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 :ملخص
يهدف البحث إىل تسليط الضوء على البعد االسرتاتيجي للسياحة البيئية واالعتماد عليه يف تقييم 

، التنظيمية اإلسرتاتيجيةمن خالل حماولة معرفة مستويات  ،ظرية الوطنية بالقالةاحل اخلطة املطبقة يف
 . القالة حظريةمستوى  ىلتسويق السياحة البيئية عل اإلسرتاتيجيةالتخطيط السياحي وكذا اخلطة 

 حظرية القالة من بني أهم احلظائر الوطنية يف اجلزائر ولكّنها تفتقروقد توصل البحث إىل أّن 
أن التخطيط االسرتاتيجي على مستوى حظرية القالة ال يرقى إىل املستوى و  .ةأالسرتاتيجيات تسويقّية كف

املوارد املالّية والبشرية املخصّصة حلظرية القالة ال تعّّب فعلّيا عن املساحة الّشاسعة  كذلك تبني أنّ املطلوب؛
 .اليت حتظى هبا وتنوّع أنظمتها البيئية

 اإلسرتاتيجيةالتنظيمية، التخطيط للسياحة البيئية،  اإلسرتاتيجيةالسياحة البيئية،  :كلمات مفتاحية
 .التسويقية للسياحة البيئية، احلظرية الوطنّية للقالة

Abstract : 

The research aims to shed light on the strategic dimension of eco-

tourism and relied upon it in assessing the plan applied in the national barn 

of El Kala, Through trying to figure out the levels of organizational 

strategy, tourism planning, as well as the strategic plan to marketing eco-

tourism in El Kala protected area. 

The research has found that the barn of  El Kala is among of the most 

important national barns in Algeria, but lack of efficient marketing 
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strategies. And the strategic planning in the barn of El Kala does not rise to 

the required level; as well as showing that the human and financial 

resources allocated to the barn of El Kala do not reflect the actual vast 

space and the diversity of environmental ecosystems it enjoys. 

Keywords: Ecotourism, organizational strategy, ecotourism planning, 

ecotourism marketing strategy, El Kala “national park”. 

 :مةمقد
انتشرت استخدامات حمّصلة الفكر اإلداري اليوم يف مجيع اجملاالت، فمن أصوهلا احلربية إىل 

بعدد كبري من التحّوالت  اإلسرتاتيجيةواالجتماعية مّرت اإلدارة  اإلنسانيةاستخداماهتا يف العلوم 
والتطّورات، وكان إدخاهلا إىل اجملال السياحي ضرورة بالنظر إىل النتائج احملققة يف اجملاالت األخرى، ومن 
هنا انطلقنا يف هذا البحث حماولني قياس التجسيد الفعلي لألفكار اإلدارية يف جمال السياحة البيئية يف 

ن أواليت تزخر خبزّان طبيعي متنوّع ميكن  فطونقة بالقالة بوالية الطار واخرتنا لذلك منوذج حظرية  ،اجلزائر
 .يعطي هبذه التطبيقات نتائج متمّيزة يف نظرنا

 :إشكالية البحث
تزخر حظرية القالة بكثري من مقّومات جناح السياحة البيئية، مّت إدراجها يف أقطاب االمتياز 

بقطاع السياحة، وقد اعتمد املخطط على األساليب السياحي يف اجلزائر يف املخطط الوطين للنهوظ 
 :لسؤال الرئيسي الّتايلاإلدارية واملقاربات االسرتاتيجية يف إعداده وتطبيقه، سننطلق يف حبثنا من ا

 ما مدى االعتماد على اإلدارة االستراتيجية للّسياحة البيئية في حظيرة القالة؟
 :الفرعية التاليةومن خالل هذا السؤال ميكن صياغة األسئلة 

 ما هو مستوى االسرتاتيجية التنظيمية للسياحة البيئية املطبقة يف حظرية القالة؟
 ما هو مستوى التخطيط للسياحة البيئية املطّبق يف حظرية القالة؟

 ما هو مستوى االسرتاتيجية التسويقية للسياحة البيئية املطبقة يف حظرية القالة؟
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 :فرضيات الّدراسة
 :حماولة لوضع إجابات مؤقّتة لألسئلة املطروحة قّدمنا الفرضيات التاليةيف 

 هناك مستوى ضعيف لالسرتاتيجية التنظيمية للسياحة البيئية املطبقة يف حظرية القالة؛ -
 هناك مستوى ضعيف للتخطيط للسياحة البيئية املطبق يف حظرية القالة؛ -
 .حة البيئية املطبقة يف حظرية القالةهناك مستوى ضعيف لالسرتاتيجية التسويقية للسيا -

 :أهّمية البحث
موضوع الّساعة يف اجملال  عدّ الذي ي  و يكتسي البحث أمهيته من أمهّية موضوع الّسياحة البيئّية 

إذ ي عىن باحلفاظ على املناطق الطبيعية واألنظمة البيئية، واحرتام خمتلف اجلوانب السوسيوثقافية  ،الّسياحي
من خالل خلق مناصب الشغل  ؛لسكان املناطق املضيفة مع املسامهة يف التنمية االقتصادية هلذه املناطق

لشخصية بأمهّية احلظرية الوطنية بالقالة ومسامهتها يف توليد العوائد املالية ألهايل هذه املناطق، وكذا القناعة ا
واليت تزخر بإمكانات سياحية بيئية ضخمة من املمكن أن تستثمر هذه االمكانيات بالطريقة الصحيحة 

 .إلقامة مشاريع سياحّية بيئّية منوذجية
 :أهداف البحث

عليه يف تقييم يهدف البحث إىل تسليط الضوء على البعد االسرتاتيجي للسياحة البيئية واالعتماد 
 .اخلطة الطموحة املطبقة يف جمال السياحة اجلزائرية، وعلى وجه اخلصوص ما تعلق باحلظرية الوطنية بالقالة

 منهج البحث
تبنّي أّن املنهج املالئم للّدراسة هو املنهج الوصفي والّتحليلي بعد االطالع على دراسات سابقة 

ن املصادر واملراجع ذات الّصلة يف اجلانب النظري، ويف انطالقا من املسح املكتيب والشبكي للعديد م
املقاييس اإلحصائية و من االستبيان املقّدم للمبحوثني  اجلانب امليداين نقوم جبمع وحتليل البيانات انطالقا

 .الاّلزمة
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 :هيكل البحث
يبحث يف اإلطار النظري للبعد  األّول: قمنا بتقسيمه إىل حمورينمتاشيا مع خصائص البحث 

 .واقع تطبيق هذا البعد االسرتاتيجي يف حظرية طونقة بالقالةيدرس  الثّانياالسرتاتيجي للسياحة البيئية، و
I.  اإلطار االستراتيجي للسياحة البيئية 

ن إّن ترمجة مبادئ ومعايري الّسياحة البيئّية وحتويلهما من فرص إىل حقائق فعلية ميكن االستفادة م
إجيابياهتا يتطّلب إعداد إطار اسرتاتيجي ينّظم األنشطة واالستثمارات من أجل التنسيق بني اجلوانب 

، والتنسيق بني القطاع الّسياحي والقطاعات اليت يهتم هبا هذا الّنمط( تمعالبيئة، االقتصاد واجمل)األساسية 
ضوابط معّينة بغية ضمان تتم وفق مراحل و األخرى ذات الّصلة، وبالتايل فإّن الّسياحة البيئية جيب أن 

 .ورائها االستثمارات يف هذا الّنمط من الّسياحة وكذا ضمان املردودية املادية وغري املادية من إدارة حسن
1.I. وأصل مصطلح السياحة البيئية مفهوم: 

حلد اآلن ال يوجد إمجاع حول أصل مصطلح السياحة البيئية حسب عدد كبري من الكتاب 
والباحثني، إذ تشري بعض الكتابات إىل أن أول ظهور للمصطلح كان وألول مرة بالّلغة االجنليزية يف مقال 

ة مت مالحظة املصطلح يف تاريخ أقدم وحتديدا يف مقال لـ وبعد مدّ   ،1985 سنة  Romerli للكاتب
Hetzer    الذي استعمله لشرح العالقات املعقدة بني السياح، البيئة والثقافات اليت  5691صدر سنة

ائد يف استخدام مفهوم السياحة البيئية يف هو الرّ   Budovskiيف حني يعتّب البعض أن  1،يتفاعلون معها
  :مقاله

                                                 

    قامHetzer  احلد األدىن من  -أ: بتحديد أربع ركائز أساسية جيب اتباعها للحصول على منط سياحي مسؤول وهي
احلد  -واحلد األعلى من احرتام وتقدير ثقافات اجملتمعات املضيفة؛ جـ_احلد األدىن من األثر على  -اآلثار البيئية؛ ب

