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  . األفاضى األضاترة ـ

 تعاىل اهلل ًّ أزجو األخري ويف بعيد ًّ أو قسيب ًّ اهعٌى ٓرا يف ًعي ضآٍ ًّ كى إىل ـ
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 :مقدمة

 أ
  

تبحث كل واحدة منيا عمى تعيش دول العالم في القرن الواحد والعشرين في بيئة اقتصادية جديدة، 
تخصصت في ميزة اقتصادية معينة بغرض ، وكل دولة تمك البيئة االقتصادية ف واالستقرار مع تغيراتالتكي  

وتطويره لتغطية العجز في ميزانيتيا، فنجد دواًل تخصصت في المجال الصناعي، وأخرى النيوض باقتصادىا 
لكن ىذه األخيرة سمطت ى في مجال المحروقات، في المجال التكنولوجي، وأخرى في المجال الزراعي، وأخر 

ت توجيات جديدة لدعم اتبعف االستثمار في مثل ىذا النوع من الموارد،في  القصيرةالزمنية الضوء عمى المدة 
لغير متجددة إلى استغالل مقومات طبيعية متجددة اتجيت من استغالل الموارد الطبيعية او اقتصادىا 

 لدوليذه اكسب اقتصادي ىام لستغالالت متجددة ومستدامة كما يعتمد عمى باعتبارىا مكسب حديث ومستمر
  وىي السياحة.

تعتبر السياحة منيج اقتصادي حديث وميم، يطور من اقتصاديات الدول، ويغطي العجز في ميزانيتيا 
يصال السمع والخدمات الشحن و ت االقتصادية تقوم بتحمل تكاليف الفالمؤسسا لمزبون بمواردىا المالية نقل وا 
بموارده الخاصة لمقدوم إلى الدولة والحصول  السائح ىو الذي يتنقللكن في مجال السياحة، فيذا  الخاصة

عممة صعبة إلى ىذه ضف إلى ذلك ما يجمبو السائح من الموجودة فييا، عمى السمع والخدمات السياحية 
ومات السياحية الطبيعية والبشرية لجذب واستقطاب توفير جل  المقجاىدة عمى  ت  ِمم  والتي ع    الدولة المضيفة

التي تتوافق مع الخريطة ، ما يمك نيا من اختيار األنواع األنسب من السياحة السياحفئات كثيرة ومتنوعة من 
 .االىتمام بدراسة السياحة من منظور جغرافيالسمطات المحمية وىذا ما أوجب عمى  ليذه المناطقالجغرافية 

المتبادلة بين من بين أىم المناىج السياحية التي تدرس العالقة المكانية الجغرافيا السياحية  أصبحت
ما تزخر بو مع ، وتحديد النوع المناسب واألمثل من السياحة الذي يتالءم أماكن الطمب والعرض السياحي

من البحر األبيض المتوسط وفي ىذا اإلطار تعتبر منطقة من مقومات طبيعية وبشرية، ىذه األقاليم السياحية 
ىذا اإلقميم في  ىاتطور بإنعاش السياحة و  الكفيمةمقومات اللتوفرىا عمى  مفضمة لدى السياحالبين الوجيات 
من  أكبر ساحل فيو سادسعمى في ىذا اإلقميم، مستحوذة حيث تحتل الجزائر موقعا استراتيجيا المتوسطي، 

وتمحورت دراستنا كيمومتر من الحدود المغربية إلى التونسية،  2233بمد متوسطي يمتد عمى طول  33أصل 
 ، التي تتوفر عمى مقومات طبيعية وبشريةمن ىذا الساحل الكبيرتحتل موقعا ميما لتي احول والية جيجل 

 مما مك نيا ولعدة مواسم الحتالل الصدارة في استقطاب السي اح وطنيا. باعتبارىا والية ساحمية جبمية  ىامة
 التالي:الرئيسي  األساس تم طرح التساؤل ىذا وعمى

  ؟م مع مقومات الجغرافيا السياحية لتحسين السياحة في والية جيجل تتالءتبني انواع سياحية كيف يمكن" 
 



 :مقدمة

ب  
  

 :األسئمة الفرعية 
 من خالل اإلشكالية يمكن طرح األسئمة الفرعية التالية:

 ؟ السياحة نوع تحديد في السياحية الجغرافية عمى االعتماد يمكن كيف 
 الجغرافيا مقوماتيا مع تتالءم والتي جيجل والية في تبنييا يمكن التي السياحة أنواع ىي ما

 السياحية؟
 :ةالفرضي -

 عمى االشكالية واالسئمة الفرعية انطمقنا من الفرضية التالية  ولإلجابة
م مع مقومات الجغرافيا السياحية في والية جيجل احة تتالءييمكن تبني انواع عديدة من الس

 السياحة فيها لتحسين 
  هيكل البحث 
 :أهمية الدراسة 

أىمية القطاع السياحي في إقتصاديات الدول وأىمية الجغرافيا السياحية تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من 
 ، ويمكن إدراج أىمية ىذه الدراسة فيما يمي:في تحسين السياحة 

والتي تعتبر الموضوع األكثر  الجغرافيا السياحيةوىو  السياحةكونو يتحدث عن جانب ميم من جوانب  -
 أىمية في ىذا المجال.

ميدانا خصبا ما يزال خاضعا لمتجربة، فرغم الجيود المبذولة مازالت  الجغرافيا السياحيةيعتبر موضوع  -
 .الحاجة ماسة لممزيد من الغوص والتعمق في جوانبو

 .السياحة فيياالتعرف عمى الجغرافية السياحية لوالية جيجل وأىميتيا في تطوير  -
  :وسنحاول هيكمة بحثنا من خالل الشكل التالي
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 البحث مشكل(:هيكل 10شكل رقم )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالب. المصدر:

في                          بوالية جيجل                             دور      تحسين السياحة السياحيةالجغرافيا  

التحسين في أنواع السياحية، وتحسين  حقول الجغرافيا السياحية
 الطمب السياحي عميها

مقومات طبيعية 
 مقومات بشرية 
 االقاليم السياحية 
  الخرائط 

م معها بني أنواع عديدة من السياحة تتالءعدم االستغالل الكافي لمقومات الجغرافيا السياحية لت المشكل 

 ومع الطلب السياحي

  التساؤل

م مع مقومات الجغرافيا السياحية لتحسين السياحة تبني أنواع سياحية معينة تتالءكيف يمكن 
 في والية جيجل؟

 

 

ةالفرضي م مع مقومات الجغرافيا السياحية في بني أنواع عديدة من السياحة تتالءيمكن ت 

 والية جيجل لتحسين السياحية فيها

كيف يمكن تبني أنواع سياحية معينة 
مقومات الجغرافيا السياحية؟تتالءم مع   

ما هي أنواع السياحة التي يمكن تبنيها في والية 
 ؟الجغرافيا السياحية هامع مقومات ءمجيجل والتي تتال



 :مقدمة

ث  
  

 لمقومات الكافي االستغالل عدم في والمتمثمة دراستنا مشكل لنا يتضح( 12) رقم الشكل خالل من
 وعالقتو الجغرافيا عمم من كجزء السياحية الجغرافيا دراسة عمييا تقوم التي االساس وىو السياحية، الجغرافيا
 البشرية المنطقة خصوصيات أخذ بجب استراتيجية أي صياغة عند مبادئو أىم من والذي بالسياحة،
 السياحية االنواع معيا خاصة تتالءم التي السياسات وضع مثال السياحة في يتم أساسيا وعمى والطبيعية،

 .تطبيقيا في النجاح لضمان السياحي الطمب مع تتالءم الوقت نفس وفي

 مع تتالءم معينة سياحية أنواع تبني خالليا من يمكن التي األسس حول بحثنا إشكالية اطمقت وبيذا
 فييا السياحة لتحسين وىذا السياحية الجغرافيا مقومات

 :أهداف الدراسة 
 نسعى من خالل ىذا البحث إلى الوصول إلى األىداف التالية:

  دراسة واقع السياحة بوالية جيجل. 
  لوالية جيجل  عمى الجغرافيا السياحية الجزائريةالتعرف. 
  في والية جيجل لمتطوير من السياحة في ىذه أىم العناصر المحددة لمجغرافيا السياحية التعرف عمى

 تجربتيا لتطوير السياحة عمى المستوى الوطني.المنطقة واالستفادة من 
 لتفعيل دور الجغرافيا السياحية  التقدم ببعض التوصيات في ىذا المجال. 
 :حدود الدراسة 

 في إطار الحدود الت الية: ،موضوع السيتم  دراسة 
لدور الجغرافيا السياحية بكل مقوماتياا فاي تحساين الساياحة وتبناي سيتم  التطرق : الموضوعية  الحدود -

 الد راساتأنواع سياحية مختمفة 
 دراسة حالة والية جيجل  :الحدود المكانية -
 3122جوان  21إلى غاية  3122فيفري  32: إبتداء من  الحدود الزمانية -

 :المنهج المتبع 
المعمومات المتوفرة عنو وطريقة تحميميا، تفرض عمينا إن الموضوع الذي نود معالجتو وطبيعتو ونوع 

، الذي يناسب طبيعة ونوع موضوع  استخدام منيج معين لمثل ىذه الدراسات، ويتمثل في المنيج الوصفي
 .الدراسة 
 وصفي لوصف متغيرات الدراسة  -



 :مقدمة

ج  
  

 التحميمي لتحميل النتائج  -
 ولمجغرافيا السياحية التاريخي لدراسة التطور التاريخي لمسياحة والمنيج  -
 :الدراسات السابقة 
لقد حاولنا قدر اإلمكان الحصول عمى دراسات سابقة أو مشابية ليذه الدراسة، وذلك من اجل تفادي        

التكرار وتفادي أخطاء اآلخرين، واختيار الطرق واإلجراءات المنيجية المالئمة لمدراسة، وقد أسفر جيدنا في 
 الدراسات عمى النحو التالي:الحصول عمى مجموعة من 

 .انعكاسات الجغرافيا السياحية عمى التنمية االقتصادية باستخدام معطيات بانل دراسة نادي مفيدة بعنوان: -
، وقد االقتصادية التنمية عمى السياحية الجغرافيا انعكاساتتمحورت ىذه الدراسة حول معرفة حيث  

 :نتائج أىميا  عدة وقد تم التوصل إلىتمت الدراسة الميدانية في كل من الجزائر، المغرب ومصر، 
برامج  مختمف في إىمالو إلى أساسا يعود الجزائري الوطني االقتصاد في السياحي القطاع ضعف نإ
 مناصب إحداث و البطالة مشكمة حل في السياحي القطاع مساىمة ضعفلك و كذ االقتصادية التنمية
 ىناك أن إلى توصمنا االقتصادي النمو عمى السياحية اإليرادات عالقة دراسة خالل من الجزائر في الشغل
 يوجد ال ،بينما االقتصادي النمو عمى الثابت األثر نفس ليا ليس المدروسة السنوات أن أي لألفراد ثابت أثر
 .معدوم أي لمزمن عشوائي اثر

 ال الفردي األثر أن إلى توصمنا االقتصادي النمو و السياحي التوظيف بين العالقة يخص فيما و
 أن و لمدول، االقتصادي النمو عمى األثر نفس ليا ليس المدروسة السنوات أن و أخرى، إلى دولة من يختمف
 السياحي التوظيف بين عالقة وجود عدم عمى داللة ىذا القياسية الناحية من مقبول غير العشوائي األثر
 .االقتصادي والنمو
 ، بعنوان:Gürhan Akda & Zafer Öterدراسة  -

Assessment of world tourism from a geographical perspective and a 
comparative view of leading destinations in the market 

 السوق في الرائدة لموجهات مقارنة ورؤية جغرافي منظور من العالمية السياحة تقييم
 وفيم جغرافي منظور من العالم التركيين حول لمسياح الوجيات أفضل تحميل إلى الدراسة ىذه تيدف

 جانب إلى( والمساحة والمسافة المناخ) الطبيعية الجغرافيا عناصر تناقشكما . السياحة في الجغرافيا دور
حيت   النتائج إلى التوصل تم حيث  السياح إيراداتكذا تسميط الضوء عمى و  ،البشرية الجغرافيا عناصر
أما  ألمانيا بعد لتركيا سياحية سوق ثاني روسيا أصبحتإذ  العالمية السياحة سوق في مكانتيا تركيا طورت



 :مقدمة
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 في نسبياً  ناجحة تركيا لكن  التركية. لمسياحة ضعيفتان جغرافيتان منطقتان ىما األفريقية والقارة األميركتان
 .أكثر من الجنوبي الشمالي األرضية الكرة نصف من السياح جذب
 ، بعنوان:Paul Peeters and Martin Landréدراسة  -

The Emerging Global Tourism Geography—An Environmental Sustainability Perspective 

 البيئية االستدامة منظور - الناشئة العالمية السياحة جغرافياال
 أن يمكن كيف وتوضح ةيلسياحا الجغرافيا عناصر بعض عمى تيدف ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء

حيث  المناخ بتغير يتعمق فيما أفضل بشكل بيئياً  المستدام غير السياحة تطور أسباب فيم عمى ذلك يساعد
 المناخ بتغير يتعمق فيما مستدام نحو عمى تتطور ال السياحةتوصمت ىده الدراسة ألىم النتائج إذ أن 

 بعض في ومضممة مكتممة غير معمومات تعطي الحالية السياحية الجغرافيا تطبيق بيا يتم التي الطريقةو 
 مستحيمة لمسياحة المستدامةأما فيما يخص التنمية  لمتخذي القرارات وواضعي السياسات السياحية األحيان

 والتحسينات القوي النموذجي التحول جانب إلى العالمية السفر مسافات في كبيرة تخفيضات إجراء دون
 .واإلقامة النقل من كل في الطاقة كفاءة في اإلضافية

 دراسةهيكل ال: 
 سوف نحاول تمخصي مخطط البحث كما يمي:
(: مخطط هيكل البحث12الشكل رقم )  

 

 

 

 

 من إعداد الطالب. المصدر:

 (، ومن خالل عنوان الموضوع تم تقسيم الدراسة الى فصمين:13خالل الشكل رقم )من 

: األولالفصل 
 الجغرافيا السياحية

الفصل الثاني: دور مقومات 
الجغرافيا السياحية في تحسين 

 السياحة في والية جيجل

مدخل 
مسياحةل  

الجغرافيا 
السياحية 
 وحقولها

أساسيات 
حول 
 الجغرافيا

المقومات الطبيعية 
لمجغرافيا السياحية 

 في والية جيجل 

المقومات الطبيعية 
لمجغرافيا السياحية 

 في والية جيجل

إختبار 
الفرضية 

 وتحميل النتائج



 :مقدمة
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  الفصل االول سنتناول فيو المفاىيم النظرية المتعمقة بالجغرافيا السياحية، حيث قسمناه إلى ثالث أقسام
 حقوليا.األول مدخل لسياحة، والثاني الجغرافيا تم في القسم الثالث الجغرافيا السياحية وركزنا عمى 

  أما الفصل الثاني فتضمن الجانب التطبيقي الذي يتعمق بالدراسة الميدانية لوالية جيجل حيث قسمناه إلى
ثالث أقسام االول حول الحقل األول لجغرافيا السياحية في والية جيجل وىو الطبيعي، والثاني البشري، بعد 

 ل ليا.تائج التي تم التوصنذلك إختبرنا فرضية الدراسة وحممنا ال
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 تمييد :

أصبحت السياحة في عصرنا الحالي صناعة مف أكثر الصناعات نموا في العالـ كما تعد السياحة 
إحدى األنشطة االقتصادية التي تجمع بيف أكثر ومف نشاط بشري فالدراسة ليذا الموضوع ىي في الواقع 

ية والسياحة في مبحثيف مجمع لدراسات جغرافية متنوعة حيث سنتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى الجغرافيا السياح
المبحث األوؿ عف أساسيات حوؿ الجغرافيا السياحية والسياحة والمبحث الثاني نتناوؿ فيو حقوؿ الجغرافيا 

 السياحية .
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I- السياحة عموميات حول: 
بحسب الزاوية  مف الصعب تحديد مفيوـ موحد وشامؿ لظاىرة السياحة نظرا لتعدد واختالؼ تعاريفيا

 وسوؼ نحاوؿ التطرؽ إلييا كما يمي: ينظر إلييا منيا التي
I-1-  ىنالؾ العديد مف التعاريؼ الخاصة بالسياحة منيا مف وضعيا باحثيف ومنيا  لسياحة:اتعريف

  متعدد الجوانب مف الناحية االقتصادية، االجتماعية، الثقافية والدولية ، فيي مفيوـمف وضعتيا ىيئات دولية
لتطرؽ لمجموعة مف التعاريؼ األكثر شمولية، ووضوحا ولتعريفيا نعرض في الجدوؿ وبالتالي سنحاوؿ ا

 الموالي التطور التاريخي لمتعاريؼ الميمة ألبرز الباحثيف.
 1950قبل سنة  تعاريف الخاصة بالسياحةال(: 01) رقم الجدول

 محتوى التعريف السنة
 Guyer"جيير فرولر 

Freuller"  ـ1905سنة 
أنيا" ظاىرة مف ظواىر العصر التي تنبثؽ مف عرؼ السياحة ب

الحاجة المتزايدة لمحصوؿ عمى الراحة واالستجماـ وتغيير الجو 
واإلحساس بجماؿ الطبيعة وتذوقيا والشعور بالبيجة والمتعة في 

 اإلقامة في مناطؽ ذات طبيعة خاصة".
ىيرماف فوف شوليروف 

Horman Sholleron"  سنة
 ـ1910

احة عمى أنيا "االصطالح الذي يطمؽ عمى كؿ عرؼ النمساوي السي
قامتيـ المؤقتة  العمميات االقتصادية المتعمقة بدخوؿ األجانب وا 

 وانتشارىـ داخؿ حدود منطقة أو دولة معينة".
 "R.Glucksman"جالكسمات 

 ـ1935سنة  
عرؼ السويسري السياحة أنيا "مجموعة العالقات المتبادلة التي تنشأ 

تواجد بصفة مؤقتة في مكاف ما وبيف األشخاص بيف الشخص الذي ي
 .الذيف يقيموف في ىذا المكاف"

 Hunziker"ىنزيكر وكراؼ 
and kraft"   سنة

 ـ1943ـ/1942

عرفا السياحة" ىي المجموع الكمي لمعالقات والظواىر الطبيعية التي 
تنتج مف إقامة السائحيف شريطة أف ال تؤدي إلى إقامة دائمة أو 

 ع مف العمؿ سواء كاف عمال دائما أو عمال مؤقتا".ممارسة أي نو 
مف إعداد الطالب باالعتماد عمى: المصدر:  
 22، ص 2008، الطبعة األولى، دار زىراف لمنشر والتوزيع، األردف، ، صناعة السياحةماىر عبد العزيز توفيؽ. 
 2001شر والتوزيع والطباعة، عماف، األردف، الطبعة األولى، دار المسيرة لمن، مبادئ السياحة، نعيـ الظاىر، سراب إلياس ،

 .30ص 
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اىتـ بالجانب النفسي واإلنساني أي الراحة  جيير فرولر( يتضح لنا أف 01مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
 النفسية والمتعة )جانب معنوي(، وأىمؿ الجوانب األخرى كالجانب االقتصادي والثقافي.

أنو ركز عمى الجانب االقتصادي مف خالؿ  ىيرماف فوف شوليروف نالحظ مف خالؿ تعريؼكما 
 الدخوؿ اآلتية مف نشاط السياحة، وأىمؿ الجوانب األخرى النفسية، والثقافية واالجتماعية.

 ركز عمى العالقة اإلنسانية التي تنشأ بيف السائح والسكاف األصمييف.ف جالكسماتأما 
 مع إىماؿيف السياح والسكاف األصمييف عمى العالقة الناتجة ب وفي التعريؼ األخير تـ إلقاء الضوء

 جانبي الزمف والجانب النفسي واالقتصادي ، فالسفر ىنا بغرض العمؿ أو الكسب.

 1950سنة  بعد تعاريف الخاصة بالسياحةال(: 02) رقم الجدول 

 محتوى التعريف السنة
سنة   Dekadetديكاديت 

 ـ1971
ؽ استيراد المستيمكيف لممنتج في عرؼ السياحة بأنيا" صناعة تستمد ثروتيا عف طري

 منطقة جغرافية معينة بدال مف تصدير المنتج النيائي لممستيمؾ"

رأى أف السياحة ظاىرة مف ظواىر عصرنا التي تنبثؽ عف الحاجة المتزايدة لدى األفراد  ـ1980سنة   Jobberجوبر 
 وتغيير البيئة والمنفس واإلحساس بالمتعة...".

 Macintoshمكينتوش وجولدينز 
and Goeldner  ـ1986سنة 

عرفا السياحة "جميع الظواىر والعالقات الناجمة عف التفاعؿ اإلنساني بيف رجاؿ 
األعماؿ والمؤسسات المختمفة والمكونات المحمية في الدوؿ المضيفة، واستقطاب 

 السائحيف".

 ـ1988سنة  Dann داف 
، وىو الذي يرى أف السياحة ال اعتبر السياحة "نشاط سياسي أكثر مف كونو اقتصادي

نما ىي وسيمة أداء ميمة لتحقيؽ السالـ في العالـ".  تقتصر في كونيا عممية تفاعؿ، وا 

 ـ1991بيرس سنة 
رأى أف "السياحة مجموعة مف العالقات والظواىر الناجمة عف الرحالت والسفر واإلقامة 

 .المؤقتة ألفراد مسافريف أساسا بيدؼ الترويج واالستجماـ"
         Mekercherماكريشر 

 ـ1993سنة 
عرفيا قائال" السياحة ىي نشاط صناعي محصمتو النيائية الراحة واالسترخاء 

 لممستيمكيف مف السياح الذيف يتطمعوف لالستمتاع خالؿ تجربتيـ السياحية".
عبد الرحمف أبو رباح "األميف 
 العاـ التحاد السياحة العربي

يير مؤقت إلى بمد أو مكاف يرتبط بعممية التعرؼ عمى بمداف يعرؼ السياحة بأنيا "تغ
 أخرى عمى الثقافة والحياة االجتماعية أو الطبيعية ولغرض االتصاؿ واالحتكاؾ بيـ".

