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 ملخص:
شلربربا قربربد غلسربربد ذل يمربربة ة ادلعاملربربة  يع ربرب  قربربورة  يعتربربرب الدربربرد أهربربد أعربربم  الععاقربربر ادلتعل ربربةبالتعام  مربرب  السربربيا          

اغلابيربة تتمربرب  م  ربربح سربياهيا   عليربربه اربربدق عربرببه الورقربة البو يربربة اص  ربربر  بعربربا الععاقربر ادلتعل ربربة بربربالوع  السربربياه  
 ال  افربة السربياهية  مربربن اربتط الت ربري اص كيديربربة اعربداد رلتمرب  هسربربارل ػلسربن اسربت باط ضربربيوفه مربن السربربيا  بال كي  

تعميربة السربياهية ادلسربربتدامة  الربن أؽل ربن أ  تربعون مربن د   أفربربراد يسرباعلو  ة الربدف  بعولربة التعميربة مربربن بدايربة علربا ال
اتط زرع ث افة سياهية سب ن من الق أجياط تعربرق قيمربة   د ر السربياهة ة اأقت رباد  هربط ة ق اعربا  أاربر  

فالسربربربياهة مرتب ربربربة عربربربن اتتمربربرب     تربربربتعلم كيربربربح ربربربرباف  علربربربا عربربرببا ادلربربربور س السربربربياه  بع ربربربا  السربربربا ن قربربربورة اغلابيربربربة
 قربربربد خ ااتيربربربار ادلمل ربربربة . اعتمربربرباجمل اتتمربربرب  ك ربربرب  مشلربربرب اأ اذا  أ ؽل ربربربن رب يربربربق ازدعارعا ترقيت ربربربا بسربربربلوكيا  اافربربربراد 

ااردنيربربة اذلامشيربربة كعمربربوذو  للربربد ط الربربن تسربربعا اص بلربربورة  زرع الربربوع  السربربياه  ة رلتمع ربربا مربربن أجربرب  ت ربربوير ال  ربرباع 
 السياه .

 : السياهة   التعمية السياهية   التعمية السياهية ادلستدامة  الوع  السياهية   ال  افة السياهيةلةالكلمات الدا

Abstract:  

This paper aims at explaining some of the elements related to tourism awareness and 

tourism culture by addressing how to prepare a civilized society that would better receive 
its guests from tourist, Focusing initially on sustainable tourism development, which 

cannot succeed without individuals who contribute to pushing the pace of development 

through the implantation of a tourism culture that enables the generation of generations 
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know the value and role of tourism in the economy and even in other sectors and learn 

how to maintain this heritage tourist to give tourists A positive image of the community, 

tourism is linked to the behavior of individuals cannot be achieved prosperity and 
promotion only if the attention of the community as a whole. 

We have chosen the Hashemite Kingdom of Jordan as a model for countries that seek to 

develop tourism awareness in their community in order to develop the tourism sector 

Keywords: tourism, tourism development, sustainable tourism development, tourism 
awareness, tourism culture 

 :  مقدمة
تتعربربدد ايليربربا  الربربن تسربرباعم ة اسربربتدامة التعميربربة السربربياهية   زبتلربربح ااسربرباليف ر ربربم أ ربربا ت ربربف ة عربربدق          

البلربد ادلسربيح ب ربرب   مسربتداجمل  من بربا ايليربا  الربن تعربد ك اعربدة مربن أجربرب   اهربد عربو صلربا  اان رب ة السربياهية ة 
اسربربربت  ال السربربربيا  يوجربربربد اي ربربربة ال ربربربر ق ادلعاسربربرببة للسربربربا ن مربربربن اربربربتط ادلعاملربربربة احلسربربربعة   ث افربربربة ال هيربربربف   هسربربربن 

لألجيرباط اأست باط الن غلدر باتتم  ادلسيح أ  ي و  علا دراية بأعليت ا فيساعم ة صلاهالسربياهة   اسربتدامت ا 
ال ادمربربة  لربرببلد يعربربد الربربوع  السربربياه   سربربيلة ترفربرب  مربربن الد ربربر اأجتمربرباع  السربربياه    تبربرب  بربربه ث افربربة بلربربد مسربربربيح 

 للسا وا بامتياز.

 التالية : اإلشكالية  من أج  ابدلاجمل بادلوضوع ؽل ن طر         
 مستدامة ؟إلى أي مدى يساهم الوعي السياحي في ترسيخ ثقافة سياحية من أجل تنمية سياحية 

 الن سعوا ط ابجابة عع ا من اتط عبه الورقة البو ية: التساؤالتتتدرع عن عبه اب  الية بعا         
 كيح يتم تعمية الوع  السياه  ة اتتم  ؟   -
 ما عو د ر الوع  السياه   ال  افة السياهية ة تعمية سياهية مستدامة ؟ -

 للورقة البو ية فيمايل : الفرضية الرئيسية تتموور          
 يؤدل الوع  السياه  اص رب يق تعمية سياهية مستدامة. -

 :ة الععاقر التالية أهداف الدراسة شلا سبق ؽل ن ربديد         
 توضين د ر الوع  السياه  لد  رلتم  البلد السياه  ادلسيح ة ترقية السياهة؛ -
 الد ر السياه    ال  افة السياهية لد  اتتم ؛التعرق علا ال ري الن تساعم ة ترسيخ  -
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 دبوتمع ا.  كما ادق الدراسة الىالت رقلبعا احملا أ  اجلادة الن ت وجمل هبا اارد  ة الرق  بالد ر السياه-

يربتم اأعتمرباد ة عرببه الدراسربة علربا ادلربع ق اأسربت را   مربن اربتط  ربر  يرباعرة الربوع  السربياه  ة  :منهج الدراسة
للبلربربد السربربياه  ادلسربربيح   كيربربح تسربرباعم ة تعميربربة السربربياهية ب ري ربربة مسربربتدامة  اسربرب اط عربرببه الدراسربربة علربربا  اتتمربرب 

 التوربة ااردنية ة رلاط السياهة  الوع  السياه .
  لإلجابة علا اب  الية الر يسية  الدرعية  الدرضية خ ت سيم ععاقر الدراسةالىاحملا ر التالية :

 لع رية للتعمية السياهية ادلستدامة؛احملور اا ط: ادل اربة ا
  اعداد اتتم  للد ر السياه  كوسيلة لتعمية السياهة:كيديةاحملور ال اين

 .احملور ال الث :ذبربة اارد  ة ت وير الوع  السياه  باتتم 

 :المحور األول :المقاربة النظرية للتنمية السياحية المستدامة
 :المستدامةمفهوم التنمية السياحية  - 1

أ ربربا يأاربربب مد ربربوجمل التعميربربة السربربياهية ادلسربربتدامةعدة م اربربربا    ج ربربا  ن ربربر   ؽل ربربن الت ربربري ة تعريد ربربا اص         
 أ سربيما   اجتماعيربا   عمرانيرباكن ذا  اجلرببل السربياه  اقت رباديا   ااما سا   ادل مة ة تعمية ااقاليم   اهد  الو 

اهية  ة هالربربربة التط ربربربربيت لتمعيت ربربربربا م ومربربربربا  اقت ربربربربادية م ارنربربربة دبربربربربا سبتل ربربربربه مربربربن ادل ومربربربربا  السربربربربي لربربربدي اااقربربرباليم الربربربربن 
علربا أ  يأاربب بع ربر اأعتبربار احملاف ربة   است مارعا ب ورة ع تنية لغربرض رفرب  ادلسربتو  ادلعي رب  افربراد ذلربد اتتمرب   

ابم انيربربا  السربربياهية تسربربربعا اص ا  لسربربياهية ادلسربربتدامة ة الربربربد ط ذ  التعميربربربة ا   عليربربه فربرب علربربا البي ربربة مربربن التلربربربوس
وازنربربة اأقت ربربادية ادلرجربربوة مع ربربا  تغ يربربة ال لربربف اسربربتغتط عربرببه ابم انيربربا  سربربوا  كانربرب  طبيعيربربة أ  ب ربربرية لتو يربربق ادل

 .1اخلارج السياه  الداال    

سربربيق علربربا كمربربا ؽل ربربن مربربن اربربتط اجلربربد ط أدنربرباه  التمييربرب  بربربا مد ربربوجمل التعميربربة السربربياهية الت ليديربربة دبد وم ربربا ال        
 ادلد  ال  ري  التعمية السياهية ادلستدامة دبد وم ا الواس  علا ادلد  ال وي   ذلد ة اطار التعمية ادلستدامة.
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 : مقارنة بين التنمية سياحية تقليدية و التنمية سياحية مستدامة11الجدول رقم 
 التنمية السياحية التقليدية التنمية السياحية المستدامة

 تعمية سريعة علا مراه  تعمية تتم
 ليس ذلا هد د ذلا هد د  طاقة استيعابية معيعة

 ق رية ااج  طويلة ااج 
 سياهة ال م -العوع–سياهة ال يح 

 ادارة عمليا  التعمية ة اخلارو ادارة عمليا  التعمية عن طريق الس ا  احملليا
 .59ص  5112 اارد   زلمد فريد عبد اهلل  آار    "اس اتيوية السياهة ادلستدامة " دار ااياجمل للع ر  المصدر:         

 أهداف التنمية السياحية المستدامة: - 2
اأعتمربربربرباجمل ادلت ايربربربربد بالسربربربربياهة دفربربربرب  اص تعربربربربايم د رعربربربربا ة التعميربربربربة مربربربربن هيربربربربث ت ربربربربوي  اأسربربربربت مار في ن ربربربربا   ا         
السربربياهية ة اطربربار ابعدربربا ا  السربربريبية علربربا  اردا  السربربياهة  كمربربا ستوفرفرقربربا م مربربة دلسربرباعلة الربربد ط ة  ادل ربرباري 

ميربربة السربربياهية ادلسربربتدامة أعربربداق التعأعربربم    تتم ربرب  اأسربربتدامةالتوتيربربة  ااقربربة ة يربرب  مد ربربوجمل  البربربيان ربربا  م ربرباري  
 2:ة

 ؛ية للموتمعا  اأعتماجمل بادلوارد ال بيعية  ادلور ثا  ال  اف اية البي ةمح -
 ؛بادلستويا  ادلعي ية  اأرت ا ااساسية للعع ر الب رل  اأهتياجا تلبية  -
  ادلدااي ؛من ادلوارد البي ية  ستدادةاأهق العدالة با ااجياط ادلطتلدة من هيث  يق رب  -
 ؛اأقت اد  يتعو  بالتايل  لتست مارالق فرص جديدة  -
 ؛السرا ف علا سلتلح الع اطا  السياهيةزيادة مدااي  الد لة من اتط فرض  -
 ؛ربسا الب  التوتية  اخلدما  العامة ة اتتمعا  ادلسيدة -
 ؛دبستو  تس يت  ال فيه  اتاهت ا للسيا   الس ا  احملليا علا هد سوا  اأرت ا  -