 .رفاهية وارتياح السائح ى حد ممكن منأقص -األقصى من األرباح االقتصادية للمجتمع املضيف؛ د
1 

- Laurent Dainis, écotourisme, un outil de gestion des écosystèmes, essai présenté au 

département de biologie en vue de l’obtention du grade de maître en écologie 

internationale, faculté des sciences, université de sherbrooke, canada, Juin 2007, p23.  
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«Tourism and  environmental Conservation: Conflict, Coexistence or 

symbiosis (1976)»   
متضادة ويف صراع، ولكن مع  د فيه أن العالقة بني السياحة والبيئة الطبيعية متيل إىل أن تكونوقد أكّ 

وصف العالقة التكافلية اليت من املمكن أن تـ تَّبع واليت  كما. احتمال وجود عالقة تقوم على املنافع املتبادلة
أنه   David Fennell وي بني 2 .املصطلح متشبه الفكرة املعاصرة للسياحة البيئية ولكن دون استخدا

بأّن ظهور املصطلح كان يف أواخر الثمانينيات، يف حني يرى  Orams حسب بعض الباحثني أمثال 
ياحة البيئية كان يف أواخر السبعينيات من خالل أن ظهور مصطلح السّ  higginsالبعض اآلخر أمثال 

ولكن سرعان ما و جد أّن أوَّل استعمال  ecodevelopment"،3"حول التنمية البيئية   Millerأعمال
أما انتشار هذا ، Hector Ceballos- Lascurain للمصطلح وتعريفه كان لعامل البيئة املكسيكي 

 :يف كتاهبا Elizabeth Booاملفهوم وهذا املصطلح فهو مقرتن بـ 
«Ecotourism: the potentials and Pitfalls (1990)».

4 

سفر مسؤول "السياحة البيئية بأّّنا  1996 سنة  (UICN) االحتاد الدويل حلماية الطبيعة عّرف
بيئيا إىل املناطق الطبيعية غري املختلة نسبيا للتمّتع بالطبيعة واالستمتاع باجلوانب الثقافية هلذه املناطق، ت عّزز 

. 5"محاية البيئة وهلا أثر سليب ضعيف عليها، كما تتضمن املشاركة الفعالة واملرحبة للمجتمعات احملّلية
 : األحباث يف هذا املوضوع واستنادا للتعاريف السابقة؛ ميكننا تعريف السياحة البيئية على أّّنا واعتمادا على

                                                 
2
 - James Higham,michael lùck, urban ecotourism : a contradiction in terms ?,article 

published in the journal of ecotourism, vol.1,No.1.2002, p 36. 
3
 - David A.fennell,ecotourism an introduction, second édition, Routledje edition, 200, p 18. 

   وهو بصدد تطوير مشروع املنظمة غري  1983ي عد املرجع األساسي يف تكوين وتعريف هذا املصطلح، الذي وضعه سنة
 للداللة على السياحة البيئية"  turisimo ecologico"يف املكسيك، فاستخدم كلمة   PRONATURAاحلكومية 

"ecological tourism " فيما بعد دمج هتني الكلمتني لتصبح كلمة واحدةليتم ecoturisimo 
4
 - Polwattage K.Perera, marketing forest- based ecotourism in sri lanka: predicting the 

ecotourism behavior and defining the market segment through a behavioral 

approach, Doctorat of Philosophy these, Louisiana State University, May 2011, pp 7- 8. 
5
 - Rachid Maaninou, Stratégie marketing de l’écotourisme au maroc, mémoire présenté 

pourl’obtention du diplôme du sycle superieur de gestion, RABAT, Novembre 2007, p 71. 
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 البديلة، السياحة أشكال ضمن ينضوي للسياحة، الكلي السوق من" niche" صغري سوقي جزء
 للمجتمعات الثقافية العادات واحرتام البيئية األنظمة على واحلفاظ الطبيعية املوارد محاية إىل يسعى

 .املناطق هلذه االقتصادي الرفاه من شأّنا حتقيق اليت الّسبل عن البحث إىل يرمي كما املضيفة،
 :وميكن توضيح موقع هذا السوق من خالل الشكل املوايل

 موقع السياحة البيئية ضمن سوق السياحة الكّلي (:1)الشكل رقم 

 
Source : Jhon Neil, Stephen Wearing, "Ecotourism: Potentials and 

possibilities", first edition, Butterworth-Heinemann, Oxford, Boston, 

1999, p 3. 

 

.I2.التنظيمة للسياحة البيئية اإلستراتيجية: 
التنظيمية للسياحة البيئية باملرور على ثالث مراحل رئيسية بعد الّتعريف الدقيق  اإلسرتاتيجيةت بىن 

 6 :هلذا الّنمط من الّسياحة ومعرفة كافة األنشطة واألنواع اليت سيتم االستثمار فيها، وهذه املراحل هي
.I2.2.الرؤية: 

يكتنف تلك  عادة ما يتم استعمال هذه الكلمة يف جمال األعمال ولكن هنالك غموض كبري
ولكن ميكن اعتبار القيم، الرؤية  .االستعماالت، فعادة ما يتم اخللط بني اهلويّة، القيم، الرؤية، املهّمة

تسعى املؤسسات دائما لتكون لديها نظرة استباقية وب عد نظر و  .واملهمة بأّنا وسيلة لتحديد هويّة املؤسسة
                                                 

6
 - ARA/KPMG Consulting LP, Williams Lake Forest District Tourism Opportunities 

Study Final Report, April 2001, p 55 . 
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مكانتها ومتوقعها يف املستقبل، وهنا يتم اعتبار الرؤية  للمستقبل ويف املدى البعيد، وهي حباجة إىل معرفة
 7. بأّنا هي اليت حتشد الطّاقات وبأّنا هي من يعطي اهليكل والشكل العام للمؤسسة

املؤسسة، أو مبعىن آخر هي حماولة معرفة ماهي املكانة  بأّّنا إسقاط مستقبلي ملهمة رؤية الوميكن تعريف 
 8 .املؤسسة وماهي الشرحية املستهدفة اليت ترغب يف الوصول إليهااليت تصبو أن تصل إليها 

املستثمرة يف جمال الّسياحة البيئية فيمكن إسقاط مفهوم ( أو الّدولة)أما بالنسبة لرؤية املؤسسة 
وتعريف الرؤية من منظور املستثمرين يف اجملال الّسياحي يف ظل االمكانات املتوفّرة لديهم، ولكّل رؤيته 

ة استنادا على جمموعة من احملددات، فعلى سبيل املثال فإن رؤية الِبنني يف جمال تطوير الّسياحة اخلاص
ستصبح الّسياحة البيئية وسيلة داعمة قوية للتنمية املستدامة املتبناة من  2021حبلول سنة : " البيئية هي

جاذبية املقصد البيئي على املستوى زيادة و قبل املتعاملني يف القطاع، واملسامهني يف تقليص نسبة الفقر، 
 9".الّدويل

 

.I2.2. األهداف: 
عبارة عن نتائج ي تـَوقع وي رغب يف الوصول إليها، وبالتايل يف هذا املستوى "ف األهداف بأّنا ت عرَّ 

يتم البدء يف حتديد خمتلف الّنتائج املنشود حتقيقها يف مستويات خمتلفة، فالغرض إذن من هذه العملية هو 
 املنّظمة من حتديد/ حماولة رسم وحتديد الوضعية املستقبلية اليت حيّبذ الوصول إليها بطريقة متّكن املؤسسة 

                                                 
7 

- Jean-Marrie Ducreux et al, le grand livre de la stratégie, Edition d’organisation 

 "Groupe Eyerolles ", Paris, p72. 
  الذي تقوم  املهمة هي عبارة عن فقرة قصرية حتررها املؤسسة، حتدد فيها سبب وجود هذه املؤسسة وأهدافها، مبعىن  ما

 .به املؤسسة وبأي طريقة
8 

- SADC de l’Estrie, Définir les missions-visions-valeurs de l’entreprise et y intégrer 

le développement durable, Février 2013, p1.  
9
 - Plan staratégique de développement de l’écotourisme au Bénin (PSDE 2012-

2021), disponible sur: 

http://www.maisondelentreprise.org/document/RAPPORT%20PSDE_Version%20final

%20(1).pdf 

http://www.maisondelentreprise.org/document/RAPPORT%20PSDE_Version%20final%20(1).pdf
http://www.maisondelentreprise.org/document/RAPPORT%20PSDE_Version%20final%20(1).pdf
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وبالتايل فإّن املستثمرون يف قطاع الّسياحة البيئّية  10".أهداف واقعية قابلة للتطبيق على أرض الواقع
بدوره حيوي جمموعة من األهداف واليت يعمدون يف هذه املرحلة إىل رسم نظرة مستقبلية للمشروع والذي 

