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 عامة عن المسح خلفية .1
   لمقدمةا 1.1

حصـاءات السـياحية مـن املواضـيع احليويــة الـيت ـتم ـا الـدول نظـرا ملــا هلـا مـن أمهيـة اقتصـادية مــن تعتـرب اإل 
شــهد حيــث املســامهة يف حتســني االقتصــاد الــوطين باإلضــافة إىل آثارهــا االجتماعيــة والثقافيــة والرتبويــة. وقــد 

ي سـاهم يف إحـداث تـأثري علـى ذخالل السنوات األخرية تطـورا كبـريا األمـر الـ القطاع السياحي يف اململكة
لــذلك نفــذت دائــرة اإلحصــاءات العامــة عــرب ات العالقــة بالقطــاع الســياحي، ذتطــوير البيانــات اإلحصــائية 

ــــ ــــق بالســــياحة الوافــــدة إىل األردن وكــــذلك الســــياحة اخلارجــــة من ه (مســــوح ـالســــنوات املاضــــية مســــوحا تتعل
واسـتكماال لتـوفري قاعـدة بيانـات حديثـة ومتكاملـة حـول القطـاع  . واملغـادرين لألغـراض السـياحية)القـادمني

يعترب املسح الثاين الـذي تنفـذه الـدائرة وكـان املسـح األول مت ت الدائرة مسحا للسياحة احمللية ذالسياحي نف
خالل قيام املواطنني املقيمـني  حجم السياحة احمللية واليت تتم منهذا املسح يقيس . و 2008تنفيذه يف عام 

  ضمن احلدود السياسية للمملكة األردنية اهلامشية.خارج بيئتهم املعتادة بالسفر 

الســياحة العامــة وفــق اتفاقيــة التفــاهم بــني الــدائرة ووزارة  إلحصــاءاتاويــأيت هــذا املســح الــذي نفذتــه دائــرة 
ليـــة وحجـــم اإلنفـــاق الســـياحي احمللـــي واألغـــراض الســـياحة احملواقـــع الالزمـــة حـــول  البيانـــات ، لتـــوفريواآلثـــار

قــرارات ورامســي السياســات يف القطــاعني ملتخــذي ال ا النشــاطذالســياحية وتــوفري بعــض املؤشــرات اخلاصــة ــ
  القطاع  والنهوض به.  التطوير هذالعام واخلاص 

  أهداف المسح 2.1

  ما يلي: إىلالسياحة احمللية يهدف مسح 

ايـــات بنـــاء اجلـــداول اخلاصـــة باحلســـاب الفرعـــي للســـياحة والقيمـــة لغ بيانـــاتجانـــب مـــن التـــوفري  .1
  املضافة لقطاع السياحة.

  عدد الرحالت السياحية احمللية. توفري بيانات حول .2

 توفري بيانات حول أمناط السياحة احمللية من حيث الغرض من الزيارة ووجهات السفر املقصودة. .3

 ياح احملليني.معدالت اإلقامة واإلنفاق للستوفري بيانات حول  .4

 نوع وملكية وسائط النقل اليت يستخدمها السياح احملليني أثناء تنقالم.توفري بيانات حول  .5

 أماكن اإلقامة للسياح احملليني أثناء رحالم.توفري بيانات حول  .6

 إمجايل اإلنفاق للسياح احملليني وتوزيعه حسب أوجه اإلنفاق املختلفة.توفري بيانات حول  .7

 ت حول األنشطة السياحية املختلفة اليت ميارسها السياح احملليني أثناء رحالم.توفري بيانا .8

 رضا الزوار والسياح احملليني حول اخلدمات واملرافق السياحية. ىقياس مستو  .9
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  شمولية المسح 3.1

عينة من األسر املقيمة يف األردن موزعة على مجيع حمافظات اململكة، وغطت فرتة املسح مشل املسح 
  .31/12/2012 - 1/1/2012األسر خالل الفرتة أفراد حالت السياحية اليت قام ا الر 

 على أربع جوالت ومجع بيانات رحالت السياحة احمللية قام الباحثون بزيارة األسر الواقعة يف العينة 
  :كما يلي

