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 تقديم�املجلة
 

هي جملة علمية دولية حمكمة نصف سنوية جمانية، تصدر عن كلية "االسرتاتيجية والتنمية  "جملة 

تفتح فضاء . اجلزائر -العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري جبامعة عبد احلميد بن باديس، مستغامن

املتسمة باجلودة واألصالة العلمية ميع أصحاب القدرات العلمية يف اجلزائر وخارجها للمسامهة بأعماهلم جل

  .اليت مل يسبق نشرهاو  الفرنسيةاإلجنليزية أو  وأالعربية إحدى اللغات الثالث ب ررةاحملو 

لدكتوراه األصيلة من طرف الباحثني واألساتذة وطلبة ا ة�دف ا�لة إىل نشر البحوث العلمي

وذلك �دف تعميم نشر املعرفة واإلطالع على البحوث اجلديدة واجلادة وربط التواصل بني الباحثني كما 

عرب إصدارا�ا  كن من الباحثني�دف ا�لة إىل إتاحة اإلطالع على البحوث والدراسات ألكرب عدد مم

 :ةا�االت التاليوهي �تم ب.املطبوعة وااللكرتونية

 ؛القتصاد القياسي واملاليةاالقتصاد، ا 

 ؛اإلدارة واحملاسبة ،األعمال 

 ؛احملاسبة 

 ؛إدارة األعمال واإلدارة الدولية 

 ؛التسويق 

 ؛السلوك التنظيمي وإدارة املوارد البشرية 

 ؛االسرتاتيجية واإلدارة 

 ؛السياحة والرتفيه وإدارة الفنادق 

 ؛العالقات الصناعية 

 اقتصاد إسالمي. 
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 توطـــئة  
عة�السياحة�من�ب�ن�أ�م�الصناعات��س��اتيجية�����قتصاد�ا��ديث،�و�ذا��عت���صنا

بالنظر�إ���املؤشرات�السياحية�و�قتصادية�ال����ش���إ���أ�مية��ذه�الصناعة�����قتصادات�

�مستدام ����التنمية��قتصادية�وخلق�اقتصاد �مسا�م��ا �خالل �من �آخر�تقر�ر�.الدولية وحسب

قد�حقق�القطاع�السيا���ف 2019الصادر����مارس�) WTTC(ر�والسياحة�للمجلس�العال���للسف

�
ً
���نموا

ً
��مستداما ��2018سنة �العال����و�و ) %3,9(يقدر�بـ �النمو��قتصادي �معدل �من أحسن

 . لثامن�سنة�ع���التوا��) 3,2%(

�امل��ايد� �التدفق ��س�ب �وذلك �املتنامية����العالم �الصناعات �أ�م �من ��عد�السياحة كما

،�للس
ً
العدد�ليبلغ��وارتفع،�1980مليون�سائح�سنة��278عدد�السياح�ال�يتجاوز��إذ��انياح�سنو�ا

وت�بع�أ�مية�السياحة�من�مسا�م��ا�الفعالة����ز�ادة�الدخل�القومي�. 2018مليار�سائح�سنة��1,4

 ��رتفاعبفضل�
ً
�1,34 املستمر�إليرادا��ا�املتولدة�عن�السياحة�الدولية�الوافدة�ال���بلغت�عامليا

 ).UNWTO,2018 , p2( 2017تر�لون�دوالر�
  

،�و���ظل�عدم�استقرار�متغ��ات�الب�ئة�الدولية�الرا�نة؛�وما�فرضتھ�من�تحديات�اقتصادية������

�صناعة��،قانونية �كب���ع���دينامكية ��ش�ل �ا��ديثة�أثرت �من�التطورات �و�ي�ية�وغ���ا ثقافية

�و  �أو�متطلبا��ا �توج�ا��ا ��� �سواًء �التحوالت�السياحة �مع �تتما��� �أصبحت �ال�� �أش�ال�ا ��� ح��

  .الرا�نة

��بحاث�والدراساتفإن�أ�مية��ذا�املؤتمر�تكمن�����سليط�الضوء�ع���؛�من�خالل�ما�سبق�����

�و  �حديثة �وتجارب �مقار�ات �دراسة �خالل �من �وأ�مي��ا، �السياحة �بصناعة ع��
ُ
�� �روج�ا�ال��

  .نمية��قتصادية�والتنمية�السياحية�املستدامةبتوصيات�بما�يمكن�أن��سا�م����تحقيق�الت
  

املؤتمرأ�داف�  

  :�س���املؤتمر�لتحقيق�جملة�من���داف�أ�م�ا

 ودوليا؛�
ً
 إبراز��تجا�ات�و�نماط�ا��ديثة����صناعة�السياحة�عر�يا
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  ل�الطلب�والعرض�السيا���وتحديد�محددا��ا؛اتقدير�دو 

 املستدامة�وتحديا��ا؛�دراسة�واقع�صناعة�السياحة����ظل�التنمية 

 ت�يان�مختلف�آليات�تمو�ل�صناعة�السياحة�وإم�انية�تطو�ر�ا؛ 

 تحليل�املؤشرات�العاملية�للسياحة�ا��ديثة����الدول�العر�ية�و�سالمية؛ 

 دراسة�التجارب�الرائدة����مجال�صناعة�السياحة�وإم�انية��ستفادة�م��ا؛� 

 وسبل�ت� �و�سالمية �العر�ية �بالدول �السياحة �صناعة ��� �والضعف �القوة �نقاط حديد

 .ترقي��ا
  

 محاور�املؤتمر
 �طر�واملفا�يم: صناعة�السياحة: املحور��ول 

 السياحية����مفا�يم� ��طعام�: الصناعات �صناعة �النقل، �صناعة �الفندقية، الصناعة

 و�عاشة؛

 وا��ديثة؛أنواع�وأصناف�السياحة�الكالسيكية� 

 مقومات�ا��ذب�السيا��؛ 

 التخطيط�والتنمية�السياحية؛ 

 س�ثمار�السيا���والفند��؛� 

 الو���السيا���واملسؤولية��جتماعية: املحور�الثا�ي

 الثقافة�والو���السيا��؛ 

 السياحية؛�رشاد�والداللة� 

 التعليم�السيا���والفند��؛ 

 ؛السياحة�املسؤولة�وأخالقيات�العمل�السيا�� 

 ؛�ثار�حماية�
ً
 وتوثيق�ال��اث�واس�ثماره�سياحيا

 إس��اتيجيات�ال�سو�ق�السيا��: املحور�الثالث

 ؛السياحية�و�سواق�ال�سو�ق�السيا��: مفا�يم 

 املز�ج�ال�سو�قي�السيا��؛ 

 ؛ال�سو�ق�السيا��س��اتيجيات�ا 

 املس��لك�السيا���املح���و�جن��؛سلوك� 

 ؛إدارة�ا��ودة����القطاع�السيا�� 

 صناعة�السياحة�والسياحة�املستدامة: املحور�الرا�ع
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 السياحة�الطبيعية�والسياحة��ي�ولوجية؛ 

 ؛والتنمية�املستدامة�املستدامةالسياحة� 

 السياحة�ا��ضراء�وال�سو�ق�السيا����خضر؛ 

 طر�التنظيمية�واملنظمات�الدولية�للسياحة�املستدامة؛� 
  

 )لقياس،�و�حصاءا(�قتصاد�السيا���: املحور�ا��امس

 حصاء�السيا���ومؤشراتھ؛�  

  ل�الطلب�والعرض�السيا��؛اتقدير�دو 

 تقدير�عوامل��نتاج�لصناعة�السياحة؛ 

 ثر��قتصادي�للسياحة�ومضاعف�السياحة�. 
  

 التحديات�ا��ديثة����صناعة�السياحة: املحور�السادس

 السيا��؛العوملة�و�نفتاح�  

 ؛���تطو�ر�السياحة�والفندقة�و�بت�ار�والر�ادية�بداع� 

 السياحة��سالمية�والسياحة�ا��الل؛ 

 السياحة��لك��ونية�وال�سو�ق�السيا����لك��و�ي؛ 

 السياحية��من�السيا���وإدارة��زمات. 
  

 نماذج�وتجارب�عر�ية�وعاملية����صناعة�السياحة: املحور�السا�ع

 ؛والت�امل�السيا����قلي���والعر�يالتعاون�  

 وتجارب�دولية�نا��ة����الصناعة�السياحية؛  اذجنم 

 تجارب�عن�شر�ات�ومنظمات�رائدة����صناعة�السياحة؛ 

 ؛ماذج�دولية�عن�رؤى�ومخططات�سياحية�نا��ةن 

 الشراكة�ب�ن�القطاع�العام�وا��اص����قطاع�السياحة؛ 
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 مجلـة��س��اتيجيـة�والتنميـة

  :الموسوم ولألعدد خاص بالمؤتمر الدولي ا

  -الواقع والتحديات -االتجاهات الحديثة في صناعة السياحة واآلثار 

  2020مارس/  ، عدد خاص10مجلد 

 الف�ـرس

  )ني(اسم ولقب الباحث   عنوان المقال
  الصفحة 

  ..إلى .. من 

: : سياحة االجتماعات، احلوافز، املؤمترات، واملعارضسياحة االجتماعات، احلوافز، املؤمترات، واملعارض

  الواقع واآلفاقالواقع واآلفاق

  )اجلزائر( 2جامعة قسنطينة          ابتسام طوبالابتسام طوبال..دد

  )اجلزائر( 2جامعة قسنطينة       هدى بن حممدهدى بن حممد..دد

  حممد سيف الدين بوفالطة حممد سيف الدين بوفالطة ..دد

 )اجلزائر( 2جامعة قسنطينة                            

12 - 31  

  السياحة الدينية يف اجلزائر واقع وحتدياتالسياحة الدينية يف اجلزائر واقع وحتديات
  )اجلزائر( 1955أوت  20جامعة    وردة برويسوردة برويس. . دد

 )اجلزائر( امعة بسكرةج                 دباب زهيةدباب زهية. . دد
32 – 46. 

التنمية السياحية املستدامة كخيار اسرتاتيجي التنمية السياحية املستدامة كخيار اسرتاتيجي 

  المتصاص البطالة ودعم التنمية املستدامةالمتصاص البطالة ودعم التنمية املستدامة

  )اجلزائر(جامعة مستغامن      ماموين فاطمة الزهرةماموين فاطمة الزهرة. . دد

 )اجلزائر( جامعة مستغامن          بلعبدون عوادبلعبدون عواد. . دد
47 – 69  

ويق ويق دور شبكات التواصل االجتماعي يف التسدور شبكات التواصل االجتماعي يف التس

  السياحيالسياحي

  )اجلزائر( جامعة بسكرة            عاليل مليكةعاليل مليكة..دد

  )اجلزائر( جامعة بسكرة           بوروبة فهيمةبوروبة فهيمة. . أأ 

  )اجلزائر( جامعة بسكرة    بنشوري نسيبةبنشوري نسيبة. . دد..طط

70 – 84.  

اإليـــــكولودج كأحد مقومات اجلذب للسياحة اإليـــــكولودج كأحد مقومات اجلذب للسياحة 

  ""تاغيتتاغيت""البيئيةدراسة حالة الفندف البيئي البيئيةدراسة حالة الفندف البيئي 

  )اجلزائر( تيارت جامعة          يةيةبوجنان خالدبوجنان خالد..دد

    مبطوش العلجةمبطوش العلجة..دد

  )اجلزائر( املركز اجلامعي تيسمسيلت

85 – 104  

  مكانة السياحة يف االقتصاد السعودي وآفاق تطويرهامكانة السياحة يف االقتصاد السعودي وآفاق تطويرها

  باشوشباشوش  محيد عبد القادر موقاريمحيد عبد القادر موقاري. . دد

  )السعودية(، جامعة امللك خالد                      

  ).اجلزائر( تغامنجامعة مس           نصرية مسينصرية مسي. . دد

 ،)اجلزائر(جامعة تلمسان              فتيحة بركةفتيحة بركة. . دد

105- 118  

واقع التسويق اإللكرتوين السياحي يف بلدان املغرب واقع التسويق اإللكرتوين السياحي يف بلدان املغرب 

  العريبالعريب
     134 -119  )اجلزائر(جامعة تيارت       عبد الصدوق خريةعبد الصدوق خرية..دد
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  مجلـة��س��اتيجيـة�والتنميـة
  :ومالموس ألولعدد خاص بالمؤتمر الدولي ا

  -الواقع والتحديات -االتجاهات الحديثة في صناعة السياحة واآلثار 

  2020مارس/  ، عدد خاص10مجلد 

 )تا�ع(الف�ـرس�
  

 

 
 
 
 

 
 
 

  )ين(اسم ولقب الباحث   عنوان المقال
  الصفحة 

  ..إلى .. من 

االستثمار يف العناصر املادية والالمادية يف الفنادق  االستثمار يف العناصر املادية والالمادية يف الفنادق  

ليلية ليلية نظرة حتنظرة حت--كتوجه حديث حنو الصناعة الفندقية كتوجه حديث حنو الصناعة الفندقية 

  --تصوريةتصورية

  )اجلزائر( تيبازة املركز اجلامعي       خليفي أمينةخليفي أمينة. . دد. . طط

  )اجلزائر( تيبازة املركز اجلامعي            عالم عادلعالم عادل..دد. . طط

 )اجلزائر( تيبازة املركز اجلامعي              نسيلي خدجيةنسيلي خدجية..دد

135  - 153  

حنو حنو   --. . املستدامةاملستدامةياحة احلموية و دورها يف التنميةياحة احلموية و دورها يف التنميةالسالس

  ..حالة والية سطيفحالة والية سطيف  --اقتصاديات التنميةاقتصاديات التنميةتنويع تنويع 

  اجلزائر -2سطيف  –جامعة               كتاف الرزقيكتاف الرزقي..دد

  اجلزائر -جامعة تيارت                  بلجياليل فتيحةبلجياليل فتيحة..دد

 اجلزائر -جامعة مستغامن               بوزيد سفيانبوزيد سفيان..دد

154- 170  

دراسة دراسة ""السياحي السياحي ملرافق الفندقية يف حتسني األداءملرافق الفندقية يف حتسني األداءدور ادور ا

  ""ة إمارة أبو ظيبة إمارة أبو ظيبحالحال

  ،)اجلزائر( 2جامعة وهران        بطيب عبد الوهاببطيب عبد الوهاب..دد

  ،)اجلزائر(جامعة تيارت                بنية صربينةبنية صربينة..دد

 )اجلزائر(جامعة  مستغامن                      كبري هاديةكبري هادية..دد

171 – 191 

أثر املتغريات االقتصادية على االستثمار السياحي يف أثر املتغريات االقتصادية على االستثمار السياحي يف 

  20182018--11994994اجلزائر خالل الفرتة اجلزائر خالل الفرتة 

  ،)اجلزائر(املركز اجلامعي تيبازة        عمرون عزيزةعمرون عزيزة..دد..طط

 ،)اجلزائر(جامعة املسيلة           محيدي عيسىمحيدي عيسى..دد. . طط
192 – 211  

صناعة السياحة املستدامة كبديل لقطاع احملروقات يف صناعة السياحة املستدامة كبديل لقطاع احملروقات يف 

  ––دراسة حالة والية مستغامن دراسة حالة والية مستغامن   --  اجلزائراجلزائر

  )اجلزائر(جامعة مستغامن            أحسن مجيلةأحسن مجيلة..دد

  )اجلزائر(جامعة مستغامن               مالحي رقيةمالحي رقية..دد

  اجلزائر –املركز اجلامعي بتموشنت       غالي نسيمةغالي نسيمة..دد

212 – 230  

واقع السياحة يف اجلزائر ودورها يف تفعيل النشاط واقع السياحة يف اجلزائر ودورها يف تفعيل النشاط 

  االقتصادياالقتصادي

   )اجلزائر( جامعة سطيف                بومعزة حليمةبومعزة حليمة..دد

  )اجلزائر( لمسانجامعة ت   عبد اهللا بن سلوى رشيدةعبد اهللا بن سلوى رشيدة..دد

  )اجلزائر( جامعة تلمسان     حمي الدين كنزة خريةحمي الدين كنزة خرية..دد..طط

231  -249     
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  مجلـة��س��اتيجيـة�والتنميـة
  :الموسوم ألولعدد خاص بالمؤتمر الدولي ا

  -الواقع والتحديات -االتجاهات الحديثة في صناعة السياحة واآلثار 

  2020مارس/  ، عدد خاص10مجلد 

 )تا�ع(الف�ـرس�
 

  )ني(اسم ولقب الباحث   عنوان المقال
  الصفحة 

  ..إلى .. من 

ة كنهج لتعزيز التنمية املستدامة ة كنهج لتعزيز التنمية املستدامة ييمنط التغطية التأمينمنط التغطية التأمين

  للسياحة العربيةللسياحة العربية

      هاين عبد احلكيم إمساعيل صاحلهاين عبد احلكيم إمساعيل صاحل. . دد

  .مصر، املنصورةجامعة  

 )اجلزائر( جامعة مستغامن           العجال عدالةالعجال عدالة..دد

252500  --  272272  

مل السياسية الداخلية على حتقيق التنمية مل السياسية الداخلية على حتقيق التنمية أثر العواأثر العوا

( ( بالتطبيق على قطاع السياحة يف مصر بالتطبيق على قطاع السياحة يف مصر ، ، املستدامةاملستدامة

20092009--  20192019((  

    هند مرسى حممد على الرببرىهند مرسى حممد على الرببرى..دد

  )مصر(جامعة بين سويف 

    الشيماء عبد السالم إبراهيم حممودالشيماء عبد السالم إبراهيم حممود..دد

 )مصر(جامعة بين سويف 

273273  ––  292292  

نمية نمية صناعة السياحة وأفاقها التنموية لتحقيق التصناعة السياحة وأفاقها التنموية لتحقيق الت

  ..املستدامةاملستدامة

  اجلزائر-3جامعة اجلزائر       بكطاش فتيحةبكطاش فتيحة. . دد

  اجلزائر-3جامعة اجلزائر        بوعزارة أحالمبوعزارة أحالم. . دد

 اجلزائر-3جامعة اجلزائر                  يونس رميةيونس رمية. . دد

293293  ––  309309  

فاعلية استخدام التسويق عرب وسائل التواصل فاعلية استخدام التسويق عرب وسائل التواصل 

الة  الة  دراسة حدراسة ح: : االجتماعي يف تنشيط الصناعة السياحيةاالجتماعي يف تنشيط الصناعة السياحية

  لبعض وكاالت السفر يف اجلزائرلبعض وكاالت السفر يف اجلزائر

  ).اجلزائر(جامعة غليزان             جالم كرمية جالم كرمية ..دد

  ).اجلزائر(جامعة غليزان                سايح فطيمةسايح فطيمة. . دد

 ).اجلزائر(جامعة غليزان                    عامري رضوانعامري رضوان..دد

310310  ––  329329  

قراءة قراءة   --واقع السياحة يف اجلزائر من منظور اقتصادي واقع السياحة يف اجلزائر من منظور اقتصادي 

  --إحصائيةإحصائية

 ).اجلزائر(جامعة تلمسان    عثمان جهادعثمان جهادد بن د بن ..طط

 ).اجلزائر(جامعة جيجل      بن عيشة كرميةبن عيشة كرمية  دد..طط

  ).اجلزائر(جامعة مستغامن        بوشرف جياليلبوشرف جياليل. . دد

330330--  343343  

وأفاق وفاعلية األمن السياحي وعالقته باألمن وأفاق وفاعلية األمن السياحي وعالقته باألمن   واقعواقع

  اجلنائي يف السياحة الصحراوية اجلزائريةاجلنائي يف السياحة الصحراوية اجلزائرية
  362362  --  344344  ،)اجلزائر(رت جامعة تيا      آيت إفتان صارةآيت إفتان صارة. . دد

تنافسية الدول يف صناعة السياحة وفق مؤشر تنافسية الدول يف صناعة السياحة وفق مؤشر تقييم تقييم 

  تنافسية السفر والسياحةتنافسية السفر والسياحة

  )اجلزائر(جامعة سيدي بلعباس     رشاش عباسيةرشاش عباسية. . دد

  )اجلزائر(جامعة سيدي بلعباس            حاكم محيدحاكم محيد..دد

  )اجلزائر(جامعة سيدي بلعباس      فرداغ مصطفىفرداغ مصطفى. . دد

363363--  380380        
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  الواقع واآلفاق: سياحة االجتماعات، الحوافز، المؤتمرات، والمعارض

M.I.C.E Tourism : Reality and prospects 
  

  3دين بوفالطةالسيف محمد .د،  2هدى بن محمد. د، 1ابتسام طوبال.د

Ibtissem Toubal1, Houda Benmahamed2, Mohamed Seifeddine Boufalta3 

  ibtissem.toubal@univ-constantine2.dz، )اجلزائر( يد مهريعبد احلم 2جامعة قسنطينة 1
  houda.benmahamed@univ-constantine2.dz، )اجلزائر( عبد احلميد مهري 2جامعة قسنطينة 2

 .constantine2.dz-oufalta@univseifeddine.b، )اجلزائر( عبد احلميد مهري 2جامعة قسنطينة3

  ..20202020//0303//0101: : تاريخ النشرتاريخ النشر

  :ملخص

يهدف هذا البحث إىل التعرف على سياحة االجتماعات، احلوافز، املؤمترات واملعارض وإبراز 

  .أنواعها وعوامل جناحها وآثارها املمكنة، إضافة إىل عرض واقع وآفاق هذه السياحة على املستوى العاملي

  :ث إىل مجلة من النتائج أمههاومت توصل البح

تعترب هذه السياحة وجه من أوجه سياحة األعمال، تضم أنواعا خمتلفة مثل االجتماعات، احلوافز،  -

لنجاحها، ومن شأ�ا أن يكون هلا آثار اجيابية يف  عدة عواملاملؤمترات واملعارض، وهي تتطلب توفر 

 .خمتلف اجلوانب السيما االقتصادية منها

، وتبدو كبريةهذه السياحة مكانة هامة ضمن السياحة الوافدة يف العامل، حيث عرفت تطورات  حتتل  -

  .يتوقع زيادة حجمها خالل السنوات القادمةحيث مشرقة للغاية  هاآفاق

ويتوقع أن تبق هي املهيمنة خالل  ،استحوذت صناعة االجتماعات على أعلى حصة يف هذه السياحة -

  .السنوات القادمة

هذه السياحة، بينما �يمن أوروبا عليها من حيث  دول العامل يفطر الواليات املتحدة األمريكية تسي -

 .املناطق؛ أما يف املنطقة العربية فنجد أن اإلمارات العربية املتحدة هي املسيطرة

                                           
  .ibtissem.toubal@univ-constantine2.dz اإلمييل املؤلف املرسل، إبتسام طوبال،  1
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  .سياحة، اجتماعات، حوافز، مؤمترات، معارض: كلمات مفتاحية

 .JEL :Z30اتتصنيف

Abstract: 

This research aims to identify M.I.C.E tourism and highlight its types 

and factors of success and possible effects, in addition to show its reality 

and prospects at the global level. 

 The research concludes: 

- It is a facet of business tourism, which includes various types such as 

meetings, incentives, conferences and exhibitions, which requires several 

factors for its success, and will have positive effects in various aspects, 

especially economic ones. 

- It occupies an important place within the inbound tourism in the world, 

and the prospects of this tourism is very bright as it is expected to increase 

its size in the coming years. 

- The meetings industry has the highest share in this tourism and is expected 

to remain dominant in the coming years. 

- U.S.A dominates the world in this tourism, Europe dominates in terms of 

areas; in the Arab region, we find that the U.A.E is dominant. 

Keywords: Tourism, Meeting, Incentives, Conferences, Exibitions. 

JEL Classification codes : Z30. 

 

  :مقدمة . 1

من أهم األدوات االقتصادية واالجتماعية والثقافية تعترب االجتماعات، احلوافز، املؤمترات واملعارض 

والسياسية للتعريف بالبلدان، ما جعل هذه األخرية �تم بتطويرها من خالل االهتمام بالبيئة التنظيمية هلا، 

ه الفعاليات، وكذا تطوير القدرات البشرية، وكذلك إنشاء العديد من الفنادق واملنشآت املخصصة ملثل هذ

والتسويقية وتوجيه اإلجراءات احلكومية، مبا خيدم هذا النوع من النشاطات الذي اختذ مسميات عديدة 

املعروفة  االجتماعات، احلوافز، املؤمترات واملعارضأهم ما برز منها سياحة األعمال وحتديدا سياحة 

يف الوقت احلايل من األمناط السياحية الواعدة نظرا خلصوصيتها  ، اليت أصبحتM.I.C.Eاختصارا بـ 
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املتمثلة يف كو�ا ال تركز على اجلانب الرتفيهي بالدرجة األوىل كما هو يف السياحة الكالسيكية، وإمنا هي 

تأيت الستضافة األحداث العاملية الكربى، ما قد ميثل فرصة مواتية لتنشيط السياحة بشكل عام، من خالل 

قبال ضيوف هذه الفعاليات على مشاهدة مقومات اجلذب السياحي يف البلد املضيف، ما يسمح إ

بتحسني الصورة الذهنية للمناطق املستضيفة يف سوق السياحة العاملي، إضافة لطبيعة املقبلني على هذا 

الية، ما النوع من السياحة من رجال أعمال ومثقفني وباحثني ومتخصصني الذين ميلكون اإلمكانات امل

  .يسمح خبلق إيرادات سياحية معتربة

  :انطالقا مما سبق ميكن أن نطرح التساؤل التايل

  في العالم؟ ؟ وما هو واقعها وآفاقهاسياحة االجتماعات، الحوافز، المؤتمرات والمعارض هيما 

  :جمموعة من التساؤالت الفرعية ينبثق ن هذا التساؤل الرئيسي

 عات، احلوافز، املؤمترات واملعارض؟ما هو مفهوم سياحة االجتما -

 ها املختلفة، وعوامل جناحها، واآلثار النامجة عنها؟ما هي أنواعو   -

، وما االجتماعات، احلوافز، املؤمترات واملعارضما هي أهم النتائج احملققة عامليا يف جمال سياحة  -

 هي آفاقها؟

تل سياحة حت: نطرح الفرضية التاليةمن أجل اإلجابة على إشكالية البحث فإننا سوف : فرضية البحث

  .االجتماعات، احلوافز، املؤمترات واملعارض مكانة هامة يف العامل ويتوقع أن تكون هلا آفاق مشرقة مستقبليا

وآثارها  االجتماعات، احلوافز، املؤمترات واملعارضهذا البحث من أمهية سياحة تنبع أمهية  :أهمية البحث

االقتصادية، واالجتماعية واحلضارية، والثقافية وحىت السياسية، إذ تسهم هذه املمكنة يف خمتلف اجلوانب 

السياحة يف تأمني موارد مالية إضافية للبلد خاصة وأن فئة سواحها من ذوي الدخول املرتفعة، كما أ�ا 

ا تسمح بتحقيق التقارب بني وجهات النظر مما يسهم يف حل العديد من النزاعات السياسية، إضافة أ�

تعد وسيلة خللق ما يعرف بالتفاعل االجتماعي واحلضاري بني الشعوب ما يسمح بتبادل األفكار والتعرف 

 .على عادات وتقاليد خمتلفة
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 االجتماعات، احلوافز، املؤمترات واملعارضيهدف هذا البحث إىل التعرف على سياحة  :أهداف البحث

  .اق هذه السياحة على املستوى العامليوإبراز أنواعها وآثارها، إضافة إىل عرض واقع وآف

اإلجابة على إشكالية البحث وحتقيق أهدافه سيتم االعتماد على املنهج الوصفي من أجل : منهج البحث

، وأنواعها، االجتماعات، احلوافز، املؤمترات واملعارضالتحليلي، وذلك من خالل عرض مفهوم سياحة 

العتماد على خمتلف تقارير بعض املنظمات العاملية املتخصصة يف وحتليل واقعها وآفاقها يف العامل وذلك با

  .هذا ا�ال

  :ت، الحوافز، المؤتمرات، والمعارضماهية سياحة االجتماعا. 2

  : االجتماعات، الحوافز، المؤتمرات، والمعارضنبذة تاريخية عن ظهور سياحة . 1.2

يف ثقافات خمتلفة منذ العصور لقد نشأت جذور الفعاليات السياحية من عدة مناسبات خاصة 

، اليت بدأت من حوايل ةالقدمية، ومن بني أهم األحداث اليت ال تزال مستمرة حلد اآلن األلعاب األوملبي

مع أول دورة لأللعاب األوملبية  1896سنة واستمرت ملدة زمنية طويلة، ومت إعادة إطالقها سنة  700

، وقد عرف القرن التاسع عشر توسعا كبريا )IOC( ةة األوملبياحلديثة يف أثينا حتت املضالت الدولية للجن

يف أفكار املهرجانات، واألحداث اليت أصبحت تعرف يف وقت الحق باسم املعارض، وخنص بالذكر 

بلندن والذي عرف باملعرض  1851املعرض الدويل األول الذي جذب أكرب من ستة ماليني زائر سنة 

مم، وقد نال جناحا كبريا جعل الكثري من البلدان تقتدي به لتنظيم أنواع الكبري للعمل والصناعة يف كل األ

 )برج إيفل(الذي حتول إىل إنشاء عالمة مميزة لفرنسا  1889مماثلة من الفعاليات كمعرض باريس سنة 

(Park Ri, 2016, pp. 13-14).  

أواخر القرن التاسع عشر وأوائل  أظهرت احلقبة الصناعية يف الواليات املتحدة وأوروبا الغربية يف        

ومع ذلك، مل تقتصر . قد حتققتواملقاولني القرن العشرين أن احلاجة لعقد اجتماعات بني رجال األعمال 

االجتماعات على رجال األعمال واملهنيني، بل امتدت لتشمل األفراد الذين سيجتمعون ملناقشة وتبادل 

رجع منو وي .واألدبية والرتفيهية وغريها من املوضوعات املختلفة األفكار حول املوضوعات السياسية والدينية

على . إىل عدد من العوامل على كل من العرض والطلب القرن املاضي مخسينياتصناعة املؤمترات منذ 
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سبيل املثال، الزيادة يف الدخل املتاح، وامليل األكرب للسفر، والطلب املتزايد على املؤمترات واالجتماعات، 

، استثمرت العديد من الوجهات حول العامل بشكل  القتصادية احملتملة هلذه الصناعةنظر إىل الفوائد اوبال

تعمل مكاتب املؤمترات الوطنية واحمللية على الرتويج بنشاط ملرافق الوجهات . كبري يف تطوير البنية التحتية

، فقد حتسن متثيل وتنسيق  عالوة على ذلك. والسمات األخرى اليت تؤثر على عملية اختيار املوقع

 ,Maisarah, Zatul, & Noralisa)  بشكل كبري ةواإلقليمي ةوالوطني ةالدولي اجلمعياتالصناعة من خالل 

2014).  

  : سياحة االجتماعات، الحوافز، المؤتمرات، والمعارضتعريف . 2.2

السياحة  اليت تعرف على أ�ا شكل من أشكالهذه السياحة جزء من سياحة األعمال  تعترب

وهناك العديد من . ألغراض جتارية أو حكومية أو تعليمية، حيث يكون اجلانب الرتفيهي كدافع ثانوي

ات واحلوافز االجتماعكأنواع سياحة األعمال كالرحالت الفردية والرحالت اجلماعية، النزوح يف األحداث  

    .(Virgil & Popsa, 2014, p. 703)  ، وبناء الفريق ورحالت التدريبضواالتفاقيات واملعار 

  :عديدة نذكر منها بتعريفات االجتماعات، احلوافز، املؤمترات، واملعارضتعرف سياحة 

على أ�ا الصناعة اليت يكون  Meetings industryتعرف منظمة السياحة العاملية صناعة االجتماعات  -

ور االجتماعات، املؤمترات هدفها األساسي هو األعمال واملهن، وهي تنقسم إىل قسمني مها إما حض

  .(UNWTO, p. 2)  ، أو ألهداف أعمال ومهن أخرىوامللتقيات، املعارض التجارية

نوع من السياحة يتم فيها مجع  على أ�ا سياحة االجتماعات، احلوافز، املؤمترات، واملعارضتعرف  -

االت الرئيسية للنمو يف جمموعات من املشاركني لتحقيق بعض األغراض، خيطط هلا مسبقا،وهي ضمن ا�

مراكز املؤمترات واملعارض، املطاعم، الفنادق،  قطاع السياحة، وهي تتطلب العديد من املرافق مبا يف ذلك

 احلدائق الرياضية، والساحات واملالعب وقاعات احلفالت املوسيقية، واملسارح وغريهااملنتجعات، 

(Alananzeh, Al-Badarneh, Al-Mkhadmeh, & Jawabreh, 2018, p. 3).  

كما تعرف أ�ا جزء ال يتجزأ من صناعة الضيافة، باعتبار أن فعاليا�ا تشمل أعمال كبرية جدا، حتدث   -

، وهي )غرف النوم، اإلطعام، وغريها(بغض النظر عن بيئة العمل املعتادة، وتتطلب تقدمي خدمات متنوعة 
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فقات كبرية يتم التخطيط هلا بشكل مهين �دف تتسم بأ�ا تعقد لفرتات زمنية طويلة كما أ�ا تتطلب ن

  . (Banu, 2016, p. 63) تعظيم فعاليتها

على  االجتماعات، احلوافز، املؤمترات، واملعارضبشكل إمجايل ميكن وضع تعريف شامل لسياحة         

ص من أ�ا وجه من أوجه سياحة األعمال، تتطلب توفر إمكانيات مالية، ومادية، وبشرية، تضم نوع خا

السياح يتميزون مبستوى تعليمي معني، وكذا معدل إنفاق مرتفع، تتم يف فرتات زمنية معينة، وألغراض 

تربمج خالهلا زيارات للمواقع السياحية يف البد املستضيف، إضافة  ددة، يتم التخطيط هلا مسبقا،حممهنية 

كانة االجتماعية واالقتصادية إىل العديد من النشاطات الرياضية، والرتفيهية، وهي بذلك تعكس امل

  .والسياسية للبلدان

  :الحوافز، المؤتمرات، والمعارضأنواع سياحة االجتماعات، . 3.2

  :ميكن تقسم هذه السياحة إىل األنواع التالية

االجتماع هو حدث يكون فيه النشاط األساسي للحضور هو املشاركة يف  :سياحة االجتماعات -

املنظمة  األحداثأو حضور  ،أو التنشئة االجتماعية ،ماعات أو املناقشاتواالجتالتعليمية، اجللسات 

 .األخرى

، لذلك يوًما 45إىل مدته يف بعض األحيان تصل يف االجتماعات، و  مشارًكا فقط 50ادة ما يكون هناك ع

 .(Igor & Venera, 2018, p. 278) إىل فندق وإقامة ومركز للمؤمترات ا�تمعون

أو / يُعرَّف سفر احلوافز بأنه أداة إدارة عاملية تستخدم جتربة سفر استثنائية لتحفيز و  :سياحة الحوافز -

 .(Mair, 2015, p. 544) التعرف على املشاركني لزيادة مستويات األداء يف العمل

وعليه ميكن اعتبار رحلة احلوافز أ�ا رحلة ترفيهية ترعاها الشركة، ُمتنح ملوظفني كمكافأة، حيث يتم 

 .تيارهم عن طريق حتقيق معايري معينة حتددها الشركةاخ

هي تلك السياحة اليت حتدث جراء اللقاءات اليت تنعقد لبحث قضية معينة أو  :المؤتمراتة سياح -

مشكلة حمددة، وقد يكون الغرض منها رسم إسرتاتيجية ملنظمة تضم أكثر من دولة، وقد يكون موضوع 

اديا أو علميا أو اجتماعيا أو فنيا أو رياضيا أو غري ذلك من جماالت البحث يف املؤمتر سياسيا أو اقتص
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فكري مكاوي، الشحات ( احلياة، وعادة ما تعقد هذه املؤمترات يف العواصم واملدن الكربى أو املدن السياحية

  .)5، صفحة 2017نصر، و علي عبد الوهاب، 

 والبائعني املشرتين بني التفاعل بناء يف تساعد اليت املتوفرة الرتوجيية األدوات إحدى :سياحة المعارض -

ظالل، ( مستمر تطوير يف والزائرين والعارضني املعارض عدد وان هذا ،التجارية األوضاع يف معا واملنافسني

  .)177، صفحة 2014

   :االجتماعات، الحوافز، المؤتمرات، والمعارضعوامل نجاح سياحة . 4.2

ميكن أن تزدهر وتستمر ويكون رى فإن هذا النوع من السياحة كغريها من األمناط السياحية األخ

هلا دورا فاعال يف التنمية السياحية، كما ميكن أن يكون دورها حمدودا وهذا بالنظر إىل عدة عوامل نذكرها 

  :)7، صفحة 2007حممد منجي، ( يلي فيما

  .الطابع الدويل أو العاملي أو اإلقليمي الذي تتخذه هذه السياحة -

لعمل على عقد هذه االجتماعات يف توقيت مناسب، حبيث تتجنب التزامن مع مؤمترات أو مناسبات ا -

  .أخرى دولية

ضرورة التخطيط اجليد للمؤمترات والتخطيط اجليد للربنامج السياحي املصاحب للمؤمتر وذلك  -

جلذب السياحي لالستغالل األفضل لتواجد املشاركني من داخل الدولة أو خارجها لزيارة مقومات ا

  .للدولة

العمل على التسويق اجليد للمؤمتر عن طريق وسائل االتصال املختلفة مثل الصحف وا�الت، الربيد  -

  .املباشر، البيع الشخصي، العالقات العامة، الراديو، التلفزيون، املعارض وغريها

  .قويتني خلدمة املؤمتر تنشيط سياحة املؤمترات عن طريق الدعاية واإلعالم حيث تعتربان أداتني -

  .استغالل التجهيزات التكنولوجية احلديثة واملتطورة واستخدامها بشكل مناسب يف املؤمترات -

  .االختيار اجليد والدقيق للموارد البشرية اليت تعمل على تنظيم املؤمتر والربنامج السياحي املصاحب له -

  .شاركني باالطمئنانتوفري مستوى أمين مناسب يف املؤمتر حىت يشعر امل -
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احملفزة  داعمة واللوائح حكوميةسياسة  إىل هذه العوامل مدى توفر Ravi و Singhويضيف            

، إضافة إىل مدى توفر متاز مع كربى الوجهات حول العاملعلى هذه السياحة، والقدرة على االتصال امل

 ,Singh & Parkash) اخلدمات قطاع مندعم مستحسن االستقرار واألمن يف البلد املضيف، وأخريا 

2016, p. 373).  

مدى السياحة تشمل هذا النوع من تطوير جناح و أهم العوامل يف وآخرون أن  Syllaأشارت          

رافق توفر امل، و الثقافيةض و عر تنوع ال، و العلمي معاهد التعليم العايل والبحثتطور جاذبية السياحة، و 

الوصول إىل وسائل النقل، ومستوى عاٍل من أماكن اإلقامة السياحية ومواقع ة والرتفيه، وسهولة يالرياض

 .(Sylla, Chruscinski, Druzynska, Plociennik, & Osak, 2015, p. 118) املؤمترات

  :(Khan, 2015, p. 300) فيضيف إىل العوامل السابقة ما يلي Khanأما 

  اد خمتلف الفعالياتمدى مالئمة املناخ يف الدولة املضيفة وقت انعق -

  السفر والعيش واإلقامة وغريها فعقالنية التكاليف على اختالفها كتكالي -

  .السمعة اجليدة للبلد املضيف ومكان انعقاد  هذه الفعاليات -

  . التسهيالت فيما خيص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -

  .مدى توفر البنية التحتية اجليدة يف البلد املضيف -

  : سياحة االجتماعات، الحوافز، المؤتمرات، والمعارضثار آ. 5.2

آثارا على خمتلف األصعدة  االجتماعات، احلوافز، املؤمترات، واملعارضميكن أن تكون لسياحة 

 االجتماعات،فقد قسمت اآلثار االقتصادية لسياحة  .والثقافية والسياسية والبيئيةاالقتصادية واالجتماعية 

 Events Industry Councilو Oxford Economicsحسب دراسة  واملعارض احلوافز، املؤمترات،

  : )Events Industry Council, Oxford Economics ،2018( إىل ثالث أنواع من اآلثار وهي

من أجل التخطيط  هذا النوع من السياحة ملنظمي اإلنفاق املباشرزيادة  تتمثل يف: اآلثار المباشرة -

 .�ذه الفعاليات، فضالً عن اإلنفاق اآلخر املتعلق تتمثل يف تكاليف السفرلمشاركني ، وبالنسبة لاإلنتاجو 
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صناعة املوّردين، واليت ُيشار إليها أيًضا باسم تأثريات تتمثل يف التأثري على  :اآلثار غير المباشرة -

مثل  متزايدة تمدخال هذه الفعالياتعلى سبيل املثال تتطلب املرافق اليت حتدث فيها . سلسلة التوريد

  .الطاقة واملكونات الغذائية

خمتلف أسواق حتدث التأثريات املستحثة عندما ينفق املوظفون أجورهم ورواتبهم يف  :المستحثةاآلثار  -

على اإلجيار  أمواهلمدق اعلى سبيل املثال عندما ينفق موظفو الفن السلع واخلدمات مما يؤدي إىل رواجها،

  .وغريها ت والرتفيهنقل والطعام واملشروباوال

كل هذه اآلثار من شأ�ا إنعاش قطاعات كثرية كالسفر، واإلقامة، والتجارة وغريها على املستوى           

احمللي واإلقليمي والوطين ناهيك عن خلق فرص العمل مما يؤدي إىل رفع مسامهتها يف الناتج احمللي 

يف الواليا املتحدة األمريكية جراء سياحة  2016عام  بلغ اإلنفاق املباشراإلمجايل، فوفقا هلذه الدراسة 

. التجاريةبيعات اململيار دوالر يف  845مليار دوالر، و 325االجتماعات، احلوافز، املؤمترات، واملعارض 

مليار دوالر من  104مليار دوالر يف الناتج احمللي اإلمجايل و  446متثل هذه األرقام مسامهة قدرها 

 249 قدره دخل عمالة مع حتقيق مليون وظيفة 5.9 أدت إىل خلق هذه الصناعة كما أن. الضرائب

قدره إنفاق بالطعام والشراب من جرائها السيما ما يتعلق بصناعات أخرى إجيابيا وقد تأثر  .مليار دوالر

 مليون ليلة 300 أدت فعاليات هذا النوع من السياحة إىل شغل حيث الفنادق واإلقامة، مليار دوالر 48

نفقات بلغت  حيث السفر والسياحة، و ار دوالر من اإلنفاق على اإلقامةملي 50غرفة سنويًا، متثل حوايل 

ر دوال مليار 118ما مقداره  2016يف عام  بفعاليات هذا النوع من السياحةغري احمللية املتعلقة  السفر

  .ن إمجايل نفقات السفر والسياحة يف الواليات املتحدةم %13.2وهي متثل 

تقلل هذه السياحة بشكل عام من حدة تأثري املومسية يف جممل صناعة السفر والسياحة، حيث         

 .Katsitadze & Natsvlishvili, 2017, p) حتدث معظم فعاليات هذه السياحة يف غري مواسم الذروة

164). 

آثارا اجيابية  رات، واملعارضاالجتماعات، احلوافز، املؤمتإضافة إىل ما سبق ميكن أن يكون لسياحة         

وسيلة ميكن أن توجه املنتجات  مثل هذه الفعالياتتعد استضافة ، إذ االستثمار األجنيب املباشر على
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الشراكة للمندوبني الذين  إمكانيةع توس ، وأنواخلدمات للمشرتين احملتملني على املستوى اإلقليمي والعاملي

 إىل جذب املزيد من الفرص االستثمارية يف البلد املضيفمما يؤدي  يأتون عادة من نفس الصناعة

(Thailand Convention and Exhibition bureau, 2017, p. 10). 

أن تعزز، وتدعم وتشجع املؤسسات الصغرية واملتوسطة  من جانب آخر ميكن ملثل هذه السياحة       

ملتوسطة يكمن يف قدر�ا لالنضمام إىل للتصدير، فالفرق بني املؤسسات الكبرية واملؤسسات الصغرية وا

تعترب فعاليات هذه النوع من . والقدرة على املساومة  شبكة األعمال التجارية، وقوة هذه الشبكات،

وشراء املنتجات،   السياحة وسيلة هامة للمصنعني، والزبائن، وأصحاب املصلحة يف سلسلة التوريد ملرافقة

 .(Thailand Convention and Exhibition bureau, 2017, p. 23) وإبرام العقود التجارية والشراكة

كما ميكن هلذه السياحة أن تؤثر وبشكل اجيايب على ميزان املدفوعات من خالل اإليرادات         

السياحية اليت حتصل عليها الدولة جراء حتويالت الزائرين واملشاركني وإنفاقهم داخل الدولة اليت تقام فيها 

عاليات، خاصة وأنه معروف أن متوسط إنفاق السائح يف مثل هذه السياحة يعترب من مثل هذه الف

  .)9، صفحة 2007حممد منجي، ( املتوسطات العالية باملقارنة بأمناط أخرى من السياحة

إىل إعادة توزيع الدخل القومي  االجتماعات، احلوافز، املؤمترات، واملعارض كما تؤدي سياحة         

ر وتنمية املناطق األقل حظا من التنمية خاصة القليلة العمران من خالل انعقاد مثل هذه وذلك بتطوي

الفعاليات يف تلك املناطق اليت تكون أقرب إىل الطبيعة اخلالبة كالشواطئ واجلبال وغريها، مما يرتتب إعادة 

حممد ( إقامة هذه الفعاليات توزيع الدخول بني املناطق وإعادة التوازن إليها جراء االستثمارات اليت تصاحب

 .)10، صفحة 2007منجي، 

أن يكون هلا أثر على  االجتماعات، احلوافز، املؤمترات، واملعارضأضف ملا يبق ميكن لسياحة           

نشر املعرفة وخلق األفكار اجلديدة بنشر املعلومات واملفاهيم اجلديدة مما يؤدي إىل مواصلة التعليم لألفراد 

كما ميكن هلذه السياحة أن تزيد التواصل . وذلك بتعلم مهارات جديدة وتعزيز التعليم لديهماملشاركني 

واللقاء االجتماعي مع اآلخرين الذين يشرتكون يف نفس االهتمامات مما يعزز من فرص عقد الشراكات 

  .(Singh & Parkash, 2016, p. 36) وتطوير املنتجات
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حة وسيلة للتعارف بني اجلنسيات املختلفة واختالطها ومعايشة من ناحية أخرى تعد هذه السيا       

القيم والتقاليد والعادات والثقافات، مما يسهم يف الوصول إىل اقتناع كل منهم باآلخر واحرتامه، وكلما زاد 

هذا االختالط وتنوع كلما قويت الروابط وأواصر الصداقة اليت ميكن أن تنشأ بني األفراد عرب حدود الدول 

  .)12، صفحة 2007حممد منجي، ( ا يعزز من تالحم وإقرار السالم يف العاملمم

آثارا سلبية  االجتماعات، احلوافز، املؤمترات، واملعارضمن جانب آخر ميكن أن ينجم عن سياحة        

  :(Thailand Convention and Exhibition bureau, 2017, p. 12) تتمثل فيما يلي

خمتلف فعاليات هذه عن شحن املنتجات إىل أماكن عقد  واليت تنتج: ازات الدفيئةالتلوث وانبعاث الغ -

 .السياحة

من  على ترك أكوام هائلة من النفايات فعاليات هذه السياحةالبًا ما ُجترب الفنادق ومرافق غ: النفايات -

 .ذات الصلة النفاياتو البالستيك والورق والغذاء والشراب خمتلف األشكال ك

حيدث ضرر التنوع البيولوجي أيًضا من خالل أي استثمار جديد أو توسيع منشآت : ع البيولوجيالتنو  -

 .الصناعة املتزايدةهذه جديدة لتلبية متطلبات 

  ت، الحوافز، المؤتمرات، والمعارضواقع وآفاق سياحة االجتماعا. 3

 :في العالم حةضمن أهداف السيا سياحة االجتماعات، الحوافز، المؤتمرات، والمعارض. 1.3

شكلت السياحة الوافدة بغرض الراحة، الرتفيه والعطلة  2019لسنة  UNWTOحسب تقرير 

، تلها السياحة بغرض زيارة األقارب واألصدقاء، %56بنسبة  2018أكرب حصة من السياحة يف عام 

 حني ، يف%13، بينما حلت السياحة بغرض األعمال واملهن بنسبة %27خرى بنسبة أالصحة، الدين و 

  .الوافدة مل يكن لديها غرض حمدد من السياحة %4 مت تسجيل

يبدو جليا أن سياحة األعمال واملهن ال تشكل أكرب نسبة ضمن السياحة الوافدة يف العامل إال أ�ا تقدر 

  . بنسبة ال بأس �ا خاصة وأ�ا ضلت مستقرة خالل سنوات

  .2018الزيارة يف العامل لعام والشكل التايل يوضح السياحة الوافدة حسب اهلدف من 

  2018السياحة الوافدة حسب الهدف من الزيارة في عام : 1شكل ال
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Source: World Tourism Organization (UNWTO), Tourism Highlights 2019 Edition. 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152 

فإن تطور حجم أنواع السياحة حسب  "2030السياحة حنو " UNWTOوحسب دراسة           

السياحة الوافدة بغرض ، إذ تبقى 2030منها لن خيضع لتغريات كبرية يف ترتيبها آلفاق  من الزيارة اهلدف

ة بغرض زيارة األقارب واألصدقاء، الصحة، الدين الراحة، الرتفيه والعطلة هي املسيطرة، تليها السياح

والشكل التايل يبني تطور أنواع السياحة حسب اهلدف منها  .خرى، مث السياحة بغرض األعمال واملهنأو 

  .2030آفاق 

  2030تطور أنواع السياحة حسب الهدف من الزيارة آلفاق : 2شكل ال

  
Source: World Tourism Organization (UNWTO), Tourism towards 2030, 11 

September 2012.  . 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/camecuadorfinarevisadol2030_e_web.pdf. 

 :أنواعها في العالم فز، المؤتمرات، والمعارضسياحة االجتماعات، الحوا تطور. 2.3

 12937االجتماعات، احلوافز، املؤمترات، واملعارض حجم صناعة بلغ  ICCAحسب تقرير 

مقارنة بالعدد املسجل يف نفس الفرتة يف عام  379، وذلك بزيادة قدرها 2018يف عام اجتماع دوري 
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تضاعفا كل الدورية ف عدد االجتماعات ، أين عر 1963، ويعد هذا العدد األعلى منذ سنة 2017

إىل منط منو أكثر نضًجا، لكنه ال يزال قويًا يف  ، ليخطو ببطء بعدها2013سنوات حىت عام  10

  .السنوات اخلمس املاضية

إىل  1963من  االجتماعات، احلوافز، املؤمترات، واملعارضوالشكل التايل يوضح تطور حجم سياحة 

2018. 

  في العالم االجتماعات، الحوافز، المؤتمرات، والمعارض ياحةحجم ستطور : 3كل شال

 

Source: ICCA, ICCA Statistics Report : Country and city rankings  2018. 

االجتماعات، احلوافز، املؤمترات،  لغ حجم صناعةب  Allied Market Researchحسب تقرير        

٪  7.6ومن املتوقع أن ينمو مبعدل سنوي مركب نسبته ،  2017مليار دوالر يف عام  805واملعارض 

، (Allied MarketResearch, 2019) 2025مليار دوالر حبلول عام  1439.3ليصل إىل 

، احلوافز، استحوذت صناعة االجتماعات على أعلى حصة يف صناعة االجتماعات 2017حيث يف عام 

ويعزى ذلك إىل زيادة عوملة السنوات القادمة،  ويتوقع أن تبق هي املهيمنة خالل املؤمترات، واملعارض

 .الناشئة تاالقتصاديايف مجيع أحناء العامل وخاصة يف الصغرية واملتوسطة  املؤسساتعدد  الشركات وارتفاع

من و  ،ه الصناعةوقطاع الضيافة قد زاد من منو هذعالوة على ذلك، فإن زيادة منو قطاع السياحة والسفر 

واستخدام وسائل التواصل االجتماعي وتطبيقات  االجتماعات إلدارةاهات احلديثة املتوقع أن تؤدي االجت

 .يف املستقبل القريب هااالجتماعات إىل تعزيز 

االجتماعات، احلوافز،  صناعةاجلزء األسرع منًوا يف  من جانب آخر يتوقع أن تكون صناعة       

عة السفر والسياحة إىل جانب تطورات البنية النمو السريع يف صناوذلك بتحفيز  املؤمترات، واملعارض
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 ، احلوافز، املؤمتراتوالشكل املوايل يوضح تقسيم سياحة االجتماعات .التحتية والزيادة يف عوملة الشركات

 .2025واملتوقعة إىل عام  2017حسب أنواعها املختلفة يف 

 عحسب النو  سياحة االجتماعات، الحوافز، المؤتمرات، والمعارض: 4شكل ال

 
 

Source: Allied Market Research Report, MICE Industry by Event Type (Meetings, Incentives, 

Conventions, and Exhibitions): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2018–

2025, Apr 2019. https://www.alliedmarketresearch.com/MICE-industry-market 

 :حسب البلدان والمدن في العالم سياحة االجتماعات، الحوافز، المؤتمرات، والمعارض. 3.3

يف  دون منازع ألكثر من عقدين دول العاملتتصدر تظل الواليات املتحدة  ICCAحسب تقرير 

 ، يف حني تراجعتاملرتبة الثانية حتتلال تزال أملانيا كما  ،فز، املؤمترات، واملعارضاالجتماعات، احلوا عدد

حيث تفوقت عليها  2017املرتبة الثالثة يف عام بعدما كانت حتتل اململكة املتحدة إىل املركز اخلامس 

ت فرنسا عام ، دخل 2017عام يف  بلدان 5بعد اخلروج من أفضل . إسبانيا اليت تصعد إىل املركز الثالث

  . حتل إيطاليا حمل فرنسا يف املركز السادسو  ،يف املركز الرابع 2018

 2017أما من حيث املدن فنسجل صعود باريس إىل قمة التصنيف تليها فيينا بعدما كانتا عام          

املرتبة إىل  2017مدينة برشلونة صاحبة املرتبة األوىل لعام  ترتاجعتتشاركان يف املرتبة الثانية، يف حني 

ن املرتبة الرابعة فقد تراجعت ممدينة برلني م أماتتقدم مدريد إىل املرتبة الثالثة، و ، 2018الرابعة يف عام 

 . 2018إىل املرتبة اخلامسة لعام  2017عام 
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واجلدول التايل  .تربز هذا الرتتيب املنافسة الشديدة بني هذه البلدان واملدن للهيمنة على هذه السياحة   

 .سياحة االجتماعات، احلوافز، املؤمترات، واملعارضومدينة يف العامل يف  دول مخسيربز أحسن 

  2018لعام  حسب عددها سياحة االجتماعات، الحوافز، المؤتمرات، والمعارض: 1 الجدول

  عدد االجتماعات حسب المدن  عدد االجتماعات حسب الدول

  عدد االجتماعات  نةالمدي  الترتيب  عدد االجتماعات  البلد  الترتيب

  212  باريس  1  947  الواليات املتحدة األمريكية  1

  172  فيينا  2  642  أملانيا  2

  165  مدريد  3  595  إسبانيا  3

  163  برشلونة  4  579  فرنسا  4

  162  برلني  5  574  اململكة املتحدة  5

 :من إعداد الباحثني باالعتماد على :المصدر

ICCA, ICCA Statistics Report : Country and city rankings  2018. 

https://www.iccaworld.org/npps/story.cfm?nppage=935584 

  :سياحة االجتماعات، الحوافز، المؤتمرات، والمعارض حسب المناطق في العالم. 4.3

 االجتماعات، احلوافز، املؤمترات، واملعارضعلى سوق صناعة  �يمن أوروبا ICCAحسب تقرير 

زيادة بمن إمجايل هذه السوق، وهذا رجع الزدياد الطلب على هذه الصناعة املدفوع  %52وذلك بنسبة 

  .وانتشار االنرتنت ةاستخدام األجهزة الذكي

إذ تعد هذه املنطقة  %23كما قدرت نسبة استحواذ هذه الصناعة يف آسيا احمليط اهلادي بـ         

يف حني بلغت ومن املتوقع أن تنمو بوترية أعلى خالل السنوات القادمة، يف هذه الصناعة األسرع منوا 

  %20نسبة هذه السياحة يف أمريكا نسبة 

ويعود ذلك إىل التغلغل الكبري لإلنرتنت والتكنولوجيا، أضف إىل ذلك أن معظم البلدان يف هذه         

  .بلدان ناشئة وتوفر اقتصاديا�ا فرص عمل مرحبة للمستثمريناملنطقة هي 
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وقد سجلت أدىن النسب يف استحواذ هذه السياحة يف كل من إفريقيا والشرق األوسط بنسبة         

على التوايل بسبب الضعف الكبري يف انتشار وتغلغل االنرتنت، واستخدام األجهزة الذكية،  %1، و3%

  .ل عاموتراجع اقتصاديا�ا بشك

  .سياحة االجتماعات، احلوافز، املؤمترات، واملعارض حسب املناطق يف العاملوالشكل التايل يوضح 

  2018لعام  سياحة االجتماعات، الحوافز، المؤتمرات، والمعارض حسب المناطق في العالم :5الشكل 

 

 :من إعداد الباحثني باالعتماد على :المصدر

ICCA, ICCA Statistics Report : Country and city rankings  2018. 

https://www.iccaworld.org/npps/story.cfm?nppage=935584 

 :سياحة االجتماعات، الحوافز، المؤتمرات، والمعارض في المنطقة العربية. 5.3

رات العربية املتحدة املرتبة األوىل عربيا ويف الشرق األوسط يف حتتل اإلما ICCAحسب تقرير 

، حيث جترى أهم الفعاليات فيها يف مدينيت ديب االجتماعات، احلوافز، املؤمترات، واملعارضسياحة 

وأبوظيب، يليها املغرب أين جترى أهم الفعاليات فيه يف مدينة مراكش، الرباط، والدار البيضاء، يف حني 

  .املرتبة الثالثة أين جترى أهم فعاليا�ا يف مدينة القاهرة احتلت مصر

وما يالحظ يف الدول العربية هو غياب إحصائيات يف الكثري من الدول نتيجة لعدم اهتمامهم �ذا         

املنطقة  واملعارض يفسياحة االجتماعات، احلوافز، املؤمترات، والشكل التايل يربز  .النوع من السياحة

  .العربية
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  2018عام في المنطقة العربية ل  سياحة االجتماعات، الحوافز، المؤتمرات، والمعارض: 6الشكل 

  

  :من إعداد الباحثني باالعتماد على :المصدر

ICCA, ICCA Statistics Report : Country and city rankings  2018. 

https://www.iccaworld.org/npps/story.cfm?nppage=935584 

   :اتمةخ. 4

  :قد مت التوصل من خالل هذا البحث إىل النتائج التالية

وجه من أوجه سياحة األعمال، تتطلب توفر إمكانيات مالية، ومادية، وبشرية،  هذه السياحة تعترب -

يمي معني، وكذا معدل إنفاق مرتفع، تتم يف فرتات زمنية تضم نوع خاص من السياح يتميزون مبستوى تعل

د لتربمج خالهلا زيارات للمواقع السياحية يف الب ددة، يتم التخطيط هلا مسبقا،حممعينة، وألغراض مهنية 

املستضيف، إضافة إىل العديد من النشاطات الرياضية، والرتفيهية، وهي بذلك تعكس املكانة االجتماعية 

  .السياسية للبلدانواالقتصادية و 

يتطلب توافر عوامل أساسية لضمان جناح هذه السياحة كالدعم احلكومي، والتخطيط والتنظيم اجليد،  -

  .توفر البنية التحتية املناسبة، التطور التكنولوجي، وغريها

اسية والثقافية والسيآثارا على خمتلف األصعدة االقتصادية واالجتماعية  هلذه السياحةميكن أن تكون  -

املعتربة يف الناتج  االدول مبسامهته تتدعم هذه السياحة اقتصادياوالبيئية، فعلي املستوى االقتصادي مثال 

وتأثريها اإلجيايب على ميزان املدفوعات، واالستثمار األجنيب املباشر، احمللي اإلمجايل، وخلق القوة العاملة، 

  .ارة، والصناعة وغريهاإضافة إىل حتريك قطاعات كثرية مثل السياحة، والتج
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نسبة هامة ضمن السياحة الوافدة يف العامل، فقد ظلت نسبتها مستقرة خالل حتتل هذه السياحة  -

  .2030، ويتوقع أن تبق حمافظة عليها على آفاق %13السنوات املاضية بـ

للغاية  فزةحم هذه السياحةآفاق تبدو و  عرفت هذه السياحة تطورات كبرية منذ ستينيات القرن املاضي، -

إذ تشري الدراسات إىل تزايد حجمها خالل السنوات القادمة وتزايد املنافسة على املستوى الدويل للسيطرة 

  .أمهية هذه السياحة، وجعل الكثري من البلدان تراهن عليهامما يشري بوضوح إىل عليها، 

 فز، املؤمترات، واملعارض، احلوااستحوذت صناعة االجتماعات على أعلى حصة يف صناعة االجتماعات -

اجلزء احلوافز  ويتوقع أن تبق هي املهيمنة خالل السنوات القادمة، من جانب آخر يتوقع أن تكون صناعة

  .األسرع منًوا

 االجتماعات، عدديف  دون منازع ألكثر من عقدين دول العامل األمريكية الواليات املتحدةتتصدر  -

من حيث املدن فتتصدر باريس مدن العامل من حيث عدد أما . ، املؤمترات، واملعارضزاحلواف

  .، وبرشلونة من حيث عدد املشاركني، املؤمترات، واملعارضزاحلواف االجتماعات،

بأكثر من النصف، تليها منطقة آسيا واحمليط اهلادي، مث  هذا النوع من السياحة�يمن أوروبا على  -

 .ارات العربية املتحدة هي املسيطرةأمريكا؛ أما يف املنطقة العربية فنجد أن اإلم

تل سياحة االجتماعات، احلوافز، ومن النتائج السابقة ميكننا تأكيد فرضية البحث املطروحة إذ حت     

تفعيل من أجل و  .املؤمترات واملعارض مكانة هامة يف العامل ويتوقع أن تكون هلا آفاق مشرقة مستقبليا

  :يلي نقرتح مابشكل أفضل  ات، واملعارضاالجتماعات، احلوافز، املؤمتر سياحة 

هذا النوع من السياحة واالهتمام �ا  لتطويرواضحة وقوية يف سياسة الدولة  إسرتاتيجيةالعمل على تبين  -

  .االقتصادية واالجتماعية ألمهيتهنظرا  لقطاع السياحة وحمفزالالقتصاد  اقتصاديا داعما قطاعاوجعلها 

نوع من السياحة، ال تطوير هذه الراقيل التنظيمية اليت حتول دون التوسع وتفعيل و إزالة كافة املعوقات والع -

  .سيما أنظمة إقامة هذه الفعاليات غري الفعالة وأنظمة التأشريات وغريها
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زيادة أماكن إقامة مثل هذه الفعاليات يف خمتلف املناطق يف البلد وليس تركيزها على املدن الكربى،  -

ا إىل املناطق ذات اجلذب السياحي إلنعاشها حمليا، إضافة إىل السعي إىل تطويرها والعمل على توجيهه

  .لتضاهي املعايري الدولية

واخلدمات الضرورية املرافقة النعقاد مثل هذه الفعاليات حىت يشعر املشاركون  اإلمكاناتتوفري كافة  -

  .ياحية وثقافية ممتعةوالزوار بنوع من الراحة والرفاهية، إضافة إىل تدعيمها بربامج س

تدعيم االستثمارات ملثل هذا النوع من السياحة السيما ما يتعلق مبشاريع البنية التحتية كشق الطرقات،  -

واملطارات، كذلك املشاريع لتدعيم السياحة كالفنادق، وحتسني اخلدمات العامة بشكل عام خاصة ما 

  .يتعلق بتكنولوجيا املعلومات

اجليد ملثل هذه الفعاليات على املستوى احمللي، أو اإلقليمي أو الدويل، والعمل العمل على التسويق  -

  .على التعريف اجلذاب لقدرات البالد السياحية مبختلف الوسائل والطرق

  :ائمة المراجعق. 5
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واليت ، السياحة الدينية يف اجلزائر�دف هذه الورقة البحثية اىل تسليط كشف النقاب عن  

كما تعترب من أهم موارد الدخل ،  أصبحت من أولويات السياحة يف اجلزائر ومن أهم مصادر التنمية

مليون سائح  12يزيد عن  ما  حيث تفيد اإلحصاءات أن السياحة الدينية تستقطب سنويا، الوطين

 .خاصة منها يف اجلنوب اجلزائري...زوايا، من مساجد  ؤسسات الدينيةاململختلف 

وإعطائها ، جعلنا نبحث يف امليكانيزمات واآلليات الالزمة لتفعيل وترقية السياحة الدينية ما هذا       

تحديات اليت تواجهها يف اجلزائر من املكانة اليت تستحقها وعن أهم التحديات اليت  تستحقها وعن أهم ال

  .مكانة مرموقة يف اإلقتصاد مكانة مرموقة يف االقتصاد الوطين  أجل تبوء

  .املعامل الدينية، السياحة الدينية ، السياحة :كلمات المفتاحيةال 

Abstract : 

This research paper aims at Shalit to unveil religious tourism in 

Algeria, which has become one of the priorities of tourism in Algeria and one 

of the most important sources of development  It is also considered one of the 

most important resources of the national palm tree. Statistics include that 

religious tourism annually attracts more than 12 million tourists to various 

                                           
  z.debbab@univ-biskra.dz :يميلاإل، زهية دباب: المؤلف المرسل  1
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religious institutions, including mosques, corners. Especially in southern 

Algeria.  This is why we are looking at the mechanisms and mechanisms 

necessary to activate and promote religious tourism and to give it the position 

it deserves and the most important challenges it faces in Algeria in order order 

to provide a prominent place in the national economy Arabe Algerie. 

Keywords: Tourism ;religious Tourism ; Tourism monuments. 

  

  : مقدمة. 1

واجلزائر ، تنا الراهن مطلبا أساسيا خللق ثروة بديلة إلنعاش االقتصاد احملليتعترب السياحة الدينية يف وق

  ...أضرحة، كنائس،  زوايا، من مساجد، متلك معامل دينية خمتلفة وكثرية عرب كل ربوع الوطن

لكن كانت زيارا�ا تقتصر  ، مت انشاؤها عرب فرتات وحقب خمتلفة.لكل منها طابعها اخلاص �ا واملميز

بينما أخذت يف اآلونة األخرية بعدا آخر يتعلق ...العبادة وبعض الطقوس والعادات الدينية فقط على

  .بالسياحة الدينية من اجل التعرف على خمتلف هذه املعامل ومقاصدها 

  :تحديد المفاهيم .2

  :تعريف السياحة 1.2

أدخل هنا حمتوى ، أدخل هنا حمتوى العنوان الفرعي األول، أدخل هنا حمتوى العنوان الفرعي األول

، أدخل هنا حمتوى العنوان الفرعي األول، أدخل هنا حمتوى العنوان الفرعي األول، العنوان الفرعي األول

  .أدخل هنا حمتوى العنوان الفرعي األول، أدخل هنا حمتوى العنوان الفرعي األول

بيان ، عةأو صنا، وبوصفه نشاطا، تناولت موضوع السياحة، هناك العديد من التعاريف 2.2

  :بعضها كما يلي

 جمموع:السياحة بأ�ا )(HUNZIKER هونزكيز الباحث، السياحي البحث مؤسس يعرف *

 طاملا، العتيادية إقامتها مكان خارج لشخص مؤقتة إقامة وعلى، ىسفر عل ترتتب والظواهر اليت العالقات

 هلذا رحبا يدر بنشاط اإلقامة هذه ملرتتبط وطاملا، دائمة إقامة إىل  ال تتحول املؤقتة اإلقامة هذه أن

  .األجنيب

، مركبة كما ميكن اعتبارها صناعة.بدون مداخن تعبري صناعة السياحة على نطلق أن ميكن  *

، بعضها أن كما،  واحلضارية، والبشرية، الطبيعية بني األصل حيث من، ترتاوح عناصر عدة من تتألف
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كما تعرف )3صفحة ، 2011فيفري  15، 14، دويل( ".التأثري منفردة اآلخر وبعضها، التأثري متداخلة

السياحة بأ�ا ذلك النشاط احلضاري واالقتصادي والتنظيمي بانتقال األفراد إىل بلد غري بلدهم وإقامتهم 

، جرادات( ساعة ألي غرض ماعدا العمل الذي يدفع أجره داخل البلد املزار 24تقل عن  فيه ملدة ال

  .)22صفحة ، 2004

 ينظر البعض، منها إليها ينظر اليت الزاوية حسب خيتلف يه ميكننا القول أن  تعريف السياحةوعل     

 فالعلم، ذاته حبد قائم علم يراها من ومنهم اقتصادية كظاهرة وآخرون، اجتماعية أ�ا ظاهرة على للسياحة

 بني منظمة قاتعال هناك أن أي وحمدودة معينة ألمور عقليا صحتها يثبت الذي معرفة دقيقة يعرفها

 خالل من والنظريات للقوانني والتوصل العالقات هذه عن الكشف حتاول والعلوم، الظواهر املختلفة

 واالختبار للتجربة إلخضاعها املدروسة للظاهرة والوصف املالحظة على القائم العلمي إعتماد األسلوب

 ليتوصل

  .السياحي االحصاء تطور نتيجة ماعل السياحة وأصبحت، نظرية أو قاعدة صياغة إىل الباحث .

وحتت عنوان  1963يف اجتماع عقدته هيئة االمم املتحدة يف روما سنة  :تعريف السياح 2.2

السياحة الدولية جاء تعريف السائح الدويل على انه كل شخص يكون موجودا بشكل مؤقت يف دولة 

  .او اكثر ساعة 24اجنبية ويعيش خارج مكان سكنه االصلي خالل اربع وعشرين 

  :ويستدل على هذا التعريف على ان السياح هم

 .الشخص الذاهب للرتفيه او العالج او السباب اخرى -

 .الشخص الذاهب الجتماعات دولية او حلضور نباريات رياضية دولية او املشاركة �ا -

 .الشخص الذاهب للدراسة او التخصص يف جمال معني -

  :خص اليعتبر سائحا في الحاالت التاليةومن هذا التعريف يستدل ايضا على أن الش

 .الشخص الذاهب للعمل بدولة اجنبية ويعمل �ا بعقد او بغري عقد -

 الشخص الذي يستوطن يف املكان الذي ارحتل اليه وكان سائحا منه -

)http://www.djelfa.info/nb/sh ،2019(. 

ومن ، يف زيارة املواقع الدينيةتعترب من اقدم انواع السياحة وتتمثل  :تعريف السياحة الدينية 3.2

أشهر املواقع الدينية يف العامل جند مكة املكرمة واملدينة املنورة يف اململكة العربية السعودية وهذا النوع من 
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السياحة يهتم باجلانب الروحي لالنسان وبالتايل فهي مزيج من التامل الديين والثقايف او السفر من اجل 

  .)21صفحة ، 2013، عوينان( بعمل خرييالدعوة او من اجل القيام 

ذلك التدفق املنظم من السواح القادمني من الداخل أو اخلارج �دف التعرف على "كما يقصد �ا *     

  "وما متثله من قيم روحية هلذا الدين أو املعتقد أو ذاك، األماكن الدينية وتارخيها

خل حدود الدولة بعينها لزيارة األماكن املقدسة كما عرفت بالسفر من دولة ألخرى أو االنتقال دا      

أو السفر من أجل الدعوة ، أل�ا سياحة �تم باجلانب الروحي لإلنسان فهي مزيج من التأمل الديين والقايف

، 2012، عمري( وغريها...األضرحة والكنائس، أو من أجل القيام بعمل خريي مل زيارة املساجد

  .)6صفحة 

، نعرف السياحة الدينية بكافة أشكال الرحالت والزيارات اليت تستهدف املساجدوعليه ميكننا أن     

  .�دف التعرف على تارخيها واإلستفادة من اخلدمات اليت تقدمها، الزوايا وخمتلف املعامل الدينية

 :ميكن اجياز أهم دوافع السياحة الدينة يف اجلزائر يف النقاط التالية:دوافع السياحة .3

ضريح ( أضرحة، زوايا، ساجدكاملتتمثل يف زيارة األماكن الدينية املقدسة  : ةدوافع ديني -

كنيسة ،  كنيسة سانت اوغستني بعنابة(الكنائس، )ببسكرة ضريح سيدي خالد، سيدي اهلواري بوهران

وكذا ، �دف العالج من األمراض خاصة النفسية منها )الكنيسة الربوستنتانية بورقلة، سانتا كروز بوهران

 .ف تدعيم اجلانب الروحاين و�دئة النفوس�د

مرت �ا مراحل تشييد هته اليت  يقصد �ا التعرف على خمتلف احلقب الزمنية :دوافع تاريخية -

اليت عرفتها تلك والثقافية وعلى الظروف السياسية واإلجتماعية ، املعامل الدينية وفرتة احلكم اليت بنيت فيها

 .الفرتة

أ بعض األفراد إىل زيارة املساجد والزوايا �دف العالج بعد حيث يلج :دوافع عالجية  -

ويذهب البعض اآلخر إىل التربك على أضرحة األولياء الصاحلني ، اليأس من العالج الطيب عن طريق األدوية

 .طلبا للشفاء وهذا يدخل يف إطار بعض املعتقدات الدينية

طلبة أساتذة و ، علماء آثار، نيمؤرخ، حيث يقوم بعض األفراد من باحثني  :دوافع علمية -

بزيارة هذه املعامل الدينية بدافع البحث واإلكتشاف وزيادة معارفهم وتدعيم دراسا�م ومذكرات  جامعيني

 ...خترجهم
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 خاصة بعد فرتة العمل املتواصل وضغوطات العمل والدراسة يلجأ األفراد إىل: دوافع ترويحية -

 .حبثا عن الراحة واإلبتعاد عن الضجيج ، ليوميا جو الروتُني ريالرتويح عن النفس وتغي

يف حال االهتمام �ا  ، واليت من شا�ا أن تساهم يف تنمية الدخل الوطين:دوافع إقتصادية -

 .مليار سنتيم  80حيث تقدر مداخيل األضرحة خاصة حبوايل .

  :تاريخ الظاهرة السياحية بالجزائر .4 

فإن ظهورها يف اجلزائر يعود إىل احلقبة االستعمارية ، لنشأةباعتبار الظاهرة السياحية ظاهرة حديثة ا

لذلك سنتطرق إىل تاريخ النشاط السياحي يف اجلزائر قبل االستقالل وغداة االستقالل خالل الفرتة من 

  .باعتبارها فرتة انتقالية من اقتصاد استعماري إىل اقتصاد قائم على خيارات اشرتاكية66 - 62

ن ظهور النشاط السياحي يف اجلزائر يعود إىل بداية القرن التاسع عشر أ:1962قبل االستقالل  -

أسس املستعمر اللجنة الشتوية اجلزائرية  وبواسطة  الدعاية  1897خالل االحتالل الفرنسي ففي سنة 

فخالل تلك املرحلة اجلزائر جلبت .واإلشهار متكنت من تنظيم قوافل سياحية عديدة من أوروبا حنو اجلزائر

وهو مادفع املستعمر الفرنسي إىل التفكري يف ، يد من السياح األوروبيني الكتشاف مناظرها الطبيعيةالعد

  .األوروبيني) السواح(إنشاء هياكل قاعدية لتلبية حاجيات الزبائن 

تشكيل نقابة  1916مت تشكيل نقابة سياحية يف مدينة وهران ويف سنة  1914ففي سنة 

هذه النقابات يف التنسيق فيما بينها لتنظيم رحالت سياحية يف اجتاه متثلت مهام .سياحية بقسنطينة

  .اجلزائر

تستفيد ، نقابة سياحية املتواجدة آنذاك 20مت تشكيل فيديرالية للسياحة واليت جتمع  1919يف 

يف نفس السنة مت تشكيل فيدرالية خاصة .هذه الفيدرالية من دعم مايل من طرف احلكومة الفرنسية

  .االضافة اىل مصادقة احلكومة الفرنسية على تقدمي اعانات مالية الصحاب الفنادقبالفنادق ب

وهو ، مت انشاء القرض الفندقي مكلف مبنح القروض للمستثمرين يف ا�ال السياحي 1928يف 

انشاء الديوان اجلزائري للنشاط  1931يف سنة .جتديد وتوسيع الفنادق، مبثابة بنك أنشأ من أجل تشجيع

والذي اصبح فيما بعد يسمى مبركز التنمية ، ادي والسياحي هدفه كان يتمثل يف تنمية السياحةاالقتص

  .واستمر نشاطه حىت بعد االستقالل

هذا العدد تقلص سنة ، الف سائح 150، 1950يف ، وقد بلغ عدد السواح الذين زارو اجلزائر

  .نظرا الندالع الثورة التحريرية 1954
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وما الربنامج املوسع الذي ، مهية املوارد السياحية اليت تتوفر عليها اجلزائران املستعمر كان يدرك ا

غرفة  17200واخلاص باجناز ، 1957مت وضعه واخلاص بالتجهيزات السياحية يف خمطط قسنطينة 

، كواش( يل على أمهية السياحة يف اجلزائرإال دل، منها ممركزة يف اجلزائر العاصمة % 17لفنادق حضرية 

غرفة يف احملطات املعدنية  1130ويشمل هذا الربنامج كذلك على اجناز .)224-223صفحات ال، دس

  .واملناخية

منها  % 50كانت ،  سرير 5922وعند االستقالل مباشرة ورثت اجلزائر طاقات ايواء تقدر ب

وهو مايعكس توجهات ، منها وجهت حنو السياحة احلضرية % 40موجهة حنو السياحة الشاطئية ونسبة 

املستعمر يف تنمية السياحة الشاطئية واحلضرية على حساب االنواع االخرى تبعا لطبيعة ونوعية الزبائن 

  .املقصودة

توىل تسيري هذه اهلياكل ، سرير 5965غداة االستقالل اجلزائر ورثت :غداة االستقالل -

ي خاضعة لنظام وه 1965واليت تأسست يف سنة ، جلنة خمتصة يف تسيري الفنادق واملطاعم، السياحية

 .التسيري الذايت

ختلت الدولة عن جلنة تسيري الفنادق واملطاعم واسندت مهامها اىل الديوان الوطين  1966يف 

وكان حتت وصاية وزارة الشباب والرياضة اىل غاية  1962الذي أنشأ ONATاجلزائري للسياحة 

وزارة السياحة وتتمثل مهام الديوان  وبواسطة قرار رئاسي مت احداث، تاريخ اعادة هيكلة الوزارات 1964

يف تسيري امالك الدولة والتعريف باملنتج السياحي اجلزائري يف السوق الدويل للسياحة وذلك بواسطة 

  ).فرانكفورت، ستوكهوملن باريس(وسائطه الثالث يف اخلارج 

ملعامل القطاع السياحي اجلزائري مل يستفد من اية تنمية حمددة ا 66-62خالل الفرتة من -

نقص يف اليد العاملة املؤهلة بانعدام ، فتميزت السياحة خالل هذه املرحلة بضعف وتردي اهلياكل السياحية

الوكاالت السياحية اليت تتكفل بالدعاية واالشهار انعدام اي تنظيم للهياكل والثروات السياحية وعموما 

  :تتمثل يففان القطاع السياحي اتصف عشية االستقالل جبملة من النقائص 

ضعف الصناعة الفندقية وعدم قدر�ا على تلبية حاجيات املواطنني يف ا�ال :ختلف هيكلي  -

  .السياحي

السائدة عشية االستقالل جعلت االغلبية الكبرية من )التخلف والفقر(الظروف االجتماعية  -

  .الشعب اجلزائري ال�تم بالسياحة وجتهل حىت معىن العطل املدفوعة االجر
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  .انعدام وجود عادات وتقاليد فندقية وسياحية -

  .انعدام العمال املؤهلني واالكفاء يف ا�ال السياحي -

وجتلى ذلك .اىل حماولة استغالل الثروات  1963هذه الظروف دفعت الدولة ابتداء من سنة 

ية واالجتماعية غري ان الظروف االقتصاد، بالقيام بعملية احصاء شامل للمشاكل اليت تعاين منها السياحة

من  1966اليت سادت غداة االستقالل ادت اىل تأخري عملية استغالل الثروات السياحية اىل غاية سنة 

  .خالل صدور امليثاق السياحي

ومن اجل خلق الشروط والظروف املوضوعية للشروع يف تنمية السياحة فقد شرح هذا امليثاق 

  .ياحيةالطرق والوسائل اليت تكون قاعدة للتنمية الس

بداية االهتمام احلقيقي بالقطاع السياحي من خالل اول عمل حكومي على  1966تعترب سنة 

فبعد تقييم شامل قدمته وزارة السياحة حول جممل الثروات السياحية اليت تتوفر عليها ، املستوى الوطين

ثها مت حتديد توجهات وبعد حتديد امهية وفوائد السياحة ونوع املنشآت السياحية الواجب احدا، اجلزائر

  :امليثاق السياحي واملتمثلة أساسا يف

 .حتسني الشروط السياحية الطبيعية والثقافية -

 .اختيار مناطق التوسع السياحي -

 .)229-226الصفحات ، دس، كواش( انشاء وتطوير الصناعة الفندقية -

  :في الجزائرة الدينية يالسياح المعالم أهمنماذج عن . 5

قبل عشرين سنة تقريبا حني دعا املفكر واملختص "لسياحة الدينية يف اجلزائر إىل يعود االهتمام با 

يف احلركة الصوفية احلديثة الدكتور حممد بن بريكة إىل السياحة الدينية ووصفها باملورد الثقيل بالعملة وأداة 

عرفون بصورة دبلوماسية لفتح معاهد روحية تابعة للطرق الصوفية تستقطب الكثريين لتكوين سفراء ي

وعليه فاجلزائر متتلك اماكن طبيعية وسياحية يصنف بعضها   )2019، مصلوب( ."السالم والرتبية

كحديقة الطاسيلي املفتوحة يف اقصى اجلنوب اجلزائري كمعامل سياحية تدخل ضمن نطاق الرتاث العاملي 

ب اآلالف من الزوار من خمتلف فهي باملثل حتتوي على العديد من االماكن واملزارات الدينية اليت تستقط

الزوايا واألضرحة املنتشرة لألولياء الصاحلني والعلماء واألقطاب الربانيني :وخاصة اإلفريقية منها، الدول

 املؤسسني ملختلف الطرق الصوفية املنتشرة يف الكثري من الدول االفريقية واملغاربية

)m.almayadeen.net/articles/blog/859571 ،2019(.  
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    مسجد األمیر عبد القادر بقسنطینة

 مسجد كتشاوة بالعاصمة

مسجد عقبة بن نافع 

الفهري

 

اليت ارتبط بناؤها حبلقات هامة من ، ما  تزخر بالعديد من املساجد منها احلديثة ومنها العتيقةك  

وحتتل مدينة تيزي وزو املرتبة االوىل وطنيا من حيث  ، وتعد قبلة للزوار والباحثني والسياح، تاريخ اجلزائر

وهذا ، من املدارس القرآنية زاوية واملئات 20مسجدا و 860عدد املساجد والزوايا حيث تضم مايزيد عن 

.  حسب تصريح لوزير الشؤون الدينية على هامش امللتقى الوطين حول البعد الروحي يف الرتاث الوطين

  : منها

 وهو اكرب مسجد حلد اآلن، مسجد األمري عبد القادر بقسنطينة 

  جامع السفري وهو من أقدم، ألف مصل 15يف اجلزائر يتسع لـ 

  جاءت تسميته من اسم  ،املساجد يف القصبة  

  سفر بن عبد اهللا اكرب قائد الطائفة البحرية العثمانية باجلزائر يف فرتة 

  .حكم اإلخوة برباروس

 من أشهر املساجد ، مسجد كتشاوة بالعاصمة الغين عن التعريف  

  ، م 1794بين يف العهد العثماين من قبل حسن باشا سنة ، مسجد كتشاوة بالعاصمة التارخيية

  حول إىل كنيسة يف عهد االستعمار الذي أحرق كل املصاحف  لكنه 

  وهو اليوم إحدى جواهر اآلثار. يف الساحة احملاذية له ساحة الشهداء حاليا

  اإلسالمية يف اجلزائر وقطبا سياحيا يقصده املئات من  الباحثني والزوار من 

 .أوروبا والعامل 

  احملمدية قبالة   اجلامع األعظم مبدينة كما نشري هنا اىل مشروع 

 وسيكون اكرب مسجد يف اجلزائر ومشال إفريقيا وثالث، الساحل 

  ميكن أن ، هكتارا 20بناية منفصلة يف موقع ميتد على  12يضم ، اكرب مسجد يف العامل بعد احلرمني

 ومن معامله املئذنة بارتفاعها، ألف مصل 120تصل طاقة استيعابه إىل 

  265 أيضا ويضم، مرتا 70مرتا وارتفاعها  50وقبة طول قاعد�ا ، رتم 

 ومن املنتظر أن حيتل اجلامع األعظم مكانة، مركز أحباث إسالمية وتارخيية 

   مسجد عقبةبن نافع.سياحيا دينيا مستقبال  عاملية وسيكون مزارا  

  املعروفة علىجهات السياحيوهو من الو ، الفهري بسيدي عقبة مبدينةبسكرة

  العديد من املؤمترات وكذا تقام فيه األئمةلتكوين  يضم معهد  ،املستوى العاملي 
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 .والوطنية  الدولية 

م بعدما  1925اعيد بناؤه سنة  الذي، نسبة اىل خالد بن سنان العبسي، مسجد سيدي خالد -

العديد من  إىل باإلضافة، املسجد الكبري، وكذا مسجد التيجانية بوسط مدينة بسكرة. تأثر باحلروب

  .املساجد عرب خمتلف ربوع املدينة

 تعد األضرحة من املعامل الدينية القدمية اليت تزخر �ا جل واليات الوطن من مشاهلا إىل  :األضرحة

واليت تكثر فيها الزيارات احمللية ، ألف ضريح ومزار 75حيث يبلغ عددها حوايل .شرقها فغر�ا، جنو�ا

وذلك بدافع العالج أوال ومتسكا ، وصغارا تمع اجلزائري إناثا وذكورا كباراخاصة من طرف مجيع شرائح ا�

 :ومن بني أهم هاته األضرحة جند ، ببعض الطقوس واملعتقدات

سيدي ، سيدي زرزور ببسكرة، ضريح سيدي عيسى باملسيلة، ضريح سيدي اهلواري بوهران-

سيدي عبد الرمحن ، بومدين بتلمسان سيدي، سيدي عبد اهللا مبستغامن، سيدي بلقاسم، خلضر بن خلوف

  .بالعاصمة اجلزائر

  الكنائس: 

غري بعيد عن السياحة الروحية الدينية للمعامل اإلسالمية واليت من شا�ا أن حتقق دخال كبريا للخزينة      

خمة يف العمومية يف حال االهتمام �ا جند جانبا آخر من السياحة الدينية للمعامل املسيحية اليت ال تزال شا

دليال على تسامح األديان والتعايش بني املسلمني والقلة القليلة املسيحية ، وحتظى باحرتام اجلزائريني، اجلزائر

 .من األجانب

    كنيسة السيدة اإلفريقية أعايل العاصمة وقد بنيت فوق ربوة مطلة على البحر بعمارة بيزنطية ساهم

حقيقية تصور  “ ملحمة”وهي ، هو قصة بنائها   الكنيسةأن املثري يف  ولعل.يف بنائها نصارى العامل

“ بايف”كيفية تعلق الفقراء بدينهم يف إشارة منها إىل اخلادمتني اللتني جلبهما معه أسقف اجلزائر 

وهي اليت أحلت على األسقف إلنشاء ، “مارغريت بريغر”خالل االستعمار الفرنسي إحدامها تدعى 

  .يف الساحة احملاذية للكنيسة معبد للسيدة العذراء ويوجد قربها

  تتصدر لوحات اجلزائر املعمارية والتحف   والسيدة اإلفريقية اليوم      

  ، يزورها السياح املسلمون واملسيحيون من مجيع أحناء العامل، التارخيية

  ، يعلو الكنيسة من اخلارج متثال للسيدة العذراء وصليب كبري وجرس 

  �مة امرأة افريقية سوداء البشرة ترتدي وبداخلها يقبع متثال برونزي

 
 كنیسة السیدة اإلفریقیة
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 كنیسة سانتا كروز بوهران          

 

  الكنیسة البروتستانتیة بورقلة

 

 .”القطيفة“و“ ا�بود”زيا جزائريا تقليديا أزرق اللون من  

كتبت عليها دعوات ونذور ورسائل ،  يتأمل السياح الرسائل املدونة واملنحوتة على جدرا�ا الرخامية    

وحتتوي ، “نك أشفيت ابينأل، شكرا يا عذراء“منها ، خطها الزائرون، للحب والفراق واملوت واملرض

هلا طابع “ الكاثوليكية”واملثري أن الكنيسة ، أيضا على قصص وشخصيات دينية من اإلجنيل ومتاثيل

منبهرين بالزخرفة العربية ، معماري إسالمي جيعل املسلمني أيضا ينجذبون حنوها كأ�م ميتلكون جزءا منها

 .ألمازيغيةاملكتوبة باللغة العربية وا   االسبانية واللوحات

  :من أبرز الكنائس يف اجلزائر جند       

  وهران واليت “ كاتدرائية“بالعاصمة و ”القلب املقدس“بوهران و“ سانتا كروز”كنيسة

بعد احتالهلم ملدينة ، )1604- 1577(بىن القلعة اإلسبان ما بني عامي ، حتولت اىل مكتبة عمومية

يبدأ من وسط املدينة يف حي سيدي اهلواري » وزسانتا كر «الطريق إىل قلعة . 1509وهران عام 

إىل أن يصل إىل قمة ، "املرجاجو"خيرتق جبل، وميتد يف شكل طريق تغلب عليه االلتواءات، العتيق

لتالطم مياه البحر ، ستستمتع مبشاهد خالبة، وخالل رحلتك للوصول إىل القلعة. اجلبل حيث القلعة

الفخمة  اليت شيّد مواطنني منازهلم، أشجار الصنوبر جمسدة يف، باجلبل الذي يلبس حلة خضراء

أعدت لنصب  به منافذ، كما حييط �ا سور شاهق االرتفاع،  وتنتهي بدخوهلا عرب بوابة كبرية، وسطها

  مدافع يف حال مواجهة العدو

  كنيسة،  )2016، "مرقد عذراء وهران"قلعة سانتاكروز (

  وهي يوميا بعنابة يقصدها مئات السياح“ سانت اوغستني” 

  معامل دينية مسيحية باهرة من شأ�ا أن تتحول إىل مزار سياحي 

  ما قال املستشرف الوزير إذا بين حوهلا فنادق ومراكز جتارية حسب 

  كنيسة سانت اوغستني بعنابة ”السابق بشري مصيطفى أن  

ومن شأن السياحة  امللوحدها من شأ�ا أن تستقطب ماليني السياح من أتباع الديانة املسيحية يف الع

  .)2019، مصلوب( ".الدينية حتقيق ملياري دوالر سنويا 

 واآلن، 1937شيدت سنة ، الكنيسة الربوتستانتية بورقلة 

  .حولت إىل متحف للمجاهد

  هذا باالضافة اىل العديد من املعامل الدينية املوجودة يف مدينة 
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، مسجد سيدي صاحل بنقوسه، بتماسنياملسجد الكبري ، ورقلة كاملسجد العتيق بسيدي خويلد

والزوايا كزاوية ، مسجد القبة اخلضراء بتماسني، املسجد االباضي بالقصبة، مسجد آللة عزة بالقصبة

باإلضافة اىل .جامع بين جالب بتقرت زاوية سيدي علي بن الصديق بالطيبات، سيدي اهلامشي بتقرت

  .سيدي بوحنية ببلدة عمر حوضري، األضرحة كضريح سيدي حممد السايح ببلدة عمر

     :الزوايا*       

، الزاوية العزوزية، الزاوية التيجانية، كما تتوفر مدينة بسكرة على العديد من الزوايا كالزاوية القادرية     

  ...زاوية سيدي عبد احلفيظ خبنقة سيدي ناجي، الزاوية العثمانية بطولقة

 35وحسب األرقام هناك اكثر من ، تيجانية والرويسات القادريةأما يف ورقلة فنجد زاوية تيماسني ال      

وان الزيارات واملناسبات اليت ، زاوية هلا تباعها ومريدوها يف الداخل واخلارج 900طريقة صوفية واكثر من 

مليو زائرا حسبما تعده اإلحصائيات الرمسية لوزارة السياحة  12تنظمها الزوايا جتمع سنويا مايفوق ال 

 10000ولورقلة حظها بتجمعات هامة يصله وفود كثرية تفوق ال .تم فيها قراءة القرآن والذكرحيث ي

  .)http://www.djanoub.com/ar ،2019( للواحدة وعلى مدار السنة

  :تحديات السياحة الدينية في الجزائر .7

توجب على صناع القرار ميكن اإلشارة إىل مجلة من العوامل اليت تعترب مبثابة حتديات أساسية وي        

أخذها بعني اإلعتبار يف إطار بناء اسرتاتيجية مثلى للنهوض بقطاع السياحة ليس يف جانب السياحة الينية 

ومن مث اإلستفادة من تأثرياته اإلجيابية املباشرة وغري املباشرة على ، فقط وإمنا على مستوى اجلزائر ككل

  .النشاط اإلقتصادي الوطين

  :اإلنفاق الحكومي على قطاع السياحة زيادة *       

إن تطور قطاع السياحة والسفر باجلزائر يتطلب بالضرورة أن يكون من بني اهتمامات و أولويات        

وذلك يكون من خالل زيادة حجم اإلنفاق العام على هذا القطاع قصد ، السياسة اإلقتصادية يف اجلزائر

حيث أن رقي هذا القطاع يتطلب ، ها وتسمح باستمرارية تطورهالتمكني من خلق قاعدة متينة يرتكز علي

وذلك من ، سهر اهليئات العمومية على توفري أفضل الظروف اليت متكن من استقطاب السياح األجانب

  :خالل

  .بناء املنشآت األساسية والبىن التحتية -
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 ا وجتارها؛ عقد اتفاقات شراكة وتعاون مع الدول املتطورة سياحيا لالستفادة من خربا� -

  .إنشاء مشاريع سياحية

 .�يئة اإلقليم ومحاية املناظر العامة -

تتعاظم أمهية املوارد البشرية خصوصا يف :تنمية الفكر السياحي والثقافة السياحية يف ا�تمع -

وعلى هذا األساس فإن تكوين العنصر ، القطاعات اخلدماتية اليت تعتمد على العنصر البشري يف أدائها

قصد النهوض مبستوى اخلدمات والرقي به ملستوى العاملية من ، يف جمال السياحة يعترب أمرا ضرورياالبشري 

ومبا يساهم من جهة أخرى أيضا يف حتسني طرق التسيري السياحي وكذا خلق ثقافة السياحة يف ، جهة

س مدارس خاصة واجلزائر عملت منذ �اية الستينات على تأسي.أوساط ا�تمع وتشجيعه على تقبل اآلخر

مث معهدي تيزي وزو و ، بالتكوين السياحي من خالل مركزي التكوين املهين يف كل من وهران وقسنطينة

لكن غياب الدعم واإلشراف واالهتمام احلكومي زيادة ، بوسعادة فاملعهد العايل للفندقة باجلزائر العاصمة

ساهم يف تراجع دور هذه اهليئات يف  على عدم وجود إسرتاتيجية واضحة ترتكز عليها عملية التكوين

  . عملية خلق موارد بشرية مؤهلة يف ا�ال السياحي 

تثبت العديد من التجارب الدولية مدى أمهية الدور :تطوير البنى التحتية والمنشآت األساسية -

جلهد ومن حيث أ�ا توفر سهولة احلركة وربح الوقت وا، الذي تلعبه البىن التحتية يف تطوير قطاع السياحة

شرعت يف تطوير بنيتها  2001ورغم أن اجلزائر ومنذ سنة ، مث توفري الراحة والطمأنينة يف نفوس السياح

  .التحتية إال أن تلك اجلهود ال زالت غري كافية ليكون هلا تأثري كاف على تطور قطاع السياحة يف اجلزائر

ا متلكه من مواقع سياحية وهذا يف إطار تعزيز فاجلزائر أمام حتد تطوير منشآ�ا السياحية اليت تتماشى وم

إذ انه ال معىن من توافر مواقع سياحية دون أن يواكبها ، توفري اخلدمات اليت ترافق عادة النشاط السياحي

واإلطعام واملبيت وهذا كله ال يتأتى إال من خالل تواجد منشآت وبىن حتتية متكن من ، خدمات النقل

  .ةتوفري ذلك ومواصفات عاملي

فالواقع يشري فيما خيص الفنادق إىل عجز يف طاقات اإلستقبال وعدم استجابة الكثري منها للمعايري 

التأخر يف ( أما فيما خيص النقل فيسجل سوء اخلدمات بشكل كبري خصوصا النقل اجلوي ، الدولية

، عة طاقات اإلستقبالوهو ما يدفع إىل ضرورة توس، )الرحالت وسوء الربط بني املناطق السياحية املعروفة

توسعة املوانئ واملطارات و �يئة شبكات الطرق والسكك احلديدية خصوصا بني خمتلف املواقع السياحية 

  .املعروفة لتسهيل احلركة والتنقل
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عامليا  112إن احتالل اجلزائر للمرتبة :تحسين األطر القانونية والتنظيمية الخاصة بالقطاع -

تنظيمي يدل على ختلف األطر التنظيمية والرقابية على مستوى هذا القطاع فيما خيص تنافسية اإلطار ال

حيث يتعني على .وبالتايل بروزها كعراقيل تساهم يف احلد من رقيه وتطور مسامهته يف النشاط اإلقتصادي

اجلزائر حتسني إجراءات احلصول على التأشريات لتجنب التأخري وما لذلك من تفضيل للسياح األجانب 

كما يتعني عليها ومتاشيا مع املعايري الدولية ،  ت سياحية يف بلدان أخرى ذات تسهيالت أفضللوجها

حتسني وتبسيط اجراءات التأسيس والبدء يف املشاريع اإلستثمارية أمام القطاع اخلاص مبا يعزز من تطور 

  .اخلدمات املقدمة

ثرة على توافد السياح ليس إن من أهم األمور املؤ :تحسين الخدمات المرافقة للنشاط السياحي -

وإمنا متتد لتشمل حىت اخلدمات املرافقة اليت تسمح للسياح األجانب باإلستمتاع ، فقط املواقع السياحية

ويف اجلزائر فإنه يسجل نقص كبري يف هذا ا�ال وذلك من ، بأوقا�م وجتنب التعب وضياع الوقت واجلهد

  :خالل

ملنظومة املصرفية يف اجلزائر وعدم مواكبتها حيث أن ختلف ا :ضعف الخدمات المصرفية -

للتطورات الدولية انعكس سلبا على طبيعة اخلدمات املصرفية املقدمة خصوصا من حيث وسائل الدفع 

  .واليت ال تتوافق يف الغالب وطلبات األجانب

  ضعف تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال اليت تشهد تطورات كبرية يف العصر احلايل؛ -

  .ت األسفار وعدم تكيفها ومواكبتها للتطورات الدوليةضعف أداء وكاال -

يتعني على اجلزائر وقصد التعريف برتاثها السياحي وقدرا�ا يف هذا :تباع سياسة ترويجية فعالةا -

ونظرا للظروف الصعبة اليت مرت ، ا�ال اتباع سياسة تروجيية تسمح بإيصال أفضل صورة عنها إىل اخلارج

وى األمين فإ�ا مطالبة بإزالة كل الشكوك اليت قد تتبادر إىل األجانب حول مدى �ا اجلزائر على املست

وعلى هذا األساس .توفر السالمة واألمن فيها باعتبارمها عاملني جد مؤثرين على توافد السياح ألي بلد

اءات واليت ترتكز على استغالل مجيع فض، فإنه من الواجب العمل على تطوير اإلسرتاتيجيات التسويقية

اإلتصال واملشاركة بقوة يف التظاهرات واملعارض السياحية الدولية للتعريف بالرتاث السياحي اجلزائري 

 .)2019، شاقور( وخمتلف اخلدمات واحلوافز املوفرة للسياح املتوافدين إليها
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  :خاتمة.8

رورة العمل على إن أمهية الدور الذي تلعبه السياحة كقطاع حيوي يف النشاط اإلقتصادي يزيد من ض

تدعيم تنافسيته الدولية مبا يسمح بتعزيز دوره يف املسامهة يف النمو واإلزدهار اإلقتصادي ومن مث حتسني 

ومبا ان السياحة الدينية تعترب نشاطا حيويا وقادرة على دعم االقتصاد الوطين وجب .مستويات املعيشة

اهلائلة من حيث الزوايا واألضرحة واملدارس وجب تصحيح مسار االستثمار السياحي واستغالل الطاقات 

  . القرآنية املنتشرة واليت تشكل حمطات سياحية هامة

  :قائمة المراجع .9     

- 2000(السياحة يف اجلزائر اإلمكانيات واملعوقات ، )2013(، عبد القادر، عوينان: لمؤلفاتا     

، (SDAT2025هي للتهيئة السياحية يف ظل اإلسرتاتيجية السياحية اجلديدة للمخطط التوجي)2025

كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم ،  ختصص نقود ومالية، اطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية

  .جامعة اجلزائر، التجارية

  : المقاالت     

 السياحة وأثرها يف التنمية االقتصادية حالة، )2004(، جرادات، حممد سليمان، هواري، معراج -

 ؛29ص؛1العدد، جملة الباحث، االقتصاد اجلزائري

  .17048العدد ، جريدة الشعب، )2016(، جوان04"مرقد عذراء وهران"قلعة سانتاكروز  -

  :المداخالت      

مداخلة مقدمة يف ، الزوايا كوجهة سياحية للصحراء اجلزائرية، )2012(وعمري حدة ، فاتن، باشا -

كلية العلوم اإلقتصادية ،  وية يف اجلزائر بني املقومات واملعيقاتامللتقى الوطين حول السياحة الصحرا

 .جامعة بسكرة، والتجارية وعلوم التسيري

جملة اقتصاديات مشال ، العدد االول، مقومات ومؤشرات السياحة يف اجلزائر، )دس(، خالد كواش -

  .دب، افريقيا

ية يف إطار رؤية تنموية حنو صناعة سياح، )2011(فيفري15، 14، ودويل سعاد، قويدري حممد -

، جامعة بشار، سؤولية االجتماعيةمنظمات األعمال وامل:امللتقى العلمي الدويل الثالث، مستدمية ومسؤولة

 .اجلزائر
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  :مواقع االنترنيت     

من جامعة ، جتربة االداعة احمللية جبيجل يف الرتويج للسياحة، )2019(كرمي االستاد شاقور  -

  :عن املوقع نقال، منتوري بقسنطينة
http://www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t-934577.html  

جريدة ، لسياحة الدينية يف اجلزائر هل تكون بديال عن البرتولا، )2019(، ليلى مصلوب -

 https://www.echoroukonline.com نقال عن، الشرق اونالين

  :نقال عن املوقع الدينية–السياحة  -

- http ://www.djanoub.com/ar  14:30:الساعة  2019سبتمرب  05:بتاريخ   

- m.almayadeen.net/articles/blog/859571   10:30:الساعة  2019ديسمرب  15:بتاريخ    

- http//:www.djelfa.info/nb/sh 14:15: الساعة  2019سبتمرب   05:بتاريخ   
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  التنمية السياحية المستدامة كخيار استراتيجي المتصاص البطالة ودعم التنمية المستدامة

Sustainable tourism development as a strategic option to absorb 

unemployment and support sustainable development 

  .2بلعبدون عواد .د، 1ماموني فاطمة الزهرة. د

Dr.Aoued Belabdoune, Dr. Fatima Zohra Mamouni 

    Fatimazohra.mamouni@univ-mosta.dzوالعلوم السياسية جامعة مستغامن اجلزائر كلية احلقوق1
  mosta.dz-aoued.belabdoune@univكلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة مستغامن اجلزائر.2

  ..20202020//0303//0101: : تاريخ النشرتاريخ النشر

  الملخص 

�دف الدراسة إىل بيان الفرص اإلمنائية للتنمية السياحية املستدامة والدعوة إىل توجيه السياسات 

اجيايب على التنمية بكل االقتصادية واالجتماعية إىل تعزيز االستثمار يف قطاع السياحة ملا له من انعكاس 

توصلت الدراسة إىل أن السياحة قطاع ميكنه اإلسهام بشكل كبري يف أبعاد التنمية املستدامة . أبعادها

لقدرته على معاجلة الكثري من املشاكل االقتصادية واالجتماعية، سيما ما يتعلق منها بامتصاص البطالة 

صت الدراسة بضرورة االستثمار يف التنمية السياحية لذا أو . وخلق فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر

املستدامة انطالقا من حتديث التشريعات، دعم املؤسسات املستدامة اعتمادا على اسرتاتيجيات التمويل 

  .وتعزيز تأهيل املوارد البشرية

 .الطاقة املتجددة،العمل الالئق، السياحة، الفقر، التكوين السياحي : الكلمات المفتاحية

  .JEL :K3, Z3, Z32نيفات تص

Abstract : 

The study aims to show development opportunities for sustainable tourism 

development and to call for directing economic and social policies to enhance 

                                           
   Fatimazohra.mamouni@univ-mosta.dz  ، اإلمييل ماموين فاطمة الزهرة. داملؤلف املرسل،   1 
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investment in the tourism sector because of its positive impact on development in 

all its dimensions. The study found that tourism is a sector that can contribute 

significantly to the dimensions of sustainable development, its ability to tackle many 

economic and social problems, especially those related to absorbing  

Unemployment, creating jobs and reducing poverty. Therefore, the study 

recommended the necessity of investing in sustainable tourism development based 

on the modernization of legislation, support for sustainable institutions based on 

financing strategies and promoting the rehabilitation of human resources. 