                                                             
من ادلوق    تاريخ اأطتع   6ص-دراسة هالة اجل ا ر -أثر التعمية السياهية ادلستدامة علا مواج ة ياعرة الب الة  "  عميش مسرية 2

12/11/2017 Jefpedia.com 
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 ؛بالوع  البي    ال سايا البي ية لد  السيا   العاملا  اتتمعا  احمللية اأرت ا  -
قربربربرارا  التعميربربربة السربربربربياهية  بالتربربربايل الربربربق تعميربربربربة سربربربياهية مبعيربربربة علربربربربا  ازبربربربرباذم ربربرباركة اتتمعربربربا  احملليربربربة ة  -

 ؛اتتم 
 ؛الت وي  علا اأعتماجمل بتأثريا  السياهة علا البي ة  ادلع ومة ال  افية للم اقد السياهية -
 ؛سياهةاغلاد معايري للمواسبة البي ية  الرقابة علا التأثريا  السلبية علا ال -
 الدعاط لألرض  زب يت ادلساها  اارضية دبا يتعاسف م  البي ة احملي ة.  اأستطداجمل -

 3أساليب تطبيق مبادئ ومعايير التنمية المستدامة:  -3
أعربربداق التعميربربة اأقت ربربادية  اأجتماعيربربة ال ربرباملة للد لربربة دلربربا ذلربربا مربربن قربربدرة علربربا د تعربربد التعميربربة السربربياهية أهربرب        

ادلربربدفوعا   تربربوفري فربربرص عمربرب   الربربق فربربرص مربربدرة للربربدا   فسربربت عربربن ادلسربرباعلة ة ربسربربا أسربربلوبوظلت ربسربربا ميربرب ا  
هيربث ت ربري الدراسربا  اص أ  ن ريربا   فلسربدا  التعميربة السربياهية .  ال  افية جلمي  أفراد اتتم  احلياة اأجتماعية

يربب سل  ربا  التعميربة السربياهية   علربا ادلستدامة ت   علا عي ة مسلما  اذا مل تتوفر ذلربا م ومربا  أساسربية ععربد تعد
الر م من ال عوبا  الربن تواجربه ت بيربق التعميربة السربياهية ادلسربتدامة اأ أنربه أ يوجربد اربتق علربا أعليربة تبربي مبرباد  

بدارة  محايربربة ادلربربوارد ال بيعيربربة.كما أنربربه مربربن السربربر رل ت ييربربح ااج ربرب ة  ادلع مربربا  ال ا مربربة علربربا الع ربرباط  اأسربربتدامة
للع ربربرباط  اأسربربربتدامةبصلا  التعميربربربة السربربربياهية ادلسربربربتدامة ة ادلسربربربت ب  مربربرب  التغيربربربري لألسربربربلول الربربرببل ػل ربربربق  السربربربياه 

 السياه  دبطتلح أنواعه. 
للتغيربربري  مربا يت لبربربه مربن اعربربادة  لتسربتوابةبي يربة دب ابربربة ااسربلول اام ربرب  الإلدارة لربرب يعتربرب مد ربوجمل أفسربرب  شلارسربة     

عي لربربة للعمليربربا  ادلطتلدربربة  كمربربا أنربربه يعتربربرب ابطربربار ال ربربام  الربرببل ي ربربدجمل ادلعربربايري البي يربربة ادلطتلدربربة الربربن مربربن اتذلربربا يربربتم 
 .عمية ة ادلعاطق السياهيةدبستو  التط يت  الت  اأرت ا رب يق اجلودة البي ية 

 اص:ي دق مد وجمل أفس  شلارسة بدارة البي ة عليه   
 ؛ال بة   ال اقة  ادلياه   ريعا الر يد للموارد ال بيعية م   اارض  اأستطداجمل -
 ؛تلدة   ال لبة  السا لة  الغازيةالعم  علا ادا نسف التلوس بأ  اله ادلط -
 ؛احلداظ علا التعوع البيولوج  من اتط محاية العباتا   احليوانا   الع اجمل ابي ولوج  -

                                                             
 .7-6عميش مسرية   مرج  سابق  ص.ص:  3
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 ؛ابب ا  علا ال اس ال  اة بأ  اله ادلطتلدة من عادا   ت اليد  تراس معمارل   ريعا  -
 ؛ادل اركة احمللية ل افة طوا ح اتتم  ة عمليا  التعمية م  العم  علا ت ام  ال  افا  احمللية -
 ؛العمالة  ادلعتوا  احمللية  استطداجمل -
 ؛الت لي  من ادلواد ال يما ية ادللوثة لل بة -
 ؛ض  سياسة تراع  ال ر ط البي ية ة كافة مراه  التعمية السياهية   -
 .اااب بعا اأعتبار   ا ل السا وا -

مربداا  عديربدة دلد ربوجمل أفسرب  شلارسربة بدارة البي ربة م رب  فربرض  يوجربدأ اص ة عبا ال دد  ؽل ن اأ ارةكما         
مبربال  ماليربربة   رامربا  ن ديربربة علربربا ادلع ربو  الربربن تلربربوس البي ربة (ادلربربدا  ال ربربانوينع  اضربافة اص الت ربربريعا   التعليمربربا  

 كرببلد فسربت عربن تربوفري اذلي رب  ابدارل الرببل ػل ربق ذلربد (ادلربدا  ابدارلع    ادلربوارد السربياهية باستطداجملادلتعل ة 
الت عولوجيربربا ال ربربدي ة للبي ربربة ة ادارة العمليربربا  السربربياهية (ادلربربدا  الت عولربربوج ع   أاربربريا ادلربربربدا   اسربربتطداجملضربربر رة 

 .اتتمعا  ادلسيدة ذباه السياهة اذباعا ال  اة من اتط قياس 

يدل  اأعتبربار ادلسربتداجمل  لتوسيد اس اتيوية تعموية للسياهة ؽل ن م ارنة مد وجمل السياهة با اأعتبار الت ل        
مربن هيربربث عمليربة التط ربربيت التعمربربول ال ربام   هسربربف ال اطاعربا   مربرب  ال كيربرب  علربا سلتلربربح البعيربا  التوتيربربة  طربربري 

 تعديبعا.  عبا ما يوضوه اجلد ط ادلوايل البل ػلدد فيه الععاقر ادلراد اأعتما هبا ة رلاط اس اتيوية التعمية.

 السياحية التقليدية والمستدامة من حيث إستراتيجية التنمية مقارنة بين التنمية :2الجدول رقم 
 التنمية السياحية التقليدية التنمية السياحية المستدامة

 تعمية بد   زب يت زب يت أ أ مث تعمية بعد ذلد

 زب يت ج    ل  اعا  معد لة زب يت  ام  مت ام 

 ال كي  علا ان ا  الوهدا  مراعاة ال ر ط البي ية ة البعا    زب يت اارض 

 مباين هسرية ت ليدية  أظلاط معمارية زللية

 برامق ا ت ادل ر عا  برامق ا ت مبعية علا مد وجمل اأستدامة

 .01زلمد فريد  آار     مرج  سبق ذكره   ص المصدر :          
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 :مجتمع للفكر السياحي كوسيلة لتنمية السياحة إعداد :المحور الثاني
   ة:دور األفراد في ترقية السياح -1

فربراد اتتمربرب  ادلسربربيح أ  أأساسربرب  ة دعربم  ترقيربربة السربياهة سربربوا  ادلطت ربربا ة ادليربدا  السربربياه  أ  لألفربراد د ر      
   4: يساعم ذلد ب    كبري ة استدامة اان  ة السياهة بعوا  من اتط  هط السا ن ة هد ذاته

  تكوين األفراد:  -1-1
 فعمليربة جيربدا  ت ويعربا  م ونربة مؤعلربة  ب ربرية مربوارد  جربود د   تربعون أ  سربياهية سياسربة ال ؽل ربن أ      
 دبسربتو  الع ربوض  كرببا  التسربيري ظلربت ربسربا اربتط مربن به  يست ا  أ م ما د را تلعف السياهة رلاط ة الت وين
 م لربه ضربر رة  مربن أك ربر قربار الب ربرل العع ربر ة اأسربت مار فرب    معربه مرموقة   عادلية زللية دب انة للسدر اخلدما 

 .السياهية ال اعدية اذلياك  ة اأست مار م  

 عداد المجتمع للفكر السياحي: إ  -1-2
 اااربري عرببا كربو  اخلربدما  رلرباط ة  ااقربة  نوع ربا كربا  م مربا اظلربا  عمليربة ال ضربر رل الب ربرل ادلربورد       
 مربن أ  السربياهة ق رباع علربا ال ربا ما اافربراد بت ربوين اامربر تعلربق سربوا   الب ربرل العع ربر علربا مبا ربرة ب ربدة يعتمد
  .ابدارل التسيري ععاقر تدعي   كبا  ايار ت ب  علا  ت ويع م اتتم  لد  سياهية ث افة الق اتط

 ة السياحية:الثقاف - 1-3
  ال ربيم   ادل ربارا   اأذباعربا   ادلدرباعيم  ادلعلومربا  ادلعربارق مربن ل ربدر الدربرد امربتت  عرب  السربياهية ال  افربة        
  كرببلد السربياهية  ادل رباعر كرب  ر ربيدا ضلربو سربياهيا سربلوكا يسربلد ل رب  معاسرببة الديربة رلمل ربا ة ت رب   الربن

  السيا . السياهية  ااماكن ادلؤسسا  م   التعام   التع يم للتط يت التزمة العمليا 

ما ادلؤسسا  الداعلة ة الق ال  افة السياهية: تتم رب  ة ادلؤسسربا  ال بويربة  اجلامعربا    سربا   ابعربتجمل  أ       
 . ا ادلدرسة احل ي ة ال فرد  تؤثر فيه علا سلوكهأص ااسرة هيث ابابضافة 

                                                             
علوجمل عبد ال ادر عدير  " اق  السياهة ة اجل ا ر  آفاي ت ورعا "  ماجستري علوجمل تسيري زب ص مالية  ن ود  بعو   كلية العلوجمل اأقت ادية    4

 .34-27ص.ص:  2006- 2005التسيري  قسم علوجمل التسيري  جامعة اجل ا ر   
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 لماذا الثقافة السياحية مطلوبة ؟ -2
   :بالنسبة للسكان المحليين -2-1

