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 المستخلص:

هدفت الدراسة: إلى التعرف على دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر المعلمات بمدينة   

نهج الوصفي المسحي، واتخذت االستبانة أداةً لها في جمع المعلومات والبيانات، تكّون الرياض، واعتمدت الدراسةُ على الم

( معلمة، حيث تشكلت عينة 55411المجتمع من جميع معلمات المرحلة االبتدائية في المدارس الحكومية في مدينة الرياض )

 ( معلمة.273الدراسة من )

أن المعلمات موافقات بدرجة كبيرة على فاعلية دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي  وكان من أبرز نتائج الدراسة: 

تقديم المدرسة برامج إثرائية للتعريف بالمناطق التاريخية واألثرية في لدى التلميذات بمدينة الرياض، والتي كان من أبرزها: 

المعوقات التي تحد من نشر الوعي السياحي لدى التلميذات  كبيرة علىأن المعلمات موافقات بدرجة ، المملكة العربية السعودية

اركات المشأن ، في مدينة الرياض، والتي كان من أبرزها: قلق إدارة المدرسة من تحمل مسؤولية التلميذات في الرحالت الخارجية

ي نشر الوعي السياحي لدى التلميذات، والتفي الدراسة موافقات بدرجة كبيرة جداً على المقترحات لدور المدرسة االبتدائية في 

 كان من أبرزها: إشراك األسرة في كيفية المحافظة على المتنزهات والمواقع السياحية.

والمقترحات للبحث بأن تقدم وزارة التعليم دورات تدريبية لقائدات المدارس والمعلمات عن أهمية الوعي وكان من أهم التوصيات 

تزويد مركز مصادر التعلم في المدرسة بمصادر مقروءة ومسموعة ، افي واالجتماعي واالقتصاديالسياحي، ومردودها الثق

 ومرئية تبين أهم المعالم السياحية الموجودة في المملكة.

 

 الوعي، السياحي، مدينة الرياض دور، المدرسة االبتدائية، الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

Study Object/Purpose: The study sought to identify the role of the primary schools in spreading 

tourism awareness among female students from the point of view of teachers in Riyadh city. 

Study Methodology: The study relied on the descriptive survey method, and the questionnaire was 

used to collect the information and data. 

Study Community: The community consisted of all primary school teachers in government/public 

schools in Riyadh city which is about 11,450 female teachers. The study sample consisted of 372 

female teachers. 

The most important results: The participants in the study agreed on the effectiveness of the primary 

schools’ role in spreading tourism awareness among female students in Riyadh city including: The 

school offered archaeological programs to recognize the historical and archaeological areas in 

Saudi Arabia, The participants in the study agreed on the obstacles/challenges that limit the 

dissemination of tourism awareness among the female students in Riyadh city, for example: The 

responsibility of the students on external trips, The participants in the study agreed on the 

suggestions for the role of the primary school in spreading tourism awareness among the students, 

for instance: Involve families in how to maintain parks and tourism areas. 

The most important recommendations and proposals for the research were that the Ministry of 

Education provide training courses for school leaders and teachers about the importance of tourism 

awareness and its cultural, social and economic impact. 

Providing the learning resource center in the school with reading, audio and visual resources 

showing the most important tourist attractions in the Kingdom 

Keywords: the role, Primary school, Awareness, Tourism, City of Riyadh 
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 تمهيد: .1

تُعد التربية عمليةً اجتماعيةً وعليها يتوقف رقي المجتمع، وهي طريق الحضارة والتقدم والنمو واإلعداد للحياة، والعالقة بين      

 التربية والمجتمع عالقة تأثير وتأثر.

أن للتربية دوراً مهماً في حياة المجتمعات والشعوب، فهي عماد التطور والبنيان واالزدهار، كما أنها ضرورة اجتماعية تهدف      

لتلبية احتياجات المجتمع واالهتمام بها، كما إنها أيضا ضرورة فردية من ضرورات اإلنسان، فهي تكون شخصيته وتصقل قدراته 

 (.352م، ص3131ع المحيط به بفعالية )العتيبي،وثقافته ليسهم في المجتم

كما أن نظام التعليم في كل دول العالم تُعتبر صورة لثقافة هذه الدول، لهذا نجد حرصها في تحديث وتطوير النظم التعليمية       

ثير التغيير العربية السعودية كلكل دولة بحسب إمكانياتها االقتصادية واالجتماعية والبيئية، ونجد أن النظام التعليمي في المملكة 

والتحديث والتطوير بسبب النقلة النوعية في وسائل التواصل االجتماعية، والطفرة المعلوماتية التي أحدثتها التقنية والتكنولوجيا 

 (.5م، ص3157الحديثة )أبو عراد والغفيري، 

د األجيال وركيزة أساسية في حياة كل من الناشئة ومنها وتعتبر المدرسة ثاني أهم المؤسسات التربوية بعد األسرة في إعدا     

 يكتسب الطالب المهارات التي تعنيه على التعامل مع الحياة. 

م( أن المدرسة هي الوسيلة التي اصطنعها المجتمع لنقل الحضارة ونشر الثقافة 3131وأشارت حفيظة جنيح ووريدة أغادير )    

لصحيحة، كي يكتسبوا من العادات الفكرية واالجتماعية التي ال تساعدهم فحسب على التكيف وتوجيه األبناء الوجهة االجتماعية ا

الصحيح في المجتمع، بل على التقدم بهذا المجتمع، فهي تعتبر مؤسسة تربوية مهمة نظراً لدورها الفعال في العمل الهادف والمنظم 

 تبعاً ألهداف المجتمع وفلسفته ككل. 

األدوار التربوية، وال يقتصر دورها على الدور التعليمي فقط، فهي تشارك األسرة في تنشئة الطفل، وتنمية ولها العديد من      

 م(.3131شخصيته والمساهمة في نموه على كافة المستويات المعرفية واألخالقية واالجتماعية والمهنية )سيد،

 نسان، وقيام الحضارة، وازدهار وتطور المجتمع بأكمله.ومما سبق نجد أن دور المدرسة له أهمية كبيرة في بناء اإل      

وفي اآلونة األخيرة زاد اهتمام المملكة العربية السعودية بتنمية الحركة السياحية، ونتيجة لهذا االهتمام تم اعتماد قطاعات      

م هي 3131ى أن من التزامات م، التي نصت عل3121السياحة والتراث الوطني كأحد أهم العناصر األساسية في رؤية المملكة 

مواقع التراث الوطني والعربي واإلسالمي  على إحياء موقع، والعمل 447إلى  345زيادة عدد مواقع التراث القابلة للزيارة من 

 على إرثنا العريق، وعلى الدور حياً  وتسجيلها ضمن قائمة التراث العالمي، وتمكين الجميع من الوصول إليها بوصفها شاهداً 

 فاعل والموقع البارز على خريطة الحضارة اإلنسانية.ال

 مشكلة الدراسة:. 1.1

من األهداف التي تسعى رؤية المملكة العربية السعودية لتحقيقها: حماية وتأهيل وتنمية وتوعية بمواقع التراث الوطني،      

والمحافظة على اإلرث الثقافي والتاريخي السعودي والعربي واإلسالمي، المحافظة على الهوية الوطنية، وإبرازاها والتعريف 

 مة.بها ونقلها إلى األجيال القاد
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م في مجال السياحة والتراث أن المملكة تكون وجهة المسلمين بتمكين ضيوف 3131وكذلك من مبادرات برنامج التحول الوطني 

الرحمن من أداء فريضة الحج والعمرة والزيارة بكل يسر، وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية، أيضا برنامج خادم الحرمين 

 .ه(5441وزارة السياحة، الحضاري، وتطوير الُعال وتطوير جزر فرسان وتطوير مدينة عكاظ ) الشريفين للعناية بالتراث

م( إلى أن الوعي بأهمية السياحة للوطن والمواطن 3152وتشير خطة التنمية التاسعة في موقع وزارة االقتصاد والتخطيط )     

يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه تنمية السياحة بالمملكة،  دون مستوى الطموحات، لذا فإن نشر الوعي السياحي بين المواطنين

وهو ما يتطلب إعداد برامج توعوية ونشرها بين الفئات المختلفة من المواطنين في جميع مناطق المملكة. ومن أهداف الخطة 

ئة وترشيد للدولة والمحافظة على البيتعزيز وعي المواطنين بأهمية السياحة كأداة الستثمار الموارد الثقافية والتاريخية التراثية 

 استخدامات المياه والطاقة في المرافق السياحية.

م( على التركيز على نشر ثقافة السياحة الداخلية، والحفاظ على الموروث الثقافي، بينما 3152وتوصي دراسة الحاسي )     

ارة التعليم والهيئة العامة للسياحة واآلثار لتطوير م( بالعمل على زيادة التعاون بين وز3152أكدت دراسة عائشة المطيري )

الخطط السياحية وتنسيق الجهود المشتركة والعمل سوياً على تفعيل دور المدراس، وتشجيع مبادراتها اإليجابية لإلسهام في 

 االرتقاء بالسياحة في المملكة العربية السعودية ودعمها مادياً ومعنوياً.

م( بضرورة االهتمام بقضايا التعليم السياحي والعمل على نشر الوعي السياحي بين 3112ي ميخائيل)وتشير دراسة إمل         

األفراد سيسهم بشكل إيجابي في االرتقاء بمستوى معيشتهم بصورة غير مباشرة وذلك من خالل تحقيق التنمية السياحية، وما 

م( أن واقع دور المدرسة الثانوية في تنمية 3154مطيري )يترتب عليها من زيادة الدخل القومي، وتوصلت دراسة عائشة ال

 الوعي السياحي لدى طالبها بمحافظة المذنب من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة منخفض بشكل عام.

م( إلى تدعيم دور األسرة في غرس السلوك السياحي والثقافة السياحية لدى األبناء، وتوصلت 3131وأوصت دراسة عيادة )      

م( إلى ضعف دور المعلم في تحقيق الوعي السياحي لدى تالميذ التعليم االبتدائي بأسوان ووجود 3135ة سارة رزيقي )دراس

الكثير من المعوقات التي تحول دون قيام المعلم بدوره في تنمية الوعي السياحي لدى التالميذ، كذلك كشفت أن من أهم معوقات 

دائية هو النقص الكبير في الكادر البشرى المتخصص والمؤهل والقادر على إعداد تنمية الوعي السياحي في المدارس االبت

 البرامج التدريبية الالزمة لتنمية الوعي السياحي.

وتورد الباحثة أنه بنشر هذا الوعي السياحي الدراسة الحالية ألكبر شريحة في المجتمع وهي تلميذات المراحل التعليمية       

المرحلة االبتدائية حتى ينشأ لدينا جيل واعي ومسؤول ومدرك لثقافة وحضارة وتطور بلده ومحافظ على المختلفة ابتداء من 

بتدائية دور المدرسة االالبيئة التراثية للوصول إلى مستقبل مزهر ومجتمع راقي وواعي، وتأتي الدراسة الحالية للتعرف على 

 المعلمات بمدينة الرياض.عي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر في نشر الو

 أسئلة الدراسة: .1.1

لميذات عي السياحي لدى التدور المدرسة االبتدائية في نشر الوما تسعى الدراسة إلى اإلجابة على السؤال الرئيس اآلتي:      

 من وجهة نظر المعلمات بمدينة الرياض؟

 وينبثق منه عدة أسئلة فرعية هي:     

 عي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر المعلمات بمدينة الرياض؟االبتدائية في نشر الودور المدرسة ما واقع  -5
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عي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر المعلمات دور المدرسة االبتدائية في نشر الوما المعوقات التي تحد من  -3

 بمدينة الرياض؟

ي لدى التلميذات من وجهة نظر المعلمات بمدينة عي السياحدور المدرسة االبتدائية في نشر الوما المقترحات ل -2

 الرياض؟

 أهداف الدراسة:. 1.1

عي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر دور المدرسة االبتدائية في نشر الوالهدف الرئيسي للدراسة هو: التعرف على      

 .المعلمات بمدينة الرياض

 وللوصول إلى هذا الهدف الرئيس سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف الفرعية التالية:     

 عي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر المعلمات بمدينة الرياض.دور المدرسة االبتدائية في نشر الوتوضيح واقع  -5

احي لدى التلميذات من وجهة نظر عي السيدور المدرسة االبتدائية في نشر الو الكشف عن المعوقات التي تحد من -3

 المعلمات بمدينة الرياض.