Keywords: Decent work, tourism, poverty, tourist training 

Jel Classification Codes : K3, Z3, Z32 

  :مقدمة .1

فهي يف  ،أصبحت تنمية السياحـة بديال تنمويا فعاال يف الكثري من الدول املتقدمة وحىت النامية

عة األوىل عامليا ملا هلا ن قدرة على دعم وتنشيط باقي القطاعات االقتصادية، حيث الوقت احلايل الصنا

يف السنوات األخرية قدر�ا على تعويض الضعف يف إيرادات الكثري من البلدان املصدرة للسلع  أظهرت

والنفط الناجم عن هبوط األسعار، فضال على قدر�ا على معاجلة الكثري من املشاكل االقتصادية 

، مما االجتماعية، سيما ما يتعلق منها بامتصاص البطالة وخلق فرص العمل والتخفيف من حدة الفقرو 

  .ينعكس إجيابا على التنمية املستدامة بكل أبعادها

عموما واجلزائر خاصة اعتماد التنمية للدول العربية  من هذا املنطلق هل ميكن :إشكالية الدراسة

سرتاتيجيا الستغالل مواردهــا السيــاحية بكـــــــل ما يضـن استدامتهـا ويغنيها عن السياحة املستدامـــــة بديال ا

مصادر الثروة الناضبة؟ هل تعترب التنمية السياحية املستدامة القطاع االقتصادي الرائد واألكثر تربيرا من 

تدامة؟ وما مدى مالئمة وخلق فرص العمل الالئق وحتقيق التنمية املس اخليارات املتاحة، المتصاص البطالة

  .األطر التشريعية والتنظيمية املعتمدة لتطوير وتنفيذ اسرتاتيجية التنمية الساحة يف اجلزائر
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املستدامة ومتطلبا�ا الوقوف على مفهوم التنمية السياحية -: �دف الدراسة إىل: أهداف الدراسة

رض اخلطط البديلة املتبناة، وهذا بغرض وع العربية الدولمن خالل ضبط العراقيل واملشاكل اليت تواجه 

التأكيد على ضرورة وضع - إبراز النقائص وحماولة تداركها انطالقا من جتارب الدول الناجحة يف هذا ا�ال

خطط مالئمة للتنمية السياحية وإدار�ا بشكل سليم والعمل على تفعيلها، ملا هلا من قدرة على تعزيز 

  .دام وتوفري العمل الالئق للجميع والقضاء على الفقرالنمو االقتصادي الشامل واملست

تكمن أمهية الدراسة يف بيان الفرص اإلمنائية املرتبطة بالتنمية السياحية املستدامة   :أهمية الدراسة

أمال خمططات التهيئة السياحية تعديل وتطوير  إىل كمحرك رئيسي للتقدم االجتماعي واالقتصادي والدعوة

  . االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية السياحية املستدامةيف إدراك األهداف 

 كيفيا-: سعيا لبناء سليم للدراسة، اعتمدت على املنهج الوصفي التحليلي وهذا: منهج البحث

التنمية السياحية املستدامة وتوضيح أمهيتها  للوقوف على مفهومملفاهيم والسياسات ا جبمع املعلومات حول

ص وضع صناعة السياحة يف اجلزائر مقارنة بالدول العربية من خالل كشف واقع السياحة وتشخي وأبعادها

إدراك املعوقات اليت حتول و والوقوف على واقع التشغيل بالقطاع  واملعوقات اليت حتول دون بلوغ أهدافها

كميا بعرض - . دون املضي قدما حنو تعزيز العمالة الكاملة واملنتجة والقضاء على الفقر جبميع أشكاله

 والعمالة وصوال اىل تقيمآثار التنمية السياحية على مستويات النمو االقتصادي نسب وإحصاءات تعكس 

  .آفاق خمطط التهيئة السياحية

إدراكا ألمهية الفرص اإلمنائية املرتبطة بالتنمية املستدامة للسياحة، سيما ما يتعلق  :مخطط الدراسة

بالتنمية السياحية املستدامة وأبعادها، كما عرف من خالل هذه الدراسة منها بالنمو والتوظيف والدخل، ن

وآثارها ) املبحث األول(نقف على واقع التنمية السياحية املستدامة وآفاقها يف اجلزائر والدول العربية 

  ).املبحث الثاين(وانعكاسا�ا االقتصادية واالجتماعية على التنمية 
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  لتنمية السياحة المستدامة التوجه نحو ا: المبحث األول

بالرغم مما لصناعة السياحة من أمهية يف احلصول على النقد األجنيب، التنويع االقتصادي وزيادة 

إال أ�ا �دد احلفاظ على املوارد الثقافية والبيئية، واليت تعترب . الدخل وخلق فرص العمل واحلد من الفقر

ن يستمر القطاع للمسامهة يف التنمية االقتصادية وخلق فهل من املمكن أ. عناصر حيوية جلذب السياح

فرص العمل واحلد من الفقر، دون تدمري الثقافة أو تدهور البيئة؟ هناك اعرتاف متزايد بإمكانية ذلك، يف 

، مث تشخيص )املطلب األول(إطار السياحة املستدامة، األمر الذي يتطلب الوقوف على مفهومها وأمهيتها 

من خالل كشف واقع السياحة واملعوقات اليت  احة يف اجلزائر، مقارنة بالدول العربيةوضع صناعة السي

  )املطلب الثاين(حتول دون بلوغ أهدافها 

  التنمية السياحة المستدامة المفهوم واألهمية : المطلب األول

مل يعد يقتصر مفهوم االستدامة يف السياحة على املنظور االقتصادي فحسب، بل أصبحت هناك 

استجابة ملقتضيات التنمية املستدامة خبصوص انعكاس النشاط السياحي على البيئة الطبيعية والبشرية مبا 

فلكي تساهم السياحة يف . تتضمنه من محاية للبيئة االجتماعية والثقافية ورعاية حقوق األجيال املقبلة

بيئة ومالئمة ثقافيا للحد من اآلثار التنمية املستدامة جيب أن تكون جمدية اقتصاديا واجتماعيا ومراعية لل

الفرع (الذي نوضحه تبعا من خالل الوقوف على تعريف التنمية السياحة املستدامة  األمر. هلاالسلبية 

  ).الفرع الثاين(إىل جانب توضيح أمهيتها وأبعادها ) األول

  تعريف التنمية السياحة المستدامة: الفرع األول

نتيجة التوسع السريع الغري مدروس يف  نذ مثانينيات القرن املاضي،مالتنمية السياحية برز مفهوم 

القطاع السياحي بكل ما ترتب عنه من آثار سلبية  تعيق التنمية بكل أبعادها، إىل جانب التحديات 

الكربى اليت تواجه الدول املستثمرة يف هذا القطاع، ولعل أمهها ؛ عدم كفاية البنية التحتية األساسية 

وقلة االستثمار فيها كالطرق والكهرباء واالتصاالت والنقل ، ضعف برامج التنمية السياحية يف للسياحة 

خطط التنمية، تواضع وقلة املؤسسات التعليمية وضعف مستوى التأهيل والتدريب لدى نسبة عالية من 
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لسياحية اليت العاملني وقصور برامج التدريب السياحي والفندقي للنهوض مبستوى اخلدمات والتسهيالت ا

بوعموشة، ( معاجلتها تتطلب قوى عمل مؤهلة، انتشار النفايات السائلة والصلبة وعدم القدرة على

هذا ما عزز االهتمام بالتنمية السياحية املستدامة يف كل جزئيا�ا مبا فيها الوقوف على حتديد . )2012

  .املفاهيم

العديدة، وهي جانب من جوانب التنمية التنمية السياحية هي أحدث ما ظهر من أنواع التنمية 

ينصرف . املستدامة وهدف من أهدافها، وتكاد تكون متطابقة معها الشرتاكها معها يف األهداف

تعظيم الدور الذي ميكن أن يلعبه النشاط السياحي يف منو االقتصاد الوطين، من حيث "مفهومها إىل 

عمل جديدة  لعمالت األجنبية واحمللية وخلق فرصحتسني ميزان املدفوعات وزيـادة موارد الدولة من ا

مباشرة وغري مباشرة، والزيادة يف التوسع العمراين عن طريق خلق مناطق جذب سياحيــة وسكانية يف 

  .)2013سعيدير، ( املناطق النائية

تعرف منظمة السياحة العاملية التنمية السياحية املستدامة، على أ�ا منظومة سياحية تضمن حتسني 

إدارة املوارد السياحية بطريقة تستجيب للحاجات - : األفاق السياحية يف املستقبل من خالل العمل على

األخذ بعني االعتبار اآلثار  -. االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتنوع البيولوجي واألنظمة املعيشية

ستخدام غري اجلائر للموارد الطبيعية اال-. االقتصادية واالجتماعية والبيئية يف ا�تمعات املضيفة للسياح

ومن مثة . ضمان حتقيق منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية جلميع األطراف على املدى الطويــل -. والثقافية

  ).2007العريب، ( رغبات السياح من جهة وحاجات ا�تمعات املضيفة من جهة أخرىاالستجابة ل

ة العاملية التابعة لألمم املتحدة مجيع األنشطة تشمل صناعة السياحة وفقا ملنظمة السياح 

ويف هذا . االجتماعية واالقتصادية اليت ترتبط بشكل مباشرة أو غري مباشر بتوفري السلع واخلدمات للسياح

نشاطا متعلقا جبانب العرض هلا روابط مهمة بقطاع  185الصدد، حددت املنظمة السياحة العاملية 

خدمات خمتلف القطاعات مثل النقل واالتصاالت والفنادق والسكن هذه األنشطة  تشمل. السياحة

. واألغذية واملشروبات واخلدمات الثقافية والرتفيهية واخلدمات املصرفية واملالية وخدمات الرتويج والدعاية

احة و�ذه الشبكة اهلائلة من األنشطة االجتماعية واالقتصادية والبنية التحتية الالزمة لدعمها، تعترب السي
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ومن مثة مصدرا مهما من . الطبيعيـة واالجتماعية والبشريةاستغالال للموارد من أكثر القطاعات االقتصادية 

أهم  مصادر عائدات النقد األجنيب والعمالة يف العديد من الدول ال سيما النامية منها، مما جيعلها من

   .القطاعات العشرة اليت حتدث التغيري صوب االقتصاد األخضر

  التنمية السياحة المستدامةأبعاد : فرع الثانيال

شهدت السياحة خالل العقود الستة املاضية توسعا وتنوعا مطردين، لتصبح من أكرب القطاعات 

 إىل 1980مليونا عام  278االقتصادية وأسرعها منوا يف العامل، حيث ازداد عدد السياح الدوليني من 

، لتمثل السياحة 2020سنة مليار  1,6قع أن يصل إىل ، ومن املتو 2018مليار سائح يف عام  1.4

من صادرات السلع واخلدمات يف العامل، وتتبوأ املرتبة الثالثة بعد صادرات الوقود  %7الدولية حاليا حنو 

وقد ساهم يف ذلك تبين مفاهيم االستدامة يف السياحة . واملواد الكيميائية، وصادرات الغذاء والسيارات

وجعلها حمركا رئيسيا . دها إىل األجيال القادمة ولتجنب ما يرتتب عنها من آثار سلبيةبغرض إمداد فوائ

للتقدم االجتماعي واالقتصادي ملا هلا من قدرة على امتصاص البطالة وخلق فرص العمل واملشاريع 

ايل العاملي من الناتج احمللي اإلمج %10.2التجارية وتطوير البنية التحتية، سيمـــا وأ�ا تولد حاليا حنو 

منوا مستداما يقدر ب  2018ليحقق بذلك قطاع السياحة سنة  .وظيفة 11وتوفر وظيفة واحدة من كل 

لتصبح بذلك   .لثامن سنة على التوايل %3.2من معدل النمو االقتصادي العاملي  وهو أحسن 3.9%

السنوات األخرية قدرة كبرية  بديال تنمويا فعاال يف الكثري من الدول املتقدمة وحىت النامية، حيث أظهرت

  . على تعويض الضعف يف إيرادات الكثري من البلدان املصدرة للسلع والنفط الناجم عن هبوط األسعار

جانريو، يف جوان   دي  ريو أقرت الدول األعضاء يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، املنعقد يف

  :ما يلي 2012

بشكل كبري يف أبعاد التنمية املستدامة الثالث، وخاصة من حيث السياحة قطاع ميكنه اإلسهام  - 

ضرورة دعم أنشطة السياحة املستدامة وبناء القدرة - صالته التفاعلية القوية مع القطاعات األخرى 

ذات الصلة اليت تعزز الوعي البيئي وتكفل حفظ البيئة ومحايتها، ومراعاة احلياة الربية والنباتات والتنوع 
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ي والنظم اإليكولوجية والتنوع الثقايف وحتسني رفاه سكان ا�تمعات احمللية وسبل كسب البيولوج

يف ذلك السياحة البيئية والسياحة الثقافية،  النهوض باالستثمار يف السياحة املستدامة، مبا - . عيشهم

نات من خالل إنشاء مشاريع صغرية ومتوسطة احلجم وتيسري احلصول على التمويل، مبنح االئتما

الصغرية للفقراء والشعوب األصلية وا�تمعات احمللية يف املناطق اليت تزخر بإمكانات كبرية للسياحة 

  . البيئية

اعتبار التنمية السياحة املستدامة كأحد القطاعات العشرة اليت حتدث التغيري صوب االقتصاد  - 

ومبقارنة عدد السياح الذي بلغ . ديوحمرك مهم للتغيري االجتماعي الثقايف والتغيري االقتصا. األخضر

، 1950مليون سائح يف عام  25بعدد السياح الذي بلغ  2013 عام  مليون سائح دويل يف 1 087

مثة فرصة كبرية جدا للتعجيل بالتحول إىل االستهالك واإلنتاج املستدامني يف قطاع السياحة وغريه 

   .)2014البيئة،، (

السياحة مصدرا مهما، إن مل تكن املصدر  على اعتباريف حني أكدت منظمة العمل الدولية 

وحاليا، تتبوأ هذه . الرئيسي، للنمو، والتوظيف، والدخل، واإليرادات للعديد من البلدان النامية يف العامل

األقل منوا، وتظهر منوا  48بلد من البلدان الـ  20الصناعة املركز األول أو الثاين يف عائدات التصدير لـ 

على هذا النحو، أصبحت السياحة إحدى احملركات الرئيسية  .بلدان أخرى على األقل 10 مطردا يف

للتقدم االجتماعي واالقتصادي للعديد من البلدان، وأولوية التنمية بالنسبة ملعظم البلدان األقل منوا 

  .)2013الدويل، (

  متطلبات التوجه نحو التنمية السياحية المستدامة : المطلب الثاني

 إحداث مناصب الشغل وامتصاص البطالة أحد أهم انعكاسات التنمية السياحية املستدامة، يعترب

، إىل )الفرع األول( وإن االستجابة ملتطلبات االستثمار يف هذا ا�ال، يقتضي الوقوف على واقع التشغيل

ملة واملنتجة والقضاء جانب إدراك املعوقات اليت حتول دون املضي قدما حنو بلوغ أبعاد تعزيز العمالة الكا

  .)الفرع الثاين( على الفقر جبميع أشكاله
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  واقع التشغيل في قطاع السياحة : الفرع األول

إن املشاكل اليت تواجهها التشغيل يف قطاع السياحة، متنوعة بتنوع اخلصائص السياحية لكل 

  .بلد ومستوى التنمية فيه، فضال عن أولوياته وسياساته اإلمنائية الوطنية

 41السياحي إىل  القطاع يف اجلزائر، حقيقة سجل ارتفاع نسيب يف عدد العمال املباشرين يف

 237،5اإلمجايل للعمال يف هذا القطاع ب  العدد ارتفع ، كما2008إىل  1995من  عامل ألف

الوطين  لالقتصاد العمالة حجم من 2010سنة % 5،1نسبة  القطاع هذا ألف عامل، لتبلغ مسامهة

كان عدد  فبعدما. للبلد األمن واالستقرار عودة بعد الفندقية خاصة يجة لزيادة عدد املنشآتوهذا نت

 العاملة اليد املزيد من استدعي فندقا، مما 1147أصبح عددها  1995فندقا سنة  653الفنادق 

ص  2012بوعموشة (كالبناء والتجهيزات  الصلة بالقطاعات ذات أكان بالفنادق واملطاعم أم سواء

 من مبا متلكه اجلزائر مقارنة لكن رغم ذلك، تظل األرقام اليت يسجلها القطاع، ضعيفة. )152

  .مقومات وإمكانيات

 السياحي يف الدول العربية تطورا نسبيا، فتونس مثال حققت ا�ال باملقابل، يشهد التشغيل يف

سي، نتيجة األمهية اليت التون االقتصاد يف العاملة الطبقة حجم من% 17قدرت ب  مسامهة نسبة أكرب

 .الفندقية الطاقة حجم التحتية وحتسني مستوى اخلدمات والرفع من البنية توفري حضي �ا القطاع يف

 البشري بتوفري املعاهد املتخصصة للعنصر املستمر الدولية والتأهيل وهذا ما جعلها تتماشى مع املقاييس

للتوظيف �ذا القطاع  التونسيني كبري من عدد مأما واسعة األمر الذي فتح أفاقا ،ومراكز التدريب

  . )2016العربية، (

٪ من  8، ما ميثل 2011وظيفة مباشرة يف عام  854400أما املغرب، ولدت السياحة 

ومن املتوقع أن يصل هذا الرقم إىل . ٪ سنويًا2.8يعادل منو قدره  وما. النشطنيالسكان 

ما عن مسامهة السياحة اإلمجالية يف التوظيف يف أ. 2022وظيفة مباشرة حبلول عام  1،091،500

٪ من  17وظيفة، ما نسبته  1823400هذا البلد، مبا يف ذلك الوظائف غري املباشرة، فقدرت ب 
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 2.35إىل -  % 2.6بنسبة - ومن املتوقع أن ترتفع هذه النسبة سنويًا .2011إمجايل العمالة سنة 

العاملي للتشغيل بقطاع  هذا ما يفوق املتوسطو  (durable, 2014) 2022مليون وظيفة يف عام 

  . %8السياحة املقدر بنسبة 

توسيع  جمال يف املستمرة ، وهذا بفضل اجلهود%  13,7احملققة ملصر بلغت النسبة بالنسبة أما

من كليات  ختلو اليت ال اجلامعات خالل البشري من للعنصر طاقات اإليواء والتكوين والتأهيل

التابعة للقطاعني  التكوين جانب مراكز الفندقية، إىل السياحي والدراسات واإلرشادالسياحية  الدراسات

 بقطاع والتأهيل إىل توسيع فرص العمل التكوين جماالت مسحت هذه الوضعية يف وقد. العام واخلاص

  . السياحة

 من عليه تتوفر ما بالنسبة للجزائر، ومقارنة بدول املغرب العريب، ميكن القول بأنه بالرغم

وهذا لعدم االهتمام  تونس واملغرب مع دون املستوى املطلوب مقارنة أ�ا بقيت إال إمكانيات سياحية،

الوطنية وعدم ختصيص  املخططات املربجمة يف املشاريع بقطاع السياحة يف الربامج التنموية والتأخر يف

لصناعات الثقيلة  وإعطاء األولويةبعد االستقالل  املنتهج لطبيعة االقتصاد نتيجة الكافية وهذا املبالغ

من املبالغ % 2،5تتعدى املبالغ املخصصة لقطاع السياحة،  ركيزة االقتصاد، يف حني مل واعتبارها

واال أمن  عدم االستقرار فرتة تزامن مع القطاع املخصصة للقطاعات األخرى، فضال على أن تشجيع

 قطاع السياحة يف مسامهة بذلك حتتل. والشراكة قلة االستثمار إىل واليت أدت عاشتها اجلزائر، اليت

  .السياحة لقطاع املسامهة املتواضعة العربية وهذا ما يبيـن الدول التشغيل باجلزائر املرتبة األخرية ضمن

  معوقات التشغيل في قطاع السياحية بالجزائر : الفرع الثاني

  :  يؤخذ على منط التشغيل يف القطاع السياحي ما يلي     

رتفاع عدد العاملني على مستوى اإلدارات، يف حني أن معايري التشغيل يف هذا القطاع تشري إىل ا - 

  .يف ا�ال اإلداري من جمموع املشتغلني به %7عدم جتاوز هذه النسبة 

نقص التأهيل يف أوساط العاملني يف هذا القطاع، إذ ال يتوفر معظم املستخدمني على حد أدىن من  -

وحسب دراسة أعد�ا املنظمة العاملية . الذي يساعد على تدهور نوعية اخلدمات السياحية التأهيل، األمر
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من جمموع املشتغلني يف هذا القطاع يف اجلزائر، يف  %66للسياحة، فإن نسبة العمالة غري املؤهلة تقدر بـ 

صنف من العمالة، هلذا ال %20حني أن املقاييس الدولية املطبقة يف قطاع السياحة تتيح فقط ما نسبته 

  .نظرا ملا هلذا النشاط من حساسية الرتباط خدماته بالعنصر البشري أكثر من غريها من العناصر األخرى

إن اخنفاض مستوى التأهيل والتكوين يف أوساط العاملني بالقطاع السياحي يف اجلزائر يعود أساسا 

  .حيث العدد أو من حيث النوعإىل أن جهاز التكوين غري مكيف مع حاجات هذا القطاع سواء من 

 وضعف مستوى التأهيل والتدريب لدى نسبة عالية من العاملني التعليمية تواضع وقلة املؤسسات -

  .الفندقي للنهوض مبستوى التسهيالت واخلدمات السياحية السياحي بالقطاع وقصور برامج التدريب

تصميم حماور التنمية السياحية، وتركيز يف  االسرتاتيجيةارتكاب بعض البلدان العديد من األخطاء  -

وقد . النشاط السياحي على شواطئ البحر، مع القليل من اجلهد يف اجلوانب النوعية للخدمات املقدمة

أدى ذلك إىل تدهور البيئة الطبيعية وارتفاع تكلفة املعيشة للسكان املضيفني، واليت عانت أيًضا من تقاسم 

 .عن هذا القطاعغري متكافئ لإليرادات الناجتة 

ومع ذلك، فإن الفخ الذي غالبًا ما . تعترب السياحة أداة أساسية للحد من الفقر يف البلدان النامية -

يواجهه صانعو السياسات يف معاجلة البطالة من خالل السياحة، هو النظر يف اجلوانب الكمية خللق فرص 

   .العمل

  للتنمية السياحية المستدامةاآلثار االقتصادية واالجتماعية : المبحث الثاني

شهد النشاط السياحي الدويل على مدى العقود القليلة املاضية، منوا كبريا ومتواصال سواء من 

حيث اإليرادات السياحية أو عدد السياح الوافدين، وهذا ما نتج عنه آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية 

املطلب (نعكس إجيابا على الفقر ونسب العمالة األمر الذي ا). املطلب األول(وبيئية واسعة النطاق 

أمال يف إدراك أهداف التنمية السياحية املستدامة  خمططات التهيئة السياحيةوالذي عزز تبين ) الثاين

  ).املطلب الثالث(
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  والتنمية المحلية االقتصاديةآثار التنمية السياحية على مستويات النمو االقتصادي : المطلب األول

شاط السياحي الدويل بزيادة مستمرة يف االنتشار اجلغرايف وتنويع الوجهات السياحية يتميز الن

وعلى الرغم من أن اجلزء األكرب من النشاط السياحي الدويل ما يزال مرتكزا يف املناطق املتقدمة  .واملنتجات

 .سياح يف املناطق الناميةيف أوروبا واألمريكيتان، إال أنه مت تسجيل انتشار مهم أيضا لألسواق املستقبلة لل

الفرع (وقد نتج عن ذلك فوائد اقتصادية كبرية للبلدان املستضيفة للسياح وبلدان إقامتهم على حد سواء 

  ).الفرع الثاين(سيما على مستو التنمية احمللية والريفية هلذه الدول ) األول

  آثار التنمية السياحية على مستويات النمو االقتصادي : الفرع األول

مليون املسجل يف  998وفقا ملنظمة السياحة العاملية، ارتفع عدد الوافدين من السياح الدوليني من 

، ومن املتوقع أن 2018مليار سائح يف عام  1.4 ليصل إىل 2016مليون يف  1235إىل  2011عام 

ة ، كما سامهت السياح% 4.4، أي مبتوسط معدل منو سنوي قدره 2020سنة مليار  1,6يصل إىل 

يف زيادة الدخل القومي بفضل االرتفاع املستمر إليرادا�ا املتولدة عن السياحة الدولية الوافدة اليت ارتفعت 

مليار، أي مبتوسط معدل منو سنوي قدره  1220مليار دوالر إىل  1073خالل الفرتة ذا�ا، من 

دوالر لكل  988دل مليار دوالر لليوم أو ما يعا3.34ما يناهز  2016كما بلغت يف سنة . 6.2%

 .2017 تريليون دوالر سنة  1.34لتبلغ عامليا .سائح وافد

على مستوى الدول العربية األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، فرغم توفرها على تنوع وغىن 

نمية على مستوى املعامل الطبيعية واجلغرافية والتارخيية والثقافية، ما يسمح هلا بتنمية قطاع السياحة الدولية ت

ويتجلى . مستدامة، إال أن جزء مهما من هذه اإلمكانيات يبقى خارج نطاق االستثمار واالستفادة منه

هذا الوضع يف احلصص املتواضعة نسبيا للدول األعضاء يف عدد الوافدين من السياح الدوليني وعائدات 

نظمة التعاون اإلسالمي اليت عدد الوافدين من السياح الدوليني يف بلدان م السياحة العاملية، حيث بلغ

من إمجايل الوافدين % 16.5، أي ما يعادل حصة2011مليون يف عام  160.6تتوفر حوهلا البيانات 

مليار  138.7وكان هلذه األعداد من السياح الفضل يف جين . من السياح الدوليني يف مجيع أحناء العامل

من % 11.5يف املنظمة، أي ما يقابل حصة دوالر كعائدات للسياحة الدولية يف البلدان األعضاء 
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، بلغ عدد السياح الوافدين على منطقة منظمة 2013ويف عام . اإلمجايل العاملي لعائدات السياحة

مليون سائح، كما ارتفعت خالل السنة ذا�ا حصة جمموعة املنظمة من عدد  173التعاون اإلسالمي 

، فيما بلغت عائدا�ا من % 16.2لتسجل نسبة  % 0.2السياح الوافدين يف مجيع أحناء العامل بنسبة 

ويف سنة  .من اإلمجايل العاملي% 11.5مليار دوالر، وهو ما ميثل حصة 155.3السياحة الدولية 

مليون سائح إىل  179.4تراجع عدد السياح الوافدين على منطقة منظمة التعاون اإلسالمي من  2014

ا، تراجعت عائدات السياحة الدولية يف دول املنطقة من وخالل الفرتة ذا� .2015مليون يف  173.4

وبشكل عام، اخنفضت حصة بلدان املنظمة من إمجايل عدد السياح . مليار 139مليار دوالر إىل  167

، كما تراجعت 2015عام  %14.9إىل  2011املسجلة عام  %16.5لوافدين يف العامل من  الدوليني

عام %10.1إىل  2011عام  %11.5عائدات السياحة من حصتها كذلك من اإلمجايل العاملي ل

  .  )،2017اإلسالمي، ( 2015

لعامل أثرا سلبيا على يف نفس السنة، كان لالزمات السياسية اإلقليمية املتواصلة يف خمتلف بقاع ا

ومل تكن دول املنظمة استثناء من هذه التغريات، حبيث سجل كل من إمجايل عدد . الصناعة السياحية

الوافدين من السياح وعائدات السياحة وكذا حصة جمموعة املنظمة من السياحة العاملية تراجعا كبريا 

لتأثر باختالف البلدان، فقد تضررت ، واختلفت اجلوانب املتأثرة وحدة ا)19ص  2017اإلسالمي، (

. بعض هذه البلدان بشكل فجائي وحاد، يف حني شهدت بلدان أخرى اجتاهات متواضعة ومتواصلة

وباملقابل، أدى االنتعاش املستمر الذي يشهده االقتصاد العاملي، وخاصة اقتصاديات املناطق الرئيسية 

تائج أفضل على مستوى السياحة يف منطقة منظمة التعاون إىل حتقيق ن) األمريكتان وأوروبا(املولدة للسياح 

 . 2015اإلسالمي يف 

  التنمية المحلية والريفية االقتصاديةآثار التنمية السياحية على  :الفرع الثاني

  : ميكن للسياحة أن تؤثر بشكل إجيايب على التنمية احمللية والريفية االقتصادية من خالل ما يلي
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األعمال (جلب سوق التصدير إىل العديد من القطاعات  -.ت اجلديدة ومنوهاحتفيز إنشاء املنشآ -

التجارية اليت تبدأ ببيع منتجات جديدة للسياح وحتقق جناحا ميكن أن تنتهي بتكوين مصدرين، مما يساعد 

تطوير مهارات القوى  - .حتفيز تطوير خدمات البنية التحتية اجلديدة والنقل -).على تنويع االقتصاد

تسهم  - ).توفري احلوافز للسكان احمللني والريفيني الكتساب لغات جديدة ومهارات خدمة العمالء(املة الع

توفري احلوافز واألموال للموارد الطبيعية والثقافية والتارخيية  -.يف القاعدة الضريبية للحكومات الوطنية

  ). 13ص  2013الدويل، (إلدار�ا بطريقة أكثر استدامة 

   آثار التنمية السياحية على العمالة: يالمطلب الثان

 –. صناعة وخدمة مغذية ومكملة هلا 70ذات أثر مضاعف على- : من خصائص السياحة أ�ا

تعتمد على العامل البشري اعتمادا رئيسيا لقيام النشاط السياحي مما جيعلها كثيفة االستخدام للقوة 

مر الذي جيعلها قطاعا رائدا يف توفري الفرص خللق العاملة مبختلف مستويا�ا املؤهلة وغري املؤهلة، األ

أصبحت ، واليت )الفرع األول(الثروة والتخفيف من حدة الكثري من املشاكل االقتصادية سيما البطالة 

الزهرة، (عائقا تنمويا كبريا يف الكثري من دول العامل وسببا يف �ديد استقرار العديد من أنظمة احلكم 

تصاص البطالة وخلق فرص العمل الالئق من شانه أن حيسن سبل العيش وال شك أن ام. )2014

  ).الفرع الثاين(الكرمي وخيفف من حدة الفقر وكل ما ميكن أن يرتتب عنه من آفات اجتماعية 

  توفير فرص العمل : الفرع األول

خاصة العديد من الفوائد لالقتصاد الوطين  يؤدي إىل حتقيق السياحي مما ال شك فيه أن القطاع

املقاصد السياحية، أي داخل قطاع  باستغالل ، سواء بشكل مباشر يتصلمناصب الشغل خلق يف جمال

السياحة ذاته كالعمالة املخصصة للنقل السياحي واإلرشاد السياحي ومحاية السياح وحفظ شؤو�م والعمل 

امهة يف خلق فرص العمل أو بشكل غري مباشر باملس. يف الفنادق واملطاعم والسفر اجلوي ووكاالت السفر

بالقطاعات املغذية لقطاع السياحة باحتياجاته املختلفة من السلع واخلدمات كالعاملني يف البنية التحتية 

نوال، تنافسية القطاع السياحي يف الدول العربية، (والزراعة وجتارة املواد الغذائية واملطاعم والرعاية الصحية 

2013 ( .  
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ياحة الدولية يف توفري فرص العمل يف دول منظمة التعاون اإلسالمي عن مدى مسامهة قطاع الس

خالل  %6.4و 6.5باملقارنة مع املتوسط العاملي، فيتميز إمجايل هذه املسامهة بنمط مستقر يرتاوح بني 

يف  % 6.4، وكان من املتوقع أن يستقر على مستوى 2017و 2012الفرتة املمتدة بني عامي 

خالل % 9.7إىل  2012املسجلة عام % 9.1عاملي، ارتفع هذا الرقم من وعلى الصعيد ال. 2018

وبعبارة أخرى، ميكن القول بأن إسهام قطاع السياحة يف توفري . )4ص  2017املتحدة، ( 2017

العمالة يف جمموعة دول املنظمة مل يرق بعد ملستوى ما تتيحه هلا اإلمكانيات اليت تزخر �ا إذا ما قورن 

ومن ناحية أخرى، ارتفعت نسبة إمجايل مسامهة السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل . مليباملتوسط العا

ويشمل ذلك مسامها�ا املباشرة وغري املباشرة يف جمموعة املنظمة ويف العامل ككل خالل الفرتة املمتدة بني 

املسجل عام % 7.9، حيث ارتفعت هذه النسبة يف املنظمة من متوسط 2017و 2012عامي 

خالل % 9.5بدال من  %10.2، بينما بلغ املتوسط العاملي 2017يف سنة  % 8.6إىل  2012

  . الفرتة ذا�ا

 2015بالنسبة مليزان السياحة الدولية يف الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي خالل  

فيها عائدات السياحة ومن بني الدول األعضاء الستة والثالثني اليت تتوفر حوهلا البيانات، واليت جتاوزت 

تليهــا األردن . نفقا�ا، جند كل من تركيا وماليزيا واملغرب واليت سجلت أعلى نسبة فائض �ذا الصدد

وباملقابـل، سجل ميزان . اندونيسيا ولبنان تونس والسودان، اغندا، قطر وألبانيا ومصر وجزر املالديف

املنظمة، ومن بينها الكويت واململكة العربية السعودية دولة عضوا يف  14السياحة الدولية نتائج سلبية يف 

وبذلك يبدو أن . كستان، بن قلداش مث اجلزائرا تليها ب. ونيجرييا بصفتها أكثر البلدان املسجلة للعجز

عددا مهما من الدول األعضاء حباجة إىل وضع سياسات فعالة خاصة بالسياحة �دف توليد فائض يف 

  .       ) 16و  15ص 2017اإلسالمي، (دولية بدل تسجيل العجز مداخيل أنشطة السياحة ال

  :على ما يلي2017حول مدى تأثري التنمية السياحية على العمالة، مت التأكيد سنة  طبقا لدراسات

 .األقل لكل غرفة على جديدة توجد فرصة عمل واحدة بالنسبة للعمل يف قطاع الفنادق -
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 عدد الوظائف اليت تنشأ يف من%75توفر وظائف جديدة بنسبة  السياحية النشاطات لباقي بالنسبة - 

   .الفندقي القطاع

الوظائف اليت توفرها  من % 100 تنشا وظائف بنسبة األخرى جمتمعة، القطاعات لباقي بالنسبة - 

رفة، فإذا كان خيطط إلجناز غوظيفة لكل  2.75 ختلق السياحة أن النهائية واحملصلة. الفنادق

 وظيفة جديدة 275 حدود يف على ذلك يكون الوظائف املرتتبة جديدة، فان عدد ةفندقي غرفة100

   .)2010عيساين، (وغري مباشرة  مباشـــــرة

أما عن التكلفة النسبية خللق هذه الوظائف يف قطاع السياحة مقارنة بقطاعات النشاط  

إىل  20ال السياحي ترتاوح بني االقتصادي، فتشري دراسة للبنك الدويل أن تكلفة خلق فرصة عمل يف ا�

كصناعة (ألف دوالر، وتعد تلك التكلفة أقل من تكلفة خلق فرصة عمل يف بعض الصناعات الثقيلة  40

. ، لكنها أكثر ارتفاعا من خلق فرصة العمل يف الصناعات الصغرية)احلديد والصلب، وصناعة الكيماويات

 60 خلق مكان يتم 300ومقهى ب  مطعمو  سرير 200يتسع ل  فندق سياحي إنشاء مبجرد ألنه

املرافق �دف تقدمي اخلدمات الفندقية والقيام بالصيانة والتسيري واحلراسة من  هذه داخل دائم منصب عمل

تتطلب العديد من املوظفني والباحثني  مراحله فندق مثال جبميع إجناز جهة ومن جهة أخرى فان عملية

 وعملية االجناز إىل عملية التهيئة عملية األولية إىل الدراسة من ذلكالبسطاء و  والعمال املختصني واخلرباء

 عمل غري مباشرة عن طريق استعمال فرص إتاحة إىل وهذا ما يؤدي. للفندق الداخلي التأثيث والتجهيز

 اليد العاملة على يعتمد وعليه فان السياحة نشاط. النقل أو الصناعة لقطاعي القطاعات األخرى منتجات

املثال الفنادق من  سبيل على .البلد السياحي يف البطالة ختفيض نسبة يف تساهم األوىل اليت جةبالدر 

توفر  ما بلد يف تنشأ غرفة فندقية فأي غرفة كل عاملني اثنني مقابل بنسبة عمالة الدرجة املمتازة تتطلب

شخصني،  قلتتطلب على األ النقل عملية يف حافلة تستعمل أو سيارة كذلك .مناصب عمل أكثر

 املؤهلة احتياجا إىل اليد األكثر السفر، املطاعم، فاملطاعم هي وكاالت اليت تلحقها إضافة إىل املناصب

يساهم يف حتسني دخول  احلركة السياحية حجم ازدياد أن شك وال. الطلبات ومقدمي طباخني من

 مواد يستهلك عدة إقامته أثناء حاملطاعم الن السائ وأصحاب الفنادق أو احلرفيني التجار املواطنني خاصة



  

 بلعبدون عواد      .الزهرة         دماموني فاطمة . د

62 
 

التذكارية واحللي التقليدية، مما  الفواكه املشروبات، العطور اجلرائد، ا�الت، الكتب والتحف اخلضر مثال

العاملة  اليد تشغيل واملنتجني، ويساهم يف حتسني مستوى معيشتهم وزيادة على التجار يعود باألرباح

  :أنواع وهي السياحي استنتاج أن للعمل ميكن سبق مما. املهنية املراكز يف بعملية تكوين تقوم املؤهلة اليت

اإليواء،  السياحية نفسها مثل الوحدات احملدثة من طرف العمل جممل مناصب املباشر؛ وهو العمل -

  .السياحي السياحي والتنظيم النقل سياحية، املطاعم وكاالت

 عالقة هلا والقطاعات اليت النشاطات عن لعمل الناجتةا مناصب املباشر؛ ويتضمن الكثري من غري العمل -

 2012بوعموشة، ( .القاعدية البناء، التأثيث اهلياكل السياحي مثل القطاع مع بشكل مباشر أو بآخر

إىل جانب األنواع املتعددة من عقود العمل كالعمل بدوام كامل، وبالوقت ا�زئ،  ) 36و  4ص 

   .)13ص  2013دويل، ال(واملؤقت، والعارض، واملومسي 

من الناحية الكمية، تعد السياحة أداة فعالة يف مكافحة البطالة، حيث تولد عدًدا من فرص العمل 

وان كان اإلشكال يظل قائما من حيث نوعيتها، سيما وان . املباشرة وغري املباشرة اليت ال ميكن إنكارها

   .ار الوظيفي وارتفاع معدل الدوراناغلبها ترتبط بانعدام األمن وتدين األجور وعدم االستقر 

ملكافحة أوجه القصور يف التوظيف يف قطاع السياحة، ال بد أن تولد هذه األخرية الدخل وفرص 

العمل الالئق للعمال من خالل االستجابة ملبادئ العمالة الالئقة اليت أوصت �ا منظمة العمل الدولية 

التشغيل بقطاع السياحة بشواغل االستدامة املدرجة يف رؤية واملنظمة العاملية للسياحة، مث مقارنة واقع 

للسياحة يف اجلزائر، من أجل تطوير وظائف تضمن االستقرار االجتماعي واالقتصادي للعمال  2025

  .) 10و  9ص  2017والعشرون   (

  القضاء على الفقر المطلق في العالم: الفرع الثاني

داد العاملني يف الصناعات اخلمس اليت تليهـا أصبح يعمل يف قطاع السياحة ما يوازي أع

، كما أصبحت تلعب دورا أساسيا )اإللكرتونيات، والكهرباء، واحلديد والصلب، والنسيج، والسيارات(

يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، إذ إن كل شخص يعمل مباشرة يف قطاع السياحة يشكل فرصا 
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مما خيفض من البطالة، وبالتايل رة للقطاعات األخرى، عمل جديدة لتشغيل أشخاص بصورة غري مباش

حتقيق درجة عالية و يؤدي ذلك إىل ارتفاع مستوى الدخل والرفاهية للمجتمع والتقليل من حدة الفقر 

  .من االستقرار االجتماعي والسياسي يف البالد

دامة من اجل بادر�ا السياحة املستتنفيذا مل ،(Unies, 2013)منظمة السياحة العاملية  وضعت

القضاء على الفقر سبعة آليات تصف خمتلف السبل اليت متكن الفقراء من االستفادة من السياحة بطريقة 

قيام الفقراء أو  -. تشغيل الفقراء يف املشاريع السياحية-: تتمثل اآلليات يف. مباشرة أو غري مباشرة

قيام الفقراء ببيع السلع  -. ريع السياحيةاملشاريع اليت تستخدم الفقراء بتوريد السلع واخلدمات للمشا

قيام الفقراء بإنشاء وإدارة املشاريع السياحية مثل  -). االقتصاد غري الرمسي(واخلدمات مباشرة للزوار يف 

فرض ضرائب أو رسوم  -). االقتصاد الرمسي(املتناهية الصغر أو املشاريع ا�تمعية  املشاريع الصغرية أو

التربع وتقدمي الدعم من قبل السياح -. ح السياحة، وتوزيع عائدا�ا على الفقراءعلى إيرادات أو أربا 

املوقع  االستثمار يف اهلياكل األساسية اليت حتفزها السياحة، مما يفيد أيضا الفقراء يف-. واملشاريع السياحية

  .) 13االجتماعي ص ( )العاملية(بصورة مباشرة أو من خالل الدعم املقدم إىل قطاعات أخرى 

وتدعيم اليت تعمــل على توفري مناصب شغل تشجيع إقامة وتطوير املشروعات الصغرية واملتوسطة،  - 

التوسع يف صناعة السياحة واملشروعات - الفئات األكثر رعاية مثل النساء والبنات والشباب وكبار السن

  .املرتبطة �ا مما يساهم يف توفري فرص عمل جديدة

ية فطورت اسرتاتيجيات احلد من الفقر من خالل تشجيع العمالة منظمة العمل الدول أما

وتنفيذا ملشروع  .٪ يف أفريقيا 40دولة، مبا يف ذلك  50يتم تطبيق هذه املبادرة يف أكثر من . املنتجة

املنظمة للعمالة الريفية واحلد من الفقر، قامت بنشر جمموعة أدوات للحد من الفقر من خالل 

ألخرية �جا يتبعها أصحاب املصلحة يف قطاع الفنادق وخدمات املطاعم السياحة، حتدد هذه ا

  .والسياحة ممن يهمهم األمر وممن يشاركون يف احلد من الفقر من خالل السياحة
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   2025آفاق مخطط التهيئة السياحية في الجزائر إلى غاية : المطلب الثالث

اجلغرايف االسرتاتيجي، فهي من الدول القليلة  متتلك اجلزائر مقومات طبيعية متنوعة تتمثل يف موقعها

طبيعية وموقع اسرتاتيجي  كلم، ثروات  1200يف العامل اليت تتوفر على شريط ساحلي ميتد على طول 

، وبالرغم من ذلك بقي هذا القطاع يعاين الكثري من التهميش ومل يرق تارخيية وطاقات إيواء ومناخ ومعامل

ا األساس تسعى اجلزائر إىل جعل املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية على هذ. إىل املستوى املطلوب

املرجع الرئيسي لتفعيل القطاع السياحي يف اجلزائر وإعطائه مكانة الئقة به حمليا وإقليميا ودوليا تؤهل 

  :  وهذا من خالل ما يلي. )2017حيياوي، ( اجلزائر ألن تكون يف مصاف الدول السياحية الرائدة

أو  2009يتها حول تطور السياحة على مستوى آفاق زمنية خمتلفة سواء على املدى القصري عرض رؤ  -

يف إطار التنمية املستدامة من أجل جعل  2025أو على املدى الطويل  2015على املدى املتوسط 

 .اجلزائر بلد مستقبل

بينما . قتصادية ومحاية البيئةضمان يف إطار التنمية املستدامة، توازن اإلنصاف االجتماعي والفعالية اال -

قدرت الزيادة يف عدد املناصب اليت يوفرها قطاع السياحة يف حدود الضعف مقارنة مبا هو موجود سنة 

، كما وضعت اخلطة تصور لتطوير اليد العاملة املؤهلة يف �اية الفرتة لتبلغ املناصب البيداغوجية 2007

  .مقعدا بيداغوجيا 142800املتاحة 

لدور الفعال لتكوين وتأهيل املوارد البشرية يف تسيري املؤسسات السياحية الفندقية وحتسني نوعية نظرا ل -

التنمية املستدامة لتطوير السياحة موضوع  اسرتاتيجيةاخلدمات يف القطاع السياحي يف اجلزائر، تضمنت 

عال وأخريا شهادة  التكوين يف ختصصات خمتلفة ومتفاوتة املستويات، بدًء من تقين سامي إىل تقين

ليسانس يف الفندقة والسياحة، وذلك من خالل تدعيم الطاقة البيداغوجية للبالد املوجودة، إضافة إىل 

  .)2011السعيد، (إدخال شعبة االقتصاد السياحي على مستوى اجلامعات 

 2030أجندة  2015 سنة املتحدة األمم يف األعضاء الدول تبنت بعض بالنسبة للدول العربية،

املستدامة ملا تقدمه  بالتنمية السياحية االهتمام إطار يف خطوة اجيابية للتنمية السياحية املستدامة واليت تعترب
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 يف البشرية التنمية املستدامة على السياحية التنمية أهداف ترتكز. األعضاء وإرشادات للدول مساعدة من

من . واالجتماعية والسياسية االقتصادية هاظروف الدول حسب ملختلف اسرتاتيجيات التنمية مع تكاملها

  :)2016الدين، (أهم هذه األهداف 

الزراعي  اإلنتاج �دف التنمية السياحية املستدامة إىل تشجيع :العالم في الجوع على القضاء -

 فنادقيف ال احمللية الزراعية املنتجات واستهالك واملياه للرتبة امللوثة الكيماويات استخدام بعدم املستدام،

 وحتسني الغذائي األمن وحتقيق الزراعية اإلنتاجية زيادة إىل يدفع هذا من شانه أن. السياحية واملنتجعات

  .الغذاء نوعية

حنو  اآلفاق يفتح املستدامة السياحية التنمية تطبيقاالقتصادي  والنمو العمل وإنتاجية كفاءة رفع -

 التقليدية املنتجات على حتافظ مة، توفر فرص عمل الئقة،مستدا تنمية روح املبادرة وتعزيز مشاريع سياحية

  .احمللى ا�تمع مستوى ثقافة من وترفع من االندثار

 على احلكومات السياحة املستدامة تساعد :األساسية والبنية المالئمة والتكنولوجيا الصناعة تطوير -

األجنبية،  السياح واالستثمار جلذب كوسيلة فعالة ونظيفة مستدامة لتظل األساسية البنية وحتسني صيانة

  .الريــــــــاح وطاقة الشمسية الطاقة كتكنولوجيا البيئة اعتمادا على التكنولوجيا صديقة

 تبىن على القدرة ميلك السياحة قطاع إن :المستدام واإلنتاج لالستهالك عام إطار تحقيق ضمان -

الزهرة، رهانات (خضراء منخفضة الكربون  ائفوظ وخلق املستدام واإلنتاج لالستهالك فعالة ممارسات

 والثقافة التقليدية تدعم املنتجات ،)2019االقتصاد االحضر يف ختضري الوظائف و احلد من الفقر، 

   احمللية

ميكن لقطاع السياحة أن يقدم احلوافز يف جماالت : القضاء على األمية وتحسين منظومة التعليم -

جانب استفادة  إىل. الوطنال قوة العمل املؤهلة واملدربة داخل وخارج التعليم والتدريب، ليسهل انتق

الشباب والنساء من برامج التدريب والتأهيل املهين يف إطار برامج املرافقة حلاضنات األعمال ملشاريع 

  .السياحة املستدامة
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ملرأة من خالل تعمل السياحة املستدامة على متكني ا :منع التفرقة وتحقيق المساواة بين الجنسين -

  .إتاحة فرص توليد الدخل وإنشاء املشاريع السياحية يف إطار املؤسسات الصغرية واملتوسطة

من خالل االنتقال إىل أمناط إنتاج واستهالك مستدامة، : االستخدام الواسع لمصادر الطاقة النظيفة -

وطاقة الرياح، مما يساهم يف والتشجيع على استخدام على مصادر الطاقة املتجددة مثل الطاقة الشمسية 

  .ختفيض االنبعاثات واالحتباس احلراري والتغريات املناخية

) شبكة الطرق واملواصالت والنقل(االستثمار يف البنية التحتية : إنشاء مدن ومجتمعات مستدامة -

أن إقامة كما . اعتمادا على الطاقة املتجددة مما خيفض من مصادر التلوث وحيافظ على األماكن األثرية

  .املدن اخلضراء من شانه أن ينعكس إجيابا على السكان احمللييـــن والسياح على حد السواء

تعترب السياحة مصدرا هاما النتشار النفايات السائلة والصلبة والتلوث : الحد من التغيرات المناخية -

يت ميكن أن حتدث التغيري حنو من أهم القطاعات ال لذا تعد التنمية السياحية املستدامة. مبختلف أنواعه

االقتصاد األخضر من خالل مواجهة حتديات تغريات املناخ اعتمادا على خفض استهالك الطاقة والتحول 

  .حنو مصادر الطاقة النظيفة، خاصة يف قطاع النقل واملواصالت

تدام للنظم إن محاية وتشجيع االستخدام املس: المحافظة على الزراعة المستدامة والغطاء النباتي -

الدين،   (البيئية من خالل التقليل من النفايات وتدويرها وترشيد االستهالك وصيانة املوارد الطبيعية 

   )21ص  2016

واالستغالل غري املفرط للغابات ومصادر الثروة الطبيعية ومنع التصحر وجتريف األرض الزراعية من شانه أن 

  .يئيحيافظ على التنوع البيولوجي والتوازن الب

  الخاتمة

إن ترقية القطاع السياحي ميكن أن يكون أحد البدائل االسرتاتيجية خللق التنمية وحتقيق 

مما يؤدي  استدامتها باعتباره من أهم القطاعات توليدا للوظائف يف كل ا�االت وعلى كل املستويات،

بلوغ حدة الفقر، بل  إىل التخفيف من مشكلة البطالة وحتسني سبـــــــل كسب العيش والتخفيف من
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على هذا . وظائف خضراء الئقة وفقا لربامج كل من منظمة العمل الدولية واملنظمة العاملية للسياحة

  : األساس وانطالقا من الثغرات التشريعية للبلدان العربية ملنظمة التعاون اإلسالمي، نورد التوصيات التالية

تدوير  إعادة من خالل السياحية املؤسسات ة يفاالستدام معايري بتطبيق صارمة سياسات تطبيق -

  .سياحيا املتقدمة للدول السابقة التجارب من االستفادة -. البديلة الطاقة النفايــات واستخدام

حتفيز و زيادة االستثمارات يف القطاع السياحي من خالل زيادة عدد املوارد البشرية املؤهلة للعمل يف  -

تأهيل  - :والزيادة يف حركة االستثمارات السياحية وعدد السياح من خاللالقطاع السياحي مبا يتوافق 

األعمــال  تقنيـــــات  األجنبية كتعليم اللغات  الكوادر البشرية العاملة يف املرافق واخلدمات السياحية

اكب تطوير مناهج التعليم والتدريب السياحي مبا يو  - املايل للجماعات احمللية الدعم والسياحة بتوفري

دعم و ترقية  -دعم إنشاء مدارس ومعاهد سياحية ملختلف املهن السياحية -متطلبات السياحة احلالية 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة لالستثمار يف هذا ا�ال من خالل تسهيل التمويــــل واإلجراءات إىل جانب 

السياسات السياحية من خالل  مراجعة -.دعم االستثمار يف إطار الشراكة بني القطاعني العام واخلاص
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شبكات التواصل االجتماعي يف التسويق  هذه الورقة البحثية إىل معرفة الدور الذي تلعبه �دف

كأداة تسويقية من أدوات الدعاية والرتويج للمنتج السياحي، وقد أخذنا شركة السياحي  

TripAdvisor ،كنموذج ملعرفة أثر استخدام هذه الشبكات على كل من السائح والشركة السياحية

واصل املباشر للشركة مع أكرب شرحية ممكنة الت :وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج تتمثل أبرزها يف

، تعزيز مسعتها من خالل إدارة شكاوي زبائنها آنيا، تنوع احملتوى ...عرب مواقع الويب، فايسبوك، تويرت،

والعدد الكبري لقوائم اجلذب السياحي  ...بالويب وفايسبوك و TripAdvisorمواقع ووضوحه على 

 بالنسبة للسائحوسهولة املقارنة مع مواقع أخرى يؤدي إىل إقامة أطول واملزيد من الرحالت سنويا، أما 

كأدوات ختطيط للرحالت، قنوات حجز ونشر اخلربات قبل وأثناء وبعد الرحلة بعرض   فهذه الشبكات تعد

  .صور ومقاطع فيديو

  .TripAdvisorشركة ،التواصل االجتماعي شبكاتتسويق السياحي،ال: كلمات مفتاحية

  .JEL  :M3 ،Z330 ،O35اتتصنيف

                                           
بنشوري نسيبة. الباحثةاملؤلف املرسل،  1 
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Abstract: 

This research paper aims to know the role that social networks play in 

tourism marketing as a marketing tool of promotion of the tourism product, 

 and we took TripAdvisor as a model to know the impact of the use of 

these networks on bith the tourist and the tourist company. The study 

reached a set of results, the most is: Direct communication with the 

company with the largest possible segment through the websites, Facebook, 

Twitter,…, enhancing its reputation by managing complaints from its 

customers at once, the diversity of content and clarity on TripAdvisor sites 

on the web, Facebook and…, the large number of lists of attractions and the 

ease of comparison with sites else it leads to longer stay an more trips 

annually. 

As for the tourists these networks are considered as planning tools for 

trips, channels for booking and publishing experiences before, during and 

after the trip, by displaying pictures and video. 

Keywords: Tourism Marketing, Social Media Networks, Tripadvisor. 

JEL Classification Codes: M3, Z330, O35. 

  : مقدمة .1

أدركت العديد من الصناعات أن تعزيز معارك املنافسة املستمرة وجها لوجه يؤدي بالشركات إىل 

اإلرهاق املايل، فمع ظهور العوملة وما وصل إليه التطور يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال مل يعد هذا النوع 

قطاع السياحة والشركات السياحية خاصة تواجه حتديات متعددة وجب املنافسة قائما، ونتيجة لذلك من 

  . تبعهالذي ت النهج التسويقييف تعديل العن طريق عليها التكيف معها 

فالزبون السياحي أصبح أكثر معرفة وتطلبا وتأثرا بالتكنولوجيا احلديثة خاصة برامج التواصل 

الشركات هذا ما حتم على االجتماعي لكو�ا األسرع واألسهل واألقل تكلفة من الوسائل األخرى، 

من الزبائن السعي إلعادة حتديد مناذج أعماهلا مبا يتالءم مع احتياجات وتوقعات هذا اجليل السياحية 

ورغبا�م وزيادة ثقتهم ورضاهم �ا واستمرار  مللتعرف على حاجا� على هذه الربامجوذلك باالعتماد 

  .تعاملهم معها
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فخالل السنوات األخرية ازداد عدد املشرتكني من خمتلف الفئات العمرية �ذه الربامج وزاد تأثريها 

  : رت إشكالية هذه الورقة البحثية يف، وعلى ضوء ذلك تبلو على اهتمامهم باجلانب السياحي

  ما دور شبكات التواصل االجتماعي في التسويق السياحي؟

  :أهداف البحث

ماعية بالنسبة للشركات السياحية يف نسعى من خالل هذا البحث إىل تبيان دور الشبكات االجت

  :، من خاللا التسويقيةأعماهلإدارة 

 التسويق احلديث؛أمهية شبكات التواصل االجتماعي يف  -

السائح، (أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي على طريف العملية التسويقية السياحية  -

  )الشركة السياحية

  :المنهج المتبع

 املنهج الوصفيكال من بغرض اإلجابة على اإلشكالية املطروحة وبالنظر لطبيعة املوضوع اتبعنا  

ومت تسليط الضوء على األفكار املستخلصة من مراجعة األدبيات حول التسويق السياحي  والتحليلي،

وشبكات التواصل االجتماعي وحاولنا التعمق لتبيان دور هذه األخرية على إدارة العملية التسويقية 

 .كنموذج  TripAdvisor شركة السياحية، وتدعيما لذلك أخذناللشركات 

  تسويق السياحيلمدخل ل.2

  :تعريف السياحة 1.2

شهدت صناعة السياحة منوا مستمرا خالل العقود املاضية لتصبح واحدة من أسرع القطاعات 

االقتصادية منوا يف العامل، وباتت تعد قوة جتارية يف اهليكل االقتصادي لكل دولة بسبب التدفق املتزايد 

ارتفع  2019األوسط الصادر يف مارس للسياح سنويا فحسب آخر تقرير ملنظمة السياحة العاملية للشرق 

  .مليار سائح 1.4ليصل إىل  2018يف عام  %6عدد السياح بنسبة 

، إدخال تطوير األمتتة: طاع السياحة أمههاوقد أثرت العديد من العوامل يف هذا النمو املتزايد يف ق

وتنفيذ تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، زيادة الناتج احمللي اإلمجايل يف العامل، حتسني األمن 
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 ,Mariani)السياحيةوحقوق السياح والعوملة اليت سامهت بشكل كبري يف توسيع سوق األنشطة 

Czakon, Buhalis, & Vitouladiti, 2016, p. 01).  

درداكة، أبو (ـــــــوفقا لوقد اختلفت تعاريف السياحة تبعا الختالف وجهات نظر الباحثني فيها ف

ينظر هلا من منظور اقتصادي على أ�ا قطاع هناك من )14، صفحة 2014رمحة، العلوان، و كايف ، 

القومي، حتسني ميزان املدفوعات، مصدر للعمالت الصعبة وهدفا لتحقيق إنتاجي يساهم يف زيادة الدخل 

رسالة حضارية وجسر للتواصل  على أساسمنظور اجتماعي وحضاري  يراها ِمن نمَ هناك برامج التنمية، و 

بني الثقافات واملعارف االنسانية وحمصلة لتطور ا�تمعات السياحية، وعلى الصعيد البيئي هي عامل 

  . ح وإشباع رغبا�م من حيث زيارة األماكن الطبيعية املختلفة وا�تمعات احملليةجذب للسيا 

أي نشاط يتعلق باحلركة املؤقتة قصرية األجل لألشخاص خارج "السياحة عرفتها على أ�ا  مجعية

  .(Lumsdon, 1992, p. 12)"مكان إقامتهم وعملهم وأنشطتهم أثناء اإلقامة يف هذه األماكن

جمموعة  ظواهر وعالقات تنتج من التفاعل بني السياح ومقدمي "فعرفها بأ�ا Mclntoshأما 

اخلدمات السياحية والبلدان أو املناطق املضيفة وا�تمعات اليت تعمل على اجتذاب واستضافة السياح 

  .)10صفحة ، 2016العسايل ، (" والزائرين

جمموعة األنشطة احلضارية واالقتصادية والتنظيمية اخلاصة "يف حني عرفها علي أمحد هارون بأ�ا 

ساعة ألي غرض ما عدا العمل الذي يدفع أجره داخل البلد 24بانتقال األفراد وإقامتهم ملدة ال تقل عن 

  .)38، صفحة 2016كايف، (" الذي زاره

بناءا على ما سبق ميكن القول أن مجيع األنشطة السياحية تتبلور يف ثالث عناصر رئيسية تكّون 

املعامل (الطاقة البشرية اليت تستوعبها الدولة املضيفة، مقدمي اخلدمات السياحية واملوارد : السياحة وهي

  ).  السياحية

  :تعريف التسويق السياحي 2.2

ازداد الطلب على األنشطة اخلدماتية منها هذا ما حتم على القائمني على هذا القطاع االهتمام ودراسة 

لتحقيق الرضا التام لزبائنه، ويعد التسويق األداة الرئيسية النتشار وتطوير األنشطة اليت  به اخلاصةوحتليل التغريات 
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جات ورغبات السياح وتلبيتها وحتقيق رضاهم متارسها شركات اخلدمات السياحية من أجل التعرف على حا

  .وكسب ثقتهم

فقد رأى  ،جمال التسويق وقد تباينت اآلراء واختلفت يف تعريفهيعترب التسويق السياحي ختصصا خاصا يف 

Jobber  التوجه حنو الزبائن، توفر املنظمة اليت : التسويق السياحي يتطلب االهتمام بثالثة عناصر أساسية"أن

درداكه، أبو رمحة ، (" ة وتنفيذ العنصر السابق وحتقيق الرفاه االجتماعي هلؤالء الزبائن على املدى الطويلتقوم برتمج

  .)23، صفحة 2014العلوان، و كايف ، 

التنفيذ العملي واملنسق لسياسة األعمال من قبل الشركات السياحية "عرفه بأنه  Qwindroufيف حني 

سواء أكانت عامة أم خاصة، على مستوى حملي أم إقليمي أم وطين أم عاملي لغرض حتقيق اإلشباع حلاجات 

  .)250، صفحة 2001و سراب، الظاهر (" ورغبات املستهلكني احملددين ومبا حيقق عائدا مالئما

ة اليت ختتص بالتخطيط، الرتويج وتوزيع املنتجات اليت مَ نظام متكامل من األنشطة املنظّ " وُعرف أيضا كونه

  .)27، صفحة 2014مطر ، (" حاجات املستهلكني السياح احلاليني واحملتملنيإشباع �دف إىل 

التعاريف السابقة التسويق السياحي هو عملية إدارة التسويق وفق فلسفة التسويق بالعالقات انطالقا من 

  .اليت سوف متر �ا أي شركة أو منظمة يف جمال السياحة

  :عناصر المزيج التسويقي السياحي 3.2

يتم إعداد اسرتاتيجية تسويق للسوق السياحية ملقابلة احتياجاته، وتلك االسرتاتيجية تتضمن 

جمموعة من العناصر واملتغريات الواجب التحكم فيها والسيطرة عليها من قبل الشركات السياحية لتحقيق 

أهدافها التسويقية، وهذه العناصر ختتلف من ناحية العدد عن عناصر املزيج التسويقي السلعي وميكن 

  )4، صفحة 2016بن قشوة و الرق، (:إيرادها كما يلي

 هي جمموعة من العناصر اليت تتوافر لدى الدولة فتكون مصدرا مهما للجذب  :السياحي املنتج

 .تسهيالت السياحيةخليط من الظروف الطبيعية واخلدمات وال، يتكون من السياحي

 يعترب التسعري أحد األنشطة املهمة يف العمل السياحي ملا له من تأثري كبري على احلركة : السعر

السياحية، فقرارات السائح تتأثر كثريا مبقدار التكلفة اليت سيتحملها يف الرحلة أو الربنامج 

 .السياحي
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 املباشرة والغري (حىت تؤثر الشركة على قرارات السائح عليها أن ختتار قنوات التوزيع املناسبة : التوزيع

مطر ، (قت والوضع املناسب لهلتتيح له ما يريده من منافع مكانية وزمانية وغريها بالو ) مباشرة

 .)28، صفحة 2014

 مجيع وسائل االتصال اإلقناعي اليت تؤثر على سلوك السائح، فهو مصدر رئيسي : الرتويج

للمعلومات خاصة بعد التطور احلاصل يف تكنولوجيا املعلومات وظهور األنرتنت وجل وسائط 

 . )30، صفحة 2014مطر ، (التواصل معه 

املزيج (:ولكون السياحة خدمة وليست سلعة فهناك عناصر إضافية يف مزجيها التسويقي هي

 )89- 88التسويقي يف ا�ال السياحي، الصفحات 

 إمتام العملية التسويقية، وهو ما يستوجب ضرورة توافر  ملا له من دور حيوي يف: العنصر البشري

 .اجتاهات إجيابية من موظفي الشركة جتاه زبائنها لتحقيق جتربة اجيابية ومرضية للسائحني

 يف خلق ) إخل...التسهيالت الفندقية، املواصالت، (تساهم مجيع التسهيالت املادية : الدعم املادي

 .ورمبا تكرارها يف املستقبل جو يساعد على االستمتاع بالتجربة

 ويقصد �ا عملية جتميع اخلدمة واإلجراءات الفعلية أو آلية تسليم اخلدمة : عملية تقدمي اخلدمة

  . للسائح

  شبكات التواصل االجتماعي .3

  :تعريف شبكات التواصل االجتماعي1.3

االجتماعية  الشبكات (Wozniak, Stangl, Schegg, & Liebrich, 2017, p. 77)وفقا لــــــــ

جمموعة من التطبيقات املستندة إىل األنرتنت واليت تعتمد على األسس االيديولوجية والتكنولوجية " هي

اقتصر هذا التعريف على ". واليت تسمح بإنشاء وتبادل احملتوى الذي أنشأه املستخدم 2.0املستندة لويب 

  .على الويب فقطالوسائط املستندة 

أن وسائل التواصل الويكيبيديا أضافت أشارت إىل أن  (Looy, 2016, p. 27)أما 

التقنيات املستندة إىل الويب واهلواتف احملمولة املستخدمة لتحويل االتصاالت إىل "االجتماعي تشمل 
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مجيع التقنيات واألدوات املتاحة للتواصل مع "بأ�ا  اعرفه Safko and Brakeيف حني  "حوار تفاعلي

  .(Looy, 2016, p. 27)"الزبائن واالسرتاتيجيات الالزمة الستخدم هذه التقنيات واألدوات بفعالية

الشركات تتهافت من أجل الظهور على صفحات أشهر اجلرائد أو الربامج يف السابق كانت 

املنتج إىل أكرب عدد من اجلمهور، لكن وبعد ثورة األنرتنت والتطور احلاصل �ا  لضمان وصولالتليفزيونية 

وانتهجتها عدة شركات لتنفيذ فعالية أكرب، شبكات التواصل االجتماعي بتكلفة أقل و وانتشرت ظهرت 

مليار 2.62: 2018هذه الشبكاتسنة ) شركات/أفراد(مستخدمي عدد يجيتها التسويقية، وبلغ اسرتات

  . مستخدم

وتقدير عددهم لغاية  2010عدد مستخدمي هذه الشبكات من  :يوضحان نيالتالي نيوالشكل

  :2019، وأهم الشبكات األكثر شعبية اعتبارا من أكتوبر 2021سنة 

 
 .(https://www.statista.com): المصدر
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  (https://www.stastita.com): المصدر

 :بالتسويق الحديثشبكات التواصل االجتماعي مقاربة  2.3

وسيلة تتيح للشركات االستفادة من "التسويق عرب شبكات التواصل االجتماعي املختلفة هي 

ملفات تعريف الزبائن لتبادل اخلربات والرتويج للمنتجات من خالل القنوات االجتماعية االلكرتونية 

 ,Icoz, Kutuk, & Icoz)"ومواقع الويب بطرق مل تكن ممكنة مع قنوات الرتويج التقليدية

2018, p. 3).  

املبحوثني بالشعور االجيايب اجتاه  من %30ن م أن أكثرفيهاأعرب Kim &Koيف دراسة لــــ 

أكدوا تصفحهم  %70الشركات اليت تستخدم الشبكات االجتماعية لعرض املنتجات واخلدمات، و

من إمجايل املبحوثني ميررون  %60للشبكات للحصول على معلومات من املنتجات اليت يقصدو�ا، 

بأن  2009املعلومات ألصدقائهم، كما أظهرت النتائج اليت خلص إليها مؤمتر أي مرتكس للتسويق عام 

من منظمات التسويق يف العامل ختطط لزيادة انفاقها التسويقي عرب هذه الشبكات، وأن اهلدف  49%
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)  بالماليين(مرتبة حسب المستخدمين النشطين  2019
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دعم وتعزيز العالمة التجارية، زيادة : ماعية هوالرئيسي هلذه املنظمات من التسويق عرب الشبكات االجت

فالق، (.احلركة على مواقعهم على االنرتنت والتعريف �ا، تلبية رغبات اجليل اجلديد، املبيعات املباشرة

  .)21، صفحة 2017

  استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التسويق السياحي . 4

التفكري يف إدارة تفرض التغريات الديناميكية احلاصلة يف بيئة األعمال على الشركات السياحية 

عمليا�ا التسويقية وإنشاء توازن بينها وبني زيادة طلب زبائنها، هلذا جلأت إىل االستفادة من شبكات 

  .التواصل االجتماعي ملا هلا من أثر على كل من الشركة السياحية والسائح

 أدوات ختطيط للرحالت للسائح ووسيلة  تعترب شبكات التواصل االجتماعي : بة للسائحبالنس

الرحلة، الفندق، البلد، املناطق : كقنوات حجزمعلومات خاصة بالسفر، يستعملها السائح  

بعد قبل وأثناء و ل اخلربات قناة لنشر وتباد، أو لتغيري احلجوزات ومساره، إخل...السياحية 

 .(Sigala, Christou, & Gretzel, 2012, p. 24)الرحلة

 التواصل املباشر مع أكرب شرحية ممكنة عرب إحدى ميكن للشركة  :لنسبة للشركة السياحيةبا

وذلك لتنوع شرائح مستخدمي هذه  )إخل...فايسبوك، تويرت، مواقع الويب، (القنوات 

مميزة من حيث السرعة والسهولة مما يؤثر على إجيابا على تكلفة ، تقدمي خدمات الشبكات

فالتعليقات  ، تعزيز عمليات إدارة شكاوي الزبائن السياحينيالشركة ككل مسعةو  إنتاج اخلدمة

تعترب مواقع الويب، الفايسبوك،  ،لهم على الشركة متثل �ديدات هلاالسلبية املنشورة من قب

وترويج للوجهات والفنادق وكل وكاالت السفر ومنظمي الرحالت  أدوات دعايةإخل ...التويرت، 

 .(Sahin & Sengun, 2015, p. 773)السياحية، التفاعل املستمر

على  إخل ...اليت يتم نشرها على الفايسبوك، تويرت، انستغرام، تأثري الصور ومقاطع الفيديو احليةإن 

ويعترب فرصا جتارية متنوعة لغرض  ،هذا من جهة لديهم املستخدمني اآلخرين يساهم يف توليد جذب إجيايب

التسويق بالنسبة للشركة السياحية من جهة أخرى، كما أن احملتوى الذي ينشئه املستخدم مثل مراجعات 

من التعليقات ويقرؤون جتارب فهم يتحققون  الزبائن يعد مصدرا رئيسيا للمعلومات للمسافرين اآلخرين
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اآلخرين قبل اختيار الوجهة أو الفندق وأثناء رحلتهم وبعدها، وبدورهم يقومون مبشاركة جتربتهم مع 

هذا ما جعل الشركة السياحية تسعى  األصدقاء، العائلة والشركاء فالفرد يتأثر �موعته االجتماعية الوثيقة

  . (Bazil, Diaz-Meneses, & Bazil, 2019, p. 26)رلالستفادة من اسرتاتيجية استهداف املؤث

  :شبكات التواصل االجتماعي على TripAdvisorنموذج شركة . 5

TripAdvisor تعتمد على األنرتنت أو بعبارة أخرى هي جمتمع افرتاضي  سفر أمريكية هي شركة

بوالية  Needhamيف  ومقره 2000مت إطالقه سنة  ينتمي إىل مواقع املراجعة التجارية اخلاصة بالسياحة

Massachusetts،  ـــــــــبتعمل املواقع واملنتديات ذات العالمات التجارية اخلاصة TripAdvisor  

عرب االنرتنت متّكن السياح من التخطيط لرحال�م، اختيار خدمات السفر كأماكن إقامة، كأدلة سفر 

كما يتبادل من خالله األشخاص املعرفة عرب التعليقات ا�انية إخل،  ...الفنادق، املطاعم، املعامل السياحية

  .(Minazzi, 2015, p. 37)املقدمة

خالل سنة  TripAdvisorواجلدول التايل يوضح باألرقام بعض احلقائق واالحصاءات حول 

2019: 

  TripAdvisorإحصاءات وحقائق حول : 1الجدول 

  األرقام   TripAdvisorاحصاءات حول 

 Tripadvisor.com  اسم املوقع 

 مليون زائر شهريا  490  عدد املستخدمني 
  موظف 3228  عدد املوظفني 

 مليون تعليق 760 تعليقات وآراء املستخدمنيعدد 

 مليون  8.3 عدد الفنادق، املطاعم، املعامل السياحية

  لغة 28دولة و 49  اجتاحها واللغات املتاحة له عدد الدول اليت 
  صورةمليون  160  عدد صور املسافرين عليه

-https://expandedramblings.com/index.php/tripadvisor):من إعداد الباحث بناءا على موقع: المصدر

statistics/) 14/12/2019: تاريخ االطالع  

  : موضحة يف الشكل التايل 2018و 2014بني السنوية له  راداتواإلي
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(https://expandedramblings.com/index.php/tripadvisorتاريخ االطالع :

ميكن للسائح أو املسافر أن حيّمل هذا املوقع على هاتفه احملمول ويستخدمه كما أنه ميكنه 

  .الدخول لصفحة هذا املوقع  على إحدى شبكات التواصل االجتماعي

  :على أهم شبكات التواصل االجتماعي TripAdvisorواجلدول التايل يبني عدد متابعي شركة 

  المنشور  عدد المعجبين  عدد المتابعين 

  / معجب 7.597.356 متابع 7.679.096

  / / مشاهد  1.826.648

  مشرتك 2.400.000

  

  منشور  3.073  /

  صورة منشورة  4.588 معجب 3.424 مشرتك 3.520.000

  .14/12/2019الشبكات بتاريخ  موقع الشركة على
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  :موقع من إعداد الباحث بناءا على :المصدر

(https://expandedramblings.com/index.php/tripadvisor-statistics/)

14/12/2019  

ميكن للسائح أو املسافر أن حيّمل هذا املوقع على هاتفه احملمول ويستخدمه كما أنه ميكنه  

الدخول لصفحة هذا املوقع  على إحدى شبكات التواصل االجتماعي

واجلدول التايل يبني عدد متابعي شركة  

عدد المتابعين   تاريخ االنشاء   الشبكات 

7.679.096 2000  فايسبوك

1.826.648 2006مارس  23  يوتيوب

2.400.000  ؟  انستغرام

  
3.520.000 2008سبتمرب  تويرت

موقع الشركة علىمن إعداد الباحث بناءا على: المصدر

  

2017 2018

1556 1600
 TripAdvisorااليرادات السنوية لــ : 2الشكل 
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  :خاتمة .6

من خالل ما مت ذكره عن شبكات التواصل االجتماعي ودورها يف التسويق السياحي توصلت 

  :الدراسة إىل جمموعة من النتائج

 تزايد عدد مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي خاصة من أجل اختاذ القرار السياحي  -

 أهم أدوات الدعاية والرتويج للمنتجات السياحية بطريقة سهلة وسريعة؛تعد شبكات التواصل االجتماعي  -

ات التسويق للوصول إىل أكرب شرحية ممكنة ميكن للشركات السياحية االختيار من الرتسانة الغنية من أدو  -

واالحتفاظ �م وكسب ثقتهم ورضاهم عن طريق مواقع الويب للشركة أو استخدام الوسائط االجتماعية 

 ؛TripAdvisorإخل كما فعلت ... فايسبوك، تويرت، انستغرام،

والعدد الكبري إخل ...بالويب أو على فايسبوك، تويرت، TripAdvisorعلى موقع  تنوع احملتوى ووضوحه -

لقوائم اجلذب السياحي يؤدي إىل إقامة أطول، كما أن سهولة املقارنة بني هذا املوقع واملواقع األخرى 

 .يؤدي إىل املزيد من الرحالت لكل مسافر سنويا

الوتاصل االجتماعي تعترب  تهداف املؤثر، فشبكاتعلى الشركة السياحية االستفادة من اسرتاتيجية اس -

 منصة مهمة اللتقاء اآلراء والتعليقات بني املشرتكني مما يؤثر على اختاذ القرار السياحي؛

إن عرض الصور ومقاطع الفيديو أثناء وبعد الرحلة والتعليقات االجيابية املصاحبة هلا يعزز من مسعة الشركة  -

  . ويزيد من نسبة التدفق السياحي للبلد املضيف

  : ليه فإننا نوصيوع

  زيادة إثراء اجلهد العلمي واالكادميي من خالل إجراء دراسات متتالية عن قياس عائد االستثمار يف وسائل

التواصل االجتماعي، أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي على عناصر املزيج التسويقي السياحي، 

لعائد الذي ميكن أن حتقق الشركات عموما من إخل، ملا هلذه الشبكات من أمهية يف جمال التسويق وا...

 هذه الدراسات؛

  على الشركات السياحية التفكري يف جعل هذه الشبكات جزءا أساسيا يف كل عنصر من عناصر املزيج

 .التسويقي هلا  وليس فقط أداة للرتويج
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 "تاغيت"دراسة حالة الفندف البيئي  اإليـــــكولودج كأحد مقومات الجذب للسياحة البيئية

Ecolodge as one of the Attractions of Ecotourism Case Study of Taghit 

Ecolodge 
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  : ملخص

 أهم عوامل اجلذب السياحيو التعرف على اإليكولودج إىل من خالل هذه الورقة البحثية  �دف

بدراسة ميدانية من خالل توزيع  قمنا ذلك اليت تؤثر على اختيارات وميوالت السائحني وبغية حتقيق

  .إستبيان على جمموعة من السائحني املقيمني بفندق تاغيت املتواجد بوالية بشار

تشجع وتؤثر على متطلبات  أربع عوامل رئيسية إىل نتيجة مفادها أن هناك يف األخري احيث توصلن

العوامل البشرية، الطبيعية والعوامل اليت تتعلق  ميكن تلخيصها يف ميزات الفندق البيئي، رواد السياحة البيئية

  .بصفات السائح

  .سياحة بيئية ،سائح، فندق ،طبيعة ،إيكولودج: كلمات مفتاحية

  .JEL: C 01,L 83اتتصنيف

Abstract: 

We aim through this research paper to identify the ecolodge and the 

most important tourist attractions that affect the choices and tendencies of 

tourists, and in order to achieve this we conducted a field study by 

                                           
  dehbias60@gmail.com: يميل، اإلبوجنان خالدية: المؤلف المرسل 1 



  .مبطوش العلجة. د     ، بوجنان خالدية. د

86 

distributing a questionnaire to a group of tourists residing in Taghit Hotel 

located in the state of Bechar. 

Where we finally reached the conclusion that there are four main 

factors that encourage and influence the requirements of the pioneers of 

eco-tourism, which can be summarized in the environmental features of the 

hotel, human, natural and factors related to the characteristics of the tourist. 

Keywords: Ecolodge; nature; tourist; hotel; eco-tourism. 

JEL Classification Codes: C 01,L 83. 

  : مقدمة .1

من ا�االت احليوية اليت يلعب فيها الفرد الدور األكرب من خالل وعيه املستمر تعترب السياحة 

جسر للتواصل بني خمتلف الثقافات؛ فهي مبعىن أن السياحة رسالة حضارية و ، النابع من الثقافة السياحية

  .فن تقدمي اخلدمة

يد للعالقات منوذج جداإلنسان، و ا عنصر أساسي من حرية حيث تقوم فلسفة السياحة على أ�

حالل التفاهم والصداقة إكري والسياسي و التقارب الفرات؛ لتحقيق املعرفة املتبادلة و احلضابني الشعوب و 

  .الثقافاتمن خالل اإلطالع على احلضارات و  بني الشعوب، كما تشكل تواصال ثقافيا

 ذلكاعا ديناميكيا، و اعتبارها قطتلف ا�االت بأصبحت السياحة تكتسي أمهية بالغة يف خمقد و 

تقوم على أساس تنوع أنشطة اإلنسان ذاته؛ وتعترب السياحة البيئية من أهم األنواع السياحية؛ أل�ا دد و لتع

احليوانات و التوازن البيئي، وهي ظاهرة جديدة �دف إىل البحث والدراسة والتأمل يف الطبيعة والنباتات 

املواقع و ذلك عن طريق إعداد برامج سياحية تعتمد توجيه السياحة حننسان، وفق معادلة تنموية واحدة لإل

  .التأثري عليها واملميزة بيئيا، مع التأكيد على ممارسة سلوكيات سياحية إبداعية دون املساس بنوعية البيئة أ

  إشكالية البحث 

  :شكالية التاليةبغية بلوغ اهلدف املتوخى سنحاول اإلجابة على اإل

  "أهم المحددات التي تؤثر على اختيار الفندق البيئي في نظر السياح ؟  يه ما" 
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 فرضيات البحث

  : خطأ الفرضيات التالية وسوف نسعى من خالل هذا البحث إىل التحقق من صحة أ

  .يفرتض أن يتم اختيار الفندق البيئي على أساس االيكولودج والبيئة احمليطة به -

  .أن يكون االيكولودج وحده كافيا الستقطاب السياحيفرتض  -

  أهمية البحث

وهي  أساسية قضية يتناول ألنه يقدمها اليت العلمية املسامهات من أمهيته البحث يستمد هذا

ومن خالل التعرف  البيئة احمليطة به،غم الطبيعي بني النشاط السياحي و الفندق البيئي كشكل يعرب عن التنا

  .اجلذب السياحي البيئيعلى حمددات 

 أهداف البحث

  :تتمثل أهداف البحث فيما يلي

  حماولة التعرف على ماهية الفندق البيئي؛ -

  حماولة إبراز أهم العوامل والظروف اليت تؤثر على ميوالت السياح؛ -

  .حماولة تشخيص واقع السياحة البيئية -

  تقسيمات البحث

 أمهيتها مفهوم السياحة البيئية و جانبني، حيث تطرقنا يف اجلانب النظري إىل  مت تقسيم البحث إىل

، أما يف مستقبل تنمية السياحة البيئيةباعتباره  الفندق البيئي كما حاولنا التطرق إىل أهم املفاهيم املتعلقة ب

بالفندق البيئي  أجريت اليتيدانية املدراسة اجلانب التطبيقي قمنا بتحليل وعرض أهم النتائج املتعلقة بال

  .التوصياتثنا خبامتة تتضمن بعض النتائج و كما أننا ا�ينا حب. مع عينة من السياح الوافدين تاغيت

  فهوم السياحة البيئيةم.2

مصطلح حديث  هو الثمانينات من القرن العشرين و منذ مطلع  ظهر مصطلح السياحة البيئية

لى عا جاء ليعرب عن نوع جديد من النشاط السياحي الصديق للبيئة الذي ميارسه اإلنسان حمافظ ا؛نسبي

السياحة الطبيعية إن  والسياحة البيئية أ. احلضاري للبيئة اليت يعيش فيهااملرياث الفطري الطبيعي و  ىعل
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تربط السياحة  قة اليتالذي يوضح العالتلك النوع الرتفيهي والرتوحيي عن النفس و  هيعليها  جاز القول

   .بالبيئة

 يلجأ إليها من أمناط السياحة اليت اكيف يتم توظيف البيئة من حولنا لكي متثل منط مبعىن آخر وأ

ا يف ء طبيعي يوجد من حولنيش متعة بكل.. .ما هي إال متعة طبيعية فالسياحة البيئية. الفرد لإلستمتاع

السفر إىل مناطق " :للبيئة يللسياحة البيئية من قبل الصندوق العاملقد ورد تعريف و . البحريةو البيئة الربية 

 نباتا�ا، وذلك لإلستمتاع مبناظرها و مل يتعرض تواز�ا الطبيعي إىل اخلللالتلوث و  طبيعية مل يلحق �ا

ظرها الطبيعة يف املقام األول مبنا فهي سياحة تعتمد على" احلاضراملاضي و  وحيوانا�ا الربية وحضارا�ا يف

  )226، صفحة 2010أحالم، ( .اخلالبة

  :وقد مر مفهوم السياحة البيئية تارخيياً بثالث مراحل هي

حتتوي على  مرحلة محاية السائح من التلوث من خالل توجيهه للمناطق اليت ال :المرحلة األولى

املناطق البعيدة عن العمران، إّال أن هذه املرحلة صاحبها تعرضه ألخطار التلوث خاصة يف  و�ديد له أ

الشركات السياحية مما أدى ض السلبيات اليت مارسها السائح و أخطار هددت البيئة نفسها نتيجة لبع

  .�ديد األحياء الطبيعية فيهادان املناطق الطبيعية صالحيتها و لفق

سياحية ال تسبب أنشطة البيئي من خالل استخدام سياحة و  مرحلة وقف اهلدر :المرحلة الثانية

  .موجود يف املوقع البيئيقائم و هو  تلوث وبالتايل حتافظ على ماو أي هدر أ

مة من خالل إصالح اهلدر البيئي ومعاجلة مرحلة التعامل مع أوضاع البيئة القائ :المرحلة الثالثة

معاجلة  وإرجاع األوضاع ملا كانت عليه أفساده و سبق أن قام اإلنسان بإ ما إصالحالتلوث البيئي و 

  .أحسناالختالالت البيئية لتصبح أفضل و 

سبق ميكن الوقوف على مفهوم شامل للسياحة البيئة ميكن حتديد أهم عناصره يف  ومن خالل ما

  :النقاط التالية

فطرية ة الالسياحة البيئية نشاط إنساين ميارسه البشر وفق قواعد وضوابط حتمي وتصون احليا  -

 األجيال القادمة؛حملافظة عليها لألجيال احلالية و تعمل على االطبيعية وترتقي جبود�ا وحتول دون تلوثها و 
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سانيته يف تعيد لإلنسان إنعلى النوع وحتمي الكائنات من اإلنقراض و السياحة البيئية حتافظ   -

 )231، صفحة 2010أحالم، ( فيها؛صيانتها وزيادة عناصر اجلمال الطبيعي محاية احلياة الربية و 

املادي  مردود اقتصادي متعدد اجلوانب جتمع بني اجلانبالسياحة البيئية نشاط له عائد و   -

القيم احلميدة حيث تتحول احملافظة على سالمة البيئة جلانب املعنوي األخالقي املؤثر واملبادئ و اامللموس و 

 ه القيم إىل مبادئ سامية؛بفعل هذ

لة يف املوروث احلضاري الطبيعي واحلداثة يف حتضرها السياحة البيئية نشاط جيمع بني األصا  -

 اإلتساق؛من التجانس والتوافق و  ارائع اخيلق منط احلديث مماني القدمي و القيمي حيث جتمع باألخالقي و 

تعهدي ومن مث فإن تأثري  وإلتزام قانوين تعاقدي أأديب أكثر منها السياحة البيئية إلتزام أخالقي و   -

  .املبادئ سوف حتكم هذا النوع من السياحةالقيم و 

ر فهي سياحة غنية كثيفة العائد ومما سبق يتضح أن السياحة البيئية تبادلية التأثري وفّعالة األث

بني  ومتشابكة بينها و  سياحي، كما أ�ا سياحة متداخلةالعمل الواملردود، وهي سياحة حبكم املمارسة و 

كافة األنشطة اليت ميارسها اإلنسان، إّال أ�ا تتفوق عليها بأنه ال ينجم عنها أي تلوث للبيئة، بل هي 

  .مجاهلاإىل جانب حمافظتها على سالمتها ونظار�ا و حمسنة للبيئة 

  البيئة السياحة قواعد. 1.2

 وأ السياحية املشاريع أصحاب لدى منهجا ليسو  فكرة جمرد كانت البيئة السياحة ألن نظرا

 منهجا البيئية السياحة أصبحت اليومو  .ومنهجها قواعدها معرفة بدون هلا يروج كان احلكومات، فقد

 تطبيق جدوى احلكوماتو أ السياحيون املستثمرون يعي أن البدوتردد، و  تطرح به وشعارات األخذ جيب

  .�ا املرتبطة السياحية العملية تنظم اليت األنظمةو  القوانني وضعو  مرتكزا�ا فهمو  السياحة البيئية منهج

 تساعد اليت السياحية اإلرشادات بعض تطوير ميكن البيئية السياحة قواعد املوافقة على متت إذاو  

، 2004يوسف، ( :البشرية من خالل ما يليو  الطبيعية املوارد على للسياحة السلبية اآلثار تقليل على

  )61صفحة 

  ؛السياحية املناطق يف واالجتماعية والثقافية الطبيعية املوارد على للسياحة السلبية اآلثار تقليل -
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 الطبيعية؛ املناطق على احملافظة بأمهية السياح تثقيف -

 تلبية جلأ من احمللية السلطات مع التعاون على والرتكيز املسئول االستثمار أمهية على التأكيد -

 تقاليدهم؛ على واحملافظة احملليني السكان احتياجات

 املوارد استخدام خالل من املضيف للبلد املادي املردود لتحقيق اجلهود مضاعفة على العمل -

 البشرية؛ واإلمكانات الطبيعية احمللية

 والثقافية؛ الفطرية احلياة على واحملافظة البيئة ظروف مع تنسجم اليت التحتية البنية على االعتماد -

 .الوقت نفس يف البيئةو  السائح حلماية الفاعلة القوانني وضع -

  أهمية السياحة البيئية. 2.2

نظرا ألن السياحة البيئية كانت جمرد فكرة وليس منهجا لدى أصحاب املشاريع السياحية 

السياحة البيئية منهجا جيب احلكومات، فقد كان يروج هلا بدون معرفة قواعدها ومنهجها، واليوم غدت و أ

األخذ به ال شعارات تطرح وتردد، وال بد أن يعي املستثمرون السياحيون واحلكومات جدوى تطبيق منهج 

محيد، ( .السياحة البيئية وفهم مرتكزا�ا، ووضع القوانني واألنظمة اليت تنظم العملية السياحية املرتبطة �ا

  )95، صفحة 2009

قيق جمموعة متكاملة من فالسياحة البيئية هلا أمهية خاصة اكتسبتها من كو�ا تعمل على حت

ميكن التعرف على أهم بع من طبيعة املمارسة و اليت تنالوقت تستمد أمهيتها من ذا�ا و  يف نفساألهداف و 

  :اجلوانب يف النقاط التالية

مث محاية احلياة الطبيعية الربية والبحرية واجلوية من التلوث وبالتايل  احملافظة على التوازن البيئي ومن -

 ؛ات حتقيق التوازنفإ�ا تستخدم كمنهج للوقاية بدالً من أساليب املعاجلة مما حيافظ على آلي

استخراجها مبا حيافظ على  ويف استعماهلا، أو وضع ضوابط الرتشيد السلوكي يف استهالك املواد أ -

ضياعها ويف نفس الوقت حتقيق أعلى قدر  وفقدها أ وة العامة وجتدد املوارد وعدم هدرها أالصحة والسالم

 ؛فاعليتهالطاقة، سالمة ا�تمع حيويته و  من احملافظة على
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توفر السياحة البيئية احلياة السهلة البسيطة البعيدة عن اإلزعاج والقلق والتوتر مبنع الضوضاء  -

على كفاءة اإلنسان حيث تقرتب به إىل الفطرة الطبيعية واحلياة البسيطة الغري  واإلنبعاثات الغازية اليت تؤثر

 ؛معقدة

األمهية االقتصادية للسياحة البيئية املتمثلة يف ا�ال االقتصادي اآلمن حيث تعد أماكن ممارسة  -

ة يف حتقيق التنمية السياحة البيئية من أكثر املوارد ندرة يف العامل وبالتايل ميكن اإلستفادة من عنصر الندر 

املستدامة مبا ميكن حتقيقه من العوائد واألرباح، توفري فرص العمل والتوظيف للعاطلني، تنويع العائد 

 اإلقتصادي ومصادر الدخل القومي، حتسني البنية التحتية وزيادة العوائد احلكومية؛

رض الدول إلضطرابات بسبب األمهية السياسية للسياحة البيئية املتمثلة يف األمن البيئي بعدم تع -

 اإلضرار بالبيئة ويتم تصحيح ذلك بالسياحة البيئية؛ وعدم رضا األفراد عن التلوث أ

األمهية االجتماعية للسياحة البيئية حيث تعد السياحة البيئية صديقة للمجتمع حيث تقوم على  -

العالقات اإلجتماعية وحتقيق متاح يف ا�تمع من موارد وأفراد حيث تعمل على تنمية هو اإلستفادة مما 

وحتسني عملية حتديث ا�تمع ونقل ا�تمعات املنعزلة إىل جمتمعات منفتحة وتعمل على إبقاء ا�تمع يف 

 حالة عمل دائم والتقليل من املخاطر املومسية وما ينشأ عنها من قلق واضطراب إجتماعي؛

عرفة وزيادة تأثري املعرفة على تطوير وتقدمي األمهية الثقافية للسياحة البيئية القائم على نشر امل -

الربامج السياحية البيئية ونشر الثقافة احملافظة على البيئة واحملافظة على املوروث والرتاث الثقايف اإلنساين 

وثقافة احلضارة واملواقع التارخيية، وصناعة األحداث واملناسبات الثقافية والعمل على اإلستفادة من الثقافة 

 ة مثل الفنون اجلميلة واآلداب والفلوكلور وسياحة الندوات واللقاءات الثقافية؛احمللي

األمهية اإلنسانية للسياحة البيئية حيث تعد نشاطا إنسانيا تعمل على توفري احلياة اجلميلة  -

 لإلنسان حيث تقدم له العالج من القلق والتوتر وتوفر له الراحة، اإلنسجام، استعادة احليوية، النشاط،

 )10، صفحة 2012عباس، ( .التوازن العقلي، التوازن العاطفي صفاء النفس وعالج ألمراض العصر
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  أنواع السياحة البيئية. 3.2

ترتبط بالبيئة بصورة مباشرة سواء  اإلستفادة منها، و ن استغالهلا و توجد عدة أنواع من السياحة ميك  

   )231، صفحة 2010أحالم، ( :بالرتاث احلضاري أمهها وبالطبيعة أكانت ملتصقة 

   ؛اليت يطلق عليها السياحة الفطريةو سياحة احملميات الطبيعية  -

   ؛حدائق احليوانالسياحة اخلضراء يف السهول والغابات واملنتزهات و  -

   ؛األمساكو صيد للحيوانات الربية والطيور سياحة ال -

التنزه على الشواطئ سياحة الغوص حتت املاء واأللعاب املائية ومشاهدة الشعب املرجانية و  -

   ؛ودراسة النباتات البحرية والرحالت الشراعية البحرية

سياحة الصحاري حيث اهلدوء والسكينة ومراقبة الطيور واحلشرات والزواحف والتزجل على الرمال  -

  سباقات الصحراء؛ و 

  الرحالت؛ السفاري و سياحة  -

 تسلق اجلبال؛ -

بالقرب من الينابيع احلارة بال والصحاري، و السياحة العالجية يف املناطق اخلالية من التلوث يف اجل -

طبيعي أمراض املفاصل، العالج الستشفاء من بعض األمراض اجللدية و اليت يرتادها السياح والزوار لإل

  ؛اتاملغار بالرمال واألعشاب الطبية والكهوف و 

  القيام برحالت استكشافية إلستكشاف الصخور؛ سياحة اإلستكشاف، و  -

   ؛الكشفيةالسياحية واملعسكرات الصيفية و  سياحة املنتجعات -

   ؛الربكانيةوالنقوش واملغارات األثرية وحتليل الصخور اجليولوجية و  سياحة اآلثار -

   ؛اليدالتقسياحة املتاحف واملناطق التارخيية واإلطالع على العادات و  -

   ؛العلوم والثقافةخمطوطات الرتاث واملعارف و  -

وتذكارات من أعمال خشبية وجلدية . .اليدوية مبا فيها من إبداع الصناعاتيدية و احلرف التقل -

   ؛اجلمالياتوتطريز ومنسوجات وحتف العمارة اهلندسية والزخارف والتصاميم والنقوش و 
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  ؛الشعبية األكالتاللباس التقليدي والعادات والتقاليد و  -

   .املناسبات الوطنيةالكرنفاالت واملهرجانات الثقافية و  -

الرتاث وفق مفهوم تزايد إنتقال  ووتربز األنواع السابقة للسياحة البيئية سواء املرتبطة بالطبيعة أ

هذه السياحة من  إشباع رغبته ملا حتويهيف إطار حميطه البيئي الطبيعي والرتاثي، لالستمتاع و  اإلنسان

يف ذات ، و يتعلم منها مستقبالإلنسان عرب األجيال السابقة و تراثية، يفخر �ا امقومات طبيعية وثقافية و 

احلياة املادية  ومضاعفاتضغوط فطر�ا يف إطار اهلروب من امللوثات و لوقت ليستمتع جبماليات الطبيعة و ا

 )82، صفحة 2014مسر، ( .أمراضها اإلجتماعيةو 

 )اإليـــــكولودج(مفهوم الفندق البيئي .3

 السياحية املنشآت من نوع نوعية لتحديد السياحة قطاع يف البيئي الفندق مصطلح يستخدم

 إدارتهو  تنميته يتم املنشات من النوع هذاو  .البيئية السياح ملبادئ تستجيب اليت الطبيعة على املعتمدة

 )154، صفحة 2005ليلي، ( .احمليطة الطبيعة محاية أجل بيئيا من متوافق بشكل

كما يعرف على أنه منشأة سياحية مت ختطيطها وتنسيقها وتصميمها وبناؤها لتنسجم مع املنظومة 

  )06، صفحة 2015غرايبة، جويلية ( .الطبيعية والثقافية احمليطة �ا

 )07، صفحة 2009ابراهيم، ( :يلي مبا جنملها عامة مبزايا تتمتع الفندقية املنشأة وهذه

 الفندق تصميم يف احمللي املعماري الطراز واحرتام ومراعاة الفندق مبوقع احمليطة بالبيئة اإلهتمام -

 ؛تقليديني وفنانني مبحليني البناء يف اإلستعانة ميكن حيث

 مبواد الفندق بناء يتم ذلك؛ حيث أمكن إذا البيئية الشروط تراعي اليت احلساسة املواد استخدام -

  الثقافية؛ خلفيته املكان طبيعة ذلك يف يراعي حملية طبيعية

 املصادر من طاقة باستخدام إجيابية بصورة تعمل شبكات تصميم عرب الطاقة احتياجات استيفاء -

 املتجددة؛

 دائمة خدمة شبكات هلا توفري مع اإلستمراريةو  اإلستدامة عناصر هلا تتوفر إنشائية أساليب إتباع -

 ا�اري؛و  الصحي الصرف وخدمات املياه لتوفري
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 مراحل يف واشرتاكهم �ا للعمل احمليط احمللي ا�تمع أعضاء من واملوظفني العاملني وتدريب تعيني -

 والتشغيل؛ التخطيط

 يف املنام لغرف الصافية املرتية واملساحة شخص 100 تتجاوز ال الفندق سعة تكون أن -

  .كم 10 مساحة على مرئية وهياكل للفندق سور وجود مع ²م 12الفندق

  البيئي السائح صفات.1.3

 )219، صفحة 2004خالد، ( :التالية باخلصائص البيئي السائح صفات إمجال ميكن

 ؛احلضاريةو  الطبيعية األماكن على بالتعرف الرغبة لديه -

 ؛حقيقية خربة على احلصول -

 ؛واجتماعية شخصية خربة على احلصول -

 ؛هدفه إىل للوصول التحدي وقبول الصعوباتو  املشقة حتمل -

 ؛الشخصية وحيا�م بثقافا�م واإلختالط احملليني السكان مع التفاعل -

 ؛بسيطة سياحية خدمات بوجود حىت التكيف سهل -

 ؛طيبة بروح الصعوبات مواجهة -

 .الراحة أجل من وليس اخلربة على للحصول اإلنفاق حيبذ -

  عوامل إنشاء وتصميم الفندق البيئي .2.3

قصي، ( :تتمثل فيما يلياعا�ا عند إنشاء أي فندق بيئي و هناك جمموعة من العوامل واليت جيب مر 

  )268، صفحة 1990

  .وتتمثل يف الشمس، الرياح، درجات احلرارة، املسطحات املائية والطبوغرافيا: العوامل الطبيعية -

 صيانة، التارخيّية قيمتها على واحملافظة ومحايتها، الرتاثية املوارد وتتمثل يف حصر: العوامل البشرية -

 قيم إدخال وعدم احمللية، الثقافة إبرازعليها، للحفاظ استخدامها وٕاعادة التارخيية املباين تأهيل

 تكاثر من التقليل إىل �دف اليت الطبيّعية الوسائل استخدامعليها،  سلباً  التأثري شأ�ا من جديدة
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 النوافذ، لشكل املعماري التصميمكذا و  وا�تمع العمارة بني العالقة مراعاة طبيعةاحلشرات، 

  )24، صفحة 2002الشهراين، ( .واتساعها

وتتمثل يف املأكوالت واملنتجات الشعبية، الصوت، : عوامل تتعلق بالشعور النفسي للسائح -

  .الروائح الطبيعية، منطقة تواجد الفندق البيئي

   "تاغيت"اح الوافدين بالفندق البيئي يدراسة ميدانية لعينة من الس.4

  :من أجل القيام بالدراسة امليدانية قمنا باتباع اخلطوت التالية

  عينة الدراسةو مجتمع . 1.4

مت تطبيق الدراسة امليدانية على جمموعة من السائحني املقيمني بالفندق املتواجد بوالية بشار وقد 

استبانة مت  100حيث بلغ عدد اإلستبانات املوزعة  اعتمدت الدراسة على أسلوب العينة العشوائية؛

هو اهلدف من تصميم اإلستمارة قد كانت كلها قابلة للدراسة، و و  %68 منها أي ما نسبته 68اسرتجاع 

كذا تقييمهم ألهم املميزات اليت تعمل على جذب شرحية من رواد السياحة البيئية و التعرف على متطلبات 

  .الرقي �ابالرتكيز على الفنادق البيئية وأفضل الوسائل لتطويرها و  املنطقةالسياحة البيئية يف 

  أداة جمع الدراسة. 2.4

يعترب اإلستبيان من أكثر األدوات اإلحصائية شيوعا جلمع املعلومات الالزمة لتحقيق أهداف 

لتفسري معامالت من أجل الوصول إىل اهلدف املبتغى قمنا باستخدام أسلوب التحليل العاملي و الدراسة، 

  ).SPSS(االرتباط اليت هلا داللة إحصائية بني خمتلف املتغريات من خالل اإلستعانة بربنامج 

  :تتمثل متغريات الدراسة يف

  . األسعار وتسهيالت الفندق: ��  مكان اإلقــــــــــــامة : ��

. احية بيئيةيعمل برامج س:  . مرافق الفندق:  �� �� 

. وجبات الطعام واخلدمات املقدمة:  . اللــــــــــــــــــــــغة:  �� �� 

. العوامل املناخية:  . املوارد البشرية والثقافية:  �� �� 

. املوارد الطبيعية والطبوغرافية:  . االستقرار األمين:  �� ��� 
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. وضع لوافت وتوفري مطبوعات:  ���   

 للمعطياتالتحليل الوصفي . 3.4

ننطلق يف تفسري نتائج هذا التحليل من استخراج مصفوفة اإلرتباط، متهيدا حلساب التباينات 

  .ارتباط املتغريات بالعوامل املفسرة للظاهرة موضوع الدراسةالقيم الذاتية و و املشرتكة 

 مصفوفة اإلرتباط . 1. 3.4

دد املصفوفة أن القيمة املطلقة حمل جند) 01(فمن خالل مصفوفة اإلرتباط احملصل عليها يف اجلدول 

نتائج التحليل؛ كما نالحظ الة مما يدل على سالمة معطيات و حمقق يف هذه احلهو خيتلف عن الصفر، و 

  .هذا يدل على أننا أمام حتليل معطيات باملركبات الرئيسية املعياريأن قطر املصفوفة يساوي الواحد و  أيضا

 .مصفوفة اإلرتباط :01الجدول رقم 

 مصفوفة معامالت اإلرتباط

 

           1,000 االرتباط

,402 1,000          

,184 ,455 1,000         

,459 ,629 ,456 1,000        

,209 ,145 ,143 ,004 1,000       

,098 ,336 ,499 ,391 -,049 1,000      

-,228 -,055 ,097 ,029 -,042 -,240 1,000     

,098 ,153 ,040 -,050 ,245 ,042 -,068 1,000    

-,093 -,443 -,242 -,276 ,048 -,410 ,464 -,247 1,000   

,514 ,107 ,226 ,197 ,374 -,040 -,073 -,003 ,195 1,000  

,478 ,090 ,124 ,284 ,105 ,146 ,099 ,009 ,220 ,420 1,000 

  .SPSS مخرجات البرنامج اإلحصائي :المصدر

العكس هناك ارتباط قوي بني املتغريات و كلما اقرتبت قيمة املتغريات من الواحد دل ذلك على أن 

  .صحيح
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 أولكن-ماير -اختبار كايرز.2. 3.4

مدى  يشري إىلهو أولكن، و -ماير -نتائج اختبار كايرزتتبني لنا ) 02(من خالل اجلدول رقم 

حمققا حيث بلغت قيمة هذا  وهذا يبد، و 50لنسبة  هي جتاوز قيمتهحتقق إحدى فرضيات التحليل و 

كما تظهر نتيجة إختبار . التحليللى كفاية العينة موضوع الدراسة و ، مما يدل ع0.638املؤشر

Bartlett  الختالف مصفوفة اإلرتباط عن الوحدة مبعىن أنه يوجد ؛ إذ يعد هذا مؤشرا 0000,دالة

ما نسعى إىل الكشف هو شكل جمموعة من العوامل اخلفية، و اليت تاين مشرتك بني متغريات الدراسة و تب

  .عنه

 .أولكن-ماير - كايرز مؤشرو   Bartlettاختبار  نتائج  :02الجدول رقم 

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin 638, قياس مدى كفاءة العينة لــــ 

Bartlett419,862 قيمة كاي مربع التقريبية اختبار 

 55 درجة احلرية

Bartlett000, داللة اختبار 

  .SPSS مخرجات البرنامج اإلحصائي :المصدر

  جودة تمثيل المتغيرات.3. 3.4

كذا مقدار املتعدد و جودة متثيل املتغريات انطالقا من معامالت اإلرتباط )03(يبني اجلدول رقم 

اط املتعدد حيث يشري العمود األول يف هذا اجلدول إىل مربع قيمة اإلرتب ؛التباينات املشرتكة بني املتغريات

بعات بقية املتغريات من جهة أخرى، بينما يبني العمود الثاين حاصل جمموع مر بني املتغري من جهة و 

متغريات الدراسة ذات جودة عالية و هكذا تبدو  ،املستخرجةالتباينات املشرتكة عند كل متغري يف العوامل 

  .للتمثيل

حالة حيث أن القيم األولية لإلشرتاكيات تؤخذ مساوية للواحد يف طريقة املكونات األساسية يف  

متغري يف حالة اعتماد مصفوفة  تؤخذ اإلشرتاكيات مساوية لتباين كلاعتماد مصفوفة اإلرتباطات و 

من التباينات يف قيم املتغري 0,754 مثال تشري إىل  ��إن القيمة املستخلصة إلشرتاكية املتغري .التباينات

  ).عوامل 4مت استخالص (تفسرها العوامل املشرتكة  ��



  .مبطوش العلجة. د     ، بوجنان خالدية. د

98 

هي تعرب عن مربع معامل اإلرتباط املتعدد للمتغري مع و  1إىل  0إن قيمة اإلشرتاكية ترتاوح من 

بصورة عامة نالحظ أن العوامل املشرتكة تفسر نسبة عالية من تباين املتغريات حيث أن أقل و العوامل، 

يف حالة احلصول على قيمة صغرية إلشرتاكية أحد املتغريات فهذا يشري  ��للمتغري  0,563نسبة هي 

  .يوصى باستبعاده من التحليلو إىل عدم أمهية املتغري 

 .جودة تمثيل المتغيرات :03الجدول رقم 

 جودة تمثيل المتغيرات

 Initiales Extraction 

 754, 1,000 اإلقامة مكان

 670, 1,000 الفندق تسهيالتو  األسعار

 663, 1,000 بيئية سياحية برامج عمل

 727, 1,000 الفندق مرافق

 672, 1,000 املقدمة اخلدماتو   الطعام وجبات

 563, 1,000 اللغة

 881, 1,000 املناخية العوامل

 632, 1,000 الثقافيةو  البشرية املوارد

 806, 1,000 الطبوغرافيةو  الطبيعية املوارد

 698, 1,000 األمين االستقرار

 601, 1,000 مطبوعات توفريو  لوافت وضع

  .SPSS مخرجات البرنامج اإلحصائي :المصدر

  )الجذور الكامنة لمصفوفة اإلرتباط(تباين المكونات .4 .3.4

جمموعها و ) العواملو تباين املكونات أ(ت يبني اجلذور الكامنة ملصفوفة اإلرتباطا) 04(اجلدول رقم 

لرئيسي األول له ا) العامل(بقدر عدد املتغريات حيث أن املكون  11يساوي رتبة املصفوفة حبيث يقدر بــــــ 

من التباينات الكلية ألهم مقومات اجلذب  %  28,315ويفسر 3,115يساوي و  أكرب جذر كامن

  .للفنادق البيئية
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 .نسب التشتت حول المحاور العامليةالقيم الذاتية و  :04الجدول رقم 

 لتباين اإلجمالي المفسرا

العوامل
 جمموع مربعات العوامل املستخرجة القيم الذاتية األساسية

املستخرجة جمموع مربعات العوامل 

 للتدوير

 التباين املرتاكم التباين ا�موع التباين املرتاكم التباين ا�موع التباين املرتاكم التباين ا�موع

1 3,115 28,315 28,315 3,115 28,315 28,315 2,623 23,843 23,843 

2 2,009 18,266 46,581 2,009 18,266 46,581 2,160 19,636 43,479 

3 1,413 12,843 59,424 1,413 12,843 59,424 1,545 14,048 57,527 

4 1,130 10,272 69,696 1,130 10,272 69,696 1,339 12,169 69,696 

5 ,854 7,765 77,461       

6 ,801 7,281 84,742       

7 ,505 4,592 89,335       

8 ,331 3,009 92,344       

9 ,317 2,878 95,221       

10 ,289 2,625 97,847       

11 ,237 2,153 100,000       

  .SPSS مخرجات البرنامج اإلحصائي :المصدر

ميكن احلصول على نسبة التباين املفسر للمكون األول من خالل قسمة اجلذر الكامن على جمموع 

  .اجلذور الكامنة

  

  

الرابع فيفسران ن التباينات،أما العامل الثالث و م % 18,266العامل الثاين يفسر  يف حني أن

من هيكل التباينات األربعة؛ حبيث تقدر نسبة التفسري الكلي  10,272%و 12,843%على التوايل 

ــ    .تقل عن الواحدقد أمهل الربنامج بقية املكونات نظرا لكون جذورها الكامنة ، و % 69,696بـــ

  مصفوفة العوامل.5. 3.4

ميثل مصفوفة املكونات اليت تتضمن تشبعات العوامل األربعة اليت مت ) 05(اجلدول رقم 

  .استخالصهما

= نسبة التباين المفسر للمكون األول 
�,���

��
 ��� ×=28,315  % 
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 .مصفوفة العوامل: 05الجدول رقم 

 صفوفة العواملم

 
 العوامل

1 2 3 4 

 046,- 363, 021,- 770, الفندق مرافق

 194, 084, 203,- 764, الفندق وتسهيالت األسعار

 303,- 210,- 410, 671, اإلقامة مكان

 337, 325, 097,- 659, ةيبيئ سياحية برامج عمل

 089,- 199, 418,- 584, املقدمة اخلدماتو  الطعام وجبات

 070, 272, 717, 462,- الطبوغرافية  الطبيعية املوارد

 102,- 204,- 682, 425, األمين االستقرار

 217,- 135, 609, 406, مطبوعات توفريو  لوافت وضع

 584, 612, 340, 226,- املناخية العوامل

 510, 569,- 116,- 185, الثقافية البشرية املوارد

 462, 503,- 370, 262, اللغة

  .SPSS مخرجات البرنامج اإلحصائي :المصدر

، حيث أن تشبع املتغري ��املتغري األولهو إن أقوى املتغريات ارتباطا بالعامل األول : العامل األول

إن أضعف املتغريات ارتباطا بالعامل ، و ��مث املتغري ��يليه املتغري 0,770هو باملكون األساسي األول 

  .0,185حيث بلغت قيمته   ��املتغريهو األول 

، حيث أن تشبع املتغري باملكون ��املتغري هو أما أقوى املتغريات ارتباطا بالعامل الثاين ف: العامل الثاني

إذ تقدر قيمته   ��املتغريهو إن أضعف املتغريات ارتباطا بالعامل الثاين ، و 0,717هو األساسي الثاين 

  .باإلجتاه املعاكس 0,21بــــــــــ 

، حيث أن تشبع املتغري باملكون ��املتغري هو أقوى املتغريات ارتباطا بالعامل الثالث ف: العامل الثالث

هو إن أضعف املتغريات ارتباطا بالعامل الثالث ، و لكن باإلجتاه املعاكس 0,569هو األساسي الثالث 

ــ   ��املتغري   .0,084إذ تقدر قيمته بــــــــ
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، حيث أن تشبع املتغري باملكون ��املتغري هو أقوى املتغريات ارتباطا بالعامل الرابع ف: العامل الرابع

إذ تقدر قيمته   ��املتغريهو إن أضعف املتغريات ارتباطا بالعامل الرابع ، و 0,584هو األساسي الرابع 

  .باإلجتاه املعاكس 0,046بــــــــــ 

 جودة تمثيل المتغيرات.6. 3.4

يبني اجلدول مصفوفة املكونات بعد تدوير عوامل التحليل لكل متغري على كل عامل من العوامل 

هي طريقة للتدوير املتعامد حملاور العوامل لزيادة تباين مربع تشبعات ؛ و Varimax وذلك باستخدام طريقة 

  .العوامل على كافة املتغريات

 .جودة تمثيل المتغيرات: 06الجدول رقم 

 العوامل بعد تدوير المحاورمصفوفة 

 
 العوامل

1 2 3 4 

 129, 195, 092, 775, ةيبيئ سياحية برامج عمل

 203, 111,- 133, 774, الفندق تسهيالتو  األسعار

 137,- 003, 333, 773, الفندق مرافق

 128,- 269,- 040,- 687, املقدمة واخلدمات الطعام وجبات

 211, 043, 807, 004, األمين االستقرار

 095, 267,- 779, 258, اإلقامة مكان

 111,- 150, 742, 123, مطبوعات وتوفري لوافت وضع

 018,- 931, 105,- 058, املناخية العوامل

 156,- 658, 293, 513,- الطبوغرافية  الطبيعية املوارد

 769, 144,- 115,- 077, والثقافية البشرية املوارد

 751, 083, 318, 017,- اللغة

  .SPSS مخرجات البرنامج اإلحصائي :المصدر

  :باالعتماد على خمرجات التحليل العاملي بعد التدوير ميكن استنتاج ما يلي

  ).��،��،��،��(  :يتضمن األسئلة اليت تشبعت عليه: العامل األول -

  ).���،��،���(  :يتضمن األسئلة اليت تشبعت عليه: العامل الثاني -
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  ).��،��(  :يتضمن األسئلة اليت تشبعت عليه: الثالثالعامل  -

  ).��،��(  :يتضمن األسئلة اليت تشبعت عليه: العامل الرابع -

  الخــــــاتـــــــــمة.5

أهم  وأن الفندق البيئي نفسه ليس ه اإليكولودج، حيث اتضح لنا ملفهوم هذا املقال يف تعرضنا

ولكن البيئة احمللية خصائص املكان، الطبيعة احمليطة، عوامل اجلذب الثقافية، أساليب إدارة وتسويق  يءش

كلها تلعب دورا ...رحالت ومسارات السياحة البيئية، وكيفية إشراك أهايل املنطقة يف عملية تنمية املشروع

  .هاما يف جذب السياحة البيئية

   .الفندق البيئي باعتباره مستقبل تنمية السياحة البيئية على احملور الثاين خالل من عرجنا كما

أما يف احملور الثالث فقد قمنا بتحليل للعوامل اليت ميكن أن تساهم يف جذب السياحة البيئية مع 

الرتكيز على الفندق البيئي باعتباره املغناطيس اجلاذب للسياح من خالل استخدام تقنية التحليل العاملي 

  .22 إصدار SPSSج باستخدام برنام

  :على ضوء هذا العرض استخلصنا النتائج التاليةو 

  .من نسبة التباين% 69,696تلخيص البيانات يف أربع عوامل رئيسية تفسر مت 

 بيئية، األسعار سياحية برامج عمل(يضم هو من نسبة التباين و  %  28,315العامل األول يفسر -

وبالتايل جند أن هذه العوامل ) املقدمة اخلدمات  الطعام الفندق، وجبات الفندق، مرافق تسهيالتو 

من خارجه وهلذا جيب العمل على و هلا أمهية كبرية يف جذب السائحني سواءا من داخل الوطن أ

حتسني العالقة بني السائح واملضيف، والعمل على تكوين مرشدين سياحيني، كما جيب العمل على 

ة وجودة عالية، باإلضافة إىل اإلهتمام بتوفري البىن التحتية، إذ توفري اخلدمات السياحية بأسعار معقول

  ).يعد ضعفها أهم حتد يواجه السياحة البيئية

) األمين، مكان اإلقامة اإلستقرار(يشمل هو و من نسبة التباين  % 18,266العامل الثاين يفسر  -

حيث أن هلذين العاملني دور حساس يف جذب السائحني حيث جيب اإلهتمام بالتصميم املعماري 
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للفندق البيئي باإلضافة إىل إنشاء قرى سياحية ومرافق ترفيهية وخدماتية حترتم الطابع البيئي للمنطقة،  

  .دد من السائحنيكرب عأكما يعترب االستقرار البيئي عنصرا مهما يف استقطاب 

العوامل املناخية، العوامل الطبيعية (يشمل هو من نسبة التباين و  12,843%العامل الثالث يفسر -

على تثمني املوارد الطبيعية والثقافية والتارخيية وتوظيفها خلدمة وترقية  حيث جيب العمل) والطبوغرافية

   .السياحة البيئية

وبالتايل ) املوارد البشرية والثقافية، اللغة( يضم هو من نسبة التباين و  10,272%العامل الرابع يفسر -

غرس روح الثقافة السياحية يف أهايل املنطقة السياحية واملتعاملني يف القطاع  جند أنه جيب العمل على

احتكاكا بالسياح، كما وال بد من تشجيع أصحاب املهن اليدوية التقليدية  أكثرالسياحي باعتبارهم 

 .احلرف بعرض منتجا�م على السائحنيو 
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 مكانة السياحة في االقتصاد السعودي وآفاق تطويرها

Tourism in Saudi Arabia its position and future development 
  

  3فتيحة بركة.د  ،2نصيرة مسيب. د ، 1حميد عبد القادر موقاري باشوش. د

  kku.edu.sahbachouche@، )السعودية(األعمال، جامعة امللك خالدكلية  1
 nadoctorat2015@gmail.com، )اجلزائر(جامعة مستغامن2

  barka_fatiha2@yahoo.fr، )اجلزائر(تلمسانجامعة 3

  ..20202020//0303//0101: : تاريخ النشرتاريخ النشر

  : ملخص

�دف هذه الدراسة إىل معرفة مكانة السياحة يف اقتصاد اململكة العربية السعودية وآفاق تطويرها، 

اململكة ومدى مسامهة القطاع  املوجودة يفوذلك من خالل معرفة االمكانيات واملقومات السياحية 

السياحي يف انشاء الثروة ويف التوظيف، إضافة إىل معرفة مستقبل هذا القطاع من خالل حجم وأمهية 

  .السياحية اليت مت االنطالق فيهااملشاريع 

وقد بينت الدراسة أن اململكة العربية السعودية تتميز �يمنة السياحة الدينية باعتبارها بلد احلرمني 

لشريفني مكة واملدينة حيث يقصدها سنويا املاليني من املسلمني ألداء مناسك العمرة واحلج، وبالنظر إىل ا

مرتكز من جهة على القيام الرؤية اجلديدة القائمة على زيادة مسامهة القطاع السياحي فهناك توجه قوي 

لى االنفتاح أكثر على العامل باستثمارات كبرية إلنشاء مرافق جاذبة مبعايري عاملية ومن جهة أخرى ع

األخرى كسياحة املعامل واآلثار التارخيية، السياحة  أنواعدعم خمتلف وهذا قصد وتسهيل دخول األجانب 

 .سياحة التسوق والسياحة الرتفيهية

  .االقتصاد السعودي ،السياحة، السياحة الدينية:كلمات مفتاحية

  .JEL  :L83 ،L88،L90اتتصنيف

                                           
  kku.edu.sahbachouche@: مييل، اإلمحيد عبد القادر موقاري باشوش: املؤلف املرسل 1 
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Abstract: 

The aim of this study is to determine the economic position of tourism 

in the kingdom of Saudi Arabia and the prospects for developing this sector, 

trough showing the economic potential of tourism and the contribution in 

creating wealth and employing, In addition to assessing the future of 

tourism projects.  

