.  ون في تنشيط السياحه الداخليه ) دور االتصال الشخصي والتلفزي٢٠٠٢سالم ، شيماء السيد(

 . القاهرة: دار المعارف. ٤). اإلدارة المدرسية الحديثة. ط١٩٨٩سمعان، وهيب؛ مرسي، محمد منير (

 ) النشاط المدرسي: مفهومه ووظائفه ومجاالت تطبيقه. القاهرة: الدار المصرية.١٩٩٤شحاته، حسن. (

وزارة السياحة  ."دراسة تقييمية بالتطبيق على محافظة الفيوم : السياحة الداخلية فى جمهورية مصر العربية) ٢٠٠٧حسانين ، فارق عبد النبى(
 مصر . -القاهرة  -

 دمياط، القاهرة.) المشاركة الطالبية بالجامعة ، مكتبة نانسى ، ١٩٩٠جوهر، على صالح (

يومي:  الملتقى كلية العلوم االقتص����ادية والتجارية وعلوم التس����يير فرص ومخاطر الس����ياحة الداخلية في الجزائرباتنة  –جامعة الحاج لخض����ر 
 بكلية العلوم االقتصادية و التجارية  ٢٠١٢/نوفمبر/١٩/٢٠

 والنشر،اإلسكندرية.):  االتجاهات النظرية في تفسير الوعي السياسي، دار الوفاء لدنيا الطباعة ٢٠٠٢عبد ربه، صابر (

 الس���ياحة قطاع دولي وزارة س���ياحي كمقص���د مص���ر تس���ويق االجتماعي في التواص���ل مواقع ) دور٢٠١٢فراج( محمد عبد الس���ميع ، محمد
 السياحة. وزارة والتدريب مسابقة والبحوث التخطيط

) سياحة الحوافز كأداة لتنشيط السياحة الداخلية فى مصر ، مجلة كلية السياحة والفنادق ، جامعة ٢٠١٣الجميل، رحاب ،( عطية، عبير أحمد &
  الفيوم ، المجلد السابع ، العدد األول . 

س����تكماال لمتطلبات ) دور مكاتب الس����ياحة والس����فر المحلية في تنش����يط حركة الس����ياحة الداخلية في األردن ، وذلك ا٢٠١٠عيادة، إياد فوزي(
دارة الفندقية قسم اإل جامعة فيالدلفيا الخاصة   كلية العلوم اإلدارية والمالية  الحصول على درجة البكالوريوس في اإلدارة الفندقية والسياحية

 والسياحية

ج ، سلسلة في األنشطة التربوية العال –المظاهر –األسباب –) األنشطة التربوية في مواجهة المشكالت السلوكية للطالب ٢٠٠٨قمر، عصام (
 ، المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية. ٦رقم 

 ) منهج التربية في التصور اإلسالمي، دار الفكر العربي، القاهرة٢٠٠٢مدكور، على أحمد (

مؤتمر " مناهج راء طالبها، ) دراسـ��ـ��ـ��ة تقويميـ��ـ��ة لألنشـ��ـ��طة الطالبـ��ـ��ية بكلية المعلمين  جامعة الملك سعود في ضوء آ٢٠٠٨موسى، هاني ( 
 التعليم والهوية الثقافية " ، الجمعية المصرية للمناهج ، دار الضيافة بجامعة عين شمس  

) " التصميم الداخلي لشاليهات القرى السياحية ودوره في تنمية السياحة الداخلية والخارجية" رسالة ماجستير ٢٠٠٩محمد ، شيماء سمير فهمي(
 بيقية جامعة القاهرة. ، كلية الفنون التط
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 د/ حسام الدين حسين ابراهيم
 الدراسات السياحية قسم

 المعهد العالى للسياحة والفنادق باالسكندرية (ايجوث)
 الملخص 

لداخلية ، اترتبط األنشطة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراسية بنشاط السياحة الداخلية ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة 
تبذله الجامعات والمعاهد العليا من جهوداً مكثفة لتفعيل مختلف األنش���طة الطالبية ، اال أن هناك قص���ورا  واض���حا  فى برامج وعلى الرغم مما 

سياحة من جهة ، وقصورا  فى تفعيل األنشطة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب من ج ة هسياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات ال
ومن ثم ،  ٢٠١١يناير  ٢٥عد أحد الس��بل األس��اس��ية لتنمية الس��ياحة الداخلية فى ظل األزمات التى تعانى منها الس��ياحة بعد ثورة أخرى ، والتى ت

تعزيز الس��ياحة الداخلية وتنش��يطها من خالل عمل مهني يس��تهدف جيل المس��تقبل وتعريفه بمعالم بلده التراثية والتاريخية تض��ح ض��رورة  أهمية 
وقد تم إختبار فروض الدراس����ة النظرية من خالل دراس����ة ميدانية على عينة من الطالب وكذلك  .تعزيز روح االنتماء والوالء لهوالعمرانية ، و

 .على عينة من شركات السياحة فى محافظة االسكندرية ، للتأكد من نتائج الدراسة النظرية  

 مية السياحية  .، التنالسياحة الداخلية ، األنشطة الطالبية الكلمات الرئيسية:

............................................................................................................................. ................................... 
 مقدمـة 

ية الة الركود التى تعانى منها وانخفاض معدالت السياحة الخارجتعتبر السياحة الداخلية وسيلة لتعويض المنشآت السياحية عن خسائرها بسبب ح
وكذلك االعتص���امات وحالة االنفالت األمنى التى تش���هدها ، ألدنى مس���توياتها ، ومع االرتفاع المبالغ فيه فى أس���عار الخدمات واالقامة الفندقية 

سياحة ركودا ملحوظا، ٢٥مصر حاليا منذ قيام ثورة  شهد قطاع ال سياحية، وتسريحا للعمالة المدربة فى  يناير ، ي وانخفاضا فى أعداد األفواج ال
وقد أكدت العديد من الدراس��ات على أن تش��جيع الس��ياحة الداخلية له مردود  ظل االنحس��ار الس��ياحى الذى تش��هده المنش��آت الس��ياحية فى مص��ر .

ى العمالة المدربة الموجودة ، وزيادة حصيلة الضرائب بكل أنواعها اقتصادى يتمثل فى زيادة نسبة االشغال الفندقى، مما يساعد على الحفاظ عل
 ٢٧وإيجاد فرص عمل مباش��رة وغير مباش��رة مرتبطة بص��ناعة الس��ياحة ، خاص��ة أن الرواج الس��ياحى يؤدى بالض��رورة الى رواج أكثر من 

 االعتزاز بتراثه ويحفز الرغبة لديه فى الحفاظ علىوله أيض�ا مردود س�ياس�ى يتمثل فى تنمية الش�عور باالنتماء لدى المواطن و -ص�ناعة إخرى 
وقد أكدت كل الدراس����ات والتقارير الص����ادرة من المنظمات األكاديمية ومنظمة  ).& Girod, 2009 ٢٠١٢الوطن وتأكيد الوالء له ( أحمد ، 

ما  لة ، وأنها تسهم فى الدخل القومى بنسبة تفوقالسياحة العالمية أن السياحة الداخلية هى الضامن الرئيسى الستقرار صناعة السياحة فى أى دو
شارك فيها كل مؤسسا شدة لفتح هذا الملف فى إطار منظومة متكاملة ت سياحة المصرية مدعوة ب سياحة الوافدة. ولهذا فان وزارة ال سهم به ال  تت

أهمية السياحة الداخلية ومع  شيط السياحة الداخلية.الدولة ، وتوفر جميع النفقات غير الضرورية من ميزانية التنشيط لدعم كل ما هو مطلوب لتن
ل إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً من جهة ، وأزمات السياحة المصرية من جهة أخرى تتضح ضرورة التركيز على تنمية السياحة الداخلية من خال

 ى يزاولها الطلبة فى جميع المؤس����س����ات التعليمية بمختلفتوفير أدوات غير تقليدية يمكن من خاللها تنمية الس����ياحة الداخلية ومنها األنش����طة الت
 مراحلها ، والتى تش������كل مجاال اليس������تهان به فى ظل تفعيله وتوجيهه لذلك ، حيث أنها ال تقل أهمية عن الس������ياحة الدولية بل تتوازى معها فى