  . 2012 نيسان: الرحالت اليت متت خالل األشهر من كانون الثاين إىل األوىل اجلولة

  . 2012 متوزإىل  أيارالرحالت اليت متت خالل األشهر من  :ةالثاني ولةاجل

  . 2012 تشرين أولإىل  آبحالت اليت متت خالل األشهر من الر : ةالثالثاجلولة 

  . 2012إىل كانون األول  الثاينالرحالت اليت متت خالل األشهر من تشرين  :ةالرابع اجلولة

  العينة تصميم 4.1

وذلـك  2012لعـام  العمالـة والبطالـةياحة احملليـة باسـتخدام نفـس تصـميم عينـة مسـح مت تنفيذ مسح الس
ألــا عينــة ذات حجــم كبــري نســبيا ممــا يــوفر بيانــات علــى مســتوى كبــري مــن الدقــة. مت تنفيــذ هــذا املســح 

، جهـزة الكفيـة)(مـن خـالل األ باستخدام استمارة منفصلة عمالة والبطالةبشكل مرافق جلوالت مسح ال
: يف املرحلـــة األوىل خدم يف تصـــميم عينـــة املســـح أســـلوب املعاينـــة الطبقيـــة العنقوديـــة مـــن مـــرحلتنيواســـت

عينة وحدات املعاينـة األوليـة، بأسـلوب املعاينـة املتناسـبة مـع احلجـم واملسـحوبة بانتظـام، حيـث سحبت 
الثانيـة، فقـد مت لـة يف املرحمـا أاعترب عدد األسـر يف كـل وحـدة معاينـة أوليـة (عنقـود) وزنـا أو حجمـا لـه. 

حتديث بلوكات وحدات املعاينة األولية (العناقيد) الـيت مت اختيارهـا يف املرحلـة األوىل، مث مت اختيـار عـدد 
أســـر مـــن كـــل  10ثابــت مـــن األســـر بأســـلوب العينـــة العشـــوائية املنتظمـــة كوحـــدات معاينـــة ائيـــة بلغـــت 

ات املعاينـــة األوليـــة وعـــدد األســـر يف العينـــة ويبـــني اجلـــدول أ توزيـــع وحـــد وحـــدة معاينـــة أوليـــة (عنقـــود).
  املطلوب زيارا حسب احملافظة. 
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  جدول أ: عدد وحدات المعاينة األولية (العناقيد) وعدد األسر في العينة حسب المحافظة

  عدد األسر          عدد وحدات المعاينة  المحافظة  

  3760  376  العاصمة

  1040  104  البلقاء

  1920  192  الزرقاء

  480  48  مأدبا

  2160  216  إربد

 880  88  املفرق

 720  72  جرش

 480  48  عجلون

 800  80  الكرك

 400  40  الطفيلة

 400  40  معان

 320  32  العقبة

  13360  1336  المملكة 

  جدول ب: توزيع االستمارات المكتملة خالل جوالت المسح حسب المحافظة       

  المحافظة
  الجولة  الجولة  الجولة  الجولة  عدد أسر

  ةالرابع  ةالثالث  ةالثاني  ىاألول  العينة

  3384  3369  3378  3414  3760  العاصمة

  962  943  953  972  1040  البلقاء

  1785  1777  1733  1778  1920  الزرقاء

  438  451  440  458  480  مأدبا

  1965  1976  1959  1978  2160  إربد

  807  814  801  811 880  املفرق

  649  661  663  666 720  جرش

  440  435  433  449 480  عجلون

  725  742  720  743 800  الكرك

  353  365  360  360 400  الطفيلة

  382  367  353  360 400  معان

  300  291  284  291 320  العقبة

  12190  12191  12077  12280  13360   المملكة

  %91  %91  %90  %92  %100  نسبة االستجابة
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  المرحلة التحضيرية .2

  الرئيسية للمسحالوثائق  1.2

اخلــاص بالعــاملني امليــدانيني وقواعــد كتيــب التعليمــات  إىل إضــافةاملســح  ةســتمار إ تتضــمن هــذه الوثــائق
  وفيما يلي عرض موجز ألهم هذه الوثائق:  تيب واإللكرتوين.التدقيق املك