السربربياهة التعامرب  مربرب  ضربيوق  سربربيا  البلربد بال ربربدي  اادل  ال هربال بع ربربا  اأن برباع احلسربربن عربربن تت لربف       
قتبرباس ندس ا أ أ  عن بلدا ا ب    عاجمل.  كبلد توفر فرقربة اأسربتدادة مربن التعربارق ال  رباة مربا بربا ال ربعول  اأ

حلمايربة بلربربدا ا   ربعوهبا مربربن مربن ث افربة السربربيا   هربط مربن م ربرباعرعم  سربلوكياام.  ل ربربن عرببا يت لربف ا  ربربا ه يمربة 
أمعيا   ريعا من مسا   اأندتا  السياه  الع وا   الرببل أ يراعرب  األترب اجمل  ع ا ديا أ  أل مس   الي ما ث افيا أ 

بادلباد   اااتي ابنسانية السامية  ة م دمت ا ال يم الن أتا هبربا الربدين ابسربتم  احلعيربح.  يعبغرب  العمرب  علربا 
 .ا  اتتم  ام انيا  السدر  فق  ر ط معاسبة ماديا  مععويا  زمعياأ  توفر جلمي  ف 

5 بالنسبة للفرد: -2-2
 

السربربياهة في ربربا م ربربم  مدربرباعيم تعتربربرب ادلعربرباعق الدراسربربية ل ربرب  ادلراهربرب  مدربرباتين ال  افربربة ابنسربربانية  لربرببا فربرب   اداربرباط       
للدربربربرد. ا ربربربا تربربربوفر لربربربه ععربربربد ازدعارعربربربا فربربربرص العمربربرب   الت ربربربدجمل الربربربوييد   م ربربرب  العمربربرب  كمر ربربربدين سربربربياهيا   كأسربربرباتبة 
لتربربدريس ادلعربرباعق السربربياهية   العمربرب  ة ال  ربرباع السربربياه  عمومربربا.  تعلربربم السربربياهة ل ربرب   ربربطص ال ربربدرة علربربا كتابربربة 

ادلتعربربة  الراهربة الربربن تت يربربأ لربربه. كمربربا ا     السربربياهية مربن اربربتط أجربربوا ادلرببكرا   كيديربربة أاربربب ال ربربور  ردبربا كتابربربة ادل ربرباأ
السياهة تدرل ال بال علا ربم  مسؤ ليت م ة تدبري  ؤ  م اخلاقة  مواج ربة ال ربعال  سبربعو م ايفرباي الرهبربة 
للتعربربارق مربرب   ربرببال  ربربعول أاربربر    عربرب  تسربرباعم بربرببلد ة بعربربا   ط ربربية الدربربرد ال  افيربربة  فربربتن آفربرباي ت لعربربه اص مربربا 

 .مداتين ال  افة السياهية باعتبارعا أهدرا  هد د مديعته  بلده   ذبعله ػلس بأعلية تعلم اللغا   فوا دعا  

 6الوعي السياحي : -3

                                                             
5 http://www.islamictourism.com/Arabic_Articles/articles.php?issue=24   15/11/2017 تاريخ اأطتع يوجمل 

-109ص:    ص2008  مؤسسة  بال اجلامعة  م ر  -مداعيم  قسايا–داليا زلمد تيمور زك    الوع  السياه    التعمية السياهية  6
110. 

http://www.islamictourism.com/Arabic_Articles/articles.php?issue=24
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عربربربو ادرا  الدربربربرد  ف مربربربربه للسربربربياهة  أعليت ربربربا اأقت ربربربربادية  ت ربربربدير للتعميربربربة السربربربربياهية   عربربربو  لربربربة مربربربربن ايدال         
  عربدجمل اسربتغتله أ  التسربييق عليربه  أ  الع ربر اليربه علربا أنربه م ربدر للربربن  اظلربا السلو    التعام  م  السا ن  اه امه

 ضيح كرمي. لبا غلف ال هيف به  ت ديره باعتباره م در ػل ق فا دة اقت ادية للبلد ادلسيح. 
  تعربد زيربربادة معرفربربة ادلربربواطعا بادلعلومربا  هربربوط م ومربربا  اجلربرببل السربياه  ببلربربدعم  قربربور اان ربرب ة السربربياهية        

تعربربربد بدايربربربة ال ريربربربق لبعربربربا  قاعربربربدة قويربربربة مربربربن الربربربوع  السربربربياه    ي  ربربربر الربربربوع  السربربربياه  ععربربربد ادلربربربواطعا ة م ربربرباركت م 
 اأغلابية ة التعمية السياهية. 

   :أبعاد الوعي السياحي -3-1
 اغلرباد أفربراد مرب   السربا وادلعاخ أست باط الع اط السربياه    ن ر الوع  السياه  دب ابة اي ة اؽل ن اعتبار         

 ي م  الوع  السياه  ما يل  :بال هيف الدا م    ا عارعمقادرين علا التعام  م  سا وا   
 ؛دبعاطق بلدعم   م وماته السياهيةزيادة معرفة ادلواطعا  -
 معرفة ادلواطعا بدوا د قعاعة السياهة  أعليت ا دلست ب   طع م؛ -
  تسربربرب ي  اخلربربربدما  معربربربب  قربربربوله اص العربربربو   الل ربربربح  التعربربربامت  معربربربه م ربربرب  ت ربربربدمي اهربربرب اجمل السربربربا ن ة كربربرب -

 مغادرته؛
 ت وي  السياهة الداالية يؤدل اص تأقي  ف ر سياه  بعا ؛ -
 ال كي  علا أ  السياهة ياعرة هسارية   أهد   سا   اأت اط ال  اة با اامم  ال عول؛ -
 ه ة ااسربربعار   اخلربربدما اامانربربة قيمربربة ال يربربة غلربربف أ  تعربربم   عربربدجمل ا ربربعار السربربا ن بربربأ  ععربربا  سبييربرب ا ضربربد -

 اجلعسيا  .  

 7 السلوكيات السلبية التي تؤثر على السائح : - 2 -3
 ؛الع ر  ادل البة بادلاط   امعا لسا ن كالتلد  ب تجمل  ري أ قادلساي ا  الن يتعرض ذلا ا -

سربيارا  ااجربرة  اا ربطاص  اسربتغتط سربا   ادلتعل ة م ت بالسل  التبكاريربة  اذلربدايا  ادلغاأة ة ااسعار  -
  ي لبا يتم استغتله؛ طص اعتبارعم أ  السا ن ادل ربا من السيا    

 ؛ج   بعا العاملا ة الدعادي السياهية اللغا  ااجعبية -

                                                             
 بت رق. 112-110داليا زلمد   ادلرج  ندسه ص.ص:  7
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 .ر دين السياهيات  ري بعا ادل  -

 
 
 8 العوامل المؤثرة في تشكيل الوعي السياحي: -3-3

لألسربربرة د ر عربرباجمل ة ار ربرباد اابعربربا    ترسربربيخ قربربيم بعربربا ة ة كيديربربة التعامربرب  مربرب  السربربا ن ااقربربة ة  األسرررة : -
   ؛سن مب رة

يبدأ ت  ي  الوع  السياه  للدرد ة مراه  تعليمية سلتلدربة   ععربا يربربز د ر ادلعلربم   ال تربف  المدرسة : -
هية   تربربدريف ااجيربرباط ال ربرباعدة  ادلراجربرب  العلميربربة الربربن بدسربربل ا يربربتم تربربدا ط ادلعلومربربا  مب ربربرة هربربوط السربربيا

   ؛علا ث افة سياهية بعا ة
ا  التوسربرب  ة رهربربت  السربربياهة الدااليربربة   الربربن تسربربم اعربربداد كبربربرية مربربن ادلربربواطعا  السررياحة الدايليررة : -

علربربا سلتلربربح ادلسربربتويا  اأجتماعيربربة يسربرباعد علربربا ت ربرب ي  الربربوع  السربربياه  ععربربد الدربربرد   ل ربربن ة الدربرب ة 
 يربد مربن أعبربا   ي ا ثانويا   ذلد ن را أرتداع ت لدة عبه الرهت  شلربا ي ااارية أقبو  عبه الرهت 

 احلياة علا ااسرة؛
احلدرباظ علربا العربادا    الت اليربد   اقامربة م رجانربا    اهتدرباأ  ذا  قربيغة تارؼليربة    البيئة الثقافية : -

د   ربربربربور بعربربربربا  متربربربرباهح لربربربربه د ر كبربربربربري ة الربربربربق بي ربربربربة ث افيربربربربة تسربربربرباعد علربربربربا ت ربربربرب ي  الربربربربوع  السربربربربياه  ععربربربرب
  ؛ادلواطعا

دلطاطبربربة أ ربربد أ  كلمربربا  الربربن ت ربربدر عربربن قربربادة الربربرأل تتمتربرب  بربرباه اجمل ادلربربواطعا ذلربربا ععربربد ا قررادة الرررأي : -
 ؛د رعا ة اأقت ادأعلية السياهة    ع  فرقة ببراز  
أ ربد ة أ   سربا   ابعربتجمل ي رب  علربا عات  ربا د ر كبربري ة ت رب ي  الربوع  السربياه   عرمم :وسائل اإل -

  ت وين الع لية السربياهية لربد  ادلربواطعا مربن اربتط التربأثري عربرب التلد يربو  كربالربامق الربن تسربت دق تعميربة 
 اان  ة السياهية.