عي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر المعلمات بمدينة المدرسة االبتدائية في نشر الو تقديم بعض المقترحات لدور -2

 الرياض.

 الدراسة: أهمية. 1.1

 تتجلَّى أهمية الدراسة من خالل ما يلي:     

 تنُبع األهميةُ النظرية لهذه الدراسة من عدَّة أمور، لعلَّ من أهمها:األهمية النظرية: -أ     

قد تساهم الدراسة في إثراء المكتبة التربوية بمعرفة علمية جديدة، وذلك بالكتابة والدراسة في موضوع الوعي السياحي، -5     

 وأساليب نشرها لدى التلميذات من وجهة نظر المعلمات.

تتناول الدراسة الحالية موضوعاً مهماَ وهو دور المدرسة في نشر الوعي السياحي، وتبصير التلميذات في معرفة مقومات -3     

 الوطن وثرواته للحفاظ عليها، وبذلك سيخرج لنا جيٌل ومجتمٌع مسئوٌل وواع.

ة االبتدائية باعتبارها مرحلة األساس لجميع مراحل تنبع أهمية الدراسة من أهمية المرحلة العمرية التي تعني بها المدرس-2     

 التعليم التالية لها، وهي مرحلة التكوين الفكري واالجتماعي والشخصي والمهارى والمعلوماتي للتلميذة.

 تتَّضح األهمية التطبيقية للدراسة من خالل ما يلي: األهمية التطبيقية: -ب     

 المعوقات التي تقابل المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي.قد يساهم هذا البحث في الكشف عن  -5

 المأمول أن تسهم هذه الدراسة في تضمين الوعي السياحي لألنشطة المدرسية والرحالت التعليمية. من -3

تيعابه، سقد تستفاد من نتائج هذه الدراسة وزارة التعليم والمدراس في تسهيل نشر الوعي السياحي بين التلميذات، وفهمه وا -2

 وبالتالي يتم تطبيقه وانتشاره بين افراد المجتمع.

في نشر الوعي السياحي بعد  3121من المتوقع أن تساعد هذه الدراسة المعلمات في تحقيق توصيات رؤية المملكة  -4

ي حتشخيص واقع الحال لدور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي، والكشف عن نواحي القوة لتعزيزها، ونوا

 الضعف لدعمها.
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المأمول أن تساهم هذه الدراسة في نشر بعض المهارات التي تساعد التلميذات في معرفة الوعي السياحي من خالل  من -1     

 االنتماء للوطن، واالعتزاز بالمعالم السياحية الموجودة، والمحافظة على المعالم البيئية وعلى اآلثار، واحترام القيم والعادات.

 حدود الدراسة:. 1.1

 التزمت الدراسةُ بالحدود التالية:     

 المدارس االبتدائية الحكومية للبنات في مدينة الرياض اقتصرت الدراسةُ علىالحدود المكانية: -أ     

 هـ5442: تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الدراسي األول الحدود الزمانية-ب     

دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى ود الدراسة الموضوعية على واقع اقتصرت حدالحدود الموضوعية: -ج     

، والكشف عن المعوقات التي تحد من دور المدرسة في نشر الوعي السياحي، وتقديم المقترحات لدور المدرسة في نشر التلميذات

 الوعي السياحي لدى التلميذات. 

 مصطلحات الدراسة:. 1.1

 (.172م، ص3117:" الحركة وعودة الشيء إلى ما كان عليه" )الهواري،لغة الدور -أ     

هو مجموعة من المسؤوليات، واألنشطة، والصالحيات الممنوحة لشخص أو فريق، ويمكن لشخص أو  الدور اصطالحاً:     

 م(.3151فريق أن يكون له عدة أدوار )قاموس المعاني،

م، 3151ي الجماعة والدور الذي يلعبه الفرد في جماعات، أو موقف اجتماعي" )الشرجبي،ويعرفه رويتر بأنه" وظيفة الفرد ف     

 .(522ص

 (.274م، ص5292،"الفهم وسالمة اإلدراك" )المعجم الوجيزالوعي لغةً:  -ب     

وما بها من مناطق  م( بأنه: " فهم الطالب وإدراكه وتقديره للبيئة المحيطة به3112) إملي ميخائيل عرفتالوعي اصطالحاً:      

 .(513وإمكانيات مختلفة وقدرته على التكيف معها والمحافظة عليها فيصبح وجوده فيها وجوداً واعيًا" )ص

 (.919م، ص3117التنقل من بلد إلى بلد طالبا التنزه أو االستطالع " )الهواري،  السياحة لغةً:"     

اط يقوم به فرد أو مجموعة أفراد يحدث عنه انتقال من مكان إلى آخر م( هو نش3151) ويعرف غضبان السياحة اصطالحاً:     

أو بلد إلى آخر بغرض أداء مهمة معينة أو زيارة مكان معين أو عدة أماكن أو بغرض الترفيه، وينتج عنه االطالع على حضارات 

 .(21وثقافات أخرى وإضافة معلومات ومشاهدات عديدة، وااللتقاء بشعوب جنسيات متعددة )ص

م("إدراك التالميذ وإحساسهم بأهمية السياحة كثروة قومية يجب المحافظة 3151) يعرفه أبو درب الوعي السياحي اصطالحاً:     

 (.91عليها، والوسائل التي يمكن من خاللها تنمية السياحة" )ص

الوعي السياحي وفهمه لدى التلميذات منذ نشر التعريف اإلجرائي لدور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي بأنه:      

الصغر من خالل التوجيهات واإلرشادات واألعمال واألنشطة )الصفية ولالصفيه( لتنشئة جيل واعي ومحافظ على تراثه ومعالمه 

 االثرية واثراء معرفتهم بالمعالم السياحية والتراثية في المملكة العربية السعودية.
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 والدراسات السابقةاإلطار النظري . 1

 اإلطار النظري:. 1.1

 المبحث األول: الوعي السياحي:

 مفهوم الوعي السياحي:

يشكل الوعي السياحي لتلميذات أهمية كبيرة في تنمية المجتمع وتقدمه وازدهاره، ولقد تعددت التعاريف التي تناولت هذا      

 ث فيها.المفهوم وتنوعت باختالف وجهات النظر إليها ومجاالت البح

م("أنه أحد فروع الوعي االجتماعي ألن اإلحاطة بكل الواقع المحيط باإلنسان والمجتمع والطبيعة هو 3151) ويرى السيسي     

هدف نشاط السياحة ومن ثم فإن تنمية الوعي االجتماعي من خالل التعريف بهذه المواقع من خالل الرحالت والزيارات سوف 

 (.525)ص السياحي لدى أفراد المجتمع، مما يجعلهم يتعرفون على قيمة ما يحيط بهم" تؤدي حتما إلى تنمية الوعي

م( بأنه إدراك الطالب ألهمية السياحة القائم على اإلحساس، واإللمام باإلمكانات والمناطق 3152) وعَّرفته عائشة المطيري     

 ت وقيم واتجاهات جيدة للتعامل مع السائحين، والتي تتيح لهمالسياحية بالمملكة العربية السعودية، واكتسابهم لمهارات وسلوكيا

 (.123المشاركة بفاعلية في أوضاع مجتمعهم ومشكالته، والعمل على حلها من أجل تطوير المجتمع وتنمية )ص

جوانب  م( بأنه "درجة إدراك تلميذ المرحلة االبتدائية ألهمية السياحة وأثارها في مختلف3135) وذكرت سارة رزيقي     

 المجتمع االجتماعية واالقتصادية والثقافية وغيرها". 

م( في تعريفها للوعي السياحي أنه: امتالك الطفل للمعلومات والمهارات واالتجاهات 3152بينما تطرقت سحر بكر )     

 والسلوكيات اإليجابية نحو السياحة.

ه لبيئته المحيطة بها وما بها من أماكن مختلفة وقدرته على التكيف م( أنه "فهم الطفل وإدراكه وتقدير3112) وعرفته إملي ميخائيل

 معها والمحافظة عليها فيصبح وجوده فيها وجودا واعياً".

م( بأنه إدراك قائم على اإلحساس باألماكن السياحية في البالد، وأهميتها االجتماعية واالقتصادية 3112وأشار له مغراوي )     

 (. 517لتربوية، للمساهمة في تنميتها، ومعالجة المشكالت التي تواجه الحركة السياحية )صوالسياسية والثقافية وا

م( في تعريف الوعي السياحي أنه إدراك المدرسين لكافة المعارف المتعلقة باألبعاد السياحية التي تزودهم 3151) وذكر عراد     

معرفة المعالم السياحية وأنواعها المختلفة كالسياحة الدينية بقدر من المعارف واالتجاهات والمهارات، والتي تساعدهم في 

 (.7والترفيهية واألثرية )ص

م( أنه المعرفة واإلدراك ألهمية إيجاد البيئة الحاضنة الواعية بالقيمة المترتبة جراء زيادة الوعي 3159) وعرفه الرفاعي    

، واإلرث التاريخي والحضاري للدولة، ألهميته في تحقيق أهداف السياحي فيها، والقدرة على تحسين الصورة السياحية للمعالم

 (.51اقتصاديه واجتماعية )ص

بأنه محصلة معرفة األفراد وآرائهم، واتجاهاتهم وسلوكهم تجاه الواقع السياحي بشكل مباشر  م(3114فيما يعرف الزيعلي )     

التعامل مع السياح والمنشآت السياحية والقدرة على مواجهة  أو غير مباشر، ويشمل اإلدراك القائم على المعرفة بضرورة حسن

 المشكالت السياحية وكذلك حسن التصرف في المواقف المختلفة المتعلقة بالسياحة،
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وتتكون المحصلة السابقة من خالل مجموعة من المعطيات تؤثر في سلوك األفراد ومواقفهم كما تتأثر بها في نفس الوقت، كما  

 (.95لسياحي مجموعة التعاليم واآلراء والمعارف المتعلقة بالسياحة داخلياً وخارجياً )صيتضمن الوعي ا

ومما سبق يمكن مالحظة أن اغلب التعريفات ركزت على الجانب الوجداني، وبعضها ركزت على الجانب المعرفي، والبعض      

على الجانب المهارى، ومنها ما جمعت جميع الجوانب، وأجمعت كل التعريفات بأن غاية الوعي السياحي هو إدراك الفرد لمقومات 

عليها من خالل اكتساب المهارات والسلوكيات الجيدة لبيئته المحيطة به، حيث أن الدراسة السياحة في بلده، وكيفية المحافظة 

نشر الوعي السياحي وفهمه لدى التلميذات منذ الصغر من خالل  الحالية عرفت الوعي السياحي لتلميذات المرحلة االبتدائية بأنه:

الالصفيه( لتنشئة جيل واعي ومحافظ على تراثه ومعالمه االثرية، واألنشطة )الصفية و  التوجيهات، واإلرشادات واألعمال،

 واثراء معرفتهم بالمعالم السياحية والتراثية في المملكة العربية السعودية.