  المسح ةأ. استمار 

سـح إلكرتونيـا علـى األجهـزة اخلاصـة ـذا املللوصول إىل األهـداف احملـددة للمسـح مت تصـميم االسـتمارة 
يف ذلــك  روعــيحبيــث بصــورا النهائيــة بعــد اختبارهــا ومراجعتهــا مــن قبــل املختصــني، الكفيــة ووضــعت 

وفقــا للمنهجيــات الدوليــة املتبعــة يف املســح  أهــدافعلــى مجيــع البيانــات واملعلومــات الــيت حتقــق هــا ؤ احتوا
  ية التالية:املوضوعات الرئيس هذه االستمارة وتتضمن .هذا اال

 : وتتضمن البيانات اجلغرافية اخلاصة بكل أسرة واسم رب األسرة ورقم اجلولة. البيانات التعريفية −

  .ولةججمموع الرحالت اليت قامت ا األسرة يف كل  −
بيانات وأمناط السفر: الغرض الرئيسي من الرحلة والوجهة املقصودة وواسطة النقل املستخدمة  −

  وع مكان اإلقامة.وعدد ليايل األقامة ون
  أمناط اإلنفاق: إمجايل اإلنفاق على الرحلة وتوزيع اإلنفاق على بنود اإلنفاق املختلفة. −
  األنشطة اليت مارستها األسرة أثناء الرحلة، ومصادر املعلومات الرئيسية عن الرحلة. −
يف املواقع : الطرق ووسائط النقل واملرافق السياحية واخلدمات راحملفزات السياحية ورضا الزوا −

  السياحية املزارة.

  ب. كتيب التعليمات 

تضمن هذا الكتيب التعاريف واملفاهيم املستخدمة والتعليمات املفصلة للعاملني امليدانيني على 
 االستمارة اختالف مستويام اإلشرافية والتنفيذية، كما تضمن شرحًا مفصًال جلميع األسئلة الواردة يف

بصورة تكفل احلصول على أعلى درجة ممكنة من صحة البيانات ودقتها.  وكيفية استيفاء بياناا 
ويشمل الكتيب أيضا قواعد التدقيق األساسية اليت جيب أن يتبعها الباحثون واملدققون أثناء قيامهم 
بتدقيق االستمارات. كما يشمل كتيب التعليمات على واجبات الكوادر البشرية العاملة يف املسح من 

  لكرتوين الالزمة ملعاجلة البيانات.إلقواعد التدقيق ا إىل باإلضافة ،قبني وباحثني ومدققنيمشرفني ومرا
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  التعاريف والتصانيف 2.2

الشخص من مكان إقامته املعتادة سفر مصطلح يطلق على هي  :حليةرحلة السياحية المال .1
ضمن احلدود كم   19ملسافة تزيد عن ا االنتقال ذإىل مكان خارج بيئته املعتادة ويكون ه

السياسية لبلد اإلقامة (أي ضمن احلدود السياسية للمملكة األردنية اهلامشية) وملدة تقل عن 
 ألغراض الرتفيه أو التسلية أو ألي غرض آخر يعترب رحلة سياحية حملية. شهرا متعاقبة 12

هو مصطلح يصف سفر أي شخص ملكان هو غري مكان إقامته املعتاد  السائح المحلي: .2
شهرا ويكون الغرض الرئيسي من الزيارة ألي غرض من األغراض باستثناء تلقي  12قل من أل

 ي متت زيارته.ذتعويضات أو أجور من املكان ال

  ما هي الشروط الواجب توفرها في اعتبار رحلة الشخص بأنها سياحة محلية؟

ويستثىن من  كم)  19عن ملسافة تزيد (جيب أن تكون الرحلة إىل مكان غري مكان اإلقامة املعتاد   −
ذلك الطالب الذين ينتقلون إىل أماكن الدراسة الواقعة خارج بيئتهم املعتادة والعاملني الذين 

إىل مكان ينوون اإلقامة فيه بشكل  ينتقلونينتقلون إىل أماكن عملهم وكذلك األشخاص الذين 
 دائم.

 يصبح الشخص مقيما. شهرا متعاقبا ألا إذا زادت 12جيب أن تقل مدة الزيارة عن   −

جر على نشاطات يقوم ا الفرد يف جيب أن ال يكون الغرض من الرحلة أو الزيارة هو لتقاضي أ  −
 املكان املزار.