  ؽل ن ت دؽل ا ة ال    التايل:        

                                                             
 .117داليا زلمد   مرج  سابق  ص 8
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 المؤثرة على الوعي السياحي(: عوامل 1الشكل رقم)

 
 0-0من اعداد الباه تا بعا  علا ادلعلوما  ادل دمة ة العع ر  :المصدر

 :  دور المرشدين السياحيين في دعم وترقية السياحة - 4
جسربربربور االدربربربة بيعربربربه  بربربربا مربربربد اص ال هيربربربف  اأعتمربربرباجمل بربربربال ا ر   ب ربربربدة عامربربربةعمربربرب  ادلر ربربربد السربربربياه  ي ربربربدق         

 .زلا لة كسف معلوما  عن ال ا رين م   جعسيت م  ف ت م العمرية  اعتماماامال ا رين  باأضافة اص 
التعامربربرب  مربربرب  كمربربربا غلربربربف علربربربا ادلر ربربربد السربربربياه  أ  يتمتربربرب  دب ربربربارا  التواقربربرب   احلربربربوار   ال ربربربر  اجليربربربد لل ا ربربربرين          

 9ت دمي أعم م ارا  ادلر د السياه  ة ما يل  :  أ  أ ي و  ع بيا أ  قل ا  ؽل نايارين 
 ا عار ال ا ر بال هيف ال ادي؛ -
ة دلربربد جسربربور االدربربة بيربربع م مربربن اربربتط: ادل  ربربر اجليربربد  التعريربربح بعدسربربه  يع ربرب  ادلر ربربد للسربربا ن قربربورة اغلابيربرب -

 ال هيف؛

                                                             
 .17ص  2003 زعرا   اارد  "  دار –علم  فن – ر اد السياه  اب"الدألة  عويس  سا  برعا    9
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 ؛م   اجلعسية  الد ة العمريةي و  للمر د معلوما  مسب ة عن اتموعة السياهية  -
  ؛  ت دمي اؽلا ا  اغلابيةال ر  ادلديد للموموعة السياه  -

 ؛دلعاق ة  أ  أ يبال  ة الت ديري ل  ادلر د من ذكا   مستو  اتموعة أثعا  اأ أ   -
اسربربربتطداجمل ال لمربربربا  البسربربربي ة أثعربربربا  ال ربربربر   اسربربربتطداجمل م دمربربربة  اسربربربتعتاجا  م ععربربربة مبعيربربربة علربربربا معلومربربربا   -

 معت اة للتأثري ة اتموعة؛
  ن م ارا  التواق   استعماط  سا   الب رية كادلي رفو .أ  يت -
 10: ق ها  لت وير عم  ادلر دين السياهيابا  اأ  من

 من أج  تع ي  معلوماام؛ ع د د را  متط  ة ب  اعا  اتتم  كالتوارة  التعليم -
 ؛ ة ادلعارض  ادلؤسبرا  الد ليةدأ  السياهيااأستعانة خبربة اا -
دأ  السربياه  علربا أقسرباجمل العتقربا  العامربة  الربوزارا   رجرباط ااعمربرباط حبملربة تعريديربة جلمعيربا  ابال يرباجمل  -

 ل يادة ز ارعم  اع ا  ان باع جيد عن البلد ادلسيح.

 :مردود الوعي السياحي على صناعة السياحة -5
 الت ليربرب  مربربن بعربا ايثربربار السربربلبية ي رب   الربربوع  السربياه  أعليربربة كبربربرية ة ربسربا قربربورة السربربياهة ة اتتمرب          

 السربربربياهة   ي ربربربو  ذلربربد مربربربن اربربربتط بعربربربا  رلتمربربرب  م  ربربح سربربربياهياا   علربربربا درايربربربة بأعليربربربة ابصلربربربازا  الربربن ترافربربربق قربربربعاعة
 العواهربا  الربربن ه   ربا ق ربرباع السربياهة  مربربا ي دمربه عربرببا ال  رباع مربربن فربرص  م اسربربف اقت ربادية تربربعع س ة الع ايربربة 

دااربرب  اتتمربرب   ا  عمليربربة قربربعاعة  ااطربربراقمربربن اربربتط تسربربافر ج ربربود كافربربة أ يتو ربربق الربربوع  اأ ,   علربربا اافربربراد
السربياهة أ تتوقربح علربا ال  رباعا اخلرباص  العرباجمل   اظلربا تتعربداعلا اص الدربرد داارب  اتتمرب  باعتبرباره العع ربر ااساسربرب  
 ادل ربربم ة عمليربربة قربربعاعة السربربياهة مربربن ج ربربة   معيربربارا ه ي يربربا للرضربربا  الت ربربدجمل احلسربربارل للموتمربرب  مربربن ج ربربة أاربربر . 

سربربلوكيا  اافربربراد   لربربن تربربع ا السربربياهة  ت دعربربر اأ اذا اهتسربربع ا اتتمربرب  ك ربرب   اعتربعربربا ف ربربعاعة السربربياهة مرتب ربربة ب
 .قسية رلتم    ذلد للعم  علا ت وين ال ورة  اعادة تدعي  العم  السياه 

الد ربربربم  ابدرا  تموعربربربة مربربربن ال ربربربيم  اأذباعربربربا    الربربربوع  السربربربياه  علربربربا أنربربربه ادلعرفربربربة راعتبربربرب شلربربربا سربربرببق ؽل ربربربن ا        
اعليربربربة ة أ ضربربرباع رلربربربتمع م  م ربربرب تته   ربربربربدد   السربربربا دة ة رلربربرباط السربربربياهة   الربربربن تتربربربين لألفربربربراد ادل ربربرباركة بد ادلبربربرباد

                                                             
 .190ص ادلرج  ندسه   سا  برعا    10
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   تربربربدفع م للتوربربربر  مربربربن أجربربرب  ت ويرعربربربا  العمربربرب  علربربربا  رسربربرب ا ة ااذعربربربا  دبربربربا يسربربرب م ة صلربربربا  قربربربعاعة مربربربوقد م مع ربربربا
تلربربح الربربن ت ره ربربا عمليربربة التداعربرب  بربربا سل السربربياهة. كمربربا ؽل ربرب  الربربوع  السربربياه  احمل ربربلة الع ا يربربة للعتقربربا   العتربربا ق

   الربربربربن تربربربربربز ة كدربربربربا ة  فاعليربربربربة كربربربرب  عع ربربربربر مربربربربن ععاقربربربربر ادلعربربربربتق السربربربربياه  ة سب يربربربرب  ااطربربربربراق الداعلربربربربة ة السربربربربياهة
  يع ر   اص الوع  اتتمع  باعتبرباره أداة أساسربية مربن  عؤأ  الداعلو  عم أطراق عديدة ااعداق ادل لوبة مع ا  

 . تطدجمل لعتا ق تعمية الوع  السياه  ادلس  اهة  بيعما يب ا اتتم  عو ادلتل اعة السيأد ا  قع
 :دور القطاعات المستهدفة في المجتمع في بناء الوعي السياحي -6

تتعوع ال  اعا  ادلست دفة ة اتتمرب  الربن تسرباعم اص هربد مربا ة زرع ف ربر اغلربا  يسربتعد علربا ث افربة أفربراد ذلربم       
 اهت ا  اغلا  م  السا ن البل يعترب سببا ة مدااي  اقت اد البلد السياه  ادلست دق.

  العربرباملا ة السربربياهة  طلبربربة ادلربربدارس  ن  ربربد هبربرببه ال  اعربربا   ربربرا ن سلتلدربربة مربربن اتتمربرب   عربرب  :اتتمربرب  احمللربرب      
  اجلامعا    اجلد ط التايل يلطص اجل ود ادلبب لة ذلبه الد ا   د رعا ة تعمية الوع  السياه .

 المجتمع في بناء الوعي السياحيبدور القطاعات المستهدفة  :33الجدول رقم 
القطاعات 
 المستهدفة

النتائج المتوقعة من 
 القطاعات المستهدفة

الجهود المبذولة من هذه 
 القطاعات لبناء الوعي

مؤشرات النجاح للقطاعات 
 المستهدفة

صناع 
السياسات 
 وقادة الرأي

يسربربربت ي  قربربربعاع السياسربربربا  ة 
الربربربربربربربربربربربربوطن التعريربربربربربربربربربربربربح بال يمربربربربربربربربربربربربة 
اأقت ربربربربربادية للسربربربربربياهة  ت ربربربربربدمي 
الربربربربربربربربدعم الت ربربربربربربربربريع   ال ربربربربربربربربانوين 
للرقربربربربرب  بال  ربربربربرباع  ذلربربربربربد خللربربربربربق 
 اعربربربربربربربربربربربربربربا  مؤيربربربربربربربربربربربربربربدة لربربربربربربربربربربربربربربوزراة 

 ربربربربربربربربربربربربربة تع ربربربربربربربربربربربربربيت السربربربربربربربربربربربربربياهة  عي
 السياهة

تسربربربربربليت ااضربربربربربوا  علربربربربربا ال يمربربربربربة 
 اأقت ادية للسياهة.

اعادة قيا ة  ت  ي  السياسربة 
العامربربربربربربربربربربربربربربربة اخلاقربربربربربربربربربربربربربربربة بال  ربربربربربربربربربربربربربربرباع 

 السياه .
توسربربربربربربربربي  الربربربربربربربربدعم ادلربربربربربربربربايل لربربربربربربربربوزارة 
السربربربربربربربربربربربربربربربياهة  عي ربربربربربربربربربربربربربربربة تع ربربربربربربربربربربربربربربربيت 

 السياهة.

زيربربربربربربربادة الربربربربربربربدعم لسربربربربربربربن السياسربربربربربربربا  
 الت ربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربريعا  ذا  العتقربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربة 

 بالسياهة.
ل  ربربربربربربربرباع ربسربربربربربربربن ة هالربربربربربربربة التأييربربربربربربربد 

 السياهة.
زيادة تبي سلو  ادلبادرة ادلوجربه ة  

 السياهة.

الجماهير 
 العامة

معرفربربربربربربربربربربة ادلعربربربربربربربربربربرباف  اأقت ربربربربربربربربربربربادية 
 اأجتماعيربربربربة الربربربربربن ي دعربربربربربر هبربربربربربا 
ال  ربرباع  سربربلو  السربربيافة اجليربربد 
 اهربربرب اجمل البي ربربربة  ايثربربربار  الربربرب اس 

الت ربربربربوي  علربربربربا قبربربربربوط ادلعربربربرباف  
الوييديربربربربربربربربربربربربربربربربربربة ة السربربربربربربربربربربربربربربربربربربربياهة  
 اأسربربت مارا  ة ادل ربربر عا  

 السياهية.

نسرببة كبربرية مربربن السرب ا  تعرب  أعليربربة 
 السياهة.
 الل يح م  السيا التعام  

احملاف ربربربربربربة علربربربربربربا م ربربربربربربادر السربربربربربربياهة 
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  فسربربربربربربت عربربربربربربن الربربربربربربدعم ال ربربربربربربول 
الربربربربرببل ت دمربربربربربه عربربربربرببه اجلمربربربربرباعري 
فيمربربربربربربربربربا يتعلربربربربربربربربربربق بربربربربربربربربربربالتوييح ة 
ال  ربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرباع  ادلسربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرباعلة ة 

 ادل ر عا  السياهية

شلارسة السلوكيا  العابعربة مربن 
 ال هال  اه اجمل السيا .

اهربربربربربربربربربربربرب اجمل البي ربربربربربربربربربربربربة  ايثربربربربربربربربربربربربار  -
  ال اس.