 أهمية الوعي السياحي:

الفعالة  يجابيةإن إيجاد وعي سياحي لدى التلميذات يحقق لنا تنمية شاملة للمجتمع في تقدمه وتطوره، من خالل المشاركة اإل    

 للبلد.

م( أن االهتمام بالوعي السياحي يرجع إلى حدوث مجموعة من التغيرات على الصعيد المحلي في تنوع 3152) ذكر النقاش     

السياحة وتطورها تطوراً مذهالً، وأصبحت في العصر الحاضر صناعة هامة من صناعات المستقبل توضع لها الخطط والبرامج، 

 (.221ال والميزانيات )صوترصد لها األمو

م( أن بعض األفراد ليس لديهم تصورات عن ماهية السياحة، وأهميتها اقتصادياً وإعالمياً وحضارياً 3114فيما أشار الزيعلي )     

 (.91وثقافياً، وقد يؤدي غياب الوعي بالسياحة وأهميتها إلى حدوث أضرار باقتصاد الدولة وسمعتها )ص

وعي السياحي يعتبر شرط لنجاح النشاط السياحي في أي بلد، فالتلميذة بالمدرسة في حاجٍة دائمة إلى من وبذلك فإن نشر ال     

يشرح لها تاريخ وحضارة وثقافة وآثار المكان السياحي، فهي تتطلع دائماً إلى معرفة األصل التاريخي لكل ما تشاهده من معالم 

ها أعظم الحضارات اإلنسانية القديمة والحضارة اإلسالمية ومركز ومهبط وخاصة في البالد التي ولدت في ،تاريخية وسياحية

الديانات السماوية الرئيسية، فالتاريخ القديم والتاريخ اإلسالمي وما خلفه اإلنسان من المواقع األثرية والمدن والمعالم الثقافية 

 (.34م،ص 3131والتاريخية والموروث الحضاري البد من معرفتها والتوعية فيها )الحديثي،

( بأن الوعي السياحي 19، ص3157حكيمة وحياة حراث )(، ونعيمي 342-521م، ص ص 3131وقد أشار كل من بظاظو )      

له أهمية كبيرة في تدعيم مفاهيم السياحة في المملكة العربية السعودية، والتعامل مع ضيوف وسياح البلد بالصدق واألدب إلعطاء 

هله بشكل عام، وهناك بعض من أبناء المجتمع من ينظر إلى السائح كفرد غريب ومختلف عن مجتمعه انطباع حسن عن البلد وأ

 إما من الناحية الثقافية أو الدينية، لذا يظهر في بعض األحيان من األطفال سلوك عدائي تجاه السائح في المواقع السياحية.

 وتكمن أهمية الوعي السياحي لدى التلميذات في أنها:     

 ضرورة مهمة في كيفية تهيئة التلميذات للتعامل مع السياح بإيجابية وسلوك حضاري يعكس طبيعة المجتمع السعودي. -5

تساعد في تعزيز االنتماء الوطني السعودي، من خالل االعتزاز بالمقومات السياحية، ومظاهر الحضارة، والمواقع  -3

 العربية السعودية.األثرية، والمحافظة على الثروات السياحية في المملكة 

 تشجيع مبدأ احترام وفهم وقبول األخرين على اختالف أديناهم وثقافتهم.  -2
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( بأن أهمية الوعي السياحي تجعل التلميذات 542م، ص3151( والهياجي )172م، ص3152واتفقا كل من عائشة المطيري )     

 خالل زرع الثقافة السياحية في أذهان التلميذات بتثقيفهمأكثر قدرة على فهم واختالف الثقافات وعادات وتقاليد السائحين، من 

 تاريخيا وأثريا وحضارياً، مما يسهم في مواجهة المشكالت وتقديم الحلول الواعية لها.

م( إلى أن فكرة االهتمام بنشر الوعي السياحي لدى التلميذات له ثمار كبيرة في تأكيد الهوية 3152وأشارت سحر بكر )     

وتنمية الفكر والمعرفة من خالل تزويدهم بالمهارات واالتجاهات في حماية البيئة، والمحافظة على الحياة الطبيعية وذلك الثقافية، 

إلعداد جيل على مستوى عالي من الكفاءة الحياتية، والوصول إلى مستوى مرتفع من الوعي السياحي، حيث أنهم سينقلون خبراتهم 

 تهم، بما يخدم إثراء وزيادة الوعي السياحي المجتمعي مستقبالً.في مجال السياحة إلى أسرهم وبيئا

( على تعميق مفهوم الوعي السياحي، وأن يكون بالممارسة الفعلية والعملية للتلميذة، من 527م، ص3151وقد أكد السيسي )     

 ناخ السياحة.خالل االطالع على األماكن واألنشطة السياحية واالستمتاع بها، فيجب أن تعيش التلميذة م

ومن خالل ما سبق نستنتج أن أهمية الوعي السياحي لدى التلميذات ينمي روح المسؤولية نحو حماية الوطن، واالعتزاز      

 بالثروات الموجودة في البالد، وكيفية المحافظة عليها، والتعرف على الثقافات المختلفة، وطريقة التعامل بشكل الئق مع السائحين.

 لوعي السياحيمكونات ا -1

يتكون الوعي السياحي من عدة مكونات وجميعها تتكامل مع بعضها البعض وتحقق السلوك اإليجابي المرغوب جيد لدى      

 تلميذات المرحلة االبتدائية.

م، 3131( وبظاظو )92-95م، ص ص 3151وقد اتفق عدد من الباحثين على هذه المكونات وهم الريامي والنبهاني والكندي )     

 ( على النحو التالي:32م، ص3154( والطوالبة )94-92م، ص ص3151( ومروة الشناوي )532ص

: يتضمن تزويد التلميذات وإكسابهم معلومات ومعارف وحقائق عن المواقع السياحية واألثرية في المكون المعرفي -5

 خرين.بوية، والتعرف على عادات وتقاليد األالمملكة العربية السعودية، وأهميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتر

إكساب التلميذات مهارات عديدة تهدف إلى تكوين وعي سياحي في أذهانهم، ويشتمل على اكتساب المكون المهارى:  -3

المهارات االجتماعية في طريقة التعامل مع اآلخرين، وتنمية مهارة التفكير ومهارة حل المشكالت ومهارة الحوار في 

 لسياحية وزوارها.المناطق ا

إكساب التلميذات واتجاهات إيجابية نحو التعامل الحسن مع السائحين، واالهتمام بالمناطق السياحية المكون الوجداني:  -2

 واألثرية، وتنمية روح الوالء واالنتماء واالعتزاز بالوطن.

إضافة إلى ذلك فأنه عند اكتساب التلميذات المعارف الالزمة والمهارات المتعددة واالتجاهات الجيدة المرغوبة سوف تعود      

فائدتها ونفعها على المجتمع بالكامل، من خالل السلوك الصحيح على أرض الواقع في المحافظة على األماكن السياحية وحمايتها، 

وطبيعة البيئة التي يعيشون فيها، وكيفية التعامل مع أفراد المجتمع في مناطق المملكة العربية السعودية ومعرفة اختالفات المجتمع 

 المختلفة والقادمين من السواح األجانب من الخارج لوطننا.
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 الدراسات السابقة:. 1.1

 المحور األول: الدراسات العربية:

 مؤسسات ما قبل المدرسة في تنمية الوعي السياحي لدى طفل رياض األطفال""دور  م( بعنوان:1111دراسة سحر بكر )     

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى إدراك معلمات رياض األطفال لمفهوم الوعي السياحي، والتعرف على دور مؤسسات      

ة وقات التي تحد من ذلك وكيفيما قبل المدرسة في تنمية الوعي السياحي لدى طفل رياض األطفال، والتعرف على أبرز المع

( 511التغلب عليها، تم استخدام المنهج الوصفي المسحي، وكانت األداة المتبعة في الدراسة هي االستبانة، وبلغ عدد افراد العينة )

معلمة من معلمات رياض األطفال في محافظة دمياط، وجاءت أبرز نتائج الدراسة أن هناك وعي متوسط لدى معلمات رياض 

طفال حول بعض عناصر الوعي السياحي مثل أهمية العائد االقتصادي للسياحة على الفرد والمجتمع، وحب الرحالت وزيارة األ

األماكن التاريخية، ووعي ضعيف بمفهوم السياحة وأهميتها، ومردودها الثقافي واالجتماعي واالقتصادي، كذلك من ضمن النتائج 

يشكل خطراً على دورها في إمداد األطفال بالخلفية البيئية والسياحية والوعي بقضاياها ضعف دور مؤسسات ما قبل المدرسة مما 

 الالزمة لالنطالق للمستقبل.

"دور المدرسة الثانوية في تنمية الوعي السياحي لدى طالبها " دراسة ميدانية  م( بعنوان:1111) دراسة عايشه المطيري

 بمحافظة المذنب"

 –على واقع دور المدرسة الثانوية في تنمية الوعي السياحي لدى طالبها من خالل المناهج الدراسية هدفت الدراسة إلى الوقوف 

من وجهة نظر الطالب والمعلمين، وتقديم بعض المقترحات التي يمكن أن تسهم في  ،األنشطة المدرسية –المعلمين والمعلمات 

طالبها في المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع طبيعة المجتمع تفعيل دور المدرسة الثانوية في تنمية الوعي السياحي لدى 

(من طالب 221السعودي، تم استخدام المنهج المسحي، وكانت األداة المتبعة في الدراسة االستبانة، وكان عدد أفراد العينة )

ثانوية في تنمية الوعي السياحي لدى وطالبات ومعلمين ومعلمات، وكان من أبرز ما توصلت إليه من نتائج واقع دور المدرسة ال

 طالبها بمحافظة المذنب من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة منخفض بشكل عام.

"تطوير كتاب الجغرافيا للصف العاشر األساسي في ضوء البنية المعرفية للتربية  م( بعنوان:1111) دراسة الطوالبة     

 السياحية وقياس أثره في تنمية الوعي السياحي"

هدفت الدراسة إلى تطوير كتاب الجغرافيا للصف العاشر األساسي في ضوء البنية المعرفية للتربية السياحية، وقياس أثره في      

تنمية الوعي السياحي، تم استخدام المنهج شبه التجريبي والمنهج التحليلي والمنهج الوصفي، وكانت األداة المتبعة في الدراسة 

( طالباً وطالبة في محافظة إربد باألردن، أبرز ما توصلت إليه الدراسة وجود أثر للوحدة 522راد العينة)االختبار، وكان عدد اف

 التعليمية المقترحة في تنمية الوعي السياحي عند الطلبة.

ة دراسة م( بعنوان: "تطور السياحة في األردن دراسة الوعي السياحي لدى طلبة الجامعات األردني1111) دراسة العجلوني     

 حالة جامعة أربد األهلية وجامعة جدارا"

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توفر الوعي السياحي لدى طالب الجامعات الخاصة األردنية )جامعة أربد وجامعة      

( طالب وطالبة، 311جدرا(، وتم استخدام المنهج الوصفي، وكانت األداة المتبعة في الدراسة االستبانة، وكان عدد أفراد العينة )
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وكان من أبرز ما توصلت إليه الدراسة: إن هناك درجة عالية من الوعي السياحي نحو أهمية السياحة اآلثار االيجابية لتطور 

 السياحة في األردن.