  ضمن هذا التعريف ال يعتبر كل من هؤالء زائرا أو سائحا محليا:

 بنية اإلقامة فيه.جديد ملكان  وناملسافر   −

 ال.بقصد ممارسة نشاط يدر له دخ وناملسافر   −

 بشكل متكرر ومنتظم بني املواقع املتجاورة بقصد العمل أو الدراسة. وناملسافر   −

 البدو الرحل أو الذين ليس هلم أماكن إقامة ثابت.  −

 أفراد القوات املسلحة.  −

 السجناء ومن يف حكمهم.  −

 (احملافظة أو التجمع السكاين)آخر مكان  بهيقصد ): مكان اإلقامة المعتاد(البيئة المعتادة .3
شهرا فأكثر.  وتشمل البيئة املعتادة للشخص  12أقام فيه املسافر أو ينوي اإلقامة فيه ملدة 

الضواحي املباشرة حملل إقامته ومكان عمله أو دراسته، باإلضافة إىل األماكن اليت يرتدد عليها 
   كم.  19وال تزيد عن  بانتظام
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 مالحظة هامة:

  19فقد مت اعتماد االنتقال ملسافة تزيد عن  ،ذا االولية املعتمدة يف هتنفيذا للتوصيات الد
كم باعتبارها بيئة غري معتادة للشخص املقيم. وذلك بعد دراسة البيانات اليت وفرها املسح 

 الذي مل حيدد مسافة بعينها للرحلة السياحية احمللية.  2008يف عام  السابق

نه أو بغيابه ملا متت الرحلة، وهو ويقصد به السبب الرئيسي الذي بدو الغرض من الزيارة:  .4
رة واألنشطة اليت ميثل احلافز الذي أدى للقيام بالرحلة، وهنا جيب التفريق بني الغرض من الزيا

حيث تشري األنشطة إىل أمناط سلوكية كالغطس واألنشطة البحرية األخرى ميارسها الزائرون 
األغراض اليت دفعتهم للقيام  والقيام باجلوالت السياحية حيث ميكن للزوار وإن اختلفت

كان الغرض الرئيسي من بالزيارة إىل مزاولة نفس األنشطة، ومن املمكن أيضا للشخص الذي  
زيارته االستجمام وقضاء العطلة أن يقوم بزيارة لألقارب واألصدقاء والعكس، وميكن حصر 

 غراض الزيارة يف البنود التالية: أ

حلة اليت يقوم ا الفرد أو عدد من أفراد األسرة أو وهي الر وقضاء العطالت:  االستجمام  .أ 
التسلية ومشاهدة املعامل واآلثار وممارسة األنشطة الرتوحيية  األسرة جمتمعة من أجل الراحة أو

 .بقصد الرتويح عن النفس واستخدام الشواطئ وما إلــى ذلكوحضور املهرجانات والثقافية 

ة اليت يقوم ا الفرد أو عدد من أفراد األسرة أو وهي الرحلزيارة األقارب أو األصدقاء:   .ب 
األسرة جمتمعة من أجل الزيارات االجتماعية ويكون الغرض الرئيسي منها لزيارة األقارب 

 واألصدقاء وقضاء اإلجازات بينهم واملشاركة يف املناسبات االجتماعية املختلفة. 

نشطة املهنية، إذ يقوم الزائر وتشمل فئة رحلة عمل أنشطة العمل كافة واألرحلة عمل:    .ج 
بالرحلة السياحية بسبب متطلبات ترتبط مبهنته أو بالنشاط االقتصادي للوحدة اإلنتاجية اليت 

كما أن قرار القيام بالرحلة ومتويلها غالبا يكون بيد شخص آخر غري الشخص  يعمل لديها.
مل مثل تركيب املعدات فالغرض الرئيسي للزيارة هو من أجل ع رحلة العمل.يف الذي يسافر 

وأعمال التفتيش والرقابة والشراء والبيع للمؤسسات التجارية األجنبية واملشاركة باملعارض 
واألسواق التجارية وتنظيم الرحالت السياحية والتعاقد على اإلقامة والنقل واألدالء 

 السياحيني وكذلك املشاركة يف األنشطة الرياضية االحرتافية.