 )  ٢٠٠٨دولية نتيجة لألزمـات ( قمر، األهميـة كما أنها بمثابة صمـام أمان وخط دفاع ثانى ضد أى ركود فى حركة السياحة ال

ويتطلب ذلك أن تكون تنمية السياحة الداخلية أحد أركان مفهوم التنمية السياحية الذي تعمل الحكومة على ترسيخه ، ومن ثم مراجعة 
لف ترويجية وتسويقية تستهدف مختالسياسات الهادفة إلى تنشيطها ، وتركيز الجهود على إقامة المرافق األساسية ، والعمل على إقامة حمالت 

ن أفئات الس���ياح المحليين ، وزيادة المرافق الس���ياحية وتنويع منتجاتها لتكون أس���عارها في المتناول وال تس���تهدف فقط الس���ائح الخارجي . كما 
ية   ( عبد الس�����ميع ، خارطة االس�����تثمار الس�����ياحي التي تقوم وزارة الس�����ياحة باإلش�����راف عليها يجب أن تراعي متطلبات الس�����ياحة الداخل

٢٠١٢Aksu, A. & Koksal, C., 2005 & وض���رورة قيام ش���ركات الس���ياحة المص���رية بتنظيم برامج لألماكن الس���ياحية المختلفة فى . (
 مصر بأسعار مناسبة ، واإلهتمام بتخطيط السياحة الداخلية من خالل وضع خطط تسويقية تنشيطية للسياحة الداخلية مقسمة على عدة محاور،

أهمها خطط خاصة بالسياحة الطالبية لشباب المدارس والمعاهد والجامعات من خالل عمل رحالت للشباب الجامعى وتالميذ المدارس بأسعار 
مخفض���ة لتش���جيعهم على التعرف على حض���ارة بلدهم ، مع تنظيم رحالت مجانية للمتفوقين واألوائل لزيارة األماكن الس���ياحية داخل مص���ر 

ولتدريبهم على الس���لوك الس���ياحى المنض���بط أثناء زيارة اآلثار والمعالم التاريخية ، وكيفية اإللتزام بالنظافة  تفوقهم وتميزهم ، كمكافأة لهم على
 ).٢٠٠٨والنظام وإحترام المزارات وحسن معاملة السائح األجنبى (موسى ، 

الس������ياحة الداخلية من خالل الحفالت والمؤتمرات وترتبط األنش������طة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراس������ية بنش�������اط 
الترفيهى ووالمهرجانات الطالبية وكذلك الرحالت ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة الداخلية، وتنشيط ثقافتها ، ونشر الوعى الثقافى 

ف األنش���طة الطالبية ، والتى تش���مل النش���اط الثقافي والعلمي ، وتبذل الجامعات والمعاهد العليا جهوداً مكثفة من أجل تفعيل مختل بين المواطنين
شاط نواالجتماعي والرحالت الداخلية والخارجية وخدمة البيئة والمشاركة في أسابيع التوعية العامة ، والنشاط الرياضي ، والنشاط الكشفي ، و

ج سياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات السياحة من جهة وتتمثل المشكلة البحثية فى القصور الواضح فى برام الجوالة والنشاط الفني .
فى ظل عدم التفعيل الكافى لألنش���طة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب فى جميع المؤس���س���ات التعليمية فى مص���ر من جهة أخرى ، كأحد 

، مع األخذ في االعتبار ض����رورة إزالة كل  ٢٠١١ناير ي ٢٥الس����بل األس����اس����ية لتنمية الس����ياحة الداخلية وما تتعرض له من أزمات بعد ثورة 
برامج للرحالت السياحية تقوم وتشرف عليه ، ومن ثم ضرورة وجود  المعوقات التي تحد من مساهمة الطالب في هذه األنشطة بمختلف أنواعها

، ٤٧) واقع ممارس��ة األنش��طة التربوية الحرة بالمعاهد األزهرية الثانوية"، مجلة كلية التربية، جامعة الزقازيق، العدد ٢٠٠٤البنا، درية الس��يد (
 م.٢٠٠٤مايو 

، تحليل ناقد لدورات اتحادات الطالب في مص���ر، بحث مقدم في مؤتمر ي) الطالب وممارس���ة العمل الس���ياس���١٩٨٤(الس���يد س���المه ي، الخميس���
 ة .هرالديمقراطية والتعليم باألهرام ، القا

محمد بن االجتماعية، رس���الة ماجس���تير غير منش���ورة،  جامعة اإلمام  اكتس���اب المهارات في ودورها الطالبية ) األنش���طة١٩٩٩الدايل، خالد (
 سعود اإلسالمية، الرياض

) "تأثير ممارس�����ة األنش�����طة التربوية على تقدير الذات والعدوانية"، مجلة البحث التربوي، ٢٠٠٢القفاص، وليد كمال و قمر، عص�����ام توفيق (
 المجلد األول، العدد األول، المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، القاهرة.

 م، القاهرة.١٩٩٧)، العدد األول، يناير ٥٧والفن والمجتمع"، مجلة كلية اآلداب، جامعة القاهرة، المجلد () الوعي ١٩٩٧المرعى، فؤاد (

  كلية التربيةدور الجامعة فى تنمية الوعى السياحى لدى طالبها بهدف تعظيم مردود صناعة السياحة ، مجلة ) ٢٠١١بكر ، سحر إبراهيم أحمد(
 ، جامعة المنصورة.

دراس�����ة ميدانية، مجلة البحث في التربية  -) دور األنش�����طة الطالبية في تنمية القيم الخلقية لدى طالب جامعة المنيا١٩٩٨بيب (بطرس، فهيمة ل
 ، القاهرة.١٩٩٨وعلم النفس، جامعة المنيا، العدد األول، يوليو 

 رسالة ماجستير ، كلية السياحة والفنادق ، جامعة الفيوم . " السياحة الداخلية وأثرها فى صناعة السياحة) ٢٠٠٦رياض ، فكرية يوسف(

") تقييم دور االعالن كأداة تس��ويقية فى تنش��يط الس��ياحة الداخلية " رس��الة ماجس��تير ، كلية الس��ياحة والفنادق ، ٢٠٠٨س��الم ، أحمد عبد الش��افى(
 أكتوبر .    ٦جامعة 

 رسالة ماجستير ، كلية اآلداب ، جامعة عين شمس.  ون في تنشيط السياحه الداخليه ) دور االتصال الشخصي والتلفزي٢٠٠٢سالم ، شيماء السيد(

 . القاهرة: دار المعارف. ٤). اإلدارة المدرسية الحديثة. ط١٩٨٩سمعان، وهيب؛ مرسي، محمد منير (

 ) النشاط المدرسي: مفهومه ووظائفه ومجاالت تطبيقه. القاهرة: الدار المصرية.١٩٩٤شحاته، حسن. (

وزارة السياحة  ."دراسة تقييمية بالتطبيق على محافظة الفيوم : السياحة الداخلية فى جمهورية مصر العربية) ٢٠٠٧حسانين ، فارق عبد النبى(
 مصر . -القاهرة  -

 دمياط، القاهرة.) المشاركة الطالبية بالجامعة ، مكتبة نانسى ، ١٩٩٠جوهر، على صالح (

يومي:  الملتقى كلية العلوم االقتص����ادية والتجارية وعلوم التس����يير فرص ومخاطر الس����ياحة الداخلية في الجزائرباتنة  –جامعة الحاج لخض����ر 
 بكلية العلوم االقتصادية و التجارية  ٢٠١٢/نوفمبر/١٩/٢٠

 والنشر،اإلسكندرية.):  االتجاهات النظرية في تفسير الوعي السياسي، دار الوفاء لدنيا الطباعة ٢٠٠٢عبد ربه، صابر (

 الس���ياحة قطاع دولي وزارة س���ياحي كمقص���د مص���ر تس���ويق االجتماعي في التواص���ل مواقع ) دور٢٠١٢فراج( محمد عبد الس���ميع ، محمد
 السياحة. وزارة والتدريب مسابقة والبحوث التخطيط

) سياحة الحوافز كأداة لتنشيط السياحة الداخلية فى مصر ، مجلة كلية السياحة والفنادق ، جامعة ٢٠١٣الجميل، رحاب ،( عطية، عبير أحمد &
  الفيوم ، المجلد السابع ، العدد األول . 

