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  ية     اسة االستطالعالدر 

حول الظاهرة  أوليةالدراسة االستطالعية تقرب الباحث من ميدان بحثه وتزوده بمعلومات  إن

وعليه فان الدراسة تساعد الباحث .جوهريا  لبناء البحث أساساولهذا فهي تعتبر محل الدراسة،

القياس التي  أدواتعلى الربط بين الجانب النظري والتطبيقي ومن خاللها يتفحص الباحث 

النظر في دليل  إعادةوعليه تمكنا في هذه المرحلة من ،األساسيةفي الدراسة يستعملها 

  .اإلشكاليةالنظر في  وٕاعادةحث بنا من التقرب من عينة الكما تمكالمقابلة،

بالمشكلة البحثية من خالل إجراء عدة مقابالت وطرح أسئلة  اإلحاطة أكثر :الدراسة  أهداف

على العمال الذين يعملون في مديرية السياحة والبيئة،تمكن الباحث من التدريس األولي على 

الدراسة الميدانية،اكتشاف بعض جوانب النقص في إجراء التطبيق ،معرفة مدى وكيف تسهم 

حية ،رصد دور السياحة البيئية في التنمية السياحية السياحة البيئية في تحقيق التنمية السيا

وماهي اآلثار الناجمة عنها ماهو واقع السياحة البيئية في مدينة مستغانم ،معرفة هل هناك 

  .مقترحات لتطير السياحة من التأثير السلبي لألنشطة السياحية 

  :نتائج الدراسة االستطالعية

النتائج  إلىعمال مديرية البيئة توصلنا مع بعض  اأجريناهبعد اللقاءات و المقابالت التي 

الخبرات ن هذه المؤسسة تعاني من نقص في عدد العمال وليس لديهم أالحظنا ب:التالية

هذه المؤسسة ال تحتوي على قسم خاص بالتنمية السياحية  أنكما الكافية في مجال السياحة،

هذه المؤسسة  أنكما ،اآللية وتعاني من نقص في المعدات  اإلمكانياتتتوفر على  ال وأنها
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قسم لدينا قسم النفايات،:ب تخصصه مثالحسقسم عامل يعمل وفي كل  أقساملديها عدة 

هذه المؤسسة تتماشى في  إنو ،قسم التهيئة السياحية ،قسم تقنيات المستخدمين ،األعمال

السياحة التي ،تكون السياحة المستدامة تحترم البيئة أنقوانين معينة وهذا كله من اجل  إطار

  السياحةتكون  أنويجب اجتماعيا وبيئيا، اقتصادياتكون مستدامة  أنال تضر بالبيئة يجب 

تكون  السلبية للسياحة عندما  التأثيراتفيما يخص  أمامع معايير اجتماعية محضة، تتماشى

تكون نفايات ال يكون ون مال،كهرباء،ال يكال يوجد تخطيط،وال يوجد صناع، ،عشوائية

االيجابية للسياحة  أما التأثيرات .سلبيا تأثيراتوجد فوضى هذا كله يعتبر ،مدخول اقتصادي

 وزارة التهيئة مثال تحافظ على القوانين البيئية،احية،على البيئة تكون بوجود معايير بيئية سي

تقترحها لتطوير  التيوالحلول  . شروع يتماشى مع الوضعيةرى هل هذا المتقوم بمشروع ثم ت

 إطارنكون منفتحين في  أنويجب ، تكون البيئة مقيدة بالقوانين، أنالسياحة البيئية يجب 

مجالت و جرائد  ال توجدففيما يخص واقع السياحة بوالية مستغانم  أماالمحافظة علي البيئة ،

ينة مستغانم تعد والية سياحية ،توجد فيها مدو توجد قصاصات ، إنماخاصة بالسياحة و 

   ،أمنيةولكي تحافظ علي هذه الغابات من التلوث يجب القيام بمرافق سياحة غابية ،

من جميع الواليات و خصوصا والية مستغانم هم السياح  إليالسائحون اللذين يقدمون و 

   .السياح من المناطق الصحراوية 
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                                                                                   :الدراسات السابقة 

    ".على التنمية في المناطق الريفية وأثرهاالسياحة البيئية " خان بعنوان أحالمدراسة  -1

قاعدة تشمل السياحة البيئية ودمج  بأنها تناولت في دراستها مفهوم السياحة واعتبرتها فقد

التنمية االقتصادية  أهدافواعتبرت التنمية السياحية احد المناطق الريفية ضمن هذه العملية،

واالستمتاع وتعمل  اإلعجابمن هدف محدد يتمثل في دراسة  واالجتماعية الشاملة لما لها

عن طريق تنمية العالقات االجتماعية وتحقيق محور الدعم االقتصادي للمناطق الريفية على 

  البيئية حول عدد من السياح ويتمثل دورها في االقتصادالسياحة 

البيئي والتنمية  اإلعالم"مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر لجياللي عياد منصورية بعنوان  -2

 ."                                                             2014/ 2013"  السياحية

 مستغانم الجهوية إذاعةمدى تساهم  أي إلى:األتي اإلشكالارتكزت هذه الدراسة على طرح  

  سياحي؟   المقترحة والواقع الراك التنموي بين مشاريع الدولة في الح) الظهرة(

 :                                               هذا من فرضيتين هما انطلقت الباحثة في بحثها

  .                                            البيئي في التنمية السياحية اإلعالمرصد دور  -1

  .                                     المؤسسة السياحية وعالقتها بمخطط التهيئة السياحية - 2 

هذه الدراسة اعتمدت فيها الباحثة على تقنية المقابلة بطريقة مباشرة للتقصي العلمي وذلك 

للمقابالت استخدمت التسجيل الخطي  إجرائهاوعند العاملين كمجتمع للبحث،لة بمساء
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 ن اجل تفكيكها والتعليق عليها للبيانات المتحصل عليها عن طريق المستجوبين وهذا م

  :                                                       النتائج التالية إلىوتوصلت في دراستها 

و إن  السياحيةالتنمية  تطويرجريدة دور كبير في  إلى إذاعة إلىزيون من تلف لإلعالم إن

  :                       تتم في الشكل التالي اإلذاعة إلىالمتعلقة بالسياحة  األخبارعملية نقل 

القسم المسؤول يقوم بتعميم ملتقيات التي يتم تحضيرها من قبل لجنة مختصة حيث يحدد  إن

قوم التي ت اإلعالموسائل  إلىنبذة عن المشروع  إرسالفيما بعد  وقت ومكان عرضها ليبث

  وتكون الدعوة عامة لمن  ةعالن عن موضوع المشروع وقت إذاعاإلبدورها في 

وان .و البيئة و دوره الفعال  اإلعالمن العالقة بين منا تككمثل هذه المواضيع وه أهمية له

مخططات التهيئة السياحية عن طريق تسجيل  إعدادالمؤسسة السياحية تشرف علي 

   .عن المناقصات الختيار مكاتب الدراسات التي تريد اخذ المشروع اإلعالنالعمليات و 

 في اإلعالمتخرج لنيل شهادة الماستر لحسن حليمة سعديد بعنوان دور وسائل مذكرة  -3

  .2013/2014التنمية السياحية سنة

  :اإلشكال التاليارتكزت هذه الدراسة علي طرح 

  لف وسائله في تنمية السياحة بوالية وهران؟بمخت اإلعالمماهو الدور الذي يلعبه 

                            :                      التالية التساؤالت ضمن اإلشكالية هذه تندرج

  كيف يتم تفعيل الدور االتصالي في مجال الترويج السياحي؟ -1

  الوسائل المستخدمة في ذلك؟ ماهي -2
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 ماهو اثر استخدام الترويج على النشاط السياحي عامة ووهران خاصة؟  -3

  :دراستها علي الجوانب التالية  الباحثة المقابلة الموجهة و ركزت فياستخدمت 

  . األساسيةخطوات اختيار عينة البحث 

  .تحديد حجم العينة المراد اختيارها 

  . بكل تخصص األفرادقائمة  إعداد

الجنس،السن ،المستوي  (المبحوثين المتواجدون في المؤسسة و تحديد خصائصهم تحديد عدد

،و توصلت الباحثة في دراستها الى النتائج )مدة الخبرة، التعليمي،الحالة المدنية ،المهنة

لكنها ناقصة  بوالية وهران في دعم التنمية السياحية أهميةواالتصال  اإلعالملوسائل  : التالية

لمستوي المطلوب ة من حيث االستخدام و لم تصل بعد إلى امن حيث التنوع و غير كافي

 أنحيث   إعالميا إهماالعاني حية و ذلك الن السياحة في وهران تلتفعيل الحركة السيا

  .الموسمي  اإلعالم أيالسياحي يظهر في المواسم  اإلعالم

سياحة موسمية  أنهاتبر السياحة في وهران ذات طابع خاص وفريد من نوعه حيث عت

تتوفر علي عدد كبير من الكنائس التي يتم زيارتها  ألنهاخاصة بفصل الصيف و دينية 

                                              .من قبل السياح المغتربين الذين يتوافدون بكثرة في فصل الصيف 
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في التنمية السياحية وذلك لنقص االختصاص في  بدور نسبيكما يقوم القائم باالتصال 

ويبقي دوره  و الوعي السياحي بالموقع االستراتيجي لوهرانة مجال السياحة و نقص الثقاف

  .ثانويا و تطوعيا و الذي تجسد في نشاط الجمعيات 

    السياحة البيئية كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة:مداخلة بعنوان  -4

الطيب دوادي و دالل بن طبي  إعدادالسياحة البيئية و ثقافة المجتمع من :المحور الثالث 

  .2010مارس  10و09ببسكرة يومي 

قدم لثاني مداخلته مفهوم الثقافة البيئية باعتبارها تهتم بالتوعية و التحسيس المستمر لجميع 

البيئة و المحافظة  بأهميةتواجدوا  أينمام ومهما كانت جنسيتهم و مهما كان عمره األفراد

 إليهذه الثقافة البيئية تهدف  أنكما  اإلنسانعلي المحيط من اجل الحفاظ علي صحة 

  .بغية بلورة سلوك بيئي ايجابي  األساسيةتطوير الوعي البيئي وخلق المعرفة البيئية 

مفهوم التنمية ،مداخلتها مفهوم السياحة البيئيةفي الدكتورة دالل بن طبي فقد تناولت  أما

المنطقة و احتياجات الزوار  نقطة التالقي ما بين بأنهاالمستدامة فكان تعريفها لسياحة البيئية 

جميع  إدارةبحيث يتم ,حماية و دعم فرص التطوير المستقبلي  إليمما يؤدي المضيفة 

المصادر بطريقة توفر االحتياجات االقتصادية و االجتماعية و الروحية و لكنها في وقت 

و السياحة المستدامة تلبي احتياجات ،ي الوقت الحضاري والنمط الضروريذاته تحافظ عل

زيادة فرص العمل للمجتمع السياح مثلما تعمل علي الحفاظ علي المناطق السياحية و 

 أوجمالية  أواجتماعية  أوالموارد المتاحة سواء كانت اقتصادية  إدارةوتعمل علي المحلي ،
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ضرورة المحافظة علي  يإل باإلضافةطبيعية في التعامل مع المعطيات التراثية و الثقافية  

تعتمد في مداخلتها بان التنمية المستدامة  أيضاكما تناولت .التوازن البيئي و التنوع الحيوي 

 األجيالتخريبها بشكل يمنع  إلييؤدي  أنعلي المصادر الطبيعية في السياحة من دون 

وقالت حتى تكون السياحة البيئية مستدامة فهذا يعني االهتمام ،القادمة من االستفادة منها

و توفير االحتياجات األمثل لها ،المصادر و االستغالل جميع  إدارةبالمواقع السياحية و 

ستمراريتها إيعية وضمان الحفاظ علي البيئة و االقتصادية منها واالجتماعية والجمالية و الطب

أي خطة تنموية لقطاعات و اخذ ذلك بعين االعتبار في متوازن في كافة او العمل بشكل 

 ي و االجتماعي و الثقافي والبيئيتشمل استدامة البعد المادي و االقتصاد أنها مستقبال ، أي

                                                                 :الموضوع اختيار أسباب  

وتوضيح ولو بالقسط موضوع دراسة أهمية هذا الموضوع ، اختياري أسبابالوقوف على  إن

اهتمام الباحث بهذا الموضوع من مدى  أيضاكما تبرز األهداف المرجوة من الدراسة،القليل 

موضوعية  أسباباختيار موضوع الدراسة هناك  إلىالتي دفعتنا  األسبابومن .أخرىجهة 

                                 :       فيما يلي األسبابذاتية يمكننا تلخيص جملة من هذه  وأخرى

التي جعلت قطاع السياحة في  األسبابمحاولة التعرف على  - :الموضوعية األسباب -

 .                                        الجزائر عامة ووالية مستغانم خاصة كقطاع غير مستقل

تؤهلها لفرض  ز به من مميزات وخصائص التيوجهة مديرية البيئية وما تتمي إبرازمحاولة  -

                                                                              .التنمية السياحية
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معرفة تصور المؤسسة السياحية ومديرية البيئة وكيفية مساهمتها في تحقق التنمية  -

.                                                                        الناجمة عنها اآلثارالسياحية وما هي 

 .      المواضيع التي تتناول السياحة بصورة عامة إلىالميول الشخصي  -:الذاتية األسباب - 

            .                                                     الفضول العلمي وروح االكتشاف -

المتواجدة في  األثريةالطبيعية والحضارية والمعالم  األماكنالرغبة في التعرف على   -

 .                                                                    وخاصة والية مستغانم الجزائر

                                .معرفة الدور الذي تلعبه مديرية السياحة ومديرية البيئة في السياحة -

تملكه من مميزات ومعالم  بماالوجه السياحي لمدينة مستغانم من خالل التعريف  إبراز -

                                                                    .وحضارية تاريخية

                                                        :                 الموضوع والهدف منه أهمية

الدراسة في التعريف بالدور الذي تلعبه السياحة البيئية في تحقيق التنمية  أهميةتكمن 

المكتبة بهذا النوع من الدراسات نظرا لقلة الدراسات في  ة بوالية مستغانم،وٕاثراءالسياحي

ومن .هذا القطاع في عملية التنمية المستدامة ،وأهميةل خاصة ما تعلق بالسياحة البيئيةالمجا

كان هذا النوع من السياحة يحقق الربح لخزينة الدولة  إنخالل هذه الدراسة يمكن معرفة 

 أساسيومدى اهتمام الهيئات المتخصصة في هذا المجال بهذا النوع من السياحة كمعيار 

هذه الدراسة هو هدف استكشافي معرفي  إلجراءهدفنا الرئيسي  أن.لتحقيق التنمية السياحية
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 أوفي تنمية القطاع السياحي سواء بجلب السياح  وأهميتهالرصد مكانة ودور السياحة البيئية 

ئري ومدى فهم الجمهور الجزاالواقع الحالي للسياحة بمستغانم، وكذا معرفةإليها،المستثمرين 

كما تهدف دراستنا .ني منها السياحةومعرفة المشاكل التي تعاوتصورهم لهذا الواقع وتحليله،

على البيئة من اجل تنمية السياحة واقتراح السلبية للسياحة  اآلثارهذه الى التعرف على 

الحلول المناسبة لدفع عجلة السياحة وتصور الحلول والمقترحات التي من شانها العمل على 

كما يتمثل في التوعية خاصة،ة عامة ووالية مستغانم بصفة بصف تنمية السياحة في الجزائر

  . بالدور االقتصادي للسياحة البيئية والتعريف بها ومساهمتها في تحقيق التنمية السياحية
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  اإلشكالية

علي الصناعة لما تدره من  تأهلتتعتبر السياحة العمود الفقري لالقتصاد العالمي كونها 

وهي صناعة متشابكة مع كثير الشخصي ،أو نتيجة االتفاقات علي الصعيد الرسمي  أرباح

 النقل  ،زراعية ،صناعيةمن القطاعات و الخدمات المصرفية التي تغذيها و تكملها منها 

  .                ءالبناو 

بمالمح البيئة المحيطة و التي لها دور في  تتأثرالبشرية التي  األنشطةكما تعد السياحة احد 

حة مترابطة فالسيا،إقامتهم ومواسم زيارتهمه وفي تحديد مدة توزيع مواقع االستجمام و الترفي

 السياحية تعتمد علي المشاهدة واالستمتاع بالمناظر األنشطةفمعظم  ،بشكل وثيق مع البيئة

هي من انجاز و التاريخية  األثريةالمبادئ  أنوعلي الرغم من ،الطبيعية و االصطناعية

بالعديد من السياح لمشاهدة و االطالع  ستتأثرو التي بمرور الزمن  اإلنسانيةالحضارة 

  1.عليها

 إشباعوالجدير بالذكر انه علي الصعيد البيئي تعتبر السياحة البيئية عامال جاذبا للسياح و 

 التعرف علي تضاريسها و نباتاتها الطبيعية المختلفة و  األماكنرغباتهم من حيث زيارة 

تقاليدها زيارة المجتمعات المحلية للتعرف علي عاداتها و  إلي باإلضافةالحياة الفطرية  و 

فان السياحة إجماال ،كان يمارس  إنفالتداخل بين البيئة كنشاط و بين البيئة كمجال و ،

للسياحة عالم الفطرة فال مجال  إلي اإلنسانالبيئية كاختصاص تعطي للكون جماال و تعيد 

                                                           

  .89ص،  2007، 1ط،عمان ،دار الكنوز للنشر والتوزيع،  صناعة السياحة،  حمد محمود مقابلةأ -1
    



ا�ط
ر ا������                                                                                                             
 

 

18 

.  الحة بدون سياحة توفر لها الدعم و المساندةوال مجال لبيئة صبدون بيئة طبيعية فطرية ،

 إيقافالوحدات السياحية ومعالجة  أداءتطبيق نظم تحقيق الجودة البيئية في  أهميةلذا برزت 

المقاصد السياحية  إقامةالهدر البيئي وجعل نشاط السياحة صديقا للبيئة سواء من خالل 

لعشاق الطبيعة يئية تعطي فرصا جيدة كانت السياحة الب إقامة المحميات،وٕاذا أوالبيئية 

فانه من الواجب على المواطن والسائح عدم أنظمتها البيئية،استكشاف للتمتع بجمالها و 

سلبي على البيئة والمحافظة على حقيقة مواقعها السياحية الن جذب السياح  تأثير أي إحداث

  عامل تتميز  أي أوالتاريخ  أوالطبيعة  أوهذه المناطق قد يعتمد على المناخ  إلى

خلل  أي إحداثبه المنطقة  السياحية وهذا من اجل تطوير عملية التنمية السياحية دون 

                                                                                                1.بالتوازن البيئي

  :                                                 اآلتي التساؤل طرح يمكن هنا ومن

                          السياحية؟ة التنمي تحقيق في البيئية السياحة مساهمة مامدى

  :                         الفرعية الموالية األسئلةمجموعة من  األساسي لسؤالا هذا تحت وينطوي -

                بالبيئة؟                                                السياحة عالقة ما -

                           ؟                       السياحية التنمية تحقيق في دور للسياحة هل -

  السياحية؟                                    التنمية تنشيط في دور السياحي للتخطيط هل -

                                                           

  .                            296ص،2007،عمان، دار الحامد للنشر والتوزيع، خطر فيه السياحة، موفق عدنان، نبيل زعل الحوا مدي 1
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 لمديرية البيئة ومديرية السياحة دور في تحسين الصورة السياحية بوالية مستغانم؟هل  -

                                                                        :الدراسة فرضيات

عنها يضعها  أولية إجاباتحتمية وجود تساؤالت في البحث العلمي يقتضي حتمية وجود  إن

تنفي  أوالنتائج التي تؤكد  إلى أساسهاالباحث في شكل فرضيات تساعده للوصول على 

                          .                         الدراسة نهاية في صحتها

 أكثر أوبيان مسبق لوجود عالقة بين متغيرين  أنهاالفرضية على  أنجرسويعرف موريس 

                         . البحث سؤال عن افتراضية إجابة على ويضيفيا،مبدئ تحقيقا تستلزم

نتيجة مؤكدة بقبول الفرض  إلىعقد لعقيدة الباحث مع نفسه للوصول  أنهاعلى  أخريعرفها 

  1.رفضه أو

  :                                                             الرئيسية الفرضية

                        .                       السياحية التنمية تحقيق في دور البيئية للسياحة

           :                                         اثنتان فرضيتان الفرضية هذه تحت وتندرج

                         .         السياحية التنمية تحققت كلما للسياحة جيد تخطيط كان كلما-

                                                           

 2ط،ديوان المطبوعات الجامعية، البحوث إعدادمناهج البحث العلمي وطرق ، محمد محمود الذنيبان، عمار بو حوش -1

  .40ص،1999،
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             .دور في تحسين الصورة السياحية بوالية مستغانملمديرية البيئة ومديرية السياحة  –

                                                             :المفاهيمحديد ت

          :السياحة

تنبتنا من الحاجة السياحة معناها الحديث ظاهرة من ظواهر عصرنا :التعريف االصطالحي

 إلى اإلقامةلى الشعور بالبهجة والمتعة من إ و ،اإلحساسوالى مولد إلى الراحة،المتزايدة 

 وأوساطبين شعوب  األخصنمو االتصاالت على  إلى وأهميتهامناطق لها طبيعتها الخاصة 

 ي كانت ثمرة اتساع نطاق التجارة وهي االتصاالت التاإلنسانية،مختلفة من الجماعات 

ثمرة تقدم وسائل النقل وهي تعتبر في  أوصغيرة  أومتوسطة  أوالصناعة سواء كانت كبيرة و 

  1.الوقت الحالي محركا رئيسيا من محركات التنمية االقتصادية

من مكان  انتقال الفردتقوم على  وٕانسانيةتعتبر السياحة ظاهرة اجتماعية : اإلجرائيالتعريف 

.                                                                    لفترة مؤقتة  أخرمكان  إلى إقامة

                                                                                                     :البيئة �

واالسم منها  وأقامالبيئة في اللغة العربية تبوأ أي حل ونزل  :التعريف االصطالحي

ومن هنا فان البيئة التنسيق  وتعني بين okiosمشتقة من الكلمة اليونانية  ecologgبيئة

البيئة هي مجموع الظروف والمواد . والحياة تعني البيوت وبمفهومها الواسع تعني البيئة

                                                           

  .1424ص ،1،2003ط،القاهرة،دار الفجر للنشر والتوزيع ،المجلد الرابع، اإلعالميةالموسوعة ،محمد منير حجاب –1
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من المناخ  أحوالالظروف فتشمل  ع في الحيز الذي توجد فيه الحياة،أماوالتفاعالت التي تجم

وما  األرضوالمواد تشمل  األرضيةالكونية مثل الجاذبية  واألحوالالحرارة والرطوبة والضوء 

التفاعالت فبعضها فيزيقي كالبخار  تكوينات الصخور والمياه واألشجار،أمايتصل بها من 

                                       1.والتحوالت الكيميائية

الذي يعيش فيه الكائن )واإلحيائيالجغرافي والمكاني (هي الوسط الطبيعي :اإلجرائيالتعريف 

والفكري  واألخالقيالسياسي ولإلشارة إلى المناخ االجتماعي ، اإلنسانبما في ذلك الحي،

  .                                                    باإلنسانالمحيط 

  :السياحة البيئية �

البحث  إلىالسياحة البيئية ذات التوازن البيئي ظاهرة جديدة تهدف :التعريف االصطالحي

فالميزة التي تتيحها تطبيق ،لإلنسانفي الطبيعة والحيوانات وتوفير الراحة  والتأملوالدراسة 

للمجتمع المحلي مع حماية البيئة  اإلنتاجيةالسياحة البيئية في ربط االستثمار والمشاريع 

برامج  إعدادوذالك عن طريق ,والتنوع الحيوي والثقافة السياحية وفق معادلة تنموية واحدة