 . ينبغي أن تنطلق أساسا من مبادئ الّسياحة البيئّية واملعايري الواجب احرتامها
واليت تأيت " شجرة األهداف" ومن بني الطّرق الشائعة لتعريف، حتديد واختيار األهداف هي إعداد 

وجيب أن حتوي شجرة األهداف ملخص اليت تواجه مشروع معنّي، " شجرة املشاكل"أساسا بعد حتديد 
مبّسط ويعّّب بشكل صحيح عن الواقع، كما تعتّب شجرة األهداف بأّّنا وسيلة تساعد على حتليل وعرض 
األفكار ميزهتا األساسية أّّنا تساعد على حتليل األهداف احملتملة للمشروع واملرتبطة حبل املشاكل ذات 

  11 :وتساهم يف. األولويّة واحملدّدة بوضوح
 وصف الوضعية املستقبلية اليت سيكون عليها املشروع يف حالة ما إذا حّلت مجيع املشاكل؛ -
 وضع أهداف قابلة للتحقيق والتأّكد من تسلسلها وترتيبها اهلرمي ضمن جمموعة األهداف؛ -
 يف خمطط توضيحي؛( الغايات –الوسائل )توضيح والّتحقق من العالقات بني األسباب والّنتائج  -
 تقييم جدوى تطبيق وحتقيق أهداف معّينة؛ األولويّات حتديد -
 .حتديد وسائل أخرى قد تلزم لتحقيق النتائج املرجّوة -

جتدر اإلشارة إىل أنّه ال ميكن تشابه مجلة األهداف لكل مشاريع الّسياحة البيئّية وهذا باعتبار أّن و 
ني وذلك الختالف الرؤى خاّصة به، وال ميكن أن جند خطتني متشاهبت إسرتاتيجيةلكل مشروع 

 .واإلمكانات وأقاليم تنفيذ هذه املشاريع
 
 
 

                                                 
10

-  Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 

Planification de projet/ programmes «  manuel d’orientation », Genève 2010, p 25 
11 

- Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 

op.cit, p25. 
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 شجرة األهداف للسياحة البيئية: (2)الشكل رقم 

 
 :من إعداد الباحثة اعتمادا على :المصدر

- Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge, op cit, p27. 

- Luc Hincelin, Réaliser votre arbre, article publié sur: contact santé, N° 

192, 2004, p16. 
 

I.2.2. تحديد المواقف : 
وذلك ملعرفة ماهي  ،مهمة حتديد املوقف اإلسرتاتيجي للمنظمة اإلسرتاتيجيةيقع على اإلدارة 

( القوة والضعف ) اإلسرتاتيجيات العامة اليت ميكن إختاذها إنسجامًا مع إمكانات املنظمة الداخلية 
ويتحدد املوقف اإلسرتاتيجي للمنظمة من خالل القيام ( . الفرص والتهديدات ) ومواقفها اخلارجية 

 .  SWOTبتحليل مصفوفة 
املؤسسة يف بيئتها التنافسية، وكيف هلا أن جتد مراكزهـا وحتميهـا إىل موقع  يشري املوقف االسرتاتيجي

مبثابــة القـــّوة أو الرّابطــة الوســيطة بـــني الشــركة وبيئتهـــا،  اإلســـرتاتيجيةهبــدف مواجهــة املنافســـة، وعليــه تصــبح 
املـؤثرات حتليل وتقييم املتغرّيات البيئّية، الّتعّرف علـى : وحيّدد املوقف االسرتاتيجي بسلسلة من اخلطوات هي



 عـروس نســــرين 
-  إستراتيجيةمقاربة  -السياحة البيئية في الجزائر

 -الجزائر -القالة، والية الطارف حظيرةاستطالعية على مستوى دراسة 
 

38 

 

وهـي  12.وحتديـد الفـرص والتهديـدات ونقـاط القـوة والضـعف اإلسـرتاتيجيةالبيئّية، تشخيص مفاتيح الّنجاح 
العامـة الـيت يسـعى املشـروع  اإلسرتاتيجيةاخلطوة الواجب اعتمادها عند حتديد أهداف الّسياحة البيئّية ورسم 

  .نشاطاتهمجيع  الوصول إليها من وراء املوقع البيئي وتنظيم
.I2. التخطيط  للسياحة البيئية: 

إّن الّسياسات املّتبعة لتنفيذ إسرتاتيجية الّسياحة البيئية تستلزم التخطيط اجلّيد، وجتدر اإلشارة إىل 
هي عبارة عن ختطيط تقوم به احلكومات أو أرباب الّصناعة يف حني تعتّب  policies أّن الّسياسات

 .جمموعة االسرتاتيجيات اليت يتم على أساسها تنفيذ الّسياساتبأّّنا   plansالمخططات
.I2.2. من التخطيط السياحي إلى تخطيط السياحة البيئية: 

تسعى إىل تعظيم  ،تقوم على البحث والّتقييم( processus)ياحي هو عملية التخطيط السّ 
: وهناك أربع مقاربات للتخطيط الّسياحي هي. املسامهة احملتملة لألفراد والطبيعة يف الّنشاط الّسياحي

، oriented communityاملكانية، مقاربة الّتوجه باجملتمعات املضيفة  -املقاربة االقتصادية، املادية
من خالل هذه املقاربة يظهر التخطيط بأنّه عبارة ، boosterismباإلضافة إىل التسويق الّسياحي احملّلي 

الدخول إىل )عن أنشطة متكاملة جتمع ما بني االهتمامات االقتصادية، االجتماعية، البيئّية، املكانية 
والطلب ( املقصد الّسياحي)والّزمانية، إضافة إىل هذا فإنّه يشمل املكّونات الرئيسية للعرض ( املواقع

املتعّلقة بالّنقل واالتصال، ولقد أضيفت مقاربة خامسة هي التخطيط الّسياحي ( الّسّياح:األسواق)
املستدام، ذلك أّن التخطيط الّسياحي ال ميكن أن يتم مبعزل عن القضايا البيئية بل جيب أن ي دمج مع 

  13 .الّتحليل العام للموارد والتطوير اخلاص باملنطقة الطبيعية

                                                 
12 
دراسة اختبارية يف " عبد الستار الصياح، املواءمة االسرتاتيجية وأثرها يف حتديد املوقف االسرتاتيجي ملنّظمات األعمال - 

، 22، مقال منشور يف جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد "عّينة من الّشركات الصناعية األردنّية
 .104، ص 2009

13 
- David A.  Fennell, Ross  K.  Dowling, op cit, p6. 
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إىل أنّه مل يكن هنالك فهم جّيد لطبيعة  1996سنة نّوه  Coccossisإىل أّن   Fennelويشري 
العالقة املعّقدة اليت تربط ما بني البيئة والّسياحة، وأنّه كان ي نظر إىل محاية الطبيعة واحلفاظ عليها مبثابة 

اجلهود هتديد للتنمية االجتماعية واالقتصادية، ولكن سرعان ما تبّدلت هذه النظرة يف اآلونة األخرية نتيجة 
الرّامية إىل توضيح وترسيخ مبادئ التنمية املستدامة، كذلك إذا مل تكن هنالك مساعي لوضع مبادئ 
توجيهية مناسبة فإّن إدخال األراضي العمومية أو اخلاّصة يف سريورة التنمية الّسياحّية قد تكون عرضة 

ث يف وقت مضى كان عادة ما ي نظر إىل للخطر ألّن القيم الثقافية والبيئّية مهّددة أمام عنصر الرّبح، حي
الّسياحة على أّّنا مصدرا من مصادر الّربح مع إغفال استدامة العناصر البيئية والثقافية، ويرى أّن 
الّسياسات البيئّية يف الوقت احلاضر أصبحت تتمّيز مبقاربة موّجه بيئيا أكثر مشولية ومن منظور إقليمي 

 14 :ى ما يليمتكامل، وتنطوي هذه املقاربة عل
الرّبط بني سياسات التّطوير الّسياحي واإلدارة البيئّية كمرحلة أوىل مّث طرح  املشاريع، اخلطط والّبامج  -

 من وجهة نظر بيئية؛
 برامج اإلدارة البيئية احمللية؛  توّجهخطط اإلدارة البيئية على املستوى اإلقليمي اليت من شأّنا أن  -
 الّسياحّية وسياسات اإلدارة البيئّية على املستوى احمللي، اجلهوي والوطين؛الّتكامل بني الّتنمية  -
 .صد سياحيللمناطق اليت تعرف منّوا سريعا كمق بالنسبةفع القدرات احملّلّية للّتعامل مع القضايا البيئّية ر  -