وهو أن يكون الغرض الرئيسي من الزيارة هو من أجل : أو مؤتمر ندوة أو دورة تدريبية  .د 
وورش العمل املختلفة، والبعثات احلكومية ومؤمترات تقدمي أو املشاركة يف حماضرات وندوات 

والدورات التدريبية واملهنية اليت ترتبط بعمل أو مهنة الزائر وتدعم من جانب هذا العمل أو 
 نة.هذه امله
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وهو أن يكون الغرض الرئيسي من الزيارة هو من أجل التسوق وشراء احلاجيات رحلة تسوق:   .ه 
وعادة ما يرافق هذا الغرض من الزيارة ممارسة األنشطة السياحية املختلفة باإلضافة إىل الغرض 

 الرئيسي وهو التسوق. 

ية وليس القسرية رحالت االستشفاء الطوعوتشري هذه الفئة من الرحالت إىل  رحلة عالج:  .و 
) أما ية أو املراجعات الطبية املختلفة(أي اليت تتم بأوامر األطباء مثل إجراء العمليات اجلراح

زيارة رحالت االستشفاء الطوعية فتشري إىل الرحالت اخلاصة باألنشطة الصحية واليت تشمل 
يت ومحامات لقضاء فرتات النقاهة واالستجمام مثل منتجعات البحر امل املنتجعات الصحية

 .ماعني ومناطق احلمة األردنية ومحامات عفرا واملياه املعدنية األخرى

وهو أن يكون الغرض الرئيسي من الزيارة حضور املناسبات الدينية أو زيارة  زيارة دينية:  .ز 
األماكن املقدسة كاملغطس والكنائس املختلفة ومزارات وأضرحة الصحابة حيث يكون 

 .ةارة دينيالغرض من زيارم هو زي

هي الرحالت اليت يقوم ا الطالب بشكل عام سواء بتنظيم من رحلة مدرسية أو جامعية:   .ح 
 املؤسسات التعليمية ذاا أو من خالل الطالب أنفسهم. 

 حيدد أي سبب للزيارة غري ما ذكر أعاله.أخرى:   .ط 

ر وقت أكثر مما ي يقضي فيه الزائذويقصد ا املكان أو املوقع ال: الوجهة الرئيسية للرحلة .5
ا قام بزيارة أكثر من موقع يف نفس الرحلة يتم ذيقضيه يف مكان آخر يزوره خالل الرحلة وإ

ي يقطع للوصول إليه مسافة أطول باعتباره هو الوجهة الرئيسية املقصودة ذاعتماد املوقع ال
يسي من ي يتحقق من خالله الغرض الرئذللرحلة، والوجهة املقصودة عادة هي نفس املكان ال

 ي أدى إىل قيام الرحلة.ذالزيارة وال

ين يسافرون معا طوال ذويقصد به أفراد األسرة الواحدة ال: عدد األفراد الذين قاموا بالرحلة .6
فرتة الرحلة أو جزءا منها ويدفعون معظم ما ينفقونه على الرحلة من ميزانية مشرتكة وتكون هلم 

قوم بالرحلة فردا واحدا أو أكثر من أفراد األسرة نفس الوجهة الرئيسية املقصودة، وعادة ما ي
 أو تقوم ا األسرة جبميع أفرادها.

يتم تقدير املسافة املقطوعة للوصول إىل الوجهة املقصودة : (بالكيلو متر) المسافة المقطوعة .7
 .هابا بالكيلو مرتذمن الرحلة 

 هو الشهر الذي متت فيه الرحلة.  :تاريخ الرحلة .8

ويقصد ا واسطة النقل الرئيسية املستخدمة يف قطع : ستخدمة في الرحلةواسطة النقل الم .9
 ي يقوم بزيارته.  ذالإىل املكان أكرب مسافة يقطعها الزائر للسفر من مكان إقامته املعتاد 

ي ذا املعيار هو الذويقصد ا عدد ليايل اإلقامة اليت قضاها الزائر، وه: عدد ليالي الرحلة .10
 لك كما يلي :ذم الواحد وسياح املبيت و مييز بني زوار اليو 
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ين تتم رحلتهم وتنتهي يف نفس اليوم دون ذزوار اليوم الواحد: هم الزوار ال -
  قضاء أي ليلة يف مكان الزيارة.