على ممارسة  التأكيدسياحية تعتمد على توجيه السياحة نحو المواقع المميزة بيئيا مع 

  2.هاعلي التأثير أوومسلية دون المساس بنوعية البيئة  إبداعيةسلوكيات 

                                                           

.                     2161، 2003، 1القاهرة ، ط، دار الفجر للنشر والتوزيع، السادس  ،المجلد الموسوعة اإلعالميةمحمد منير حجاب، -1

 .2161مرجع نفسه، ص -2
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بغرض االستمتاع  أخر إلىالسياحة البيئية هي السفر واالنتقال من مكان  :اإلجرائيالتعريف 

  .الطبيعة واستكشاف كل ما فيها وتأملوالترفيه والترويح عن النفس وزيارة المناطق الثرية 

  :التنمية �

 أخرموضع  إلىارتفاع الشيء من موضعه  أيمن النمو :التنمية لغة: صطالحيالتعريف اال

 المستمرة وأعملية الزيادة الثابتة  إلىفان النمو يختلف عن التنمية فالنمو يشير :واصطالحا 

التنمية فهي عبارة عن تحقيق زيادة سريعة  أما.التي تحدث في جانب معين من جوانب الحياة

والخدمات نتيجة استخدام الجهود العلمية  اإلنتاجتراكمية ودائمة عبر فترة من الزمن في 

  1.المشتركة الحكومية والشعبية األنشطةتنظيم ل

  :نمية السياحيةالت �

البد  أساسياتتقوم على  أخرىتنمية  أيالتنمية السياحية مثلها مثل  إن:الصطالحيالتعريف 

هذه  وآخرونويحدد الدكتور عبد الهادي الجوهري ن توافرها لكي تكون تنمية حقيقية،م

 أوبنائيا  تغييرا -:اليفي كتاب دراسات في التنمية االجتماعية على النحو الت األساسيات

تعديالت على النظم والمنظمات  إدخالجزئيا وهذا يعني  أوكليا  أوسياحيا  أواجتماعيا 

دفعة ودفعات قوية وذلك لتغيير  -.والعالقات والتعامالت المالية وغيرها واإلدارةوالتنظيمات 

  2.بعضها والتنسيق بين مختلف الجهودأو الموجودة  األبنية أوالبناء 

                                                           


د 
	�ر ���ب، -�
.2004،176، 1،دار ا���ر ��	�ر وا��وز��،ا���ھرة،طا�
	��ا����م  1
  

                             52 ص،2003،القاهرة،دار الفجر للنشر والتوزيع،المجلد الثاني،اإلعالميةالموسوعة ،محمد منير حجاب -2
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التنمية السياحية يقصد بها تنشيط القطاع السياحي بمختلف الوسائل : اإلجرائيالتعريف 

  .محلية ووطنية إلىالقريب وهي مقسمة  أووالطرق وتتم عملية التنمية على المدى البعيد 

  :الدور �

المركز  أوهو نموذج للسلوك االجتماعي السوي المرتبط بالوضع :التعريف االصطالحي

عمل  إلعدادمجموع السلوكيات المتوقعة والمتفق عليها اجتماعيا  أيضاوهو تماعي للفرد،االج

  1.متفق عليها اجتماعياوسلوكيات محددة  بأفعالويتطلب الدور القيام أو وظيفة معينة،

  :التأثير

ومعان واتجاهات  وآراءيعني التغيرات التي تحدث على تصورات :التعريف االصطالحي

 جراءهور من الجمحدوث االستجابة لدى  اإلعالمية،أووسلوك المتلقي نتيجة تعرضه للرسالة 

لتصل الى المستقبل مع توفر ارادة وهو عملية تبدا من المصدر  اإلعالميةالمضامين  نشر

 األقلعلى  وآراءعتقادات ،إمتلقي من اتجاهاتغيير في سلوك الوتذلك اي هو ارادة وفعل 

  2.جديدة وأفكارترسيخ قيم  أوتعديلها 

 المتأثركما يقوم بدفع ,هو عملية تمارس بطريقة فعالة من قبل المرسل :اإلجرائيالتعريف 

 أكثر أو أمرينهو كل ما يحدث نتيجة للتفاعل بين  ،أوبنفس منظار المؤثر أشياءلكي يرى 

  .في زمن ومكان معين
                                                           

  .265، ص2012للنشر والتوزيع،عمان، أسامة،دار الخدمة االجتماعية معجم مصطلحات ،سليم حامح خاضر - 1

  .20،ص1،1993ط،دار النشر ، المعجم الوجيز المبسط -2

  



ا�ط
ر ا������                                                                                                             
 

 

24 

  :مجتمع البحث

غير  أومجموع محدود "القصد بمجتمع البحث في هذه النقطة هو كما عرفه الباحثون  إن

المحددة مسبقا، حيث تنصب المالحظات ، أي أن )العناصر،الوحدات (محدود من المفردات 

يدرسها جميع المفردات الظاهرة التي : هو آخرينمجتمع البحث حسب باحثين تعريف 

وهو مجموعة منتهية أو غير منتهية من العناصر المحددة مسبقا و التي تركز . "الباحث 

عدة خصائص مشتركة تميزها  أوهو مجموعة العناصر لها خاصية  أو، عليها المالحظات

                                                       1.التقصي  أوعن العناصر األخرى التي يجري عليها البحث 

مديرية البيئة ومديرية السياحة والصناعة التقليدية : تمثل مجتمع بحثنا في مجتمعين هماوقد  

                                                                                     .بوالية مستغانم 

ح بانتقاء مجموعة فرعية من التي تسممجموعة من العمليات "المعاينة هي  إن :المعاينة 

                      .                                      2"عينة تكوين بهدف البحث مجتمع

وتعتبر  3. األصليوهي الخطوات و المراحل المتبعة الختيار العينة من مجتمع البحث 

 وتأثر على، فهي تحدد حاسمة و أساسية في البحث العلمي نة عمليةعملية اختيار العي

                                                           

.     2005،166،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،ط،مناهج البحث العلمي في علوم االعالم واالتصال احمد بن مرسلي، -1

   .206، ص2006، 2الفجر للنشر والتوزيع،ط،دار في العلوم اإلنسانية منهجية البحث العلمي موريس أنجرس، - 2

،مؤسسة الوراق للنشر )أساسيات البحث العلمي(مناهج البحث العلميعبد الرزاق بن هاني وآخرون، عدنان الجادري ، -3

 .193، ص2006، 1والتوزيع ،عمان،ط
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جميع خطوات البحث ،فإذا كانت النتائج التي يتم التوصل إليها ال يمكن إن تعمم ولو بدرجة 

 ي شيءأيضيف إلى المعرفة  فان هذا البحث ال ،يطة خارج نطاق العينة المستخدمةبس

سحب مفردات العينة ، ليس  إجراءوالمقصود بها  عنقوديةوقد قمنا بمعاينة احتمالية   1،دجدي

، و إنما يتم الحصول م يتمكن من الحصول عليهامن قائمة المفردات المكونة للمجتمع التي ل

عليها هنا مصطلح العناقيد و التي  أطلقناعليها من الوحدات الحاوية لهذه المفردات التي 

.                                                                                 األسبوعأو أيام ومحددة من ، تكون ساعات معينة من اليوم  أنيمكن 

وتعرف العينة العنقودية تكون العناصر المكونة موزعة وعندما ال تتوفر لدينا قائمة بأسماء 

لبسيطة و العينة الطبقية يصبح مكلفا في مثل هذه هذه العناصر فان استخدام العشوائية ا

كل وحدة تشكل مجموعة من العناصر التي  أن إذالعينة العنقودية  إلىالحالة فإننا نلجأ 

كما . طبقية  آوعينة عشوائية بسيطة  أمايتكون منها مجتمع الدراسة ، ومن كل وحدة نختار 

كان مجتمع الدراسة على مستوى  إذا اتيختار هذا النوع من العين أنباحث انه يجب على ال

العينة الطبقية ،ويتبع آو العينة المنتظمة  أوكبير،حيث يصعب عليه استخدام العينة البسيطة 

صغيرة حتى يصل  أجزاء إلىمناطق ثم تقسيمها  إلىالباحث في هذه الحالة تقسيم المجتمع 

                        2.الدراسة مجتمع لتمثيل للعينة،والصالحين المطلوبين األفراد إلى

  

                                                           

  .192احمد بن مرسلي،مرجع سبق ذكره،ص - 1

  .193نفس المرجع السابق،ص - 2
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  :                                                               البحث عينة

اللذين يمثلون جزء من مجتمع  األفرادمجموعة من  أنها العينة على  أنجرسيعرف موريس 

البحث الذي سنجمع من خالله المعطيات،حيث ستسمح لنا هذه العينة بالحصول على 

وتعرف كذلك 1.التقديرات التي يمكن تعميمها على مجتمع البحث إلىالمعطيات والصول 

يها الدراسة عل وٕاجراء،يتم اختيارها بطريقة معينة مجموعة جزئية من مجتمع الدراسة  بأنها

وفي دراستنا .2األصليومن ثم استخدام تلك النتائج وتعميمها على كامل المجتمع الدراسة 

عامل في مديرية السياحة  32عامال في مديرية البيئة وتتكون من  28تتكون العينة من 

مبحوثين من مجتمع البحث الكلي لمديرية  10والصناعات التقليدية، حيث انتقينا 

  .بحوثين من مديرية السياحة والصناعات التقليدية لمجتمع للدراسةم 10البيئة،وانتقينا 

هذه المقابلة بمديرية البيئة ومديرية السياحة والصناعات  إجراءتم :المكاني والزماني اإلطار

 07المقابالت شهرا كامال من  إجراءالتقليدية بصالمندر والية مستغانم، وقد استغرقت عملية 

  .وهذا نظرا للعوائق والصعوبات التي تلقيناها  2016افريل  07 إلىمارس 

  

  

                                                           

                                                                          .166مرجع سبق ذكره،ص مرسلي،احمد بن  -1

  .80موريس أنجرس،مرجع سبق ذكره،ص - 2
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  :وصفية تحليلية :طبيعة الدراسة

الوصف والتحليل،حيث يعرف الوصف في البحوث االجتماعية  على  أسلوبيناعتمدنا على 

 إذموقف محدد مسبقا،أو يهدف لتقرير الحقائق ،يتعلق بخصائص ظاهرة معينة  أسلوبانه 

التحليل المرتكز على معلومات  أساليبمن  أسلوبيعمل على جمع الحقائق وتصنيفها،وهو 

فترات زمنية معلومة وذلك من  أوموضوع محدد من خالل فترة  أوكافية ودقيقة عن ظاهرة 

فيعتمد على :التحليلي  أما.اجل الحصول على نتائج علمية ثم تفسرها بطريقة موضوعية 

،كما انه عملية 1تعليمات  بشان الظاهرة المدروسة إلصدارالالت التقرير باستخالص الد

العالقات الجزئية ،كما انه عملية عقلية يقوم بها الباحث  إليجادعقلية يقوم بها الباحث 

،وذلك باستثناء 2المعلوم إلىالعالقات الجزئية تربط المتغيرات واالنتقال من المجهول  إليجاد

الربط بين العام  إلمكانية،لذلك اتبعنا هذا التسلسل على المعلومات ومعطيات الوصف

                              .والخاص في النتائج المتحصل عليها

  :                                                             المستخدمة التقنية

وذلك بمساءلة  صي العلميفي دراستنا هذه سنستعمل تقنية المقابلة بطريقة مباشرة للتق

  .                     البحث كمجتمع المؤسسات هذه في يعملون الذين والعامالت العاملين

                                                           

  .98، ص2004، 1والتوزيع،القاهرة،ط للنشر ،دار الفجراإلعالميمحمد منير حجاب،المعجم  -1

  .193،ص2003ؤسسة الشباب الجامعية،مصر،مالبحث العلمي،و  أصولحسين عبد الوهاب رشوان،-2
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:                                                                                                  المقابلة

و يتم  أسئلة،وتطرح من خاللها أشخاصومجموعة  أخرهي عملية تتم بين الباحث وشخص 

المطروحة،وهي تتم بين اثنين السائل والمجيب بقصد  األسئلةعلى تلك  إجاباتهمتسجيل 

الموضوع المراد دراسته،وهي ال تقتصر  أوالحصول على معلومات معينة لها عالقة بالحالة 

وحركاته  وٕايماءاتهمن المجيب كتعبيراته  األخرىعلى محادثة فقط بل معرفة الجوانب 

   1.عبر التلفون أوتكون وجها لوجه  أن أماوالمقابلة 

ليس شرطا على  ألنهنوع المقابلة الذي نستخدمها في دراستنا هي المقابلة نصف الموجه،

على المبحوث وال يعرف  األسئلة،وعندما يطرح الباحث األسئلةيتبع تسلسل  أنالمبحوث 

                  .قليل األسئلة،ويكون في هذه المقابلة عدد اآلخرالسؤال  إلىعنها يمكن له االنتقال  اإلجابة

  :                                                                النظرية الخلفية

تعتبر النظرية  إذ،اإلشكاليةنظريا يقوم بتدعيم وتعزيز  إطارايتضمن  أنالبد لكل بحث علمي 

دراسته للظواهر  أثناء وأفكارهتداللية التي يستمد منها الباحث براهينه بمثابة النقطة االس

مجموعة افتراضات مطروحة  أوافتراض  أنهاالنظرية على  ouilit يعرف ويلي.واألحداث

                                                                            ـوهي بذلك بناء للتفسيرات والتنبؤات .يقصد تفسير القوانين المعروفة واقتراح تجارب جديدة

                                                           

، 2نشر والتوزيع،عمان،ط،دار الفجر لل)القواعد والمراحل والتطبيقات (منهجية البحث العلميمحمد عبيدات ،-2

  .46ص،1999
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للوقائع والظواهر جمع المعلومات العلمية من خالل المشاهدة والمالحظة الدقيقة  -1

 .المختلفة 

الظواهر والوقائع والتي تمت مالحظتها،واكتشاف العالقة التي تربط  أسبابالتعرف على  -2

 أساسالبعض،وبعد ذلك يتم تحديد المشكلة وتشخيصها على  ببعضهالوقائع بين هذه ا

 )السبب والنتيجة(قانوني

الظاهرة محل الدراسة وترتيبها  أويتم تجميع المعلومات والحقائق المتعلقة بالظواهر، -3

 .وتصنيفها حتى يسهل استخالص النتائج والدالالت المفيدة منها

خطوة الربط بين الحقائق المختلفة واكتشاف السمات المتكررة والعالقات المتطابقة  تأتي -4

                                                                      1.لها والتي قد توضع في صورة قوانين

 .إليهاصل خطا القوانين والقواعد العلمية التي تم التو  أوصحة  إلثباتالفرض وهو قابل  -5

التحقق من الفروض واختبارها لنبين مدى مالئمتها في تفسير الحقائق والظواهر محل  -6

                                               .يمكن التوصل لنظرية علمية واضحة ومقبولة حتىالدراسة 

هيكل يصف ويحلل الميكانيزم والوظائف والعالقات بين  أووالنظرية بحسب طبيعتها بناء 

الظاهرة وعناصرها ليتسنى معرفة الظاهرة من حيث طبيعتها ومحتواها،والقواعد  أبعادمختلف 

واالجتماعية كما هو في  اإلنسانيةوفي مجال العلوم .إليهالتي تحكمها والهدف الذي تسعى 

                                                           

الجامعي الحديث ،المكتب )دراسة تقويمية للقرى السياحية(،دور السياحة في التنمية االجتماعيةوفاء زكي ابراهيم  -1

   .60،ص2006، 1،القاهرة،ط
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ال نغفل عن الحوادث  أنوادث المؤكدة يجب عندما نتكلم عن الح أنناعلم السياحة يالحظ 

 تأثيرا أكثرندرك الخصائص الكيفية قد تكون  أننقيس الظاهرة يجب  واالجتماعية وعندما 

فان القواعد والنماذج المستخلصة من الحقائق الواقعية السياحية ليس  األساسوعلى هذا 

ا هو معروف في العلوم مع اختالف الزمان والمكان كم آليةمجرد نماذج تطبيق بطريقة 

تعتبر قواعد نسبية ،القاعدة شرط  وٕانما.الطبيعية كقوانين الحركة والقوة على سبيل المثال

ونظرا الن نظرية السياحة .ومنها علم السياحةواالجتماعية  اإلنسانيةفي مجال العلوم  أساسي

،ووضع  بعادهاأعلى دراسة الظواهر السياحية بقصد وصفها وتحليل  أساساتستند  أنالبد 

دودة تفسر وتوضح لنا تلك نتائج مح إلىالحلول الكيفية لمواجهة مشاكلها من اجل الوصول 

  .                                 المهمة الظاهرة هذه تحليل الضروري فمن لذا الظاهرة

علمي سليم فالبد من تحليل  أساسولكي تبنى نظرية السياحة على   :ةالظاهرة السياحي

احية العضوية يمكن تقسيم فمن الن واألساسية األوليةعناصرها  إلبرازوتنوع الظاهرة السياحية 

   :                                                 اآلتية العناصر إلى السياحة الظاهرة

.                                            ألخرفهو فعل االنتقال من مكان   dagnamikيعنصر حرك -

 وثبات هذا العنصر إليهاالمنطقة المسافرة  أوفي الدولة  اإلقامةوهو  statikعنصر ثابت  –

                            .  الداخلية زياراتال أو االنتقاالت يتضمن أن الممكن فمن نسبي ثبات

                         .               والثبات الحركة بعنصر يقوم الذي وهو اإلنسان عنصر –

          .                                               الظريفة العناصر مجموعة –
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  .عناصر تاريخية وحضارية وعناصر طبيعية وجغرافية وبيئية –

هناك العديد من العقبات التي تكتشف هذا  أن إالالظاهرة السياحية  أهميةوعلى الرغم من 

بطبيعة هذه الظاهرة والتي تجعل من التحليل العلمي لها عملية  األمر تعلق سواءالهدف 

                       .          الخاصة بالنشاط السياحي بصفة عامة اإلحصاءاتبسبب عدم كفاية  أومعقدة للغاية 

                         :             وهما رئيسيين بمحددين أساسا ترتبط السياحية والظاهرة

                    )                                   السياحي النشاط(الموضوع -

                       )             السائحين أعدادالعاملة، القوى( الموضوع لهذا المحرك -

 أيالمنتجات السياحية  إنتاجفهو النشاط الذي يتخصص في وبالنسبة للنشاط السياحي  -

الطاقة (يحدد لها عنصر العرض السياحي  األمرنوعية خدمة القطاع السياحي وهذا 

                         ).                        األخرى السياحية المنتجات -اإليوائية

 أوقوى عامة في القطاع السياحي  كانت في صورة سواءالمحرك فهو القوى البشرية  أما

).                                    األساسيللعرض  األساسيةوهي المحددات (الصناعات المكملة لهذا القطاع

ليس في صورة قوى  األنشطةلجميع  أساسياونظرا الن القوى البشرية تعتبر عنصرا محركا 

السائحين  أعدادالسياحي فان  عاملة فقط ولكن في صورة طلب على منتجات القطاع

        .                              السياحي القطاع على طلب جانب لنا يشكل وتوافدهم

                .      متوازنين محورين على تستند السياحية الظاهرة أن نجد ثم ومن
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السياحية ولقدرة السياح  لألنشطةجانب العرض وهو الذي يحدد الطاقة االستيعابية :أولهما

                             .                               الطلب تنشيط على

جانب الطلب والمتمثل في الطاقة التي توزع بعملية زيادة االستثمارات في هذا :ثانيهما

      1.القطاع

                                                                   :البحث صعوبات

:                     فيما يخص موضوع بحثنا وجدنا مجموعة طفيفة من الصعوبات نذكر من بينها

         .           لم نستطع الحصول على معطيات ومعلومات كبيرة من المؤسسات السياحية   -

                    .                             الموضوع في المتخصصة المراجع قلة –

                                   .قلة خبرة المبحوثين في هذا المجال  –

                                                                                 

                                                           

   .79نفس المرجع السابق،ص - 1
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  تمهيد عام

السياحة  أنواعذكر  ،معالميداني سنقوم بعرض بطاقة فنية لوالية مستغانم اإلطارفي 

 األثريةوالمعالم المناطق التاريخية ،و و الموقع الجغرافي الذي تتميز به هذه الوالية 

مع المبحوثين العاملين في  أجرينهاسنقوم بتحليل المقابالت التي  ،ثمي توجد بهاالت

المعطيات  البيئة وهذا من اجل تجميع مديريةالتقليدية و  والصناعات مديرية السياحة

ي لهذه المقابالت ،وقد قسمنا ،وقمنا بتحليل كيفالكيفية والمعلومات من المبحوثين 

                                  :          ثالثة محاور  لىإ يالميدان الجانب هذا

.                           السياحة في والية مستغانم تناولنا فيه واقع األول المحور  

   .                 حي للتنميةالثاني فقد تطرقنا فيه الى التخطيط السيا المحور أما

.      ياحة البيئبة في تحقيق التنمية السياحيةأما المحور الثالث فكان عن دور الس  
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  :                                                         فنية لوالية مستغانم بطاقة. 1

  :            التسمية -أ

الشتوية  لإلقامةمكان  أوإن كلمة مستغانم تتركب من مقطعين مست بمعنى محطة شتوية 

كوخ :مست أصلها أن،و غانم اسم شخصية مرموقة في المنطقة و ذكر البعض 

  .                                                                     خصب :غانم،

تقع والية مستغانم في نقطة خط التقاء خط الطول الرئيسي خط غرينيتش مع خط العرض 

 كيلو متر 296واء في الشمال الغربي للجزائر،تتربع على مساحة شماال ،خط االست 36

المتوسط من الغرب والية وهران ومعسكر من  األبيضمربع ، يحدها من الشمال البحر 

  .                                 الشرق والية الشلف ومن الجنوب والية غليزان

                                              :                                       المناخ 

ملم  400 إلىملم  350المتوسط بشتاء معتدل يتراوح ما بين  األبيضيتميز مناخ البحر 

                   .في المرتفعات جبال الظهرة وصيف حار ورطب نوعا ما 

                                                                                         :التضاريس

تتميز والية مستغانم بمناخ متوسطي، وتنوع تضاريسها الى سهول منخفضة بالمنطقة 

الغربية ،وهضاب وسهول المنطقة الشرقية وامتداد جبال الظهرة ،وتعتبر منطقة المقطع من 

.              الستقبال الطيور المهاجرة ملجألرطبة في الجهة الغربية وتعد المناطق ا أهم
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المتوسط  األبيضتطل على البحر  أنها إذموقع استراتيجي جد هام ،بتتميز مستغانم 

شاطئ مفتوح للسياحة  21كلم ،الذي يضم  124مباشرة،وذلك على ساحل يمتد على 

ابات غاوب مع المنحدرات الصخرية والوأخرى ال تزال على حالتها الطبيعية بالتن

منطقة  16الساحلية،تشكل روعة للناظر والزائر جعلت منها قبلة للمصطافين ، كما تضم 

.                     المستثمرين من أجل تنمية السياحة بمستغانم إقبالمازاد من توسع سياحي 

استمر العصر .ة الفينيقية ويعود تاريخ مستغانم إلى عصور ما قبل التاريخ ،خالل المرحل

على عكس معالم الفترة  إفريقياقرون آثاره ال تزال منتصبة في شمال  06الروماني نحو 

ستعمار الفرنسي،الذي ضرب التي فقدت تقريبا بسبب تدميرها من قبل اال اإلسالمية

              .                 ال تبقى ماثلة أمام األجيال األصالة الجزائرية في أعماقها حتى 

   :السياحة في مستغانم أنواع �

األثرية المتواجدة عبر تراث الوالية يبرر تناوب مجموعة المعالم  إن: السياحة الثقافية. 1