ي ف"الوعي السياحي لدى طالب كلية السياحة: دراسة وصفية لطالب كلية السياحة  م( بعنوان:1112) دراسة إيمان عبود     

 جامعة طرطوس"

 هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توفر الوعي السياحي لدى طالب كلية السياحة في جامعة طرطوس بسوريا، وتم     

( طالب وطالبة، وكان من أبرز 11استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وكانت األداة المتبعة هي االستبانة، وكان عدد افراد العينة )

الدراسة إدراك طالب كلية السياحة من الجنسين مدى أهمية الوعي السياحي في المجاالت االقتصادية واالجتماعية ما توصلت إليه 

 والثقافية، تمتع الطالبات بمستوى وعي سياحي أكبر من الطالب الذكور.

تطبيق على مدينة "فاعلية نظم الرحالت المدرسية في تنمية الوعي السياحي بال م( بعنوان:1112) دراسة نسمة األلفي

 المنصورة"

هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الوعي السياحي، وتأثيره على الحركة السياحية، توضيح أنواع الرحالت المدرسية      

ودورها التربوي والتعليمي في تحقيق الوعي السياحي لألطفال في المرحلة االبتدائية، وقياس مدى الوعي السياحي لدى الطالب، 

( من الطالب والعاملين بمدارس 131استخدام المنهج الوصفي، وكانت األداة المتبعة هي االستبانة، وكان عدد أفراد العينة )تم 

المرحلة االبتدائية بمدينة المنصورة، أبرز ما توصلت إليه الدراسة قصور دور وزارة التربية والتعليم في تنمية الوعي السياحي 

د السياحي في خطط وبرامج الرحالت المدرسية المعدة من قبل الوزارة، وعدم اهتمام المدارس الحكومية لدى طالبها، و انعدام البع

بتقديم المعلومات السياحية لطالبها، عدم اهتمام المدارس الحكومية بالرحالت المدرسية السياحية، وعدم تخصيص الوقت الكافي 

 لها.

تالك معلمي الجغرافيا للمرحلتين األساسية والثانوية للوعي السياحي في "درجة ام م( بعنوان:1112) دراسة الرفاعي     

 محافظة أربد"

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة امتالك معلمي الجغرافيا للمرحلتين األساسية والثانوية للوعي السياحي في محافظة      

( معلماً من معلمي 95سة االستبانة، وكان عدد افاد العينة)اربد، وتم استخدام المنهج الوصفي، وكانت األداة المتبعة في الدرا

الجغرافيا للمرحلتين األساسية والثانوية في محافظة اربد، أبرز ما توصلت اليه الدراسة من نتائج أن درجة امتالك معلمي الجغرافيا 

 شكل إجمالي. للمرحلتين األساسية والثانوية للوعي السياحي جاءت بدرجة تفضيل متوسطة على األداء ب

 "دور األنشطة الطالبية في تنمية وعي طالبات الجامعة بالسياحة الداخلية" م( بعنوان:1112) دراسة خديجة الشافعي     

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور األنشطة الطالبية بجامعة الحدود الشمالية في توعية طالبات الجامعة بالسياحة الداخلية      

ربية السعودية، تم استخدام المنهج الوصفي، وكانت األداة المستخدمة في الدراسة هي االستبانة، وبلغ عدد افراد في المملكة الع

( طالبة، وجاءت أبرز النتائج إلى أن الطالبات لديهم وعي بمعالم السياحة الداخلية في المملكة وأماكنها واألوقات 371العينة)

ضحت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تكرارات استجابات العينة فيما يتعلق التي تجرى فعالياتها المختلفة كما أو

 بدور األنشطة الطالبية في تنمية الوعي كانت النتائج في صالح المجموعة األدبية،
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مجتمع لويرجع ذلك إلى اهتمامات التخصص األدبي فغالبا ما يكون اهتمام هذا التخصص في األنشطة التي ترتبط بثقافة ا 

  واآلثار والتاريخ والجغرافيا والرحالت وغيرها والتي ترتبط بشكل مباشر بالسياحة الداخلية.

 م( بعنوان: "دور معلمة رياض األطفال في تنمية الوعي السياحي لدى طفل الروضة "1112) دراسة ايناس زكى

والكشف عن واقع دور معلمة رياض ،هدفت الدراسة إلى لكشف عن أبعاد الوعي السياحي التي يجب تنميتها لطفل الروضة     

كذلك الكشف عن معوقات التي تقف أمام تنمية الوعي السياحي لطفل ،األطفال في تنمية الوعي السياحي لطفل الروضة

( معلمة رياض 511اة المتبعة في الدراسة االستبانة، وكان عدد افراد العينة )وكانت األد ،وتم استخدام المنهج الوصفي،الروضة

أطفال من روضات إدارة حلوان التعليمية، أبرز ما توصلت اليه من نتائج ضعف دور المعلمة في تحقيق الوعي السياحي لدى 

وقات تحول دون قيام المعلمة بدورها طفل الروضة، وضعف دور المعلمة في تنمية الوعي السياحي لدى طفل الروضة، وجود مع

 في تنمية الوعي السياحي لدى طفل الروضة.

"دور األنشطة الفنية في الوعي السياحي لدى طفل الروضة من  م( بعنوان:1112دراسة بدور العمرو ورجاء باحاذق )     

 وجهة نظر معلماتهم في ضوء مستوى وعيهن السياحي"

لى دور األنشطة الفنية في الوعي السياحي لدى طفل الروضة، وتم استخدام المنهج الوصفي هدفت الدراسة إلى التعرف ع     

( معلمة من معلمات رياض األطفال الحكومية 453المسحي، وكانت األداة المتبعة في الدراسة االستبانة، وكان عدد افراد العينة)

رات مفردات عينة الدراسة من المعلمات جاءت بدرجة مرتفعة من أبرز ما توصلت إليه الدراسة أن تقدي في منطقة الرياض، وكان

تجاه كل من دور األنشطة الفنية في تنمية المعرفة السياحية لدى طفل الروضة، دور األنشطة الفنية في تكوين سلوك إيجابي لدى 

 فال.طفل الروضة، بينما جاءت بدرجة مرتفعة جداً تجاه مستوى الوعي السياحي لدى معلمات رياض األط

"تصور مقترح لتفعيل الشراكة بين وزارة التعليم والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني  م( بعنوان:1111) دراسة العمير

 م"1111لتنمية التربية السياحية لطالب المرحلة الثانوية في ضوء متطلبات رؤية المملكة العربية السعودية 

تفعيل الشراكة بين وزارة التعليم والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتنمية هدفت الدراسة إلى صياغة تصور مقترح ل     

م، وتم استخدام المنهج الوصفي 3121التربية السياحية لطالب المرحلة الثانوية في ضوء متطلبات رؤية المملكة العربية السعودية 

( من المشرفين 411سة هي االستبانة، عدد افراد العينة )المسحي والمنهج الوصفي الوثائقي، وكانت األداة المتبعة في الدرا

( موظفاً من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن واقع 525التربويين و)

ما يراها ية لطالب المرحلة الثانوية كالشراكة بين وزارة التعليم والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتنمية التربية السياح

المشرفون التربويون وقادة المدارس الثانوية جاءت بدرجة متوسطة، وقد تمثلت أبرز الجوانب المتحققة في هذا المجال اشتراك 

الب للمحافظة الط الهيئة والوزارة في تنمية االنتماء للوطن والمحافظة على الهوية الثقافية و تعاون الوزارة والهيئة في تنمية وعي

 على المقدرات السياحية والتراثية من خالل إقامة الرحالت السياحية الهادفة.

 م( بعنوان: "دور معلم االبتدائي في تنمية الوعي السياحي للتالميذ في ضوء التنمية المهنية له"1111دراسة سارة رزيقي )

ية بالسياحة وأهميتها، والكشف عن أبعاد الوعي السياحي التي يجب هدفت الدراسة إلى زيادة وعي تالميذ المرحلة االبتدائ     

لغ عدد أفراد العينة وب ،وكانت األداة المتبعة في الدراسة االستبانة ،تنميتها لتالميذ المرحلة االبتدائية، وتم استخدام المنهج الوصفي

  ،معلم من إدارة ادفو التعليمية بأسوان (11)
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وجود الكثير  ،نتائج الدراسة ضعف دور المعلم في تحقيق الوعي السياحي لدى تالميذ التعليم االبتدائيمن أبرز ما توصلت إليه 

من المعوقات التي تحول دون قيام المعلم بدوره في تنمية الوعي السياحي لدى تالميذ التعليم االبتدائي، قلة االهتمام بوضع رؤية 

المدرسة الطالب على القيام برحالت لألماكن السياحية، رفض األسرة التعاون مع لتطبيق برامج التوعية بالمدرسة، وقلة تشجيع 

المدرسة، وإهمال إشراك أولياء األمور في التخطيط والتنفيذ لزيارة األماكن السياحية، وال تهتم المدرسة بعقد ندوات ومحاضرات 

 لنشر الثقافة.

على األنشطة التعليمية لتنمية الثقافة السياحية التاريخية لدى أطفال  "فاعلية برنامج قائم م( بعنوان:1111دراسة موسى )     

 "الروضة

هدفت الدراسة إلى إعداد برنامج قائم على األنشطة التعليمية لتنمية الثقافة السياحية التاريخية لدى طفل الروضة، وتم استخدام      

( طفالً وطفلة من أطفال الروضة 71الختبار، وبلغ عدد أفراد العينة )المنهج الوصفي والمنهج التجريبي، وكانت األداة المتبعة هي ا

( في مستوى الثقافة 1.15بإحدى الروضات التابعة إلدارة القاهرة، أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة)

ة السياحية ة البرنامج المقترح في تنمية الثقافالسياحية التاريخية لطفل الروضة لصالح المجموعة التجريبية، مما يشير إلى فاعلي

 التاريخية لدى طفل الروضة.

 

 المحور الثاني: الدراسات األجنبية:

م( بعنوان: "الوعي المحلي السياحي نظرة المجتمع في كاتوتورا ومحمية الملك نهال 1111)Saarinen دراسة سارينين     

 في ناميبيا"

لى الوعي السياحي المحلي و مناقشة لنظرة المجتمع في مجتمعين من مجتمعات ناميبيا كاتوتورا هدفت الدراسة إلى التعرف ع     

( 557وتم استخدام المنهج الوصفي المسحي، وكانت األداة المتبعة في الدراسة هي المقابلة، عدد افراد العينة) ومحمية الملك نهال،

ومتعلمين تعليم ابتدائي ومتوسط وثانوي وجامعي، وكان من أبرز النتائج ذكور وإناث، من أميين  ،من المجتمع من أعمار مختلفة

التي توصلت إليها الدراسة أن تسليح المجتمعات بالوعي السياحي من شأنه أن يساعدهم في أن يكونوا عمالء في النمو السياحي 

 بدال من كونهم أشخاصا عاديين في المجتمعات الريفية والمتحضرة في جنوب افريقيا.