 مف إعداد الطالب باالعتماد عمى: المصدر:
  ،بحث مقدـ إلى عاداالستثمار السياحي في محافظة العبد الناصر بف عبد الرحمف الزىراني، كباتي حسيف قسيمة ،

 .11، ص 2008الييئة العامة لمسياحة واألسفار، مركز المعمومات واألبحاث السياحية، 
  ،الطبعة األولى، دار صفاء أسس تسويق الخدمات السياحية العالجية مدخل مفاىيميإياد عبد الفتاح النسور ،

 .23، ص 2008لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، 
 31، ص مرجع سبق ذكرهياس، نعيـ الظاىر، سراب إل. 

ىنا ينظر لمسياحة بوصفيا منتجا يصنع  ديكاديتأف تعريؼ  ( يتضح لنا02مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
 .ويدخؿ السوؽ ويواجو منافسة مف مناطؽ ألخرى
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 ركز عمى الجانب النفسي المعنوي، وأىمؿ الجوانب األخرى.أما الباحث في التعريؼ الثاني  
عمى العالقة بيف السياح والمؤسسات المتخصصة بالسياحة في  وجولدينز مكينتوشمف  ؿوركزا ك 

فائدة التفاعؿ  مفبالجانب السياسي واالجتماعي لما تحققو السياحة  ـ1988سنة داف اىتـ و ، الدوؿ المضيفة
 بيف السياح والسكاف األصمييف.

ؿ الجانب االقتصادي عمى الجانب االجتماعي والنفسي وأىم في تعريفو ـ1991بيرس سنة ركز كما 
 اىتـ بالجانب النفسي وأىمؿ الجانب االقتصادي والثقافي.ف ماكريشر أما، والثقافي

بجوانب مختمفة مكانية، زمانية، اجتماعية، ثقافية، طبيعية، ولـ االىتماـ  تـ وفي التعريؼ االخير 
 يرتبط بالجانب النفسي واالقتصادي.

ـ التعاريؼ لمسياحة تركز عمى الجانب االجتماعي معظ أف (02( و)01)وؿاوالمالحظ مف الجد
والنفسي واالقتصادي، باعتبار أف السياحة جزء ميـ مف اقتصاديات الدوؿ، وىذا ما نممسو في تعريفات 

ـ حيث اعتبرت السياحة صناعة رائدة تدعـ الصناعات األخرى، حيث يجب 19الباحثيف في أواخر القرف 
مرافؽ وفنادؽ، والجانب السيكولوجي )بمعنى الترويح عف النفس(، وعنصر إعداد كؿ المتطمبات الالزمة مف 

المدة القصيرة )أف ال تزيد عف سنة(، وعنصر الحماية األمنية والصحية، والجانب االجتماعي )اختيار المكاف 
 الذي يرغب بو السائح(.

فيوـ وتوضيحو أكثر إف العمماء والباحثيف لـ يجمعوا عمى تعريؼ موحد لمسياحة، وإلثراء ىذا الم
سنتطرؽ لمجموعة تعاريؼ مف ىيئات رسمية دولية، ومنظمات دولية ومؤتمرات عالمية، والتي تعرضت إلى 
تعاريؼ مختمفة لمسياحة، وقد أشارت لنقطة ميمة لـ يتطرؽ إلييا الباحثوف أال وىي الفترة الزمنية، ولـ 

 لؾ مف خالؿ الجدوؿ التالي:يحددوىا، والتي تكوف ليس أقؿ مف ليمة وأقؿ مف سنة، وذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 



السيبحية الجغرافيب                                                                              األول الفصل  

5 

 لبعض الييئات الدولية لسياحةا(: تعاريف 03) رقم الجدول
 التعريف السنة اسم الييئة

األكاديمية الدولية 
 لمسياحة

 ـ1937
تعرؼ السياحة "ىي اصطالح يطمؽ عمى رحالت الترفيو، وكؿ ما يتعمؽ بيا 

شباع لحاجات السياح".  مف أنشطة، وا 

 ـ1963 المتحدة ىيئة األمم
عرؼ السائح الدولي عمى أنيا "كؿ شخص يكوف موجودا بشكؿ مؤقت في 

دولة أجنبية ويعيش خارج مكاف سكنو األصمي خالؿ أربع وعشريف ساعة أو 
 أكثر".

المنظمة العالمية 
 لمسياحة

 ـ1963
حددت تعريفا الذي يفرؽ بيف الزوار الذيف يتوجيوف إلى بمد ال يقيموف فيو 

 24ير العمؿ مقابؿ أجر، والسياح الذيف يمكثوف عمى األقؿ ألغراض غ
 ساعة في البمد الذي يزورونو لغرض الترفيو وقضاء العطؿ".

الجمعية البريطانية 
 لمسياحة

 ـ1981
" مجموعة مف األنشطة الخاصة والمختارة التي تتـ  عمى أنيا عرفت السياحة

 نزؿ". خارج المنزؿ وتشمؿ اإلقامة والبقاء بعيدا عف الم
منظمة التعاون والتنمية 

 االقتصادية
 ترى أف السياحة "صناعة تعتمد عمى حركة السكاف أكثر مف حركة البضائع". /

المؤتمر الدولي لمترفيو 
 والترويح

 ـ1981
عرفيا عمى أنيا "تمؾ األوجو مف النشاط التي يقـو بيا الفرد خارج نطاؽ 

 المحؿ الدائـ إلقامتو".

ية المجنة االجتماع
 واالقتصادية لغربي آسيا

/ 
عرفت السائح بأنو" أي شخص يقـو برحمة بيف دولتيف أو أكثر لمدة تزيد عف 

األربع والعشريف ساعة وتقؿ عف سنة وذلؾ بغرض قضاء عطمة أو وقت 
 فراغ، أو ممارسة أعماؿ معينة، أو لمتجارة، أو ألية أغراض أخرى".

المنظمة السياحية 
 تاواالعالمية في مؤتمر أو 

 ـ1991
عرفت السياحة "ىي أنشطة األفراد المسافريف والمقيميف خارج موطنيـ أو 

بيتيـ المعتادة لمدة ال تزيد عف السنة متعاقبة لقضاء أوقات الفراغ، أو بعض 
 األعماؿ أو ألغراض أخرى".

 :مف إعداد الطالب اعتمادا عمى المصدر:
  ،الطبعة األولى، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف، دوف النظرية والتطبيق السياحة البيئية المستدامة بينفؤاد بف غضباف ،

 .34سنة نشر، ص 
  ،14، ص 1999، الجزء الخامس، مجدالوي لمنشر، عماف، األردف، مختارات من االقتصاد السياحيمرواف السكر. 
  ،الطبعة األولى، دار الصفاء متكاملالتخطيط السياحي في سبيل تخطيط مكاني شامل و عثماف محمد غنيـ، بنيثا نبيؿ سعد ،

 .25، ص 1999لمنشر والتوزيع، عماف، 
  ،مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عماف،  ،مبادئ السفر والسياحةمثنى طو الحوري، إسماعيؿ محمد عمي الدباغ

 .47، ص 2001األردف، 
  ،250، ص 1997مركز الكتاب لمنشر، مصر،  ،فراغرؤية عصرية لمترويح وأوقات الكماؿ درويش، محمد الحماحمي. 



السيبحية الجغرافيب                                                                              األول الفصل  

6 

  ،24، ص مرجع سبق ذكرهإياد عبد الفتاح النسور. 
  ،الطبعة األولى، دار أسامة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف،  ،التسويق السياحي في المنشآت السياحيةىباس رجاء الحربي

 .13، ص 2012
فمنيا  ئات الدولية حاولت ضبط تعريؼ السياحة( يتضح لنا أف مختمؼ اليي03مف خالؿ الجدوؿ رقـ )

مف ربطيا بالغرض مف السياحة كالتعريؼ االوؿ، وأخرى بالسائح ومدة إقامتو بالمكاف المزار مثؿ تعريؼ 
 ىيئة االمـ المتحدة  والمنظمة العالمية لسياحة.

خالؿ مساىمة مف خالؿ التعاريؼ السابقة سواء المتعمقة بالجانب المغوي لمفظ السياحة، أو مف 
الباحثيف والعمماء في ىذا المجاؿ مف خالؿ أفكارىـ وبحوثيـ في تقديـ تعريؼ شامؿ لمسياحة، أو تعريؼ 
الييئات ذات الطابع الرسمي التي ساىمت في إثراء مفيوميا، يمكف القوؿ أف السياحة ىي نشاط إنساني قبؿ 

فرديا أو جماعيا، مف مكاف آلخر، ولفترة زمنية أف تكوف ظاىرة إنسانية، تقوؿ عمى تنقؿ اإلنساف )السائح( 
ساعة( وأال تزيد عف سنة، سواء كاف التنقؿ داخؿ 24بطريقة مشروعة، وىذا التنقؿ ال يجب أف يقؿ عف يـو )

البمد )سياحة داخمية( أو خارجو )سياحة خارجية أو دولية(، مف أجؿ إشباع رغبات معينة ثقافية أو رياضية 
، يستغؿ خالليا المقومات الطبيعية وغير الطبيعية المتوفرة في الحيز الجغرافي الخ.أو عممية أو دينية..

بغرض قضاء وقت الفراغ والراحة واالستجماـ وتغيير الجو الروتيني، وأف ال يكوف اليدؼ منيا اإلقامة او 
عناصر الحصوؿ عمى مقابؿ مادي، بؿ إنفاؽ جزء مف مدخرات السائح، فالسياحة مرتبطة أساسا بثالث 

 أساسية وىي: المكاف، الزماف، والغاية أو اليدؼ.

I-2-  مفيوم السائح(Tourist): 

اختمؼ الدارسوف والباحثوف في وضع تعريؼ محدد، فنجد المؤتمر الدولي لمسياحة أقر أف السائح 
ي "أي شخص يزور بمد غير البمد الذي يقيم فيو عادة ألي سبب من األسباب ما عدا قبول وظيفة بأجر ف

فسياحة الشخص ىنا ألغراض مختمفة تشمؿ الترفيو والراحة واالستجماـ والمتعة...بغير 1الدولة التي يزورىا"
 موطنو ألي سبب عدا الحصوؿ عمى عمؿ.

، والذي عقد لبحث شؤوف السياحة الدولية فقد 1963أما األمـ المتحدة في مؤتمر روما المنعقد عاـ 
ر إلى بمد آخر غير البمد التي بيا موطنو ويقيم بيا لمدة تزيد عن "الشخص الذي يسافعرؼ السائح بأنو 

                                                           
 .57، ص 2001دار الرضا لمنشر، دمشؽ،  ،اإلدارة الحديثة لممؤسسات السياحية والفندقيةالحمداف سييؿ،  1
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فالشخص  1أربع وعشرين ساعة من دون أن تطول إقامتو إلى الحد الذي يعد فيو البمد األجنبي موطنا لو"
ساعة،  24ىنا يغادر محؿ إقامتو الدائـ لمكاف آخر داخؿ أو خارج الدولة التي يقيـ فييا لمدة ال تقؿ عف 

 2ا: مؾ نوعاف مف الزائريف ىوىنا

 :ساعة في الدولة التي يزورونيا. 24وىـ يقيموف عمى األقؿ لمدة  السائحون 
  :ساعة في الدولة التي يزورونيا. 24وىـ زائروف مؤقتيف لمدة تقؿ عف المتنزىون 

فالسائح إذف ىو الشخص الذي يسافر خارج محؿ إقامتو األصمي ألي سبب مف األسباب أي العمؿ 
ف قمت  24الدراسة، سواء داخؿ بمده كسائح وطني أو خارج بمده كسائح أجنبي. ولفترة تزيد عف أو  ساعة وا 

 أصبح متنزىا.

- I 3- نشأة وتطور ظاىرة السياحة: 

اإلنساف في حركة سياحة منذ القدـ بتقدـ اإلنساف وتطور حضارتو، فمنذ أزماف طويمة و ارتبط مفيوـ ال
معاشو ثـ تحولت ىذه الظاىرة إلى االنتقاؿ ا عف استقراره وأمنو وسعيا إلى رزقو و ائمة بيف السفر والتنقؿ بحث

 يمكف تتبع تطور مفيوـ السياحة مف خالؿ المراحؿ التاليةبيدؼ تحقيؽ المتعة واالستجماـ والراحة و 
 :الموضحة في الشكؿ الموالي

 مسياحةل(: مراحل التطور التاريخي 03الشكل رقم )

 

 

 مف إعداد الطمب. مصدر:ال            

( نالحظ اف التطور التاريخي السياحة مر بأربعة مراحؿ أساسية وسوؼ 03مف خالؿ الشكؿ رقـ )
 نشرحيا كالتالي:

                                                           
1
 .23 :ص مرجع سبق ذكره،يسرى دعيس،   

 .162:، صالسابق المرجع2 

مرحمة الحضارات  
 القديمة

مرحلة 

العصور 

 الوسطى

مرحلة الفترة 

العربٌة 

 االسالمٌة

المرحلة 

 الحدٌثة
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- I 3-1- تتميز ىذه المرحمة الحضارية بقدرة اإلنساف عمى معرفة الطرؽ : مرحمة الحضارات القديمة
في مما أسيـ في سيولة السفر والترحاؿ ألغراض بدرجات متباينة مف حيث السمات والتوزيع الجغرا

مختمفة حيث كاف الترحاؿ في ىذه المرحمة جزءا ال يتجزأ عف حياة اإلنساف فرضتو الطبيعة مف خالؿ 
 .حاجتو لمظروؼ المعيشية المادية وتوفير حاجاتو الضرورية

سكاف و  اليوناف القدماء ومف أبرز الرحالت السياحية في تمؾ الفترة في بالد اإلغريؽ تمؾ الوفود مف
لمبية التي شرع في تنظيميا عاـ و األقاليـ األوروبية المجاورة التي تأتي إلى جباؿ ألمبيا لمشاىدة األلعاب األ

 كاف ذلؾ خالؿ القرف الرابع قبؿ الميالد.عمى بناء الفنادؽ لزوار أثينا و  قبؿ الميالد، ىذا التوافد شجع 776
ىتمت بشغؿ أوقات الفراغ بالسفر والترحاؿ مف أجؿ شعوب القديمة التي اكما يعتبر الروماف مف أوؿ ال

 1.المتعة
- I 3-2- امتدت ىذه المرحمة بيف حوالي القرف الخامس ونياية القرف  العصور الوسطى : مرحمة

الخامس عشر الميالدييف واتسمت ىذه المرحمة بنشاط وتعدد الرحالت التي قاـ بيا كؿ مف األوروبييف 
وقد ساىمت الحضارة اإلسالمية في إنشاء عدد مف المدف أصبحت قبمة لمسياح مف كؿ أصقاع العالـ  والعرب

كبغداد وقرطبة، كما تميزت ىذه المرحمة بتطور بعض الجامعات العريقة بأوروبا مثؿ جامعة السور بوف 
نو خالؿ ىذه الفترة لـ تكف بفرنسا وجامعة أكسفورد بإنجمترا مما جعؿ البمديف قبمة لعدد مف طالب العمـ غير أ

 2ىناؾ قوانيف منظمة لالنتقاؿ وال وسائؿ نقؿ متطورة .
حيث مرت الرحالت األوروبية بمرحمتيف األولى كانت تقتصر فييا الرحالت السياحية عمى الطابع 

كشافية الديني داخؿ أوروبا أما الثانية فكانت خارج حدود القارة األوروبية كرحالت التجارة والرحالت االست
 3ورأس الرجاء الصالح األمر الذي سيؿ ربط أوروبا بآسيا. 1492عاـ  لتي مكنت مف استكشاؼ األمريكيتيفا

- I3-3- لقد اىتـ العرب بعمميات السفر والترحاؿ والتنقؿ منذ القدـ فقد  الفترة العربية اإلسالمية: مرحمة
ظـ اإلنتاج األدبي العربي في فترات ما قبؿ جمعوا بيف عمميات الكشؼ الجغرافي والتأليؼ العممي، كما ي

اإلسالـ )العصر الجاىمي( كثيرا مف البيانات الجغرافية حيث يشير دائما إلى المساكف والجباؿ وموارد المياه 
لقد عرؼ العرب منذ القدـ بحب التنقؿ واألسفار و ،واألودية والمراعي والقبائؿ والديار في شبو الجزيرة العربية

                                                           
 .11الطبعة األولى، دار التنوير، الجزائر، ص  ،االسياحة مفيوميا أركانيا أنواعيخالد كواش،  1
 . 37، ص  2011الطبعة األولى، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية،  ،جغرافية سياحيةمناؿ شوقي عبد المعطي أحمد،  2
 .45، ص 1995دار الكتب المصرية، مصر،  ،السياحة قاطرة لمصر المعاصرةعبد الفتاح مصطفى غنيمة،  3
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في أف طبيعة حياتيـ الرعوية المتنقمة في شبو الجزيرة العربية إلى جانب اشتغاليـ بالتجارة وليس مف شؾ 
وقد بعثت  ،ونتيجة لظيور اإلسالـ ظير دافع جديد لمبحث الجغرافي أعطى لممعرفة الجغرافية داللة أعمؽ

لترحاؿ والتنقؿ طمبا آيات القرآف الكريـ الروح لدى العرب والمسمميف عمى التعرؼ عمى ىذا الكوف وعمى ا
باإلضافة إلى اآلثار ، لمرزؽ والعمـ، أضؼ إلى ذلؾ أف فريضة الحج جعمت مف كؿ مسمـ يقدر عمى أدائيا
 1 األخرى لمحج فإنو قد أتاح لرجاؿ العمـ والديف فرصة لمتعرؼ عمى أمـ وشعوب مختمفة.

- I3-4- :شر ونياية القرف التاسع عشر تمتد ىذه المرحمة ما بيف القرف السادس ع المرحمة الحديثة
الميالدييف حيث لعبت الثورة الصناعية دورا ىاما في نشأة السياحة بشكميا الحديث وذلؾ مف خالؿ توفيرىا 

كما أف زيادة أوقات الفراغ بسبب التطور  ،لوسائؿ النقؿ ألف التنقؿ كاف العائؽ األكبر أماـ تنمية ىذا القطاع
التي حصمت عمى حؽ العماؿ في الراحة وتحديد فترات العمؿ اليومي والعطؿ التكنولوجي والحركات النقابية 

 2.األسبوعية والسنوية، منح لمعماؿ حجما أكبر مف أوقات الفراغ األمر الذي زاد مف أىمية السياحة

 السياراتو  المواصالت فقد ساعد ظيور البواخرو  تقدـ وسائؿ االتصاؿو  اتسمت ىذه المرحمة بتطور اآللةو 
أمنا كما مفيـو السياحة خالؿ ىذه المرحمة مف سياحة الطبقة و  كؾ الحديدية عمى جعؿ السفر أكثر راحة السو 

التطور الحضاري الذي شيدتو و  لقد ساعد التقدـ االقتصاديو  البورجوازية الواحدة إلى السياحة الجماعية
برحالت   تمثمت في قياـ األفرادالسياحة و  أوروبا خالؿ ىذه المرحمة في ظيور ظاىرة جديدة في مجاؿ السفر

3الرغبة في الترويح عف النفس.و  خاصة تيدؼ إلى المتعة

                                                           
 .14ص  مرجع سبق ذكره،خالد كواش،  1
 .14، ص نفسوالمرجع  2
 .5، صنفسوالمرجع  3
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- I4- أىمية السياحة: 
نسانية عامة، تمثؿ في العديد مف بمداف العالـ حمقة أساسية مف  أصبحت السياحة ظاىرة سموكية وا 

تساىـ في تدعيـ مختمؼ  حمقات االقتصاد الوطني، وعامال فاعال في حركة التغيير االجتماعي، فيي
وتكمف أىمية  ،(الخالمجاالت )النقؿ والمواصالت، وسائؿ اإلعالـ والدعاية، األنشطة الترفييية والثقافية...

السياحة في تشابؾ وتفاعؿ ىذه المجاالت بعضيا ببعض لتحقيؽ منافع جمة لمبمد، وتتمثؿ ىذه األىمية في 
  1 النقاط التالية:

 جمالي لمبمد وتحدث ىذه الزيادة مف خالؿ االستفادة مف الخدمات التالية: زيادة الدخؿ الفردي اإل
 قامة، إطعاـ، شراب، بضائع، ىدايا، وقود، مشروبات.

  تساىـ السياحة في دعـ االقتصاد المحمي والعالمي، وتعود األىمية االقتصادية لصناعة السياحة
 إلى ما تجذبو إلى البمد مف عممة صعبة ورؤوس أمواؿ.