The study showed that religious tourism is the most dominant sector 

in the country, which holding the two holy mosques in Islam in Mecca and 

Medina, and it attracts millions of Muslims who perform the Umrah and 

Hajj. 

The Kingdom's vision comprises many objectives and strategies based 

on economic diversification through increasing the contribution of tourism 

sector in the economic growth by developing this sector trough making 

large-scale infrastructure investment in addition to facilitate the entry of 

foreign visitors to support other types of tourism in the Kingdom, such as 

heritage and historical monuments tourism, entertainment tourism and 

shopping tourism. 

Keywords: tourism; religious tourism; economy of Saudi Arabia. 

JEL Classification Codes: L83, L88, L90. 

  

  

  : مقدمة .1

للمملكة العربية السعودية مكانة هامة ومعتربة يف كل الدول اإلسالمية نظرا لكو�ا حمور التأثري الديين 

مكان، والتارخيي واحلضاري للعامل االسالمي باعتبارها أرض احلرمني الشريفني ومقصد املسلمني من كل 

 .وأيضا بالنظر إىل أمهية مكانتها االقتصادية عامليا حيث تستقطب املاليني من الباحثني عن فرص العمل

ومن هذا املنطلق متثل السياحة يف اململكة قطاعا واعدا للمسامهة املعتربة يف التنمية االقتصادية ودعم الرؤية 

ها احلكومة السعودية هلذا القطاع �دف رفع ، حيث تتزايد األمهية اليت تولي2030التنموية الطموحة 

مسامهته يف الناتج احمللي وتعزيز توظيف السعوديني يف هذا القطاع وجعله حمركا حقيقيا ملختلف األنشطة 
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االقتصادية وركيزة أساسية لتنويع اهليكل االقتصادي وتقليل تأثري تذبذب األسواق النفطية على اقتصاد 

 .اململكة

�دف هذه الدراسة إىل إبراز مكانة القطاع السياحي يف االقتصاد السعودي واآلفاق ويف هذا اإلطار 

 .املستقبلية لتطوير هذا القطاع

  :وعليه فإن إشكالية الدراسة تكون كالتايل

  ما هي مكانة القطاع السياحي في االقتصاد السعودي وما هي آفاق تطويرها ؟

اإلمكانيات السياحية يف اململكة العربية ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة سيتم التطرق إىل كل من 

  .وخمتلف أنواع السياحة املوجودة يف اململكة السعودية

  :اإلمكانيات السياحية في المملكة العربية السعودية .2

حضاري وبتأثريها الكبري من السعودية حمور العامل العريب واإلسالمي مبا متثله من عمق تارخيي و 

 .الناحية الدينية والثقافية، إضافة إىل مكانتها الكبرية اقتصاديا باعتبارها أحد أهم االقتصاديات يف العامل

وقد سامهت هذه املقومات يف جعل السعودية مركزا الستقطاب ماليني السياح يف العامل، كما جعلت 

اهلادفة  إىل االستغالل األمثل  2030لتنموية الواعدة رؤية القطاع السياحي قطاعا حموريا يف الرؤية ا

 100لإلمكانيات املوجودة قصد حتقيق اقتصاد مزدهر ومتنوع، حيث ختطط اململكة إىل الوصول إىل 

 )2019رؤية اململكة، (.2030مليون زائر يف سنة 

ي القدمي و�ا قطع أثرية تعود إىل العصر احلجر  ةثقافيالو  ةرتاثيالوقع املوحتوي السعودية على آالف 

للمالك العربية املختلفة قبل البعثة، كما تزخر  وإىل آالف السنني قبل امليالد إضافة إىل اآلثار اليت تعود

بكل ما يرمز للدول اإلسالمية املتعاقبة من البعثة إىل عهد توحيد اململكة العربية السعودية وعلى رأس ذلك 

 . ة املكرمة واملدينة املنورةمك

ويضاف إىل العمق التارخيي ما تتمتع به اململكة من تنوع تضاريسها اجلغرافية من الكثبان الرملية 

إىل اجلبال واألودية واهلضاب والسهول والشواطئ الدافئة على امتداد ساحل البحر األمحر وساحل اخلليج 

 . العريب
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يف كل من  تطورا ملحوظايف اململكة العربية السعودية  يالسياحقطاع اليشهد ويف هذا اإلطار 

 13حوايل  2017لسنة بلغ إمجايل اإلنفاق من السياحة احمللية حيث والسياحة الداخليةالسياحة األجنبية 

وبلغت قيمة ، مليار دوالر أمريكي 26 إىل اململكة حوايل الوافدون السياحأنفق بينما مليار دوالر أمريكي 

 The).خالل نفس السنةمليار دوالر  64.2 ما يقارب السياحة يف االقتصاد ة قطاعسامهم

International Trade Administration, 2018) 

تطوير البنية التحتية وتظهر األمهية املتزايدة للسياحة يف اململكة من خالل االهتمام الكبري ب

واملشاريع  مليون مسافر 100استيعاب  بقدرة، بدءًا من افتتاح مطار دويل جديد يف جدة للسياحة

تشجيع االستثمارات اخلاصة يف البالد من خالل برنامج الكفالة ومتديدات إجيار السياحية الكبرية، و 

  السينما، يع املشاريع ذات الصلة بالسياحة مثل الفنادق واملنتجعات واملالهي ودوروتشجيع مجاألراضي 

ة وسكنية وجتارية إعادة تطوير كورنيش الواجهة البحرية يف جدة، مما خيلق وجهة سياحي عن نعالكما متاإل

يهدف إىل خلق بيئة مميزة وجذابة لدعم والذي " وسط مدينة جدة اجلديدة"ليصبح  فريدة من نوعها

شروع مساحات للرتفيه سيشمل امل ،مدينة يف العامل 100طموح جدة يف أن تصبح واحدة من أفضل 

بدأت أعمال البناء يف ،كما واليت ميكن الوصول إليها لكل من السكان والزوار والتسوق واألنشطة التجارية

،كما مليار دوالر يف سوق عكاظ مبدينة الطائف باململكة العربية السعودية 2مشروع سياحي تراثي قيمته 

جبل  إىل جانب يف البحر األمحرجزيرة  84بيل من يتم تطوير جزر فرسان يف مقاطعة جازان، وهي أرخ

والذي  العقري على الساحل الشرقي السعوديميناء جيري تطوير و بالقرب من أ�ا يف منطقة عسري،  ةسودال

يعترب أقدم ميناء يف اململكة، إضافة إىل الكثري من املشاريع الواعدة اليت �دف إىل إحداث �ضة 

  )2019اهليئة العامة للسياحة والرتاث الوطين، (.سياحية

حدة حتويل اململكة إىل وا و�دف السلطات املختصة باململكة من خالل هذا االهتمام املتزايد إىل

أكثر من  إىل مسامهة السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل وختطط لرفع، من أفضل مخس وجهات يف العامل

حيث يعترب قطاع  حوايل مليون وظيفةعن ذلك تولد ي من املفرتض أنو  2030 سنةول ثالثة أضعاف حبل

يف إطار رؤية التحول  لتحقيق التحول االجتماعي واالقتصادي القطاع الذي يتم الرتكيز عليهالسياحة 

 االقتصاد تواجهمعدل البطالة بني املواطنني السعوديني يعترب أحد أكرب التحديات اليت بالنظر إىل أن 

عم املطاقبال يف الفنادق و يشغلون بالفعل وظائف االست الذين السعوديني عددتزايد  السعودي، وبالفعل

حىت مع اخنفاض ،و للمواطنني يف اقتصاد يعتمد على العمالة األجنبية الرخيصة اجماالت جديدة نسبي وهي
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ف السكن واخلدمات الغذائية بني إمجايل عدد الوظائف يف هذا القطاع ارتفع عدد السعوديني يف وظائ

واحدة من أصعب تعد منذ فرتة طويلة و اململكة  ، واجلدير بالذكر ان 2019سنة الربعني األول والثاين من 

، حيث تصدر تأشريات فقط لرحالت العمل أو الزيارات من حيث نظام منح التأشرية الدول يف العامل

تنويع االقتصاد   جهود من اإلصالحات الرامية إىلبعد ،و املدينةالعائلية أو احلج إىل املدن اإلسالمية مكة و 

، بدأت احلكومة يف حتقيق تقدم  ككل وقطاع السياحة بصفة خاصة والذي هيمنت عليه السياحة الدينية

من خالل العديد من اإلجراءات اجلاذبة للسياح األجانب كتوسيع عدد الدول االنفتاح يف جمال  كبري

تظهر معامل اجلذب السياحي يف اململكة  جذابةنشر إعالنات دخول اململكة و املسموح ملواطنيها ب

بني دول املنطقة ، مبا يف ذلك املنافسة كثريةفإن التحديات   ومع ذلكباالستعانة بوجوه مشهورة إعالميا، 

 ن اجلهودعلى الرغم مللملكة،و  الزوار احملتملنيتؤثر سلبا على ميكن أن اليت افظة احملجتماعية االبيئة الو 

يف البنية  اكبري   امن احلكومة واستثمار  استمرارية ما أكثريتطلب النشاط السياحي دعاملبذولة  الكبرية

  (Algethami & Abu Omar, 2019).التحتية

  العربية السعودية أنواع السياحة في المملكة .3

تشتهر السعودية بالسياحة الدينية باعتبارها بلد احلرمني الشريفني والكثري من املعامل اإلسالمية، 

  . لكنها أيضا تتمتع بعوامل جذب معتربة يف جماالت السياحة الطبيعية، سياحة التسوق والسياحة الرتفيهية

القادمة،  سنة 12مدى على  امليون سنوي 30سياح بسرعة إىل ال أعداداململكة إىل زيادة  حيث تطمح

، وقد لوحظ مع احلفاظ على تراثها الثقايف للسائحني واخلدمات من اخليارات تتطلع إىل تقدمي املزيدفهي 

مع االلتزام ببناء توقيع العقود اخلاصة مبدن املالهي ،حيث مت يف منو البنية التحتية كبريتقدم   بالفعل حتقيق

  (Asquith, 2019).غرفة فندقية جديدة 500000

  :وعموما ميكن التطرق إىل أنواع السياحة يف اململكة على النحو التايل

  :الحج والعمرة1.3

يزور اململكة العربية السعودية كل عام ماليني املسلمني ألداء فريضة احلج ومناسك العمرة 

للتكفل بكل ما يضمن راحة وأمن احلجاج وختصص هلا اململكة وزارة خاصة تسمى وزارة احلج والعمرة 

 )2019وزارة احلج والعمرة ، (:واملعتمرين من خالل

 تيسري إجراءات أداء مناسك احلج والعمرة والزيارة. 
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  ضبط وتقنني اخلدمات املقدمة للحجاج واملعتمرين من خالل تطوير األنظمة، تطوير البىن

 .كفاءة العاملني يف جمال اخلدمات وتوظيف التقنية كأداة فعالة للتنفيذالتحتية، رفع  

 إجياد وتطوير صناعة ضيافة ذات معايري عاملية من خالل الشراكة الفعالة مع القطاع اخلاص. 

ألف حاج  400مليون و 2إىل أكثر من ) 2019( ـه 1440وقد وصل عدد احلجاج يف عام 

ألف من حجاج الداخل غري  400و   أكثر من اج اخلارج ألف حج 800منهم أكثر من مليون و 

وزارة احلج (.ألف موظفا 350كما جتاوز إمجايل القوى العاملة اليت تعمل خلدمة احلجاج السعوديني،  

 )2019والعمرة ، 

معتمر  ألف 300و  ليونم 18أكثر من  2018خالل عام كما بلغ عدد القادمني للعمرة 

وقد قدر  )2019اهليئة العامة لإلحصاء، (ألف من معتمري اخلارج، 700ماليني و  6منهم أكثر من 

 )2019وزارة احلج والعمرة ، (.أيام يف املدينة املنورة 8رمة و يوما يف مكة املك 13 بــــ قامةاإلمتوسط 

  تطور عدد احلجاج خالل العشر سنوات األخرية نياملواليوالشكل جلدول ويوضح ا

  )2019(ه1440 –) 2010(ه1431تطور عدد الحجاج خالل الفترة : )01(الجدول رقم 

 السنوات عدد الحجاج

2789399 1431 )2010( 

2927717 1432 )2011( 

3161573 1433 )2012( 

1980249 1434 )2013( 

2085238 1435 )2014( 

1952817 1436 )2015( 

1862909 1437 )2016( 

2352122 1438 )2017( 

2371675 1439 )2018( 

2489406 1440 )2019( 

  .13، ص)2019(ه1440نشرة إحصاءات احلج، اهليئة العامة لإلحصاء، : المصدر
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  )2019(ه1440 –) 2010(ه1431تطور عدد الحجاج خالل الفترة : )01(الشكل رقم 

 
  معطيات اجلدول السابق: المصدر

- 2010يتضح من خالل اجلدول والشكل السابقني أن إمجايل عدد احلجاج خالل الفرتة 

مليون حاج الذي مت  3.16و  2016مليون حاج الذي كان سنة  1.86قد تراوح بني حوايل  2019

 .ون حاجملي 2.4، كما بلغ متوسط عدد احلجاج خالل نفس الفرتة حوايل 2012تسجيله سنة 

قد عرفت تزايدا مستمرا يف عدد احلجاج، مث اخنفض  2012-2010كما يالحظ أن الفرتة 

بسب التخفيض الذي فرضته اململكة والناتج عن  2016-2013مليون يف الفرتة  2و  1.8إىل حدود 

انا ألمن أشغال التوسعة اليت عرفها احلرم املكي، إضافة إىل استخدام البصمة ومنع احلج غري النظامي ضم

 .وسالمة احلجاج

 2019 -2017ومع انتهاء أشغال التوسعة عرف عدد احلجاج منحى تصاعديا خالل الفرتة 

ألف مرت مربع  400حيث حتسنت اخلدمات وشروط السالمة بشكل ملحوظ بسبب إضافة مساحة 

  )2019وزارة احلج والعمرة ، (. مليون 2.2مليون إىل  1.5مسحت برفع القدرة االستيعابية للحرم من 

مليون  60مليون زيارة إىل  40اململكة يف زيادة عدد الزيارات من  تأمل 2022 سنةحبلول و 

وزيادة  ،2030 سنةمليون زيارة  100إىل  للوصول كما ختطط،  ينمر تعواملاحلجاج من  جلها اسنوي
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 ,Al Omran).خالل نفس السنة %10إىل % 3من  مسامهة السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل

2019)  

 :اليد العاملة في موسم الحج

يسهم موسم احلج يف تشغيل عدد معترب من العمال من اجلنسني يف خمتلف الوظائف املتعلقة 

ملقدمة خبدمة احلجاج، واجلدول املوايل يوضح عدد القوى العاملة  حسب اجلنس وحسب نوع اخلدمات ا

  )2019(هـ 1440وهذا بالنسبة ملوسم احلج 

 )2019(هـ  1440القوى العاملة في موسم الحج لعام : )02(الجدول رقم 

 الخدمات عدد العمال الذكور عدد العمال اإلناث المجموع

 خدمات اإلشراف والمتابعة 6180 156 6336

 *الخدمات العامة  253905 3858 257763

 الخدمات الصحية 22223 8685 30908

 خدمات النقل 38402 348 38750

 خدمات اإلتصاالت 6976 122 7098

 المتطوعون 8564 1411 9975

 إجمالي القوى العاملة 336250 14580 350830

 تشمل خدمات األمن واالستقبال والرقابة والطاقة والتوعية وشؤون احلرمني *

 .45ص، )2019( 1440نشرة إحصاءات احلج، اهليئة العامة لإلحصاء، : المصدر

ألف موظف  350يتضح من خالل اجلدول السابق أن موسم احلج يساهم يف توظيف أكثر من 

وموظفة، فمن ناحية التوزيع حسب اجلنس نالحظ أن العمال الذكور يتوزعون على خمتلف اخلدمات بينما 

يف اخلدمات العامة واخلدمات الصحية، كما نالحظ هيمنة عدد العمال يرتكز نشاط العامالت اإلناث 

باملئة من اإلمجايل، وهذا بسبب ضعف نسب  96ألف عامل ما ميثل حوايل  336الذكور بأكثر من 

شغل النساء للوظائف بشكل عام يف اململكة وبسبب أيضا طبيعة اخلدمات املتعلقة باحلج واليت تتطلب 

 .ام احلججهدا وحتمال طيلة أي
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أما من ناحية التوزيع حسب نوع اخلدمات فإن اخلدمات العامة املتمثلة يف خدمات األمن 

فتستقطب أكرب عدد من القوى العاملة بأكثر من  والرقابة والطاقة والتوعية وشؤون احلرمنيواالستقبال 

ألف على  38ألف و  30ألف موظف ومزظفة تليها اخلدمات الصحية وخدمات النقل بأكثر من  257

بأعداد متقاربة يتجاوز  االتصاالتالرتتيب، ويأيت بعد ذلك  خدمات اإلشراف واملتابعة  وخدمات 

ألف موظف وموظفة، كما جتدر اإلشارة إىل أمهية عدد املوظفني املتطوعني حيث يقارب  13جمموعهما 

 .آالف موظف وموظفة ويسامهون بشكل فعال يف تقدمي خمتلف اخلدمات للحجاج 10

هناك أيضا أماكن ومواقع إسالمية أخرى تستقطب الزوار من الداخل إضافة إىل مكة واملدينة و 

 )2019اهليئة العامة للسياحة والرتاث الوطين، (:ومن اخلارج، وأمهها

 بل النورجبالواقع  غار حراء •

 جبل ثور الواقع يف غار ثور •

 أول مسجد يف اإلسالم وهو:  مسجد قباء •

 .تغيري اجتاه القبلةوهو املسجد الذي عرف  مسجد القبلتني •

 .يقع باملدينة املنورة ويعرف أيضا باسم مسجد بين معاوية أو مسجد املباهلة مسجد االجابة •

 الواقع خارج حدود احلرم جبل عرفة •

 مقربة البقيع •

 مقربة شهداء أحد •

 جبل أحد •

 بمواقع معارك بدر وأحد واألحزا •

 سقيفة بين ساعدة •

  :المعالم واآلثار التاريخيةسياحة  2.3

حتتوي السعودية على معامل وآثار تارخيية كثرية متعلقة مبختلف العصور، منها أماكن تارخيية 

  (UNESCO, 2019):مدرجة ضمن الرتاث العاملي باليونيسكو وهي
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 مدينة احلجر أو مدائن صاحل، موقع أثري يف اململكة العربية السعودية تقع يف حمافظة : مدائن صالح

الُعـال التابعة ملنطقة املدينة املنورة، على الطريق الذي يربط جنوب اجلزيرة العربية ببالد الرافدين و بالد 

 اشهر� ، وأخذت مدائن صاحلكم مشال شرق مدينة العال 22حوايل ومصر، تقع على بعد  الشام

بأ�م  الكرمي القرآن ذكروا يفقوم مثود الذين هم  اأصحا�وألن  تقع يف مكان اسرتاتيجي أل�االتارخيية 

 مدائن صاحلمت تسجيل ، وعقروا الناقة اليت أرسلها اهللا هلم آية, نيب اهللا صاحل مث ارتدوا عن دينهمآمنوا ب

  .2008سنةضمن قائمة الرتاث العمراين العاملي باليونسكو يف 

 قع يف ، يالدولة السعودية األوىلنشأة ب أمهيته الرتباطه حي الطريفيستمد : حي الطريف في الدرعية

القرن اخلامس عشر يف  هسيسمت تأ املالكة،سرة ألأول عاصمة لوميثل ، الرياضمشال غرب  الدرعية

يضم احلي آثار للكثري من ، به وسط شبه اجلزيرة العربية يتميزاملعماري النجدي الذي بالطراز  امليالدي

مت تسجيل موقع حي الطريف  ، وقدالدرعيةمدينة بُنيت على ضفاف واحة  إضافة إىلالقصور، 

  .2010سنةبالدرعية التارخيية ضمن قائمة الرتاث العمراين العاملي باليونسكو يف 

 قبل  عود إىل عصور ماوهي مدينة تارخيية ت، جدةتقع يف وسط مدينة : ابة مكة، بو جدة التاريخية

 قرر أن تكون عندما عثمان بن عفانيف عهد اخلليفة الراشد كل كبري وقد زادت أمهيتها بش، اإلسالم

عددًا من املعامل واملباين األثرية ، تضم جدة التارخيية م647املوافق ـ ه 26يف عام  ملكة املكرمةميناًء 

مسجد الشافعي، عفان، ، مسجد عثمان بن ةا التارخيي، مثل آثار سور جدة وحارا�والتارخيية املهمة

مواقع الرتاث األسواق التارخيية، أدرجت ضمن مواقع مسجد املعمار، وجامع احلنفي، إضافة إىل 

  .2014يونيو 21بتاريخ العاملي

 يف منطقة حائل ) الشوميس ( يعترب موقعي جبة وراطا واملنجور :الفن الصخري في منطقة حائل

 10من  من أهم وأكرب املواقع األثرية يف اململكة اليت يعود تارخيها إىل أكثرباململكة العربية السعودية 

آالف سنة قبل امليالد، ومها رابع املواقع األثرية اليت مت إدراجها ضمن قائمة الرتاث العاملي من قبل 

 .2015سنة  منظمة اليونسكو
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 وقنوات الري  هادائقتميز حبتيف اجلزء الشرقي من شبه اجلزيرة العربية واحة األحساء تقع :واحة األحساء

تبني أن الناس قد مبان تارخيية ومواقع أثرية ، زيادة على وعيون املياه العذبة واآلبار وحبرية األصفر

مت إدراجها ضمن قائمة الرتاث العاملي من قبل ث، اخلليج منذ العصر احلجري احلدييف منطقة  وااستقر 

 .2018سنة  منظمة اليونسكو

 :الطبيعيةالسياحة 3.3

ساحة الشاسعة للمملكة العربية السعودية وتنوع تضاريسها بني السهول واجلبال والصحاري امل

والشواطئ املمتدة على ساحلي البحر األمحر واخلليج العريب زيادة على كو�ا مركز ربط القارات الثالث  

وهذا ما دفع إىل رفع كلها عوامل جذب سياحي متيز اململكة وجتعل آفاق القطاع السياحي واعدة، 

مليون سائح وجعل اململكة ضمن أكرب مخس  100إىل الوصول إىل  2030األهداف القطاعية يف رؤية 

 )2019رؤية اململكة، (.دول سياحية يف العامل

السياحة  ويف إطار تنفيذ هذه الرؤية انطلقت اململكة يف سلسلة من املبادرات اهلادفة إىل تشجيع

الداخلية وتعزيز قدوم السائحني من خمتلف دول العامل منها نظام التأشريات اجلديد الذي شرع فيه ابتداء 

اهليئة العامة للسياحة والرتاث (.والذي يعد خطوة تارخيية لصاحل السياحة يف اململكة 27.09.2019من 

  )2019الوطين، 

 :سياحة التسوق4.3

يرتكز هذا النوع من السياحة يف املدن الكبرية ويستهدف يف الغالب استقطاب حميب التسوق يف 

الداخل من األفراد والعائالت باعتبارهم مستهلكني واستقطاب رجال املال واألعمال كعارضني 

 .ومستثمرين

كات العاملية وتسويق ويف هذا ا�ال تتوفر اململكة على بىن حتتية مميزة أهلتها الحتضان أسواق املار 

املنتجات احمللية، كما ساعدها يف ذلك أيضا انفتاح األسواق السعودية على خمتلف املنتجات العاملية 

وسهولة إجراءات املبادالت التجارية إضافة إىل ارتفاع املستوى املعيشي لألفراد وتوفر األمن واالستقرار 
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ألمن، كل هذه العوامل سامهت يف رواج هذا النوع حيث تعترب اململكة من بني أحسن الدول يف جانب ا

 .من السياحة

 :السياحة الترفيهية5.3

، ويف هذا اإلطار مت  تأسيس 2030عرفت السياحة الرتفيهية تطورا ملحوظا متاشيا مع رؤية 

والفرص الرتفيهية اهليئة العامة للرتفيه، اليت أوكل هلا تنظيم وتطوير قطاع الرتفيه، والعمل على إتاحة اخليارات 

لكل شرائح ا�تمع ويف خمتلف مناطق اململكة، وتعزيز دور هذا النوع من األنشطة السياحية يف اقتصاد 

  .قصد إعادة جذب الكثري من املليارات اليت ينفقها السعوديون على األنشطة الرتفيهية خارج البلد اململكة

 )2019اهليئة العامة للسياحة والرتاث الوطين، (:يتوميكن تعداد أهم املشاريع السياحية الرتفيهية كاآل

 عن االنطالق يف انشاء أكرب مدينة ترفيهية ورياضية  2017أعلنت اململكة يف أبريل : مشروع القدية

 .كم مربع  334جنوب غرب الرياض على مساحة » مشروع القدية«وثقافية يف العامل باسم 

اء هية ورياضية وثقافية جديدة فـي غـرب العاصمة الرياض، ومن املقرر االنتهالقدية واجهة ترفيميثل مشروع 

مليار دوالر، وسيتم بناؤه على مسافة  10تكلفة املشروع حوايل ، م2022من املرحلة األوىل منه فـي العام

 3 أكرب( مربًعا ومرتًاكيل 334 اهكيلومرتًا من وسـط العاصمة الرياض، مبساحـة إمجالـية قدر   40تبلغ 

 ).األمريكية مرامتنديزنيالند

 اهمـليار دوالر، وهي املبالغ الـيت يـنفق 30 حـوالـى توفـري يف املشروع مهتتوقع احلكومة السعودية أن يس

 .منصب عملألف  50سيوفر املشروع حوايل ، و الـبالد خـارج والـرتفـيه السـياحـة عـلى عـام كـل الـسعوديـون

 من خالل "البحر األمحر"مت إطالق مشروع سياحي عاملي وهو مشروع : مشروع البحر األحمر  ،

تطوير منتجعات سياحية استثنائية على جمموعة من اجلزر الطبيعية بني مدينيت أملج والوجه، وهذا 

طبيعية  بالقرب من آثار مدائن صاحل املتميزة بطابعها العمراين والتارخيي، كما يضم املشروع  حممية

الستكشاف تنوع احلياة النباتية واحليوانية يف املنطقة، إضافة إىل �يئة املنطقة لتسهيل التنقل بني 

 ويشملالرباكني اخلاملة والغوص من أجل استكشاف الشعاب املرجانية يف املياه احمليطة به، 

 )2019اهليئة العامة للسياحة والرتاث الوطين، (:املشروع
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 إنشاء مطار خمصص لوجهة املشروع مع مراس خاصة لليخوت. 

 3 آالف غرفة فندقية ومرافق سكنية وترفيهية. 

  جزيرة 90جزيرة من أصل  22تطوير. 

  ألف فرصة عمل 70استحداث أكثر من. 

 جذب حنو مليون سائح سنويا. 

  مليار لایر سعودي 22املسامهة بـ. 

  مشروع نيومNEOM : على البحر األمحر وخليج العقبة مبساحة إمجالية يقع مشال غرب اململكة

، يهدف إىل مجع أفضل العقول وأحسن الشركات يف جمال االبتكار كيلومرت مربع  26500تصل إىل 

إلنشاء منطقة تتفوق على املدن العاملية الكربى من حيث القدرة التنافسية ومنط املعيشة إىل جانب 

صبح يمن املتوقع أن  واملشروع سيعتمد على مصادر الطاقة املتجددة فقطة املتميزة، الفرص االقتصادي

 .مليار دوالر 500غ كلفة املشروع تبل، مركزاً رائداً للعامل

  :خاتمة .4

متتلك اململكة العربية السعودية امكانيات سياحية معتربة، فهي بلد احلرمني الشريفني مقصد 

يف مواسم العمرة واحلج وإضافة لكو�ا تزخر بالكثري من املعامل واآلثار  املسلمني من كل أحناء العامل

التارخيية فهي أيضا حبكم موقعها االسرتاتيجي واالستثمارات الكبرية يف املشاريع السياحية ميكن أن جتعل 

  .من السياحة أحد أهم القطاعات اليت تسمح بتنويع االقتصاد وخلق الوظائف العديدة

اخلطط املوضوعة الستقطاب السياح الداخليني من خالل انشاء مدن ومشاريع  وباإلضافة إىل

سياحية متميزة، هناك توجه متسارع لالنفتاح بشكل فعال على سياحة األجانب خارج إطار السياحة 

عل اململكة أحد أهم الوجهات جب 2030الدينية، مما يسمح بتحقيق األهداف املوضوعة يف آفاق 

 .السياحية يف العامل

  :قائمة المراجع. 5
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  واقع التسويق اإللكتروني السياحي في بلدان المغرب العربي

The reality of tourism e-marketing in the countries of the Maghreb 

  .1عبد الصدوق خيرة. د

  .abdelsadokkheira@yahoo.fr: ، االمييل)تيارت اجلزائر جامعةابن خلدون1
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  : ملخص

يعكس التوجه اإللكرتوين احلديث يف تسويق اخلدمات السياحية مدى أمهية استخدام الوسائل 

جودة اخلدمات اليت يقدمها،  التكنولوجية احلديثة يف القطاع السياحي وضرور�ا احلتمية يف حتسني مستوى

واألكثر من ذلك، ترقية حجم املردودية املتمخضة عنها، حيث يسهم تسويق اخلدمات واملنتوجات 

السياحية والرتويج هلا إلكرتونيا يف حتقيق سرعة تلبية الطلبات وإمتامها بدقة عالية وتقريب املسافات بشكل 

سبيل حنو فتح أسواق جديدة والوصول إىل زبائن جدد و يوفر الوقت، اجلهد والتكلفة، و هو ما ميهل ال

  .بأعداد هائلة

يف هذا اإلطار، بدأت بلدان املغرب العريب يف خطوا�ا األوىل لتفعيل تقنية التسويق اإللكرتوين 

السياحي، إدراكا منها ألمهية عرض وتقدمي خدما�ا السياحية إلكرتونيا وتنظيم محال�ا التسويقية يف هذا 

ع واألنشطة األخرى املتعلقة �ا عن بعد، رغبة منها يف تنشيط وتطوير حركة السياحة وتكريس قنوات القطا 

 .جديدة للمعلومات املرتطبة �ا

  .السياحة؛ التسويق االلكرتوين؛ املغرب العريب :الكلمات المفتاحية

Abstract: 

The new and recent e-trend in the marketing of tourism services reflects 

the importance of using modern technological means in the tourism sector 

and its imperative need to improve the quality of its services and, more 

                                           
  abdelsadokkheira@yahoo.fr:يميل، اإلعبد الصدوق خرية: المؤلف المرسل  1
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importantly, to enhance its profitability, where the marketing of tourism 

services and products contributes It is also an important tool to ensure that 

we are able to meet the needs of our customers in a timely, cost-effective   

manner.       

In this context, The Arab Maghreb countries started their first steps to 

activate e-tourism marketing technology, recognizing the importance of 

offering and offering tourism services electronically It also aims to promote 

the development of tourism and to provide new channels for the 

information to which it belongs. The main question of this paper is: What 

are the aspects of activating e-tourism marketing in the Maghreb countries? 

Enter your abstract here (an abstract is a brief, comprehensive 

summary of the contents of the article).Enter your abstract here (an abstract 

is a brief, comprehensive summary of the contents of the article).  

Keywords: tourism , electronic ;marketing , great Maghreb 

  : ةـمقدم.1

يعترب جمال السياحة من أهم ا�االت اليت استثمرت فيها الدول أمواهلا لتمويل اقتصادها على غرار 

الدول، لعبت بلسان املغرب العريب دورا فعاال يف انعاش السياحة على خمتلف أنواعها، خاصة يف باقي 

اخلمس سنوات األخرية، األمر الدي ساعد على تطوير هاته اخلدمة بشكل كبري، حيث أصبحت 

الوكاالت السياسية تتنافس من أجل جلب الزبون دون احلاجة للذهاب إليها، وذلك عن طريق التسويق 

السياحي االلكرتوين، الذي زاد الرغبة يف قلب السياح عرب دول العامل لزيارة بلدان املغرب العريب، حيث 

أصبح التسويق االلكرتوين السياحي أهم عنصر لنشر الربامج والوجهات السياحية، مع خمتلف الشروط 

  .اخل....ياضية، سباحةاملتعلقة �ا من رفاهية أسعار، حفالت، دورات تكوينية، استجمامات، ألعاب ر 

السياحي على انه جمموعة  تتضح العالقة بني السياحة وعلم االجتماع من خالل النظر إىل النشاط

بني ا�موعات يف املناطق السياحية املختلفة، ومما ال  من العالقات االجتماعية اليت تنشأ بني األفراد أو

بعضهم  عًا من التفاعل االجتماعي بني األفرادالفرد أو السائح يف أي مكان حيدث نو  شك فيه أن وجد

  .)21، صفحة 2001يسرى، (البعض
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وإذا كان موضوع علم االجتماع هو دراسة السلوك االجتماعي االنساين مع التأكيد على أمهية 

فاحلياة االجتماعية تقوم على التفاعل اإلنساين الذي يعرب عن سلوك اإلنسان يف عالقته بإنسان آخر، 

إىل التنظيم االجتماعي، الذي يؤدي بدوره إىل خلق أشياء كثرية كاملباين  التفاعل، والتفاعل يؤدي

هذا كله، فإنه صاحل ألن  واملوسيقى والفن واألخالق أي إىل خلق الثقافة ومادام علم االجتماع يدرس

، صفحة 1978عاطف، (جلماعات وا�تمعات املختلفةيكون علمًا عامًا يعاجل اخلصائص املشرتكة بني ا

114(.  

لعلم االجتماع يتضح لنا مدي عالقة السياحة بعلم االجتماع خاصة عند االستعانة بدراسات علم 

  .االجتماع عند وضع السياسات واخلطط الالزمة للنهوض بالنشاط السياحي على أسس وحقائق علمية

ان عالقة السياحة بعلم النفس ترتبط السفر والسياحة بالرغبات وبالدوافع اإلنسانية اليت يسعى 

الفرد إىل إشباعها لذلك حترص الدول قبل القيام بتخطيط براجمها السياحية على دراسة االجتاهات 

وملا كان . تبعًا لذلك والرغبات املختلفة للسائحني وموائمة منتجها السياحي والطرق املستخدمة يف تقدميه

علم النفس يعاجل سلوك اإلنسان ودوافعه الداخلية وإنفعاالته وميوله وجوانبه النفسية وما يرتتب على ذلك 

من مظاهر خارجية تتمثل يف ردود أفعاله وعالقاته مع اآلخرين وهي  جوانب هلا أمهيتها حيث يساعد 

، صفحة 2001ماهر، (ية يف األسواق املصدرة للسياحةاإلملام �ا يف تنفيذ احلمالت التنشيطية والرتوجي

45(.  

إن التسويق السياحي االلكرتوين كان مبثابة الثريا اليت أنارت بلدان املغرب العريب ملا فيها من مناطق 

ساحلية وأثرية تعود حلضارات عربية، حيث بات التسويق االلكرتوين السياحي من أهم املهام اليت تعتمد 

مفتوحة خاصة بشىت الفصول  عليها الوكاالت السياحية إلجراء صفقا�ا اعتمادا على منصات ملعلومات

على مدار السنة، ألنه أسهمت هاته اخلاصية اجلديدة املدعمة بالتكنولوجيا احلديثة يف تطوير القطاع 

  . السياحي
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  :مقاربة مفاهيمية للتسويق االلكتروني السياحية: المحور األول

الوكاالت السياحية يف بلدان يعترب التسويق االلكرتوين السياحي من أهم األدوات اليت تعتمد عليها 

املغرب العريب فيما خيص تطوير خدما�ا وبراجمها السياحية الساحلية والصحراوية بطريقة جد عصرية حىت 

  .ينقل الشعور والرغبة يف خوض الرحالت السياحية إىل الزبون أينما كان

ذاعة أو أجندات فاملنتوجات السياحية ال ميكن اإلعالن عنها بشكل مفصل يف التلفاز أو اإل

الوكاالت، حيث أصبح األمر متعلق جبودة خدمة وسرعة االنرتنت حيث ميكن للزبون االطالع على 

  .خمتلف الصور والفيديوهات وتواريخ املناطق السياحية األكثر طلبا عرب الوكاالت السياحية

  : تعريف التسويق السياحي االلكتروني- 1

  : تعريف التسويق بصفة عامة

  )American Marketing Association(عية األمريكية للتسويق وفقا للجم

النشاط التسويقي هو عملية ختطيط وتنفيذ التصور والتسعري والرتويج لألفكار والسلع واخلدمات، "

والرتاث تقرير للهيئة العامة للسياحة ("إلمتام عمليات التبادل يف تشجيع أهداف كل من األفراد واملنظمات

  .)الوطين 

التحليل والتنظيم والتخطيط وتنفيذ التصور وتسعري : "كما عرفه أيضا الربوفيسور فيليب كوتلر بأنه

السيطرة على املصادر والسياسات والنشاطات �دف التالؤم مع الزبائن وحتقيق حاجا�م ورغبا�م بغرض 

  .على العمالء وكيفية إشباع حاجا�م ورغبا�مواألهم يف ذلك أن جل التعاريف ترتكز "حتقيق الرحبية

هو تدعيم النشاط التسويقي السياحي بتقنيات حديثة ووسائل " :تعريف التسويق االلكتروني

االتصال التقنية باالعتماد على األنرتنت من طريق صناعة بوابات إلكرتونية �ال السياحة لتطوير العالقات 

ك جوالت افرتاضية ملواقع أثرية وتراثية وسياحية يف نفس الوقت، ، ضف إىل ذل"واالتصاالت التسويقية

  .حىت أنه قد أصبح حجز السيارات ضمن اخلدمات املتاحة
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  :خصائص التسويق االلكتروني السياحي- 2

تطبق تكنولوجيا املعلومات يف تقدمي اخلدمات السياحية من خالل وسائل االتصال احلديثة -1

  .على السياحوزيادة التأثري االجيايب 

عرض مفصل عن طريق األنرتنت املبني على شبكة التواصل االلكرتوين لدعم املواطنني يف -2

  .حصوهلم على اخلدمات بكفاءة عالية

تبسيط االجراءات بالنسبة للسياح أين ما وجدوا وبكل دميقراطية يف اختيار املواقع السياحة -3

  .املراد التواجد �ا بشكل سريع ودقيق

مل وفقا ملنصات إلعداد املعلومات إلكرتونيا وتناقلها عرب شبكة األنرتنت وضمان دقتها التعا-4

وسريتها يف التعامل مع السياح خاصة يف احلجر والدفع املشبق من طرفهم، نكون بذلك جتاوزنا الروتني 

ت اخلاصة التقليدي يف االجراءات املستعملة مع السياح، يف نفس الوقت هناك تطبيقات حتكي املعلوما

  . بالسياح من التسويق الفريوسي اإللكرتوين

  :أهمية التسويق االلكتروني السياحي - 3

  ل ووكاالت السياحةالتسويق اإللكرتوين كأداة للتميز يف منظمات األعما-أ

فرصة التأمل مع سوق مجاعي ضخم ميكن وكالة السياحية اليوفر التسويق اإللكرتوين للمنظمة -ب

سويق فيه واخلروج عن احلدود احمللية وإمكانية التسويق علي نطاق عاملي ، وممارسة الوصول إليه والت

  .والعادي وهذا يعطي للمنظمة ميزة تنافسية االحرتايفالتسويق 

اإللتزام باملصداقية والقواعد األخالقية يف جمال املعامالت التسويقية اإللكرتونية حيقق للمنظمة  -ج

التسويق اإللكرتوين  انتشارأهم املعوقات اليت حتد من  أنحيث ، يق اإللكرتوينميزة تنافسية يف عامل التسو 

  .يف املعامالت األخالقيةعدم اإللتزام بالقواعد 

الفورية لطلبات العمالء، وإمتام الصفقات يف وقت قياسي من خالل عمليات  االستجابة. د

التسويق اإللكرتوين حتقق ميزة تنافسية هامة للمنظمة خاصة وان الوقت أحد أهم املوارد بالنسبة 

  .لألشخاص واملنظمات



 عبد الصدوق خيرة. د

124 

تُعطي  إشراك العمالء يف اجلهود التسويقية واحلوارات من خالل عمليات التسويق اإللكرتوين. ه

  .املنظمة ميزة تنافسية لدي الشرائح السوقية اليت تسعي للتسويق لديها

يتميز التسويق اإللكرتوين بإخنفاض تكاليفه مقارنة بالتسويق التقليدي ، مما يساعد علي طرح . ي

  .املنتوجات واخلدمات بأسعار مقبولة لدي العمالء وهذا يُعطي للمنظمة ميزة تنافسية

  : تطلبات تفعيل التسويق االلكتروني السياحيم- لمحور الثاني ا

إذا كان التسويق من بني األدوات اليت تعتمد عليها الوكاالت السياحية بشكل كبري فإن التسويق 

يف حد ذاته يتطلب تسخري بعض العناصر املهمة والفعالة من أجل إجناز مهمته السياحية كاحلجوزات 

، صفحة 2015بوعوينة، (ات املعلومات املتعلقة بالسياحة املستدامةااللكرتونية واالتصاالت، التوزيع وتقني

1(.  

يعترب التسويق السياحي اإللكرتوين السياحي عامال أساسيا لتحقيق التنمية السياحية نظرا ملا حيققه 

أي وقت لتحقيق الرضا النفس  من ترويج كبري خلدمات السياحية من خالل الدعايا واإلعالن املستمر ويف

  .للسياح على حسب اختالف أنواعهم وأذواقهم وحتقيق املتعة لكل الفئات برتويج املنتوجات السياحية

  : لذلك من بني العناصر املهمة اليت يتطلبها تفعيل التسويق اإللكرتوين السياحي ما يلي

اإلعالمية والتسويقية املتعلقة  تكوين خمتصني يف قطاع التسويق والربجمة من أجل وضع اخلطط-1

  .بالسياحة وتنفيذها وتشجيع االستثمار السياحي

نشر الرؤية واملهام واألهداف اإلسرتاتيجية الوطنية والدولية للسياحة واآلثار لذلك ميكن القول -2

  .هاته املتطلبات ميكن أن تكون

  :هناك بوادر أساسية يقوم عليها التسويق االلكرتوين السياحي

II -1 -سياسة، إدارية، قانونية :  

حيتاج التسويق االلكرتوين عدة أدوات من أجل حتقيق رغبة السياح بشىت انواعها لذلك تنتهج 

معظم دول البلدان املغرب العريب سياسة شاملة حتدد فيها إسرتاتيجية السياحة التنموية لكل دولة منها 
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وتنشأ وكاالت سياحية بقرار من وزارة السياحة، كما فاجلزائر تدعم السياحة وتنميتها على خمتلف أنواعها، 

  .)28، صفحة 2008عصمت، (تسهل للوكاالت فتح فروع هلا يف املناطق السياحية اهلامة

القطاعات اهلامة يف االقتصاد القومي يف بلدان املغرب العريب   ىيعترب  القطاع السياحي إحد

  .واخر القرن العشرين مكونا عنصرا هاما من عناصر الدخل القوميأحيث عرف منوا سريعا يف 

عند كثري من علماء الفقه والقانون ومن هنا صارت الصلة بني القانون والسياحة أمر مسلم به 

األشياء اليت يتناوهلا رجل القانون ورجل السياحة  من ناحيته هي تلك  ورجال السياحة حيث جزء كبري من

  .اليت يهدف استخدامها وتسخريها إىل خدمة اإلنسان يف أجسادهم وأرواحهم

وكالمها علمان اجتماعان فيد الفقيه القانوين ورجل (مث أن دراسة علم السياحة مع علم القانون 

ث حيث روح البحث وصياغته الفنية ومضمون الطريقة اليت يؤدي السياحة فيما يقوم به كالمها من أحبا

  .)7، صفحة 2000حمي، (�ا

عالقة السياحة بالقانون عالقة قوية من حيث التنظيم القانوين والنشاط السياحي داخل الدولة 

ناطق األثرية باإلضافة إىل القوانني وذلك من خالل التشريعات املختلفة اخلاصة حبماية السائحني وامل

  .والتشريعات املنظمة التشغيل الفنادق واملؤسسات السياحية على خمتلف أشكاهلا

  :بيئة تقنية تحتية- 2

يعد هذا املتطلب من اصعب املهام اليت تقع على عاتق الدولة ألننا نكون احيانا بصدد ترويج 

  .يف اجلزائر: من الناحية البينية والتقنية مثالمنتج سياحي يتطلب احملافظة عليه بشكل دقيق 

  : نبذة عن الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة

يعد الرتاث الثقايف الواجهة األساسية اليت تعرب عن هوية الشعوب السيما الرتاث املعماري منه، 

اآلن إىل اكتشافه حيث تزخر به اجلزائر على شكل قطاعات حمفوظة عرب كامل الرتاب الوطين، وهو يدعونا 

  .واحملافظة عليه

القطاع احملفوظ يف مفهومه العام هو كل ا�موعات العقارية احلضرية أو الريفية مثل القصبات 

واملدن والقصور والقرى وا�معات السكين التقليدية، ذات القيمة التارخيية واملعمارية أو الفنية وتكون آهلة 
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تأهيلها، انطالقا من هذه األمهية أنشأت وزارة الثقافة الوكالة الوطنية  بالسكان، ما يستدعي محايتها وإعادة

للقطاعات احملفوظة، وهي مؤسسة عمومية تعىن بالقطاعات احملفوظة على املستوى الوطين هاته األخرية 

املتضمن إنشاء الوكالة  2011جانفي  05املؤرخ يف  02-11أنشأت مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

  .قطاعات احملفوظة واحملدد لنظامها ومهامهاالوطنية لل

  السهر على حفظ امليزة الرتاثية للقطاع احملفوظ؛-1

برجمة تنفيذ عمليات احلفظ والرتميم والتثمني املنصوص عليها يف املخطط الدائم حلفظ -2

  القطاعات احملفوظة وتقييمها؛

حلفظ وتقييم القطاعات  متابعة تنفيذ العمليات اليت تدخل يف إطار املخططات الدائمة-3

  احملفوظة ومراقبة ذلك؛

  ابداء رأي تقين مطابق حول التدخالت يف القطاع احملفوظ بطلب من السلطات املعنية؛-4

السهر على تطابق الدراسات واألشغال املتصلة برتميم املمتلكات الواقعة يف قطاع حمفوظ -5

  �ا يف هذا ا�ال؛  وإعادة تأهيلها وحفظها وتثمينها مع املعايري املعمول

إبداء رأي تقين يف امللفات املتعلقة بشغل أو استعمال أي معلم تارخيي مرمم أو تقطيع أو -6

تقسيم أو جتزئة املعامل التارخيية املصنفة أو املقرتحة للتصنيف واليت ختضع لرتخيص مسبق من الوزير املكلف 

  بالثقافة؛

لإلتالف املمتلكات العقارية وذلك يف إطار احرتام التنظيم اختاذ كل التدابري املوجهة لوضع حد -7

  .املعمول به باالتصال مع السلطات املعنية

نالحظ يف ذلك ان القاعدة القانونية مزودة بآليات احلماية واحلفاظ على املمتلكات األثرية، 

  .فاألمن السياحي متعلق باحلماية القانونية والتقنية يف نفس الوقت
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  :)2019دليل القطاعات احملفوضة يف اجلزائر، (لقطاعات المحفوظةاستبيان ل

  القطاع المحفوظ  الوالية  الرقم

  قصبة اجلزائر  اجلزائر   01

  املدينة القدمية لقسنطينة   قسنطينة  02

  وادي مزاب  غرداية   03

  املدين القدمية لدلس  بومرداس  04

  القدمية لتنساملدين   الشلف  05

  املدين القدمية لتلمسان  تلمسان  06

  املدين القدمية لندرومة  تلمسان  07

  قرية آيت القايد  تيزي وزو  08

  املدينة القدمية مليلة  ميلــة  09

  قصر مترنة  الـوادي  10

  القصر العتيق باألغواط  األغـواط  11

  القصر العتيق بورقلة  ورقلـة  12

  قصر مباسني  ورقلـة  13

  املدينة القدمية لبجاية   جبايـة  14

  الدشرة احلمراء  بسكـرة  15

  املدينة القدمية لعنابة  عنابـة  16

  املدينة القدمية سيدي اهلواري   وهـران  17

  قلعة بين عباس   جبـاية  18

  املدينة القدمية ملستغامن  مستغانـم  19

  حي عشعاشةومصعابة  الـوادي  20

  القصر العتيق تامنتيط  أدرار  21

تزويد السلطات املعنية باملعلومات املتعلقة بإعادة اإلسكان النهائي أو املؤقت لألشخاص -8

املعنيني خارج القطاع احملفوظ وبإعادة اإلدماج يف البنايات املرممة وتكوين ملفات اإلعانة بالنسبة للمالكني 

ة تأهيل األماكن اخلواص ملمتلكات عقارية واقعة يف حميط القطاع احملفوظ واملوجهة إلعاد

  .)hotmail.com(وترميمها
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بني اجلنسيات املختلفة عرب الشك أن السياحة الدولية كظاهرة إنسانية تقوم على التفاعل والتعامل 

حدود دول العامل األمر الذي يتطلب منا التعرف على خمتلف القوانني والسياسات واإلجراءات 

اكانت العلوم التقنية هلذه الدول اليت غالبا ما تكون انعكاسا لنظمها السياسية السائدة، وملوالتسهيالت 

السياسية ختتص بدراسة اسلوب ممارسة الدولة لسلطتها وطرق حكمها وحقوق وواجبات األفراد 

ياسي واإلجراءات اليت تتخذ ملراعاة السالم وحفظ األمن والنظام داخل ا�تمع مما يشكل اإلطار الس

للدولة فإن وضوح هذا اإلطار سوف تكون له نتائجه اإلجيابية على النشاط السياحي بالدولة وذلك من 

  .)43، صفحة 2001ماهر، (خالل اختاذ القرارات السياسية املالئمة لدعم النشاط السياحي وتعزيزه

السياسية من خالل احملاوالت املستمرة لكافة الدول إلجياد وتتضح العالقة بني السياحة والعلوم 

نوع من التعاون املنظم الذي يساعدها على تنشيط وتنمية السياحة وذلك عن طريق إبرام املعاهدات 

واالتفاقيات الدولية بغرض حتقيق مستوي حياة أفضل لشعو�ا من ناحية ووصوال إىل التقارب والتفاهم 

من هنا كان االجتاه إىل  .ذي يهدف لسالم ورخاء اإلنسانية كلها من ناحية أخريواالحرتام العاملي ال

تتصل أغراضها بالسياحة   )161- 17مرسوم تنفيذي رقم (إنشاء منظمات دولية ووكاالت سياحية

  .)1، صفحة 1994هدى، (مبختلف صورها وأمناطها وأشكاهلا

  :البشرية الثقافية- 3

تعتمد بلدان املغرب العريب يف هذا ا�ال على تكوين الكوادر من الناحية اللوجيستيكية والتسويق 

بكل أنواعه وذلك بإنشاء ختصصات على مستوى الليسانس واملاسرت حىت كلية اهلندسة ضف اىل ذلك 

  .جديدة مواكبة لعصر تكنولوجيا االتصاالت دعم هاته الدول للمنظمات والوكاالت التسويقية مبعدات

 واقع التوجهات اإلستراتيجية المغاربية في التسويق االلكتروني السياحي :المحور الثالث

تيجية واضحة تستند إىل السياسات وذلك لتنفيذ آليات القد عرفت بلدان املغرب العريب تبين اسرت 

تطال مركبات منظومة العلم والتكنولوجيا لصناعة الربجميات و االنظمة اليت تشمل أيضًا صناعة احلاسبات 

والسعي إلجياد حاضنات إلطالق مبادرات استثمارية جديدة ناجحة .واخلدمات وكابالت األلياف البصرية
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كنولوجيا املعلومات واالتصاالت،وتطبيق معايري اجلودة يف هذا يف جمال التسويق يف جمال الربجميات وت

  :االلكرتوين السياحي ومن بني املبادرات الناجحة مايلي

  :إنشاء صناديق وطنية وصندوق عربي مشترك للدعم التكنولوجي -أ

وزيادة الطلب  ذلك لدعم املخاطرة يف مشاريع شركات الربجميات العربية وتنمية السوق العربية

وتأسيس مراكز البحث اليت تتضمن التنبؤ واالستطالع والتوعية والتقييم وإدارة . احلكومي على النظم

  .الصناعة 

  :تعديل التشريعات -ب

الغاية من حتقيق تسويق الكرتوين سياحي حقيقي و شفاف مرتبطة بتحقيق التطور التكنولوجي و 

تعديل القوانني املنظمة للملكية الفكرية والقوانني املتعلقة بتشجيع دعم التعاون العريب يف هذا ا�ال من 

االستثمار وصناعة الربجميات وتصديرها، والقوانني املتعلقة بتداول املعلومات وتنظيم أمن 

الشبكات،والقوانني املتعلقة بدعم اجلودة واالعتمادية وحتديد املعايري واملواصفات يف جمال صناعة الربجميات 

  .نواعهاألوجيا املعلومات واالتصاالت بكل وتكنو 

  :البرامج و اإلستراتيجية السياسية1-

تتمثل اإلسرتاتيجية املتبعة يف البلدان املغاربية خاصة بإطاللتها على البحر األبيض املتوسط خبطوات 

  :ثابتة ومدروسة وفقا ملعايري عديدة منها

  من التجارب الدولية إعادة التفكري يف السياسة السياحية و االستفادة-أ

  التعريف باملنتجات السياحية عرب السوق العاملية-ب

 SDAT2025وضع خمططات للتهيئة السياحية ورفع قيمة املنتج السياحي كمشروع اجلزائر -ج

إجياد تكامل بني قطاعات السياحية األخرى لبلدان املغرب العريب و جعلها قبلة سياحية حلوض -د

  .البحر األبيض املتوسط

  .إتباع إسرتاتيجية تسويقية حقيقية إلبراز املقومات السياحية واألثرية لبلدان املغرب العريب-ه
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تشجيع االستثمار السياحي من اجل دفع عجلة التنمية وتدفق سياحي خاصة يف جمال املال -ي

 .واألعمال والرياضة وامللتقيات العلمية

  :سويق االلكتروني اآلليات التقنية للبلدان المغاربية في مجال الت- 2

لقد تألق ا�تمع املغاريب يف اآلونة األخرية يف جمال استعمال تكنولوجية االتصاالت  حيث نالت 

الوكاالت السياحية قسطا كبريا من توافد السياح عليها مما حفر هاته الدول إىل إعادة النظر يف اآلليات 

هذا ا�ال يشكل املالذ األنسب للشباب صبح التقنية املعتمدة يف جمال التسويق االلكرتوين،  حيث ا

من  )حممود، تقرير(العريب احلامل للشهادات العليا والباحث عن العمل،  كما تبحث الشركات التقنية

  جهتها عن التعاقد مع هؤالء املسوقني بنظام التعهد، �دف زيادة حجم مبيعا�م وتسويق خدما�م 

  :انواع من حيث التقنيات املستعملة يف التسويق االلكرتوين السياحي من بينهاهناك 

-:Website  هي صفحات إلكرتونّية عرب شبكة اإلنرتنت حتتوي على وصف حول عنصر أو

ناسبة 
ُ
شرتين على تطبيق اإلجراءات امل

ُ
خدمة ُخمّصصة للبيع، كما توجد فيها عبارات ُتشّجع األفراد من امل

  .استخدام خيار اشرتي اآلن للشراء، مثل

-:Email   هو من الطُرق املمّيزة لَتقدمي عروض تسويق املبيعات لألفراد، وخصوصًا يف حال

وجود قائمة بأمساء الُعمالء الذين قّدموا عناوينهم الربيديّة اإللكرتونّية للشركة، فتعتمد العديد من الشركات 

أمساء ُمنتجا�ا خالل الشهر، وتتمّيز هذه الطريقة بسرعة على إرسال رسائل تسويقّية شهريّة حتتوي على 

  .استجابة العمالء هلا

هي نوٌع من أنواع اإلعالنات Online Advertising:اإلعالنات باستخدام شبكة اإلنرتنت-

نشورة عرب الصحف وا�الت؛ ألّ�ا توفر جمموعًة من اخليارات 
َ
احلديثة اليت تُعّد أفضل من اإلعالنات امل

متازةاإل
ُ
  .عالنّية امل

  معوقات و تحديات التسويق االلكتروني في البلدان المغاربية :المحور الرابع 

الشبكة العاملية لإلنرتنت قد أزالت احلواجز واحلدود اجلغرافية يف ما بني الدول لكن رغم ذلك هناك 

  :معوقات نذكر من بينها 
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  .واألنظمة الواضحة املوحدة يف اطار التعاون  غياب التشريعات  -1 

وحتد من التفاعل بني العمالء واملواقع املختلفة لذا هناك حاجة ملحة لتطوير  :اللغة والثقافة- 2

الربجميات اليت من شأ�ا إحداث نقلة نوعية يف ترمجة النصوص إىل اللغات املختلفة ليفهمها 

ني األمم حبيث ال يكون هناك عائقًا حنو العمالء،وضرورة مراعاة االختالفات الثقافية والعادات والتقاليد ب

 .استخدام املواقع التجارية

  .عدم الثقة بسرية معلومات املستهلكني املالية من خالل تنقلها عرب شبكة اإلنرتنت -3

  .عدم توافر البنية التحتية التقنية املتكاملة الالزمة -4

  .واملستهلكنينقص الوعي الكايف بأمهية التجارة اإللكرتونية من التجار  -5

  .عدم الثقة بدقة التبادالت اإللكرتونية وسجال�ا وصحتها -6

  .عدم الثقة بالقيمة القضائية للوثائق الرقمية   -7

  .عدم توافر املواصفات القياسية ألدوات التجارة اإللكرتونية ونظمها-8

  .عدم توافر املوظفني العارفني بالتجارة اإللكرتونية -9

 لمغرب العربيمعيقات تكتل اتحاد ا

  .غياب مؤسسات مشرتكة حقيقية حتدد التوجهات الكربى لبلدان االحتاد  ·

  .تركز اختاد القرار بكل بلد وغياب التنسيق بني دول االحتاد  ·

  .تفاقم النزاعات السياسية بني بلدان االحتاد بسبب املشاكل احلدودية  ·

  .السريععدم مسايرة النمو االقتصادي للنمو الدميوغرايف   ·

  .ضعف املبادالت البينية  ·

  .ضعف االستثمارات يف القطاعات املنتجة  ·

  .التبعية االقتصادية للخارج  ·

  .وجود فوارق واضحة يف الناتج الداخلي اخلام بني دول االحتاد  ·
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  :اقتراح بعض الحلول

والعمل على حتديث ساسية تبادل الثروات الطبيعية لتزويد كل دولة حباجيا�ا األ  :اـاقتصادي

  .االقتصاد وتطوير االنتاج واحلد من التبعية االقتصادية للخارج

  .جتاوز الصراعات احلدودية وتثبيت ثقافة الدميوقراطية وحقوق االنسان :اـسياسي

يتضح مما سبق ان هناك فعال معيقات تقف يف وجه كل من االحتاد االوريب واملغرب العريب، لكن 

بات لتجاوز مشاكله، يبقى ثى غري متكافئة، ففي الوقت الذي خيطو فيه االحتاد االوريب باملقارنة بينهما تبق

  .االحتاد املغاريب رهني اخلالفات السياسية بني اعضائه

  :خالصة واستنتاجات

حيققه النشاط السياحي  يرتبط النشاط السياحي ارتباطا وثيقا بعلم االقتصاد وذلك من خالل ما

اقتصادية متعددة، حيث أصبحت السياحة متثل مصدرًا هامًا من مصادر الدخل اواستثماراته من مزايا 

كما يرتبط النشاط السياحي باالقتصاد من خالل االستثمارات الضخمة واالعتمادات املالية ،القومي

م البنية األساسية كرصف الطرق وإنشاء الضخمة اليت ختصصها الدولة واليت يتم إنفاقها يف سبيل تدعي

هدى، (وشبكات اإلمداد باملياه والصرف الصحي واخلدمات التليفونية والنقل وغريها الكباري واملطارات

1994(.  

ويتضح االرتباط بني النشاط السياحي واالقتصاد من خالل جماالت التخطيط بالنهوض بالسياحة 

ل الدراسات اليت تسعى بالنهوض بالنشاط السياحي لكافة املتغريات االقتصادية اليت تتعلق حيث ختضع ك

النشاط من كافة النواحي خاصة فيما يتعلق بتدفق النقد األجنيب والعمالت الصعبة وكذا معدل  بذلك

العائد االقتصادي عن والعمالة واالستثمار وكيفية تعظيم  االنفاق وعالقته مبيزان املدفوعات وامليزان التجاري

ورفاهيته، وهو أمر مرتبط  خمتلف العناصر االقتصادية اليت ميكن بواسطتها حتقيق رخاء ا�تمع طريق توظيف

للمجتمع ووسائل تنمية ثرواته وموارده وكيفية تداوهلا وتوزيعها  بعلم االقتصاد الذي يهتم بالنواحي املادية

أوارتفاعها وغريها  الخنفاضهامات وأسعارها والعوامل املؤدية وما يتصل بذلك من سلع أو خد واستهالكها

  .باألنشطة السياحية املختلفة من األمور اليت يتيح التعرف عليها نتائج أفضل عند القيام
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  ة؛لييعترب التسويق االلكرتوين السياحي أكرب دعم للسياحة الوطنية والدو -1

احلايل لنشر اإلسرتاتيجية التسويقية وما يتالءم يشكل التسويق اإللكرتوين أهم عنصر يف الوقت -2

  مع اخلطط التنموية؛

ميثل التسويق اإللكرتوين للوكاالت السياحية أهم أداة من زيادة الرحبية وزيادة نصيبها من احلركة -3

  السياحية؛

صار التسويق االلكرتوين بالنسبة للسياح أحسن وجه للمعامالت احلضارية وأبرز طريق -4

  املقومات السياحية خاصة يف بلدان املغرب العريب؛ للكشف عن

إن أفضل أنواع التسويقات هي اإللكرتونية لرتويج املنتج السياحي وليصل إىل اجلمهور -5

املستهدف يف املكان والوقت املناسبني من أجل تسبيق املعلومات حول املقومات السياحية، األسعار، 

   املناطق؛العرض والرحالت السياحية والفعاليات يف

تسعى دول املغرب العريب إىل رفع قيمة هوية السياحة بتصميمات جديدة و�يئة تليق بالعصر -6

  احلايل؛

يساعد التسويق اإللكرتوين على تعزيز ثقافة التخطيط املبكر لإلجازة لدى السائح خاصة فصل -7

  .الصيف

ما ا�ا تعترب أحد أهم القطاعات السريعة واملتنامية يف العامل ك تعد السياحة أحد أهم الصناعات

ة  أاليت تتزايد بشكل كبري  مع تزايد الوجهات السياحية اليت تسعى جلذب السُياح بفضل نش.. التنافسية 

العديد من الوكاالت واملنظمات اليت تسعى للتخطيط للوجهة السياحية، كتنظيم املواصالت، والسكن، 

 .السُياح ويسعون جاهدين الستقطاب اكرب عدد ممكن من

لذلك يلعب التسويق االلكرتوين  السياحي دور مهم جدا وحساس ألن السائح يواجه العديد من 

  .اخليارات اهلائلة واملقومات الرائعة  اليت تدفعه لزيارة وجهة سياحية دون األخرى على حسب الفصول
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نظرة تحليلية -االستثمار في العناصر المادية والالمادية في الفنادق كتوجه حديث نحو الصناعة الفندقية 

  - تصورية

Investing in the material and immaterial elements in hotels as a recent 

trend towards the hotel industry - a conceptual analytical view 
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  : ملخص

من ، احلديثة يف صناعة الفندقة االجتاهاتء نظرة حتليلية تصورية حول هدفت الدراسة  إلعطا

وحماولة تصور مقاربة تربط بني هذه ، خالل الدراسة التحليلية للعناصر اإلضافية للمزيج التسويقي احلديث

  .للصناعة الفندقية حديثالعناصر كحل 

ملادية ميكن أن يؤدي دورا بارزا يف أن االستثمار يف عوامل البيئة ا إستنبطناكنتيجة هلذه الدراسة 

توجيه اجلهود حنو االستثمار يف العوامل املادية والالمادية ، لذلك ةإضاف، حتسني نشاط املؤسسات الفندقية

ناهيك ، يكسب املؤسسات الناشطة يف جمال الصناعة الفندقية نوعا من التميز والريادة يف جمال التنافسية

احلضور يف السوق الفندقية  وحتسني على صورة املؤسسة الفندقية يضمن عن توسيع احلصة السوقية مبا 

  .  لدى زبائنها

                                           
  tipaza.dz-khelifi.amina@cu : اإلمييل   خليفي أمينةاملؤلف املرسل،  1 
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، العمليات، مقدمي اخلدمات، االستثمار الالمادي، العوامل املادية، االستثمار املادي: كلمات مفتاحية

  . الصناعة الفندقية

 . JEL   :Z31  ،O55اتتصنيف

Abstract: 
This study aimed to give an analytical conceptual view of the modern trends 

in the hotel industry  , by analysing the additional elements of the modern 

marketing mix ،and try to imagine an approach linking these elements as a non-

traditional solution to the hotel industry, As a result of this study we found that 

investing in physical environment factors can play a role in improving the activity 

of hotel establishments . 

In addition, directing efforts towards investing in material  and non-material 

factors earns institutions active in the field of hotel industry a kind of excellence 

and leadership in the competitiveness field, expanding the market share to insure 

the presence on in the hotels market and improving the image of the hotel 

establishment among its customers. 

 Keywords: physical investmen, physical factors, intangible investment, 

service providers, processes, hotel industry . 

JEL Classification Codes: Z31  , O55. 

  : مقدمة . 1

تعترب الصناعة السياحية من أهم الصناعات احلديثة وأبرزها خاصة يف ظل التغريات احلاصلة يف 

حيتاج السائح حيث ، ظهور مصطلح احلاجة للسياحة كحاجة من احلاجات اإلنسانية لعامل واليت أدت إىلا

وتوجهه إىل ، فيتوجه غالبا للحجز يف فندق من فنادق املقصد السياحي، مكانا للمبيت طوال مدة الرحلة

فتتغري ، عوامل تتعلق بالفندق الذي اختارهأو ، فندق معني حيكمه عوامل إما تتعلق بسلوكه السياحي

الربط  اليت تنبثق منها معامل دراستنا هيعادلة املو ، إسرتاتيجية الفنادق كل حسب معادلته اخلاصة بالنجاح

بني العوامل املادية والالمادية يف الفندق كاستثمار واعد وجديد يضمن إدخال نفس وروح وجداين للفندق 

القطاع الفندقي  طاملار  من ذلك أكث ولن يبقى الفندق جمرد هيكل وإجراءات باردة لتقدمي اخلدمة بل 

انطالقا من هذا ارتأينا طرح  .حلقة من حلقات سلسلة اخلدمات السياحية اليت ال يستغين عنها السائح
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كيف يمكن لالستثمار في العناصر المادية والالمادية اإلسهام في تحقيق صناعة :التساؤل التايل

  فندقية حديثة ؟ 

  :الفرضيات 1.1

 لعناصر املادية والالمادية  والء الزبائن خلدمات املؤسسة الفندقيةحيقق االستثمار يف ا  

 خيلق االستثمار يف العناصر الالمادية شعور االنتماء لدى عمال الفندق  

  والالمادية عالقة بني عمال الفندق وزبائنه يؤدي االستثمار يف العناصر املادية 

 أهداف البحث 2 .1

يئة املادية مع العوامل الالمادية يف الفنادق، وذلك إلعطاء و�دف هذه الدراسة إىل ربط عوامل  الب

  . نظرة تصورية حتليلية حول االجتاهات احلديثة لصناعة الفندقة

 منهج البحث 3 .1

مدنا على املنهج الوصفي يف وصف الوصفي التحليلي حيث اعت استعملنا يف هذا البحث املنهج

واستخدمنا املنهج التحليلي يف حتليل تصورنا حول انعكاس  البيئة الفندقي بنوعيها املادي والالمادي متغري

  .االستثمار يف البيئة الفندقية على حتقيق صناعة فندقية حديثة

  :البيئة الفندقيةمفهوم  .2

باهتمام كبري يف اآلونة األخرية متاشيا مع مستجدات والتطورات اليت طرأت البيئة الفندقية  حظيت  

عظم املؤسسات الفندقية لتبين توجه عام حنو ما يسمى بالصناعة الفندقية إذ سعت م، على جمال الفندقة

ضخمة موجهة لالستثمار يف العوامل املادية امللموسة  اليت تعد بدورها صناعة قائمة على رؤوس أموال

ال "دون إغفال االستثمار يف العوامل الغري ملموسة ، )جتهيز ذات جودة، تصميم عصري، أثاث، مباين(

    ). االستثمار يف الفكر البشري، تبين مقاربات تفاعلية إلدارة األفراد والعمليات(مثل ذلك  "مادية
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  لبيئة المادية في الفندقا 1.2

يف دراسة ، )Philip kotler.1973فيليب كوتلر (أول من أشار ملوضوع البيئة املادية هو إن 

أول وهو ، "كأداة تسويقية  األجواء"أي ، )Atmospherics as a Marketing Tool: (موسومة بـ

قدم توضيحا  حيث، باحث كتب يف جمال املظهر املادي الذي بلور دراسته بشكل عام يف قطاع اخلدمات

دقيقا للدور الذي تؤديه املظاهر املادية وذلك ما يؤكده اهلدف الرئيسي للدراسة اليت قام �ا كوتلر إذ 

  .ي باعتباره من مؤثرات القرار الشرائيهدف إلعطاء مقاربة لتطوير مجاليات املظهر املاد

  هوم البيئة المادية في الفنادقمف 1.1.2

فالباحث يف ، إن البيئة املادية للخدمة مفهوم واسع ومتضمن �موعة متعددة من املصطلحات

، الدليل امللموس، اجلوانب امللموسة، األدبيات النظرية هلا يالحظ تنوعا اصطالحيا بني املظهر املادي

كما متزج أجبديات البيئة املادية بني البيئة احمليطة لتقدمي اخلدمة والعنصر البشري واألصول العينية . جواءاأل

لكن وفق املقاربة اليت ينبين عليها توجهنا هو الرتكيز على إعطاء أهم الدالالت التوضيحية ، امللموسة

سنحاول إدراج جمموعة من التعاريف اليت قدمها  وفيما يلي. ملفهوم البيئة املادية املتعلقة باجلوانب امللموسة

فيليب كوتلر جدت عدة دراسات يف جمال البيئة املادية أبرزها ما أشار إليها قد و و  .أبرز باحثي التسويق

تستجيب ن القرارات الشرائية للناس أتقدمات احلديثة يف التفكري التجاري هي معرفة الهم أمن  ةواحد  "

س فقط  حيث يعترب هذا األخري جزءا صغريا من العملية االستهالكية فاملستهلكون لمو املنتج املألكثر من 

والذي يتكون من اخلدمة الضمان اإلعالنات التغليف الصور وعوامل أخرى يستجيبون للمنتج بأكمله 

  .(kotler, 1973-1974, p. 49)"  تأيت مع املنتج

 معينة عاطفية ثرياتتأ إلنتاج شرائية تبيئا تصميم جهود" :على أ�ا kotler ا كوتلرعرفهوقد 

 (kotler, 1973-1974, p. 48) "  للشراء حتماليتهإ تعزز واليت املشرتي لدى

 املؤسسة منط حتدد اليت العناصر موعةجم هو " :نهأب املادي املظهر lovelock لوفلوك  يعرف

 (loevlock, 2008, p. 320) " للزبون معني جو وتنشئ



نظرة -الصناعة الفندقية كتوجه حديث نحواالستثمار في العناصر المادية والالمادية في الفنادق  :    عنوان المقال

  -تصوريةتحليلية 

139 

كافة األشياء أو الدالئل : "البيئة املادية أ�ا 1992سنة Bitner. M.J نرعرفت ماري جو بيتو 

 (jo Bitner, 1992, p. 58) . " ا� نالزبو  أو تعميق شعور، امللموسة املستخدمة يف تقدمي اخلدمة

وتتمثل البيئة املادية للخدمة يف الديكورات واألثاث واألضواء وحىت البناء اهلندسي واملعماري 

األمامية للفندق أو الصاالت وغرف الفندق وممراته يضاف إىل ذلك البيئة اخلضراء كاحلدائق للواجهة 

الطائي، العنزي، و عادل، ( واملمرات اخلضراء احمليطة بالفندق ونباتات الزينة الطبيعي داخل الفندق

  .)234، صفحة 2019التسويق يف إدارة الضيافة والسياحة، 

 اخلدمة مقدم فيها ويتفاعل اخلدمة فيها ترتب اليت البيئة هو املادي املظهر"ويعرف أيضا على أنه 

، 2018مسعداوي و مراميي، ( ." اخلدمة وإيصال داءتسهل األ امللموسة اليت  للعناصر وفقا والزبون

  . )209صفحة 

اهر املظاهر اليت تلعب دورا تروجييا مهما فهذه املظ" وتعرف أيضا املظاهر املادية للفندق على أ�ا 

نطباعات حمددة حول األنشطة والعمليات واخلدمات الفندقية ومن مث يكون هلا دور أساسي يف اتعطي 

بنايات الفندق وديكوراته واجلوانب : جذب السائح الضيف لشراء اخلدمات الفندقية على سبيل املثال

سه صورة ذهنية حمددة حول السائح وتبين يف نف سهلا آثار تروجيية خاصة يف نف الفنية فيه كل هذه املظاهر

 . )224، صفحة 2005ابو فارة و ابو زنيد، ( "الفندق وهذا ما ميكن أن نطلق عليه الرتويج الصامت

أو تعميق ، كافة األشياء أو الدالئل امللموسة املستخدمة يف تقدمي اخلدمة: "بأ�اأيضا وتعرف البيئة املادية 

  .)49،، صفحة 2012زاهر، ( ".شعوره �ا

  : البيئة المادية في الفنادق كوناتم 2.1.2

إذ ميثل اجلانب األول العوامل املادية اخلارجية اليت تشكل ، تتشكل البيئة املادية للفندق من جانبني

املداخل الرئيسية ، اهليكل العام للفندق، بدورها حزمة متكاملة من العناصر مثل ذلك التصميم اخلارجي

 منهاتشكل العوامل املادية الداخلية حزمة البيئة املادية الداخلية للفندق كما ،  اإلضاءة اخلارجية، للفندق

  .اخل...كاملصاعداجلوانب امللموسة التسهيلية  ، واملطعمالغرف ، اجلو العام يف البهو، تأثيث املكتب األمامي
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 العناصر المادية الخارجية في الفندق :  

للفندق وكذا امللحقات التابعة واليت  الزبون قبل الدخول هراللفندق كل ما ي ةاخلارجياملادية ناصر لع تعترب 

العناصر  ة حزملفندق ميكن استساغته يف شكل  من مظاهر مزجيا متكامالأو  باقةحزمة و تشكل فيما بينها 

  :التايل دولكما يتضح من اجل .اليت يقدمها الفندق لنزالئه  اخلارجية التكميلية  الفندقية 

 المادية الخارجية للفندق مزيج العناصر :1 الجدول

  الديكور يعكس الموقع  موقع الفندق  الديكور الخارجي

  التصميم اخلارجي للفندق

  ةالفني اهلندسة املعمارية

  االمياءات والتلميحات الداخلية 

 اإلطاللة

  التمركز 

  املوقع

 ازرق يعين حبر: اللون

 حطب منطقة غابية :املادة

  سياحة بيئية: النوع

  ملحقات الفندق  مواقف السيارات  نيةاللوحات اإلعال

 عالمة الفندق

 شعار الفندق

  ملصقات إعالنية

 مساحة ركن السيارات

 حمطة غسل سيارات

  متنظي.لواحق.جتهيزات

 مساحات خضراء

 مالعب

  )منظر طبيعي(حدائق 

  209ص، 2018، اعتمادا على سعداوي يوسف مراميي أمساء من إعداد الباحثني: المصدر

 الفندق دية الداخلية فيالعناصر الما :  

وتتنوع العناصر السابقة   .للفندقحني ولوجه الزبون  صادفهللفندق كل ما يالعناصر املادية الداخلية تعترب 

ميكن القول أن العناصر املادية الداخلية هي ذلك املزيج املشكل من عناصر و  .كل حسب املهام املنوطة به

اضافة لبعض العناصر الداخلية اجلوهرية  فندقيةال العناصرره حزمة وهو ما يشكل بدو ، ها متكاملة فيما بين

   :كما يتضح من الشكل التايل  .التكميلية

 للفندق داخليةالمادية ال مزيج العناصر :2الجدول  

  البهو  التصميم الداخلي  مكتب االستقبال

 ، الروائح
 ، األرضیات

  ، ھندامال

 دیكور داخلي
  تصمیم داخلي

  میحات الداخلیةیماءات والتلاإل

  ، الفتات
 قاعة االنتظار

  خرائط التنظیمیة

  الترتيب الداخلي  المطعم  الغرف

 مساحة ترتیبھا
  إطاللة

  ثتأثی 

 تموقع المطبخ بالنسبة للمطعم
  ھندام النوادل

  الكراسي الطاوالت 

ولیة تفاعل األلاالستقبال حلقة ا.اعةق
، االطعام مع باقي اقسام الفندق 

  ل االستقبا.اإلسكان
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  209ص، 2018، اعتمادا على سعداوي يوسف مراميي أمساء من إعداد الباحثني: المصدر

تؤثر على الزبون ، إن ما جيب اإلشارة إليه كتوضيح ملضامني املظهر املادي هو أنه حلقة ازدواجية

 1992 سنة ماري جو بیتنر ته الباحثةوهو ما ذكر  احلايل واحملتمل، والزبون اخلارجي) العاملني(الداخلي 

عالقة "أشارت لوجود  حيث "أثر المحيط المادي على الزبائن والعمال  ":املوسومة بتها  دراسيف

مكانية تأثري البيئة املادية بإستنتاجها إل "ترابط بني عوامل املظهر املادي الداخلي والعاملني وكذلك الزبائن

البيئة املادية (ون اخلارجي كحلقة وسيطة على العمال مقدمي اخلدمة ومقدمي اخلدمة بدورهم يؤثرون الزب

  .تؤثر على على القرار الشرائي  والعمال يؤثرون على القرار الشرائي 

   المادية الخارجية للفندق مزيج العناصر :1شكل 

  

  

  

  

  

  

  

 ، ، p58 ،1992Mary jo Bitner، الباحثني اعتمادا على  إعدادمن : المصدر  

يف الفندق تشمل كل ما هو حمسوس باحلواس اخلمس داخل الفندق  ميكن القول أن العناصر املادية

فيمكن القول أن تكامل مزيج العناصر ، ة اخلدمةيسو ملمالدليل املادي جاء للتقليل من ال ومبا أن .وخارجه

  .)روتيينسلوك شرائي (يعزز من الشعور االجيايب للنزيل ويؤدي إىل تكرار الشراء  املادية الفندقية

  :الالمادية الفندقية البيئة 2.2

توضيح أمهية العوامل الالمادية يف هو إمنا اهلدف منه ، إن التوجه العام يف طرح هذا التصور  

تشكل العناصر الالملموسة جوهر النشاط الفندقي وذلك ناتج عن التفاعالت اليت حتث بني إذ ، الفندق
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 ي يعتمد بالدرجة األوىل على العنصر البشريباعتبار أن النشاط الفندق) مقدمي اخلدمات ومتلقيها(األفراد 

   .وما يصطلح به عنصر األفراد يف املزيج التسويقي املوسع للخدمات

  

  :مادية في الفنادقالمفهوم البيئة ال 1.2.2

إن املغزى الذي ينبين عليه هذا املفهوم يف تصورنا هو مستنبط من التفاعالت اليت حتدث يف قلب 

مقدمي (م تفعيل القرارات الشرائية انطالقا من الشخصنة املوجودة بني األفراد إذ يت، العملية الفندقية

فتصحب عملية تقدمي اخلدمة عناصر غري ملموسة مثل االبتسامة والرتحاب وحسن ، )اخلدمات ومتلقيها

  .)68، صفحة 2019العالق و الطائي، ( .الود واللطف الذي يتلقاه النزالء، االستقبال

الفندقية والشعور  ؤسسةمن اجلو العام داخل املالفندقية تتكون البيئة الالمادية  مما سبق نالحظ أن

خمتلف  الغري ملموسة اليت يركز عليها الفندق يفالعناصر الالمادية الداخلي للنزيل والذي يتشكل بسبب 

 يمقدم(راد جمموعة التفاعالت اليت حتدث يف نقاط التماس بني األفنشاطاته وتعرف هذه العاصر على أ�ا 

  . تشمل طرق تقدمي اخلدمة وخارطتهاو ) متلقي اخلدمة(الزبائنو ) اخلدمة

  :مادية في الفنادقالالبيئة ال كوناتم 2.2.2

إذ ال ميكن االكتفاء بالدور الذي ، تشكل عوامل البيئة الالمادية عنصرا مهما يف النشاط الفندقي  

ميكن االستعانة مبجمل العوامل لبحث عن الريادة السوقية ففي ظل التنافسية وا، تؤديه عوامل البيئة املادية

وكذلك كآلية لتعزيز اجتاهات الزبائن حنو حزمة ، الالملموسة كأدوات لتحقيق التميز عن باقي املنافسني

  .من قبل الفندقاخلدمات املقدمة 

  األفراد في الفندقعنصر تفاعل:  

وهو عبارة عن جمموعة من األطراف اليت ، احياملورد البشري السييف الفندق يعترب عنصر األفراد 

  :قسمة هذه األفراد حسب متوقع األفراد  إىل نوعني ، تتعامل معا لتحقيق أهداف املنشأة الفندقية 

 ؛مقدمي اخلدمة يف املكتب األمامي  

 مقدمي اخلدمة يف املكتب اخللفي.  
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زعني حسب اهليكل التنظيمي الفدقية مو  املؤسسةويعترب عنصر األفراد الرأمسال الفكري داخل 

   .للفندق كل حسب وظيفته

 يف نيتحسالبشري يعرب عن العنصر الرئيسي لل املالأن رأس  1998نة سScholtz وأكد شولتز

يزة التنافسية وبّني أن ملقيق احتو ديدة جلنتجات املالذين يعملون على إنتاج ا، نيستخدمملتمثل يف املؤسسات واامل

 يفتساهم  يترى الخألبادرات املف اتلخمقة بالتعليم والتدريب و ا عالهل يتق بالعمليات الال البشري متعلملرأس ا

 يفداء و قيق الرضا واأليف حتبادرات ملتساهم هذه ا حيث، القيمة، القدرات، هاراتملا، عرفةملزيادة مستويات ا

  .ؤسساتملرفع أداء ا يفالنهاية تساهم 

 قلفنداألفراد في ا صرمزيج عن :3الجدول 

  إدارة العالقة مع الزبائنCRM  خدمةفي الالزبون  إشراك  أماميمكتب 

 مقدمي الخدمة

  احتكاك تواصل كبیر

  s/cخدمات ذاتیة 

Wom/   

  الفندق الزبائن الخارجیین إستراتیجیة

  التسويق الداخلي  التسويق العالئقي   المكتب الخلفي

 المسؤولین في الفندق

   احتكاك تواصل قلیل

ة بین الزبون الداخلي تعزیز العالق

  والخارجي

زبائن للحفاظ على الاستراتیجیة الفندق 

  الداخلیین

  اعتمادا على املعلومات السابقة من إعداد الباحثني  :المصدر

 عمليات تقديم الخدمة :  

حبيث أن . إن الكيفية اليت يتم من خالهلا تقدمي اخلدمة تعد حامسة بالنسبة ملؤسسات اخلدمة"

عملية تقدمي اخلدمة تضم أشياء يف غاية األمهية مثل السياسات واإلجراءات املتبعة من قبل مؤسسة اخلدمة 

  . )47، صفحة 2016الطائي و العالق، ( ."للمستفيدين لضمان تقدميها

وعملية ، فندقيةالكيفية اليت يتم تقدمي اخلدمة من خالهلا تعد هامة جدا للمؤسسات الإن املراحل و 

اخلدمة لضمان  قدمتقدمي اخلدمة تضم كافة اإلجراءات والطرق والسياسات واألساليب املتبعة من قبل م

الم اآليل حل البيع واستخدام اإلعمراكما تشمل هذه العملية على ،  هلك الفندقيتقدمي اخلدمة إىل املست
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ت اتدفق املعلومات وأنظمة احلجوز يف اخلدمة وكذا  ك الزبونادرجة اشرت ، وصالحية عمل املوظفني

  .الئقا ومقبوال اخلدمة واالنتظار كلها من اهتمامات اإلدارة جلعل إنتاج

 إنتاجهااملسار الذي تعرب فيه اخلدمة من مصدر ومنه نستنتج أن عمليات تقدمي اخلدمة الفندقية 

    .ال للنزيل وتشمل الطريقة اليت تقدم �ا اخلدمةوصو 

 لفندقاألفراد في ا مزيج عنصر :4الجدول 

  طريقة التوجيه   طريقة الحجز  طريقة االستقبال

 االبتسامة

  وقت االنتظار

 الدقة

  ةالمرون

 اإلرشاد الفندقي

  حمل الحقائب

  عناية /طريقة اهتمام  طريقة خدمة الغرف  طريقة اإلطعام

 رغباتتلبیة ال

  ةت تقدیم الخدمتیكیای

 نظافة

  سریة خصوصیة

 أھمیة الزبون

  االنتماء

  اعتمادا على املعلومات السابقةمن إعداد الباحثني  :المصدر

املادية بنوعيها الداخلية واخلارجية مع عناصر البيئة  عناصر البيئة الفندقية  ربطإن النجاح يف 

طريقة تقدمي كونه املسؤول على الذي حيقق لنا عنصر العمليات  املتمثلة أساسا يف عنصر األفراد  الالمادية

 لصاحل املنشأة الفندقية وزبائنها الداخليني واخلارجيني يف نسق واحداجلهود وتوجيه ، اخلدمات الفندقية

أو ما يسمي باجلو ، حتسني وتلطيف اجلو الشعوري الذي يعيشه النزيل وحيسه بوجدانهإىل  بالضرورة يؤدي

 وحتسني الصورة الذهنية )العمال(الزبائن الداخليني  عندورسالتها ترسيخ ثقافة املؤسسة وكذا  فندقيالعام ال

  ، يف السوق الفندقية الفندقية ومسعتهااملؤسسة صورة  سنيحت واخلارجي معأزبون الداخلي سواء عند ال

الطائي، (: كاآليت إمجاهلاوميكن للشركات الفندقية أن تتميز يف خدما�ا بثالث وسائل ميكننا 

  . )234، صفحة 2019العنزي، و عادل، 

 وهذا يعين أن يقوم الكادر الذي يعمل بالفندق مبستوايه الثالث  من خالل العاملين بالفندق

العليا والوسطى والدنيا خبلق عالقة طيبة مبنية على املودة واالحرتام والتفاعل الثنائي الذي ميبز الفندق 

  .سة وبواسطة أجواءه العائلية داخل نظام العمل الفندقيقياسا بالفنادق املناف
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  تتمثل بالديكورات واألثاث واألضوية وحىت البناء الفندقي اهلندسي من خالل تهيئة بيئة مادية

واملعماري للواجهة األمامية للفندق أو الصاالت وغرف الفندق وممراته ويضاف إىل ذلك البيئة اخلضراء  

  .اء احمليطة بالفندق ونباتات الزينة داخل الفندقكاحلدائق واملمرات اخلضر 

  إىل الضيوف كخدمات احلجوزات والتسجيل والدفع وتسلم من خالل عمليات تقديم الخدمة

اخلدمة داخل الغرفة حيث توجد بعض الفنادق العاملية اليت تقدم خدمات التدقيق حلساب النزيل قبل 

  . املغادرة وهو يف غرفته

خدما�ا الفندقية لتعزيز اجلوانب جمموعة من الصفات يف تقدمي  ةمراعا إىلندقية وتتجه املنظمات الف

ابو فارة و ابو ( :ذلك حسب التوجه التسويقي احلديث ومن ة للمظاهر املادية للفندق وخدماتهاالجيابي

  .)225، صفحة 2005زنيد، 

 ؛نظافة وترتيب غرف وصاالت االستقبال للزوار  

 ؛سهيالت وجتهيزات الفندقالتحديث الدوري ألثاث وت  

 ؛يف صاالت االستقبال واالنتظار وجود الصحف واجلرائد  

 ؛الرد الفوري على املكاملات الفورية الواردة  

 ؛التعامل الفوري مع شكاوي وتظلمات الزوار  

 وعالمات بارزة داخل وخارج الفندق تدل على املرافق واخلدمات ومواقف هد وجود شوا

  ؛السيارات وغريها

  ؛االهتمام الكايف من قبل العاملني اجتاه السائح الضيفاللطف و  

 ؛كتالوجات توضح أنواع اخلدمات واملزايا الفندقية والسياحية املقدمة  

 قائمة بأمساء وعناوين وكالء السياحة والسفر. 
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   :في البيئة الفندقية االستثمار .3

لدخل أو الربح املايل يف شكله توظيف املال �دف حتقيق العائد أو ا"  :على أنهاالستثمار يعرف 

، األراضي(منها الشكل املادي امللموس ويتمثل يف ، وقد يأخذ هذا االستثمار عدة أشكال، العام

الودائع حتت ، النقود(أو على شكل مايل ، ...)السيارات ، اآلالت واملعدات، السلع املعمرة، البنايات

هذا ما ميثل عملية توظيف األموال سواء   ....)توالتعهدا، األسهم، السندات، الودائع ألجل، الطلب

  .)567، صفحة 2018حيياوي، (" كانت يف موجودات مالية أو مادية تعترب استثمار

حيدر، (  ."الربح أوالدخل  أويف املال �دف حتقيق العائد ظتو " :بأنهقد عرف االستثمار أيضا و 

  .)13، صفحة 1997

العقيل، ( ".مع بني عناصر اقتصادية وأخرى نظاميةعملية مركبة جت: "وعرف االستثمار بأنه

  .)31، صفحة 2016

توظيف جزء من املال يف حلظة معينة  يف عملية  ستثمار هو من التعاريف السابقة نستنتج أن اال

  .إنتاجية اهلدف منها حتقيق أرباح مستقبال مع حتمل نسبة من املخاطرة 

  : الستثمار في العناصر المادية الفندقيةا 1.3

من حيث معيار التفاعل  اإليراداألولية أو أقسام  قسامألفا ،املادي ذا حتدثنا عن مقاربة االستثمارإ

والبيئة املادية الفندقية وبالتايل تركز  النزالءهي اليت تشكل نقاط التماس والتفاعل احلقيقي بني مع الزبون 

وجيب اإلشارة  إىل أن األقسام ، املادية الداخلية  يئةباليت متثل هرم عناصر ال قساماأل هذهاالستثمارات حنو 

حيث تصنف حسب ، األولية هي أقسام اليت حتقق اإليراد للفندق واألقسام الثانوية تعترب أقسام تكلفة

  .)168، صفحة 2016فرنانة و بلعباس، ( :االيرادات كما يلي

 ايرادات متعلقة خبدمات االيواء  

 رابايرادات متعلقة خبدمات الطعام والش  

 ايرادات متعلقة باخلدمات التكميلية واملساعدة  

  :الشكل املوايل يوضح أقسام االستثمار املادي يف الفندقيوضح 
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  أقسام االستثمار المادي الفندقي :2الشكل 

  

  

  

  

  

  

  .168ص، 2016، مرادفرنانة ، اعتمادا على بلعباس ابراهيم اخلليل  من إعداد الباحثني: المصدر

إذ جند تقسيم يعتمد على مدى  ،التقسيم املعتمد يف النشاط الفندقي سابقال يوضح الشكل  

فهذه أقسام يتفاعل معها الزبون ، )اإلطعام ،الغرف ،االستقبال(التفاعل ويتمثل يف األقسام األولية 

لكن ال يتفاعل معها الزبائن كو�ا أقسام ، يف حني توجد أقسام ثانوية ال يقل دورها عن األوىل، مباشرة

أما التقسيم الثاين فهو ينبين على أساس اإليراد فنجد مثال أقسام االستقبال ، إلدارة األنشطة الفندقية

املستخدمني وقسم ، يف حني تتمثل أقسام التكلفة يف قسم البياضات، والغرف واإلطعام تشكل أقسام إيراد

  .وايلميكن إبراز توجه الفنادق حنو االستثمار املادي يف الشكل املو .املالية

  أقسام االستثمار المادي الفندقي :3الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  اعتمادا على املعلومات السابقة من إعداد الباحثني: المصدر
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 نجاحف، إىل التصور العام لالستثمار يف أقسام التفاعل املباشر مع الزبائن 04يوحي الشكل رقم 

جية قسم اإلطعام ترتبط بعملية جناح إسرتاتي كما أن ،  االستقبالقسم الغرف مرتبط بنجاح  قسم

وعليه ميكن القول أن هذه األقسام تشكل هرما تدرجيا من قسم ، االستقبال وتفاصيل توجيه الزبائن

االستقبال كقاعدة مرورا بقسم الغرف كحلقة وسيطة إىل قسم اإلطعام الذي يشكل األداة التعزيزية لنشاط 

  .ندقية املقدمةكخدمة تكميلية بني جمموعة اخلدمات الف  الفندق

  :الستثمار في العناصر الالمادية الفندقيةا 2.3

األفراد تتمثل يف توجيه جهود االستثمار حنو ، الالمادي عن مقاربة االستثمار تحدثال إن

هي العناصر األجدر باالستثمار اليت تشكل نقاط التماس والتفاعل احلقيقي بني املستهلك ف، والعمليات

ادية الفندقية الشعورية والوجدانية وبالتايل تركز االستثمارات حنو األفراد والعمليات اليت الفندقي والبيئة الالم

 .متثل هرم العناصر لالمادية 

  أقسام االستثمار المادي الفندقي : 5الشكل 

  
  اعتمادا على املعلومات السابقة من إعداد الباحثني: المصدر
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إذ يعتمد عليها يف ، لداخلي اليت تعترب أداة التواصلميكن إبراز أمهية التسويق ا 5 من الشكل رقم  

 ، )القرارات والتصور العام للمؤسسة الفندقية(تقليص الفجوات املوجودة بني املستوى االسرتاتيجي 

فيمكن االعتماد ). املستوى التشغيلي(واملستوى التنفيذي الذي ميثل احللقة الرابطة بني أعلى اهلرم وأسفله 

بفعالية حىت يكونوا كسفراء مرتمجني للتوجه العام ) مقدمي اخلدمات(اخلي إلدارة األفراد على التسويق الد

  .وإدراك اهلوية والثقافة املتبناة من قبل اإلدارة الفندقية، الذي تنتهجه املؤسسة الفندقية

  :الستثمار في العناصر المادية والالمادية الفندقيةاانعكاسات  3.3

، سسات الفندقية بكل ثقلها حنو االستثمار يف العناصر املادية والالمادية للفندقمن البديهي أن ترمي املؤ 

    .وذلك �دف تعزيز موقعها التنافسي وخدمة زبائنها وفقا لتطلعا�م وتوقعا�م

  أقسام االستثمار المادي الفندقي :6الشكل 

  
  اعتمادا على املعلومات السابقة من إعداد الباحثني: المصدر

تكامل مزيج العناصر الالمادية ف، العناصر الالمادية جاءت للتقليل من آلية اخلدمة ول أنميكن الق

جتاه اخلدمات جيايب للنزيل داخل الفندق ويؤدي إىل حتقيق  الوالء الوجداين يعزز من الشعور اإل الفندقية

  .املقدمة للزبائن
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الضيافة  ؤسساتالتسويق يف م يةإسرتاتيجتعد مركز  )نزالء(مع الزبائن رحبةتكوين عالقات مإن 

وبناءا على ، خلدمات الضيافة يف السوق وذلك من خالل تقسيم السوق واستهدافه وحتديد موقع متميز

ؤسسة صغر وأن ختتار القطاعات املالئمة هلا مث تقوم املأتستطيع املنظمة تقسيم السوق إىل قطاعات  ذلك

، صفحة 2019الطائي، العنزي، و عادل، (. غبا�مستجيب حلاجات الزبائن ور يتسويقي بتصميم مزيج 

226(   

فقط بدون استخدام اخلدمات  روجود النزالء يف الفندق ال يستوجب استهالك اخلدمة اجلوه 

أخرى كتناول  أشياءصافية بل تتخللها  أوغري تامة  اإليواءففي احلقيقة تكون جتربة ، التكميلية األخرى

، )االستجمام(االسرتاحة  أماكنرتخاء يف لشرب يف الكافيترييا واالسوا )اإلطعام(الغذاء يف املطعم 

ونستطيع تفسري هذين البعدين على خمطط لتمييز مفاهيم  .وغريها) الرتفيه( مسبح الفندقاحة يف بوالس

 Nightigal Berry Zethamelوباراسورامان، زيثاميل ،بريي، نيثتيقال حسب دراسةجودة أداء الفنادق 

parasuraman    ويكون البعد األول يف اجلوانب احملسوسة وغري احملسوسة للتجربة والبعد الثاين يكون يف

ويكون االنطباع املوضح يف الشكل املوايل  واالتصال املادي) االتصال االجتماعي( باإلدارةنوع االتصال 

 .ية هلذه املربعاتأن كل ربع يكون متساوي يف األمهية لكنه من الصعب قياس األمهية النسب لىعبارة ع

  .)92، صفحة 2011كايف، (

  للعمليات الفندقية اإلدارةمصفوفة جودة : 7 الشكل

      االجتماعي  المادي

  

  

  

  الظواهر

  املنتج

  التسهيالت

  املعلومة

  اجلو

  املؤثرات اجلمالية

  الراحة

  

  المنتج الملموس

  األفعال

  العمليات

  الكلمة املنطوقة

  احلرارة

  الصداقة

  الرعاية

  اخلدمة

  

  غيرالملموس الخدمة

  .92الصفحة، 2011، مصطفى يوسف كايف: المصدر

الفندقية املقدمة حيث عرف فشل اخلدمة  �تم الفنادق باجلودة نتيجة تزايد مستوى فشل اخلدمة

وهناك من يرى .على أنه األحداث االستثنائية اخلاصة اليت ميكن أن تؤدي إىل استياء الزبون وعدم رضاه
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وأن فشل  ن فشل اخلدمة يظهر عندما يكون ادراك الزبون عن أداء اخلدمة ال توافق توقعاتهمن الباحثني أ

اخلدمة او مبصطلح آخر اإلخفاق اخلدمي ميكن أن يؤدي إىل كسر العالقة أو باألحرى قطعها بني كل من 

  . )231، صفحة 2019محيدي و ربوح، ( الزبون واملنظمة اخلدمية

  :خاتمة .4

جهة إىل االستثمار على أساس انه التوسع يف املشاريع السياحية والفندقية فقط تعد النظرة املو 

، إذ ال ميكن الرتكيز على هذا الطرح يف ظل متغريات سوقية عديدة أبرزها تغري سلوك املستهلكني، خاطئة

فكر ويف ذات السياق ميكن للمؤسسات الفندقية التوجه حنو ، رتفاع مستوى اجلودة ا، احتدام املنافسة

يكسبها التميز ويضمن هلا االستمرار يف السوق من خالل ما سبق ميكن استنباط النتائج االستدامة الذي 

 :    التالية

  ؛ملؤسسة الفندقيةاصورة  يعززاالستثمار يف العناصر املادية الداخلية واخلارجية للفندق  

  ؛لفندقية وتعزيز توجه وثقافة الفندقرسالة املؤسسة ا إيصالوالعمليات يساهم يف  األفراداالستثمار يف 

 ؛على سلوك املستهلك الفندقي واالجتماعيةالبيئة املادية  تأثري 

 متثل العوامل املادية والالمادية أساليب وأدوات تسهيلية إلدراك جودة اخلدمات الفندقية؛ 

 مسامهة االستثمار املادي والالمادي يف ترقية النشاط الفندقي.  