 الب رية  ال بيعية 

المنافع 
 الوظيفية

ادرا  ادلدرسربربربربا ة اجلامعربربربربربا  
 ادلربربربربربربربربربربربدارس اعليربربربربربربربربربربربة الدربربربربربربربربربربربربرص 
الوييديربربربربة الربربربربن يوفرعربربربربا ال  ربربربرباع 
 تر يربربربف  دعربربربم ال لبربربربة للعمربربرب  

 ة السياهة

ربسربربربربربربربربربربربربربربربربربربربا اد ار ال ربربربربربربربربربربربربربربربربربربرببال 
 العاقوا هوط السياهة.

 اعوربربربربربربربال ال لبربربربربربربربة بالسربربربربربربربياهة
  الدرص الوييدية ادلتاهة.

الربربربربربرب  يق للسربربربربربربلوكيا  ادلرهبربربربربربربة 
بالسربربربربربربربربربيوق  ال ا مربربربربربربربربربة علربربربربربربربربربا 

 اأه اجمل.

ك ربربربربربربربربربري مربربربربربربربربربن ااسربربربربربربربربرباتبة يوج ربربربربربربربربربو  
 العملية التعليمية ل احل ال  اع.

زيربربادة عربربدد ادلربربدارس  التط  ربربا  
 اجلامعية ة السياهة.

توقربربربربربربربربربربربربيا  أك ربربربربربربربربربربربربر للعمربربربربربربربربربربربرب  ة  -
 السياهة.

 الطلبة

سربربربربوق يبربربربربدا  ال لبربربربربة يربربربربدركو  
أعليربربربربربربربربربربربة ق ربربربربربربربربربربربرباع السربربربربربربربربربربربربياهة ة 
اقت ربربادعم  هيربرباام    الدربربرص 
الوييديربة الواعربربدة ة السربربيافة   
فسربربربربربربربربربربربربربت عربربربربربربربربربربربربربن ادرا  أعليربربربربربربربربربربربربربة 
سربربربربربربلوكيا  ال هربربربربربربال  اهربربربربربرب اجمل 
السربربربيا   اهربربرب اجمل البي ربربربة  ايثربربربار 
  ال اس  ادلعتوا  السياهية 

ادرا  قيمربربة السربربياهة ة البلربربد  
كمربربربربربربربدا  اسربربربربربربرببال العربربربربربربربيش 

 .ال رمي
البوربربربربربربربربث عربربربربربربربربن الويربربربربربربربربا ح ة 

 قعاعة السياهة.
اهربربربربربربربربربربربرب اجمل البي ربربربربربربربربربربربربة  ايثربربربربربربربربربربربربار  -

  ال اس.

زيربربربربربربربربربادة عربربربربربربربربربربدد ال لبربربربربربربربربربة الدارسربربربربربربربربربربا 
لتط  ربربربربربربربربربربا  السربربربربربربربربربربياهة    ادراو 
مربربربواد دراسربربربية ة مت لبربربربا  اجلامعربربربة 

  ال لية هوط السياهة.
زيربربادة عربربدد اخلربربرغلا ادلربربدربا ة  -

 زب  ا  السياهة  السيافة.

العاملين في 
 السياحةقطاع 

العربربربربربربربربربربرباملا سربربربربربربربربربربربوق ي ونربربربربربربربربربربربو  
ظلاذجربربربربا ناجوربربربربة ة سربربربربربلوكيا  
السربربربربربربربربربربربيافة  اهربربربربربربربربربربرب اجمل السربربربربربربربربربربربيا  
  ريعربربربربربربربربربربربربا مربربربربربربربربربربربربربن السربربربربربربربربربربربربربلوكيا  
اااتقيربربربربربربربة الربربربربربربربن تعربربربربربربربود علربربربربربربربا 
السربربربربربا ن بالرضربربربربربا  فسربربربربربت عربربربربربن 

ربسربربربربربربربا سربربربربربربربلوكيا  السربربربربربربربيافة 
اجليربربربربربربربربربدة  السربربربربربربربربربلوكيا  ذبربربربربربربربربرباه 

 السيا .
الربرب  يق لسربربلوكيا  اأهتدربرباظ 
 بالوييدة    الت ور الوييد .

ت بربربربربربربرب  ادلمارسربربربربربربربا  البي يربربربربربربربة  -

زيربربربربربادة أعربربربربربداد العربربربربرباملا اخلاضربربربربربعا 
 للتدريف اج  الت وير الوييد .

اخلدما  الربن تتوافربق  زيادة مستو 
  أفس  ادلعايري.

زيربربربربربربربربربربربربربادة مسربربربربربربربربربربربربربتو  اأهتدربربربربربربربربربربربربرباظ  -
 بالعاملا.



 بلورة الوعي السياحي كأحد السبل لتنمية السياحة المستدامة
 -تجربة األردن-

 نعيمي حكيمة أ.
 د. براهيمي بن حراث حياة

 

  2017 / سبتمرب 08 العدد رقم                                                                                    كس       دفاتر بواد   رللة  65
 

ادرا  ادلعربربربربربربرباف  الوييديربربربربربربربربة الربربربربربربربربن 
تربربر ب م باأسربربتمرار بالعمربرب  ة 
ال  ربربربربربربربربربربربربربربربربربربرباع   ا  العمربربربربربربربربربربربربربربربربربربرب  ة 
السربربربربربربربربربربربربربربياهة ي ربربربربربربربربربربربربربرب   قيمربربربربربربربربربربربربربربة 

عاليربربربة ة اقت ربربادية  اجتماعيربربربة 
 اتتم 

 السربربربربربربربربربربربلو  اااتقربربربربربربربربربربرب  مربربربربربربربربربربرب  
 السيوق  السيا .

المدراء 
والمالكين 
لألعمال 
 السياحية

ت ربربربدمي الربربربدعم ال بربربربري للعربربرباملا 
ة السربربربربربربربربربربربياهة مربربربربربربربربربربربن تربربربربربربربربربربربدريف 
 هربربربربربربربواف  معافسربربربربربربربة لل  اعربربربربربربربا  
اااربربر     عربرببا بربربد ره سربربوق 
يسربربربربربربربربربربربربربربربربرباعد علربربربربربربربربربربربربربربربربربربا ت ربربربربربربربربربربربربربربربربربربوير 
التسرب يت   ربسربا اخلربربدما  

 ادل دمة 

التأكيربد علربا أعليربة اأسربربت مار 
 ة ال و  العاملة.

احلربربربربث ادلسربربربربتمر علربربربربا ربسربربربربا 
 التس يت  ادل دمة.

ت بربربربربربربرب  ادلمارسربربربربربربربا  البي يربربربربربربربة  -
احلساسربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربة    السربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربلو  
اااتقربربربربربربربربربربربربرب  مربربربربربربربربربربربربرب  السربربربربربربربربربربربربربيا  

  العاملا.

زيربربربربربربربادة مسربربربربربربربتو  التربربربربربربربدريف ادل ربربربربربربربربي 
 ادل دجمل للعاملا.

زيربربادة مسربربتو  اأسربربت مار ة ت ربربوير 
قعربربربربربربربربربربربا  التسربربربربربربربربربرب يت  لتلت ربربربربربربربربربربرب   تو 

 السيا  الد ليا.
 افتتا  اعماط سياهية جديدة. -

 وسائل األعمم

 سربربربربربربربربربا   ااعربربربربربربربربربتجمل بأ ربربربربربربربربرب اذلا 
ادلطتلدربربربة سربربربربوق تعمربربرب  ادلعرفربربربربة 
بادلعربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرباف  اأقت ربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربادية 
 اأجتماعية للسياهة   فسربت 
عربربربربربن الع ربربربربربر ادلتربربربربربواز  لألابربربربربربار 
السربربربربربياهية  رفربربربربرب  الغ ربربربربربا  عربربربربربن 
 ابعتجمل السليب عن السياهة.

ب يمربربربربربربربربربربربربربربربة ربسربربربربربربربربربربربربربربربا ادلعرفربربربربربربربربربربربربربربربة 
 السياهة.

زيربربربربربربربربربربربربربربربربادة ادلعرفربربربربربربربربربربربربربربربربة بادلعربربربربربربربربربربربربربربربرباف  
اأقت ربربربربربربربربربربربربربادية  اأجتماعيربربربربربربربربربربربربربربة 

 لل  اع.
ت ربربوي  التغ يربربة ابعتميربربة  -

 ادلتوازنربربربة للت ربربربورا  ة ق ربربربرباع 
 السياهة.

تغ يربربربربربربة اكربربربربربربرب لألابربربربربربربار  اان ربربربربربرب ة 
 السياهية.

زيربربربربادة الربربربربوع  هربربربربوط ه ي ربربربربة ق ربربربرباع 
 السياهة.

تأييربربد اعربربربادة قربربربيا ة السياسربربربا   -
 اخلاقة بالسياهة.
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المجتمع 
 المحلي

كربرب   ربربطص ة اتتمربرب  احمللربرب  
سربربربوق ي  ربربربربر أفسربربرب  اخلربربربربربا  
ة التعامربربربربرب  مربربربربرب  السربربربربربا ن مربربربربربن 
اربربربربتط السربربربربلوكيا  اااتقيربربربربة 
العابعربربربربربربة مربربربربربربن ث افربربربربربربة اتتمربربربربربرب    
 ت ربربربربربربربربربربربربربربربربدمي أفسربربربربربربربربربربربربربربربرب  السربربربربربربربربربربربربربربربربل  
 اخلربربربربربدما  للسربربربربربيا    اهربربربربرب اجمل 

 البي ة  ايثار  ال اس .

احلربربربث علربربربا ان ربربربا  ادل ربربربر عا  
ال ربربربربربربربربربربربربغرية  ادلتوسربربربربربربربربربربربرب ة لربربربربربربربربربربربربدعم 

 السياهة.
ت ربربربربربربربربربربوير السربربربربربربربربربربلوكيا  اخلاقربربربربربربربربربربة 

 بالسيافة م  السيا .
اأسربربربربربربربربربربربربربتدادة مربربربربربربربربربربربربربن شلارسربربربربربربربربربربربربربا  

  اربا   ث افا  السيا .

