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  المعاصرة في مجال السياحة  المتغيرات االجتماعية واالقتصادية
 ها على نسق العالق ات االجتماعيةوانعكاسات

               [11] 
 (3)وائل فوزى عبد الباسط -(2)هدى لطيف -(1)براهيم عوضمصطفى إ

 (4)منى سمير محمد

 جامعة حلوانكلية سياحة وفنادق، ( 6 معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس( 0
 وزارة السياحة (4كلية التجارة، جامعة عين شمس ( 3
 

 المستخلص
المتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية المعاصرة في مجال السياحة الى أهمية تهدف الدراسة 

وانعكاستها على نسق العالقات اإلجتماعية في مدينة اسوان، فالسياحة تعد أحد المؤثرات 
االسواني المجتمع تغيرًا اجتماعيا شمل كافة النظم التي يعيش في داخلها ت إحدثالتى الهامة 

من االنساق التى شملها هذا التغيير و  جتماعي أو الثقافيسواء في الجانب االقتصادي أو اال
العالقات االجتماعية سواء بين األفراد بعضهم البعض أو مع ذويهم وأبنائهم داخل نطاق 

 .االسرة أو خارجها
عن طريق بالمنهج االنثربولوجى مستعينة بالمسح االجتماعى استعانت الباحثة لقد و 

هم ثالثون فرد من مختلف و  املين في مجال السياحة واسرهمالعينة ودليل المقابلة لبعض الع
في مدينة ايضا بعض من قيادات المجتمع و  غير العاملين بهاو  العاملين فى مجال السياحة

نتيجة االحداث  البنائية الوظيفيةو  كان الموجه الفكرى للدراسة هو نظرية الدورو  أسوان،
اثر ذلك من ضعف مستوى و  6100ورة يناير السياسية التى مرت بها البالد اعتبارا من ث

 .خاصة مدينة اسوان و  االداء السياحى فى مصر
العمل و  يقوم به الفردالذى  فرديال عمللل فعالو  بدور هامتقوم  نظرية الدور رغم أنف

يشير إلى نمط متكرر في االفعال الذى  التفاعل االجتماعيبانه ، ويعرف الدور الجماعى 
 62نتيجة الحداث ه مع االخرين و تفاعل معين او من خالل في موقف شخص معينلالمكتسبة 

االرشاد السياحى كما و  انتشرت البطالة بين عدد من العاملين فى مجال السياحة 6100يناير 
ما صاحبة من مشكالت اجتماعية كبعض الخالفات و  ساهم فى تدهور التنمية السياحية

ايضا العالقات و  االنحالل االخالقىو  بلطجةالو  السرقة انتشارو  سوء االخالقو  الزوجية
ايضا الخالفات  و بين الجيران بعضهم البعضو  فى العمل االجتماعية اصبحت متوترة

 <التزمت الدينى منتشر بشكل كبير وواضحو  التشدد فى االراءو  السياسية
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 :انتهت الدراسة إلى عدد من النتائج منهاو 
لى لمتغيرات اجتماعية واقتصادية هامة اثرت سلبًا ع تتعرض السياحة في مدينة اسوان حاليا -

 .تنشيط وتنمية الحركة السياحة
 تأثير المتغيرات االجتماعية واالقتصادية على نسق العالقات االجتماعية في مدينة اسوان -

عدم و  النفقةو  انتشار قضايا االسرةو  الخلعو  كثرة الطالقو  ذلك النتشار الخالفات الزوجيةو 
عدم موافاة الحقوق الزوجية و  البلطجةو  ذلك نتيجة النتشار البطالةو  منهم االخرتحمل كل 
 جرائم القتلو  ايضا انتشار السرقةو  االمانو  غياب االمنو  كذلك انتشار االمراضو  لكل منهم

 .والخطف لالطفال االعتداءاتو 
 الفنادقما شهدته من تدهور فى غلق و  تأثير االحداث السياسية على التنمية السياحة -