  د حنو العوامل الالمادية أل�ا سبيل التميز والتعزيز التموقع السوقي؛إعادة توجيه اجلهو  

  تعزيز أداء مقدمي اخلدماتحيقق ) التسويق الداخلي(االعتماد على املقاربات التسويقية احلديثة. 

  :قائمة المراجع. 5

1. Jochen Wirtz ،Denis Lapert ،Annie Munos loevlock ) .2008 .( Marketing des services 

 . éd .(Paris ،france: Pearson 6اإلصدار (

2. Mary jo Bitner ) .1992 .( servicescape the impacte of physical surrounding on 

customer and employees .journal of marketing  ،50-62 . 
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3. philip kotler ) .1973-1974 .( Atmospherics as a marketing tool .journal of retailing 

(4) ،(40-50). 

4. philip kotler. (1973-1974). Atmospherics as a marketing tool. journal of retailing  ،

(4) ،40-50. 

جملة اقتصاديات مشال . النشاط الرتوجيي يف البيئة الفندقية). 2005. (ابو زنيد مسري; ابو فارة يوسف .5

 .230- 220، )03( افريقيا 

  .األردن .دار اليازوري .إدارة عمليات اخلدمة). 2016. (العالق بشري، الطائي محيد .6

  .:األردن. دار اليازوري .تسويق اخلدمات). 2019. (، الطائي محيد، العالق بشري .7

. آفاق النشاط السياحي واملنظمات الفندقية باجلزائر). 2016. (و فرنانة مراد، بالعباس اخلليل ابراهيم .8

  .170-160، )04( 02، جملة تاريخ العلوم 

دار  .التسويق يف إدارة الضيافة والسياحة). 2019. (و عادل عبدهللا العنزي، محيد  بد النيب الطائيع .9

  .:األردن. ، اليازوري العلمية للنشر و التوزيع

اخلدمة الفندقية يف ظل املصطلحات التسويقية ). 2019. (و منال ربوح، محيدي عبدالرزاق .10

  .240-230، )1( 14، املعارف . فاق اخلدميودة اخلدمة واإلخ، إنتاج اخلدمة:احلديثة 

  .األردن .دار الراية. تسويق اخلدمات). 2012. (زاهر عبد الرحيمعاطف  .11

  .االردن .دار النشر والتوزيع، علم االقتصاد ونظريته). 1998. (طارق احلاج .12

 .زيعدار املستقبل للنشر والتو ،  )الطبعة االوىل(مبادئ االستثمار ). 1997. (طاهرحيدرحردان  .13

  .األردن 

 .ضمانات االستثمار األجنيب يف اململكة العربية السعودية). 2016. (عبدالرمحانحممد العقيل  .14

  . مصر .  مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع

جملة . االستثمار الزراعي كأساس لتحقيق األمن الغذائي باجلزائر). 2018. (حممد حيياوي .15

  .560-570، )03( 10، دراسات وأحباث 
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دار مؤسسة رسالن للطباعة  إدارة األمن والسالم الفندقية). 2011. (مصطفى يوسفكايف  .16

  .سوريا. والنشر والتوزيع

تأثري املظهر املادي للخدمات الفندقية يف كسب ). 2018. (مراميي أمساء; يوسف مسعداوي .17

 .220- 200، )13(جملة اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات . رضا الزبون



  .170 -154ص ، 2020مارس /  عدد خاص، 10: مجلد

  والتنميـة اإلستراتيجيةمجلـة 

  :ولبالمؤتمر الدولي األ عدد خاص

   الواقع والتحديات -االتجاهات الحديثة في صناعة السياحة واآلثار  
 

154 

حالة  -نحو تنويع اقتصاديات التنمية -  .السياحة الحموية و دورها في التنمية المستدامة

  .والية سطيف

The Sauna Tourism and its Role on Sustainable Development 

Towards Diversity in Development Economics   - Setif State’s Case. 

  

  ³سفيانبوزيد . د، 2فتيحةبلجياللي . د، 1الرزقيكتاف .د
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   :ملخص

�ا يؤهلها ملراتب متقدمة فالتنوع اجليولوجي و اإليكولوجي . تزخر اجلزائر بإمكانيات طبيعية هائلة

يف مصاف الدول السياحية و منافستها، و هذا يتحقق فقط باالستغالل األمثل و العقالين هلذه 

و لعل . اإلمكانيات الستشراف االستثمار و رصد مصادر التنويع يف اقتصاديات التنمية مبفهومها الشامل

ير �ا أن تتخذ شريانا اقتصاديا تنمويا رائدا،  فجد. أمهها شبكة احلمامات املعدنية املتواجدة بأقطارها

فهي . كو�ا خزانا ال جيف، و موردا ال ينفذ بسخائه االستشفائي، التجاري، االقتصادي و الثقايف

حضائن للسواح الوافدين من كل فج للسياحة و االستطباب، خاصة إذا ما مت تعزيزها �ياكل قاعدية  

رافق األخرى اليت جتعل منها منتجعات للسياحة احلموية بامتياز، إذ كالفنادق، املركبات، احلظائر و امل

ترسل ظالهلا وارفة لتفعيل ديناميكية عجلة التنمية احمللية املستدامة و منه الرتويج للموروث الثقايف و 

  .احلضاري

                                           
  rezkikettaf@yahoo.com: يميل، اإلالرزقي كتاف: المؤلف المرسل 1 
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لية لذا جاءت هذه الورقة البحثية لتدلل عن دور السياحة احلموية يف حتقيق و جتسيد التنمية احمل

 مقومات السياحة الحموية،السياحة الحموية، : التالية الكلمات المفتاحيةاملستدامة بالتعريج على 

  .مداخيلها المادية و الثقافيةالتنمية المستدامة، 

  .JEL :I1 ،N3 ،N5 ،N7 ،R1 ،Z1 ،Z3تصنيفات 

Abstract:  

Algeria has great natural resources. Its ecological and geological 

diversity can qualify it among the top touristic countries. This occurs only 

by legible and ideal exploitation of the provided means; so as to invest and 

highlight other varying resources in development economics and most 

importantly are the mineral baths/ saunas which spread all over Algeria. 

Remarkably, they can work as developmental economic veins as they are 

an unexhausted tank and unfinished resources thanks to their spring of 

cureness, business, economy and culture. They work as shelters for 

tourists, especially if they are equipped with motels and hotels. These 

facilities make them excellent resorts for bathing tourism and, thus, 

pushing forwards the local sustainable development and advertising the 

cultural and civilizational heritage. 

This researching paper is to prove the role of bathing tourism to 

achieve the sustainable development.  
Keywords: Sauna/ Bathing Tourism – Bathing Tourism Pillars – Sustainable 

Development – Financial and Cultural Aftermaths. 

JEL Classification Codes: I1, N3, N5, N7, R1, Z1, Z3. 

  : مقدمة. 1

يساهم التنويع يف االستثمارات إىل إرساء قاعدة اقتصادية متينة متتاز باحليوية و االستمرارية، و لعل 

مقياس السياحة اليوم أصبح يفرض حضوره كمؤشر هام يف الديناميكية التنموية للدول، فمداخيل السياحة 

ا منها الصناعية، و ما مييز لدى بعض الدول العاملية تدر أرباحا تفوق مداخيل القطاعات األخرى السيم
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قطاع السياحة عن الزراعة و الصناعة و اخلدمات أنه هو الشريان الرئيس و احملور الذي يساهم يف تفعيل 

  .القطاعات و تنشيط احلركة االقتصادية و التجارية �ا

احلموية  لذا حناول يف ثنايا و فحوى الورقة البحثية إىل إبراز قيمة السياحة بصفة عامة و السياحة

بصفة خاصة يف تفعيل عجلة التنمية و كشف الضبابية اليت تغشى هذا القطاع احلساس، و توجيه اجلهود 

الوطنية و احمللية إىل االستثمار فيه و إعطائه األمهية الالزمة من ناحية اهلياكل و التيسري، و أخذنا كعينة، 

تؤهلها الحتالل مراتب متقدمة يف مصاف املدن حالة والية سطيف نظرا ملا تزخر به من إمكانيات طبيعية 

السياحة : حيث نستهل خطة الورقة البحثية بالتعرف على املفاهيم األساسية كـ. السياحية اجلزائرية بامتياز

  .مث، دور السياحة احلموية يف التنمية احمللية، حالة والية سطيف. احلموية، التنمية احمللية املستدامة

  :مفاهيم أساسية .2

  :نتناول يف هذا احملور املدخلي لفحوى البحث أهم املفاهيم اليت استوقفتنا ملعرفة مدلوال�ا و هي

يستوقفنا التعرف على دالالت و معاين مفهوم السياحة التطرق إىل أطره اللغوية و  :مفهوم السياحة 1.2

  :االصطالحية و اإلجرائية و عليه

سياحة، و تعين السياحة يف اللغة التجوال، و عبارة  جاءت مفردة السياحة من ساح، يسيح: لغة .أ.1.2

  ).22، ص 1997توفيق ماهر عبد العزيز، (ساح يف األرض أي ذهب و سار على وجه األرض 

وردت عدة تعريفات للسياحة من طرف الباحثني، نأخذ منها، على سبيل املثال ال : اصطالحا .ب.1.2

  :احلسر، ما يلي

موع العالقات و الظواهر اليت ترتتب مع السفر و على إقامة مؤقتة جم«: عرفها حممود كامل بأ�ا

لشخص أجنيب يف مكان ما، طاملا أن هذه اإلقامة املؤقتة دائمة و طاملا مل ترتبط هذه اإلقامة بنشاط يدر 

  .»)16، ص 1975حممود كامل، (رحبا هلذا األجنيب 

ة و تغيري البيئة و التنفيس و اإلحساس احلاجة املتزايدة لدى األفراد بالراح«: كما تعّرف بأ�ا

باملتعة من خالل تغيري مكان اإلقامة إىل مناطق أخرى هلا طبيعتها اخلاصة باإلضافة إىل تنوع وسائل النقل 
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ماهر عبد اخلالق السيسي، (و االتصاالت ما بني الشعوب و مجاعات خمتلفة من اجلماعات اإلنسانية 

  .»)21، ص 2001

جمموعة األنشطة احلضارية و االقتصادية و التنظيمية «: البكري فيعرفها على أ�ابينما عالء الدين 

اخلاصة بانتقال األشخاص إىل بلد غري بلدهم األصلي و إقامتهم فيه ملدة ال تقل عن أربع و عشرين ساعة 

، 2007نعيم الظاهر، سراب إلياس، (أي يقصد عدا قصد العمل الذي يدفع فيه أجر داخل البلد املزار 

  .»)31ص 

تعبري يطلق على الرحالت الرتفيهية و هي جمموع «: أما املنظمة العاملية للسياحة فعرفتها بأ�ا

األنشطة اإلنسانية املوجهة لتحقيق هذا النوع من الرحالت و هي صناعة تساعد على سد حاجات 

  .»)348، 347فريد كرتل، ص (السائح 

  :السياحةمن خالل التعاريف السالفة، ميكن تعريف 

  : إجرائيا .ج.1.2

السياحة هي مجلة التنقالت و الرحالت من منطقة اإلقامة إىل مكان آخر و اليت يقوم �ا «

الشخص مبفرده أو مع جمموعة من األشخاص بغرض الرتفيه و التنفيس، و تغيري األجواء، و كذا 

  .»حبسب أهداف السائحاالكتشاف، و عادة ما تتم يف مدة حمدودة، و تأخذ السياحة عدة أشكال 

  :مفهوم السائح 2.2

يعرف السائح بأنه الشخص الذي يقيم برغبته خارج مكان سكنه األصلي، دون أن يهدف إىل 

و عليه أن يصرف أمواال وفّرها يف مكان آخر، حيث يقوم بوظيفة استهالكية ينتج . مكتسبات اقتصادية

عن طريق االنتفاع باخلدمات، و شراء بعض عنها زيادة يف دخل هذا البلد، و حتدث هذه الزيادة 

مصطفى يوسف (املنتجات احمللية و اهلدايا من البلد السياحي كي تكون رمزا تذكاريا باقيا لزيارته هلذا البلد 

  .»)15، ص 2009كايف، 
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كل شخص يكون موجودا «: بأنه) 1963اجتماع روما (أما تعريف األمم املتحدة للسائح 

أجنبية و يعيش خارج مكان سكنه األصلي، حيث ميكث يف البلد األجنيب أكثر بشكل مؤقت يف دولة 

موسى سعداوي (من أربع و عشرين ساعة و أقل من ثالثة أشهر و ال يقصد القيام بوظيفة أو نشاط مهين 

  .»)16، ص 2010و آخرون، 

من ثالثة أشهر و نستنتج من هذا التعريف أن السائح غالبا ال يتعدى املكوث يف بلد أجنيب أكثر 

  .لذلك فإن التأشرية السياحية تكون مد�ا تسعون يوما و هو املعمول به لدى أغلب دول العامل

  :مفهوم السياحة الحموية. 3.2

اقرتن مصطلح احلموية مبصطلح السياحة ليدلل على نوع النشاط السياحي و اهلدف منه، و 

السياحة املتعلقة «: املعدين، و السياحة احلموية هياحلموية اشتقت من أو ترمز إىل احلمام مكان الينبوع 

بالعالج اجلسمي و النفسي و متارس من أجل الشفاء التام أو التخفيف من اآلالم و تستخدم فيها الينابيع 

  .»املعدنية كوسيلة أساسية للعالج عن طريق االستحمام أو الشرب

ل املؤقت الذي يقوم به السائح حبثا السياحة احلموية هي عملية االنتقا«فحسب سعاد عمران أن 

عن مصادر عالجية و استشفائية من مرض معني أو الستعادة الصحة و احملافظة على القوة و اللياقة 

  .»)6، ص 1995سعاد عمران منصور، (اجلسمية، و أن يكون هذا االنتقال مبحض إرادة السائح 

عدنية اليت يزورها السائح بقصد تغيري املكان املواقع السياحية و الينابيع امل«كما تتمظهر من خالل 

خالد مقابلة، فيصل (و احلصول على الراحة اجلسمية و الذهنية و زيادة املصحات و أماكن االستشفاء 

  .») 76احلاج ذيب، ص 

األنشطة الرتفيهية و التعليمية اليت ميارسها الفرد بعيدا عن «بأ�ا " Boulokبولوك "و يعرفها 

ن من خالل استخدام املنتجعات و اخلدمات السياحية العالجية للنهوض بصحة اإلنسان العمل و املسك

  .»)211، ص 2010إبراهيم خليل بظاظو، (و اإلبقاء على حيويته 

عملية «: بناء على التعاريف اليت أوردها الباحثون، فإننا نعرف السياحة احلموية إجرائيا بأ�ا

إىل مواقع الينابيع املعدنية الساخنة و اليت عادة ما تزخر �ياكل و الرتحال و االنتقال املؤقت لألشخاص 
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منشآت فندقية و رياضية و ترفيهية و استشفائية، و اهلدف منها هو العناية الصحية و العالجية و تغيري 

األجواء و كسر الروتني، و إعطاء نفس جديد للنفس البشرية ألجل إحياء الدافعية ملمارسة األعمال 

ية تامة، و تشكل منطا سياحيا تنفرد به مناطق حمددة تشتهر خبصوصية معاملها الطبيعية و اجلغرافية بإرياح

  .»املنفتحة على البيئة اخلارجية

  :مفهوم التنمية المستدامة. 4.2

م، و 1987أخذ مصطلح التنمية املستدامة يف التبلور مع العقد األخري من القرن املاضي أي منذ 

الباحثني و املنظرين مستمرة ألجل إعطاء تعريف يتناول أهم مقاربا�ا النظرية و  ال تزال اجتهادات

" Marie Claudeماري كلود  "اإلمبرييقية، و من بني احملاوالت التعريفية للتنمية املستدامة جند تعريف 

و على هي وضع مجلة من األهداف يتم من خالهلا الرتكيز على األمد البعيد بدال من األمد القصري «

األجيال املقبلة بدل األجيال احلالية و على كوكب األرض بكامله بدال من دول و أقاليم منقسمة، و على 

تلبية احلاجيات األساسية، و كذلك على األفراد و املناطق و الشعوب املنعدمة املوارد و اليت تعاين من 

  .»)Marie Claude Smouts, 2005, p. 04(التهميش 

ال ميكن أن تكون هناك تنمية اقتصادية دون «بأ�ا  "Jean Supizetسبيزت جون "كما عرفها 

 Jean(تنمية اجتماعية و أن العوملة االقتصادية مستحيلة دون انتهاج تصرفات مسؤولة اجتاه البيئة 

Supizet, 2002, p. 74(«.  

باالستقرار و متتلك عوامل االستمرار تعبري عن التنمية اليت تتصف «و أورد بعضهم تعريفا هلا بأ�ا 

و التواصل، و هي ليست واحدة من تلك األمناط التنموية اليت درج العلماء على إبرازها مثل التنمية 

االقتصادية أو التنمية االجتماعية أو الثقافية، بل هي تشمل هذه األمناط كافة، فهي تنمية تنهض باألرض 

ية و تقوم �ا، فهي تنمية تأخذ بنظر االعتبار البعد الزمين و حق و مواردها، و تنهض باملوارد البشر 

  .»)104 -103، ص 2006موزاذ عبد الرمحان اهلييت، (األجيال القادمة يف التمتع باملوارد األرضية 
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عملية و إسرتاتيجية تنموية «و من التعاريف نستنتج التعريف اإلجرائي للتنمية املستدامة بأ�ا 

فية تالمس خمتلف مناحي احلياة االقتصادية و االجتماعية و البشرية و البيئية و الثقافية، راهنية و استشرا

�دف إىل إشباع االحتياجات باالستغالل األمثل لإلمكانات، كما متتاز بالديناميكية و االستمرارية آخذة 

بعدها عاملي يشرتط انتهاج  بعني االعتبار عامل اجلهد و الوقت دون التمييز بني املناطق و ا�تمعات أل�ا

  .»تصرفات و قرارات مسؤولة

  :متطلبات السياحة الحموية .3

ألجل جتسد السياحة احلموية و االستثمار فيها جيب توافر اإلمكانيات الطبيعية و املادية، و لعل 

  :من أمهها اآليت

ماء ساخنا، حيث حيتوي  و تتمثل يف العيون و الينابيع اليت تنبع من األرض: الحمامات المعدنية .أ.3

ماؤها على عناصر كيماوية تساعد يف عالج األمراض، مما تساهم يف استقطاب الناس، و هي على عدة 

  :أنواع

و هي تساعد على �دئة األعصاب و اسرتخاء األجسام، و تسكن : حمامات المياه الدافئة .1.أ.3

ق الدم، و ختفف آالم املفاصل و االنزالق الغضرويف اآلالم اخلفيفة و اتساع األوعية الدموية، و بالتايل، تدف

  .و التهاب الشعب اهلوائية، وتتباين نسبة سخونة املاء من محام آلخر

و تسمى باحلمامات املتعاقبة، و هلا دور فعال يف : حمامات الماء البارد و الدافئ بالتبادل .2.أ.3

  .لص منهاتفتيت السموم و املخلفات الضارة املوجودة بالدم و التخ

و تكمن فائد�ا يف انقباض األوعية الدموية و من مث التنشيط و : حمامات المياه الباردة .3.أ.3

االنتعاش، و تقوية اجلهاز املناعي، و ختفيض درجة حرارة اجلسم، و تنشيط مسامات اجللد و غريها من 

  .العالجات، باإلضافة إىل ختفيف آالم الروماتيزم

و توجد بالقرب من ينابيع املياه املعدنية و كذا البحريات، و هي معدة من  :ةالمنتجعات الصحي .ب.3

و ) 12، ص 2012سامية حلول، راوية حناشي، (أجل استقبال الناقهني و املرضى و طاليب االستشفاء 

  .تتوفر على معدات و أجهزة للتدليك و إعادة التأهيل، كما تقدم خدمات أخرى
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و هي خمتلف التجهيزات و اإلمكانيات كالفنادق، املنتجعات، القرى  :حةوسائل اإلقامة و السيا .ج.3

  .السياحية كما يطلق عليها أماكن اإليواء و املبيت السياحي

يعد األمن الشرط الرئيسي و املتطلب املهم الذي يكفل استقطاب السواح، فتوافره يعين  :األمن .د.3

  .اإلقبال على السياحة احلموية

تساهم هي األخرى يف تسهيل عملية االنتقال إىل األماكن السياحية،  :السياحة و السفروكاالت  .هـ.3

  .فهي تضمن املواصالت و كل اخلدمات اللوجيستيكية األخرى

تكمن أمهيته يف تعريف السائح باملكان املزار، و تزويده مبعلومات تارخيية و  :المرشد السياحي .و.3

ناقشة و االنفتاح على اللغات األجنبية، كما يشرتط أن يكون اجتماعيا تثقيفية، و يفتح باب احلوار و امل

  ).12، ص 2012سامية حلول، راوية حناشي، (يف التعامل 

  :أنواع السياحة الحموية. 4

تصنف أنواع السياحة احلموية حبسب األهداف املرجوة منها، باإلضافة إىل خصائصها الطبيعية اليت 

  :ك مما يليمتتاز �ا، و ميكن بيان ذل

و الغرض منها هو اكتساب املعرفة و اكتشاف املنطقة احلموية، و  :السياحة االستكشافية الثقافية .أ.4

ذلك بتوسيع دائرة املعلومات التارخيية و احلضارية لدى السائح، و تنمية معارفه حول اإلرث احلضاري و 

  .الثقايف الذي مّر به املكان املزار عرب احلقب التارخيية

و يتطلب توافر مساحات شاسعة و حدائق و تضاريس جيولوجية جبانب  :السياحة الترفيهية .ب.4

احلمامات املعدنية، و هذا ما جيعل من السائح يرفه عن نفسه و يتمتع باملناظر الطبيعية و خاصة يف 

صالح (اط أوقات الفراغ و العطل، و يعد هذا النوع السياحي عنصرا جذابا للسياح بغرض استعادة النش

  ).70، ص 1990الدين حممود عبد الوهاب، 

و تعترب من األنواع املهمة للسياحة احلموية نظرا ملداخيلها اهلامة كو�ا حتتم  :السياحة العالجية .ج.4

على السائح املكوث و النزول �ا ملدة متوسطة و أحيانا طويلة ألجل العالج، حبيث توفر النقاهة و 
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أو التخفيف من آالمها أو توفري الراحة النفسية ملا حيتويه هذا النوع من إمكانات االستشفاء من األمراض 

  :طبيعية و اصطناعية، و تنقسم السياحة احلموية العالجية إىل نوعني مها

و يرتكز هذا النوع من السياحة على املقومات الطبيعية اليت : السياحة العالجية الطبيعية .1.ج.4

  :االستشفاء من األمراض و هي تتمظهر يف النحو التايلتساعد على العالج و 

  .و توجد يف مناطق معينة و حمددة، و تعاجل األمراض املتعلقة باجللد :الحمامات المعدنية أو الكبريتية -

و هي من أهم طرق العالج التقليدية، حيث يتم دفن املريض يف الرمال، و تساعد : الحمامات الرملية -

  .اض الروماتيزم، و ينتشر هذا النوع يف واحات الصحراءيف العالج من أمر 

حيث يستعمل الطني للمداواة خاصة األمراض اجللدية، و ينتشر يف األردن و  :الحمامات الطينية -

  .البحر امليت

و توجد �ا حشرات العلق حيث تستعمل المتصاص الدماء و  :الحمامات ذات الحشرات العالجية -

  .احلجامة، إذ تساهم يف تنشيط الدورة الدمويةاليت تشبه املداواة ب

و هي من إبداع اإلنسان و صنعه، حيث تتمثل يف املسابح و : السياحة العالجية االصطناعية .2.ج.4

احلمامات االصطناعية، كما جتهز مبعدات تكنولوجية و ميكانيكية لعالج األمراض خاصة العضلية و 

، ص 2012بن حبيب عبد الرزاق، قصاص زكية، (ي و الرياضي اجللدية، و تستخدم أيضا للتأهيل احلرك

05.(  

  :عالقة السياحة بالتنمية المستدامة. 5

تكمن العالقة بني هذه األبعاد من خالل عملية الدمج بني كل هذه الوحدات مع إشراف اهليئة 

ة املتاحة على مستوى كما تربز األمهية الكربى يف استغالل املوارد األولية الطبيعية و البشري. احلكومية

املناطق و األطر احمللية و االستثمار فيها بغية التوصل إىل حتقيق املتطلبات ا�تمعية و جتسيد التنمية 

إذ يشرتط جناح التنمية احمللية مبختلف قطاعا�ا ضرورة تفاعل و تناغم الطاقة ا�تمعية و . مبفهومها الشامل

  :عية، و ميكن بيان ذلك من خالل عناصر الشكل التايلالطاقة التنموية مع اإلمكانيات الطبي

  



  نحو تنويع اقتصاديات التنمية -السياحة الحموية و دورها في التنمية المستدامة :    عنوان المقال

 .حالة والية سطيف -

163 

  .اإلمكانيات الطبيعية+ الطاقة التنموية + الطاقة المجتمعية = يوضح التنمية المحلية ): 01(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، دار الوفاء 1اإلطار النظري لتنمية ا�تمع احمللي، ط : رشاد أمحد عبد اللطيف: باالعتماد على املصدرإعداد الباحث 

  .12، ص 2011لدنيا الطباعة و النشر، اإلسكندرية، 

  :أهم أقطاب السياحة الحموية في الجزائرية. 6

تتوفر اجلزائر على وعاء محوي غين و جد هام كونه مرتامي األطراف عرب كامل الرتاب الوطين، إذ 

لسياحة الداخلية، حيث تشكل املنابع احليوية مناطق جذب و استقطاب للسواح خاصة ديناميكية ا

شيدت بالقرب منها مراكز صحية و استشفائية، و مراكز استحمام و ترفيه، باستثناء بعض املناطق 

  .احلموية اليت مل تلق العناية الكافية

منبع محوي، إذ تتصدر والية ورقلة املرتبة األوىل على غرار واليات الوطن بـ  202و توجد باجلزائر 

. % 5.44و املدية بـ  % 5.44باإلضافة إىل والية أدرار بـ  % 9.90نسبته منبع محوي أي ما  20

و هي على ) 14الديوان الوطين للسياحة، ص (و ما مييز هذه املنابع احليوية أن معظمها يتواجد بالشمال 

أصناف محامات ذات درجة حرارة مرتفعة، و أخرى ذات درجة حرارة متوسطة، و أخرى ذات درجة 

ة، و لكل فائدة عالجية ال يستهان �ا، و هذا نظرا للخصائص الفيزيائية و الكيماوية و حرارة منخفض
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 07إذ حسب التحاليل هناك مثانية أنواع من املياه، و متتلك اجلزائر . اهليدروجيولوجية اليت ميتاز �ا كل نوع

منابع  05ية جهوية، و منبع ذا أمه 55منبع ذا أمهية حملية، و  136حمطات للمياه املعدنية املهيأة و 

ذا أمهية دولية، و  01و ) 71 -70، ص 2000ا�لس االقتصادي و االجتماعي، (ذات أمهية وطنية 

  .اجلدول اآليت يوضح املصادر احليوية يف اجلزائر حسب الواليات

  .يوضح أهم محطات الحمامات المعدنية في الجزائر): 01(جدول رقم 

  المؤشرات العالجية  ائيةالمؤشرات الفيزي  الموقع  الحمام

  سعيدة  ريب
  .الكلور و الصوديوم* 

 *49º.  
  .األمراض اجللدية، األمراض التنفسية و الروماتيزم

  تلمسان  بوغرارة
  .بيكربونات الصوديوم و الكلور* 

 *45º.  
  .األمراض اجللدية، األمراض التنفسية و الروماتيزم

  عني الدفلى  ريغة
  .الكالسيومو كربيتات  احلديد، الكربيت* 

 *68º.  
  .األمراض اجللدية و أمراض العظام

  معسكر  بوحنيفة
  .البيكربونات و املغنيزيوم* 

 *45º.  

الروماتيزم، الشلل، األنف، األذن، احلنجرة، 

تصلب الشرايني، االلتهاب الرئوي املزمن و 

   .البويل اجلهاز

  بسكرة  الصاحلني
  .الكربيت* 

 *40º  60وº.  
  .اجللدية، األمراض التنفسية و الروماتيزم األمراض

  قاملة  دباغ

الكالسيوم، املغنيزيوم، الصوديوم، الكلور، * 

  .السلفات، البيكاربونات و النرتات

 *96º.  

األمراض اجللدية، األمراض التنفسية، الروماتيزم، 

ضغط الدم، أمراض احلساسية، أمراض األذن و 

حصيات احلنجرة، النساء و الغشاوة، تفتيت 

  .الكلى

أوالد 

  علي
  قاملة

املغنيزيوم، البيكربونات، السلفات، * 

  .الصوديوم، الكالسيوم، البوتاسيوم

 *57º.  

أمراض املفاصل، التهابات املفاصل، األعصاب، 

الرئوية، األمراض العصبية، األمراض التنفسية و 

  .األنف، األذن و احلنجرةاألمراض اجللدية، 

  سطيف  قرقور
  .الصوديومكربيتات * 

 *45º.  

الروماتيزم، األمراض اجللدية، العيون، و أمراض 

  .النساء

  عني تيموشنت  بوحجرة
  .كلور الصوديوم* 

 *57º ،72º.  
  .الروماتيزم، أمراض العظام و البدانة
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Source:http://www.onefd.edu.dz/cours-3am/fishiersPDF/env1/S-
%20matu/F304-snaturelle1-L07.pdf. 

السياحة احلموية كأسلوب لرتقية السياحة الداخلية يف دراسة حالة قاملة، : سامية حلول، راوية حناشي: نقال عن

، كلية "فرص و خماطر السياحة الداخلية يف اجلزائر: "مداخلة مقدمة للملتقى الوطين الثاين جبامعة احلاج خلضر، باتنة، حول

  .09، ص 2012نوفمرب  20 -19يومي العلوم االقتصادية و التجارية و التسيري، 

من خالل اجلدول يتضح لنا أن هذه احملطات منتشرة عرب جهات الوطن مشاال، شرقا، جنوبا و 

غربا، و اخلصائص الفيزيائية و الكيماوية للمياه تتميز من منبع محوي إىل آخر، و هذا ما أدى إىل 

السواح وفقا للحالة املرضية، ناهيك عن التخصصات العالجية لكل حمطة محوية، و بالتايل استقطاب 

  .الزيارات السياحية الرتفيهية و االستكشافية

  :مقومات السياحة الحموية لوالية سطيف. 7

  :الموقع الجغرافي لوالية سطيف .أ.7

كلم، تسميتها   300مدينة سطيف والية جزائرية تقع شرق اجلزائر، تبعد عن العاصمة اجلزائرية بـ 

تبعد عن ساحل ". أزديف"و اصل الكلمة أمازيغي " Sitifisسيتيفيس "مشتقة من الكلمة الرومانية 

احية م، و تعد ثاين مدن اجلزائر من ن 1200كلم و على ارتفاع عن سطحه يقدر بـ   360البحر بـ 

الكثافة السكانية، و هي ملتقى اجلهات األربع اجلزائرية، إذ مير �ا الطريق السيار، كما متتاز بقاعدة 

  ).marefa.org, 2019(اقتصادية و صناعية و جتارية هامة 

  :الحموية لوالية سطيف إمكانيات السياحة .ب.7

هذه املؤهالت اليت . ا اإلقليميتزخر والية سطيف بقدرات و مؤهالت محوية معتربة موزعة عرب ترا�

  :و من أهم املناطق احلموية لوالية سطيف ما يلي. ال يزال جزء منها مل يستغل بصفة عصرية

. 1987فتحت أبوابه سنة . يقع مشال والية سطيف مركز أي بدائرة محام قرقور: حمام قرقور .1.ب.7

" بازيلياك"عن مهندس املناجم الفرنسي  1938حتتل مياهه املرتبة الثالثة عامليا حسب تقرير صادر سنة 

 ,elaph.com(بعد قياسات جديدة للنشاط اإلشعاعي اخلاص باملياه احلارة، مت تصنيف مياه عني شوف 

و هو املنبع املائي حلمام قرقور يف الصنف الثالث للينابيع احلارة ذات النشاط اإلشعاعي بعد مياه ) 2019
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يف مجهورية التشيك حاليا، و املرتبة األوىل عربيا و إفريقيا نظرا " جاشيموف"يف أملانيا، و مياه " برماخ"

ثا، يتدفق على / ل 8و تبلغ طاقته ) 44º - 48º(لدرجة حرارته املساعدة جدا و اليت تقدر ما بني 

�ا تركيبة مياهه الطبيعية غنية باملواد الكلسية و الفوسفورية و كلور الصوديوم، ينصح . ضفاف واد بوسالم

  .ملداواة عدة أمراض منها التهاب املفاصل، األمراض العصبية، أمراض العظام و األمراض اجللدية

يقع املنبع على شكل سلسلة من الينابيع املمتدة على ضفاف الوادي لبلدية : حمام السخنة .2.ب.7

/ ل 8تدفق به نسبة ال. 42ºدرجة حرارة مياهه . حمطات محوية 06به . محام السخنة شرق والية سطيف

  .ينصح به ملداواة األمراض اجللدية، األمراض املخاطية، االلتهابات اجللدية و االلتهابات املفصلية. ثا

يتميز مبواقع طبيعية . يقع املنبع ببلدية أوالد تبان، دائرة صاحل باي: حمام سيدي منصور .3.ب.7

ح �ا ملداواة اجلهاز التناسلي، األمراض ينص. ثا/ ل 8بنسبة تدفق تبلغ  55ºتبلغ درجة حرارته . خالبة

  .الصدرية، االلتهابات اجللدية و املخاطية

درجة حرارة . و هو منبع مستغل تقليديا. يقع ببلدية احلامة، دائرة صاحل باي: حمام بوطالب .4.ب.7

  ).2018وثائق عن حصيلة النشاطات السياحية، (ثا / ل 10بنسبة تدفق تبلغ  52ºمياهه 

  .يقع بالقرب من والية سطيف، و تستعمل مياهه ملداواة الروماتيزم: ام أوالد يلسحم .5.ب.7
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  .المحطات المعدنية لوالية سطيف: يوضح السياحة الحموية الصحية): 02(جدول رقم 

  عدد العاملين  عدد الزوار  مالحظات  اسم المحطة  المنطقة

  /  /  احملطة متوقفة  محام أوالد يلس  مزلوق

  20  61846  استغالل عصري  محام قرقور  قرقورمحام 

  20  154018  استغالل عصري  بلعكري رشيد  أوالد تبان

  7  12184  استغالل تقليدي  محام سيدي منصور  أوالد تبان

  /  /  استغالل تقليدي  سيدي عمر  احلامة

  34  135819  استغالل عصري  خلضر بلميهوب  محام السخنة

  13  13600  استغالل عصري  اعراب تامر

  12  37491  استغالل عصري  خملوف بلعزام

  12  12848  استغالل عصري  محام السخنة

  9  62505  استغالل عصري  التعاضية العامة للسكن و التعمري

  8  3417  استغالل عصري  عزام

  .2018وثائق مديرية التخطيط لوالية سطيف حصيلة النشاطات السياحية لسنة : املصدر

  :للسياحة الحموية لوالية سطيفقراءة تقييمية . 8

أكدت املصاحل الرمسية التابعة ملديرية السياحة التابعة للوالية على أن مدينة سطيف عرب كامل ترا�ا 

و . 2018ألف سائح خالل سنة  346رها مليون و حيث زا. سجلت طفرة نوعية يف عدد السواح

قبلة للسياحة احلموية، حيث ميثل  كو�اأن الوالية قطب لسياحة األعمال عالوة على  يعزى هذا إىل 

سائح و الغرض منه كان  265680القطب احليوي لدائرة محام السخنة مركز استقطاب حيث زاره 

سياحة عالجية و استشفائية بالدرجة األوىل، إذ حيتوي على هياكل سياحية، محامات معدنية تقليدية و 

وز عتبة اإلقبال الذي تستوعبه هذه احملطات خالل سنة عصرية ناهيك عن محام قرقور و أوالد تبان إذ جتا

ألف سائح، و يتجاوز الرقم عتبة املليون بعد احتساب عدد الوافدين خالل  950إىل حوايل  2018

ألف سائح من  346كما شوهد إقبال على الفنادق املصنفة و غري املصنفة إذ جتاوز . العطل الشتوية

و سامهت هذه احلركة السياحية . تونسية عالوة على جنسيات أخرىألف سائح من اجلنسية ال 77بينهم 
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و تتمظهر  .سرير 5500فندقا جديدا لتصل درجة االستيعاب إىل ما يقارب  52يف استمرار إجناز 

أسباب االستقطاب السياحي للوالية إىل السياحة العالجية و السياحة التسوقية كشارع ديب بالعلمة و 

، باإلضافة إىل سياحة األعمال كعقد الصفقات الصناعية و إدارة األعمال بسطيف مركز" بارك مول"

  ).2019انتعاش األعمال و السياحة احلموية بسطيف، (

و عليه، فإن الوالية ميكن هلا أن تكون منطقة جذب سياحي داخلي و خارجي إذا ما مت 

ي متتلكه يؤهلها أن تتصدر مصاف االستثمار لإلمكانيات الطبيعية و البشرية، إذ أن الوعاء احلموي الذ

املناطق السياحية و تكون رائدة هلا إذا ما مت تدعيم هذه املنابع احلموية مبنتجعات و فنادق و حدائق و 

  .مسابح باإلضافة إىل اهلياكل االستشفائية و العالجية

  :خاتمة. 9

يال ضخمة و مصدرا مهما مبا أن السياحة متثل لبعض البلدان العاملية القطاع األول الذي يدر مداخ

جللب العملة الصعبة يضاهي أو جيتاز مداخيل القطاع الصناعي و الزراعي، فالبد من إيالئه أمهية بالغة يف 

  .اجلزائر كو�ا من الدول اليت تزخر بإمكانيات طبيعية و بشرية كبرية

تصاد اجلزائري، فإن فإذا كانت عائدات البرتول و احملروقات املصدر الرئيس الذي يعتمد عليه االق

السياحة بصفة عامة و السياحة احلموية خاصة متثل مصدرا بديال جيب االستثمار فيه نظرا لإلمكانيات و 

املؤهالت املتاحة لرسم إسرتاتيجية وطنية و جهوية تفتح جمال االستثمار و آفاقه ملستثمرين و مقاولني 

احلموية ألجل استفادة عماهلا من برامج تأهيلية و  باإلضافة إىل نسج اتفاقيات بني املؤسسات و احملطات

رحالت سياحية عالجية و استشفائية، كما يتعني على الدولة اجلزائرية تشجيع احلرف و الصناعات 

التقليدية و دجمها يف العملية السياحية و التعريف بالرتاث التارخيي و الثقايف للجزائر، و االستثمار يف املورد 

  .تكوين مرشدين سياحيني، و بالتايل، إنشاء مناصب عمل جديدةالبشري من خالل 

و عليه، فإن السياحة احلموية تؤدي دورا جد مهم يف تنشيط الفعل السياحي و إرساء التواصل بني 

ا�تمعات كما يفتح مصادر جديدة لتحقي القيمة املضافة مما يؤثر إجيابا على امليزان التجاري، حيث تزيد 

لذا، فإن السياحة احلموية . ل، و كذا كسر حاجز االعتماد الكلي على قطاع احملروقاتمعدالت املداخي



  نحو تنويع اقتصاديات التنمية -السياحة الحموية و دورها في التنمية المستدامة :    عنوان المقال

 .حالة والية سطيف -

169 

جيب أن حتظى باهتمام اهليئات احلكومية و الرتكيز عليها أل�ا املالذ الذي جيب االهتداء إليه للنهوض 

  .باالقتصاد الوطين

  :قائمة المراجع. 10

  :المؤلفات

  .السياحة،  دار وهران، عمان، صناعة 1997توفيق ماهر عبد العزيز،  .1

  .، السياحة احلديثة علما و تطبيقا، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة1975حممود كامل،  .2

  .، مبادئ السياحة، جمموعة النيل العربية، مصر2001ماهر عبد اخلالق السيسي،  .3

  .و التوزيع، عمان، دار املسرية للنشر 2، مبادئ السياحة، ط 2007نعيم الظاهر، سراب إلياس،  .4

  .، مكتبة ا�تمع العريب للنشر و التوزيع1فريد كورتل، اجلودة و التمييز يف منظمات األعمال، ط  .5

، دار رسالن للطباعة و النشر 1، صناعة السياحة و األمن السياحي، ط 2009مصطفى يوسف كايف،  .6

  .و التوزيع

  .املنتجعات السياحية، القاهرة ، السياحة العالجية و أسس ختطيط1995سعاد عمران منصور،  .7

  .خالد مقابلة، فيصل احلاج ذيب، صياغة السياحة يف األردن، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان .8

، دار الورّاق للنشر 1تطبيقات على الوطن العريب، ط  -، اجلغرافيا السياحية2010إبراهيم خليل بظاظو،  .9

  .و التوزيع

 .، دار زهران للنشر، القاهرة2السياحة الدولية، ط  ،1990الدين حممود عبد الوهاب،  صالح .10

11. Marie Claude Smouts, 2005, le Developpement Durable, Editions Armand 

Colin, France. 

12. Jean Supizet, 2002, le Management de la Performance Durable, Edition 

d’Organisation, France. 

  :المقاالت

التنمية املستدامة يف املنطقة العربية، احلالة الراهنة و التحديات "، 2006ييت، نوزاذ عبد الرمحان اهل .1

  .104 - 103، دولة الكويت، ص 125، جملة الشؤون العربية، العدد "املستقبلية



 .سفيان يوزيد. د  فتيحة بلجياللي،  .د  كتاف،الرزقي  . د

170 

، مطبعة 33، جملة اجلزائر سياحة، العدد "احلمامات املعدنية منتوج خاص"الديوان الوطين للسياحة،  .2

  .14الديوان، ص 

ا�لس االقتصادي و االجتماعي، جلنة آفاق التنمية االقتصادية و االجتماعية، مسامهة من أجل إعادة  .3

 .71- 70، ص 2000، شهر نوفمرب، 16جتديد السياسة السياحية الوطنية، الدورة 

  .2018وثائق عن حصيلة النشاطات السياحية لسنة  .4

  :المداخالت

أمهية مقومات السياحة اجلزائرية يف التنمية " ،2010مارس  10- 09، موسى سعداوي و آخرون .1

اقتصاديات السياحة و دورها يف التنمية "، ورقة حبثية مقدمة للملتقى الدويل حول "االقتصادية للدولة

  .اجلزائر، جامعة حممد خيضر، بسكرة، "املستدامة

ة السياحة السياحة احلموية كأسلوب لرتقي" ،2012نوفمرب  20-19، سامية حلول، راوية حناشي .2

فرص و خماطر السياحة : "، ورقة حبثية مقدمة إىل امللتقى الوطين حول"الداخلية يف دراسة حالة والية قاملة

  .، جامعة باتنة، اجلزائر"الداخلية يف اجلزائر

مقومات صناعة السياحة العالجية يف "، 2012مارس  12-11 ،بن حبيب عبد الرزاق، قصاص زكية .3

دور السياحة الصحراوية يف التنمية "مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل الثاين حول ، "املناطق الصحراوية

 .، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة بسكرة، اجلزائر"االقتصادية و االجتماعية

  :نترنتمواقع اإل

1. marefa.org.2019/09:46-12-14 /والیة سطیف. 

2. elaph.com/web/Environment/2012/2/719793.htm/14-12-2019/14:17. 

 :انتعاش األعمال و السياحة احلموية بسطيف، متوفر على املوقع .3

https://www.annasronline.com/index.php/2014-08-25-12-15-24/2015-09. 

23-21-25-42/111969-2018-2-30-22-17-31./14-12-2019-15.14. 



  .191 -171ص ، 2020مارس /  عدد خاص، 10: مجلد

  والتنميـة االستراتيجيةمجلـة 

  :ولبالمؤتمر الدولي األ عدد خاص

   الواقع والتحديات -االتجاهات الحديثة في صناعة السياحة واآلثار  
 

171 

  "دراسة حالة إمارة أبو ظبي"دور المرافق الفندقية في تحسين األداء السياحي 

The Role of Hotel utility in Improving Tourism Performance  

A Case StudyAbu Dhabi  

 3كبير هادية . د، .2صبرينةبنية . د، 1بطيب عبد الوهاب. د.ط

ED. Bettayeb Abdelwahab11, Dr.Benia Sabrina2, Dr.Kebir Hadia3 

  bettayeb.abdelwahab@univ-oran2.dz،)اجلزائر( 2وهران ، جامعة حممد بن امحد1
 benia_sabrina@yahoo.fr، )اجلزائر(جامعة ابن خلدون، تيارت  2

  kebirhadia@gmail.com)اجلزائر(عبد احلميد ابن باديس، مستغامن  امعةج 3

  ..20202020//0303//0101: : تاريخ النشرتاريخ النشر

  : ملخص

أصبح لقطاع السياحي دور حموري يف حتقيق التنمية مبختلف أنواعها هذا الرتباطه مبختلف 

لق مناصب عمل مباشرة وغري اعتباره مصدر مهم للعملة الصعبة وخ إىلالتنموية باإلضافة  عاتاالقط

العناصر  إحدى فهي متثلالسياحي  ، وهنا تعترب املرافق الفندقية الدعامة األساسية يف حتريك القطاعمباشرة

  .ولاحليوية يف خلق اجلذب السياحي واملعول عليها يف حتسني وتطوير األداء السياحي للد

إمارة أبو ظيب اليت حققت منوا ملحوظا يف إنشاء املرافق الفندقة حيث بلغ  إىلتطرقنا يف دراستنا 

خمتلفة التصنيف من ) 2019(فندق يف الثالثي األول لسنة  169عدد الفنادق الداخل حيز اخلدمة �ا 

لسنة  جنوم وبلغ إمجايل عدد النزالء خالل الثالثي األول 4فندق  37جنوم و 5فندق  53بينها 

حتسني  إىل، هذا ما أهلها )2018(مقارنة بسنة  %5نزيل بزيادة تقدر بـ 1.291.482)2019(

  .أدائها السياحي وجعلها وجهة رائدة للسياحة

 .السياحي األداءالفنادق، اخلدمات الفندقية،  السياحة، الصناعة السياحية، :الكلمات المفتاحية

 Jel :L83تصنيف

                                           
  benia_sabrina@yahoo.fr: يميل، اإلبنية صبرينة: المؤلف المرسل 2.
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Abstract :  

The tourism sector has become one of the pillars of development in its 

various forms due to the interdependence between them, as it is an 

important source of hard currency and the creation of direct and indirect job 

opportunities, and hotel facilities are the main driver of the tourism sector 

because they create tourist attractions and contribute to improving and 

developing the tourism performance of countries.  

Through our study of the emirate of Abu Dhabi, we show the attention that 

it attaches to the hotel facilities, as the number of hotels entering into 

service reached 169 hotels in the first trio of the year (2019) of different 

classifications, including 53 5-star hotels and 37 4-star hotels, and the total 

number of guests during the first trio of the year (2019) 1,291,482 guests, 

an increase of 5% compared to the year (2018), this is what qualified them 

to improve their tourism performance and make them a leading destination 

for tourism. 

Key words: Tourism, tourism industry, hotels, hotel services, tourism 

performance. 

JEL Classification Codes: L83. 

 

  : مقدمة

تعاظمت أمهية القطاع السياحي يف اآلونة األخرية وأصبح من القطاعات املعول عليها يف حتريك 

الركائز األساسية يف حتقيق التنمية االقتصادية وحىت االجتماعية نظرا لألرقام احملققة  إحدىاالقتصاد بل 

مع نسبة زيادة  2018مليار سائح سنة  1,4عامليا حيث حسب املنظمة العاملية للسياحة بلغ عدد السياح 

مريكي بنسبة زيادة ترليون دوالر أ 1,7مقارنة بالسنة الفارطة وقدرت مداخيل السياحة عامليا  % 5تقدر بـ 

 املنشآت، كما متثل )wto ،2019(وتعترب هذه النسبة أكرب من معدل النمو االقتصاد العاملي 4%

املرافق الفندقية  املنشآتالسياحية املختلفة متطلبا رئيسيا يف النهوض بالقطاع السياحي، ولعل أهم هذه 

حيث تعترب احملور الذي ترتكز عليه السياحة أل�ا تعترب من أكثر وسائل اإلقامة اليت يستعملها السياح، 
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فبات حتسني األداء السياحي مرتبطا ارتباطا وثيقا بالفنادق من خالل تقدمي خدمات فندقية متطورة ذات 

  .حتقيق رضا الزبائن ووالئهم إىلول جودة عالية واالجتاه حنو حتسينها بشكل مستمر للوص

تقوم على تنويع االقتصاد وعدم االعتماد على احملروقات  إسرتاتيجيةإمارة أبو ظيب  فوضعت

دفع عجلة التنمية  آلياتلوحدها باالعتماد على السياحة وإعطاء هلا العناية الالزمة باعتبارها إحدى 

ت العديد من الفنادق مبختلف التصنيفات تقدم خدمات االقتصادية فقامت ببناء بنية حتتية متطورة وشيد

  . ذات جودة وراقية تليب متطلبات ورغبات السياح جلذ�م واستقطاب أكرب عدد منهم

  :من خالل التساؤل احملوري التايل ه الدراسةهذا التحليل نطرح اإلشكالية الرئيسية هلذ إطاريف 

  وخدماتها في تحسين األداء السياحي؟ ةما هو در المرافق الفندقي

 :األهداف التالية إىلمن خالل هذا البحث حناول الوصول : أهداف البحث

 .أمهية السياحة يف سريورة التنمية االقتصادية واالجتماعية -

 .دور املرافق الفندقية يف حتريك الطلب السياحي -

 .الصناعية الفندقيةأثر التحسني املستمر يف جودة اخلدمات يف جناح  -

 .دور الصناعة الفندقية يف النهوض بالقطاع السياحي -

  .منافع حتسني األداء السياحي على االقتصاد إبراز -

 أهمية البحث

الركائز  إحدىالدور الذي تلعبه املرافق الفندقية باعتبارها  إبرازأمهية موضوع هذا البحث يف تتجلى 

األساسية يف حتسني األداء السياحي يف ظل تعاظم دور القطاعات اخلدمية يف اقتصاديات الدول خاصة 

منها القطاع السياحي الذي أصبح له مكانة مهمة يف اسرتاتيجيات رفع معدالت النمو االقتصادي، 

يط العرض السياحي بتقدمي فالفنادق أصبحت متطلبا رئيسيا يف النهوض بالقطاع السياحي ملا هلا دور تنش

  .خدمات متنوعة ذات جودة جتذب السياح وحتقق رضاهم
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  منهجية البحث

 الفنادق وخدما�ااملفاهيم املتعلقة  إىلاعتمدنا يف دراستنا هذه على املنهج الوصفي يف التطرق 

حالة إمارة أبو ظيب عربة حتليل وعلى املنهج التحليلي يف دراسة  باألداء السياحي وعالقتهما

  .2019نشاط الفندقي لربع األول من سنة  إحصائيات

  :التالية احملاور إىل بالتطرق دراستنا سنتناول ذكره تقدم ما على بناء

  .املرافق الفندقية -

  .اخلدمات الفندقية واألداء السياحي -

 .دراسة حالة إمارة أبو ظيب -

  المرافق الفندقية .1

  مفهوم الفنادق 1.1

املنظمات الفندقية هي منظمات ضيافة أل�ا تقدم خدمات السكن والطعام والشراب والراحة 

 ،احلجم ،أخرى، وختتلف منظمات الضيافة عن بعضها يف عناصر متعددة مثل طبيعة املوقع وخدمات

  .)133، صفحة 2013محادي، (منط اإلدارة وطبيعة املستفيدين من كل منظمة ،هيكل التكاليف

وتعين غرفة طعام وإيواء الضيف، أما ) kataluma(أصل كلمة فندق مأخوذة من الكلمة اليونانية

تعين القاعة اليت يتم فيها استقبال الزائرين والرتحيب ) hostium(اللغة الالتينية فكانت كلمة 

فندقي كل استعمال مبقابل للهياكل األساسية النشاط باليقصد ، و )37، صفحة 2016الغنيمات، (�م

املوجهة أساسا لإليواء وتقدمي اخلدمات املرتبطة به، وتتكون هذه اهلياكل من مؤسسات إيواء يستأجرها 

  .)5، صفحة 2001التقليدية،، (الزبائن لإلقامة فيها وملدة معينة دون أن يتخذوها سكنا هلم

عرفت اجلمعية األمريكية للفنادق على أ�ا نزل أعد طبقا ألحكام القانون أين جيد النزيل املأوى 

بأنه  أيضا يعرف الفندق، و )13، صفحة 2011السرايب، (واملأكل واخلدمات األخرى مبقابل أجر معلوم
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، 1998الكحلي، (بناية أو بيت كبري يوفر فيه اإلقامة والطعام واخلدمات األخرى للمسافرين وطاليب اإليواء

  .)5صفحة 

الذين أسسوا سلسلة فنادق انتشرت  يعتربون رواد الصناعة الفندقية جمموعة من الشخصيات وهناك

  :)25، صفحة 2014مفيد، (همعرب مجيع بلدان العامل تقريبا أمه

 .1901أنشأ سلسلة فندقية مسيت بامسه حيث كانت البداية سنة:statler (1863_1928(ستاتلر -

 .1948أسس هيلتون شركة هيلتون للفنادق العاملية سنة : hilton (1887_1979(هيلتون  -

 .1957قام ماريوت ببناء أول فندق سنة : j .w marriot(1900_1985(ماريوت -

بإنشاء سلسلة  1937كانت بدايتهما سنة ): more & henderson( هندرسونو ومور -

  .قاموا بإنشاء شبكة عاملية 1968ويف سنة ) Sheraton chaine(شريراتون

لعدة تزايد عدد الفنادق وانتشارها أصبح إحدى الضروريات األساسية للحضارة احلديثة وهذا 

  :)40-41، الصفحات 2016الغنيمات، (أسباب هي

 .تزايد انتقال األفراد من مكان إىل مكان بفضل تطور وزيادة وسائل النقل -

 .حتسن احلالة االجتماعية لألفراد وا�تمعات وزيادة ثقافتهم يف السفر والتجوال خاصة يف اإلجازات -

 .الوعي الثقايف لدى األفراد وتوفر األمن مما دفعهم إىل الرغبة يف زيارة املدن والبلدان األخرىازدياد  -

 .زيادة حركة التجارة والصناعة والزراعة أدت إىل انتقال البضائع واألشخاص -

  :نذكر منها ...التجارة كالصناعة، بالغة يف مجيع القطاعات احليوية للفنادق أمهية:أهمية الفنادق2.1

 ....خدمات متنوعة وخمتلفة كخدمات اإلطعام، اإليواء، املسابح، النوادي الرياضية،قاعات املؤمترات -

  .املناطققطاب السياح والزائرين من خمتلف است لحتقيق اإليرادات واحلصول على العملة الصعبة من خال -

 .توفري مناصب عمل مباشرة وغري مباشرة -

 .ا�االت الفندقية سواء للموظفني أو طالب املعاهد واجلامعاتالتدريب والتعليم يف خمتلف  -

هناك جمموعة من اخلصائص اليت متيز النشاط الفندقي عن سائر : خصائص النشاط الفندقي3.1

  :)42-43، الصفحات 2016الغنيمات، (األنشطة األخرى نذكر منها
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باالستقرار السياسي للدول سواء يف بلد السائح أو البلد املضيف فعدم االستقرار يتأثر النشاط الفندقي  -

 .السياسي يؤثر سلبا على النشاط الفندقي

يتأثر النشاط الفندقي بالوضع االقتصادي كذلك لكن هنا يتعلق األمر ببلد السائح أكثر فمىت كان  -

 .التفكري يف السفر وزيارة بلدان العاملاالقتصاد قويا كان دخل الفرد جيدا مما يتيح لألفراد 

 .تقوم الفنادق بتقدمي خدمات متنوعة ومتباينة ومكملة لبعضها البعض كاإلطعام، اإليواء والرتفيه -

  .سا وبدون توقف 24تقدم الفنادق خدمات على مدار  -

، 2015حممد، (عدة معايري على أساسها تصنف الفنادق سنذكر بعضها يوجد: تصنيف الفنادق4.1

  :)163- 167الصفحات 

 :حسب هذا املعيار يوجد أربعة أصناف: تصنيف على أساس الملكية1.4.1

 .هي فنادق مملوكة لشخص واحد أو عائلو معينة وتقدم خدمات حمدودة: فنادق القطاع الخاص -

سم وتابعة هي عبارة عن فنادق موجودة عرب جمموعة من دول العامل حتمل نفس اال :لسالسل الفندقيةا -

 .إخل...لشركة أم واحدة مثل سلسلة شرياتون، هيلتون

 .وهي عبارة عن فنادق تعود ملكيتها للدولة :فنادق حكومية -

 .ركات األجنبيةتكون ملكيتها مشرتكة بني القطاع اخلاص والدولة أو بني الدولة والش :فنادق مختلطة -

 :يوجد ستة أصناف حسب هذا التصنيف :تصنيف على أساس الموقع2.4.1

 .هي فنادق موجودة يف وسط املدن :فنادق مراكز المدن -

 .يكون مثن األراضي أقل تكلفة ،موجودة يف ضواحي املدن نظرا لتطلبها مساحة كبريةفنادق الضواحي -

 .السواحل وقريبة من الشواطئ ومتتاز بتنوع خدما�اهي فنادق موجودة على : فنادق السواحل -

 .هي فنادق هلا عالقة باملطارات وجندها إما بداخل املطار أو جبانبه :فنادق المطارات -

 .هي عبارة عن مباين موجودة على الطرق السريعة): motelموتيل ( :فنادق العبور -
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فنادق وشقق فردية تقدم جمموعة متنوعة هي عبارة عن مركب يتكون من جمموعة من ال :المنتجعات -

 .ومتباينة من اخلدمات سواء الفندقية أو الرتفيهية أو الرياضية كما أ�ا هلا طاقة استيعاب كبرية

 :جند حسب هذا التصنيف مثانية أنواع هي :تصنيف الفنادق حسب نوعية الخدمات3.4.1

 .حلفالتاكون اإلقامة فيها من أجل األعمال و توفر خدمات احتضان املؤمترات، ت:الفنادق التجارية -

 .توفر خدمات اإليواء فقط وغالبا تكون صغرية احلجم وتكون مملوكة لشخص واحد:فنادق اإلقامة -

 .اهلدف منها إيواء الشباب الراغب يف السفر مقابل أجر منخفض عن الفنادق :بيوت الشباب -

هي فنادق فاخرة غالبا تكون مخس جنوم وحتتوي على آخر تكنولوجيات اخلدمات : مقامرةفنادق ال -

 ...نت علمية أو رياضية أو ثقافيةالفندقية وتكون مكان عقد املؤمترات املهمة واملسابقات العاملية سواء كا

 .هي كما ذكرناها سابقا مركبات لعدة فنادق وشقق فردية :المنتجعات -

 :هي عبارة عن فنادق غري ثابتة بل تتحرك دون أن ينزعج املقيم بذلك وهي أنواع :ركةالفنادق المتح -

 .ويقصد �ا الغرف املوجودة بالقطارات :الفنادق البرية المتحركة -

 .ويقصد �ا الطائرات اليت حتتوي على غرف النوم وقاعات االجتماعات :الفنادق الطائرة -

 ويقصد �ا البواخر اليت حتتوي على خدمات فندقية  :الفنادق العائمة -

 .وهي انتشرت مؤخرا وهي عبارة عن فنادق تقدم خدمات الرعاية الصحية: الفنادق العالجية -

 .و تكون جمهزة بكل ما حيتاجه الرياضي وغالبا تكون جبانب املالعب الرياضية :الفنادق الرياضية -

ترب هذا املعيار األكثر شيوعا يف تصنيف الفنادق حيث جند يع: تصنيف على أساس عدد النجوم4.2.1

 :هي مخسة تصنيفات

خدمات راقية وتعمل على تلبية مجيع رغبات الزبون أما األسعار تكون تقدم :فنادق خمسة نجوم -

 .مرتفعة نظرا جلودة خدما�ا الفندقية

نوعا ما عن خدمات فنادق تقدم خدمات متنوعة وذات جودة لكنها تكون أقل : فنادق أربعة نجوم -

 .مخسة جنوم أما األسعار تكون أيضا أقل
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 .هي فنادق تقدم خدمات تكون أقل كما ونوعا من املوجود يف فنادق أربعة جنوم :فنادق ثالث نجوم -

 .هي فنادق تقدم خدمات حمدودة وبسيطة وذات أسعار منخفضة :فنادق نجمتين -

 .ية تقدم خدمات متواضعة وتطبق أسعار منخفضةتوجد يف مناطق شعب :فنادق نجمة واحدة -

  األهمية االقتصادية واالجتماعية للخدمات الفندقية6.1

تكمن األمهية االقتصادية لفندق يف العملية التشيلية اليت تبدأ من اقتناء املواد األولية اليت حيتاجها الفندق 

وبالتايل تنشيط سوق السلع االستهالكية مث تأيت مرحلة إنتاج اخلدمة اليت تتم عن طريق  ،يف إنتاج خدماته

األجور اليت بدورها يتم إما توجيهها د العاملة وامتصاص البطالة ودفع العاملني وبالتايل توظيف الي

اخلدمات الفندقية  لالستهالك أو االدخار مث تأيت املرحلة األخرية وهي تلقي املستحقات املرتتبة عن تقدمي

للزبائن حيث متثل هذه املستحقات إيرادات الفندق وأحيانا تكون بالعملة الصعبة مما يساهم يف رفع 

اإلدارة الفندقية بدفع االلتزامات الضريبية تقوم ومن خالل هذه اإليرادات ، نسبتها يف االقتصاد الوطين

 .)43، صفحة 2006الطائي، (دقيةواجلزء منها يذهب إىل االستثمار وتطوير اخلدمات الفن

أما األمهية االجتماعية فتتمثل يف تعزيز الروابط االجتماعية اليت تنتج من خالل االحتكاك املباشر 

بني العاملني والزبائن من جهة ومن جهة أخرى بني الزبائن أنفسهم خاصة إذا كانوا من بلدان خمتلفة 

ئص كل دولة من طرف حيث جند تعدد الثقافات والعادات والتقاليد فيصبح هناك نوع من التعريف خبصا

مواطنيها النزالء بالفنادق وخلق الصداقات والعالقات بني الزبائن واليت تدفع �م إىل حب اكتشاف بلد 

 .)44، صفحة 2006الطائي، (الصديق املتعرف به وبالتايل تنشيط احلركة السياحية 

  واألداء السياحي الفندقية اتالخدم. 2

عرفت على أ�ا مزيج لعناصر مادية تتمثل يف املأكوالت واملشروبات : مفهوم الخدمة الفندقية 1.2

وتعرف أيضا على .(Huffadine.M, 1993, p. 207)وعناصر غري مادية تتمثل يف الراحة واملتعة واألمان

تقدميها بشكل منفصل وتوفر إشباع لرغبات وحاجات الضيوف، أ�ا األنشطة غري املادية واليت ميكن 

، 2007الروسان، (وليست بالضرورة أن ترتبط مع بيع منتج آخر وعند تقدمي اخلدمة لو يتطلب نقل امللكية
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ذ مبا حيب وما هي عبارة عن جمموعة من اخلدمات جتعل إقامة الزبون مرحية من خالل األخ، ف)4صفحة 

يكره الزبائن وأفضلية الذوق لديهم إزاء خلفية األسعار املتغرية، باإلضافة إىل ذلك جند األزياء، الثقافة، 

، صفحة 2005نبعة، (احلضارة واالعتبارات اإلقليمية تعترب مهمة هي األخرى يف صنع املنتوج الفندقي

  :ايل يوضح العناصر املادية والغري مادية للخدمة الفندقيةوالشكل املو  )171

  الخدمة في المؤسسة الفندقية/مزيج السلعة ):01(الشكل رقم 

  

  

  

  

  57، ص2006، 1محيد عبد النيب الطائي، مدخل إىل إدارة الفنادق، مؤسسة الوراق األردن، ط :المصدر

  خصائص الخدمات الفندقية2.2

، 2010حافظ، (هناك جمموعة من اخلصائص اليت متيز اخلدمات الفندقية نذك منها ما يلي

  :)26- 27الصفحات 

الفندقية هي خدمات هالكة وغري قابلة للتخزين فمثال يف حالة بقاء غرفة فارغة ال ميكن اخلدمات  -

ختزين خدما�ا لليوم املوايل وبالتاي تسبب خسارة للفندق ال ميكن تعويضها أل�ا تتطلب تكاليف 

 .جاهزيتها ألي مطلب حمتمل

حتس أو تذاق أو تلمس قبل أن  اخلدمات الفندقية حتتوي على خدمات غري ملموسة ألنه ال ميكن أن -

 .تتم عملية شرائها

حيث ختتلف اخلدمات املقدمة من ) غري متجانسة(اخلدمات الفندقية هي خدمات متغايرة اخلواص  -

زبون إىل آخر حسب أداء املوظفني فأحيانا تقدم خدمات باملستوى املطلوب لزبون معني بينما تقدم لزبون 

 .ب قد ترتبط مبقدم اخلدمة أو ترتبط بالفندق ككلآخر مبستوى جودة أقل لعدة أسبا

 ملموس غري ملموس

الديكورات، األثاث  

 املأكوالت واملشروبات

اجلو العام، الرفاهية، االيواء، 

 الصورة، مستوى اخلدمة،

خدمة/ مزيج سلعة   
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اخلدمات الفندقية ال ميكن نقلها حيث يتوجب على الزبون االنتقال إىل موقع تقدمي اخلدمة فمثال  -

 .لالستفادة من اإليواء جيب التنقل إىل الفندق

ب أن يكون هناك اخلدمات الفندقية هي عالقة ثنائية تفاعلية بني مقدمي اخلدمات والزبائن حيث جي -

 .تالقي بني الطرفني يف املكان والزمان

  جودة الخدمات الفندقية3.2

جودة اخلدمات الفندقية تعترب إحدى العوامل الرئيسية يف الصناعة الفندقية أل�ا تتعلق بتحقيق 

ت رغبات ومتطلبات الزبائن خاصة يف ظل تزايد حدة املنافسة بني الفنادق وترتكز فلسفة جودة اخلدما

على كيفية تلبية رغبات الزبون ومتطلباته املتغرية مع حتمية مشاركة مجيع العاملني بصورة متكاملة وفعالة يف 

  .أداء أنشطة وعمليات املنظمة الفندقية للوصول إىل حتقيق رضا ووالء الزبائن واالستجابة إىل توقعا�م

صفات اليت جيب أن تتصف �ا تعرف جودة اخلدمات الفندقية على أ�ا جمموعة من اخلواص وال

، فهي )19 ، صفحة1998بشري، (اخلدمات الفندقية املقدمة للزبون واليت تليب متطلبا�م وتفوق توقعا�م

متثل االستجابة لتوقعات النزالء للخدمات الفندقية إحدى االهتمامات الرئيسة يف إدارة الفنادق ألن 

توقعات اخلدمة  losionتضييق مفهوم جودة اخلدمة الفندقية يرتبط بتلبية توقعات الزبائن ولقد صنف 

  :)26، صفحة 2009عباس، (الفندقية إىل ثالث مستويات

تتمثل عموما يف خدمات االستقبال مثل تسجيل النزالء عند وصوهلم، إعطائهم : اخلدمات الضرورية -

 .إخل وهذه خدمات يعتقد النزالء توفرها....املعلومات الضرورية عن خدمات الفندق

اخلدمة، العامل هي اخلدمات اليت يتوقع النزالء بالفندق أداءها من طرف مقدم : اخلدمات املتوقعة -

 .استعمال التكنولوجيات احلديثة ،: خلق امليزة التنافسية ومثال هذه اخلدمات هااألساسي في

وهي تلك اخلدمات اليت يغب النزالء يف توفرها واليت متثل الدافع ): املرغوب فيها(اخلدمات االختيارية  -

 .التنافسية وتعزز احلصة السوقية للفندق األساسي يف والئهم للفندق كما أ�ا أيضا تساعد يف خلق امليزة
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أما إدراك النزيل جلودة اخلدمة الفندقية يكون بعد عدة تعامالت مع مقدم اخلدمة خالل فرتة من  

  :)27، صفحة 2009عباس، (الوقت وميكن توضيح هذا من خالل ثالث مراحل هي

يكون للزبون معلومات عن اخلدمات الفندقية : الفندقية قبل احلصول عليهاإدراك النزيل جلودة اخلدمة  -

، حيث تتيح هذه الوسائل للزبون تعملها هذا األخري لفندق ما عرب العديد من الوسائل الرتوجيية اليت يس

 .احملتمل إدراك أويل للخدمات الفندقية املقدمة وتساهم يف رسم صورة عنها وبناء توقعات

عند دخول الزبون إىل الفندق ويتعامل مباشرة مع  :النزيل جلودة اخلدمة الفندقية أثناء استهالكهاإدراك  -

التداخل ( ، فيعترب التعامل املباشرابق توقعاته مع اخلدمات املتوفرةموظفي االستقبال يكون لديه شعور بتط

 .وكسب ثقته أساس جودة اخلدمة الفندقية ألنه له تأثري مهم على رضا الزبون) البشري

بعد انتهاء فرتة إقامة النزيل بالفندق تكون لديه :إدراك الضيف جلودة اخلدمة الفندقية بعد استهالكها -

صورة متضحة عن جودة اخلدمة الفندقية ويكون لديه إما الشعور بالرضا أو عدم الرضا عنها وبالتايل ميكن 

ال وحىت التأثري على سلوك اآلخرين من خالل  له اختاذ القرار بإعادة زيارة هذا الفندق مرة أخرى أو

إعطائهم انطباعا جيدا عن خدمات الفندق أو انطباع سيئ، وبالتايل عن املنظمات الفندقية االلتزام اجلاد 

جبودة اخلدمة الفندقية أثناء تقدمي والعمل على التحسني املستمر هلا عرب معاجلة األخطاء واالحنرافات 

  .بصورة مستمرة

  العرض والطلب السياحي4.2

يتمثل العرض السياحي يف كل ما متلكه الدول من مقومات جذب سياحي من موارد طبيعية، 

صناعية، تارخيية، حضارية وثقافية إضافة إىل ذلك اخلدمات السياحية أما الطلب السياحي هو الطلب 

  .على املنتوج السياحي ومدى الرغبة يف استهالك اخلدمات السياحية

وهو كل ما تقده املنظمات السياحية إىل سياحها الفعليني أو احملتملني من : العرض السياحي .1.4.2

إخل ويتصف مبجموعة ...خدمات سياحية مدعومة مبقومات اجلذب سواء كانت طبيعية، تارخيية، حضارية

 :)132، صفحة 2007السميع، (من اخلصائص أمهها

 العرض السياحي عرب السلعة اليت ميكن تعديلها بسهولة مبا يتالءم وأذواق املستهلكني :المرونةقلة  -



  

 .كبير هادية.دبنية صبرينة،  .د  ،بطيب عبد الوهاب. د.ط

182 

وتغري احتياجا�م، أما العرض السياحي ال ميكن تغري مكوناته بسهولة إال خدمة السياحة اليت ميكن 

 .تطويرها وتعديلها حسب ميول الزبائن

العرض السياحي كما ذكر له عدة مكونات ختتلف عن بعضها البعض  :استقالل العناصر المكونة له -

  .ومستقلة فمثال املقومات الطبيعية مستقلة عن مقومات البىن التحتية ومستقلة عن اخلدمات السياحية

 يتطلب من املستهلكني السياحيني التنقل إىل أماكن وجود املنتوج :استخدامه في أماكن وجوده -

إىل مكان تواجد املستهلك  إنتاجهانه عكس السلع اليت ميكن نقلها من مكان السياحي لالستفادة م

 .النظر عن املسافة واملكان ضغب

يتميز السوق السياحي بتنوع رغبات طاليب اخلدمات السياحية  :خضوع العرض السياحي للمنافسة -

وتنوع الدول املصدرة للخدمات السياحية مما خيلق تنافسية بني منتجي وعارضي اخلدمات السياحية يف 

 .تقدمي عروضهم مما يتطلب استخدام تقنيات التسويق يف الرتويج هلا

لشراء منتج سياحي معني أو زيارة منطقة  هو عبارة عن توجهات السائحني: الطلب السياحي2.4.2

قابل  الذي ي مرتقبحويعرف أيضا على أنه سوق سيا. سواء كانت يف نفس بلدا�م أو بلدان أخرى

للتحريك والتنشيط من طرف مجيع الدول السياحية يف خمتلف دول العامل للوصول إىل استيعابه وتلقي 

 : )104-105، الصفحات 2007السميع، (ة أنواعاحلركة السياحية الواردة منه وينقسم إىل ثالث

ويقصد به إمجايل الطلب على اخلدمات السياحية بغض النظر عن النوع،  :الطلب السياحي العام -

 .الوقت واملكان

ويقصد به طلب منتوج سياحي معني حسب ما حيتاجه السائح شخصيا  :الطلب السياحي الخاص -

 .حسب ميوله ورغباته

ويقصد به اخلدمات السياحية املكملة ملنتوج سياحي معني حيث تتجه   :السياحي المشتقالطلب  -

كثري من الدول العارضة للخدمات السياحية إىل حتويل كل طلب سياحي خاص إىل طلب سياحي عام 

 .عالية نشاطها السياحيلتزيد من ف
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  :)113، صفحة 2007السميع، (: كما مير الطلب السياحي بأربعة مراحل وهي

وهي مرحلة البداية اجتاه احلركة السياحية واليت تتطلب أنشطة تسويقية مكثفة  :مرحلة االنتعاش-

 .باستخدام وسائل تروجيية ودعائية

 .وهي مرحلة ازدهار الطلب السياحي حيث يصل ملستويات منو كبرية ومتزايدة :الرواجمرحلة  -

حيث يبدأ الطلب السياحي يف تراجع واخنفاض نتيجة عدم التوسع يف األنشطة  :مرحلة الكساد -

 .السياحية وتطويرها

ق بالبيئة اخلارجية وفيها يتميز الطلب السياحي بالتوقف واجلمود بسبب عدة عوامل تتعل :مرحلة الركود -

  .أو الداخلية للمنظمات السياحية

  األداء السياحي5.2

مرتبط بعدة أبعاد من خالهلا يتم معرفة مدى مطابقة األهداف املرسومة مع النتائج احملققة وهو 

ضعف الومدى وجود احنرافات سواء كانت مقبولة أو غري مقبولة حىت يتسىن ملتخذ القرار معرفة نقاط قوة و 

  :)148-149، الصفحات 2018وفاء، السبيت، و بوروبة، (املنظمة الفندقية وتتمثل هذه املؤشرات يف

 :ويتعلق بعدة عناصر هي :المؤشر المالي1.5.2

 .املصاريف وتكاليف القطاع السياحي -.اإليرادات السياحية -

 .نسبة تشغيل اليد العاملة املباشرة وغري املباشرة - .احمللي واإلمجايل نسبة مداخيل السياحة يف اإلنتاج -

 .حجم االستثمارات احمللية واألجنبية -

الصناعة الفندقية مرتبطة ارتباطا وثيقا برضا الزبائن ): النزالء والسياح(عدد الزبائن  مؤشر 2.5.2

ضاء العمالء وجذب أكرب عدد، عامل جناح ووالئهم اجتاه اخلدمات الفندقية املقدمة هلم، على هذا يعد إر 

النشاط السياحي بصفة عامة ومىت كان عدد النزالء والسياح مرتفع كان جناح املنظمات الفندقية مرتفعا 

 :وهذا يرتبط بعدة عوامل هي

 .جودة اخلدمة الفندقية -.إرضاء الزبائن ومدى والئهم -

 .كاوى الزبائنمدى االستجابة لش -.تقدمي منتجات جديدة ومبتكرة -
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 .خلق ميزات تنافسية -.توفري كل وسائل الراحة والرتفيه -

 .طرح أسعار مدروسة بدقة -

ويقصد به مجيع العمليات واألنشطة املتعلقة بإنتاج اخلدمة الفندقية  :العمليات الداخليةمؤشر  3.5.2

واليت من خالهلا يتم مقابلة رغبات واحتياجات الزبائن من جهة والوصول إىل حتقيق أكرب عدد من 

 .األهداف املسطرة من طرف اإلدارة العليا للفندق من جهة أخرى

بتنمية مهارات العاملني تطوير كفاءا�م عرب برامج يرتبط هذا املؤشر : الموارد البشريةمؤشر  4.5.2

 .تدريبية متواصلة حىت يتسىن هلم التحكم اجليد يف الوظائف املسندة هلم

أصبح الُبعد البيئي من أهم األبعاد يف االقتصاد بصفة عامة حيث أصبح الشغل  :البيئي مؤشر 4.5.2

الشاغل للدول هو الوصول إىل حتقيق التنمية املستدامة عرب تبين جمموعة من السياسات كفلسفة االقتصاد 

  . األخضر وباملقابل ظهرت مجعيات وقوى تنادي حبماية البيئة وظهر ما يسمى باملستهلك األخضر

  )العربية المتحدة اإلمارات(دراسة حالة إمارة أبو ظبي  .3

العربية املتحدة من الدول العامل اليت تعرف رواجا سياحيا كبريا، جغرافيا تقع يف  اإلماراتتعد دولة 

إمارة عجمان، : اجلهة الشرقية لشبه اجلزيرة العربية مطلة على اخلليج العريب وتتكون من سبع إمارات هي

  .، إمارة الفجرية، إمارة ديب، إمارة أم القوين، إمارة الشارقة، إمارة رأس اخليمةإمارة أبو ظيب

ومتثل  1761أسست سنة العربية املتحدة اإلماراتتشكل إمارة أبو ظيب إحدى أهم املناطق يف 

من املساحة اإلمجالية لدولة اإلمارات  %84بنسبة  ²كم  67340اجلزء األكرب فيها حيث تبلغ مساحتها 

، تزخر أبو )2019مساملة، (كلم وتعترب األوىل أيضا من حيث تعداد السكان  700مع خط ساحلي طوله 

ظيب مبجموعة من املقومات السياحية ملا حتتويه من مزيج بني األماكن الطبيعية اجلميلة واهلندسة املعمارية 

على . احلديثة واملعاصرة وكذلك مرافق فندقية وترفيهية متطورة تقدم خدمات فندقية راقية وذات جودة عالية

له دور حموري يف عملية التنمية ورفع مداخيل العملة هذا اجتهت إمارة أبو ظيب اىل القطاع السياحي ملا 

الصعبة يف سياق تنويع االقتصاد واخلروج من قوقعة احملروقات، فكان االهتمام بإنشاء بنية حتتية متطورة يف 
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إخل كما ...مجيع ا�االت احليوية كالنقل واملواصالت، املطارات، املوانئ، الفنادق، املراكز املالية والتجارية

  .جتلب الزوار وجتعل إقامتهم مرحية وممتعة أنتهجت كل السبل اليت من شا�ا ان

 إنشاءاملرافق الفندقية جوهر اهتمام السلطات بإمارة أبو ظيب للنهوض بالقطاع السياحي، فتم  إنشاءاحتل 

ة التحتية اليت تزخر العديد من الفنادق خمتلفة التصنيف تزامننا مع النهضة العمرانية اليت باشر�ا اإلمارة والبني

�ا حيث احتلت املرتبة الثالثة عامليا من حيث مؤشر جودة البنية التحتية وفقا لتقرير التنافسية الدويل 

، كما قامت بوضع كل )wikipedia ،2019(2015الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي عام 

ألجانب لبناء وتشيد أفخم الفنادق و املنتجعات مبختلف أنواعها التسهيالت للمستثمرين خاصة منهم ا

 إمارة أنيتبني لنا  أدناهللرفع من الطاقة االستيعابية وجما�ة التدفقات السياحية، من خالل اجلدول املوضح 

فندق داخل حيز اخلدمة مبختلف التصنيفات خالل الربع األول لسنة  169 إنشاء إىلأبو ظيب  وصلت 

فندق  46 إىلجنوم إضافة  3 إىل 1فندق من  33جنوم و 4فندق  37جنوم و5فندق  53من بينها  2019

 .على شكل شقق فندقية، مع توفرها جلميع اخلدمات املتطورة و احلديثة يف ا�ال الفندقي

  2019عدد الفنادق حسب تصنيف الفنادق يف إمارة أبو ظيب خالل الربع األول لسنة  ):01(جدول رقم 

  

  

  

  

  

تصنع مكانا هلا على اخلارطة السياحية العاملية حيث أصبحت من  أناستطاعت إمارة أبو ظيب 

اإلمارة  أنأفضل الوجهات السياحية و أشهرها عربيا و عامليا، من خالل اجلدول املوضح أدناه نالحظ 

مقارنة بالربع األول % 9,63بنسبة زيادة تقدر بـ  2019زائر خالل الربع األول لسنة 1291482استقبلت 

واالعتماد على تقنيات اجلذب خاصة يف احلقل  اإلمارةبفضل البنية السياحية اليت تزخر �ا ، ف2018لسنة 

حتفز  أناستطاعت  اإلمارةمكاتب يف اخلارج تروج للسياحة يف  إنشاء التسويقي بإطالق محالت تروجيية و

  المجموع  نجوم 5  نجوم 4  نجوم 3-1  الشقق الفندقية  

  169  53  37  33  46  عدد الفنادق

  33000  14900  7800  4600  5700  عدد الغرف

   2019التقرير أداء املنشآت الفندقية يف أبو ظيب خالل الربع األول لسنة  :المصدر
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األسواق املصدرة وخمتلف شرائح الزوار، كذلك اعتمدت على وضع كل التسهيالت للحصول على 

  .العديد من الدول من تأشرية الدخول وإعفاءالتأشريات مبختلف أنواعها 

  2019األداء حسب املنطقة يف إمارة أبو ظيب خالل الربع األول لسنة ): 02(جدول رقم 

   2019الفندقية يف أبو ظيب خالل الربع األول لسنة  املنشآتالتقرير أداء  :المصدر

 وال تزال اجلهود متواصلة يف تشيد وإجناز الفنادق نظرا الرتفاع الطلب السياحي فبلغت نسبةهذا 

             حيث زيادة تقدر%  66,33نسبة 2019بناء فنادق خالل الربع األول لسنة  األشغالتقدم 

ة باأليام عرفا متوسط فرتة اإلقامة الفندقي أنمقارنة بالربع األول لسنة املاضية كما نالحظ % 4,63بـ 

مقارنة بالربع األول % 4,3مع زيادة تقدر بـ 2019خالل الربع األول لسنة   2,33ارتفاعا أيضا حيث بلغ 

لسنة املاضية هذا يعكس زيادة الرغبة يف اإلقامة لدى نزالء نتيجة لتلقيهم خلدمات فندقية تليب رغبا�م 

مقارنة بالربع األول %9,23نسبة زيادة تقدر بـ درهم مع  514,66واحتياجا�م، وعرف متوسط سعر الغرفة

  .للسنة املاضية سببها زيادة تكلفة التشغيل

تعددت أسباب اإلقامة واختلف اهلدف من الزيارة بالنسبة للنزالء وكانت أهم هذه األسباب هي 

يف  وىلاألاخل، فحسب الشكل املوايل النسبة ... الرتفيه، األعمال، االجتماعات واملؤمترات واملعارض

مث تأيت        %29ألعمال يف املرتبة الثانية بنسبة مث تأيت ا %51تصنيف اهلدف من الزيارة تعود للرتفيه بنسبة 

  %5وتليها اإلقامة ألهداف أخري بنسبة  %11االجتماعات واملؤمترات واملعارض يف املرتبة الثالثة بنسبة 

  .%4وتأيت زيارة األهل ويف املرتبة األخرية بنسبة 

  المجموع  منطقة الظفرة  منطقة العین  مدینة أبو ظبي  

نسبة   العدد الفعلي  مؤشرات األداء
التغیر 

مقارنة 
2018  

العدد 
  الفعلي

نسبة 
التغیر 

مقارنة 
2018  

العدد 
  الفعلي

نسبة 
التغیر 

مقارنة 
2018  

نسبة   العدد الفعلي
التغیر 

مقارنة 
2018  

  9,63%  1291482  8 %  37722  19,8%  132751  %1,1 1121009  النزالء

  %4,36 % 3366,  %1,1  %50  %11,5  %68  %0,5  %81  نسبة األشغال

متوسط فترة اإلقامة 
  باألیام

2,8  2,8%  2  2,5%  2,2  7,6%  2,33  4,30%  

متوسط سعر الغرفة 
  بدرھم

416  %16,09  296  0,9%  832  10,7

%  

514,66  9,23%  
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  2019اهلدف من زيارة إمارة أبو ظيب من طرف النزالء خالل الربع األول لسنة): 02(الشكل رقم 

   2019الفندقية يف أبو ظيب خالل الربع األول لسنة  املنشآتالتقرير أداء  :المصدر

منوا يف عدد النزالء مقارنة مع نفس الفرتة  2019جنوم خالل الربع األول من سنة  5سجلت فنادق 

نزيل وهذا تزامننا مع زيادة عدد هذه الفنادق كما ا�ا  57600 إىلوصل عدهم  أينلسنة املاضية 

استحوذت على العدد األكرب من عدد النزالء عموما، من خالل الشكل املوايل نالحظ ان عدد النزالء له 

كلما كان تصنيف مرتفعا كان عدد النزالء مرتفع أيضا والعكس   عالقة طردية مع تصنيف الفنادق حبيث

 هناك طلب مرتفع على الفنادق الفاخرة واليت تقدم خدمات فندقية راقية أنصحيح، وهذا يعين لنا 

  . ومتطورة تتيح للزيل الشعور بالراحة واملتعة

  2019عدد النزالء بأالف حسب تصنيف الفنادق يف إمارة أبو ظيب خالل الربع األول لسنة  ):03(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

   2019الفندقية يف أبو ظيب خالل الربع األول لسنة  املنشآتالتقرير أداء  :المصدر

القطاع السياحي من أهم القطاعات يف اقتصاد أبو ظيب ملا له دور يف تنشيط القطاعات األخرى 

إيرادات الفنادق يف إمارة أبو  أنيتبني لنا  أدناهارتفعا ملحوظا، من خالل اجلدول املوضح  اداتهإر وعرف 

 24,5بـ حيث عرفت زيادة تقدر 2019مليون درهم خالل الربع األول لسنة  1725 إىلظيب وصلت 
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مليون  972مقارنة بنفس الفرتة للسنة املاضية، تعلقت هذه اإليرادات خبدمة الغرف واليت بلغت إيرادا�ا %

 166مليون درهم وبلغت إيرادات خدمات أخرى  587درهم مث تليها إيرادات املأكوالت واملشروبات 

  .مليون درهم

  2019خالل الربع األول لسنة  إيرادات الفنادق حسب اخلدمة يف إمارة أبو ظيب ):03(الجدول رقم 

   2019الفندقية يف أبو ظيب خالل الربع األول لسنة  املنشآتالتقرير أداء  :المصدر

هذه . زيادة نسبة اشتغال الفنادق إىلزيادة عدد النزالء مما أدى  إىلهذا التطور يف اإليرادات راجع 

املؤشرات جاءت نتيجة اجلهود املبذولة من طرف اهليئات السياحية إمارة أبو ظيب يف سياق الرتويج 

للسياحة وتنظيم عدة مهرجاناه ومعارض دولية كذلك استهداف أسواق مصدرة للسياح اليت تعرف 

 هلم كل متطلبات الراحة واالستجمام وتنويع مستويات دخل مرتفعة واملعروفة باإلنفاق السياحي بتوفري

  . اخليارات واخلدمات الفندقية وعموما العمل على كل ما ينشط احلركة السياحية

  :جمموعة من االستنتاجات هي إىلخلصت دراستنا : االستنتاجات

 .القطاعات احليوية يف االقتصاد ودافع مهم ملعدل النمو االقتصادي إحدىيشكل القطاع السياحي  -

 .تعترب الصناعة الفندقية احملور األساسي الذي ترتكز عليه السياحة -

 .اخل... تقدم الفنادق خدمات متنوعة ومتكاملة كاإلقامة، اإلطعام، الرتفيه -

 .خلدمات الفندقية وتنوعهاجناح الصناعة الفندقية وحتقيق رضا الزبائن مرهون جبودة ا -

متتلك أبو ظيب جمموعة من املقومات السياحية كاألماكن الطبيعية، بنية حتتية، فنادق، مراكز تسوق،  -

 .اخل جتعلها مكان جذب سياحي بامتياز... مهرجانات

  نسبة التغير مقارنة بالسنة الماضية  اإليرادات  الخدمة

  %24,5  ملیون درھم 972  الغرف

  %10,40  ملیون درھم 587  المأكوالت والمشروبات

  %4,20  ملیون درھم 166  غيرها

  %13,03  ملیون درھم 1725  مجموع
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 .تبنت أبو ظيب �ج تنويع مواردها االقتصادية عرب التعويل على القطاع السياحي -

 37جنوم و 5 فندق 53فندق منها  169 إىل 2019ادق اليت تشتغل يف أبو ظيب سنة وصل عدد الفن -

 .جنوم هذا يعكس االهتمام البالغ باملرافق الفندقية باعتبارها ركيزة النشاط السياحي 4فندق 

يدل على  ما2019نزيل خالل الربع األول من سنة  1291482بلغ عدد نزالء الفنادق يف أبو ظيب  -

 .اعتبارها من أهم الوجهات السياحية يف العامل ويؤكد لنا أمهية املرافق الفندقية يف حتسني األداء السياحي

جنوم احلصة األكرب من حيث عدد النزالء نظري اخلدمات الفندقية اليت تقدمها واملتميزة  5حتتل فنادق  -

 .جبودة عالية

هذا  2019خالل الربع األول من سنة  إمارايتمليون درهم  1725بلغت مداخيل الفنادق يف أبو ظيب  -

 .يعكس لنا أمهية املرافق الفندقية يف ناتج الوطين احمللي وحتسني األداء السياحي أيضا

  التوصيات

 .العمل على حتسني املستمر للخدمات الفندقية وتكيفها وفقا لرغبات الزبائن وميوال�م -

 .لزيادة احلصة السوقية وتعزيز القدرة التنافسية التقييم الدوري ألداء الفنادق -

 .ربط اخلدمات الفندقية بتكنولوجيات احلديثة اليت تتيح للزبائن سهولة احلصول عليها -

 -االهتمام بتكوين وتدريب املستمرين للعنصر البشري ألنه اجلزء األساسي يف حتقيق جودة اخلدمة  -

 .نحتقيق رضا الزبائ إىلالفندقية والوصول 

 .االعتماد على مزيج تروجيي فعال خاصة يف األسواق املصدرة للسياح لتحفيز الطلب السياحي -

 .االعتماد على تقنيات التسويق احلديثة يف تقدمي املنتجات السياحية -

 .تنويع أمناط السياحة جلذب أكرب عدد من السياح -
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The impact of economic variables on tourism investment in Algeria 

during the period 1994-2018  
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 :ملخص

�دف هذه الدراسة إىل قياس أثر بعض املتغريات االقتصادية على االستثمار السياحي يف اجلزائر 

 االحندار املتعدد وطريقة ، وذلك بتطبيق2018- 1994يف اجلزائر باالعتماد على بيانات سنوية للفرتة 

  . )OLS(املربعات الصغرى العادية 

بني االئتمان املقدم إىل القطاع اخلاص واالستثمار عكسية  أثرتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة 

واالستثمار  إمجايل تكوين رأس املال الثابتإجيابية بني  أثركما أظهرت النتائج وجود عالقة . السياحي

 .ةيف اجلزائر خالل الفرتة حمل الدراس السياحي

  ).OLS(، طريقة املربعات الصغرى العادية العوامل االقتصاديةاالستثمار، ، السياحة: كلمات مفتاحية

  .JEL:Z32 ،E22 ،E60 ،C13اتتصنيف

Abstract: 

This study aims to measure the effect of some economic variables on 

tourism investment in Algeria in Algeria, based on annual data for the 

                                           
  aziza51amroune@hotmail.com: يميل، اإلعمرون عزيزة: المؤلف المرسل 1 
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period 1994-2018, by applying the multiple regression and the regular least 

squares method (OLS).  

the study found an adverse effect relationship between credit to the 

private sector and tourism investment. The results also showed a positive 

impact relationship between the total fixed capital formation and tourism 

investment in Algeria during the period under consideration. 

Keywords: Tourism, Investment, Economic Factors, the OLS method. 

JEL Classification Codes:Z32, E22, E60, C13. 

  :مقدمة.1

تعترب السياحة من أهم القطاعات املنتجة اليت هلا دور يف حتريك عجلة التنمية االقتصادية املستدامة 

دول العامل على حتسني مناخ جذب الرتباطها بعدد كبري من مكونات النمو االقتصادي، حبيث تعكف 

ان ملا له من إيرادات  االستثمارات إىل هذا القطاع احليوي، الذي يعترب مصدر الدخل األول يف بعض البلد

إىل حتسني فرص تسعى اجلزائر على غرار دول العامل كبرية تنتجها الصناعة السياحية مبختلف أنواعها، و 

ثقافية (غري مادية و  )طبيعية(مادية االستثمار يف هذا القطاع بطرق شىت، فنظرا ملا متتلكه اجلزائر من ثروات 

 ، إال أن االستثمار السياحي ال يرقى إىل املكانة املناسبةمتكناها من صناعة سياحية متميزة )وحضارية

  ، بسبب ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية وحىت امنية يف بعض الفرتات، ويعترب من القطاعات اهلامشية

  شكاليةاإل 1.1

حبتمية تنويع اقتصادها، نتيجة اخنفاض أسعار للحكومة اجلزائرية وعي التام اليف مسعى جيسد 

يف األسواق العاملية وتعرضه لتقلبات، أدى إىل تقليص إيرادات ميزانية الدولة، كل هذه العوامل  البرتول

ألزمت احلكومة على االهتمام باالستثمار خارج القطاع النفطي، من خالل تذليل املعوقات وحتسني مناخ 

  .االستثمار بصفة عامة واالستثمار يف جمال السياحة بصفة خاصة

  :ا سبق تربز معامل إشكالية دراستنا يف التساؤل الرئيسي التايلبناء على م     

الستثمار السياحي في الجزائر خالل الفترة لالمحددة ما هي أبرز العوامل االقتصادية

  ؟1994-2018
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  الفرضيات 2.1

  :التالية اتمت صياغة الفرضيلإلجابة على اإلشكالية 

 ؛احلكومي على االستثمار السياحي إلنفاقإجيايب ل يوجد تأثري -

  ؛الناتج احمللي على االستثمار السياحي مجايلإجيايب إل يوجد تأثري -

  ؛على االستثمار السياحيسليب ألسعار البرتول  يوجد تأثري -

  ؛حتياطي الصرف على االستثمار السياحيإجيايب ال يوجد تأثري -

 .املقدم للقطاع اخلاص على االستثمار السياحي ئتمانالل إجيايب يوجد تأثري -

  أهداف الدراسة 3.1

�دف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على أبرز املتغريات االقتصادية اليت تؤثر على االستثمار 

السياحي، مع تبني حجم هذا األثر وتفسريه، وكذلك ملوائمة السياسات االقتصادية مبا يتماشى لتطوير 

  .باجلزائرقطاع السياحي 

  منهجية الدراسة 4.1

سعيا لإلجابة على اإلشكالية املطروحة سلفا مت تطبيق اختبار التكامل املشرتك ومنهجية املربعات 

حبيث مت اختيار هذه ، 2018-1994، باالعتماد على بيانات سنوية للفرتة )OLS(الصغرى العادية 

  .تثمار السياحيالفرتة نظرا لكو�ا أطول فرتة تتوفر فيها بيانات االس

  طار النظرياإل.2

  المحددات االقتصادية لالستثمار السياحي 1.2

، والسياحة واحدة لعجلة التنمية يف خمتلف القطاعات االقتصادية ساسييعترب االستثمار احملرك األ

السياحة وأسرعها منوا وتطورا يف الوقت احلايل على املستوى العاملي، حبيث يساهم قطاع القطاعات أم من 

  .)36، صفحة 2015الشعايف، اهلروط، و أبو قاعود، (من الناتج احمللي العاملي %15مبا نسبته 

يقصد باالستثمار السياحي خلق رأس مال أو سلع قادرة على انتاج سلع وخدمات يف جمال 

زايد و خويلدات، (االقتصاد لألغراض العامةالصناعة السياحية لتحقيق ربح عايل فضال عن تنمية 
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التنمية االستثمارية للسياحة واليت تليب "كما تعرفه املنظمة العاملية للسياحة بأنه   ،)128، صفحة 2018

متطلبات احتياجات السياح واملواقع املضيفة إىل جانب محاية وتوفري فرص للمستثمر بطريقة حتقق فيها 

قويزي و لزول، (نقال عن )19، صفحة 2008العاين، ("املسائل االقتصادية واالجتماعية والثقافية

شاهد و (ساس يف بناء سياحة متقدمةاالستثمار السياحي هو حجر األو�ذا فإن  ،)10، صفحة 2017

  .)25، صفحة 2016دفرور، 

سواء بصفة مباشرة أو  االستثمارالعوامل اليت تؤثر على  أبرز تعترب أحد االقتصادية املؤشراتإن 

كغريه من االستثمارات يف أي بنفس املؤشرات االقتصادية الكلية  ، فاالستثمار السياحي يتأثر غري مباشرة

  .قطاع

فاإلنفاق احلكومي يعترب مبلغ من املال تستعمله الدولة أو إحدى هيئا�ا الرمسية لتحقيق غرض 

، ميكن من )النظرة احلديثة(إجيايب ، بل هلا دور )النظرية الكالسيكية(عام، حبيث مل تعد النفقة حمايدة 

يعترب ، حبيث )547، صفحة 2014العربيد و وقاف، (أثار حمددة ثخالهلا حتقيق أهداف معينة وإحدا

من خالل زيادة األجور،  االنفاق احلكومي كأحد عناصر الطلب الكلي له دور فعال يف تنشيط االقتصاد

  .مما يؤدي إىل زيادة الطلب االستثماري عموما والسياحي خصوصا

H1 :يؤثر االنفاق احلكومي إجيابيا على االستثمار السياحي.  