 عد السياحة في تشغيؿ اليد العاممة والقضاء عمى البطالة.تسا 
  تزداد أىمية السياحة في الدوؿ النامية التي تيدؼ إلى تحقيؽ فائض أو موازنة في مجاؿ ميزاف

 المدفوعات وتحقيؽ فائض في مجاؿ العممة الصعبة، وتحقيؽ صناعة سياحية صادرة.
  لة وخارجيا في تتأثر وتؤثر عمى نشاط اإلنتاج، تشمؿ السياحة جميع األنشطة االقتصادية في الدو

 ...الخ.االستيالؾ، النقؿ، الرحالت، االتصاالت، المطارات، الفنادؽ، البنوؾ
 2 باالضافة الى:

  يمكف مف تحقيؽ استغالؿ أمثؿ لمموارد الطبيعية والبشرية والحضارية والتاريخية المتاحة والكامنة
 لمجتمع.ويوظفيا بشكؿ جيد لخدمة االقتصاد وا

 .انتشار ثقافات الشعوب وحضارات األمـ بيف أقاليـ العالـ المختمفة 
 .زيادة معرفة شعوب األرض بعضيا ببعض 
 .توطيد العالقات وتقريب المسافات الثقافية بيف الشعوب 
 .التعرؼ عمى ماضي وتاريخ الشعوب 

                                                           
 .17ف ص 2008وزيع، عماف، األردف، دار الراية لمنشر والت ،االقتصاد السياحيزيد منير سمماف،  1
 .22ص  ،التخطيط السياحي في سبيل تخطيط مكاني شامل ومتكاملعثماف محمد غنيـ، بنيثا نبيؿ سعد،  2
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 لممحافظة عمييا وعدـ  تمكف السياحة مف تحقيؽ استغالؿ أمثؿ لمموارد والمعطيات الطبيعية وتدفع
 إساءة استخداميا عمى اعتبار أنيا ثروة وطنية.

  تعمؿ النشاطات السياحية عمى تنظيـ وتخطيط وتحديث استخدامات األرض بالشكؿ الذي يحقؽ
 أقصى منفعة ممكنة وال يسبب أي مشاكؿ أو آثار بيئية سالبة.

 طيات الطبيعية سواء أكانت طبيعية أـ تؤدي النشاطات السياحية إلى االىتماـ بالبعد الجمالي لممع
 مف صنع اإلنساف، وبالتالي المحافظة عمييا وصيانتيا وترميميا.

  تتطمب السياحة الدولية كظاىرة إنسانية التعرؼ عمى القوانيف والسياسات واإلجراءات والتسييالت
 .المتبعة في ىذه الدوؿ
 1 كما تعمؿ السياحة عمى:

 راؾ االجتماعي، ألنيا تجعؿ االتصاؿ مباشر بيف الدوؿ )األمـ( الفقيرة التغيير االجتماعي نتيجة الح
 والغنية في العالـ.

  لمسياحة أثر في سرعة انتقاؿ األمواؿ المستخدمة في السياحة دوف موانع في دورة إنفاؽ ينتج عنيا
 تأثيرا مركبا في تنشيط الخدمات واإلنتاج في لدولة.

 2ولة متقدمة مف خالؿ الحراؾ الحضاري والثقافي بيف الشعوب.تنقؿ الدولة مف دولة متخمفة إلى د 
  تتيح السياحة الداخمية الفرصة لممواطنيف التعرؼ عمى بالدىـ وجماليا، وتعرفيـ تراثيـ التاريخي

 والحضاري مما ينعش اقتصادىـ الوطني.
 د وثقافاتيـ المختمفة إف لقاءات السياح بمواطني البالد األصمييف التي يزورونيا تعرفيـ بعادات وتقالي

 عف قرب وعمى روافدىا الحضارية.
إف أىمية السياحة كبيرة ما جعميا تحتؿ مكانة متميزة في السياسات التنموية لمدوؿ المتقدمة عمى حد 
سواء، ونموىا انعكس عمى االقتصاد والثقافة والصناعة والبيئة وغيرىا مف المجاالت، ىذا الشيء الذي أثار 

ت ومختمؼ الييئات الرسمية وغيرىا، وأسفر ذلؾ أيضا عف عقد العديد مف المقاءات والمؤتمرات اىتماـ الحكوما
براـ اتفاقيات لتشجيع السياحة.   وا 

                                                           
 .59، ص 2004، الطبعة األولى، دار األماف لمنشر والتوزيع، الرباط، التنمية السياحية بالمغرب واقع وأبعاد ورىاناتإسماعيؿ عمراف،  1
، ص 2015، دار أمجد لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، السياحة في الوطن العربي التاريخ المخاطر الميدداتعالء إبراىيـ العسالي،  2

28. 
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- I5- :أنىاع السياحة 

تتعدد أنواع السياحة تبعا لمدوافع والرغبات واالحتياجات المختمفة، فيناؾ السياحة الثقافية والترفييية 
والرياضية باإلضافة إلى أنواع أخرى جديدة ساعد عمى ظيورىا وانتشارىا التقدـ والتطور والعالجية والدينية 

فاقا جديدة اتخذت عدة آالعممي والسياسي واالجتماعي، الذي شيدتو عبر الزمف عمى مستوى العالـ وبموغيا 
 أشكاؿ وأنواع، وىو ما حاولنا توضيحو في الشكؿ الموالي: 

 لسياحة(: أنواع ا04)رقم  الشكل 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.مف إعداد الطالبالمصدر:  

وجود عدة معايير لتقسيـ أنواع السياحة وفيما يمي شرح مفصؿ  (04رقـ ) ومف المالحظ في الشكؿ
 لكؿ معيار ونوع عمى حدا: 

 
 

ع 
ىا

أن

حة
يا

س
ال

 

 ضرلغحسب ا

 حسب الوىقع الجغرافي أو الحدود

 حسب الفئة العورية

 حسب وسيلة الٌقل

 حسب الجٌسية

 حسب  فترة اإلقبهة السيبحية

 حسب العدد

 حسب هستىي ًفقبت السبئح

 حسب الورافق السيبحية

 أًىاع سيبحية حديثة

 حسب الجٌس
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- I5-1-  :ونجد حسب ىذا المعيار عدة أنواع وىي: السياحة حسب الغرض 
أو االنتقاؿ داخؿ حدود دولة بعينيا لزيارة األماكف  دولة إلى أخرىوىو السفر مف السياحة الدينية: وال: أ

المقدسة ألنيا سياحة تيتـ بالجانب الروحي لإلنساف فيي مزيج مف التأمؿ الديني الثقافي، فالرحالت الدينية 
 1 .ترتبط بشعائر ومقدسات يعتز بيا اإلنساف ويدعو إلى زيارتيا كزيارة مكة المكرمة لمقياـ بفريضة الحج

وتعرؼ أيضا بالسياحة الطبية، ويقصد بالساحة العالجية توجو السياح إلى أقاليـ  السياحة العالجية:ثانيا: 
تشتير بدور العالج مف أمراض محددة مثؿ: أمراض القمب وأمراض الجياز التنفسي أو األمراض 

 2وغيرىا.الخ الروماتيزمية، أو األمراض العصرية...

ؼ العالج أو قضاء فترة نقاىة، وتكوف في األماكف التي تحتوي عمى فالزيارة تكوف فييا بيد
مستشفيات ذات الطابع الخاص، حيث تعتمد عمى المقومات الطبيعية الموجودة في البيئة مثؿ: المناخ 
الدافئ، مصادر المياه الطبيعية...الخ، وىذا ما يعرؼ بالسياحة االستشفائية، وىذا النوع مف السياحة قسـ إلى 

أنواع حسب الوسائؿ الطبيعية المستخدمة في العالج وىي: سياحة عالجية مناخية، سياحة عالجية  عدة
 .معدنية، وسياحة عالجية بحرية

ويقصد بيا االنتقاؿ مف مكاف اإلقامة إلى مكاف آخر في دولة أخرى لفترة مؤقتة السياحة الرياضية:  ثا:لثا
بمشاىدتيا مثؿ المشاركة في دورات األلعاب األولمبية بيدؼ ممارسة األنشطة الرياضية أو االستمتاع 

 3وبطوالت العالـ.
فالزيارات ىنا بقصد ممارسة مختمؼ األلعاب واليوايات المختمفة والمشاركة في بطوالت ومسابقات رياضية، 

 4وىناؾ أشكاؿ عديدة مف ىذا النوع نذكر منيا: 
  :الذيف يرغبوف في تحدي ظواىر الطبيعةوتتعمؽ بأنشطة السائحيف سياحة المغامرات والمخاطر، 

والتي تتضمف بعض الخطورة، كتسمؽ الجباؿ الصخرية، أو الصيد في األماكف البرية، والسير في 
 الخ.طرؽ وعرة...

  :وتتضمف استخداـ القوارب في األنيار المحمية.سياحة األنيار 

                                                           
 .70، ص 2011الطبعة األولى، دار السالمة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف،  ،الجغرافيا السياحيةبو حجر، آمنة أ 1
 .66، ص أحمد، مرجع سبق ذكرهمناؿ شوقي عبد المعطي  2
 .67ص  ،نفسوالمرجع  3
دارة المقاصد والمجتمعات السياحة مصطفى يوسؼ كافي وىبة كافي، 4  .62، ص جغرافية السياحة وا 
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ف العمؿ ومسؤولياتو في السياحة مف أجؿ ويقصد بيا استشار أوقات الفراغ بعيد عالسياحة الترفييية: رابعا:
المتعة أو الراحة. فاليدؼ مف ورائيا قضاء العطالت والحصوؿ عمى اإلشباع النفسي والعقمي، ما يحقؽ 
لمجسـ والذىف الراحة المنشودة، وقد تكوف داخمية أو خارجية. وىي تشمؿ االصطياؼ عمى الشواطئ أو 

والتي تستقطب عددا كبيرا  ،وة بالغابات لالستمتاع بالمناظر الخالبةالتوجو إلى المناطؽ الجبمية خاصة المكس
 مف السائحيف.

ويطمؽ عمييا السياحة الشعبية أو سياحة اإلجازات، وتضـ الطبقات التي تمثؿ السياحة االجتماعية:  خامسا:
أسعار منخفضة الغالبية العظمى مف المجتمعات ذوي اإلمكانيات المحدودة، حيث يتـ تنظيـ رحالت سياحية ب

 1وتسييالت متعددة مثؿ: توفير أماكف اإلقامة الرخيصة كبيوت الشباب والفنادؽ المنخفضة التكاليؼ.
وتنطبؽ عمى سباقات السيارات والدراجات والميرجانات السينمائية سياحة السباقات والميرجانات:  سادسا:

تبر رياضة بدوية خالصة تشيد إقباال باإلضافة إلى سباقات اليجف )سباؽ نوع معيف مف اإلبؿ( حيث تع
 ىائال مف المشاركيف والسياح، وتيدؼ لتحقيؽ الرواج العاـ والجذب السياحي.

لمتموث وذلؾ  ويقصد بيا السفر إلى مناطؽ لـ ينميا التغيير ولـ تتعرضسياحة السفاري والمغامرات:  سابعا:
 2.الحيوانية والنباتية،ية والحياة البريةبيدؼ التأمؿ واالستمتاع بالمناظر الطبيعية واألحواؿ الجو 

تندرج سياحة السيارات والدراجات تحت األنماط السياحية الجديدة حيث سياحة السيارات والدراجات:  ثامنا:
تخضع لظروؼ ومتطمبات معينة غير موجودة إال في عدد قميؿ مف الدوؿ مثؿ: الطرؽ السريعة التي ترتبط 

توافر محطات الخدمة والصيانة ومراكز النجدة واإلسعاؼ واالستراحات  بيف الدوؿ وبعضيا البعض ومدى
 3.ه السياحة منتشرة في دوؿ أوروبا والمنطقة العربيةذعمى ىذه الطرؽ، وى

وىي سياحة تشمؿ جميع أنواع المعارض وأنشطتيا المختمفة مثؿ: المعارض سياحة المعارض:  تاسعا:
ومعارض الكتاب، فمف خالليا يستطيع الزائروف التعرؼ عمى آخر  الصناعية والتجارية والفنية والتشكيمية

االنجازات التكنولوجية والعممية لمبمداف المختمفة، والتي تعتبر مف عوامؿ الجذب السياحي وتنشيطو وقد ارتبط 
 4.ىذا النوع مف السياحة بالتطور الصناعي الكبير الذي حدث في مختمؼ بمداف العالـ

                                                           
 .76ص  ،مرجع سبق ذكره، آمنة أبو حجر 1
 .72، ص مرجع سبق ذكرهمناؿ شوقي عبد المعطي أحمد،  2
 .72، ص مرجع سبق ذكره، بتصرؼ: آمنة أبو حجر 3
 .73، صنفسوالمرجع  4
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وىي سياحة ليا عالقة مباشرة بالسياحة الشاطئية في المناطؽ الساحمية، ويشترط  سياحة الغوص: عاشرا:
قياـ مثؿ ىذا النوع مف السياحة توافر مقومات الغوص في ىذه المناطؽ مثؿ: الشعب المرجانية، األسماؾ 

 1.الممونة، المياه الدافئة طواؿ العاـ، والخمجاف
احة المستحدثة وتتمثؿ في القياـ بجوالت منظمة سيرا عمى ىي مف أنواع السيسياحة التجوال:  احدا عشر:

األقداـ إلى مناطؽ نائية تشتير بجماؿ مناظرىا الطبيعية وتكوف اإلقامة في مخيمات في البر والتعايش مع 
 2.الطبيعة

ميدية وتعد السياحة الثقافية مف أىـ أنماط السياحة التقالسياحة الثقافية )األثرية والتاريخية(:  اثنا عشر:
ثراء معموماتو وتوسيع دائرة معارفو وثقافتو... كما الخ، التي يسعى فييا السائح لمتعرؼ عمى أشياء جديدة وا 

يسعى إلى زيارة األماكف التاريخية واألثرية والمتاحؼ وأيضا المشاركة في المناسبات الثقافية والفنية، 
ويمثؿ ىذا النوع مف 3ف تمثيؿ ورقص شعبي،كالميرجانات والمعارض والتمتع بمشاىدة فنوف تمؾ الدوؿ م

مف حركة السياحة الدولية، فنجد فرنسا واسبانيا وألمانيا مثال ينظموف أكثر مف  %10السياحة ما يعادؿ 
 ميرجاف ليذا الغرض. 3000

تنتشر ىذه السياحة في البمداف التي تتوفر ليا مناطؽ ساحمية جذابة، وبيا السياحة الشاطئية:  ثالث عشر:
اطئ رممية ناعمة ومياه صافية والتي تتواجد في الكثير مف بمداف العالـ مثؿ دوؿ البحر المتوسط، ودوؿ شو 

 4.البحر الكاريبي
وتسمى أيضا بالسياحة البحثية، وىي التي تشمؿ دراسات البيئة النباتية السياحة العممية:  أربعة عشر:

المتقدمة عمميا وصناعيا حيث تقوـ ىذه الدوؿ بتشجيع والحيوانية، وىذا النوع مف السياحة تركز عميو الدوؿ 
 5عاىد.مالسفر لغرض عقد ندوات تعميمية أو تدريبية في الجامعات وال

الكميات  ،المعاىد العممية، فيذا النوع يجذب طالب العمـ بقدر التقدـ العممي الذي توفره الجامعات
 ومراكز التدريب المختمفة.

                                                           
 .76، صالمرجع السابق1

 .69، ص2018 ، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عماف،الجغرافيا السياحية بتصرؼ: فؤاد بف غضباف، 2
عاقة السياحةحسف أحمد شحاتو،  3  .42، ص 2006، الطبعة األولى، عربية لمطباعة والنشر، القاىرة، التموث البيئي وا 
 .57، ص 2008دار زىراف، األردف،  ،صناعة السياحةماىر عبد العزيز،  4

 .76ص ،مرجع سبق ذكرهآمنة أبو حجر،  5
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وتشمؿ األنشطة المختمفة لرجاؿ األعماؿ وانتقاالتيـ لممشاركة في ل: سياحة رجال األعما خمسة عشر:
 1المعارض التجارية وىذا النوع مرتبط بالتقدـ االقتصادي واالجتماعي في العالـ.

 - I5- 2-  وتقسـ تبعا ليذا المعيار إلى ثالثة أنماط: (أو الحدود)السياحة حسب الموقع الجغرافي 
 2تتمثؿ في ما يمي: 

ىي السفر والتنقؿ بيف دوؿ متجاورة تكوف منطقة سياحية واحدة مثؿ: الدوؿ العربية سياحة اإلقميمية: الأوال:
أو اإلفريقية أو دوؿ جنوب شرؽ آسيا، وتتميز السياحة اإلقميمية بقمة التكمفة اإلجمالية لمرحمة نظرا لقصر 

الجذب السياحي وتبايف الظروؼ المسافة التي يقطعيا السائح، كما أف حجـ السياحة تختمؼ حسب عوامؿ 
 السياسية واالقتصادية واالجتماعية داخؿ اإلقميـ.

يـ، ػػػػػػػػػدود دولػػػػػتقاالت التي يقوـ بيا المواطنوف داخؿ حػػػػوتعني تمؾ الزيادات واالنالسياحة الداخمية: ثانيا:
بو لعدة أغراض قد تكوف لمترفيو حيث ينتقؿ السائح مف مكاف إقامتو إلى منطقة أخرى داخؿ بمده الذي يقيـ 
 أو الرياضة أو االستجماـ أو زيارة األقارب أو حضور مؤتمر فيما عدا العمؿ.

وىي الحركة أو النشاط المتمثؿ في االنتقاؿ واإلقامة عبر حدود الدوؿ : (أو الدولية)السياحة الخارجية رابعا:
الظروؼ السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي والقارات المختمفة، وتخضع ىذه الحركة لعدد مف العوامؿ و 

تسود العالـ، وىذا النوع شيد لدى أغمب دوؿ العالـ اىتماما وتطورا ونموا ممحوظا، وتعمؿ عمى تشجيعو 
 لمحصوؿ عمى العمالت الصعبة.

- I5-3- :3وينقسـ قسميف ىما:  السياحة حسب فترة اإلقامة 
ف السياحة يرتبط بموسـ معيف أي قضاء السائح في مكاف ما لموسـ وىذا النوع مالسياحة الموسمية: أوال: 

معيف أي فترة اإلقامة تتراوح مف شير إلى ثالثة أشير وغالبا ما يحمؿ ىذا النوع مف السياحة صفة الدورية 
أو التكرار، فيناؾ مف السياح مف يفضؿ االتجاه صوب المناطؽ الجبمية عالية المنسوب خالؿ فصؿ الشتاء 

سة رياضة التزحمؽ عمى الجميد، أما البعض اآلخر مف السياح فيفضموف االتجاه نحو المناطؽ معتدلة وممار 
المناخ لممارسة الرياضة البحرية خاصة في فصؿ الصيؼ، كالغوص والسباحة واالنزالؽ عمى الماء 

 الخ.والتجديؼ...

                                                           
 .63، القاىرة، ص 2001الطبعة األولى، مجموعة النيؿ العربية،  ،حةمبادئ السياماىر عبد الخالؽ السيسي،  1
 . 49، ص 2007، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، مصر، التخطيط السياحي محمد الصيروفي، 2
 .60ص  ،2015دار أمجد لمنشر والتوزيع،  ،السياحة في الوطن العربي )التاريخ، المخاطر، الميددات(عالء إبراىيـ العسالي،  3
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السنة وغير مرتبطة بفترة زمنية  ويقصد بيا األنشطة السياحية التي تمارس طوؿالسياحة الدائمة: ثانيا:
 1.محددة

- I5-4-  :وتقسـ السياحة حسب ىذا المعيار عمى أساس وسيمة النقؿ السياحة حسب وسيمة النقل
 2 المستعممة وىي ثالثة أنواع:

 عف طريؽ السيارات والقطارات وغيرىا.السياحة البرية: أوال:
 لسفف والبواخر واليخت وغيرىا.أو النيرية وتتـ عف طريؽ االسياحة البحرية: ثانيا:
 عف طريؽ الطائرات المختمفة.السياحة الجوية: ثالثا:

 حيث تكمؼ مالييف الدوالرات.سياحة الفضاء وىناؾ سياحة أخرى تمثؿ نوعا جديدا يسمى 

- I5-5- :3وتقسـ إلى األنواع التالية: السياحة حسب المرافق السياحية 
أنواع السياحة انتشارا، وىي تقدـ خدمات سياحية متكاممة تشمؿ  وتعتبر مف أكثرسياحة الفنادق: أوال:

 الخدمات األساسية كالنوـ والطعاـ وخدمات أخرى.
وقد ظيرت في فرنسا والنمسا بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت سياحة القرى السياحية: ثانيا: 

جميع السياح مف مختمؼ مخصصة ألعضاء النوادي السياحية وأصبحت اليوـ مواقع سياحية متاحة ل
 الطبقات االجتماعية.