عدة حضارات في أبعادها الزمانية ،كما تعد المهرجانات الدينية والشعائرية والطقوس 

 المهرجان الوطني للمسرح المدرسي،واألنشطة الثقافية واالحتفاالت مفخرة الوالية ،منها 

للتراث العيساوي،ومهرجان  الشعر  مهرجان سيدي لخضربن خلوف ،مهرجان الوطني

  . الموسيقى البدويةو 
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،ميناء األصفرمغارات ماسرى ،الكاف تستحق الزيارة ،النقوش الصخرية و  أخرىمواقع 

 أيفي رأسبوشالغم ،منارة  ،قصر الباي محمد الكبير ،و البايالبحارة منذ العصر الروماني 

  .                                       تحت االحتالل الفرنسي  1878منذ  أنشئالذي 

  :                                                 و المباني التاريخية ما يلي من بين المواقع 

القصبة مثل كل المدن في م،و الذي يحتوي علي  16بمستغانم من القرن المدينة القديمة 

                    ) tobana (والعلمانية األحياءالمغرب العربي مع  في القرون الوسطي

matmar.tidjditt)  (                                                                              
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:                                                                  بادة الع وأماكناآلثار  بينمن    :  ةالوطنية و المحلي األعيادسياحة العبادة و . 2

نية ،الزاوية العلوية و الزاوية ا،الزاوية التيجزاوية الشيخ سنوسي تكوك في مستغانم 

                                                                                        .البوزيدية

و الطرق الصوفية و العديد من الزوايا و هذا داللة على الوعي  األولياءعرفت مستغانم من 

ات لها دور في الحفاظ علي الهوية كانها كل هذه المكتسبمع التحفظ لسالديني و الثقافي 

  .                                                          اإلسالميةالجزائرية العربية 

 إليالتي يعود تاريخها  "بدار القايد" أيضابرج الترك و متحف الفنون الشعبية التي تعرف 

                             .                                                العهد العثماني

قصر الباي  ،1979الذي تم تصنيفه سنة   1340الكبير بالطبانة الذي بني سنة المسجد 

  .                                    الكبير ،ضريح الباي بوشالغم و حديقة الصور محمد 

                                                             :       األعمالسياحة رجال .3

تدخل في معظم مجاالت الحياة اليومية،  وأصبحتتشعبت فروع السياحة وتداخلت 

مع النشاط )جبات الطعامالنقل والسكن وو (تجمع بين العناصر التقليدية للسياحة  أصبحتو 

للصيد وميناء تجاري  ميناءيناكل القاعدية المتمثلة في لى الهيإ إضافة.االقتصادي للشركة
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الى  باإلضافةتلعب دورا هاما في التنمية االقتصادية، أنوشبكة الطرقات ، التي يمكن 

                       1. الجهوية اإلذاعةميدان الفروسية ومسرح الهواء الطلق والمكتبة الوالئية والجامعة وكذا 

  مستغانم                                       نشأة ومهام مديرية البيئة بوالية  �

 180نصت الجزائر على اتفاقيات دولية بهدف حماية البيئة بريو دي جانير، وكانت مع 

،لقد كان بعد الثورة  األرضبمؤتمر ري ودي جانيرو ويلقبونه بمؤتمر  بتداءإدولة 

البيئة  ليدخلوالالحتباس  بأبحاث وقاموااحتباس حراري،يوجد مياه قذرة  1912الصناعية 

والجزائر قامت باتفاقية دولية لحمايتها ،وخلقوا ما يسمى بمفتشية . مقابل حمايتها

البيئة،وكان هدفها مراقبة المحادثات الصناعية ومراقبة المستوى المحلي ،وبدءوا 

وكانت هذه المديرية تهتم . ،خلقوا بما يسمى بمديرية البيئة 2004في سنة غاالتهم انش

 27مديرية البيئة لوالية مستغانم يوم إنشاءوتم .التحسيس ،بالتنوع البيولوجي،الصناعة 

 1996جانفي 27المؤرخ في  96/60،بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  1996 جانفي

المؤرخ  03/494ي رقم غانم المعدل والمهتم بالمرسوم التنفيذمديرية البيئة لوالية مست إنشاء

  .                                                                2003ديسمبر 17في
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                            البيئة                                                    مهام مديرية 

  .                                                                  الساحل والبيئةالحفاظ على .1

                                                            .السائلة كانت تهتم بالنفايات الصلبة أو .2

                      .                              والمؤسسات العموميةالتنسيق بين اإلدارات .3

.               الماء الصالح للشرب وكيفية التخلص من المياه القذرة إيصالبكيفية  أكثركانت تهتم  .4

  .                                                                             الشواطئمراقبة  .5

  .                                         والتحسيسكانت تهتم بالتنوع البيولوجي والصناعة .6

   :نشأة ومهام مديرية السياحة والصناعة التقليدية �

المؤرخ في  260-95أنشأت مديرية السياحة بالوالية بموجب ترتيبات المرسوم التنفيذي رقم

.       مصالح خارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية آنذاك إنشاءأوت المتضمن  29

تم رسم الهيكل التنظيمي ،حدد المصالح  إليهاوحتى يتسنى النهوض بالمهام المسندة 

 2005جويلية 11المؤرخ في 216 -05والمكاتب الملحقة لها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

.                                                                                                    2007جوان  02زاري المشترك المؤرخ في المتضمن إنشاء مديرية السياحة والقرار الو 
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الذي  2010اكتوبر 10مؤرخ في  257 -10مرسوم تنفيذي رقم  إنشاءتم  2010وفي سنة 

لتقليدية وتحديد مهامها وتنظيمها الصناعة االمصالح الخارجية لوزارة السياحة و  إنشاءيتضمن 

  .                                  للواليةيث تكلف مديرية السياحة والصناعة التقليدية بح

- 05بموجب صدور المرسوم التنفيذي رقم تأسست إداريوهي مؤسسة عمومية ذات طابع 

قع هذه المديرية بالحي مديرية السياحة و الصناعات التقليدية  ،ت إنشاءالمتضمن  16

                                                .                 مستغانم –صالمندر –اإلداري

                            السياحة                                                 مهام مديرية  �

                                                                            :في مجال السياحة  -1

.                                             يتعلق بالنشاطات السياحية مخطط عمل سنوي  إعداد -

مية المستدامة للنشاطات محيط مالئم و محفز للتن إنشاءنه إجراء من شأالمبادرة بكل  -

                              .                                                    المحليةالسياحية 

         .على تثمين القدرات المحلية السهر على التنمية المستدامة للسياحة من خالل العمل  -

الحمامات المعدنية و ضمان  لسياحية وتنفيذ برامج و تدابير ترقية و تطوير النشاطات ا -

  .                                                                                            نشرها

ي ميادين ال سيما ف واألجنبيةالمساهمة مع القطاعات المعينة في ترقية الشراكة الوطنية  -

                                                              .             الموارد البشرية و تكوين 
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ان و تثمين مناطق و مواقع و العمر  اإلقليمتهيئة  أدواتالنشاطات السياحية ضمن  إدماج -

                                 .                                                   السياحيالتوسع 

.                      باالتصال مع الهيئات المعينة توجيه مشاريع االستثمار السياحي و متابعتها  -

الجودة المقررة في  مقاييسالسهر على مطابقة النشاطات السياحية و تطبيق القواعد و  -

                        .                                                                هذا المجال

لها صلة بالنظافة و حماية  المساهمة في تحسين الخدمات السياحية السيما تلك التي -

                            .                             المرتبطة بالنشاط السياحي األمنالصحة و 

                                     .          يات التجهيز و التسيير في جلب السياحميزانضمان تنفيذ  -

عم االستثمار وترقية جودة ضمان متابعة تنفيذ عمليات الدعم بعنوان صندوق السياحة د –

           .                                                                       السياحية نشاطات 

.         ت السياحية بصناديق الجنوب والهضاب العلياوتنفيذ تمويل النشاطا إعدادالمشاركة في  –

.            المخطط السنوي والمتعدد السنوات لتنمية السياحة في الوالية  إعدادالمساهمة في  –

                                    .الثالثية و السنوية للنشاط السياحي حصائل النشاطات  إعداد –

التكوين وتحسين  أعمالوتنفيذ  إعدادالمشاركة باالتصال مع القطاعات المعينة في  –

                                                                                     1 .المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية
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                                                     :                في مجال الصناعة التقليدية -2

.    مخطط عمل سنوي ومتعدد السنوات يتعلق بتطوير نشاطات الصناعة التقليدية  إعداد -

.         المساهمة في حماية تراث الصناعة التقليدية والمحافظة عليه ورد االعتبار له  -

يس والنماذج المتعلقة بالجودة السهر على تطبيق واحترام القوانين والتنظيمات والمقاي -

  .                                            الصناعة التقليدية  أنشطةو ممارسة  اإلنتاجفي ميدان 

المشاركة في متابعة تنفيذ عمليات الدعم بعنوان الصندوق الوطني لترقية نشاطات  -

  .                                                                              التقليديةصناعة ال

لتقليدية بصناديق الجنوب وتنفيذ تمويل نشاطات الصناعة ا إعدادالمشاركة في  -

.                                                                                      العلياوالهضاب 

المشاركة في جهود إدماج نشاطات الصناعة التقليدية في المنظومة االقتصادية  -

          .                                                                                 المحلية

الصناعة تدعيم أعمال المنظمات والجمعيات والصناعات الوسيطة الناشطة في ميدان  -

  .                                                                            التقليدية وتنشيطها

لمتعلقة صادي واالجتماعي االمبادرة بالتحقيقات والدراسات ذات الطابع التقني واالقت  -

  .                                                                        الحرفيةبتقييم األنشطة 
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في مجال الصناعة التقليدية وضمان  االحصائية المعلومات والمعطيات جمع  -

  .   توزيعها

.                    والحرف وتنشيطها  التقليدية  الصناعة   جل ترقيةتأطير النظريات االقتصادية من أ -

.                       ضمان تنفيذ ميزانية التجهيز والتسيير المسجلة بعنوان الصناعة التقليدية  -

  1.إعداد الحصائل الثالثية والسنوية لنشاط الصناعة التقليدية -
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  واقع السياحة في والية مستغانم -1

  :                                                                       األول الفصلتمهيد 

المدن الساحلية وذلك لما تمتاز به من مؤهالت تنفرد بها ما  أهمتعتبر والية مستغانم من 

اهتمام السياح ،ال سيما خالل فصل الصيف ، حيث تشهد هذه  أنظاريجعلها محل 

عنصر تنفرد به والية مستغانم اهم المدينة توافدا كبيرا للسياح من مختلف ربوع الوطن، و 

تمتاز بسياحة ساحلية وسياحة  يتمثل في كونها مدينة سياحية وفالحية في آن واحد،

وفي هذا الفصل سنتطرق . بامتيازت خضراء هذا ماجعلها مدينة سياحية غابية ومساحا

الى فكرة تأسيس مؤسستي مديرية السياحة ومديرية البيئة والصالحيات التي تتمتع بها 

حي ، المؤسستين لدفع وتيرة التنمية السياحية، كما تطرقنا الى أهم مواقع الجذب السيا

                                       . باإلضافة إلى واقع السياحة بوالية مستغانم
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  :                                                                           الجدولالتعليق على 

من خالل الجدول يتضح لنا في دراستنا الميدانية التي قمنا بها بمديرية السياحة ومديرية 

سنة  25ما بين  أعمارهممقابلة معهم تتراوح  بإجراءعدد المبحوثين الذين قمنا أن البيئة 

ذكور (ذكور، وكال المؤسستين توظف كلتا الفئتين  13و إناث 07سنة ،منهم  43الى 

وما  اإلناثبكثير من نسبة  أكثرنسبة الذكور كانت  أنما يالحظ انه  إال) . وٕاناث

  ،الماسترمعظم المبحوثين المتحصلين على شهادات عليا كالماجستير  إنيالحظ كذلك 

 أربعقدمية في ميدان العمل تراوحت ما بين ثالث الى ومعظم المبحوثين ليس لديهم أ

 18الى  15في ميدان العمل ما بين  إقامتهمبقية المبحوثين تراوحت مدة  أماسنوات ،

  .سنة 
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 وتحليل المقابالت                                                                   عرض  �

 ووظائفها أهدافهلكل منشاة  أنيرى كل المبحوثين  :المؤسسة وخدماتها تأسيسفكرة 

 :سنة قائال  32رح موظف يبلغ من عمر وخدماتها ، حيث ص

جانفي  27المؤرخ في  60/ 96نشأة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم مديرية البيئة  أن "

،بمعنى أنها كانت تخضع لقوانين وتأخذ بعين االعتبار القانون ،وال تخالفه فكل " 1996

برنامج من الوزارة تقوم  يأتيهاتطبقه على اتمم وجه ،فمثال سنويا  أنما يأتي به يجب 

                               .                      ةبدراسته وتطبيقه فهي مؤسسة تابعة للدول

المبحوثين متقاربة  إجاباتلى الخدمات التي تقدمها مديرية البيئة فكل بالنسبة إ اأمّ 

   :سنة قائلتا  42موظفة تبلغ من عمر  تحيث صرحابهة،متشو 

على حماية البيئة  األولىتعمل بالدرجة  أنها األساسيةمديرية البيئة تتمثل مهمتها  إن" 

جملة تحسيسية  إقامةمحميات ، إقامةو النفايات ،حماية الشواطئ ، األوساخمن كل 

فساد البيئة ،والقيام  أثناءوالمخاطر التي يتعرضون لها البيئة  بأهميةلتوعية المواطنين 

                          "                                       الخ...التقنيبعملية الردم 

تعتبر مديرية البيئة هيئة ال مركزية تابعة لوزارة البيئة ،حيث تهتم بتنفيذ القرارات الخاصة 

على المستوى المحلي لوالية مستغانم تحت  أخرىبالتعاون مع هيئات  اإلقليمبالبيئة و 

المحددة  اإلستراتيجية األهدافتشارك المديرية في عملية التنمية بحسب .الوالية  إشراف

و الذي يهدف الى تحقيق الخطط الوطنية لسياسة المحافظة ،في المخطط الوطني للبيئة 
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- 2005( األخيرالمخطط الخماسي  إطارفي التنمية المستدامة  إطارعلى البيئة تحت 

ي غني و متنوع يهدف الى تحسين و قد استفادت مديرية البيئة من برنامج تنمو ) 2009

                                                                1.للسكان و الى الحد من التأثيرات الغير مستحبة على البيئة اإلطار المعيشي 

بعدة مبادرات ساهمت في تقليص من  قاموا ألنهم األعمالوقد صرح المبحوثون بهذه 

البيئة اليوم غير مهددة بالمخاطر الن هناك نوعا من التحسيس  وأصبحتالنفايات 

مستغانم كذلك تعمل  ا في بعض دوائر وبلديات واليةوالعمل من اجل المحافظة عليه

التي تضر بالبيئة ،ومن بين  الكيماويةبيوت خشبية للحد من المواد  إقامةالمديرية على 

الفنار بدائرة عبد غابة واإلشراف عليها  وٕاعدادهاالغابات التي قامت المؤسسة بتجهيزها 

وتعليق بعض الملصقات  لألوساخحاويات  بإقامةلك بن رمضان حيث قامت الما

  .                                            التحسيسية بها

   إجاباتفكانت  مديرية السياحة والصناعات التقليدية تأسيسفيما يخص فكرة  أما 

                                            :سنة قائال  34ظفين يبلغ من عمر واحدة ،فقال احد المو  يحاتهمتصر المبحوثين في 

وهذا "  المؤسسة جاءت لتنظم قانون السياحة وبمقتضى  المرسوم التنفيذي تأسيسفكرة " 

التي تزخر بها على غرار بعض الواليات الساحلية  واإلمكانياتقطاع السياحة  ألهميةنظرا 

مديرية السياحة  إنشاءالبالغة للنشاط الترقوي،بادرت السلطات العمومية الى  لألهميةونظرا 

المؤرخ في  16-05والصناعات التقليدية بوالية مستغانم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

                                                           

�  96/60ا��ر�وم ا�����ذي ر�م  -�27/01/1996ا��ؤرخ 
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السياحة بوالية مستغانم  إيصالمديرية السياحة من اجل  إنشاءمتضمن  2005جويلية11

  1.الى المستوى الدولي عن طريق تشجيع االستثمار في المجال السياحي 

  :                               صالحيات هذه المؤسسة لدفع وتيرة التنمية السياحية �

لديها صالحيات مديرية البيئة  أنعن هذا السؤال  اإلجابةيرى كل المبحوثين من خالل 

                             :             قائالسنة  42موظف يبلغ من عمر لدفع وتيرة التنمية السياحية،حيث صرح 

على تحقيق التنمية فكل عمل مديرية البيئة لديها صالحيات كثيرة تعمل من خاللها  إن"

ني تساعد على التخلص من وله هدف سياحي معين فمثال عملية الردم التق إالّ تقوم به 

عملية توعية  أن إالّ النفايات هذا ما يجعل البيئة نظيفة ومؤهلة الستقطاب السياح ، 

                            "                       ذلك عملية في أهموتحسيس المواطنين تعتبر 

لم في العصر الراهن التحديات التي يواجهها العا أهمالمحافظة على البيئة من  أنباعتبار 

سلوب المعيشي للمواطن والتوسع العمراني الممارسات اليومية الناجمة عن األ،ف

المعيشي في الوسط  اإلطاروالنشاطات االقتصادية المختلفة ساهمت بقدر كبير في تقهقر 

لذلك فمديرية البيئة تقوم ببذل ) الماء ، التربة الهواء(الطبيعية األوساطالحضاري وتلوث 

رغم كل هذه المهام التي  أنها إالوتطوير التنمية السياحية،جهد من اجل تحقيق  صىأق

تقوم بها فهي غير قادرة وحدها على تطويق كل المشاكل البيئية الحالية بصفة 

                                                           

1 �  16 - 05ا��ر�وم ا�����ذي ر�م  -�11/07/2005ا��ؤرخ  1 
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 أطرافاوالمتعاملين االقتصاديين الصناعيين يعدون  األولىشاملة،فوعي المواطن بالدرجة 

.                                  فعالة وشركاء رئيسيون في ترسيخ وتجسيد مبادئ الحفاظ على البيئة داخل المجتمع

   :سنة قائال 43صرح موظف يبلغ  فيما يخص مديرية السياحة فقد ماأّ 

تمتلك بعض الصالحيات لكن تكون بقرار من مديرية السياحة والصناعات التقليدية " 

لكنها تكون بأمر من الوالية بمعنى هذه  اتفق الموظفون على وجود صالحية" الوالية 

لدفع وتيرة التنمية بوالية مستغانم  األخيرة هي التي تقرر ما إن سيتم هذا المشروع أو ال ،

التخطيطات للمشاريع السياحية  فكل فالصالحيات تقوم بها الوالية وتتكفل بها كلها ،،

تطبيق والسير  إالوما على المؤسسة  اعم تكون مرسومة من طرف الدولة،كالفنادق والمط

                                   .المنظومة وفق هذه 

:            واقع السياحة بمستغانم والمستوى الذي توجد عليه بالنسبة للسنوات الماضية �

في هذا السؤال كان هناك تناقض واختالف ما بين الموظفين في مديرية البيئة ومديرية 

 34الى 36ما بين  أعمارهمالمبحوثين الذين تراوحت  إجاباتاغلب  أنالسياحة ،حيث 

  :                                  منهم قائال   كل صرحسنة  41الى 31ومن 

وهي في تقدم  األخيرةتشهد تطورا ملحوظا في اآلونة السياحة في والية مستغانم  إنّ "

                            ."                                  الماضيةمستمر مقارنة بالسنوات 
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السياحة في  أن اعتبرواسنة  28الى25ما بين  أعمارهمبقية الموظفين الذين تراوحت  اأمّ 

والية مستغانم  أنمن تغيير ،فالسياحة فيها ضئيلة جدا بالرغم  أيمستغانم لم يطرأ عليها 

  : سنة  28حيث قال موظف يبلغ تعتبر منطقة ساحلية بامتياز 

السياحة في والية مستغانم تشهد  أناعتبر المبحوثين ". السياحة اليوم مهمشة وضئيلة" 

لها موقعا مهما رث السياحي ،هذا ما خلق بيرا لما تملكه من رخاء وتنوع لإلتطورا ك

المتوسط وتوفرها على شواطئ  األبيضفإطاللتها على البحر .وجعلها قطبا سياحيا مهما

واهتمام السياح بها ،هذا ما  أنظارخالبة ومناظر طبيعية ومساحات خضراء جعلها محط 

زاد من توافد السياح خالل موسم االصطياف ، حيث بلغ عدد المصطافين ثمانية ماليين 

من  اإلعالم، وهذا كذلك من اجل الدور الذي تلعبه وسائل  األخيرةآلونة مصطاف في ا

مستغانم والتلفزيون الجزائري  إذاعةخالل الترويج لمختلف المناطق الساحلية بفضل 

وقد أعدت عدة روبورتاجات عن مدينة  .والجرائد والدعاية التي يمررها السياح لآلخرين

ومقومات الجذب السياحي ،مثل قناة ومواقع سياحية  أثريةمستغانم وما تحتويه من معالم 

                                                  .بالدي، عادات وتقاليدر نيوز و قناة الجزائرية الثالثة في حصة من تراث دزاي

تطور ملحوظ نظرا الفتقارها  أيالسياحة مهمشة وضئيلة ولم تشهد بان من اعتبر  أماّ 

الى عدم وجود الوعي السياحي  إضافة، أسعارهارتفاع لسياحية ،كلفة الفنادق وإ لمرافق ال

لدى المواطنين، فالمواطنين ال يجيدون التعامل مع السياح وتكون هناك نوعا من 



                          ا�ط
ر ا����ا��
 

 
107 

وعدم  األمنالى انعدام  إضافةالمضايقات وعدم احترام الحرية الشخصية للسائح، هذا 

                                                        .                  سياحيوجود مرشد 

بأن السياحة في والية مستغانم متطورة  صرحواجل المبحوثين الذين  أنوما يالحظ 

  .                                              ذلكعكس  صرحوامن الذين  أكثركانت  أعمارهم

                                                                              :مواقع الجذب السياحي بوالية مستغانم  �

 أهمالبحر هو  أنبمديرية السياحة والصناعات التقليدية ومديرية البيئة  يرى كل المبحوثين

                                :سنة قائال 34صرح موظف من مديرية السياحة يبلغ  موقع جذب للسياح حيث

                         ".                             مستغانمالسياحة بوالية  أساسالبحر "

كبير  وٕاقبالباعتبار والية مستغانم مدينة ساحلية نظرا لما تزخر به من واجهة بحرية كبيرة 

التي فاق عدد )حجاج -صالمندر -صابالت(في موسم االصطياف خاصة في شواطئ 

.         إبرازهازوارها الحد المطلوب على مدار العام ،كل هذه المؤهالت عملت على 

جل إجابات المبحوثين كانت متشابهة حيث :  وخارجهالصعوبات خالل موسم االصطياف 

                                             :سنة قائلتا  42 من عمر  صرح موظفة من مديرية البيئة تبلغ

صعوبات التي نواجهها في كل موسم اصطياف نقص الموافق السياحة وتلوث ال" 

ة جبدر  تأثرنقص المرافق السياحة بوالية مستغانم  أنحيث اعتبر المبحوثين ". الشواطئ

كبيرة في تدني السياح بالمنطقة ،فاغلب السياح في فصل الصيف يضطرون الى الذهاب 

هناك نظرا المتالكها كم هائل من   اإلقامةالى الواليات المجاورة مثل وهران من اجل 
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المواطنين بنظافة البيئة من خالل الرمي العشوائي  باإلضافة الى عدم وعي الفنادق ، 