توفر مناخ  ،البيئيةإذن الّسياسات العامة املتعّلقة بالتنمية الّسياحية اليت تأخذ باملعايري واملبادئ 
يساهم يف الوصول إىل حتقيق أهداف هذا النمط البديل من  ،سهل للقيام بتخطيط للّسياحة البيئّية
وميكن القول أّن الفرق بني التخطيط الّسياحي التقليدي والتخطيط . الّسياحة على املدى القصري واملتوّسط

بيئية يكمن يف أّن األّول كان يسعى بالدرجة األوىل الّسياحي يف ظل التنمية املستدامة وظهور الّسياحة ال
يف الّدخل القومي، أما الثاين فهو يسعى إىل حتقيق مجلة من  سامهةاملو  ،إىل حتقيق الرّبح االقتصادي 

 . األهداف املتكاملة حبيث تكون أهداف اقتصادية، بيئية واجتماعية

                                                 
14 

- David Fennell, Ecotourism, third edition, Routledge, New York, 2008, p 135. 
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.I2.2. المساهمون في مخطط السياحة البيئية: 
هذا املخطط يتم التنسيق بني مجيع األشخاص أصحاب املصلحة يف مشروع الّسياحة إلعداد 

البيئّية، وتأيت اجلهات احلكومية كطرف رئيس يف هذه املنظومة، غري أّن ذلك ال ينقص من الّدور الفّعال 
حي البيئي الذي جيب أن تلعبه خمتلف املصاحل واجلمعيات واألفراد من العاملني واحمليطني باملوقصد السيا

 :وميكن توضيح أهّم هاته األطراف يف الشكل املوايل. يف إطار تفاعلي
 

 المساهمون في إعداد مخطط الّسياحة البيئية :(30)الشكل رقم 

 
Source : Andy Drumm, Alan Moore, développement de l’écotourisme un 

manuel pour les professionnels de la conservation « Volume 1 » 

introduction à la planification de l’écotourisme, Traduit par Sylvie 

Siéber Sugiyama,  The Nature Conservancy, Etas Unis, 2002, p62.  

 
 

.I2.2.مراحل تخطيط السياحة البيئية: 
البيئّية يف املناطق واحملمّيات خمطط مشاريع الّسياحة البيئّية هو وسيلة تسمح بتوجيه تطوير الّسياحة 

مجيع أصحاب املصلحة ، ويف نفس الوقت البحث وتنسيقها مع  رؤىطرح الواليت يتم من خالهلا  ،الطبيعّية
 :وميّر هذا املخطط بثالث مراحل أساسية هي. عن حتقيق أهداف محاية املوقع الطبيعي املسطّرة
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 :تقييم األثر البيئي.أ 
الفحص املنّظم لآلثار غري املتعّمدة اليّت تنجم عن مشروع أو برنامج :"البيئييقصد بتقييم األثر 

وهو عبارة عن دراسة وحتليل اجلدوى البيئّية للمشاريع الّسياحّية املقرتحة واليت قد تؤثّر على سالمة  تنموي،
 15". البيئية واإلنسان داخل املوقع

عن طريق إدخال االعتبارات البيئّية  ،سياحي إذن ميكن استخدام تقييم األثر البيئي كأداة ختطيط
 .يف مجيع املشاريع الّسياحّية واالعتماد عليها يف عملّية اختاذ القرار

ومنهجية تقييم األثر البيئي فيها العديد من املراحل وذلك حسب االختالفات من دولة إىل دولة 
 16 :كاآليت  إالّ أّن هنالك بعض املراحل العاّمة املتفق عليها عاملّيا وهي

  ( التشخيص) االختيارScreening : ميّثل عملّية حتديد ما إذا كان املشروع املقرتح يتطّلب القيام
بتقييم األثر البيئي وعلى نطاق واسع، وكذلك حتديد مستوى التقييم الالزم االعتماد عليه، وبالنسبة 

للعالقة اليت تربط بني األنشطة الّسياحّية  ملشاريع الّسياحة البيئّية فهي تستلزم القيام هبذا التقييم نظرا
 واآلثار النامجة عنها على املستوى البيئي؛

 الفحصScoping  :يتم حتديد القضايا واألمور الواجب أن ختضع لتقيم األثر البيئي،  يف هذه املرحلة
عن هذه  وعادة ما تتطّلب التفاعل بني مجيع أصحاب املصلحة يف املشروع، ويشكّل التقرير الّناجم

 املرحلة الرجع الرئيسي للنشاطات الواجب أن حتظى بتقييم أثرها البيئي على املوقع؛
 اهلدف من هذه املرحلة هو حتديد كيفّية تأثري الّنشاطات الّسياحية للمشروع على البيئية  :تقييم األثر

العاّمة للموقع، كما ينطوي تقييم األثر على حتديد وحتليل وكذلك الّتنّبؤ بأمهية وحجم اآلثار اإلجيابية 
 والسلبية على حّد سواء اليت سيتعّرض هلا املوقع؛

                                                 
15

 .94، ص2010، الطبعة األوىل، الوراق للنشر والتوزيع، األردن، السياحة البيئية وأسس استدامتهاابراهيم بظاظو،  -  
16

 - Alex Weaver, EIA and sustainable development: Key concepts and tools, p 2.  
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  الّتخفيفMitigation :جتّنبها خفيف واحلد من اآلثار الّسلبية و تم حتديد الطرق اليت يتم هبا التي هنا
إن أمكن ذلك، والطرق اليت يتم هبا تعزيز اآلثار اإلجيابية لضمان أعلى قدر ممكن من املنافع داخل 

 املوقع؛ 
  إعداد الّتقريرReporting : األثر يتم إعداد تقرير األثر البيئي حيتوي على نتائج دراسات تقييم

والطرق اليت يتم هبا احلّد من تلك اآلثار، ويستخدم هذا التقرير من قبل الّسلطات واجلهات املعنّية يف 
 عملية اخّتاذ القرار؛

  المراجعةReviewing  :  يتم مراجعة تقرير األثر البيئي بصفة رمسية من قبل خمتّصني ليقّرروا ما إذا
ال، ولضمان الّدقة والّصرامة يف جمال تقييم ومراجعة الّتقرير كان هذا الّتقرير يف املستوى املطلوب أو 

 عادة ما  تـ وَكَّل هذه املهمة إىل جهات خارجّية مستقّلة قبل وع الصيغة الّنهائية واختاذ القرار؛
  القرار( اّتخاذ)صنع Decesion-making : يدّل اخّتاذ القرار على املوافقة الّنهائّية للمقرتح الذي

قرير، وعادة ما يتضّمن جمموعة من الّشروط الواجب توفّرها يف تطوير املشروع، هذه الّشروط جاء به التّ 
 غالبا ما يتم دجمها مع اخلطّة العاّمة إلدارة املشروع؛

 الّتطبيقImplementation  : عند املوافقة واخّتاذ القرار تكون هنالك ضرورة لتنفيذ خطّة اإلدارة
عض األحيان وقف تشغيل املشروع، وبالّتايل فإّن خطة اإلدارة البيئّية البيئية لتطوير، تشغيل ويف ب

تستخدم كوسيلة للّتأّكد من أّن إجراءات التخفيف والطّرق املوصى هبا عند تقييم األثر البيئي يتّم 
تنفيذها باملنهجّية الّصحيحة وعّب مجيع مراحل املشروع، وهذه املرحلة تضمن اإليفاء بالوعود اليت 

 .ها أصحاب املشروعيقّدم
 :التخطيط لحماية الموقع .ب 

جيب التأكيد على أن ت َشكِّل املواقع اليت حتتضن نشاطات الّسياحة البيئّية من حممّيات وغريها جزءا 
رئيسّيا يف رسم الّسياسات وعملّية الّتخطيط، كما جيب إشراك مسرّيي هذه املناطق واملواقع يف مبادرات 

اإلشارة إىل أنّه ميكن معاجلة  التخطيط وعدم جعلها حكرا على املسؤولني الكبار يف الّدولة، كما جتدر
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من خالل اعتماد وسائل تعليمّية   ،بعض املشاكل اليت تطرأ على املوقع كتضّرره جرّاء تواجد الّسياح به
 ،كوضع خرائط لتوضيح املواقع وبعض التضررات اليت قد تصيبه عند سلوك تصّرفات معّينة من الّسائح

 17 .لضرر وتزيد من محاية املوقعوغريها من الوسائل املبتكرة اليت قد تقلل ا
إذن عند القيام بتخطيط املوقع يتم حتديد جمموعة التهديدات اليت قد يتعّرض هلا هذا املوقع ومن مثّ 

وميكن اعتبار الّسياحة البيئّية أو أحد  ،حتديد االسرتاتيجّيات اليت يتّم هبا مواجهة هذه الّتهديدات
ن بني بعض االسرتاتيجيات ملواجهة أحد أو بعض هذه الّتهديدات، م كإسرتاتيجيةالنشاطات املتعّلقة هبا  