وقد شيد ىذا النوع تطورا سريعا كونو رخيص الثمف والسائح يبتعد سياحة المخيمات السياحية: ثالثا:
فيو مف ضجيج المدف إلى مصاحبة ىدوء الطبيعة، سواء كانت السياحة إلى الصحاري أو الشواطئ 

 أو الجباؿ.
- I5-6-  :4 :يوىالسياحة حسب الجنس 
 وىي السياحة التي يقوـ بيا الرجاؿ مف مختمؼ الطبقات والشخصيات.سياحة الرجال: أوال:
 وىي التي تقوـ بيا النساء كتنظيـ رحالت لمطالبات الجامعية.سياحة النساء: ثانيا:
 ألطفاؿ.توجو لوىي التي سياحة األطفال: ثالثا:

                                                           
 .56ص، مرجع سبق ذكرهمناؿ شوقي عبد المعطي أحمد، 1
 .113، ص2001س، السياحة، الممتقى المصري لإلبداع والتنمية، مصر، ييسرى دع 2
 (بتصرؼ) .204-200ص ص  ،مرجع سبق ذكره: ماىر عبد العزيز توفيؽ، 3
 . متوفر عمى الموقع التالي:21قتصاد، اإلمارات العربية المتحدة، صدليؿ المفاىيـ والتعريفات السياحية المتعارؼ عمييا دوليا، وزارة اال 4

https:www.economy.gov.ae 
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- I5-7-  :1لصنؼ ىناؾ ثالثة أصناؼ ىي: وحسب ىذا االسياحة حسب مستوى نفقات السائح 
 وىي سياحة اجتماعية عامة لذوي الدخوؿ المحدودةسياحة ذات إنفاق منخفض: أوال:
 وتتميز بدخؿ متوسط والسائحوف يسافروف بوسائميـ الخاصة.سياحة ذات إنفاق متوسط: ثانيا:
الخدمات، فنادؽ  وىي سياحة متميزة تستخدـ النوعيات الممتازة مف سياحة ذات إنفاق مرتفع:ثالثا:

 .خمسة نجـو ومقاعد الدرجة األولى في الطائرات وغيرىا

- I5-8- 2: وحسب ىذا المعيار نجد األنواع التالية: السياحة حسب العدد 
وتعني أف يقوـ بمفرده أو بصحبتو مجموعة مف األشخاص بتنفيذ رحمتو عمى حسابو السياحة الفردية: أوال:

سياحية بشكؿ مباشر كالحجز في شركات النقؿ وأماكف اإليواء وفي الخاص والحصوؿ عمى الخدمات ال
الغالب تكوف الرحالت الفردية أكثر تكمفة مف الرحالت الجماعية، فكؿ سائح لو دوافع ورغبات خاصة ييدؼ 

 لتحقيقيا في الرحمة حسب مقدوره المادي وىذا النوع مف السياحة ال يعتمد عمى برنامج منظـ ومحدد.
ويطمؽ عمييا سياحة األفواج أو المجموعات حيث تقوـ الشركات السياحية بتنظيـ حة الجماعية: السياثانيا:

وترتيب مثؿ ىذا النوع مف السياحة، فكؿ سفر أو رحمة ليا برنامج خاص وسعر محدد وتعتمد عمى تحقيؽ 
احية كحافز رغبات المجموعة كتقدـ شركة أو مؤسسة مثال، مكافأة لموظفييا وعماليا في شكؿ رحالت سي

 3 لزيادة اإلبداع لدييـ.
- I5-9-  :إف التطورات التي شيدتيا السياحة أدت إلى ظيور أنماط سياحية حديثة أنواع سياحية حديثة
 منيا:
تعتبر سياحة الحوافر مف الوسائؿ الحديثة لإلدارة والتي تستخدميا الشركات سياحة الحوافر:  أوال:

قيؽ أىداؼ العمؿ المنشودة وىي تقدـ كمكافأة لمعامميف عمى حسف والمؤسسات والمصانع والمنظمات لتح
األداء باإلضافة إلى الزبائف أو المورديف لوفائيـ لممؤسسة أو الشركة، وتكوف المكافأة في شكؿ رحمة 

 4سياحية.

                                                           
 .22ص ،المرجع السابق 1
 )بتصرؼ( .56، ص مرجع سبق ذكرهعالء إبراىيـ العسالي،  2
 .56، ص نفسو مرجعال 3
 .64، القاىرة، ص 2001ربية، ، الطبعة األولى، مجموعة النيؿ العمبادئ السياحةماىر عبد الخالؽ السيسي،  4
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 في 1976اتجيت العديد مف الدوؿ لالىتماـ بسياحة المعاقيف، حيث نشأت في سنة  سياحة المعاقين: ثانيا:
الواليات المتحدة األمريكية جمعية تطوير سياحة المعاقيف، واعتبار المعاؽ سائحا عاديا يجب أف يحصؿ 

 1 مميوف فرد. 600عمى كؿ حقوقو مثمو مثؿ السائح العادي وخاصة وأف عدد المعاقيف تجاوز 
رت بسرعة، وتقـو وىي القوة الجديدة في عالـ السياحة وقد نمت وانتش سياحة المشاركة في الوقت: ثالثا:

  2 فمسفتيا عمى أساس ربط المكاف بالزمف الذي سيقضي فيو السائح إجازتو.
تسويؽ وترويج المنتجات والسمع مف خالؿ  وىو أحد الطرؽ لتسويؽ المقصد السياحيسياحة التسوق:  رابعا:

 3 السياح.الوطنية، حيث يقـو األفراد في بعض الدوؿ بعرض منتجاتيـ بأسعار منخفضة مف أجؿ جذب 
وىي قياـ األفراد باالنتقاؿ وزيارة المحميات البيئية النباتية والحيوانية مف أجؿ عمؿ السياحة البيئية:  خامسا:

دراسات حوليا واالطالع عمى األسرار البيئية، ويطمؽ عمييا أيضا السياحة الخضراء أو السياحة الصديقة 
 4 لطبيعية لمقالة والشريعة.لمبيئة، وفي الجزائر نجد جباؿ جيجؿ والمحميات ا

: وقد تبنتو وكالة الفضاء األمريكية وىذا النوع مف السياحة يكمؼ أمواال ىائمة ما السياحة الفضائية سادسا:
 5 يجعؿ عدد السياح معدوديف.

- I5-11- :6وىي ثالثة أنواع: سياحة حسب الجنسية 
ىؿ البمد حيث تعمؿ الشركات السياحية عمى وتتضمف جميع األجانب ما عدا مواطني أسياحة األجانب: أوال:

جذب السياح بتنظيـ برامج تتالءـ وأذواقيـ ورغباتيـ خاصة األماكف التاريخية والصحراوية والشاطئية. 
 وتختمؼ ىذه البرامج حسب الجنسيات واألسعار واألماكف.

يف لبمدىـ األصمي )األـ(، بعد وىي تتمثؿ في زيارة المغتربسياحة المقيمين خارج البمد )المغتربين(: ثانيا: 
 أف تركوه ألغراض مختمفة يتـ تنظيـ سفرات سياحية لزيارة أىميـ.

وىذا النوع مف السياحة ىو سياحة داخمية وقد ترضنا إليو سابقا حيث  سياحة مواطني البمد )الدولة(:ثالثا: 
 مدىـ نفسو.وغيرىا في بالخ يقـو المواطنوف بزيارة أماكف أثرية وتاريخية وحضارية...

                                                           
 )بتصرؼ( السابق، المرجع 1
 .80ص ،نفسوالمرجع 2 

 .78، صنفسو المرجع 3

 .24، ص 2014الطبعة األولى، األكاديميوف لمنشر والتوزيع، عماف، األردف،  ،اإلدارة السياحية الحديثةسمر رفقي الرحبي،  4
 .78، صسبق ذكرهمرجع ماىر عبد الخالؽ السيسي،  5
 . 65-64، ص سبق ذكرهمرجع ء إبراىيـ العسالي، عال 6
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- I5-11- وسنعرضيا حسب المخطط التوضيحي الموالي: السياحة حسب الفئة العمرية : 
 (: السياحة حسب الفئة العمرية05الشكل )

 

 

 

 

 

 

 مف اعداد الطالب.المصدر: 

 1 تضح لنا أنواع السياحة حسب الفئة العمرية، وسوؼ نشرحيا كالتالي:( ي05مف خالؿ الشكؿ رقـ )
وتتمثؿ في الرحالت التعميمية التي يقوـ بيا األطفاؿ بيدؼ اكتساب المعارؼ الطالئع: سياحة أوال: 

 والميارات وسموكات معينة، كرحالت الكشافة أو التعرؼ عمى الطبيعة وغيرىا مف األغراض.
العتماد ويمتاز ىذا النوع بالبحث عف الحياة االجتماعية واإلثارة واالختالط باآلخريف واسياحة الشباب: ثانيا: 

 عمى النفس وتكويف الصداقات.
وىو عبارة عف سياحة استرخاء ومتعة واليروب مف جو العمؿ الروتيني واإلرىاؽ  سياحة الناضجين:ثالثا: 

 مف العمؿ ويغمب عميو طابع الراحة واالستجماـ والترفيو.
ارؾ فييا شارىا وطوؿ مدتيا وىو أحد األنواع التقميدية والتي تمتاز بارتفاع أسع سياحة المتقاعدين: رابعا:

 2.كبار السف

- I6-  :اآلثار اإليجابية والسمبية لمسياحة 
 ىو سمبي كما يمي: ينتج عف السياحة مجموعة مف اآلثار منيا ما ىو إيجابي ومنيا ما

 
 

                                                           
 (بتصرؼ) .57ص ، السابق المرجع 1
 .93ص ،نفسهالمرجع  2

 الفئة العمريةمعيار السياحة حسب 

 سياحة الطالئع

 سنة 41-7من 

 

 الشباب سياحة

 سنة 51-41من 

 الناضجين سياحة

 سنة 11-51من 

 المتقاعدين سياحة

 فوق فما -11من 
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- I6- 1- 1 وتتمثؿ في:: لمسياحة آلثار اإليجابيةا  
  ب ومجتمعات الدوؿ السياحية.السياحة وسيمة اجتماعية لتنمية الثقافات بيف الشعو 
  تعتبر السياحة وسيمة التقاء الشعوب مع بعضيا البعض، إذ توفر االحتكاؾ المباشر بيف ىذه

 الشعوب وبالتالي انفتاح الشعوب عمى العالـ.
 .قامة المطارات والموانئ وشؽ الطرقات  تعمؿ السياحة عمى تطوير وسائؿ النقؿ والمواصالت وا 
  فع مف المداخيؿ المحققة مف الضرائب.تؤدي السياحة إلى الر 
 .تساعد السياحة عمى ترقية الصناعات التقميدية والتراث الثقافي 
 .الحفاظ عمى اآلثار التاريخية وترقيتيا  

- I6- 1- 2يمي:  ويمكف أف نذكر منيا ما: لمسياحة اآلثار السمبية 
  التقاليد لممجتمعات الغربية قد تؤدي السياحة إلى حدوث خمؿ اجتماعي مف خالؿ تأثير العادات و

 عمى الدوؿ التي تتميز أسرىا بالمحافظة.
 عادة ما يحدث تمايز األفكار واالتجاىات والمعارؼ والمغة وغياب التفاىـ. 
  تعمؿ السياحة عمى زيادة أسعار السمع والخدمات مف خالؿ زيادة طمب السياح عمى المنتجات

 تفاع أسعار العقارات.المحمية لمبمد المضيؼ كما يؤدي ذلؾ إلى ار 
 .في كثير مف األحياف تؤدي السياحة إلى ترؾ آثار سمبية عمى البيئة 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .28، ص2001، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، األردف، مبادئ السياحةنعيـ الطاىر، سراب إلياس،  1
 .89ص، مرجع سبق ذكرهدعيس، يسرى  2
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II-  الجغرافيا حولأساسيات: 
وأكثر تغيرا وتطورا عمى مر العصور.  يعد عمـ الجغرافيا أحد أىـ وأقدـ العموـ التي عرفتيا البشرية، 

آلخر الكتشاؼ بيئتو والتعرؼ عمى طبيعتيا ومسالكيا،  فقد اعتاد اإلنساف منذ ظيوره عمى التنقؿ مف مكاف
شباع غريزتو في  وتحديد إمكاناتيا الطبيعية واالقتصادية التي يمكف االستفادة منيا لسد احتياجاتو األساسية، وا 
حب االستطالع والمعرفة، فارتبطت حياة اإلنساف بدراسة المكاف  كما ارتبط تطور تاريخ وفكر وحضارة 

ري بتطور عمـ الجغرافيا في معناه وأغراضو وأساليبو البحثية وأدواتو العممية ومياديف دراستو، وقد الجنس البش
تطرقنا في ىذا المبحث إلى تعريؼ عمـ الجغرافيا، وأقسامو األساسية وعالقتيا بالعمـو األخرى وتطور الفكر 

ـ الجغرافيا، وفيما يمي تفصيؿ ليذه الجغرافي عبر العصور، واالتجاىات الحديثة لعمـ الجغرافيا وأىداؼ عم
 العناصر.

II-1- :مفهىم الجغرافيا 
"إن الجغرافيا ىي العمم الرفيع الذي يدرس منذ ثمانية عشر قرنا عرؼ "بطميموس" الجغرافيا فقاؿ: 

وقد أخص تعريؼ بطميموس بدراسة وفيـ المشاكؿ األرضية واألغمفة ، 1األرض كجزء من الكون" 
والتضاريس عمى سطح األرض،  النباتات، الحيوانات ،، والجوية( وغالؼ األرض الترابي)الصخرية، المائية

أشكاؿ السطح ووصؼ شكؿ األرض وفيميا بعمؽ ومتابعة التغيرات المناخية وكؿ ما يتدخؿ بو العنصر 
 البشري.

مة مركبة واحدة مف أقدـ العمـو المعروفة عمى سطح األرض، وىي كم " Geography" إف كممة الجغرافية 
وتعني وصؼ، بمعنى "وصؼ األرض"، فيو عمـ يتخصص  " Graphy" بمعنى األرض،  " Geo" مف: 

بدراسة كؿ ما ىو متعمؽ بالكرة األرضية وتكوينيا وما يحدث عمى سطحيا، وأوؿ مف استخدـ مصطمح 
وجوده عمى سطح  الجغرافيا ىو العالـ اإلغريقي " إيراتوستيف" وقد نشأ الفكر الجغرافي مع اإلنساف منذ

 2 األرض وذلؾ بدافع الفضوؿ لمتعرؼ عمى ما يحيط بو مف معالـ) جباؿ، ىضاب، غابات، أنيار وغيرىا(.
"عمم شمولي تركيبي تحميمي تمزج بين العموم االجتماعية والعموم والفكرة الرئيسية في الجغرافيا أنيا 

الجغرافيا تشكل صمة الوصول بين الظاىرات الطبيعية وتيتم باإلنسان في المقام األول ويرى البعض أن 

                                                           
، الطبعة األولى، جامعة عيف شمس، دار الوفاء، اإلسكندرية، الجغرافيا السياحيةطابع عبد المطيؼ طو،  محمد عبد الفتاح أحمد، 1

 .9، ص 2007مصر، 
 .31-31ص ،2017، دار الراية لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، عمم الجغرافيا والبيئةحمدي أحمد حامد،  2
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، فالجغرافيا ىي العمـ الذي يضـ بيف ثناياه الظاىرات المختمفة سواء كانت 1الطبيعية والظاىرات البشرية" 
طبيعية أو بشرية، فمجاؿ دراسة الجغرافيا ىو األرض أو الظواىر الطبيعية وبفضؿ جيود اإلنساف يمكف أف 

فكال الجانبييف متصؿ آلخر، متأثر بو، ألف النشاط البشري ال يمكف دراستو تتحوؿ إلى ظواىر بشرية، 
 منفصال عف البيئة الطبيعية المحيطة باإلنساف.

وعميو يمكف تعريؼ الجغرافيا بأنيا العمـ الذي ييتـ بدراسة سطح األرض وما عميو مف كائنات حية 
لجغرافية المؤثرة عميو، والعالقة المتبادلة بيف طبيعة كاإلنساف والحيواف والنبات، توزيعيا الجغرافي والعوامؿ ا

 سطح األرض والكائنات الحية المختمفة.

II-2- مراحل تطور الجغرافيا: 
إف الجغرافيا باعتبارىا وصؼ لألرض ومظاىرىا عمى أساس المالحظة والمشاىدة تعد أقدـ العمـو 

 غيرات كثيرة في ىذه المراحؿ وىي:جميعا، وقد مرت خالؿ تطورىا بعدة مراحؿ أساسية وتعرضت لت
II-2-1-  :إف بداية تطور الفكر الجغرافي ارتبط بمحاولة اإلنساف إدراؾ وفيـ مرحمة العصور القديمة

الظواىر المحيطة بو مف أجؿ التكيؼ معيا لمحصوؿ عمى غذاء ومسكف إلقامتو، حيث بدأ الفكر الجغرافي 
، وقد كاف لمحضارات القديمة عمى اختالفيا أثر في نمو وتطور في التطور لمعرفة المواسـ والفصوؿ األربعة

الفكر والمعرفة عف الكوف واألرض شكميا وأبعادىا وثرواتيا وسكانيا،" فإف البابمييف واألشورييف والفينيقييف 
أظيروا اىتماما كبيرا بالعموـ الجغرافية بما في ذلؾ عمـ الفمؾ" واعتقد المصريوف أف العالـ عمى شكؿ 

تطيؿ، واعتقد البابميوف أف السماء التي تحيط بنا تسيطر عمييا قوة خفية خمؼ البحر، ثـ بدأت فكرة كروية مس
األرض والتي نشأت كفكرة فمسفية تحتاج إلى الدليؿ والبرىاف، واىتـ اليونانيوف بالكوف واألرض، وبرز العديد 

كميا وحجميا وعالقتيا بالكواكب أمثاؿ مف الفالسفة الذيف كاف ليـ آراء جغرافية حوؿ طبيعة األرض وش
طاليس، وىيرودوت، وأفالطوف، وأرسطو، وأراتوستيف وغيرىـ مف العمماء والفالسفة اليونانييف الذيف كاف ليـ 

 2.دور كبير في تطور الفكر الجغرافي القديـ

لمحيطة وفي العيد الروماني ازدادت المعرفة الجغرافية، وتوفرت معمومات جغرافية عف المناطؽ ا
فوصفوا العالـ بما تحتويو مف كواكب  بالبحر المتوسط، واشتير عدد مف المفكريف الرومانييف كبطميموس،

                                                           

 14ص ، السابقالمرجع 1 
 .14ص ،نفسو المرجع 2
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ونجوـ ورسموا خرائط وقسموا المناخ ودرسوا البحار والمحيطات، وحاولوا تفسير الحركات األرضية كالزالزؿ 
 والبراكيف.

II-2-2- :ـ، وقد تعرضت الجغرافيا 1453إلى  476يف عامي وتمتد ىذه الفترة ب مرحمة العصور الوسطى
كغيرىا مف العموـ إلى تراجع كبير في أوروبا، ولكف لحسف الحظ حافظ العمماء العرب في ىذه الفترة عمى 
المعرفة الجغرافية، حيث أف العرب قاموا بترجمة ىذه المعارؼ وتطويرىا، ومف أبرز المستفيديف العرب، ابف 

يكتؼ العرب بالترجمة بؿ أضافوا إلييا الكثير مف المؤلفات والمعمومات، ومف أىـ سينا، وابف رشد، ولـ 
كتاباتيـ: الجغرافيا الوصفية، الجغرافيا النظرية، ورسـ الخرائط، ومف أبرز الجغرافييف العرب: الخوارزمي، 

مف الجغرافييف واليعقوبي، وابف حوقؿ، والمسعودي، وابف خمدوف والرحالة ابف بطوطة، وابف جبير وغيرىـ 
 1.المسمميف الذيف أثروا الفكر الجغرافي الذي استفادت منو الحضارات الالحقة

II-2-3- :ـ إلى وقتنا الحاضر، فقد انكفأت 1453وىذه المرحمة ممتدة مف سنة  مرحمة العصور الحديثة
ية بشكؿ كبير نتيجة الجغرافيا وتراجعت كغيرىا مف العموـ عند العرب، ففي ىذا العصر نمت المعرفة الجغراف

الكشوؼ الجغرافية المتعددة األىداؼ، وسيولة االتصاؿ بيف سكاف األرض، واىتمت جمعيات الجغرافيا التي 
تأسست في أوروبا ألىداؼ مختمفة، وكذلؾ المدارس والجامعات بالجغرافيا وتدرسييا، وقد نتج عف ىذه 

ألىداؼ واالتجاىات تمخض عنيا تطور ونمو الفكر الجمعيات والمؤسسات التعميمية مدارس جغرافية مختمفة ا
وغيرىـ مف الخ. لفرد، وكارؿ ريتر...أو  الجغرافي، وبروز عدد مف الفالسفة والعمماء الجغرافييف أمثاؿ ىنتر

 2الفالسفة والعمماء الجغرافييف الذيف ساىموا في تطور الفكر الجغرافي الحديث.
II-3- ااالتجاىات الحديثة في عمم الجغرافي: 

بعدما تعرفنا عمى تطور الفكر الجغرافي وعمـ الجغرافيا عبر العصور سنتطرؽ اآلف إلى االتجاىات 
 3الحديثة التي شيدىا عمـ الجغرافيا خالؿ القرف العشريف وأبرزىا: 

 :ويمثؿ ىذا االتجاه في جمع المعمومات والحقائؽ والمالحظات التي سجميا الرحالة  االتجاه الموسوعي
ف عف الظاىرات الطبيعية والبشرية في البيئة، وكاف يغمب عميو الوصؼ لمظاىرة الجغرافية مع والمكتشفو 

 السرد والشرح والتفسير، ولـ يكف ىذا االتجاه لما كانت الجغرافيا الحديثة.

                                                           
 (بتصرؼ) .15ص ،السابق عالمرج 1
 .16، 15 ص ص ،نفسوالمرجع 2 
 .34، ص مرجع سبق ذكرهآمنة أبو حجر،  3
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  :دخمت الجغرافيا ميداف التعميـ كيمزة وصؿ بيف العموـ الطبيعية والعموـ اإلنسانية، وقد االتجاه التعميمي
 أدخمت الجغرافيا كمادة تعميمية في أوروبا في أوائؿ القرف العشريف بدءا بفرنسا، ألمانيا، وانجمترا.

 :بدأ االتجاه االستعماري في الدراسة الجغرافية منذ سبعينات القرف التاسع عشر،  االتجاه االستعماري
يا نقمت جامعات إفريقية تابعة واستمر طواؿ المائة سنة األخيرة، ونتيجة االستعمارات األوروبية إلفريق

 ألوروبا، ونقؿ معيا جغرافيوف أوروبيوف، تحولت إلى جامعات إفريقية مستقمة تقوـ بدراسة جغرافية محمية.
 :ظير ىذا االتجاه عمى أعقاب الحرب العالمية األولى، نتيجة إعادة تخطيط الخريطة  االتجاه السياسي

ييـ حوؿ الحدود السياسية الجديدة، وبالتالي االىتماـ بالجغرافيا السياسية ألوروبا، فأدلى الجغرافيوف برأ
 السياسية.