س����تكماال لمتطلبات ) دور مكاتب الس����ياحة والس����فر المحلية في تنش����يط حركة الس����ياحة الداخلية في األردن ، وذلك ا٢٠١٠عيادة، إياد فوزي(
دارة الفندقية قسم اإل جامعة فيالدلفيا الخاصة   كلية العلوم اإلدارية والمالية  الحصول على درجة البكالوريوس في اإلدارة الفندقية والسياحية

 والسياحية

ج ، سلسلة في األنشطة التربوية العال –المظاهر –األسباب –) األنشطة التربوية في مواجهة المشكالت السلوكية للطالب ٢٠٠٨قمر، عصام (
 ، المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية. ٦رقم 

 ) منهج التربية في التصور اإلسالمي، دار الفكر العربي، القاهرة٢٠٠٢مدكور، على أحمد (

مؤتمر " مناهج راء طالبها، ) دراسـ��ـ��ـ��ة تقويميـ��ـ��ة لألنشـ��ـ��طة الطالبـ��ـ��ية بكلية المعلمين  جامعة الملك سعود في ضوء آ٢٠٠٨موسى، هاني ( 
 التعليم والهوية الثقافية " ، الجمعية المصرية للمناهج ، دار الضيافة بجامعة عين شمس  

) " التصميم الداخلي لشاليهات القرى السياحية ودوره في تنمية السياحة الداخلية والخارجية" رسالة ماجستير ٢٠٠٩محمد ، شيماء سمير فهمي(
 بيقية جامعة القاهرة. ، كلية الفنون التط
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 أهمية دور األنشطة الطالبية في تنمية السياحة الداخلية فى مصر 
 

 د/ حسام الدين حسين ابراهيم
 الدراسات السياحية قسم

 المعهد العالى للسياحة والفنادق باالسكندرية (ايجوث)
 الملخص 

لداخلية ، اترتبط األنشطة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراسية بنشاط السياحة الداخلية ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة 
تبذله الجامعات والمعاهد العليا من جهوداً مكثفة لتفعيل مختلف األنش���طة الطالبية ، اال أن هناك قص���ورا  واض���حا  فى برامج وعلى الرغم مما 

سياحة من جهة ، وقصورا  فى تفعيل األنشطة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب من ج ة هسياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات ال
ومن ثم ،  ٢٠١١يناير  ٢٥عد أحد الس��بل األس��اس��ية لتنمية الس��ياحة الداخلية فى ظل األزمات التى تعانى منها الس��ياحة بعد ثورة أخرى ، والتى ت

تعزيز الس��ياحة الداخلية وتنش��يطها من خالل عمل مهني يس��تهدف جيل المس��تقبل وتعريفه بمعالم بلده التراثية والتاريخية تض��ح ض��رورة  أهمية 
وقد تم إختبار فروض الدراس����ة النظرية من خالل دراس����ة ميدانية على عينة من الطالب وكذلك  .تعزيز روح االنتماء والوالء لهوالعمرانية ، و

 .على عينة من شركات السياحة فى محافظة االسكندرية ، للتأكد من نتائج الدراسة النظرية  

 مية السياحية  .، التنالسياحة الداخلية ، األنشطة الطالبية الكلمات الرئيسية:

............................................................................................................................. ................................... 
 مقدمـة 

ية الة الركود التى تعانى منها وانخفاض معدالت السياحة الخارجتعتبر السياحة الداخلية وسيلة لتعويض المنشآت السياحية عن خسائرها بسبب ح
وكذلك االعتص���امات وحالة االنفالت األمنى التى تش���هدها ، ألدنى مس���توياتها ، ومع االرتفاع المبالغ فيه فى أس���عار الخدمات واالقامة الفندقية 

سياحة ركودا ملحوظا، ٢٥مصر حاليا منذ قيام ثورة  شهد قطاع ال سياحية، وتسريحا للعمالة المدربة فى  يناير ، ي وانخفاضا فى أعداد األفواج ال
وقد أكدت العديد من الدراس��ات على أن تش��جيع الس��ياحة الداخلية له مردود  ظل االنحس��ار الس��ياحى الذى تش��هده المنش��آت الس��ياحية فى مص��ر .

ى العمالة المدربة الموجودة ، وزيادة حصيلة الضرائب بكل أنواعها اقتصادى يتمثل فى زيادة نسبة االشغال الفندقى، مما يساعد على الحفاظ عل
 ٢٧وإيجاد فرص عمل مباش��رة وغير مباش��رة مرتبطة بص��ناعة الس��ياحة ، خاص��ة أن الرواج الس��ياحى يؤدى بالض��رورة الى رواج أكثر من 

 االعتزاز بتراثه ويحفز الرغبة لديه فى الحفاظ علىوله أيض�ا مردود س�ياس�ى يتمثل فى تنمية الش�عور باالنتماء لدى المواطن و -ص�ناعة إخرى 
وقد أكدت كل الدراس����ات والتقارير الص����ادرة من المنظمات األكاديمية ومنظمة  ).& Girod, 2009 ٢٠١٢الوطن وتأكيد الوالء له ( أحمد ، 

ما  لة ، وأنها تسهم فى الدخل القومى بنسبة تفوقالسياحة العالمية أن السياحة الداخلية هى الضامن الرئيسى الستقرار صناعة السياحة فى أى دو
شارك فيها كل مؤسسا شدة لفتح هذا الملف فى إطار منظومة متكاملة ت سياحة المصرية مدعوة ب سياحة الوافدة. ولهذا فان وزارة ال سهم به ال  تت

أهمية السياحة الداخلية ومع  شيط السياحة الداخلية.الدولة ، وتوفر جميع النفقات غير الضرورية من ميزانية التنشيط لدعم كل ما هو مطلوب لتن
ل إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً من جهة ، وأزمات السياحة المصرية من جهة أخرى تتضح ضرورة التركيز على تنمية السياحة الداخلية من خال

 ى يزاولها الطلبة فى جميع المؤس����س����ات التعليمية بمختلفتوفير أدوات غير تقليدية يمكن من خاللها تنمية الس����ياحة الداخلية ومنها األنش����طة الت
 مراحلها ، والتى تش������كل مجاال اليس������تهان به فى ظل تفعيله وتوجيهه لذلك ، حيث أنها ال تقل أهمية عن الس������ياحة الدولية بل تتوازى معها فى

 )  ٢٠٠٨دولية نتيجة لألزمـات ( قمر، األهميـة كما أنها بمثابة صمـام أمان وخط دفاع ثانى ضد أى ركود فى حركة السياحة ال

ويتطلب ذلك أن تكون تنمية السياحة الداخلية أحد أركان مفهوم التنمية السياحية الذي تعمل الحكومة على ترسيخه ، ومن ثم مراجعة 
لف ترويجية وتسويقية تستهدف مختالسياسات الهادفة إلى تنشيطها ، وتركيز الجهود على إقامة المرافق األساسية ، والعمل على إقامة حمالت 

ن أفئات الس���ياح المحليين ، وزيادة المرافق الس���ياحية وتنويع منتجاتها لتكون أس���عارها في المتناول وال تس���تهدف فقط الس���ائح الخارجي . كما 
ية   ( عبد الس�����ميع ، خارطة االس�����تثمار الس�����ياحي التي تقوم وزارة الس�����ياحة باإلش�����راف عليها يجب أن تراعي متطلبات الس�����ياحة الداخل

٢٠١٢Aksu, A. & Koksal, C., 2005 & وض���رورة قيام ش���ركات الس���ياحة المص���رية بتنظيم برامج لألماكن الس���ياحية المختلفة فى . (
 مصر بأسعار مناسبة ، واإلهتمام بتخطيط السياحة الداخلية من خالل وضع خطط تسويقية تنشيطية للسياحة الداخلية مقسمة على عدة محاور،

أهمها خطط خاصة بالسياحة الطالبية لشباب المدارس والمعاهد والجامعات من خالل عمل رحالت للشباب الجامعى وتالميذ المدارس بأسعار 
مخفض���ة لتش���جيعهم على التعرف على حض���ارة بلدهم ، مع تنظيم رحالت مجانية للمتفوقين واألوائل لزيارة األماكن الس���ياحية داخل مص���ر 

