اسلوب اعطاء محاضرات االحصاء السياحي
عدد ساعات المحاضرات االسبوعية 2
تعطى في الساعة االولى المحاضرة النظرية
تعطى في الساعة الثانية المحاضرة العملية ( اعطاء تمرين يحل من قبل الطلبة تحريريا للكل)

(المفاهيم النظرية في علم االحصاء السياحي )
للسيياحة فيي عييالم ال ييوم اهميية اقتصييادية كبييرة سن السيام يالييوم باالنفياص لميا للحصييول عليى ال يدمات التييي
يحتاجها لو يحتاجها لشراء السلع من البلد اليي ينتاليل الييب وبييلو تكيون السيياحة مصيدرا للناليد اسجنبيي مين
هنا نرى لهمية الدراسة والبحي فيي مجيال السيياحة ويليو بعاليد المالارنيات واالحصياميات عي ن الميوارد الماليية
واعيداد السيامحين وكيفيية تاليديم ال يدمات الم تلفية للسيياا ونيرهيا مين االميور التيي تحتيا جميعهيا اليى عليم
االحصاء لكي تجعيل الدراسيات والبحيو فيي مجيال السيياحة لكثير دقية عين طرييص اسيت دام الطيرص الكميية لو
الرياضية في هيه الدراسات والبحو
نتنياول فييي هيييه المحاضيرة المفيياهيم اسساسييية المسييت دمة فيي علييم االحصيياء السيياحي والتييي تعييد اللبنيية
اسساس في فهم هيا العلم وكيفية تطبيص لساليبب الرياضية

علم االحصاء

Statistic

هيو العليم الييي يعميل عليى اسييت دام االسيلوب العلميي فييي طيرص جميع البيانييات وتبويبهيا وتل يصيها وعرضييها
و تحليلها بهدف الوصول منها الى استنتاجات وقرارات مناسبة مبنية على لسس علمية سليمة
لنواع علم اسحصاء  :يالسم علم االحصاء الى قسمين :
 1االحصياء الوصييفي  :يشيمل الطييرص االحصيامية المسييتعملة فيي وصييف مجموعية معينيية مين البيانييات
وتتضييمن هيييه الطييرص لسيياليب جمييع البيانييات وميين ثييم تبويبهييا وتنظيمهييا وعرضييها وحسيياب بعيي
المالاييس اسحصامية منها
 2االحصاء االستداللي  :وهو يشمل الطرص االحصيامية التيي تهيدف اليى ايجياد اسيتنتاجات لو اسيتدالالت
حول المصدر الي جمعت منب البيانات  ,ويالسم الى فرعين - :
ل

التالدير  :وهو الي يهتم بإيجاد قيم تالديرية لالستدالل على الاليم الحاليالية لمصدر المعلومات

ب ا تبار الفرضيات  :ويشيمل الفرضييات التيي توضيع كتفسيير لوليي للظياهرة الميراد دراسيتها للوصيول
منها الى قرار بالبولها لو رفضها

االحصاء السياحي

Tourism Statistics

هيو العلييم الييي يهييتم برصيد حركيية السييياحة الدا لييية وال ارجييية ( العا لميية ) ومحاوليية تييوفير بيانييات للدوليية
والم طط ورجال اسعمال بهييا الالطياع و وشرشيادهم اليى ال طيوات التيي يجيب لن تت يي فيي سيبيل تطيوير قطياع
السياحة

1

لنواع االحصاء السياحي :
لوال  :االحصاء السياحي العالمي ( ال ارجي )

International Tourism Statistic

يهتم بتتب ع حركية السيياحة العالميية بيين بليدان العيالم الم تلفية وتحدييد منياطص الجييب السيياحي  ,والمعلوميات
المطلوب معرفتها ( الموطن اسصلي للسام  ,الدافع  ,وسيلة النالل  ,ميدة البالياء فيي البليد  ,وسييلة االقامية ),
الخ )
فضال عن معلومات ش صية عامة ( كالجنس  ,العمر  ,المهنة ,
ثانيا  :االحصاء السياحي المحلي ( الدا لي )

Dommestic Tourism statistic

يهتم بجمع المعلومات عن حركة ابناء البلد ضمن الحدود االقليمية لبلدهم  ,ومايصرفونب من مبالغ لثناء
تمتعهم بالحصول على ال دمات السياحية

لهمية االحصاء السياحي :
يمكن اجمال لهمية االحصاء السياحي بالنالاط اآلتية - :
1

التعيرف عليى نسيبة الدييادة لو النالصيان فيي الحر كية السيياحية فيي البليد مين سينة اليى ل يرى وتحدييد
ماتتطلبب هيه الديادة لو النالصان من مستلدمات

 2تحديد نسبة التغيير في هيكل الحركة السياحية في البلد
3

التعرف على متوسط مدة اقامة السواا في البلد وحجم اسنفاص

 4دراسة الحركة الموسمية لمجموع السامحين ( الواصلين والمغادرين )
 5تحدييد اتجاهيات السيياحة فييي البليد ومعرفية لنييواع السيياحة اسكثير جيييبا واالمكانيات الواجيب توفرهييا
لتلبية متطلبات كل نوع من هيه اسنواع

لهمية االحصاء السياحي في عملية الت طيط السياحي :
اهتميت الكثييير مين الييدول يات الحضيارات واآلثييار ال اليدة والمييوارد الطبيعيية بييإجراء المسيوحات والدراسييات
الشيياملة واالقليمييية  ,والتييي دعييت الحاجيية الييى الت طيييط والدراسيية المبرمجيية  ,وميين اللهييا بييردت فكييرة (
الت طيط السياحي ) الي ل ي يعالج حاالت اصة تتدا ل فيها عواميل م تلفية مثيل الموقيع  ,المنياال  ,االسيكان
اليخ  ,واليي يسيياهم فييب م تلييف العليوم كالجغرافييية
 ,السيكان  ,الميوارد الطبيعييية  ,التنظييم  ,والسياسيية
واالقتصاد واالحصاء وعلم الجيولوجيا والسياسية والالانون  ,ايا هو عملية النظر والتنبوء للمسيتالبل مين لجيل
تحاليص التنمية التي يرجوها المجتمع فيي مجيال السيياحة كيل هييه العواميل السيابالة تحتيا اليى جميع البيانيات
عين كيل منهيا لييلو اصيب ( االحصياء السيياحي ) فيي عصيرنا الحاضير مين اسميور الضيرورية س بليد يهييتم
بدراسة وت طيط وتطوير السياحة  ,ومين دون االحصياء السيياحي ف نيب مين الصيعب رصيد حركية تيدفص السيياا
والتنبوء بما ستكون عليب عملية عدهم في المستالبل

مصادر الحصول على البيانات االحصامية ال اصة بالالطاع السياحي :
يتم الحصول على هيه البيانات من مصدرين :
1

احصاءات وبيانات عن طريص المنافي الحدودية ( البرية والبحرية والجوية )

 . 2احصاءات وبيانات عن طريص وسامل االقامة با تالف لنواعها
2