اتتمعربربربربربربربربربربربربربربربا  ال ريبربربربربربربربربربربربربربربربة  احملي ربربربربربربربربربربربربربربربة 
باجلاذبربربربربا  السربربربربياهية تعمربربربرب  علربربربربا 
افتتا   ذبديد ادل ر عا  ادلتوس ة 

  ال غرية الداعمة للسياهة.
اتتمعربربا  احملليربربربة تتومربرب  مسربربربؤ لية 

  احملاف ة علا البي ة.ضلوال اس 
اتتمعربربربربربربا  احملليربربربربربربربة تعربربربربربربربرق  ربربربربربربربرب جمل 

 السيا   ال  افا  ادلتعددة.
أبربو رمربا  " الربوع  السربياه   د ره ة تع يرب  ال ربدرة التعافسربية ل  رباع  شلربد   عبربدا هلل أبربو رمربا   موسربا اسعد محرباد المصدر:

 .9-8ص: السياهة  السدر ة اارد : دراسة ربليلية ميدانية. ص
https://www.researchgate.net/.../0deec52de42c867653000000 

 :تجربة األردن في تطوير الوعي السياحي بالمجتمع :المحور الثالث
 نبذة عن السياحة في األردن:  -1
ا تربدبواقربدا  جعل  عرببا لتمتعربه. ال ري اا سربت أهد أعم معاطق اجلبل السياه  ة اارد  يُعترب         ه م  ربدا

  اذ يُعتربربرب اخلربربامس ة السربربياهة العتجيربربة  طربربواط السربربعة  ااقربربةا فيمربربا ؼلربربصللسربربيحا   الربرب  حار مربربن سلتلربربح أضلربربا  العربربامل
وع   عربربربربربربرب  عبربربربربربربربارة عربربربربربربربن جسربربربربربربربر يربربربربربربربربت بربربربربربربربا كمربربربربربربربا تتمتربربربربربربرب  الربربربربربربرببتد بتسربربربربربربرباريس  ربربربربربربربديدة التعربربربربربربرب   العربربربربربربربامل ة عربربربربربربرببا اتربربربربربربرباط

اارد  بتعربوع ادل ومربا  السربياهية   ز. كمربا سبتربا  ما كا  لربه تربأثري كبربري علربا رلربر  تارؼلربه أ ر با   آسيا أفري يا قارا 
  كما تتعوع رلاأ  السياهة ة البتد  م   السياهة ال  افيربة   ادلواق  ااثريةك ذلد لتوافر أماكن اجلبل السياه   

مربربن ج ربربة أاربربر   يسربربرباعد التعربربوع ادلعربرباا  ة اارد   ر ربربم قربربربغر     العتجيربربة  سربربياهة ادلغربربربامرا   ال في يربربة  الديعيربربة
 .11مساهته  علا تعدد أ  اط السياهة

 الصناعة السياحية باألردن:  -1-1
هربدي ا برب   رب د عربدة زل ربا  تارؼليربة جعلتربه أهربد الربد ط الرا ربدة ال ربعاعة السربياهية ب أ يعترب اعتمرباجمل اارد         

ة ادلواقرب  السربياهية  احمللرب عربداد اتتمرب   ربديث الععاقر الر يسية لتعمية السياهة كالع    الدعدقة  اة رلاط ت وير 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://mawdoo3.com/
http://mawdoo3.com/
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 ن ربرا اعليربة ق رباع    .أموطدلواكبة الع اط السياه  البل أاب هومربا كربا  ة ك ربري مربن ااهيربا  يدربوي هومربه ادلرب
ا ح  تربربدفق العملربربة ال ربربعبة   ريعربربا الربربق الويربربالسربربياهة د ره ة رب يربربق ظلربربو اأقت ربرباد ااردين  جربرببل اأسربربت مارا   

كرب يرادا  مبا ربرة للد لربة مربن اربتط رسربوجمل    12 5116مليربارا  د أر  ايربة سربعة  2ف د بلغ  ايربرادا  عرببا ال  رباع 
تأ ربربربريا   ضربربربريبة ادلغربربربادرة   ضربربربريبة الربربربدا    ادلبيعربربربا  علربربربا الدعربربربادي   ضربربربريبة داربربربوط ادلواقربربرب  السربربربياهية   رسربربربوجمل ال

لل يمة ادلسربافة احمل ربلة مربن الدعربادي   ضربريبة الربدا   ادلبيعربا  علربا ادلع رب ا  السربياهية,  مربن ضربمع ا ق رباع الع رب  
  ضريبة الدا    ادلبيعا  من الع اطا   ري ادلبا رة للسياهة.

 13 تع يت اأقت اد:   كبري ة ظلو   كما تساعم السياهة ب         

 من العاتق احملل  اب ايل؛   13% -

 من ا ايل م بوضا  هسال اخلدما  ة مي ا  ادلدفوعا  64% -
من ا ايل م بوضا  احلسال اجلارل ة مي ا  ادلربدفوعا    عرببا يسرب  السربياهة ة ادلركرب  ال الربث  57% -

 من هيث ااعلية بعد ال ادرا  السلعية   ربويت  العاملا ة اخلارو.

 مؤشرات إحصائية عن السياحة في األردن:  -1-2
مربربن عربرباجمل  اا طاربربتط الربربرب   %11 ارتدربرباع الربربدا  السربربياه  دبعربربدط  %3عربربدد سربربيا  ادلبيربرب  دبعربربدط  ارتدربرب          
 اصعربربربدد الربربرب  ار ال ربربربادما  ا ربربربايل  أبربربرب اا ليربربربةت ربربربري البيانربربربا   ابه ربربربا ية حبسربربربف ربليربربرب  ابربربربرز ادلؤ ربربربرا   .4112
م ارنربربة مربرب  ندربربس الدربرب ة مربربن عربرباجمل % 3,3قربربد اطلدربربا دبعربربدط بلربرب  هربربوايل  4112مربربن عربرباجمل  اا طاربربتط الربربرب   اارد 
ارتدربرباع عربربدد سربربيا   اص أد الربرببل  اامربربر   % 11   ذلربربد بسربرببف اطلدربرباض عربربدد ز ار اليربربوجمل الواهربربد دبعربربدط  4113

 ألربربح  112م ابرب  ألربح 134  الي ربا  هيربث بلرب  عربددعم اربتط فرب ة ال يرباس ادل ربار  %3ادلبيرب  دبعربدط بلرب  هربوايل 
 مليو  سا ن. 2ت ريبا  4113  ة بل  عدد السا وا اأجانف  اية سعة 4113اتط ندس الد ة من عاجمل 

مربربن  اا طالربربدا  السربربياه  اربربتط الربربرب   ا ربربايل أ  اصال ربربادرة عربربن البعربربد ادلركربرب ل  اا ليربربة ت ربربري البيانربربا          
   4113مليو  ديعار اربتط ندربس الدرب ة عرباجمل  366مليو  ديعار م اب  ما رلموعة  847قد بل  هوايل  4112عاجمل 
 % . 11  بعسبة ارتداع بلغ  أل
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 http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/         17/04/2017 تاريخ اأطتع     

13
 .200-197  ص.ص:2016    اارد قعاعة السياهة  دار ااياجملقدا  عبد اجلبار ادلوسول   ب  كايم علوا   الت دجمل الت ي ة  

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2017/1/17
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 4112ة  فمربا فربربوي ع  أ ربطاصعربدد سربربيا  ادلبيرب  ال ربادما ب ربرب   رلموعربا  سربياهية (  ربربس كمربا بلرب          
 . %6قد ارتد  بعسبة بلغ  هوايل 

 موقرب  جربرش بعسرببة  %61 السياهية  ف ربد ارتدرب  عربدد ز ار قلعربة عولربو  بعسرببة  ااثريةبالعسبة ل  ار ادلواق          
  اربربربربتط الدربربربرب ة %8 جبربربربرب  نيبربربربربو بعسربربربرببة  %13 موقربربربرب  كعيسربربربربة اخلارطربربربربة بعسربربربرببة  %11 موقربربرب  ادلغ ربربربربس بعسربربربرببة  44%

بعسربربربربربف  اااربربربربربر   ااثريربربربربربةبيعمربربربربربا اطلدربربربربربا عربربربربربدد ز ار كافربربربربربة ادلواقربربربربرب  السربربربربربياهية  4112ع مربربربربربن عربربربربرباجمل آذار– 4(كربربربربربانو  
 14.متدا تة

 
 
 
 
   :  الوعي السياحي في المجتمع األردني  -2
أجريربرب  علربربا عيعربربة مربربن طالبربربا  اجلامعربربة اخلاقربربة ااردنيربربة (جامعربربة أربربربد  جامعربربة جربربرباداراع ميدانيربربة ة دراسربربة         

اسربربربتبيا  علربربربا عيعربربربا  ع ربربربوا ية  هيربربربث  015للتعربربربرق علربربربا مربربربد  الربربربوع  السربربربياه  لربربربدي م   خ مربربربن اتذلربربربا توزيربربرب  
لت ربوير السربياهة  توقل  الدراسة اص أ  ععا  درجة عالية من الوع  السياه  ضلو أعليربة السربياهة  ايثربار اأغلابيربة

ة اارد     ال   الدراسة اص أنه من السر رل ادااط مع رباو دراسرب  ل لبربة اجلامعربا  ي ربتم بتعريربح السربياهة  
الربوع  السربياه   أعربم ادلواقرب  السربربياهية ة اارد  ب رب   ارباص   الربوطن العربر  ب ربرب   عرباجمل  مرب  ضربر رة اأعتمربرباجمل 

 15ل .بع ر الوع  السياه  لد  اافراد اتتم  احمل

فرباارد  يربربويل أعليربة كبربربرية لل  رباع السربربياه  ااقربة ة زلربربيت اجلامعربا   ادلربربدارس  ابعربتجمل زلا لربربة معربه تدعيربرب          
مساعلة اتتم  احملل  ة تعمية الوع  السياه  لدي م مربن أجرب  الرقرب  بال  رباع الرببل يعربود بدوا ربد سلتلدربة هربط علربا 

ا اغلابيربربا أسربربت باط م بربربوط  يرضربرب  السربربا ن ااجعربربيب أ  احمللربرب  لتوربرباف  ادلربربد  ادلتوسربربت  البعيربربد  لربرببا ايربربر اارد  ف ربربر 
                                                             

   زارة السياهة  ااثار  5112أذارع-5مؤ را  ق اع السياهة اتط الرب  اا ط (  مابه ا   التوليل  اع رفياض الس ر  الت ري 14
http://www.maqar.com/?id=53889 