م( بعنوان: "تحسين الوعي بالتعليم السياحي بين طالب المرحلة المتوسطة والثانوية بالمملكة 1112) Jaber دارسة جابر     

 العربية السعودية: من منظور خبراء في الدراسات االجتماعية"

المتوسطة والثانوية بالمملكة  هدفت الدراسة إلى معرفة جوانب التعليم السياحي من وجهة نظر خبراء المناهج في المدارس     

العربية السعودية، وتطوير ورفع الوعي السياحي، تم استخدام المنهج النوعي، وكانت األداة المتبعة في الدراسة هي المقابلة، عدد 

إليها  لت( من خبراء األشراف التربوي من المدارس المتوسطة والثانوية بمنطقة جازان، أبرز النتائج التي توص2افراد العينة) 

الدراسة ضعف في جوانب التعليم السياحي في المناهج التعليمية للمرحلتين المتوسطة والثانوية، ووجود ضعف في التواصل بين 

 واضعي المناهج في التعليم السعودي وخبراء الميدان في المدراس.
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الريفية: دراسة حالة من والية "مستوى وعي الطالب اتجاه السياحة  م( بعنوان:1112) Gurbuz دراسة جربوز     

 أذربيجان"

هدفت الدراسة إلى معرفة وضع السياحة الريفية في أذربيجان، ومدى تأثيرها على التطور الريفي، ومستوى وعي الطالب      

( 459راد العينة)فللسياحة الريفية، تم استخدام المنهج الوصفي المسحي، وكانت األداة المتبعة في الدراسة هي االستبانة، وبلغ عدد أ

من طالب وطالبات الجامعة، وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة انه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 

الوعي السياحي الريفي بناء على الجنس أو مستوى الدخل الشهري بينما يوجد فروق ذات داللة إحصائية في مكان السكن ووظائف 

 مهات.اإلباء واأل

 التعليق على الدراسات السابقة:

بعد استعراض الدراسات السابقة التي أجريت في المملكة العربية السعودية أو البلدان العربية والغربية يالحظ اهتمامها بالوعي      

السابقة،  الدراساتالسياحي، وبما أن الدراسة الحالية تتناول الموضوع نفسه، ولكي نبدأ من حيث انتهى اآلخرون ينبغي تحليل 

ومعرفة موقع هذا البحث من تلك الدراسات؛ وذلك من خالل إبراز نقاط االختالف واالتفاق بين تلك الدراسات والدراسة الحالية، 

وبيان أوجه االستفادة من تلك الدراسات، وماهي اإلضافة العلمية التي من الممكن أن تضيفها الدراسة الحالية إلى تلك الدراسات، 

 ك على النحو التالي:وذل

 أوجه االختالف واالتفاق مع الدراسات السابقة:

م( في الهدف من الدراسة 3154ودراسة عائشة المطيري) م(،3152اتفقت الدراسة الحالية مع كالً من: دراسة سحر بكر)     

م( في التعرف على 3151)Saarinenوهو دور المدرسة في نشر الوعي السياحي، بينما اختلفت عن دراسة كالً من سارينين

م( في تطوير كتاب الجغرافيا في ضوء البنية المعرفية للتربية 3154) الوعي السياحي لدى افراد المجتمع، ودراسة الطوالبة

م(في التعرف على 3159م(، و دراسة إيمان العبود)3152) السياحية وقياس أثره في تنمية الوعي السياحي، و دراسة العجلوني

م( فقد هدفت إلى التعرف على مفهوم الوعي السياحي 3159) و أما دراسة نسمة االلفي ،وعي السياحي لدى الطالبمدى توفر ال

في تطوير  مJaber (3159)و دور الرحالت المدرسية التربوي و التعليمي في تحقيق الوعي السياحي لألطفال، و دراسة جابر

م( في التعرف على درجة امتالك معلمي الجغرافيا 3159) الرفاعي و دراسة ،ورفع الوعي السياحي في المناهج الطالبية

م( في التعرف على دور األنشطة الطالبية في 3152للمرحلتين األساسية والثانوية للوعي السياحي، ودراسة خديجة الشافعي )

ض األطفال في تنمية الوعي م( في التعرف على دور معلمة ريا3152) توعية الطالبات بالسياحة الداخلية، ودراسة إيناس زكي

م( في التعرف على دور األنشطة الفنية في الوعي السياحي لدى طفل الروضة، ودراسة 3152) السياحي، ودراسة بدور العمرو

م( في معرفة وضع السياحة الريفية في أذربيجان، ومدى تأثيرها على التطور الريفي، ومستوى وعي 3152) Gurbuzجربوز

م( هدفت إلى زيادة وعي تالميذ المرحلة االبتدائية بالسياحة وأهميتها، ودراسة 3135) راسة سارة رزيقيالطالب للسياحة ود

م( 3135م( هفت إلى إعداد برنامج قائم على األنشطة التعليمية لتنمية الثقافة السياحية التاريخية، ودراسة العمير)3135موسى )

 احية.وزارة التعليم والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتنمية التربية السي هدفت إلى صياغة تصور مقترح لتفعيل الشراكة بين

م( في البعد المكاني؛ إذ طبقت في مدنية 3135م(، ودراسة العمير)3152وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة بدور العمرو)     

 م( في عرعر،3152ودراسة خديجة الشافعي )م( بمحافظة المذنب، 3154) الرياض، بينما طبقت دراسة عائشة المطيري
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م(، 3159) م( في ناميبيا، ودراسة نسمة األلفي3151)Saarinen  م(، ودراسة سارينين3152) وطبقت دارسة سحر بكر 

م(، ودراسة 3154) م( في مصر، وطبقت دراسة الطوالبة3135) م(، ودراسة سارة رزيقي3152) ودراسة إيناس زكي

م( في األردن، وطبقت دراس إيمان 3159) م(، ودراسة الرفاعي3152) ي جازان، ودراسة العجلونيف مJaber (3159)جابر

 م( في أذربيجان.3152) Gurbuzم( في سوريا، ودراسة جربوز3159) العبود

أما من حيث المنهج المستخدم فتتفق الدراسة الحالية مع أكثر الدراسات السابقة التي عرضت؛ إذ استخدمت أكثر الدراسات      

م( قد استخدم المنهج شبه 3154) السابقة المنهج الوصفي المسحي، فيما عدا بعض الدراسات التي اختلفت؛ فنجد دراسة الطوالبة

م( قد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي، ودراسة 3159) المنهج الوصفي، ودراسة إيمان عبودالتجريبي والمنهج التحليلي و

م( استخدم المنهج الوصفي والمنهج التجريبي، في حين 3135استخدم المنهج النوعي، ودراسة موسى ) مJaber (3159)جابر

 .م(3135نجد المنهج الوثائقي والمنهج الوصفي قد استخدم في دراسة العمير)

م(، 3152واختلفت مع دراسة سحر بكر) ،م(،3159واتفقت الدراسة الحالية من حيث عينة الدراسة مع دراسة الرفاعي)     

م( التي طبقت على أطفال الروضة، 3131) م(، ودراسة موسى3152) م(، ودراسة بدور العمرو3152) ودراسة إيناس زكي

 م(، ودراسة الطوالبة3154) المرحلة االبتدائية، أما دراسة عايشه المطيريم( طبقت على طالب 3159) ودراسة نسمة األلفي

م(، ودراسة 3159) م(، ودراسة إيمان عبود3152) م( طبقت على طالب وطالبات المرحلة الثانوية، ودراسة العجلوني3154)

ودراسة  ،مرحلة االبتدائيةم( التي طبقت على معلمات ومعلمين ال3135) م(، ودراسة سارة رزيقي3152) خديجة الشافعي

طبقت على المشرفين  م(3135) المرحلة الجامعية، ودراسة العميرم( طبقت على طالب وطالبات 3152)Gurbuzجربوز

م( طبقت على افراد المجتمع، 3151)Saarinenالتربويين والموظفين من الهيئة العامة للسياحة والتراث، ودراسة سارينين

 ( طبقت على خبراء المناهج من المشرفين.م3159) Jaber ودراسة جابر

أما من حيث أدوات الدراسة فمن المالحظ أن الدراسة الحالية اتفقت مع أكثر الدراسات السابقة في استخدام االستبانة، فيما      

 Jaberم( التي اعتمدت على االختبار أداة للدراسة، ودراسة جابر3131م(، ودراسة موسى )3154عدا دراسة الطوالبة )

 م( التي اعتمدت على المقابلة أداة للدراسة.3152)Gurbuz م(، ودراسة جربوز3151) Saarinenم(، ودراسة سارينين3159)

 

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

 استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في عدة جوانب يمكن تلخيصها في النقاط التالية:     

 الدراسة، وصياغة أهدافها وأسئلتها بطريقة علمية مبنية على خلفية نظرية ودراسات علمية سابقة.تحديد مشكلة  -5

 بناء اإلطار النظري للدراسة. -3

 مساعدة الباحثة في إعداد أداة الدارسة)االستبانة( وصياغة عباراتها بما يتناسب مع الدراسة الحالية. -2

 حصائية المالئمة لها.اختيار المنهج المناسب للدارسة، واألساليب اإل -4

 االستفادة من نتائج الدراسات السابقة في مناقشة الدراسة الحالية -1

 الرجوع إلى بعض المراجع والمصادر العلمية التي تخص موضوع الدراسة الحالية. -2
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 منهجية الدراسة وإجراءاتها. 1

 منهج الدراسة: .1.1

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي؛ لكونه المنهج األنسب لتحقيق أهداف البحث في التعرف على الدور الذي تقوم به      

م( بانه " ذلك 3152المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر المعلمات، وقد عرفه العساف )

ته استجواب جميع أفراد مجتمع البحث أو عينة كبيرة منه وذلك بهدف وصف الظاهرة المدروسة النوع من البحوث الذي يتم بواسط

 (355من حيث طبيعتها ودرجة وجودها " )ص

 مجتمع الدراسة:. 1.1

نة ييتكون مجتمع الدراسة في جميع معلمات المرحلة االبتدائية بمدارس التعليم العام الحكومي والتابعة لمكاتب وزارة التعليم بمد

 ( معلمة بموجب إحصائية اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض55411الرياض والبالغ عددهن )

 عينة الدراسة:. 1.1

اختارت الباحثة العينة من خالل الطريقة العشوائية البسيطة؛ وذلك نظراً لكبر عدد أفراد مجتمع الدراسة، وقد بلغ عدد      

( من مجتمع الدراسة، وقد حددت %2,3( معلمة من معلمات المرحلة االبتدائية في مدينة الرياض، تمثل نسبة )273المعلمات )

 ((Herbert Arkinت اركنحجم العينة وفقاً لمعادلة هيربر

 أداة الدراسة:. 1.1

بعد تحديد أهداف الدراسة ومنهجها ومجتمعها، ولإلجابة عن أسئلتها، اعتمدت االستبانة أداة للدراسة، وفيما يلي عرض      

 إلجراءات بنائها.

 بناء أداة الدراسة: -أ

بعد االطالع على األدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية، وفي ضوء معطيات الدراسة وتساؤالتها      

من ثالثة أجزاء. وفيما يلي عرض لكيفية بنائها، واإلجراءات  –في صورتها النهائية -وأهدافها، بنيت األداة )االستبانة(، وتكونت

 ها، وثباتها:المتبعة للتحقق من صدق

يحتوي على مقدمة تعريفية بأهداف الدراسة، ونوع البيانات والمعلومات التي تود الباحثة جمعها من المشاركات في  القسم األول:

 الدراسة، مع تقديم الضمان بسرية المعلومات المقدمة، والتعهد بقصر استخدامها على أغراض البحث العلمي.