والجزائر كبلد بصفة للنفايات،هذا ما يؤثر سلبا على السياحة في والية مستغانم خاصة 

الى ضعف  األولىطبيعة ضعف القطاع السياحي في الجزائر تعود بالدرجة إن . عامة

 واإلطعام واءاإليالهياكل القاعدية ويشمل هذا على وجه الخصوص ضعف قدرات 

،ولهذا السبب األسعارتدني جودة الخدمات السياحية يقابله غالء فاحش في  أيالسياحي 

رأت الجزائر انه من الضروري تقوية القدرات الفندقية وتحسين نوعية خدماتها وذلك بوضع 

بشكل جيد  طيرل إرضاء رغبات الزبون السياحي وتأنظام متكامل وقابل للتنافس من اج

    1.قنيات التحكم في التكنولوجيا الحديثةت وٕادخال
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                                                                                    استنتاج �

من خالل ما سبق نستنتج بان واقع السياحة في مستغانم يشهد تطورا ملحوظا ولم يصل 

تعاني من نقص في المرافق  أنهاالدولية ،غير  األسواقالى مستوى التنافس السياحي في 

 باألهميةالسياحة بمستغانم ال تحظى  ان السياحية وعدم وجود وعي وال ثقافة سياحية، و 

والدعم التنافسي وذلك راجع للعشرية السوداء التي مرت بها الجزائر مما اثر على استقطاب 

في الوقت الراهن هذا ما جعل السياح ونظرا لتوفر األمن واالستقرار  السياح الى المنطقة ،

يتوافدون الى هذه الوالية لما تتمتع  به من موقع استراتيجي وتتركز على العديد من الرموز 

                                                                .السياحية التي تؤهلها بان تكون وجهة سياحية بامتياز
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  التخطيط السياحي للتنمية-2 

                                                                            :تمهيد الفصل

يعتبر التخطيط السياحي عملية ضرورية و مهمة في عملية التنمية السياحية باعتباره 

المناسبة للقيام بها في المستقبل  األعمالالتي تسمح بتحديد  األسسيوفر القاعدة لوضع 

لى إضافة إتحقيق فوائد اقتصادية و اجتماعية للمجتمع  في خطيط تتمثلتالغاية من الو 

ويكتسب التخطيط  ومنها المجال السياحي، ترسيخ قواعد االستثمار في جميع المجاالت

اجل ذالك من  متزايدة نظرا لدوره الهام و البارز في التنمية السياحية و أهميةالسياحي 

   .  هدف مستقبليالمناسب لتحقيق  األسلوبتحديد الوسيلة و 

:               صل حول التخطيط السياحي للتنمية حيث ضم المحاور التالية تمحور هذا الف 

خالل  أنجزتالى المشاريع التي  إضافةعلى مخططات التنمية السياحية ، اإلشرافكيفية 

             .تتوفر فيكون ناجحا أنالظروف التي يجب  أو،كما يضم العوامل  األخيرةالفترات 
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  عرض وتحليل المقابالت

                            :                          عملية اإلشراف على المخططات السياحية

تتم ططات التنمية السياحية على مخ اإلشرافعملية  أنيري معظم المبحوثين على 

مخططات تشغيل و  التعميرو  ت المتخصصة كقطاع مديرية البيئةبالتشاور مع القطاعا

المتواجدين في هذه المديريات كانوا  األعضاءو  ،التي كانت تسير بموجب قوانين األراضي

 –سنة 34  لموظفين من مديرية السياحة هنا نستشهد بقول او  انشغاالتهميقومون بطرح 

                          :                     قائلين سنة بحيث صرحوا لنا  35

  برامج   إدراجعلى مخططات التنمية السياحية تتم عن طريق  اإلشرافن عملية بأ"

"                    ذالك بتشجيع االستثمارات السياحية و  سياحية للنهوض بالقطاع السياحي

تحقيق عملية التنمية  فاعال فيو  ر في صناعة السياحة عنصرا حيويايمثل االستثما

حجم االستثمار سوف تؤثر على زيادة في  أي أن حيث بلد، أليالمستدامة و  المتوازنة

،و األقاليمومن ثم تدفق المجاميع السياحية الى  ،زيع المشاريع السياحية المختلفةتو و  حجم

زيادة في و  زيادة في حجم الفوائد السياحية  تبقى الزيادة في تدفق المجاميع السياحية

ومن هنا    .التي تؤدي بدورها الى تطوير نوع و حجم الخدمات السياحية األرباحمستوى 

بلد  فعندما  أليمتطلبات التنمية  كأحدتشجيع االستثمار في صناعة السياحة  أهمية تأتي

ث عن انسب الطرق شخص بفتح مشروع سياحي معين فالبد من البحأو جهة  أيتفكر 
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مالئمة للحصول على التمويل الذي يعتبر ضروري في جميع مراحل دورة حياة  وأكثرها

    1.المشروع السياحي 

 :                                                 قطاع السياحة القطاعات التي تشارك في  �

فيما يخص هذا السؤال اجتمع جميع الموظفين في مديرية السياحية و البيئة على كلمة 

اجتماع تكون مديرية البيئة  أي أومشروع  ،الن مديرية السياحة في قيامها بأيواحدة 

  :  سنة قائال  30موظف من مديرية البيئة يبلغ من عمرحاضرة معها،حيث صرح 

البيئة تقوم دائما في اجتماعاتها مع مديرية التجهيزات ومديرية مديرية السياحة  إنّ " 

 المائية،والموارد الصيد البحري  الساحل ،مديرية إقليمالعمرانية ،مديرية والتهيئة العمومية 

                          ...."                ،الشرطةالوطني درك،ال اإلذاعة

 أعضاءيجتمع  أنويجب  إالبالمنطقة ، استثمار أي أومشروع  أينه عند انجاز بمعنى أ

يكون لهذا المشروع وان هذه المديريات من اجل التخطيط و التنظيم الجيد للمشروع 

         .نجوم بصابالت  5فندق  إقامةذلك مشروع مثال على من السلبيات ،و اكبر ايجابيات 

 :                                        في المجال السياحي أنجزتالمشاريع التنموية التي  �

في المجال السياحي حيث يشهد  أنجزتيرى كل المبحوثين انه هناك عدة مشاريع تنموية 

                            :                   سنة قائال  43موظف بمديرية السياحة
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لم تقدم  ألنهااالستقالل  عدة مخططات فاشلة بعد بإعدادن مديرية السياحة قامت بأ"

                       "                         في هذا المجال اهتمام وميزانية كبيرة

بعد االستقالل كانت تقريبا شبه منعدمة بسبب الظروف  أيفالسياحة في البداية 

 أنلى إضافة إ،القاسية التي كانت تعيشها المجتمعات جراء االحتالل الفرنسي 

             .                   ئر لم تخصص ميزانية لقطاع السياحة كمورد اقتصاديالجزا

الماضية القليلة بالقطاع السياحي فخصصت  األعوامالجزائر تهتم في  أصبحتو قد 

 2004مخطط التنمية المستدامة من  بإعدادقامت وزارة السياحة . ميزانية معتبرة له

 2025 آفاقالسياحية  ملحوظا ،و مخطط التنمية  تطوراالذي شهد  2013 آفاقالى 

بانجاز هياكل قاعدية للسياحة و هياكل االستقبال و زيادة عدد السياح و المستثمرين 

 7 اإلقليمفي هذا القطاع الذي يشهد حركة تطورية ،كما حدد المخطط الوطني لتنمية 

المنطقة  .الوطنيمناطق سياحية كبرى وفقا لمؤهالت الخاصة بكل منطقة من التراب 

شرق المنطقة الغربية  –شرق المنطقة الشمالية  –وسط المنطقة الشمالية  –الشمالية 

                           .  منطقة الصحراء الكبرى  –منطقة الجنوب  –منطقة الهضاب العليا  –

سياحية و تحقيق التنمية ال كبيرة في الترويج للسياحة أهمية اإلعالمكما كان لوسائل 

               1 .بحيث تعتبر السياحة محرك اقتصاد الدولة الجزائرية 

احد كل المبحوثين اتفقوا على كلمة واحدة وقد صرح :  السياحيئم بالتخطيط القا �

                                                          :سنة قائال  25المبحوثين من مديرية البيئة  يبلغ من عمر 

                                                           

.�30و�ق �$د ا�$0
ر ا�	��ري ،�ر0, �$ق ذ(ره، ص - 1
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" لى الوزارةأعمال إ بإرسالمديرية السياحة هي التي تقوم بعملية التخطيط ثم تقوم  أن"   

برنامج سياحي ،هذا  أومشروع  أليمديرية السياحة تقوم برسم خطة استراجية  أنبمعنى 

الى الوزارة لالطالع عليها  بإرسالهاطبعا يكون بالتشاور مع مديرية البيئة  ثم تقوم 

                                                                          ".بتنفيذها آمر وٕاصدار

  :سنة قائال  37احد مبحوثيها يبلغ مديرية السياحة فقد صرح  أما

                             "      الى الوالية الى الوزارة اإلدارةتخطيط السياحي يكون من ال"

برنامج سياحي ،تقوم  يم مشروع لمنشاة سياحية مثال و أيالمؤسسة تقوم بتصم أنبمعنى 

.        النطالق المشروع  األحمرهي التي تقرر و تعطي الخط  ألنهاباقتراح على الوزارة 

                       :    ليكون ناجحاتتوفر في التخطيط السياحي  أنالعوامل التي يجب 

                                وثي مديرية البيئة و مديرية السياحة والصناعات التقليديةمبحيرى 

يسير بموجب قوانين تشريعية وذلك من اجل االستثمار  أنالتخطيط السياحي يجب  إن

:           سنة قائال  36يستشهد موظف بمديرية البيئة التنمية السياحية و هنا كذلك  في مجال

يمر بعدة مراحل وهذا من اجل نجاحه  أنليكون التخطيط السياحي ناجحا يجب " 

و استغالل للموارد  أفضلتمكن من اختيار  أيضاوتسهيل وظيفة المنظمة السياحية و 

                                                                        "                      المتاحة

خاصة عند توفر جدا هناك العديد من الحاالت التي يكون فيها التخطيط السياحي ناجحا 
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،وهذه الخطوات تسهل وظيفتنا ،خاصة عندما القدرة على التحكم في الموارد المتاحة 

 األسلوب، األساليبنضع الخطوط العريضة لرسم خطة سياحية علمية ،وهناك العديد من 

الثاني يتمثل في تنمية  األسلوب أمانمو للمواقع السياحية ، أفضليتمثل في اختيار  األول

فترة  أطوللى مدار بزيارة المواقع عمنطقة معينة حيث يتمكن اكبر عدد من المجتمع 

الثالث يدعوا الى التركيز على نقطة واحدة يمكن تنميتها بسهولة و  األسلوب أماّ ممكنة ،

المخططين على  أي األهدافبدون توسيع البنية التحتية الموجودة ،كما يتطلب تحديد 

وان النمو  أخرىعامة  ألهدافالسياحة هي مجموعة تابعة  أهدافن يشعروا بأبان 

. ازدياد الدخل القومي و معدل دخل الفرد المستويات في االقتصاد الوطني مثلالمتعدد 

   .الى صعوبته في تحقيق التنمية يمر بعدة مراحل باإلضافة هذا ما جعل من التخطيط 

جيد، وهذا يتطلب وصف  تأثيرتكون خطة مدروسة لها  أنالخطة السياحية يجب  أما

،كذلك فان اختيار الموقع و المعلقة بالسوق و الموارد  اإلرشاداتمفصل و مجموعة من 

 أجزاءالهامة التي تعتبر  األمورخدمات و نشاطات لجذب السياح وغيرها من  إيجاد

هناك حاجة لتوسيع  أنرئيسية في تكوين الخطة التسويقية فمثال الخطة المرحلية تقترح 

 األرضلرئيسية مرتكزة على مدرجات المطارات و مباني المسافرين ،حيث تكون الخطة ا
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طة الختكون متقاربة جدا مع  أنو المباني و في الواقع فان خطة التنمية السياحية يجب 

            1.بشكل دقيق و واضح األهدافلهذا يجب وضع الخطة و تحديد  الرئيسية
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                                                                                           استنتاج �

  من خالل ما سبق نستنتج بان التخطيط السياحي له دور كبير في عملية التنمية السياحية 

 أنالناجحة، فبدونه ال نستطيع الوصول الى نتائج تعود بالفائدة على المنطقة ، ويجب 

بشكل دقيق وواضح من اجل  األهدافيكون التخطيط منظم ومحكم ووضع خطة وتحديد 

  .فشلنجاعته وتجنب الوقوع في ال
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  دور السياحة البيئية في تحقيق التنمية السياحية -

  تمهيد الفصل

والزوار والبيئة في نظام ايجابي يجمع بين السكان المحليين  إطاراتعتبر السياحة البيئية 

 اإلنسانالذي يعيش فيه  اإلطار أيومتوازن يكفل المنفعة وحماية الحقوق للجميع 

ويمارس فيه عالقاته مع  ومأوىمن غذاء وكساء ودواء  حياته ويحصل منه على مقومات

كبيرة في تطوير االقتصاد حيث تعتبر مصدر  أهميةفكانت لها ،من بين البشر  أقرانه

                                                                                                      . حضاريةطبيعية والدخل مهم وكذلك تعمل على الحفاظ على الموروثات ال

  : وقد تطرقنا في هذا الفصل إلى المحاور التالية

الحلول المناسبة لحماية البيئة من التأثير ،  عوامل نجاح السياحة البيئية ومعوقاتها

     .لجة مسألة العالقة بين السياحة البيئية والتنمية السياحيةمعا السلبي لألنشطة السياحية،
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  عرض وتحليل المقابالت

من خالل طرحنا لهذا السؤال على الموظفين الحظنا نوعا :عوامل نجاح السياحة البيئية 

البعض  إالمعنى السياحة البيئية  يعرفوالم  ألنهممن االرتباك والقلق باديا على وجوههم 

 :سنة قائال  32قال احد الموظفين الذي يبلغ  حيثمنهم 

"                                       تهتم بالبيئة والمحيطالبيئية هي ذلك النوع من سياحة التي  السياحة"

تعتبر السياحة البيئية ذلك النوع السياحي الذي يجعل المحيط البيئي الطبيعي الموقع 

،وذلك بهدف التعرف على ما   Ecological Localityالسائح  أوللزائر  األساسي

 -حيوانية –مادية (ومظاهر وعناصر طبيعية  وأنظمة أنواعيحتويه المحيط البيئي من 

وثقافية ، وبغرض التمتع الراقي بمجاالت ومعان وتعبيرات عناصر الجذب ) نباتية

                                                                       1.السياحي

بنفس  وعن عوامل نجاح السياحة البيئية لقد صرح مبحوثي مديرية السياحة ومديرية البيئة

  :سنة من مديرية البيئة قائال 32الجملة فقد قال موظف يبلغ 

"        ة على نظافة المحيط والمكان عوامل نجاح السياحة البيئية تتجلى في المحافظ أن"  

بيئة في العالم ،فكلما كانت نظيفة  أليالمعالم الجمالية  إبرازتنطوي السياحة علي 

 إحدىالسياحة هي  أن األولىوصحية كلما ازدهرت السياحة وانتعشت وتبدو للوهلة 

حتى فيه السياح من اجل التر  إليهاالتي يذهب  األماكنالمصادر للمحافظة على نظافة 
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تحد من التلوث البيئي وما ينجم عنه من أثار سلبية على مستوى قطاع السياحة ، كما 

يجب القيام بدورات تفتيشية تحت مراقبة لجنة السياحة والبيئة والقيام بمرافق أمنية في 

الغابات ،والمحافظة على البيئة لتوسيع السياحة البيئية وهذا من اجل النهوض بقطاع 

ومن العوامل التي تساعد على نجاح .راح برامج تنظيمية بيئية في مجال السياحةالبيئة واقت

وصخب  اإلزعاجفندق بيئي في منطقة طبيعية جذابة بعيدا عن  إقامة: السياحة البيئية 

  المدينة                                                               

شا بعدد محدود من الغرف حيث ال يزيد عن يراعي في تصميمه البساطة ، وان ين أن

  . مائة غرفة

،وهو ما وتجهيز الفندق البيئي  تأثيثالتقليدي والمتوفر في المنطقة في  األثاثاستخدام 

يشهد  نقلة نوعية حضارية للسائح حيث يشعر بالخصوصية التي تعبر عن المكان 

                            .،وتجعل الموقع السياحي متميزا ،وتجعل الفندق البيئي له خصوصية 

عدم المغاالة في استخدام األضواء والوسائل اإلعالنية وعدم المغاالة في مصادر الترف 

  1.تكون باعثة على نوع من اإلزعاجأو الصاخبة، أو التي يصدر عنها ضوضاء والترفيه 

  :                                                             معوقات السياحة البيئية

   ح احد الموظفين يبلغ يرى كل المبحوثين أن السياحة البيئية تعاني من مشاكل حيث صر 

  :         قائالسنة من مديرية البيئة 25

                                                           

�125�س ا��ر0, ،ص  -. 1
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تنجم عن التلوث الذي يتسبب فيه اغلبها تعاني السياحة البيئية من عدة مشاكل "   

، بمعنى تتجلى في عدم المحافظة على البيئة هذا ما يؤدي الى إتالفها والقضاء "اإلنسان

عليها ، فهناك ال مباالة من طرف مصالح البلديات وعدم وجود عالقة دائمة ما بين 

وحتى . سياحية من طرف المواطن  وال ثقافةالسلطات وأعوان النظافة ،وعدم وجود وعي 

تكون السياحة البيئية متطورة يجب أن نسعى جميعا الى حشد الطاقات واإلمكانيات مع 

تضافر الجهود لمحاربة جميع المظاهر السلبية التي تجر الى أضرار بالمنظومة البيئية 

،كما يجب أن تطبق كل المعايير عند إنشاء وتجهيز مشروعات المدن والمنتجعات 

تأثير الملوثات والتقليل من زيادة واضحة بح السياحة البيئية والقرى السياحية حتى تص

البيئية على موروث ومستقبل األجيال القادمة والعمل على زيادة نمو الوعي البيئي في 

مجال السياحة ،وٕازالة كل المعوقات التي تعترض سبيل تنمية وتطوير السياحة وفتح 

ت السياحة ،ونشر الوعي السياحي الفرص االستثمارية للقطاع الخاص في مختلف مجاال

والبيئي من خالل قامة الندوات والمؤتمرات واللقاءات وٕانشاء الفنادق والمطاعم والمالهي 

  .والمرافق الخاصة بالنشاطات الرياضية وٕاقامة مخيمات صيفية وشتوية

                             :السياحية لألنشطةالسلبي  التأثيرالحلول لحماية البيئة من 

السياحية   لألنشطةالسلبي  التأثيريرى كل المبحوثين انه يوجد حلول لحماية البيئة من 

                                          :سنة قائال  37ح موظف من مديرية السياحة يبلغ حيث صر 
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الى القيام بعملية  يدفعنا  لبيئة هذا ماؤثر على حماية اتعندما تكون سياحة سلبية انه " 

و التركيز على التوعية  األوساخالتنظيف و استخدام عدة طرق لتخلص من النفايات و 

                                              " األولىلدرجة باوالتحسيس للمواطنين 

 حركة النقل و المرور التي تعد مصدر أيضاؤثر سلبا على البيئة و يانتشار النفايات  إن

ستجمامية على حساب االلتلوث الهواء و الضجيج وتوسع المساحات السكنية و  أساسي

                                                   .المساحات الخضراء 

السلبية للسياحة  اآلثارو للخروج من هذه المشاكل البد من اقتراح عدة حلول للتقليل من 

تخطيط الو  ،على الموارد الطبيعية و الثقافية و االجتماعية في المناطق السياحية

 التأكيدلدى الزوار و  ي الوعى الثقافي و البيئسياحة بطريقة مستدامة و بناءو احترام لل

السكان  أحوالاالستثمار المسؤول و التوزيع العادل للمكاسب و تحسين  أهميةعلى 

يا و معرفيا و رفع مهاراتهم ،و تلبية احتياجاتهم ، و احترام ثقافاتهم و رفع مستوى اقتصاد

ادوار قيادية و العمل على مضاعفة الجهود لتحقيق  أداءو تشجيعهم على  الوعى لديهم 

 اإلمكانياتمردود مادي للبلد المضيف من خالل استخدام الموارد المحلية و  اعلي

 المنسجمة مع الببنية التحتية البشرية و االعتماد على ال
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                           :العالقة بين السياحة البيئية و التنمية السياحية

هناك عالقة بين السياحة  أنعلى هذا السؤال  إجابتهميرى كل المبحوثين من خالل 

عشوائية ولم يكن هناك شرح  أجابونا إجابةطرحنا لهم هذا السؤال  أثناءالبيئية والتنمية ،و 

من مديرية سنة  43ذات  تفصيل فيما يخص هذا السؤال حيث صرح احد الموظفينو 

   :                 قائال  السياحة و الصناعات التقليدية 

  "                                  البيئية و التنمية السياحية انه هناك تكامل ما بين السياحة "

رمي النفايات فيها هذا ما يؤدي نالبيئة و النقوم بالمحافظة عليها و عندما نهمل  أننا أي

و بهذا التكون تنمية سياحية و عندما تكون سياحة يجب المحافظة على  إتالفهاالى 

                   .تنمية السياحية متطورة بهذه المنطقة كانت  البيئة،فكلما كانت البيئة نظيفة و محمية كلما

                     .     ال يوجد مختصون في مجال السياحة  األساسفي  ألنهلم تكن مقنعة  اإلجابةو هذه 

  :           الحلول لتطوير السياحة بمستغانم 

ما يالحظ من خالل إجابات المبحوثين فيما يخص هذا السؤال األخير من المقابلة و  

المبحوثين  إجاباتالذي تمحور حول تطوير التنمية السياحية بمستغانم انه كانت كل 

الصناعات التقليدية الذي يبلغ من حيث صرح احد المبحوثين بمديرية السياحة و متشابهة 

                                                             :       سنة قائال 37العمر

عنصر في ذلك  أهمالحلول لتطوير السياحة بمدينة مستغانم متعددة و مختلفة و  إن

وتشجيع ، ك الميزانية الماليةالى ذل باإلضافةمشاريع السياحية التخطيط الجيد لل
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ورة و المتقدمة في هذا المجال ستثمارات بالمنطقة و اخذ بالخبرات الدول المجااإل

."                     للنهوض بالقطاع السياحي بصفة خاصة و التنمية السياحية بصفة عامة 

تقوم عليه ،فكلما كان مخطط سياحي  إعدادفتطوير التنمية السياحية يعتمد على 

تكون هناك تسهيالت من طرف الدولة بمعنى  أنكما يجب .التخطيط كان النجاح 

مثال الرفع من الميزانية المعتادة المخصصة للقطاع السياحي ، قيام بعملية االمتيازات 

للمواطنين بضرورة حماية البيئة من التلوث و حماية الشواطئ التوعية و التحسيس 

د كل العراقيل التي المحليين ،كما يجب ص أو األجانبالتسهيالت للمواطنين المستثمرين ،

  .التنمية السياحية  أمامتقف حاجزا 
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                                                                                                :استنتاج

الوجود للسياحة بدون بيئة، و يجب على المواطن  ألنهالسياحة البيئية بدرجة كبيرة  تتأثر

 إعطائهاالى  والسعي،يحترم المنطقة السياحية التي يتواجد بها و يحافظ على نظافتها  أن

يعترف  أنمنظر يليق بالمنطقة السياحية من استجمام و ترفيه ،كما يجب على المواطن 

البيئة و ما تحققه من تنمية سياحية ،وما تقدمه من مزايا تساعد على تطوير  بأهمية 

  .نستطيع من خالله تحقيق التنمية السياحية المنتوج السياحي الذي 
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  :ستنتاج عام ا