 ين يقضون ليلة أو أكثر يف مكان الزيارة.ذسياح املبيت: هم ال -

شقق واألجنحة الفندقية أماكن اإلقامة السياحية مثل الفنادق وال ويقصد به: مكان اإلقامة .11
لك أماكن اإلقامة العادية كاملنازل اململوكة أو ذوالشقق املفروشة واملخيمات واملنتجعات وك

 لدى األقارب واألصدقاء.

يف الرحالت : ويقصد ا االشرتاك (بترتيب من مكتب سياحة وسفر) الرحالت الشاملة .12
ير وغالبا ما ذأقل تق علىمة والنقل اليت تشمل كافة الرتتيبات اليت تقوم على توفري اإلقا

ه ذتتضمن الرحالت اجلماعية املنظمة وجبات الطعام ورحالت ترفيهية وميكن االشرتاك يف ه
 الرحالت عن طريق وكاالت السياحة والسفر.

ي ينفقه الزائر أو ما ينفق بالنيابة عنه ذهو جمموع اإلنفاق االستهالكي ال :اإلنفاق السياحي .13
 للرحلة وخالل الرحلة وأثناء إقامة الزائر يف الوجهة املقصوة للرحلة.ألغراض التحضري 

 النفقات التي يجب استبعادها من اإلنفاق السياحي:  

  هناك بعض املصروفات أو املشرتيات اليت جيب استبعادها من اإلنفاق السياحي وميكن حصرها مبا يلي:    
بيع مرة أخرى أو كعوامل إنتاج أو ما ما يشرتيه الزائرون لألغراض التجارية أي بقصد ال .1

 يشرتيه الزوار من سلع نيابة عن أرباب العمل.

وهي املعامالت اليت يقوم ا الزوار  الرأمسالية:االستثمارات أو الصفقات ذات الطبيعة  .2
مثل شراء األراضي واملساكن والعقارات واألعمال الفنية والسيارات والقوارب حىت وإن  

 ستقبال لألغراض السياحية.كانت سوف تستخدم م

األموال النقدية اليت تعطى لألقارب أو األصدقاء خالل الرحلة إذ أا ال متثل دفعات لقاء  .3
 احلصول على سلع وخدمات سياحية.

 التربعات: سواء كانت نقدية أو عينية اليت يقدمها الزائر للمؤسسات اخلريية. .4

 توزيع اإلنفاق:  

اإلنفاق املختلفة من أجل تقييم وحتليـل تـأثري السـياحة علـى قطاعـات اإلنتـاج يتم توزيع اإلنفاق إىل بنود 
  : اإلنفاق املختلفة وعلى النحو التايل املختلفة. ويتم توزيع إمجايل اإلنفاق حسب أوجه

وهي عبارة عن املبالغ اليت يدفعها الزائر من أجـل تـوفري السـكن  اإلنفاق على اإلقامة: .1
وأمـاكن نـادق واملنشـآت املماثلـة أو إجيـارات املسـاكن اخلاصـة خـالل الزيـارة سـواء يف الف

 ونفقات الصيانة للمساكن إن وجدت.التخييم 

وهـي عبـارة عـن املبـالغ الـيت اإلنفاق على الطعـام والشـراب فـي المطـاعم والمقـاهي:  .2
 على الطعام والشراب سواء يف املطاعم والكافيرتيات واملقاهي وخالفها.  أنفقها الزائر
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وهــو عبــارة عــن املبــالغ الــيت أنفقهــا الزائــر علــى أجــور الســفر ومــا اق علــى النقــل: اإلنفــ .3
يــرتبط ــا مــن األجــور الــيت تصــرف علــى وســائل النقــل كاحلــافالت والســيارات وتــذاكر 

 السفر بالطائرة. 