ولتدريبهم على الس���لوك الس���ياحى المنض���بط أثناء زيارة اآلثار والمعالم التاريخية ، وكيفية اإللتزام بالنظافة  تفوقهم وتميزهم ، كمكافأة لهم على
 ).٢٠٠٨والنظام وإحترام المزارات وحسن معاملة السائح األجنبى (موسى ، 

الس������ياحة الداخلية من خالل الحفالت والمؤتمرات وترتبط األنش������طة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراس������ية بنش�������اط 
الترفيهى ووالمهرجانات الطالبية وكذلك الرحالت ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة الداخلية، وتنشيط ثقافتها ، ونشر الوعى الثقافى 

ف األنش���طة الطالبية ، والتى تش���مل النش���اط الثقافي والعلمي ، وتبذل الجامعات والمعاهد العليا جهوداً مكثفة من أجل تفعيل مختل بين المواطنين
شاط نواالجتماعي والرحالت الداخلية والخارجية وخدمة البيئة والمشاركة في أسابيع التوعية العامة ، والنشاط الرياضي ، والنشاط الكشفي ، و

ج سياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات السياحة من جهة وتتمثل المشكلة البحثية فى القصور الواضح فى برام الجوالة والنشاط الفني .
فى ظل عدم التفعيل الكافى لألنش���طة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب فى جميع المؤس���س���ات التعليمية فى مص���ر من جهة أخرى ، كأحد 

، مع األخذ في االعتبار ض����رورة إزالة كل  ٢٠١١ناير ي ٢٥الس����بل األس����اس����ية لتنمية الس����ياحة الداخلية وما تتعرض له من أزمات بعد ثورة 
برامج للرحالت السياحية تقوم وتشرف عليه ، ومن ثم ضرورة وجود  المعوقات التي تحد من مساهمة الطالب في هذه األنشطة بمختلف أنواعها
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قائمة االستقصاء
معوقات  محاولة التعرف بهدف وذلك عن أهمية دور األنشطة الطالبية في تنمية السياحة الداخلية فى مصر ،  ميدانية دراسة بعمل الباحث يقوم

 الفعالة بالمش��اركة إال يتحقق لن الدراس��ة هذه من الهدف أن الباحث ويرىوكيفية توفير س��بل لتنش��يط الس��ياحة الداخلية ،   الس��ياحة الداخلية ،
 طريق عن ، وذلك قائمة االس��تقص��اء في إليهم الموجهة األس��ئلة مجموعة عن اإلجابة طريق عن البحث بمش��كلة المهتمين من جانب والجادة
  س��تحاط عليها س��يحص��ل التي البيانات أن على الباحث تأكيد مع  لذلك ، المخص��ص��ة الخانة وفي المناس��بة اإلجابة أمام  (  )  عالمة وض��ع

 .العلمي الغرض في وستكون لالستخدام بالسرية

 والتقدير                        االحترام فائق بقبول وتفضلوا                                        

  الباحث                                                                                                    

 المناسبة اإلجابة ) أمام(صحعالمة  وضع أرجو

 (نشاط الرحالت) 

 غير موافق موافق -تساهم األنشطة الثقافية  كأحد عناصر األنشطة الطالبية فى تنمية السياحة الداخلية من خالل : 
   التعرف على أهم المزارات السياحية الداخلية. ١
   . تنمية الوعى السياحى لدى الطالب وذويهم ٢
   . التعرف على أهم المعوقات التى تواجه السياحة الداخلية وطرق معالجتها ٣
   . التدريب العملى لطلبة السياحة والفنادق فى التعرف على البرامج السياحية ٤
   . التدريب العملى لطلبة االرشاد السياحى فى شرح المزارات السياحية ٥
   دعم الواعز الدينى بزيارة المزارات الدينية ومن ثم السياحة الدينية . ٦
   التعرف على أنواع وخدمات شركات السياحة المختلفة . ٧
   التعرف على أنواع وخدمات النقل السياحى المختلفة . ٨
   التعرف على السائحين وجنساتهم وعاداتهم من خالل االلتقاء المباشر بهم . ٩

   التعرف على عناصر تكاليف الرحالت السياحية . ١٠
   التعرف على أهم الخدمات التى تقدمها الفنادق والقرى السياحية. ١١
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 د/ حسام الدين حسين ابراهيم
 الدراسات السياحية قسم

 المعهد العالى للسياحة والفنادق باالسكندرية (ايجوث)
 الملخص 

لداخلية ، اترتبط األنشطة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراسية بنشاط السياحة الداخلية ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة 
تبذله الجامعات والمعاهد العليا من جهوداً مكثفة لتفعيل مختلف األنش���طة الطالبية ، اال أن هناك قص���ورا  واض���حا  فى برامج وعلى الرغم مما 

سياحة من جهة ، وقصورا  فى تفعيل األنشطة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب من ج ة هسياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات ال
ومن ثم ،  ٢٠١١يناير  ٢٥عد أحد الس��بل األس��اس��ية لتنمية الس��ياحة الداخلية فى ظل األزمات التى تعانى منها الس��ياحة بعد ثورة أخرى ، والتى ت

تعزيز الس��ياحة الداخلية وتنش��يطها من خالل عمل مهني يس��تهدف جيل المس��تقبل وتعريفه بمعالم بلده التراثية والتاريخية تض��ح ض��رورة  أهمية 
وقد تم إختبار فروض الدراس����ة النظرية من خالل دراس����ة ميدانية على عينة من الطالب وكذلك  .تعزيز روح االنتماء والوالء لهوالعمرانية ، و

 .على عينة من شركات السياحة فى محافظة االسكندرية ، للتأكد من نتائج الدراسة النظرية  

 مية السياحية  .، التنالسياحة الداخلية ، األنشطة الطالبية الكلمات الرئيسية:

............................................................................................................................. ................................... 
 مقدمـة 

ية الة الركود التى تعانى منها وانخفاض معدالت السياحة الخارجتعتبر السياحة الداخلية وسيلة لتعويض المنشآت السياحية عن خسائرها بسبب ح
وكذلك االعتص���امات وحالة االنفالت األمنى التى تش���هدها ، ألدنى مس���توياتها ، ومع االرتفاع المبالغ فيه فى أس���عار الخدمات واالقامة الفندقية 

سياحة ركودا ملحوظا، ٢٥مصر حاليا منذ قيام ثورة  شهد قطاع ال سياحية، وتسريحا للعمالة المدربة فى  يناير ، ي وانخفاضا فى أعداد األفواج ال
وقد أكدت العديد من الدراس��ات على أن تش��جيع الس��ياحة الداخلية له مردود  ظل االنحس��ار الس��ياحى الذى تش��هده المنش��آت الس��ياحية فى مص��ر .

ى العمالة المدربة الموجودة ، وزيادة حصيلة الضرائب بكل أنواعها اقتصادى يتمثل فى زيادة نسبة االشغال الفندقى، مما يساعد على الحفاظ عل
 ٢٧وإيجاد فرص عمل مباش��رة وغير مباش��رة مرتبطة بص��ناعة الس��ياحة ، خاص��ة أن الرواج الس��ياحى يؤدى بالض��رورة الى رواج أكثر من 

 االعتزاز بتراثه ويحفز الرغبة لديه فى الحفاظ علىوله أيض�ا مردود س�ياس�ى يتمثل فى تنمية الش�عور باالنتماء لدى المواطن و -ص�ناعة إخرى 
وقد أكدت كل الدراس����ات والتقارير الص����ادرة من المنظمات األكاديمية ومنظمة  ).& Girod, 2009 ٢٠١٢الوطن وتأكيد الوالء له ( أحمد ، 

ما  لة ، وأنها تسهم فى الدخل القومى بنسبة تفوقالسياحة العالمية أن السياحة الداخلية هى الضامن الرئيسى الستقرار صناعة السياحة فى أى دو
شارك فيها كل مؤسسا شدة لفتح هذا الملف فى إطار منظومة متكاملة ت سياحة المصرية مدعوة ب سياحة الوافدة. ولهذا فان وزارة ال سهم به ال  تت