و الثاني و الثالث ،الذي عالجنا فيه واقع  األولما يمكن استخالصه انطالقا من الفصل 

كل من التخطيط السياحي و السياحة و الدور الذي يلعبه السياحة في والية مستغانم 

                       .                              البيئية في تحقيق التنمية السياحية

لم تصل  أنها إال، األخيرة ونةاآلواقع السياحة في والية مستغانم في تطور مستمر في  إن

الدولية حيث شهدت مدينة مستغانم انجاز عدة  األسواقالى مستوى التنافس السياحي في 

مرافق و منشات سياحية و قامت بعدة برامج و مخططات سياحية من اجل النهوض 

و قد كان للتخطيط دورا كبيرا في تحقيق شوطا معتبرا من .بالقطاع السياحي في الوالية 

ط جيد ومحكم كلما استطعنا الوصول الى الهدف التنمية السياحية ،فكلما كان التخطي

             .                                                    المنشود

للمساحات الخضراء و الغابات الكثيفة و الشواطئ الذهبية عوامل امتالك والية مستغانم و 

ل مهم البيئية و ارتباطها بشكل وثيق بها و اعتبارها عامكلها ساعدت في ظهور السياحة 

وبالرغم من االنتقادات الموجه لنظرية السياحة إال أنها جاءت  في تطوير السياحة بالوالية

مفيدة لفهم موضوع دراستنا ألنها ساعدتنا على التحليل الكيفي وأدت الى تبسيط الواقع 

السياحية بقصد وصفها وتحليل أبعادها وتجريده وأشارت أساسا على دراسة الظواهر 

 . ووضع الحلول الكيفية لمواجهة مشاكلها من اجل الوصول الى نتائج محدودة
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3: ا�درا����  

إنتهت الدراسة إلى العديد من النتائج من خالل المقابالت الموجهة إلى العمال 

  :      اإلداريين ومفتشي السياحة ، أبرزها مايلي

إنطالقا من المحور األول الذي عالجنا فيه واقع السياحة في مستغانم وبعد تحليلنا  -

للمقابالت توصلنا إلى أن السياحة في مستغانم تشهد تطورا ملحوظا وتتمتع بموقع 

إستراتيجي ، وشواطئ ذهبية ومساحات خضراء وتتركز على العديد من الرموز 

  .                                        ياحية بإمتيازالسياحية التي تؤهلها بأن تكون وجهة س

أمّا بالنسبة إلى التخطيط السياحي ودوره في التنمية توصلنا إلى أن الموظفين  –

باختالف تخصصاتهم يرون أن التخطيط السياحي عملية ضرورية ومهمة البد من 

تخطيط جيد وبرنامج  القيام بها أثناء انجاز أي مشروع والتخطيط للمنطقة هذا يتطلب

تنموي مدروس بعناية إلنجاح خطة مختارة في المنطقة هذا ما يساعد على تحقيق 

التنمية السياحية ، وهذا ما يؤكد صحة هذه الفرضية التي مفادها كلما كان تخطيط 

  .        جيد كلما تحققت التنمية السياحية
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منذ أن خلق ،وٕارتبطت السياحة بالبيئة أي تعتبر السياحة ظاهرة بشرية مارسها اإلنسان 

البيئة  الطبيعية ،فالمميزات الجغرافية وظروف المنطقة ونوعيتها شكلت عامال مهما في 

تحديد المرفق السياحي،وفي نفس الوقت اعتبرت السياحة كأحد العوامل المؤثرة بشكل 

ة جغرافية قبل كبير على إيجاد أكثر مواقع الجذب السياحي، ولعلها ظاهرة ذات صبغ

أن تكون لها أي صبغة أخرى،الن مقوم السياحة األساسي هو المكان والمكان ظاهرة 

جغرافية بل هو حقل الجغرافية وميدانها ، والسياحة هي احد الموارد االقتصادية الهامة 

واحد فروع الجغرافيا االقتصادية والتي تتوزع جغرافيا على المناطق السياحية، فالسياحة 

بشكل خاص باهتمام كبير من جانب المنشغلين بقضايا البيئة مما نتج عنه كم حظيت 

هائل من الدراسات في هذا المجال، وقد أظهرت الكثير من هذه الدراسات أن النشاط 

السياحي يحقق منافع اقتصادية مختلفة، يمكن في نفس الوقت أن يتسبب في أضرار 

تؤخذ بعين االعتبار عند التخطيط بيئية قد يصعب عالجها خاصة وأنها عادة ال 

للسياحة أو عند دراسة عائدها،وتواجه السياحة تحديات بيئية متعددة كامنة في نشاطها 

السياحي، والتي أثرت على البيئة ويعني هذا أن السياحة البيئية هي مجموعة أفكار 

وخطوط عريضة تهدف جميعها إلى المحافظة على المقومات السياحية الحضارية 

ألثرية والطبيعية بكل عناصرها من مياه معدنية ونباتات وحيوانات وطيور، وفق خطة وا

وٕاستراتيجية بعيدة المدى تعمل على خلق سياحة شاملة رفيقة بالبيئة وبشكل تتشعب 
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فالسياحة البيئية كانت تعتبر مخزن . مجاالت السياحة البيئية وتتعدد مصطلحاتها 

اإلنسان إلى أدوات إنتاج وٕالى عناصر نمو وفواعل للموارد الطبيعية والتي يحولها 

حركة، فضال عن كونها تتحول إلى سلع وخدمات وأفكار يتم تبادلها واستخدامها ،فكلما 

كانت البيئة نظيفة وسليمة ولها عالقة بالسياحة كان تأثيرها ايجابيا مشجعا ومحفزا 

حيويا ومشجعا بشكل لإلنتاج ،أي كلما أصبحت بيئة تنموية فاعلة أصبح تأثيرها 

أصبحت التنمية السياحية . وكان االهتمام بالتأثيرات العديدة للسياحة. ايجابي سليم

البيئية تمثل احد قطاعات التنمية بمفهومها القومي الشامل شانها في ذلك شان التنمية 

الصناعية أو التنمية الزراعية أو غيرها،وأصبح ينظر لها كقطاع إنتاجي يعمد على 

فسة مع القطاعات اإلنتاجية األخرى،وعلى المقومات المتوافرة للدولة لتنمية السياحة المنا

  .   من بيئة طبيعية ومشيدة وغيرها
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  .                                          ضرورة الحفاظ على البيئة وٕاقامة مركبات سياحية .1

  .                                        يجب تخصيص قسم للتنمية السياحية بمديرية البيئة.2

           ....)                         مطاعم -فنادق( يجب إنشاء هياكل خاصة بالسياحة .3

.                    يجب القيام بحمالت تحسيسية في الشواطئ وهذا من اجل المحافظة عليها. 4

  .                                                ضرورة وضع أماكن خاصة للنفايات.5

األحياء  -الحدائق - كالشارع(ضرورة وضع رافعة القمامات في األماكن العمومية . 6

).                                                                                         كنيةالس

بناء مقاصد سياحية ترتكز على عامل النوعية واالستدامة والتحكم في مسار التنمية . 7

                        .                                                                         السياحية

.                                  يجب القيام بمرافق أمنية من اجل الحفاظ على الغابات من التلوث.8

  .                                                        يجب إقامة مرافق سياحية ترفيهية.9

.                               شاريع سياحية للتنميةيجب القيام بتنظيم دورات تفتيشية واقتراح م. 10

                         . وكذا نشر الوعي السياحي بين المواطنين السياحيتشجيع االستثمار .11



                          ا�ط
ر ا����ا��
 

 
131 

  المالحق

  :                                                                           الملحق األولانظر 
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 :ا	��ل ����د

 تعتبر السياحة قطاعا حيا يساهم في التنمية االقتصادية لكثير من الدول المتقدمة وحتى

العوامل تشمل جميع المجاالت  فيها مجموعة من تتضافر فإنهاوباعتبارها منظومة  النامية،

وفقا لمجموعة من المعايير  أنواعهاجل استقطاب السياح ويتم تضييف السياح وتحديد من أ

 أهميةعلى  األنواعهذه  ،وتقدمالنطاق الجغرافي والطبيعة السياحيةالمختلفة وذلك حسب 

حد أمالية،كما كانت تعتبر  خيلمدابالغة في هذا القطاع من استقطاب سياحي ومن تحقيق 

العامة في مجاالت  اإلنتاجاالقتصادية التي تتولد عنها دخول لمختلف عناصر  األنشطة

تشييد المباني والطرق (مثل األساسيةاالستثمار في البنيات  إنعاش إلى باإلضافةالسياحة،

من خالل  أموالالسياحة تساهم في جذب رؤوس  أن،هذا فضال على )والسكك الحديدية 

 نشأةتمحور حول  األولالمحور : ل المحاور التاليةويضم هذا الفص.لعمالت الصعبة ا

تمحور المحور الثالث  أماالمحور الثاني تمحور حول مفهوم السياحة ، أماالسياحة وتطورها 

فيما يخص المحور  أما السياحة، أهميةالمحور الرابع تمحور حول  أماالسياحة، أنواعحول 

    .تمحور حول خصائص السياحة واألخيرالخامس 
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 .                                                        وتطورها السياحة نشأة : األول المبحث

،حيث كان البشر األرضيةعلى الكرة  اإلنسانيةة الحياة يبدا إلىالسياحة وتطورها  نشأةتعود 

بحثا  أوللسكن، أماكن أوالطعام  لتامين كانت سواء عديدة، ألغراضالترحال  إلىبحاجة 

و يسعى وراء حياته وه األول اإلنسان بدا للقاء معهم تحقيقا لغرض اجتماعي، وقد أناسعن 

 ولكنه األرضيةالكرة  أرجاءسائحا في  والترحال به للتنقل أدى،مما األرضاالستقرار على 

،والترويج المتعة والراحةد االستقرار متنقال سائحا يسعى وراء مزيدا من حتى بع استمر

 وأشكالهاوالترفيه المتمثلة في المشاهدة لمناطق لها جمالها الطبيعي،والمناطق الخلوية 

ية،واالحتكاك بغيره من سكان العالم للتعرف على ،وغطاء مائي ونباتي والحياة البر األرضية

لتعبيرات الحياة والفلكلور وا وأساليبالمناظر الثقافية  وتنوعوعلى ما هم به قائمون، أنجزوهما 

 .                                     الفنية

حركة االنتقال في فجر التاريخ كانت  أن إالظاهرة السياحة عرفت منذ القدم، أنوهكذا نجد 

 أصبحت،ثم تطورت هذه الظاهرة البسيطة حتى وأهدافها وأسبابهابسيطة وبدائية في مظهرها 

 أسرارهاتفهم  إلىوقواعد اهتمت بها الدول وسعت  أسسفي العصر الحديث صناعة لها  

ومداها والعمل على تنميتها واالستفادة من مزاياها،ومرت السياحة بمراحل  أثارهاواستقراء 

السياحة في العصور البدائية،السياحة في العصور القديمة،السياحة في (عديدة نذكر منها 
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ما بعد الثورة الصناعية  في عصرالعصور الوسطى، السياحة في عصر النهضة،السياحة 

                                                                                                     1.)الحديث روالسياحة في العص

 أيتاريخ،بالعصور البدائية عصور ما قبل اليقصد : السياحة في العصور البدائية .1

يعرف الكتابة والتدوين،والتي سميت بالعصور  أنقبل  اإلنسانالمرحلة التي عاش فيها 

الحجرية وتميزت هذه المرحلة البدائية بعدم وجود الحكومات والدول والجيوش والقوانين 

 .ووسائل النقل والبيع والملكية الفردية والوازع الديني واألنظمة

ة الرافدين والفراعنة تبدأ هذه المرحلة مع نشأة حضار  :السياحة في العصور القديمة   .2

الخامس قبل الميالد وتنتهي بسقوط اإلمبراطورية الرومانية في نهاية القرن الرابع  األلففي 

م وقد شهد العالم تطورا ملحوظا في هذه المرحلة 395ميالدي وعلى وجه الخصوص في 

المرحلة في العصور القديمة بظهور الحكومات وظهور الدويالت والدول ت هذه وتميز 

في وادي الرافدين،ثم الدولة الفرعونية في وادي  نشأتالدول التي  أهمهااإلمبراطوريات ومن و 

 األنظمةوالمحيطة بها،ثم ظهور الجيوش وظهور النيل،ثم اإلمبراطورية اليونانية في اليونان 

 .البشروالقوانين المنظمة لشؤون 

م 395مبراطور الروماني عامهذه المرحلة بسقوط اإل تبدأ: السياحة في العصور الوسطى. 3

 نشأتإمبراطورية آخر هذه اإلمبراطوريات هي  أنحتى القرن الخامس عشر،ومن المعروف 

الحال  أن إال في العالم، األسفارفي العصور القديمة،وكان لها الفضل في تطوير حركة 

                                                           

، 1،المكتب الجامعي الحديث،دون مكان،ط)دراسة ميدانية(، مشكالت التسويق السياحيحمد عبيداتطه أ -1

  . 127، ص2009
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مجموعة  إلىروبا اإلمبراطورية الرومانية،حيث تحولت أو بعد سقوط  أوروباتماما في  ختلفإ

ات وكثرت االختالف األمانشت المدن الكبيرة،وغاب فيها،وتال وساء الظالم اإلقطاعياتمن 

ما يميز  اهمبمختلف دوافعها،و  األسفارثر سلبا على حركة والنزاعات بين المقاطعات مما أ

العربي في  األدب أنالبالد العربية والثابت تاريخيا  إلىهذه المرحلة هو انتقال الحضارة 

 إسهامافي تطوير السياحة  أسهمقد الميالديين لفترة ما بين القرن الثاني والقرن الرابع عشر ا

                                                                                 1.لمعظم فروع علم السياحة األولى األسسرائدا ووضع 

روبا في اإلقطاع في أو هذه المرحلة بعد انتهاء عصر  تبدأ: السياحة في عصر النهضة. 4

التجارية،واستمر حتى قيام الثورة الصناعية في  الرأسماليةالقرن الخامس عشر ونشوء 

من القرن الثامن عشر،وقد سميت بعصر النهضة،ولم تعد السياحة في هذه  النصف الثاني

قتصادية واالجتماعية التي جعلت اال أبعادهاالمرحلة مجرد حركة تنقل وسفر بل ظاهرة لها 

منها ظاهرة تستحق االهتمام خاصة بعد التحوالت الزراعية والصناعية والحضارية 

  .العالم المجهول  إلى واإلشهاروالثقافية،واهم ما يميز هذه المرحلة هو ظهور حب المغامرة،

 أو األغنياءعصر سياحة  أيضاوتسمى : السياحة في عصر ما بعد الثورة الصناعية. 5

هذا العصر مع قيام الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر  ويبدأالطبقة الواحدة،

السياحة في  أخذت، ولقد 1945ميالدي،واستمرت حتى نهاية الحرب العالمية الثانية عام 

،وتقدم وسائل اآللةتطور  أهمهاالنمو السريع في هذه المرحلة والتي تميزت بعدة سمات 

                                                           

  .128،129نفس المرجع السابق ،ص  - 1
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 أكثريث ساعد ظهور البواخر والسيارات والسكك الحديدية على جعل السفر المواصالت،ح

  . اإلقطاعيين أووالحكام ورجال الدين  األفرادمن،وقد ظهرت طبقة اراحة و 

 ويبدأبعصر السياحة الجماعية  أيضاتسمى هذه المرحلة : السياحة في العصر الحديث. 6

وحتى الوقت الحاضر،ولقد تطور  1945هذا العصر مع انتهاء الحرب العالمية الثانية عام

السياح بشكل كبير  أعدادوتزايد  أهدافهامفهوم السياحة في هذه المرحلة وكذلك تنوعت 

وامتازت حركت السفر بمختلف وسائل النقل البري والبحري والجوي بكثافة كبيرة لم يشهدها 

 .من قبل
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  .                                                           السياحة مفهوم:الثاني المبحث

وذهابه وكذلك مختلف  الشيءويدل على استمرار "يحيس"الفعل  أصل لفظ السياحة إلىيرجع 

ستعماال بعض مشتقات بلغته العربية تداوال واوسيوحا،ونجد في القران الكريم  سيحامصادر 

كلمة سياحة،ففي سورة التوبة ذكرت في صيغة اسم مذكر سالم على وزن فاعل،قال 

مرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون التائبون، العابدون،السائحون،اآل":تعالى

سباب نزولها نقف عند معنى كلمة خالل سياق اآلية وأومن ." بشر المؤمنونلحدود اهللا و 

سياحة في معناها وهو الترحال والسفر بغرض العبادة والسفر بغرض العبادة فقد ربطت 

أربعة أشهر واعلموا رض في األ. النهي عن المنكربالمعروف، األمر معاني التوبة، العبادة،

عني التجوال وعبارة ساح في ة يظ السياحولف1".نكم غير معجزي اهللا وان اهللا مخزي الكافرينأ

                                                     2.رضاأل وجه على وسار ذهب تعني األرض

لفترة زمنية بطريقة  ألخرمن مكان  أنها انتقال اإلنسان يضا علىكما تعرف السياحة أ

العصر التي تنبثق من الحاجات هي ظاهرة من ظواهر  أومشروعة تحقق المتعة النفسية،

بجمال المناظر  واإلحساسالمتزايدة للحصول على الراحة واالستجمام وتغيير الجو الروتيني 

                                       3.اإلقامةالطبيعية والشعور بالبهجة والمتعة في 

                                                           

   .112 اآليةسورة التوبة، - 1

   .22، ص2007، 1، دار التنوير،الجزائر،طوأركانهاالسياحة مفهومها خالد كواش، - 2

   .20، ص2008، 1ط يع، االردن،،دار الراية للنشر والتوز االقتصاد السياحيزيد منير عبوي،  - 3




                                                                                 ا	ولا���� ��
 ا��  ��ھ

                

 

41 

مختلفة ولفترة  ألهداف خرآلمن مكان  األفرادانتقال " بأنهاوتعرف المنظمة العالمية السياحة 

                                             1".السنةساعة وتقل عن  24زمنية تزيد عن 

 أيالذي يطلق على  اإلصالح بأنها 1910من عام تفهواكما عرفها النمساوي شوليرن 

داخل  األجانبوانتشار  وٕاقامةعمليات خصوصا العمليات االقتصادية التي تتعلق بوفود 

  2.بلد ترتبط بهم ارتباطا مباشرا أي أو وخارج منطقة معينة

 وٕاقامةمجموعة العالقات المشكلة من تنقل  بانها 1942عام " hungiker"وعرفها هانجيكر 

                                                    3.الطبيعية إقامتهمبعيدا عن محل  أشخاص

السياحة هي مفعول عملية رحلة زيارة من اجل البهجة : la rousseحسب 

التنقل خارج  إلىوذلك يدفعه  لإلنسانوالسرور،السياحة هي وسيلة تلبي الرغبات المختلفة 

الفراغ موجهة لالسترخاء  أوقاتمؤقتا في فضاء جديد،السياحة هي  وٕاقامتهمحيطه اليومي،

            4.والتسلية والتطور الثقافي

السياحة هي مجموعة من األنشطة والخدمات والصناعات التي تتكون منها خبرة 

السفر والنقل والمواصالت، ومجال اإلقامة ومؤسسات الطعام والشراب والمحالت 

ووسائل التسلية،وتسييرات األنشطة وخدمات الضيافة األخرى المتاحة لألفراد أو 

                                                           

   .19، ص2009، 1، طاألردن، دار الراية للنشر والتوزيع، السياحة البيئية، روا شدةعاطف  أكرم - 1

   .21، ص2003، 2،دار الفجر للنشر والتوزيع،القاهرة،طالسياحي اإلعالممحمد منير حجاب، - 2
3- rober comquer / que sais je ?soulogie tourisme de voyage edition 1985 ,p153 .  

4- petit la rousse illustre /edition,  Haclette education avril ,2007,p426 .          
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الزوار  وهي تشمل القائمين بإمداد المجموعات التي تسافر بعيدا عن موطنها األصلي

                                                    1.خدماتهمب يتصل وال

  .أنواع السياحة: المبحث الثالث

فبعدما الماضي  في تتنوع السياحة حاليا وتقسم تقسيمات جديدة غير التي عرفت بها

متنوعة وتقسم تبعا   وأشكاال أنماطا تأخذ أصبحتنمطا واحدا  تأخذ  السياحةكانت 

  :لدوافع متعددة وتبعا لذلك تنقسم الى

 :تبعا لعدد األشخاص المسافرين �

  . أكثر من فرد أو تضم بمعنى أن تتكون من فرد: السياحة الفردية -:تتكون من حيث

  ..نادي،جامعة(ترتبط بروابط معينةوهي سفر المجموعات التي : سياحة جماعية-

  :السياحة تبعا للسن �

  .      سنة وهذا النوع غير منتشر وقليل جدا16تتعلق باألطفال تحت  -

  .سنة 20الى 16تتعلق بالشباب من :سياحة الشباب -

  .60الى  20من :سياحة متوسطي العمر -

 تختلف رحالت كبار السن عن رحالت الشباب(سنة 60فوق  سياحة كبار السن -

والصحة العامة وتوفير  األعمار اةمراعومتوسطي العمر حيث تراعي الشركة المنظمة 

                                                           

1
  .31،ص1،2011،دار ا����ب ا��د�ث،طا	���� وا	��دق،��ظ�م ا	���� وا	��ظ�ت ا	������و�
�	� ��رون، - 
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المتطلبات المتعلقة بذلك مثل توفير طبيب في الرحلة وعدم تقديم الرياضات الشاقة في 

                                                                               1.البرنامج ومراعاة راحة المسنين ومتطلباتهم واحتياجاتهم

لفترة ما  اإلقامةوتعني مكان : السياحة الترفيهية -  :لدوافع السفرسياحة وفقا  �

ارسة هواية من الهوايات لغرض االستمتاع والترفيه عن النفس وقد ميزها االستمتاع بمم

 .                                   انتشارا األكثرو السياحية  األنواع أقدمالمختلفة ويعد هذا النوع من 

 إّال ال تشفى  أمراض اإلنسانحيث عرف هذا النوع منذ القدم ،فقد عرف :السياحة العالجية -

  .                                                          والعالجمعينة للتداوي  أماكن إلىباالنتقال 

.                      بعض الوجبات الدينية ألداءالمقدسة والدينية  األماكنويقصد بها زيارة  :السياحة الدينية -

ي ممارسة رغبات السائحين ف إشباعهذا النمط من السياحة يحاول :السياحة الرياضية -

  .                         المختلفةجانب اشتراكاتهم في المسابقات الرياضية  الىرياضاتهم المختلفة ، و 

بعض الصفقات واالشتراك في  إلتمام األعمالوتتمثل في نشاط رجال :السياحة االقتصادية -

  .                                       المؤقتالمعارض التجارية ويدخل في نطاقها سياحة العمل 

                             2 .األخرىاالجتماعية والعلمية وبعض المجاالت : سياحة المؤتمرات والندوات -

وهذا النوع عادة ما :أيامالسياحة لمدة    -:سياحة وفقا لمدة البرنامج السياحي �

.                                            معينبرنامج  إطارمحددة يقضيها السائح في  أياميستغرق 

                                                           

   .45،ص1،2001،دار النهضة للشرق،القاهرة ،ط السياحي اإلعالم،البكري فؤادة  - 1

ر لرسالة ماجستير،علوم وتثمين التراث من خالل البرامج التلفزيونية في الجزائ،السياحة الثقافية نسيمة جميلي - 2

   .65، ص2005واالتصال، اإلعالم
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.                                  حيث يرتبط هذا النوع من السياحة بموسم سياحي معين :السياحة الموسمية -

دون تخطيط مسبق وبشكل  فجأةوهذا النوع من السياحة يقوم به السائح :السياحة العابرة -

 .         عابر

ه دائمة شب إقامةالمقيمين بالبالد  ويعتمد هذا النوع على األجانب :السياحة شبه المقيمة - 