 :ف كاف الجغرافيوف قد 20ظير ىذا االتجاه خالؿ السنوات األولى مف القرف  االتجاه نحو التعميم ، وا 
اده: اىتموا قبؿ ذلؾ بالتعريفات العالمية لبعض الظاىرات الجغرافية مثؿ: أنماط المناخ والنبات، ومف رو 

 1.ىربتسف، ماكندر
 :تبمور ىذا االتجاه بعد  انتياء الحرب العالمية الثانية، وال يزاؿ سائدا إلى اآلف،  االتجاه نحو التخصص

فاكتشاؼ القارات وضخامة المعرفة الجغرافية واتساعيا، أصبح مف العسير عمى الجغرافييف اإللماـ بيا 
جديدة مف العموـ كعمـ المعادف وعمـ التربة وعمـ واستيعابيا، أدى ذلؾ إلى التخصص وظيور فروع 

  .النبات وعمـ االقتصاد واالجتماع...وغيرىا
  :وىو أحدث اتجاه، يسعى الجغرافيوف إلى تحقيؽ ىدؼ نفعي مف خالؿ الجغرافيا، وقد االتجاه التطبيقي

 Dudlystamp".2" اعتمد عمى مبدأ التخطيط مف رواده الجغرافي البريطاني ديدليستامب
II-4- قسام عمم الجغرافياأ: 

لؾ يمكف تقسيميا ذعمييا مف ظواىر طبيعية وبشرية وعمى ضوء  تيتـ الجغرافيا بدراسة األرض وما
 :الى نوعيف ىما

II-4-1- تسمى  وغالبا ما، تعتبر الجغرافيا البشرية أحد الفرعيف الرئيسييف لعمـ الجغرافيا :الجغرافيا البشرية
 امتدادف ىي دراسة مختمؼ األوجو الثقافية التي بالطبع وجدت عمى إذلجغرافيا البشرية فا ،الجغرافيا الثقافية

                                                           
 .34، صالسابق المرجع 1
 .35، 34 :ص ص ،نفسوالمرجع  2
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لؾ عممية انتقاؿ السائح ذ دوبع ،1المسافات )الفضاءات( التي وجدت فيياو  بقاع العالـ وعممية ربطيا بالمكاف
 المكونات، غة والديفمرية الجو الثقافية التي درست مف قبؿ الجغرافيا البشو ومف أىـ األ ،ه المناطؽذلى مثؿ ىإ

لماذا وكيؼ يقوـ الناس بفعؿ  الموسيقى وأوجو ثقافية أخرىو الفف ، االقتصادية والسياسية المختمفة )األسس(
 2.ما في المناطؽ التي يعيشوف بيا

إذف ىذا الفرع ييتـ بنشاطات اإلنساف وتفاعمو مع بيئتو كالزراعة، الصناعة، التجارة، واألنشطة التي  
 وليا.يزا
II-4-2- :وبمعنى آخر تعرؼ بعمـو األرض التقميدية وىي تبحث في التضاريس وما  الجغرافيا الطبيعية

يجري مف عمميات عمى سطح األرض ومناخ كوكب األرض، باإلضافة إلى النشاطات المختمفة في المجاالت 
 3.الغالؼ الصخرياألربعة لكوكب األرض وىي: الغالؼ الجوي، المحيط المائي، المحيط الحيوي، 

بمعنى أف الجغرافيا الطبيعية تدرس ما يحدث عمى سطح األرض مف ظواىر طبيعية فطرية كالمناخ 
 وغيرىا مف الظواىر. الخ.التضاريس، اليضاب، المياه، الغطاء النباتي، التربية، الصخور...

II-5- التي تدرس عالقة اإلنساف  بعد اطالعنا عمى ماىية عمـ الجغرافيا وأقساميا :أىداف عمم الجغرافيا
 4 ببيئتو وتفاعمو معيا ألنشطتو المختمفة، إذ ينبغي أف نتوجو إلى تحديد أىداؼ تعميـ الجغرافيا فيما يمي:

 .تطوير معرفة األماكف ومواقعيا واستيعابيا 
 .معرفة البيانات الطبيعية والبشرية واستيعاب توزيعيا المكاني 
 بيانات.استيعاب العمميات المؤثرة عمى ال 
 العالقة بيف المجاميع البشرية مف جية وبيف البيانات عمى سطح األرض مف جية أخرى  توضيح

 وتنظيميا المكاني.
 .تطوير استيعاب مختمؼ المجتمعات والحضارات 
  معرفة سمسمة مف التقنيات وتطوير الخبرة فييا لمممارسة الدراسة واعمؿ الميداني والبحثي ورسـ

 عالجة البيانات لتساعد في فيـ البيئة. الخرائط وقراءتيا وم

                                                           
 .46، ص2011االردف  ،عماف، ط.الوراؽ لمنشر والتوزيع د ، الجغرافيا السياحية مابين النظرية والتطبيق ،أسامة صبحي الفاعوري 1
 .47، صنفسو المرجع 2
 .48، صنفسوالمرجع 3 

 .38، ص2015، المكتب العربي لممعارؼ، د.ط، القاىرة، مصر، مقدمة في الجغرافيا البشرية المعاصرةأحمد موسى خميؿ،  4
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 .اإلحساس بالبيئة واستيعابيا 
 العالقة بيف القرارات التي يتخذىا األفراد ومواقعيا )المكانية واالشتقاقية(، والقيـ التي يعتنقيا  ربط

 األفراد عف البيئة.
 لفرص المتوفرة أماـ اإلنساف لمعيش والعمؿ.توضيح االتبايف المكاني لالتعريؼ ب 

إف الجغرافيا ىمزة وصؿ بيف الظواىر الطبيعية والبشرية والعالقة القائمة بينيما، فالجغرافيا إحدى 
العموـ االجتماعية التي تربط بيف اإلنساف والبيئة مف أقدـ العصور إلى وقتنا الحاضر، فيي لـ تعد مجرد 

ا يجمع بيف نتائج العمـو وصؼ لممعالـ أو ثبت معمومات عف األقاليـ بؿ أصبحت نظاما معرفيا مركب
الطبيعية واالجتماعية في قاعدة معمومات واسعة مف البيانات التي تستخدـ في دراسة العالقات القائمة بيف 
مختمؼ الظواىر الطبيعية والبشرية، ستوصؿ إلى حقائؽ وقواعد وقوانيف عف تنظيـ اإلنساف لممكاف، 

 ت.والستخداـ تمؾ البيانات والقوانيف في حؿ المشكال
II-6- طبيعة العالقة بين الجغرافيا والسياحة:  

إف عمـ الجغرافيا يسعى إلى زيادة معرفة اإلنساف ببيئتو، لتزداد قدرتو عمى استغالؿ مواردىا في 
 وارد طبيعية وأخرى بشرية لجذب السياح إلييا لقضاء عطميـ.مأغراض مختمفة، أما السياحة فتستثمر 
فية ألي بيئة ىو حصر الموارد االقتصادية المتاحة وتقييميا، فسطح إف مف أىداؼ الدراسات الجغرا

األرض وباطنو وما يحيط بو مف غالؼ غازي يحوي الكثير مف موارد الثروة التي ييتـ بيا الجغرافي ويسعى 
ييف إذ أف ظيور السياحة األولى وكما قمنا سابقا يعود لمجغراف 1إلى تحديد إمكانية استثمارىا لصالح المجتمع، 

األلماف والفرنسييف في أواخر القرف التاسع عشر وأوائؿ القرف العشريف، فالحاجة لمعرفة خصائص المكاف 
جراء عمميات  السياحي الذي يتواجد عميو اإلنساف بيدؼ استغاللو والتوسع في االمتداد الثقافي والحضاري وا 

ة، فإظيار الخصائص المكانية مف حيث التبادؿ السياحي والتجاري أسيمت في تغيير مظاىر جغرافية متعدد
( الخالمالمح والتوزيع عمى سطح األرض )المناخ، التنوع الحيوي، السواحؿ، الجزر، التضاريس، البحيرات...

أي دراسة الظاىر الطبيعية عمى سطح األرض وكذلؾ دراسة الظواىر البشرية مف حيث عدد السياح وحجـ 
وغير ذلؾ مف الظواىر البشرية التي يمكف أف تستثمر لتمبية الطمب اإلنفاؽ، وأثر ذلؾ عمى الدخؿ القومي 

 2السياحي.

                                                           
 .39، ص مرجع سبق ذكرهآمنة أبو حجر،   1

2
 .30، ص مرجع سبق ذكرهإبراىيـ خميؿ بظاظو،   
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إف استخداـ األرض مف الدراسات الجغرافية اليامة وخاصة في مجالي الجغرافيا االقتصادية وجغرافية 
 العمراف، حيث اىتـ ىذه األخيرة بعمميات المسح الشامؿ لكؿ ما ىو قائـ عمى سطح األرض مف ظاىرة ثابتة
سواء كانت متغيرة )حركة السياح( أو ثابتة )المواقع السياحية( والتي تيدؼ إلى تحديد أنماط استخداـ األرض 

 وما يطرأ عمييا مف تغيرات وتدوينيا عمى الخرائط.
كما أف التخطيط لتنمية الموارد واإلمكانات بصورة تتفؽ واحتياجات اإلنساف مع الحفاظ عمى مالمح 

 جميمة...وىذه تمثؿ نقطة ىامة تمتقي عندىا الجغرافيا بالسياحة.البيئة الطبيعية ال
إف النشاط االقتصادي يعالج إنتاج وتوزيع واستيالؾ الموارد المتاحة في األقاليـ، فالشواطئ الجميمة والمناخ 

إذا اؿ السياح يعد نشاطا، فبالمعتدؿ يشكؿ موردا. واستغالؿ ىذا المورد مف خالؿ تجييزه بالمنتجعات الستق
استغمينا الثروات النباتية والحيوانية إلقميـ معيف والتي تعد موردا مف خالؿ إعداد المنتزىات والمحميات 
الطبيعية والنوادي الرياضية، فإف ذلؾ يعتبر نشاطا اقتصاديا، مع ضرورة االستغالؿ العقالني ليذه الموارد 

خالؿ تحديد عدد الزوار، وفترات الزيارة، التي تجذب السياح وىذا يتطمب أساسا التخطيط السياحي، مف 
اف والخدمات والتجييزات المتوفرة مف خدمة ػػػػييز المكػػػػػػع تجػػػػػمحيط وعناصره حتى يستطيػػػػػػػوعالقة الزوار بال

 السياح عمى أكمؿ وجو.
اىر وتصبح العالقة واضحة أكثر بيف الجغرافيا والسياحة مف خالؿ تأثير عامؿ المسافة عمى الظو 

المختمفة لسطح األرض )الجغرافيا عمـ المسافات( حيث أصبح موضوع تفسير العالقة بيف مناطؽ االستيطاف 
البشري ومناطؽ القصد السياحي )توضيح العالقة بيف عامؿ المسافة المقطوعة وشدة الجذب السياحي 

س مف الشؾ بأف الوقت الذي لمنطقة القصد( مف األمور األساسية التي تيتـ بيا الجغرافية السياحية، ولي
تستغرقو الرحمة بيف اإلقميميف يؤثر عمى عامؿ التكمفة، وتأثير ذلؾ في تحديد الجنسيات الوافدة مف حيث الكـ 
والكيؼ، إذ أف االستغالؿ األمثؿ لمموارد البيئية الطبيعية والبشرية واالقتصادية والثقافية وتطويرىا وتنظيميا، 

بالتالي الرفع مف الخدمات السياحية المرتبطة بالفنادؽ والمطاعف وأماكف يعمؿ عمى الجذب السياحي و 
 1الترفيو، األمر الذي دفع الكثير مف الدوؿ إلى االىتماـ بالسياحة كحؿ لمشكالتيا االقتصادية.

 
 

 
                                                           

 .40، ص ص كرهمرجع سبق ذآمنة أبو حجر،   1
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III - وحقوليا الجغرافيا السياحية: 
يقىم عليه علن الجغرافيب،  بعدهب تطرقٌب الً السيبحة وأهن هفبهيوهب، وتطرقٌب الً االسس التي

  ًأتي اآلى الً الجغرافيب السيبحية.

III – 1- تعريف الجغرافيا السياحية:  

أبدى الجغرافيوف اىتماما كبيرا بالسياحة منذ بداية القرف العشريف، واعتبروىا ظاىرة بشرية يمارس فييا 
ة في حيز جغرافي محدد بغرض قضاء اإلنساف نشاطاتو ويستغؿ المقومات الطبيعية والغير طبيعية المتوفر 

وقت الفراغ مف ناحية، ولتنمية مورد اقتصادي يدعـ الدخؿ القومي مف ناحية أخرى، ودراستيا مف قبؿ 
"الجغرافيا السياحية"، إذ تعددت مناىج الدراسة في الجغرافيا السياحية والتي تتراوح  ػػػػالجغرافييف أبرز تسميتيا ب
والتطبيقية" مف جية، وتعدد الصالت الوثيقة بيف فروع الجغرافيا المتعددة مف جية  بيف "األصولية واإلقميمية

"ىو العمم الذي ييتم بدراسة وتغيير حركة أخرى، ومف ىذا المنطمؽ عرفت الجغرافيا السياحية كما يمي 
لمتوفر الناس وتنقميم )غير المياجرين( وعالقتيم مع بيئة مكان القصد السياحي والنظام االيكولوجي ا

  1فييا، وتحميل التباين في شدة الجذب السياحي ليذه البيئات" 

"العمم الذي ييتم بدراسة بعدين أساسيين ىما: نقاط االنطالق )أماكن انطالق كما عرفت أيضا أنيا: 
السياح(، وتحميل ىذه األماكن مقارنة مع دراسة وتحميل نقاط الوصول )جيات القصد السياحي( وتحديد 

جذبيا السياحي، وتبيان درجة االختالف بين ىذين البعدين والتي بالنتيجة تفسر لنا أسباب القيام  إمكانيات
 2بالرحالت التي تتصف بقربيا مرة وبعدىا مرة أخرى" 

"العمم الذي يتناول دراسة وتحميل العالقات المكانية المتبادلة في أماكن العرض وعرفت أيضا بأنيا: 
ير السياحة عمى المجتمعات المحمية وبيئات المواقع السياحية، وما ينتج عنيا والطمب السياحي ومدى تأث

 3من تأثيرات في المجاالت البيئية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية" 

                                                           
1
، الطبعة األولى، دار مكتبة حامد لمنشر الجغرافيا السياحية في القرن الحادي والعشروننبيؿ زعؿ حوامده، موفؽ عدناف الحميري،   

 .45والتوزيع، عماف، األردف، ص 
 .46، ص نفسوالمرجع   2
 .12، ص 2014مية، عماف، األردف، ، الطبعة األولى، دار اليازوري العمالجغرافيا السياحيةفؤاد بف غضباف،   3
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مف خالؿ ىذه التعاريؼ يتضح أف الجغرافيا السياحية عمـ ييتـ بدارسة العالقة التفاعمية بيف السائح 
د عمى ىذا العمـ أف يدرس جغرافية المناطؽ المختمفة في العالـ، ودوافع وحاجات والوجية السياحية، فال ب

المسافر، فالسياحة تؤثر عمى المجتمع المحمي وعمى بيئات المواقع السياحية في مختمؼ المجاالت البيئية 
السائحيف مف واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وترتبط دراستيا بعناصر طبيعية وأخرى بشرية التي تجذب 
 مختمؼ أنحاء العالـ، وسنحاوؿ تقديـ تمخيص عاـ لمجغرافيا السياحية مف خالؿ الشكؿ التالي: 

 (: تعريف الجغرافيا السياحية06الشكل )

 

 

 

 

 

  

 .24، ص 2008، الطبعة األولى، الوراؽ لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، الجغرافيا والمعالم السياحيةإبراىيـ خميؿ بظاظو، المصدر: 

وما تعرضنا إليو سابقا في دراستنا أف مصطمح الجغرافيا مركب مف  ( 06رقـ ) مف خالؿ الشكؿ
وتعني الوصؼ، بمعنى عمـ وصؼ األرض، ودراسة السياحة " Draphie"وتعني األرض، و  "Geo"كممتيف 

تيا البيئية الثابتة، مف قبؿ الجغرافييف ترتبط أساسا بمواقع السياحة ومناطؽ الترويج والمنتجعات وتشكيال
وبحركة السياح داخؿ وخارج حدود البمد )إقميميا أو محميا أو عالميا(، فال بد مف مالحظة ووصؼ المقومات 
الطبيعية الموجودة في الوجية السياحية كالتضاريس، المناخ، الجباؿ، السيوؿ...، ومف ثـ تحميؿ وتفسير 

(، وتحديد وجياتيـ السياحية لتذوؽ جماؿ المشاىد الخلديف...وتعميؿ حركة السياح )مف حيث الجنس، المغة، ا
 الطبيعية واالستمتاع بيا )مقومات بشرية(.

 إف الجغرافيا السياحية تقوـ عمى دراسة بعديف أساسيف يوضحيما الشكؿ التالي: 

 

 

 تناول الجغرافيا السياحية

دراسة عالقة السياح بالبيئة وأساليب 
 تفاعلهم معها 

 

دراسة الحركة السياحية العالمية واإلقليمية والمحلية 
 والقوانين المتحكمة فيها

لتوزيع األمثل للمواقع والمنشآت السياحية بناء على العناصر الطبيعية والبشرية باالعتماد على دراسة ا
 المشاهدة والوصف في مرحلة أولى ثم التحليل والتعليل بعد ذلك
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 (: أبعاد الجغرافيا السياحية07الشكل )

 

 

 

 

 

 .24، ص 2008، الطبعة األولى، الوراؽ لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، والمعالم السياحيةالجغرافيا إبراىيـ خميؿ بظاظو، المصدر: 

حة يدرس العالقة الحتمية بيف أعاله يتضح أف البعد األوؿ لمفيوـ السيا (07رقـ ) مف خالؿ الشكؿ
السائح أو الزائر ومكاف القصد السياحي، ودراستيا دراسة مثمى مف حيث المقومات الطبيعية والبشرية والتي 
تختمؼ مف إقميـ آلخر، أما البعد الثاني فيدرس التبايف واالختالؼ اإلقميمي المكاني لمظواىر الطبيعية 

طمب السياحي، فعمى العامميف في القطاع السياحي فيـ جغرافية منطقة والبشرية الخاصة بمواقع الجذب أو ال
أو مناطؽ في العالـ ومعرفة دوافع السياح، ولـ اختار زيارة تمؾ المناطؽ دوف أخرى، ىذا ما يتيح الرؤيا 

 لمعرفة ما توفره تمؾ المقاصد السياحية مف عناصر جذب.

III-2- التطور التاريخي لمجغرافيا السياحية: 

تبط السياحة ارتباطا وثيقا بالجغرافيا، إذ تشكؿ الجغرافيا ركيزة ميمة ومؤثرة في تنمية المناطؽ تر 
السياحية وقد مرت جغرافية السياحة بمفيوميا ومادتيا وطرؽ البحث والتحميؿ فييا بتطور تاريخي يعود إلى 

 بدايات القرف التاسع عشر.

وقد رأى أنو مف شتراندر ـ مف قبؿ 1905رة في عاـ إف استخداـ  مصطمح الجغرافيا السياحية ألوؿ م
وظائؼ ىذا الفرع مف فروع العموـ أثر عمى العوامؿ الطبيعية والبشرية في أسباب تطور وتبمور السياحة، 

 وكذلؾ تمثيؿ المناطؽ السياحية في خرائط موضوعية.

يفة االستيالؾ ـ وسائؿ البحث في جغرافية السياحة فانطمؽ مف وظ1917طور شتراندر في عاـ 
)عامؿ الطمب( في السياحة، فإنو يصؼ أثرىا عمى االقتصاد الوطني في تشغيؿ األيدي العاممة، وفي ميزاف 
المدفوعات وأثرىا في كؿ قطاع االقتصاد، الزراعة، الصناعة، الخدمات ذلؾ أف تقديـ المنتج السياحي يتطمب 

 يركز مفهوم الجغرافيا السياحية على دراسة بعدين

 :البعد األول

يشمل دراسة نقاط انطالق السياح ودراسة هذه 
 دراسة وافية األماكن

 :البعد الثاني

يشمل دراسة نقاط الوصول إلى مواقع الجذب 
 السياحي
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د ركزت في أجزاء أخرى مف دراستو عمى العرض تشابؾ المجاالت االقتصادية، الصناعية، الزراعية، وق
 السياحي )المأوى والمأكؿ( ووسائؿ المواصالت والدعاية السياحية واالىتماـ العاـ بالسياحة.

ـ طريقة أخرى في البحث حيث ربط بيف عناصر التحميؿ وأدخؿ مسألتيف في 1919شبوتز وقد طور 
البشرية،  والتأثير المتبادؿ بيف السياحة والعوامؿ الجغرافية البحث في جغرافية السياحة، األولى إظيار العالقة

والمسألة الثانية أكد شبوتز عمى دور السياحة كجزء مف صورة الطبيعة وكعامؿ مؤثر في تطور المظاىر 
 الحضارية.

فاألىرامات واآلثار الفرعونية واألطالؿ الشييرة، والقالع والكنائس والمعابد والمساجد والمسارح ذات 
الطراز المعماري الفريد كميا ستجذب السياح، وتعتبر مواقع سياحية أثرية حضارية ليا دورىا الفعاؿ في تطور 
صناعة السياحة واألسس الجغرافية، إذ يعتبر أف اليدؼ مف المالحظات واالستعراضات الجغرافية ىو تكويف 

 "فيغنر"تالفات المكانية...ومف ثـ استنبط فكرة عف األماكف والمواقع السياحية في العالـ، والتعرؼ عمى االخ
عدة أنواع مف السياحة المختمفة، مف خالؿ الحاجات االجتماعية األساسية، وبذلؾ طور نظـ الدوافع 

 السياحية.