أهمية السياحة الداخلية ومع  شيط السياحة الداخلية.الدولة ، وتوفر جميع النفقات غير الضرورية من ميزانية التنشيط لدعم كل ما هو مطلوب لتن
ل إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً من جهة ، وأزمات السياحة المصرية من جهة أخرى تتضح ضرورة التركيز على تنمية السياحة الداخلية من خال

 ى يزاولها الطلبة فى جميع المؤس����س����ات التعليمية بمختلفتوفير أدوات غير تقليدية يمكن من خاللها تنمية الس����ياحة الداخلية ومنها األنش����طة الت
 مراحلها ، والتى تش������كل مجاال اليس������تهان به فى ظل تفعيله وتوجيهه لذلك ، حيث أنها ال تقل أهمية عن الس������ياحة الدولية بل تتوازى معها فى

 )  ٢٠٠٨دولية نتيجة لألزمـات ( قمر، األهميـة كما أنها بمثابة صمـام أمان وخط دفاع ثانى ضد أى ركود فى حركة السياحة ال

ويتطلب ذلك أن تكون تنمية السياحة الداخلية أحد أركان مفهوم التنمية السياحية الذي تعمل الحكومة على ترسيخه ، ومن ثم مراجعة 
لف ترويجية وتسويقية تستهدف مختالسياسات الهادفة إلى تنشيطها ، وتركيز الجهود على إقامة المرافق األساسية ، والعمل على إقامة حمالت 

ن أفئات الس���ياح المحليين ، وزيادة المرافق الس���ياحية وتنويع منتجاتها لتكون أس���عارها في المتناول وال تس���تهدف فقط الس���ائح الخارجي . كما 
ية   ( عبد الس�����ميع ، خارطة االس�����تثمار الس�����ياحي التي تقوم وزارة الس�����ياحة باإلش�����راف عليها يجب أن تراعي متطلبات الس�����ياحة الداخل

٢٠١٢Aksu, A. & Koksal, C., 2005 & وض���رورة قيام ش���ركات الس���ياحة المص���رية بتنظيم برامج لألماكن الس���ياحية المختلفة فى . (
 مصر بأسعار مناسبة ، واإلهتمام بتخطيط السياحة الداخلية من خالل وضع خطط تسويقية تنشيطية للسياحة الداخلية مقسمة على عدة محاور،

أهمها خطط خاصة بالسياحة الطالبية لشباب المدارس والمعاهد والجامعات من خالل عمل رحالت للشباب الجامعى وتالميذ المدارس بأسعار 
مخفض���ة لتش���جيعهم على التعرف على حض���ارة بلدهم ، مع تنظيم رحالت مجانية للمتفوقين واألوائل لزيارة األماكن الس���ياحية داخل مص���ر 

ولتدريبهم على الس���لوك الس���ياحى المنض���بط أثناء زيارة اآلثار والمعالم التاريخية ، وكيفية اإللتزام بالنظافة  تفوقهم وتميزهم ، كمكافأة لهم على
 ).٢٠٠٨والنظام وإحترام المزارات وحسن معاملة السائح األجنبى (موسى ، 

الس������ياحة الداخلية من خالل الحفالت والمؤتمرات وترتبط األنش������طة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراس������ية بنش�������اط 
الترفيهى ووالمهرجانات الطالبية وكذلك الرحالت ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة الداخلية، وتنشيط ثقافتها ، ونشر الوعى الثقافى 

ف األنش���طة الطالبية ، والتى تش���مل النش���اط الثقافي والعلمي ، وتبذل الجامعات والمعاهد العليا جهوداً مكثفة من أجل تفعيل مختل بين المواطنين
شاط نواالجتماعي والرحالت الداخلية والخارجية وخدمة البيئة والمشاركة في أسابيع التوعية العامة ، والنشاط الرياضي ، والنشاط الكشفي ، و

ج سياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات السياحة من جهة وتتمثل المشكلة البحثية فى القصور الواضح فى برام الجوالة والنشاط الفني .
فى ظل عدم التفعيل الكافى لألنش���طة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب فى جميع المؤس���س���ات التعليمية فى مص���ر من جهة أخرى ، كأحد 

، مع األخذ في االعتبار ض����رورة إزالة كل  ٢٠١١ناير ي ٢٥الس����بل األس����اس����ية لتنمية الس����ياحة الداخلية وما تتعرض له من أزمات بعد ثورة 
برامج للرحالت السياحية تقوم وتشرف عليه ، ومن ثم ضرورة وجود  المعوقات التي تحد من مساهمة الطالب في هذه األنشطة بمختلف أنواعها
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) ١ملحق رقم ( 

قائمة االستقصاء
معوقات  محاولة التعرف بهدف وذلك عن أهمية دور األنشطة الطالبية في تنمية السياحة الداخلية فى مصر ،  ميدانية دراسة بعمل الباحث يقوم

 الفعالة بالمش��اركة إال يتحقق لن الدراس��ة هذه من الهدف أن الباحث ويرىوكيفية توفير س��بل لتنش��يط الس��ياحة الداخلية ،   الس��ياحة الداخلية ،
 طريق عن ، وذلك قائمة االس��تقص��اء في إليهم الموجهة األس��ئلة مجموعة عن اإلجابة طريق عن البحث بمش��كلة المهتمين من جانب والجادة
  س��تحاط عليها س��يحص��ل التي البيانات أن على الباحث تأكيد مع  لذلك ، المخص��ص��ة الخانة وفي المناس��بة اإلجابة أمام  (  )  عالمة وض��ع

 .العلمي الغرض في وستكون لالستخدام بالسرية

 والتقدير                        االحترام فائق بقبول وتفضلوا                                        

  الباحث                                                                                                    

 المناسبة اإلجابة ) أمام(صحعالمة  وضع أرجو

 (نشاط الرحالت) 

 غير موافق موافق -تساهم األنشطة الثقافية  كأحد عناصر األنشطة الطالبية فى تنمية السياحة الداخلية من خالل : 
   التعرف على أهم المزارات السياحية الداخلية. ١
   . تنمية الوعى السياحى لدى الطالب وذويهم ٢
   . التعرف على أهم المعوقات التى تواجه السياحة الداخلية وطرق معالجتها ٣
   . التدريب العملى لطلبة السياحة والفنادق فى التعرف على البرامج السياحية ٤
   . التدريب العملى لطلبة االرشاد السياحى فى شرح المزارات السياحية ٥
   دعم الواعز الدينى بزيارة المزارات الدينية ومن ثم السياحة الدينية . ٦
   التعرف على أنواع وخدمات شركات السياحة المختلفة . ٧
   التعرف على أنواع وخدمات النقل السياحى المختلفة . ٨
   التعرف على السائحين وجنساتهم وعاداتهم من خالل االلتقاء المباشر بهم . ٩

   التعرف على عناصر تكاليف الرحالت السياحية . ١٠
   التعرف على أهم الخدمات التى تقدمها الفنادق والقرى السياحية. ١١
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 أهمية دور األنشطة الطالبية في تنمية السياحة الداخلية فى مصر 
 

 د/ حسام الدين حسين ابراهيم
 الدراسات السياحية قسم

 المعهد العالى للسياحة والفنادق باالسكندرية (ايجوث)
 الملخص 

لداخلية ، اترتبط األنشطة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراسية بنشاط السياحة الداخلية ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة 
تبذله الجامعات والمعاهد العليا من جهوداً مكثفة لتفعيل مختلف األنش���طة الطالبية ، اال أن هناك قص���ورا  واض���حا  فى برامج وعلى الرغم مما 

سياحة من جهة ، وقصورا  فى تفعيل األنشطة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب من ج ة هسياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات ال
ومن ثم ،  ٢٠١١يناير  ٢٥عد أحد الس��بل األس��اس��ية لتنمية الس��ياحة الداخلية فى ظل األزمات التى تعانى منها الس��ياحة بعد ثورة أخرى ، والتى ت

تعزيز الس��ياحة الداخلية وتنش��يطها من خالل عمل مهني يس��تهدف جيل المس��تقبل وتعريفه بمعالم بلده التراثية والتاريخية تض��ح ض��رورة  أهمية 
وقد تم إختبار فروض الدراس����ة النظرية من خالل دراس����ة ميدانية على عينة من الطالب وكذلك  .تعزيز روح االنتماء والوالء لهوالعمرانية ، و

 .على عينة من شركات السياحة فى محافظة االسكندرية ، للتأكد من نتائج الدراسة النظرية  

 مية السياحية  .، التنالسياحة الداخلية ، األنشطة الطالبية الكلمات الرئيسية:

............................................................................................................................. ................................... 
 مقدمـة 

ية الة الركود التى تعانى منها وانخفاض معدالت السياحة الخارجتعتبر السياحة الداخلية وسيلة لتعويض المنشآت السياحية عن خسائرها بسبب ح
وكذلك االعتص���امات وحالة االنفالت األمنى التى تش���هدها ، ألدنى مس���توياتها ، ومع االرتفاع المبالغ فيه فى أس���عار الخدمات واالقامة الفندقية 

سياحة ركودا ملحوظا، ٢٥مصر حاليا منذ قيام ثورة  شهد قطاع ال سياحية، وتسريحا للعمالة المدربة فى  يناير ، ي وانخفاضا فى أعداد األفواج ال
وقد أكدت العديد من الدراس��ات على أن تش��جيع الس��ياحة الداخلية له مردود  ظل االنحس��ار الس��ياحى الذى تش��هده المنش��آت الس��ياحية فى مص��ر .