  .مثل التعليم والتدريس األغراضلغرض من 

والسبب في  اإلجازاتسياحة  أوالسياحة الشعبية  أيضاويطلق عليها  :السياحة االجتماعية -

 أنالسياحة كانت مقتصرة في القدم على الطبقات الثرية فقط وبما أن  األنواعتواجد مثل هذه 

البد من هذا التغيير وكان فانه د من حولنا التطورات العلمية توجب التغيير في كل ما يوج

السياحة  وأصبحت روباأو ظهور للسياحة االجتماعية في دول الكتلة الشرقية من  أول

                                         1.نشطة في كثير من دول العالم اآلناالجتماعية 

                                                             .السياحة أهمية: الرابعالمبحث 

ذلك  أدىوحققت مزايا عديدة في كثير من المجاالت،ولقد  إنسانيرت السياحة كنشاط تطوّ 

اهتمام كل من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء بالسياحة والعمل على زيادة  إلى

وضع مستقبلي  إلىمن الوضع الحالي  فاععائداتها في مختلف المجاالت كوسيلة لالرت

وتعمل  األمم مختلفة في حياة الشعوب و أبعادفعال ذو أصبح للسياحة دور وبذلك  أفضل

على نموها ورفاهيتها،ولذا يجب مراعاة التنمية البشرية والكفاءات العاملة في قطاع السياحة 

                                                           

للنشر  أسامة،دار السياحي مفاهيمه وتطبيقاته اإلعالملي ،بن رجاء الحربي وسعود السيف السه باسه - 1

   .50، ص2011، 1،ط)االردن(والتوزيع،عمان ،




                                                                                 ا	ولا���� ��
 ا��  ��ھ

                

 

45 

تعظيم الفائدة االقتصادية  وأيضاالنتائج من ذلك النشاط السياحي  أفضل إلىحتى تصل 

التخطيط السليم للموارد السياحية وكيفية استغاللها وتتمثل جوانب  أيضاواالجتماعية ويلزم 

                 :       للسياحة في عدة مجاالت األهمية

تعتبر السياحة محركا من محركات التنمية االقتصادية فهي  :األهمية االقتصادية -1

العائدات التي تعكس  إلى إضافةالعاملة، األيديالصعبة وتشغيل  مصدر لجلب العملة

ا السياح بالفائدة على السكان من خالل زيادة النشاط االقتصادي،فالضرائب التي يدفعه

.                                     الخدماتتساعد الحكومات المحلية على تموين التعليم والرعاية الصحية وغيرها من 

ترتبط السياحة ارتباطا وثيقا بالمجتمع حيث يتفاعل السائحون  :االجتماعية هميةاأل -2

مدخالت النظام السياحي مع البيئة االجتماعية في دولة الزيارة لكي ينتج في النهاية  كأحد

االجتماعية المختلفة التي تتمثل في بعض الجوانب مثل التوازن االجتماعي حيث  اآلثار

والعاملين في  األفراددخول تتقارب الطبقات االجتماعية مع بعضها البعض نتيجة لزيادة 

      .الحقل السياحي

تمثل السياحة وسيلة حضارية اجتماعية لنقل وتبادل الثقافات  :الثقافية األهمية -3

ات بين شعوب العالم المختلفة،فعلى طريقها يتحقق التبادل الثقافي بين الدول،تنقل والحضار 

لوان الثقافة عن طريق الحركة السياحية الوافدة واآلداب ومختلف أاللغات والمعتقدات الفكرية 

.                                                     لما في الدولة السياحية من ثقافة وحضارة أيضاهي  وتتأثرفتؤثر فيها  إليها

السياحية كرد فعل مباشر من تعامل الدول مع  األهميةتتضح : السياسية األهمية -4

،ولقد لعبت الحركة السياحية دورا هاما في بعضها البعض والزيارات السياحية المتبادلة بينهم 
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االتجاهات الحديثة لتقليل حدة الصراعات  إحدىتمثل  أصبحتلعالقات الدولية ،حيث ا

رمزا من رموز  أصبحتن  السياحة تنشا بين الدول المتنازعة،لذلك فإوالخالفات الدولية التي 

                                                             1.الدولبين  والتآخيالسالم 

  .                                               السياحةخصائص :المبحث الخامس

                                                            : يلييمكن حصر خصائص السياحة فيما 

متضاعف الطبيعة وبصورة مطردة خاصة فيما  أوالسياحة نشاطا اقتصاديا متزايدا  تعد -

 إلىوتحويل نفوذهم  اإلنفاقالسياح على  إقداملدخل واالستخدام للسياحيين ذلك هو يتعلق با

جانب  إلىعمالت الدولة التي يزورونها من اجل تسديد تكاليف الخدمات التي يحتاجونها 

وقنوات  أشخاصدة ع إلىمن الهدايا والتذاكر ،يعني انتقال النفوذ من السياح مشترياتهم 

  .            ومستويات متعددة

 لألفرادالسفر والخدمات السياحية ومستوى المداخيل  أسعارصناعة السياحة بعاملي  تتأثر –

و بالتغيرات التي تحدث في كل من م تتغير بسهولة قرارات السياح وتوجهاته أيبصورة كبيرة،

                                  .                المداخيلالسياحة ومستوى  أنشطةتكاليف 

.                                      خرإلى آمن مكان و النقل أقابلية المنتج السياحي للتخزين  عدم –

ان تعتبر السياحة صادرات غير متطورة فهي ال تمثل في ناتج يمكن نقله من مك –

لحصول على ها المستهلك بامن الصناعات القليلة التي يقوم فيخر،وهي تعتبر واحدة آل

  .المنتج بنفسه من مكان إنتاجه

                                                           

   .30ع سبق ذكره،ص محمد منير حجاب،مرج - 1
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المنتج السياحي المتمثل في عوامل الجذب السياحي،الموارد السياحية الطبيعية ،  إن -

 إذا إالمن خالل السياحة،فهي الموارد ال تدر عائدا بطبيعتها  إلشباع،األثرية التاريخية ،

.                                                                        سياحيبيعت في شكل منتج 

عة عناصر متعددة تتكامل مع المنتج السياحي منتج مركب،فهو مزيج مشكل من مجمو  إن –

.                                           المجتمعفي  األخرىبالقطاعات  وتتأثربعضها البعض وتؤثر 

درجة من عدم  إلى األحوالمنتج تصديري يتعرض في بعض السياحة الدولية  نإ –

لية بالنسبة لكل من السعر من القوى الخارجية،ومرونة عا بتأثيراتيتعلق  ألنهاالستقرار،

                    .              السياحي النشاط في تؤثر مشكل الموسمية التي إلىوالدخل باإلضافة 

السياح وتعذر ضمان جذبهم سنويا نظرا لكثرة المغريات السياحية في صعوبة جذب  –

                                                                                          1.مناطق العالم المختلفة،مما يعني اتساع العرض السياحي العالمي

  

  

  

 

 

                                                           

 ص ، ص1،طاإلسكندرية،دار الوفاء للطباعة والنشر،،الجغرافيا السياحيةمحمد عبد الفتاح احمد،طايع عبد اللطيف طه - 1
43،50.   
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  :خالصة الفصل

تلقى رواجا كبيرا وذلك من  فإنهاماعية وحضارية متطورة، باعتبار السياحة ظاهرة اجت

السياح من هذه  وأهداف أغراضكثيرة وعديدة تختلف حسب  أنواعتحتوي على  إنهاخالل 

وتطورت واختلفت المفاهيم  بهاالرحلة، ولقد تعددت وتقدمت البحوث والدراسات المعنية 

السياحية والظواهر التي تتميز بها وامتدت خيوطها لتحقق نجاحا كبيرا، من اجل جذب 

عدد كبير من السياح، وضمان واستمرارية المد السياحي العتمادها على برامج وخدمات 

  .سياحية متنوعة ومتطورة
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   :تمهيد الفصل

التنمية  إن إذعند العديد من دول العالم،  نوعا من  التنمية المعاصرةتعتبر التنمية السياحية 

السياحية كانت توفر كافة التسهيالت، وتنمية المنتج السياحي الجتذاب اكبر قدر من 

 ألنهاالسياح وتعبر عن مدى اهتمام الدولة بقطاعها السياحي وتقدم مسار التنمية فيها، 

التي تسهم في تغطية احتياجات التنمية االقتصادية من المكونات  األسباب أهمكانت من 

الحديث في جميع القطاعات الزراعية والصناعية  اإلنتاجيالالزمة للنشاط  اإلنتاجية

إلى الدور  باإلضافةوالخدماتية، وكانت تحقق الزيادة المستمرة في القدرة التنافسية للدولة، 

للسكان  إضافيةنمو اقتصاديات معظم دول العالم، كونها تؤمن موارد مالية  الذي لعبته في 

الصادرات الهامة غير المتطورة  إحدىزان المدفوعات، فهي تمثل وتعمل على تحسين مي

  :            ويتكون هذا الفصل من المحاور التالية.من عناصر النشاط االقتصادي أساسيوعنصر 

 أشكالالمحور الثاني تمحور حول  أما تمحور حول مفهوم التنمية السياحية، األولالمحور 

المحور  أما، وأهدافهاالتنمية السياحية  أهميةلث تمحور حول ، المحور الثا التنمية السياحية

تمحور حول  واألخيرالمحور الخامس  أماالرابع تمحور حول مراحل التنمية السياحية، 

 .التخطيط السياحي للتنمية
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  .                                          السياحية التنمية مفهوم:األول المبحث

هناك مفاهيم متعددة للتنمية السياحية يعبر بعضها عن تحقيق زيادة مستمرة ومتوازنة في 

للموارد  األمثلفي القطاع السياحي باالستغالل  اإلنتاجيةعن زيادة  أوالموارد السياحية 

                 .                                          السياحية اإلنتاجية

التسهيالت والخدمات اتساع قاعدة  بأنهاتعريف التنمية السياحية  إلىويذهب بعض الكتاب 

 انبينما يضع البعض تركيزا على جانب العرض ف. لكي تتالقى مع احتياجات السائحين

تقتصر على تنمية  أنالتنمية السياحية ال يمكن  أنيرى صالح الدين عبد الوهاب الدكتور 

منه ببناء فنادق وقرى سياحية تنتشر في مناطق مختلفة،  أجزاء وأالعرض السياحي فقط 

يمتد معنى التنمية السياحية ليشمل تنمية العرض والطلب لتحقيق التالقي  أنيجب  وٕانما

 وٕاقليميةمحددة قومية وقطاعية  أهداف إلىرغبات السائحين والوصول  إلشباعبينهم 

.                                                                 ية السياحية المطلوبةموضوعة سلفا لتكون معيارا لقياس درجات التنم

طابع التصنيع المتكامل والذي يعني  تأخذالتنمية السياحية  أنعبد الرحمان سليم ويرى 

 إقامته أثناءالسائح  إليهاوتشييد مراكز سياحية تتضمن مختلف الخدمات التي يحتاج  إقامة

وعلى الرغم من المفاهيم . لشكل الذي يتالءم مع القدرات المالية للفئات المختلفةوبا بها

 التنمية من يتجزأ ال جزء أساسهاالتنمية السياحية تظل في   أن إالالمختلفة للتنمية السياحية 

                                                    1.االقتصادية

                                                           

.09، ص 2006، 1، طا����در��، ا�در ا�	���� ، ، درا��ت � ا��
	�� ا�������	���� ��ن ����ن - 1
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تقدم ونمو  إلىالتنمية السياحية مفهوم واسع ومتداخل ومتفاعل مع برامج مختلفة يؤدي 

                                        1.للدولة االقتصادية التنمية من جزء هي السياحة،التي

ذلك التكامل الطبيعي والوظيفي بين كافة العناصر  أنهاالتنمية السياحية تعرف على  أنكما 

تعد ذلك التكامل  أنهاالسائح كما حاجات ورغبات  إلشباعالطبيعية ، والتسهيالت والخدمات، 

بين كافة العناصر الطبيعية منها والبيئية مع توفير كافة التسهيالت وتنمية المنتج السياحي 

:                             أهمهانمية السياحية عدة عناصر للت أنكما . الجتذاب اكبر قدر من السياح 

السطح والمناخ والحياة  أشكال:وتشمل العناصر الطبيعية مثل  :عناصر الجذب السياحي -

  .                         التاريخية األثرية كالمواقع اإلنسان صنع من وعناصر والغابات

  .                                       الجوي البحري، البري، المختلفة بأنواعه :النقل -

  .                                       إليجار اوشقق الضيافة وبيوت كالفنادق:النوم أماكن -

دارة السياحية واألشغال كاإلعالن السياحي واإل أنواعهابجميع : التسهيالت المساندة -

                                                           الخ           ...والبنوك اليدوية

  .                                 واالتصاالت الكهرباء هوه كالميا:التحتية البنية خدمات-

 أوالخاص  أوقطاع العام مية السياحية تنفذ عادة من قبل الكالتن :الجهات المنفذة للتنمية -

   .االثنين معا

                                                           

.38، ص2008، 1، طا����در��، ا����ب ا�	��� ا��د�ث، ا����ھ�ت ا��د��� � ا��������� ���د ���د،  - 1
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                                                                      . التنمية السياحية أشكال: المبحث الثاني

هناك عدة اعتبارات تحكم تنمية الصناعة السياحية منها المحافظة على حقيقة المواقع 

 أوالتاريخ  أوعة الطبي أوهذه المناطق قد تعتمد على المناخ  إلىالسياحية، الن جذب السياح 

:                                متعددة منها أشكاالالتنمية السياحية  تأخذوقد   1.تتميز به المنطقة السياحية أخرعامل  أي

والعطل،  اإلجازاتوهذا النوع من التنمية يركز على سياحة  :تطوير المنتجات السياحية -1

سياحية  أنشطةالمواقع التي توفر االكتفاء الذاتي وتتوفر فيها  أنهاوتعرف المنتجات على 

  .                           واالستجمام واالستراحة الترفيه ألغراض متعددة وخدمات مختلفة

تنتشر في  بدأت أوروباالسياحة المنتشرة جدا في  أشكالوهي شكل من : القرى السياحية -2

الحياة في القرية نموذج يختلف عن الحياة في المدن،  أنالعديد من دول العالم، بحيث 

وتستهوي سكان المدن حبا في التغيير والبساطة ،ويعتمد قيام القرى السياحية على وجود 

الحبال، الحدائق، مواقع طبيعية، ، التزلج أنشطةطئ ،مناطق الموانئ ،الشا(عنصر الماء 

 اإلقامةمرافق  أنواعن المواقع وتتعدد فيها الخ     تختلف مساحات هذا النوع م...أثريةمواقع 

ة، خدمات ترفيهية وثقافية، والمناطق التجاري األسواق:ومنشات النوع والمرافق التكميلية مثل

  .                                       األحجام مختلفة خاصة‘مسكني ومرافق للمؤتمرات مراكز

 األراضييتطلب هذا النوع من المنتجات دمج برامج استعماالت : منتجعات المدن -3

البعد االقتصادي الذي يوفر فرص الجذب االستثماري  إهمالوالتنمية االجتماعية مع عدم 

                                                           

��� ��ر�ن ��درا�ت وا���وث ا������، ، ا���ط�ط ا������ وا��
	�� ا��������ور ا�د�ن ھو�ز -1	 ��	� ،
.45، ص2006، ا�&ذ#�� ، �ور�،  03، ا��دد 28ا$#�"د�� وا�!�و��� ،ا��	�د  ����� ا���وم   
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هذا النوع من المنتجعات وجود  إقامةوتحتاج .في المنطقة) الخ...فنادق، استراحات(للمشاريع

 أنشطةالتزلج على الجليد، وجود شاطئ، : مثلرئيسي في المواقع  أونشاط سياحي مميز 

  .                                                                 عالجية سياحية

المفضلة في هذا النوع من المنتجعات من المناطق السياحية  أصبح: منتجعات العزلة -4

خطيطها وشموله، وعادة العالم، وتتميز هذه المنتجعات بصغر حجمها ودقة ت أنحاءجميع 

الجبال  أوالجزر الصغيرة : يتم اختيار مواقعها في مناطق بعيدة عن المناطق المأهولة مثل

.                                الطرق البرية الضيقة أويتم بواسطة القوارب والمطارات الصغيرة  إليهاالوصول  أو

 إلىوهذا النوع من السياحة موجه للمجموعات السياحية التي تهدف  :سياحة المغامرة -5

السائح بحيث تسمح له  إقامةممارسة ومعايشة خصائص معينة، وهي تعتمد على طول فترة 

بالترفيه واالستجمام وفي نفس الوقت التعايش مع العادات والتقاليد االجتماعية  اإلقامةهذه 

وفرة في المنطقة وال يتطلب هذا النوع من السياحة تنمية كبيرة والثقافية والمناظر الطبيعية المت

جيدة وتوفر عناصر  إدارةخدمات ومرافق عديدة، لكنه يتطلب  أواستثمارات ضخمة  أو

للداللة سياحية مؤهلة وخبيرة، خدمات النقل وكذلك خدمات ومرافق الستقبال المجموعات 

 .السياحية عالية النوعية وبحالة مؤكدة السالمة
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  .وأهدافهاالتنمية السياحية  أهمية: المبحث الثالث

الخدمية إدرارا للدخل  األنشطة أكثرالنشاط السياحي من  أصبحعلى صعيد االقتصاد الدولي 

في  وتأثيرهكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك الرتباطه  سواءوتوليدا لفرص العمل، 

).                          wTTC(المجلس العالمي للسياحة والسفر، ووفقا لتقديرات األنشطةعدد كبير من 

الناتج العالمي، كما  إجماليمن %11بنحو 1999ساهمت صناعة السياحة والسفر في عام 

 إجماليمن  8%المرتبطة بها نحو مليون عامل بما يمثل نحو  باألنشطةيبلغ عدد العاملين 

تسهم تلك الصناعة في توفير  أنالمنتظر  العمالة الدولية، وفضال عن ذلك فانه من

التنمية السياحية  أهميةوترجع . 2010مليون فرصة عمل جديدة سنويا حتى عام  5,50نحو

                       :عديدة أهمها ألسباب

                              :   وهي أهم األسباب حيث تسهم التنمية السياحية في :االقتصادية األسباب -1

تحقيق االنتعاش االقتصادي لدولة المقصد السياحي عن طريق تنمية حصيلة العمالت  -

 اإلنتاجيةمما يسهم في تغطية احتياجات التنمية االقتصادية للبلد من المكونات  األجنبية

                     .                    لقطاعات جميع في الحديث اإلنتاجي للنشاط الالزمة

التي يرتبط بها  القطاع السياحي في الداخل          األخرىتنمية وتنشيط القطاعات االقتصادية   -

ويالحظ انه كلما كان القطاع السياحي كبير  ) القطاع الصناعي والزراعي وقطاع الخدمات(
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نمو هذا القطاع  أدىا كلم األخرىكلما زادت درجة االرتباط بين القطاع السياحي والقطاعات 

                                            1.مرتفعة بمعدالت األخرى القطاعات بقية تنمية إلى

عمل في القطاع السياحي توسيع قاعدة التوظيف وذلك عن طريق خلق فرص جديدة لل  -

         .                                                     به المرتبطة والقطاعات

المساهمة في التنمية المحلية والعمرانية وذلك عن طريق تنمية مناطق جديدة للجذب   -

في محالت مختلفة، ويسهم هذا في تحقيق نمو متوازن على مستوى االقتصاد السياحي 

.                                               السياحية المختلفة األقاليمالقومي بين الكلي وفي تحقيق العدالة في توزيع الدخل 

زيادة درجة الترابط  إلىتؤدي تنمية السياحة الداخلية : االجتماعية والثقافية األسباب -

االجتماعي والثقفي بين السكان وزيادة المعرفة، بينما تعمل تنمية السياحة الدولية على 

تشجيع التبادل الثقافي والحضاري بين الشعوب ذلك ألن النشاط السياحي الدولي يؤدي بشكل 

تي تعرف السائحين من البلدان المختلفة على ثقافات وحضارات الشعوب ال إلى طبيعي

هذه الشعوب المضيفة يتعرفون على عادات وسلوكيات الزائرين  أبناء إنتستضيفهم، كما 

واتساع  اإلنسانيوهذا يعمل على دعم التراث ولذلك تتقارب المسافات االجتماعية بينهم، 

  .                                          العالم مستوى على الحضارية الحلقة

ازداد االهتمام العالمي منذ السبعينيات من القرن العشرين بسالمة  :البيئية األسباب -3

البيئة الطبيعية وضرورة الحفاظ عليها وتنميتها، خاصة بعد مؤتمر استلهولم بالسويد عام 
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البيئة وبيان كيفية الحفاظ على مكوناتها  أهميةالتنمية السياحية تظهر  أن، وال شك 1992

 األوليةتلوثها، الن الطبيعة النظيفة والجميلة هي المادة  أوواالرتقاء بها ومنع تدهورها 

.                                                               هي عامل رئيسي في قيام النشاط السياحي عموما أوللنشاط السياحي، 

                                                          :السياحية التنمية أهداف

       :                                 مقدمتها في ويأتي السياحية التنمية أهداف تتعدد

ق ذلك بدعم القدرة موارد السياحية للدولة، ويتحقتحقيق الزيادة المستمرة والمتوازنة في ال -1

 الموارد البشرية وغير البشرية الموظفة فيها إنتاجيةالتنافسية لصناعة السياحة وذلك برفع 

            .                                     الكفء الخارجية التسويقية وبالسياسات

.                                      األخرىبين القطاع السياحي والقطاعات  اإلنتاجيتدعيم االرتباط  -2

سياحة في النواحي االجتماعية والثقافية مع التخلص قدر تعظيم اآلثار االيجابية لل -3

    .                                                    النواحي لهذه السلبية اآلثار من اإلمكان

هتمام بمناطق الجذب السياحي المساهمة في تنمية البيئة والمحافظة عليها من خالل اال -4

    .                                          المختلفة واألماكن المدن في بها يحيط وما

تتفق جميعا في عدد من  أنها إال أخرى إلىمن دولة  األهدافوعلى الرغم من تنوع تلك 

واقعية وقابلة للتنفيذ وتتناسب مع الموارد  أهدافاتكون  أنالخصائص من حيث ضرورة 

شاملة  أهدافادى دولة المقصد السياحي وان تكون السياحية والتمويلية والبشرية المتاحة ل
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االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية على مستوى الدولة ككل  األبعادتتضمن  أنهابمعنى 

مرنة  األهدافبعناصر الجذب السياحي، وان تكون  تميزيالذي  اإلقليمعلى مستوى  أو

ة ولم تكن في الحسبان عند وضع ظروف طارئة غير متوقع أليبحيث يمكن تغييرها تبعا 

تتحقق  أنزمني بمعنى  إطارفي ظل  األهدافتوضع هذه  أنالخطة السياحية ، والبد 

    1.التنمية السياحية خالل فترة زمنية معينة ومحددة مسبقا أهداف

  .مراحل التنمية السياحية: المبحث الرابع

  :                               يليما أهمها من السياحية التنمية مراحل عديدة دراسات تناولت

:                               إلىتنقسم مراحل التنمية وفق هذا النموذج :  Miossecنموذج ميوسك  -1

.                            حيث يتم اكتشاف القدرات السياحية للمنطقة السياحية: مرحلة االكتشاف -/أ

.                                 وفيها يبدأ تطور الموارد السياحية للمنطقة بشكل تدريجي: مرحلة النمو -/ب

.                                       وفيها تأخذ الدولة مبدأ التخطيط والتوسع السياحي: مرحلة االنطالق -/ج