 تاثير ذلك على نسق العالقات االجتماعيةو  توقف الحركة السياحيةو  البازاراتو  المطاعمو 
يضا تفشى ات التى تنشب من اقل شيىء يحدث وأالخالفو  ما ساد هذة العالقات بالتوترو 

عدم الثقة فى و  االمانو  سوء االخالق بكثرة كما تاثر المواطن المصرى بنقص االمن
 الحيل الفارغة و  النصبو  انتشار الكذبو  من االخر التخوفو  االخرين

 .وانتشار البطالة تدهور المستوى االقتصادى-
لما وذلك  دت الى تدهور المجال السياحىأ االحداث السياسية الراهنة: أنوصت الدراسة بكما أ

 الطرقاتو  كثرة الحوادث فى القطاراتو  انتشار سرقة الطائراتو  قنابلو  يحدث من مفرقعات
 انتشار الجريمةو  تجارتها باعلى سعرو  اخذ اعضاءهم لبيعهاو  قتلهمو  خطف االطفالو  سرقةو 
سيارته كل هذا بالطبع يؤثر تاثيرا سلبا و  اخذ ممتلكاتهو  تثبيت المواطنو  السرقة فى الطرقاتو 

االرتقاء بالمستوى و  كذلك كيفية التعامل مع االخرينو . االزدهارو  التقدمو  على حركة العمل
 .والمجتمع لى هالك الفردعد عن االضرار التى قد تؤدى بنا إالبو  الفكرىو  فىالثقا
 

 المقدمة
هم أمن و  هم التحوالت الهيكلية بالمجتمع المصرىأتعتبر صناعة السياحة فى مصر من 

الصناعات الهامة في االونة االخيرة لما لها من اهمية كبيرة في دعم التنمية الشاملة اقتصاديا 
هميتها كظاهرة اجتماعية ترتبط باالفراد لذلك فان هذة أو  وثقافيا وسياسيا ونفسياواجتماعيا 

تتاثر و  الثقافى فهى تؤثر فى المجتمعو  االقتصادىو  الظاهرة لهاعالقة وطيدة بالبناء االجتماعى
به فالسياحة هى التفاعل االول مع المجتمع فأوضحت لنا الدراسة ان هناك عالقة بين ازدهار 

توصلت و  زيادة الدخول لدى بعض فئات المجتمع داخل مجتمع الدراسةو  ر السياحىاالستثما
فهناك عالقة . تدمير السياحة للنشاط االقتصادى ايضا الى تقليص دخول السكان بسبب
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اقتصادية هامة لمؤشرات و  مستوى اجور العاملين فهى رابطة اجتماعيةو  ترابطية بين السياحة
ياحة كنشاط اقتصادي يتمثل في طلب استهالك السائحين التقدم كما ان السو  التنمية

لالحتياجات المختلفة من ناحية، ومن ناحية اخرى في الخدمات التي تنتج لسد هذه 
االحتياجات وتحقيقها حيث أن مجاالت السياحة وأنشطتها الخدمية المتنوعة وعالقتها بالبيئة 

تصاد والجغرافيا واالجتماع واالنثربولوجيا المستدامة أصبحت مثار اهتمام الكثير من علماء االق
، فهي مطلبًا اجتماعيا واقتصاديا هاما صبحت تمثلأخرى أمن ناحية و  وعلم نفس االدارة

. سمة متأصلة في االنسانو  مطلب اجتماعي لكونها تعبر عن رغبة انسانية في التنقل والترحال
لتوفر فرص العمل المختلفة، وبذلك كما أنها تفتح المجاالت رحبًا امام الشباب من الجنسين 

تساعد في حل مشكلة البطالة تدريجيًا، كما أنها مطلب اقتصادي هام حيث تساعد في زيادة 
حركة المد العمراني وتخطيط المدن السياحية وتطويرها واستثمار الموارد االقتصادية المتاحة 