ى العمالة المدربة الموجودة ، وزيادة حصيلة الضرائب بكل أنواعها اقتصادى يتمثل فى زيادة نسبة االشغال الفندقى، مما يساعد على الحفاظ عل
 ٢٧وإيجاد فرص عمل مباش��رة وغير مباش��رة مرتبطة بص��ناعة الس��ياحة ، خاص��ة أن الرواج الس��ياحى يؤدى بالض��رورة الى رواج أكثر من 

 االعتزاز بتراثه ويحفز الرغبة لديه فى الحفاظ علىوله أيض�ا مردود س�ياس�ى يتمثل فى تنمية الش�عور باالنتماء لدى المواطن و -ص�ناعة إخرى 
وقد أكدت كل الدراس����ات والتقارير الص����ادرة من المنظمات األكاديمية ومنظمة  ).& Girod, 2009 ٢٠١٢الوطن وتأكيد الوالء له ( أحمد ، 

ما  لة ، وأنها تسهم فى الدخل القومى بنسبة تفوقالسياحة العالمية أن السياحة الداخلية هى الضامن الرئيسى الستقرار صناعة السياحة فى أى دو
شارك فيها كل مؤسسا شدة لفتح هذا الملف فى إطار منظومة متكاملة ت سياحة المصرية مدعوة ب سياحة الوافدة. ولهذا فان وزارة ال سهم به ال  تت

أهمية السياحة الداخلية ومع  شيط السياحة الداخلية.الدولة ، وتوفر جميع النفقات غير الضرورية من ميزانية التنشيط لدعم كل ما هو مطلوب لتن
ل إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً من جهة ، وأزمات السياحة المصرية من جهة أخرى تتضح ضرورة التركيز على تنمية السياحة الداخلية من خال

 ى يزاولها الطلبة فى جميع المؤس����س����ات التعليمية بمختلفتوفير أدوات غير تقليدية يمكن من خاللها تنمية الس����ياحة الداخلية ومنها األنش����طة الت
 مراحلها ، والتى تش������كل مجاال اليس������تهان به فى ظل تفعيله وتوجيهه لذلك ، حيث أنها ال تقل أهمية عن الس������ياحة الدولية بل تتوازى معها فى

 )  ٢٠٠٨دولية نتيجة لألزمـات ( قمر، األهميـة كما أنها بمثابة صمـام أمان وخط دفاع ثانى ضد أى ركود فى حركة السياحة ال

ويتطلب ذلك أن تكون تنمية السياحة الداخلية أحد أركان مفهوم التنمية السياحية الذي تعمل الحكومة على ترسيخه ، ومن ثم مراجعة 
لف ترويجية وتسويقية تستهدف مختالسياسات الهادفة إلى تنشيطها ، وتركيز الجهود على إقامة المرافق األساسية ، والعمل على إقامة حمالت 

ن أفئات الس���ياح المحليين ، وزيادة المرافق الس���ياحية وتنويع منتجاتها لتكون أس���عارها في المتناول وال تس���تهدف فقط الس���ائح الخارجي . كما 
ية   ( عبد الس�����ميع ، خارطة االس�����تثمار الس�����ياحي التي تقوم وزارة الس�����ياحة باإلش�����راف عليها يجب أن تراعي متطلبات الس�����ياحة الداخل

٢٠١٢Aksu, A. & Koksal, C., 2005 & وض���رورة قيام ش���ركات الس���ياحة المص���رية بتنظيم برامج لألماكن الس���ياحية المختلفة فى . (
 مصر بأسعار مناسبة ، واإلهتمام بتخطيط السياحة الداخلية من خالل وضع خطط تسويقية تنشيطية للسياحة الداخلية مقسمة على عدة محاور،

أهمها خطط خاصة بالسياحة الطالبية لشباب المدارس والمعاهد والجامعات من خالل عمل رحالت للشباب الجامعى وتالميذ المدارس بأسعار 
مخفض���ة لتش���جيعهم على التعرف على حض���ارة بلدهم ، مع تنظيم رحالت مجانية للمتفوقين واألوائل لزيارة األماكن الس���ياحية داخل مص���ر 

ولتدريبهم على الس���لوك الس���ياحى المنض���بط أثناء زيارة اآلثار والمعالم التاريخية ، وكيفية اإللتزام بالنظافة  تفوقهم وتميزهم ، كمكافأة لهم على
 ).٢٠٠٨والنظام وإحترام المزارات وحسن معاملة السائح األجنبى (موسى ، 

الس������ياحة الداخلية من خالل الحفالت والمؤتمرات وترتبط األنش������طة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراس������ية بنش�������اط 
الترفيهى ووالمهرجانات الطالبية وكذلك الرحالت ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة الداخلية، وتنشيط ثقافتها ، ونشر الوعى الثقافى 

ف األنش���طة الطالبية ، والتى تش���مل النش���اط الثقافي والعلمي ، وتبذل الجامعات والمعاهد العليا جهوداً مكثفة من أجل تفعيل مختل بين المواطنين
شاط نواالجتماعي والرحالت الداخلية والخارجية وخدمة البيئة والمشاركة في أسابيع التوعية العامة ، والنشاط الرياضي ، والنشاط الكشفي ، و

ج سياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات السياحة من جهة وتتمثل المشكلة البحثية فى القصور الواضح فى برام الجوالة والنشاط الفني .
فى ظل عدم التفعيل الكافى لألنش���طة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب فى جميع المؤس���س���ات التعليمية فى مص���ر من جهة أخرى ، كأحد 

، مع األخذ في االعتبار ض����رورة إزالة كل  ٢٠١١ناير ي ٢٥الس����بل األس����اس����ية لتنمية الس����ياحة الداخلية وما تتعرض له من أزمات بعد ثورة 
برامج للرحالت السياحية تقوم وتشرف عليه ، ومن ثم ضرورة وجود  المعوقات التي تحد من مساهمة الطالب في هذه األنشطة بمختلف أنواعها

 (األنشطة الثقافية)  

سياحة الداخلية من   تساهم األنشطة الثقافية كأحد عناصر األنشطة الطالبية فى تنمية ال
 غير موافق  موافق   -خالل :

اكتس�����اب الخبرات والوعى الس�����ياحى من خالل الندوات الثقافية واس�����تض�����افة خبراء  ١
   ومسئولين فى المجال السياحى والفندقى .

   المسابقات الثقافية .اكتساب الخبرات السياحية من خالل  ٢
   زيادة الوعى السياحى من خالل اللقاءات الحوارية مع منظمات سياحية رسمية . ٣

اكتس�������اب الخبرات والوعى الس������ياحى من خالل تنظيم المعارض الثقافية والحفالت  ٤
   والمؤتمرات السياحية .

   والسياحية .اكتساب الخبرات السياحية من خالل اعداد المجالت الثقافية  ٥

زيادة الوعى السياحى من خالل عرض أفالم وثائقية عن السياحة الداخلية بأنواعها  ٦
   المختلفة .

التعرف على أهم المنشآت الفندقية وشركات السياحة من خالل الزيارات الميدانية  ٧
   التدريبية لألسر الطالبية .