دراسربربة هالربربة –دراسربربة الربربوع  السربربياه  لربربد  طالبربربا  اجلامعربربا  اخلاقربربة ااردنيربربة -عبربربد اهلل علربرب  قربربوي ا العولربربوين   ت ربربور السربربياهة ة اارد  15
 .28ص  5116  جاند  12رللة ااكادؽلية للدراسا  اأجتماعية   اأنسانية  العدد –جامعة اربد ااعلية  جامعة جادارا 
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علربربا سربربري رة صلربربا  ال  ربرباع   زيربربادة مداايلربربه. " كم ربرباط علربربا عربرببه احملربربا أ  اجلربربادة ة ن ربربر الربربوع  السربربياه  لربربد  
مدرسربربربربن" اتتمربربرب   توقيربربرب  مربربرببكرة تدربربرباعم بربربربا  زارة السربربربياهة  ايثربربربار بالتعربربربا   مربربرب   زارة البي ربربربة ربربربرب   ربربربعار مبربربربادرة "

علربربربا ادلواقربربرب   احملاف ربربربة  البي ربربرب   ن ربربربر الربربربوع  السربربربياه هيربربربث اربربربدق عربربرببه اأفاقيربربربة أساسربربربا اص دلؤسسربربربة  ربربربر اارد   
  تلربد ادلواقربل دا مربةاتتمعربا  احملليربة ة تبربي ث افربة  ا ربرا باأضربافة اص ال بيعيربة احملي ربة   اامرباكن  ااثريةالسياهية 

 .16 عامة  ااعايلسلو  طتل ادلدارس ااقة   تع ي  ف رة البي ة الع يدة ة

ة ادلربربدارس هيربربث  (برراألردن)اعتنرري سربربياهية  بي يربربة ربربرب  اسربربم  لنربربواد ان ربربا عربرببه ادلربرببكرة  مربربن ضربربمن بعربربود         
اذلي ربربة  ب  ربربراقللعربربوادل  أعسربربا تعميربربة التوربربربة الدؽل راطيربربة ة ادلربربدارس عربربن طريربربق انتطربربال  اصاربربدق عربرببه العربربوادل 

 .التدريسربربربربربربربية  مبربربربربربربربربادرة مدرسربربربربربربربن   مربربربربربربربربن اربربربربربربربتط عربربربربربربربرببه العربربربربربربربوادل ستتوسربربربربربربربربد كافربربربربربربربة الع ربربربربربربربرباطا  السربربربربربربربياهية  البي يربربربربربربربربة
ة الربن ت ربربوجمل يالسربربياه اان رب ةجبميربرب   ا ربراك مالربربد ر ال بربري ة  "دلبربربادرة مدرسربن" التابعربة  ة سربي و  ل ربتل ادلدرسربرب

لع ربربربد فعاليربربربا   اارد ة  ااثريربربةباسربربربتعماط ادلسربربربار  لربرب  يق السربربربياهة الدااليربربربة   ه  ربربم   ايثربربربارهبربربا  زارة السربربربياهة 
 .السربربربربعوية  الدعاليربربربربا  الربربربربن ت يم ربربربربا الربربربربوزارة لألن ربربربرب ةالرزنامربربربربة السربربربربعوية  اص اضربربربربافت اث افيربربربربة  سربربربربياهية ليربربربربتم   أن ربربربرب ة
التنميررررة المسررررتدامة ذلربربربربدق  اهربربربربد  عربربربربو ادل ربربربرباركة  الربربربربوزارا   مبربربربربادرة مدرسربربربربن تعمربربربرب  مربربربربن مع لربربربربق أ  كمربربربربا        

تعربربربربا    باأضربربربافة اص   أثارعربربربامربربربن اربربربربتط ربسربربربا الوضربربرب  اأقت ربربربادل  اأجتمربربربرباع   البي ربربرب   تربربربأي الربربربن  المنشرررودة
التعلربربربيم البي ربربرب    اذلربربربوا    اجلميربربرب  معربربربي حبمايربربربة ادلربربربا   أ البي يربربربة   هيربربربث  اامربربربورمسربربربتمر مربربرب  مبربربربادرة مدرسربربربن هربربربوط 

 .17ااجياط احلداظ علا 

ة أل بلربد يتوقربح علربا مربد  ارضربا  السربيا  ععربد زيربارة عرببا البلربد   درجة صلا  السياهة  ت ورعربا عليه ف           
 قربد أي ربر  البوربوس الربربن سبرب  ة عرببا اترباط أ  ركعربربا عامرباا مربن رضربربا السربيا  يعربتق عربن سربربلو  ادلربواطن ذبرباه السربربيا  

مربربربربربن ج ربربربربربة أاربربربربربر   ععربربربربربا  العديربربربربربد مربربربربربن الدراسربربربربربا   ااحبربربربربرباس العلميربربربربربة     مربربربربربد  ترهيبربربربربربه هبربربربربربم   عربربربربربدجمل اسربربربربربتغتذلم.
 ام مربرب اال ربرب  اص أ  معربرباعق ال بيربة الوطعيربربة  اأجتماعيربربة دلرهلربة التعلربربيم ااساسربرب  ة اارد  كربا  ذلربربا د ر  احلدي ربة 
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ة ن ربر الربربوع  بأعليربربة السربياهة  ادلعربربامل احلسربربارية ااردنيربربة  هيربث تسربربمع   البيربربة ادلعرباعق معلومربربا   قربربوراا  اربربرا ت 
 .18اارد   لغالبية ادلواق  التارؼلية  ااثرية  احلسارية ة

 أ ربربار  دراسربربة علميربربة أجراعربربا أسربربتاذ التربرباريخ ة جامعربربة مؤتربربة الربربدكتور زلمربربد نربربايح العمربربايرة  اص أ  معربرباعق "       
البوربربربث ت ربربرب    سربربربا   عامربربربة  م مربربربة ة ن ربربربر الربربربوع  السربربربياه  ة اارد   مربربربن اربربربتط مربربربا تسربربربمعته مربربربن معلومربربربا  

مربربن ادلدربربرباعيم  %85و  الدراسربربة بربربربأ  أك ربربر مربربربن  أ ضربربربا   مت املربربربة ة  يربرب  تلربربربد ادلعربرباعق   مدربرباعيم سربربربياهية جربرب
دلعربرباعق اجلغرافيربربا  هربربوايل  %10 ادلعلومربربا  السربربياهية قربربد تركربرب   ة معربرباعق ال بيربربة الوطعيربربة  ادلدنيربربة  ة هربربا بلغربرب  

دلعرباعق الترباريخ   أ قرب  الدراسربة بسربر رة اعربادة الع ربربر ة توزيرب  ادلدرباعيم السربياهية حبيربث ت ربم   يرب  ال تربربف  5%
بة مع ولة ة ك  قح  م  هة أ  يتم  ض  قور لرببعا ادلعربامل السربياهية ااردنيربة ة مع رباو ال ربح ادلدرسية  بعس

اا ط ااساس   ب ية ال ربدوق ااساسربية الربدنيا  الربن جربا   ادلدرباعيم في ربا أقرب  نسرببة مربن ال ربدوق العليربا  اضربافة 
د ر    مربربن ععربربا تتولربربا أعليربربربة  .لدراسربربربيةاص التعربربوع  التربربدرو ة ذكربربر ادلدربرباعيم السربربربياهية حبيربربث ت ربربم   يربرب  ادلراهربرب  ا

اجلربربرب   ااساسربربرب  ة عمليربربربة البعربربربا   التعميربربربة ال ربربرباملة   ا  التعلربربربيم ه ن ربربربراا ل ونربربرب  ادلربربواطن ة ت ربربربوير السربربربياهة  تع ي عربربربا
مربربربن اربربربربتط   ااساسربربرب  معربربربوط بربربربه د ر كبربربربري  م ربربربم ة عمليربربربة ت ربربربوير  تعميربربربة الربربربوع  السربربربياه  لربربربد  طلبربربربة ادلربربربدارس

اأعتماجمل بادلواق   ال عوز ااثرية ادلوجودة ة سلتلح معاطق اارد    الع ر الي ا باعتبارعربا ثربر ة  طعيربة  قوميربة م مربة  
يعربود بربالعد  علربا  ال لبة بسلوكيا  اغلابية  هسارية  تتما ا م   ع  سياه  هسربارل راقرب   توعية ال كي  علا 
 .19"دعر اأ اذا هسع ا اتتم  ك   لن تع ا السياهة  ت   اتتم  برمته

 20: دور اإلعمم في تنمية  الفكر السياحي في األردن  -3
ادمربة ق رباع السربياهة مربن اربتط ن ربر  اصي ربدق  لإلعربتجملتت لربف د را ر يسربيا  ة اارد  ادلرهلة الراععربة ا         

اسربربربت مار  أعليربربربة ت  ربربربر    ااثريربربربةالربربربوع  السربربربياه   تربربربوفري اخلربربربدما  العامربربربة  البعيربربربة التوتيربربربة ل يربربربارة ادلواقربربرب  السربربربياهية 
مربربن اربربتط اسربربتطداجمل  يربرب  الوسربربا   ابعتميربربة  اأت ربربالية ادلت ربربورة مربربن أفربربتجمل  اعتنربربا  قربربادرة علربربا جربرببل  ابعربربتجمل

                                                             
18 www.jitoa.org/application/uploads/.../file       17/08/2017بتاريخ   
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20 http://www.anu.edu.jo/index.php/ajloun-national-university-2182014thur1/ ند ة هوط  اق  السياهة  ايثار   د ر

  2014أ     21الوطعية ااأعتجمل   جامعة عولو  
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ادلسربربتو  الربرببل غلعربرب  معربربه  اصيرت ربرب   أ عربربرل  ااجانربربف فربربابعتجمل السربربياه  ب ربرب   عربرباجمل عليربربه ادلربربواطعا  السربربيا  ال
 مرت  ا م ما ة ال عاعة السياهية.