نتجات الشعبية التي تساعد على واالستخدام االمثل للموارد البيئية أو المحلية في تصنيع الم
الجذب السياحي ورفع مستوى دخول االسر القائمة على هذه الصناعات، العمالت االجنبية 
وجذب رؤوس االموال من الخارج لألنشطة السياحية وفتح مجاالت االستثمار لألموال الجاذبة 

النهاية يجعل السياحة  مع توفير المناخ المناسب والتسهيالت العقارية واإلدارية وهذا كله في
 (6111:عبد الوهاب جودة. )تشكل مصدر هام من مصادر الدخل القومي في الدولة

من أهمية سياحية وتاريخية على  ة أسوان كعينة للدراسة لما تمثلهولذلك أختيرت مدين
 .مستوى العالم أجمع

 

 مشكلة الدراسة
 االقتصاديةو  رات االجتماعيةهى دراسة المتغيو  بناء على ما سبق تحددت مشكلة الدراسة

االثار المترتبة على ذلك سواء كانت و  اثرها على نسق العالقات االجتماعية فى مدينة اسوانو 
ذلك نتيجة المشكالت السياسية التى تعرضت لها البالد منذ احداث ثورة و  ايجابية او سلبية

اثرها و  التعليميةو  الصحيةو  البيئيةو  و التى نتج عنها الكثير من المتغيرات النفسية6100يناير 
ما شهدته من و  السياحية فى محافظة اسوان ووقف النشاط السياحىو  على المنشات الفندقية

 :اهمهأهنا انبثقت لناعدة اسباب من و  احداث عنيفة فى تلك المرحلة
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 .االمانو  نقص االمن -0
 .المرضو  الفقرو  انتشار البطالة -6
 .تفشى سوء االخالق -3
 . المجتمعات هلتى تعطى لنا نموذجا كامال عن هذبالدراسات السابقة اعدم االهتمام  -4

 

 تساؤالت الدراسة
ثت تغيرا المجتمع التى احد االقتصادية علىو  ى مدى ساهمت المتغيرات االجتماعيةألى إ -0

 ؟فى العالقات االجتماعية
الحركة عاقة إاصرة خاصة المشكالت السياسية فى ى مدى ساهمت المشكالت المعألى إ -6

 ؟السياحية فى عينة الدراسة
 

 اهمية الدراسة
 :األهمية النظرية للدراسة: ولا أ
ن تحديد التغيرات االجتماعية واالقتصادية التى طرأت على مدينة أسوان من تدهور إ  -0

 الظروف السياسية نتيجة الظروف التى مرت بها البالد اثر ذلك على العالقات االجتماعية
انتشار و  تدنى مستوى االخالقو  انتشار حاالت الطالقو  التفكك االسرىالتى تتمثل فى و 

عدم و  ثبات االجورو  غلو االسعارو  انتشار البطالةو  غياب الوعى الدينىو  المرضو  الفقر
تاثيره على الحركة السياحية و  االقتصادىو  ارتفاعها كل هذا ساعد على التدهور االجتماعى

وجود الطمانينة الكافية كل هذا قد يؤثر سلبا على  عدمو  االمانو  تدهور االمنو  فى مصر
 .البالدو  االزمات التى تمر بها مصرو  خلق تلك العقبات

 تحديد طبيعة المشكالت السائدة بالمنطقة ووضع رؤية علمية لتلك المشكالت خاصة ما -6
 .ثار سلبية ووضع حلول لمواجهة تلك المشكالتآالعالقات االجتماعية من  صابأ
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 (:العملية ) همية التطبيقية األ: ثانياا 
 :لىإهمية هذه الدراسة أترجع 

ة لمواجهة سوان ووضع خطأتعوق الحركة السياحية في مدينة  المتغيرات االجتماعية التى .0
 .تلك المشكالت مستقبال

 62حداث ثورة أسوان منذ أمدينة  االقتصادية التى تواجههاو  المشكالت االجتماعية حجم .6
 انتشار الفقرو  توقف حركة السياحةو  السياحيةو  فى غلق المنشات الفندقية التى تتمثلو  يناير