فقد عمدت الكثير مف الدوؿ النامية إلى االىتماـ بالسياحة وتمبية متطمبات السياحة مف توفير خدمات 
دوافعيـ في السفر مف أجؿ الجذب السياحي ورغبة منيا في دعـ اقتصادىا وتسييالت بحسب رغباتيـ و 

 والحصوؿ عمى العممة الصعبة.

إف الدراسات الحديثة اعتبرت جغرافية السياحة فرعا مف فروع عمـ جغرافية المواصالت العامة...وليذا 
 "كول"ذا الشرح يتفؽ مع رأي السبب ىو يفيـ جغرافية السياحة عمى أنيا جغرافية المواقع السياحية، وىو بي

أف دراسة جغرافية العمراف تقوـ عمى نشوء المواقع عمى ـ  1907 ىيسرت"و" 1902"ىتنر" ـ و1941
السياحية وتطور وظيفتيا )والمقصود بجغرافية العمراف دراسة العالقات المتبادلة بيف اإلنساف وبيئتو 

 وانعكاساتيا عمى نمط الحياة السائدة(.

ـ في دراساتو عف السياحة في بعض المناطؽ 1939" عاـ بوسرؽ البحث التي اتبعيا "ولقد شكمت طر 
الجبمية  قواعد لمبحث في جغرافية السياحة، حيث درس السياحة مف الصورة الظاىرية الطبيعية. وقد عرفت 
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روتيني السياحة كظاىرة طبيعية مف ظواىر العمر الحديث تستغؿ فييا الطبيعة لالستجماـ وتغيير الجو ال
 1(.الخباستغالؿ المقومات الطبيعية )جباؿ، أنيار، تضاريس، نباتات، حيوانات...

تعالج الترويج "ماكموراي" ـ دراسة لمباحث 1930فقد ظير في دورية اتحاد الجغرافييف األمريكييف عاـ 
لروكي عمى دراسة مراكز السياحة في نطاؽ مرتفعات ا"جوني" كنمط مف أنماط استخداـ األرض، وركز 

 ـ، واتجو الجغرافيوف إلى التركيز عمى الجانب االقتصادي لمسياحة.1933داخؿ الحدود الكندية عاـ 

عف مورفولوجية المنتجعات الداخمية "جيمبرت" أما اإلسيامات البريطانية المبكرة فتمثمت في أبحاث 
ـ، Roe 1933ـ ( فضال عف صناعة السفر واإلجازات لدى كؿ مف 1949 –ـ 1939والخارجية )

 ـ.Pimlott 1981ـ، Norval 1947و ـ،Dgilivie 1936و

فالدراسات البريطانية التي تندرج تحت مجاؿ جغرافية السياحة ركزت عمى دراسة موروفولوجية 
 المنتجعات السياحية وأثرىا عمى تركز الوفود السياحة.

عقبيا بعد ذلؾ بدراستو القيمة ـ أسس لعدد مف الدراسات اإلقميمية والتي أ1933 "مييج"وفي فرنسا قدـ 
عف السياحة في "سافوى"، وتبعا لمييج فإف السياحة تتضمف جانبيف ليما أىميتيما لمجغرافي، فيي تتضمف 
حركة الناس كما أنيا مورد إقميمي. ففرنسا إذف اىتمت بالدراسات اإلقميمية بإبراز جغرافية السياحة كأحد 

الجوانب السياحية في المعطيات الطبيعية والترفييية التي تتوفر في  المالمح اإلقميمية، حيث تتبمور أىمية
 اإلقميـ.

ـ الذي قاـ 1955"كرستالر" كما شيدت الجغرافيا السياحية تطورا آخر في منيجية البحث عمى يد 
بتحميؿ نمط التوزيع المكاني لممواقع السياحية، وأدخؿ مسألة الموقع في الجغرافية السياحية وعمى الدخؿ 

 القومي.

ـ حيث أشار فييا إلى أىمية البعد الجغرافي في مجاؿ 1961"برييو" وتأتي الدراسات التي قاـ أجراىا 
 النشاط السياحي وتحديد مشكالتو اإلقميمية واقتراح الحموؿ العممية ليا.

                                                           
، ص ص 2013، الطبعة الثانية، الوراؽ لمنشر والتوزيع، مدخل عمى جغرافية السياحةعبد القادر ابراىيـ حماد، ناصر محمود عيد،  1

31 ،32. 
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ومف خالؿ ىذه الدراسات يمكف القوؿ أف ظاىرة السياحة ظاىرة جغرافية تحتاج إلى دراسات متنوعة 
 أىميا، دراسة المالمح اإلقميمية الجغرافية التي تساىـ كعوامؿ لتنشيط السياحة.

وتتابعت الدراسات الجغرافية التي عالجت موضوع السياحة في أوروبا منذ عقد الستينات، وفي كؿ مف 
 الواليات المتحدة، وكندا، خالؿ عقد السبعينات. وشاركت في االىتماـ بموضوع السياحة عدة عموـ غير

دارة األعماؿ والتسويؽ واالجتماع في مقدمتيا.  جغرافية كاالقتصاد، اإلحصاء، وا 

بينما ظيرت اتجاىات حديثة في الثمانينات تركز عمى الجوانب التخطيطية واآلثار الناجمة عف 
السياحة وتعكس االىتمامات األكاديمية المتزايدة والنيضة الممحوظة لمسياحة في النصؼ الثاني مف القرف 

فالحاجة إلى توجيو األنشطة السياحية والحد مف آثارىا السمبية عمى المجتمع والبيئة وتحقيؽ درجات ،العشريف
النفع االقتصادي خصوصا بعدما اعتبرت السياحة عمى أنيا صناعة، ومصدر دخؿ لمكثير مف بمداف العالـ، 

 1أدى إلى ظيور التخطيط السياحي داخؿ المناطؽ السياحية.

III-3- ئص الجغرافيا السياحيةخصا: 
 ويمكف توضيحيا في الشكؿ الموالي: تمتاز الجغرافيا السياحية بخصائص تميزىا عف باقي العمـو األخرى،

(: خصائص الجغرافيا السياحية08الشكل رقم )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مف إعداد الطالب المصدر:

                                                           
1
 .36 -، 33ص ص  السابق، المرجع  

 خصائص الجغرافيا
  السياحية

بالدراسات  مامياتاى
 ةيقميماإل

 الخريطة

 تشابؾ التفسيرات

البحث في الشاممة النظرة  
مصادر  اتساع

 البيانات

 الشخصية الثنائية

اميكية الموقع ندي
يةوالعالقة المكان  
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 1:نقوـ بشرحيا كالتالي(  تتضح سبعة خصائص لجغرافيا السياحية، وسوؼ 08مف خالؿ الشكؿ رقـ )

  :تتمتع الجغرافيا السياحية بمدى واسع مف القدرة عمى تحميؿ الظواىر النظرة الشاممة في البحث
المنتشرة عمى سطح األرض وخاصة تمؾ الناجمة عف عالقة السياح في بيئات المواقع السياحية بحكـ 

 يا والجيومورفولوجيا.ارتباطيا وصمتيا بمواضيع أخرى كاالجتماع واالقتصاد والجيولوج
  :تدرس الجغرافيا السياحية كؿ الظواىر الموجودة في المنطقة السياحية ألف كؿ تشابك التفسيرات

 الظواىر تشكؿ الوحدة التي يحاوؿ الجغرافي فيميا داخؿ المواقع السياحية )سواء كانت طبيعية أو بشرية(.
  :ي دراسات التخطيط والتطور السياحي لممواقع إف تعقيد العالقات وتشابكيا فاتساع مصادر البيانات

 السياحة يفرضاف عمى الجغرافي البحث عف مصادر لمبيانات والمعمومات عف جميع أنواع األنشطة.
  :إف الجغرافيا السياحية ال تدرس األنشطة عمى أساس أنيا ظواىر ديناميكية الموقع والعالقة المكانية

نما تدرسيا عمى أساس تغير خ  صائصيا الدائمة.ثابتة، وا 
  :أي الجمع بيف العمـو الطبيعية والعموـ البشرية، أي عدـ الفصؿ بيف اإلنساف وبيئتو.الشخصية الثنائية 
  :وذلؾ بإجراء مسح شامؿ لكافة الظواىر الموجودة داخؿ األقاليـ اىتماميا بالدراسات اإلقميمية

 السياحية.
  :وزع عمييا كافة المعالـ والمقومات السياحية الطبيعية وىي أساس ووسيمة البحث الجغرافي، إذ يالخريطة

 ومختمؼ الظواىر السياحية البشرية.
III-4- الجغرافيا السياحية وميام أىداف : 
III-4-1- لمجغرافيا السياحية أىداؼ متعددة ومتنوعة يمكف توزيعيا في : الجغرافيا السياحية أىداف

 2مجموعتيف: 
ألىداؼ األكاديمية لمجغرافيا السياحية في معرفة التوزيع الجغرافي لألنشطة تتمثؿ اأىداف أكاديمية: أوال: 

السياحية عمى سطح األرض وتنظيميا وتباينيا وأسباب ذلؾ وتفسيره وتحميمو وتحديد مناطؽ العرض والطمب 
احية السياحي، ودراسة اقتصاديات األقاليـ السياحية وتحميميا لموقوؼ عمى خصائصيا وتصنيؼ األنشطة السي

التي يمارسيا السائح وأثر األنشطة السياحية عمى بقية ظواىر المكاف واإللماـ بالمفاىيـ العممية ذات الصمة 
رشادىـ إلى المعالـ األثرية والتاريخية  بيذا الفرع، إذ يقوـ الدليؿ السياحي بمرافقة المسافريف أو السياح وا 

                                                           
1
 .22، 21، ص ص مرجع سبق ذكرهفؤاد بف غضباف،   

 .31ص ص  نفسو، المرجع  2
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ما يتعمؽ بيذه المواقع السياحية، لضماف قضائيـ وقتا  والطبيعية والمتاحؼ واألماكف السياحية، ويشرح ليـ
 ممتعا داخؿ اإلقميـ، وال تكوف ىذه المعرفة إال بالدراسة العميقة لإلقميـ مف مختمؼ جوانبيا الطبيعية والبشرية.

يتمخص دور الجغرافيا السياحية في تحقيؽ اليدؼ العممي النفعي التطبيقي ليذا العمـ  أىداف تطبيقية:ثانيا:
في القياـ بعمؿ مسح شامؿ لمموارد الطبيعية واالقتصادية والبشرية المتاحة في المواقع السياحية إلعداد قاعدة 
البيانات الضرورية لمتخطيط والتطوير السياحي، ومع وصؼ الحالة السياحية فييا وعمؿ التحميالت النوعية 

ووضع أفضؿ نموذج الستخدامات األرض في والنفعية وتحديد المواقع األفضؿ لتوظيؼ المشاريع السياحية، 
المناطؽ السياحية وتقييـ السياسات الحكومية والحموؿ المقترحة لمعالجة المشاكؿ المرتبطة بالثروات الطبيعية 

 والبشرية.
ويجب عمى الجغرافييف الميتميف بالسياحة التركيز عمى الجوانب التطبيقية التي تعمؿ عمى وصؼ 

ا، اقتصاديا وبشريا، وتبحث عف تفاصيؿ وتحؿ مشكالت وتحمؿ نتائج وتقييـ االنجازات البيئة الجغرافية طبيعي
جراء مقارنات وذلؾ مف أجؿ  تطوير وتنمية التخطيط السياحي.  السياحية وفقا لمالمح البيئة، وا 

III-4-2-  1تنقسـ مياـ الجغرافيا السياحية إلى قسميف ىما: : الجغرافيا السياحيةميام 
فظة عمى العمـ ذاتو باالىتماـ بتدريس الجغرافية السياحية وتنمية وتغذية ىذا العمـ عف طريؽ المحا أوال:

البحث العممي في المجاؿ ذاتو )بمعنى جعؿ الجغرافيا السياحية مادة عممية تدرس لفائدة طالب السياحة 
دارة الفنادؽ والجغرافيا داخؿ الكميات والجامعات والمعاىد السياحية،  والبحث في ىذا العمـ لموصوؿ والسفر وا 

 إلى معمومات دقيقة وصحيحة تجعؿ مف إقميـ معيف مقصد سياحي(.
في شتى التخصصات والمجاالت، فميـ  تميزواخدمة عمـ السياحة مف المنظور الجغرافي،فالجغرافييف  ثانيا:

ض السياحية ولجاف دورىـ في مجاالت الخدمات العامة المحمية، والوكاالت العالمية المتخصصة في األغرا
التخطيط الجغرافي دور كبير في تطوير عمـ السياحة باعتبار الجغرافيا عمـ يدرس عالقة اإلنساف بالظواىر 

(، وكاف ليذا العمـ دوره الفعاؿ في السياحة التي الخ..البيئية المحيطة بو )جباؿ، ىضاب، غابات، أنيار.
ت المعنية بشؤوف التنمية، ألف االستثمار في مجاؿ لقيت اىتماما متزايدا مف قبؿ الحكومات والمؤسسا

وبالتالي الرفع مف الدخؿ الفردي مع األخذ بعيف االعتبار  ،الخدمات السياحية يكوف مربحا مف الناحية المالية
األغراض السياحية لدى الزوار، فالجغرافيا تساىـ بفعالية عالية في تخطيط المناطؽ أو األقاليـ السياحية، 

 لتوزيع األفضؿ لمواقع الفنادؽ والمنشآت السياحية والتي تجذب السياح وبالتالي تحقيؽ ربح لمدولة.وتحديد ا

                                                           
 .33، 32، ص ص 2008، الطبعة األولى، الوراؽ لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، الجغرافيا والمعالم السياحيةإبراىبـ خميؿ بوظاظو،   1
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III-5-  مناىج البحث في جغرافية السياحة: 
إف كممة منيج مشتقة مف الفعؿ الثالثي "نيج" أي سمؾ طريقا معينا، فالمنيج إذف ىو الطريؽ أو السبيؿ 

 .مناىج البحث في جغرافية السياحة( يختصر أىـ 09والشكؿ رقـ ) الذي يتبع البحث،
 (: مناهج البحث فً الجغرافٌا السٌاحٌة 19الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.55، 53، ص ص مرجع سبق ذكرهنبيؿ زعؿ الحوامده، موفؽ عدناف الحميري،  باالعتماد عمىمف اعداد الطالب  المصدر:  

اىج الخاصة بالجغرافيا السياحية، وكؿ منيج ركز عمى ( يتضح لنا أىـ المن09مف خالؿ الشكؿ رقـ )
جوانب معينة، ولكف أغمبيا إتفقت حوؿ العوامؿ الطبيعية والبشرية كأىـ ركيزتيف في الجغرافيا السياحية والتي 

 سوؼ نقصؿ فييما في العنصر الموالي. 

III-6- حقول الجغرافيا السياحية: 
 1وضحيا الشكؿ التالي: تتناوؿ الجغرافيا السياحية أربعة حقوؿ ي

                                                           
1
 72ص  71ص مرجع سبق ذكره،إبراهيم خليل بظاظو،   

 مناىج الجغرافيا السياحية

المنهج  المنيج االصولي المنيج الحرفي 

 الحضري
المنهج  المنهج الوظٌفً 

 االقلٌمً

إستغالل الموارد 

الموجودة في 

 المطقة الجغرافية

 عناصر البيئة الطبيعية. -

 العوامل البشرية واالجتماعية -

تتبع النتائج االقتصادية  -

 واالجتماعية

 دراسة حالة. -

دراسة  -

 المقارنة.

دراسة  -

 وظيفية.

دراسة وحدات  -

 االنتاج.

دراسة االسواق  -

المصدرة للسائحين أو 

 المواقع السياحية

تحديد  دور الدخل  -

السياحي في بناء االقتصاد 

 القومي .

يدرس التوزيع 

الجغرافي للمشآت 

السياحية حسب 

البيئة الطبيعية 

والبشرية  

 واالجتماعية
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 (: حقول الجغرافيا السياحية10الشكل )
 

 

 

 28ص  27ص ، الجغرافيا والمعالم السياحيةمف إعداد الطالب اعتمادا عمى إبراىيـ خميؿ بظاظو،  المصدر:

( يتضح لنا أف ىنالؾ أربعة حقوؿ لمجغرافيا السياحية، وسوؼ نتطرؽ إلييا 10مف خالؿ الشكؿ رقـ )
 ما يمي:بالتفصيؿ ك

III-6-1- وتشمؿ كافة المظاىر الطبيعية ألشكاؿ سطح األرض مف سيوؿ وجباؿ : العوامل الطبيعية
ة عناصر كما يوضحو الشكؿ وتنقسـ الى سبع، والتي تؤثر عمى نوعية الطمب السياحي، الخوودياف وبحار...

 (.11رقـ)

(: العوامل الطبيعية لمجغرافيا السياحية11الشكل رقم )  

 

 

 

 

 

 

 

 

: هي إعداد الطبلب.المصدر  

 احيةحقول الجغرافيا السي

 

ةالعوامل البشري ةاألقاليم السياحي ةالخرائط السياحي ةالعوامل الطبيعي  

 العوامؿ الطبيعية لجغرافيا السياحية

الموقع 

 الجغرافي
توزيع اليابس 

 والماء

أشكال سطح  المناخ

 األرض

التركيب 

 الجيولوجي

الحيوان 

 البري

الغطاء 

 النباتي
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بشيء مف التفصيؿ يا وسوؼ نتناول( يتضح لنا اىـ عناصر العوامؿ الطبيعية، 11مف خالؿ الشكؿ رقـ )
 1كما يمي: 

لمموقع الجغرافي بمختمؼ أنماطو تأثيرات متباينة عمى صناعة السياحة تتراوح بيف  الموقع الجغرافي:أوال:
ورا ىاما في تحديد بعض خصائص المناخ وأشكاؿ النبات ذات الجذب المباشر وغير المباشر، إذ يمعب د

السياحي، فاختيار الموقع الجغرافي المالئـ مف قبؿ الجغرافييف إلقامة المشاريع السياحية لجذب السياح لإلقميـ 
 منيا: متعمؽ بطبيعة المناخ والغطاء النباتي الذي يسود اإلقميـ وىناؾ عدة أنماط لممواقع الجغرافية نذكر 

 :ويقصد بيا موقع اإلقميـ بالنسبة لدوائر العرض وخطوط الطوؿ. الموقع الفمكي 
 :ويقصد بو موقع المكاف المناسب لمظاىرات الجغرافية العامة أي ما يتعمؽ بالتوزيع  الموقع الجغرافي

 الجغرافي لمسكاف، وكثافتيـ وتركيبيـ، وتحركاتيـ، ومستواىـ، وأنشطتيـ االقتصادية.
 وىو ما تتجمع عنده خطوط النقؿ المختمفة كالتقاء عدد مف طرؽ النقؿ سواء كانت طرؽ  البؤري: الموقع

سيارات أو خطوطا لمسكؾ الحديدية عند موقع محدد، ويرتبط ىذا النمط مف المواقع باألراضي السيمة 
 المنبسطة.

 :الجبمية أو الودياف  ىو عكس الموقع البؤري، مرتبط بالظاىرات الطبيعية كالممرات الموقع العقدي
 )األراضي الصعبة والوعرة(.

 :أي ظاىرة معينة )سواء كانت طبيعية أو بشرية( عند مدخؿ إقميـ محدد أو وجية بحرية  الموقع المدخمي
 أو عند ممر جبمي.

 :أي يحتؿ الوسط اليندسي ألي إقميـ أو دولة. الموقع المركزي 
 :يكوف متظرؼ لمكاف ما، والذي يعني أف المسافة وىو عكس الموقع المركزي، أي  الموقع اليامشي

 الفاصمة بينو وبيف الحدود اإلقميمية أقؿ مف المسافة بينو وبيف بؤر اإلقميـ أو الدولة.
ولمموقع الجغرافي أىمية كبيرة لألقاليـ السياحية كونو متعمقا بالمكاف الذي ستقاـ عميو المشاريع 

يجابي )تنمية وتطوير الدولة أو اإلقميـ وتحقيؽ األرباح(، أو سمبي ) السياحية، وقد يكوف تأثيره عمى المكاف إ
 إلحاؽ الضرر بالبيئة، والعادات والتقاليد...(.