سنوات الخبرة  –نات األولية الخاصة بالمشاركات في الدراسة، والمتمثلة في:) المكتب التعليمي يحتوي على البيا القسم الثاني:

 التخصص(. –المؤهل  –

( عبارة موزعة على ثالثة محاور أساسية، وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي للحصول على 21يتكون من ) القسم الثالث:

 غير موافق بشدة(.-غير موافق-محايد –موافق -فقة اآلتية: )موافق بشدةاستجابات عينة الدراسة، وفق درجات الموا

 صدق أداة الدراسة: -ب

صدق أداة الدراسة يعني التأكد من أنها تقيس ما أعدت لقياسه، كما يقصد به شمول االستبانة لكل العناصر التي تدخل في       

 مه لكل من يستخدمها.التحليل من ناحية، ووضوح عباراتها من ناحية، بحيث تكون مفهو
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 ثبات أداة الدراسة:

( Cronbach's Alpha(a)تم التحقق من ثبات أداة الدراسة من خالل استخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ )معادلة ألفا كرونباخ     

 ( قيم معامالت الثبات ألفاكرونباخ لكل محور من محاور االستبانة.2-2ويوضح الجدول )

 الدراسة: إجراءات تطبيق. 1.1

موجه إلى  ،(1طلب خطاب تسهيل مهمة باحث لتطبيق االستبانة، من وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي )ملحق رقم -5    

إدارة التخطيط والمعلومات بإدارة التعليم في منطقة الرياض، وطلب خطاب تسهيل مهمة باحث موجه إلى إدارة تقنية المعلومات 

 .(2ك لنشر االستبانة )ملحق رقم في وزارة التعليم؛ وذل

( استبانة إلكترونية عن طريق وزارة التعليم، متمثلة في إدارة تقنية المعلومات على معلمات المدارس االبتدائية 273توزيع ) -3    

 الحكومية في الرياض.

 وصول االستجابات من العينة. -2   

 ومالءمتها للتحليل.مراجعة االستبانات، والتأكد من صالحيتها،  -4   
 

 أساليب المعالجة اإلحصائية:. 1.1

 لتحقيق أهداف البحث، تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:     

 ( لحساب حجم العينة.Herbart-Arken Equationمعادلة هيربرت آركن ) -5

 ألداة البحث.( لحساب االتساق الداخلي Person Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) -3

( لقياس ثبات أداة Spearman-Brown(، ومعادلة سبيرمان براون )Alpha Cronpachمعامل ألفا كرونباخ ) -2

 البحث. 

(، St-Deviations(، واالنحرافات المعيارية )Frequencies(، والتكرارات )Meansالمتوسطات الحسابية ) -4

لمدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات من (، وذلك لمعرفة واقع دور اPercent'sوالنسب المئوية )

وجهة نظر العينة، والكشف عن المعوقات التي تحد من دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات، 

 ومعرفة المقترحات لدور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات.

 

 ة ومناقشتها وتفسيرهانتائج الدراس. 1

عي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر المعلمات دور المدرسة االبتدائية في نشر الوأوالً: إجابة السؤال األول: ما واقع   

 بمدينة الرياض؟

وللتعرف على واقع دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر المعلمات بمدينة 

الرياض ُحسبت التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب الستجابات المشاركات 

في الدراسة على عبارات دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى تلميذات المرحلة االبتدائية، وجاءت النتائج كما 

 يلي:
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نسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة حيال: واقع ( التكرارات وال1-1جدول )

 دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر المعلمات بمدينة الرياض

 م

 
 العبارات

 درجة الموافقة التكرار

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 النسبة الرتبة

% 

موفق 

 بشدة
 محايد موفق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

5 

 برامج المدرسة تقدم

 للتعريف إثرائية

 التاريخية بالمناطق

 المملكة في واألثرية

 السعودية العربية

 55 32 52 544 571 ك

4,35 1,227 5 

% 47 29,7 1,5 2,3 2 

3 

 المقررات تتضمن

 التعريف الدراسية

 للسياحة 2030 برؤية

 المملكة في

 

 3 54 42 529 541 ك

4,59 1.931 3 

% 22 41,3 55,2 2,9 1.1 

2 

 المسرح المدرسة تفعل

 كيفية في المدرسي

 البيئة على المحافظة

 السياحية واألماكن

 51 33 32 513 512 ك

4,51 1,293 2 

% 43,7 41,2 7,9 1,2 3,7 

4 

 اإلذاعة برامج تهتم

 بتوعية المدرسية

 بالسلوكيات التلميذات

 السليمة السياحية

 9 31 21 542 511 ك

4,53 1.291 4 

% 45,7 41,5 2,4 2,7 3,3 

1 

 في المدرسة تشارك

 تعبر فنية لوحات تقديم

 في السياحية المعالم عن

 المملكة

 9 32 37 591 524 ك

4,51 1.225 1 

% 22 49,4 7,2 2,3 3,3 

 2 5,114 4,14 55 24 25 542 547 ك 2
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 لوحات المدرسة تضع

 الوعي لنشر إرشادية

 التلميذات لدى السياحي

% 22,1 41.5 9,2 2,5 2 

7 

 الرحالت المدرسة تنظم

 للمواقع المدرسية

 السياحية

 33 25 22 515 523 ك

2.25 5,533 7 
% 21,1 41,2 2,7 9,2 1,2 

9 

 مصادر مركز يحتوي

 مصادر على التعلم

 معلومات فيها متنوعة

 االطالع يمكن سياحية

 عليها

 2,25 53 24 42 523 559 ك

5,532 9 

% 23 29,3 51,5 51,9 4  

2 

 منُشورات المدرسة تعد

 برامج بأهم تعريفية

 السياحة وزارة

 52 25 43 571 552 ك

2,21 5,122 2 

% 21,4 41,7 55,2 9,2 4,2 

51 

 ورش المدرسة تعقد

 الوعي حول عمل

 مدينة في السياحي

 الرياض

 51 41 12 543 552 ك

2,92 5,552 51 

% 23 29,3 51,5 51.9 4 

  5.55 2.25 المتوسط الحسابي العام

 

ثانياً: إجابة السؤال الثاني: ما المعوقات التي تحد من دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات من وجهة 

 المعلمات بمدينة الرياض؟نظر 

وللتعرف على المعوقات التي تحد من دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر 

المعلمات بمدينة الرياض ُحسبت التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب الستجابات 

 الدراسة على عبارات المعوقات، وجاءت النتائج كما يلي: المشاركات في
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( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة حيال: 1-1جدول )

المعلمات بمدينة المعوقات التي تحد من دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر 

 الرياض

 م

 
 العبارات

 درجة الموافقة التكرار

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 النسبة الرتبة

% 

موفق 

 بشدة
 محايد موفق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

5 

 تحمل من المدرسة قلق

 في التلميذات مسؤولية

 الخارجية الرحالت

 2 25 27 525 571 ك

4,57 1,229 5 

% 41,7 21,3 2,2 9,2 1,9 

3 
 نقل وسائل توافر قلة

 للتلميذات

 2 22 12 522 547 ك

4,11 1.293 3 

% 22,1 22,2 54,3 9,2 1.9 

2 

 الميزانية انخفاض

 األنشطة لتنفيذ المخصصة

 المدرسية

 4 25 19 537 513 ك

4,11 1,227 2 

% 41,2 24,5 51,2 9,2 5,5 

4 

 متفرغة معلمة وجود قلة

 الطالبية لألنشطة

 التوعوية والبرامج

 7 42 45 553 522 ك

4,15 5,55 4 

% 42,9 21,5 55 52,3 5,2 

1 

 التي التعليمية الوسائل قلة

 الوعي نشر في تساعد

 السياحي

 2 41 25 525 514 ك

2,91 5 1 

% 39 42,2 52,4 51,9 5,2 

2 
 عرض أجهزة وجود قلة

 عرض في تساعد متطورة
 2 5,124 2,95 2 19 12 527 559 ك
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 األماكن عن وثائقية أفالم

 في والتراثية التاريخية

 المملكة

% 25,7 22,9 54,3 51,2 5,2 

7 

 مواقع دور ضعف

 شبكات على المدرسة

 االجتماعي التواصل

 الوعي تشكيل في تساعد

 والتعريف السياحي

 واألنشطة بالبرامج

 الهادفة السياحية

 1 14 72 542 25 ك

2,75 5,124 7 

% 34,1 22,3 31,4 54,1 5,2 

9 

 السياحية الموضوعات قلة

 األنشطة في التوعوية

 .المختلفة المدرسية

 2 17 12 595 71 ك

2,71 5,112 9 

% 31,3 49,7 54,3 51,2 5,2 

2 

 للرحالت األسر معارضة

 لألماكن المدرسية

 واألثرية التاريخية

 7 14 97 522 91 ك

2,21 5,141 2 

% 33,9 27,4 32,4 54,1 5,2 

51 

 اإلدارة اهتمام ضعف

 الوعي بنشر المدرسية

 التلميذات لدى السياحي

 52 73 77 524 72 ك

2,15 5,533 51 

% 31,4 22 31,7 52,4 2,1 

  5.122 2,91 المتوسط الحسابي العام

 

لدور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر ثالثاً: إجابة السؤال الثالث: ما المقترحات 

 المعلمات بمدينة الرياض؟

وللتعرف على المقترحات لدور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر المعلمات 

لحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب الستجابات بمدينة الرياض ُحسبت التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات ا

 المشاركات في الدراسة على عبارات المقترحات، وجاءت النتائج كما يلي:
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( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة حيال: 1-1جدول )

 وجهة نظر المعلمات بمدينة الرياضنشر الوعي السياحي لدى التلميذات من مقترحات لدور المدرسة االبتدائية في 

 م

 
 العبارات

 درجة الموافقة التكرار

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 النسبة الرتبة

% 

موفق 

 بشدة
 محايد موفق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

5 

 كيفية في األسرة إشراك

 المنتزهات على المحافظة

 السياحية والمواقع

 5 2 55 542 319 ك

4,42 1,222 5 

% 11,2 22,3 2 5,2 1,2 

3 

 مصادر مركز استثمار

 مصادر وضع في التعلم

 السياحية المعالم أهم تبين

 المملكة في الموجودة

 5 4 33 572 573 ك

4,27 1,275 3 

% 42,3 42,1 1,2 5,5 1.2 

2 

 تثقيفية معارض إقامة

 التاريخية األماكن حول

 بها والتعريف الوطنية

 5 9 33 525 591 ك

4,27 1.759 2 

% 49,4 42,2 1,2 3,3 1.2 

4 

 الدراسية المناهج ربط

 الحضاري المملكة بتراث

 بالسياحة الوعي لتعزيز

 لدى الوطني والتراث

 التلميذات

 5 1 34 529 574 ك

4,22 1.221 4 

% 42,9 41,3 2,1 5,2 1.2 

1 

 السياحة وزارة إشراك

 المدارس مع بالتنسيق

 مدرسية رحالت لتنظيم

 والمواقع المتاحف إلى

 األثرية

 2 53 37 547 592 ك

4,22 1,953 1 

% 42,3 22,1 7,2 2,3 1.9 

 2 1,721 4,37 5 53 21 573 517 ك 2
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 للرسم مسابقات إجراء