الخالفات و  انتشار حاالت الطالقو  دت الى زيادة التفكك االسرىأحالة الركود و  البطالةو 
ثر على نسق العالقات االجتماعية أغياب العدالة االجتماعية كل هذا و  بين الجيران

مدى و  التغيراتو  حقيقة التعامل من المشكالت على هو ما يستوجب الوقوفو  بالسلب
 .ثيرها على المجتمعآتو  هميتهاأ

 

 أهداف الدراسة
 :الية الي تحقيق الهداف التاليةتسعى الدراسة الح

 .عاقت الحركة السياحيةأوان التى التعرف على التغيرات االجتماعية واالقتصادية بمدينة اس .0
معيشة السكان وكيفية التأثير بها خاصة فى التغيرات والمظاهر التى طرأت على تغير  .6

 غياب الوعى الدينىو  البطالةو  التفكك االسرى التى نتج عنهو  مجال العالقات االجتماعية
عدم و  غياب الضميرو  تدنى مستوى االخالقو  الفقرو  انتشار المرضو  االسرى عن االبناءو 

 .غياب العدالة االجتماعيةو  تكافؤ الفرص
 

 مف اهيم الدراسة
 :لعدة مفاهيم نذكر منها شارت الدراسةأ

هناك العديد و  هو التغيير الذى يقع فى التنظيم االجتماعى :مفهوم المتغيرات الجتماعية
المظاهر التى تهدد العاملين فى و  6100من المتغيرات االجتماعية مثل احداث ثورة يناير 

بين الجيران بعضهم و  الزوجةو  ما نشا من خالفات اجتماعية بين الزوجو  مجال السياحة
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 و تدهور.االنحالل االسرى و  الجرائمو  انتشار السرقاتو  بين االناس بعضهم فى العملو  البعض
 سط المدن السياحيةو  المدن السياحية مثل مدينة اسوان لما تحتله من مكانة سياحية هامة

اعية فى غياب العدالة االجتمو  ايضا تدنى مستوى االخالق مع عدم التكافوء االجتماعىو 
: عبد الوهاب جودة ). غياب الوعى االسرىو  انتشار البطالةو  عدم تكافوء الفرصو  المجتمع
6111) 

فتتاثر عملية التغير االقتصادى بالعديد من العوامل  :ما بالنسبة للمتغيرات القتصاديةأ
البازارات لما شهدته من احداث عنيفة منذ احداث و  الفنادقو  منها اغالق الشركات السياحية

حمد أ) .قلة الدخل القومىو  كل هذا ساعد على تدهور النشاط االقتصادىو  6100ثورة يناير 
 (0992:كمال الجالد 

 االثار المتبادلة بين االفرادو  الى بانها الروابط يشير مفهوم العالقات االجتماعيةو 
تتمثل و  احتكاكهم ببعضهم البعضو  تبادل مشاعرهمو  اجتماعتهمهى تنشا من طبيعة و  المجتمعو 

 الذى يتمثل فىو  الترابط االسرىو  المناسبات الدينيةو  تلك العالقات اال جتماعية فى االحتفاالت
االحتفاالت و  التقاليد مثل االفراحو  الحفاظ على العاداتو  كلهم مع بعضأو  االجتماعات العائلية

 .المختلفة
ويقوم به  بأنه ذلك النشاط االنساني الذي يتعلق بالحركة والشغل،: السياحة يشير مفهومو 

أفراد وجماعات بغرض الشغل من مكان الي اخر ألسباب اجتماعية او ترفيهية او لقضاء 
 االجازات او المهرجانات او للعالج أو لالستشفاء وليس بغرض العمل واإلقامة الدائمة

 .تقاليدهاو  عاداتهاو  يخهاتار و  التعرف على حضارة الشعوبو 
وهناك عالقات   عبارة عن مجموعة أجزاء أو عناصر الكل،"بانه  :ويشير مفهوم النسق