                                                           
1
 .100، 99ص ص  مرجع سبق ذكره،نبيؿ زعؿ الحوامده، موفؽ عدناف الحميري،   
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وتتبايف قيمة المواقع الجغرافية لدوؿ العالـ تبعا لمستوى تمتعيا بطرؽ ووسائؿ النقؿ المختمفة والتي يرجع 
الجيد لبعض الدوؿ ساعد عمى رواج صناعة السياحة بيا معظميا إلى الطبيعة الجغرافية فالموقع الجغرافي 

   1لسيولة اتصاليا بالعالـ الخارجي، خاصة إذا كانت مواقعيا قريبة لنطاقات الطمب السياحي الرئيسية.
حدث اختالؼ بيف المفكريف حوؿ توزيع اليابس والماء منذ القديـ، فقد كانوا  توزيع اليابس والماء:ثانيا: 

ابس يحتؿ المساحة األكبر مف الكرة األرضية، والماء يحتؿ مساحة أقؿ، ومع تطور الدراسات يعتقدوف أف الي
أثبتوا أف المياه تحتؿ الجزء األكبر مف اليابسة، ونتيجة تبايف توزيع مساحة اليابس والماء واختالؼ 

ؿ النقؿ فييا خصائصيا أدى ذلؾ إلى تبايف طبيعة الرحالت السياحية، واختالؼ اتجاىيا، واختالؼ وسائ
)برية، بحرية، جوية(، حيث يتبايف اإلقباؿ عمييا تبعا لإلمكانيات المادية لمسائحيف وطبيعة التسييالت 
المقدمة، والبرامج المعدة لمسياح، فمثال تمعب المسطحات المائية دورا ىاما في تبني السياحة سواء الداخمية أو 

يا الطبيعية )درجة حرارة المياه ولونيا ومدى صفائيا(، الخارجية نتيجة المتداد السواحؿ وتبايف خصائص
تساىـ في نشاط حركة السياحة، ىذا العامؿ يساىـ في نمو السياحة الترفييية أو اليوايات )الغطس، السباحة، 

 2الخ.التجديؼ، التزلج عمى الماء، الصيد...(، سياحة قضاء اإلجازات والترفيو، السياحة الرياضية...
الجوفية أكبر خزاف لممياه المعدنية عمى سطح األرض، وما يخدـ السياحة مف الينابيع تمثؿ المياه 

والعيوف والنافورات، وتشكؿ ىذه المياه عامال ميما لمجذب السياحي، وخاصة إذا كانت تمؾ الينابيع أو العيوف 
 3تستخدـ في العالج اإلنساني، أو مياه ساخنة )الشالالت، المساقط المائية(.

 4ظاىر المياه الجوفية عمى سطح األرض ما يمي: وأىـ م
 .اآلبار االرتوازية: وتحفر في القشرة األرضية لموصوؿ إلى المياه الجوفية 
  الينابيع: تتكوف الينابيع والعيوف عندما تشؽ المياه الجوفية مف خزاناتيا الجوفية انبثاقا طبيعيا دوف أف

 يكوف لإلنساف دخؿ في ذلؾ.
 ع الحارة: كمما كانت المياه الجوفية آتية مف أعماؽ بعيدة مف باطف األرض ارتفعت النافورة والينابي

 درجة حرارتيا، ومصدرىا ىو مياه األمطار ومياه الصيير البركاني.
 .المجاري المفقودة: والتي تظير بعض أجزاء فوؽ سطح األرض ثـ تختفي أجزاؤىا في باطف األرض 

                                                           
1
 .157، صمرجع سبق ذكرهر، آمنة أبو حج  

 .99، 98، ص ص مرجع سبق ذكرهمناؿ شوقي عبد المعطي أحمد،   2
 . 85، ص 2017، الطبعة األولى، الجنادرية لمنشر والتوزيع، مبادئ عمم السياحةخميؿ محمد سعد،   3
 .164، 163، ص ص السابق المرجعآمنة أبو حجر،   4
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 صة السياحة العالجية واإلستشفائية بالمياه العذبة الطبيعية. ويعتبر ىذا العامؿ محؿ جذب سياحي خا
يقصد بالتركيب الجيولوجي دراسة التركيب الصخري لمطبقات األرضية لسطح التركيب الجيولوجي: ثالثا: 

األرض، حيث يتسـ ىذا التركيب بالتنوع الشديد تبعا لما تحتويو ىذه الطبقات مف معادف وعناصر مختمفة، 
، الخالطبقات السطحية لألرض مف صخور ذات ارتفاعات متباينة تمثميا الجباؿ، والمرتفعات... وما تحتويو

 تجذب إلييا العديد مف السياح سواء لمعالج أو المشاىدة.
ىذا التركيب ييتـ بو طمبة الجيولوجيا والعامميف في مجاؿ عموـ األرض، وىو مركز سياحي متميز مف 

 1مكف أف تدخؿ ضمف السياحة العممية واالستكشافية.الناحية الثقافية والعممية، ي
 2وتتبايف أشكاؿ ىذه التكوينات الجيولوجية، ونذكر منيا: 

 :والتي تكونت بفعؿ نحت األمواج لمتكوينات الصخرية الساحمية وتمتد أماـ  األكوام أو المسالت البحرية
 بعض السواحؿ البحرية.

  :ة الجميمة التي تجذب عدد كبير مف السياح لرؤيتيا، حيث وتتسـ بأشكاليا المتنوعالغابات الصخرية
 تكونت مف تكوينات صخرية كمية تمتد في أشكاؿ رأسية قائمة تتمدد وكأنيا جذوع أشجار صخرية.

 :وىي عبارة عف تجاويؼ في التركيب الصخري وتمتد إما عمى الجروؼ  الكيوف والمغارات الطبيعية
ح األرض، وتعتبر ىذه الظاىرة مف المناطؽ السياحية التي الصخرية الساحمية، أو تحت مستوى سط

 يرغب السياح بمشاىدتيا بكثرة.
  :وتتكوف نتيجة جرياف المياه فوؽ تكوينات صخرية متباينة التركيب الشالالت والمساقط المائية

نية والخصائص. فيناؾ العديد مف التكوينات الطبيعية التي تتميز بخصائص عالجية...التي تتسـ بإمكا
العالج مف بعض األمراض سواء الجمدية أو الروماتيزمية لذلؾ تستغؿ ىذه التكوينات سياحيا في جذب 

 3السياح إلييا، بيدؼ السياحة العالجية واالستشفائية.
إف اختيار الموقع السياحي المالئـ يخضع لدراسة أشكاؿ سطح األرض أشكال سطح األرض: رابعا: 

 4يد األمور التالية:وتضاريسيا حيث ال بد مف تحد
 .)مدى تأثير تضاريس األرض عمى التنمية السياحية )كعمر األرض، درجة االنحدار، تركيب الجباؿ 

                                                           
 .105، ص ذكره مرجع سبقمناؿ شوقي عبد المعطي أحمد،   1
 .106، ص نفسوالمرجع   2

3
 .107، ص نفسولمرجع ا  

 .168، ص مرجع سبق ذكرهآمنة أبو حجر،   4
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 .)درجة وسالمة الموقع بالنسبة لألخطار الطبيعية )الزالزؿ، عواصؼ، انجراؼ، سيوؿ 
ية، حيث تضـ حيث تتبايف أشكاؿ سطح األرض المؤثرة في صناعة السياحة تبعا لخصائصيا التكوين

الجباؿ والمرتفعات واليضاب واألودية والسيوؿ والسواحؿ واألنيار والبحيرات، وكذلؾ الجزر وأشباه 
 الجزر.

وتمثؿ ىذه الظواىر عوامؿ جذب سياحي طبيعي يتردد إليو األفراد الباحثيف عف الطبيعة الساحرة واليدوء 
 واالستجماـ، وغالبا ما يميؿ إلييا المتقاعدوف.

 دراسة بعض أشكاؿ سطح األرض وتأثيراتيا عمى صناعة السياحة فيما يمي: ويمكف 
  :تمثؿ المرتفعات نطاقات جذب سياحي حيث تتمتع بجماؿ تكوينيا الصخري، وكذلؾ ما المرتفعات

تحتويو مف نباتات طبيعية وحيوانية وبرية، كما تتمتع بمناخ جيد، وذلؾ لتوافر أشعة الشمس وتوافر اليواء 
صحي، وليذه األسباب تستغؿ الطاقات الجبمية في العروض الحارة بإقامة المنتجعات الصحية، وذلؾ النقي ال

الستغالؿ اعتداؿ درجة الحرارة في النطاقات المنخفضة، إلى جانب التجمعات الغابية والشجرية، والتي 
 1يمارس مف خالليا ىوايات المشي وجمع األثمار البرية واالستمتاع بمشاىدتيا.

فصؿ الشتاء تمارس فييا الرياضة كالتزحمؽ عمى الجميد وتسمؽ الجباؿ الجميدية، وفي الصيؼ يمارس  ففي
 2السياح رياضة صيد حيوانات برية ويدخؿ ضمف ىذا العنصر السياحة الموسمية وسياحة اليوايات.

ولذلؾ تصنؼ الجباؿ  وقد تكونت ىذه الجباؿ بفعؿ الحركة الباطنية مثؿ: االلتواءات واالنكسارات، البراكيف،
 3عمى حسب عوامؿ تكوينيا إلى ثالثة أنواع: 

  الجباؿ االلتوائية: تتكوف مف طبقات عظيمة السمؾ مف الصخور الرسوبية، مما يدؿ عمى أنيا  رسبت
لتوائية عظيمة إفي مياه عميقة عمى مدى آالؼ السنيف، وتظير عمى سطح األرض مكونة سالسؿ 

 االرتفاع.
  ية: نشأت نتيجة ليبوط التكوينات الوسطى مع ارتفاع جوانب األخاديد، وتكثر الجباؿ الجباؿ االنكسار

 االنكسارية في المناطؽ التي أصابتيا الصدوع واالنكسارات والفوالؽ.
 .الجباؿ البركانية: تتميز الجباؿ البركانية بأنيا مخروطية الشكؿ وذات انحدارات شديدة وصخور نارية 

                                                           
 .108، ص مرجع سبق ذكرهمناؿ شوقي عبد المعطي أحمد،   1
 .110، ص مرجع سبق ذكرهنبيؿ زعؿ حوامده، موفؽ عدناف الحميري،   2
 .109، ص السابق المرجعمناؿ شوقي عبد المعطي،   3
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ذا استغمت ىذه الجبا ؿ في خدمة السياحة فستحقؽ أكبر عدد مف الوافديف إلييا خاصة إذا كانت وا 
 وجية إلقامة منافسات ومسابقات أو حتى ىوايات وتحديات، وبالتالي تحقيؽ دخوؿ مادية.

  :وتساىـ أراضي المستنقعات بدور واضح في مجاؿ السياحة نظرا لما تتميز بو األراضي والمستنقعات
يف األشكاؿ النباتية الطبيعية وتعدد أشكاؿ الطيور والحيوانات البرية ما يؤدي مف جماؿ الطبيعة، ولتبا

 إلى حسف استغالليا في إشباع حاجات السائح في مشاىدة الحياة الفطرية الطبيعية.
 :تتعدد الجزر البحرية التي تتبايف في جاذبيتيا والتي تمثؿ عناصر ىامة لمجذب  الجزر البحرية

 السياحي.
 :قد ساىمت العديد مف البحيرات الطبيعية في تشييد منتجعات سياحية عمى ضفافيا حيث ل البحيرات

تتمتع ىذه النطاقات بجماؿ مالمحيا الطبيعية لذا أصبحت ىذه البحيرات تشكؿ مزارات سياحية ىامة 
ويمكف استثمار ىذه البحيرات  والمجاري المائية النيرية في جذب السياح الراغبيف في الترفيو عف 

نفسيـ، والتمتع بالمناظر الخالبة وممارسة اليوايات كصيد األسماؾ والسباحة والغطس، وسباقات أ
الزوارؽ...وغيرىا، وىذه الظاىرة الطبيعية تجذب العديد مف السياح سواء مف داخؿ البمد )سياحة محمية( 

 1أو مف خارجو )سياحة خارجية أو دولية(.
لمناخ، إذ يشكؿ تبايف المناخ موردا سياحيا ىاما، وربما الجاذب مف أىـ عناصر البيئة االمناخ: خامسا: 

السياحي لمكثير مف األماكف السياحية، كما أف بعض المناطؽ تشتير بمناخيا الصحي الذي ينصح بو 
األطباء السياح بالتوجو نحوىا )سياحة استشفائية وعالجية(. فالسائح في فصؿ الشتاء يتجو نحو المناطؽ 

 2الصيؼ يفضؿ السياحة في المناطؽ المعتدلة.الدافئة، وفي 
ويعتبر المناخ المعتدؿ عامؿ جذب سياحي لمسياحة الدولية والسياحة الداخمية عمى حد سواء، فالسائح 

إذ تختمؼ رغبات  3يحدد مناطؽ زيارتو في ضوء األماكف التي يتالءـ فييا المناخ مع احتياجاتو وتحركاتو.
ف يرغبوف بو، فيناؾ مف يبحث عف الدؼء والحرارة، وىناؾ مف يبحث عف الجو السياح في نوعية المناخ الذي

المطيؼ والمعتدؿ، فيتمتع برؤية الجباؿ والبحار والبحيرات والغابات واألماكف األثرية والدينية والثقافية، ويمكف 
 4جمع عناصر المناخ الرئيسية المؤثرة عمى الحركة السياحية في ما يمي: 

                                                           
 .109ص ، السابق المرجع  1
 .161، ص مرجع سبق ذكرهحمزة عبد الحميـ درادكة وآخروف،   2
 .165، ص مرجع سبق ذكرهعبد القادر إبراىيـ حماد، ناصر محمود عيد،   3

 .177، 176، ص ص مرجع سبق ذكرهآمنة أبو حجر،   4
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  انخفاض درجة الحرارة.مدى ارتفاع أو 
 .الشمس الساطعة 
 .الرطوبة الجوية 
 .الرياح 
 .المطر 
 .1التغير المناخي 

إف تبايف ىذه العناصر حسب األقاليـ جعؿ لكؿ إقميـ مميزات وخصائص، فالمناخ اليادئ يسيـ في 
راض، صناعة السياحة ويجذب السياح إليو لقضاء عطميـ والتمتع بالجو الجميؿ أو حتى العالج مف األم

عكس المناخ الذي يتقمب فيو الجو كيبوب الرياح الشديدة، وسقوط الثموج وحدوث انييارات جميدية الذي 
 قد يمس بأمف وحياة السائح، فإنيا تعيؽ الحركة السياحية وتؤدي إلى طرد السياح.

ط حركة السياحة، تعد النباتات الطبيعية بمختمؼ أنواعيا أحد العناصر الميمة لتنشي النبات الطبيعي:سادسا:
ولكف النبات الطبيعي األكثر أىمية فيما بيف ىذه األنواع ىو الغابات الطبيعية التي تعد مف المناطؽ الترفييية 
الميمة لإلنساف،...ونظرا ألىمية الغابات بصورة عامة ولمسياحة واالصطياؼ بصورة خاصة نجذ أف العديد 

 2مف أجؿ توفير فرض مالئمة لمواطنييا لمترفيو عف النفس. مف الدوؿ وخاصة الغربية تقوـ بتوسيع مساحتيا
ويعتبر النبات الطبيعي عامؿ ميـ مف عوامؿ الجذب السياحي في العديد مف األقاليـ السياحية، لما تتمتع بو 
مف مالمح طبيعية ذات قيمة جمالية تجذب السياح لمشاىدتيا والتمتع بيا مف خالؿ سياحة الترويح والمتعة 

و أو حتى ممارسة ىوايات الصيد، أو ممارسة رياضات كالمشي، واستغالؿ الغطاء النباتي داخؿ والترفي
 اإلقميـ يعود بفائدتيف جمالية ومادية )أرباح مالية(.

تعد الرغبة في مشاىدة الحيوانات والطيور البرية في بيئتيا الطبيعية عامؿ بارز  الحيوان البري:سابعا:
السياح  اتجاه مناطؽ محددة تتوافر فييا مثؿ ىذه البيئات، حيث يستطيع  في جذب األعداد الكبيرة مف

 3السائح االستماع بمشاىدة الحيوانات النادرة والعديدة مف فصائؿ الطيور النادرة مختمفة األشكاؿ واأللواف.

                                                           
 .176 -173ص ، مرجع سبق ذكرهعبد القادر إبراىيـ حامد، ناصر محمود عيد،   1
والتوزيع، سوريا،  ، دار مؤسسة رسالف لمطباعة والنشرتحديات وآفاق مستقبمية -السياحة البيئية المستدامةمصطفى يوسؼ كافي،   2

 . 171، ص 2014
 .111، ص مرجع سبق ذكرهمناؿ شوقي عبد المعطي أحمد،   3
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ييا أو إف الحياة الفطرية تشكؿ عامؿ جذب سياحي إما التمتع بمراقبة ىذه الحيوانات البرية والتفرج عم
 تصويرىا أو صيدىا في مواسـ الصيد ليواة الصيد البحري والجوي.

III-6-2- ( كالتالي:12ويمكف تمخيصيا مف خالؿ الشكؿ رقـ ):  البشرية العوامل 

لمجغرافيا السياحية بشرية(: العوامل ال12الشكل رقم )  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 مف إعداد الطالب. المصدر:

ىناؾ العديد مف المقومات البشرية التي تؤثر في السياحة  ( يتضح ألف12مف خالؿ الشكؿ رقـ )
 1والتي تؤثر في األنشطة االقتصادية، وتدور ىاتو المقومات حوؿ اإلنساف ونذكر منيا: 

وىي التي يشعر الزائر والسائح كما لو أنو في بيتو مف حيث الراحة واألماف  تسييالت الضيافة: أوال:
المبتسمة ىي عنواف الضيافة ومصداقية الخدمات )وحسف ضيافة السائح  واالستقباؿ واالبتسامة والوجوه

والخدمات المقدمة تكوف حسب المقدور المالي الذي دفعو مقابؿ الخدمات السياحية مف بداية الرحمة إلى بمده 
 (.الخاألصمي مف فنادؽ، مطاعـ، وسائؿ تسمية، سيارات...

داد في المحالت التجارية التي توجو نشاطيا، سائح عمى وجو تتمثؿ تسييالت اإلم تسييالت اإلمداد:ثانيا: 
الخصوص مثؿ محالت األدوات الرياضية والتذكارية، وبعض ىذه المحالت يوجو لمخدمات العامة مثؿ: 

وتتوقؼ أىمية ىذه الخدمات في أي منتجع عمى الخ. الصيدليات، ومحالت الطعاـ وبيع المالبس والبنوؾ...

                                                           
 .169، ص 2004، الوراؽ لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، يالتخطيط السياحعبد اإللو أبو عياش، حميد عبد النبي الطائي،   1
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ىذه اإلمدادات توفر الخدمات السياحية في اإلقامة والضيافة مف أجؿ بقاء السياح أطوؿ و  1تكرار استخداميا.
 مدة ممكنة داخؿ المنطقة السياحية.

يجب عمى الخدمات والتسييالت السياحية أف توفرىا المنشآت  الخدمات والتسييالت السياحية:ثالثا: 
 2السياحية والفندقية وتشمؿ األمور التالية: 

 فمناطؽ الجذب السياحي أيا كاف نوعيا تكوف قميمة القيمة إذا كانت متطرفة ويصعب  ول:سيولة الوص
الوصوؿ إلييا بوسائؿ النقؿ، وىذا يعتبر مف معوقات الحركة السياحية )يجب أف يكوف موقعيا مركزي 

 وليس ىامشي(.
 :ويمكف أف تشمؿ البنية األساسية عمى اآلتي:  البنية األساسية 
 حيث النوعية، ومدى صالحيتيا، واستخداماتيا البشرية وكذلؾ مدى توفر نظاـ المجاري. توفر المياه: مف 
  االتصاالت السمكية والالسمكية: يراعى عند اختيار جية القصد السياحي توفر الخدمات البريدية أو

معو التمغرافية ومحطات استقباؿ إذاعية وتمفزيونية )ذلؾ لضماف بقاء السائح وتواصمو مع أفراد مجت
 األصمي(.

 :والقرى  اتوتضـ تسييال اإلقامة في الفنادؽ والمخيمات و المساكف الخاصة والشاليي تسييالت اإلقامة
 السياحية.

 :وتضـ المطاعـ والكافيتريات التي تقدـ الوجبات السريعة والمقاىي. خدمات الطعام والشراب 
 :ة السياحية توافر المنشآت الصحية ينبغي أف يراعي في اختيار األقاليـ لمتنمي الخدمات الصحية

 كالمستشفيات والمراكز الطبية.
 :مثؿ صناعة التذكارات السياحية والصناعات اليدوية، وكذلؾ المحالت الموجودة في  الصناعات المعاونة

 المحطات. 
الرسمية نقصد بالتيسيرات السياحية مجموعة التدابير الالزمة لتبسيط اإلجراءات  التيسيرات السياحية:رابعا:

المتعمقة بدخوؿ وخروج السائح وتسجيؿ البيانات لدى الشرطة داخؿ البالد والتفتيش الجمركي عند المغادرة 
 3والدخوؿ.

                                                           
 .91، الطبعة األولى، األكاديميوف لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، ص أساسيات الجغرافيا السياحيةرضا محمد السيد،   1
 .95،97، ص ص مرجع سبق ذكرهآمنة أبو حجر،   2

 .98، 97، ص ص نفسوالمرجع   3
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وىي مرافؽ وجب توافرىا في مناطؽ الجذب السياحي واستقباؿ السياح  مرافق وخدمات البنية التحتية:خامسا:
ر وتوزيع المياه، وخدمات الصرؼ الصحي ومرافؽ مف شبكات الطرؽ والشوارع، الكيرباء، شبكات توفي

 االتصاالت.
وتتمثؿ في منشآت اإليواء وخاصة الفنادؽ والشالييات البحرية  مرافق وخدمات البنية الفوقية:سادسا:

 والمطاعـ، وتتبايف نوعية الخدمات في ىذه المرافؽ وفقا لمتصنيؼ الممنوح لمفندؽ أو المطعـ.
الفوقية والتحتية تيدؼ لتأميف الجو والوسط والوسائؿ المالئمة لمسائح مف وكال مرافؽ خدمات البنية 

 أجؿ تسييؿ استيالؾ المنتجات السياحية.
تعتبر العقيدة الدينية مف بيف العوامؿ البشرية اليامة التي تمعب دورا كبيرا في التأثير  العقيدة الدينية:سابعا:

ف الرغبة في زيارة األماكف الدينية دافعا التجاه أعداد كبيرة حمية أو دولية، حيث أمعمى السياحة سواء كانت 
مف السياح وىذا العامؿ يشجع عمى السياحة الدينية، والوازع الديني ىو الذي يدفع الناس إلى السفر إلى 

 المعالـ اإلسالمية والمسيحية واألماكف األثرية.
أشعة السالـ وتعمو رايات النجاح، ومف شرؽ فيو تتزدىر السياحة في مناخ  األوضاع السياسية:ثامنا:

مضاداتيا عدـ االرتياح سياسيا والحروب والكساد، فاألوضاع السياسية المتوترة في أي منطقة في العالـ 
 ترخي بظالليا السمبية عمى صناعة السياحة بشقييا الداخمي والدولي.