ر علـى البضـائع والسـلع وهي عبـارة عـن املبـالغ الـيت ينفقهـا الزائـ اإلنفاق على التسوق: .4
املتعلقـة بالرحلـة ثناء تلك املتعلقة بالطعام والشراب يف املطاعم واملقاهي) باستاملختلفة (

الســـياحية مثـــل لـــوازم الرحلـــة مـــن حقائـــب وأدوات تســـتخدم ألغـــراض الرحلـــة واهلــــدايا 
ـــيت يـــتم شـــراؤها مـــن احملـــالت والســـجائر  ـــادة مثـــل الطعـــام والشـــراب ال واملصـــروفات املعت

 األشرطة وما إىل ذلك. واملالبس ولوازم البيت والصحف والكتب و 

 وهي املبالغ اليت يدفعها الزائر من أجل ممارسة األنشطة الرتفيهية األنشطة الترفيهية: .5
وتشمل املبالغ اليت يتم دفعها كرسوم دخول للمواقع األثرية الثقافية والرياضية و 

ح واملتنزهات والشواطئ واملتاحف واملعارض واملهرجانات واحلفالت املوسيقية واملسار 
والسينما. وتشمل كذلك املبالغ اليت يتم دفعها ملمارسة األلعاب الرياضية املختلفة  

 كاملالعب والصاالت الرياضية والغوص واأللعاب املائية واأللعاب الرتفيهية املختلفة. 

وهي املبـالغ الـيت أنفقهـا الزائـر علـى املعاجلـات الطبيـة يف املصـحات والعيـادات  العالج: .6
خـــالل الرحلـــة وكـــذلك املبـــالغ  حية اخلاصـــة مبعاجلـــة األمـــراض املختلفـــةواملنتجعـــات الصـــ

الصـــحية ألغـــراض الســـياحة العالجيـــة أو بـــدل اســـتخدام املرافـــق  تاملدفوعـــة للمنتجعـــا
 .العالجية

مقابــل  ملكاتــب الســياحة والســفر ةهــي املبــالغ املدفوعــاإلنفــاق علــى الرحلــة الشــاملة:  .7
  االشرتاك يف الرحالت.

ـــر علـــى اخلـــدمات (ولـــيس ىالنفقـــات األخـــر  .8 : وغالبـــا تشـــمل املبـــالغ الـــيت أنفقهـــا الزائ
االتصـاالت وأجـور الربيـد وطبـع مثـل املـذكورة أعـاله  البنودمل تدخل ضمن  السلع) اليت

 .األفالم واخلدمات الشخصية مثل احلالقة والساونا والتجميل وغسيل املالبس

رسها الزوار احملليني والعوامل املؤثرة وهي األنشطة اليت ميا: األنشطة والمحفزات السياحية .14
م إىل املواقع السياحية املختلفة، وقياس مستوى رضا وانطباعات وردود أفعال الزوار ذجل

لك التعرف على أسباب عدم القيام برحالت ذحول اخلدمات واملرافق السياحية املتوفرة، وك
 سياحية حملية.

  تنظيم كوادر المسح 3.2

لبشرية العاملة اليت شاركت يف املسح يف األعمال الفنية واإلدارية واملكتبية علـى النحـو مت تنظيم الكوادر ا
  التايل: 

 ميداين.ين ومشرف فومساعد تتألف من مدير تنفيذي للمسح و إدارة املسح  .1
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باإلضـــافة إىل اجلهـــة ، جلنـــة فنيـــة مكونـــة مـــن عـــدد مـــن منـــدويب اجلهـــات املمولـــة للمســـح .2
ستشـــارة الفنيـــة إلحصـــاءات العامـــة. ومهـــام هـــذه اللجنـــة تقـــدمي ادائرة اإلبـــاملنفـــذة املمثلـــة 

 الالزمة إضافة إىل متابعة سري العمل يف املسح يف مجيع مراحله.