ويختلف النسق . وهي تعمل معا لكي تؤدي وظيفة معينة. وتفاعالت قائمة بين هذه العناصر
ة العدد أو ، وقد تكون أجزائه كبير (من االتساع إلى الضيق)في مستوى تعقيده، ودرجة شموليته 

 .محدودة
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 جراءات الدراسةإ 
 : وتشمل على

 .مدينة اسوان السياحة: المجال السكانى-1
 هى تتكون من ثالثين شخص من فئاتو  عينة من مجتمع الدراسة: المجال البشرى-2

خمسة عشرة منهم ( العاملين فى مجال السياحة و  منهم بعض المسؤلين) اعمار متفاوتة و 
 .لالناثخمسة عشرة و  للذكور

 .هى ثالث سنواتو  فترة جمع البيانات بمدينة اسوان: المجال الزمني-3
 

 عينة الدراسة
ثالثون عينة خمسة عشرة منهم للذكور وخمسة عشرة لإلناث وقد تخدم الباحثون لقد اس

 قد اختيرت مدينة اسوان لما لها من اهمية تاريخيةو  روعي في اختيار العينة األعمار المتفاوتة
ة زمنية هامة فى التاريخ تحوى العديد من المناطق االثرية التى تمثل حقب اثريةو 

مدى و  دراسة بعنوان مقومات الجذب السياحى: 6112دراسة محمد عبد الغنى *.المصرى
 .تاثرها على السياحة البيئية

 

 منهج الدراسة
حيث يظهر استخدم الباحثون المنهج االنثربيولوجى الجراء الدراسة  :المجال الجغرافى -0

تاثيرها على و  اثرها على نسق العالقات االجتماعيةو  االجتماعيةو  المتغيرات االقتصادية
 .المعايشةو  المالحظة –هى المقابلة و  :ادوات الدراسة  ,.السياحة فى مدينة اسوان

قام الباحثون باختيار بعض االسر المحيطة بجوار المواقع االثرية  :المجال البشرى -6
مدى تاثير االثورة على السياحة و  البيئية للمنطقةو  فى الخصائص االيكولوجيةلمعرفة ارائهم 

 .رة مناحداث يناير حتى االنفى الفت
 .تى استغرقتها الدراسة الميدانيةهى الفترة الو  :المجال الزمنى -3
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 ادوات الدراسة
من  المعلوماتو  فهى اداة ووسيلة لجمع البياناتفهى مقابلة فردية او جماعية  :المقابلة

داة للحصول على إالسياحية فهى و  اشخاص ذو خبرة مباشرة فى العمليات االيكولوجية
المسئوليين فى مجال و  منها دليل مقابلة للعاملينو  االحداثو  مالحظتهم عن هذة االمور

 ( 0991:السيد عبد العاطى). االخر بعض السائحيينو  السياحة
استخدمها الباحثون فى رصد الواقع كما فهى احد االدوات التى  :المعايشةو  المالحظة

 نشطتهمأ مع افراد البحث حيث قامت بتحليل ذلك من خالل المعايشةو  يحدث بالفعل
 ( 6110: عصام الحناوى). السياحيةو  عالقاتهم بالبيئة االثريةو  تفاعالتهمو 

 العينةاثر االحداث المعاصرة فى نسق العالقات االجتماعية بين افراد  يوضح :(1)جدول رقم
 زمالئهم فى العملو 

 النسبة العدد الحالة
 %01 2 االحتفاظ بالمعلومات دون العلم بها

 %32 8 الضميرو  غياب المبادىء
 %32 8 تدنى مستوى االخالق

 %01 2 الفساد فى المجتمعو  انتشار الرشوة
 %01 4 المحسوبيةو  انتشار الوساطة

 %011 31 المجموع
فى كل من غياب %  32نسبة  انه نتيجة لالحداث المعاصرة فان وضحت لنا الدراسةأ

لكل من االحتفاظ بالمعلومات دون %  01و ايضا تدنى مستوى االخالقو  الضميرو  المبادىء
 .المحسوبية و  ايضا انتشار الرشوةو  العلم بها