 املفهوم والتخطيط حلماية املوقع هو مكّمل ملخطط اإلدارة العام الذي قد يعتّب الّسياحة البيئّية بأّّنا
األساسي لتوجيه برنامج االستعمال العام للموقع، واليت ستساهم يف احلّد من التهديدات اليت قد تطرأ على 

   18 .املوقع على املدى البعيد
 

  :تخطيط الدخول إلى مواقع الّسياحة البيئّية .ج 
جيد املستثمرون يف قطاع الّسياحة البيئّية أنفسهم ملزمون بتخطيط عملية دخول الّسّياح إىل املوقع 

وإمّنا أيضا  ،فال جيب أن يقتصر األمر على ختطيط مشروع الّسياحة البيئّية وكيفية تسويقه للّسياح الطبيعي،
 ظريةالعدد املتزايد الذي قد يتوافد داخل املنطقة احل االهتمام باجلانب البيئي والطبيعي للموقع، خاّصة أن

 .قد يساهم يف تدهور الّنظام البيئي هلا وبالتايل ظهر مفهوم ختطيط ولوج الّسياح داخل املوقع الطبيعي
تقليص من عدد األفراد الذين يتوافدون على ختطيط دخول الّسياح إىل املوقع الطبيعي يسمح بال

تخفيف من حجم الضغط عليها من جهة ؛ ومن الو  ،ظريةاملوقع مبا يسمح بتنظيم احلركة داخل املنطقة احل
واندماجهم يف التجربة جهة أخرى الّسماح للّزوار بالّتمتع إىل أقصى درجة من مقّومات اجلذب فيها 

مبا يسمح باحلفاظ على القدرة االستيعابية للمواقع واحملمّيات الطبيعية، ولكن احلّد من عدد ، بشكل أريح
الّسياح داخل املوقع الطبيعي قد ينجم عنه قضية عدم املساواة بني مجيع األفراد يف الولوج إىل تلك املناطق؛ 

                                                 
17

 - World Ecotourism Summit Final Repport, Québec, Canada  19- 22 may 2002, 

Published by World Tourism Organisation and the United Nations Environment 

Programme, Madrid, Spain, p26. 
18 

- Andy Drumm, Alan Moore, op. cit, p70.  
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ة، كذلك تظهر مشكلة إعادة خاصة وأنّه يتم فقط اختيار األفراد الذي ميكنهم أن يكونوا أكثر مردودي
وهلذا يعتّب التخطيط العام للموقع .  توزيع العوائد السوسيواقتصادية الّنامجة عن تطوير مثل هذه املشاريع

لكن من بني  19 .الطبيعي مبا يف ذلك ختطيط الولوج املادي للّسياح أمران متكامالن ويعمالن يف توازي
الة عدم القدرة على الّتقليص من عدد الّسياح داخل املوقع، وذلك العراقيل اليت ميكن مواجهتها يف هذه احل

يف كوستا ريكا ارتفع بنسبة  ظريةارتياد مواقع احل 1985منذ ) لزيادة الطلب على هذا الّنوع من الّسياحة 
، وهذا ما قد يستدعي إىل غلق (وهذا ما سبب يف املساس نوعا ما بطبيعية وعذرية تلك املناطق % 18

 20 .واقع هبدف محاية الّتنوّع احليوي فيهاهته امل
.I4. التسويقية للسياحة البيئية اإلستراتيجية: 

قية مشاريع الّسياحة البيئّية اليت ستوفّر منتجات يتم لرت الّتسويقّية مبثابة خطوة هامة  اإلسرتاتيجيةتعّد 
 ،وتدعيم آليات احملافظة عليهطرحها ألسواق واعدة، تسمح بتحقيق أرباح ماديّة تساهم يف متويل املشروع 

وكذلك املسامهة يف خلق حركة اقتصادية للّسكان اجملاورين لتلك املشاريع، مع ضرورة احلرص على تقدمي 
الّتسويقية  اإلسرتاتيجيةمنتجات وخدمات ترضي الّسياح وتكون وفق مستوى رغباهتم وتطّلعاهتم وبالتايل 

 . لطلب يف نقطة ترضي مجيع األطرافهي اليت ستحاول املالقاة ما بني العرض وا
I.4.1.   تسويقّية وإستراتيجيةتطوير مخطط كيف يتم: 

الّتسويقّية بأّّنا أساس املخطط الّتسويقي؛ إذ يتكّون املخطط الّتسويقي من  اإلسرتاتيجيةتعتّب 
تسويقّية ناجحة، هذه األخرية اليت تعتّب مبثابة الّدعامة  إسرتاتيجيةجمموعة األنشطة الاّلزمة لتحقيق وتنفيذ 

                                                 
19

 - Marie Lequin et Jean-Bernard Carrière, « Planification de l’accessibilité à 

l’expérience globale en écotourisme », article publié sur Téoros [En ligne], 22-3 | 

2003, pp 31-34  
20 

- Gérard Grellet, Le management de l’écotourisme : les objéctifs écologiques et 

économiques sont-ils compatibles ?, communication présentée aux colloques 

international sur le tourisme durable, Merrakech, Maroc, 23 Mai 2003, p3  
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األساسّية لبناء املخطط الّتسويقي الذي يراد من خالله الوصول إىل األهداف التسويقية املرجوة بشرط أن 
 :تكون هذه األهداف قابلة للقياس وهذا ما ميكن جتسيده يف الشكل املوايل

 الّتسويقّية اإلستراتيجية(: 04)الّشكل رقم 

 
Source: Aimee Russillo et al, Practical steps for marketing tourism 

certification,  a publication of the Center for ecotourism and sustainable 

development, no date, p 5. 

 

I.4.2. الخطوات العاّمة لالستراتيجية الّتسويقّية في مشاريع الّسياحة البيئّية : 
واملوسوم   United Nation Environment Programلّبنامج األمم املّتحدة للبيئة  يف تقرير

مت توضيح منوذج بسيط ميكن تطبيقه على مجيع املشاريع، حيث " تسويق منتجات الّسياحة املستدامة" بـ 
حتليل السوق، املوارد، املنافسني وبيئة األعمال،  :مّت استعراض املراحل الرّئيسّية للمخطط الّتسويقي التالية

  21 .لتموقع ويف األخري حتديد املزيج التسويقيمن خالل التجزئة االستهداف وا اإلسرتاتيجيةمث بناء 
 :مفّصلايلي نستعرض هذه اخلطوات بشكل وفيم

  22:على حتليل الوضعّية التنافسّية والتشخيص الّداخلي للمشروع التحليل االستراتيجييرتكز  .أ 

                                                 
21 

- Aimee Russillo et al, op. cit, pp 5-6.  
22 

- Isabelle Frochot, Patrick Legohérel, Marketing du tourism, 2
ème

 édition, DUNOD, 

2010, p138. 
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تبنّي القوى اليت تتحّكم يف املنافسة داخل قطاع معنّي     نظريات بورتر: تحليل الوضعية الّتنافسّية -
املنافسة ما بني املؤسسات يف نفس القطاع، دخول منافسني جدد يرغبون يف الّدخول إىل القطاع، )

 ؛ (املنتجات  واخلدمات اجلديدة أو البديلة، القوى الّتفاوّضية للموّردين، القوى الّتفاوّضية للمستهلكني
يرتكز على حماولة حتديد وبدقّة نقاط قوة وضعف املؤسسة من حيث املوارد : اخليالّتشخيص الدّ  -

 .البشريّة، املالية، التقنّية وغريها
 Domaine  اإلسرتاتيجيةيقوم التحليل االسرتاتيجي بتحديد أهم نشاطات املؤسسة يف ميادين الّنشاط 

d’activité stratégique "DAS " اليت تضم جمموعة من املنتجات واخلدمات املتجانسة يتم
وهناك . تتشارك يف نفس التكنولوجيا، نفس األسواق ونفس املنافسة( سوق-منتج)جتميعها يف أزواج 

 BCGالعديد من األدوات اليّت ميكن االستعانة هبا للقيام بالّتحليل االسرتاتيجي مثل مصفوفة الـ 

(Boston Consulting Group ).  أما بالنسبة للتجزئة الّتسويقّية يتم من خالل هذه العملّية حتديد
حاجات وتطّلعات الّسّياح وتقسيمهم إىل فئات خمتلفة، يتم استهداف كل فئة مبنتجات وخدمات تفي 

 .باحتياجاهتا وهكذا يتم بناء متوقع ميّيز املشروع عن غريه من مشاريع الّسياحة البيئية يف مناطق أخرى
نتهاء من تشخيص وحتليل وضعية املشروع يتم حتديد جمموعة من األهداف القابلة للّتحقيق، مثّ بعد اال.ب 