   والعاديات السياحية.التعرف على الصناعات التى تقدم الهدايا  ٨

 (األنشطة الكشفية) 

تس���اهم األنش���طة الكش���فية كأحد عناص���ر األنش���طة الطالبية فى تنمية الس���ياحة الداخلية من  
 غير موافق  موافق   -خالل :

   القيام بالترحال ، واألسفار ، وإقامة المعسكرات الصيفية والمخيمات الدائمة . ١
   فى محافظات مصر المختلفة . دراسة عادات وخصائص السكان ٢
   التعرف على أنواع السياحة الداخلية المتنوعة . ٣
   التعرف على الخصائص الجغرافية للمناطق السياحية . ٤
   التعرف على مقومات الجذب السياحى الطبيعية فى المناطق المختلفة . ٥
   التعرف على معوقات السياحة البيئية . ٦

–طار أم -فياضان –التعرف على األزمات الطبيعية التى تواجه السياحة الداخلية ( سيول  ٧
   مناخ) . 

 (األنشطة الرياضية ) 

غير  موافق   -تساهم األنشطة الرياضية كأحد عناصر األنشطة الطالبية فى تنمية السياحة الداخلية من خالل : 
 موافق 

األلعاب الرياض������ية الفردية والجماعية ، والمباريات الداخلية مزاولة الس������ياحة الرياض������ية من خالل  ١
   والخارجية .

   مزاولة العروض الرياضية ، واالحتفاالت والمهرجانات الرياضية . ٢
   التعرف على متطلبات السياحة الرياضية من مالعب وأدوات رياضية وخالفه ٣
   االشتراك فى المسابقات الرياضية الرسمية . ٤
   التعرف على أهم الرياضات التى تمارس بالمنشآت الفندقية والقرى السياحية  ٥
   التعرف على أهم الرياضات المائية التى يمارسها السائحين  ٦


 (األنشطة الفنية )

 غير موافق  موافق   -تساهم األنشطة الفنية كأحد عناصر األنشطة الطالبية فى تنمية السياحة الداخلية من خالل : 

١ 
 اعداد حفالت اكتشاف المواهب فى الرسوم التعبيرية والزخرفية ، واألشغال اليدوية ، والتمثيل ، 
والعزف ، والفن التشكيلي ، والخط العربي ، والمسرحية والتصوير بالفنادق وقاعات المؤتمرات 

. 
  

   اعداد مجالت فنية لجميع أنواع الفنون . ٢
   المسابقات الفنية الرسمية على مستوى المحافظة والمستوى القومى والدولى .االشتراك فى  ٣
   اعداد معارض للفنون التشكيلية آلهم الهدايا والعاديات السياحية . ٤

اعداد أفالم تس�����جيلة عن أهم المزارات الس�����ياحية لكل محافظات مص�����ر على حدة وبعدة لغات  ٥
   أجنبية 

   الوعى السياحى بين أفراد المجتمع .اعداد كتيبات لنشر  ٦
 

 (األنشطة العلمية)
 غير موافق  موافق   -تساهم األنشطة العلمية كأحد عناصر األنشطة الطالبية فى تنمية السياحة الداخلية من خالل : 
   التعرف على المبتكرات العلمية ، واألفكار اإلبداعية ودعم السياحة التعليمية  . ١

   ورعاية الموهوبين .التعرف  ٢
   تدريب الطلبة على البحث العلمي، وتقدير قيمة العلم . ٣
   الحث على التفكير العلمي المتميز .  ٤
   فهم المقررات والمناهج الدراسية . ٥
   تنمية اللغات األجنبية وممارستها فى األماكن السياحية . ٦

 
 (األنشطة الصحية والبيئية )  

تساهم األنشطة الصحية والبيئية كأحد عناصر األنشطة الطالبية فى تنمية السياحة الداخلية من خالل  
غير  موافق   -:

 موافق 

إتباع القواعد الصحية السليمة ، بما يكفل لهم سالمة الجسم ، وإكسابهم المناعة الكافية للوقاية من  ١
   األمراض ، واالضطرابات النفسية والجسمية . 

التعرف على اإلسعافات األولية ، وحمالت الوقاية من األمراض المعدية ، والتوعية في مجال  ٢
   النظافة الشخصية ، والنظافة العامة للبيئة .

   التعرف على مقومات السياحة اليئية . ٣
   التعرف على مقومات السياحة العالجية . ٤
   خاللها تقديم السياحة الييئية والعالجية . التعرف على المناطق السياحية التى يمكن من ٥
   التعرف على معوقات السياحة البيئية والعالجية . ٦

التعرف على برامج الخدمة االجتماعية وذوى االحتياجات الخاصة وما يرتبط بهم من أنشطة سياحية  ٧
.   

   االنفاق السياحى .التعرف على معدالت االنفاق والدخل فى المحافظات المختلفة ومن ثم  ٨
   االشتراك فى حمالت تنظيم المرور.  ٩

   االشتراك فى حمالت النظافة وازلة الملصقات السيئة . ١٠
   .االشتراك فى حمالت لمنع التدخين  ١١
   االشتراك فى حمالت الوعى السياحى .  ١٢

 

 
TheSignificanceofStudents'ActivitiesintheDevelopmentofDomesticTourisminEgypt

Student activities in various stages of study are linked to actively domestic tourism, which provides a way 
serious to activate domestic tourism, and despite the efforts of universities and institutes of higher education 
of intensive efforts to activate the various student activities, but that there are shortcomings and obvious in 
programs Tourism student activities offered by tour operators on the one hand, and a deficiency in the 
activation of student activities varied that practiced by the students on the other hand, which is a basic means 
for the development of domestic tourism in light of the crises dogging tourism after the revolution of January 
25, 2011, and then discerned the need for the importance of promoting domestic tourism and revitalization 
through the work of a professional target future generation and defined milestones his heritage, historical and 
architectural, and promote the spirit of belonging and loyalty to him. The study hypotheses were tested theory 
through a field study on a sample of students, as well as a sample of tourism companies in Alexandria, to make 
sure the results of the theoretical study. 
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 د/ حسام الدين حسين ابراهيم
 الدراسات السياحية قسم

 المعهد العالى للسياحة والفنادق باالسكندرية (ايجوث)
 الملخص 

لداخلية ، اترتبط األنشطة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراسية بنشاط السياحة الداخلية ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة 
تبذله الجامعات والمعاهد العليا من جهوداً مكثفة لتفعيل مختلف األنش���طة الطالبية ، اال أن هناك قص���ورا  واض���حا  فى برامج وعلى الرغم مما 

سياحة من جهة ، وقصورا  فى تفعيل األنشطة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب من ج ة هسياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات ال
ومن ثم ،  ٢٠١١يناير  ٢٥عد أحد الس��بل األس��اس��ية لتنمية الس��ياحة الداخلية فى ظل األزمات التى تعانى منها الس��ياحة بعد ثورة أخرى ، والتى ت

تعزيز الس��ياحة الداخلية وتنش��يطها من خالل عمل مهني يس��تهدف جيل المس��تقبل وتعريفه بمعالم بلده التراثية والتاريخية تض��ح ض��رورة  أهمية 
وقد تم إختبار فروض الدراس����ة النظرية من خالل دراس����ة ميدانية على عينة من الطالب وكذلك  .تعزيز روح االنتماء والوالء لهوالعمرانية ، و

 .على عينة من شركات السياحة فى محافظة االسكندرية ، للتأكد من نتائج الدراسة النظرية  

 مية السياحية  .، التنالسياحة الداخلية ، األنشطة الطالبية الكلمات الرئيسية:

............................................................................................................................. ................................... 
 مقدمـة 

ية الة الركود التى تعانى منها وانخفاض معدالت السياحة الخارجتعتبر السياحة الداخلية وسيلة لتعويض المنشآت السياحية عن خسائرها بسبب ح
وكذلك االعتص���امات وحالة االنفالت األمنى التى تش���هدها ، ألدنى مس���توياتها ، ومع االرتفاع المبالغ فيه فى أس���عار الخدمات واالقامة الفندقية 

سياحة ركودا ملحوظا، ٢٥مصر حاليا منذ قيام ثورة  شهد قطاع ال سياحية، وتسريحا للعمالة المدربة فى  يناير ، ي وانخفاضا فى أعداد األفواج ال
وقد أكدت العديد من الدراس��ات على أن تش��جيع الس��ياحة الداخلية له مردود  ظل االنحس��ار الس��ياحى الذى تش��هده المنش��آت الس��ياحية فى مص��ر .