  جامعة  –االقتصادية لالستثمار السياحى و  االثار االجتماعية: 6111عبد الوهاب جودة
 .القاهرة  –عين شمس 
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 يوضح ما هي المشكالت التي تقابلها في هذه المنطقة: (2)دولج
 النسبة العدد ما هي المشكالت التي تقابلها في هذه المنطقة

 %91 08 عدم وجود متنزهات
 %2 0 عدم وجود وسيلة مواصالت

 %2 0 التكدس
 %011 61 المجموع

أوضحت نتائج الدراسة ان هناك العديد من الخدمات الموجودة بالمنطقة مثل المدارس 
وخدمات % 62ووجود حدائق بنسبة % 32والمستشفيات وخدمات تنظيم األسرة وذلك بنسبة 

، وتشير الدراسات السابقة الي أن األثار %2وافران خبز بنسبة % 32تنظيم األسرة بنسبة 
وارد الطبيعية علي الموارد الطبيعية والثقافية واالجتماعية في المناطق السلبية للسياحة علي الم

 (6101: محسن محمد عبد اللطيف). السياحية
 

 نتائج الدراسة  
سوان لمتغيرات اجتماعية واقتصادية هامة تؤثر سلبًا على أتتعرض السياحة في مدينة   .0

 .ط وتنمية الحركة السياحةتنشي
االجتماعية واالقتصادية على نسق العالقات االجتماعية في مدينة كما تأثرت المتغيرات   .6

 فقدان العاملين اشغالهمو  توقف النشاط السياحىو  ذلك بسبب انتشار البطالةو  اسوان
عدم وجود و  تدنى مستوى االخالقو  الخلعو  انتشار حاالت الطالقو  انتشار التفكك االسرىو 

 .العدالة االجتماعية
 .تدهور المستوى االقتصادى نتيجة انتشار البطالة .3

 

 توصيات الدراسة
تطوير بعض المناطق السياحية وااللتزام باالعتبارات البيئية في عمليات التخطيط  .1

 .السياحي
تدريب المشتغلين في مجال السياحة على كيفية التعامل مع اآلخرين وخاصة األجانب  .2

 .أمام السائحينواالرتقاء بالمستوى الثقافي وذلك ألنهم يمثلوا واجهة مصر 
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االرتقاء بالبيئة وتحسينها والبعد عن الملوثات التي تؤدي بها إلى ضرر كبير في الهواء  .3
 .والماء والمنظر العام

 .اللغات المختلفة في تدعيم الحركة السياحةو  اكتساب الخبرات .4
تنشيط الحركة السياحية من اجل جذب و  الوسائل التكنولوجية فى تدعيمو  توفير الخدمات .5

 .السائحين إلى بالدنا
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ABSTRACT 

The Egyptian community is characterized with continuation 

characteristic which makes it a community with private and unique 

mark other than all other communities surrounding it either the old or 

the new ones despite differen ce of forms an d images that this 

community acquired along aqes and years processes of development 

and distinction are slow and unobservable  

In particular aswan is characterized by muitiplicity of effect and 

affectivity factors among community s categories and also foreign 

categories that affect people cleary increase of tourists and foreigners 

either selling or buying which led at occurrence of intanigible social 

changes either. 

For area or buying which led at occurrence of intangible social 

changes either selling..for area workers by difference of there.   

 Roles socially culturally and professionally the researcher tries to 

highlight social and economical variables and their relationship with 

touristic development throuqh coiiecting information by studying some 

cases and meeting them and with some popuiation and superios the 

researcher applied also the ..historic methodology in its following to 

some constructios of study community concering associated 

combination analysis and expression to the community .   
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As a whole we introduce our research subject from social and 

economical variables that occurred in tourism filed and method of 

advancing cultural and environmental level because they represent a 

civiled face of Egypt in front of foreign tourists it is about the 

economical significance of touristic development and relationship 

between cultural and educational level of workers in touristic and 

monumental ..  

 

 

 