 23:واملتمثّلة يف( اسرتاتيجيات بورتر)تأيت مرحلة حتديد االسرتاتيجيات العامة الكّبى 
تكاليف  يتم من خالهلا ختفيض domination par les coûts السيطرة من خالل الّتكاليف -

من قبل  اإلسرتاتيجيةاالنتاج إىل أقصى حّد هبدف وضع أسعار أقل من املنافسني، وميكن استغالل هذه 
مسريي مشاريع الّسياحة البيئّية هبدف استقطاب الّسّياح وتشجيعهم على تبيّن هذا الّنمط اجلديد من 

 .بيئيالّسياحة ولكن ليس على حساب القدرة االستيعابية واستدامة املوقع ال
يتم تطوير منتجات أكثر جناعة ومتّيزا من  اإلسرتاتيجيةمن خالل هذه  différenciation: الّتمييز -

 اإلسرتاتيجيةوق الواسع هلذه املنتجات، يتم استغالل هذه املنتجات املنافسة، وتكون فيها ميزة يرغبها السّ 
                                                 

23 
- Philip Kotler et Al, Marketing management, 12

ème
 édition, Pearson Education, 2006, 

p65. 
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كار عروض سياحّية مل يقّدمها املنافسون يف مشاريع الّسياحة البيئية من خالل تطوير منتجات متمّيزة وابت
 .هبدف خلق صورة ومتوقع جيد يف الّسوق

يتم من خالهلا تركيز اجلهود على أجزاء معّينة من الّسوق، وميكن أن تطّبق  concentration الّتركيز -
من السوق الّسياحي كاستقطاب  ةاء معّينز يف مشاريع الّسياحة البيئّية بالرتكيز على أج اإلسرتاتيجيةهذه 

اخلرجات العلمية و جزء آخر كمحيب االستكشاف واملغامرة، ويتم شخصنة العروض املقّدمة على حسب  
 . أو الّتمييز ختص كل جزء مت استهدافه ةفلكّل فئة ويتم وضع اسرتاتيجية السيطرة من خالل الّتك

 : المزيج الّتسويقي للّسياحة البيئّية.ج 
املناخّية ) يتكّون املنتج الّسياحي البيئي من جمموعة الظروف الطبيعّية(: اخلدمة الّسياحية)  المنتج -

، احلضارية والّتارخيّية باإلضافة إىل الّتسهيالت املستحدثة يف املوقع البيئي، وهو ميثل عنصر (البيئّية
 .جذب سياحي أساسي

تعين بالضرورة الشئ الثمني ولكن  كاجلودة واليت ال  24:جيب أن تتمّيز جبموعة من اخلصائص
عطاء األولوية جلودة املوقع البيئي إكذلك . يرضي بشكل كبري جّدا الّسائح البيئي، األصالة واألمن

واملناظر اليت حيويها، تصميم وإدارة تسهيالت سياحية ترقى وتطّلعات السائح البيئي وتكون متأصلة 
كاستخدام نزل بيئّية حتاكي طريقة إقامة الّسكان   ، ضيفمن طبيعة املوقع البيئي وعادات اجملتمع امل

 .األصليني
وهو ميثل املقابل املادي عند استهالك املنتجات واخلدمات الّسياحّية البيئّية، وكّلما كان : الّتسعير -

وقد يكون  25الّسعر حمّدد بطريقة دقيقة كّلما كانت عملّية تسويق املنتج الّسياحي البيئي ناجحة ،
 كعامل يتحّكم يف تسيري حركة الّسياح داخل املوقع، فبمجّرد رفع الّسعر حبيث ميكن من الّتسعري

 .خالله استهداف جزء سوقي حمّدد فقط ميكن به عدم جتاوز القدرة االستيعابية للموقع
                                                 

24
 - Richard Denman, Product development, marketing and promotion of ecotourism, 

a summary report of the main conclusions of the preparatory conferences held in 2001 

and 2002 in advance of the World Ecotourism Summit. p5. 
 .606ابراهيم بظاظو، مرجع سابق، ص  -  25
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وهي جمموعة األنشطة اليت يتم من خالهلا التعريف باملوقع الّسياحي البيئي إىل اجلمهور : الترويج -
عملية بناء صورة للموقع أو املقصد الذي خيتاره الّسّياح مبثابة عامل مهم جّدا يف "ع، كما تعد الواس

 26"اخّتاذ قرارات الّسّياح
صال الّسياح إليها بعكس الّتسويق العادي إييتم توزيع خدمات ومنتجات الّسياحة البيئية و : الّتوزيع -

ا نظرا للخاّصية اليت تتمّتع هبا اخلدمات يصال السلعة إىل املستهلك، وهذإالذي يتم من خالله 
 .بكوّنا غري قابلة للنقل وال للتخزين

لكن جيب اإلشارة إىل نقطة مهّمة جّدا فيما خيص تسويق الّسياحة البيئّية اليت هي عكس الّتسويق 
كون العادي الذي يسعى إىل تشجيع الطلب على املنتجات واخلدمات، إذ أن يف تسويق الّسياحة البيئّية ت

هنالك رغبة يف احلّد من الطّلب على اخلدمات ألّن الطلب املتزايد قد يرضي الّسياح على املدى القصري 
فقط، ولكن مع جتاوز الطّاقة االستيعابية للموقع قد يصبح هذا األمر مزعج للّسائح واملوارد الطبيعّية يف 

  27 :والذي ميكن أن يتنهج هذه الطّرق Demarketing  تسويق عكسينفس الوقت، وهبذا نكون أمام 
 زيادة األسعار خاصة وأنّه كّلما ارتفع الّسعر كّلما قّلت مّدة التواجد باملوقع؛ -
 اعتماد مبدأ الطّابور حملاولة زيادة كفاءة الّتمّتع باملوقع؛ -
 الرتوجيّية وذلك من خالل اختيار وسائل إعالم متخّصصة؛ اإلسرتاتيجيةاحلّد من  -
ألمهّية املنطقة من خالل تثقيف اجلمهور وزيادة وعيه بضرورة احلفاظ عليها واحلصول الرّتويج  -

 على أقل تأثري ممكن؛
 ترقية جمموعة من الفرص البديلة يف املنطقة احمليطة باملوقع ميكن أن تساهم يف إرضاء الّسياح؛ -
 . فراد على املنطقةالرّتكيز على الّتدهور البيئي الذي قد حيصل يف حالة تردد عدد كبري من األ -

 

                                                 
26

 - Jhon Neil, Stephen Wearing, Ecotouris : Impacts, potentials and possibilities, first 

publishing, Butterworth-Heinmann, London, 1999, p 111. 
27 

- Jhon Neil, Stephen Wearing, op. cit, p 117. 
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II . الجزائر-دراسة استطالعية لتخطيط السياحة البيئية في حظيرة القالة والية الطارف -
II.2.التعريف بميدان الدراسة: 

كلم شرق مدينة عّنابة، بالقرب من احلدود التونسّية، ترتبّع على مساحة   87القالة  حظريةتقع 
هكتار، تتكّون من فسيفساء ايكولوجّية ممّيزة وتتمّيز يف جمملها مبناطق رطبة وتنوّع  000 80تقّدر بــ  

مكّوناهتا وتعتّب مبثابة مركب فريد من نوعه يف البحر األبيض املتوّسط، توجد داخل هذه احلظرية منطقتني 
مياه )إىل حبرية أوبرية مسيدة وكاب روزا، باإلضافة : رائعتني من مناطق التّوسع الّسياحي واملتمثّلتان يف

 1983جويلية  23مت إنشاؤها يف ( مياه قليلة امللوحة )وحبرية طونقة ( مياه ماحلة)وحبرية املاّلح ( عذبة
 .1990ديسمّب  17وصّنفت ضمن الرّتاث الطبيعي والثقايف العاملي من قبل اليونسكو يف 

II.2 .منهجية الّدراسة 
الّدراسة واالنتقال من اجملتمع إىل العّينة، كما سنوّضح أهّم سنستعرض هنا كيفية حتديد ميدان 

 .املقاييس املعتمد عليها وكذا أهّم األدوات املستخدمة يف مجع البيانات
II.2.2. مجتمع الّدراسة 

يتكّون جمتمع الّدراسة من جمموع أصحاب املصلحة املسامهني يف خمطط السياحة البيئية على 
ن لصعوبة اشتمال الّدراسة على كّل أصحاب املصلحة؛ قمنا باختيار عّينة من  مستوى حظرية القالة، ولك

 .كّل فئة من الفئات اليت ذكرناها يف اجلزء النظري
II.2.2. عّينة الّدراسة 

انطالقا من حتديد جمتمع الّدراسة واعتمادا على الّدليل اإلرشادي ملديرية السياحة على مستوى  
فئات من أصحاب املصلحة وقمنا بتوزيع االستبيان على  1عّينة انتقائية تضّم  قمنا باختيار ،والية الطارف