املراقبـــــون واملـــــدققون امليـــــدانيون وأنيطـــــت ـــــم مهمـــــات املراقبـــــة والتـــــدقيق امليـــــداين لكـــــل  .3
 األسر اليت غطاها املسح.استمارات 

4.  م مهمة مجع البيانات عن طريق املقابلة الشخصية.الباحثون امليدانيون وأنيطت 

وأنيط م عمليات اسرتجاع البيانات ومتابعتها  لفنينياملكون من عدد من ا الفيناجلهاز  .5
 .مع فريق املربجمني

  معاجلة البيانات ضمت رئيس مربجمني وفريق من املربجمني.    .6

  اختيار الباحثين وتدريبهم 4.2

ذا املسح حسب معايري ذات عالقة بطبيعة العمل، حيث مت الرتكيز على نوعية مت اختيار العاملني يف ه
ومت عقد طلوب اجنازه كلما كان ذلك ممكنا. العاملني من حيث املستوى العلمي والتخصص بالعمل امل

برنامج تدرييب جلميع العاملني حبيث تضمن التعريف بأهداف املسح وأسلوب مجع البيانات وكيفية 
    .ةاالستمار  يف سئلةاأل، كما تضمن شرحاً مفصالً جلميع األسرالتعامل مع 

  مرحلة جمع البيانات .3

  العمل الميداني تنظيم 1.3

إىل فرق،  توزيع الباحثنيحتت إشراف املراقبني، حيث مت  املدربونبتنفيذ العمل امليداين الباحثون  قام
  عدد من الباحثني يشرف عليه مراقب.تتألف كل منها من 

  جمع البيانات أسلوب 2.3

 ،2013 شــباطوحــىت ايــة شــهر  2012 يــارأبــدأت مرحلــة مجــع البيانــات لعينــة املســح اعتبــارا مــن شــهر 
   املقابلة الشخصية. بأسلوب األسرعن  بياناتالحيث مجعت 

  التدقيق الميداني  3.3

ميدانيا ستكملة ملاالستمارات امت تدقيق ، حيث نيميداني نيعملية التدقيق امليداين إىل مدقق أسندت
والتأكد من اكتمال البيانات املستوفاة، وأن مجيع املساكن املختارة يف أي عنقود قد متت  بأول أوالً 

إىل زيارا ويوجد هلا استمارات يظهر فيها نتيجة الزيارة. بعد ذلك مت نقل البيانات من األجهزة الكفية 
   املركز الرئيسي يف الدائرة.أجهزة احلاسوب املتوافرة يف األقاليم وإرساهلا إىل

  رحلة تجهيز البياناتم .4

  التجهيز المكتبي 1.4

ىل إوال بأول أأثناء عملية مجع البيانات من امليدان كانت ترسل االستمارات املستكملة واملدققة ميدانيا 
يا. ويتم لكرتونإاملركز الرئيسي يف الدائرة، حيث تقوم جمموعات التدقيق املكتيب بتدقيق االستمارات 
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خطاء يف البيانات واكتماهلا لتقليل حجم األ اتساقالرتكيز يف هذه املرحلة بصورة خاصة على تدقيق 
لكرتوين النهائي فيما بعد. وبدأت عملية التدقيق املكتيب لالستمارات بتاريخ مرحلة التدقيق اإل

حتت مليداين و بصورة متداخلة مع مرحلة العمل ا وذلك 15/3/2013ىت واستمرت ح 15/5/2012
إشراف اجلهاز الرئيسي للمسح للقيام مبراجعة البيانات دف تقليل حجم األخطاء إىل أدىن حد 

  ممكن. 

  التجهيز اإللكتروني 2.4

لكرتوين بإجراء التدقيق اآليل الفوري على بدأت هذه املرحلة بقيام املختصني بعملية التجهيز اإل
جهزة الكمبيوتر، حيث مت أجهزة الكفية من خالل تخدام األالبيانات اليت مت مجعها من امليدان باس

  لكرتونيا.إثناء عملية مجع البيانات أالرتكيز على اكتمال البيانات واتساقها مباشرة 
عداد جداول تكرارية جلميع املتغريات إخطاء، مت عداد ملف بالبيانات اخلالية من األإوبعد االنتهاء من 

  صني يف ادارة املسح من حيث االكتمال واملدى واملنطقية واالتساق.    اليت متت دراستها من قبل خمت

  تبويب النتائج ونشرها 3.4

بعد تدقيق النتائج األولية والتأكد من صحتها من حيث اتساق البيانات داخل اجلدول الواحد ومع 
هذه النتائج  ميلحتكما مت  ها هذا التقرير.نمت استخراج اجلداول النهائية اليت تضم ،اجلداول األخرى

  .لكرتوين للدائرةاملوقع اإلعلى 
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