تساعد السوق كبرية احلجم املستثمرين على االستفادة من وفورات احلجم، لذا يعد حجم  كما

السوق من احملددات الرئيسية اليت تؤثر على االستثمار بصفة عامة واالستثمار السياحي بصفة خاصة، 

، 2015الربيعي، (وعادة ما ميثل حجم السوق يف مناذج القياس االقتصادي مبتغري الناتج احمللي اإلمجايل

  .)116-115الصفحات 

H2 :االستثمار السياحيامجايل الناتج احمللي إجيابيا على  يؤثر.  

تعترب اجلباية البرتولية أحد أهم املوارد املالية للدول الغنية باملوارد الطبيعية، حبيث كلما زادت أسعار 

مما يزيد ميزانيتها وبذلك  زيادة اإليرادات يف هذه الدول علىالنفط يف األسواق العاملية يعترب مؤشر إجيايب 

" املرض اهلولندي"نظرية  ها باسمطرح مت لفكرةا هلذه إال أن هناك حجة مضادة ،يزيد جذب االستثمار
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كوردين وويري (Corden&Neary)مث مت اختبارها من قبل) 1977(ألول مرة بواسطة اإليكونومست 

نتيجة إما اكتشاف رئيسي أو ارتفاع (املفاجئة يف إيرادات النفط والغاز  حبيث أن الزيادة ،)1982(

على  السلع واخلدمات غري تنافسية سعر الصرف احلقيقي للبالد، مما جيعل تؤدي إىل رفع ).أسعار

، نتيجة لذلك يرتاجع (Rogmans & Ebbers, 2013, pp. 245-246)الصعيدين احمللي والدويل

  .االستثمار عموما واالستثمار السياحي خصوصا

H3 :سلبيا على االستثمار السياحي البرتولأسعار  تؤثر.  

الصرف الدولية من العمالت األجنبية من العوامل احملددة لثقة الدائنني يف  احتياطياتيعد ارتفاع 

كما   ،الدولة، كما أ�ا توفر مناخ من االطمئنان للمستثمرين وخاصة األجانب منهم يف جدوى االستثمار

، صفحة 2009زايري، (دخالت الضرورية لالستثماريضمن استخدام هذه االحتياطات يف استرياد امل

  .للنظام االقتصادييدعم االستقرار املايل أنه كما ،  )45

H4 :إجيابيا على االستثمار السياحي الصرف احتياطي يؤثر.  

من املعرف أن االقرتاض من البنوك حاجة ملحة ملعظم النشاطات االقتصادية، إذ قلما جند يف 

الواقع مشروعا استثماريا يعتمد يف نشاطاته على موارده املالية الذاتية، حىت أن البعض ذهب إىل وصف 

للنشاطات  االئتمان بأنه أساس أي حركة اقتصادية يف الواقع احلايل فهو املمول األساس والرئيس

الذي يرى بأن للمؤسسات املالية والنقدية دور هام يف  (Wai)االقتصادية، وهذا ما أكده سابقا واي 

 تالتنمية االقتصادية من خالل توجيه املدخرات إىل االستثمارات من جهة، ومن خالل تنوع االستثمارا

 .)287-286، الصفحات 2018امساعيل و وقاف، (من جهة أخرى

H5 : إجيابيا على االستثمار السياحي االئتمان املقدم للقطاع اخلاصيؤثر. 

  السابقة اتالدراس 2.2

�دف من خالل هذه الدراسة إىل معرفة العوامل االقتصادية املؤثرة على االستثمار السياحي يف 

  .الصلة مبوضوع الدراسة، والنموذج النظري للدراسةاجلزائر، يف هذا اجلزء سنعرض الدراسات السابقة ذات 
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دراسة العالقة السببية بني االستثمار السياحي والنمو "بعنوان  )2018(رمضاني و حراث دراسة 

من بني األهداف الرئيسية هلذه ، "Toda And Yamamotoالسياحي يف اجلزائر باالستعمال منهجية 

الناتج احمللي اخلام (بني االستثمار السياحي والنمو السياحي إجياد اجتاه العالقة السببية : الدراسة

هناك سببية أحادية االجتاه من االستثمار : ومن بني النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة. )السياحي

السياحي إىل اإلنتاج الداخلي اخلام السياحي وهذا داللة على تأثر النمو السياحي باالستثمار السياحي 

تأثري يف زيادة العائدات السياحية اليت تساهم يف زيادة الدخل القومي وحتسني ميزان املدفوعات  وكذلك له

  .وخلق فرص العمل اليت تساهم يف دعم الدخل السياحي

االستثمار السياحي حتليل الوضع الدويل وصعوبات "بعنوان )2018(دراسة زايد وخويلدات 

تقدمي الوضع العاملي لالستثمارات السياحية وتفري : دراسة، من بني األهداف الرئيسية هلذه ال"بيئية

ومن بني النتائج اليت توصلت إليها هذه . املعلومات حول التحديات اليت تواجه الصناعة السياحية

وتنشيط الدورة االقتصادية على الصناعة  انعكس معدالت الدخل اإلمجايل ونسب التوظيف: الدراسة

  .تعترب القطاع السياحي قطاعا هامشيا تمازالة ية إىل أن الدول النامالسياحية، كما توصلت الدراس

واقع وامكانيات االستثمار السياحي يف العراق دراسة حتليلية "بعنوان )2018(دراسة شعيبث 

توضيح العوامل اليت تساهم يف : ، من بني األهداف الرئيسية هلذه الدراسة")2015-2003(للمدة 

 صناعةالالسياحية، وكذلك االستثمار يف التجهيزات والتسهيالت ذات الصلة بإقامة املشاريع تشجيع 

ضعف االستقرار األمين وعدم وجود نظام : ومن بني النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة. سياحيةال

احصائي مما يؤثر سلبا على وضع اخلطط اإلمنائية وتفعيل دور هذا القطاع، باإلضافة إىل انعدام ثقافة 

  .الستثمار يف القطاع السياحيا

أثر االستثمار يف القطاع السياحي على بعض مؤشرات "بعنوان )2016(شويرب و تهتان دراسة 

التعرف على الدور التنموي  :من بني األهداف الرئيسية هلذه الدراسة"دراسة حتليلية: االقتصاد الوطين

لالستثمارات السياحية يف اجلزائر، وأثره على كل من الناتج احمللي االمجايل وميزان املدفوعات ومستوى 

، وكذلك االستثمار يف التجهيزات والتسهيالت ذات )2014-2005(خالل الفرتة املمتدة من  التشغيل
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ضعف مسامهة االستثمار : توصلت إليها هذه الدراسةومن بني النتائج اليت . الصلة بالصناعة السياحية

السياحي يف الناتج احمللي االمجايل، كما ويؤثر االستثمار السياحي سلبيًا على رصيد ميزان املدفوعات، يف 

  .حني يوفر االستثمار السياحي عدد معترب من مناصب الشغل خالل فرتة الدراسة

االنفاق احلكومي، (أما يف دراستنا سوف نقوم بدراسة أثر بعض املتغريات االقتصادية املختارة 

على االستثمار  )، سعر البرتولالصرفامجايل الناتج احمللي، االئتمان املقدم للقطاع اخلاص، احتياطي 

السياحي يف اجلزائر، مع تبني وحجم أثر العوامل االقتصادية ذات الداللة على االستثمار السياحي خالل 

  :يعرض النموذج النظري للبحث) 01(الشكل رقم ،و فرتة الدراسة

النموذج النظري للدراسة: 1الشكل   

 
 املتغريات االقتصادية 

 االنفاق احلكومي؛  

  احمللي؛امجايل الناتج  

 االئتمان املقدم للقطاع اخلاص؛  

  ؛الصرفاحتياطي  

 سعر البرتول.  

  

 االستثمار السياحي 

للقطاع  القيمة املالية للمشاريع االستثمارية

 السياحي

  .من إعداد الباحثني: المصدر

  لدراسةعينة وأدوات ا.3

  الدراسةعينة   1.3

على عدة مصادر للبيانات، بالنسبة لالستثمار السياحي فقد مت االعتماد  اعتمدنا يف دراستنا على

إىل غاية  1994خالل الفرتة املمتدة من  (APSI)الوكالة الوطنية لرتقية ودعم االستثمارات  بيانات

إىل غاية  2002لفرتة املمتدة من  )ANDI(الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ، وكذلك بيانات 2001
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أما بالنسبة للمتغريات االقتصادية فقد مت االعتماد على قاعدة بيانات البنك الدويل وكذلك ، 2018

  .(ONS)الديوان الوطين لإلحصائيات 

  إدارة البيانات 2.3

تتضمن املعلومات الكافية أي ال يوجد قيم مفقودة،  البيانات حمل الدراسة تبني أ�ابعد تشخيص 

يف كل  مشاهدة 25وبالتايل مل يتم حذف أي مشاهدة، من هذ املنطلق سنعتمد على عينة حجمها 

، إلجراء التحليل االحصائي هلذه )10(اصدار EVIEWS، كما سنستخدم الربنامج االحصائي متغري

  .العينة

  قياس المتغيرات 3.3

حبيث مت  ،)مستقلة(مفسرة متغريات  05و متغريات، منها متغري تابع 06اسة تتضمن هذه الدر 

على هذا العدد احملدود من االعتماد مت اختيار املتغريات املفسرة على أساس الدراسات السابقة،كما 

 كما يوضح اجلدول املوايلدة فقط،  همشا 25املتغريات املفسرة نظرا لصغر حجم العينة واملتمثلة يف 

  .وطبيعتها ومقاييسها، وكذلك ترميزها الدراسة املستخدمة يف تغرياتامل

  امتغيرات الدراسة ومقاييسه :1الجدول 

  اسم المتغير  الرقم
طبيعة 

  المتغير
  الرمز  المقياس

  MFPT  )بالعملة احمللية(2010باألسعار الثابتة لعام   تابع  االستثمار السياحي  01

  إمجايل الناتج احمللي  02

  مستقل

  GDP  )بالدوالر األمريكي( 2010باألسعار الثابتة لعام 

  GS  )بالعملة احمللية(2010باألسعار الثابتة لعام   االنفاق احلكومي  03

04  
االئتمان احمللي املقدم إىل 

  القطاع اخلاص
  DCPS  من إمجايل الناتج احمللي% 

  FER  )بالدوالر األمريكي(باألسعار اجلارية   الصرفاحتياطي   05

  OP  متوسط أسعار برميل البرتول سلة أوبك  سعر البرتول  06

  .)02(و) 01(أنظر امللحق رقم  من إعداد الباحثني:المصدر
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  التقنيات اإلحصائية المستخدمة 4.3

يف إطار حتليل معطيات الدراسة، سنعتمد على أسلوب اإلحصاء االستداليل، من خالل استخدام 

تقنية حتليل االحندار املتعدد، هذه التقنية ميكن من خالهلا حتديد أثر املتغريات املستقلة على املتغري التابع، 

 هلدف من ذلك، امنحنياتإضافة إىل ذلك، سنعتمد على األسلوب الوصفي من خالل استخدام 

  .خالل الفرتة حمل الدراسة باجلزائر االستثمار السياحيتشخيص واقع 

 التجريبية األولية ةالمعادل 5.3

االستثمار (يف الواقع، قمنا بصياغة معادالت رياضية أولية ميكن من خالهلا تقدير قيم املتغري التابع 

املعيارية، سنتحقق من املعادالت أثناء حتليل باالعتماد على معامالت املتغريات املستقلة غري ) السياحي

املعطيات وهذا يسمح لنا بتحديد املتغريات املستقلة اليت تفسر املتغري التابع وكذا تفنيد املتغريات املستقلة 

جيب اإلشارة إىل النموذج النظري اذ يصنف ضمن مناذج متعددة املتغريات، . اليت ال تفسر املتغري التابع

صياغة ، وبالتايل سيتم متغريات05تضمن تاملستقلة  اتالتابع يتضمن متغري واحد، واملتغري  لدينا املتغري

، وذلك نظرا املتغريات االقتصادية املختارةبداللة  االستثمار السياحي: رياضية أولية تقدر كل من معادلة

صغر حجم املشاهدات على عدد أكرب من املتغريات املستقلة،نظرا لنموذج اللعدم قدرة واستحالة احتواء 

 .املتوفرة

 .املتعدد ة يف تقدير معادلة االحنداريجتدر اإلشارة أنه مت اعتماد الصيغة اللوغاريتم

LMFPT =β0 + β1LGDP+β2LGS+ β3LDCPS+ β4LFER+ β5LOP+ε 

 النتائج. 4

 واقع االستثمار السياحي بالجزائر 1.4

االستثمار السياحي مبعدل منو متزايد  تزايد يف عدد مشاريع) 01(نالحظ من خالل الشكل رقم 

 2005مشروع، ولتعود تتناقص لتصل إىل أد�ا سنة  535ذروته ليصل إىل  2000بلغ خالل سنة 

سنة  مشروع 366مشروع، مث تعاود االرتفاع جمددا مبعدل منو متزايد حبيث بلغت  34بعدد مشاريع بلغ 

2017.  
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ولكن بالنظر إىل قيمة املشاريع نالحظ أ�ا ال تتزايد بنفس معدل تزايد عدد املشاريع، إال أنه ابتداء 

، مليون دينار جزائري 4530، بقيمة 2005بدأت بالتذبذب حبيث بلغت أد�ا سنة  1998من سنة 

شاريع يف هذه ، علما أن عدد اململيون دينار جزائري 415347بلغت أعلى قيمة هلا بــ 2011ويف سنة 

نوعية  إىل 45يعز هذا االرتفاع يف القيمة املالية مع أنه ال تتجاوز مشروع فقط، و  45السنة 

 68860اخنفضت بشكل ملفت لتبلغ  2012، ويف سنة بحيث تعترب كربى وذات معايري عامليةاملشاريع

  .، مث عادت إىل االرتفاع من جديد بشكل متزايد ومتقلبمليون دينار جزائري

  2018-1994يمثل عدد مشاريع االستثمار السياحي مقارنة بقيمتها في الجزائر خالل الفترة : 2شكل ال

 
  .)01(امللحق رقم على  باالعتماد من إعداد الباحثني:المصدر

أن تكلفة مشروع االستثمار السياحي ثابتة ومستقرة ) 02(نالحظ من خالل الشكل رقم كما 

، 2011، بعدها تبدأ باالرتفاع تدرجييا، لتبلغ أشدها سنة 2005إىل غاية  1994نوعا ما خالل الفرتة 

تبدأ  2012وهذا راجع لكون املشاريع االستثمارية يف هذه السنة ضخمة وذات نوعية، بعد سنة 

  .نسبياخنفاض واالستقرار باال
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 2018-1994في الجزائر خالل الفترة الواحد مشروع االستثمار السياحي  فةتكليمثل متوسط : 3الشكل 

  
  ).01(امللحق رقم على باالعتماد  من إعداد الباحثني:المصدر

  تحليل االنحدار 2.4

املتعدد، على أساس أنه ميكننا من الختبار فرضيات دراستنا استخدمنا حتليل االحندار اخلطي 

  .االستثمار خالل هذه التقنية اإلحصائية حتديد املتغريات اليت هلا أثر على

بداللة املتغريات  )االستثمار السياحي(منوذج تفسر تباين املتغري التابع ) 02(يتضمن اجلدول رقم 

ما يعكس قدرة املتغريات ، هذا %5اإلحصائية، النموذج دال إحصائيا عند مستوى داللة أقل من 

  ).02(، كما يبينه اجلدول رقم املستقلة على التنبؤ بقيم املتغري التابع

 )االستثمار السياحي(حتليل تباين االحندار + ملخص حتليل االحندار : 2الجدول 

  تحليل تباين االنحدار  ملخص تحليل االنحدار

Rمعامل التحديد 
  Fمستوى املعنوية   اخلطأ املعياري للتقديرقيمة   ������معامل التحديد املعدل   2

0.6804  0.5963  0.724825  0.000312  

، الصرفاالئتمان املقدم للقطاع اخلاص، احتياطي ، إمجايل الناتج احمللي، االنفاق احلكومي، )القيمة الثابتة(: النموذج

 .سعر البرتول

  ).03(، أنظر امللحق رقم 10اصدار  Eviewsمن إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

االستثمار إىل أننسبة التباين يف ) 02(اجلدول رقم كما هو مبني يف   ياللوغاريتم يشري منوذج

، أما الباقي فتعزى لعوامل أخرى غري مدرجة %59.63الذي تفسره هذه املتغريات فقد بلغت  السياحي
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أي (F)حسب إحصائية فيشر 0.05الكلية للنموذج أقل من يف النموذج، كما يالحظ أيضا أن املعنوية 

  .أن النموذج ذو داللة إحصائية

نتيجة حتليل االحندار، ميكننا من خالل هذه النتائج  املبني أدناه )03(يعرض اجلدول رقم كما 

 Beta، أما قيمة )prob,t-Student(املتغريات املستقلة باالستناد على اختبار ) داللة(حتديد معنوية 

  .على املتغري التابع) الدالة(املعيارية، ميكننا من خالهلا ترتيب قوة تأثري هذه املتغريات 

  )االستثمار السياحي(نتيجة تحليل االنحدار  :3الجدول 

  االقتصادية المتغيرات
المعامالت المعيارية 

)Beta(  
  tاختبار 

احتمال الخطأ 

)prob(  

  243.6295 -  4.223081 -  0.0005 (C)القيمة الثابتة

  2.994336  2.447119  0.0243 (LGS)االنفاق احلكومي 

  7.757957  2.728450  0.0133 (LGDP)إمجايل الناتج احمللي

  3.776456 -  4.077165 -  0.0006 (LDCPS)االئتمان املقدم إىل القطاع اخلاص

  0.334244 -  0.909816 -  0.3743 (LFER)الصرفاحتياطي 

  1.118277 -  1.590942 -  0.1281 (LOP)سعر البرتول

  ).03(، أنظر امللحق رقم 10اصدار  Eviewsمن إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

االنفاق و (LGDP)إمجايل الناتج احملليأن ) 03(اجلدول رقم ظ من خالل نالح           

-P: احصائيا عند مستوى متغريات دالة(LDCPS)املقدم إىل القطاع اخلاص االئتمانو (LGS)احلكومي

Value < 0.05، الصرفاحتياطيات ( أما باقي املتغريات(LFER) ،سعر البرتول(LOP)(  فهي غري دالة

  )االستثمار السياحي(أي ليس هلا تأثري على املتغري التابع ، P-Value > 0.05: احصائيا عند مستوى

إجيابيا ؤثر ي،(LGDP)إمجايل الناتج احملليأن املتغري املستقل  من نفس اجلدول كذلككما تبني 

، أي أنه كلما )7.757957(، وبلغت قوة تأثري هذه املتغري على املتغري التابع بـــ االستثمار السياحيعلى 

بــ  السياحياالستثمار يزيدسوف ) %1(بوحدة واحدة االمجايل الناتج احملليتغري حجم 

  .)دينار جزائري مليون(وحدة 7.757957
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على  اجيابياؤثر ي،(LGS)االنفاق احلكوميأن املتغري املستقل  أيضا من نفس اجلدولكما تبني 

، أي أنه كلما تغري )2.994336(، وبلغت قوة تأثري هذه املتغري على املتغري التابع بـــ االستثمار السياحي

وحدة 2.994336بــ  السياحياالستثمار  يزيدسوف ) %1(بوحدة واحدة االنفاق احلكوميحجم 

  .)مليون دينار جزائري(

ؤثر ي،(LDCPS)االئتمان املقدم إىل القطاع اخلاصأن املتغري املستقل  كذلك  نالحظ أيضاكما 

، أي )-3.776456(، وبلغت قوة تأثري هذه املتغري على املتغري التابع بـــ االستثمار السياحيعلى  سلبيا

االستثمار  ينخفضسوف ) %1(املقدم إىل القطاع اخلاص بوحدة واحدة أنه كلما تغري حجم االئتمان 

  .)مليون دينار جزائري(وحدة  3.776456بــ  السياحي

  )االستثمار السياحي(معادلة تحليل االنحدار  3.4

إمجايل (املتعدد، سنوضح أثر املتغريات املستقلة الدالة  اللوغاريتميبناءا على نتائج حتليل االحندار 

، وغري الدالة )LDCPSاملقدم إىل القطاع اخلاص االئتمان،LGSاالنفاق احلكومي،LGDPالناتج احمللي

كما هو مبني يف ) سليب، اجيايب(، مع حتديد اجتاه األثر )LOPسعر البرتول، LFERالصرفاحتياطي (

املتعدد اللوغاريتمي حتليل االحندار اخلطي  ة، كما سنعرض يف هذا اجلزء معادل)04(اجلدول رقم 

  :كما يليلالستثمار السياحي  

LMFPT   = -243.6295   + 7.757957LGDP+2.994336LGS–3.776456LDCPS -

0.334244LFER–1.118277LOP+ ε 

  أثر المتغيرات االقتصادية على االستثمار السياحي:4الجدول 

احتمال الخطأ   االقتصادية المتغيرات

)prob(  
  tاختبار   القرار

  +  دال  0.0243 (LGS)االنفاق احلكومي 

  +  دال  0.0133 (LGDP)إمجايل الناتج احمللي

  -  دال  0.0006 (LDCPS)االئتمان املقدم إىل القطاع اخلاص

  /  غري دال  0.3743 (LFER)الصرفاحتياطي 

  /  غري دال  0.1281 (LOP)سعر البرتول

  ).03(، أنظر امللحق رقم 10اصدار  Eviewsمن إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر
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 :خاتمة .4

  مناقشة النتائج 1.4

ما هي أبرز العوامل االقتصادية : التايلالرئيسي ملعاجلة إشكالية الدراسة املتمحورة يف التساؤل 

، حبيث قمنا ببناء منوذج نظري ومت ؟2018-1994احملددة لالستثمار السياحي يف اجلزائر خالل الفرتة 

فرضيات انطالقا من الدراسات السابقة، وللتحقق من النموذج النظري وفرضيات الدراسة  05صياغة 

الوكالة الوطنية وكذلك بيانات  (APSI)الوكالة الوطنية لرتقية ودعم االستثمارات اعتمدنا على بيانات 

أما بالنسبة للمتغريات االقتصادية ، للقيمة املالية لالستثمار السياحيبالنسبة )ANDI(لتطوير االستثمار 

) سعر البرتولالصرف،احتياطي ،املقدم إىل القطاع اخلاص االئتمان،االنفاق احلكومي،إمجايل الناتج احمللي(

مت . (ONS)فقد مت االعتماد على قاعدة بيانات البنك الدويل وكذلك الديوان الوطين لإلحصائيات 

حبيث مت معاجلة هذه البيانات باالعتماد على تقنية االحندار املتعدد مشاهدة،  25عينة حجمها  البيانات

  .)10(اصدار EVIEWSبرنامج االحصائي  باستخدام

إمجايل الناتج "يف إطار التحقق من النموذج النظري للدراسة تبني أن املتغريات املستقلة 

، تؤثر على االستثمار السياحي، أما املتغريات "املقدم إىل القطاع اخلاص االئتمانو  االنفاق احلكوميو احمللي

) 04(ليس هلا أي تأثري على االستثمار السياحي، الشكل رقم "  سعر البرتولو الصرفاحتياطي "املستقلة 

ع حمل يعرض النموذج التجرييب للدراسة، يضمن هذا النموذج املتغريات املستقلة اليت تؤثر على املتغري التاب

  ).االستثمار السياحي(الدراسة 

للدراسة التجريبيالنموذج : 4الشكل   

  
  .من إعداد الباحثني: المصدر

  امجايل الناتج احمللي

 االستثمار السياحي االنفاق احلكومي

 االئتمان املقدم للقطاع اخلاص
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تأثري إجيايب وجود ل الفرضية األوىل أشارت: التحقق من فرضيات البحث اخلمسة، تبني أن إطاريف 

أحد العناصر الفاعلة  وهي حمققة، باعتبار أن االنفاق احلكومي لإلنفاق احلكومي على االستثمار السياحي

، كما أشار العديد من الباحثني إىل دور االقتصاد اجلزائري الكلي الفعال حسب النظرية الكينزيةيف الطلب 

  .واعتماده على اإلنفاق احلكومي بدرجة كبرية

إلمجايل الناتج احمللي على االستثمار تأثري إجيايب كما تبني أن الفرضية الثانية أشارت لوجود 

موذج أن الناتج احمللي االمجايل أكرب متغري اقتصادي مؤثر من ، حبيث يالحظ من النوهي حمققة السياحي

  .بني املتغريات االقتصادية األخرى

تأثري إجيايب لالئتمان املقدم للقطاع اخلاص على أما بالنسبة للفرضية اخلامسة اليت أشارت لوجود 

ائتمان املقدم للقطاع ، فقد جاءت النتائج عكس اإلشارة املتوقعة، حبيث نالحظ أن االستثمار السياحي

 تيؤثر سلبا على االستثمار السياحي، وذلك راجع حسب رأي الباحثني إىل مزامحة القطاعا اخلاص

  .هلذا القطاع ةاألخرى اليت �ا ربيحة أكرب من القطاع السياحي على القروض البنكية املوجه

، ل على االستثمار السياحيتأثري سليب ألسعار البرتو بالنسبة لفرضية الثالثة اليت أشارت لوجود 

، فهما غري تأثري إجيايب الحتياطي الصرف على االستثمار السياحي والفرضية الرابعة اليت أشارت لوجود

  .حمققتان حسب نتائج الدراسة

  ملخص نتائج التحقق من الفرضيات اخلمسة) 05(ويف األخري سنعرض اجلدول رقم 

  الدراسة ملخص نتائج التحقق من فرضيات:5الجدول 

  نتيجة االختبار  صياغة الفرضية  رقم الفرضية

  حتققت  احلكومي على االستثمار السياحي يوجد تأثريإجيايب لإلنفاق الفرضية األوىل

  حتققت  الناتج احمللي على االستثمار السياحي يوجد تأثريإجيايب إلمجايل الفرضية الثانية

  غري حمققة  على االستثمار السياحييوجد تأثريسليب ألسعار البرتول  الفرضية الثالثة

  غري حمققة  حتياطي الصرف على االستثمار السياحييوجد تأثريإجيايب ال الفرضية الرابعة

  غري حمققة  املقدم للقطاع اخلاص على االستثمار السياحي يوجد تأثريإجيابيلالئتمان الفرضية اخلامسة

  .الباحثنيمن إعداد : المصدر
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خمتلفة يف بدرجات  تتفاوتالنموذج  واملؤثرة حسبالعوامل االقتصادية  إنمما سبق ميكن القول 

عوامل أخرى مثل سياسات االستثمار الغري املشجعة بصفة عامة، وقصور  كما ننوه إىل وجود،  التأثري

 أعمال جاذب لالستثمارالقطاع اخلاص السياحي بصفة خاصة، كل هذه العوامل ال ميكنها أن ختلق مناخ 

على الرغم من املقومات و ، 49/51، ومن أبرز السياسات املعرقلة اليت ألغيت مؤخرا قاعدة السياحي

الكفاءة املتوقعة هلذا القطاع  حتققاهلائلة اليت متلكها اجلزائر، فان اإلمكانيات السياحية املتوفرة مل 

  .)15 ، صفحة2017سعيداين، (

  آفاق الدراسة 2.4

ودراسة ) دول عربية مثال(إمكانية توسيع الدراسة على نطاق أوسع، من خالل إدراج دول أخرى 

، وذلك إلعطاء سلسلة بيانات (Panel Data)شكل بيانات الطولية  منوذج االستثمار السياحي عن

  .النموذجقتصادية يف االتغريات املمن أكرب أطول، بغرض إتاحة إدراج عدد 
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 مالحق. 6

  المتغير التابعبيانات : 1الملحق 

 السنوات

قيمة مشاريع 

االستثمار السياحي 

باملليون دينار 

 MFPTجزائري

عدد مشاريع 

االستثمار 

  السياحي

متوسط تكلفة مشروع 

االستثمار السياحي باملليون 

 دينار جزائري

1994  4439 31 143,19 

1995 14017 48 292,02 

1996 9832 115 85,50 

1997 67189 248 270,92 

1998 70036 361 194,01 

1999 31795 440 72,26 

2000 35263 535 65,91 

2001 7712 99 77,90 

2002 9124 76 120,05 

2003 14680 79 185,82 

2004 6687 70 95,53 

2005 4530 34 133,24 

2006 36491 53 688,51 

2007 20940 87 240,69 

2008 29848 66 452,24 

2009 105427 58 1817,71 

2010 68515 43 1593,37 

2011 415347 45 9229,93 

2012 68860 113 609,38 

2013 138692 121 1146,21 

2014 110639 167 662,51 

2015 139180 232 599,91 

2016 203560 298 683,09 

2017 307612 366 840,47 

2018 310079 299 1037,05 

 (MFPT)بالنسبة لالستثمار السياحي وعدد مشاريع االستثمار السياحي والقيمة املالية لالستثمار السياحي  :المصدر

، 17، الديوان الوطين لإلحصائيات، ا�موعة االحصائية السنوية للجزائر، رقم 2013إىل غاية  1994السنوات من  -

  ؛31، 30، 29، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 19، 18
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وزارة الصناعة  bulletin d'information statistique ، نشرية2017إىل غاية  2014السنوات من  -

  ؛32، 30، 28، 26واملناجم، رقم 

  ).ANDI(، من موقع الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 2018سنة  -

 .حمسوب من طرف الباحثنيمتوسط تكلفة مشروع االستثمار السياحي بالنسبة 

 بيانات الدراسة: 2 الملحق

 GS GDP DCPS FER OP السنوات

1994  14152980935.78 89763654164.5903 6.489104896 2673875248.7215 15.53 

1995 14627404663.89 93174668346.0474 5.199387035 2005167336.5759 16.86 

1996 11757152968.23 96994828322.4354 5.364902709 4235006161.6377 20.29 

1997 12970095560.65 98061771373.7004 3.907416857 8046742631.7409 18.86 

1998 12804933340.74 103062925254.2820 4.563822482 6845539222.6298 12.28 

1999 13699166897.29 106360940460.5080 5.388089948 4525667963.2331 17.44 

2000 16725629052.47 110423586430.9940 5.965640154 12023903987.4191 27.60 

2001 17994019854.56 113745564598.7300 8.014264284 18081413033.0419 23.12 

2002 20826318264.96 120125920931.1730 12.199791550 23237503813.4625 24.36 

2003 21115141076.85 128777236288.5840 11.222325139 33125171865.8288 28.10 

2004 23403827780.90 134316749131.7510 10.997779522 43246380713.5136 36.05 

2005 25078031832.60 142251902308.5280 11.929149990 56303086193.2939 50.59 

2006 29301094321.41 144648118986.0310 12.117098267 77913736744.7150 61.00 

2007 35815211000.12 149526919452.5770 12.990103398 110317600020.2270 69.04 

2008 46048148039.01 153055956405.2360 12.795800101 143242995145.0700 94.10 

2009 44124107535.71 155554202821.6210 16.265805373 149040598478.4000 60.86 

2010 44669400000.00 161207268655.3920 15.208241134 162614490298.1900 77.38 

2011 54833295726.16 165869166838.5390 13.715510631 182821825955.9150 107.46 

2012 62013076247.55 171466867482.1630 14.025306680 191297104701.1310 109.45 

2013 51259409306.68 176212451150.2340 16.497891056 194712107088.4620 105.87 

2014 57840494871.64 182889354514.3690 18.351978276 179617718599.0460 96.29 

2015 60411098289.44 189772334940.9080 21.711733270 144677455937.5010 49.49 

2016 54756254274.43 196034821993.4950 22.862133518 114390744334.2600 40.68 

2017 48342441408.47 199171379146.4150 24.773139076 97614427695.3787 52.51 

2018 58115100678.61 203353978108.4900 24.134980707 80227698867.5830 69.52 

 ومنشورات قاعدة بيانات البنك الدويل، (GS, GDP, DCPS, FER, OP)ملتغريات االقتصادية ا:المصدر

 .الديوان الوطين لإلحصائيات
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  مخرجات االنحدار المتعدد:3الملحق 

 
 .10اصدار  EVIEWSمن إعداد الباحثني باالعتماد على برنامج : المصدر



  .230 -212ص ، 2020مارس /  عدد خاص، 10: مجلد

  والتنميـة االستراتيجيةمجلـة 

  :ولاألبالمؤتمر الدولي  عدد خاص

   الواقع والتحديات -االتجاهات الحديثة في صناعة السياحة واآلثار  
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  صناعة السياحة المستدامة كبديل لقطاع المحروقات في الجزائر

 –دراسة حالة والية مستغانم  -

Sustainable tourism industry as an alternative to the oil sector in 

Algeria 

- Case Study of Mostaganem -  
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لقطاع  بديلأمهية صناعة سياحة مستدامة ك ىتسليط الضوء على مد إىل�دف هذه الدراسة 

اجلزائر تسعى جاهدة ومن أهم ما مت استنتاجه من خالل هذه الورقة البحثية هو أن  ؛احملروقات يف اجلزائر

من خالل سياسا�ا وبراجمها على النهوض بصناعة السياحة وزادت من اهتمامها �ذا القطاع باعتبارانه 

مصدرا و ساهم يف زيادة الدخل القومي وحتسني ميزان املدفوعاتي،للنمو االقتصادي امهم عامال يعد

  .برامج التنمية املستدامةللعمالت الصعبة وفرصة لتشغيل األيدي العاملة وهدفا لتحقيق 

ال ينفي أن قطاع السياحة يف اجلزائر ال يزال يتخبط يف جمموعة من الصعاب وتواجهه جمموعة من  هإال أن

 والثقافة الوعي ونقص واحمللي، األجنيب االستثمار وحمدودية األساسية خدمة البنية نقص حيث،من العراقيل

 والعمل الداخلية السياحة تنمية هو اآلن اجلزائر يف السياحة صناعة هتواج اليت أهم التحديات وتعترب السياحية،

 سياحي كمقصد اجلزائرية الوجهة ظهور على والعمل يف العامل للسياحة التجارية الشبكة ضمن إدراجها على

  .مرجعي

                                           
  ahssendjamila@yahoo.com: يميل، اإلأحسن مجيلة: المؤلف المرسل 1 
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  .الصناعة السياحية، التنمية املستدامة، االقتصاد السياحي، السياحة املستدامة: كلمات مفتاحية

Abstract: 

This study aims to shed light on the importance of a sustainable 

tourism industry as a catalyst for the oil sector in Algeria.The tourism sector 

is an important factor for economic growth and international trade.It 

contributes to increase national income and improve the balance of 

payments, a source of foreign currencies, an opportunity to employ the 

labor force and a goal to achieve sustainable development programs. 

It was concluded that Algeria is striving to promote the tourism industry in 

Algeria, considering its importance in economic development. Within the 

commercial tourism network in the world and work on the emergence of the 

Algerian destination as a tourist destination reference at the level. 

Keywords: tourism industry, sustainable development, tourism economy, 

sustainable tourism. 

  

  : مقدمة .1

من أهم القطاعات يف التجارة و  للنمواالقتصاديا مهم تعتربصناعةالسياحةفيالوقتاحلاليعامال

السياحة من منظور اقتصادي هي قطاع إنتاجي يلعب دورًا مهمًا يف زيادة الدخل القومي ؛ فالدولية

ة، وهدفًا لتحقيق وحتسني ميزان املدفوعات، ومصدرًا للعمالت الصعبة، وفرصة لتشغيل األيدي العامل

  .برامج التنمية

ملا له من  ،الزما أصبحأمراتدعيمه وتطويره وخاصة يف اجلزائر ن ضرورة التوجه اىل هذا القطاع و اذ

رغبة يف حتقيق محاية للبيئة وللموارد الطبيعية  أخرىعوائد على االقتصاد القومي من جهة ومن جهة 

  .االجتماعي والبيئي والتسويقيلبعد االقتصادي و تكون جمسدة يف التحقيق تنمية مستدامة فعلية 

 االشكالية: 

  : االجابة على االشكالية التالية حناول يف هذه الورقة البحثية

  ماهي آليات ومتطلبات صناعة السياحة لتحقيق التنميةالمستدامةفي الجزائر كبديل للثروة النفطية؟ 
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 الفرضيات:  

ملا تزخر وخنص بالذكر والية مستغامن حمل الدراسةةيياحلسلصناعة ابااجلزائر جاهدة للنهوض تسعى 

به من موارد ومعامل سياحية جتعل منها مدينة سياحية بامتياز ميكن التعويل عليها لتحقيق التنمية 

 حاليا تواجه جلزائرا يف السياحةصناعة غري أن .االقتصادية يف البالد لو مت استثمارها بالشكل الصحيح

 للسياحة التجارية الشبكة ضمن إدراجها على والعمل الداخلية السياحة تنمية هاأمه التحديات جمموعة من

كما أ�ا تعاين  .الدويل الصعيد على مرجعي سياحي كمقصد اجلزائرية الوجهة ظهور على والعمل يف العامل

 ونقص ليواحمل األجنيب االستثمار وحمدودية األساسية خدمة البنيةيف  نقص من العديد من النقائص منها

 فرصة وهذه األمثل مستغلة بالشكل غري تمازال والية مستغامن يف فالسياحة .السياحية والثقافة الوعي

 مستوى رفع وبالتايل البطالة من حتد أن كنمي عمل مناصب بتوفري لترتجم املستدامة السياحة لتطوير

للثروة النفطية يف ظل تقلبات  واستغالل القطاع السياحي كبديل السياحية املداخيل تدفق املعيشة مع

  .البرتولاسعار 

 أهداف الدراسة:  

  حتديد أهم املفاهيم املتعلقة مبوضوع صناعة السياحة والتنمية املستدامة؛ 

  إبراز مدى أمهية صناعة السياحة لتحقيق التنمية املستدامة على املستوى احمللي ملنطقة مستغامن، وكذا على

 .املستوى الوطين

 ق وعناصر اجلذب السياحية الطبيعية والتارخيية والعمل على محايتها وتوفري اإلجراءات الالزمة استغالل مناط

 .لصيانتها وتواز�ا بشكل مستمر يضمن احملافظة عليها ألطول فرتة زمنية

 تشجيع وزيادة التبادل الثقايف والفكري بني الشعوب. 

 منهجية الدراسة: 

من خالل عرض خمتلف املفاهيم  املنهج الوصفي: تاليةاشتملت منهجية الدراسة على العناصر ال

املتعلقة بالسياحة والتنمية السياحة املستدامة وكذا االستعانة باملنهج التحليلي من خالل إبراز واقع 

  .يف والية مستغامنالتنمية املستدامة وحتديات الصناعة السياحية و 
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 :امةاالطار المفاهيمي لصناعة السياحة والتنمية المستد. 2

  :تعريف السياحة 1.2

السياحة عبارة عن لفظ ينصرف إىل أسفار املتعة، : أما عن تعريف األكادميية الدولية للسياحة

، 2018زياين خدجية، (.فهي جمموعة من األنشطة البشرية اليت تعمل على حتقيق هذا النوع من األسفار

  .)57صفحة 

  :االسس االقتصادية للسياحة 2.2

 فاالقتصاديون مثال يعتربون الطلب "تعاريفه تتباين طبقا لوجهة نظر صاحب التعريف  :الطلب السياحي

منه  االنتفاعقادرين على شرائه أو يكون الناس راغبني و ) خدمة، فكرةسلعة، (مبثابة بيان بكمية أي منتج 

النفس أما علماء ، خالل فرتة زمنية حمددة؛ ) سعارمن بني جمموعة حمتملة من األ(مقابل سعر معني

يتناولون الطلب من وجهة نظر الدافعية والسلوك، أما اجلغرافيون فإ�م يعرفون الطلب السياحي على أنه 

يرغبون بالسفر، والذين يستخدمون التسهيالت واخلدمات  أوميثل إمجايل عدد األشخاص الذين يسافرون 

 ."بعيدة عن أماكن عملهم وإقامتهم أماكناملقدمة للسياح يف 

 .)52، صفحة 2017حممد تاج الدين، صحراوي (

 فيما يليهناك العديد من التعاريف املقدمة للعرض السياحي أمهها ما سيتم إدراجه : العرض السياحي: 

 )48، صفحة 2015عميش مسرية، (

عناصر اجلذب السياحي، ويشمل جمموع املقومات  باسمسمى العرض السياحي أحيانا ي

حلضارية والثقافية يف بلد ما، وكذلك خدمات البنية التحتية وخدمات البنية واملعطياتالطبيعية، التارخيية، ا

السياحية األساسية يف ذلك البلد؛ ويعرب العرض السياحي عن إمجايل الرغبات واخلدمات اليت تقدمها 

  .الدولة املستقبلة للسياح بغرض جذب أكرب عدد منهم

 أعظم  ربح وحتقيق الطلب، إلرضاء السائد هتماماال بأنه عامة بصفة التسويق يعرف: التسويق السياحي

دراسة حاجات ورغبات العمالء وحماولة  "التسويق هو (CAMMEN, 2002, p. 23)؛ومستمر
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، وعملية التسويق تعين ختطيط، "إشباعها بطريقة أفضل من املنافسني وضمن املوارد املتاحة للمؤسسة 

  .تسويقية لتحقيق األهداف املرسومةتنظيم، توجيه والرقابة على اجلهود واملوارد ال

 Coordinated واملنسق Systematicإن عملية التسويق السياحي هي التنفيذ املنظم     

على املستوى احمللي، الوطين، . للسياسات السياحية من خالل املؤسسات السياحية احلكومية اخلاصة

ستهدفة واحلصول على عائد مناسب سواء  اإلقليمي، أو الدويل، لتحقيق اإلشباع لألسواق السياحية امل

 )1211، صفحة 2000مقابلة و السرايب، (اخل؛......كان تقدمي خدمة، منو سياحي، دخل سياحي

ذلك النشاط اإلداري والفين الذي تقوم به هيئات ومؤسسات داخل "وعليهيقصد بالتسويق السياحي

حملتملة، والتأثري فيها لتنمية احلركة السياحية الدولة وخارجها، للتعرف على األسواق السياحية احلالية، ا

  .(BARETIE, 1990, p. 25 )"الدولية القادمة منها

 ممارسة قابلة للقياس من طرف احلكومة، : " تعرفها املنظمة العاملية للسياحة بأ�ا: الحوكمة السياحية

ن مث حتقيق املصلحة املشرتكة ، وم"�دف إىل حتقيق اإلدارة الفعالة للقطاع السياحي على مجيع املستويات

اليت  القواعد وامليكانزمات: " واحلوكمة السياحية أيضا عبارة عن. لشبكة األطراف املؤثرة على القطاع

صحراوي حممد تاج الدين، (.تسمح بتطوير السياسات السياحية عن طريق التنسيق بني األفراد واملنظمات

 ".)53، صفحة 2017

  :التنمية المستدامة 3.2

الذي صدر عام "هر هذا املفهوم ألول مرة ومت صياغته من خالل تقرير مستقبلنا املشرتك ظ

عن اللجنة العاملية للتنمية والبيئة برئاسة رئيسية وزارة النرويج وهو تقرير شرع يف إعداده عام  1987

إىل االحتياجات وقد كان مفهوم التنمية املستدامة مفهوما جديدا إذ أنه وألول مرة يتم التطرق ؛ "1983

االقتصاديةواالجتماعية والبيئية يف تعريف واحد، واندماج هذه األبعاد الثالثة يف عملية اختاذ القرار حبيث 

يصبح هدفاملردودية االقتصادية مرتبطا ومقرتنا باحلفاظ على البيئة الطبيعية، ومرهونا بتحقيق العدالة 

: اط الوثيق بني هذه األبعاد، حبيث ال ميكن تطبيقعلى االرتب" بروتالند"تقرير  االجتماعية ويؤكد

  .)218، صفحة 2014هويدي عبد اجلليل، (.دمج هذه املكونات تنمية مستدامة بدون اسرتاتيجية
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  :التنميةالسياحية المستدامة 4.2

 تعريف التنمية السياحية:  

جل النهوض �ذا تعرب التنمية املستدامة للسياحة عن خطى أخرى اختذ�ا التنمية السياحية أل  

لسياحة وتطورها وحتوهلا إىل إحدى الصناعات الثالث يف العامل،ونتيجة ا القطاع واستمراريته ،نتيجة لتوسع

عية والثقافيةواالقتصادية،فقد بدأ العامل عرب هيئاته وحكوماته ماللضغط املتزايد على البيئة الطبيعية واالجت

بالنظام  اإلخاللق جديدة وبديلة إلدارة املوارد املتوفرةدون ته ومجعياته وأفراده يف البحث عن طر ماومنظ

عي والثقايف واالقتصادي خاصة دعم ماالبيئي واآلثار واملواقع السياحية،وحتقيق التكامل الطبيعي واالجت

املستقبلية من كل  األجيالن استفادة ماخلل يف كل اجلوانب، مع ض إحداثناحلياةالطبيعية دو 

  .)138، صفحة 2017زبوج سامية، فرحات فتيحة، (.ذلك

 عناصر التنمية السياحية:  

، 2017ذيب فهيمة، خبوش وليد، سايل أمينة، (:تتكون التنمية السياحية من عناصر عدة أمهها

  )84صفحة 

 أشكال السطح واملناخ والغابات وعناصر من : عناصر اجلذب السياحي وتشمل العناصر الطبيعية مثل

 املتحف واملواقع الدينية واألثرية والتارخيية؛صنع االنسان كاملنتزهات و 

  ؛)الربي، البحري، اجلوي(النقل بأنواعه املختلفة 

  ؛ )الفنادق، شقق االجيار، بيوت الضيافة(بأنواعها املختلفة  اإليواءأماكن 

  ية كاإلدارة واالعالن السياحي، شركات السفر وحمالت األشغال اليدو (التسهيالت املساندة جبميع أنواعها

 ؛)والبنوك

 خدمات البنية التحتية كاملياه والكهرباء واالتصاالت والطرق واملطارات وغريها . 
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 متطلبات التنمية السياحية:  

كن تلخيصها  ميجمموعة من العوامل واملتطلبات واليت  ريلتحقيق التنمية يف قطاع السياحة البد من توف

  )166، صفحة 2017بوجطو حكيم، ملوح حممد، (: كاآليت

 متطلبات ادارية : 

وهي مرتبطة باجلهاز اإلداري القائم على النشاط السياحي بشكل عام فالبد أن تتوفر املهارة 

 ريالعالية والفعالة يف إدارة وتشغيل النشاطالسياحي يف خمتلف جوانبه املكونة له سواء كانت يف توف

 .السائحنياخلدمات واملرافق السياحية وعملية دخول وخروج 

 ات تنظيميةمتطلب: 

واألنظمة اليت تتعلق  نيوترتبط بعوامل التنسيق والتنظيم واإلدارة وتتم من خالل وضع القوان

  .األجهزة املعنية نيبالنشاط السياحي مع حتديد االختصاصاتواملسؤوليات ب

 متطلبات بيئية: 

لنشاط السياحي يساعد على إجياد أجواء مناسبة ل ام يف البيئة واحملافظة عليها ممماوتعين االهت

حيث أن من أمهأهداف التنمية هي احملافظة على املعامل األثرية واملقومات السياحية  السائحنيوجذب 

  .الطبيعية

  :مستدامة في والية مستغانمصناعةسياحة . 3

متتاز والية مستغامن بعدة مقومات سياحية جعلت منها وجهة سياحية واعدة لكل عشاق الطبيعة 

  .يسميها البعض بلؤلؤة البحر األبيض املتوسطحيث  تنوع الثقايفعلى اختالفها وال

أهم املقومات السياحية وعناصر اجلذب السياحي لوالية مستغامن وكذا  إىلسنتطرق فيما يلي 

  .افاق التنمية السياحية املستدامة �ا

  : السياحية لوالية مستغانم الجاذبية 1.3

 ،2مك 2269قدرها تغطي مساحة الوطن؛ من لغريبا الشمال الساحلية يف مستغامن تقع والية

وهران  والييت غربا املتوسط، األبيض البحر مشاال حيدها كم،124حيث ميتد شريطها الساحلي على مدى 
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وجيتازها أربعة طرق وطنية مما يسهل الوصول اليها،  غليزان، والية وجنوبا شلف والية شرقا ومعسكر،

تتمتع الوالية مبناخلطيف وتتميز بتنوعالرتاثالثقافيوالتارخيي �ا ناهيك عن  كما. اضافة اىل توفرها على ميناء

  .الغطاء الغايب الكثيف واملتنوع

  :من بني عناصر اجلذب السياحي واملقومات السياحية اليت تظفر �ا الوالية جندو 

 كم 124فة على مسا األخريمتتلك والية مستغامن أطول شريط ساحلي يف الوطن، ميتد هذا : الشواطئ

حيث أحصت . بلدية أوالد بوغامل غاية شاطئ حبارة شرقا إىل غربا بلدية فرناكةوذلك من شاطئ املقطع 

شواطئ ممنوعة  08شاطئ مسموح للسباحة و 39شاطئ منها  47 :2018الوالية سنة 

  .)2019مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية مستغامن، (.للسباحة

 2018- 2017طئ بوالية مستغانم عدد الشوا :1الجدول 

2018 2017 
 

  العدد اإلجمالي للشواطئ  44 47

 عدد الشواطئ المسموحة للسباحة  33 39

 الممنوعة للسباحةعدد الشواطئ  10 08

 .)2019مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية مستغامن، (:المصدر

 المعالم الثقافية والتاريخية : 

من بنشاط ثقايف متنوع طوال أيام السنة حيث تقوم مديرية الثقافة بتنظيم عدة تتميز والية مستغا

  )2019مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية مستغامن، (:مهرجانات من أبرزها

 ؛مهرجان وطين ملسرح اهلواة 

 ؛املهرجان الوطين للمسرح املدرسي 

 ؛مهرجان املوسيقى األندلسية 

 ؛مهرجان املوسيقى الشعبية 
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  ؛املوسيقى البدويةمهرجان الشعر و 

 ؛وعدة سيدي خلضر بن خلوف 

 والتظاهرات الدينية األخرى الوعدات إىل إضافة. 

 الدينيةالمعالم: 

عدة زاويات تستقطب السياح  إضافةإىلصاحلني،  ةلوالضريح  300تعد والية مستغام أكثر من 

 ...، القادريةية، التيجانية، البوزيديةاملتعطشني للتأمل والروحانية، من أمهها جند الزاوية العلو 

 المعالم األثرية والمتاحف : 

توجد مبدينة مستغامن على غرار املدن اجلزائرية األخرى شوارع قدمية تتميز بالطابع املعماري العريق 

واملطمر الشبيه لقصبة اجلزائر،كما يوجد  م، مثل حي التبانة، تيجديت16القرن  إىلالذي يعود 

  )2019ديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية مستغامن، م(:باملنطقة

 ؛امليناء القدمي من عهد الرومان املتواجد ببحارة ، بلدية بوغامل  

  ؛الفرنسي االحتالليف عهد  1878الذي أنشئ سنة " في يرأس إ" منارة 

 ؛مغارة الفراشيح 

  ؛...جمموعة من النحوت  تضممغارات ماسرى اليت 

 ؛حف برج الرتك ومتحف دار القايدحديقة العرصة ومت 

  إال أن بعض هذه املعامل التارخيية واملتاحف يبقى غري مستغل بالطريقة املثلى ويعاين من االمهال والتدهور

 .وخاصة نقص األمن مما مينع السياح من زيار�ا

 الغابات : 

احثة عن اهلواء قطب العائالت البتستثروة غابية مستغامن بغطاء نبايت جد متنوع و  تزخر والية

النقي والراحة حيث مت �يئة غابتني للراحة والتسلية على مستوى بلدية بن عبد املالك رمضان وبلدية 

مديرية (.على مستوى الوالية) site récréatif(أماكن راحة وتسلية  07خضرة، باإلضافة إلىتهيئة 

  .)2019السياحة والصناعة التقليدية لوالية مستغامن، 
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 مويةالحالمنابع: 

منبع عني النويصي، منبع مكربتة ببلدية سريات ومنبع سيدي : الوالية ثالثة منابيع معدنية يوجد ب

 .بشاعة ببلدية سيدي علي ، غري أ�ا غري مستغلة حاليا

 الترفيه والتسلية: 

التسلية موستا الند حيز اخلدمة وأصبحت مصب  حظريةبدخول  2017تعززت الوالية سنة  

العائالت الباحثة عن الرتفيه وجمال للهو واالكتشاف خاصة لألطفال كو�ا حتتوي على حديقة للحيوانات 

خالل موسم االصطياف فنادق، حيث استقبلت احلضرية مطاعم و  إىلوحديقة لأللعاب والتسلية اضافة 

املائية لفندق  احلظريةاضافة اىل  ،2018أوت  31إىل غاية زائر من جوان  635000 أكثر من 2018

  .)2019مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية مستغامن، (.التسلية حلظريةمونتانا احملاذي 

 نشاطات الصناعة التقليدية : 

ذ ا، إتساهم غرفة الصناعات التقليدية يف التعريف باملنتجات التقليدية لوالية مستغامن والرتويج هل

، مبشاركة العديد من احلرفيني يف املعارض والصالونات اليت تؤدي إىل تنظم عدة تظاهرات وطنية ودولية

  .جذب السياح وتبادل الثقافات

 20يف طبعتها األوىل من " ربيع مستغامن للسياحة التقليدية "تظاهرة  2018حيث نظمت سنة 

من خمتلف ربوع الوطن والذي تلقى رواجا كبريا  ، شارك فيه العديد من احلرفيني2018مارس  31 إىل

مديرية (.اضافة اىل تنظيم عدة معارض للصناعة التقليدية خاصة أثناء موسم االصطياف، لدى الزوار

  .)2019السياحة والصناعة التقليدية لوالية مستغامن، 

  :وفيما يلي جدول تطور عدد احلرفيني املسجلني على مستوى والية مستغامن
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  )2018 -2014(تطور عدد الحرفيين لوالية مستغانم: 2دول الج

 السنة المسجلين عدد الحرفين عدد مناصب الشغل

2294 1147 2014 

1498 749 2015 

834 417 2016 

596 298 2017 

780 390 2018 

  .)2019مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية مستغامن، (:المصدر

  

تراجعا كبريا يف عدد احلرفيني املسجلني على مستوى الوالية منذ سنة من خالل اجلدول نالحظ 

، وهذا راجع 2018حريف سنة  390ليصبح العدد  1147اليت قدر فيها عدد احلرفيني بـ  2014

  :حسب تصرحيات مديرية السياحة والصناعة التقليدية اىل عدة أسباب من أمهها

  املهين للحصول على بطاقة احلريف؛إدماج شهادة التكوين إلغاء شهادة التكوين و 

 نقص املادة األولية وغالئها؛ 

 جتميد الدعم؛ 

 غزو األسواق احمللية باملنتجات املستوردة الرخيصة خاصة املنتجات الصينية؛ 

 طلب احلصول على بطاقة احلريف فقط من أجل احلصول على تأشرية سفر؛ 

 ؛...مثل الفخار، الطني عدم وجود تكوين على مستوى الوالية خاص باحلرف الفنية 

 عدم اهتمام الشباب باملهن احلرفية للصناعة التقليدية. 

  :السياحي لوالية مستغانماالستثمار  2.3

قامت وزارة السياحة والصناعة التقليدية بفتح بوابة الكرتونية  متاشيا مع عصر التكنولوجيا والرقمنة

وكافة  اإلداريةوالتخفيف من األوراق خاصة باالستثمار السياحي لتقريب االدارة من املستثمرين 
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 إضافةإىلكل املعلومات اخلاصة به،   وإدخال البوابة ، حيث يقوم املستثمر بفتح بالتسجيل يفالبريوقراطية

وزارة السياحة والصناعة (.حتميل الوثائق الضرورية وبعثها مباشرة اىل اجلهة املعنية لدراسة امللف والرد

 .)2018التقليدية، 

 توسع السياحيمناطق ال: 

منطقة حددت مبوجب املرسوم رقم  15منطقة للتوسع السياحي،  16تضم والية مستغامن 

ومنطقة واحدة مت اإلعالن عنها مبوجب املرسوم التنفيذي رقم ، 05/11/1988املؤرخ يف 232- 88

 تقدر املساحة".الصخرة"، يتعلق األمر مبنطقة التوسع السياحي29/04/2010املؤرخ يف  131- 10

  :كما هو مبني يف اجلدول املوايل  هكتار  4724,8ـاإلمجالية هلا ب

  2018مناطق التوسع السياحي لوالية مستغانم : 3الجدول

  .)2019مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية مستغامن، (:المصدر

  

  

 

مناطق التوسع السياحي في 

 طور الدراسة

  الصخرة –كاف قدوس   –بحارة : مناطق  04

 ".رمضان شاطئ"عملية مراجعة مخطط التهيئة السياحية  لمنطقة التوسع السياحي + 

مناطق التوسع السياحي 

 21المصادق عليها بتاريخ 

 2018أكتوبر 

 شاطئ شلف:  01

مناطق التوسع السياحي في 

 طور المصادقة
 سيدي عبد القادر –كاف األصفر  –المقطع  –أوريعةصبالت  –رأس إيـــفـي :مناطق  05

مناطق التوسع السياحي 

 المجمدة
 .الميناء الصغير–زريفة  –استيديا –ج شاطئ حجا  –ابراهيم شاطئ  –خروبة : مناطق  06

 منطقة 16 المجموع
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 بوالية مستغانم التنمية السياحية المستدامة:  

 14مل تنطلق �ا األشغال بعد ومنها  مشروع سياحي 12مشروعا سياحيا منها  31تعد الوالية 

منجز، حيث من شأن هذه املشاريع الرفع من طاقة االيواء مشروع واحد يف طور االجناز ومنها روع مش

  :كما هو ممثل يف اجلدول املوايل  1215تقدر ب  على مستوى الوالية وخلق مناصب شغل جديدة

 المشاريع السياحية لوالية مستغانم: 4الجدول 

 المشاريع المنجزة اإلنجازالمشاريع في طور  توقفةالمشاريع الم المشاريع التي لم تنطلق المجموع

 العدد 01 العدد 14 العدد 04 العدد 12 31

4294 1984 
سعة 

 االستقبال
210 

سعة 

 االستقبال
2080 

سعة 

 االستقبال
20 

سعة 

 االستقبال

1215 551 
  مناصب

 الشغل
78 

مناصب 

 الشغل
571 

مناصب 

 الشغل
15 

مناصب 

 الشغل

 .)2019والصناعة التقليدية لوالية مستغامن،  مديرية السياحة(:المصدر

 لوالية مستغانم المؤسسات الفندقية: 

ـ مؤسسات فندقية بسعة استقبال تقدر ب 08بدخول  2018تعززت احلظرية الفندقية خالل سنة 

جديد، حيث أصبح العد االمجايل  منصب شغل 1285كما توفر هذه املؤسسات سرير   2027

مؤسسة مما ساهم يف رفع طاقة االستيعاب للوالية واستقبال عدد أكرب  39: بـللمؤسسات الفندقية يقدر 

  .ح كما هو موضح يف اجلدول املوايلمن السيا 

ة هياكل أخرى لإليواء تتعزز �ا احلظرية الفندقي 224ك إضافة إىل هاته املؤسسات الفندقية هنا

بيوت  - املخيمات العائلية للشباب  - راكز العائلية لالصطياف امل(للوالية خالل موسم االصطياف 

  . سرير 11000أكثر من  2018وفرت خالل صائفة ... ) الشباب 
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 2018ة المؤسسات الفندقية وعدد األسرة لوالية مستغانم لسن: 5الجدول 

 عدد العمال عدد األسرة عدد المؤسسات المؤسسة الفندقية

 1210 2171 17 الفنادق

 480 2620 14 إلقامات السياحيةا

 5 57 2 نزل طريق

 5 9 1 نزل عائلي

 27 230 5 الهياكل األخرى المعدة للفندقة

 مستخدم 1727  سرير 5087 39 المجموع

  .)2019مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية مستغامن، (:رالمصد

كما هو مالحظ يف   2018-2017يت أما تطور عدد الوافدين وعدد الليايل لوالية مستغامن لسن

على السياحة الداخلية واستقطاب السياح احملليني،  اجلدول املوايل أن والية مستغامن تعتمد بالدرجة األوىل

  .أما السياح األجانب املسجلني فمعظمهم من عمال الشركات األجنبية املتواجدة على مستوى الوالية

  2017/2018يالي لسنتي لتطور عدد الوافدين وعدد ال: 6الجدول 

  .)2019مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية مستغامن، (:المصدر

 لوالية مستغانم وكاالت السياحة واألسفار: 

كالة سياحة وأسفار ، تشغل هذه و  37، 2018غاية ديسمرب  إىلوالية مستغامن  أحصت

، 2014حيث تضاعف عدد وكاالت السياحة واألسفار منذ سنة  مؤقتون، 12عامل دائم و 75األخرية 

  السنة
  عدد الليالي  عدد الوافدين

  األجانب  الجزائريين  جانباأل  ائريينالجز 

2017  116839  1858  125057  4210  

2018  638894  5424  723106  20268  
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الذي  2017ماي  15املؤرخ يف  161-17وهذا راجع للتسهيالت اليت جاء �ا املرسوم التنفيذي رقم 

  . وط فتح واستغالل وكاالت السياحة واألسفارحيدد شر 

  2018-2014األسفار لوالية مستغانمتطور عدد وكاالت السياحة و : 7لجدول ا

  .)2019مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية مستغامن، (:المصدر

 بوالية مستغانم اإلرشاد السياحي: 

دورًا مهمًا يف السوق السياحية حيث يساعد السائح على احلصول على  له اإلرشاد السياحي  

افة إىل معاونته وتزويده باملعلومات وسبل املعلومات واخلدمات اليت متكنه من بلوغ مقصده السياحي إض

  .مساندةالوصول واالستفادة من اخلدمات السياحية وما يرتبط �ا من خدمات تكميلية 

 واالطالعأما املرشد السياحي فهو الشخص املؤهل تأهيًال علميًا ولديه احلصيلة املناسبة من املعرفة 

ني وحتقيق األهداف اليت يرمي إليها اإلرشاد السياحي والثقافة السياحية اليت متكنه من معاونة السائح

ومتتلك والية مستغامن دليال سياحيا واحدا مرخص من طرف وزارة السياحة  .لبلدهحيث يكون مبثابة سفري 

  .)2019مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية مستغامن، (.والصناعة التقليدية

  

  

مجموع 

 العمال

عدد العمال 

 المؤقتين

عدد العمال 

 الدائمين

عدد الوكاالت 

 السياحية
 السنة

50 - 50 14 2014 

54 -  54  14 2015 

66 11 55 17 2016 

65 11 54 25 2017 

87 12 75 37 2018 
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 النقل في والية مستغانم: 

اخلاصة التاكسي شركات ية مستغامن بشبكة نقل متنوعة ومتوفرة باستمرار خاصة خدمات تزخر وال 

خدمات النقل  دون أن ننسى، )اخلاصة والعمومية(حافالت النقل اضافة اىل  7/7و  24/24اليت تعمل 

 ع اىليوجد بالوالية مطار صغري اال أنه غري مستغل وذلك راج البحري كون الوالية تتوفر على ميناء، كما

  .من مدينة مستغامن د45بوهران على بعد أن املطار الدويل أمحد بن بلة 

اضافة اىل هذا فان الوالية ستستقبل على األفق القريب خط ترامواي الذي سريبط كل من مدينة 

  .)2019مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية مستغامن، (.وحي صالمندر مرورا بوسط املدينةخروبة 

 وين والتعليمالتك: 

قامت مديرية التكوين املهين والتمهني ومتاشيا مع متطلبات سوق الشغل بوالية مستغامن، بفتح عدة 

: فروع جديدة خاصة بقطاع السياحة والصناعة التقليدية، من أجل توفري اليد العاملة احمللية املؤهلة مثل

ال أن التكوين يف جمال الفندقة مثل ؛ إ...ختصص وكاالت السياحة واألسفار، ختصص املرشد السياحي

تكوين أعوان استقبال، اختصاصات االطعام والطبخ الراقي، أو يف جمال خدمات اإليواء  تبقى غري كافية 

أو منعدمة لتوفري عدد كاف من الكفاءات املهنية احمللية حاليا مما يدفع باملؤسسات الفندقية باسترياد اليد 

  .)2019ياحة والصناعة التقليدية لوالية مستغامن، مديرية الس(.العاملة املؤهلة

  :خاتمة .4

مما سبق أن السياحة يف اجلزائر بشكل عام ووالية مستغامن بشكل خاص مل ترقى بعد يتضح 

العاملية بالرغم من أ�ا تسعى  األسواقللمستوى الذي يؤهلها الستقطاب سياح أجانب وكذا اخرتاق 

  :مايلي همت استنتاج ومن أهم مامية سياحية مستدامة؛ جاهدة لصناعة السياحة وحتقيق تن

  االستثمار السياحي من خالل تشجيع التحفيزات والتسهيالت اليت متنحها الدولة من أجل

خمطط التهيئة السياحية أدى اىل تشجيع املستثمرين على ايداع امواهلم من أجل خلق مؤسسات وهياكل 

التنمية السياحية املستدامة خاصة من جانب احلفاظ على  سياحية ذات جودة سياحية، تواكب متطلبات
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إال أن هذه األخرية تبقى غري كافية مقارنة مع الطلب السياحي الكبري على والية . الطبيعة واملوارد األولية

  .مستغامن

  ليد العاملة املؤهلة اليت تساهم يفلفتقار هذا القطاعا إىلنقص مراكز التكوين والتأهيل مما أدى 

  ؛اجليدة مما أجرب املستثمرين من استرياد اليد العملة من الوالية األخرىمي اخلدمات ذات النوعية تقد

 تعاين معظم املعامل التارخيية والثقافية واملتاحف من تدهور أوضاعها خاصة من جهة نقص األمن ،

  .منيةينفر السياح من زيار�ا وتشجيع السياحة الثقافية والتعريف باهلوية املستغا وهذا

  التنمية السياحية املستدامة بالوالية أدت اىل تضافر جهود السلطات املعنية من أجل التحسني من

البىن التحتية للوالية من خالل حتسني نوعية الطرقات، حتسني النقل، استعمال الطاقات املتجددة لإلنارة 

  ...العمومية

  : من خالل طرح أهم االستنتاجات يمكن اقتراح مايلي

  فتح فروع متعددة للتكوين املهين اخلاص بقطاع السياحة والصناعة التقليدية، وكذا على جيب

امعة فتح فروع خاصة بالدراسات العليا يف جمال التسيري السياحي والفندقي، تسويق اخلدمات اجلمستوى 

 .السياحية واالتصال السياحي، من أجل توفري اليد العاملة املؤهلة حمليا

  من اىل املعامل التارخيية، الثقافية واملتاحف من خالل �يئتها وتوفري األمن للزوار اعادة االعتبار

 .التعريف باإلرث الثقايف الالماديأجل تشجيع السياحة الثقافية و 

 تشجيع الصناعات التقليدية من خالل تقدمي حتفيزات مادية وتسهيالت للحرفني احلرف الفنية. 

  باملقومات السياحية لوالية مستغامن والرتويج هلا وتشجيع فتح موقع الكرتوين خاص بالتعريف

 . االستثمار السياحي

 تشجيع االستثمارات السياحية الصديقة للبيئة. 

  : قائمة المراجع. 5

1. BARETIE, R. (1990). Aspects économiques du tourisme. paris, 

France: presse universitaire de France. 



دراسة حالة  - صناعة السياحة المستدامة كبديل لقطاع المحروقات في الجزائر:   لمقالعنوان ا

 –والية مستغانم 

229 

، من 2019, 12 12تاريخ االسرتداد ). 2018. (عة التقليديةوزارة السياحة والصنا .2

https://www.mta.gov.dz/?page_id=7284&lang=ar#: 21:40 

3. Marc Vander CAMMEN ) .2002 .( Marketing, Edition de 

Boeck.Belgique. 

حتقيق التنمية السياحية من خالل توظيف وهيكلة ). 2017, نوفمرب. (بوجطو حكيم، ملوح حممد .4

جملة التنمية وادارة املوارد . دراسة تقييمية لوالية املدية–مؤسسات الصناعات التقليدية واحلرف اليدوية 

العمل السياحي وتنمية املوارد : ، عدد خاص بأعمال املؤمتر الدويل10العدد  -حبوث ودراسات - البشرية 

-164، الصفحات 2017وفمرب ن 28/29البشرية بني اخلصوصية احمللية والتجارب العاملية، املنعقد 

183.  

قراءة يف جتارب عربية : التنمية السياحية الصحراوية يف اجلزائر). 2018. (حراث حنان زياين خدجية .5

  .68-56، الصفحات 02، العدد 04جملة االقتصاد واملالية، ا�لد . ناجحة

  .ر وائل للنشردا: عمان .التسويق السياحي احلديث). 2000. (خالد مقابلة، و عالء السرايب .6

االبعاد الوظيفية للسياحة وانعكاسا�ا على ). 2017, نوفمرب. (ذيب فهيمة، خبوش وليد، سايل أمينة .7

، عدد خاص 10العدد  -حبوث ودراسات -جملة التنمية وادارة املوارد البشرية . االقتصاد يف اجلزائر

بني اخلصوصية احمللية والتجارب العاملية، العمل السياحي وتنمية املوارد البشرية : بأعمال املؤمتر الدويل

  .115-82، الصفحات 2017نوفمرب  28/29املنعقد 

الواقع : السياحة يف اجلزائر بني ). 2017, ديسمرب 31. (سبيت وسيلة صحراوي حممد تاج الدين .8

  .67- 49، الصفحات 02، العدد 01جملة مناء لالقتصاد والتجارة، جملد . واملأمول

دور اسرتاتيجية الرتويج يف تكييف وحتسني الطلب السياحي اجلزائري مع ). 2015. (عميش مسرية .9

أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية،  . 2001-2015مستوى اخلدمات السياحية املتاحة خالل الفرتة 

 جامعة فرحات عباس،. كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، قسم العلوم االقتصادية

  .اجلزائر - 01سطيف 

النشاط السياحي بني رهانات التخطيط ). 2017, نوفمرب. (فرحات فتيحة، زبوج سامية .10

، عدد خاص بأعمال 10العدد  -حبوث ودراسات - جملة التنمية وادارة املوارد البشرية . والتنمية املستدامة



 .غالي نسيمة.مالحي رقية،    د.أحسن جميلة،    د. د

230 

ة احمللية والتجارب العاملية، املنعقد العمل السياحي وتنمية املوارد البشرية بني اخلصوصي: املؤمتر الدويل

  .143-135، الصفحات 2017نوفمرب  28/29

  .والية مستغامن). 2019. (مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية مستغامن .11

العالقة التفاعلية بني السياحة البيئية والتنمية ). 2014, ديسمرب 01. (هويدي عبد اجلليل .12

، الصفحات 04، العدد 05جامعة الوادي، ا�لد  -والبحوث االجتماعية جملة الدراسات . املستدامة؛

211-225.  

  
 

  



  .249-231ص ، 2020مارس /  عدد خاص، 10: مجلد 

  والتنميـة اإلستراتيجيةمجلـة 

  :ولبالمؤتمر الدولي األ عدد خاص

   الواقع والتحديات -االتجاهات الحديثة في صناعة السياحة واآلثار  
 

231 

 واقع السياحة في الجزائر ودورها في تفعيل النشاط االقتصادي

The reality of tourism in Algeria and its role in economic activity 
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  :  الملخص

اليت تزخر �ا نظرا ألمهية قطاع السياحة يف حتقيق التنمية االقتصادية ورغم كل املقومـات املتاحة 

اجلزائر، إال أن السياحة مل حتظ بقدر كبري من األمهية يف اجلزائر،لذلك وجب على املهتمني بالشأن 

االقتصادي والفاعلني، اإلسراع يف تصميم سياسات سياحية مالئمة ميكن أن جتعل التحول حنو اقتصاد 

تنموي القائم على املورد الواحد، وذلك عرب بديل قائم على السياحة مبثابة توجه اسرتاتيجي ملعاجلة اخللل ال

   . بعث التحول يف البنية االقتصادية القائمة على تنويع الصادرات ومن مث تنويع مصادر الدخل

املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  تنمية السياحية،الالسياحة، االقتصاد اجلزائري،  :الكلمات المفتاحية

  .2030آفاق 

 . JEL  :Z3،F2تصنيفات 

Abstract : 

Given the importance of the tourism sector in achieving economic 

development, and despite all the available ingredients that Algeria abounds in, 

tourism has not gained much importance in Algeria, and therefore it is 

                                           
1
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necessary for those interested in economic affairs and actors to accelerate the 

design of appropriate tourism policies that can make the transition towards an 

alternative economy Tourism-based as a strategic direction to address the 

developmental disorder that is based on a single resource, by creating a shift 

in the economic structure based on diversification of exports and then 

diversification of income sources. 

Key words: tourism, the Algerian economy, tourism development, the 

tourism development plan, prospects for 2030. 

JEL Classification codes :Z3،F2. 

  مقدمة  .1

أدركت الكثري من الدول باختالف درجة منوها االقتصادي، أمهية قطاع السياحة كنشاط اقتصادي ملا       

 .له من آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية على ا�تمعات يف عصرنا احلديث

واجلزائر واحدة من دول العامل النفطية اليت تزخر  مبقومات سياحية هائلة، تكون مبثابة مفتاح لفتح        

ا�ال لتنويع االقتصاد واخلروج من تبعيته ملورد واحد ، إال أ�ا حتتاج لتبين إسرتاتيجية واضحة لتسويق 

برنامج املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية مقوما�ا السياحية، وهو ما تسعى إليه الدولة من خالل إطالق 

 .2030آفاق 

  إشكالية البحث

. من بني املزايا اليت توفرها السياحة فتح ا�ال أمام مزيد من التعاون االقتصادي فيما بني البلدان       

رية تعزز السياحة داخل املنطقة الواحدة التكامل اإلقليمي من خالل الرفع من مستويات األنشطة التجا

  . كما أ�ا تدعم البلدان يف خلق جسور تفاهم اكرب فيما بينها. واالقتصادية

ولعل اجلزائر اعتبارها دولة نفطية بالدرجة األوىل، حاولت القيام  بالعديد من املبادرات لتعزيز دور       

  .القطاع  ومسامهته يف تنشيط االقتصاد وتنويعه ، من خالل سياسات وخمططات

  : تقدم ميكن أن نطرح إشكالية ورقتنا البحثية على الشكل التايل  ومن خالل ما

  ماهي إشكالية السياحة في الجزائر وماهي الحلول لتفعيل دورها في النشاط االقتصادي؟



 .واقع السياحة في الجزائر ودورها في تفعيل النشاط االقتصادي     :    عنوان المقال

233 

  األسئلة الفرعية  

  : تتفرع عن اإلشكالية الرئيسية جمموعة من األسئلة الفرعية  

  ماهي مدلوالت السياحة كنشاط اقتصادي؛  

 هو واقع السياحة يف اجلزائر ؛ما  

 ماهي مبادرات الدولة اجلزائرية لتعزيز دور السياحة يف االقتصاد ؛ 

  أهداف البحث 

  :لقد حاولنا من خالل هذا البحث حتقيق مجلة من األهداف أمهها 

 التعرف على واقع وأمهية السياحة يف حتسني النشاط االقتصادي يف اجلزائر؛ 

 ؤهالت السياحية يف اجلزائر ومعوقات استغالهلا؛الوقوف على املقومات وامل 

 التعرف على اإلسرتاتيجية التنموية لقطاع السياحة يف اجلزائر وتفعيلها مستقبال ؛ 

  تقدمي مالحظات وتوصيات للنهوض بالقطاع السياحي يف اجلزائر. 

  منهجية البحث 

 : لإلجابة على  اإلشكالية املطروحة سنتطرق يف حبثنا للمحاور التالية 

  .السياحة مفاهيم أساسية: احملور األول 

  .الوجهة السياحية وواقع السياحة يف اجلزائر:  احملور الثاين 

  .اإلسرتاتيجية التنموية لقطاع السياحة يف اجلزائر وتفعيلها مستقبال: احملور الثالث

  .النتائج والتوصيات للنهوض بالقطاع السياحي يف اجلزائر: عاحملور الراب

  السياحة مفاهيم أساسية .2

تغري مفهوم السياحة كنتيجة للتطورات السريعة يف حياة ا�تمعات اإلنسانية، من جمرد نشاط إنساين       

معرفة  والتعلم من حافزه جمموعة من الدوافع الناجتة عن الغرائز الفطرية لدى اإلنسان، إضافة إىل حبه لل

خالل التجوال لالستكشاف، إىل صناعة وظاهرة اقتصادية واجتماعية رائدة حتتل مكانة متميزة يف حياة 

  .ا�تمعات احلديثة، وتلعب دورا حمفزا لتنويع وتنشيط اقتصاديات الدول
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لدا سياحيا من الدرجة إن ما تتمتع به اجلزائر من إمكانيات مادية وبشرية وبيئية يؤهلها الن تكون ب       

ويواجه الكثري من  األوىل، إال أن العراقيل بشىت أنواعها جيعل هذا القطاع هامشيا وال يؤدي دوره احلقيقي

الصعوبات اليت حالت حىت اآلن دون وصوهلا إىل املستوى املطلوب الذي يالئم ما متتلكه من املقومات 

، ويعود ذلك لطبيعة النموذج املنتهج واملتمثل يف االعتماد الكبري على الصناعة البرتولية بدرجة   الكثرية

إال أن اجلزائر تفطنت يف السنوات األخرية إىل أمهية السياحة وأدركت أ�ا أصبحت ضرورة حتمية، . كبرية

  .    ته  فظهرت بعض املبادرات من السلطات العمومية للنهوض بالقطاع السياحي وتنمي

  تعريف السياحة 1.2

  .تعددت تعاريف السياحة واختلفت من فرتة ألخرى ومن باحث ألخر ومن منظمة وهيئة دولية ألخرى

 السياحة هي تعبري يطلق على "تعترب األكادميية الدولية للسياحة أن : تعريف األكادميية الدولية للسياحة

عبأة لتحقيق هذا النوع من الرحالت، وهي صناعة رحالت الرتفيه، أو هي جمموع األنشطة  اإلنسانية امل

 .)57، صفحة 2001سهيل محدان ، ("تتعاون على سد حاجيات السائح

  تعريف المنظمة  العالمية للسياحة)WTO(  : السياحة هي أنشطة املسافر إىل مكان خارج بيئته

ساعة بغري انقطاع عن الراحة أو  24املألوفة  لفرتة معينة   من الوقت ال تزيد عن السنة وال تقل عن 

 ".(Steven, 2003, p. 03)ألغراض أخرى

  تعريف االستاذين السويسريين هونزيكير وكرافت )Hunziker et Kraft:(  يعرف هذان

جمموع العالقات والظواهر النامجة عن سفر وإقامة األفراد، حبيث ال يشكل :  "اخلبريان السياحة على أ�ا

 .(Tessa Ahmed, 1993, p. 03)"مكان مكوثهم إقامة رئيسية ودائمة أو مقرا اعتياديا للعمل

  جمموع "رئيس سابق للجمعية الدولية خلرباء السياحة العامليني فيعرف السياحة بأ�ا  "نزونز كيه"أما

العالقات اليت ترتتب على سفر أو إقامة مؤقتة لشخص أجنيب يف مكان ما، طاملا أن هذه اإلقامة املؤقتة 

فالق علي ، (.يبالتتحول إىل إقامة دائمة، وطاملا مل ترتبط هذه اإلقامة بنشاط يوفر رحبا هلذا األجن

 )61 ، صفحة2012
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  كما مت تعريف السياحة من قبل منظمة العمل الدولية على أ�ا أنشطة األشخاص املسافرين إىل

املقيمني يف أماكن خارج بيئتهم املعتادة، املدة التزيد عن سنة واحدة على التوايل ألغراض قضاء وقت 

 )03، صفحة 2013منظمة العمل الدولية، (.األعمال التجارية، أو ألغراض أخرىالفراغ، أو 

يستخلص من التعاريف السابقة بأن مفهوم السياحة جيسد عنصرا أساسيا من حرية اإلنسان، إذ       

خل بلده أو خارجه من أجل يفيد انتقال الشخص من مكان إقامته املعتادة إىل أماكن أخرى سواء دا

إشباع رغباته يف التنزه والرتفيه أو ألغراض أخرى، دون هدف الكسب املادي و أن ال تتجاوز مدة هذه 

  . اإلقامة السنة بالنسبة للسياحة اخلارجية

 : أنواع السياحة  2.2

تقسيم السياحة حسب  بإجيازختتلف السياحة حسب الغرض الذي تقوم من اجله، وفيما يلي نورد 

  : أنواعها املختلفة كاأليت

  هي اليت يقصد �ا زيارة األماكن املقدسة والدينية ألداء بعض الواجبات الدينية أو :السياحة الدينية

للتربك بالتواجد يف تلك األماكن،  وتعترب زيارة مكة املكرمة واملدينة املنورة عند املسلمني خري دليل على 

  .)22، صفحة 2002حجاب حممد منري، (سياحةهذا النوع من ال

وتعين السفر من دولة ألخرى أو االنتقال داخل حدود دولة بعينها لزيارة األماكن املقدسة، وذلك أل�ا 

الدعوة أو سياحة �تم باجلانب الروحي لإلنسان فهي مزيج من التأمل الديين والثقايف، أو السفر من اجل 

 .من اجل القيام بعمل خريي

  ويطلق عليها أيضا السياحة الشعبية أو سياحة اإلجازات، والسبب يف تواجد  :السياحة االجتماعية

مثل هذا النوع السياحة كانت مقتصرة يف القدم على الطبقات الثرية فقط، ومبا أن التطورات العاملية توجب 

ن البد من هذه التغيريات أن حتدث أيضا مع السياحة لتواكب التغيري يف كل ما يوجد من حولنا فكا

التطورات واملستحدثات العاملية لكي تضم السياحة أو تشرك معها الطبقات اليت متثل الغالبية العظمى من 

 .ا�تمعات ذوي اإلمكانيات احملدودة بإعداد رحالت سياحية هلذه الطبقات غري الثرية 
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 تشمل مجيع أنواع املعارض وأنشطتها املختلفة، حيث يستطيع الزائرون وهي سياحة  :سياحة المعارض

 .يت تعترب من عوامل اجلذب السياحيالتعرف على آخر االجنازات التكنولوجية والعلمية للبلدان املختلفة وال

 السياحة، وهي السفر �دف العالج أواالستجمام يف املنتجعات  هي إحدى أنواع:السياحة العالجية

 .يف خمتلف بقاع العاملالصحية 

 أهمية السياحة 3.2

إن لقطاع السياحة العديد من األدوار املهمة اليت تنعكس على االقتصاد الوطين، ميكن أن 

  :نستعرضها من خالل ما يلي

  :الدور االقتصادي للسياحة  .أ 

تعترب السياحة أحد العناصر األساسية للنشاط االقتصادي يف الدول السياحية، اهتمت �ا املنظمات       

العاملية كالبنك الدويل ومنظمة اليونسكو اليت أصبحت تنظر إىل السياحة كعامل أساسي ومهم للتقريب 

  .بني الثقافات

ذبه إىل البلد من عملة صعبةورؤوس أموال، ويف  فاألمهية االقتصادية للسياحة تعود عموما إىل ما جت      

ة األساسية لالقتصاد احمللي على صناعة السياحة وتعترب هذه مبجاال�ا بنية كثري من الدول تعتمد ال

املختلفة أكرب صناعة يف العامل يف جمال تشغيل اليد العاملة والقضاء على البطالة وتسهم بالتايل إىل تنمية 

ترب صناعة السياحة سوق قابل للتوسع حبيث تشمل كافة الصناعات األخرى مثل تع. اقتصاديات الدول

  .التجارة والصناعة والزراعة

املنظمة العربية للتنمية (ونوضح بإجياز أهم املزايا اليت تبني دور السياحة يف التنمية االقتصادية كاأليت     

 ـ:  )اإلدارية

  تعتمد العديد من الدول على السياحة، كمصدر مهم من مصادر الدخل الوطين، واستطاعت هذه

فهو يعّزز ميزان املدفوعات ويعترب . الدول احلصول على مدخوالت سنوية كبرية من القطاع السياحي

السياحة فقد وألمهية . مصدرًا كبريًا لتوفري فرص العمل للمواطنني مما يدعم مستواهم املعاشي واالجتماعي

 . أصبحت ترتبط بالتنمية االقتصادية ارتباطاً وثيقاً بعد أن كانت ِعلماً جمرداً يدرس يف اجلامعات واملعاهد
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ا�لس العاملي للسياحي والسفر (وكمثال على أمهية السياحة يف قطاع العمل، ووفقًا لتقارير 

ليون فرصة عمل شهريًا بشكل فإن صناعة السياحة والسفر سامهت يف إجياد أكثر من م

وقد تضاعفت فرص العمل يف السنوات . مباشر أو غري مباشر يف مجيع أحناء العامل خالل القرن املاضي

 .األخرية واليت توفرها صناعة السياحة والسفر يف معظم بلدان العامل

السائح على تعترب السياحة مصدرًا مهمًا من مصادر اكتساب العمالت األجنبية وذلك مبا ينفقه 

السلع واخلدمات من هذه العمالت، وال ينكر أن العمالت الصعبة، خصوصاً يف الدول النامية متكن البلد 

 .من استرياد السلع واخلدمات، وتسند العملة احمللية ما يؤدي إىل التقليل من التضخم وغالء املعيشة

  :ميكن إجياز األمهية االقتصادية للسياحة من خالل الشكل التايل

  

 

من املنظور االجتماعي واحلضاري فان حركة السياحة حركة ديناميكية ترتبط باجلوانب الثقافية واحلضارية 

لإلنسان، مبعىن أ�ا رسالة حضارية وجسر للتواصل بني الثقافات واملعارف اإلنسانية لألمم والشعوب 

  . وحمصلة طبيعية لتطور ا�تمعات السياحية وارتفاع مستوى معيشة الفرد 

على الصعيد البيئي تعترب السياحة عامال جاذبا للسياح : 

وإشباع رغبا�م من حيث زيارة األماكن الطبيعية  املختلفة والتعرف على تضاريسها وعلى نباتا�ا واحلياة 

 .الفطرية باإلضافة إىل زيارة ا�تمعات احمللية للتعرف على عادا�ا وتقاليدها 

خلق مناصب

 عمل 

رؤوس  تدفق

األموال األجنبية

واقع السياحة في الجزائر ودورها في تفعيل النشاط االقتصادي     :    عنوان المقال

  وكمثال على أمهية السياحة يف قطاع العمل، ووفقًا لتقارير

(WTTC) فإن صناعة السياحة والسفر سامهت يف إجياد أكثر من م

مباشر أو غري مباشر يف مجيع أحناء العامل خالل القرن املاضي

األخرية واليت توفرها صناعة السياحة والسفر يف معظم بلدان العامل

  تعترب السياحة مصدرًا مهمًا من مصادر اكتساب العمالت األجنبية وذلك مبا ينفقه

السلع واخلدمات من هذه العمالت، وال ينكر أن العمالت الصعبة، خصوصاً يف الدول النامية متكن البلد 

من استرياد السلع واخلدمات، وتسند العملة احمللية ما يؤدي إىل التقليل من التضخم وغالء املعيشة

ميكن إجياز األمهية االقتصادية للسياحة من خالل الشكل التايل

  الدور االقتصادي للسياحة: 1الشكل 

  من إعداد الباحثة: املصدر

 الدور االجتماعي والحضاري للسياحة  .ب 

من املنظور االجتماعي واحلضاري فان حركة السياحة حركة ديناميكية ترتبط باجلوانب الثقافية واحلضارية  

لإلنسان، مبعىن أ�ا رسالة حضارية وجسر للتواصل بني الثقافات واملعارف اإلنسانية لألمم والشعوب 

وحمصلة طبيعية لتطور ا�تمعات السياحية وارتفاع مستوى معيشة الفرد 

: دور السياحة على الصعيد البيئي  .ج 

وإشباع رغبا�م من حيث زيارة األماكن الطبيعية  املختلفة والتعرف على تضاريسها وعلى نباتا�ا واحلياة 

الفطرية باإلضافة إىل زيارة ا�تمعات احمللية للتعرف على عادا�ا وتقاليدها 

  

 

تدفق

األموال األجنبية
تحسين ميزان المدفوعات
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 مميزات السياحة كصناعة  .د 

تزداد أمهية صناعة السياحة يف الدول النامية اليت �دف إىل حتقيق فائض أو موازنة يف جمال ميزان 

  .املدفوعات وحتقيق فائض يف جمال العملة الصعبة، وحتقيق صناعة السياحة صادرات غري منظورة

السياحة كصناعة هلا كأمهية خاصة تستمد من تأثريها على بُنيان وأداء االقتصاد القومي واليت ميكن 

وزاين حممد، (فالسياحة باعتبارها نشاط ديناميكي فهي تتسم بالسمات األساسية التالية .النظر إليها

  : )11-10، الصفحات 2011- 2010

  ظاهرة السياحة يف هجرة األفراد سواء على املستوى الوطين أو على املستوى الدويل لدوافع تتمثل

  .خارجة عن البحث عن العمل أو البحث عن سكن لإلقامة(

  السياحة كنشاط هي عبارة عن مزيج مركب و معقد يتكون من العديد من الظواهر والعالقات

  .اخل...ارية واإلعالميةاالقتصادية منها واالجتماعية والثقافية واحلض

  هي نشاط يتولد من حركة األفراد إىل مناطق غري موطن إقامتهم الدائمة، وهي بذلك حتتوي على

  .عنصر حركي أو ديناميكي هو الرحلة و آخر ثابت و هو اإلقامة املؤقتة

 موطن األنشطة اليت ميارسها السائح يف أماكن القصد السياحية ختتلف عن األنشطة اليت ميارسها يف 

  .إقامته األصلية

 أما األنشطة اليت ترتتب عن . اإلقامة وقتية واحلد األدىن هلا أربع و عشرون ساعة و احلد األعلى سنة

  .إقامة األفراد لفرتة تقل عن أربع و عشرين ساعة ال يعد نشاطا سياحيا

 توفر هذا  السياحة كنشاط مرتبط بعنصر مهم هو عنصر وقت الفراغ و اإلجازات و يف حالة عدم

  .العنصر ال تتحقق الرحلة السياحية

  السياحة تعين استغالل أوقات الفراغ واإلجازات بأنشطة و فعاليات تبعث البهجة واملـتعة والسرور يف

 .نفسية اإلنسان

 ال يكون القصد من السفر أو االنتقال املؤقت هو احلصول على العمل. 

  ع و يستثىن من كان خبالف ذلكجيب أن تكون عملية انتقال السياح بطريق مشرو.  
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تعترب السياحة من أهم مصادر الدخل لدى الدول املختلفة، لذا تسعى الدول إىل تنمية السياحة      

داخلها مبختلف أنواعها جلذب املزيد من السياح، وتتنوع أمهيتها وتعم فوائدها على الدولة وعلى أهل 

 :البالد وعلى السائحني ونذكر أمهيتها فيما يلي

 .دخول العملة الصعبة إىل البالد واليت تساعد على تنمية االقتصاد الوطين وسد ميزان املدفوعات –

زيادة فرص العمل لدى الشباب وكل الفئات، فحيثما حيل السائح بأي مكان فهو حيتاج إىل املزيد من  –

 .اخلدمات واليت من شأ�ا توفري فرص العمل املختلفة

  السياحة في الجزائرالوجهة السياحية وواقع  .3

وآخرون أ�ا عنصر أساسي يف النظام السياحي وإدارة   Bornhorstتعترب الوجهة السياحية حسب 

 .Tom Bornhost, , J.R Brent Ritchie , & and Lorn Sheehan, pp)النشاط السياحي

572-589).  

 : تعريف الوجهة السياحية   .أ 

حسب معظم الدراسات يعترب موضوع الوجهة السياحية من املواضيع األكثر أمهية يف األدبيات اليت       

  .تبحث يف السياحة 

 Aprartical guide to tourism destination world)املنظمة العاملية للسياحة بأ�ا عرفت      

tourism Organisation , managemant, 2007, p. 01) ": املكان الذي يقضي فيه السائح

 ".ليلة واحدة على األقل، الذي  يتوفر فيه على خدمات وموارد سياحية 

يف مقاله  )17، صفحة 2017-2016مروان صحراوي ، (Wolfgan Framk كما حاول فرنك 

، فهم استخدامات هذا املفهوم يف األدبيات السياحية،  واستطاع "الوجهة السياحية كمفهوم" حتت عنوان

من خالل حتليله �موعة كبرية من تعاريف الوجهة السياحية وجممل املصطلحات واملعاين املرتبطة �ا، من 

براز أن هناك جمموعتني من األطر النظرية إىل إ. خمتلف زوايا التحليل سواء من ناحية العرض أو الطلب 

مناذج حتليل كالسيكية أو "وحسب رأيه فان ا�موعة األوىل هي . الرئيسية املساعدة على فهم هذا املفهوم 
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، مشريا إىل أن هناك اختالفات عديدة بني "مناذج حتليل سوسيولوجية"، أما ا�موعة الثانية فهي "تقليدية

 :   ها يف اجلدول التايلالنوعني السابقني يوجز 

تشري املنظمة العاملية للسياحة يف دليلها العملي املتعلق بإدارة الوجهة السياحية الصادر مبدريد سنة 

واليت تليب . ، أن الوجهات السياحية حتتوي على عدد من العوامل األساسية اليت جتذب الزوار إليها2007

 Aprartical guide to tourism)ميكن تقسيمها إىلهذه العوامل األساسية . رغبا�م عند الوصول

destination world tourism Organisation , managemant, 2007, pp. 01-02):  

هي متثل اخلدمات املتوفرة وكذا خمتلف املرافق والبىن التحتية ووسائل النقل،  :وسائل الراحة  -

شبكات الطرقات وغريها من املوجودات ووسائل الراحة اليت ختدم الزائر يف هذه الوجهة السياحية واليت 

  . تسهل بقاءه وسري أموره  وحتفزه على اإلقامة

ط اهتمام الزوار، كما ميكن أن تشكل واليت تكون يف الغالب حم:  عوامل الجذب السياحي -

واليت ميكن أن تكون عوامل طبيعية أو عوامل مشيدة كاملعامل . الدوافع األولية لديه لزيارة الوجهة السياحية 

 .األثرية والدينية، إضافة إىل عوامل اجلذب الثقافية كاملعارض واملسارح 

الزوار، وهي خاصية تتميز �ا الوجهات وتعترب العامل احلاسم يف جذب  :صورة الوجهة السياحية -

السياحية املعروفة، واليت يكون السائح على علم مبميزا�ا من خالل استخدام خمتلف الوسائل لتعزيز 

 . صور�ا، مثل اإلعالم السياحي والتسويق االلكرتوين 

اختارها من مميزات تعترب تكلفة إقامة السائح يف الوجهة السياحية اليت : تكلفة الوجهة السياحية -

تنافسيتها عن غريها من الوجهات، وتتعلق بتكاليف خمتلفة مثل النقل، اإلقامة، سعر صرف العمالت 

 .املطبق يف تلك الدولة

تتميز الوجهة السياحية املختارة على يد عاملة ومورد بشري مؤهل يف جمال : مورد بشري مميز -

السياحة واملسؤوليات املكلف �ا وفقا إلسرتاتيجية حمددة  السياحة، وكذا جمتمع واعي يف تعامالته مبزايا

 .حتفز على جذب السياح
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 واقع السياحة في الجزائر  .ب 

تتوفر اجلزائر على إمكانيات بشرية وطبيعية تؤهلها على أن تكون أو تصبح جذب سياحي مميز، فهي    

  .رافيا  من جهة أخرى تزخر بأماكن تتمتع مبقومات سياحية متتزج فيها األصالة من جهة واجلغ

  مقومات السياحة في الجزائر 

  07، صفحة 2012حبة جنوى و حبة وديعة ، (تتمتع اجلزائر مبقومات طبيعية متنوعة( : 

فنادق، قرى سياحية، خميمات (كلم غين مبناطق سياحية جمهزة سياحيا1200ميتد على طول : الساحل -

 ....).صيفية

تتمثل يف مرتفعات األطلس التلي يقطع اجلزائر من الشرق إىل الغرب، باإلضافة إىل : املناطق اجلبلية -

 .األطلس الصحراوي 

تكتنز هذه ااملناطق معامل أثرية غنية بالتماثيل واألحجار الكرمية،وصنفت العديد من هذه : الصحراء  -

 .املواقع األثرية ضمن الرتاث العاملي

تزخر اجلزائر حبمامات طبيعية عالجية، وقد شيدت أمامها مراكز صحية ومراكز : املعدنيةاحلمامات  -

 ).محام الصاحلني باملدية،محام ريغة بعني الدفلى، محام بوحنيفية مبعسكر، محام قرقور( استجمام 

  متنوعة، وتعترب من الدول تنفرد اجلزائر مبعامل تارخيية وحضارية :متتع اجلزائر مبوارد ثقافية وتارخيية ودينية

الطاسيلي، تيمقاد، تيبازة، مجيلة، قلعة بين : اليت تتوفر على املناطق األثرية ضمن الرتاث العاملي وهي 

  محاد، قصر ميزاب، القصبة

  وجهات السياحة في الجزائر 

ه تتميز اجلزائر جبمع كل من الطبيعة والتاريخ، لتعطي للمنطقة أصوال سياحية وهبها اهللا هلذ

األرض الطيبة، وميكن ملعظم هذه الوجهات إن مت استغالهلا عقالنيا وبطرق رشيدة أن ترقى باجلزائر لتصبح 

 . من أروع املقاصد السياحية يف العامل 
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  أفضل األماكن السياحية في الجزائر:01الجدول رقم 

مدينة 

-البيضاء(الجزائر

-البهجة

  )المحروسة

  مشال اجلزائر على البحر األبيض املتوسط :موقعها

  .قبل امليالد 5يعود تارخيها إىل العهد الفينيقي أي سنة  :تاريخيا

  .يسود مناخ متوسطي حيث الصيف ساخن والشتاء بارد وممطر  :مناخيا

تتميز بالقصبة القدمية اليت تعترب متاهة . مليئة بالتاريخ واهلندسة املعمارية اجلميلة :مميزاتها

  .ضرية متعرجة مع الشوارع اليت تدفق عرب املدينة القدميةح

مدينة وهران 

  )الباهية(

مشال غرب اجلزائر، وهي ثاين اكرب والية يف اجلزائر وإحدى أهم املدن يف املغرب  :موقعها

  .العريب

  .يسودها مناخ متوسطي حيث الصيف ساخن والشتاء بارد وممطر :مناخيا

يتنوع اقتصاد املدينة ويشمل الصناعة .اديا وجتاريا هاما يف البالدتعترب مركزا اقتص :مميزاتها

ويشمل . حيث أهم املنتوجات هي الكيماويات،الورق، البالستيك إضافة إىل احلديد والصلب

والسياحة حيث تتوفر املدينة على العديد من املعامل األثرية . أيضا الفالحة واخلدمات

وهران مكان رائع ملمارسة . ة اليت تعترب األمجل يف اجلزائرتتميز وهران بفن العمار . والطبيعية

  .الغوص 

 –غرداية  –مدينة عنابة  -مدينة قسنطينة -مدينة تلمسان: تزخر بطبيعة ومواقع خالبة مدن أخرى سياحية  

  .سطيف  وغريها من الواليات اليت ميكن أن تكون أقطابا سياحية  –متنراست 

-https://www.travelmasterpieces.com/2018/03/best-places-to-visit-in: املرجع 

algeria.htm  

  

  واقع السياحة في الجزائر من خالل مؤشرات سياحية واقتصادية  .ج 

  : ميكن تقييم واقع السياحة يف اجلزائر من خالل بعض املؤشرات اآلتية

  مؤشرات السياحة  في الجزائر  

نالحظ من معطيات قاعدة البيانات االلكرتونية لبوابة بيانات منظمة السياحة العاملية لسنة 

إىل  2010ة ، إن الوافدون من السياح الدوليون للجزائر كان نوعا ما يشهد تزايد طفيف من سن2017

، وهو ما اثر على 2015وسنة  2014، لكن طرا على عدد السياح تناقص ملحوظ يف سنيت 2013سنة 

عائدات السياحة  وعلى رغم أن النفقات اليت وجهت لتنشيط القطاع عرفت نوعا ما ارتفاع طفيف، لكن 

  : كما يوضحه اجلدول التايل. النتائج مل حتقق  األهداف املرجوة
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  )مليون دوالر أمريكي: (الوحدة                      مؤشرات قطاع السياحة في جزائر  : 2الجدول رقم 

 الوافدون من السياح الدوليني للجزائر  

 الدولة 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 الجزائر 2070 2395 2634 2733 2301 1710

  عائدات السياحة اجلزائرية

 الدولة 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 الجزائر 324 300 295 326 348 357

 حصة اجلزائر من نفقات السياحة الدولية  

 الدولة 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 الجزائر 716 595 598 532 684 765

 حصة اجلزائر من ميزان السياحة الدولية  

 الدولة 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 الجزائر 392- 295- 303- 206- 336- 408-

  كنسبة مئوية من صادرات البضائع(عائدات السياحة الدولية للجزائر(  

 الدولة 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 الجزائر 0.57 0.41 0.41 0.49 0.58 1.03

لسنة  العامليةالسياحة  ملنظمة قاعدة البيانات االلكرتونية لبوابة بيانات األمم املتحدة، موجز إحصائيات السياحة: املصدر
2017.  

 

  ترتيب الجزائر وفق مؤشر تنافسية قطاع األسفار والسياحة 

اصدر املنتدى االقتصادي العاملي دافوس تقريرا عن القدرة التنافسية لقطاع السياحة واألسفار لسنة 

، حيث كشف التقرير أن الوجهة السياحية اجلزائرية تعترب من بني أسوء الوجهات السياحية يف  2015

العامل رغم امتالكها مقومات قادرة أن ترتقي �ا ملصف الدول والوجهات السياحية العاملية، حيث 

ا  كما نالحظه من اجلدول املوايل، كم)123-132-113-115-102-93(ترتبت يف املراتب األخرية 

أن الرتتيب يف تدهور من سنة ألخرى وهذا إن دل على شيء إمنا يدل على أن الدول تتنافس وتتقدم 

  .من حيث هذا املؤشر باعتباره دافع أساسي لعجلة التنمية االقتصادية 
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  ترتيب الجزائر وفقا لمؤشر تنافسية قطاع األسفار والسياحة : 03الجدول رقم

  2007  2008  2009  2011  2013  2015  

  123  132  113  115  102  93  الرتتيب العام

  2.93  3.1  3.4  3.8  3.5  3.7  التنقيط العام 

 قاعدة البيانات االلكرتونية لبوابة بيانات األمم املتحدة، موجز إحصائيات السياحة: املصدر

  .2017لسنة  السياحة العاملية ملنظمة

  : اإلستراتيجية التنموية لقطاع السياحة في الجزائر وتفعيلها مستقبال .4

أدرجت املنظمة العاملية للسياحة، قطاع السياحة يف اجلزائر كأحد الدعائم األساسية للنهوض 

، نظرا  (https://www.echoroukonline.com, 2019)باالقتصاد الوطين وخلق تنمية مستدامة 

لإلمكانيات واملوارد اليت تتوفر عليها، وأشادت يف تقريرها، بإطالق اجلزائر ألول برنامج خيص تعزيز 

 . القدرات اإلحصائية اإلقليمية، مؤكدة أن احلكومة اجلزائرية أبدت التزامها خللق سياحة جد تنافسية

خطط التوجيهي للتهيئة ومن اجل إجناح سياسة جعل السياحة أولوية وطنية أطلقت الدولة امل

، حتاول من خالله تقدمي توجيهات إسرتاتيجية لتهيئة )SDAT 2030(أطلق عليه  2030السياحية أفاق 

  .السياحة على خمتلف أحناء الوطن 

  ) : SDAT 2030(المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية   .أ 

يعد هذا املخطط مثابة الوثيقة اليت تعلن الدولة من خالهلا جلميع الفاعلني ومجيع القطاعات ومجيع        

، وهو أداة ترتجم الدولة يف تثمني القدرات الطبيعية، 2030املناطق عن مشروعها السياحي ألفاق 

ق القفزة املطلوبة وجعل السياحة الثقافية، والتارخيية للوطن، ووضعها يف خدمة السياحة يف اجلزائر، ولتحقي

أولوية وطنية لدولة جيب النظر إليها على أ�ا مل تعد خيارا بل أصبحت ضرورة، أل�ا تشكل موردا بديال 

  . للمحروقات 

مرجعًا لسياسة جديدة تبنتها الدولة اجلزائرية ويعد جزءاً من   (SDAT)2030يعترب املخطط التوجيهي للتنمية السياحية آفاق   

 .)وزارة السياحة و الصناعة التقليدية (إسرتاتيجية للتهيئة السياحية يف كافة الرتاب الوطين

 )وزارة السياحة و الصناعة التقليدية (:األهداف المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  .ب 
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  تنمية االقتصاد وكبديل لقطاع للمحروقات؛جعل السياحة قطاع مساهم يف 

 ضمان إشراك القطاعات األخرى، كقطاع األشغال العمومية، قطاع الفالحة وقطاع الثقافة ؛ 

 والبيئة ؛  توفيق بني الرتقية السياحة 

 تثمني الرتاث التارخيي، الثقايف والديين؛ 

 حتسني صورة اجلزائر بصفة دائمة. 