 النحو املوّضح يف اجلدول أدناه، والذي يبنّي عينة الّدراسة بدقّة
 

 



 عـروس نســــرين 
-  إستراتيجيةمقاربة  -السياحة البيئية في الجزائر

 -الجزائر -القالة، والية الطارف حظيرةاستطالعية على مستوى دراسة 
 

50 

 

 عّينة الّدراسة: (31)الجدول رقم 
 عدد االستبانات المسترجعة الفئة

 2 وزارة السياحة

 10 مديرية السياحة

 11 وكاالت سياحية

 3 (مؤطّرين سياحيني)أخصائيني 

 6 األفراد العاملني يف احلظرية 

 31 اجملموع 

 من إعداد الباحثة: المصدر

II.4.2. أداة جمع البيانات: 
. اعتمدنا يف مجع البيانات واملعطيات اخلاصة بالّدراسة على استبيان موزّع على عّينة الّدراسة

والثّاين على  ،التنظيمية للسياحة البيئية اإلسرتاتيجيةحماور أّوهلا يرّكز على  3واحتوى االستبيان على 
التسويقية، وقد مّت تطويره باالعتماد على ما جاء  اإلسرتاتيجيةالتخطيط للسياحة البيئية، ويرّكز الثالث على 

صني؛ قمنا بتقدميه إىل وبعد تطوير االستبيان وحتكيمه من ِقبل أساتذة متخصّ . يف اجلزء الّنظري للّدراسة
، 31استبيان، اسرتجعنا منها  31العينة املمثلة يف اجلدول أعاله، وبلغ العدد اإلمجايل لالستبيانات املوّزعة 

 .وهو اجملموع الّنهائي لالستبانات املستخدمة
II.2.2 .معامل ثبات االستبيان: 

 :النتائج كما يليوكانت ( Cronbach’s Alpha)اعتمدنا على مقياس ألفا كرونباخ 
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 معامل ثبات الدراسة:(32)الجدول رقم

 . SPSS 20من إعداد الباحثة اعتمادا على خمرجات  :المصدر

أن معامالت الثبات جلميع حماور الدراسة مقبولة وهي أكّب من ( 02)يالحظ من اجلدول رقم 
وهي نسبة ثبات ميكن االعتماد عليها يف ( 0,88)، كما بلغ معامل الثبات لكافة فقرات اإلستبانة 0.90

 .التطبيق امليداين للدراسة
II.2.2. المقاييس اإلحصائية المستخدمة: 

البيئية على مستوى احلظرية اعتمدنا على إجابات املبحوثني ملعرفة واقع البعد االسرتاتيجي للسياحة 
، (SPSS 20)على االستبيان املقّدم، ولتحليلها استخدمنا عّدة مقاييس إحصائية اعتمادا على برنامج 

 :هذه املقاييس هي
استخدمنا هذا املقياس ملعرفة مستوى االسرتاتيجيات املتبعة وذلك من خالل : المتوّسط الحسابي .أ 

( likert)على متوّسطات عبارات االستبيان، ونظرا لكون مقياس االستبيان هو مقياس ليكرت  احلكم
 3ـ اخلماسي؛ فإّن املتوّسطات الّدالة على مستوى قوّي هي تلك اليت تفوق املتوّسط الفرضي واملقّدر ب

 .  نظرا لكوّنا الدرجة احملايدة يف املقياس
مقاييس التشّتت واّلذي استخدمناه ملعرفة الفروق يف وهو واحد من أهّم : االنحراف المعياري .ب 

 .إجابات املبحوثني حول عبارات االستبيان، أو بعبارة أخرى مدى إمجاعهم على املستويات الّدالة
واستخدمناه من أجل التاّكد من وجود داللة إحصائية : T-Test( One-Sample Test)اختبار  .ج 

اإلستبيان، واهلدف الرّئيسي منه هو التأّكد من مدى صدق فروض يف إجابات املبحوثني حول بنود 
 .الّدراسة، وسبب اعتمادنا على هذا املقياس هو كوننا نتعامل مع بيانات كّمية لعّينة واحدة

 اسم المتغير
 اإلستراتيجيةمحور 

 التنظيمية
محور 
 التخطيط

 محور التسويق
مجموع 
 المحاور 

(كرونباخ ألفامعامل    0,84 0,89 0,91 0.88 
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II.2. واقع استراتيجيات السياحة البيئية في حظيرة القالة 
 :سنعرضها وحنّللها فيما يلي على عّينة الّدراسة، أعطت النتائج اليت بعد توزيع االستبيان

 للسياحة البيئية في حظيرة القالة اإلستراتيجيةمستوى المحاور  :(30)الجدول رقم 
 القرار الّداللة Tقيمة  .Μ Sd العبارة 

 التنظيم

هناك رؤية مستقبلية طموحة يف جمال السياحة 
 البيئية للحظرية

2
,7

3
 

0
,4

4
 

-5
,4

2
 

0
,0

0
 

ضعيف
 

 على التنمية املستدامة للواليةترتكز رؤية احلظرية 
2
,7

0
 

0
,4

5
 

-5
,9

3
 

0
,0

0
 

 ضعيف

هناك أهداف واضحة للحظرية فيما يتعلق 
 بالسياحة البيئية

2
,8

9
 

0
,3

1
 

-3
,1

5
 

0
,0

0
 

 ضعيف

هناك تصّور للمصاعب اليت ميكن أن حتول دون 
 حتقيق األهداف

2
,7

5
 

0
,8

9
 

-2
,5

7
 

0
,0

1
 

 ضعيف

السياحة هنالك سّلم أولويات يف حتقيق أهداف 
 البيئية يف احلظرية

2
,6

4
 

0
,7

5
 

-4
,3

3
 

0
,0

0
 

 ضعيف
 اجملموع 

2
,7

4
 

0
,3

9
 

-5
,8

4
 

0
,0

0
 

ضعيف
 

التخطيط
 

 

تقوم اجلهات املسؤولة بتقييم األثر البيئي لكّل 
 .مشروع يقام يف احلظرية

3
,7

5
 

0
,5

1
 

1
3
,4

2
 

0
,0

0
 

قويّ 
 

تقوم اجلهات املسؤولة حبصر التهديدات اليت 
 ميكن أن متس احلظرية

3
,2

7
 

0
,5

2
 

4
,7

9
 

0
,0

0
 

متوّسط
 

تقوم اجلهات املسؤولة بوضع سقف لعدد السياح 
 .املسموح هلم بالدخول

3
,2

6
 

0
,7

4
 

3
,2

1
 

0
,0

0
 

متوّسط
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تعمل اجلهات املسؤولة على زيادة طاقة استيعاب 
 .احلظرية

2
,8

3
 

0
,3

7
 

-4
,0

7
 

0
,0

0
 

ضعيف
 

 اجملموع 

3
,2

7
 

0
,2

3
 

1
1
,1

0
 

0
,0

0
 

متوّسط
 

التسويق
 

لموارد املاديّة، البشريّة ل دراسة شاملةهنالك 
 والّتقنية اليت حتوزها احلظرية

3
,3

2
 

0
,5

4
 

5
,4

4
 

0
,0

0
 

متوّسط
 

هناك عمليات ترويج تسعى للتعريف باحلظرية 
 .داخل الوطن وخارجه

3
,2

3
 

0
,7

8
 

2
,7

7
 

0
,0

0
 

 متوّسط

هنالك معرفة جّيدة باحلظائر الّسياحية اليت 
 .تنافس احلظرية عّب الوطن

2
,6

0
 

0
,4

9
 

-7
,3

2
 

0
,0

0
 

 ضعيف

يتم حتديد أسعار واضحة خلدمات ومنتجات 
 احلظرية وفقا للطرق العلمّية

2
,7

8
 

0
,4

1
 

-4
,7

5
 

0
,0

0
 

 ضعيف
 

 اجملموع

2
,9

8
 

0
,3

4
 

-4
,8

7
 

0
,0

0
 

 ضعيف

 .3املتوّسط الفرضي يبلغ القيمة  SPSS 20من إعداد الباحثة اعتمادا على خمرجات  :المصدر

للسياحة البيئية أّن أغلب املتوّسطات  اإلسرتاتيجيةيظهر من اجلدول إجابات املبحوثني حول احملاور 
باعتبار أنّنا استخدمنا مقياس ليكرت  3ضعيفة وأقّل من املتوّسط الفرضي للّدراسة والّذي يبلغ القيمة 