 المواقع وتصوير

 للتلميذات السياحية

% 43,3 42,3 9,5 2,3 1.2 

7 

 المدرسية اإلذاعة تضمين

 ثقافة قيم ترسخ برامج

 من اآلخرين وتقبل

 التلميذات لدى السائحين

 5 52 22 574 549 ك

4,33 1,795 7 

% 22,9 42,9 2,7 2,1 1.2 

9 

 التلميذات زيارات تكثيف

 األثرية والمواقع للمعالم

 والتاريخية

 4 54 22 521 512 ك

4,35 1,941 9 

% 45,5 44,4 2,7 2,9 5,5 

2 

 لتدريب عمل ورش تنفيذ

 مهارة على التلميذات

 مع األمثل التعامل

 داخل من السائحين

 وخارجها المملكة

 3 52 47 527 542 ك

4,57 1,952 2 

% 29,4 44,2 53,2 2,1 1.1 

51 

 تدريبية دورات تقديم

 المدارس لقائدات

 أهمية عن والمعلمات

 بالسياحة الوعي

 الثقافي ومردودها

 واالقتصادي واالجتماعي

 4 59 45 572 522 ك

4,52 1,927 51 

% 22,2 42,1 55 4,9 5,5 

  1.721 4,32 المتوسط الحسابي العام
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ملخص النتائج:. 1.1  

المعلمات بمدينة عي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر دور المدرسة االبتدائية في نشر الوواقع  -أوالً 

 :الرياض

وافقت المشاركات في الدراسة بدرجة كبيرة على فاعلية دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى 

 .(1,11من  2,25، بمتوسط قدره )التلميذات بمدينة الرياض

 ومن العبارات التي نالت أعلى موافقة ما يلي:     

 .للتعريف بالمناطق التاريخية واألثرية في المملكة العربية السعوديةتقدم المدرسة برامج إثرائية  -

 .المملكة في للسياحة (3121 (برؤية التعريف الدراسية المقررات تتضمن -

 تفعل المدرسة المسرح المدرسي في كيفية المحافظة على البيئة واألماكن السياحية. -

 :ة نظر المعلمات في مدينة الرياضبينما نالت العبارات التالية أقل درجة موافقة من وجه

 .يحتوي مركز مصادر التعلم على مصادر متنوعة فيها معلومات سياحية يمكن االطالع عليها -

 .تعد المدرسة منشورات تعريفية بأهم برامج وزارة السياحة -

 .تعقد المدرسة ورش عمل حول الوعي السياحي في مدينة الرياض -

عي السياحي لدى التلميذات من وجهة نظر المعلمات دور المدرسة االبتدائية في نشر الو المعوقات التي تحد من ثانيًا:     

 :بمدينة الرياض

المعوقات التي تحد من نشر الوعي السياحي لدى التلميذات في مدينة  وافقت المشاركات في الدراسة بدرجة كبيرة على     

 .(1,11من  2,91الرياض، بمتوسط قدره )

 التي نالت أعلى موافقة ما يلي:ومن العبارات 

 .قلق المدرسة من تحمل مسؤولية التلميذات في الرحالت الخارجية -

 .قلة توفر وسائل نقل للتلميذات -

 .انخفاض الميزانية المخصصة لتنفيذ األنشطة المدرسية -

 بينما نالت العبارات التالية أقل درجة موافقة من وجهة نظر المعلمات في مدينة الرياض:

 .لموضوعات السياحية التوعوية في األنشطة المدرسية المختلفةقلة ا -

 .معارضة األسر للرحالت المدرسية لألماكن التاريخية واألثرية -

 .ضعف اهتمام اإلدارة المدرسية بنشر الوعي السياحي لدى التلميذات -

وجهة نظر المعلمات بمدينة  عي السياحي لدى التلميذات مندور المدرسة االبتدائية في نشر الوالمقترحات ل ثالثاً:

 :الرياض

المشاركات في الدراسة بدرجة كبيرة جداً على المقترحات لدور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى وافقة      

 .(1,11من  4,32التلميذات من وجهة نظر المعلمات بمدينة الرياض، بمتوسط قدره )
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 ا يلي:ومن العبارات التي نالت أعلى موافقة م

 إشراك األسرة في كيفية المحافظة على المتنزهات والمواقع السياحية. -

 .استثمار مركز مصادر التعلم في وضع مصادر تبين أهم المعالم السياحية الموجودة في المملكة -

 .إقامة معارض تثقيفية حول األماكن التاريخية الوطنية والتعريف بها -

 درجة موافقة من وجهة نظر المعلمات في مدينة الرياض:بينما نالت العبارات التالية أقل 

 تكثيف زيارات التلميذات للمعالم والمواقع األثرية والتاريخية. -

 .تنفيذ ورش عمل لتدريب التلميذات على مهارة التعامل األمثل مع السائحين من داخل المملكة وخارجها -

ة الوعي السياحي ومردودها الثقافي واالجتماعي تقديم دورات تدريبية لقائدات المدارس والمعلمات عن أهمي -

 .واالقتصادي

 توصيات الدراسة:. 1.1

 في ضوء النتائج التي توصلت الدراسة إليها تُوصي الباحثةُ بما يلي:     

أن تقدم وزارة التعليم دورات تدريبية لقائدات المدارس والمعلمات عن أهمية الوعي السياحي، ومردودها الثقافي  -5

 اعي واالقتصادي.واالجتم

تزويد مركز مصادر التعلم في المدرسة بمصادر مقروءة ومسموعة ومرئية تبين أهم المعالم السياحية الموجودة في  -3

 المملكة.

ضرورة اهتمام المدرسة االبتدائية بوضع خطط للرحالت المدرسية وزيارة التلميذات للمعالم والمواقع األثرية  -2

 والتاريخية.

 التعليم مع شركات نقل كافية لنقل التلميذات عند الخروج للرحالت المدرسية.أن تتعاون وزارة  -4

 العمل على زيادة الموضوعات السياحية التوعوية في األنشطة المدرسية المختلفة. -1

 زيادة الميزانية المخصصة للمدرسة االبتدائية لتنفيذ األنشطة المدرسية. -2

 ل األماكن التاريخية الوطنية، والتعريف بها لدى التلميذات.أهمية تفعيل المعارض التثقيفية في المدرسة حو -7

أن تعقد المدرسة ورش عمل تدريبية للتلميذات الكتساب مهارات متعددة، ومنها طريقة التعامل األمثل مع السائحين  -9

 واحترام القيم والعادات.

 مقترحات للدراسات المستقبلية:. 1.1

 الوعي السياحي. مدى إسهام المقررات الدراسية في نشر -5

 دور الرحالت المدرسية في نشر الوعي السياحي لدى تلميذات المرحلة االبتدائية.-3

 تصور مقترح لتطوير دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي في ضوء التجارب العربية والعالمية.-2
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 المراجع. 1

 المراجع العربية:. 1.1

 ( .3152إبراهيم، محمد عباس .)اإلسكندرية: دار السياحة والموروث الحضاري دراسة في انثروبولوجيا السياحةم .

 المعرفة الجامعية 

 ( .فاعلية استخدام انموذج الفورمات لتنمية التحصيل المعرفي والوعي السياحي في 3151أبو درب، عالم علي محمد .)م

 .71-559(،72، )الجمعية التربوية للدراسات االجتماعيةمجلة الدراسات االجتماعية لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي. 

 ( .السياحة الداخلية في المملكة العربية السعودية: واقعها، أبعادها التربوية ودور بعض 5432أبو عراد، صالح بن علي .)ه

، تبوك، ذو دبي بتبوكالنادي األ ورقة مقدمة إلى ملتقى تبوك الثقافي األول، المؤسسات التربوية في تنمية الوعي السياحي.

 ه. 5432القعدة،

 ( .3157أبو عراد، صالح علي والغفيري، أحمد بن علي .)الدمام: مكتبة المتنبي  نظام التعليم في المملكة العربية السعودية.م

 للنشر والتوزيع

 ( .3151أحمد، سهير كامل.)الرياض: دار الزهراء.علم نفس المراحل العمرية م . 

  ه. مسترجع من:5441 ه(. البطاقة اإلحصائية لعام5441للتعليم بمنطقة الرياض. )اإلدارة العامة 

file:///C:/Users/lenovo/Downloads%(2)31هـ%315441لعام%31اإلحصائية%31/البطاقات 

  فاعلية نظم الرحالت المدرسية في تنمية الوعي السياحي بالتطبيق على مدينة م(. 3159صبحي حسن. )األلفي، نسمة

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة المنصورة، مصر. المنصورة.

 ( .3131بظاظو، إبراهيم .)عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.بانوراما السياحةم . 

  .دور مؤسسات ما قبل المدرسة في تنمية الوعي السياحي لدى طفل رياض األطفال.  م(.3152)بكر، سحر إبراهيم أحمد

 .152-442(،54)1 ،مجلة الطفولة والتربية

 ( .3151جريدة االقتصادية .)عيش السعودية مبادرة لتعزيز االنتماء وغرس الوطن في قلوب الشباب. مسترجع من:م 

https://www.aleqt.com/2015/04/12/article_948652.html 

 ( .3135جريدة الجزيرة.)مسترجع من:. العال رؤية طموحة تحفظ تاريخها م-https://www.al 

jazirah.com/2021/20210104/ln32.htm 

 ( .3159جريدة الوطن.)مليون لاير سنوياً. مسترجع من: 111ميزات لفرسان تحقق إيرادات بـ  2م 

https://www.alwatan.com.sa/article/380947 

 ،مجلة دراسات في العلوم اإلنسانية م( دور المدرسة واألسرة في تنمية المجتمع3131وريدة. ) جنيح، حفيظة وأغادير .

 .472-413(،1)2 ،واالجتماعية

  دور مؤسسات التعليم العالي في نشر ثقافة السياحة الداخلية والحفاظ على  م(.3152) .عبد الحميدالحاسي، أريج إبراهيم

 .554-522(،41)، واالجتماعيةمجلة الدراسات التاريخية الموروث الثقافي الليبي: تصور مقترح اإلعالم التربوي. 

 

file:///C:/Users/lenovo/Downloads/البطاقات%20الإحصائية%20لعام%201440هـ%20(3)
https://www.aleqt.com/2015/04/12/article_948652.html
https://www.al-jazirah.com/2021/20210104/ln32.htm
https://www.al-jazirah.com/2021/20210104/ln32.htm
https://www.alwatan.com.sa/article/380947
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 ( .3135الحديثي، محفوظ صالح .)ع.. عمان: دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزياإلرشاد السياحيم 

 ( .ط3151الحسن، احسان محمد )المعاصرة.  النظريات االجتماعية المتقدمة دراسة تحليلية في النظريات االجتماعية .2م

 االردن: دار وائل للنشر والتوزيع.

 ( .3151حسن، سهير أحمد محمد ومحمد، حنان سمير السيد.)اإلسكندرية: مكتبة علم نفس النمو وتطبيقاته التربوية م .

 المعرفة.بستان 

 ( .ط3152الحقيل، سليمان بن عبد الرحمن )الرياض: مطبعة  نظام وسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية..57م

 الحميضي.

 ( .بلورة الوعي السياحي كأحد السبل لتنمية السياحة المستدامة: تجربة 3157حكيمة، نعيمي وبن حراث، حياة إبراهيم .)م

 ،مخبر البحث بوادكس السياسية الصناعية وتنمية المبادالت الخارجية-بن باديس مستغانم جامعة عبد الحميد .األردن

(9،)15-72. 

 ( .3151خليفة، إيناس خليفة.)عمان: دار مجدالوي للنشر والتوزيع.مراحل النمو تطوره ورعايته م . 

 ( .دور معلم التعليم االبتدائي في تنمية ا3135رزيقي، سارة محمد عبد السميع )لوعي السياحي للتالميذ في ضوء التنمية م

 .255-322، 93،المجلة التربويةالمهنية له. 