يتكامل لمرحلة حيث تظهر المنطقة على الخريطة السياحية وفي تلك ا :مرحلة النضج -/د

النشاط السياحي في المنطقة من خالل توافر عناصر الجذب السياحي والتسهيالت، وقد حدد 

منطقة بروفنس :أهمهاميوسك تلك المراحل بناءا على دراسات لمناطق سياحية متعددة 

province  ومنطقة النغودLanguedo.  ويأخذ على هذا النموذج عدم اهتمامه بالجانب

االجتماعي المصاحب للنمو السياحي، والذي قد يستلزم وجود مرحلة تتناول التكيف 
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وعدم االجتماعي للمنطقة السياحية، كذلك يؤخذ عليه توقفه عند مرحلة النضج السياحي 

                           1 .عدم استمرار النمو إلىتحليله ألية عوامل سلبية قد تؤدي 

              :                                     للتنمية مراحل ستة النموذج هذا حدد

                                                          Explorationاالكتشاف                         -1

                                                        Involvementالمشاركة                        -2

                                                               Developmentالتطور                         -3

                                               Consolidationالنضج                          -4

                                                      Innovationالتجديد                          -6

تتشابه مراحل التنمية السياحية وفق نموذج بتلر مع دورة   :نموذج بتلر لمراحل التنمية -2

تبدأ باكتشاف مجموعة من السائحين لمنطقة سياحية جديدة،  األولىحياة المنتج، فالمرحلة 

السائحين على المنطقة تبدأ مرحلة المشاركة وتظهر مجموعة من الخدمات  إقبالومع تزايد 

والتسهيالت بشكل مكثف للسائحين لخدمة أعدادهم المتزايدة، ويطلق على هذه المرحلة 

ر السياحة على المنطقة وخاصة التأثير مرحلة النمو، وتعتبر أخطر المراحل من حيث تأثي

كانت  سواءالبيئي وما يمكن أن ينتج عنه من تدمير لعناصر الجذب السياحي بالمنطقة 

المنطقة  إلىاستمر النمو مع تحقيق مبدأ التوازن تصل  وٕاذا .نطبيعية أو من صنع اإلنسا

 تشهد فيها المنطقة مرحلة التجمد، وهي المرحلة التي اللمرحلة النضج ويلي هذه المرحلة 
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ند حد معين ال يزيد ع إليهاأعدادا متزايدة من السائحين، حيث يتوقف النمو والدفق السياحي 

وفي هذا النموذج هناك احتمال لما أسماه مرحلة االنحدار وهذا ما أغفله نموذج  .عنه

السائحين االنحدار نتيجة لتوجه  أوميوسك، وتبدأ حينما تدخل المنطقة في مرحلة التدهور 

وفي تحليل قام . منطقة سياحية تتوافر فيها كافة المقومات السياحية التي تشبع رغباتهم إلى

كل مرحلة يكون  أنلمراحل التنمية السياحية السابقة نجد ) Martin and Usal  )1990به

وطاقة مختلفة، بمعنى انه مرحلة االكتشاف يكون المجتمع متقبال للنشاط  إشباعلها مستوى 

كبيرة  أعدادوسياحية ال تستطيع  استيعاب  أساسيةلسياحي، ولكن الطاقة السياحية من بنية ا

  1.من السائحين

بينما تتوافر التسهيالت والخدمات السياحية في مرحلة الثبات، إال أن المشكالت االجتماعية  

تدهورها، وهكذا أدخل  إلىرفض السكان حينذاك للتنمية السياحية، مما يؤدي  إلىقد تؤدي 

لذلك . هذا التحليل مفهوم نسبي للطاقة يأخذ في االعتبار الجانب االجتماعي في هذه المرحلة

أن تساعد على منع الوصول السليمة للنشاط السياحي في كافة مراحل التنمية يمكن  فاإلدارة

المتوازنة  لمرحلة االنحدار، بل وتسمح للمنطقة في الدخول لمرحلة جديدة من التنمية

  .والمتواصلة
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  .التخطيط السياحي ودوره في التنمية السياحية: المبحث الخامس

بعد القيام بالتخطيط العلمي للتنمية السياحية لكي يتم التنسيق وتحقيق التوافق بين مختلف 

التوازن بين المطالب المتنافسة والمتعارضة للموارد المحدودة ولتعظيم النتائج  وٕايجادالقطاعات 

واآلثار االيجابية للتنمية السياحية فالتخطيط ضروري حيث الحياة المعقدة والمصالح المتشابكة 

حرير المواطن اقتصاديا واجتماعيا، سياسيا وتقنيا ، والحقيقة أن يمكن ت وحتىوازدياد المنافسة 

طيط السياحي هنا يجب أن يكون للمواطن ألن هذا األخير هو صاحب الحق في التخ

:                                        االستفادة من النتائج المترتبة على تخطيط التنمية السياحية وهي تتمثل فيما يلي

                    . تحقيق الرضا النفسي لمستخدمي ومستهلكي الخدمات السياحية وٕاتباع رغباتهم  -

حماية البيئة والموارد السياحية الطبيعية والحضارية ويجب هنا معرفة مستخدمي ومستهلكي  -

ضا معرفة خصائص الخدمات السياحية، ومعرفة مقوماتها وكيفية الخدمات السياحية وأي

 يأ األجنبيسياحة  إلى السائح المواطن أيتطورها ويجب أن هل التخطيط السياحي يوجه 

يكون التخطيط الناجح موجه للسياحة الداخلية والسياحة الدولية، ويجب هنا  أوسياحة دولية 

اهتمام الدول بالتنمية السياحية، تحقيق التوازن في الدخل القومي، تنشيط  أسبابالتعرف على 

 والتخطيط.الخ...الدورة االقتصادية القومية، تنمية المناطق البعيدة عن المراكز العمرانية

 السياحي مثله مثل التخطيط االجتماعي واالقتصادي البد أن يكون في عدة خطوات عامة

  :                               وهي



 ا���� ا����   ا��
	�� ا�������  

 

 
79 

ودراسة واعية بكل جوانبه عن تحديد معالم المشكلة أو الموضوع الذي يجري التخطيط له  -

                             .                                   العالمية البحث وسائل طريق

التي تتعلق بالمشكلة من كافة جوانبها ثم تحليل  واإلحصاءاتتجميع المعلومات والبيانات   -

.            البحوث العلمية المناسبة إجراءالستخدام عن طريق  وٕاعدادهاالبيانات المجمعة وتصنيفها 

.                           ، وقياس مدى التقدم في النشاط المقدماألداءالتي تتضمن معدالت  األهدافتحديد  -

 أسبابتصحيح تتطلبه الخطة عند التنفيذ سواء كانت  إجراء أيمتابعة تنفيذ الخطة ويجب  -

  .تعرقل الخطة الداخلية أم الخارجية
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  :خالصة الفصل

ما يمكن أن نستنتجه مما تقدم في هذا الفصل أن التنمية السياحية تتضمن أبعاد اقتصادية 

الذي يتميز بعناصر  اإلقليمواجتماعية وثقافية وبيئية على مستوى الدولة ككل وعلى مستوى 

الدور الذي لعبته التنمية السياحية في تنمية القطاع  إلى باإلضافةالجذب السياحي، 

ساهمت في الحفاظ على البيئة من خالل االهتمام بمناطق الجذب  أنهاا االقتصادي، كم

تحقق التنمية  أنالمختلفة ، وكل ذا من أجل  واألماكنالسياحي وما يحيط بها في المدن 

ولعبت دورا هاما في . السياحية أهدافها التي خططت لها ووضعت برامج تنموية للنهوض بها

 األساسية البنيسياحية من خالل توفير مرافق  بإمكانيات تطوير المناطق والمدن التي تتمتع

  .والتسهيالت الالزمة لخدمة السائحين والمواطنين على السواء
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  :النظري اإلطارخالصة 

عليها  ة في وقتنا الراهن التي تقوم االقتصادية التي تتمتع بأهمية كبير  األنشطةتعد السياحة احد 

من خالل  واألشخاصاقتصاديات الكثير من الدول، وكانت مصدر دخل الكثير من المؤسسات 

العائدات الكبيرة التي تدرها، كما أنها عملت على توفير مصدر الدخل للمجتمعات المحلية من 

 أساسياالتي شكلت محورا  األخيرةالسياحية، وهي وسيلة للحفاظ على نقاء البيئة ، هذه  األنشطة

نوع  األخيرةفي الفترة  أصبحقسطا كبيرا حيث  يأخذهذا النوع من السياحة  وأصبحفي السياحة 

ة للمحافظوخطوط عريضة، تهدف جميعها  أفكارمن االهتمام بالسياحة البيئية باعتبارها مجموعة 

نباتات والطبيعية بكل عناصرها من مياه معدنية و  واألثريةعلى المقومات السياحية الحضارية 

بعيدة المدى، وتعمل على خلق سياحة شاملة رفيقة  إستراتيجيةوحيوانات وطيور وفق خطة 

والى  إنتاج أدوات إلى اإلنسانكانت مخزن للموارد الطبيعية والتي يحولها  أنهابالبيئة، كما 

يتم تبادلها  وأفكارسلع وخدمات  إلىعناصر نمو وفواعل حركة ، فضال عن كونها تتحول 

 لإلنتاجايجابيا مشجعا ومحفزا  تأثيرهادامها ، فكلما كانت البيئة نظيفة وجميلة وسليمة كان واستخ

حيويا ومنتجا بشكل ايجابي سليم، وبالتالي  تأثيرها أصبحبيئة تنموية فاعلة  أصبحتكلما  أي، 

حاجات السياح وحصولهم على كامل متطلباتهم  إشباعتحقيق التنمية السياحية من خالل 

وبعدما حددنا . تمام بمشاركة المجتمعات المحلية في عملية تنمية وتطوير العملية السياحيةوااله

  .الميداني اإلطار إلىالنظري اآلن سننتقل  اإلطار
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  تمهيد الفصل

أضرار ية غير معرضة نسبيا أل السياحة البيئية هي زيارة أو السفر الى المناطق الطبيعية

ية معالم ثقافية حاضرة وماضية ترافقها،وتكون هذه السياحة وذلك للتمتع بالطبيعة وأ

تروج للمحافظة على موقع الطبيعي،تحدث اقل قدر من الضرر ممكن  مسؤولة بيئيا بحيث

على الطبيعة و مواردها وتشجيع مساهمة المجتمع المحلي في النمو االقتصادي 

الطبيعي  اإلرثالسياحة البيئية اكتشاف وصون  أهدافمن ابرز  أن إذجتماعي،واال

التنوع اإلحيائي بشقيه  ظة علىالى مساهمتها في المحاف باإلضافةوالثقافي وحفظ استدامته 

 األماكنعلى الموارد الطبيعية والحفاظ على  أيضاالحيواني ويجب المحافظة النباتية 

  :التاريخية وعليه يضم هذا الفصل المحاور التالية واآلثار

المحور الثاني تمحور حول عناصر ومجاالت  أمامفهوم السياحة البيئية، األولالمحور 

المحور الثالث تمحور حول مبادئ السياحة البيئية،المحور الرابع  أماالسياحة البيئية،

ما يخص المحور الخامس كان حول وأثار السياحة على البيئة أما في أهميةتمحور حول 

  .العالقة بين السياحة والبيئة
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  مفهوم السياحة البيئية : األولالمبحث 

التحدي الذي  أن Simmons 1999ريذك إذلم يكن للسياحة البيئية تعريف واضح ودقيق 

 أمامكانت السياحة البيئية هي منتج سياحي  إذتعريفها هو تحديد فيما  أمامكان يقف 

  .عملية ونموذج تطوير يسعى للوصول الى المنتج

  .ceballos laxurain 1999يعرفها

 ألهداف نسبياالملوثة  آوهي السياحة التي تتضمن السفر الى المناطق غير المدمرة 

الى التعرف  باإلضافةة النباتات والحيوانات البرية دالتمتع بمشاه أومحددة مثل البحث 

 أماقديمة،سواء كانت هذه المظاهر حديثة أو مظاهر ثقافية تتوفر في المنطقة  أيةعلى 

marth honey  الى تعريف السياحة  أشارفي كتابه السياحة البيئية والتنمية المستدامة فقد

السفر الى المناطق الطبيعية النظيفة والمناطق المحمية التي تكافح من :" أنهاالبيئية على 

هذا النوع من السياحة وبشكل مباشر  أناجل التقليل من اثر الزوار والمستثمرين عليها،كما 

في صياغة القرار واحترام حقوقهم  وٕاشراكهمفي التنمية االقتصادية للمجتمعات المحلية 

تعريف للسياحة  15من  ألكثروبعد استعراضه  Fennell 1999 أما 1..." اإلنسانية

السياحة البيئية هي شكل  أنالبيئية فقد خلص الى تعريف شامل والذي يشير فيه الى 

على المصادر الطبيعية وتنمية الخبرة والتعليم  باألساستعتمد  التيمستدام من السياحة 

 أنفسهم إدارةلتنمية مهاراتهم وقدراتهم على السياحية ومن ثم  باحترام الطبفيما يتعلق 
                                                           

1- ، ����� �	
وم ا���م ،���دة �
���س �	 وا����� ا����ما����ل ا�دا�� وا���ر� �وزارة ����� ��
2004،ا��زا�ر،وا����ل   
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سياحة البيئية في عام فقد عرف ال Tiesالمجتمع الدولي للسياحة البيئية  أماّ . بأنفسهم

السفر المسؤول الى المناطق الطبيعة والتي تساهم في الحفاظ على بيئة  أنهاعلى  2003

السياحة البيئية ذلك النوع وتعرف . هذه المناطق وتحسين نوعية الحياة للمجتمع المحلي

بمعنى  أوالترفيهي والترويح عن النفس والذي يوضح العالقة التي تربط السياحة بالبيئة 

 إليه يلجأ السياحة التي أنماطتمثل نمطا من  التيكيف يتم توظيف البيئة من حولنا  أخر

الخروج من الروتين الفرد لالستمتاع،فالسياحة البيئية هي متعة طبيعية تلبي بمفهومها العام 

اليومي وارتباد الصحراء للتمتع بجمالها وطبيعتها بما فيها الحياة الفطرية النباتية والحيوانية 

والمناطق  واألثريةالمضادة فيها والسياحة الى المناطق السياحية  األنشطةوممارسة كافة 

من  أعماقهفي  الجبلية وقد تكون سياحة البحر للنزهة واالستمتاع بالصيف للكشف عن ما

  . 1كائنات بحرية 

 أنهاتعرف السياحة البيئية حسب الصندوق العالمي للبيئة على : الصندوق العالمي للبيئة

لم يلحق بها التلوث ولم يتعرض توازنها الطبيعي الى الخلل  التيالسفر الى مناطق طبيعية 

وذلك لالستمتاع بمناظرها ونباتاتها وحيواناتها البرية ويعتبر هذا النوع من السياحة هاما 

الى دوره في الحفاظ على البيئة  إضافةجدا للدول النامية لكونه يمثل مصدر للدخل 

السفر المسؤول الى المناطق الطبيعية  أنهاة على ، كما تعرف السياحة البيئ2وترسيخ الثقافة
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ومن خالل ما سبق .1 األصليينرفاهية سكانها التي تحافظ على البيئة وتكفل استمرارية 

عناصره في النقاط  أهميمكن الوقوف على مفهوم شامل للسياحة البيئية ويمكن تحديد 

  :التالية 

فق قواعد وضوابط تعني وتصون الحياة يمارسه البشر و  إنسانيالسياحة البيئية نشاط  -1

 لألجيالالفطرية الطبيعية وترتقي بجودتها وتحول دون تنوعها وتعمل على المحافظة عليها 

.                                                                                     القادمة

في حماية  إنسانيته لإلنسانراض وتعيد السياحة البيئية تحمي الكائنات الحية من االنق -2

 بأنها أيضاكما تعرف . الحياة البرية وصيانتها وزيادة عناصر الجمال الطبيعي فيها

 واألثريةوخطوط تهدف جميعها الى حماية المورثات السياحية،الحضارية  أفكارمجموعة 

باتاتها وحيواناتها المعدنية،ون المياهوالدينية والصحية والطبيعية بكل عناصرها من مصادر 

بعيدة المدى تعمل على خلق سياحة  إستراتيجيةغابات وصحراء وفق خطة وطيور وجبال و 

   2.شاملة رفيقة بالبيئة
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   عناصر ومجاالت السياحة البيئة: المبحث الثاني

والتي ستكون متمثلة  اإلنسانبالتوازن البيئي الناتج عن تصرفات  إخالل إحداثعدم  -1

بين  أخرىفي تصرفات السائح وما قد يحدثه من تلوث فيها،ومن هنا ظهرت عالقة 

الوسائل  إحدىالسياحة والبيئة ككل وبين مفهوم التنمية المستدامة،حيث تعتبر التنمية 

 إحدىالتنمية هي  أصبحتولكن ما حدث هو العكس تماما حيث  باإلنسانلالرتقاء 

.             فيهاالتلوث  وٕاحداثالضرر بها  وٕايقاعالموارد  استفتاراهمت في الوسائل التي س

بيئة في العالم،فكلما كانت نظيفة  أليالمعالم الجمالية  إبرازتنطوي السياحة على  -2

.           مصادر المحافظة على البيئة إحدىوصحية كلما ازدهرت السياحة وانتعشت،فهي 

المصالح االقتصادية  من ناحية وبينها وبين سياحة والبيئةتحقيق التوازن بين ال -3

                             .                              عليهاواالجتماعية التي تقوم 

النادرة والمهددة باالنقراض عامالن  األنواعنقاء البيئة الطبيعية وبقاء :التنوع البيولوجي -4

تدهور البيئة يحد من  أنبالحسبان  يأخذ أنفي تنشيط السياحة البيئية ولذا يجب  أساسيان

                                                               1. السياحيةفرص التنمية 

 االيجابيةفي النتائج  تم التخطيط السليم للسياحة وطبقت قواعد السياحة واالستدامة فإذا 

          :                                 يليفيما  إبرازهاتحققها المنطقة يمكن  أنالتي يمكن 

                                                           

1
 - ،&
  .147، ص2004،�
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للحياة البرية والبحرية  وارد الطبيعية على البيئة الصالحةد وتمول الحفاظ على المعتسا -

ت البيئة الن نظافة ونقاء باعتبارها مطلوبة من السياح تساعد على تحسين نوعية ومستويا

  .                                شروط السياحة البيئية  أهممن نية التحتية الجيدة البيئة والب

لى البيئة و عندما يرون حرص السياح عنشر الوعى البيئي لدى السكان المحليين  –

  .                           الصحيح اتجاه تعليمات البيئية اهتمامهم وتمسكهم بالسلوك 

:               وعن مجاالت تحسين العالقة بين السياحة و البيئة تتمثل هذه المجاالت فيما يلي  

تستند الى طاقة استيعاب للمواقع لتحقيق  أنطقة يجب اجتذاب السياحة للمن أهداف

    .        األرضوالثقافية وما يناسب استخدامات  اإلقليميةاالستدامة للبيئة وتكاملها مع التنمية 

البيئة والنواحي التي قد  أوضاعتستند الى معلومات كاملة وواقعية عن  أنالقرارات يجب  –

محتملة  أخطار أليةبها، وان تشمل تلك القرارات جميع المجاالت بعد تقسيم دقيق  تتأثر

    .                              تركيب الطلبمع النمو السياحي المتوقع والتغيرات المحتملة في 

تحدد في برامج التنفيذ  أنمقاييس ومعايير بيئية مناسبة لمستويات التحقيق يجب   - 

التي تتعلق بمعالجة  واألموروخاصة تلك التي تخص نشرة الذروة في الحركة السياحية 

                                                                      1.الصحي الصرف

.          الئحة تعليمات وضوابط في حدود التنمية في المناطق الحساسة وٕاعالنيجب وضع  –

يجب تحديد الحوافز للقطاع العم والخاص لتشجيع السياح على القدوم خارج فترة الموسم  –
                                                           

1
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.          لوسائل المبيت والتسهيالت السياحية األمثلفي فترات الركود بهدف تحقيق االستخدام  أو

عتبارات البيئية ممثلة في خطط التنمية وخاصة في مجاالت تحقيق تكون اال أنيجب  –

            1.نقاء الهواء والماء وحماية التربة والموارد الطبيعية والثقافية ونوعية المحيط البيئي

  مبادئ السياحة البيئية: المبحث الثالث

:                 رات التاليةعدد من المبادئ للسياحة البيئية ترتكز على المتغي Fennellحدد 

                          .                                    بالطبيعةاالستمتاع  -1

  .                                                      المناطق المحميةالتطبيق في  -2

                                  .               والثقافيةت فائدة في المسائل التعليمية ذا -3

.              يتعلق بالمواردللسكان المحليين واالستدامة فيما  واإلدارةتساهم في تحقيق المسؤولية  -4

                         .           الزوارمشاريعها صغيرة من حيث النزل،المطاعم،مركز  -5

                              .                   ومصادرها الطبيعةتساهم في الحفاظ على  -6

                        .        المحليينتحقيق المتعة والثقافة والمغامرة للزوار وللسكان  -7

                           .                            المحليينتصادي للسكان اقتوجيه  -8

              2.على السكان المحليين والطبيعة وثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم قليلة جدا  تأثيرها -9

                                                           

1
  .0�150س ا��ر�1،ص - 
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  السياحة على البيئة وأثار أهمية:المبحث الرابع

خاصة كونها تعمل على تحقيق  أهميةتكتسب السياحة البيئية  :السياحة البيئية أهمية :أوال

من ذاتها التي تنبع من  أهميتها،وفي نفس الوقت تستمد األهدافمجموعة متكاملة من 

:                   الجوانب في النقاط التالية أهمطبيعة الممارسة،ويمكن التعرف على 

حماية الحياة الطبيعية البرية والبحرية والجوية من ومن ثم  :المحافظة على التوازن البيئي

المعالجة مما يحافظ على  أساليباية بدال من تستخدم كمنهج للوق فإنهاالتلوث،وبالتالي 

تحقيق التوازن في مواقع السياحة البيئية،مع ضمان ديمومة المقومات الطبيعية  آليات

  .                                         والحضارية للموقع السياحي 

 أواستعمالها، في  أووضع ضوابط الترشيد السلوكي في استهالك المواد  :ترشيد االستهالك 

ضياعها  أواستخراجها مما يحافظ على الصحة والسالمة العامة وتجدد الموارد وعدم فقدانها 

.                                                                   قدر من المحافظة على الطاقة وسالمة المجتمع  أعلىوفي نفس الوقت تحقيق 

توفر السياحة البيئية الحياة السهلة البسيطة  :السياحية ألنشطةاتقليل التلوث الناجم عن 

تؤثر على  التيوالقلق والتوتر ومنع الضوضاء واالنبعاثات الغازية  اإلزعاجالبعيدة عن 

   1.تقترب الى الفطرة الطبيعية والحياة البسيطة الغير معقدةحيث  اإلنسانكفاءة 
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االقتصادية للسياحة البيئية في المجال االقتصادي  األهميةتتمثل : األهمية االقتصادية

ندرة في العالم وبالتالي يمكن  األكثرالموارد  أكثرالسياحة البيئية من  أماكناآلمن،حيث تعد 

وتوفير ،وأرباحتحققه من فوائد  االستفادة من عنصر الندرة في تحقيق التنمية المستدامة بما

صادي ومصادر الدخل العاملة ،وتنويع العائد االقت لأليديفرص العمل والتوظيف 

  .                            الحكوميةالقومي،وتحسين البنية التحتية وزيادة العوائد 

البيئي بعدم تعرض الدول الضطرابات بسبب عدم  األمنتتمثل في تحقيق  :البيئية األهمية

.                 صحيح ذلك بالسياحة البيئيةبالبيئة ويتم ت األضرار أو عن التلوث األفرادرضا 

تعد السياحة البيئية صديقة للمجتمع حيث تقوم على االستفادة مما هو  :االجتماعية األهمية

،حيث تعمل على تنمية العالقات االجتماعية وتحقيق وأفرادمتاح في المجتمع من موارد 

.              وتحسين عملية تحديث المجتمع،ونقل المجتمعات المنعزلة الى المجتمعات المنفتحة