فبمالحظة اجملال األّول وهو اجملال التنظيمي  جند أّن كّل املتوّسطات كانت أقّل من املتوّسط . اخلماسي
اليت جاءت سالبة عند مستويات داللة أقّل من مستوى اخلطأ املسموح به t الفرضي، وهو ما تؤّكده قيم 

يف عبارة متابعة وجود   2,89ّب متوّسط مسجل يف هذا اجملال القيمة، وبلغ أك0,05يف الّدراسة وهو 
أهداف واضحة للحظرية فيما خيص السياحة البيئية، يف حني جاء أقّل متوّسط يف عبارة سّلم أولويات 
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وانعكست هذه املتوّسطات على املتوّسط العام للمجال التنظيمي والّذي بلغ .  2,64األهداف والّذي بلغ
، وهو ما يدّل على ضعف يف حمور التنظيم بالنسبة 2,74ة عند مستوى اخلطأ املسموح به بلغت قيمة دالّ 

وهو   0,89للسياحة البيئية على مستوى احلظرية، كما بلغت اإلحنرافات املعيارية قيما ضعيفة كان أكّبها
 .  ما يدّل على وجود إمجاع حول ضعف هذا احملور

اخلانة )متوّسطات أكّب من املتوّسط الفرضي يف جمال التخطيط على عكس اجملال الّسابق، سّجلنا 
 t، أكدهتا قيم (3,75متّثل أكّب قيمة سّجلت وهي يف تقييم األثر البيئي للمشاريع يف احلظرية   املضّللة

واحنراف  3,27وبلغ املتوّسط العام هلذا اجملال القيمة . 0,05ومستويات الّداللة اليت بلغت قيم أقل من 
، ما يعين أّن هناك مستويات متوّسطة للتخطيط للسياحة البيئية يف احلظرية بإمجاع 0,52ري معيا

ونفّسر ذلك باعتماد مجلة من الّتدابري الرّامية إىل محاية املوقع للحفاظ على عذريته وتثمني  .املبحوثني
عرفة خمتلف الـتأثريات األنظمة البيئية به عن طريق ختطيط ولو حمتشم يف هذا اجملال عن طريق حماولة م

 .الّسلبية واإلجيابية اليت يرتكها الّنشاط الّسياحي على احلظرية وحماولة تصحيح االختالالت
تباينت متوّسطات العبارات اخلاّصة مبحور التسويق، حيث بلغت مستويات متوّسطة يف العبارة 

 املاديّة، البشريّة والّتقنية اليت حتوزها احلظرية ووجوداألوىل والثّانية واملتعّلقة بوجود دراسة شاملة جلميع املوارد 
، وهي قيم (على التوايل  3,23و 3,32)أنشطة تروجيية تسعى للتعريف باحلظرية داخل الوطن وخارجه 

جندها بلغت قيما موجبة عند مستويات داللة معنوية تقع  t أكّب من املتوّسط الفرضي، وبالّرجوع إىل قيم
يف  العبارتني الثالثة والرابعة ومتوّسطات دالّة أقّل  t ة احملّدد يف الّدراسة، يف حني بلغت قيمداخل جمال الثٌّق

وقد أثّرت املتوّسطات الضعيفة على املتوّسط العام لالسرتاتيجيات التسويقية التسويق لكّنه اقرتب . 3من 
يف االسرتاتيجيات التسويقية  ما يعكس املستوى املتوّسط   (2,98)من القيمة احملايدة حيث بلغ قيمة 

ذلك بعدم وجود محالت تروجيية تسعى على األقل الّتعريف مبا تزخر به هذه و  .للسياحة البيئية يف احلظرية
 .احلظرية، وهو ما  ملستاه عند القيام بزيارة احلظرية من خالل عدم وجود وال الفتة تبنّي مكان احملمّية
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II.4. مناقشة واختبار الفرضيات: 
II.4 .2. الفرضية األولى: 

من خالل حتليل حمور التنظيم خلصنا إىل أّن هنالك متوسطات حسابية أقّل من املتوّسط الفرضي 
للدراسة، كما أّن هنالك إمجاع من خالل ضعف االحنرافات املعيارية، كّل هذا عند مستويات داللة عّّبت 

السالبة؛ وبالتايل فيمكن القول أّن هنالك مستوى ضعيف لالسرتاتيجية التنظيمية للسياحة  tعنها قيم 
 :للدراسة اليت مفادها قبول الفرضية األولىالبيئية يف حظرية القالة، وهو ما يقودنا إىل 

 .أّن هناك مستوى ضعيف لالستراتيجية التنظيمية فيما يخص السياحة البيئية في حظيرة القالة
II.4 .2. الفرضية الثانية: 

فيما خيص حمور التخطيط ظهر أّن هنالك متوّسطات أكّب من املتوسط الفرضي والذي يبلغ القيمة 
للدراسة  نرفض الفرضية الثانيةاملوجبة، وعليه  t، يف ظّل كذلك إمجاع ومستويات داللة تعّبر عنها قيم 3

البيئية املطبق يف حظرية القالة، ونستبدهلا أّن هناك مستوى ضعيف للتخطيط للسياحة : واليت مفادها
 .هناك مستوى متوّسط للتخطيط للسياحة البيئية المطبق في حظيرة القالة: بالتايل

II.4 .2 .الفرضية الثالثة: 
اقرتب املتوّسط العام لالسرتاتيجيات التسويقية من املتوسط الفرضي للدراسة مع مستويات داللة 

هناك : أكّب من اخلطأ املسموح به يف الّدراسة وبالتايل نرفض كذلك الفرضية الثالثة واليت مفادها أنّ 
 :، ونستبدهلا بالتايلالتسويقية للسياحة البيئية املطبقة يف حظرية القالة لإلسرتاتيجيةمستوى ضعيف 

 .التسويقية للسياحة البيئية المطبقة في حظيرة القالة لإلستراتيجيةهناك مستوى متوّسط  
 :ةـاتمـــــخ

تعد الّسياحة البيئّية منط سياحي بديل ميكن االستثمار فيه لتحقيق جمموعة من األهداف البيئية، 
االقتصادية واالجتماعية، لكن هذا ال ميكن أن يتحقق إاّل باعتماد اسرتاتيجيات تنظيمية وتسويقية، تسعى 

طّرق إليه يف الدراسة امليدانية يف إىل ترقية املنتج السياحي البيئي وفق رغبات الّسياح، وهذا ما حاولنا الت
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حممية القالة بوالية الطارف، ملعرفة مدى تبين اجلهات املسؤولة عن احملمية السرتاتيجية واضحة لتسويق 
السياحة البيئية باحملمية، واليت تزخر بنظام بيئي متميز يؤهلها ألن تكون مقصد سياحي بيئي بامتياز، وقد 

  : ة من النتائج ، نوجزها يف اآليتخلص البحث مبحوريه إىل جمموع
 فّعالة لتلك املشاريع؛  إسرتاتيجيةمشاريع الّسياحة البيئية الناجحة ترتكز على إدارة  -
جيب إشراك مجيع أصحاب املصلحة من سلطات حمّلية، مستثمرين يف القطاع العام واخلاص،  -

 اسرتاتيجة فّعالة لتلك املواقع؛ سّكان املناطق اليت تستقبل هذه املشاريع حىت تكون هنالك إدارة
    تسويق السياحة البيئّية خيتلف عن الّتسويق العادي بل نكون أمام تسويق عكسي؛     -
 .         سرتاتيجيات تسويقّية كفؤةحظرية القالة من بني أهم احلظائر الوطنية يف اجلزائر ولكّنها تفتقر ال -
 ؛يتضح أن التخطيط االسرتاتيجي على مستوى حظرية القالة ال يرقى إىل املستوى املطلوب -
املوارد املالّية والبشرية املخصّصة حلظرية القالة ال تعّّب فعلّيا عن املساحة الّشاسعة اليت حتظى هبا  -

 .وتنوّع أنظمتها البيئية

 :ضوء الّنتائج الّسابقة ميكن تقدمي املقرتحات الّتاليةعلى 
تبين اسرتاتيجيات التسويق العكسي الذي حيافظ على حظرية القالة ويساهم يف الرّتويج الفّعال  -

 هلا؛
 ة كوسيلة للحفاظ على املواقع البيئية العذراء؛تشجيع مشاريع الّسياحة البيئي -
ضرورة إدماج مشاريع الّسياحة البيئّية ضمن املشاريع ذات األولوية يف االستثمارات الّسياحية مع  -

 وضع صورة واضحة املعامل فيما خيص االسرتاتيجيات التنظيمّية والتسويقّية يف هذا اجملال؛
اخلدمات مع حماولة الّتحكم يف اجلانب احلضري ضرورة حتسني العرض الّسياحي وجودة  -

urbanisme الذي قد تكون له تأثريات سلبّية على األنظمة البيئّية. 
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