  )SDAT 2030( األهداف الخمسة للمخطط التوجيهي لتهيئة السياحة: 02الشكل رقم

  

  

  

  

 "01، الكتاب رقم )SDAT 2030(ملخطط التوجيهي للتهيئة السياحية "وزارة �يئة اإلقليم والبيئة والسياحة،  :المصدر

  .24، ص2008، جانفي"تشخيص وفحص السياحة اجلزائرية

أساسا يف جعل السياحة إحدى   2030تكمن أمهية املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق       

  :)08- 07دويل سعاد و لعلمي فاطمة ، الصفحات (حمركات النمو االقتصادي من خالل

الرتويج للسياحة يف اجلزائر، وجعلها وجهة سياحية بامتياز، ومنارة يف حوض املتوسط قصد  -

 أساسية يف االقتصاد العام للبالد؛املسامهة يف خلق وظائف جديدة ، وبصورة 

 .ترقية اقتصاد مكمل لقطاع احملروقات  -

وزارة (يرتكز املخطط على مخس ديناميكيات هي :مرتكزات المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية   .ج 

 :)السياحة و الصناعة التقليدية 

  اجلزائرتثمني الوجهة اجلزائرية لزيادة جاذبية وتنافس. 

 تطوير األقطاب والقرى السياحية املتميزة من خالل ترشيد االستثمار والتنمية. 

 نشر خمطط جودة السياحة (PQT)  لتطوير التميز يف العروض السياحية الوطنية بإدماج التكوين من

 .خالل االرتقاء املهين والتعليم واالنفتاح على تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

تثمين صورة الجزائر -2 ترقية اقتصاد بديل يحل محل  -1  

تثمين التراث الطبيعي، التاريخي والثقافي -4 تنشيط التوازنات الكبرى -3   

التوافق الدائم بين ترقية السياحة والبيئة -5  
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  بني القطاعني العام واخلاصخمطط الشراكة. 

  خمطط متويل السياحة. 

  النتائج والتوصيات للنهوض بالقطاع السياحي في الجزائر  .5

توصلنا من خالل هذه الورقة البحثية إىل أن السياحة يف اجلزائر مازالت شعارًا وجيب أال تبقى يف هذا 

الروتينية ، بل جيب أخذ خطوات عملية اإلطار وتركيز القائمني عليها على عقد االجتماعات الدورية 

  .وقرارات سريعة لتنشيط السياحة

 العراقيل التي يواجهها قطاع السياحة في الجزائر  .أ 

نستنتج يف األخري  أن القطاع السياحي اجلزائري مازال يعاين من عدة صعوبات، على املسؤولني      

ه القائد يف التنمية، وميكن تلخيص أهم العراقيل مراجعتها واختاذ تدابري وإجراءات لرتقية هذا القطاع وجعل

 : )09-08، الصفحات 2014بوفارس الشيخ و بن خدجية منصف، (فيما يلي

 غياب االستقرار واالستمرارية يف الربامج واإلجراءات بسبب التغريات يف املسؤولني؛ 

 نقص الوعي السياحي ؛ 

   عدم مرونة القوانني واإلجراءات التنظيمية خاصة طول املدة الالزمة لدراسة املشاريع االستثمارية والرد

 عليها؛ 

   السياحة االلكرتونية(تغلغل ضعف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف صناعة السياحة( 

  نقص تأهيل ومهنية املستخدمني يف املؤسسات واخلدمات السياحية؛ 

 واخلدمات السياحية اجلزائرية ؛ ضعف املنتوج 

  عدم مالئمة وضعف وسائل الدفع العصرية على مستوى البنوك واملؤسسات املستقبلة؛ 

  غياب الرتويج السياحي.  

  التوصيات واالقتراحات المتوصل إليها  .ب 

   العمل على نشر  الثقافة السياحية ، وتشجيع ضرورة تنويع االقتصاد والنهوض بالقطاع السياحي

 للتخلي على االتكال املفرط للمحروقات؛كبديل 
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 القضاء على العراقيل اإلدارية والعمل على رفع جاذبية املناخ االستثماري؛ 

 االستثمار يف العنصر البشري باعتباره احللقة األهم يف القطاع يف ظل وجود مقومات سياحية ؛ 

  الرجوع إىل جتارب البلدان السياحية واالستفادة منها؛ 

  اإلعالم السياحي عرب كامل الوسائل والدعائم؛تطوير 

  العمل على حتسني اخلدمات السياحية ومراجعة األسعار؛ 

   فتح ا�ال للقطاع اخلاص وتقدمي التسهيالت الالزمة للمسامهة يف هذا القطاع. 

 قليمية اليت حماولة تعزيز السياحة داخل املنطقة الواحدة من خالل الربوتوكوالت واالتفاقيات التجارية اإل

 . تسهل حركة األشخاص وتشجيع السياحة وهو  دور التكامل اإلقليمي 

  ينبغي تعزيز التنمية  السياحية  كجزء ال يتجزأ من خطط واسرتاتيجيات التنمية الوطنية. 

 من الضروري حتسني جودة وكفاءة البىن : االستثمار يف البنية التحتية األساسية ذات الصلة بالسياحة

واخلدمات األساسية ذات الصلة بالسياحة مثل الفنادق والطرق واملرافق العامة والنقل  التحتية

 .واالتصاالت واملعلومات السياحية اليت ترقى ملستوى املعايري الدولية

  البد من بذل جهود خللق بيئة آمنة للسياح الوافدين. 

  يف تطوير السياحةالشراكة وتقوية التعاون بني كل من القطاع العام والقطاع اخلاص. 

  التنويع والتطوير يف املنتجات واخلدمات السياحية  والرتويج هلا من خالل بذل جهود يف مراعاة القيم

 .احمللية 

 تصميم خريطة طريق وإسرتاتيجية طويلة األجل. 

  تعترب األنشطة مثل املعارض واملهرجانات مهمة للنهوض مبستوى : تنظيم معارض ومهرجانات خاصة

فضال عن كو�ا ذات دور فعال يف الرتويج والتسويق ملناطق . بني السياح واملستثمرين احملتملني الوعي 

 .معينة

  

 



 .    محي الدين كنزة خيرة.د.ط . سلوى رشيدةعبد اهللا بن .بومعزة حليمة،   د. د

248 

 الخاتمة  .6

رغم اجلهود املبذولة من طرف الدولة اجلزائرية للنهوض بالقطاع السياحي عن طريق رسم تصور عام        

، إال 2030التوجيهي للتهيئة السياحية أفاق هلذا القطاع يف ظل اإلسرتاتيجية اجلديدة من خالل املخطط 

لذلك على الدولة مراعاة جوانب ضرورية أخرى . أن القطاع السياحي اجلزائري ما زال يعاين نفس العراقيل 

والتفكري . عديدة مساعدة للنهوض بالقطاع وجعله بديال ناجحا للمحروقات لتفعيل االقتصاد اجلزائري

  .املتبعة واليت جيب أن تكون واضحة املعامل وال تتغري بتغري املشرفني عليهاجبدية أكثر يف اإلسرتاتيجية 

  :قائمة المراجع .7
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 ة كنهج لتعزيز التنمية المستدامة للسياحة العربيةينمط التغطية التأمين

InsuranceCoverage Pattern as an approach to Promote the 

SustainableDevelopment of Arab Tourism  

  

  2العجال عدالة.،  د1إسماعيل صالحهاني عبد الحكيم . د

Hany Abdelhakeem Ismail Saleh1, Laadjal Adala 2 
  hanyhakeem2000@gmail.com: إمييل، ر جامعة املنصورة، مص1

  mosta.dz-laadjal.adala@univ، )اجلزائر( جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن2

  ..20202020//0303//0101: : تاريخ النشرتاريخ النشر

  : ملخص

ستهدف هذه الدراسة حتليل واقع السوق السياحي العريب ، من خالل تطوير منتجات تأمينية ذات ت    

للسوق السياحي العريب وترسيخه كداعم حموري منط موحد عربيًا تليب واقع واحتياجات التنمية املستدامة 

لإلقتصادات العربية ، سعيًا وضمانًا لتفادي أو ختفيض حدة ووطأة أزمات قد جتابه القطاع السياحي 

العريب ، والذي حيسن بدوره مستوى األمان بني السائحني قاصدي املنطقة العربية ، ويعزز مستوى التعاون 

تهجت الدراسة األسلوب الوصفي التحليلي يف دراسة وحتليل واقع السوق وان. والتكامل السياحي العريب

السياحي العريب إعتمادًا على تقارير تنافسية السياحة والسفر الصادرة عن املنتدى االقتصادي العاملي من 

ا�ا جهة ، ويف حبث واقرتاح أمناط مناسبة للتغطيات التأمينية السياحية باملنطقة العربية تتناسب مع مقوم

  .ىومواردها من جهة أخر 

السياحة العربية ، السوق السياحي العريب ، مؤشر تنافسية السياحة والسفر ، : الكلمات المفتاحية

  التأمني السياحي ، تأمني السفر 

Abstract: 

                                           
1
  .hanyhakeem2000@gmail.com: یمیل، اإلھاني عبد الحكیم إسماعیل صالح: المؤلف المرسل  



 ة كنهج لتعزيز التنمية المستدامة للسياحة العربيةينمط التغطية التأمين:         عنوان المقال

251 

This study aims to analyze the reality of the Arab tourism market, by developing in 

surance products of an Arab unified pattern that meet the reality and needs of 

sustainable development of the Arab tourism market a nd consolidate it as a pivotal 

support for Arab economies, as a guarantee to avoid or reduce the severity and 

impact of crises thatmay confront the Arab tourismsector, which in turnimproves 

the level of Safetyamongtouristshe ading to the Arab region, and enhances the level 

of Arab tourism cooperation and int egration. The studya dopted the descriptive 

and analytical method in studying and analyzing the reality of the Arab tourism 

market, based on the competitive reports of tourism and travelissued by the World 

Economic Forum, and in researching and proposing appropriate  patterns of tourism 

in surance coverage in the Arab  Region commensurate with itsresources.  

key words: Arab Tourism, Arab TourismMarket, Tourism and 

TravelCompetitiveness Index, TourismInsurance, TravelInsurance 
  

  :إشكالية البحث

يشهد القطاع السياحي عامليًا ، يف اآلونة األخرية ، تناميًا مطردًا يعكس الدور اهلام هلذا القطاع يف حتقيق 

ويرتبط النمو السياحي ارتباطًا وثيقًا وتفاعليًال مع القطاع . التنمية اإلقتصادية وتعزيز عوامل إستدامتها

احي إبداعًا وابتكارًا موازيًا يف القطاع التأميين التأميين ، حيث يتطلب اإلبتكار واإلبداع يف العمل السي

  . حبثاً عن تغطيات تأمينية مستحدثة تتالئم مع مستجدات التطور السياحي

وبإدراك التحديات اليت تواجه صناعة السياحة يف الوطن العريب ، ومدى ضرورة توافر تغطية تأمينية تؤمن 

ية جيا�ها ، وكذلك مدى توافر تغطيات تكميلية حال للسائح تلبية احتياجاته ذات الصلة مبخاطر أساس

رغب السائح يف ذلك ، تسعى الدراسة إىل حماولة بلورة منتج تأميين يواكب التطورات املتالحقة يف ا�ال 

  . السياحي ويدعم استمرارية ودميومة النمو السياحي واإلقتصادي بالعامل العريب
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  :حدود الدراسة  -

متتد احلدود املكانية للدراسة لتشمل مجيع السائحني قاصدي املنطقة العربية من منطلق السمات 

  . واخلصائص املشرتكة اليت جتمعها على املستوى السياحي

�دف توليد مقرتح لسياسة  2019إىل  2009أما البعد الزماين لدراسة واقع السياحة العربية فيمتد من 

فزات تأمينية مستدامة تضمن مساعدة للقطاع السياحي العريب كضمانة تأمني سياحي  ووضع أطر وحم

  .إلستدامة منوه وإزدهاره

  :منهج الدراسة  -

النمط   تنتهج الدراسة األسلوب الوصفي التحليلي يف تعاطيها مع مشكلة الدراسة ومن مث حماولة إقرتاح

  . ائمةالتأميين األمثل واألنسب للمنطقة العربية يف ظل مقوما�ا الق

  :أهداف الدراسة

  : تسعى الدراسة إىل حماولة حتقيق األهداف التالية

 .دراسة وحتليل واقع السوق السياحي العريب -

 . تطوير منتجات تأمينية ذات منط موحد تليب واقع واحتياجات التنمية املستدامة للسوق السياحي العريب -

 . تفادي أو ختفيض حدة ووطأة أزمات قد جتابه القطاع السياحي العريب -

  :أهمية الدراسة

 .تنمية مستوى األمان بني السائحني مستهديف املنطقة العربية -

 تعزيز التعاون والتكامل السياحي العريب  -

قتصادات تسعى الدراسة لضمان التنمية املستدامة للسوق السياحي العريب وترسيخه كداعم حموري لإل -

  العربية

  :هيكل الدراسة

  : تأيت خطة الدراسة يف ثالثة مباحث على النحو التايل

 دراسات سابقة : املبحث األول -
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 طبيعة وواقع السوق السياحي العريب : املبحث الثاين -

 اإلحتياجات التأمينية للسوق السياحي العريب : املبحث الثالث -

 النتائج ، التوصيات ، املراجع ، مالحق  -

  دراسات سابقة : المبحث األول

نستعرض من خالل هذا املبحث بعض أهم الدراسات السابقة ذات الصلة بالقطاع السياحي يف املنطقة 

  : العربية

تقييم وحتليل التنافسية السياحية لدول مشال إفريقيا وفق مؤشر املنتدى االقتصادي "دراسة بعنوان  -1

ل حممد؛ هدفت الدراسة إىل تقييم وحتليل واقع التنافسية ، زيان بروجة علي و راتو  2015، " العاملي

إعتمادا على التقارير اإلحصائية  2015إىل العام  2007السياحية لدول الشمال اإلفريقي من العام 

اإلقليمية والدولية ذات الصلة حيث سعت الدراسة إىل قياس املؤشر الكلي لتنافسية السياحة والسفر 

السياسات اليت تساعد على تطوير القطاع السياحي يف دول الشمال االفريقي ، وكذلك جمموعة العوامل و 

وكان من أمهها اإلطار التنظيمي للسياحة ، مناخ األعمال والبنية التحتية للسياحة ، املوارد الطبيعية 

ياحي ضعف اآلداء الس: ومتثلت أهم النتائج لتلك الدراسة يف اآليت. والثقافية ، وعوامل اجلذب السياحي

لدول الشمال األفريقي من حيث استقطاب السياح الوافدين والذي ال يعكس فعال املقومات السياحية 

وعناصر اجلذب السياحي اليت تتمتع �ا تلك الدول ، تعاين دول الشمال األفريقي من إشكالية عجز 

ط قوة يف تصميم ختطيط واستثمار ما متتلكه من مقومات وبالتايل عدم القدرة على استخدامها كنقا

  .ياحية طويلة املدى واضحة املعاملاسرتاتيجيات س

قييم تنافسية قطاع السفر والسياحة يف البلدان املغرب العريب دراسة مقارنة بني ت"دراسة بعنوان   -2

، بوراوي ساعد و عيساين عامر؛ استهدفت الدراسة حبث أمهية  2015، " اجلزائر وتونس واملغرب

املؤشرات السياحية الدولية من منطلق كو�ا آداة حيوية بآيدي متخذي القرار ممن يستهدفون تنمية 

تنافسية قطاع السياحة والسفر، من خالل تثمني املؤهالت الطبيعية والثقافية والبيئية الداعمة  وحتسني

ومتثلت أهم النتائج اليت توصلت . لتنافسية قطاع السياحة بوجه خاص، وحتسني بيئة االستثمار بوجه عام
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سياحة والسفر ، حيث وجود تفاوت يف ترتيب دول املغرب العريب من حيث تنافسية ال: إليها الدراسة يف

متكنت كال من تونس واملغرب من حتسني تنافسينها يف تلك املؤشرات بينما تأخرت اجلزائر كنتيجة لتأخرها 

  .يف تنفيذ إسرتاتيجية تنموية سياحية

، " تطور اخلدمات السياحية والسفر واألداء االقتصادي لعينة من الدول النامية"دراسة بعنوان  -3

مود األغا ؛ استهدفت الدراسة التعرف على مفهوم السياحة وأنواعها وأثرها يف ، أمحد طارق حم 2016

املتغريات االقتصادية فضال حتليل األثر اإلمجايل الذي سترتكه ارتفاع درجة التنافسية يف هذا القطاع على 

يد االهتمام بالقطاع تزا: ومتثلت أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة يف. إمجايل الناتج احمللي لدول العينة

السياحي يف الدول املتقدمة والنامية تنعكس آثاره بشكل مباشر على االقتصاد القومي من خالل حتقيق 

التوازن االقتصادي يف تلك الدول، أما من اجلانب العملي فتوصلت الدراسة إىل وجود أثر واضح ملؤشر 

يؤدي إىل % 1ة، إذ أن زيادة درجة التنافسية مبقدار التنافسية السياحة يف إمجايل الناتج احمللي لدول العين

  .وحدة حبسب حتليل الباحث 23.6ارتفاع إمجايل الناتج احمللي مبقدار 

" اثر الرضا الوظيفي لتحقيق جودة اخلدمات و تنافسية الشركات السياحية املصرية" دراسة بعنوان  -4

العالقة بني الرضا الوظيفي واآلداء الوهاب وآخرون ؛ استهدفت الدراسة حبث  ، مروة عبد 2016، 

ومدى إنعكاس تلك العالقة على معدل اإلنتاجية يف شركات السياحة ، أيضًا حبث اثر ودور الرضا 

الوظيفي يف حتقيق جودة اخلدمة يف الشركات السياحية املصرية ومدى إمكانية استغالل املوارد البشرية 

 .نيل ميزة تنافسيةوتدعيمها �دف حتقيق فعالية اآلداء ومن مث 

نماذج وطرق قياس عالقة جودة و تنافسية الخدمات السياحية بالقطاع "دراسة بعنوان  -5

 بناء؛ استهدفت الدراسة حراث حنان و محمد رمضاني ،  2018، "السياحي للدول المغاربية

ميكن قياس عالقة جودة وتنافسية اخلدمات السياحية بالقطاع  خالهلاالنماذج والطرق املناسبة اليت من 

يف املؤشرات السياحية الدول حيث مت ترتيب هذه ) 2007/2017(السياحي للدول املغاربية للسنوات 

الدولية ذات العالقة املضمنة بتقارير تنافسية السياحة والسفر الصادرة عن املنتدى االقتصادي العاملي 

مت عدة أساليب وصفية وحتليلية لتحليل املؤشرات التنافسية السياحية للدول حمل حيث استخد) دافوس(
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وقد استنتجت الدراسة أن األسلوب األمثل لقياس أثر جودة وتنافسية اخلدمات السياحية على . الدراسة

سر ليت تفاملتغريات احلقيقية اومنه مت احلصول على أن  panelالقطاع السياحي  هلذه الدول هي مناذج 

املوارد البشرية، جاهزية تكنولوجيا املعلومات، (جذب وتوافد السياح للدول حمل الدراسة هي كل من

 .ومنه حتقيق امليزة التنافسية هلذه الدول يف السوق العاملية) تنافسية األسعار، واملوارد الطبيعية 

سياحي باملنطقة العربية ضعيف واملالحظ من العرض السابق إمجاع الدراسات السابقة أن املردود ال       

جدًا مقارنة مبا حتتضنه املنطقة العربية من مقومات متعددة ومتمايزة للجذب السياحي ، وهو ما يستدعي 

البحث يف جمموعة العوامل املسببة واملزيدة للتوافد السياحي باملنطقة العربية ، وهنا يتضح جديد هذه 

ضمان التأميين من املخاطر السياحية ذات الصلة كعامل مزيد الدراسة اليت تبحث يف األمناط املثلى لل

  . للتوافد السياحي باملنطقة العربية
  

  طبيعة وواقع السوق السياحي العربي  : المبحث الثاني

  :تمهيد 1- 2

وهل يتوجب على ! هل يوشك قطاع السفر والسياحة بالوطن العريب من حتقيق طفرة غري مسبوقة

بشكل مجاعي لتحقيق التوازن بني الفوائد االقتصادية لزيادة القدرة التنافسية  احلكومات العربية العمل

مع إدارة البنية التحتية واألصول الطبيعية والرتاثية القيمة اليت يعتمد عليها قطاع السياحة بفعالية متاشياً 

د بأن عدد السياح ، يأيت التساؤل من منطلق التقارير السياحية واليت تفي! مع الواقع السياحي العاملي

، متفوقًا على التوقعات ملدة عامني ، أضف  2018مليار يف عام  1.4على املستوى الدويل جتاوز 

إىل ذلك ما توفره تقارير التنافسية للسياحة والسفر السنوية لذوي املصلحة لتقييم الفرص وتوقع نقاط 

  . ايب للقطاع السياحيالضعف اليت ستفتح أو تعرقل الرخاء طويل األجل والتأثري اإلجي

  : 2019واقع السياحة العربية عالمياً وفقا لتقرير التنافسية  2-2

دولة ، ويعتمد التقرير على جمموعة  140اقتصاديات  2019يغطي تقرير تنافسية السفر والسياحة 

السياسات والعوامل اليت متكن قطاع السياحة والسفر من التنمية املستدامة والقدرة على تطوير اقتصاد 

  . الدولة
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درجة بالتقرير وكذلك درجة جودة ونعرض باجلدول أدناه الرتتيب العاملي �موعة الدول العربية امل       

 7تعكس األسوأ و  1حيث  7إىل  1اخلدمات السياحية لكل دولة واليت ترتواح حبسب التقرير من 

  . تعكس األفضل

عامليًا ، مث تتوايل  33ويظهر اجلدول أدناه التميز الواضح لدولة اإلمارات العربية املتحدة حيث حتتل املرتبة 

، مث ) 116(بفروق متقاربة نسبيًا ، مث اجلزائر ) 100(إىل لبنان ) 51(قطر الدول العربية بدًء من 

وفقًا لتقرير تنافسية ) 140(، وأخريًا حتتل اليمن ذيل القائمة يف الرتتيب األخري عامليًا ) 135(موريتانيا 

 . 2019السياحة والسفر 

  .2019لجودة الخدمات السياحية " لمؤشر التنافسية الكلي"ترتيب الدول العربية وفقاً : )1(جدول رقم 

  درجة جودة اخلدمات السياحية  الدولة

(1 : 7)* 

  الرتتيب عاملياً   الرتتيب عربياً 

  33  1 4.4  االمارات العربية املتحدة

  51  2  4.1  قطر

  58  3  4  عمان

  64  4  3.9  البحرين

  65  5  3.9  مصر

  66  6  3.9  املغرب

  69  7  3.9  اململكة العربية السعودية

  84  8  3.6  األردن

  85  9  3.6  تونس

  96  10  3.4  الكويت

  100  11  3.4  لبنان

  116  12  3.1  اجلزائر

  135  13  2.7  موريتانيا

  140  14  2.4  اليمن

Source: World economic forum; the travel and tourismcompetitiveness report; 

2019. 
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*Overall scores range from 1 to 7 where 1 = worst and 7 = best 

) تونس ، الجزائر ، المغرب(تحليل مؤشرات تنافسية السفر والسياحة بدول المغرب العربي  3- 2

  :كنموذج عربي وسيط لإلقتصادات العربية

والذي " مؤشر التنافسية الكلي"تعتمد الدراسات املقارنة ملستوى تنافسية وجودة اخلدمات السياحية على 

حبسب تقرير تنافسية السياحة والسفر ، ) 1(يعتمد على جمموعات من املؤشرات الفرعية ملحق رقم 

  : واملعرفة على النحو التايل

 جمموعة مؤشرات البيئة التمكينية  -

 سياسات السياحة والسفر وموائمة الظروف جمموعة مؤشرات  -

 جمموعة مؤشرات البنية التحتية  -

  جمموعة مؤشرات املوارد الطبيعية والثقافية     -

  مؤشر التنافسية الكلي: أوالً 

وفقاً " مؤشر التنافسية الكلي"يعكس اجلدول التايل مستوى تنافسية وجودة اخلدمات السياحية حبسب 

  " :دافوس"العاملي  ملرجعية املنتدى اإلقتصادي

لجودة الخدمات السياحية بدول المغرب العربي للفترة " مؤشر التنافسية الكلي"مقارنة : )2(جدول رقم 

  2017إلى  2009من 

  2009 

  *ترتيب   درجة

2011  

  ترتيب   درجة

2015  

  ترتيب   درجة

2017  

  ترتيب   درجة

2019  

  ترتيب   درجة

  85      3.6   65      3.8  62      3.8  78      3.9  75      3.8  تونس

  116      3.1   118     3.1  123     2.9  115     3.3  113     3.3  اجلزائر 

  66      3.9    87      3.5   79      3.5   47      4.3   44      4.3  املغرب

Source: World economic forum; the travel and tourismcompetitiveness reports; 

2009,2011,2015,2017,2019. 

*Overall scores range from 1 to 7 where 1 = worst and 7 = best 
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والشاهد من بيانات اجلدول أعاله أنه غلى الرغم من التميز الواضح لدولة املغرب عن غريها من الدول 

املغاربية إال أن املؤشرات يف جمملها �موعة الدول املغاربية تعكس ضعف آداء القطاع السياحي وعجزه 

  . البني يف ضمان بيئة سياحية جاذبة وحتفيز الطلب السياحي واستقطاب السياح

 مجموعة مؤشرات البيئة التمكينية : ثانياً 

لجودة الخدمات السياحية بدول المغرب العربي " مجموعة المؤشرات الفرعية؛ البيئة التمكينية"مقارنة : )3(جدول رقم 

 2015/2017للفترة 

  بيئة عمل   

2015 2017  

  أمن وسالمة

2015  2017  

  صحة ونظافة

2015 2017  

  موارد بشرية وعمل 

2015 2017  

 جاهزية التكنولوجيا 

2015 2017  

  76       73  87       113  76      75  98      102  71       66  تونس

  105      96  109      112   84      89  95       81  121     110  اجلزائر 

   75       77  107      117   98      99   37      20   42       49  املغرب

Source: World economic forum; the travel and tourismcompetitiveness reports; 

2015,2017. 

 : 2015التدين الواضح يف مؤشرات األمن والسالمة لدولة تونس يف الفرتة  ) 3(جدول رقم يظهر 

، كما   2017، وكذلك الرتاجع امللحوظ ملؤشرات املوارد البشرية وسوق العمل بتونس للعام   2017

يتضح التدين الشديد يف مؤشرات بيئة العمل ومؤشرات جاهزية التقنية وتكنولوجيا املعلومات لدولة اجلزائر 

، على اجلانب اآلخر التميز امللحوظ لدولة املغرب يف مؤشرات األمن   2017 : 2015يف الفرتة 

 (ر فريوس االيدز وبالنسبة ملدى انتشا.   2017 : 2015والسالمة وبيئة العمل يف الفرتة 

(HIV  كمؤشر فرعي للصحة والنظافة فقد حققت تونس واجلزائر واملغرب مراتب متميزة ، أيضًا منيزت

وعدد )  Physiciansdensity(كل من تونس واجلزائر عن املغرب يف مؤشرى كثافة الطاقم الطيب 

 ).Hospital beds(األسرة باملستشفيات 
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 السياحة والسفر وموائمة الظروف  مجموعة مؤشرات سياسات: ثالثاً 

لجودة " مجموعة المؤشرات الفرعية؛ سياسات السياحة والسفر وموائمة الظروف "مقارنة : )4(جدول رقم 

 2015/2017الخدمات السياحية بدول المغرب العربي للفترة 
 

  تنافسية السعر   

2015 2017  

  انفتاح دويل 

2015 2017  

  أولويات السفر 

2015 2017  

  استدامة بيئية 

2015 2017  

  59        89  44         48  91        76  7          9  تونس

  106      113   139      131  137       134  10         4  اجلزائر 

  70        107   26         35   94        91   47       47  املغرب

Source: World economic forum; the travel and tourismcompetitiveness reports; 

2015,2017. 

احتلت تونس يف العام املؤشرات الفرعية؛ سياسات السياحة والسفر وموائمة الظروف بشكل عام �موعة        

  . عاملياً متقدمة على املغرب وكانت اجلزائر األخرية 50الرتتيب  2015

تنافسية "ث حصوهلم على مراكز متقدمة عامليًا يف املؤشر الفرعي وكانت السمة املميزة للدول الثال      

عاملياً  بسبب اخنفاض أسعار الوقود واخنفاض تكاليف  4تبوءت اجلزائر املرتبة  2017، ففي العام "السعر

  .املعيشة �ا

 مجموعة مؤشرات البنية التحتية : رابعاً 

ملغرب العريب الثالث حمل التحليل تعاين من قصور بتحليل جمموعة مؤشرات البنية التحتية يتضح أن دول ا

واضح يف تلك املؤشرات ال سيما يف البنية التحتية للنقل اجلوي ، وبشكل عام هلذه ا�موعة من املؤشرات 

  .عاملياً  133مث اجلزائر يف املرتبة  76عاملياً تلتها تونس  68الرتتيب  2015حققت املغرب يف العام 
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لجودة الخدمات السياحية بدول المغرب العربي للفترة " مجموعة المؤشرات الفرعية؛ البنية التحتية"مقارنة : 5(جدول رقم 

2015/2017 

  املؤشر الفرعي

 

  الدولة

 اخلدمات السياحية  

2015 2017   

  النقل اجلوي 

2015 2017  

  النقل الربي والبحري

2015 2017  

  94           95    77           85       61         69  تونس

   105        121     100       113     138       131  اجلزائر 

   69           60      64         63      65         80  املغرب

Source: World economic forum; the travel and tourismcompetitiveness reports; 

2015,2017. 

  مجموعة مؤشرات الموارد الطبيعية والثقافية: خامساً 

  )6(جدول رقم 

جلودة اخلدمات السياحية بدول املغرب العريب للفرتة " جمموعة املؤشرات الفرعية؛ املوارد الطبيعية والثقافية"مقارنة 

2015/2017  
  

 املوارد الطبيعية  

2015 2017  

  املوارد الثقافية

2015 2017  

 70      83 105         94  تونس

  50        55  127       124  اجلزائر 

  39       41  59         47  املغرب

Source: World economic forum; the travel and tourism competitiveness reports; 

2015,2017. 

تتصدر املغرب قائمة الدول العربية يف جمموعة مؤشرات املوارد  2015حبسب تقرير التنافسية 

وعلى الرغم من التميز النسيب لدول املغرب . عاملياً  45الطبيعية والثقافية ، كما أ�ا جاءت يف الرتتيب 

الفعالية العظيمة ملثل تلك العريب الثالث حمل التحليل من حيث مواردها الطبيعية والرتاثية وعلى الرغم من 
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املوارد يف تفعيل اجلذب السياحي ، إال أن الواقع الفعلي للسوق السياحي بتلك الدول مل حيقق بعد 

  .اإلستغالل األمثل لتلك املوارد

  

  :خالصة 4- 2

يعكس التحليل السابق لواقع السوق السياحي العريب يف جممله تباين تنافسية السياحة والسفر 

للدول العربية على املستوى العاملي، ولكن ا�مل العام لواقع السوق السياحي العريب ال يرقى ملكانته 

مقومات التميز السياحي املفرتضة عامليًا ال سيما يف ضوء ما تكنه اإلقتصادات العربية من رصيد كبري من 

الطبيعية والثقافية والرتاثية والدينية والعالجية والرتفيهية اليت مل تستغل بعد بالشكل األمثل باالضافة إىل 

أمهية احلاجة امللحة للدول العربية إىل تطوير سياسا�ا للجذب السياحي وضرورة إعطاء تلك السياسات 

  . السياحية مستوى األولوية األنسب

دير بالذكر أن هذه الدراسة تندرج حتت مظلة اإلرتقاء بسياسات اجلذب السياحي حيث واجل

ترمي إىل البحث يف إمكانية الوصول ألمناط تغطية تأمينية مثلى ترتقي مبستوى تنافسية السوق السياحي 

  . العريب عاملياً 
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 اإلحتياجات التأمينية للسوق السياحي العربي : المبحث الثالث
  

  م خماطر ومهددات السوق السياحيمفهو  3-1

؟ كيف ميكننا تقدير (RISKY)ماذا يعىن أن يكون الشىء خطرًا : املخاطر السياحية 3-1-1

جيب أن يتضمن ذلك تقدير كل  مستوى املخاطر السياحيةالدرجات املختلفة للخطر؟ عند تقييم 

 :من

ويتمثل يف عدد اخلسائر احملتمل   (LOSS FREQUENCY)معدل تكرار وقوع اخلسارة -

 .وقوعها خالل فرتة زمنية معينة

ويتمثل يف متوسط حجم   (LOSS SEVERITY) اخلسارة املتوقعة أو وطأة حجم  -

  اخلسائر السياحية الىت قد يتم التعرض هلا

  : ومزيدات املخاطر السياحيةمسببات  3-1-2

 (PERILS)مسببات املخاطر السياحية  -

وقوع اخلسارة ذات الصلة بالسوق السياحي وميكن تتسبب يف الظواهر والعوامل التىتتمثل يف جمموعة 

 .فردالتعريفها باختصار على أ�ا أسبـاب اخلسارة، وعادة ماتكون هذه املسببات خارج نطاق سيطرة 

 (HAZARDS)اخلطر السياحي  )مؤثراتأو مساعدات أو (مزيدات  -

ل اليت تساعد على حتقق اخلطر السياحي ووقوع اخلسارة أو تزيد من احتمال العوامتتمثل يف جمموعة 

  .وقوعها مثل عدم اكرتاث الفرد بشروط السالمة خالل رحلته أو غري ذلك

  :اىل السياحي اخلطرتصنفمزيدات : تصنيف مزيدات اخلطر السياحي 3-1-3

املؤثرات وتتمثل يف تلك : (PHYSICAL HAZARDS)مزيدات ذاتية  -

املاديةاملساعدة املوجودة يف الشيء املؤمن عليه واليت تزيد من احتمال وقوع اخلسارة أو زيادة 

 .حجمها أو كالمها معا

أما املؤثرات املعنوية : (MORAL & MORALE HAZARDS)معنوية مزيدات  -

صد أو فيقصد �ا العوامل املتعلقة بسلوك الفرد والىت تزيد من احتمال وقوع اخلسارة سواء كان بق
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من غري قصد ، على سبيل املثال افتعال اخلسارة أو اإلمهال أو سوء اإلدارة وعدم الشعور 

  .باملسئولية من جانب املؤمن له

  أمهية التأمني من املخاطر السياحية 3-2

تعترب آلية نقل املخاطر السياحية هى األساس الذى تقوم عليه عملية التأمني السياحي ، وهنا تتجلى 

 :ن احملاور اليت تعكس أمهية التأمني من املخاطر السياحية واليت من أمههاالعديد م

 . الشك حول احتمال وقوع خسارةيف درء التأمني السياحي يساعد  -

التأمني السياحي كألية لنقل اخلطر هو أحد أفضل الوسائل الستبدال الشك باليقني،  -

 .التأمنيقسط تتمثل يف »مؤكدةضئيلة نسبياً  خسارة«ىف مقابل 

توفري املوارد الالزمة الستبدال ما هلك للمستأمن باملادية احلالة حيمى التأمني السياحي  -

 . للخسارةتعرضه قبيل حلالته الطبيعية  تهأو إلعاد" املال"من 

تعىن إعادة املؤمن له بعد تعرضه للخسارة اىل  اليت يقدمها التأمني السياحي احلماية -

 .نفس احلالة اليت كان عليها قبل حدوث اخلسارة

جهة تأمينية واجهها اىل  جزء من األخطار التىيبأن ينقل يسمح التأمني لكل سائح  -

 .أكثر قدرة على حتمل وإدارة املخاطر

  محددات التغطيات التأمينية للمخاطر السياحية  3- 3

 واإلسثناءات وحدود التحمل  غطاهاملخاطر امل -

 احلدود املالية للتغطية واملزايا التأمينية  -

 احلدود الزمانية واملكانية للتغطية  -

 سعر التأمني  -
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  :أنماط التأمين السياحي  4- 3

  :على النحو التايل من حيث املستهدف بالتغطية التأمينيةميكن تصنيف التأمني السياحي 

  : تأمين المنشآت السياحية  4-1- 3

واليت ميكن تصنيفها حتت مظلة التأمينات العامة حيث ميكن أن متتد التغطية التأمينية هنا �موعة من 

   :األخطار العامة واليت ميكن بلور�ا يف معظم األحوال على النحو التايل

 وغريها أخطار احلوادث كالسطو والسرقة وخيانة األمانة واصطدام املركبات -

أخطار احلرائق واالشتعال الذايت والصواعق واالنفجار والتسرب املائي وانفجار  -

 املواسري 

 أخطار الطبيعة كالزالزل والعواصف والسيول  -

 أخطار نقص أو فقد اإليراد  -

 أخطار تعطل املعدات أو اآلالت وكذلك عطب حمتويات الثالجات  -

جتاه النزالء يف أشخاصهم أو أخطار املسؤولية املدنية للمنشأة السياحية  -

  . ممتلكا�م

  .والواقع أن مثل هذه التغطية قائمة ومعمول �ا فعلياً حيث تندرج حتت مظلة التأمينات العامة

  تأمين مريدي السفر والسياحة   2- 3-4

فر ، ويعد التأمني السياحي ملريدي الس) املسافر/السائح(حيث املستهدف بالتغطية التأمينية ٌمريد السفر 

من أهم أنواع التأمني ال سيما من جانب املستأمن ورغم تلك األمهية للمستأمن يف ذاته أو ممتلكاته أو 

مسؤوليته جتاه الغري إال أن مريد السفر قد ال يقبل على طلب مثل هذه التغطية التأمينية إال إذا أجرب 

  : تشمل ثالثة فروع تأمينية تتمثل يفعليها، ومن هذا السياق يتضح أن التأمني السياحي قد متتد تغطيته ل

 تأمني خماطر أشخاص مثل تأمني املخاطر الصحية وخماطر احلوادث الشخصية  -

تأمني خماطر املمتلكات مثل خماطر فقد حقائب السفر أو خماطر الرحلة أو احلجوزات  -

 أو غريها 
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  تأمني خماطر املسؤولية جتاه الغري -

  : توصيات الدراسة*** 

الدراسة ه ر والسياحة هو البعد األساسي هلذمقرتح تأمني مريدي السفمن منطلق كون  -

، ويف ضوء التحليل السابق للسوق السياحي العريب واستنتاج  الباحث إىل أن اجلذب السياحي 

ال يعتمد على مقومات اجلذب فقط وإمنا ميتد أيضًا إىل سياسات اجلذب السياحي ، وحيث 

التأمينية ملريدي السياحة تعد من أهم سياسات اجلذب السياحي يعترب الباحث أن أمناط التغطية 

، يوصي الباحث باقرتاح أمناط التغطيات التأمينية التالية كسياسة داعمة للجذب السياحي العريب 

  : ، مع التوصية بتفعيلها واعتمادها ضمن إطار عريب موحد 

  : وثيقة التأمين السياحي الفردية - 1

حي تغطية املؤمن للمخاطر اليت يتعرض هلا مريد السفر حال وقوعها خالل تضمن وثيقة التأمني السيا

  . فرتة التغطية وفقاً �موعة الشروط واإلستثناءات املتفق عليها مقابل قسط يسدده املستأمن مقدماً 

  :وثيقة التأمين السياحي الجماعية - 2

ال تتم عن فرد واحد وإمنا جمموعة من األفراد مرادفة متاما لوثيقة التأمني السياحي الفردية إال أن التغطية هنا 

  .، وهو ما يضمن عادة سعر تغطية تنافسي

  ): وثيقة تأمني املخاطر السياحية األساسية( وثيقة التأمين السياحي االلزامية -3

 تضمن وثيقة التأمني السياحي اإللزامية تغطية احلدود الدنيا للمخاطر السياحية اليت يتعرض هلا السائح 

  : وثيقة التأمين السياحي الشاملة - 4

تضمن وثيقة التأمني السياحي الشاملة تغطية املخاطر السياحية اليت قد يتعرض هلا السائح وفقأ ملتطلباته 

وقدراته اخلاصة ، ونظرًا لتجاوز التغطيات هنا للحدود الدنيا احملددة بالوثيقة االلزامية فإن وثيقة التأمني 

  :وثيقة التأمني السياحي اإللزامية ، واليت يراعى أن يكون من مسا�ا ما يلي السياحي الشاملة تغين عن

 التغطيات التكميلية إختيارية  ، -

 مرونة التغطيات التكميلية  -
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 تضمن مستويات خمتلفة من التغطية حبسب االحتياجات الفردية   -

 .تليب معايري تنافسية املؤمنني ومن مث اإلرتقاء جبودة اخلدمات التأمينية -
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 : المالحق

Travel & Tourism Competitiveness Index 

The Enabling Environment subindex captures the general conditions 

necessary for operating in a country and includes 5 pillars: 

1. Business Environment (12 indicators): This pillar captures the extent 

to which a country has in place a policyenvironmentconducive for 

companies to do business. Research has foundsignificant links 

betweeneconomicgrowth and aspects such as how wellpropertyrights are 

protected and the efficiency of the legalframework. Similarly, distortions in 

taxation and competitionpolicy—includingbothdomestic and international 

competition, measured in terms of foreign direct investment (FDI) 

facilitation—impact the efficiency and productivity of a country. 

Thesefactors are important for all sectors, including T&T. In addition, 

weconsider the cost and time necessary to deal with construction permits, 

whichis a particularly relevant issue for T&T development. 

2. Safety and Security (5 indicators): Safety and security are 

criticalfactorsdetermining the competitiveness of a country’s T&T 

industry. Tourists are likely to bedeterredfrom travelling to dangerous 

countries or regions, makingitless attractive to develop the T&T sector in 

those places. Herewetakeintoaccount the costliness of common crime and 

violence as well as terrorism, and the extent to which police services can 

bereliedupon to provide protection from crime. 

3. Health and Hygiene (6 indicators): Health and hygieneisalso essential 

for T&T competitiveness. Access to improveddrinking water and 

sanitationis important for the comfort and health of travellers. In the 

eventthattourists do becomeill, the country’shealthsector must be able to 

ensurethey are properlycared for, as measured by the availability of 

physicians and hospitalbeds. In addition, high prevalence of HIV and 
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malaria can have an impact on the productivity of the T&T labour force 

and play a role in discouragingtouristsfromvisiting a country. 

4. Human Resources and Labour Market (9 indicators): High-

qualityhumanresources in an economyensurethat the industry has access to 

the collaboratorsitneeds. The components of thispillarmeasure how well 

countries developskillsthrougheducation and training and enhance the best 

allocation of thoseskillsthrough an efficient labour market. The former 

includesformaleducationalattainment rates and privatesectorinvolvement 

in upgradinghumanresources, such as business investment in training 

services and customer care. The latter includesmeasures of the flexibility, 

efficiency and openness of the labour market, and the participation of 

women, to assess the depth of the country’s talent pool and itsability to 

allocatehumanresources to their best use. 

5. ICT Readiness (8 indicators): Online services and business operations 

have increasing importance in T&T, with the internet beingused for 

planning itineraries and bookingtravel and accommodation. However, 

ICT isnowso pervasive and important for all sectors, itisconsidered part of 

the generalenablingenvironment. The components of thispillarmeasure 

not only the existence of modern hard infrastructure (i.e. mobile network 

coverage and quality of electricitysupply), but also the capacity of 

businesses and individuals to use and provide online services. 

The T&T Policy and Enabling Conditions subindex captures 

specificpolicies or strategic aspects that impact the T&T industry more 

directly and includes 4 pillars: 

6. Prioritization of Travel and Tourism (6 indicators): The extent to 

which the governmentprioritizes the T&T sector has an important impact 

on T&T competitiveness. By makingclearthat the sectoris of 

primaryconcern, the government can channelfunds to essential 

developmentprojects and coordinate the actors and resourcesnecessary to 
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develop the sector. Signalling the stability of governmentpolicy can affect 

the sector’sability to attractfurtherprivateinvestment. The government can 

alsoplay an important role in directlyattractingtouriststhrough national 

marketing campaigns. This pillarincludesmeasures of governmentspending, 

effectiveness of marketing campaigns and country branding, and the 

completeness and timeliness of providing T&T data to international 

organizations, as thisindicates the importance that a country assigns to its 

T&T sector. 

7. International Openness (3 indicators): Developing a competitive T&T 

sectorinternationallyrequires a certain degree of openness and travel 

facilitation. Restrictive policiessuch as cumbersome visa 

requirementsdiminishtourists’ willingness to visit a country, and 

indirectlyreduce the availability of key services. Components measured in 

thispillarinclude the openness of the bilateral air service agreementswhich 

the government has entered, which impacts the availability of air 

connections to the country, and the number of regionaltradeagreements in 

force, whichproxies the extent to whichitis possible to provide world class 

tourism services. 

8. Price Competitiveness (4 indicators): Lowercostsrelated to travel in a 

country increaseitsattractiveness for manytravellers as well as for investing 

in the T&T sector. Among the aspects of 

pricecompetitivenesstakenintoaccount in thispillar are airfare ticket taxes 

and airport charges, which can make flight tickets much more expensive; 

the relative cost of hotel accommodation; the cost of living, proxied by 

purchasing power parity; and fuel pricecosts, whichdirectly influence the 

cost of travel. 

9. EnvironmentalSustainability (10 indicators): The importance of the 

naturalenvironment for providingan attractive location for 

tourismcannotbeoverstated, sopolicies and 
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factorsenhancingenvironmentalsustainability are an important 

competitiveadvantage in ensuring a country’s future attractiveness as a 

destination. This pillarconsists of policyindicatorssuch as the stringency 

and enforcement of the government’senvironmentalregulations and 

variables assessing the status of water, forestresources and marine life, 

proxied by fish stock status. Given the environmental impacts of 

tourismitself, wealsotakeintoaccount the extent to which the T&T 

industryisdeveloped in a sustainablemanner. 

The Infrastructure subindex captures the availability and quality of physical 

infrastructure of eacheconomy and includes 3 pillars: 

10. Air Transport Infrastructure (6 indicators): Air connectivityis essential 

for travellers’ ease of access to and from countries, as well as 

movementwithinmany countries. In thispillarwemeasure the quantity of 

air transport, usingindicatorssuch as availableseatkilometres, the number of 

departures, airportdensity and the number of operating airlines, as well as 

the quality of air transport infrastructure for domestic and international 

flights. 

11. Ground and Port Infrastructure (7 indicators): The availability of 

efficient and accessible transportation to key business centres and tourist 

attractions is vital for the T&T sector. This requires a sufficiently extensive 

road and railroad network, proxied by road and railroaddensities, as wells 

as roads, railroads, and ports infrastructure thatmeet international standards 

of comfort, security and modal efficiency. The pillaralsoaccounts for 

unpavedroads, which enable local connections, and to someextent, can 

proxy the existence of picturesqueroads, which can, in 

veryspecificcontexts, attracttourists. 

12. Tourist Service Infrastructure (4 indicators): The availability of 

sufficientquality accommodation, resorts and entertainmentfacilities can 

represent a significantcompetitiveadvantage for a country. Wemeasure the 
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level of tourism service infrastructure through the number of 

hotelroomscomplemented by the extent of access to services such as car 

rentals and ATMs. 

The Natural and Cultural Resources subindex captures the principal 

“reasons to travel” and includes 2 pillars: 

13. Natural Resources (5 indicators): Countries withnatural assets clearly 

have a competitiveadvantage in attractingtourists. In thispillarweinclude a 

number of attractivenessmeasures, including the number of UNESCO 

natural World Heritage sites, a measure of the quality of the 

naturalenvironmentwhichproxies the beauty of itslandscape, the richness 

of the fauna in the country as measured by the total knownspecies of 

animals, and the percentage of nationallyprotected areas, whichproxies 

the extent of national parks and nature reserves. 

14. Cultural Resources and Business Travel (5 indicators): A country’s 

cultural resources are anothercritical driver of T&T competitiveness. In 

thispillarweinclude the number of UNESCO cultural World Heritage 

sites, the number of large stadiumsthatcan host significant sport or 

entertainmentevents, and a new measure of digital demand for cultural 

and entertainment—the number of online searchesrelated to a country’s 

cultural resources can allow the level of interest to beinferred. The 

number of international association meetings taking place in a country 

isincluded to capture, at least partially, business travel. 
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 أثر العوامل السياسية الداخلية على تحقيق التنمية المستدامة

 )2019 -2009( بالتطبيق على قطاع السياحة في مصر 

The impact of internalpolitical factors on achieving sustainable 

development Applied to the tourism sector in Egypt (2009-2019) 
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  ..20202020//0303//0101: : اريخ النشراريخ النشرتت

 : ملخص

�دف هذه الدراسة إىل حتليل أثر العوامل السياسية الداخلية على التنمية السياحية ىف مصر خالل      

( وأثر ذلك على مؤشرات التنمية املستدامه الثالث . 2019وحىت  2009الفرتة من 

  ). اقتصادية،إجتماعية، بيئية

تأثري العوامل السياسية الداخلية على مؤشرات التنمية املستدامة،  نتيجة وقد خلصت الدراسة إىل        

إلخنفاض العوائد االقتصادية لقطاع السياحة بسبب عدم االستقرار السياسى خالل فرتة الدراسة، وذلك 

وقد أثرت . ، حيث كانت مصر تتمتع حباله مناالستقرار السياسي2011مقارنة بالعوائد احملققة قبل 

ث السياسية  خالل هذه الفرتة سلبًا على خطط التنمية املستدامة ىف قطاع السياحة، مما أثر سلباً األحدا

. على التنمية املستدامة ىف مصر، ألن قطاع السياحة من القطاعات الرئيسية  املولدة للدخل القومى

ة، فاالستقرار السياسى وأنتهي البحث إيل عدم إمكانية  عزل قطاع السياحة عن تأثريات التغريات السياسي

إجراءات  لذلك يوصى البحث بضرورة  اختاذ. واالمىن من أهم العوامل الىت تؤثر على السياحة وعائدا�ا

                                           
1

 .  Hend_morsy@yahoo.comااليملىهند مرسى حممد على: املرسل
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من جانب الدولة من شأ�ا  ضمان أن تكون البيئة السياسية  جاذبة للسياحة ومالئمة للتنمية السياحية 

  .املستدامة

 .لسياسية،  التنمية املستدامة،  قطاع السياحة املصريالعوامل الداخلية ا  ::كلمات مفتاحيه

 JEL  :Z18, Z28,Z32,Z38تصنيف

Abstract: 

       This studyaims to analyze the impact of internalpoliticalfactors on 

tourismdevelopment in Egyptduring the periodfrom 2009 to 2019. The impact of 

this on the threeindicators of sustainabledevelopment (economic, social, 

environmental). 

      that the impact of internal political factors on indicators of sustainable 

development, as a result of the low economic returns to the tourism sector due to 

political instability during the study period, compared to the returns achieved before 

2011, as Egypt was enjoying a state of political stability. The political events during 

this period negatively affected the sustainable development plans in the 

tourismsector,, Whichhad a negative impact on sustainable development in Egypt, 

because the tourism sector of the main sectors generating national income. The 

research ended with the inability to isolate the tourism sector from the effects of 

political changes, as political and security stability are among the most important 

factors affecting tourism and its returns. So search the need to take action by the 

State it recommended that would ensure that the environment is an attractive 

political tourism and suitable for sustainable tourism development. 

 

  : مقدمة .1

ستقرار السياسي شرط جوهري إلقامة صناعة السياسية الداخلية اليت تتسم باالإن األوضاع  

كولن ( ناجحة ومستدامة للسياحة، فقد تنهار السياحة عندما تبدو الظروف السياسية للدولة غري مستقرة،



بالتطبيق على قطاع  أثر العوامل السياسية الداخلية على تحقيق التنمية المستدامة:    عنوان المقال
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وال ميكن حتقيق التنمية السياحية أو حتقيق التنمية املستدامة لقطاع السياحة   ،)124، صفحة 2003وحجاب ، 

فعدم االستقرار السياسي أو حاالت العنف السياسي، . يف أي دولة دون حتقيق بيئة سياسية مالئمة لذلك

السليب متثل عائق حلدوث تنمية مستدامة لقطاع السياحة ألن التأثري  أو حىت جمرد التهديدات اإلرهابية

لألوضاع السياسية الداخلية له انعكاسات طويلة املدى علي السياحة قد تدوم لعدة سنوات، ألنه ال يؤثر 

يف الثقة لدي السائحني فحسب، بل يؤثر أيضا يف الثقة لدي املستثمرين احلاليني واحملتملني يف صناعة 

دة يبحث كل من السائح واملستثمر يف السياحة، ففي سوق السياحة العاملية اليت تتسم بالتنافسية الشدي

 )127، صفحة 2003كولن وحجاب ، (.قطاع السياحة عن الشعور باألمن  واالستقرار واهلدوء السياسي

فأشكال العنف السياسي املختلفة، هلا آثار مباشرة وغري مباشرة علي السياحة، فالسياحة ومن مث،        

تأثري متبادل وفعال يشمل مجيع األنشطة االقتصادية داخل باعتبارها نشاط ديناميكي حركي تكون ذات 

الدولة وخارجها، فهي تتأثر وتؤثر يف أنشطة اإلنتاج واالستهالك، والنقل واملواصالت، واالتصاالت، 

، الصفحات 1989اخلضريى، ( .واملوانئ، واملطارات، والفنادق، والبنوك، وعمليات التجارة اخلارجية وغريها

احلوادث اإلرهابية اليت حتدث بشكل مفاجئ، أو حىت جمرد التهديدات اإلرهابية تؤثر كما أن   )15-16

يف  سلبًا ألمن السائح تأثر  فتصورات اخلطر .علي احلجوزات السياحية الوافدة للدولة يف الفرتات املستقبلية

 . كل جوانب سوق السياحة

فتعترب مصر من أهم الدول السياحية املليئة وتعد السياحة يف مصر من أهم األنشطة االقتصادية،         

والسياحة يف . باملعامل السياحية يف منطقة الشرق األوسط والعامل، ملا متتلكه من مناطق سياحية خمتلفة

مصر هي أحد أهم مصادر الدخل القومي، ويعترب قطاع السياحة من أكثر القطاعات االقتصادية تضرراً 

،  وحتاول الدراسة حبث العوامل الداخلية السياسة 2011صر منذ عام بفعل االضطرابات اليت شهد�ا م

وأثرها علي العوائد السياحة ومن مث تأثريها املباشر علي التنمية  2019حىت  2011يف مصر يف الفرتة 

  .املستدامة

  

  



 السالم إبراهيم محمودالشيماء عبد .دالبربرى      هند مرسى محمد على.د

276 

 :إشكالية البحث. 1. 1

تتمثل إشكالية البحث يف دراسة تأثري العوامل السياسية الداخلية على قطاع السياحة يف أطار          

ويلقي الضوء علي   2019وحىت  2009خطة التنمية املستدامة يف مصر، وذلك خالل الفرتة من 

: االستقرار السياسي وحاالت العنف السياسي مبختلف صورة، وذلك من خالل  حبث وحتلل مؤشرين ومها

االستقرار السياسي، وصور العنف السياسي، وأثرمها على تدفقات السياحة الوافدة، و تأثري تلك العالقة 

 .علي التنمية املستدامة

 : هدف البحث. 2 .1

يتمثل اهلدف الرئيسي للبحث يف الوقوف على تأثري التغريات السياسية الداخلية  اليت حدثت يف          

ومدى تأثريها على خطة التنمية املستدامة يف قطاع السياحة،  2019 حىت عام  2011مصر منذ عام 

حىت ميكن للدولة املصرية وضع تصورات ورؤى . ملا ميثله قطاع السياحة من أمهية بالغة يف االقتصاد املصري

ل يف احلد من العوامل السياسية املعوقة للتنمية املستدامة للقطاع السياحي يف الوقت احلايل ويف املستقب

 .لتحقيق التنمية السياحية املستدامة اليت تركز علي احلاضر واملستقبل يف عملية التنمية

 : فروض ومتغيرات البحث. 3 .1

وجود عالقة سببية قوية بني العوامل السياسية الداخلية : "يقوم البحث على فرضية أساسية هي        

إذن، يعتمد البحث علي ثالثة متغريات . تدامةاليت تؤثر علي التنمية املسوالعوائد السياحية يف مصر و 

ويتم التعبري عن فرضية .العوامل السياسية الداخلية، العائدات السياحية، والتنمية املستدامة: رئيسة وهي

 :البحث من خالل فرضني رئيسيني، ومها

 .السياحية التنميةوجود عالقة طردية بني العوامل السياسية الداخلية و  -

 .ىف مصر السياحية والتنمية املستدامة التنميةة بني وجود عالقة طردي -

 :منهجية البحث. 4 .1

يف سبيل اختبار فروض البحث وحتقيق أهدافه، مت اإلعتماد علي املنهج الوصفي، حيث يتم         

استخدام منهج التحليل الوصفي للمؤشرات السياسية واالقتصادية املختلفة وأثرها على قطاع السياحة 
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  .وذلك من خالل حتليل البيانات بدقة وموضوعية. املستدامة يف مصروالتنمية 

 :مصادر جمع البيانات وتقسيم البحث. 5 .1

أعتمد البحث علي املصادر اخلاصة بالكتب والدوريات والتقارير وغريها من املعلومات والبيانات املنشورة 

 :اور رئيسةويتضمن هذا البحث أربعة محوغري املنشورة املرتبطة مبوضوع البحث، 

 .حتديد املفاهيم الرئيسة للبحث .1

 . 2019- 2009العوامل السياسية الداخلية املؤثرة علي قطاع السياحة يف مصر خالل الفرتة  .2

- 2009أثر العوامل السياسية الداخلية علي تطور قطاع السياحة يف مصر خالل الفرتة  .3

2019 . 

 - 209ستدامة يف مصر خالل الفرتة قطاع السياحة وعالقته باألبعاد املختلفة للتنمية امل .4

2019 . 

 : المفاهيم الرئيسة للبحث  .2

  : يتضمن هذا احملور املفاهيم الرئيسة للدراسة، وهو ما نوضحه علي النحو التايل

 . مفهوم العوامل السياسية الداخلية.  1. 2

االستقرار أو عدم  ما يتعلق باألوضاع السياسية وحالةيقصد بالعوامل السياسية الداخلية كل        

فتلعب تلك  ،والذي كان له تأثري  يف جمموعه بشكل أو بأخر علي قطاع السياحة يف مصر ،االستقرار

وتتمثل العوامل الداخلية السياسية يف األحداث السياسية . يف حتريك النشاط السياحي هاماً  العوامل دوراً 

، كما تشمل الصور الثوراتالستقرار السياسي بسببالسلبية اليت مرت �ا مصر داخليا واليت أدت إيل عدم ا

 . املختلفة للعنف السياسي فضالً عن التهديدات اإلرهابية املختلفة

 : مفهوم السياحة. 2.2

السياحة بأ�ا نشاط األفراد الذين يسافرون إىل خارج  (UNWTO)عرفت منظمة السياحة العاملية        

 )(.ال تزيد عن عام واحد بدون انقطاع �دف الراحة واالستجمامبيئتهم احمللية ويقيمون هناك ملدة 
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\https://www.unwto.org/ar  كما عرفها النمساوي هرمان)Hermon vonschollerd(  بأ�ا

مصطلح يطلق على العمليات االقتصادية اليت تتعلق بدخول األجانب وانتشارهم داخل منطقة معينة أو 

  )139، صفحة 2014حضرى و وهيد، (. دولة ما

 :مفهوم وأبعاد التنمية السياحية المستدامة.3. 2

 املتواصل الذي يضمن أتاحةالتكافؤ عرف البنك الدويل التنمية املستدامة بأ�ا االهتمام بتحقيق        

. لألجيال احلالية والقادمة من خالل ضمان ثبات أو زيادة رأمسال ا�تمع عرب الزمن نفس الفرص التنموية

 )25، صفحة 2005احلرس، ( .ويشمل رأس املال هذا رأس املال الصناعي، والفين، واالجتماعي، والبيئي

التنمية املستدامة بأ�ا تنمية تلىب احتياجات ومتطلبات األجيال ويعرف برنامج األمم املتحدة للتنمية والبيئة 

 )14، صفحة 2016زين الدين، (.احلالية، دون اإلخالل بقدرة األجيال التالية على تلبية احتياجا�ا

احلالية، وذلك بالرتكيز علي احلصول فالتنمية املستدامة تعتمد علي اإلدارة املثلي للموارد الطبيعية        

علي احلد األقصى من منافع التنمية االقتصادية، بشرط احملافظة علي خدمات املوارد الطبيعية ونوعيتها، 

ومبعين آخر فإن استخدام املوارد اليوم ينبغي أال يقلل من الدخل احلقيقي يف املستقبل والقرارات احلالية 

، 2008بكر واخرون، ( .افظة علي مستويات املعيشة يف املستقبل أو حتسينهينبغي أال تضر بإمكانيات احمل

وعلى ذلك تكون التنمية املستدامة هي عملية استدامة املوارد املتاحة للمجتمع والبيئة، لتوفري  )31صفحة 

ومنوها  احتياجات البشر يف الوقت الراهن دون األضرار حباجا�م يف املستقبل، أي ضمان استمرارية املوارد

 .  عرب الزمن لتحقيق استمرارية ورفاهية األجيال احلالية والقادمة

فيعىن أ�ا تنمية يبدأ  Development Sustainableأما مفهوم التنمية السياحية املستدامة        

، دولةاالجتماعية والبيئية داخل التنفيذها بعد دراسة كاملة يف إطار التخطيط الشامل  للتنمية االقتصادية و 

ويعرف . أو داخل أي إقليم تتجمع فيه مقومات التنمية السياحية من عناصر جذب طبيعية وحضارية

االحتاد األوريب للبيئة واملتنزهات  التنمية السياحية املستدامة بأ�ا  نشاط حيافظ على البيئة وحيقق التكامل 

اليت تشبع احتياجات السياح وا�تمعات  االقتصادي واالجتماعي ويرتقي بالبيئة املعمارية، وهى  التنمية

 )16، صفحة 2016زين الدين، (..املضيفة احلالية وضمان استفادة األجيال املستقبلية
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السياحة املستدامة بأ�ا منظومة سياحية تأخذ يف  UNWTOوتعرف منظمة السياحة العاملية        

 .االعتبار  اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية يف ا�تمعات املضيفة للسياح

من التعريفات السابقة ميكن استنتاج أبعاد التنمية السياحية املستدامة واليت تتمثل يف االستدامة        

 .و الثقافية، االستدامة البيئية االقتصادية، االستدامة االجتماعية

االستدامة هنا تشتمل بالضرورة على االستمرارية و عليه فان السياحة املستدامة تتضمن االستخدام        

األمثل للموارد الطبيعية مبا يف ذلك مصادر التنوع احليوي و ختفيف أثار السياحة على البيئة و الثقافة 

و هي كذلك حتدد اهليكل التنظيمي املطلوب للوصول , و ا�تمعات احمللية وتعظيم الفوائد من محاية البيئة

  .إىل هذه األهداف

 :العوامل السياسية الداخلية المؤثرة علي قطاع السياحة في مصر خالل فترة الدراسة .3

 .2013 -2011الثورات وعدم االستقرار السياسي .  1. 3

املسبقة الرئيسية جلذب السياحة الدولية إيل األماكن يعد االستقرار السياسي أحد املتطلبات        

فما تشهده أي دوله من اضطرابات وعدم استقرار سياسي  )123، صفحة 2003كولن وحجاب ، (السياحية،

يؤثر بشكل أو بأخر علي القطاع السياحي، ويف مصر قطاع السياحة مرتبط جوهريا باحلالة السياسية  

، 2011يناير  25ثورة : يف مصر  ثورتني يف أوقات متقاربة، و مها  فقد حدث.  واالستقرار السياسي

، وحاالت الثورات تؤدي إيل توتر  واضطراب سياسي داخل الدولة، وتؤدي إيل 2013يونيو  30وثورة 

حاالت الفوضى كما أن عمليات االنتقال السياسي من نظام إيل أخر نتيجة حدوث ثورات له أثاره 

 )2015،إبراهيم(. على مجيع القطاعات ملباشرة االسلبية االقتصادية 

 ):2017 - 2011( نف السياسي والحوادث اإلرهابية الع. 2. 3

يتأثر قطاع السياحة يف مصر بشكل مباشر ليس فقط بالتطورات السياسية الداخلية ولكن أيضا        

بالتطورات األمنية، فقطاع السياحة يرتبط باالستقرار واألمن  الذي يشعر السائح باألمان يف رحلته، ونقل 

وادث اإلرهابية، فالتفجريات واحل. صورة مصر أمنه يؤثر بشكل اجيايب علي قطاع السياحة والعكس صحيح

بل وحىت التهديدات اإلرهابية تضر بقطاع السياحة بشكل مباشر أل�ا تعطي انطباع سليب وسيئ عن 
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األمن يف البلد، فيهدف القائمني علي احلاالت اإلرهابية خلق حالة من اخلوف واالضطراب ا�تمعي 

 .وعكس تلك الصورة لألفراد داخليا وخارجيا

،  اضطرت 2019-2011ركة السياحية يف مصر باإلرهاب خالل الفرتة من وقد تأثرت احل         

بعض الدول األجنبية وخاصة الدول األوروبية إيل حظر السفر إيل مصر خاصة بعد حادث الطائرة الروسية 

، مما أدي إيل ضرر كبري للعاملني بالقطاع السياحي واخنفضت إشغاالت الفنادق ومت إلغاء العديد 2016

 :وتتمثل حاالت اإلرهاب فيما يلي. وزات وتوقفت بعض األنشطة السياحية بشكل تاممن احلج

 : استهداف المساجد والكنائس.1. 2. 3

حيث مت استهداف كنيسة مارجرجس يف طنطا   2017تفجريات أحد السعف يف إبريل  ●

وزارة الداخلية املصرية  ، فكما أعلنت 2017بالتزامن مع  استهداف كنيسة املرقسية يف اإلسكندرية إبريل 

 )وزارة الداخلية( .يف بيان هلا أن أحد العناصر اإلرهابية حاول  اقتحام الكنيسة وقام بتفجري نفسه

د أثنني من األمن يف مصر أثناء ا، واستشه2017حماولة اهلجوم علي دير سانت كاترين يف ابريل  ●

 حماولة منع اهلجوم علي الدير 

 سيحيني أثناء توجههم لزيارة دير األنبا صموئيل يف املنيا استهداف حافلة كانت تقل م ●

اهلجوم علي مسجد الروضة  يف مشال سيناء، أثناء صالة املصليني  وسقوط  2017نوفمرب  ●

 قتيل وعدد كبري من املصابني  305

 :استهداف السائحين.2. 2. 3

مبنفذ طابا، كانت  حادث أتوبيس طابا، تفجري حافلة سياحية أمام فندق ساندس: 2014فرباير 

آخرين من  16سائحني كوريني، وإصابة  4متجهه من سانت كاترين إيل إسرائيل، أسفر عن مقتل 

 )اهليئة العامة لالستعالمات املصرية(  .جنسيات أجنية  خمتلفة

اليت حتطمت فيه الطائرة الروسية  قوط الطائرة الروسية، وهو احلادثحادث س: 2015أكتوبر  

رتة وجيزة من مطار شرم الشيخ ومقتل مجيع ركا�ا وأفراد طاقهما، أدي إيل تعليق روسيا فببعد إقالعها 

 .رحال�ا إيل مصر
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سياح مكسيكيني وأربعة من مرافقيهم املصريني مع إصابة آخرين علي  8مقتل  2015سبتمرب  

 . طريق الواحات 

د مت انفجار عبوة بدائية اهلجوم اإلرهايب علي املريوطية مبحافظة اجليزة، فق:  2018ديسمرب  

سائحا، وأدي إيل وفاة ثالثة سائحني فيتناميني وإصابة   14الصنع أثناء مرور أتوبيس سياحي يقل عدد 

 . سياح فيتناميني 10شخص، بينهم  12

شخصا من جنوب إفريقيا، من خالل  28استهداف حافلة سياحية كانت تقل  2019مايو  

 تحف الوطين الكبري أثناء مرورها قرب منطقة األهرامات يف حمافظة اجليزة انفجار عبوة بدائية الصنع أمام امل

 .2019 -2011يف سيناء منذ  احلوادث اإلرهابية املتعددة. 3. 2. 3

أمام معهد األورام  وقوع تفجري إرهايب 2019املنشأت والطرق ففي أغسطس  استهداف. 4. 2. 3

 .مبحافظة اجليزة

 :2019 2009تطور قطاع السياحة المصرة خالل الفترة أثر العوامل السياسية علي  .4

، وخالل هذا 2011لقد تأثر القطاع السياحي يف مصر بالتغريات السياسية اليت حدثت منذ عام        

اجلزء من البحث سنتوقف على أهم التطورات اليت حدثت يف القطاع السياحي املصري خالل الفرتة من 

  .   2019وحىت  2009

 : تطور عدد السائحين في مصر.1. 4

ترتبط أعداد السائحني القادمني لدولة ما باستقرار األوضاع السياسية إىل جانب عوامل اجلذب        

  .التاىل يوضح تطور عدد السائحني الوافدين إىل مصر خالل فرتة الدراسةشكل وال. السياحية األخرى

 2018حتى  2009ن إلى مصر خالل الفترة من تطور عدد السائحين الوافدييوضح : ) 1(شكل رقم 

 
 ) .مصر(اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء . من إعداد الباحثتني باستخدام النشرة السنوية للسياحة:املصدر
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يتضح من الشكل مدى تأثر عدد السائحني الوافدين إىل مصر باألحداث السياسية، فمن الشكل        

، وذلك علي الرغم من 2011ىف عام ثورة يناير %  49.6السائحني بنسبة دد يتضح اخنفاض ع

مث بدا التحسن ىف . بسبب االستقرار يف احلياة السياسية يف مصر 2010االرتفاع الذي شهده عام 

مع شعور السائحني باالستقرار النسيب واألمان مث اجتهت أعداد السائحني حنو االخنفاض يف  2012عام

،  إىل أن وصل اخنفاض عدد السائحني إيل املستوي األدين 2013وث ثورة يونيو مع حد 2013عام 

. 2017مث عاوده األعداد االرتفاع عام . بعد حادث حتطم الطائرة الروسية يف شرم الشيخ 2016عام 

مع جهود الدولة املصرية يف حتقيق االستقرار السياسي واألمن، إال أن املالحظ أن إعداد السائحني مل 

 . 2011تفع للوصول إىل نفس األعداد اليت كانت حمققة قبل عام تر 

 : عدد الليالي السياحية . 2. 4

متثل عدد الليايل السياحية مؤشرًا هامًا على املدة اليت يقضيها السائح داخل البالد يف املتوسط،        

لسياسي يعطي فرصة باإلضافة إىل أن االستقرار ا ،وهى مؤشر على أحساس السائح باألمان والثقة

ونوضح فيما . للمستثمر يف تنوع املنتج السياحي، مما جيعل السائح يتمتع بوجوده لوقت أطول يف الدولة

  .يلي تطور عدد الليايل السياحية اليت يقضيها السائحون يف مصر خالل فرتة التحليل

  2018إلى  2009الفترة يوضح تطور عدد اليالى السياحية بااللف ليله  بمصر خالل ) : 2(شكل رقم 

 
 ).مصر(اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء . من إعداد  الباحثتني باستخدام النشرة السنوية للسياحة: املصدر

من الشكل السابق يتضح وجود اجتاه عام الخنفاض  عدد الليايل السياحية اليت يقضيها إمجايل        

إال أن . 2012وإن حدث ارتفاع بسيط عام  2016وحىت  2009السائحني يف مصر خالل الفرتة من 
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حيث اجتهت الليايل السياحية اليت يقضيها السائحني يف مصر  2017الوضع قد اجته حنو التحسن منذ 

 .حنو االرتفاع كما هو موضح بالشكل، نتيجة وجود استقرار سياسي واخنفاض وترية األعمال اإلرهابية

 : نسب اإلشغال بالفنادق.3. 4

تتنوع أماكن اإلقامة واملبيت يف مصر ما بني فنادق وقرى سياحية، ومناطق التخييم والشقق الفندقية        

يوضح . وتعد نسب اإلشغال بالفنادق مؤشرًا هامًا على مدى تطور عدد السائحني الوافدين. اخلاصة

  .  ، نسب اإلشغال بالفنادق يف مصر خالل فرتة التحليل)3( الشكل رقم 

20182017-2009تطور نسب اإلشغال بالفنادق المصرية خالل الفترة ) 3(شكل رقم   

 
 ).مصر(اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء . من إعداد  الباحثتني باستخدام النشرة السنوية للسياحة: املصدر

نادق املصرية خالل يتضح من الشكل السابق وجود اجتاه عام حنو االخنفاض يف نسب اإلشغال بالف       

فجميع املؤشرات السياحية يف مصر . 2017وعام  2014فرتة التحليل وإن حدث حتسن ملموس عام 

تأثرت سلبًا بالتغريات السياسية اليت حدثت يف مصر خالل فرتة التحليل، كما يتضح مدى حساسية 

اه حنو االستقرار السياسي األنشطة السياحية للعوامل السياسية حيث أنه مبجرد وجود مؤشرات على االجت

،وخالل 2013بعد ثورة  2014عام  وىف، 2012فإن املؤشرات السياحية تتحسن كما حدث يف عام 

 .حيث توافرت مؤشرات على االستقرار السياسى واهلدوء األمىن. 2018-2017 عامي

 .خطة التنمية السياحية وعالقتها بالتنمية المستدامة فى مصر .5

إسرتاتيجية لتحقيق أهداف التنمية السياحية  ة العامة للتنمية السياحية مبصراهليئ لقد وضعت       

  .)هيئة التنمية السياحية( :املستدامة تتمثل يف العمل من خالل عدة خطوات وهى 
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 .تكثيف دور القطاع الخاص وتغيير دور القطاع العام السياحي. 1 .5

وذلك من خالل صياغة دور جديد للقطاع احلكومي ليتحول من مالك ومشغل إىل التخطيط        

 : من خالل ما يلي, ووضع السياسات العامة اليت حتفز القطاع اخلاص على ممارسة دوره بكفاءة

 .تقدمي وسائل متطورة لتكامل وتنسيق اجلهود بني احلكومة والقطاع اخلاص -1

 .حتتاجها عمليات تنفيذ التنمية السياحية  حتديد أولويات االستثمار اليت -2

 .تقدمي املساعدة الفنية للمستثمرين من القطاع اخلاص  -3

 .تقييم املقرتحات اخلاصة بالتنمية السياحية يف إطار املخططات العامة للمناطق السياحية  -4

 . تطوير اإلطار القانوني والمؤسسي. 5.2

: حيث تستهدف اهليئة تطوير التشريعات والقوانني مبا حيقق أهداف التنمية السياحية املستدامة من خالل

 )هيئة التنمية السياحية(

مراجعة وتبسيط التشريعات وإجراءات االستثمار وختصيص األراضي والتعاقدات والتصاريح  -1

 . واملوافقات اخلاصة باالستثمار يف القطاع السياحي

مثل اإلمداد باملياه ومعاجلة الصرف (يري البيئية والفنية الالزمة للخدمات األساسية وضع املعا -2

 .والعمليات املرتبطة بالتشغيل داخل املناطق السياحية , )الصحي والتخلص من املخلفات الصلبة

 شامل اجلوانب اإلدارية واالقتصادية والفنية, حتديث التشريعات اخلاصة بتنمية املناطق السياحية -3

  .والبيئية

 .إمداد مناطق التنمية بالبنية األساسية. 3. 5

من أهم أهداف اهليئة العامة للتنمية السياحية املصرية عدم حتميل املوازنة العامة للدولة  بأعباء        

ولذلك عملت اهليئة على إجياد صيغة , إضافية لتوفري البنية األساسية للمناطق اجلديدة للتنمية السياحية

ية لتطبيق مفهوم املركز السياحي، حيث تقوم الشركة األم بتوفري مرافق البنية األساسية للمشروع عمل

  .التنموي على مستوى املركز السياحي واثبات اجلدوى االقتصادية هلذا النمط من املشروعات 
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 .الحفاظ على البيئة. 4. 5

للحفاظ  , �دف إسرتاتيجية التنمية السياحية إىل حتقيق تنمية مستدامة تعتمد  على التخطيط البيئي       

 . وتتضمن هذه اإلسرتاتيجية عدة إجراءات منها, على املوارد الطبيعية اليت تشكل رأمسال التنمية السياحية

 )هيئة التنمية السياحية(

املناطق ذات األولوية حبيث تتيح تطبيق األمناط املختلفة إعداد خمططات الستعماالت األراضي يف  -1

 .للتنمية السياحية

 . إعداد برامج للمتابعة وتقييم اآلثار البيئية للسياحة -2

 .تحديد أولويات التنمية الشاملة. 5. 5

نمية حيث قامت هيئة التنمية السياحية املصرية بتحديد املناطق ذات األولوية السياحية يف خطة الت       

الشاملة وذلك استنادا إىل االعتبارات املتعلقة باخلصائص الطبيعية واحملددات احلالية وإمكانيات التنمية 

 . وقامت بإعداد ختطيط املناطق ذات األولوية حيث مت وضع آليات لذلك منها, املستدامة

ي والعرض والطلب إعطاء رؤية للتنمية السياحية املستدامة ترتكز على حتليل سوق السياحة العامل -1

 .وفرص االستثمار

 .وية واملواقع ذات الطبيعة اخلاصةصياغة مدخل علمي للتنمية يرتكز على اختيار املناطق ذات األول -2

 .حتديد أولويات التنفيذ شاملة اإلجراءات التنظيمية -3

 مناطق ذات األولوية يرتكز على احتياجات االستثمار يف البنية األساسية لدعملإعداد خمطط ل -4

 .االستثمارات اخلاصة يف املناطق ذات األولوية التنموية

  :لتنمية المستدامةاب االسياحة وعالقته .6

 يدولة، حيث أن القطاع السياح ية وأبعاد التنمية املستدامة ىف أتوجد عالقة تشابكية بني السياح       

جتاه اوسيتم قياس مدى و . يؤثر ىف ويتأثر بالبعد االقتصادي، واالجتماعي، والبيئي للتنمية املستدامة ا�تمع

ىف هذا اجلزء من 2019إىل  2009العالقة بني السياحة وأبعاد التنمية ىف مصر خالل الفرتة من 

 .  الدراسة
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 : ة أبعاد التنمية المستدامالتنمية السياحية وعالقتها ب . 1. 6

تشمل التنمية السياحية العمل على تنمية كل من جانيب العرض والطلب على السياحة يف الدولة        

املضيفة، حيث أن تطوير وتنمية سوق السياحة يتم من خالل إجياد آليات لتنمية طلب األجانب على 

دد من راغب السياحة من السياحة يف الدولة إىل جانب تطوير املنتج السياحي وتنويعه مبا جيذب أكرب ع

مبا خيدم أهداف التنمية االقتصادية يف الدولة . وحتقق رغبا�م السياحية املختلفة. األجانب واحملليني

مع ضمان استمرار واستدامة تقدمي املنتج السياحي باجلودة والكفاءة اليت حتقق االستدامة . املضيفة

دامة جيب العمل على حتقيق أبعاد التنمية املستدامة يف ولتحقيق أهداف التنمية السياحية املست. السياحية

الدولة املضيفة واليت تتمثل يف البعد االقتصادي، والبعد االجتماعي، والبعد البيئي، إضافة إىل البعد 

وجيب أن يكون هناك ترابط وتكامل بني األبعاد األربع لتحقيق التنمية السياحية املستدامة اليت . السياسي

 )27-21، الصفحات 2016زين الدين، (..ية االقتصادية املستدامةحتقق التنم

فالسياحة ترتبط بالبعد االقتصادي للتنمية املستدامة والذي يعىن زيادة رفاهية األفراد وا�تمع،        

األنشطة االقتصادية خلقًا لفرص عمل والقضاء على البطالة والفقر، ويعد النشاط السياحي من أكثر 

لطبقات عريضة من فئات ا�تمع مبا يزيد من دخول شرحية كبرية من أفراد ا�تمع ويقلل من البطالة 

ومن ناحية األثر املتبادل بني السياحة والبعد االجتماعي فاألنشطة السياحية تتأثر باالستقرار . والفقر

السياحة والذي يتسم بقد كبري من عدالة التوزيع يرفع من قدرة  االجتماعي كما أن الدخل املتولد من

األفراد على إشباع حاجا�م االقتصادية مبا حيقق االستقرار االجتماعي، كما أن زيادة تدفق السائحني إىل 

اعي واالجتم الدولة املضيفة يعد نوعًا من نقل الثقافات املختلفة إىل الدولة املضيفة مبا يثرى البعد الثقايف

كما أن هناك عالقة مباشرة بني السياحة والبعد البيئي، حيث أن السياحة قد تؤثر سلباً . للدولة املضيفة

املنشات السياحية، كما أن السياحة البيئية  على البيئة احمليطة إذا مل يتم مراعاة معايري البيئة املستدامة يف

على البيئة الطبيعية على حالتها الطبيعية على مر تتوقف بشكل كبري على مدى االستدامة البيئية واحلفاظ 

للتنمية السياحية  والشكل التايل يوضح األبعاد املختلفة. الزمن مبا يضمن االستدامة البيئية والسياحية معاً 

 . املستدامة
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 األبعاد المختلفة السياحية المستدامة يوضح): 4( شكل رقم 

 

 

 

 

 

 UNWTOمن عمل الباحثتني اسرتشادا مبنظمة السياحة العاملية  :املصدر

 :العالقة بين السياحة وأبعاد التنمية المستدامة في مصر. 2. 6

يف هذا اجلزء من البحث سنحلل العالقة بني تطور إعداد السائحني الوافدين إىل مصر خالل الفرتة        

  . ، وعالقتها بتحقيق أبعاد التنمية املستدامة2018إىل  2009

 ): البعد االقتصادي(العالقة بين السياحة والتنمية االقتصادية . 1. 2. 6

ومي املصري، ومصدرًا أساسيًا لالحتياطي النقدي، حيث تعد السياحة من أهم مصادر الدخل الق       

. أن ارتفاع عدد السائحني يرفع من معدالت الدخل القومي، ويزيد من االحتياطي من العمالت األجنبية

وسبق ومت توضيح العوامل السياسية اليت أثرت سلبًا على السياحة يف مصر، وأثر ذلك على التنمية 

كمؤشر رئيسى على   GDPوذلك باستخدام الدخل احمللى االمجاىل. )ديالبعد االقتصا(االقتصادية 

 والشكل التايل يوضح اجتاه العالقة بني التغري يف عدد السائحني والناتج احمللى اإلمجايل.التنمية االقتصادية

  . خالل فرتة التحليل ملصر

  

  

  

  

  

 البعد السياسي

التنمية السياحية 

 المستدامة
 البعد البيئي

البعد 

 االقتصادي

 البعد االجتماعي
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خالل )GDP(المحلى اإلجمالي المصري يوضح العالقة بين عدد السائحين ومعدل نمو الناتج ): 5( شكل رقم 

 2018إلى  2009الفترة من 

 
. من عمل الباحثني اسرتشادًا ببيانات اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء املصري، والبنك املركزي املصري :املصدر

 أعداد متفرقة

بالتغريات يف أعداد  GDPالسابق مدى تأثر الناتج احمللى اإلمجايل املصرييالحظ من الشكل        

تحسن، والعكس صحيح، نالحظ أنالناتج احمللى اإلمجايل يعدد السائحني الوافدين  زادكلما ف. السائحني

ويرجع ذلك إىل أن السياحة لديها روابط أمامية وخلفية مع معظم القطاعات االقتصادية يف االقتصاد 

 . القومي مبا جيعلها قاطرة للتنمية والنمو وزيادة الدخل صرى،امل

 ): البعد االجتماعي(العالقة بين السياحة والتنمية البشرية . 2. 2. 6

حتسن األوضاع االجتماعية يف دولة ما، وكلما مدى إن مؤشر التنمية البشرية يستخدم كمؤشر على        

ون هذا ارتفعت قيمة املؤشر يعىن ذلك حتسن البعد االجتماعي للتنمية املستدامة يف هذه الدولة، ويتك

املؤشر من عدة متغريات وهى مدى حتسن مستوى الصحة والتعليم واملساواة بني اجلنسني ومتكني الفئات 

 . األقل يف ا�تمع، والتوسع يف استخدام الطاقة

وتعد السياحة أحد مصادر الدخل اليت تتسم بعدالة التوزيع وخلق فرص عمل مباشرة وغري مباشرة        

والشكل التايل . لة من اجلنسني بشكل أقل متييزاً من قطاعات أخرىاأ�ا تستخدم العمللفئات األقل، كما 

  . يوضح تطور عدد السائحني ومؤشر التنمية البشرية يف مصر خالل فرتة التحليل
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 يوضح العالقة بين عدد السائحين ومؤشر التنمية البشرية في مصر):  6(شكل رقم 

 2018إلى  2009خالل الفترة من 

 
وتقرير التنمية البشرية . من عمل الباحثني اسرتشادًا ببيانات اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء املصري :المصدر

 .للبنك الدويل أعداد متفرقة

عالقة واضحة بني التغريات يف عدد السائحني الوافدين إىل مصر  عدم وجوديالحظ من الشكل        

وقد يعود السبب يف ذلك إىل أن معظم العاملني يف قطاع السياحة يف . ومؤشر التنمية البشرية املصري

حيث أن معظم اخلدمات . مصر هم من العمالة غري املنظمة، وغري املقيدة بسجالت العمل الرمسية بالدولة

 . املقدمة للسياح يف مصر ال يتم تقييد العاملني �ا يف السجالت الرمسية للعمالة

 ): البعد البيئى(CO2العالقة بين السياحة وانبعاث غاز ثانى أوكسيد الكربون  . 3. 2. 6

تعد البيئة من العوامل اجلاذبة للسياحة يف أي دولة، كما أن السياحة البيئية من أكثر أنواع السياحة        

يئي، ومناخ معتدل معظم استقطابًا للسائحني من خمتلف دول العامل، ونظرًا ملا تتمتع به مصر من تنوع ب

فرتات العام، فإن احلفاظ على البيئة والعمل على استدامتها يعد من العوامل اهلامة جلذب املزيد من 

ومن جانب أخر قد تؤثر السياحة سلبًا على البيئة احمليطة نتيجة لالستخدام اجلائر للبيئة، . السائحني

ايري بيئية لالستخدام األمن للبيئة قد يؤدى إىل حيث أن تزايد معدالت السياحة الوافدة دون وضع مع

ومن هنا نالحظ أن هناك ارتباط . تدهور البيئة احمليطة نتيجة للمخلفات املتزايدة، واالستخدام اجلائر

وميكننا استخدام مؤشر انبعاث . وخلفي بني السياحة والبيئة حيث أن كالمها يؤثر ويتأثر باألخر أمامي

  :مصر وهو ما يوضحه الشكل التايل يف ن كمؤشر للبعد البيئيغاز ثاين أكسيد الكربو 
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 في مصر) البعد البيئي( CO2يوضح العالقة بين عدد السائحين نسب انبعاث ) : 7( شكل رقم 

 2018إلى  2009خالل الفترة من 

 
وتقرير الوكالة الدولية للطاقة . من عمل الباحثني اسرتشاداً ببيانات اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء املصري :املصدر

 أعداد متفرقة

من الواضح أيضًا أنه ال توجد عالقة واضحة بني نسب انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون والتطور        

تتزايد سنويُا حىت يف السنوات اليت  CO2نبعاث بغازاالحيث ظلت نسب . يف عدد السائحني يف مصر

 . اخنفضت فيها معدالت توافد السائحني إىل مصر

 :نتائج البحث

  2011علي الرغم من األمهية البالغة لقطاع السياحة يف مصر، إال أن مصر شهدت منذ عام        

ي، وكان قطاع السياحة من أكثر تغريات سياسية حادة أدت إىل عدم االستقرار السياس 2013حيت عام 

فقد تراجع النشاط السياحي . القطاعات اليت تأثرت سلبيا باألحداث السياسية الداخلية املتتالية يف مصر

كان عام الذروة   2010، علي الرغم من أن عام  2013إيل  2011بشكل كبري خالل الفرتة من 

وما بعدها من أحداث عنف سياسي أثرت  2013، وحيت 2011للقطاع السياحي يف مصر، فثورة يناير

يف % 37بأكثر من   يناير 25 ثورة حيث تراجع عدد السياح خاللبشكل مباشر علي قطاع السياحة، 

وقد ، 2011مليون يف �اية عام  8.8إىل   2010 مليون يف 14.7، فقد اخنفض من 2011عام 

يف  85، مث تراجعت للمركز 2011بني دول العامل يف جمال السياحة والسفر عام  75احتلت مصر املركز 

مما أثر على األعمال اليت تعتمد بشكل مباشر أو غري مباشر على السياحة، من خدمات .  2013عام 

 .الضيافة والسكن والنقل والسفر والرحالت، وغريها
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مقارنة مع الفرتة % 91.6بنسبة  2014املصرية منواً يف شهر أغسطس عام وقد شهدت السياحة        

، وذلك نتيجة النتخاب نظام سياسي ووجود استقرار سياسي ووصلت إيرادات 2013ذا�ا من عام 

سائح، مليون  8.3إىل  2017مليار دوالر بازدياد أعداد السياح عام  7.6حوايل  إىل مصر من السياحة

مين، ولكن يف مصر مع وجود استقرار سياسي وأ تعايف القطاع السياحي 2016 - 2014ففي الفرتة من 

 بسببومع اخنفاض حاالت اإلرهاب . 2016بنمو بطئ بسبب وجود بعض احلاالت اإلرهابية يف عام 

مواجهه الدولة املصرية للحاالت اإلرهابية ووجود استقرار سياسي، أدي إيل انتعاش القطاع السياحي، 

 ملستويات اليت كانت عليهايقرتب من ا 2019إيل  2017ح الذين زاروا مصر بداية من عام فعدد السيا 

  .هى وعلى ذلك فقد كانت نتائج الدارسة.ينايرقبل ثورة 

 صحة الفرض االول بوجود عالقة طردية قوية بني التغريات السياسية الداخلية والتنمية  السياحية . 

  الدراسة وجود عالقة طردية بني التنمية السياحية والتنمية صحة الفرض الثاىن جزئيًا حيث أثبتت

ىف حني مل تكن العالقة واضحة بني التنمية السياحية والتنمية املستدامة . املستدامة ىف بعدها االقتصادى

 .ىف بعدها االجتماعى والبيئى

 :مقترحات وتوصيات البحث

السياسية واألمنية، لذا من  غرياتتبشكل مباشر وغري مباشر بال قطاع السياحة ىف مصر  يتأثر -1

يف مصر كوجهة  والعرىب اهلام ترويج صورة مصر أمنه يف كل احملافل الدولية إلعادة ثقة السائح األجنيب

 .سياحية جذابة وأمنه

 داخل وخارج مصر،نشطة السياحية قطاع السياحة وترويج األلتنمية " خطة إسرتاتيجية"وضع  -2

 .، وخاصة السياحة العالجية والدينية، وسياحة املؤمتراتىتنويع املنتج السياحوحماولة 
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  .أفاقها التنموية لتحقيق التنمية المستدامةو  صناعة السياحة

the tourism Industry and Its development prospects to 

AchieveSustainable Development  

  3يونس ريمة. د، 2بوعزارة أحالم. د، 1فتيحةبكطاش . د

  fatiha.bektache@gmail.com، اجلزائر-3جامعة اجلزائر1
 ahlem.bouazzara@gmail.com،اجلزائر-3جامعة اجلزائر2
  younes.rima@univ-alger3.dz،اجلزائر- 3جامعة اجلزائر3

  ..20202020//0303//0101: : تاريخ النشرتاريخ النشر

  :ملخص

 يبدأ حيث املستدامة، التنمية لتحقيق أفاقها التنمويةالسياحة و  صناعة موضوع البحث يتناول       

حبثنا بواقع التنمية السياحية  خنتم مبختلف املفاهيم املتعلقة بالتنمية املستدامة،مث مرورا السياحة عن بإطاللة

االسرتاتيجيات خالل تطرق إىل خمتلف املخططات و  يف ظل تنمية املستدامة وذلك منوأفاقها  يف اجلزائر،

 به يقوم الذي الفعال الدور إىل إبراز كما يهدف،املوجهة أساسا لتنمية قطاع السياحة وجعله أكثر جاذبية

  .اجلزائر يف املستدامة التنمية حتقيق يف السياحة قطاع

باألمهية اليت أنقطاع السياحة يف اجلزائر مل حيظى جمموعة من النتائج لعل أمهها هو  األخري توصلنا اىلففي 

جتعل منه قطاعا يساهم يف التنمية االقتصادية،وذلك بسبب تباطؤ يف إجناز املشاريع املستهدفة لقطاع 

 .السياحة ضمن خمططات التنمية السياحية اجلديدة

  .أفاق السياحية، التنمية املستدامة، صناعة السياحة،التنمية:كلمات مفتاحية

  .JEL:P17,Z32, Q01, Z39اتتصنيف

  

                                           
  fatiha.bektache@gmail.com: يميل، اإلفتيحة بكطاش: المؤلف المرسل 1 
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Abstract: 

       The study deals with the tourism industry and its development 

prospects for achieving sustainable development, it starts with a view of 

tourism through various concepts related to sustainable development,then 

we conclude our research with the reality of tourism development in 

Algeria and its prospects under sustainable development, through 

addressing various schemes and strategies directed mainly to the 

development of the tourism sector and make it more attractive, the article 

also aims to highlight the active role played by the tourism sector in 

achieving sustainable development in Algeria, 

At the end, we have reached a set of results, perhaps the most important is 

that the tourism sector in Algeria did not have the importance that makes it 

a sector contributing to economic development, this is due to a slowdown in 

the completion of targeted projects for the tourism sector within the new 

tourism development plans. 

Keywords: Tourism Industry, Sustainable Development, Tourism 

Development, Prospects. 

JEL Classification Codes:Z39,Q01,Z32,P17 

  

  :مقدمة.1

 بشكل ترتبط أل�ا السياحة، تنمية برامج صناعة يف كبرية أمهية التنموية السياحة موضوع يكتسب

 للتنمية والبيئية والثقافية االجتماعية االقتصادية، األبعاد تكامل خالل من والشاملة املستدامة بالتنميةق وثي

اصة اليت تشرتك يف تطوير إنتاج اخلالسياحة بكل التنظيمات العامة و  صناعة حيث يلم مصطلح املستدامة،

السياحة علم حديث وصناعة عمالقة هلا ف واخلدمات خلدمة إحتياجات ورفاهية السواح،تسويق البضائع و 

 النشاط السياحي ثون متخصصون يفظهر يف العديد من الدول علماء وباحأصوهلا وعلومها املتقدمة و 

أذهان خرباء استقر علم السياحة يف واملعاهد ومراكز التدريب اليت ال حصر هلا و  خصصوا له الكلياتو 

اليت صارت صناعة مركبة من الصناعات الغري تقليدية اليت تعتمد على األسلوب العلمي يف  السياحة يف العامل و 
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رشاد السياحي والرتفيه السياحي كالء السفر،اإلياحة و ط الفندقي،نشاط شركات السالنشا منها كافة أنشطتها

  .األمن السياحي،مثل أي صناعة أخرىو   البيع السياحي و 

  :إنطالقا مما تقدم،ميكن طرح اإلشكالية التالية ومنه

  "؟كيف يساهم قطاع السياحة كصناعة يف حتقيق التنمية املستدامة"

  :الفرعية األتية�دف تبسيط اإلشكالية ميكن طرح األسئلة و  

 التنمية املستدامة؟و  ماهية خمتلف املفاهيم املتعلقة بالصناعة السياحية 

 ماهية واقع التنمية السياحية يف اجلزائر؟ 

 كيف ميكن للصناعة السياحية أن تساهم يف حتقيق التنمية املستدامة؟  

  :مت معاجلة املوضوع من خالل احملاور التالية

  .التنمية املستدامةو  السياحية ماهية الصناعة:احملور األول

  .واقع التنمية السياحية يف اجلزائر: احملور الثاين

  .أفاق التنمية السياحية يف اجلزائر يف ظل التنمية املستدامة:احملور الثالث

  التنمية المستدامةو  ماهية الصناعة السياحية.2

  مفهوم السياحة .1.2.

 تعريف أول وكان عشر، التاسع القرن من الثمانينات يف السياحة ظاهرة لتعريف األوىل احملاوالت بدأت

 ظاهرة" :بوصفها م1905 عام (GuyerFreuler)  فرويل جويري األملاين للعامل يعود للسياحة حمدد

 الطبيعة جبمال واإلحساس اجلو وتغيري واالستجمام الراحة على للحصول املتزايدة احلاجة من تنبثق عصرية

 النقل وسائل تقدم مثرة وهي اخلاصة، طبيعتها هلا مناطق يف باإلقامة واملتعة بالبهجة والشعور وتذوقها

 )67، صفحة 2013مة قطاع السياحة يف حتقيق التنمية االقتصادية، ھالعمراوي، مسا(

 صياغة Sholteron   "شرانتهومن" النمساوي العامل حاول 1910 سنة أي سنوات، مخس وبعد

 أشار حيث السابق، التعريف يف غائبا كان الذي االقتصادي اجلانب على فيه يركز للسياحة آخر تعريف

 تتعّلق اليت االقتصادية العمليات وخصوصا املتداخلة العمليات على يطلق اصطالح" :هي السياحة أن إىل
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، 2017غزالن، ( ."معينة دولة أو منطقة حدود داخل وانتشارهم املؤقّتة وٕاقامتهم األجانب بدخول

 )06صفحة 

  أ�ا على فتعرفها للسياحة العاملية املنظمة أما

 عن وتقل ساعة وعشرون أربع عن تزيد زمنية ولفرتة خمتلفة، ألهداف ألخر مكان من األفراد إنتقال" :

 وٕاشباع أنشطة من �ا يتعلق وكلما الرتفيه رحالت على يطلق اصطالح" :أ�ا على أيضا وتعرف ".سنة

 )432، صفحة 2018مرزاقة، ( "السائح حلاجات

  أ�ا على يعرفها من هناك

 للرتفيه أو إجتماعية وألسباب ألخر مكان من اإلنتقال بغرض االفراد من جمموعة أو الفرد يؤديها حركة" :

 واإلقامة العمل بغرض وليس واإلستشفاء، العالج أو املهرجاناتو   حلضور املؤمترات أو العطل، لقضاء أو

 السلك أعضاء أو الدراسة أو املؤقت العمل حىت أو بلد إىل بلد من اهلجرة السياحة يف يدخل وال الدائمة

 )35، صفحة 2009أمين، ( "الدبلوماسي

 عن عبارة السياحة أن تتفق أ�ا إال هلا ينظر اليت الزاوية حسب كل للسياحة املقدمة التعاريف اختلفت

 وتتعلق املؤمتراتو  املهرجانات وحضور العطل لقضاء املتزايدة احلاجة نتيجة الفرد به يقوم نشاط أو حركة

 واإلقامة العمل بغرض وليس حمدد جغرايف جمال حدود داخل املؤقتة وٕاقامتهم وانتشارهم األجانب بانتقال

  .الدائمة

  أنواع السياحة .2.2

 السياحية، بالرحالت قيامه خالل من إشباعها املراد السائح ورغبات امليوالت تبع السياحية األمناط تتعدد

 يلي وفيما املعاصر عاملنا يف ا�تمع يشهده الذي واحلضاري والثقايف والعلمي االقتصادي التطور مع متاشيا

  .)11، صفحة 2005صليحة، ( السياح أنواع بعض عرض سيتم

 )18، صفحة 2018علي، ( :يلي كما األنواع هذه تعريف وميكن

  :احمللية السياحة  - أ
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 رحلة من كجزء سواء )السائح إقامة بلد أي( املرجعي البلد داخل املقيم السائح أنشطة تشمل وهي

 خارجية؛ سياحية رحلة من كجزء أو حملية سياحية

 وافدة؛ سياحية رحلة يف املرجعي البلد داخل املقيم غري الزائر أنشطة تشمل وهي : الوافدة السياحة -ب

  :املغادرة السياحة -ج

 من كجزء أو خارجية سياحية رحلة من كجزء سواء املرجعي، البلد خارج مقيم زائر أنشطة تشمل وهي  

 .حملية سياحية رحلة

 أخرى أشكال الشتقاق خمتلفة بطرق بينها اجلمع ميكن أعاله الواردة الثالثة األساسية السياحة وأشكال

 :التالية التعاريف استخدام ينبغي احلالة هذه ويف للسياحة،

  :الداخلية السياحة  - أ

 املرجعي البلد داخل املقيمني وغري املقيمني الزوار أنشطة أي الوافدة، والسياحة احمللية السياحة تضم وهي

 الدولية؛ أو احمللية السياحة رحالت من كجزء

  :الوطنية السياحة  - ب

 املرجعي، البلد وخارج داخل املقيمني الزوار أنشطة أي املغادرة، والسياحة احمللية السياحة تضم وهي

  .اخلارجية أو احمللية السياحة رحاالت من جزء سواء

  السياحةعوامل جذب  .3.2

 تكون قد سياحية مغريات أو خاصة مميزات على يعتمد زيارته يف يرغب مكان ألي السائح اختيار إن

 سهولة أو املوقع، إىل الوصول بسهولة متعلقة مغريات أو كاملناخ جغرايف طابع ذات املغريات هذه

 يف وحده يكفي ال اجلمايل اجلانب أن كما ذلك، غري واىل ثقافية ألسباب تكون قد كما االتصاالت،

 السفر إجراءات كتبسيط السياحية التسهيالت بعض تتوفر أن ينبغي بل زيار�ا يف املرغوب املنطقة حتديد

 وامنا واحد عامل على اليعتمد السياحي اجلذب فإن وبالتايل إخل،. ...العمالت واستبدال واجلمارك

  )36، صفحة 2008اجلياليل، ( :كالتايل هي العوامل من جمموعة

 طبيعيةال العوامل 
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 املناخية العوامل 

 االجتماعية العوامل 

 التارخيية العوامل 

 الدينية العوامل 

 العرقية العوامل 

 االصطناعية العوامل 

  تعريف التنمية المستدامة .4.2

 التنمية أو املتواصلة بالتنمية عنها يعرب فالبعض املستدامة، التنمية عن تعرب اليت املصطلحات تتعدد

أما االقتصاديني إعتمدوا  لالستمرار، القابلة أو لإلدامة القابلة التنمية اآلخر البعض ويسميها املوصولة،

 مصطلح االستمرارية يف حماولة منهم لتوضيح الرغبة يف حتقيق التوازن بني النمو االقتصادي من ناحية

 احية األخرى،و نظرا حلداثة انتقال مفهوم التنمية املستدامة إىل املؤسسةاحلفاظ على التوازن البيئي من النو 

إختالف التوجهات النظرية هلذا املفهوم يصعب وضع تعريف موحد للتنمية املستدامة،مع ذلك ميكن و 

  :إدراج بعض التعريفات أمهها

 عام والتنمية للبيئة العاملية اللجنة تقرير يف مؤسس وبشكل مرة ألول ورد الذي التقرير يف عرفت

 دون احلاضر حاجات تليب اليت التنمية هي املستدامة التنمية" :كالتايل)املشرتك مصرينا(بعنوان  م 1987

  (Jounot, 2004, p. 3)"األجيال املقبلة يف تلبية حاجا�م قدرة على اإلخالل

 اجتماعية، الوقت نفس يف ضرورة وهي املؤسسات، وتطور لنمو جديد منوذج": بأ�ا عرفت كما.