المعرفة على تطوير وتقديم البرامج  تأثيرتقوم على نشر المعرفة وزيادة  :الثقافية األهمية

ة على البيئة و المحافظة على الموروث و التراث السياحية البيئية ،ونشر ثقافة المحافظ

والمناسبات والعمل  األحداث،وثقافة الحضارة والمواقع التاريخية وصناعة  اإلنسانيالثقافي 

والفولكلور وسياحة الندوات  واآلدابالفنون الجميلة : على االستفادة من الثقافة المحلية مثل 

                                             .                   واللقاءات الثقافية
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حيث تقدم  لإلنسانيعمل على توفير الحياة الجميلة  إنسانياتعد نشاطا  :اإلنسانية األهمية

قلق والتوتر وتوفر له الراحة واالستجمام ،واستعادة الحيوية والنشاط والتوازن له العالج من 

     .العقلي والعاطفي 

   ةعلى البيئياثر السياحة :ثانيا

عوامل الجذب  أهمتعد  والتي :الحفاظ على الموارد الطبيعية -: االيجابية اآلثار -

السياحي كالغابات والنباتات والحياة البرية والبحرية،فبدون استغالل هذه المناطق السياحية 

حيث  إفريقياوتفقد المنطقة تراثا بيئيا هاما،واكبر مثل في شرق  إهمالتسبب له  أنيمكن 

توجه اهتمام كبير الى الحفاظ على البيئة الحيوانية وهي عنصر جاذب في هذه المنطقة 

.                                         السياح على زيارة هذه المناطق حافزا قويا للحفاظ عليها إقبالحيث كان 

توفر السياحة حافزا على صيانة :التاريخية والمعمارية واألماكن اآلثارالحفاظ على  –

العائد منها يساهم  أنالتاريخية كعنصر جذب للسياحة،حيث  واألماكن األثريةالمناطق 

بصورة فعالة في تدبير الموارد المالية الالزمة لصيانتها والحفاظ عليها،ويؤكد ذلك ما يحدث 

                         1. األخرىن الشمالية وكثيرا عن البلدا وأمريكا ارويابالنسبة لهذه المناطق في 

الحافز على رفع مستوى الثقافة في  أيضاتوفر السياحة :تحسين مستوى الجودة البيئية  –

البيئة ككل من خالل محاولة الحد من التلوث الهوائي والمائي والضوضاء والمخلفات والعديد 

خالل  بجماليات البيئة منز على االهتمام الحاف أيضا،كما تثير األخرىمن مشاكل البيئة 
                                                           

1
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بط ذلك بتطوير وتجميل رتلمواقع السياحية وحسن تنسيقها،وياالهتمام بالتخطيط الجيد ل

                                                                     .ذاتهاالمنشات السياحية 

التلوث البيئي  إدارةرتنا على فاقم كم النفايات ودرجة تثمينها قدتلقد فاقت مشكلة  –4

لم تتوقف على سياسة رد الفعل  وٕاذباستخدام تكنولوجيا معالجة النفايات والتخلص منها ،

فلو ابتكرنا .فسوف تستمر بيئيا في التدهور إصالحهاالبيئية واالكتفاء بمحاولة  األضرار إزاء

سلوكيات بيئية  ضاوأيتغييرات اقتصادية  وأجريناوسائل تكنولوجية جديدة وغيرنا من سياستنا 

جديدة مسؤولة،فقد تشهد السنوات القادمة تحسنا في جودة البيئة وانتعاشا في  أخالقية

يئة على منع التلوث وعلى االقتصاد بما يعود بالنفع على الجميع،وتركز تكنولوجيا صيانة الب

                                                   1.الحديثةالتكنولوجيا  أنواعاستخدام 

تعاني بعض المناطق السياحية من قلة اهتمام :البيئي  اإلحساسرفع مستوى  -5

الحفاظ عليها،وهنا يتبين دور السياحة بشكل واضح  وأهميةالمواطنين بالبيئة الطبيعية 

المواطن بمدى اهتمام السائح بالطبيعة وبالمستوى البيئي للمقصد السياحي يخلق  فإحساس

وضرورة الحفاظ على البيئة حتى تتحقق له الفائدة االقتصادية  بأهمية اإلحساسبداخله 

  .                                    إليهاوالمنفعة الخاصة التي تنشا عن التدفق السياحي 

على العديد من المباني و المناطق من خالل نجحت السياحة في المحافظة : التعمير -6

كثيرا من المصانع  اطق جلب سياحية جديدة فقد استخدمت عمارها واستخدامها كمنإعادة إ
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المهجورة كالمتاحف وتم تحويل العديد من المناطق الصناعية الى حدائق للعروض 

واالحتفاالت وعادت الحياة الى كثير من القالع والقصور والبيوت الفخمة باستخدامها 

كانت  أماكنة من خالل حماية كفنادق متميزة تجذب الكثير من السياح وبذلك استفادت البيئ

  .                                                                 لالختفاءمعرضة 

:                              السلبية فيما يلي التأثيراتنجمل هذه  أنيمكن  :السلبية اآلثار - ب

نظاما سليما  األخرىالمنشات السياحية  أوالمنتجعات  أوافتقدت الفنادق  إذاتلوث المياه  -1

كان الصرف يتم في المياه  وٕاذا األرضيةللصرف الصحي فقد يؤدي ذلك الى تلوث المياه 

الشواطئ دون التعامل معه بطريقة سليمة فان هذا  أوالبحيرات  أو األنهارقريبة سواء في 

ت السياحية لهذه المشكلة بدوره سيؤدي الى تلوث مياه المنطقة وتتعرض كثيرا الى المنتجعا

والبحيرات التي تنتج عن بعض وسائل االنتقال  األنهارفي  أيضاالى جانب تلوث المياه 

ت والشحوم في القوارب ذات محركات التي يتخلف عنها الزيو المائية التي يستخدمها السياح 

                          1. ماكن التي يكون سريان الماء فيها بطيئاخاصة الموانئ المغلقة أو األ

ن التلوث لسياحة مصطلح الصناعة التطبيقية إال أعادة ما يطلق على ا :تلوث الهواء -2

قصى لوسائل االنتقال لسياحية قد ينتج عن االستخدام األالهوائي الذي يحدث نتيجة التنمية ا

تي ال يمكن هي المناطق الالمختلفة التي يستخدما السياح في بعض المناطق المعينة و 

ليها بالطرق البرية حيث يؤثر التلوث الناتج عن ذرات الغبار المتطايرة في الهواء الوصول إ
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الغابات والمزروعات                    إزالةالقاذورات التي تنتج عن مناطق  أكواموما يترتب عن 

Deregetated area كانت التنمية السياحية ينقصها التخطيط السياحي  إذا.             

لها ،فعادة ما يتم تجاه ر محسوسةن الضوضاء السمعية غير مرئية وغيال :الضوضاء -3

الهروب منها سواء داخل المنازل  صوات المحيطة بنا اليمكنبطبيعة الحال،ومع ذلك فان األ

و سباق مناطق معينة مثل المدن المالهي أ و خارجها ،وهي قد تجمع السكان  فيأ

،والضوضاء خرونسياح اآلو الالى المستوى يذيق به المواطنون أ الخ،وقد تصل...السيارات

نسان                     السمع وتؤثر في الجهاز العصبي لإلضرار تعيب العالية قد ينتج عنها أ

عداد الكبيرة المناطق السياحية نتيجة تدفق األ تكدس القمامة والقاذورات في إن: القمامة -4

خر لفة يعتبر مصدرا آنشطتهم المختيستخدمون المكان، وما يتخلف عن أ ن السياح الذينم

من مصادر التلوث المؤثر في البيئة، فتناول السياح والمواطنين الطعام في رحالتهم الخلوية 

يتسبب في بعض  ،وعدم التخلص من هذه الفضالت وما ينتج عنها من بقايا ومخلفات

                                                                       .             مراضاأل

تتسبب التنمية السياحية غير متوازنة في مشاكل بيئية مختلفة فاستخدام :تدهولر البيئة -5

جاوز الحد المطلوب مثل الدهس السياح للبيئة الحساسة وذات الطبيعة الهشة بطريقة تت

شجار في المناطق التخييم لخضراء في الحدائق وقطع األوعات اقدام على المزر باأل

  .     الخ يؤدي الى تدمير البيئة...شعال النيران ها في إالستخدام
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  :العالقة بين السياحة والبيئة:المبحث الخامس

طار وما بين الحياة سياحة كنشاط وبين البيئة كمجال وإ ن التداخل والتواصل ما بين الإ

جماال فان نى،السياحة كنشاط وان كان يمارس إالسياحي البيئي مع كتواصل ،تعطي للنشاط

الى عالم الفطرة،ومن ثم فال  اإلنسانتعطي للكون جماال وتعيد  السياحة البيئية كاختصاص

مجال للسياحة بدون بيئة طبيعية فطرية وال مجال لبيئة صالحة بدون سياحة توفر لها الدعم 

 أداءالمنهج البيئي وتطبيق نظم تحقيق الجودة البيئية في  والمساندة،لذا برزت اهية استخدام

ءا عل نشاط السياحة صديقا للبيئة سو الهدر البيئي،وج وٕايقافالوحدات السياحية ومعالجة 

لذا . ساليبإقامة المحميات أو غيرها من األ أوالمقاصد السياحية البيئية  إقامةمن خالل 

تتسم بااليجابية بما تقدمه  وأزليةعام عالقة وطيدة فان العالقة بين السياحة والبيئة بوجه 

البيئة للسياحة من مغريات سياحية طبيعية واجتماعية متنوعة وال حدود لها،فالبيئة هي 

السياحة  أنالعمود الفقري للسياحة واهم عنصر جذب سياحي في المقاصد السياحية،كما 

 إعالن،ويؤكد 1بالبيئة واالرتقاء بهاتوفر الكثير من الموارد التي يمكن استخدامها للنهوض 

منيال العالقة بين السياحة والبيئة هي عالقة توازن بين التنمية وحماية البيئة،وان احتياجات 

 تلبى بطريقة تلحق الضرر بالمصالح االجتماعية واالقتصادية لسكان أنالسياحية ال ينبغي 

لمواقع التاريخية والثقافية والتي تعتبر و بالموارد الطبيعية واالمناطق الساحلية أو البيئية أ

ن هذه الموارد جزء من تراث البشرية وانه لسياحة ويشدد اإلعالن أعامل جذب رئيسية ل

                                                           

1
  .12، ص2005، 1،���و�� ا��
ل ا�.ر 
�،ا�'�ھرة،طا������ ا������د �%�ن ا%�د ا�64
ري، - 



 ا������ ا�����                                                     ا�
	� ا�����              

 

 
64 

للحفاظ  الالزمةكمله القيام بالخطوات تمعات المحلية والمجتمع الدولي بأينبغي على المج

                                                                                  1.عليها 
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  خالصة الفصل

خر بغرض االستمتاع والدراسة والتقدير هي السفر واالنتقال من مكان الى آالسياحة البيئية 

،والتي تهدف  بروح المسؤولية للمناطق الطبيعية وما يصاحبها من مظاهر ثقافية تقليدية

ثرية والبيئية والطبيعية ،وكل المورثات السياحية الحضارية واأل جميعها الى المحافظة على

عناصرها من مصادر المياه المعدنية ونباتات وحيوانات وطيور وغابات وفق خطة 

هم مصدر شاملة رفيقة بالبيئة ،فكانت أ بعيدة المدى تعمل على خلق سياحة إستراتيجية

والمحافظة على معالمه الطبيعية،وان  ث الحضاري للبلدبراز الترالمساهمتها في إ خل نظراللد

ن تكون السياحة وسيلة للحفاظ ة بين السياحة والبيئة هو أالهدف من دراسته هو تبيين العالق

     .على نقاء البيئة،فالموارد السياحية هي من مكونات البيئة في المنطقة
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	�� ا��را���  

  ا���در -أ

  112ا
�رآن ا
�ر�م ورة ا
	و�� ا�آ��

  ا��وا��س وا��و�و�
ت. ب

��ر 
���ر وا
	وز�� ، طا�و��ط ا����طا
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��ر 
���ر  ا������ا��و�و�� ،�� ب ���د ���ر -2
،ا
���د ا
را��،دار ا
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� ھرة،ط

��ر 
���ر ا������ا��و�و�� ، �� ب ���د ���ر -3
، ا
���د ا
 دس ،دار 
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� ھرة ،

��ر 
���ر وا
	وز��،طا�����ا����م  ���د ���ر،�� ب  -4
  .2004، 1، دار ا

��ر 
���ر ا������ا��و�و�� ،�� ب ���د ���ر -5
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���د ا
$ �#،دار ا
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2	$� رات ا
 ��
،ا
دار ا
دو

  . 2006، 1ا
� ھرة ،ط


��� و, ء، إ�راھ�مز�#  - 13��� ا��)��� ا��% �!
درا�� ��و���� �"�رى (دور ا���

��!
�د�ث ،ا
� ھرة،ط )ا���
  .1،2006ا
��	ب ا
� ��# ا

� ا���م�� ب ���د ���ر، - 14!
��ر 
���ر وا
	وز��،طا���
  .2،2003،دار ا

��ن �����، - 15�ن ���!
، 1،طا5��در��،ا
دار ا
� ����،درا�
ت %� ا��)��� ا���

2006.  
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� وا�5ن �)
�� ا���
!�� ,# �*ط�> �وف، - 16!
� ر2ن  ا���،دار �ؤ

1،2009
�ط� (� 
���ر وا
	وز��،د��ق،ط.  


، ا���
!� �-'و�'
 �واش ' 
د - 17'(
  .1،2007،دار ا
	�و�ر،ا
�زا4ر،طأر$

�ث ��ر� رد  �� ري ا
�ن، - 18�، #

ل, ��� ا�%)�
�ر ا��)'�(�	ر��� د
��و ،)�

�ث وا
	ر وآ'رون,و&�ل ��
�� ا�	* ل ، �'�ر (�م ا��	� ع �،���

  .1،2003ا
	�ظ��#،ا
�زا4ر،ط

��د، - 19� #�
ھ
ت ا�!د�.� %� ا���
ح��د ���،ا
��	ب ا
� ��# ا�

�د�ث،
  .1،2008،طا5��در��ا

�(��دات ط? ا��د، - 20!
ا
��	ب ا
� ��# )درا�� ��دا)��(�7$"� ا���و�ق ا���

�د�ث،دون �� ن ،ط
   .1،2009ا

� ا��!ث�)'��� (��دات ���د ، - 21�"���ر )ا��وا�د وا��را!ل وا��ط���
ت(ا�
،دار ا

2،1999
���ر وا
	وز��،(� ن،ط.   

�	 ح ���د،ط �� (�د ا
�ط�ف ط?،- 22

ا��#را%�(�د ا ��!
،دار ا
و, ء 
�ط� (� ا���

  .1،2005،طا5��در��وا
��ر،

�(�وي ز�د ���ر، - 23!

د ا�����  .1،2008،طاAردن،دار ا
را�� 
���ر وا
	وز��،ا��

�� ن ���ر، (�وي ز�د  - 24�� ا�وطن ا��ر�% �!
 ،دار ا
را�� 
���ر وا
	وز��ا���

  .1،2007،طاAردن،

  .1،2009،طاAردن،دار ا
را�� 
���ر وا
	وز��،ا���
!� ا���	��،أ�رم روا �دة( طف  - 25

  .2006،�دون �� ن،��و�ق ا���
!� ا���	��'��ر إ� د ، (�د B را&# '��ر ( �د، - 26

�ر�وان (�د ا
وھ ب، - 27�"�� �� ب ا
� ���،�*ر طأ�ول ا��!ث ا�  .1،2003،�ؤ
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�� ر&  
����و� ت،د��ق،ا���
!� ا����دا��،'ر�وط 
# *2ح ا
د�ن،28�2004.  


�ل��Cم ($� ن،���	  �د ، - 29$�7
�ل و� �(
� ���ل � ط�ط �$% �!
،دار ا�� ط�ط ا���

� ء 
���ر وا
	وز��،(� ن،ط*1،1999.  

  ا�$�ب �
�#� ا�-ر)���

1-rober comquer/que sais je ? soulogie tourisme de 

voyage1985p153. 

2- petit Larousse illustre/Edition hachette éducation ,avril ,p426 . 

 

 

  ا����ت -د  

وآ%
ق ا��)��� ا���
!�� ا����دا�� %� ا��"دان 9�5
ء  �7
$لد�ور ���ل، -1

  . 2004،���� ا
	� ون ا�D	* دي ��ن ا
دول ا5���2،ا������)ظ�� ا��ؤ��ر 

� وا��)��� ا���
!��ھو�ز �ور ا
د�ن -2!
،���� � ��� 	�ر�ن 
�درا ت ،ا�� ط�ط ا���

�� ا
��وم ا�D	* د�� وا
� �و���،ا
���د� ،�����
�وث ا�
ور� (،ا
2ذ03��D،ا
�دد28وا (

،2006.  

  

���ا�درا�
ت وا�ر�
	ل ا��
� -ج  

1- ،���� #���� �ا���
!� ا�.�
%�� و�.��ن ا��راث �ن  �ل ا��را�* ا��"-ز�و)�� %

	�ر (�وم ا5(2م وا�	* ل، ا��زا	ر� � �
   .2005،ر
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	ر،���وان -2 �
2
# (� د ��*ور��،�ذ�رة 	'رج 
��ل �/ دة ا��:� ا���م ا���	

��!
  .2014 – 2013،وا��)��� ا���

�د� -3 �����ن �
	ر،���وان �
 دور و�
	ل:�،�ذ�رة 	'رج 
��ل �/ دة ا

��!
  .2014 - 2013،ا���م %� ا��)��� ا���

� ا��)
طق ا�ر�-�� ا���
!�' ن أ�2م، -4% ���(�  .ا���	�� وأ.رھ
 �"< ا�

  


ت -ه���  ا�)دوات وا��"


ت ا��5
ل %� �وا�'� �!د�
ت،�ر�
دة وا��داعا
���د �رزوق ( �د، ا -1���� ا��را


	���	/ ،�و�# ا��و���  �����
�� ا
����4 ,# اAردن وا
�ل ا �
  .�2005 رس  16 - 15،ا

 ا���	�� $�د ل ��!��ق ا��)��� ا����دا��، ،ا���
!�داودي ا
ط�ب و�ن ط�# د�ل  -2

	دا��،�و�# �
�� ودورھ  ,# ا
	���� ا �
�ول اD	* د� ت ا #
 10 - 09ا
��	�> ا
دو

  .� رس ���رة


�دول ا��)��� ا��و���� �!�
�� ا���	�،ي (�د ا
وھ ب،( �ر �� ل،ر��د -3 #�
 �
ا
��	�> ا

	دا��،درا ت 	� رب ��ض ا
دول�
�� رھ ن ا
	���� ا �
�ول ا .  

 



 
  أ

 

  ��د�� 

ا�
�� � ظ�ھرة �د��� ار��طت ����
�ن و �طوره و �ذا�ك ��طور و
�	ل ا����ل 

�� و ا�ذا��� أ�� ت ا��وا�'ت �&د�� ���ت � ر��ت ا%$راد � ��#� ا� �"�ت ا�"���!

(�     .�ر��ط �-ھداف أ+رى أ�(ر ر


��و �
$) ا��"��&�ت ا��&��رة  �0د أ�� ت ا�
�� � �ن أھم ا��.�ط�ت ا�
�� �� ا%

 ا�"���!) و ا�(�0$)  �ؤ(ر ��ورة $&��� ��س �دورھ� ا�����دي $ 
ب �ل �دورھ�،

و��رز ھذا �ن +'ل ا�ھ���م ا�ذي �و��9 ا�"زا	ر �#ذا ا�0ط�ع و �ن ا�رز ا� �6ري ،و

ي أ6 ) �=#و�� وا
&� ��&دى ا�
=ر �ن �>د إ�) آ+ر % ا�0ط�!�ت �ط�ع ا�
�� � ا�ذي

ر@�� $) ا��(�0ف أو ا�&'ج أو ا�
�� � �-�وا!#� ���@رض ،��و$ر $�9 دوا$< أو أ�(ر ،

+رى ا��رو�B !ن ا��=س أو ا�ط'ع !>) ط��&� ا��>دان أو ا��&رف !>)  ��ة ا�.&وب ا%

!>C ا��&�د ا���	) �&��ر ا�
�� � و#� و����0دھ� $) �دة طو�>� ���ت أو ���رة ،و!�دا�

ا���	�� !��' "�ذ�� �>
��ح �ن +'ل إ.��ع ر@���#م �ن  �ث ز��رة ا%���ن ا�ط��&�� 

' وا%���ن �.�ل !�� ا����طقوأ�� ت ھذه وا��&رف !>C ��6ر�
#� و������#�، ا��+�>=�


�� �ث أ�� ت ھذه ا�
�� � �!�� دو���  ا�
�� ) ، �ؤ(را �ن !وا�ل ا�"ذب�
$ "م ،أ

"&ل  ا%ھداف �� �0ق�د  ���!� ا�
�� � وأ(رھ� ا�����دي وا�"���!) وا���	) ا�6+م


�ھ��#� $) إ�راز ا��راث ا� �6ري �>�>د ��#� �وة ا����د�� "��رة،� C�6$� إ����

و�ل ھذا �ن ا"ل � �0ق ����� 
�� �� ا��) ��ن �#� دورا $&�� $) !>C ا���	�، $ظ� وا�� �

وأن �� 0ق ھذه  �ط �#� �ن �دن وأ���ن �+�>=�م ����طق ا�"ذب ا�
�� ) و�� � ا�ھ���

�ذا�ك �ط�B $) ھذا ا�� ث إ�C ا��&رف !>C أھم +'ل $�رات ز���� � ددة �
��0، ا%ھداف

ا�+د��ت وا�طرق ا��) �0وم !>�#� �د�ر�� ا�
�� � �>���!�ت ا��0>�د�� و�د�ر�� ا���	� �و��� 

&���#� ا%(ر�� وا%���ن ا� �6ر�� و�� ���>�#�� �ن �0و��ت ا�"ذب �� �
���Gم �>�&ر�ف

0
�م ا��ذ�رة إ�C ('(� إط�رات �� ����  :ا�
�� ) و!>�9 



 
  ب

��دأ ���"��ب ا���#") وا�ذي ��6ن ا�درا
� ا�
�ط'!��،(م ا�درا
�ت ا�
���0 (م /أو�

د�د�� �H.�����،(م أھ��� ا��و6وع وا�#دف ��9،(م أ
��ب ا+���ر�� �#ذا ا��و6وع (م � 

 ���ء ا�=ر��6ت 

و���@� ا��
�ؤ�ت إ�6$� إ�C � د�د ا��=�ھ�م ا�+��� ���درا
�،(م �"��< ا�� ث وا�&��� 

  .وا�+>=�� ا��ظر�� وآ+رھ� ا��&و��ت

  :و��0
م إ�C ('(� $�ول : ا�"��ب ا��ظري /(����

�� ا�=�ل ا�(��ث "�ء �&�وان ا%ول �&�وان ��ھ�� ا�
�� �،أ�� ا�=�ل ا�(��) ا�
�� � ا���	��،أ

 �� ��
  .ا������ ا�

�)��)/ � ��
ا�"��ب ا���دا�) ا�ذي ���و��� $�9 �� � ��ر�+�� ��.-ة و�#�م �د�ر�� ا�

وا����!�ت ا��0>�د�� و�#�م �د�ر�� ا���	� �و��� �
���Gم وا�(��) � >�ل أ
	>� ا��� و(�ن 

����
"�ت (م +���� �>�و6وع،��	�� ا��را"< أ(��ء ا����0>�،و� >�ل و�=
�ر ا����	J وا�

  . وا��' ق

 