ى العمالة المدربة الموجودة ، وزيادة حصيلة الضرائب بكل أنواعها اقتصادى يتمثل فى زيادة نسبة االشغال الفندقى، مما يساعد على الحفاظ عل
 ٢٧وإيجاد فرص عمل مباش��رة وغير مباش��رة مرتبطة بص��ناعة الس��ياحة ، خاص��ة أن الرواج الس��ياحى يؤدى بالض��رورة الى رواج أكثر من 

 االعتزاز بتراثه ويحفز الرغبة لديه فى الحفاظ علىوله أيض�ا مردود س�ياس�ى يتمثل فى تنمية الش�عور باالنتماء لدى المواطن و -ص�ناعة إخرى 
وقد أكدت كل الدراس����ات والتقارير الص����ادرة من المنظمات األكاديمية ومنظمة  ).& Girod, 2009 ٢٠١٢الوطن وتأكيد الوالء له ( أحمد ، 

ما  لة ، وأنها تسهم فى الدخل القومى بنسبة تفوقالسياحة العالمية أن السياحة الداخلية هى الضامن الرئيسى الستقرار صناعة السياحة فى أى دو
شارك فيها كل مؤسسا شدة لفتح هذا الملف فى إطار منظومة متكاملة ت سياحة المصرية مدعوة ب سياحة الوافدة. ولهذا فان وزارة ال سهم به ال  تت

أهمية السياحة الداخلية ومع  شيط السياحة الداخلية.الدولة ، وتوفر جميع النفقات غير الضرورية من ميزانية التنشيط لدعم كل ما هو مطلوب لتن
ل إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً من جهة ، وأزمات السياحة المصرية من جهة أخرى تتضح ضرورة التركيز على تنمية السياحة الداخلية من خال

 ى يزاولها الطلبة فى جميع المؤس����س����ات التعليمية بمختلفتوفير أدوات غير تقليدية يمكن من خاللها تنمية الس����ياحة الداخلية ومنها األنش����طة الت
 مراحلها ، والتى تش������كل مجاال اليس������تهان به فى ظل تفعيله وتوجيهه لذلك ، حيث أنها ال تقل أهمية عن الس������ياحة الدولية بل تتوازى معها فى

 )  ٢٠٠٨دولية نتيجة لألزمـات ( قمر، األهميـة كما أنها بمثابة صمـام أمان وخط دفاع ثانى ضد أى ركود فى حركة السياحة ال

ويتطلب ذلك أن تكون تنمية السياحة الداخلية أحد أركان مفهوم التنمية السياحية الذي تعمل الحكومة على ترسيخه ، ومن ثم مراجعة 
لف ترويجية وتسويقية تستهدف مختالسياسات الهادفة إلى تنشيطها ، وتركيز الجهود على إقامة المرافق األساسية ، والعمل على إقامة حمالت 

ن أفئات الس���ياح المحليين ، وزيادة المرافق الس���ياحية وتنويع منتجاتها لتكون أس���عارها في المتناول وال تس���تهدف فقط الس���ائح الخارجي . كما 
ية   ( عبد الس�����ميع ، خارطة االس�����تثمار الس�����ياحي التي تقوم وزارة الس�����ياحة باإلش�����راف عليها يجب أن تراعي متطلبات الس�����ياحة الداخل

٢٠١٢Aksu, A. & Koksal, C., 2005 & وض���رورة قيام ش���ركات الس���ياحة المص���رية بتنظيم برامج لألماكن الس���ياحية المختلفة فى . (
 مصر بأسعار مناسبة ، واإلهتمام بتخطيط السياحة الداخلية من خالل وضع خطط تسويقية تنشيطية للسياحة الداخلية مقسمة على عدة محاور،

أهمها خطط خاصة بالسياحة الطالبية لشباب المدارس والمعاهد والجامعات من خالل عمل رحالت للشباب الجامعى وتالميذ المدارس بأسعار 
مخفض���ة لتش���جيعهم على التعرف على حض���ارة بلدهم ، مع تنظيم رحالت مجانية للمتفوقين واألوائل لزيارة األماكن الس���ياحية داخل مص���ر 

ولتدريبهم على الس���لوك الس���ياحى المنض���بط أثناء زيارة اآلثار والمعالم التاريخية ، وكيفية اإللتزام بالنظافة  تفوقهم وتميزهم ، كمكافأة لهم على
 ).٢٠٠٨والنظام وإحترام المزارات وحسن معاملة السائح األجنبى (موسى ، 

الس������ياحة الداخلية من خالل الحفالت والمؤتمرات وترتبط األنش������طة الطالبية المتعددة فى مختلف المراحل الدراس������ية بنش�������اط 
الترفيهى ووالمهرجانات الطالبية وكذلك الرحالت ، األمر الذى يوفر سبيال جادا لتنشيط السياحة الداخلية، وتنشيط ثقافتها ، ونشر الوعى الثقافى 

ف األنش���طة الطالبية ، والتى تش���مل النش���اط الثقافي والعلمي ، وتبذل الجامعات والمعاهد العليا جهوداً مكثفة من أجل تفعيل مختل بين المواطنين
شاط نواالجتماعي والرحالت الداخلية والخارجية وخدمة البيئة والمشاركة في أسابيع التوعية العامة ، والنشاط الرياضي ، والنشاط الكشفي ، و

ج سياحة األنشطة الطالبية التى تقدمها شركات السياحة من جهة وتتمثل المشكلة البحثية فى القصور الواضح فى برام الجوالة والنشاط الفني .
فى ظل عدم التفعيل الكافى لألنش���طة الطالبية المتنوعة التى يزاولها الطالب فى جميع المؤس���س���ات التعليمية فى مص���ر من جهة أخرى ، كأحد 

، مع األخذ في االعتبار ض����رورة إزالة كل  ٢٠١١ناير ي ٢٥الس����بل األس����اس����ية لتنمية الس����ياحة الداخلية وما تتعرض له من أزمات بعد ثورة 
برامج للرحالت السياحية تقوم وتشرف عليه ، ومن ثم ضرورة وجود  المعوقات التي تحد من مساهمة الطالب في هذه األنشطة بمختلف أنواعها

   ورعاية الموهوبين .التعرف  ٢
   تدريب الطلبة على البحث العلمي، وتقدير قيمة العلم . ٣
   الحث على التفكير العلمي المتميز .  ٤
   فهم المقررات والمناهج الدراسية . ٥
   تنمية اللغات األجنبية وممارستها فى األماكن السياحية . ٦

 
 (األنشطة الصحية والبيئية )  

تساهم األنشطة الصحية والبيئية كأحد عناصر األنشطة الطالبية فى تنمية السياحة الداخلية من خالل  
غير  موافق   -:

 موافق 

إتباع القواعد الصحية السليمة ، بما يكفل لهم سالمة الجسم ، وإكسابهم المناعة الكافية للوقاية من  ١
   األمراض ، واالضطرابات النفسية والجسمية . 

التعرف على اإلسعافات األولية ، وحمالت الوقاية من األمراض المعدية ، والتوعية في مجال  ٢
   النظافة الشخصية ، والنظافة العامة للبيئة .

   التعرف على مقومات السياحة اليئية . ٣
   التعرف على مقومات السياحة العالجية . ٤
   خاللها تقديم السياحة الييئية والعالجية . التعرف على المناطق السياحية التى يمكن من ٥
   التعرف على معوقات السياحة البيئية والعالجية . ٦

التعرف على برامج الخدمة االجتماعية وذوى االحتياجات الخاصة وما يرتبط بهم من أنشطة سياحية  ٧
.   

   االنفاق السياحى .التعرف على معدالت االنفاق والدخل فى المحافظات المختلفة ومن ثم  ٨
   االشتراك فى حمالت تنظيم المرور.  ٩

   االشتراك فى حمالت النظافة وازلة الملصقات السيئة . ١٠
   .االشتراك فى حمالت لمنع التدخين  ١١
   االشتراك فى حمالت الوعى السياحى .  ١٢
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