 حلملة مالية قيمة خللق السعي واجبهم من الذين للمسريين أو األسهم حلملة سواء واقتصادية بيئية

 املسريين بني والروابط العالقات تضبط اليت "الوكالة نظرية"على خاص بشكل باالرتكاز وذلك األسهم،

 باالعتماد املصلحة ذات األطراف ومستدامة ملختلف شاملة قيمة خلق إىل أيضا باإلضافة .األسهم ومحلة

  (Granzou, 2010, p. 1)اخل...االجتماعية،االقتصادية، القانونية، املبادئ من جمموعة على
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 املتاحة املوارد بأمهية الوعي زيادة على تعمل تنمية هي املستدامة التنمية أن يتضح سبق، مما

 جماال�ا يف املؤسسة أنشطة خمتلف تطوير على تشجع فعالة إسرتاتيجية متثل وهي حسن استغالهلا وضمان

  .مستقبال حاجا�ا تلبية على احلفاظ مع واالقتصادية، االجتماعية البيئية، :الثالث

  أبعاد التنمية المستدامة .5.2

 تغطي األخرية هذه أن على إمجاع فهناك املستدامة، التنمية مفهوم وتشابك تعقيدات من بالرغم

  :واملتمثلة يف اجلدول التايل رئيسية أبعاد ثالثة

 أبعاد التنمية المستدامة:(01)جدول رقم ال

  أهدافه  تعريفه  البعد

 أساسیة عناصر ثالثة على االقتصادیة التنمیة تنطوي  يالبعد االقتصا

 :ھي

 .االقتصادیة والبنى الھیكل في تغیرات-

 .الفقیرة الطبقة لصالح الدخل توزیع إعادة -

 المنتجة والخدمات السلع بنوعیة االھتمام ضرورة -

  .األساسیات لتلك األولویات وٕاعطاء

 زیادة طریق عن األساسیة الحاجات إشباع

 .مستواه وتحسین اإلنتاج

 الدخول توزیع ھیكل في االختالل تصحیح -

 طبقات بین الفوارقإزالة  یضمن بما

 .المجتمع

 .اإلنتاج في بالجودة االرتقاء على العمل -

 بھیكل المعیشة،ویرتبط مستوى رفع -

  الزیادة

 القومي الناتج توزیع وطریقة السكانیة

  العنصر وتأھیل

 .البشري

  .البطالة مشكلة من الحد لعلى العم -

البعد 

  يعاإلجتما

 على األفراد قدرة زیادة في االجتماعیة التنمیة تتمثل

 تحقیق ل حد ممكن أقصى إلى المتاحة الطاقة استغالل

 البعد بمثابة االجتماعي البعد ویعتبر  والرفاھیة، الحریة

 یمثل البعد الذي ألنھ المستدامة، التنمیة بھ تتمیز الذي

 النمو من یجعل والذي الضیق بالمعنى اإلنساني البعد

 في االختیار التطویر ولعملیة االجتماعي لاللتحام وسیلة

 كل قبل یكون أن االختیار ھذا في یشترط كما .السیاسي

 بین ما ھو بمقدار األجیال بین اإلنصاف الختیار شيء

 دیموغرافیا، السكان، على آثار االجتماعي وللبعد .الدول

  .المساعدات الخارجیة على واالعتماد المادي الترفع

  

 المتاحة واالجتماعیة المادیة للموارد رصیدا البیئة تمثل  البعد البیئي

 وتطلعاتھ، اإلنسان  إلشباع ما مكان وفي ما وقت في

 أھم من بھا االھتمام وأصبح .بھا ویتأثر فیھ فتؤثر

  أمران والتنمیة والبیئة الدول حضارة لتقییم المقاییس

 توظیف مع الطبیعیة البیئة على المحافظة- 

   البیئة

 .التلوث عن بعیدا المادیة

 واالجتماعیة الثقافیة بالبیئة الوعي نشر -
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 على بھ حظیت التي االھتمام من المزید بعد متالزمان،

الجغرافیة  الحدود تلوث لتجاوز العالمي المستوى

  .للدول والسیاسیة

 .والحضریة

 وتحقیق النظیفة التكنولوجی استخدام -

  التنوع

 تنوع على والمحافظة السوسیولوجي 

  األحیاء

  .)2018اهلام، (:المصدر

  مية السياحية في الجزائرنواقع الت .3

  مقومات السياحة في ظل تحقيق التنمية المستدامة 1.4

  :)6، صفحة 1999التقليدية، (ماديو  األخر بشريو  ترتكز السياحة على مقومات بعضها طبيعي

 الطبيعية املقومات: 

 جذب مظاهر كل أي اخل...معدنية دافئة،محامات مناطق الفصول، ومتايز املناخية الظروف كل ومتثل

 .السواح

 البشرية املقومات: 

 لدى والعادات الثقافات الشعبية الفنون األطالل، الشواهد، املعامل، كاآلثار، التارخيية، اجلوانب يف وتتمثل

 .السكان

 واخلدمية املالية املقومات: 

 القطاعات خمتلف تطور ومدى واجلوي الربي النقل كاملطارات، التحتية البىن توافر مدى يف تتمثل

 الفنادق، اإلطعام، كالربيد املكملة اخلدمات توافر ومدى اخل،...العمران البنوك، التجارية، الصناعية،

  .والتسلية الرتفيه مراكز املقاهي،

 القطاع هذا بإمكان إذ ،القطاعات من كثريا متس عديدة نشاطات يتضمن السياحي القطاع أن غري

 هذه منتجات على الطلب ورفع يقدمها اليت باخلدمات نشاطا�ا ترتبط عديدة قطاعات جر على العمل

  :)16، صفحة 2004حممد، (كالتايل املستدامة التنمية حتقيق إىل تؤدي اليت بالصورة القطاعات

 .اخل...والتسلية احليوانات احلدائق،حدائق :الرتفيه قطاع-

 .كراء السيارات وكاالت احلديدية، السكك على النقل الربي، البحري، اجلوي، النقل: النقل قطاع -
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 .لألسفار احملفزة الوكاالت احلجز، وكاالت السياحية، التاالوك:  لألسفار املنظمة الوكاالت قطاع -

 اجلهوية الوكاالت للسياحة، الوطنية الوكالة السياحة، وزارة :السياحية للمحطة التنظيمات قطاع -

 .السياحية املنظمات للسياحة، احمللية الوكالة للسياحة

  .اخل...املخيمات اخلاصة، املنازل املفروشة، الضيافة،الشقق منزل الفنادق، يشمل والذي:السكن قطاع -

  :تطور عدد السياح في الجزائر .2.3

يربز تطور عدد السياح يف اجلزائر وذلك بناءا على دليل اإلحصائيات الرمسية الصادرة عن اجلدول التايل 

  :2014وزارة السياحة لسنة

  2014-2000تطور عدد السياح في الجزائر خالل الفترة:(02)الجدول رقم

  عدد السياح  السنوات  عدد السياح  السنوات

2000  866000  2008  1772000  
2001  901000  2009  1912000  
2002  988000  2010  2070000  
2003  1166000  2011  2395000  
2004  1234000  2012  2634000  
2005  1443000  2013  2733000  
2006  1638000  2014  2301000  
2007  1743000   -   -  

  .2014دليل اإلحصائيات الرمسية الصادرة عن وزارة السياحة لسنة:المصدر

سائح 866000مستمر يف عدد السياح حيث إنتقل من من خالل اجلدول نالحظ تزايد 

و هذا بسبب ا�هودات اليت تبذهلا اجلزائر للنهوض 2013سائح سنة 2733000ليصل إىل 2000سنة

عرف  2014األمن خالل هذه الفرتة من جهة أخرى،حيث سنة و  بالسياحة من جهة،و عودة االستقرار

  .ة األوضاع األمنيةنتيج ،وهذا2013مقارنة بسنة% 15.8تراجعا بنسبة

 االيرادات السياحية .3.3

لكو  تظهر اإلحصائيات أن اإليرادات السياحية يف اجلزائر هي يف تزايد مستمر  :اجلدول التايل يوضح ّ

  

  

  

  



  .يونس ريمة.دبوعزارة أحالم،  . دبكطاش فتيحة،   . د

302 

 2014-2000تطور اإليرادات السياحية في الجزائر خالل الفترة):03(الجدول رقم

 مليون دوالر:الوحدة

  السياحعدد   السنوات  عدد السياح السنوات

2000  102  2008 323  
2001  100  2009  246  
2002  111  2010  246  
2003  112  2011  209  
2004  178  2012  217  
2005  184  2013  367  
2006  220  2014  347  
2007  219   -   -  

 .2014دليل اإلحصائيات الرمسية الصادرة عن وزارة السياحة لسنة:المصدر

هذا خالل الفرتة و  اإليرادات السياحية يف اجلزائر يف تزايد مستمرإنطالقا من اجلدول السابق نالحظ أن 

تتناسب مباشرة مع التطور الذي شهدته اجلزائر يف تزايد عدد و  ،فهي تتوافق2000-2010

 إىل األوضاع السياسيةو  هذا بسبب األزمة املالية العامليةو  2012-2011السواح،حيث تراجعت سنة 

 .2012،ليعادإرتفاعها مرة أخرى سنة األمنية اليت تعرفها املنطقةو 

 PIBمساهمة اإليرادات السياحية في الناتج المحلي اإلجمالي .4.3

 :تظهر مسامهة املداخيل السياحية يف الناتج احمللي اإلمجايل من خالل اجلدول املوايل

-2000الفترةتطور مساهمة اإليرادات السياحية في الناتج المحلي اإلجمالي بالجزائر خالل ):04(الجدول رقم

2015  

  مساهمة اإليرادات السنوات

  % PIBالسياحية في

  مساهمة اإليرادات السنوات

  % PIBالسياحية في

2000  3.1  2008 3.1  
2001  3.2  2009  3.7  
2002  3.3  2010  3.4  
2003  3.4  2011  3.3  
2004  3.6  2012  3.3  
2005  3.9  2013  3.6  
2006  3.3  2014  3.6  
2007  3.2  2015  3.5  

Source:world Development Indicators,November2015 
World Travel and Tourism Council Data 2016  
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يتضح من خالل اجلدول أن نسبة مسامهة اإليرادات السياحية يف الناتج احمللي اإلمجايل باجلزائر 

 ضئيلة جدا،حيث تعترب نسبة 2015-2000خالل الفرتة % 3.6خارج قطاع احملروقات مل تتعدى 

هذا نتيجة تركيز الدولة اجلزائرية على قطاع و  ،%2310املقدر بو  بعيدة جدا عن املتوسط العامليو 

  .إمهال القطاعات األخرىو  احملروقات

 ي التشغيلفمساهمة السياحة  .5.3

ألف  400000التوجيهي للتهيئة السياحية يف شقه األول هو الوصول إىل  املخططكان هدف 

 :،و اجلدول التايل يبني ذلك2015-2008منصب عمل خالل الفرتة املمتدة ما بني

  2013- 2008تطور عدد العمال في القطاع السياحي الجزائري خالل الفترة):05(الجدول رقم

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 السنوات
  262  320  357  396  420  450  400  103العدد

  .الباحثون إعتمادا على عدة مراجع من إعداد:المصدر

إنطالقا من اجلدول نالحظ أن عدد العمال يف تزايد مستمر من سنة إىل أخرى، حيث عرفت 

اليت تزخر ،غري أن األلرقام تبقى بعيدة كل البعد يف ظل املقومات السياحية 2011تراجعا بداية من سنة 

  .الدولة ملختلف املشاريع السياحيةاإلمكانيات الضخمة اليت خصصتها و  �ا اجلزائر

 أفاق التنمية السياحية في الجزائر في ظل التنمية المستدامة.4

إعطائه املكانة احلقيقية له،حيث و  منذ بداية القرن احلايل أدركت اجلزائر ضرورة تعزيز قطاع السياحة

تيجية موجهة أساسا لتنمية قطاع السياحة جلعله أكثر جاذبية للسياح،إذ شرعت وضعت مشاريع إسرتا

،مث ظهر مشروع 2010يف إعداد خطة حول تطوير قطاع السياحة ألفاق  2000الوزارة الوصية يف سنة 

 ،و فيما2030،و ليتم بعدها وضع املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية أفاق2013جديد مسي بأفاق 

  .)408-410عمر، الصفحات (.لكل خمطط بالتفصيليلي سنتطرق 
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  2010السياسة السياحية ألفاق 1.4

إسرتاتيجية جديدة للسياحة من أجل التنمية 2001إعتمدت وزارة السياحة اجلزائرية يف جانفي 

 اليت هلا عالقة مباشرة يف حتديدالنشاطات و  ،مبقتضاها يتم إدماج كافة املؤسسات2010املستدامة ألفاق

  .ترقية النشاطات السياحية لتكوين صناعة حقيقيةو  تنميةو 

يف ظل هذه اإلسرتاتيجية حققت اجلزائر نتائج معتربة تبعث على التفاؤل مستقبال،فمن حيث و 

سائح أجنيب 441000إىل2001سنة 196200التدفقات السياحية إرتفع عدد السياح األجانب من 

من جمموع 20%بنسبة و  2006مليون دوالر سنة 200ما حققت مداخيل قدرت ب،ك2005سنة

  .املداخيل خارج احملروقات

  2013العرض السياحي المبرمج لتطوير أفاق .2.4

التنمية املستدامة :املتعلقة بو  2003فرباير 17املؤرخة يف ) 03،02،01(بعد صدور القوانني 

املواقع السياحية و  السياحيني للشواطئ،و مناطق التوسعلالستغالل و  القواعد العامة لالستعمالو  للسياحة

،قصد صياغة إسرتاتيجية 2010على التوايل،مت إدخال بعض التعديالت على السياسة السياحية ألفاق

تعطي ديناميكية أكثر )خمطط أعمال التنمية املستدامة للسياحة(2013لتطوير قطاع السياحة ألفاق 

  .لقطاع السياحة

اتيجية على تنويع العرض السياحي،أي تطوير املنتجات السياحية من خالل تعتمد هذه اإلسرت 

  .املؤتراتو  سياحة األعمالو  الرتفيهيةو  السياحة الرياضيةو  الساحليةو  الثقافيةو  الصحراويةو  السياحة العالجية

 حتسني نوعيةو  احلضاريةو  الثقافيةو  و�دف هذه اإلسرتاتيجية إىل التعريف باملؤهالت الطبيعية

فعالية قطاع السياحة من خالل و  اخلدمات،باإلضافة إىل حتسني الصورة السياحية للجزائر،وحتسني جناعة

منطقة سياحية جديدة،لتكون قاعدة لالستثمارات يف القطاع  22،مت إنشاء 2000الشراكة،ففي سنة

القرض ،و يتم متويلها من 2015السياحي ضمن إسرتاجتية جديدة من طرف وزارة السياحة ألفاق 

  .الشعيب اجلزائري
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بلوغ األهداف املسطرة مرهون مبدى إمكانية تنفيد االختيارات و  لكن إنتعاش قطاع السياحة

سائح أجنيب،وإستثمار 1200000بزيادة التدفقات السياحية إىل :األساسية على ضوء األهداف املتوقعة

- 2008(ومرحلة) 2007-2004(مرحلة:مليار دج،عربمرحلتني232.5سياحي إمجايل يقدر ب

2013(  

  )SDAT(2030المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ألفاق .3.4

جزء من املخطط الوطين لتهيئة )SDAT(2025يعترب املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ألفاق -

  .  2030والذي مت متديد فرتته إىل غاية  ،)SNAT2025(اإلقليم 

من طرف 2007السياحية يف اجلزائر،و شرع بإعداده يف ويشكل اإلطار اإلسرتاتيجي املرجعي للسياسة 

 ).MATET(السياحةو  البيئةو  وزارة �يئة اإلقليم

القطاعات،ومجيع املناطق عن مشروعها للتنمية و  ميثل الوثيقة اليت تعلن الدولة من خالهلا جلميع الفاعلني-

  .السياحية الوطنية يف خمتلف االفاق يف إطار التنمية املستدامة

التارخيية للبالد،ووضعها يف خدمة و  ل أداة ترتجم إرادة الدولة يف تثمني القدرات الطبيعية،الثقافيةيشك-

  .جعل السياحة أولوية وطنية للدولةو  السياحة يف اجلزائر،و لتحقيق القفزة املطلوبة

 الفعالية جتاعية،يربز الكيفية اليت تعتزم الدولة من خالهلا ضمان التوازن الثالثي املتمثل يف العدالة اال-

  .االقتصادية،ومحاية البيئة كأطر للتنمية الوطنية املستدامة بالنسبة للعشرين سنة مقبلة
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  األهداف االستراتيجية للمخطط1.3.4         

 )SDAT2030(السياحيةاف الخمسة لمخطط التوجيهي لتهيئةاألهد):01(شكل رقم 

  
  .24،ص2008سنة،السياحةو البيئةو  وزارة �يئة اإلقليم:المصدر

 :الحركيات الخمس للتفعيل السياحي بالجزائر 2.3.4          

يرتكز املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم على مخسة ديناميكيات للتفعيل السياحي 

  .(Ministére de l 'Aménagement du Territoire, p. 13):باجلزائر،وهي

  وجهة الجزائر تسويقمخطط 

يهدف للرتويج للمنتجات اجلزائرية للقضاء على النظرة السلبية يف هذا ا�ال،وذلك باختبار األوراق 

 .القوية لتقوية صورة اجلزائر لتصبح وجهة سياحية تنافسية

وجود ثقافة ذهنية،االلتزام،األدوات اإلعالمية ،فضاءات :هيو  وهناك سبعة شروط إلجناح املخطط

  .توحيد العمل مع اهليئات السياحيةو  دولياو  االتصال،السعي حنو شراكة فعالة حمليا

 األقطاب السياحية لالمتياز.  

ميثل القطب السياحي تركيبة من العرض السياحي لالمتياز يف رقعة جغرافية معينة مزودة بتجهيزات 

مشاريع التنمية احمللية،و يستجيب الدورات السياحية،بالتعاون مع و  اإلقامة،التسلية،األنشطة السياحية
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االحتياجات األولية و  يتمتع باالستقاللية،و متعدد األقطاب،يدمج املنطق االجتماعيو  لطلب السوق

  .للسكان مع األخذ بعني االعتبار توقعات طلبات السوق

  مخطط جودة السياحة(PQTA) 

 يرتكز ذلك على التكوينو  ملحايهدف إىل تطوير نوعية العرض السياحي الوطين،باعتبارها مطلبا 

االتصال يف تناسق مع تطور املنتوج السياحي يف العامل من خالل و  التعليم،وإدراج تكنولوجيات اإلعالمو 

التسويق االلكرتوين عرب االنرتنت الذي يسمح بعرض مباشر للمنتوج،ويسعى املخطط النوعي للسياحة إىل 

ة مبقاربة جودة ختضع ملتطلبات الزبائن حول عالمة وطنية مجع كل مهنيي السياحة الذين يلتزمون طواعي

  .للجودة،وهو يغطي مجيع األنشطة السياحية الوجودة بالرتاب الوطين

 الخاصة-مخطط الشراكة العمومية 

اخلاص،وعلى هذا و  حيث الميكن تصور تنمية دائمة للسياحة دون تعاون فعال بني القطاع العمومي

اخلاصة إىل خلق روابط بني خمتلف الفاعلني يف العملية السياحية -لعموميةاألساس يسعى خمطط الشراكة ا

حتقيق منتوج سياحي نوعي،وجعل الواجهة و  النافسة األجنبية سواء كانوا عموميني أو خواص،ملواجهة

تنافسية،لبلوغ مستوى نضج سياحي يرقى باجلزائر إىل مصاف البلدان السياحية و  اجلزائرية أكثر جاذبية

  .تفضيال األكثر

 مخطط تمويل السياحة 

أخذا بعني االعتبار خصوصية قطاع السياحة لكو�ا تتطلب إستثمارات ضخمة من جهة،و كو�ا 

ذات عوائد بطيئة من جهة أخرى،فإن املخطط التوجيهي لتهيئة السياحة جاء ملعاجلة هذه املعادلة 

املشاريع مساعد�م يف إختاذ القرارات أصحاب و  الصعبة،من خالل نظام مرافقة مايل للمستثمرين املرقني

  .متديد مد�او  املالية،و ختفيف إجراءات منح القروض البنكية
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  :خاتمة .5

تؤهلها ألن تكون من أهم دول و  على الرغم من إمتالك اجلزائر ملقومات سياحية هائلة متكنها

 حيث سجلنا تأخر كبري يف إعداد العامل جذبا للسياح،إال أن حصتها من السياحة العاملية منخفضة جدا،

و املخططات التوجيهية للتهيئة السياحية اخلاصة (PAT)املصادقة على خمططات التهيئة السياحية و 

من املشاريع السياحية اجلاري إجنازها تتواجد خارج مناطق % 85،حيث أن(SDAT-W)بالواليات

 .هذه املناطق مل يتم إستغالهلا لغاية اليوم من املساحة العقارية املتوفرة يف% 98التوسع السياحي،كما أن

  :توصلنا يف هذه الدراسة إىل مجلة من النتائج ميكن إدراجها على النحو التايل

 مل حيظ قطاع السياحة يف اجلزائر باألمهية اليت جتعل منه قطاعا يساهم يف التنمية االقتصادية.  

 خمططات التنمية السياحية اجلديدة تباطؤ يف إجناز املشاريع املستهدفة لقطاع السياحة ضمن. 

 حتديات حتد من فاعليته،و و  مازال قطاع السياحة يف اجلزائر يعاين من نقائص تشكل معوقات

 التنظيم للسياحة،وإخنفاض مستوى جودة املنتوج السياحيو  من أمهها سوء التسيري

  :و إنطالقا مما سبق ميكن األخذ بعني االعتبار توليفة التوصيات التالية

 نشر الثقافة السياحية لزيادة مستوى الوعي السياحيو  إنعاش قطاع السياحة.  

 التنوع احليوي لتحقيق إنتعاش سياحي قوي قابل لإلستدامةو  ضرورة احلفاظ على التوازن البيئي.  

 الدخول إىل البلدو  تسهيل إجراءات السفر. 

 إدراج مشاريع املستدامة من خالل االستثمار يف املوارد املتوفرة. 

 االستفادة من جتارب دول اجلوار يف هذا ا�الو  العمل على تعزيز جودة صناعة السياحة.  
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The Effectiveness of Using Social Media Marketing to Revitalize the 
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  :ملخص

اإلحاطة النظرية مبفهوم التسويق عرب وسائل التواصل الورقة البحثية احلالية إىل حماولة �دف 

يف تنشيط الصناعة السياحية باعتباره  دارسة مدى فاعليته، و حديث النشأة والظهور كمصطلحاالجتماعي  

وذلك من خالل تصميم استبيان وتوزيعه على السياحي، االمتدادات احلديثة للتسويق اإللكرتوين أحد 

وكالة سياحية،  21احة والسفر املتواجدة على مستوى والية غليزان، والبالغ عددها عينة من وكاالت السي

  .20إصدار   SPSSحتليل بيانا�ا باستخدام الربنامج اإلحصائي  مت

ل من أداء الوكاالت السياحية إحصائية بني كعالقة  عدم وجود من أهم النتائج املتوصل إليها هو

ودة اخلدمة السياحية املقدمة مع جهود التسويق عرب وسائل التواصل االجتماعي املبذولة من طرف وج

  .الوكاالت السياحية

                                                           
  k.djallam@cu-relizane.dz: يميل، اإلجالم كرمية: المؤلف المرسل  1
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التسويق عرب وسائل التواصل االجتماعي؛ السياحة، التسويق السياحي، التسويق  :الكلمات المفتاحية

 .ل التواصل االجتماعيالسياحي عرب وسائ

 . JEL  :M310 ،M370اتتصنيف

Abstract: 

The current research paper aims to conceptualize the concept of social 

media marketing as a new term in the field of marketing, as well as to study 

its effectiveness in revitalizing the tourism industry, as one of the most 

modern extension of electronic marketing. And that is through designing a 

questionnaire and distributing it to a sample of 21 tourism and travel 

agencies located at the level of Relizane province. Their data were analyzed 

using the SPSS program version n20. 

The results of the study revealed the lack of a statistical relationship 

between both the performance of tourism agencies and the quality of the 

tourism service provided with the marketing efforts through social media 

made by the tourist agencies. 

Keywords: Social media marketing; Tourism, Tourism Marketing, Tourism 

social media marketing. 

JEL Classification Codes: M310, M370. 

  :مقدمة. 1

الذي ظهر يعترب التسويق عرب وسائل التواصل االجتماعي أحد أهم أنواع التسويق اإللكرتوين 

وتطور نتيجة للتطور املذهل الذي عرفته وسائل التواصل االجتماعي على اختالف أنواعها، خاصة مع 

وهو ما دفع املؤسسات االقتصادية إضافة العديد من اخلصائص الذكية التفاعلية، تطور أجيال الويب و 

فهي أداة متكن املؤسسة من  لالنضمام إىل املنصات االجتماعية من أجل االستثمار فيها خاصة تسويقيا،

ار تواجده الوصول إىل العميل، التواصل معه يف الزمن احلقيقي، االستماع إىل مقرتحاته وشكاويه، استثم

عددا هائال من األصدقاء، الزمالء، املعارف وخمتلف دائرة احمليطني به  ضمن شبكة اجتماعية تضم

ارتبط هذا النوع . عنها ليكون مبثابة مسوق غري مباشر هلاللتعريف باملؤسسة ومبنتجا�ا ونقل أفكاره وآرائه 
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من التسويق مع العديد من ا�االت االقتصادية، ولكن أبرزها ميكن أن نذكر جمال الصناعة السياحية، 

والذي عرف تطورا كبريا خالل السنوات املاضية خاصة مع تطور تكنولوجيات املعلومات وظهور السياحة 

وهنا . تحت ا�ال لتسهيل خمتلف املعامالت السياحية سواء على الصعيد احمللي أو الدويلاإللكرتونية اليت ف

نتطرق إىل نوع جديد من التسويق أال وهو التسويق السياحي عرب وسائل التواصل االجتماعي والذي يعرب 

  .املبذولة على خمتلف املنصات االجتماعيةاإللكرتوين عن كل جهود التسويق السياحي 

الل هذه الورقة البحثية كان هدفنا هو التطرق إىل هذا املفهوم إبراز أهم آثاره على الصناعة من خ

السياحية بشكل عام، وذلك بإسقاط متغريات الدراسة على جمموعة من وكاالت السياحة والسفر على 

  .ليزانيمستوى والية غ

من أكثر  استثمار وسائل التواصل االجتماعي يف جمال السياحة يعد: صياغة اإلشكالية. 1.1

 إقبالما حتدثنا على التسويق السياحي، لذا كان  إذااملوضوعات اليت شّدت اهتمام الباحثني مؤخرا خاصة 

  : املؤسسات السياحية على املنصات كبريا ومثريا للمالحظة واالهتمام، ليثري ذلك إشكالية حبثنا واملتمثلة يف

  تنشيط الصناعةفاعلية التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي في  ىمد ام

  ؟ السياحية في الجزائر

 : نقوم بإدراج  األسئلة الفرعية التالية اإلشكالية أعاله انطالقا من 

  ؟يف جمال الصناعة السياحية االجتماعي وسائل التواصل ي أمهية استخدام التسويق السياحي عرب ما ه -

 ؟استخدام التسويق السياحي عرب وسائل التواصل االجتماعي على أداء الوكاالت السياحيةما هو أثر  -

  ما هو أثر استخدام التسويق السياحي عرب وسائل التواصل االجتماعي على جودة املنتج السياحي؟ -

  : من أجل اإلجابة على أسئلة الدراسة مت افرتاض اآليت: فرضيات الدراسة. 2.1

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني التسويق السياحي عرب وسائل التواصل  :01ة الفرضية الرئيسي

  .االجتماعي واألداء التسويقي للوكاالت السياحية يف اجلزائر
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ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني التسويق السياحي عرب وسائل التواصل   :01الفرضية الفرعية 

  االجتماعي وبني حتقيق رضا عمالء الوكاالت السياحية؛

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني التسويق السياحي عرب وسائل التواصل   :02الفرضية الفرعية 

  لسياحية؛االجتماعي وبني حتسن احلصة السوقية للوكالة ا

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني التسويق السياحي عرب وسائل التواصل   :02الفرضية الرئيسة 

  .االجتماعي وجودة اخلدمات السياحية املقدمة

وضوعات تكتسي دراستنا احلالية أمهية بالغة من باب كو�ا تعاجل أحد امل :أهمية وأهداف الدراسة .3.1

نتيجة  سطع ضوءه فهو موضوععرب وسائل التواصل االجتماعي،  السياحي التسويقاملعاصرة واملتمثلة يف 

وظهور وسائل التواصل االجتماعي واقرتانه بالتسويق السياحي، فمع بدء استثمار  لتطور شبكة االنرتنت

توجها تسويقيا يستحق الرتكيز املفهوم من قبل مؤسسات السياحة والسفر، حقق أرقاما مذهلة جعلت منه 

كذلك من باب أن . عليه من أجل تشجيع اإلقبال عليه واستخدامه بفعالية لتحقيق األهداف املرجوة منه

 . هذا املوضوع يستحق إجراء املزيد من البحوث والدراسات عليه خاصة العربية واليت تعرف ندرة بالغة فيه

  :أّما عن أهداف هذه الدراسة، نذكر اآليت

عرب  السياحي والتسويق التسويق عرب وسائل التواصل االجتماعيتأسيس اإلطار النظري لكل من  -

  وسائل التواصل االجتماعي؛

  ؛تماعي يف دفع وتنشيط الصناعة السياحيةإبراز األمهية اليت تلعبها وسائل التواصل االج -

وسائل التواصل االجتماعي على كل من أداء  أثر استخدام التسويق السياحي عرب التعرف على -

  .الوكاالت السياحية وجودة املنتج السياحي

  التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي. 1

يعترب التسويق عرب وسائل التواصل االجتماعي أحد االمتدادات احلديثة للتسويق اإللكرتوين وأحد 

سائل التواصل االجتماعي اليت تعترب مبثابة األرضية أهم أنواعه، قبل اخلوض فيه وجب املرور على مفهوم و 
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نذكر أن معظم البحوث واملقاالت العربية احملررة يف ا�ال احنازت . اليت يقوم عليها هذا النوع من التسويق

كمرتادفة مع        " مواقع التواصل االجتماعي" أو " شبكات التواصل االجتماعي" إىل استخدام اصطالح 

، وهو األمر الذي جيدر بنا اإلشارة إليه قبل اخلوض يف تفصيل متغري "واصل االجتماعيوسائل الت" 

دراستنا األساسي، حيث أن شبكات التواصل االجتماعي تقتصر على عمليات التواصل، االرتباط وإنشاء 

ي هو العالقات بني املستخدمني مثل موقعي فايسبوك وتويرت، يف حني أن جوهر وسائل التواصل االجتماع

إنشاء وحتميل احملتوى بغض النظر عن طبيعته، سواء كان نص، صوت أو فيديو، مقطع عرض، تسجيل 

هم احلق يكثري، بالرغم أن اآلخرين لد  –غريه، فهي تعرب عن منوذج تواصل واحد  صويت، رسالة إخبارية أو

إنه ميكننا القول بأن شبكات وعليه ف. يف التعليق واملشاركة إّال أّن ملكية احملتوى تعود لشخص واحد فقط

التواصل االجتماعي هي جزء من وسائل التواصل االجتماعي، فمىت قررت املؤسسة انتقاء منصة فايسبوك 

مثال لكي تنشط فيها سوف تعتمدها كوسيلة تواصل اجتماعي عند عملية نشر احملتوى الذي سوف 

صل تضمن مرور ذلك احملتوى بني تقدمه للجمهور، ويف نفس الوقت سوف تعتمد املنصة كشبكة توا

  .(Burke, 2013) .خمتلف املستخدمني عن طريق عملية التواصل اليت حتدث بينهم

أّما عن تعاريف هذه الوسائل االجتماعية، فنجد أ�ا تتعدد وختتلف بناءا على عناصر معينة، 

الذي يوضح فيه أّن وسائل التواصل االجتماعي هي عبارة  (Xiang & Gretzel, 2010)نبدؤها بتعريف 

املنَتج من طرف إلنرتنت واليت تشمل احملتوى جمموعــــــــــة من التطبيقات املستندة على شبكة ا"عن 

هذه   ،"اليت يصدرو�ا والناجتة عن خربا�م وجتار�م آلراء، األفكار واألحاسيس، أي جمموعة ااملستخدم

التطيبقات عامة تعرب عن مفهوم اجليل الثاين من الويب والذي ظهر وتطور مع بداية األلفينيات، حيث 

فايز (: تأسس على جمموعة من املزايا اليت سامهت يف تطور وسائل التواصل االجتماعي نذكر منها ما يلي

  )2009 أمحد و فايز أمحد،

النظام، بصفحات شخصية بارزة، تتضمن املواصفات العامة يعترب املستخدم هو جوهر وأساس وجود  .1

  مثل السن، النوع، املكان، والشهادات أو التعليقات
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اجتماعية ما بني املستخدمني عن طريق الصداقة، االنضمام للمجموعات، القدرة على تشكيل روابط  .2

  تشارك التعليقات أو غريها، فهو عبارة عن جمموعة من التطبيقات التفاعلية؛ 

على هيئة صور أو فيديو أو مدونات أو تعليقات أو : القدرة على نشر احملتوى بأشكال عديدة .3

  .لقدرة على التحكم يف اخلصوصية واملشاركة إىل حد ماإضافة إىل ا،  املستخدمني اآلخرينتقييمات على 

 الكلمتنيتعريف وسائل التواصل االجتماعي اعتمادا على  إمكانيةإىل  (Neti, 2011) أشار 

 وتبادل األفكار واملعلومات عرب اإلعالنات تعرب عن "لـــــــوسائل التواص"فـــ ،يرتكب منها لتنيال

 عدد من األفراد داخل جمموعة أو جمتمع تفاعل  إىلشري ت يفه" اجتماعي" كلمةأما   ،القنوات/راتو املنش

 . املشاركة، االنفتاح، احلوار، التواصل واالتصالافرتاضي معني عن طريق  

 Filo  ، Lock و Karg )2015 (  هي عبارة عن إىل أّن وسائل التواصل االجتماعي  واأشار

 تسمح اليت العالقات وإقامة التفاعل عملية تسهل اليتو  اجلديدة )الوسائل( الوسائط تكنولوجيات

  .واألفراد بينها وفيما املنظمات بني إنشاؤه مت الذي احملتوى ومشاركة بتطوير

عبارة عن جمموعة من التطبيقات على وعليه ميكن القول أن وسائل التواصل االجتماعي هي 

إىل التقاء جمموعة من  أساسا �دفلى خصائص اجليل الثاين من الويب، شبكة االنرتنت، تقوم ع

من أجل تبادل وتشارك احملتوى سواء كان فيديو، نص، صورة، رسالة  افرتاضيةاألفراد عرب منصات 

 ضرورة أكثر منه اختيارا، دية هلذه املنصاتومن هنا كان انضمام املؤسسات االقتصا. إخبارية وغريها

(Alsubaie, 2016)  وهو ما فتح الباب لوالدة نوع جديد من التسويق، أّال وهو التسويق عرب

على غرار العديد من املصطلحات احلديثة، مل يتفق الباحثون على . وسائل التواصل االجتماعي

هذا ا إىل أّن أشار  جند أّن الباحثان، (Furqan Khan & Jan, 2015)تعريف موحد له، فبالنسبة لــ 

 إىل للوصول التجارية األعمال كل تعتمدها جديدة تسويقية إسرتاتيجية عن"النوع من التسويق هو عبارة 

سلسلة "عبارة عن بأ�ا  (Bîja & Balaş, 2014)، يف حني عّرفها "االفرتاضية الشبكات على عمالئها

من التقنيات اليت تستهدف الشبكات االجتماعية وخمتلف مستخدميها �دف زيادة الوعي بالعالمة 
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، واملقصود هنا هو اإلشارة إىل مزايا شبكات التواصل االجتماعي اليت "عن منتج معني اإلعالنالتجارية أو 

نفس . عة وعالمة املؤسسةتعتمد أساسا على قوة التواصل والتفاعل بني املستخدمني من أجل حتسني مس

أن التسويق عرب وسائل التواصل االجتماعي  (Pham & Gammoh, 2015)توجه التعريف السابق يذكر 

ما هو إال عملية �دف خللق نوع من التواصل الفريوسي بني مستخدمي االنرتنت،  فالتسويق عرب وسائل 

ال حماولة للوصول إىل املستهلك وإىل فهم رغباته وتوجهاته اعتمادا ما مزايا التواصل االجتماعي ما هو إ

 .وسائل التواصل االجتماعي

فتح  عربلكل من املؤسسة واملستهلك  فرص بتوفري التسويق عرب وسائل التواصل االجتماعيام ق 

وتسويقها �موعة  التعاون من أجل خلقها املسامهة و  نقاشات حول املنتجات واخلدمات املقدمة، وكذا

من أهم املزايا اليت قد يوفرها هذا النوع من التسويق للمؤسسة هو . (Vinerean, 2017) كبرية من الناس

مبيعا�ا، زيادة الوعي بالعالمة  حتفيز ا احلاليني بفاعلية وبسرعة، وبالتايل هقدر�ا على الوصول لزبائن

�ا، باإلضافة إىل أن استجابة املستخدمني لعروض املؤسسة على هذه املنصات صور  حتسني ،التجارية

  .تصنيفها ضمن حمركات البحث حتسني يؤدي إىل زيادة حركة املوقع االلكرتوين للمؤسسة وإىل

  أثر التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي على صناعة السياحة .2

بغض النظر  قد نشطت على وسائل التواصل االجتماعية ةاالقتصادي املؤسساتال شك أّن غالبية 

، كوسيلة حديثة للوصول إىل أكرب شرحية من العمالء بطريقة سهلة وغري مكلفة، للتفاعل عن جمال نشاطها

خنص املؤسسات  ؤسساتمعهم، استثمار جهودهم، التأثري على سلوكهم وغريها، من بني أهم هذه امل

صناعة تقوم على  هي السياحة من حيث املبدأسيما وأّن ال .لسياحةالسياحية، أو وكاالت السفر وا

، اإليواء، خدمات سياحية تكميلية وترفيهية مثل الرياضية اإلطعامسواء حتدثنا عن النقل،  اخلدمات،

ون يف العمالء املستهدففمن املنتج العيين،  صعوبة وبالتايل فإن عملية تسويقها تعترب أكثر ،والثقافية وغريها

، )2012البطوطي، ( دون جتربتهاتلك اخلدمات واملقارنة بني العروض تقييم  هذه احلالة يصعب عليهم



  عامري رضوان.د  سايح فطيمة، .د  جالم كريمة، .د

 

317 
 

وخمتلف املزايا  جتماعيومن هنا كانت التعليقات ومشاركة احملتوى من قبل السائح على وسائل التواصل اال

  .ألي عميل مرتقب يف اختاذ قرار شراء املنتج السياحي لعب أمهية بالغةت اليت تقدمها هذه األخرية 

على كل اجلهود " التسويق السياحي عرب وسائل التواصل االجتماعي"  اصطالحميكن إطالق 

اعتمادا على  .التسويقية املبذولة من طرف املؤسسات السياحية على خمتلف املنصات االجتماعية املختلفة

العملية  حول كيفية استخدام كل من شبكيت فايسبوك وانستغرام يف (SOJERN, 2019)قامت �ا  دراسة

، دولة خمتلفة عرب أحناء العامل 46مسوق سياحي على مستوى  600 التسويقية، مت استجواب أكثر من

الفيسبوك املمولة من العينة املستجوبة  يستخدمون إعالنات  79ما نستبه  أظهرت نتائج دراستهم أن

من أجل الوصول إىل عمالئهم املرتقبني، كإشارة إىل مدى إدراك هذه املؤسسات ألمهية استخدام التسويق 

 ونمن السياح يقوم  50 ما نسبته أنّ  يف دراسة أخرى، مت اإلشارة إىل .عرب وسائل التواصل االجتماعي

 والتجارب على وسائل التواصل االجتماعي املختلفةآلراء ل همبعملية احلجر املباشر للرحلة فقط بعد مجع

(Gonzalo, 2018). ، ا جداوبالتايل فإن تأثري هذه الوسائل على سلوك املستهلك السياحي يكون كبري . 

كلمة الفم " هينشري إىل أهم التقنيات املستخدمة على هذه الشبكات االجتماعية  ةيف هذه احلال

فالسياح أو العمالء املرتقبون بإمكا�م الدخول يف حوارات ونقاشات مع ،  « e-WOM »" اإللكرتونية

املؤسسات  ليقع على عاتق  بقية املستخدمني حول خدمات معينة وبالتايل التأثري على بعضهم البعض،

 التسويقية وفقها إسرتاتيجيتهاضبط  وإعادةهذه التفاعالت  إىلالسياحية يف هذه احلالة االستماع 

(Vinerean, 2017) سواء كانت  اجيابية أم سلبية، فهذه األخرية جيب أن يتم حتليلها بشكل دقيق ،

  .الوقوف على أهم املشاكل والتصدي هلاو 

 االجتماعي التواصل وسائل أن على فيها االتفاق مت الكثري من الدراسات والبحوث اليت مت إجراؤها

تعترب مرحلة  ما قبل السفر هي األكثر أمهية أين   لكن وبعدها، أثناءها ،الرحلة قبل رئيسًيا دورًا تلعب

 .(Varkaris & Neuhofer, 2017) القرار صنع مرحلة قبل املعلومات عنبالبحث يقوم العمالء 

فكما يوضحه الشكل أدناه تبدأ جتربة السفر من مرحلة البحث عن املعلومات واليت غالبا ما تكون جمموعة 
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من اخلربات واحملتوى املشارك به على قنوات التواصل االجتماعي، لتنتهي التجربة بتغذية عكسية  أين يقوم 

  .السائح مبشاركة جتربته هو األخر سواء كانت اجيابية أم سلبية

 وسائل التواصل االجتماعي وتجربة السفر. 01 شكل

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  Source : (Bank, 2015) 

  :الدراسة التطبيقية. 3

تطرقنا من خالل النقاط السابقة على اثر وسائل التواصل على السياحة بشكل عام، أّما خالل 

وسائل التواصل االجتماعي يف تنشيط الصناعة السياحية حاولنا معرفة دور التسويق عرب فقد احملور هذا 

على مستوى بعض وكاالت السياحة والسفر املتواجدة على مستوى والية غليزان، حيث حصرنا مفهوم 

األداء التسويقي للوكاالت  ، فأّما املتغري األول فقد كانناعة السياحية يف متغريين تابعنيتنشيط الص

كل من رضا املستهلك السياحي واحلصة السوقية للمؤسسة، أّما املتغري الثاين والذي جسدناه يف  السياحية 

السفر قبل  
 بعد السفر

  تجربة السفر

 

 تغذية عكسية

  الرضا               الحاجة        

 ألى مشاركة التجربة

  الحجز      قرار السفر      أراء األصدقاء    بحث المعلومات

 والمحيط                                  
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لمتغري املستقل لدراستنا فكان التسويق عرب وسائل بالنسبة ل. السياحية املقدمة ودة اخلدماتجب فحددناه

 & Varkaris)و  ,Bank)(2015 على دراسة كل من اعتماداكان هذا التوجه   .االجتماعيالتواصل 

Neuhofer, 2017)   

   :منهجية الدراسة . 1.3

ليزان والبالغ يوكاالت السياحة والسفر املتواجدة على مستوى والية غ من دراستنا يف كلمتثل جمتمع 

أّما عن عينة الدراسة فقد  ، 2019وكالة حبسب آخر تقرير ملديرية السياحة لوالية غليزان لعام  33عددها 

وكالة، استهدفنا فيها مدراء الوكاالت فقط دون  21بلغ عددها  كانت عبارة عن عينة عشوائية بسيطة

بقية املوظفني من أجل ضمان دقة املعلومات وكذلك �دف إجراء مقابلة معهم من أجل حتري واقع تطبيق 

  .كاالت احملددةالتسويق عرب وسائل التواصل االجتماعي على مستوى الو 

فقد تابعنا عملية تعبئة إجابات االستبيان بصفة شخصية لنضمن بذلك اسرتجاع كافة  وعليه

  .استبيان، وبذلك كانت يف جمملها قابلة للمعاجلة اإلحصائية 21االستبيانات املوزعة والبالغ عددها 

وصف العالقات بني بالنسبة للمنهج املعتمد فقد حددناه يف املنهج الوصفي التحليلي، لغاية 

متغريات الدراسة وحتليلها مبا جييب على فرضيات البحث املوضوعة، كل ذلك عرب االستعانة بكل من 

لتحديد درجة  اعتمادا على مقياس ليكرت اخلماسي .أدايت املقابلة الشخصية واالستبيان كما سبق وذكرنا

أجزاء أساسية، تعلق اجلزء األول باملعلومات  مت تقسيم هذا األخري إىل أربعة أمهية إجابات أفراد العينة،

باألداء التسويقي للوكالة السياحية، حيث الشخصية لصاحب الوكالة السياحية، أّما اجلزء الثاين فقد تعلق 

أما احملور الثاين فقد   والذي ضم ست فقرات  مت تقسيم فقراته على حمورين، متثل األول يف رضا العمالء

، اجلزء الثالث من االستبيان دار حول والذي تضمن بدور أربع فقرات كان حول احلصة السوقية للوكالة

، حيث أدرجنا فيه ست فقرات خمتلفة، مت وضعها مع مراعاة أبعاد جودة جودة اخلدمات السياحية املقدمة

لتسويق عرب وسائل التواصل االجتماعي على آخر جزء كان حول مالمح استخدام ا .اخلدمة السياحية

  .ست فقرات عرب اآلخر مت وصفه هو، مستوى الوكالة السياحية
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هذا وقد قمنا بتصميم أسئلة االستبيان اعتمادا على بعض املراجع األجنبية اليت عاجلت جزءا من 

وع التسويق عرب إشكاليتا، إضافة إىل اجتهادات الباحثني، حيث أننا قمنا بدراسات سابقة حول موض

بالنسبة ألسئلة املقابلة مع مدراء الوكاالت فقد كانت أسئلة موجهة معدة . وسائل التواصل االجتماعي

  مسبقا، وضعت مبا ختدم أهداف البحث بصفة عامة

وقد  ،20رقم اإلصدار  SPSSيف حتليلنا لبيانات االستبيان، اعتمدنا على الربنامج اإلحصائي 

كذلك وبغرض اختبار   . طات احلسابيةالنسب املئوية، االحنرافات املعيارية واملتوساستخدمنا يف التحليل 

فرضيات الدراسة استخدمنا االحندار اخلطي البسيط وكذلك استخدمنا اختبار ألفا كرونباخ من أجل 

  .اختيار مدى ثبات فقرات االستبيان ومدى قابلية فقرا�ا للتحليل

  :نتائج الدراسة .2.3

   :المتغيرات الديموغرافية ألفراد العينةوصف  .1.2.3

حسب خمرجات الربنامج اإلحصائي فقد كانت غالبية أفراد العينة مشكلة من جنس الذكور بنسبة 

ذلك أن معظم مسيريي الوكاالت   ، 33.3 هي بينما كانت مشاركة جنس اإلناث  66.7قدرت ب

مؤخرا واليت شهدت مشاركة العنصر النسوي يف كانوا من الرجال، إال الوكاالت اليت مت استحداثها 

ي شهادة لكل من حامل   38.1بالنسبة للمؤهل العلمي فإن النسبة األكثر مشاركة كانت . التأسيس

املاسرت وليسانس بالتساوي، للتقسم بقية النسبة على أصحاب التكوين املتخصص يف جمال الفندقة 

إىل  26ما بني  كانت   يف االستبيان الفئة العمرية األكثر مشاركةكما كان متوقع فإن . والصناعة السياحية

 اعتمدتألن أغلب الوكاالت السياحية هي وكاالت جديدة،  ، 42.9سنة بنسبة قدرت ب  35

متغري مؤخرا من طرف املديرية الوالئية للسياحة، خاصة خالل السنوات اخلمس األخرية، أكّد هذه النتيجة 

غالبية أفراد العينة كانت ممن  مل تتعدى سنوات خرب�م اخلمس سنوات، وذلك  سنوات اخلربة، حيث أن

سنوات  10و 5ممن تراوحت سنوات خرب�م بني مدراء الوكاالت لتليها مباشرة   ، 52.4بنسبة بلغت 

  . 38.1بنسبة قّدرت بــ 
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  صدق أداة الدراسة وثباتها. 2.2.3

اختبار ، قمنا باستخدام ومدى قابلية فقرا�ا للتحليلمن أجل اختيار مدى ثبات فقرات االستبيان 

مما يشري إىل قدرة  %1,59 ، حيث وضحت نتائجه متتع األداء مبعامل ثبات مقبول بلغألفا كرونباخ

  )أنظر اجلدول رقم (يف بلوغ أهداف الدراسة  االستبيان

  

 

 

  

 من إعداد الباحثني اعتمادا على نتائج االستبيان :المصدر

  األداء التسويقي للوكالة السياحيةتحليل إجابات أفراد العينة حول . 3.2.3

أفراد العينة حول اجلزء  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاباتيوضح اجلدول أدناه 

إىل فرعني أساسني مها  الثاين واملتعلق باملتغري التابع األول اخلاص باألداء التسويقي، والذي مت تقسيمه

احلصة السوقية ورضا العمالء، بالنسبة هلذا األخري، كانت كل من الفقرتني األوىل والثالثة يف طليعة الرتتيب 

يها الوكاالت السياحية املشكلة ألفراد العينة لوسائل التواصل ية اليت تبدبدرجة أمهية مرتفعة، كإشارة لألمه

جلودة احملتوى املقدم والذي يتفق مع توقعات وتطلعات العمالء، األمر الذي يبينه  ااالجتماعي ملراعا�

فقة بالنسبة للمحور ككل فقد سجل درجة موا. تزايد ردود الفعل اإلجيابية حول عروض الوكاالت احملددة

مرتفعة، ليعكس بذلك اجلهود املبذولة الستثمار وسائل التواصل االجتماعي من أجل الوصول إىل العمالء 

  .واكتساب رضاهم، سواء عن طريق العروض االستثنائية، استطالعات الرأي، الرسائل املستهدفة وغريها

وافقة مرتفعة مبتوسط سجل احملور درجة مبالنسبة للفرع الثاين واملتعلق باحلصة السوقية، فقد 

الرؤية اليت تبديها أفراد العينة للتسويق عرب  ليعكس. 0.499واحنراف معياري قدر بـــ  4.22حسايب بلغ 

وسائل التواصل االجتماعي كإسرتاتيجية تسويقية جديدة تسعى من خالهلا إىل زيادة أرباحها، مبيعا�ا 

  .وتعظيم حصتها السوقية

 نتائج اختبار ألفا كرونباخ. 01جدول ال

 

Cronbach's Alpha N of Items 

.591 22 
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 المتعلق باألداء التسويقيي جزءالعينة حول الإجابات أفراد . 02جدول ال

 الفقــــــــــــــرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 األهمية

 مرتفع 0.768 4.10 هناك تفاعل إجيايب حول كل ما تنشره الوكالة على املنصات االجتماعية 1

 متوسط 0.973 3.62 االجتماعي توجه  مؤسستكم رسائل خاصة للعمالء على وسائل التواصل 2

 مرتفع 0.436 4.10 تقدم الوكالة خدمات توافق تطلعات عمالئها على الشبكات االجتماعية 3

4 
تستخدم املؤسسة تقنيات جاذبة للعمالء من اجل ضمان تفاعلهم كتنظيم 

 .املسابقات واجلوائز على صفحا�ا
 مرتفع 1.091 3.76

 متوسط 1.221 2.90  استبيانات إلكرتونية من أجل قياس رضا الزبائنتقوم املؤسسة بإطالق  5

  مرتفع 1.012 3.70  تقوم املؤسسة بتقدمي خدمات غري متوقعة لعمالئها من أجل تعزيز والئهم 6

 مرتفع 0.493 3.69 رضا العمالء

 

7 
التعليقات االجيابية خلدمات املؤسسة يف تزايد مستمر مقارنة باملؤسسات 

 .املنافسة
 مرتفع 0.644 4.29

 مرتفع 1 4 حتسنت احلصة السوقية للوكالة بعد استخدام وسائل التواصل االجتماعي 8

9 
تسعى الوكالة إىل زيادة مبيعا�ا من خالل استخدام التسويق عرب وسائل 

 التواصل االجتماعي
 مرتفع 0.669 4.38

 مرتفع 0.831 4.24  االجتماعيمت اكتساب عمالء جدد من خالل وسائل التواصل  10

 مرتفع 0.499 4.22 حصة السوقيةال

  من إعداد الباحثني اعتمادا على نتائج االستبيان: المصدر
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  جودة المنتج السياحيتحليل إجابات أفراد العينة حول . 4.2.3

 إجابات أفراد العينة حول الجزء المتعلق بجودة المنتج السياحي .03الجدول 

 الفقــــــــــــــرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 األهمية

1 

متكن املراقبة املستمرة للمجموعات، التعليقات واحملادثات على وسائل 

 مرتفع 0.70 3.90 .التواصل االجتماعي من رصد أهم االنتقادات املوجهة للخدمات املقدمة

2 

اجلودة اعتمادا على توقعات العمالء اليت تقوم املؤسسة بالعمل على حتسني 

 مرتفع 0.854 4.14 .مت رصدها على مواقع التواصل االجتماعي

3 

يقوم العمالء باحلكم على جودة خدماتكم اعتمادا على املعلومات املتشارك 

 متوسط 0.746 3.57 �ا على وسائل التواصل االجتماعي

 مرتفع 0.483 4.67 دائما حول املنتج يتم تزويد العمالء مبعلومات صحيحة ودقيقة 4

 مرتفع 0.0981 4.19 يتم االستجابة وحل مشاكل العمالء التقنية  بسرعة كبرية 5

 مرتفع 0.598 4.43 االجتماعيةيتم مراعاة السرية التامة يف التعامل مع الزبائن على املنصات  6

 مرتفع 0.350 4.119 جودة الخدمة

 اعتمادا على نتائج االستبيان من إعداد الباحثني: المصدر

يف  ،4.11قد سجل نسبة موافقة مرتفعة بلغت  احملدد أعاله نالحظ أن احملورمن خالل اجلدول 

إشارة إىل اتفاق غالبية أفراد العينة حول أمهية وسائل التواصل االجتماعي وأثرها على جودة املنتج، فغالبية 

، سواء حتدثنا عن االجتماعيةأبعاد اجلودة يكمن الوصول إليها وحتقيقها بفعالية من خالل هذه املنصات 

مادية واليت يقصد منها سرعة الوفاء بالوعود ، االعتسرعة االستجابة للشكاوى العمالء، السرية، اخلصوصية

  .أو املصداقية، وهو األمر الذي ترمجته األمهية املرتفعة لغالبية فقرات احملور
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  استخدام التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعيتحليل إجابات أفراد العينة . 5.2.3

إجابات أفراد العينة حول اجلزء املتعلق باستخدام التسويق عرب وسائل التواصل  04يشري اجلدول رقم       

  .االجتماعي داخل الوكالة السياحية

  إجابات أفراد العينة حول الجزء المتعلق باستخدام التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي .04الجدول 

 الفقــــــــــــــرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 األهمية

 مرتفع 0.894 4.00 متلك الوكالة  صفحات على خمتلف املنصات االجتماعية 1

2 
تقوم الوكالة بنشر خمتلف عروضها السياحية على صفحا�ا عرب وسائل 

 التواصل
 مرتفع 0.750 4.52

 متوسط 1.261 3.24 تقوم الوكالة باستخدام اإلعالن املمول على خمتلف الوسائل االجتماعية 3

4 
تعترب الوكالة وسائل التواصل االجتماعي كمصدر أساسي جلمع املعلومات 

 حول بيئتها الداخلية واخلارجية
 متوسط 0.981 3.48

5 
تتيح املؤسسة تقدمي خدما�ا بصفة كاملة على صفحا�ا على وسائل 

 التوصل االجتماعي
 مرتفع 0.894 4.00

  منخفضة 0.793 1.86 بوسائل التواصل االجتماعيختصص الوكالة ميزانية خاصة  6

 متوسط 0.507 3.57 استخدام التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي

 من إعداد الباحثني اعتمادا على نتائج االستبيان: المصدر

حاولنا من خالل فقرات هذا اجلزء التعرف على مالمح تطبيق التسويق عرب وسائل التواصل 

مدى تواجها على  ةمستوى الوكاالت أفراد عينة الدراسىة، وذلك من خالل معرفاالجتماعي على 

الغرض اليت تتواجد من أجله، واجلهود اليت تبذهلا يف االجتماعية، احملتوى الذي تقدمة، املنصات 

كانت النتائج متفاوتة بشكل متقارب، والسبب يعود يف أن ما يقارب نصف   .سبيل إجناحه كذلك

الوكاالت املستجوبة هي وكاالت حديثة النشأة، اعتمادها على وسائل التواصل االجتماعي مازال 

رغم ذلك . باهتا حلد ما، وهو السبب يف حصول الفقرة السادسة على  درجة موافقة منخفضة
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وباتت تقدم  االجتماعيةأثبتت تواجدها افرتاضيا على املنصات هناك عدد من الوكاالت من 

  .خدمات كاملة على مستواها

  اختبار فرضيات الدراسة .6.2.3

الختبار فرضيات الدراسة مت استخدام حتليل االحندار اخلطي البسيط، حيث خلصنا النتائج املتوصل إليها  

  04يف اجلدول 

  : اختبار الفرضية الرئيسية األولى .1.6.2.3

درجتني فيه، كما هو موضح يف اجلدول إلخبار الفرض الرئيسي األول نقوم باختبار الفرضني الفرعيتني امل

  .05 رقم

  ن للفرض الرئيسي األوليتين الفرعيتاختبار الفرضي .05الجدول 

  

  

  

  

  

  Spssاعتمادا على نتائج الربنامج اإلحصائي  باحثنيمن إعداد ال: المصدر

نتائج اختبار االحندار اخلطي البسيط بني التسويق عرب وسائل إىل  05 تشري نتائج اجلدول رقم

 من كل  بني ، وهنا نالحظ  العالقة الضعيفةواحلصة السوقية رضا العمالء وكل منالتواصل االجتماعي  

اليت يفسرها معامل التحديد الذي بلغ و  التسويق عرب وسائل التواصل االجتماعي ورضا العمالء متغريي

1.7 ، وهي قيمة أكرب من مستوى داللة الفرضية )0.577( كما نالحظ أن مستوى الداللة بلغ 

  المتغير المستقل

التسويق عبر وسائل 

  التواصل االجتماعي

R 

معامل 

  االرتباط

R2 

  معامل

  التحديد

معامالت النموذج 

  الخطي
 Fاختبار فيشر

  القرار اإلحصائي

  الميل  الثابت
القيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  المعنوية

  0.577  0.323  0.126  3.249  0.017  0.129  رضا العمالء
نقبل الفرضية 

  الصفرية

  0.414  0.696  0.185  3.565  0.035  0.188  الحصة السوقية
الفرضية نقبل 

  الصفرية
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α( الصفرية ≤ واليت  الصفري ونقبل  للفرض الفرعي األول وعليه فإننا نرفض الفرضية البديلة ،)0.05

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني التسويق السياحي عرب وسائل التواصل ال  " :  تنص على

  "االجتماعي وبني حتقيق رضا عمالء الوكاالت السياحية

ة واليت توضح العالقة الضعيفة جدا بني املتغري املستقل واملتغري ال خيتلف األمر بالنسبة للفرضية الفرعية الثاني

الفرضية نرفض وعليه فإننا  )0.414( اختبار املعنوية والذي بلغ يؤكد النتيجة، 3التابع واليت بلغت 

  :واليت تنص على البديلة ونقبل الفرضية الصفرية 

عرب وسائل التواصل االجتماعي وبني حتسن ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني التسويق السياحي "

  "احلصة السوقية للوكالة السياحية

  :لثانيةا رئيسيةاختبار الفرضية ال. 2.6.2.3

  اختبار الفرضية الفرعية الثانية .06الجدول 

  

  

  

  

  Spssاعتمادا على نتائج الربنامج اإلحصائي  باحثنيمن إعداد ال: المصدر

حيث أعاله أن القيمة املسجلة هي أكرب من القيمة اإلحصائية املعتمدة  املعنويةنتائج  اختبار تبني       

  :رفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية الصفرية اليت تنص على وعليه فإننا ن ،)0.602( تبلغ

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني التسويق السياحي عرب وسائل التواصل االجتماعي وجودة       

  .اخلدمات السياحية املقدمة

  المتغير المستقل

التسويق عبر وسائل التواصل 

  االجتماعي

R 

معامل 

  االرتباط

R2 

  معامل

  التحديد

معامالت 

  الخطيالنموذج 
 Fاختبار فيشر

  القرار اإلحصائي

  الميل  الثابت
القيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  المعنوية

  0.015  0.121  جودة الخدمة 
4.41

7  
0.83  0.281  

0.60

2  

نقبل الفرضية 

  الصفرية
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  :مناقشة النتائج .2.3

تطرقنا من خالل الورقة البحثية احلالية إىل كل من التسويق عرب وسائل التواصل االجتماعي 

اإلطار النظري، والدراسة التطبيقية اليت املتغريين من خالل ، حيث أننا حاولنا الربط بني والصناعة السياحية

وكالة  21على عينة من وكاالت السياحة والسفر على مستوى والية غليزان والبالغ عددها  إسقاطهامت 

أكثر القنوات املستخدمة من  الوكاالت املستجوبة استخلصنا إىل أن ملقابلة مع مدراء إجرائنابعد . سياحية

أن أغلب العمالء إىل  إضافةهي فايسبوك، فايرب وواتس أب، وذلك لسهولة االستخدام،  وباإلمجاعقبلهم 

  .اجلزائريني متواجدون بكثرة عليها، وإن أشارت بعض الوكاالت إىل بداية استخدامها لقناة االنستغرام

تشري إىل عدم وجود عالقة ما بني متغريات الدراسة التابعة واملستقلة  ةالتطبيقيكانت نتائج الدراسة   

عدم تنوع اخلدمات اليت تقدمها وكاالت السياحة : وذلك يعود أساسا من وجهة نظرنا إىل األسباب التالية

 واليت تركز يف الغالب على خدمات احلج والعمر، دون السياحة الداخلية،  أو برتكيز أكرب على السياحة

ية، وبالتايل فاملؤسسات ال ترى أنه بإمكان أي عميل احلكم على جودة خدما�ا ألن معظم اخلارج

بالنسبة لألداء . املستجوبة هي خدمات متشا�ة إىل حد ما اخلدمات املقدمة من طرف الوكاالت

 التسويقي، نبدؤها مع متغري احلصة السوقية، أشرنا إىل أن معظم الوكاالت املستهدفة حديثة النشأة وبالتايل

استخدامها لوسائل التواصل االجتماعي مازال فتيا، حيث أن عدد املشرتكني يف أقدم وكالة يف الوالية فإن 

جاوز األلفني مشرتك رغم اجلهود املبذولة على هذه املنصات، وبالتايل مازالت غري قادرة على خلق ال يت

والذي ال يتطور يف غالب األحيان إىل  رضا العمالءل واألمر ال خيتلف بالنسبة. السوق احملليالفارق يف 

وعدم متيزها من طرف الوكاالت بسبب تشابه اخلدمات املقدمة سواء ، والء كما أوضحه مدراء الوكاالت

حدة املنافسة يف السوق احمللي، خاصة وأن والية غليزان وحبكم موقعها اجلغرايف هي والية  لضعف أو

داخلية، نشاط السياحة فيها حمدود جدا، لعد توفرها على مواقع أثرية هامة وبارزة وكذلك لنقص الوعي 

على الرغم من أن  ية االرتباط بني متغريات الدراسة،وهو ما عكس سلب. والثقافة السياحية لدى سكا�ا

  .ذلك ال يعين إمكانية التوصل إىل نفس النتائج يف جمتمع دراسة آخر خبصائص أكثر متيزا وتنافسية
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  الخاتمة. 4

، حيث أصبح تبنيه من من أحدث أنواع التسويق االجتماعييعترب التسويق عرب وسائل التواصل 

ضرورة حتمية وخاصة السياحية منها، خاصة وأن السياحة تقوم على اخلدمة،  طرف املؤسسات االقتصادية

حيث أن اختاذ قرار اقتناء هذه اخلدمة أصبح خيضع لتوجهات معينة تفرضها املنصات االجتماعية، منها 

شأنه أن يوجه  من ، كل هذاوغريها مجلة اآلراء واالنطباعات حوهلاية احملتوى السياحي املشارك به، نوع

وبالتايل فإن خوض هذه املؤسسات يف هذه . قرار السياحة من عدمه الختاذهم لوك األفراد ويدفعس

  .وحتسني مبيعا�ا هااملنصات بفاعلية وبذل اجلهود فيها أصبح أحد السبل من أجل خلق الفارق يف أداء
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إذ تعد السياحة  ،اقتصاديهدفت هذه الدراسة إىل البحث عن واقع السياحة يف اجلزائر من منظور 

قطاع حيوي تساهم يف الدفع بعجلة التنمية االقتصادية وأصبحت اليوم ضرورة حتمية، فاجلزائر بالرغم من 

الطاقات النفطية اليت متتلكها إال أن حتقيق التنمية الفاعلة يستوجب عليها التنويع يف مصادر الدخل 

   .الوطين

واجلزائر تتمتع مبوارد وثروات طبيعية تكسبها طابع  ،فالسياحة مورد إضايف إذا ما أحسن استغالهلا

سياحي مميز، إال أن السياحة فيها تعرتيها بعض املشاكل القابلة للحل والراجعة إىل نقص الوعي وقلة 

الكفاءات وخربات الرتويج هلا، باإلضافة إىل عدم توفر البنية التحتية  املطلوبة وميكن تفاديها من خالل 

  .الدولة واإلعالم وا�تمع املدين  تضافر جهود كل من

  .تنمية اقتصادية ،اقتصاد ،سياحسياحة، : كلمات مفتاحية

  .JEL  :A10, O10 اتتصنيف

                                           
  benothmane_djihad@yahoo.com: يميل، اإلبن عثمان جهاد: المؤلف المرسل  1
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Abstract:  

The aim of this study is to search for the reality of tourism in Algeria 

from an economic perspective. Tourism is a vital sector that contributes to 

the acceleration of economic development and today is an absolute 

necessity. 

 Algeria, despite the oil resources it possesses, has to diversify its 

sources of national income, Tourism is an additional resource if it is well 

utilized. Algeria has natural resources and wealth to gain a distinctive 

tourist character. However, tourism has some problems that can be solved, 

due to lack of awareness, lack of skills and promotion experience, It can be 

avoided through the concerted efforts of both the state and the media and 

civil society. 

Keywords: tourism; tourists; economy; economic development. 

JEL Classification Codes: A10, O10. 

   

  : مقدمة. 1

يزداد يوما بعد يوم االهتمام  بالتنمية االقتصادية كو�ا متثل مطلبا اقتصاديا واجتماعيا، إذ شغلت   

حتقيقها واالرتقاء �ا والبحث يف اسرتاتيجيات وأساليب هلذا الغرض، وعليه كان طرق بال الباحثني يف 

  .من ذلك ا هاماللسياحة نصيب

يد من الدول سواء املتقدمة منها أو النامية، كونه إذ يعترب القطاع السياحي موردا جذابا للعد  

ويدر عوائد كبرية، كما قد يكون له الشأن يف تقدمي  ،يتميز بسهولة االستثمار فيه مقارنة بقطاعات أخرى

  .قتصادقيمة مضافة لالقتصاد والنهوض باال

واجلزائر باعتبارها مهد احلضارات متتلك مقومات سياحية متنوعة، ومناطق جذابة جعلتها قبلة   

الوافدين من السياح مما أدى إىل زيادة اهتمام الدولة �ذا القطاع يف حماولة منها إجياد مورد إضايف يساهم 

صصت هلا غالف مايل من يف تنمية االقتصاد الوطين مسخرة يف ذلك شىت الوسائل والطاقات الالزمة  وخ
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ستغالل ما مدى تبني الجزائر طرق فعالة وناجعة ال :من هنا نطرح اإلشكالية التالية، و ميزانية الدولة

  ؟االقتصاد بهدف دعمالسياحة 

  :دراسةأهداف ال  

  :�دف من خالل هذه الدراسة إىل حتقيق مجلة من األهداف أمهها  

 خالل عرض أهم مؤشرا�ا؛توضيح اجتاهات السياحة يف اجلزائر من  -

 إبراز أهم املشاكل اليت تواجه السياحة يف اجلزائر واليت تقف عائقا يف طريق النهوض �ا؛ -

  .حماولة إجياد حلول لدعم االقتصاد الوطين من خالل القطاع السياحي -

  :دراسةأهمية ال

مورد إنتاجي هلا  تربز أمهية الدراسة من أمهية موضوع السياحة اليت تعترب من منظور اقتصادي   

دور كبري يف دعم االقتصاد الوطين وحتسني ميزان املدفوعات وزيادة الدخل القومي باإلضافة إىل توفري 

مناصب الشغل، كما تعترب الدراسة إضافة علمية للبحث يف واقع السياحة يف اجلزائر واليت من خالهلا قد 

  .ا يف خضم عدة حتديات اليومخنرج حبلول من شأ�ا أن ترتقي باالقتصاد الوطين خصوص

   :دراسةمنهج ال

التحليلي فيما خيص اجلوانب النظرية  واملنهج نظرا لطبيعة الدراسة فقد اعتمدنا املنهج الوصفي  

  . للدراسة وتفسري واقع السياحة يف اجلزائر

  :ولإلملام جبوانب الدراسة واإلجابة على اإلشكالية املطروحة ارتأينا تقسيم الدراسة كاأليت  

 اقتصادي ظورالسياحة من من: أوال

  إمكانيات البيئة الجزائرية في مجال السياحة: ثانيا

  .المؤشرات السياحة األساسية في الجزائر: ثالثا
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  اقتصادي ظورالسياحة من من .2

السياحة هي ذلك النوع الرتفيهي والرتوجيي عن النفس، تنجم عن عمليات تنقل األفراد من 

يتم توظيف البيئة لكي متثل منطا من أمناط السياحة اليت يلجأ إليها الفرد لالستمتاع،  مكان إىل آخر، كما

  .فالسياحة متعة، متعة بكل شيء طبيعي يوجد من حولنا يف البيئة

  :اشكال السياحة 1.2

 )34، صفحة 2014درداكة، ( :ميكن التمييز بني ثالثة أشكال للسياحة

 ن يف البلد املسافرين داخل هذا البلد فقط؛و أي األشخاص املقيم :السياحة المحلية *

  أي األشخاص غري املقيمني املسافرين يف البلد املعين؛ :السياحة الوافدة *

  .وتتمثل يف السكان املسافرين إىل بلد أخر :السياحة الخارجية *

  :زاوية الطلب السياحي يف حني تأخذ أشكال السياحة صيغ أخرى إذا نظرنا إليها من  

 وتشمل السياحة احمللية والسياحة الوافدة؛ :السياحة الداخلية *

 وتشمل السياحة احمللية والسياحة اخلارجية؛ :السياحة الوطنية *

  .وتشمل السياحة الوافدة والسياحة اخلارجية :السياحة الدولية *

  :ثقافة وقواعد السياحة 2.2

يساهم يف استثمار وتنمية اجلوانب االجيابية واحلد من حىت نتمكن من اكتساب منهج سياحي   

  )44، صفحة 2011املشعل، سبتمرب ( :التجاوزات السلبية مبا يضمن التفعيل األمثل البد من 

 رفع مستوى الثقافة واإلدراك للمحافظة على املناطق الطبيعية؛ -

السياحي من خالل منظومة عمل متعاونة ومتفامهة يف القطاعات العمومية االستثمار وتنمية تشجيع  -

 واخلاصة؛

 رصد وتقييم ومعاجلة اآلثار السلبية للسياحة على املوارد الطبيعية والثقافية والتارخيية؛ -

 تشجيع األحباث والدراسات السياحية والبيئية واالجتماعية؛ -

 تأسيس بنية تنمية مع احمليط والظروف البيئية املتوافرة؛االستفادة من املوارد واملواد املتناغمة مع  -
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مراعاة التوازن يف التطور والتسارع السياحي مع خمتلف ا�االت االجتماعية، الثقافية، التارخيية  -

 ؛...والبيئية

الدول اليت يتم االستثمار فيها مبا حيفظ التنمية  قالعمل على حتقيق املردود املادي املناسب ملناط -

 طوير املستقبلي؛والت

تقليل اآلثار السلبية للسياحة على املوارد الطبيعية والثقافية والتارخيية واالجتماعية واحملافظة  احلد أو -

 عليها؛

 .روح املسؤولية واالندماج والتعريف مبكونات الطبيعة ومواردها للزائر واملقيم بصفة عامة إيقاظ -

  :السياحة كنشاط اقتصادي 2.2

السياحة نشاطا اقتصاديا جيلب املداخيل للبلدان دون احلاجة إىل توصيلها إىل حيث تعترب   

املستهلك، وحىت أن السائح يأيت إىل موقع اإلنتاج ويشرتي جمموعة متنوعة من السلع واخلدمات يف البلد 

ارج املضيف وهو ما ميثل منط من املنافع والتكاليف ختتلف عن الصادرات التقليدية اليت تشحن إىل اخل

  :حىت تصل إىل املستهلك وميثل حتليل األثر االقتصادي للسياحة حسب املنظمة العاملية للسياحة يف 

 حتديد موقع، أمهية ودور السياحة يف االقتصاديات الوطنية؛ *

 تقدير وحتديد العوامل املؤثرة يف تنمية القطاع السياحي؛ *

 لنمو القطاع السياحي يف املستقبل؛ حتديد العوامل الرئيسية احملفزة وكذا العوامل املعرقلة *

 حتليل ودراسة نتائج النشاط السياحي ومقارنتها بنتائج القطاعات االقتصادية األخرى؛ *

 ,R.Baratje) :فالسياحة هلا تأثري ونفوذ على مستوى نقاط عديدة ومهمة يف االقتصاد منها  

1972, p. 18)  

 عدد كبري من الدول متثل حصة معتربة من االستهالك؛السياحة يف  *

 السياحة تعترب عامل مولد ومنشط ألنشطة إنتاجية مباشرة وغري مباشرة؛ *

 السياحة تشكل عامل للتهيئة العمرانية؛ *

 ؛"ميزان املدفوعات"السياحة تؤثر على املبادالت الدولية  *
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 .السياحة تشكل عامل خللق مناصب شغل *

ر اجلذب السياحي اليت تؤدي إىل التأثري اجيابيا يف النشاط االقتصادي وعامل يف حني تتمثل عناص  

  )99ـ  98، صفحة 2013العمراوي، ( :جذب للسياح يف

وتتمثل فيما تزخر به الطبيعة من مجاليات كأشكال السطح، املناخ، الغابات، وعوامل  :المواقع السياحية

  .من صنع بشري كاملتنزهات، املتاحف واملواقع األثرية التارخيية

  ...بأنواعه املختلفة والطرق واملسالك ووسائل النقل الربية، اجلوية، البحرية :النقل

  .التجاري منها كالفنادق أو أماكن النوم اخلاصة مثل بيوت الضيافة :أماكن اإليواء

  .كاإلعالن السياحي، اإلدارة السياحية والبنوك  :التسهيالت المساعدة

  .كاملياه، الكهرباء، االتصاالت، األسواق وخدمات الرتمجة  :خدمات البنية التحتية

  .لقطاع العام أو اخلاص أو االثنني معاويضاف إىل هذه العناصر اجلهات املنفذة لصناعة السياحة ا

  إمكانيات البيئة الجزائرية في مجال السياحة .3

تزخر البيئة اجلزائرية بإمكانيات سياحية هامة ميكنها أن جتعل اجلزائر من بني أهم دول العامل السياحية 

على مستوى تراب  وذلك من خالل االستغالل األمثل هلا، وهذا راجع إىل تنوع وانتشار هذه اإلمكانيات

  .اجلمهورية

  :االمكانيات الطبيعية 1.3

 :الموقع الجغرافي *

للموقع اجلغرايف اثر كبري يف إكساب البيئة بعض خصائصها، فاجلزائر تعد البوابة اإلفريقية املطلة على البحر 

وتونس، مايل األبيض املتوسط وأوروبا تتوسط تونس واملغرب، حبيث تشرتك يف احلدود من الشرق مع ليبيا 

 )Tourisme( ونيجر جنوبا، موريتانيا والصحراء الغربية يف اجلنوب الغريب واململكة املغربية غربا،

فموقعها اجلغرايف االسرتاتيجي جعلها مهزة وصل بني إفريقيا وأوروبا من جهة وما بني املغرب واملشرق 

كما تطل على ساحل البحر  2كلم  2 381  741مساحتها بـــــ األوسط من جهة أخرى، إذ تقدر 

 .كلم  1200األبيض املتوسط مبسافة 
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  :المناخ *

 :تتميز اجلزائر بتنوع املناخ، حيث يسودها من الشمال إىل اجلنوب ثالثة أقاليم مناخية  

  )لإلحصاء(

  السواحل الغربية بدرجة حرارة متوسطة عموما تقدر بـ  مناخ متوسطي ممتد من السواحل الشرقية إىل

درجة  30درجة من شهر أكتوبر إىل أفريل، أما خالل شهر جويلية وأوت فتصل إىل أكثر من  18

 .حيث يكون اجلو حارا ورطبا

  مناخ شبه قاري يف مناطق اهلضاب العليا يتميز مبوسم طويل بارد ورطب من أكتوبر إىل ماي تصل

درجات أو اقل يف بعض املناطق، أما باقي أشهر السنة فتتميز حبرارة جافة  5رارة إىل فيه درجة احل

 .درجة  30تصل إىل أكثر من 

  مناخ صحراوي يف مناطق اجلنوب والواحات، يتميز مبوسم طويل جاف من شهر ماي إىل سبتمرب

السنة فتتميز مبناخ  درجة، يف حني باقي أشهر 40حيث تصل درجة احلرارة فيه أحيانا إىل أكثر من 

 .متوسط ودافئ

  : المناطق الجبلية *

األطلس التلي : تتميز املناطق اجلبلية يف اجلزائر بوجود حزام جبلي حيتوي على عدة سالسل جبلية    

واألطلس الصحراوي، اليت تعطي فرصة االكتشاف والصيد، وجند من أهم املرتفعات الساحلية الشريعة 

، وال تقتصر املناطق اجلبلية على املرتفعات )5، صفحة 2002ماي  21ـ  20فالحي، ( وتيكجدة

واملغارات والكهوف بل هناك ثروات أخرى ذات أمهية بالنسبة للسائح مثل احليوانات املتنوعة والطيور 

  .النادرة

  :المناطق الصحراوية *

تتوزع على مخس مناطق كربى تتمثل يف كل  2مليون كلم 2تبلغ مساحة الصحراء اجلزائرية حوايل     

، ايليزي الواقعة يف 2كلم  427  968من والية ادرار اليت تقع يف اجلنوب الغريب للصحراء مبساحة تبلغ 

، والية متنراست اليت تقع يف أقصى اجلنوب مبساحة تقدر ب 2كلم  286  808اجلنوب الشرقي مبساحة 

وواد  2كلم  168  000واقعة يف اجلنوب الغريب للبالد مبساحة تقدر بـ ووالية تندوف ال 2كلم  713  000

 123، صفحة 2013خلضر، ( .امليزاب الذي صنف من طرف منظمة اليونسكو ضمن الرتاث العاملي

  ) 124ـ
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  :الحمامات المعدنية *

املنابع املعدنية اليت تتميز خبصائص عالجية مؤكدة، فمن خالل دراسة يتوفر يف اجلزائر العديد من     

منبع للمياه املعدنية يرتكز اغلبها يف مشال  202قامت �ا املؤسسة الوطنية للدراسات السياحية وجود 

ى، البالد من بينها محام بوغرارة بوالية تلمسان، محام بوحنيفية بوالية معسكر، محام ريغة بوالية عني الدفل

، صفحة 2003للسياحة، ( .محام زلفانة بوالية غرداية، محام الصاحلني بقاملة، محام قرقور بوالية سطيف

14(  

  :االمكانيات الثقافية والتاريخية والدينية 2.3

ومن بني املعامل  تتوفر اجلزائر على إمكانيات ثقافية وتارخيية ودينية هامة إلقامة سياحة ناجحة،

  )21، صفحة tourism ،2005( :املصنفة من طرف منظمة اليونيسكو

  .م100الواقعة بوالية باتنة، نشأت من قبل اإلمرباطور ترجان عام  :تيمقاد *

  .هي من املدن الرومانية القدمية العتيقة :تيبازة *

  .الواقعة بوالية سطيف، هي األخرى تعترب من املدن الرومانية القدمية باجلزائر :جميلة *

لوحة صخرية تعكس حتوالت املناخ وهجرة احليوانات وتطور  1500يوجد �ا أكثر من  :الطاسيلي *

 . امليالد قبل سنة 6000 احلياة البشرية يف الصحراء خالل

ومثلت  م 1007 سنة اإلسالمية، تأسست املدن نم وتعترب املسيلة، بوالية تقع: حماد بني قلعة *

 .احلمادية للدولة عاصمة

 . اإلباضيني طرف من مت إنشاؤه : ميزاب قصر *

   .بالعاصمة توجد إسالمية مدينة :القصبة *

إىل جانب هذه اإلمكانيات جند أن احلضارات اليت توالت على الدولة اجلزائرية هي األخرى كان هلا دور 

  :تارخيي وديين يف خمتلف مناطق اجلزائر نذكر منهاترك موروث ثقايف، 

 : املدن اجلزائرية أمهها من العديد يف آثارها تاركة قرون اخلمس حوايل استمرت : الرومانية الحضارة *

 .وتبسة قاملة شرشال، تيبازة، مجيلة، تيمقاد،

 باملسيلة محاد بين كقلعة األثرية املواقع من العديد يف جند معاملها القدمية : اإلسالمية الحضارة *

 الزاوية التيجانية، أمهها من واليت باإلضافة إىل الزوايا  واملساجد العتيقة باجلزائر العاصمة بتلمسان واملنصورة

 .وزاوية اهلامل ببوسعاد اليت تعترب إرثا تارخييا بامتياز كونتة، وزاوية الرمحانية،
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العديد من املواقع احلربية، املعتقالت والفنادق  اريةاالستعم شيد خالل الفرتة :االستعمارية المرحلة *

  .اليت كانت موجهة للمستوطنني األوروبيني من قبل االستعمار الفرنسي واليت أصبحت مناطق أثرية تارخيية

ويف سياق متصل تعترب الصناعة التقليدية والتظاهرات الثقافية احد أهم العوامل اليت تلعب دورا   

زائرية، فهي تتنوع من منطقة ألخرى، مثل صناعة الفخار، احللي، الفضة، والذهب، يف ترقية السياحة اجل

صناعة الزرايب والتطريز اليت تعترب من املوروثات احلضارية اليت تعمل الوزارة على تأهيلها وإدماجها ضمن 

  .إسرتاتيجية تنمية القطاع السياحي

  المؤشرات السياحة األساسية في الجزائر .4

خالل هذا اجلزء من الدراسة إىل إلقاء نظرة شاملة الجتاهات السياحة يف اجلزائر، حيث انه نسعى من 

  .سيتم الرتكيز على عدد السياح الوافدين واملغادرين ألرض الوطن وميزان مدفوعات السياحة يف اجلزائر

  :عدد السياح الوافدين والمغادرين للجزائر 1.4

شهرا ، حيث جند  12الذين يسافرون إىل دولة ما ملدة زمنية تفوق  هم عبارة عن الزوارالسياح الوافدين 

قدر بـ م 2001تطور مستمر يف دخول السياح إىل اجلزائر، فكان عدد السياح الذين زاروا اجلزائر سنة 

سائح أي مبعدل منو  988000 مقدر بـ 2002سائح يف حني كان العدد بالنسبة لسنة   901000

، ومن جهة أخرى بلغ عدد السياح القادمني إىل اجلزائر 2001ة بسنة مقارن%  9.66سنوي راوح 

سائحا   2451000بعدد سياح بلغ  2017وعرف اخنفاضا سنة   2012سائح سنة  2634000

و�ذا جند أن حجم السياحة اجلزائرية قد سجل منوا ملحوظا ويف نفس الوقت تذبذبا يف أعداد السياح 

  2017ـ  2005ح عدد السياح الوافدين إىل اجلزائر خالل السنوات الوافدين، واجلدول املوايل يوض

 2017ـ  2005عدد السياح الوافدين إلى الجزائر : 1الجدول 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005  السنوات

 2395000 2070000 1912000 1772000 1743000 1638000 1443000 عدد السياح 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012  السنوات

 2451000 2039000 1710000 2301000 2733000 2634000 عدد السياح 

)Worldbank ،2019( Source: 
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يف تدفق السياح إىل اجلزائر من سنة ألخرى راجع إىل األمن  نوعا ما فهذا التطور املتذبذب  

واالستقرار يف البالد والذي هو احد الشروط اهلامة جللب السياح إضافة إىل ما تزخر به البالد من منتوج 

  .سياحي ما جعلها قبلة للسياح

بلغ عدد  األشخاص الذين يسافرون من دولتهم إىل دولة أخرى، حيثاما السياح املغادرين هم   

سائح وارتفع هذا العدد  1190000ما قدر بـ  2001اجلزائريني املغادرين ألرض الوطن إىل اخلارج سنة 

مقارنة %  -10. 84بنسبة تغري قدرت بـ  2006إال انه اخنفض سنة  2005سنة  1531000إىل 

 2011لينخفض سنة  2010إىل  2007ازدهارا ومنوا سنوات عرف ولكنه سرعان ما  2005بسنة 

بعدد سياح مسافرين إىل  2017ليعاود االرتفاع سنة  2010بالنسبة لسنة %  -2. 39بنسبة تقدر بـ 

  .سائح، واجلدول املوايل يوضح عدد السياح املغادرين للجزائر 5058000اخلارج وصل إىل 

 2017ـ  2005عدد السياح المغادرين للجزائر : 2الجدول 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005  السنوات

 1715000 1757000 1677000 1539000 1499000 1349000 1513000  عدد السياح 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012  السنوات

 5058000 4530000 3638000 2839000 2136000 1911000 عدد السياح 

)Worldbank ،2019( Source:  

املفضلة من حيث الوجهة بالنسبة للجزائريني تونس نظرا لتوفرها على مزايا كما جند أن البلدان   

أمهها غياب التأشرية، القرب اجلغرايف، عرض منتجات سياحية يف متناول خمتلف امليزانيات، اململكة العربية 

تصبح السعودية، اسبانيا، تركيا حيث أن استمرار هذا التطور على هذا النحو معناه تغري االجتاه حيث 

  .اجلزائر بلدا مصدرا للسياح بدال من مستقبل

أي متثيل تدفق  3واجلدول  2أعاله، اجلدول  اجلدولنيما مت عرض يف  ومن خالل املقارنة بني  

  ،2017اىل  2005خالل السنوات من  السياح من واىل اجلزائر

متلكه من ثروات تأهلها سعت كغريها من بلدان العامل إىل استقطاب السياح مبا جند أن اجلزائر   

نالحظ أن عدد السياح املغادرين  إال انه حسب ما طرح كأرقام يف اجلدولني أعاله لتكون بلد سياحي،

 2014 سنة منوخاصة للجزائر جتاوز أو فاق عدد السياح الوافدين إليها بكثري خالل السنوات األخرية 

 .ر من كو�ا جاذبة للسياح األجانبوبالتايل جندها بلدا مصدرا للسياحة أكث  2017 سنة إىل



  

  بوشرف جياللي. د   د بن عيشة كريمة،.ط د بن عثمان جهاد، .ط

340 

  :العوائد السياحية 2.4 

يعرض اجلدول املوايل من خالل األرقام املذكورة التطورات يف العوائد السياحية، أي قيمة العوائد السياحية 

باألسعار اجلارية لدوالر األمريكي، ومن خالل إحصائيات اجلدول نالحظ أن اجتاهات عوائد السياحة يف 

  .سارت على نفس منط اجتاهات عدد السياح الوافدين واملغادرين ألرض الوطن بدرجة كبرية اجلزائر

 2017ـ  2005العوائد السياحية في الجزائر باألسعار الجارية للدوالر األمريكي خالل الفترة : 3الجدول 

 2009 2008 2007 2006 2005  السنوات

 361000000 473000000 334000000 393000000 477000000  اإليرادات

 574000000 613000000 502000000 414000000 660000000 النفقات

 213000000- 140000000- 168000000- 21000000- 183000000- الرصيد

 2014 2013 2012 2011 2010  السنوات

 316000000 326000000 295000000 300000000 324000000  اإليرادات

 679000000 531000000 598000000 595000000 716000000 النفقات

 363000000- 205000000- 303000000- 295000000- 392000000- الرصيد

 2017 2016 2015  السنوات

 172000000 246000000 347000000  اإليرادات

 632000000 556000000 762000000 النفقات

 460000000- 310000000- 415000000- الرصيد

)Worldbank ،2019(  Source:  

حقق  وبالنظر إىل البيانات املعروضة يف اجلدول أعاله يتضح أن رصيد ميزان السياحة يف اجلزائر           

خسائر متنامية متفاوتة ومتذبذبة يف ميزان املدفوعات القومي، وهذا الرصيد السالب يف امليزان السياحي 

الذي  مرد إىل أن املبالغ املنفقة يف اخلارج أكثر من تلك احملققة كإيرادات من السياح األجانب القادمني 

  )108، صفحة 2010عيساين، ( :إىل اجلزائر يرجع إىل عدة أسباب أمهها

 السياحية اجلزائرية؛ ةواخلدم سلعةنوعية الو  جودة ضعف *

 ؛)داخل وخارج البالد( عجز كبري يف تسويق وجهة اجلزائر  *

 خدمات مرتفعة السعر بالنسبة للسكان احملليني وذات نوعية اقل مقارنة بدول اجلوار كتونس؛ *

  .املستخدمني يف املؤسسات السياحيةنقص يف تأهيل ومهنية  *
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   :مجاالت التأثير غير المباشرة للسياحة في دعم االقتصاد الوطني 2.4

إذا كان من املستطاع حتديد ا�االت اليت يستطيع النشاط السياحي فيها أن يساهم يف دعم     

اليت يعود فيها النشاط  الوطين يف الدول السياحية فإنه ليس من السهل حتديد أو حصر ا�االت االقتصاد

، صفحة 1970الوهاب، ( :السياحي، بطريقة غري مباشرة بالنفع واخلري على االقتصاد الوطين فنجد منها 

24(  

  :اإلعالم عن نهضة البالد *

يعترب اإلعالم يف عصرنا احلايل أحد أهم الوسائل املعتمدة يف تكوين شخصية الدولة على     

مستوى النطاق العاملي، وكسب التأييد املادي واملعنوي لكنه يتطلب الكثري من اإلعتمادات، واإلنفاق 

ثات والوفود أو اإلذاعات املوجهة، الصحافة العاملية،  املؤمترات الدولية، إرسال البع(بالعملة الصعبة 

لكن السياحة تستطيع حتقيق ذلك عن طريق املشاهدة املباشرة، فهي بذلك وسيلة أخرى ) استقباهلا

لإلقناع وكسب التأييد، كون الدولة السياحية تستطيع توجيه اهتمام السياح حنو ما تريد الرتكيز عليه يف 

  .اإلعالم فهي بذلك تعترب وسيلة جمانية لإلعالم واإلشهار

  : ساهمة في التهيئة العمرانيةالم *

بقدر اهتمام البلد السياحي من االستفادة من السياحة يف اإلعالم بقدر ما يدفعها ذلك       

إن  .دفعا إىل النهوض باملناطق السياحية فيها بصفة خاصة وبسائر بالدها بصفة عامة عمرانيا وحضريا

احلضاري، كما أن الدخل السياحي يساهم هو نشاط احلركة السياحية يكون مسبوق باإلعداد العمراين و 

اآلخر يف تغطية نفقات هذا التعمري والتهيئة اليت تساهم يف دعم وتنشيط احلركة االقتصادية، كإنشاء 

هذه األخرية ... منشآت سياحية يف مناطق معزولة تتطلب توفري شبكات نقل، شبكات صرف املياه 

    .   تلف األنشطة االقتصادية واالجتماعية يستفاد منها ليس فقط النشاط السياحي بل خم

  :      دعم الصالت االقتصادية بين الدول *

من خالل فهم معىن السياحة جند أن هذه األخرية تكون بغرض التجارة أو إنشاء العالقات      

االقتصادية، وتوقيع صفقات هذا من جهة، أما من جهة أخرى فإن جمموعة السياح على اختالف 

تتمكن من اإلطالع على مستويات اإلنتاج احمللي وإمكانياته،  فهي بذلك تستطيع أن تكون أغراضهم  

  .سببا يف التعريف �ذا اإلنتاج على املستوى الدول
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    :خاتمة .5

استغالهلا لدعم االقتصاد  طرقجاءت هذه الدراسة كقراءة إحصائية لواقع السياحة يف اجلزائر و   

  :الوطين، وخلصت الدراسة إىل النتائج التالية

إذا ما أحسن  معتربة جد يف اجلزائر له فرص جذب استثمارات ايعترب قطاع السياحة قطاع واعد -

 استغالله؛

إن اجلزائر ولكو�ا بلد يزخر بالعديد من الثروات الطبيعية وبيئة جذابة وتضاريس مميزة البد من  -

�دف التنويع يف مصادر الدخل الوطين عوض االعتماد فقط  يالل ذلك للنهوض بالقطاع السياحاستغ

 االقتصاد الريعي الناتج عن العائدات النفطية مع كل االثار السلبية اليت تنجم عن ذلك؛ على 

تعاين اجلزائر من عدة مشاكل يف جمال السياحة أهم أسبا�ا تعود إىل عجز التسويق خلدما�ا  -

 لسياحية، ونقص تأهيل املستخدمني وارتفاع األسعار، باإلضافة إىل نقص يف التهيئة العمرانية؛ا

غري مباشر يف احملافظة على البيئة إذا ما مت االستثمار فيها بشكل سليم  اميكن للسياحة أن تلعب دور  -

 .التلوث اطروجيد ومبا يواجه خم

  :الحلول المقترحة

 :أمهها حلوليف هذا ا�ال ميكن أن نتقدم بعدة   

الدولة اجلزائرية دعم البنية التحتية وتشجيعها يف املناطق املعزولة مبا ميكن اإلستفاذة منها يف خمتلف  على -

األنشطة االقتصادية واالجتماعية كتوفري فرص العمل، كما عليها دعم املؤسسات السياحية من خالل 

 ؛قانون واحرتامهشجيعها يف إطار الت

تشجيع اإلعالم للسياحة يف اجلزائر كعرض برامج عن أبرز املناطق السياحية والناطق اخلالبة اليت تزخر  -

 �ا اجلزائر؛

الطبقات لكل  تأخذ بعني االعتبار اإلمكانيات املاديةضرورة أن تكون هناك برامج سياحية   -

 .االجتماعية
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  وأفاق وفاعلية األمن السياحي وعالقته باألمن الجنائي في السياحة الصحراوية الجزائرية واقع

The reality, prospects and effectiveness of tourism security and its 
relationship to criminal security in the Algerian desert tourism 
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Dr. Ait Iftene Sara1  
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  : ملخص

تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه األمن السياحي يف استدامة �دف من خالل هذه الدراسة إىل      

السياحة الصحراوية، وذلك بتحديد مفهوم كل من السياحة املستدامة واألمن السياحي مث استعراض 

 العالقة بينهما، لنصل يف اخلتام إىل أمهية هذه العالقة ودورها يف تنمية السياحة

  .اجلرمية، السائح األمن،السياحة؛  :الكلمات المفتاحية

Abstract: 

       We aim to rough this paper, to sheal light on the role of tourism 

security in the sustainability of tourism. By identifiying the condusion of 

sustainable tourism and tourism security, to get in the condusion to the 

importance of this relation ship and its role, in rourism development and 

sustainability. 

Keywords:tourism ; Security; crime; tourist 
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  :األمن السياحي وخصائصه  - أ

تطور املفهوم السياحي يف العامل من جهة وتطور اجلرائم السياحية وجعله حيظى جبلب الفكر 

والسياسي لالهتمام أكثر السيما وأن القوة الدولة يف قوة أمنها، فكان اهتمام كل دولة يف القانوين والثقايف 

  .اهتمامها بأمنها حفاظا على هويتها واستقالهلا وتنميتها

ومن بني العقبات اليت تواجه األمن السياحي يف كل دولة متنوعة ومتعددة فمنها ما هو متعلق 

بالشؤون الداخلية ومنها ما هو متعلق بالشؤون اخلارجية ومنها ما هو مشرتك بينهما، فالبعض منها تدخل 

   ...يف مسامهة البشر مثل العوامل الطبيعية كالرباكني، الفيضانات، العواصف وغريها

فأقسام مفهوم األمن هو احلديث عن احلياة مبفهومها الواسع، ذلك أن األمن هو املادة احلية لقيام 

احلياة، فال تكون هناك حياة لإلنسان إذا تقدم األمن، فال تصان كرامة وآدمية اإلنسان يف غياب األمن، 

األمن الذي يعترب الركيزة فتتحقق مطالب اإلنسان يف احلياة بصورة مشروعة يف كافة ا�االت يف ظل 

  .األساسية للحياة املستقرة ومن هنا تكمن أمهية موضوع األمن السياحي

فلم تقتصر فلسفة األمن السياحي على الفكرة األمن التقليدي بطابع عضوي خمتلف أصبغ على 

 تطور مفهوم مفهوم األمن قدرا كبريا من االتساع والشمولية، ومجيع هذه األمور كان هلا أثرها الكبري يف

األمن السياحي نظرا لالرتباط الشديد بني هذا املفهوم وكل من فلسفة األمن ومفهومه الشامل، والذي 

فلسفة األمن ومفهومها املعاصر، املفهوم الشامل لألمن، األمن السياحي يف منظور املفهوم : اشتمل على

  .الشامل لألمن

  :المفهوم المعاصر لفلسفة األمن 1-أ

ق اإلنسان على وجه األرض وهو يف صراع دائم حيافظ على حياته فواجه ظروف احلياة منذ أن خل

بشىت أنواعها وجتابه الظروف الطبيعية  للحياة الصعبة كالفيضانات واألعاصري والرباكني وجابه  كذلك 

ليها الكائنات احلية األخرى كاحليوانات املفرتسة، وكل هذه املخاطر واجهت اإلنسان فحاول التغلب ع

للحفاظ على دميومة اإلنسانية إال أنه مع تطور احلضارة اإلنسانية برزت إىل حيز الوجود العديد من 

املخاطر األمنية اليت هددت اإلنسان من أخيه اإلنسان بالدرجة األوىل نتيجة لتحول احلياة اإلنسانية لكي 
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األقدامي، (أن جيد السبل ملواجهتهايغلب عليها الطابع املادي مما ولد مشكالت أمنية جديدة كان عليه 

، فطبيعة اإلنسان  اإلجتماعية تدفعه إىل التعايش مع الغري واالختالط �م مما )94، صفحة 2012

حتمله مشاكل عديدة ومتنوعة، وهلذا األساس حبث الفكر االجتماعي عن األمن كنتيجة حتمية الستمرار 

سيلة أساسية لتنظيم عالقة األفراد واالبتعاد عن حياة الغاب حبثا عن السكينة والطمأنينة يف احلياة، وكو 

  .احلياة

ومن بني املدارس الفلسفية اليت تبنت فكرة األمن املدرسة األفالطونية، فنجد أن أفالطون جيعل 

ربة وتأمني ا�تمع ضد مجهورية خالية من كل أوجه السلوك اإلنساين املنحرف عن طريق قيام الدولة مبحا

شروره وهذا االجتاه أخذ به أرسطو إال أنه أخذه على أكثر توسيع يف الفكر الفلسفي فجعله من أحد 

وبذلك تدارست تلك . مقومات جناح الدولة يف توفري أسباب احلياة املادية وحقيق سعادة أفراد ا�تمع 

يف الروابط التعاقدية بني الفرد " لوك " ادة الدولة، ويف سي" هوبر " األفكار وتبادلت بني املفكرين فجعلها 

  .وجان جاك روسو يف فكرة العقد االجتماعي

أما الذكر اإلسالمي مل يبتعد عن فكرة األمن وقام برتسيخ حاجة ا�تمع اإلسالمي لألمن وذلك 

 "ما جاء يف سورة طه                       

         " – ومن ذلك يقرأ " - 123 طه

  .هللا هو الوسيلة لتحقيق األمن اإلجتماعيأن هدى ا

أدت  فسيادة الفوضى، وارتفاع درجة توتر العالقات بني األفراد داخل ا�تمع يف خمتلف ا�االت،

إىل زحزحة االستقرار األمين يف الدولة، مما استوجب على الدراسات الربط بني استقرار األمن يف ا�تمع 

اإلنساين وبني تطور هذه ا�تمعات احلضاري واستمرار منائها يف خمتلف ا�االت السياسية واالقتصادية 

اسكندر، (ا�تمع اإلنساين وبقائهوبذلك أصيح الربط ضروري بني حتقيق األمن ووجود . واالجتماعية

  .)204، صفحة 1988
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نفاذ القاعدة األمنية يف أي جمتمع تستلزم ضبط القيم األخالقية يف ا�تمع، العتبار أن سلوك الفرد 

القاعدة األمنية، فأي يف ا�تمع حيكم بالقيم السائدة، واليت يضبطها ويصو�ا كعامل أساسي قوة نفاذ 

تأثري واحتكاك للقاعدة األمنية مبا يزحزحها يعد خمرق لقيم وأخالق األفراد يف ا�تمع، وبالتايل تكون 

  .القاعدة األمنية الضابط األساسي لسلوك األفراد والنواة األساسية يف حفظ الدول وا�تمعات

ع أمناط سلوك األفراد، وأدت إىل ظهور فازدياد حاجيات ا�تمع من متطلبات عديدة زادت يف تنو 

سلوكات غري مشروعة يف ا�تمع ذاته، مستندة إىل التطور الفكري والتقين يف جمال التكنولوجيا فبالضرورة 

أدت مباشرة إىل التطور يف فلسفة األمن املعاصر، ومعىن ذلك امتداد الفلسفة األمنية لكي تفرض املزيد من 

من السلوكيات الفردية يف جمال مزاولتها للحريات �دف أساسي وهو ضمان  النظم والقيود على العديد

استقرار األمن والنظام يف ا�تمع اإلنساين والذي تعرض لالهتزاز يف ظل عوامل التطور السابقة، وهو األمر 

  .الذي أدى بالتبعية إىل توسيع مفهوم األمن وإجراءاته مبا طبعه بطابع الشمولية

  :مفهوم السياحة

السياحة هي كل الظواهر ذات الطابع االقتصادي بالدرجة األوىل اليت ترتتب على وصول املسافرين 

  .إىل منطقة أو والية معينة وإقامتهم فيها ورحيلهم عنها وهي الظواهر اليت ترتابط بالتبعية

املعبأة  ينظر إىل السياحة بأ�ا حاالت الرتفيه، وعلى هذا األساس هي جمموعة األنشطة اإلنسانية

لتحقيق هذا النوع من املرحلة الرتفيهية، وهي صناعة تتعاون على سد حاجة السائح، وال يتسع ا�ال هنا 

لرد التعاريف مجيعا، ولكن خنلص منها إىل أن السياحة عبارة عن عملية االنتقال لألشخاص من الوطن 

ساعة وال تزيد  24فيه مدة ال تقل عن الذي اعتادوا اإلقامة فيه إىل أي مكان آخر خارج الوطن والبقاء 

مبعىن أن يندرج حتت األغراض السياحية أي غرض . عن سنة وألي غرض غري العمل أو اإلقامة الدائمة

  .فيما عدا العمل الذي يدر على صاحبه دخال

وختتلف األغراض السياحية، من الرتفيه واالستحمام إىل العالج واالستشفاء إىل األغراض 

زيادة إىل تأدب إىل أغراض ثقافية، التعرف على املعامل التارخيية إىل أغراض دينية اليت تتمثل يف االجتماعية 

  .)94، صفحة 2003بعلي، (زيارة اآلثار اإلسالمية والزوايا إىل أغراض رياضية خمتلفة
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  :ايلوهناك تقسيمات أخرى للسياحة حبسب طبيعتها على الوجه الت

  .السياحة الدولية والسياحة الداخلية: تبعا حلركة السائحني - 1

  .السياحة الفردية والسياحة اجلماعية: تبعا لعدد الساذجني - 2

  .السياحة الشتوية والسياحة الصيفية: تبعا ملومسية السياحة - 3

احلديدية، سياحة السيارات، سياحة الطائرات وسياحة السكك : تبعا لوسيلة املواصالت - 4

  .والسياحة البحرية

  .سياحة لفرتة طويلة وسياحة لفرتة قصرية: تبعا لقدرة اإلقامة - 5

وعلى ضوء هذه التعريفات ميكن حتديد حجم احلركة السياحية وإنفاق السائح والكلب السياحي، 

الة والغرض السياحي وما يرتتب على ذلك من نتائج اقتصادية تتصل باإلستثمارات والعوائد والعم

والتشريعات وهذه التعاريف تفرض وسيلة انتقال وأماكن لإلقامة مث أماكن للزيارة أي كل اخلدمات 

  .ومقومات االستهالك الالزمة ألي إنسان ووسائل تلبية الرغبات للسائح

وعلى ذلك فإن السائح هو مستهلك ينتقل بنفسه إىل سلعة االستهالك ليحصل عليها مستمتعا 

  .ر وليشبع رغبة من رغباتهيف ذلك مبتعة السف

ومن هنا ميكن تقدمي تعريف إجرائي للدولة السياحية بأ�ا تلك الدولة اليت متلك من الرتاث 

ممن تتبع قصة احلضارة، ويتبع  -حمرتفني وهواة-احلضاري آثارا تارخيية أو معامل فكرية وثقافية ميكن للدارسني

  .بيعة وسحرها مما مينح الزائر �ا متعة ال تتواخر عن غريهاهذا التعريف ليشمل الدول اليت تتمتع جبمال الط

إن تاريخ نشأة السياحة من الصعب حتديده فالسياحة كصناعة مل تنشأ فجأة بل مرت عرب مراحل، 

وإن كان هذا التطور واضحا يف بعض العصور، إال أننا ال نستطيع التقليل من أمهيتها يف العصور السابقة، 

أسامة، (الضروري تقسيم مراحل تطور السياحة املختلفة إىل أربعة مراحل أساسيةوبالتايل كان من 

  .)63، صفحة 2011
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  : مرحلة الحضارات القديمة - 1

متثل هذه املرحلة الفرتة األوىل من حياة اإلنسان أي العصر البدائي، أين كان سفر اإلنسان مرتبط 

حث عن وسائل العيش اهلين من األكل واألمن، ومل تكن هناك قوانني حتكم تصرف اإلنسان باستقراره والب

وحتدد حقوقه وواجباته، وال حتد من ترحاله سواءا قوانني الطبيعة، ومل تكن هناك جيوش حتميه ومل تكن 

لبية احتياجاته هناك العلوم اليت ختدم اإلنسان يف خمتلف ا�االت، فكان السفر ظاهرة طبيعية �دف إىل ت

  .الشخصية

وعندما قامت احلضارات أصبح السفر غاية جتارية، إضافة إىل القيام باحلمالت العسكرية والتعلم 

والتعليم خاصة مع بداية تكون الدول، وقد عرف الفينيقيون باهتمامهم بالتجارة والتنقل، فقد عرفوا حبب 

- 2009عبد احلفيظ، (ن املعرفة والكسب املادياملخاطرة والرتحال البحري يف كل االجتاهات، حبثا ع

  .)16، صفحة 2010

ومن أبرز الرحالت السياحية يف تلك الفرتة بالد اإلغريق، تلك الوفود من قدماء اليونان وسكان 

ية اليت شرع يف تنظيمها عام األقاليم األوروبية ا�اورة، اليت تأيت إىل جبل أوملبيا ملشاهدة األلعاب األوملب

قبل امليالد، كما يعترب الرومان كذلك من أول الشعوب القدمية اليت ا�مت بالسفر والرتحال من  776

  .أجل املتعة

  :مرحلة العصور الوسطى - 2

بقيت السياحة يف العصور الوسطى يف الفرتة املمتدة من القرن اخلامس إىل القرن اخلامس عشر 

بنفس املدلول وبقي السفر والتنقل بدائيا كما كان يف العصور األوىل مع تطور بسيط إذ متيزت هذه الفرتة 

حال وزاد االهتمام بالصراعات مما أفقد الناس  عنصر األمان وساءت أحواهلم، ومن مث نقص السفر والرت 

بالكنيسة يف هذه املرحلة كما عرفت هذه الفرتة قيام بعض املستكشفني بأسفار طويلة، كما كان من 

  . ميالدي اكتشاف القارة األمريكية من طرف كريستوف كولومبس 1492نتائجها سنة 

والعمارة، كما كانت احلضارة اإلسالمية يف أوج ازدهارها، فاهتمت بالعلوم والفنون واآلداب 

وزادت حركة الناس يف خمتلف أحناء البالد اإلسالمية، حيث سامهت يف إنشاء عدد من املدن اليت 
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أصبحت قبلة السواح من كل أحناء العامل، فضال عن املنشآت السياحية واحلمامات اليت أنشأت يف هذه 

ت معدنية، وكذا يف األندلس، كما احلقبة سيما يف القاهرة، وكذا يف الصحراء اجلزائرية توجد �ا عدة محاما

متيزت هذه الفرتة بظهور بعض اجلامعات العريقة بأوروبا مثل جامعة السوريون بفرنسا وجامعة أكسفورد 

بإجنلرتا، مما جعل البلدين مقصدا، للعديد من الطالب، غري أن مصطلح السياحة مبدلوله احلايل مل يظهر 

  . )18، صفحة 2011، أسامة(بعد

  :السياحة في العصر الحديث - 3

متتد هذه املرحلة بني القرن السادس عشر و�اية القرن التاسع عشر ميالدي حيث شهدت 

، وعرفت بالرحالت 1769ونيوزيالندا عام  1605اكتشافات جديدة أمهها اكتشاف أسرتاليا عام 

فقد ساعد ظهور وسائل النقل على تسهيل عملية السفر، األوروبية إىل إفريقيا وتطور وسائل اإلتصال، 

وإن كان ذلك يف البداية مقتصرا على األغنياء، كما عرفت هذه املرحلة كذلك بعض القوانني املنظمة 

  .للنشاط السياحي نتيجة للحدود السياسية للدول، فأصبح السفر خيضع للتأشريات وجوازات السفر

يضا فرتة الثورة الصناعية خاصة يف أوروبا، وشهد العامل حتسنا كما مشل العصر احلديث السياحة أ

يف مستوى املعيشة وتطورا يف وسائل النقل، األمر الذي ضاعف من الطلب السياحي وعرف العامل أول 

تنظيم قصد إبعادهم عن جو الفقر والعمل املزري الذي ميارسونه، كما قام أيضا بنشر جملة عن السفر 

  .)19، صفحة 2011أسامة، (وانب املختلفة واالحتياجات الضرورية للسفرلتعريف الناس باجل

  :المرحلة المعاصرة أو مرحلة السياحة - 4

كما أن النصف األخري منه يوصف " قرن السياحة " مبا أحدثه من ابتكارات  20يعترب القرن 

الفيتنام، حرب :  مدمومتني والعديد من احلروب يف العاملبعصر السياحة، فرغم أنه عرف حربني عامليني

الكوريتني، غزو اإلحتاد السوفيايت، األفغانستان، إيران، العراق فضال عن احلرب الباردة بني املعسكر 

الشيوعي والرأمسايل إال أنه شهد تطورا هائال يف النشاط السياحي، أو ما يعرف بالنشاط اإلقتصادي 

جمال املنشآت السياحية مبختلف أنواعها فظهرت الفنادق العمالقة والسالسل  السياحي، خاصة يف

الفندقية اليت سامهت يف تطوير حقيقي للنشاط السياحي يف العامل، منا متيزت هذه املرحلة أيضا بظهور 
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العتبارات املنظمات السياحية التابعة هليئة األمم املتحدة وتبقى هذه الفرتة مبثابة العصر الذهيب للسياحة ل

  :التالية

  .التطور الكبري يف وسائل النقل املختلفة خاصة يف جانب السرعة، الراحة، وكذا األمن -

التقدم الذي يشهده قطاع اإلعالم مما سهل عملية اإلتصال والتواصل وسرعة نقل املعلومات يف   -

  .كل أحناء العامل

  .جيعل رغبة املتعة والسفر تزداد لديهمحتسني مستوى املعيشة لدى الكثري من شعوب العامل مما  -

تنظيم العمل وظهور النقابات العمالية مما جعل العمال يستفيدون من العطل األسبوعية والسنوية  -

  .واليت تقضي غالبا يف السياحة والسفر

االهتمام املتزايد للدول بالقطاع السياحي خاصة الدول الضعيفة املوارد واليت تعمل على تطوير  -

  .النشاط السياحي وحماولة استقطاب السواح

ظهور املنظمات السياحية، احمللية، اإلقليمية والعاملية املعنية بتنظيم السياحة وتأطريها وترقيتها،  -

  .زيادة إنشاء وزارات مكلفة بالسياحة على املستوى العاملي

، صفحة 2003كامل، (هذه العوامل وأخرى سامهت يف تطورها النشاط السياحي العاملي

294(.  