دلربا لربه مربن أثربر اغلربا  ة الرب  يق السربياه   د ر   لل ربعاعة السربياهية أزجمل  زلربورل عع ربرابعتجمل السربياه  ف        
مربن اربتط التعسربيق مرب  كافربة ادلؤسسربا    ابعتجملبرب اعتمرباجمل كبربري اارد  ععربا .  ة فعاط ة عملية التعميربة السربياهية

تلدربربة للمواقربرب  سلع ربربد د را   نربربد ا   تع ربربيم جربربوأ     باأضربربافة اص السربربياهية ااثريربربةللتعريربربح بربربادلواق   ابعتميربربة
جرب  الرب  يق ذلرببه ادلواقرب  أا ن الن ذلربا عتقربة بالسربياهة مربن  كافة ال ر  ابعتجمل السياهية بالتعسيق م   سا    ااثرية

 .أعليت ا است مار 

 يربربارة ادلواقربرب  بمربربن اربربتط اقعربرباع السربربا ن   د ر ر يسربرب  ة عمليربربة الربرب  يق  اجلربرببل السربربياه  إلعربربتجملكمربربا أ  ل          
ن رب  ال ربورة ال ربويوة  الدقي ربربة ب رب   ربدافية عربربن  ابعربربتجمل يرب   سربا   بربربدعوة  اارد ادلتربوفرة ة   ااثريربةالسربياهية 

  ذلربد لربه انع اسربا  سربلبية علربربا ب ري ربة  ربري موث ربربة ا اب رباعا بعيربدا عربن الت ربربويه  بربث    ايثربار اقرب  السربياهة 
السياه  زب يص مسرباها  قربودية  اذاعيربة ااقربة بال بيربة السربياهية الوطعيربة  ابعتجملمن م اجمل     عليه ف الوطن

ه   تعميربربربة ال  افربربربة السربربربياهية لربربربد  ادلربربربواطن سربربربوا  بت ربربربويعه علربربربا زيربربربارة معربربربامل  طعربربربه أ  حبسربربربن  ن ربربربر الربربربوع  السربربربيا
اارد  الرببل ي اربر بالعديربد مربن ادلواقرب  السربياهية   العمرب  علربا  اصاست باله لل  ار من اخلارو  ربدي عم علا ال د جمل 

  .عرب سلتلح الوسا   ابرازعارعاية ادلواق   ادلعامل التارؼلية  ال بيعية 

ت  يح الربامق التوعوية من اتط الع ربرا  ابر ربادية هربوط الربوع  السربياه  الربداال    أعلية بابضافة اص        
ب ربربرب   جربربرباذل أمربربرباجمل اجلم ربربربور   ابرازعربربربابربربربرامق اعتميربربربة موج ربربربة ااقربربربة بادلعربربربامل السربربربياهية الدااليربربربة  اعربربربداد كربربرببلد 

جانربف العديربد  اصعوا ربف الربدنيا السربب   اهربد  الربن عرب   ءالبتراة اارد  مديعربة    أالداال   اخلارج   ااقة 
 .يعية  العتجية  ال بيعية   ريعامن ادلواق  ااثرية  الد

   :ياتمة
من اتط الورقة البو ية خ التعرق علا بعا ااساسيا  ادلتعل ة بالوع  السربياه   د ره ة ترسربيخ ث افربة         

فبربالر م مربن ج ربود الربد ط لتسربت مار  .يسرباعم ة ن ربر بي ربة سربياهية مسربتدامة ناجوربة بامتيرباز سياهية لد  الدرد شلا
ااتيربار ة السربا ن  يؤدل ة الع اية اص عدجمل ر بربةاأ أ   يال ث افة سياهية لد  اتتم  ادلسيح   ة عبا ال  اع

التعامربربرب  مربرب  السربربيوق  هسربربربن   بت يعربربالربربرببلد علربربا البلربربد ادلسربربربيح أ  ي ربربو  علربربا درايربربربة  اسربربعة  .ال بلربربة ادلسربربت دفة
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عرببه فرب     ل ن ة الواقرب است باذلم ب دي  اأعتعا  هبم  ت دمي ذلم اخلدما  ادل لوبة هط هربا عربودام اص بلربدعم
تعربربريد م بأعليربربة عربربم للد ربربر السربربياه    مربربن اربربتط اعربربداد   معربربب ال ربربغرة اتتمعربربا  ال  افربربة السربربياهية  تربرب رع  ترسربربخ 

 رسة  ااسرة   ابعتجمل   اجلامعة.ادلدق عن طري   د ر السياهة لبلدعم

ال  ربرباع مربربن اربربتط ترسربربيخ  ة قربربد خ ااتيربربار اارد  كعمربربوذو للبلربربد السربربياه  الربرببل يسربربعا اص زيربربادة مرد ديربرب        
ث افربربة هسربربن اأسربربت باط  اقعربرباع اافربربراد بسربربر رة تعميتربربه دلربربا يعربربود علربربي م بربرب يرادا  عامربربة.  أه عربربا أ  الد ربربا  ااك ربربر 

مربربربربربت  التوعويربربربربة بربربربربرباارد  عربربربربربم طربربربربتل ادلربربربربربدارس  اجلامعربربربربربا   بابضربربربربافة اص م ربربربربرباعدل ال عربربربربربوا  ه ربربربربا ة عربربربربرببه احل
ابعتمية  كما أ  لألرد  معافسا ة اتاط السياه  لبا يسعا دا ما ة است  ال أكرب عدد شل ربن مربن السربيا  

 هط  ا  كا  ة ليلة  اهدة. 

 التالية : االقتراحات بعا  ة آار عبه الورقة البو ية ؽل ن اسطتص        
ال يربربرباجمل حبمربربربربت  توعيربربربة  ربربربرباملة تسربربربت دق السربربربرب ا  احملليربربربا ة اتتمعربربربربا  ادلسربربربيدة للسربربربربيا  ت ربربرب   في ربربربربا  -

ادلؤسسربربا  الرمسيربربة   ربربري الرمسيربربة مربربن أجربرب  الربربق ع ليربربة سربربياهية متد مربربة مربربن أجربرب  توعيربربة ادلربربواطعا ب افربربة 
يد  هسن اأسربت باط لربدي م  تعربريد م بأعليربة عي اام  طب اام بأعلية السياهة  تعمية م اعر ال هيف اجل

 أثار الن تعود علي ا السياهة ا  ساعلوا ة اصلا  أن  ت ا  آليا  احلداظ علي ا لتدعيل ا؛
بعربربا ة  تدعيربرب   أف ربربارضربربر رة التأكيربربد علربربا ا ربربرا  ادلربربواطعا ة عمليربربة التط ربربيت السربربياه  دبربربا لربربدي م مربربن  -

عربرببه ااف ربربار ة اطربربار التعميربربربة السربربياهية   فسربربت توسربربربي  مد ربربوجمل اجلربربد   مربربربن السربربياهة ليتوربربا ز اجلانربربربف 
اأقت ربربادل اص اجلربربد   اأجتماعيربربة  ال  افيربربة  البي يربربة  ادلعرفيربربة هربربط ت ربربو  مسربرباعلة ال  ربرباع أ سربرب   أعمربربق 

 ة التعمية؛
 كيديربربربة التعامربربرب  مربربرب  ادلعتوربربربا  السربربربربياهيةلتوضربربربين     ربربربربرةة مراهربربرب  مب اأعتمربربرباجمل بال بيربربربة  التعلربربربيم ال ربربربت  -

  فسربربت عربربن بعربربا  الربربوع  بأعليربربة السربربياهة ة أذعربربا  ادلدرسربربا ة اجلامعربربا   ادرا  أعليت ربربا  احملاف ربربة علي ربربا
علربربا ااربربتتق مربربواقع م مربرب  ضربربر رة طربربر  مسربربرباقا  دراسربربية ضربربمن مت لبربربا  اجلامعربربة اأاتياريربربة  األتربربرب اجمل 

 ؛بتدريس ا ب دا ة عالية
نربربربد ا   زلاضربربربرا   ر ربربربا  عمربربرب  توعيربربربة  ن ربربربرعا بوسربربربا   ادلسربربربموعة  ادل ربربربر  ة  ادلر يربربربة هربربربوط أعليربربربة  ع ربربربد -

 ؛عرب كافة البلد ادلسيحالسياهة  د رعا 
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التأكيربربد علربربا بربربرامق الربربرهت   ال يربربارا  ادلدرسربربربية  اجلامعيربربة للمعربربامل السربربياهية  التارؼليربربة ة البلربربد  ذلربربربد  -
 ؛من اتط الق م او اغلا  ذباه السياهة لتدعي  د ر ال بال ة التعمية السياهية

 ؛له م مت باعتباره  ل  اع العاجمل مسعادته م  اد ر ال  اع اخلاص  ابرازاص ػلتاو  ابعتجملتدعي  د ر  -

 ؛ السياهية ااثريةللسا ن ة ادلواق   ادل دمةال  اع اخلاص ة رف  مستو  اخلدما   ا را   ت وي    -
بعربداد ا ربة  طعيربة  رباملة   ابعربتجملتوهيد اجل ود ما بربا كرب  اجل ربا  ادلععيربة ة ق رباع السربياهة السع  ل -

 .مستو  الوع  السياه  ة اتتم   السياهية  رف  ااثريةتساعم ة عملية ال  يق السياه  للمواق  
   :المراجع
 د ره ة تع يرب  ال ربدرة التعافسربية الربوع  السربياه   أبو رما  " شلد   عبدا هلل أبو رما   موسا اسعد محاد .1

 ل  اع السياهة  السدر ة اارد : دراسة ربليلية ميدانية.
  مؤسسة  رببال اجلامعربة -مداعيم  قسايا–داليا زلمد تيمور زك    الوع  السياه    التعمية السياهية  .5

 .5118  م ر   

قربربربعاعة السربربربياهة   دار اايربربرباجمل   قربربربدا  عبربربربد اجلبربربربار ادلوسربربربول    ربربربب  كربربربايم علربربربوا    الت ربربربدجمل الت ربربربي ة  .0
 .5116  1اارد   ط

عبد ال ادر عدير  " اق  السياهة ة اجل ا ر  آفاي ت ورعربا "  ماجسربتري علربوجمل تسربيري زب ربص ماليربة  ن ربود  .4
- 2005اجل ا ربربربر   اجل ا ربربر جامعربربة   بعربربو   كليربربة العلربربربوجمل اأقت ربربادية  علربربوجمل التسربربربيري  قسربربم علربربوجمل التسربربربيري 

2006. 
دراسربربربربة الربربربربوع  السربربربربياه  لربربربربد  طالبربربربربا  - ا العولربربربربوين   ت ربربربربور السربربربربياهة ة اارد عبربربربربد اهلل علربربربرب  قربربربربوي .2

رللربة ااكادؽليربة للدراسربا  –دراسة هالة جامعة اربد ااعليربة  جامعربة جربادارا –اجلامعا  اخلاقة ااردنية 
 .5116  جاند  12اأجتماعية   ابنسانية   العدد 

  -دراسربربة هالربربة اجل ا ربربربر -علربربربا مواج ربربة يربرباعرة الب الربربة   أثربربر التعميربربة السربربياهية ادلسربربتدامة عمربربيش مسربربرية  " .6
Jefpedia.com 

 2003 زعرا   اارد  "  دار –علم  فن – ر اد السياه  ابالدألة " عويس  سا  برعا   .7
 أذارع-5مؤ را  ق اع السياهة اتط الربرب  اا ط (  مابه ا   التوليل  اع رفياض الس ر  الت ري .8

 http://www.maqar.com/?id=53889 ايثار   زارة السياهة   5112
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