 ( .3159الرفاعي، وائل عبد الرزاق عبد الرحمن أحمد.)درجة امتالك معلمي الجغرافيا للمرحلتين األساسية والثانوية  م

 البيت، األردن.. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة آل للوعي السياحي في محافظة أربد

 (3151الريامي، أحمد بن جمعة والنبهاني، سعود بن سليمان والكندي، عادل بن محمد .)التربية وتنمية الوعي السياحيم-

 . سلطنة عمان: مكتبة الضامري للنشر والتوزيع.المهني-السياسي

 ( .3154زاهر، تيسير علي)الترجمة والتوزيع. . دمشق: دار الماليين للطباعة والنشر و. مبادئ السياحةم 

 ( .دور معلمة رياض األطفال في تنمية الوعي السياحي لدى طفل الروضة. 3152زكى، ايناس أحمد .)مجلة دراسات في م

 .322-593(،2، )الطفولة والتربية

 (3114الزيعلي، سعيد بن أحمد بن موسى.)وديةلسعدور التربية في تنمية الوعي السياحي لدى الناشئة بالمملكة العربية ا م .

 رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان.

 ( .3152السناد، جالل غربول .)األردن: دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع. مبادئ علم االجتماع.م 

 ( .المعتقدات المعرفية ألولياء األمور حول الدور التربوي للمدرسة 3131سيد، عال عبد الرحيم أحمد )االبتدائية: دراسة م

 .125-221، 71 ،المجلة التربويةحالة. 

 ( .3151السيسي، ماهر عبد الخالق.)مجوعة النيل العربية.مبادئ السياحة. القاهرة م : 

 ( .3152الشافعي، خديجة عباس .)المجلة الدوليةدور األنشطة الطالبية في تنمية وعي طالبات الجامعة بالسياحة الداخليةم . 

 .554-45(،31علوم اإلنسانية واالجتماعية، )لآلداب وال

 ( 3151الشرجبي، نبيلة عبد الكريم .)عمان: دار األيام للنشر والتوزيع. علم النفس االجتماعي رؤية معاصرة.م 
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 ( .3151الشناوي، مروة محمود.)عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع.تنمية الوعي السياحي لدى طفل الروضة م . 

  جع مستر .هيئة السياحة تبدأ العمل على تحويل سوق عكاظ إلى مدينة سياحية ثقافية متكاملة م(.3157المدينة. )صحيفة

 / madina.com/article/531537-https://www.alمن:

 ( .3154الطوالبة، عمر ابراهيم علي.)تطوير كتاب الجغرافيا للصف العاشر األساسي في ضوء البنية المعرفية للتربية  م

 رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة اليرموك، األردن. السياحية وقياس أثره في تنمية الوعي السياحي.

 ( .3153عبد الحميد حكيم، عبد الحميد بن عبد المجيد.)للطباعة والنشر والتوزيع.القاهرة: إيتراك  نظام التعليم وسياسته. م 

 ( .3151عبد الحي، رمزي أحمد.)االردن: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.علم االجتماع التربوي م. 

 ( .3113عبد الجواد، مصطفى خلف .)القاهرة: مركز البحوث والدراسات االجتماعية.قراءات معاصرة في علم االجتماعم . 

 ( .3154عبد المعطي، منال شوقي .)اإلسكندرية: مؤسسة عالم الرياضة للنشر.في مدخل علم السياحة دراسةم . 

 ( .3159عبود، إيمان جعفر.)الوعي السياحي لدى طالب كلية السياحة: دراسة وصفية لطالب كلية السياحة في جامعة  م

 .23-42(،72)41،مجلة جامعة البعث للعلوم اإلنسانيةطرطوس. 

 ( .عم3131العتيبي، بدرية محمد مسعود .)الرياض: دار المقحم للنشر والتوزيع.لم االجتماع التربوي . 

 ( .3119عثمان، إبراهيم عيسى.)عمان: دار الشروق.النظرية المعاصرة في علم االجتماع م . 

 ( .3151عثمان، إبراهيم وساري، سالم.)القاهرة: الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات. نظريات في علم االجتماع. م 

 ( .3151عثمان، محمد سعد حامد ومحمد، نجوى إبراهيم عبد المنعم.)علم نفس النمو )الطفولة والمراهقة ومشكالتها(. م 

 الرياض: مكتبة الرشد.

 ( .تطور السياحة في األردن دراسة الوعي السياحي لدى طلبة الجامعات الخاصة 3152العجلوني، عبد هللا على قويطين .)م

 .23-49(،51، )مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية .جامعة أربد األهلية وجامعة جدارا األردنية: دراسة حالة

 ( .3153العزابي، إلهام عمران عريبي .)ليبيا: دار الحكمة.علم االجتماع السياحيم . 

 ( .م3152العمرو، بدرو عبد العزيز .)من وجهة نظر معلماتهم  دور األنشطة الفنية في الوعي السياحي لدى طفل الروضة

 .451-295(،31)2،مجلة البحث العلمي في التربيةفي ضوء مستوى وعيهن السياحي. 

 ( .3131العمير، أحمد بن حمد .)تصور مقترح لتفعيل الشراكة بين وزارة التعليم والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني م

رسالة دكتوراه م.1111ضوء متطلبات رؤية المملكة العربية السعودية لتنمية التربية السياحية لطالب المرحلة الثانوية في 

 غير منشورة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض.

 ( .درجة امتالك مدرسي مادة الجغرافيا في المرحلة المتوسطة في العراق للوعي السياحي. م3151عودة، صالح حميد .)

 ال البيت، األردن.رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 

 ( .تعزيز الثقافة السياحية لدى الطالب.3112العويسي، رجب بن علي بن عبيد .)41-27(،23، )مجلة التطوير التربوي م. 

 ( .أثر مواقع التواصل االجتماعي على تنمية الوعي السياحي لدى المجتمعات 3131عيادة، إيمان محمد منصور علي .)م

 .42-5(،31، )مجلة االستواء األفروآسيوية.

 

https://www.al-madina.com/article/531537/
https://www.al-madina.com/article/531537/
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 ( .3151غضبان، فؤاد )عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.السياحة البيئية المستدامة بين النظرية والتطبيقم . 

 ( .نظرية الدور: المفاهيم األساسية وأبعاد التحليل. 3112فشكية، عائشة .)591-512(،53) مجلة كلية اآلداب،م . 

 ( .3151قاموس المعاني .)مسترجع من: معنى )دور(.م-https://www.almaany.com/ar/dict/ar 

-ar/%D8%AF%D9%88%D8%B1

%D8%AF%D9%8E%D9%88%D9%91%D9%8E%D8%B1%D9%8E/ 

  ،يوسف محمد وأبو زيد، نيفين محمد والجعافرة، اسمى عبد الحافظ والشمالية، نسرين بهجت قطامي، نايفة محمد وقطامي

 . عمان: دار األعصار العلمي للنشر والتوزيع.نمو الطفلم(. 3157وأبو شوك، محمد إبراهيم وآخرون)

 ( .3131مرشد، عبلة .)صحيفة الوطن. مسترجع من:السياحة الداخلية ومتطلباتها التنمويةم . 

https://www.alwatan.com.sa/article/1050655 

 ( .3159المرشدي، عماد حسين عبيد .)عمان: الدار المنهجية للنشر والتوزيع.علم نفس النمو مفاهيم ونظرياتم . 

 ( .3151مرعي، توفيق والخوالدة، محمد وبلقيس، أحمد وعباس، أحمد وأبو شيحة، عيسى .)التعليم االبتدائي في الوطن م

 القاهرة: الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات. العربي.

 ( .3154المطيري، عائشة ذياب.)ة ميدانية بمحافظ دور المدرسة الثانوية في تنمية الوعي السياحي لدى طالبها: دراس م

 . رسالة ماجستير منشورة، جامعة القصيم، السعودية.المذنب

 ( .دور بعض عناصر المنظومة التعليمية في تنمية الوعي السياحي لدى طالب 3152المطيري، عائشة ذياب شياب .)م

 .251-113(،529)3مجلة التربية،المدرسة من وجهة نظرهم ومعلميهم في ضوء بعض المتغيرات. 

 م(. دار التحرير للطبع والنشر مسترجع من:  5292. )عجم الوجيزالم

https://archive.org/details/WAQ73918/73918?view=theater 

 ( .3117الهواري، صالح الدين.)الهالل للطباعة والنشر.  ، بيروت، دار ومكتبةالمعجم الوسيط المدرسي م 

 ( .الدراسات االجتماعية والوعي السياحي في عمان. 3112مغراوي، عبد المؤمن محمد عبده )552(،53، )رسالة التربيةم-

513. 

 ( .برنامج التحول الوطني 3152المملكة العربية السعودية .)مسترجع من: 3131م .

https://vro.moenergy.gov.sa/Arabic/DocLib/NTP_ar.pdf 

 ( .3152المملكة العربية السعودية.)مسترجع من:1111رؤية المملكة العربية السعودية  م. 

https://www.saudiembassy.net/sites/default/files/u66/Saudi_Vision2030_AR.pdf 

 ( .فاعلية برنامج قائم على األنشطة التعليمية لتنمية الثقافة السياحية التاريخية لدى 3135موسى، سعيد عبد المعز علي .)م

 .574-525(،41)52، والتربيةمجلة الطفولة أطفال الروضة. 

 ( .الرحالت كمدخل لتنمية الوعي السياحي لدى طفل ما قبل المدرسة. 3112ميخائيل، إملي صادق )مجلة كلية م

 .522-22(، 23)5،التربية

 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%8E%D9%88%D9%91%D9%8E%D8%B1%D9%8E/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%8E%D9%88%D9%91%D9%8E%D8%B1%D9%8E/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%8E%D9%88%D9%91%D9%8E%D8%B1%D9%8E/
https://www.alwatan.com.sa/article/1050655
https://archive.org/details/WAQ73918/73918?view=theater
https://vro.moenergy.gov.sa/Arabic/DocLib/NTP_ar.pdf
https://www.saudiembassy.net/sites/default/files/u66/Saudi_Vision2030_AR.pdf
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 ( .3152النقاش، محمد.)عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.الحفاظ على التراث العمراني في المنظور السياحي م . 

 ( .دور جامعة الملك سعود في تنمية الثقافة السياحية لدى الطالب من وجهة نظر الطالب 3151الهياجى، ياسر هاشم عماد .)م

 .525-521(،3)37،مجلة السياحة واآلثار أنفسهم.

 ( .3152وزارة االقتصاد والتخطيط.)مسترجع من:خطط التنمية التاسعة م .https://www.mep.gov.sa/ar  

 ( .5441وزارة السياحة.)مسترجع من:السعودية وجهة المسلمين. رحالت ما بعد العمرة هـ . 

es/AfterUmrahTourPro.aspxActivities/Programs/Pag-https://mt.gov.sa/Programs 

 ( .5441وزارة السياحة.)مسترجع من:مبادرات الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني هـ . 

ansformationProgram.aspxhttps://mt.gov.sa/vision2030/Pages/InitiativesNationalTr 

 ( .5441وزارة السياحة .)مسترجع من:  الهيئة السياحية لآلثاره .

m.aspxhttps://mt.gov.sa/vision2030/Pages/InitiativesNationalTransformationProgra 

 ( .3157وكالة األنباء السعودية واس.) مسترجع مبادرة التأشيرة السياحية تعزز البعد االقتصادي للسياحة في المملكة .

  https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1649147من: 
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