  :خصائص األمن السياسي

  :يتسم مفهوم األمن السياحي بقدر من اخلصائص ينفرد �ا وتتبلور يف النقاط التالية

  يتميز األمن السياحي بالصفة املومسية وتعين بذلك أن للسياحة موامسها الزمنية اليت يتزايد فيها

ب تكثيف للجهود املبذولة يف جمال األمن السياحي وهذا األمر يتطلب أخذه بعني عدد السواح وتتطل

اإلعتبار واحلرص على حشد اإلمكانات املادية والبشرية الكافية ملواجهة العبء املتزايد يف جمال تأمني 

السياحة خالل هذه املواسم خاصة يف مواسم املهرجانات ومواسم العطالت الصيفية وأوقات إقامة 

 .لبطوالت الرياضيةا
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  تتسم السياحة باحلساسية املفرطة ألية تقلبات يف الظروف السياسية أو اإلجتماعية أو

اإلقتصادية يف الدولة املضيفة، ونظرا ألن العنصر األساسي يف السياحة يتصل مباشرة بنفسية السائح فإن 

دولة السياحية على تفادي مثل خصوصية السياحة كمفهوم أمين يف هذا ا�ال تتبلور يف ضرورة حرص ال

 هذه التقلبات 

  إذا كانت الظروف احمللية للدولة هلا تأثريها فإن الظروف اإلقليمية والدولية املختلفة، أيضا هلا

تأثريها خاصة تلك اليت تتصل باحلروب اإلقليمية واملنازعات السياسية ذات الطابع الدويل اليت هلا ألثرها 

 .املباشر على السياحة

 ميز السياحة أيضا بتنوع األمناط السياحية فهناك السياحة الدينية والسياحة الرتفيهية والسياحة تت

التجارية والسياحة الطبية والعالجية، وتتبلور خصوصية األمن السياحي يف هذا ا�ال أن لكل نوع من 

وصية تشري مباشرة إىل أنواع السياحة سائحيه ولكل نوع منها بالتايل األسلوب اخلاص يف تأمينه وهي خص

 .مدى تعقد إجراءات األمن السياحي

  خيتص األمن السياحي أيضا بتنوع للمخاطر األمنية اليت يتوجب تغطيتها مثل جرائم السرقات

وجرائم أخالقية وخماطر إرهابية من تفجريات وأخذ رهائن وهناك أيضا خماطر أمنية متصلة مباشرة 

منية النامجة عن إحنرافات شركات السياحة واملرشد بني السياحيني باألنشطة السياحية مثل املخاطر األ

 .وأصحاب الفنادق واملطاعم السياحية

وتكشف هذه اخلصوصية أيضا عن مدى تعقد إجراءات األمن السياحي واليت تتسم خبصوصيات 

  .مستقلة تتناسب مع التنوع السابق للمخاطر األمنية

  تقع ضد السائح هناك خماطر أمنية عديدة تقع من السائح باإلضافة إىل املخاطر األمنية اليت

ذاته جييب تأمني جمتمع الدولة املضيفة ضد خماطرها ومن أمهها خماطر التجسس وجلب املخذرات وهي 

 .خماطر تزيد وتؤكد خصوصية األمن السياحي يف هذا ا�ال

 العامة يف حفلة كوزارة  يتميز االمن السياحي أيضا خبصوصية تعدد األجهزة اإلدارية واألمنية

السياحة والداخلية واإلعالم وهذا التعدد يف اجلهات بشكل خصوصية تطبع األمن السياحي من ناحية 
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ويشكل أيضا صعوبة كبرية يف تنفيذ هذه اإلجراءات بصورة فاعلة باإلضافة إىل تعقد وصعوبة إجراءات 

 .)85، صفحة 1997حسن، (ضبط ما ينجم عنها من جرائم عند خمالفتها

  :أسس األمن السياحي

الضمانة األساسية للسائح يف أي بلد سياحي هي توفري األمن كعنصر ضروري لكسب ثقة السائح 

يف الوصول إىل البلد املستقبل ومحاية حياته اخلاصة وتوفري مجيع مستلزماته الضرورية، وعلى هذا األساس 

  :السياحي بأخذ اإلعتبار باألسس التاليةجيب تأمني النشاط 

محاية رأس مال  العامل يف السياحة وتنقية جوانب العرض السياحي من أي شوائب أمنية، ودقة  -

  .ختطيط املهام األمنية وفقا لشرائح الطلب السياحي زمانيا ومكانيا وموضوعيا

ن الوصول حتت أي ظرف ال يقوم األمن السياحي إال بدقة ضبط خطة حمكمة وحمددة متكن م -

  .إىل تأمني النشاط السياحي وحتقق األهداف املتوفاة

حتديد مسؤولية األمن السياحي يف الدولة حتال إىل إطارات تدير مهام األمن الداخلي واخلارجي  -

  .بكل يقظة وحذر

إن اجلو السياسي يف كل دول يقاس مبدى تكهربه مما يشكل بصورة حتمية نتيجة سلبية على 

األمن السياحي، فيجب على كل دولة تعزيز اخلطط الدفاعية داخل وخارج اإلقليم اجلغرايف هلا لتحافظ 

  .على أمنها

التصدي جلميع املخاطر اليت ميكن أن تواجه السياحة إلعتبار أن املخاطر اليت تواجه أي جمتمع  -

  .فهي بالضرورة تواجد األمن السياحي والسياحة يف وقت واحد

ياحي عملية إدارية خدمية حبتة، تندرج حتت املهام اخلدمية للدولة جتاه مواطنيها أو جتاه األمن الس

اآلخرين، األمر الذي يستلزم احلد من انفاقا�ا، ضعف مصروفا�ا، وفقا لسياسة الدولة يف ضغط اإلنفاق 

فة محاية وتأمني فإن حساب تكلفة اجلرمية السياحية على ا�تمع وعلى الدولة، مقارنة بتكل. احلكومي

ا�تمع من أخطار وآثار هذه اجلرمية ويؤكد لنا فيما ال يقبل الشك بأن ما تصرفه الدولة حلساب تأمني 

خماطر اجلرمية السياحية، هو بالدرجة األوىل يعد انفاقا استثماريا يعود على ا�تمع والدولة بعائد مادي 
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، 2011مليكة، (رها وبني تكاليف التأمني ومصاريفهمباشر، يتمثل يف الفارق بني تكاليف اجلرمية وآثا

  .)195صفحة 

  :الطبيعة القانونية لألمن السياحي وعالقتها باألمن الجنائي -

" أن املقصود به هو األمن اجلنائي، أو ما يطلق عليه " عادة ما يبادر إىل األذهان كلمة األمن 

، أي املتعلق حبماية األرواح واألموال واألعراض باعتبار أن املعىن اللغوي لألمن هو "األمن التقليدي 

الشعور بالطمأنينة وعدم اخلوف، وعلى ذلك فإن األمن مبفهومه الشرطي التقليدي يرتبط مبنع اجلرمية 

، صفحة 2011حممد، (وقمعها، ومالحقة ا�رمني واحملافظة على النظام العام وأمن األفراد وأمن ا�تمع

61(.  

فكلمة األمن ليست بالكلمة الضيقة بل تأخذ مفهوم واسع وشامل يف الفقه وال تقتصر على قمع 

اجلرمية فقط بكشف غموضها وتبيان فاعلها وأسباب قيامها ولكن مبعناها السياسي فإن األمن يصبح حالة 

  .ظلها اجتماعية عامة أن حتقق األمن يف

ويف ظل تطور ا�تمع املعاصر وتطور املفاهيم السائدة فيه أصبح مفهوم األمن الشرطي يتسع هو  

كذلك ويعرف بالشرطة ا�تمعية وبذلك صار يواكب املفاهيم املعاصرة، فلم يعد دور الشرطة يقتصر على 

يق أمن الفرد وا�تمع بكل أبعاده، الدور التقليدي املرتبط باجلرمية وا�رم بل اتسع ليشمل املسامهة يف حتق

وأصبح للشرطة دور يف محاية األمن مبختلف أنواعه سواء كان أمنا غذائيا أو سياسيا أو قوميا أو اقتصاديا 

  .أو سياحيا أو ثقافيا

فزيارة السائح ألي دولة ما يكون مبثابة الوديعة وللوديعة محاية وصيانة فال تكون محاية دون ختطيط 

حلفظ واستقرار السائح حىت حيس بالطمأنينة ويتجول بكل ارتياحية ويقضي مجيع احتياجاته  مسبق وحمكم

  .اليت تعترب أمرا ثانوية يف بعض ا�تمعات على غرار وسائل الرتفيه والتنشيط اليت يرغب فيها السائح

ن ا�االت إال استنادا ملا  تقدم ذكره فإنه ال يتحقق األمن داخل جمتمع ما وال يتقدم يف أي جمال م

إذا حتقق األمن مبعناه التقليدي مث باملعاين األخرى، فاألمن الشرطي ركيزة استقرار وتقدم ا�تمع، فاألمن 
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اة ـث احليـالشرطي مبفهومه الواسع هو توفري الظروف املالئمة يف أي جمال من جماالت احلياة اليت تبح

  .)97، صفحة 2006علي ، اآلثار السلبية للسياحة وسبل مواجهتها، (رة واهلنيئةـاملستق

  :الضوابط القانونية واإلدارية وأثرها في تحقيق األمن السياحي -

الدولة السياحية كغريها من الدول معرضة إلنفالتات أمنية وسياسية وصراعات مسلحة، كما أن 

التفجريات اإلرهابية والعمليات اإلنتحارية، فحياة السواح  املواقع األثرية �ا معرضة لعدة جرائم من بينها

تقتضي اختاذ تدابري وإجراءات معمقة حلمايتها دون املساس بالضمانات األساسية اللصيقة حبقوق األفراد 

  . )98، صفحة 2006علي ، اآلثار السلبية للسياحة وسبل مواجهتها، (وحريا�م

لممارسة احلريات العامة والتمتع �ا تستلزم وضع قيود معينة محاية للنظام العام وحفاظا لألمن ف

العام يف موقع معني تقتضي اختاذ تدابري وإجراءات من شأ�ا أن متس حبرية املواطن وحقوقه فقد تكون هذه 

إليها، أو حتذير املعنيني من  اإلجراءات حبظر التجوال، ومنع الدخول أو اخلروج مواطين البلد أو السائحني

  .تعويض حيا�م للخطر خشية من وقوع جرائم وخماطر مستقبلية

وللحد من اجلرائم السياحية فال يقتصر على البلدان ذات اإلهتمام السياحي بل حىت البلدان اليت 

جية حفاظا هلا معامل وآثار سياحية، فيستلزم األمر هنا من هذه الدول وضع نصوص تشريعية داخلية وخار 

  .على االستقرار األمين بداخلها ويف عالقا�ا اخلارجية وحىت تتالئم مع جمريات ا�ال السياحي الدويل

وحترز أكرب تقدمي حمتمل لنجاح قطاع السياحة الذي يعترب يف كثري من الدول ركيزة هامة يف 

  .اقتصادها ومنو معيشة أفراده

الفرد ودخول نظام العوملة إىل احلياة اليومية لألشخاص فظهور التطور التكنولوجي واملعريف لدى 

جعل من اجلرمية وأمناطها تنوع وتزيد تعقيدا فللحد منها البد من مواكبة التشريعات والتطور اإلجرامي 

  .لألفراد حىت يتسىن للمجتمع مكافحتها

  :الضوابط القانونية وأثرها في تحقيق األمن السياحي -أ
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ضع ضوابط قانونية للحد من اجلرائم، حتقيقا لألمن الشرطي الذي هو بدوره على املشرع اجلزائري و 

ركيزة أساسية لألمن السياحي مبفهومه اخلاص فوضع إجراءات خاصة ومقيدة للحريات،تعكس آثار عديدة 

  .فمنها اإلجيابية وأخرى سلبية، فهنا ميكن لنا التفصيل يف هذه اآلثار كل واحدة على حدى

  :للضوابط القانونيةاآلثار السلبية 

القاعدة العامة وهي محاية احلريات العامة لألفراد إال أن هذه القاعدة جتد استثناءا عليها كلما  

لى هاته احلريات واليت من شأ�ا قد متس عكانت مصلحة محاية النظام العام للمجتمع فبالتايل توضع قيود 

وظة فليس أي نص قانوين البد من املوازنة وإال  حبرية الفرد األساسية أو قد متس بأحد من حقوقه احملف

  )71، صفحة 2006أعاد، (كانت آثار سلبية نامجة عن ذلك

إن حضر املشرع لبعض السلوكات ا�رمة قانونا واليت من شأ�ا إحلاق الضرر حبياة األشخاص 

منع التجمهر فيها، أو منع بعض األسلحة احملظورة  وسالمتهم كمنع الدخول إىل مواقع وأماكم معينة أو

واليت تسبب ضررا كثريا على السواح، أو كمنع أدوات مسببة ألضرار معينة، تشكل انتهاك حلريات األفراد 

  .اخلاصة، فوضع هذه القيود من طرف املشرع حفاظا على النظام العام

أو املرور أو حتقيق األمن قبل الدخول أو وتتمثل هذه الضوابط مبنع السفر أو احلصول على تأشرية 

  .اخلروج أو وضع قيود خاصة لبعض السائحني

وبذلك يتجلى وضع الضوابط التشريعية على احلريات الفردية ال يعد انتهاكا هلا بقدر ما هو حفاظا 

من على ممارستها يف جو يسوده األمن واالستقرار وحرمة احلياة اخلاصة لألفراد، فأضحى بذلك ضرورة 

ضرورات احلياة للمحافظة على النظام العام يف إطار السياحة، السيما إذا كانت ضوابط ذات مواصفات 

  .)228، صفحة 2010حسني، (وقواعد عاملية ومقبولة من اجلميع ولصاحل السياحة والسائحني

  :الضوابط اإلدارية وأثرها في تحقيق األمن السياحي

يتفرع الضبط اإلداري إىل ضبط إداري خاص، ويقتصر الضبط اإلداري العام على احملافظة على  -

الصحة العامة، والسكينة، واألمن العام، فكل مس عنصر من هذه : النظام العام بكامل مفاهيمه األساسية

اص فهو أقل حصرا من العناصر الثالثة إال وتزحزح الضبط اإلداري والنظام العام، أما الضبط اإلداري اخل
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الضبط اإلداري العام،وهو خيتص فقط بعنصر واحد من عناصر النظام العام يف أماكن معينة أو منع 

، صفحة 2010حسني، (االضطراب يف قطاع معني كقطاع السياحة، كحماية املنشآت واملعامل التارخيية

239( .  

 الضبط اإلداري السياحي صورة من صور الضبط اإلداري اخلاص يستلزم وعلى هذا األساس يعترب

لتنظيمه إصدار تشريعات خاصة بالقطاع السياحي وهذه التشريعات اخلاصة متنح سلطات الضبط 

  .اإلداري، سلطات أكرب من سلطات الضبط اإلداري العام

موعة من الضوابط  للحد فتستقر سلطات الضبط اإلداري السياحي بإخضاع النظام العام إىل جم

من اجلرائم، وبذلك متنع استخدام بعض األماكن السياحية وغري ذلك من الضوابط اليت تفرض على حركة 

السواح وعلى تصرفات بعض املواطنني املعنيني باألمر، وهذا ال يعد مساسا حبريا�م بل أكثر من ذلك هو 

تص بالضبط اإلداري السياحي تأخذ صورة خاصة يف احلفاظ على النظام العام فالنصوص التشريعية اليت خت

ولفرض ضبط إداري سياحي . تنفيذها على أرضية الواقع مما يشكل محاية للقطاع السياحي يف الدولة

حتقيق ألهداف ووسائل وتدابري متعددة للمحافظة على النظام العام مثل اللوائح الضبط اإلداري، قرارات 

  .)53، صفحة 2010عبد الرؤوف، (الضبط الفردية، القوة املادية

الالئحة التشريعية هي جمموعة القواعد القانونية املوجودة وامللزمة املقيدة لسلوك الفرد يف ا�تمع 

ئل بقصد احلد من األفعال املادية ا�رمة حفاظا على حريات األفراد، والالئحة اإلدارية تعترب من أهم الوسا

اإلدارية الناجحة يف الضبط اإلداري، وباألخص يف ا�ال السياحي، تشرف على وضعها السلطة التنفيذية 

  .)90، صفحة 1979سليمان، (للمحافظة على األمن العام والصحة العامة والسكينة العامة للسواح

اري، ال تكف للحد من مجيع التجاوزات الواقعة يف الالئحة اإلدارية كصورة من صور الضبط اإلد

ا�تمع وخاصة أ�ا ذات أسبقية لرسم احلدود واملعامل للحيز الصحيح يف ا�تمع وخاصة أ�ا تكون ذات 

، 1979سليمان، (أسبقية لرسم احلدود واملعامل للحيز الصحيح يف ا�تمع للحفاظ على النظام العام

خبالف القرارات اإلدارية الفردية الصادرة من اإلدارة املعنية وذلك باحلث على القيام بعمل أو .)89صفحة 

عن عمل ويف جمملها تأخذ صورة األمر أو النهي أو الرتخيص بقصد املساس باحلرية أو حق الفرد  االمتناع
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ومن ضمن القرارات .)40، صفحة 1979سليمان، (يف ا�تمع أو بقصد تنظيم حاالت أو أشياء معينة

، أو علمية أو اجتماعيةاإلدارية الفردية منع تواجد جمموعة من األفراد يف مواقع سياحية معينة أو ترفيهية، 

خالفة غريها اليت قد يؤدي التواجد فيها باإلضرار إىل السواح فضال عن منع بعض التصرفات واألعمال امل

  .لآلداب العامة واألمن السياحي خصوصا

فاألمن السياحي ال يتحقق يف بعض احلاالت بإصدار لوائح الضبط أو القرارات بل يستلزم قوة 

لتنفيذه فالكثري ما ميتنع عن تنفيذ بعض أو جل القواعد والنصوص املنصوص عليها مبحض إرادته مما جيعل 

. وة املادية من أجل التنفيذ اجلربي هلذه النصوص التشريعيةمن السلطات توخي احلذر باستخدام الق

لضمان احرتام القانون وسيادة الدولة يف مجيع القطاعات وباألخص القطاع السياحي يف حالة عدم وجود 

  .)146، صفحة 2010عبد الرؤوف، (إجراء آخر دون استخدام القوة املادية

لرقعة اجلغرافية للدولة اجلزائرية وباألخص يف أعماق الصحراءحيث توجد معامل تارخيية فاتساع ا

إمكانية ظهور جرائم عديدة فللحد  االتساعوأماكن سياحية جتلب السواح من خمتلف العامل، جند يف هذا 

ئرية تستخدم من هذه اجلرائم ال يكف صدور لوائح الضبط أو القرارات اإلدارية، بل جند أن الدولة اجلزا

القوة املادية لضبط النظام العام، كوضع أجهزة مراقبة اليت تعترب هامة حبرية األشخاص إال أ�ا ضرورة حتمية 

حلماية السواح من أي خطر ميكن أن يهدد حيا�م وبذلك يكون السائح يتجول بكل ارتياحية بالرغم من 

فه، ويف نفس الوقت ال تكون فرصة ألي وجود قوة عمومية موضوعة حلمايته من كل جرمية قد تستهد

جاين يف األخذ بأدىن فرصة لالعتداء على السائح يف الرتاب الوطين وباألخص يف الصحراء اجلزائرية وهذا 

ما جعل من القوة املادية ذات وجه ناجح للضبط اإلداري يف تفعيل السياحة اجلزائرية يف خضم الصحراء 

  .اجلزائرية

  :قتها باألمن السياحيالسياحة الصحراوية وعال

من سكا�ا،  %10من املساحة اإلمجالية للجزائر وال يقطنها سوى  %90حتتل الصحراء مساحة 

مما عزز فكرة إعمار الصحراء اجلزائرية وذلك الحتوائها على موارد هائلة تتطلب تفعيل االستثمار وحتديدا 
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( الصناعات منويف العامل، وتعد السياحة الطبيعية يف جمال السياحة البيئية الصحراوية، فالسياحة من أكثر 

  .أهم أنواعها وأحدثها أل�ا تقوم على مبدأ التوازن) البيئية 

بدأت الصحراء يف الوقت الراهن تلفت أنظار السواح من كل أرجاء العامل وذلك للتنوع البيولوجي 

راحة واهلدوء الذي جتلبه الصحراء والبيئي �ا، وبذلك أصبح التعسري اإليديولوجي للسائح ينصب حول ال

اجلزائرية كما أن السياحة يف الصحراء ال تقتصر على السياحة البيئية بل تتعداها إىل السياحة الرتفيهية مما 

  .جتلب الكثبان الرملية من املتسابقني على التزجل ومشاهدة املهرجانات

لسابقة، فهناك سياحة دينية وخاصة كما أن السياحة يف الصحراء اجلزائرية ال تقف على األنواع ا

وكذا املناطق األثرية مثل . يف املناطق اليت توجد �ا الزوايا واليت جتلب عدد كبري من املتصوفني يف زيار�ا

طاسيلي ناجر بوالية إليزي وهي سلسلة جبلية تقع يف اجلنوب الشرقي للبالد ترتفع عن سطح األرض 

 10قة سياحيا وجود لوحات طاسيلي الصحراوية اليت تعود حلوايل مرت، وما مييز املنط 2185بأكثر من 

 30آالف سنة أي ختص العصر احلجري احلديث، كما توجد هناك بعض الرسومات تصل أعمارها إىل 

ألف سنة، مت العثور على العديد من التحف الفنية النادرة ألشكال متنوعة من احليوانات، وتوجد كذلك 

درار من أحسن املناطق اليت ينصح بزيار�ا يف املوسم الشتوي ملن يبحث عن اهلدوء منطقة تيميمون بوالية أ

والسكينة، ومن أمجل الواحات يف اجلزائر واحة بين عباسي بوالية بشار اليت تعترب جوهرة سياحية يف قلب 

ناطق منطقة الصحراء اجلزائرية وهي من أمجل الصقور الصحراوية يف منطقة الساورة، باإلضافة إىل هذه امل

تتميز مبساجدها التارخيية والزوايا الدينية إىل جانب البساتني . تاغيت بوالية بشار وكذا الصحراء اجلزائرية

وأحيائها العتيقة املمتدة من الرتاث احمللي ما جعلها  " الغيطان " رائعة اجلمال واليت يطلق عليها حمليا اسم 

أشهر طيلة السنة، وكذا هندستها  09زائر نظرا جلوها املميز طيلة من أكثر املناطق استقطابا بالسواح  باجل

امسه الغزال  l، والذي افتتح �ا أكرب مركب سياحي ضخ19املعمارية اليت تعود إىل القرن 

 .(www.Tahawas.net)الذهيب

اليت . جة للثروة السياحية �افمنهما طال الكالم عن السياحة الصحراوية يف اجلزائر إال وقصر نتي

تستدعي محاية خاصة وال تقوم هذه احلماية غال بقيام اللبنة األساسية وهي لبنة األمن السياحي فال ميكن 
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محاية الساذج األجنيب أو الوطين داخل مساحة شاسعة يف الصحراء اجلزائرية إال بتوفري سياسة تشريعية 

بتوفري نصوص تشريعية دون وضع قواعد وضوابط قانونية وإدارية  تضع حدود للجرمية وكذا ال تقف احلماية

للحرص على تطبيقها، كما أن التشريع السياحي يف اجلزائر الزم أن يواكب التشريعات العاملية حىت يكون 

هناك استقطاب كبري للسواح، فاالستثمار املتجه حنوه العديد من الدول هو االستثمار السياحي، الذي 

  . أهم الصناعات احلديثة يف الوقت املعاصريعترب من بني

فنمو اجلرمية ومساير�ا للتطورات الفكرية والتكنولوجية واملعرفية، وإحاطة نظام العوملة زاد من تطور 

وسائل ارتكاب اجلرمية، مما جيعل من األمن السياحي يف خطر يف حالة عدم املواكبة احلديثة للتشريعات، 

فري اجلو املالئم للسائح الذي يطالب بالسكينة واهلدوء والطمأنينة يف حركته ووضع اخلطط احملكمة يف تو 

  . السياحية دون أي عائق أو وجه العرتاض حقه يف ممارسته حريته السياحية

  :ةـــخاتم

السياحة ظاهرة اقتصادية، اجتماعية وثقافية وهي نشاط انساين ينبع من احلاجة إىل الراحة 

بعد عدة مراحل وتطورات بتطور اإلنسان واختالف احتياجاته واليوم أصبحت واإلطالع واملعرفة، مرت 

من أهم صناعات العامل وتتحكم فيها جمموعة من املقومات واليت ختتلف من دولة إىل أخرى وقدرة كل 

  .دولة على التحكم فيها واستغالهلا بشكل عقالين

حل الكثري من املشكالت وأن األمن إن تطوير وحتسني القطاع السياحي، يساهم مسامهة بناءة يف 

والسالم اإلجتماعي يف الدولة ميكن أن يؤدي إىل تنمية احلركة السياحية وزيادة تدفق املوارد املالية للدولة مما 

  .يزيد قدر�ا على اإلنفاق يف جمال االستثمار بني الدول ودول العامل األخرى

الصحراوي ال بد األخذ بعني اإلعتبار اخلطر األمين، فنظرا إلمكانيات اجلزائر السياحية يف جماهلا 

فال ميكن النهوض أو تنمية السياحة الصحراوية دون الرتكيز على تفعيل األمن السياحي مبختلف املفاهيم 

واالستناد على املفهوم التقليدي واألساسي لألمن وهو األمن اجلنائي أو الشرطي بتعزيز خمتلف الضوابط 

ية حتقيقا حلماية السائح وخلق حركة سياحية كبرية يف ا�ال الصحراوي باإلعتماد على اإلدارية والقانون

  :األسس التالية
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Evaluating the competitiveness of countries in the tourism industry 

according to the Travel and Tourism Competitiveness Index  
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مكانة الدول عامليا إقليميا وعربيا وفق مؤشر التنافسية السفر  اهلدف من دراستنا هو حتليل وتقييم

  .2019ره حول تنافسية السفر والسياحة حىت ييف تقار قتصادي العاملي نتدى اإلاملالصادر عن  والسياحة

عرب جمموعة واسعة  ، السفر والسياحة لوحظ حتسن مستمر يف مجيع جماالتمن نتائج الدراسة 

أربعة عناصر  أداء القدرة التنافسية احملسنة أساًسا إىلود تع. قتصادات وشرائح الدخل واملناطقاإل ختلفمل
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بشكل   محتياجا�إستقبال املزيد من الزوار مع تلبية ستثمار يف البنية التحتية من أجل بناء القدرات إلاإل
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  JEL :N7 ; 011اتتصنيف

Abstract: 
      The aim of our study is to analyze and evaluate the position of countries 

globally, regionally and Arably, according to the Travel and Tourism 

Competitiveness Index issued by the World Economic Forum in its reports on the 

competitiveness of travel and tourism until 2019. 

       From the results of the study, a continuous improvement was observed in all 

areas of travel and tourism, across a wide range of different economies of income 

and regions. The improved competitiveness is mainly due to the performance of 

four elements: (a) the enhanced air transport infrastructure that is the most 

important; (b) information and communications technology; (c) price 

competitiveness; and (d) international openness. Despite the improvements, there 

are still a number of challenges for the tourism and travel industry, given their 

expected growth in the next decade, and for this there is a need for more 

investment in infrastructure in order to build the capacity to receive more visitors 

while satisfying their needs adequately. 

Keywords: Tourism; Competitive; Travel; Evaluation; Industry; Index. 

JEL Classification Codes:N7 ; 011 

  

  :مقدمة.1

 وتوفري ، الكاملة واملنتجة والعمالة ، واملستدام للجميع والشامل املطرد اإلقتصادي النمو تعزيز"

من أهداف السبعة عشر خلطة التنمية املستدامة لعام ) 8(هو اهلدف الثامن  "للجميع الالئق العمل

 إىل سياسات �دف وتنفيذ وضع"الذي ينص على ) 8.9(م ويندرج حتته اهلدف الفرعي التاسع 2030

  ، "م2030عام حبلول احمللية واملنتجات الثقافة وتعزز العمل فرص توفر اليت املستدامة السياحة تعزيز

وضع وتنفيذ أدوات لرصد تأثريات "من نفس اخلطة ينص على " ب.8-12"كذلك اهلدف الفرعي 

األمم ("يف التنمية املستدامة ، الثقافة واملنتجات احمللية اليت توفر فرص العمل وتعزز ، السياحة املستدامة

  .)2015املتحدة، 

رئيسي للتقدم الرك احمل املستدامة وأصبحترتباطًا وثيًقا بالتنمية إ السياحةومن هنا إرتبطت صناعة 

رتفاع عدد السياح إهذا من جهة؛ ومن جهة أخرى أصبح العامل يواجه حتديات  ، قتصاديواإل جتماعياإل
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بلغ عدد السياح الدوليني الوافدين إىل مجيع  ، وفًقا ملنظمة السياحة العامليةو  ، 2018في عام ف ، الدوليني

شهد ذلك العام أيًضا السنة السابعة  ؛ذلكحصول أي قبل عامني من توقع  ، مليار 1.4أحناء العامل 

بالنظر إذن ). ٪3(+ منو الصادرات السلعية ) ٪4(+ على التوايل حيث جتاوز منو الصادرات السياحية 

 2030مليار حبلول عام  1.8فإن التنبؤ بأن يصل الوافدون الدوليون إىل  ، إىل هذه الوترية السريعة للنمو

  .(World Economic Forum, 2019, p. v)قد يكون حمافظًا

حالًيا وظيفة توفر  أل�ا ، قتصادي العامليواحدة من القوى احملركة للنمو اإل كذلك تعترب السياحة

من  ٪ 10,4حسب املنظمة العاملية للسياحة وتولد  وظيفة يف مجيع أحناء العامل 11واحدة من أصل 

 & World Travel)الناتج احمللي اإلمجايل العاملي حسب ا�لس العاملي للسياحة والسفر

Tourism Council, 2019) .تنافسية السياحة والسفر حىت  مما حتم على الدول اإلهتمام مبوضوع

والتأثري على إقتصادها جلعله تنافسيا على املستوى اإلقليمي والعاملي يف تتمكن من حتقيق التطور والنمو 

جتماعية واإل قتصاديةمن هذه الصناعة ملا هلا من آثار على النواحي اإل كذلك كي تستفيدهذا ا�ال؛  

والقدرة على التحفيز اإلجيايب لقطاعات أخرى لتحقيق أغراض التنمية والثقافية والبيئية للمجتمعات والدول 

  .املستدامة

سعت العديد من دول العامل مبختلف مستويا�ا اإلقتصادية إىل تطوير صناعة يف هذا السياق        

 سيةتنافتعترب و�ذا . عا هاما يف التنافسية الدوليةو السياحة وجعلها يف أولويات خططها التنموية وموض

أصبح صناعة قائمة بذا�ا  الذيقطاع السياحة ل قتصاديةالسياحة من املؤشرات اليت تبني القوة اإل السفر

الوطين  لدخلرئيسيا أو مهما من مصادر ا مصدراكإعتمدت عليها إقتصاديات الكثري من دول العامل  

 ، سبانياإكما حيدث يف ستطاعت هذه الدول احلصول على مدخوالت سنوية كبرية من القطاع السياحي  إو 

تركيا وغريها من  ، بريطانيا ، فرنسا ، سويسرا ، النمسا ، اليونان ، إيطاليا ، األمريكية الواليات املتحدة

  .بلدان العامل

  : ومنه تطرح اإلشكالية التالية

  إقليميا وعربيا حسب مؤشر تنافسية السفر والسياحة؟ ، عالميا ما واقع صناعة السياحة 
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  :حتت هاته اإلشكالية أسئلة فرعية متكننا يف بناء دراستنا ومنهاتندرج 

 �ا؟اهي مؤشر  وماما هو مفهوم التنافسية السياحية؟  -

 ما هي العوامل األساسية املكونة ملؤشر تنافسية السفر والسياحة؟ -

 ما هي الدول األكثر تنافسية ويف أي إقليم؟ وماهي نقاط القوة والضعف؟ -

  العربية يف التنافسية السفر والسياحة؟ما مكانة الدول  -

قسمنا حبثنا و والتحليلي  الوصفي املنهج ستخدمناإ ، واألسئلة الفرعيةلإلجابة على هاته اإلشكالية 

الصادر  ياحةوالس فرإىل حمورين حمور فيه إطار نظري للتعريف بتنافسية السياحة وكذلك تقدمي مؤشر الس

احملور الثاين خصصناه لتقييم الدول وا�موعات اإلقليمية والدول العربية قتصادي العاملي أما اإل املنتدىعن 

  .حسب هذا املؤشر ومعرفة نقاط القوة والضعف يف هذا ا�ال

مكانة السياحة دوليا إقليميا وعربيا لتبيان مكامن القوة اهلدف من دراستنا هو تقييم وحتليل 

قتصادي الذي يصدره املنتدى اإل احةيمؤشر السفر والسوالضعف والتعرف على أكثر الدول تنافسية وفق 

  .العاملي

  :اإلطار النظري لقياس تنافسية السفر والسياحة.2

  .مع التقدمي املؤشر الذي يقيسها سياحةوال فرتنافسية الس مفاهيم عنيف هذا اجلزء سنقدم  

 :مفهوم التنافسية السياحية .1.2

السياحي على نقاش واسع يف الدول وخاصة يف  قد إستحوذ موضوع القدرة التنافسية يف القطاع

  :واملنظمات وأعطوها عدة تعاريف نذكر منها ما يلي قتصاديني ورجال األعمالأوساط اإل

  عرفت تنافسية السياحة يف دراسة هلا حول السياحة كما  اإلقتصاديالتعاون والتنمية يف امليدان منظمة

تقدمي ل ، املكان على حتسني جاذبيته للمقيمني وغري املقيمنيقدرة هي وجهة ما للسياحة االتنافسية " :يلي

وكسب ) مثال نسبة اجلودة مقابل السعر تكون جيدة(خدمات سياحية عالية اجلودة ومبتكرة وجذابة 

ستخدام املوارد املتاحة الداعمة للسياحة بكفاءة إمع ضمان  ، حصص سوقية يف األسواق احمللية والعاملية

 .(Dupeyras & MacCallum, 2013)"وبطريقة مستدامة
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  مبا يف ذلك السلع  ، وتقدمي اخلربات السياحيةدمج  ، خلققدرة الوجهة على  هيلسياحة االتنافسية

مقارنة  على مكانتها يف السوق مع احلفاظتدعم املوارد و  السياح�م واخلدمات ذات القيمة املضافة اليت 

 .(Wei-Chiang, 2008) خرىاألوجهات بال

 الزيادة يف اإلنتاج والتحسني يف نوعية السلع : التنافسية السياحية على أ�اعرفت  ، منظمة السياحة العاملية

وإمكانيات تتفوق  ثروةقدرة الدولة على توليد كما تعرف أيضا ب. واخلدمات مبا يرضي أذواق املستهلكني

التصنيع مع عملية ) الطبيعية املوارد( من خالل دمج األصول ، سواق العاملية�ا على منافسيها يف األ

 .)2008جليلي، عبد العظيم، و خضر، ( قتصاديةإها إىل نتائج لومن مث حتوي ، )كالبنية التحتية(

 للتنمية واإلدارة بأ�ا تعظيم الدويل املعهد ملنهجية وفقا الكلي السياحة قطاع مستوى على التنافسية وتعرف 

 جذب -: )2010حبيب و شعبان، (خالل من والسفر السياحة قطاع يف اإلنتاجية ومستوى املضافة القيمة

عدد   يف البلد وتسويق إخرتاق - السياح؛  وعودة وصول عمليات كفاءة  - السياحة؛ إقتصاد يف اإلستثمار

 عايل مستوى ذات سياحية خدمات تقدمي -تنافسية؛  ميزة إىل النسبية امليزة وحتويل العامل دول من كبري

  .العوملة متطلبات مع تتماشى واجلودة التقنية من

أربعة هناك  ، من خالل إطالعنا على خمتلف التعاريف واليت مل يتسع لنا الوقت كتابتها كلها

إمكانية توفري جتربة  - املوارد؛  ختصيصالقدرة على  -:وهي مكونات تشكل مًعا القدرة التنافسية السياحية

 .والقدرة على حتسني نوعية احلياة - القدرة على األداء املتفوق؛ - ؛ال تنسى للسياح

اليت تؤدي إىل ) التكنولوجيامثل البنية التحتية واألفراد و (قدرة التنافسية للسياحة �تم بالعوامل ال، مبعىن آخر

 .هذه اإلمكانات إىل إجناز ومع حتقيق اإلجناز املستدام حتويلمع عملية  ، طويلة املدى إمكانات

 :قياس تنافسية السفر والسياحة.  2.2

يف  قطاعهذا القتصادية اليت ميثلها بني القوة اإلكمؤشر ي ياحةوالسفر إنطالقا من أمهية تنافسية الس

والكائن بدايفوس  1971اإلقتصادي العاملي الذي تأسس سنة  املنتدىعكف  ، الواحد والعشرونقرن ال

وكل سنتني تقريرا عامليا لتنافسية السفر والسياحة حيث يعترب  2007بإصدار منذ ) سويسرا(جبنيف 
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هذا للدول يف  مقياسا حقيقيا للتصنيف الدويل واإلقليمي يف هذا ا�ال عن طريق تقييم القدرات التنافسية

  .السفر والسياحةتنافسية القطاع وفقا ملؤشر 

 يتغط ، )2017، 2015، 2013،  2011 ، 2009 ، 2008 ، 2007(بعد سبع طبعات لسنوات 

٪ 98متثل تقريبا  اقتصادً  140تنافسية  2019سبتمرب  04الصادرة ب تقرير هذا المن الثامنة الطبعة 

قيس جمموعة من العوامل والسياسات اليت تتيح التنمية تو  لسياحةوا للسفر الناتج احمللي اإلمجايل العاملي من

 & World Travel)واليت بدورها تساهم يف تطوير وتنافسية البلد ، املستدامة لقطاع السفر والسياحة

Tourism Council, 2019, p. vii) .سرتاتيجية لصانعي السياسات إهذا التقرير كأداة مرجعية  تربيع

أن أنظمة وضمان  السياحة والسفر والشركات والقطاعات التكميلية لدفع عجلة التطور املستقبلي لقطاع

من خالل توفري رؤية فريدة حول نقاط وذلك  ، تليب متطلبات القرن احلادي والعشرينسالسفر والنقل 

 .قدرته التنافسيةقتصاد لتعزيز إ أو يف كل بلد القوة وجماالت التطوير

كن التنمية العوامل والسياسات اليت مت جمموعة منالسياحة ر و سفالمؤشر تنافسية يقيس وعليه 

فهو يرتب ويصنف البلدان إقليميا  ، املستدامة هلذا القطاع الذي بدوره يساهم يف تطوير وتنافسية البلد

 ويهدف. وعامليا على حسب قدر�ا التنافسية يف هذا ا�ال بقياس أدائها ضمن مكونات هاته الصناعة

 تطوير على احملفزة والسياسات العوامل تسمح بقياس وشاملة واضحة إسرتاتيجية أداة توفري إىل املؤشر هذا

  .الدول خمتلف يف والسفر السياحة قطاع

ا�لس العاملي  ، لسياحةاملنظمة العاملية لمثل عدة شركاء يف بياناته إىل مصادر  يستند املؤشر

ونتائج  ، نتائج استطالعات الرأي ، خرباء السفر والسياحة ، اإلحتاد الدويل للطريان ، للسفر والسياحة

ؤسسات شريكة تعمل يف املنتدى االقتصادي العاملي بالتعاون مع شبكة م جيريهامسوحات سنوية شاملة 

  بيانات إحصائيةاملؤشر هي  جمموعة بيانات) 2/3(ثلثا .وغريهم من الشركاء حتواها التقريرإالبلدان اليت 

يعتمد على بيانات املسح من هو بيانات نوعية ) 1/3(بينما الثلث الباقي ، الدوليةمن املنظمات  كمية

ذات والذي يستخدم لقياس املفاهيم  ، العاملي يقتصادستطالع الرأي التنفيذي السنوي للمنتدى اإلإ

  .ال تتوفر إحصائيات لعدد كاٍف من البلدانو طبيعة نوعية أو اليت ميكن مقارنتها دولياً 
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 :مؤشر تنافسية السفر والسياحة تركيبة. 3.2

مؤشر السفر والسياحة الصادر يف كل التقارير ليست ثابتة بل عرفت عدة تعديالت  تركيبة

مؤشرات فرعية  ثالثة على املؤشر ترتكز كانت منهجية 2013 غاية إىل 2007 فمن سنة ، وتغيريات

 شهدت حني يف ، متغري 79أو مؤشرات فردية بلغت  املتغريات ركيزة تضمنت العديد من14 يندرج حتتها

املؤشر  يتكون 2019وعليه يف تقرير ، يف املنهجية جوهرية تغيريات 2019و 2017 ، 2015تقارير

 حتديد ألجل على خمتلف الركائز نيمؤشرًا فرديًا موزع 90ركيزة و 14 ، مؤشرات فرعية)04(من أربعة 

 ,World Economic Forum)يوضح تركيبة املؤشر 01رقم  الشكلو والسفر  السياحة قطاع تنافسية

2019, p. ix): 

  تنافسية السفر والسياحةتركيبة مؤشر : 01الشكل رقم 

  
  .World Economic Forum, 2019, p. ix:على باإلعتمادمن إعداد الباحثني  :المصدر
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  دوليا وعربيا ، السفر والسياحة إقليميا تنافسيةتقييم .3

مؤشر السفر والسياحة يرتب ويصنف الدول واألقاليم وفق البيانات الكمية والنوعية هلا على أساس 

ويف هذا احملور  ).األفضل( 7و) األسوأ( 1حيث ميثل  7إىل  1درجات من سلم مقياس مكون من 

  .إقليميا وعربيا ، سنتطرق إىل تقييم تنافسية السفر والسياحة دوليا

  :2019العالمي للدول وفق مؤشر السفر والسياحة التصنيف تقييم .1.3

م سِ هذا العدد قُ  ، )01أنظر امللحق رقم (دولة  140للسفر والسياحة  2019صنف تقرير 

 املئوية بالنسبة جمموعات 3حسب جودة األداء يف مجيع ركائز مؤشر تنافسية السفر والسياحة إىل 

  :(World Economic Forum, 2019, pp. 7-9)هي

ذات أداء متوسط أعلى  ٪ 25تنقسم إىل ( متوسطة األداء٪ 50 جمموعة -؛ األعلى أداء٪ 25جمموعة  -

األداء يبني  02الشكل رقم  .منخفظة األداء٪ 25وأخريا جمموعة - ؛ )ذات أداء مستوسط أدىن ٪ 25و

  .التصنيف منخفضةو ) املتوسط األعلى واألدين(ومتوسطةالعاملي للركائز املكونة للمؤشر عند الدول أحسن 

  نظرة عامة حول األداء العالمي لركائز مؤشر السفر والسياحة: 02الشكل رقم 

 
  World Economic Forum, 2019, p.08:من إعداد الباحثني باإلعتماد على :المصدر



 تنافسية الدول في صناعة السياحة وفق مؤشر تنافسية السفر والسياحةتقييم :   عنوان المقال

371 

 لعديد ل اجليد داءاألهو مدى  الدول األخرىما يفصل هذا الربع عن :٪25على األ مجموعةال

تنافسية  ماعدامجيع الركائز  هذا األداء يفوق املتوسط العاملي بشكل كبري يف ، الركائزمن أعضائه يف مجيع 

ذات أعلى تصنيف يف تنافسية السفر  لدولة األوائ 35تعطينا دولة  140من  ٪25أعلى  هاته. األسعار

 جمموعمن ٪ 70من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي يف السفر والسياحة وما يقرب ٪ 84متثل  ، والسياحة

 ، دول ذات أعلى دخل 06من حيث مستوى الدخل يتواجد يف هاته ا�موعة .السياح الوافدين دوليا

 04 ، دول من آسيا واحمليط اهلادي 10 ، دولة من أوروبا 20ومن حيث املناطق اجلغرافية يتواجد منها 

  .هي اإلمارات العربية املتحدة الشرق األوسط ومشال إفريقياودولة واحدة من  األمريكيتنيدول من 

 أعمالقتصادات املتقدمة يف الربع األعلى يعين أن هذه ا�موعة تتميز ببيئات إن الرتكيز العايل لإل

كما أ�ا ،  تصاالتت واإلستعداد عايل لتكنولوجيا املعلوماإوظروف أمان جيدة ورعاية صحية و  ، قوية

فإن أعظم مزاياها تأيت من بنية  ، ذلكومع . ستقبال الزوار الدوليني من الدول األخرىإنفتاًحا على إأكثر 

٪ من مواقع  60قتصاديات يف هذه ا�موعة ما يقرب من متتلك اإل إذ حتتية متطورة وموارد طبيعية وثقافية

  .جتماعات اجلمعيات الدوليةإ٪ من  75الرتاث الثقايف العاملي التابعة لليونسكو وتستضيف أكثر من 

إذ تربز يف  ، كذلك نالحظ متيز هاته ا�موعة بأعلى تصنيف يف ركيزة املوارد الثقافية وسفر رجال األعمال

هي ليست ذات دخل مرتفع ولكنها ) الربازيل واهلند ، تايالندا ، ماليزيا ، املكسيك ، الصني(هذا دول 

من املوارد الطبيعية والثقافية دولة األعلى ترتيب من خالل متتعها مبزيج  35حتتل املراتب األوىل ضمن 

  .الغنية والقدرة التنافسية القوية لألسعار

من  29زاد  ، ومع ذلك  ، أبطأ من ا�موعات األخرىمبعدل يف األداء كان حتسن الربع األعلى 

وكانت هذه الزيادات يف معظمها بسبب . 2017اقتصادا يف القدرة التنافسية منذ عام  35أكرب 

والظروف املواتية والبنية التحتية للنقل اجلوي وكذلك املكاسب السفر والسياحة التحسينات يف سياسة 

االقتصادات الثالثة األكثر حتسًنا يف هذا الربع . ا املعلومات واالتصاالتاملعتدلة يف االستعداد لتكنولوجي

  ). 21إىل  31من (والدمنارك  ، )16إىل  19من ( ، كوريا)34إىل  40من (هي اهلند 
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مما ساعدها على أن تصبح  ، اإلمجالية املؤشرأظهرت اهلند أكرب نسبة مئوية من التحسن يف درجة 

وبصرف النظر عن التصنيف العايل . دولة 35أعلى  ضمنط األدىن الوحيدة الدولة ذات الدخل املتوس

حسنت اهلند أيًضا بشكل كبري بيئة  ، لألسعاراملذكور أعاله ألصوهلا الطبيعية والثقافية والقدرة التنافسية 

 ، ) 69إىل  79من ( ياسات والظروف املواتية للسياحة واألسفاروس ، ) 39إىل  89من (األعمال 

إىل  112من (واالستعداد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ، ) 55إىل  58من (نية التحتية والب

٪ هي الوحيدة اليت قامت بتحسني  25كانت أعلى   ، من بني مجيع الفئات الرباعية األخرى). 105

يات والوال) 53إىل  92من (الصني مع اهلند حتسنت مكانة  ، متوسط أدائها على ركيزة بيئة األعمال

  .أكرب نسبة مئوية) 4إىل  16من (املتحدة 

 وهي، تغيريدون  ، تسجيًال  قتصاداتإ10أفضل  ال تزال، يف هاته ا�موعة ذات األعلى أداء

اململكة  ؛الواليات املتحدة؛ اليابان؛ أملانيا؛ فرنسا؛ إسبانيا :درجات املؤشرتنازيل حسب ال العاملي رتتيبالب

 ، )6إىل  5من ( 2017فقدت اململكة املتحدة مركزها منذ عام . كندا وسويسرا؛إيطاليا؛ أسرتاليا؛املتحدة

  ).5إىل  6من (املتحدة حيث حتولت ماكنها الواليات 

ثالثة  إعتمادا علىعامليا  هاترتيب 01اجلدول رقم خلصنا يف  ادول تصنيف 10وألمهية هاته أحسن 

وسبب إختيار هاته ثالثة  2019و 2017 ، 2015طبعات ملؤشر تنافسية السفر والسياحة وهي 

  :2015َلسنة  طبعات املتتالية أل�ا تتضمن نفس منهجية وتركيبة املؤشر اليت ختتلف عن الطبعات السابقة
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  تصنيف أفضل عشرة دول عالميا حسب مؤشر تنافسية السفر والسياحة: 01جدول رقم 

  
  2019و 2017 ، 2015تقارير تنافسية السفر والسياحة لسنوات  من إعداد الباحثني بإستخدام :المصدر

وتلتها  2015جاءت إسبانيا األوىل عامليا يف مؤشر السفر والسياحة وحافظت على مكانتها منذ 

 02قم ر جلدول وا ، أدائها جيد يف مجيع ركائز ما عدا تنافسية األسعار هاته الدول الثالث ، فرنسا وأملانيا

  .2019العشرة الدول األعلى تصنيف يف كل ركائز املؤشر لسنة يبني أداء 

  2019أداء الدول العشرة األعلى تصنيف في ركائز مؤشر تنافسية السفر والسياحة : 02جدول رقم 

  
  World Economic Forum, 2019على  باإلعتماد من إعداد الباحثني :المصدر
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 إىل  36الرتبة (أي من  ٪ الوسط50يف  جعل هاته ا�موعة ترتبما:٪ 50المجموعة الوسطى

تتكون البلدان . التباين واإلرتفاعهو أن الفرق يف درجات أداء الركائز مقابل أعلى جمموعة يبدأ يف ) 105

خمتارة من  وجمموعة ، السياحةقتصادات األسواق الناشئة تطورت يف صناعة إهنا من العديد من 

وًما إىل املوارد الطبيعية والثقافية اجلذابة اليت متتلكها أبرز الدول قتصادات األكثر تقدمًا اليت تفتقر عماإل

فإن أداء  ، قتصاديات األقل نضًجا يف هاته ا�موعةكبري من اإل مع وجود متركز. املصنفة األعلى عامليا

ستعداد هاته ا�موعة الوسطى تقدم درجات أقل لبيئة األعمال واملوارد البشرية وسوق العمل واإل

. ستثمارات يف السفر والسياحةمما خيلق املزيد من العقبات أمام اإل ، لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

نفتاح يف اإلقتصادات املتوسطة التصنيف اإلتخلف ت ، ا٪ األعلى تصنيف25مقارنًة بـ و ، ذلكباإلضافة إىل 

 .درة التنافسية لألسعارالق يف وحتسنت، البىن التحتية واملوارد الطبيعية والثقافية ، دويل

 حققت أكرب حتسن يف القدرة التنافسيةأ�ا ٪ املتوسطة 50نسبة ل املؤشريتضح من خالل نتائج         

 36من (املرتب األعلى األوسط  أي الربعاملتوسطة األداء  قتصاداتاإل ٪ من25تتمتع . للسياحة والسفر

. اجلوية واألرضية والسياحية والقدرة التنافسية لألسعاربأعلى معدالت التحسن يف البنية التحتية ) 70إىل 

 مكبحةهي  ولكن ، قتصاديات اليت لديها موارد طبيعية وثقافية غنيةالعديد من اإل تشمل هذه ا�موعة

 ، املثالعلى سبيل . أو املخاوف األمنية أو السياسة أو القضايا اهليكلية ، بسبب البنية التحتية املتخلفة

تصنيًفا يف الدليل الفرعي للموارد  20فريقيا وإندونيسيا وكولومبيا أعلى إأحرزت األرجنتني وبريو وجنوب 

  .يف التصنيف الفرعي للبيئة التمكينية 69لكن مل حتصل أي منها على املرتبة  ، والثقافيةالطبيعية 

، 70و 36بني  ترتيبها رتاوحياليت ذات التصنيف املتوسط األعلى و  35قتصاديات الـ من بني اإل      

 ، )65إىل  من74(مصر . من قدر�ا التنافسية اإلمجالية يف جمايل العلم والتكنولوجيامنها  29 حسنت

أقوى زيادة يف هي الدول اليت حققت ) 56إىل  68من (ورومانيا ) 67إىل  72من (واجلبل األسود 

هو املتوسط األعلى كان هذا الربع   ، سابًقاكما لوحظ . حيث حتسنت يف معظم الركائز ، املؤشردرجات 

حتسنت بولندا أكثر من غريها يف البنية التحتية للنقل إذ  التحتية البىنكل الذي فاق بقية العامل بتعزيز  

إىل  51من ( نائيةيملاو البنية التحتية األرضية وحققت قربص أفضل منو على  ، )56إىل  70من (اجلوي 
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إىل  70من (البنية التحتية للخدمات السياحية  التحسن يف سبة مئوية يفوجورجيا لديها أكرب ن) 32

41 .(  

 71 من حتلت املرتبةإتلك البلدان اليت  جمموعة املتوسط األدىن هي ٪ أي25للربع الثاين بالنسبة        

 ، )83إىل  95من (صربيا  املؤشر هي التحسن األكثر أمهية يف درجات الدول اليت عرفت، 105إىل 

  ).78إىل  88من (وأوكرانيا  ، )86إىل  98من (وألبانيا 

 قتصادات منخفضة إيتكون اجلزء السفلي الرباعي يف الغالب من :٪25المجموعة األدنى

خنفاض مستويات التنمية إ. فريقيا جنوب الصحراءإمنها من  26يأيت  ، الدخل ومتوسطة الدخل

درجات األدىن حتتل  35فإن الدول الـ . لسفر والسياحةل قتصادية ترتجم إىل ظروف تنافسية سيئة للغايةاإل

ستعداد لتكنولوجيا نفتاح الدويل واإلواإل الكليةال سيما البنية التحتية  -أقل ملحوظة يف معظم الركائز 

حترز الدول يف هذه ا�موعة أقل من املتوسط يف املوارد الطبيعية . تصاالت والصحة والنظافةاملعلومات واإل

فقط من إمجايل الناتج احمللي ٪1.8قتصادات اخلمسة والثالثون األدىن متثل اإل ، لذلكونتيجة . فيةوالثقا

  .من السياح الوافدين ٪ 2.5لقطاع النقل واإلمداد و عامليال

 اتقتصاديات هذا الربع أظهرت حتسنا يف سياسإإال أن  ، إخنفاض درجات تنافسيهاعلى الرغم من 

 ، تصاالتستعداد لتكنولوجيا املعلومات واإلواإل ، والسالمة واألمنللسياحة والسفر والظروف املواتية 

نفتاح الدويل والذي من املرجح أن يؤدي إىل يف اإل كبري  حتسن عرفوا كذلك، والبنية التحتية اجلوية والربية

خنفاض يف متطلبات احلصول على إقتصادات العشرة اليت أظهرت أكرب أربعة من اإل. ندماجمزيد من اإل

  .فريقيا جنوب الصحراءإالتأشرية يف الرتتيب العام هي يف 

  :2019تقييم تنافسية األقاليم الجغرافية حسب مؤشر السفر والسياحة . 2.3

أوروبا : م على التوايلأقاليم ه) 05(سندرس هنا مستوى أداء وتنافسية السفر والسياحة خلمسة 

؛ إفرقيا جنوب الشرق األوسط ومشال إفريقيااهلادئ؛ األمريكيتان؛ يط آسيا واحملوأوراسيا؛ 

  : (World Economic Forum, 2019, p. viii)الصحراء

 10فهي حتتضن  ، تبقي هي املنطقة األكثر تنافسية يف جمال السفر والسياحة :أوروبا وأوراسيا 

 ، 2015عامليا منذ ) 1(إسبانيا : إقتصاديات األكثر تنافسية اليت سجلت أعلى درجات يف املؤشر وهي

إيطاليا  ، 2019عامليا سنة ) 6(بريطانيا  ، 2015عامليا منذ) 3(أملانيا  ، 2015عامليا منذ ) 2(فرنسا 
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سنة ) 12(الربتغال  ، 2019سنة ) 11(النمسا  ، 2019سنة ) 10(سويسرا  ، 2015منذ ) 8(

ما مييز هاته املنطقة حسب الركائز .  2019سنة ) 20(نرويج   ، 2019سنة ) 15(هولندا  ، 2019

املينائية  ، التحتية األرضية ةالتحتية وباألخص البني ويف أحدث البىن عامليا فهي تعد الرائدة يف املوارد الثقافية

وبالرغم من . أيضا تتمتع بأحسن بيئة مواتية عامليا ألوليات السياحة والسفر نطقةهاته امل. والسياحية

مع أكرب متوسط حتسن ناتج عن قدرة تنافسية  ، 2007تفوقها كانت املنطقة األكثر حتسنا منذ عام 

روبا بينما تظل أو . تصاالتتكنولوجيا املعلومات واإلل ستعداداإلألسعار والبنية التحتية للنقل اجلوي و ا

البلقان وأوروبا الشرقية ومناطق دون يف حني أظهرت  ، التنافس يف املنطقة مركزالغربية واجلنوبية والشمالية 

 . مؤشر تنافسية السفر والسياحةأوراسيا أعلى متوسط منو يف درجة يف  اإلقليمية

 السفر تعد منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ثاين أكثر املناطق تنافسية من حيث : آسيا والمحيط الهادئ

 2017و 2019عامليا سنة ) 04( الرابعةاملصنفة اليابان  منطقة تتصدر ة اإلمجاليةيف الدرج. والسياحة

عامليا لسنة ) 14(عامليا واهلونج كونغ ) 13(تليها الصني  مث ، 2015لسنة  09واليت قفزت من املرتبة 

تتميز املنطقة بأفضل . أكرب حتسن) 2019عامليا سنة  120املصنفة (بينما حققت بنغالديش  ، 2019

سفر ملوارد الثقافية و يف الركيزتني اأداء إقليمي  فضلمبا يف ذلك أ ، مزيج من املوارد الطبيعية والثقافية

ثر إثارة لإلعجاب يف العامل بنية حتتية للنقل اجلوي األكمنطقة آسيا واحمليط اهلادي تكتسب . األعمال

أكرب واليت شهدت فيهم  السياحية خلدماتاملينائية وبنية ا ، وتستثمر بوضوح يف البنية التحتية األرضية

ال يزال شرق آسيا واحمليط اهلادئ هو املنطقة دون اإلقليمية األكثر تنافسية يف منطقة آسيا . حتسن إقليمي

 .2017يف حني أن جنوب آسيا هي األكثر حتسًنا منذ عام  ، واحمليط اهلادئ

 حتفاظ إمع  ، يف مؤشر السفر والسياحةهي املنطقة الثالثة اليت حصلت على أعلى درجة  :تانياألمريك

مث تليها   يف املنطقة قتصاد األعلى ترتيباإك مبكانتها) 2019اخلامسة عامليا سنة  املصنفة(الواليات املتحدة

غالًبا  .90إىل  99بة التاسعة عامليا؛ بينما سجلت بوليفيا التحسن األكرب إذ قفزت من الرتبة كندا يف الرت

لكن غالًبا ما تواجهه درجات  ، السياحةطبيعية لتوليد أصوهلا الما تعتمد البلدان يف األمريكتني على 

تعاين املنطقة من أدىن متوسط درجات لبيئة  ، على وجه اخلصوص. منخفضة يف البيئات التمكينية

تان يحتسنت األمريك. ويعود السبب األخري يف الغالب إىل معدالت اجلرمية ، واألمناألعمال والسالمة 

حيث كانت  ، لألسعارتصاالت والقدرة التنافسية ستعداد لتكنولوجيا املعلومات واإلأكثر من حيث اإل

 .ملؤشر تنافسية السفر والسياحةمجايل اإلو نمالرائدة يف الأمريكا اجلنوبية 
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 مؤشر ثالث أفضل حتسن يف متوسط درجات حتصلت هاته املنطقة على  :الشرق األوسط وشمال إفريقيا

قتصاد اإلقليمي هي اإل) عامليا 33(اإلمارات العربية املتحدة . 2017منذ عام  تنافسية السفر والسياحة

هي األكثر حتسًنا ) عامليا 65(أن مصر  يف حني ، إقتصاد حسن٪أ25 ليصبح ضمنالوحيد الذي صعد 

نتائج جيدة يف متكني البيئة ) 57(حترز دول اخلليج العريب األكثر تطورًا وإسرائيل . ة السابقةمنذ الطبع

تتمتع  ، عامبشكل . يف حني أن مشال إفريقيا أفضل يف املوارد الطبيعية والثقافية ، التحتيةوركائز البنية 

نفتاح لكنها تواجه حتديات تتعلق بالسالمة واألمن املتصلني باإلرهاب واإل ، للغايةة بأسعار تنافسية املنطق

 .ملوارد الطبيعية والثقافيةا ركيزةخنفاض املنطقة يف إقد تكون هذه جمرد بعض األسباب الكامنة وراء . الدويل

 العاملي للنمو يف إيرادات السياحة فريقيا جنوب الصحراء على املتوسط إتفوقت :إفرقيا جنوب الصحراء

لتحتل صدارة ) 61(العام املاضي على جنوب إفريقيا ) 54املرتبة (تفوق دولة موريشيوس ب، والوافدين

ال تزال  ، نظرًا الخنفاض مستويات التنمية االقتصادية تارخيياً . املنطقة ة دول ذات أحسن تصنيف يفقائم

. ةوالتجاري ةالثقافي للرحالتافة والبنية التحتية العامة والبيع الفعال يف الصحة والنظ حتدياتاملنطقة تواجه 

 ، إمكانات هائلة غري مستغلة للسياحة الطبيعيةبفريقيا جنوب الصحراء إ زخرت ، ذلكومع  ، مقابل هذايف 

التحسينات يف  أكربجاءت بعض . ستثمارستخدامها بشكل أفضل مع املزيد من التطوير واإلإواليت ميكن 

ستعداد لتكنولوجيا املعلومات مبا يف ذلك اإل ، تقليديًا كانت يف جماالت اليت هي متخلفة فيهااملنطقة  

أكرب منو يف ) 124إىل  128(حققت ليسوتو . نفتاح الدويل والقدرة التنافسية السعريةواإل تصاالتواإل

فريقيا هو الذي أحدث إتصادات غرب قإكان متوسط النمو يف   ، ذلكومع  ؛2017منذ عام  درجاتال

 .التحسن دون اإلقليمي

  2019تقييم تنافسية الدول العربية حسب مؤشر السفر والسياحة .3.3

إرتأينا أن نسلط  ، بعد أن قيمنا وحللنا التصنيف الدويل واإلقليمي يف تنافسية السفر والسياحة  

  .الضوء على مكانة الدول العربية ملعرفة ترتيببها وأدائها وفقا هلذا املؤشر
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  2019تصنيف الدول العربية في مؤشر السفر والسياحة : 03الجدول رقم 

 الدولة الترتيب عربيا الترتيب عالميا

 العربية المتحدة ماراتاإل 1 33

 قطر 2 51

 عمان 3 58

 البحرين 4 64

 مصر 5 65

 المغرب 6 66

 السعودية 7 69

 ردناأل 8 84

 تونس 9 85

 الكويت 10 96

 لبنان 11 100

 الجزائر 12 116

 اليمن 13 140

  (World Economic Forum, 2019, p. xiii)من إعداد الباحثني باإلعتماد على:المصدر

 ، ايف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيعربيا و  تصنيفال تزال اإلمارات العربية املتحدة صاحبة أعلى 

حيث حصلت على  ، )17(تتمتع الدولة بأفضل بيئة متكينية يف املنطقة . عاملياً  33حيث حتتل املرتبة 

تتمتع . ادئ وأمريكا الشماليةأعلى الدرجات هلذا املؤشر الفرعي ألي بلد خارج أوروبا وآسيا واحمليط اهل

) 26(وسوق املوارد البشرية والعمل  ، )09املرتبة (دولة اإلمارات العربية املتحدة ببيئة أعمال جيدة للغاية 

 15من (وتكتسب زمخًا على جاهزية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ، )7(وشروط السالمة واألمن 

فإن أكرب ميزة  ، ذلكومع . السفر والسياحةتثمار والنمو يف سوبالتايل لديها ظروف مواتية لإل).04إىل 

 13اليت حتتل املرتبة  ، يف دولة اإلمارات العربية املتحدة على املنافسة اإلقليمية املتوسطة هي بنيتها التحتية

بالتحول إىل  ، احلكوميستثمار وبيئة العمل القوية واإل ، وآسيامسح املوقع املركزي للبلد بني أوروبا . عاملياً 
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. مع رابع أعلى درجة ركيزة يف البنية التحتية للنقل اجلوي يف التصنيف العاملي ، للطريانمركز عاملي رئيسي 

وبنية حتتية حمسنة للخدمات ) 9(واملوانئ ) 9(تفتخر دولة اإلمارات العربية املتحدة بطرق عالية اجلودة 

جتتذب اإلمارات العربية املتحدة املسافرين  ، لنقلواكمحور إقليمي لألعمال ). 22إىل  27(السياحية 

  ).41(جتماعات اجلمعيات الدولية إوتشجع  ، األعمالمن رجال 

يف عدة ركائز ما عدا النظافة والصحة واملوارد  عامليا والثانية عربيا بدرجات جيدة 51تتمتع قطر املرتبة 

زال هلا العمل الكثري لتحسني  ول العربية الأما بقية الد. 1.8الطبيعة حتصل فيها على درجة ضعيفة هي 

 .من آدائها يف أغلب ركائز  املؤشر

 

  

  :خاتمة .4

بعيدة عن حتقيق الدرجة املثلى يف تنافسية السفر من خالل دراستنا إتضح لنا أن الدول ال زالت 

 عدد السياحرتفاع إ هووالسياحة إمجاليا ويف مجيع ركائز اليت تقوم عليها وكذلك أمامها حتدي كبري 

عرب جمموعة واسعة من خمتلف  ، حتسن مستمر يف مجيع ا�االت بالرغم أن هناك ، الوافدين عامليا

) أ( ألربعةتعود القدرة التنافسية احملسنة أساًسا إىل أداء الركائز ا.  اإلقتصادات وشرائح الدخل واملناطق

القدرة ) ج(تصاالت؛ تكنولوجيا املعلومات واإل) ب(البنية التحتية للنقل اجلوي املعززة وهي أهم الركائز؛ 

التحسينات ال يزال هناك عدد من  هاته على الرغم منو . اإلنفتاح الدويل) د(التنافسية السعرية؛ 

وهلذا هناك حاجة إىل مزيدا  ، قد املقبلالتحديات لصناعة السياحة والسفر بالنظر إىل منومها املتوقع يف الع

من اإلستثمار يف البنية التحتية من أجل بناء القدرات إلستقبال املزيد من الزوار مع تلبية إحتياجا�م 

نسب أكرب من املسافرين توافد عليها االقتصادات الناشئة بإسهام من النتائج أيضا الحظنا  .بشكل كايف

  .قدرة تنافسية أكرب يف السفر والسياحة رتهقد أظمتزايد كوجهات  وأصبحت مرغوبة بشكل ، عامليا

أو خطر على التطوير املستمر إن السياحة هي سالح ذو حدين هي يف نفس الوقت حمرك للنمو 

اليت  ستيعابية للسياحةالقدرة اإل إذ جيب األخذ بعني اإلعتبار .للصناعة إذا مل تتم إدار�ا بشكل صحيح

احلد األقصى لعدد األشخاص الذين قد يزورون مقصًدا سياحًيا عاملية للسياحة على أ�ا تعرفها املنظمة ال
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جتماعية والثقافية وتراجع غري مقبول واإل قتصاديةدون التسبب يف تدمري البيئة املادية واإل ، يف نفس الوقت

لتصوير التأثري من طرف الدول وهي وهلذا أصبح اإلنشغال بالسياحة املفرطة  ،يف اجلودة من رضا الزوار

الذي  زدحاموغالًبا ما تكون نتيجة اإل ، وسكا�ا وزوارها على حد سواء ، السليب للسياحة على وجهة ما

  .لوجهة ما ستيعابيةجتاوز قدرة السياحة اإلأو  ، بسبب سوء إدارة السياحة يكون
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Introduction  

Tourism is one of the most important strategic industries of the 
modern economy. Tourism and economic indicators that characterize its 
impact on international economies thus contribute to economic 
development and the creation of a sustainable economy. According to the 
latest report of the World Travel and Tourism Council (WTTC) published 
in March 2019, the tourism sector recorded a sustainable growth in 2018 of 
3.9%, a rate considered higher than the rate of global economic growth 
estimated at 3.2 % for the eighth consecutive year. 

Tourism is also considered among the most important growing 
industries in the world due to the growing number of tourists each year: 
Number of tourists during 1980 was less than 278 million it grew to 1.4 
billion tourists in 2018 .The importance of tourism stems from its effective 
contribution to the increase in national income due to the increase of 
revenues generated by incoming international tourism. International tourism 
has reached 1.34 trillion dollars in 2017 at global level (UNWTO, 2018, 
p2). 

The instability of current international environmental variables has 
imposed economic, legal, cultural and environmental challenges. Other 
recent developments have strongly influenced the tourism industry's 
dynamism in terms of orientation, and requirements Forms of tourism have 
become more adaptable due to current transformations. 
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This his conference come in an important time to highlighte scientific 
research and studies of the tourism industry and its importance, to provide 
studies modern approaches and experiences and to make recommendations 
that can contribute to the achievement of economic development and 
sustainable tourism. 

  

Congress objectives  

The Congress aims to achieve a number of goals:  

 Highlight modern trends and patterns in the Arab and international 
tourism industry; 

 Estimate the function of tourism demand and supply and identify its 
determinations; 

 Study the reality of the tourism sector in light of sustainable 
development and its challenges; 

 Demonstrate the various financing and development mechanisms of the 
tourism industry; 

 Analysis of international indicators of modern tourism in Arab and 
Islamic countries; 

 Study and take advantage of pilot experiences in the tourism industry; 
 Identify the strengths and weaknesses of the tourism industry in Arab 

and Islamic countries and explore ways to promote them. 
  

Tracks of the Congress 

Track 1: Tourism industry: frameworks and concepts 
 Concepts in the tourism industries: hotels, transport, catering; 
 Types and categories of classical and modern tourism; 
 Tourist attractions; 
 Tourism planning and development; 
 Tourist and hotel investments. 

 

Track 2: Tourism awareness and social responsibility 
 Tourism culture and awareness; 
 Orientation and tour guide; 
 Tourism and hotel education; 
 Responsible tourism and the ethics of tourism work; 
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 Protection of antiquities, documentation of heritage and their investment 
in tourism. 

 

Track 3: Tourism marketing strategies 
 Concepts: Tourism Marketing and Tourism Markets; 
 Tourism marketing mix; 
 Tourism marketing strategies; 
 The behavior of the domestic and foreign tourism consumer; 
 Quality management in the tourism sector. 

  

Track 4: The tourism industry and sustainable tourism 
 Natural tourism and ecotourism; 
 Sustainable Tourism and Sustainable Development; 
 Green tourism and green tourism marketing; 
 Regulatory frameworks and international organizations of sustainable 

tourism. 
 

Track 5: Tourism economics (measurement and statistics) 
 Tourism statistics and indicators; 
 Estimate of the function of tourism demand and supply; 
 Estimation of factors of production for the tourism industry; 
 The economic impact of tourism and tourism multiplier. 

  

Track 6: Modern challenges in the tourism industry 
 Globalization and opening up of tourism; 
 Creativity, innovation and leadership in the development of tourism and 

hospitality; 
 Islamic tourism and halal themed tourism; 
 E-tourism and E-tourism marketing; 
 Tourism security and tourism crisis management. 

 

Track 7: Arab and international models and experiences in the 
tourism industry 

 Cooperation and integration of regional and Arab tourism; 
 International models and successful experiences in the tourism industry; 
 Experiences of large companies and pioneering organizations in the 

tourism sector; 
 International models of successful visions and tourism plans; 
 Public-private partnership in the tourism sector. 
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Les pôles d’Excellence Touristique comme nouveau modèle de 

Développement du Tourisme en Algérie Cas du Pôle d’Excellence 

Touristique de la région Nord Ouest 

 أقطاب التميز السياحي كنموذج جديد للتنمية السياحية في الجزائر 

  حالة القطب المتميز للسياحة في المنطقة الشمالية الغربية

Dr. Harrar Sabéha.1, Dr. Ghomari Malti Souhila2, Dr. Selka Meriem3 
1Laboratoire LARAFIT , Université d’Oran 2 (Algérie), harrar.sabeha@univ-oran2.dz 

2Laboratoire LARMHO, Université de Tlemcen(Algérie), souhila.ghomari@univ-tlemcen.dz  

3
Laboratoire LARMHO, Université de Tlemcen(Algérie),meryemselka@hotmail.com 

PPuubblliisshheedd::0011//0033//22002200  

Abstract: 

Le tourisme est intimement lié au développement, et est considéré comme un  

outil stratégique d’appui au développement territorial. 

En Algérie, ce secteur occupe une place très modeste dans l’économie 

nationale. Il ne contribue que faiblement au PIB (1.7% du PIB) 

contrairement aux pays maghrébins et méditerranéens (5.1%au Maroc, 7.6% 

en Tunisie).  

Le présent papier s’intéresse à la politique de développement touristique en 

Algérie et traite les choix stratégiques du SDAT 2030(Schéma 

d’aménagement touristique)  et plus particulièrement les pôles d’excellence 

touristiques (POT). Notre objectif consiste à identifier les traits de cette 

politique et les effets des POT  sur le développent touristique en Algérie.  

                                           
1 Correspondingauthor: GhomariMaltiSouhila, e-mail:souhila.ghomari@univ-tlemcen.dz 
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  : ملخص

 .اسرتاتيجية لدعم التنمية اإلقليميةترتبط السياحة ارتباطًا وثيًقا بالتنمية ، وتعترب أداة 

فهو يساهم بشكل ضعيف يف . يف اجلزائر ، حيتل هذا القطاع موقعا متواضًعا جًدا يف االقتصاد الوطين

، على عكس البلدان املغاربية واملتوسطية ) ٪ من الناتج احمللي اإلمجايل1.7(الناتج احمللي اإلمجايل 

 ).٪ يف تونس7.6٪ يف املغرب ، 5.1(

 SDATركز هذه الورقة على سياسة التنمية السياحية يف اجلزائر وتتناول اخليارات االسرتاتيجية لـ ت

هدفنا هو حتديد ). POT(وبشكل خاص أقطاب التميز السياحي ) خطة تطوير السياحة( 2030

 .على التنمية السياحية يف اجلزائر POTمالمح هذه السياسة وآثار 

 جلزائر ، التنمية اإلقليمية ، كتلة السياحةالسياحة ، ا: كلمات مفتاحية

 JEL : Z32، L8، R11، R58اتتصنيف
  

1. INTRODUCTION 

Le tourisme est intimement lié au développement, et est considéré 

comme un outil stratégique d’appui au développement territorial. 

Le tourisme est un secteur florissant.  C’est un secteur alternatif qui peut 

contribuer à la diversification économique et au soutien de la croissance par la 

création des emplois et des revenus. 

A l’échelle internationale, le secteur du tourisme est considéré comme 

une activité majeure de l’économie mondiale présentée en tant qu’industrie 

mondiale avec un chiffre d’affaire en 2017 de 1186 milliards d’euro.  
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En Algérie, ce secteur occupe une place très modeste dans l’économie 

nationale. En 2017, Il ne contribue que faiblement au PIB (1.7% du PIB), 

contrairement aux pays maghrébins et méditerranéens (11%au Maroc, 15.1% 

en Tunisie, 7% en France). Le World Economic Forum classe l’Algérie à la 

118e place sur 180 pays dans la compétitivité touristique. La Tunisie occupe 

la 14e place et le Maroc la 16e.  L’Algérie exporte actuellement plus de 

touristes qu’elle n’en reçoit. Le tableau ci-dessous traduit l’évolution des 

entrées et des sorties au frontières. 

Table 1.Evolution des entrées et sorties des touristes en Algérie 

Touristes 2012 2013 2014 2015 

Entrée des touristes en Algérie 981 955 964 153 940 125 1 083 121 

Sortie aux frontières des algériens / / 2 839 104 3 638 140 

Source : Ministère du Tourisme 

Le contexte actuel de la crise et de la baisse des prix de pétrole incite à la 

relance du secteur du tourisme considéré comme étant une ressource 

alternative aux hydrocarbures. En effet,  la  conjoncture nationale joue à la 

faveur du  décollage  effectif  de  l’activité  touristique, et apoussé le 

gouvernement à se doter d’un cadre stratégique de référence et d’une vision 

claire à l’horizon 2030, s’appuyant sur des objectifs chiffrés  et précis. Ceci 

figure dans le« SDAT 2030 » en tant que composante du Schéma National 

d’Aménagement du Territoire -SNAT 2030. 

Le  tourisme  est désormais  une  priorité  nationale  pour  l’Algérie,  il  

occupe  une  position prépondérante  dans  la  stratégie  de  développement  

économique  nationale.  C’est pourquoi, Il est impératif de pousser le 

développement du secteur touristique, sachant que l’Algérie exporte 

actuellement plus de touristes qu’elle n’en reçoit. En 2018 on a reçu 2 

millions de touristes dont 600 000 algériens résident à l’étranger. 
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Dans un tel contexte, la politique du développement touristique a 

adopté à partir de 2008 un nouveau modèle pour la mise en tourisme de 

l’Algérie, il s’agit de la création des  Pôles d’excellence touristiques (POT).  

En dépit de ces efforts, l’Algérie peine à décoller ce secteur. Plusieurs 

contraintes persistent et agissent négativement sur l’évolution du tourisme. 

Au vu des bilans chiffrés, la politique du tourisme en Algérie n’a pas réussi à 

développer un marché touristique et la destination Algérie demeure 

méconnue.  

Le présent papier s’intéresse à la politique de développement touristique 

en Algérie et traite les choix stratégiques du SDAT 2030  et plus 

particulièrement les pôles d’excellence touristiques (POT). Notre objectif 

consiste à identifier les trais de cette politique et les effets des POT  sur le 

développent touristique en Algérie.  

La notion de pôle touristique est employée dès lors qu’on envisage de 

mettre en tourisme un territoire et de lui attribuer le statut de destination 

touristique compétitive.  La politique du développement touristique a adopté 

un nouveau modèle pour la mise en tourisme de l’Algérie, il s’agit de la 

création des  Pôles d’excellence touristiques (POT). Le concept repose sur le 

principe de mise en réseau et en synergie de compétences, de connaissances, 

de métiers autant que de moyens (matériels et financiers) favorisant 

l’innovation et la création de valeur.  

Nous tenterons de répondre à la question suivante : Quels sont les effets 

des POT  sur le développent touristique et territorial  en Algérie?  
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Pour répondre à cette problématique nous organisons notre 

communication en deux parties. La première dresse dans un premier temps 

une revue de littérature relative aux concepts de  mise en tourisme, pôle 

touristique et cluster touristique. Dans un deuxième temps nous démontrons 

la place du tourisme dans la politique nationale de l’aménagement du 

territoire ensuite nous exposons le rôle des pôles touristiques dans le 

développement territorial. 

La deuxième partie porte sur le pôle touristique de la région nord-

ouest, elle retrace la stratégie algérienne en matière de mise en tourisme de 

cette région et les principales actions envisagées pour assurer l’attractivité et le 

rayonnement touristique de cette région. 

2. La place du tourisme dans la politique nationale de l’aménagement 

du territoire 

Les politiques d’aménagement touristique datent de quelques années 

seulement. Ce n’est que durant ces dernières décennies que sont promulguées 

les lois qui les encadrent.  En Algérie, ces politiques ont connu en 1990 un 

tournant radical donnant lieu en 2001 à loi 01-20 de 2001 relative à 

l’aménagement du territoire dans le cadre du développement durable. Les 

dispositions de cette loi définissent les orientations et les instruments 

d’aménagement du territoire de nature à garantir un développement 

harmonieux et durable de l’espace national. 

Le texte insiste sur l’implication des collectivités locales et des citoyens 

en même temps que l’Etat dans  la conduite de la politique d’aménagement.  

Il faut souligner aussi que cette loi a inscrit la problématique 

environnementale et participative et  donne à ce secteur un nouvel élan 

caractérisé par une démarche très moderne intégrant le concept de 
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développement durable arrêté lors du Sommet de la terre à  Rio de Janiro en 

1992.  

Cette nouvelle approche de planification territoriale introduit de 

nouveaux niveaux territoriaux d’intervention comme les régions 

programmes, les métropoles et les villes nouvelles. Elle a adopté également, 

des instruments organisationnels récents répondant à  une organisation 

hiérarchique reflétant un caractère ordonné et un système d’emboitement de 

la décision.    Cette organisation est partagée entre plusieurs outils, allant des 

outils d’orientations stratégiques globaux  comme le SNAT et le SRAT, 

jusqu’aux plans d’occupation du sol POS en passant par les plans 

d'aménagement du territoire de wilaya PAW. La mise en œuvre du SNAT 

privilégie l’utilisation des  schémas directeurs des grandes infrastructures et des 

services collectifs d'intérêt national instaurés par cette même  loi.  

Ce nouveau contexte dans lequel s’inscrit la politique nationale 

d’aménagement du territoire marque le passage d’une conception physique 

de l’aménagement vers une conception mariant le développement durable, la 

bonne gouvernance des territoires et leur mise en attractivité ainsi que la 

recherche d’une certaine équité sociale.  

L’aménagement du territoire au sens moderne s’inscrit dans cette foulée 

émancipatrice ; il est intimement lié au développement local. Le vrai 

aménagement n’est pas une opération bureaucratique collectiviste ni un 

procédés technocratique capitaliste ; il est d’ordre consensuel et doit répondre 

aux potentialités socio-économiques locales régionales, nationales ou 

subcontinentales (Wackermann, 2005).  
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Le volet touristique constitue une composante importante dans la 

politique nationale de l’aménagement du territoire, cette dernière définie  les 

principes et les modalités de la stratégie de développement touristique.   

2.1 L’aménagement touristique: 

La Loi N° 03-01 du 16 Dhou EL Hidja 1423 correspondant au 17 

février 2003 relative au développement durable du tourisme définit 

l’aménagement touristique comme : « Ensemble des travaux de réalisation des 

infrastructures de base pour les espaces et des étendues destinés à accueillir des 

investissements touristiques. Il est matérialisé par des études qui fixent la 

nature des aménagements et la typologie des activités des infrastructures 

projetées » (article 3 de la loi 03-01).  

Cette définition met l’accent sur la nécessité d’intégrer les infrastructures 

de base à leur environnement. Ceci passe par l’intégration des activités 

touristiques dans les instruments d'aménagement du territoire et d'urbanisme 

tout en respectant les dispositions légales et réglementaires relatives à la 

protection du patrimoine culturel et à l'urbanisme.  

L’aménagement touristique s’appuie sur une stratégie visant une 

meilleure diffusion des flux touristiques sur l’ensemble du territoire national. 

L’idée est de soutenir un certain nombre de territoires par la définition des 

pôles touristiques prioritaires. Cette stratégie répond à plusieurs objectifs tel 

que : la concentration des moyens d’intervention publique, 

l’accompagnement des projets de développement dans une logique de 

marchés et/ou dans une logique à vocation sociale, et la constitution des 

zones de développement touristique nouvelles. 

La mise en œuvre de cette politique est décrite dans le document  de 

référence portant sur l’aménagement touristique en Algérie à savoir le 
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SDAT2030. Ce dernier affiche la vision du développement touristique de 

l’Algérie à court, moyen et à long terme.  

La lecture du SDAT traduit d’une part, le riche programme pour la 

mise en tourisme de l’Algérie, et d’autre part la volonté de l’État de valoriser 

le potentiel naturel, culturel et historique du pays afin d’accéder au statut de 

destination d’excellence dans la région euro-méditerranéenne. La vision à 

moyen et long terme du SDAT s’inscrit dans le contexte d’ouverture 

économique et la nécessité de la mise en attractivité des territoires, mais 

également dans le contexte de crise qui touche le secteur des hydrocarbures 

où le tourisme n’est plus un choix mais un impératif. 

3. Le pôle d’excellence  touristique comme option de développement 

touristique en Algérie 

Le succès de la mise en tourisme d’un territoire fait intervenir plusieurs 

outils relevant du domaine du développement territorial et celui de 

l’aménagement touristique. Les acteurs rattachés au processus de valorisation 

de leurs territoires sont appelés à travailler sur leurs ressources socioculturelles 

et environnementales. Celles-ci doivent être identifiées, mise en lumière et 

ensuite rendues accessibles pour les visiteurs d’une manière à augmenter leur 

valeur d’usage. 

Ceci dit, la mise en tourisme d’un territoire repose en grande partie sur 

l’implication des acteurs dans la valorisation et le renforcement de la valeur 

d’usage des caractéristiques naturelles et culturelles des lieux.  

Le tourisme moderne s’inscrit dans ce contexte et est appréhendé sous 

les impératifs de développement durable. De ce fait, le tourisme est considéré 
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comme une activité locale basée sur l’attractivité territoriale et la préservation 

des ressources.  

Comme nous l’avons souligné dans les paragraphes précédents, la 

politique de développement touristique se fonde un nouveau modèle 

reconnu comme modèle par le marché touristique international consistant à 

créer des pôles touristiques d’excellence. Il s’agit de sept pôles touristiques 

 qui seront développés pour garantir une offre multiple et diversifiée 

répondant aux attentes des différents segments de clientèles. Cette démarche 

permettra  de produire un effet de levier facilitant l’irrigation touristique de 

l’intégralité du territoire national. 

3.1 La notion de pôle touristique : 

«Un pôle touristique est un territoire touristique identifié par des 

produits, des sites, des équipements et des projets, défini (à travers une 

thématique ou une image forte, propre à créer des synergies) par son 

accessibilité, son organisation, ses services, son niveau d’attractivité, le 

volume de la fréquentation, sa zone de chalandise et sa capacité à générer et 

diffuser sur le tout le territoire des retombées économiques propices à la 

création d’emplois, l’amélioration du cadre de vie et la préservation de 

l’environnement. Son périmètre, évolutif, se définit en fonction de la densité 

de l’offre et des potentialités du territoire» (Blum, 2006). 

Selon la définition de l’Institut national de la statistique et des études 

économiques en France (INSEE), « un pôle touristique est une aire 

géographique attractive pour le développement du tourisme, reconnue pour 

la richesse de son environnement et de son patrimoine naturel et bâti ». 

Les pôles d’excellence tel que définis par le SDAT sont : « les espaces 

qui offrent un potentiel touristique de qualité de nature à favoriser des 
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implantations  accessibles, facilement et à fort rayonnement ».  

Cette notion novatrice consiste en la mise en réseau et en synergie de 

compétences, de connaissances, de métiers ainsi que de moyens (matériels et 

financiers) favorisant l’innovation et la création de valeur. Il en résulte une 

prospérité qui se propage par effet de levier aux autres activités locales, 

notamment de service et de sous-traitance. 

Du point de vu de l’aménagement, la notion de  pôle touristique 

regroupe plusieurs composantes. En effet, un pôle est composé de villages 

touristiques d’excellences (équipements d’hébergement et de loisirs) et 

d’activités touristiques et de circuits touristiques. Ces éléments constituent les 

pierres angulaires du projet de développement territorial auquel ils répondent. 

Fig.1. : La notion de pôle touristique 

Il est donc évident que cette notion regroupe plusieurs composantes  

 

 

 

 

 

 

 

Source : Construit par nous même 

3.2 Rôle des pôles touristiques dans le développement territorial 

Au milieu des années quatre-vingt-dix, le concept de développement 

territorial commence à remplacer celui de développement local. Apparu dans 
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un contexte de mondialisation et d’ouverture économique très poussée, le 

développement territorial est souvent considéré comme une réponse au 

changement fondamental des conditions du développement. A l’ère de la 

mondialisation et du libre-échange, le territoire est au cœur du 

développement économique, il est nécessaire pour les territoires d’être 

compétitifs en ajustant production et vente sur les  marchés extérieurs. Ce 

modèle considère le territoire comme « construit », Alain RALLET explique 

que « Le développement territorial fait référence à un espace géographique 

qui n’est pas donné mais construit. Construit par l’histoire, une culture et des 

réseaux sociaux qui en dessinent les frontières. Le contenu définit le 

contenant: les frontières du territoire sont les bornes (mouvantes) de réseaux 

socio-économiques. Là où s’éteint le réseau se termine le territoire. 

L’initiative ne vient pas tant d’une instance planificatrice que d’une 

mobilisation des forces internes » (Rallet, 2007). 

Le développement territorial s’appuie sur la gouvernance territoriale qui 

recouvre  les modalités de l’exercice des autorités publiques et ses effets sur le 

nombre, la pertinence et les interactions entre ces échelons territoriaux. En 

effet, l’échelon local  et par élargissement le territoire est désormais considéré 

comme «acteur du développement». Il est devenu une catégorie analytique 

dans la mesure où  il n’est plus appréhendable exclusivement comme un 

support passif d’équipement et d’infrastructures, ou comme de simple 

réceptacle de l’action publique ou privée mais il est   devenu un véritable 

système produisant lui-même son développement.  Partant de ce constat,  les 

acteurs locaux : privés, publics, associatifs sont de plus en plus impliqués dans 

les dynamiques de développement. Ils visent désormais, outre l’allocation 

optimale des ressources,  la valorisation   des  potentiels  spécifiques  des 
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territoires,  c’est-à-dire  les  avantages  relatifs  qui  distinguent  le  territoire  

par  rapport  à  ses concurrents potentiels. 

La mise en tourisme des lieux s’inscrit dans un processus de  

développement territorial. Ce processus est poussé par la mondialisation qui 

suscite la recherche et la valorisation par les territoires de positionnements 

compétitifs et par la création des « pôles d’excellence ». 

Le territoire mis en tourisme obéit à l’objectif de rendre la destination 

visible (du point de vue de la demande) et lisible (du point de vue des parties 

prenantes) (Fabry. N et Zeghni. S 2012). La démarche de la mise en tourisme 

d’un territoire repose sur plusieurs éléments. Dans un premier temps, les 

ressources et les avoirs naturels sont identifiés, ensuite sont réunis les prérequis 

tels des infrastructures dédiées, une bonne accessibilité, des acteurs 

expérimentés, des compétences spécifiques et enfin la visibilité en terme de 

commercialisation et de vente. L’attractivité du territoire résulte donc de 

cette démarche et pourra tirer profit ou non des effets du tourisme. 

La notion de pôle touristique a été introduite dans le SDAT comme 

projet de développement territorial. Ces pôles sont sensés devenir de 

véritables « Vitrines Symboles » de l’émergence d’une Destination 

Touristique d‘Excellence durable, compétitive, innovante, originale, et de 

qualité (SDAT, Livre 3- p 05). 

Les pôles intègrent plusieurs formes de tourismes notamment le 

tourisme balnéaire, le tourisme de ville d’affaires, le tourisme saharien et de 

randonnée (les « SUDS »), le  tourisme de soins, de santé et de bien être et le 

tourisme culturel et le cultuel.  
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4. Mise en tourisme de la région nord-ouest : quels résultats du pôle 

d’excellence de cette région ? 

La loi 01-20 du 12/12/2001, relative à l’aménagement et au 

développement durable du territoire, a prévu 9 Espaces de Programmation 

Territoriale ; dont la région nord-ouest. 

  Celle-ci est composée de 07 wilayates à savoir : Tlemcen, Ain 

Témouchent, Oran, Sidi Bel Abbés, Mostaganem, Mascara et Relizane. 

La  région  nord-ouest  s’étale  sur  une  superficie  de  35737  Km ² ,  

qui représente 1,6% de la superficie de l’Algérie.   Par rapport aux autres 

régions, la région nord-ouest est limitée par le sud par la région des hauts 

plateaux et du coté de l’est par la région centre nord.  Elle occupe une place 

stratégique, avec ses frontières avec le Maroc par l’ouest, et ses limites par la 

méditerranée par le nord qui lui offrent une bande littorale de la wilaya de 

Tlemcen à celle de Mostaganem de 340 kms. 

Selon le RGPH 2008, la population de la région nord-ouest est 

estimée à 5 636 455,  en  augmentation  de  1,06%  entre  les  recensements  

1998  et  2008. 

Le pôle touristique d’excellence Nord-Ouest  dispose d’un parc 

hôtelier  de 269 hôtels  pour une capacité de près de 22000 lits  soit 26 % du 

parc hôtelier  national,  dont 196  d’une capacité  de près de 18.000 lits  se 

situent au niveau des régions du littoral. Toutefois seuls   5.000 lits sur les 

22.000 peuvent répondre aux besoins d’un tourisme de qualité. 

Par ailleurs 112 agences de voyage dont 54 au niveau de la capitale du 

pôle composent le volet des voyagistes et qui pour leur majorité se contentent 

de la billetterie et de l’opération Omra et 13 Offices locaux du Tourisme et 

associations représentent l’aile de promotion du secteur qui reste appelée à 
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faire preuve de plus de professionnalisme. 

L’investissement touristique taille une part importante dans le budget 

alloué au développement de la région. Il est destiné principalement à la 

modernisation et la rénovation des zones balnéaires. Le pôle touristique Nord 

Ouest a plusieurs vocations dont la principale est : le tourisme balnéaire. La 

dominance balnéaire du pôle est due à la longueur du  littoral de la région qui 

s’étendant sur 400 Km de côte.  

Le potentiel de cette région est important, elle comporte 125 plages 

connues par leur beauté naturelle et la diversité de leurs monographies et 

configurations. 

Outre les plages, la région dispose d’un potentiel hydrothermal 

considérable et de nombreux sites à vocation touristique tout le long du 

littoral, mais les infrastructures de thalassothérapie et de balnéothérapie, 

demeurent nettement insuffisantes en plus d’être vétustes.  

 Dans ce sens, 212 projets sont agréés d’une capacité d’accueil de 13.500 lits. 

Par ailleurs le pôle enregistre 147 demandes d’investissement effectives 

prévoyant la création de 22.000 lits soit autant de lits que le parc existant 

susceptibles de renforcer la capacité d’accueil du pôle. 

4.1 Les limites de la gouvernance touristique du pôle : 

La gouvernance touristique constitue un facteur déterminant pour le 

succès et l’efficacité de tel ou tel modèle de tourisme. Elle est considérée 

comme une des conditions de la performance touristique des territoires. Dans 

le cadre des pôles d’excellence touristique, la gouvernance est la clé de leur 

bon fonctionnement. Celle-ci représente un mode de régulation qui permet 



Dr.Sabéha Harrar,  Dr.Souhila Ghomari Malti, Dr.Meriem Selka. 

24 

de mettre en œuvre une politique publique touristique ((Bretilli et al., 2007, 

p 96). Elle concerne les acteurs, leurs relations, les structures et les processus 

de coordination (Marsat&Bonniot, 2009). 

Ces définitions renvoient à la nécessité d’identifier les parties prenantes 

ayant une relation avec la mise en valeur et la gestion de la destination. 

L’implication des acteurs est indispensable dans le processus de la  

gouvernance de la destination pour mettre en place  des politiques et des 

stratégies capables d’assurer le développement de la destination.  

La faiblesse du dispositif de la gouvernance territoriale apparait 

clairement dans la politique du développement touristique de l’Algérie.  

Plusieurs insuffisances de la gouvernance territoriale se font ressentir 

notamment  en matière de prérogatives et de moyens d’intervention. Les 

limites de la gouvernance touristique se manifestent sous plusieurs formes. Sur 

le plan institutionnel, le rôle des organisations du tourisme reste très limité par 

exemple, l’Agence Nationale de Développement Touristique ’’ANDT’’ qui a 

pour mission la mise  en œuvre de la politique touristique et dont la fonction 

principale est la gestion et  l'exploitation rationnelle du foncier touristique, ne 

maitrise pas le foncier et se caractérise par une forte centralisation. Cette 

agence ne dispose que deux annexes se situant à Annaba et Ain Temouchent. 

Au niveau local, les directions du tourisme des wilayas ne jouent pas leur rôle 

de contrôle et d’accompagnement des entrepreneurs dans le domaine 

touristique. Ces directions manquent d’une stratégie adéquate fondée sur la 

spécificité de leurs territoires.  

En absence d’une stratégie définie et d’une visibilité, les acteurs privés 

sont peu impliqués et les relations de coopérations et de partenariat s’installent 

difficilement. D’un autre côté, La politique actuelle se caractérise par la faible 
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participation des citoyens et de la société civile dans la gouvernance 

territoriale.   

Il est à noter que la question de l’investissement touristique représente 

un frein au développement touristique. Les dispositifs et les instruments 

existants avec toutes les facilités qu’ils recèlent notamment en matière d’accès 

au crédit et la garantie de l’investissement ne contribuent efficacement dans la 

relance de l’investissement touristique. C’est pourquoi, il est indispensable de 

mettre à jour les aspects institutionnels et juridiques pour mieux encadrer le 

secteur.    

En plus des contraintes financières notamment l’accès aux crédits 

bancaires et plus particulièrement aux crédits à long terme, le problème du 

foncier présente un autre grand handicape à la relance du tourisme en 

Algérie. 

 

5. CONCLUSION  

La  nouvelle orientation de la politique touristique en Algérie marque 

la prise de conscience de la nécessité de repenser le développement territorial. 

Dans ce contexte, la valorisation touristique fait appel à la diversification des 

modalités d’intervention impliquant aussi bien les acteurs publics que privés. 

Partant de ces considérations, la politique du développement touristique a 

adopté le nouveau modèle de pôles touristiques pour la mise en tourisme de 

l’Algérie. La création de ces  pôles vise à mettre en place des lieux de 

création, d’animation et de gestion d’un pool de  ressources  et  d’actifs  par  

des  acteurs  considérés  comme  des  parties  prenantes.  



Dr.Sabéha Harrar,  Dr.Souhila Ghomari Malti, Dr.Meriem Selka. 

26 

Cette démarche novatrice tire son originalité de l’idée d’ouvrir la 

notion de pôle au secteur du tourisme. Elle est fondée sur le rôle attribué au 

territoire non seulement en tant que support mais aussi en tant qu’acteur de 

développement et d’attractivité touristique. De ce fait, la destination 

touristique est considérée toute entière, avec tous ses acteurs et ses 

infrastructures, comme étant le prestataire de service touristique et constitue 

la chaine de valeur locale.  Le modèle permet à un territoire à vocation 

touristique de basculer du statut d’espace mis en tourisme à celui de 

destination touristique. 

Notre étude du pôle d’excellence de la région nord-ouest s’est fondée 

sur une démarche descriptive. La grille  de  lecture  de ce pôle a  reposé  sur  

la mise en lumière des fondamentaux de la destination touristique de cette 

région à savoir : Ressources touristiques, les acteurs et compétences, 

l’accessibilité et infrastructures.   

Ce concept de  pôle de tourisme doit nous aider à comprendre que ce 

n’est plus l’offre qui “fait” la destination mais le territoire et sa capacité à 

innover pour créer une chaîne de valeur structurante.  

Les pôles touristiques  laissent attendre leurs résultats. Les réalisations sont 

enregistrées en matière d’hôtellerie mais le tourisme reste encore très loin des 

objectifs tracés. De ce fait, la  destination Algérie reste méconnue. 
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