درتو، في جسمو ومالو وكؿ ممتمكاتو، فاألمف السياسي ال بد مف توفره لمسائح منذ وصولو لمبالد وحتى مغا
 الف السياحة ال تنتعش وال يقبؿ الناس عمى السفر إلى بمد تنعدـ فيو مقومات األمف.

: ويقصد بو تركيب السكاف حسب فئات السف ويتأثر العمر الوسيط التركيب العمري والنوعي لمسكانتاسعا:
لى التغيير في البناء االجتماعي، ويقيد التركيب إة إضاف ،إلى حد كبير بمعدالت الوفيات والمواليد واليجرة

عاـ، حيث أف السياحة مف األنشطة التي تعتمد عمى فئات  60 – 15العمري في تحديد حجـ قوة العمؿ بيف 
متوسطي العمر وخاصة مف الذكور، ولذلؾ فإف التركيب العمري والنوعي لمسكاف يفيد في تحديد حجـ وقوة 

ف أف تقوـ عمييا التنمية السياحية، فالمجتمع الفتي يساىـ في القياـ بالخدمات العمؿ، والتي مف الممك
السياحية كالفنادؽ وشركات السياحة واألسفار وغيرىا، فيجب عمى الدولة السياحية االىتماـ بيذه الفئة 

 وتدريبيـ وتنميتيـ لخدمة الترويج السياحي.
والمراكز الثقافية مف عوامؿ الجذب السياحية األساسية، فيي  تعد المعالـ التاريخية التاريخ والثقافة:عاشرا: 

لخاصة منيـ كالعمماء والباحثيف مراكز الفئة اتمثؿ لعامة السائحيف نبع مف المعرفة واالطالع، كما تمثؿ 
 بحث ودراسة الحضارات القديمة والحديثة لمشعوب المختمفة.



السيبحية الجغرافيب                                                                              األول الفصل  

48 

 تنوعة تجسد حضارات األمـ والشعوبىي كثيرة ومفاآلثار التاريخية عنصر ميـ لربط الماضي بالحاضر و 
مثؿ: المتحؼ الفنية الضخمة، المعالـ القومية، األبراج العالية الشييرة...وغيرىا، والتي تسعى لمنيوض 

التظاىرات إضافة الى تقاليده والصناعات التقميدية بو ، بالسياحة وازدىار بمد ما وتطوره والتعرؼ عمى عاداتو
 1التي تعمؿ عمى ترقية السياحة والجذب السياحي. الثقافية...الخ،

تتعدد مقومات الجذب السياحي الطبيعية والغير طبيعية )البشرية( التي عمى أساسيا يختار السياح وجيتيـ 
السياحية، إال أف توفر الخدمات السياحية وتنوعيا في األقاليـ داخؿ بيئة تجمع بيف الوعي السياحي وجماؿ 

 لموقع وعوامؿ أخرى تندرج تحت اىتمامات دارسي جغرافية السياحة ألي إقميـ.الطبيعة وأىمية ا
III-6-3- األقاليم السياحية: 

أولى عمـ الجغرافيا اىتماما مميزا بالدراسات اإلقميمية بما تحتويو مف موارد طبيعية مفيوم اإلقميم: وال:أ
"رقعة من األرض بخصائص مى انو: وبشرية، اقتصادية وسياسية، وبصورة عامة يمكف تعريؼ اإلقميـ ع

 2طبيعية اقتصادية أو بشرية متجانسة تميزىا عما يجاورىا من رقع جغرافية أخرى" 
ومف خالؿ ىذا التعريؼ يمكف القوؿ أف اإلقميـ لو داللة مكانية ويمكف أف نعتبر كؿ دولة إقميـ، ليا 

نية، تسعى لتحقيؽ التنمية باالستغالؿ األمثؿ مميزاتيا وخصائصيا االقتصادية، االجتماعية، الطبيعية، العمرا
 لمموارد التي تمتمكيا.

نقوؿ عف اإلقميـ أنو سياحي إذا توفرت المعالـ األثرية والتاريخية، وأوجو سياحة تجذب بيا السياح و 
 :" ىو الرقعة الجغرافية التي يتواجد فييا منتج سياحيالمحمييف واألجانب، ويعرؼ اإلقميـ السياحي عمى أنو

 . 3مميز أو خميط معقد من المنتجات السياحية إلشباع رغبات وحاجات السياح"
"مجموعة من المجمعات السياحية متحدة بالبنية المكانية لمنشآت االقتصاد المكاني كما عرؼ بأنو: 

السياحي، كما يمثل منطقة متكاممة تمتاز باقتراب الظروف الطبيعية مالئمة لمسياحة، ويمتمك منشآت 
 4ية " سياح

                                                           
 .168، 167ص ص مرجع سبق ذكره،حميد عبد النبي الطائي،  عبد اإللو أبو عياش،  1
 .147، ص مرجع سبق ذكرهنبيؿ زعؿ الحوامد، موفؽ عدناف الحميري،   2

 .151، ص المرجع نفسو  3
 . 192، ص مرجع سبق ذكرهمصطفى يوسؼ كافي، ىبة كافي،   4
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فكؿ إقميـ لو طبيعتو السياحية التي يتميز بيا عف بقية األقاليـ األخرى، فقد يكوف اإلقميـ ساحمي ذو 
واجية بحرية مميزة أو ذو طبيعة جبمية يحتوي عمى جباؿ لمتسمؽ أو التزلج، أو إقميـ صحراوي تقاـ فيو 

 الخيـ...الخ.
وطبيعتو حسب خصائصو ومميزاتو الطبيعية القائمة التي  يتحدد نوع اإلقميـ خصائص اإلقميم السياحي: ثانيا:

تميزه عف أقاليـ أخرى بموجب معايير مختمفة قد تكوف طبيعية )شكؿ سطح األرض، التربة، المناخ، الغطاء 
النباتي...( أو معايير وظيفية تعتمد عمى العالقات الداخمية في اإلقميـ، وتتميز األقاليـ السياحية بمجموعة 

 1ئص ىي: مف الخصا
  نتاجو النيائي )والمقصود إف اإلقميـ السياحي ىو تشكيؿ اجتماعي واقتصادي مف حيث طبيعتو وا 

 باإلنتاج ىو الخدمات السياحية(.
  ،لتوزيع األقاليـ السياحية التي تقوـ بوظيفة االستجماـ الطويؿ )السنوي(، ىناؾ توجو واضح نحو الموارد

طاعية كالزراعة وصناعة الخشب بدرجة ما، خالفا لألقاليـ السياحية وىو ما يجعميا متشابية لألقاليـ الق
 الواقعة ذات األىمية الدولية والحكومية..

 .)تتميز الكثير مف األقاليـ السياحية باألداء الموسمي ألسباب كتأثيرات الطبيعة )المناخ  
  إعطاء اإلقميـ شكؿ التخصص في وقت متأخر نسبيا، والسياحة كقطاع اقتصادي تخصصي قادر عمى

 خصوصيتو.
 .نما يقترف معيا فقط  ال يسود النشاط السياحي أبدا عمى التخصصات االقتصادية األخرى لإلقميـ وا 
 .يؤدي اقتراف أنواع معينة مف الموارد السياحية في حاالت كثيرة إلى تطور فعاؿ لمسياحة 
 يجرة إلى األقاليـ األخرى، أو حتى سكاف المنطقة المستثمرة كإقميـ سياحي عادة مستقروف وال يميموف لم

 ضمف منطقتيـ الصغيرة.
  ال يميؿ سكاف اإلقميـ السياحي إلى استخداـ الموارد السياحية لمنطقتيـ بالمعنى المباشر فقميال ما

 لتحقيؽ الوظيفة السياحية ليذا اإلقميـ. ال يعتمدوف عمييا بشكؿ كامؿو يستخدميا السكاف المحميوف 
 ىداؼ سياحية مسألة تاريخية فيي ال تشكؿ تخصصا ثابتا ومستقال لإلقميـ.استثمار اإلقميـ أل 
  ال يتيح التخصص السياحي إمكانية جعؿ اإلقميـ مزدىرا حتى في أفضؿ سنواتو، وال تعرؼ حالة مستقرة

 ومزدىرة لألقاليـ السياحية إال في حاالت مستقمة، وال تستمر لفترات طويمة.

                                                           
 .194، ص السابق المرجع  1
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 1ية نحو العامؿ الجيوبوليتيكي )عمـ سياسة األرض(.التخصص اإلقميمي شديد الحساس 
  2يمكف تقسيـ األقاليـ السياحية إلى نوعيف رئيسييف ىما: أنواع األقاليم السياحية: ثالثا:
  :ىو الذي يمتاز بوجود عنصر جذب سياحي اإلقميم السياحي الفريد، أو ما يسمى اإلقميم المتجانس

ئص جذب متجانسة، ويتميز بكونو مف أكثر األقاليـ شيرة واحد، أو عدة منتجات سياحية ذات خصا
وشعبية لدى غالبية السياح المحمييف، ولو موقع وتاريخ محدد، ومثاؿ ذلؾ المنتجعات التي تقع ضمف فئة 

 األقاليـ المتجانسة حيث تسود فييا صفة التجانس في ظروفيا الطبيعية المناخية، وىي تمتاز باليدوء.
يرتبط بالطبيعة )اليواء النقي، جماؿ المناظر، المياه العذبة...(، التي تسمح لمسائح فاإلقميـ المتجانس 

 باالستجماـ والراحة والتمتع بوقتو في أجواء طبيعية.
  :ز بوجود مجموعة مف المنتجات السياحية ليا اوىو يمتاإلقميم السياحي غير المتجانس أو اإلقميم المعقد

شكؿ بمجموعيا منتجا سياحيا متكامال، وقد تكوف المنتجات مختمفة خصائص وصفات ومستويات متوافقة ت
ويمكف اعتبار سياحة العواصـ مثاال واضحا ، مف حيث الوظيفة لكنيا تشكؿ بمجموعيا إقميما غير متجانس

ليذا النوع مف األقاليـ، السيما وأنيا تمتمؾ عناصر جذب سياحي متنوعة ومختمفة تنافس بعضيا البعض 
 تسويقية أو ترفييية...الخ.،د تكوف حضارية، تاريخية، أو تجارية فالمغريات ق

فاإلقميـ السياحي غير المتجانس يعتمد عمى الجذب السياحي عمى المتغيرات التي أحدثيا عمى الطبيعة وقاـ 
 (.الخبتنميتيا وتطويرىا )منتجعات، منشآت سياحية، وأخرى ترفييية...

III-6-4- الخرائط السياحية: 
ريطة مصدرا مف مصادر الحصوؿ عمى المعرفة، وقد شيد عمـ صناعة الخرائط تطورا سريعا تعد الخ

خالؿ سنوات القرف العشريف، نتيجة تطور العموـ الطبيعية واالجتماعية التي تدرس الظاىرات المختمفة 
السياحية وأنماطيا وتوزيعيا عمى سطح األرض، وقد ساىـ تطور السياحة العالمية تطور استخداـ الخرائط 

كأحد الوسائؿ التي يستخدميا السياح لمعرفة وجياتيـ والمعالـ داخؿ األقاليـ، والخريطة كما يقاؿ عصا 
 الجغرافي التي يتوكأ عمييا.

 
 

                                                           
 .196، 195، 194  ص ، ص صالسابق المرجع  1
 .156، 154، ص ص مرجع سبق ذكرهنبيؿ زعؿ الحوامده، موفؽ عدناف الحميري،   2
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 1وتتمثؿ في النقاط التالية:  أىمية الخرائط السياحية:أوال: 
  دراستو، فيي تحدد موقع لمخرائط أىمية كبيرة ألنيا تمكف اإلنساف مف التعرؼ عمى سطح األرض، و

الظاىرة وشكميا ونمط توزيعيا وانتشارىا وقياسيا، إذ تقدـ الخريطة نظرة سريعة لسطح األرض فتقـو باختزاؿ 
جزء منو أو كمو قطعة مف الورؽ، فيصبح باإلمكاف االطالع عمى ىذا الجسـ الكروي الكبير بسيولة. أي أف 

تعتمد عمى استخداـ مقياس الرسـ المصغر ومسقط معيف الخريطة أداة لوصؼ سطح األرض أو جزء منو، 
 يوضح الظواىر الطبيعية واألنشطة البشرية لمنطقة جغرافية معينة.

  لمخرائط السياحية أىمية كبيرة في إظيار كافة تفاصيؿ سطح األرض داخؿ المواقع السياحية، سواء كانت
عممية التمثيؿ بطريقة خطية وألواف وظالؿ ىذه الخرائط ممونة أو غير ممونة، مستخدمة طرؽ مختمفة في 

 منتشرة عمى مساحات متعددة عمى الخريطة.
  ،تظير الخرائط معمومات غير مرئية مف أمثمة ذلؾ: أسماء الظاىرات السياحية وحدود المناطؽ السياحية

 وقيـ خطوط الطوؿ ودوائر العرض، ودرجات الحرارة والضغط الجوي واألمطار.
  مقاييس متعددة لمرسـ يستفاد منيا في الحصوؿ عمى المعمومات الرقمية كاألطواؿ تحتوي الخرائط عمى

 والمساحات واالرتفاعات أحيانا.
  الخريطة تمخص المعمومات المختمفة، فتوضح توزيع الظاىرات الجغرافية عمى سطح األرض في حيز

ه ومستقبمو الرتباطيا صغير أفضؿ مف الكتابات الكثيرة، فيي تسجؿ ماضي إقميـ جغرافي محدد وحاضر 
 الوطيد بالزماف والمكاف.

 2إف أىمية الخرائط تجعؿ ليا فوائد كبيرة في المجاؿ السياحي نذكر منيا: فوائد الخرائط السياحية: ثانيا: 
 إف تحديد الموقع لو أىمية في السياحة ويوجد نوعاف مف المواقع:تحديد موقع أي ظاىرة سياحية : 

  ويسمى باسمو عمى الخريطة السياحية حيث يتـ التعبير عف مثؿ األوؿ: موقع سياحي محدد
 ىذه المواقع السياحية مف خالؿ اإلحداثيات الفمكية )درجات الطوؿ ودوائر العرض(.

 .الثاني: يمثؿ عدد مف الظاىرات الطبيعية والتي تمثؿ موقع جبمي، صحاري، ودياف...الخ 
 وط الطوؿ ودوائر العرض.فالخريطة تساعد في تحديد الظاىرات باستخداـ خط
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 :تعطي الخرائط السياحية أقرب صورة إلى الشكؿ الحقيقي لمظاىرة  تحديد أشكال المواقع السياحية
السياحية، فمف خالؿ الخريطة يمكف التعرؼ عمى أشكاؿ خطوط السواحؿ البحرية وشبكات الطرؽ والنباتات 

دالالت جغرافية ىامة، فمف خالليا يمكف إعطاء  الطبيعية وغيرىا، ولكؿ شكؿ مف أشكاؿ الظاىرات السياحية
تصورات عقمية ألشكاؿ األقطار والظاىرات المختمفة، مف خالؿ ما تعطيو مف حقائؽ خاصة بالمنطقة، مف 

 حيث الموقع والمساحة والحجـ.
 :تعطي الخرائط السياحية معمومات وافية عف طبيعة توزع  نمط التوزيع واالنتشار لمظاىرات السياحية
لظاىرات السياحية وخصائص ىذا التوزيع، ومف ثـ معرفة نمط االنتشار لمظاىرات السياحية، فيؿ ىو ا

نقطي؟ كمواقع الفنادؽ والمطاعـ السياحية والمواقع األثرية، أـ ىو خطي؟ كممرات سياحية محددة خاصة 
نة مف حيث الموقع، داخؿ المحميات الطبيعية. فالخريطة توضح توزيع الظاىرات الموجودة في منطقة معي

 التوزيع، واالنتشار لمحركة السياحية بيا.
 :تتيح الخرائط السياحية فرصة التعرؼ عمى العالقات القائمة  العالقات القائمة بين الظاىرات السياحية

بيف مختمؼ الظاىرات السياحية مثؿ: توزيع الحركة السياحية، توزيع األمطار ودرجات الحرارة والرطوبة، 
القائمة بيف أشكاؿ سطح األرض وطبيعة المنشآت السياحية المقامة بيا، فالظاىرات الجغرافية مثال  والعالقة

ال توجد منفصمة مثؿ: النبات الذي ينمو نتيجة تفاعؿ السطح والتربة والمناخ، فيمكف لمخريطة أف توضح 
 ناطؽ حارة وأخرى مناطؽ باردة.العالقة بيف الظاىرة الواحدة في بيئات مختمفة كمقارنة الغطاء النباتي في م

 :1تظير الخرائط بيانات رقمية ومف أمثمتيا:  القياسات 
  .بيانات موضعية: كتحديد نقاط االرتفاع عف سطح البحر والتعرؼ عمى القمـ الجبمية العالية 
  سياحي.بيانات خطية: كأطواؿ طرؽ النقؿ وقياس المسافات بيف المواقع السياحية والتعرؼ عمى طرؽ النقؿ ال 
   بيانات مساحية: كمساحات أنماط استعماؿ األرض داخؿ المواقع السياحية، ومساحة مالعب القولؼ

 والمحميات الطبيعية.
  2وتنقسـ إلى ثالثة أنواع وىي: أنواع الخرائط السياحية: ثالثا:
 :مجيات تعمؿ وىي الخرائط التي تضـ وتجيز مف خالؿ جياز الكومبيوتر، وباستخداـ بر  الخرائط الرقمية

ويتميز ىذا النوع بالقدرة الفائقة عمى المراجعة والتعديؿ والدقة باستمرار، وتستخدـ في الخ.بالحاسوب...
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وقتنا الحاضر في عممية التسويؽ لممواقع السياحية عبر االنترنت، ويتعرؼ السائح مف خالليا عمى 
الحجز إلكترونيا، وىذا النوع مف الخرائط المغريات السياحية داخؿ المواقع السياحية، ويتمكف مف خالليا 

 دقيؽ يعمؿ عمى الجذب السياحي بفعالية كبيرة.
 :وىي المرسومة باألسموب اليدوي التقميدي باستخداـ أدوات الرسـ التقميدية ويمكف  الخرائط التقميدية

 أف يستخدـ ىذا النوع داخؿ الصفوؼ التعميمية.
 :ة التي تعرض تفاصيؿ المواقع السياحية باستخداـ الصور وىي الخرائط السياحي الخرائط التصورية

التعبيرية عمى ىيئة صور، ) وىي توضح صور لمواقع أثرية أو تاريخية أو مناظر طبيعية 
 الستقطاب السياح إلييا مف خالؿ التصور الجوي والفضائي(.

لرحالة الجغرافي، والمسافر، إف الخريطة دليؿ يستخدمو االصفات التي تتميز بيا الخريطة السياحية: رابعا: 
والسائح، ووسائؿ النقؿ، وغيرىـ إلى االتجاه الصحيح لخط سيرىـ لموصوؿ لما خططوا لو، ولمخريطة صفات 

 1تتمثؿ في: 
  :يشكؿ ىذا الشرط دورا أساسيا في رسـ الخريطة السياحية، مف حيث الوضوح وسيولة القراءة

ز لنا الخريطة السياحية أىـ مقومات الجذب السياحي الشكؿ، والجزئيات والتفاصيؿ، إذ يجب أف تبر 
البشرية والطبيعية منيا داخؿ اإلقميـ السياحي بوضوح ودقة، أما سيولة القراءة فتأتي مف االقتصاد 
في استعماؿ الرموز وحسف اختبارىا، فينبغي لقراءة خريطة سياحية ما فيـ مفتاحيا ومقياس الرسـ 

حداثياتيا الجغرافية، والتع  رؼ عمى خطوط الطوؿ ودوائر العرض.وا 
  :شرط ضروري توفره في الخريطة السياحية ميما كبر مقياس رسميا، ويكوف التبسيط والتعميم

التعميـ والتبسيط سواء في مستوى رسـ الخطوط األساسية لمخريطة )مف سواحؿ وأنيار وطرؽ(، أو 
سـ والتركيز عمى إبراز الظواىر األكثر في مستوى توقيع البيانات...والمقصود بالتعميـ ىو بساطة الر 

أىمية بصورة صادقة عف الموقع السياحي، مما يسيؿ عمى السياح اكتشاؼ األقاليـ والوصوؿ إلييا 
 بسيولة وفي الوقت المخطط لو.
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III-7-  :أنواع السياحة التي تتالءم مع الدراسة الجغرافية 

 الدراسة الجغرافيةاحة التي تالئـ ييوضح أنواع الس (:13شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالب. المصدر:

 الجغرافيا السياحية

 المقومات الطبيعية المقومات غير الطبيعية

 _ تسييالت الضيافة
 _ تسييالت اإلمداد

_ الخدمات 
 والتسييالت السياحية

 افؽ البيئة التحتية_ مر 
 _ مرافؽ البيئة الفوقية

 _ العقيدة الدينية
 _ التاريخ والثقافة

 _ التيسيرات السياحية

 _ الموقع الجغرافي
 _ توزيع اليابس والماء
 _ التركيب الجيولوجي

 _ أشكاؿ سطح األرض
 _ المناخ

 _ الغطاء النباتي
 _ الثروة الحيوانية

 الذي يتالءـ مع ىذه المقومات  نوع السياحة         اختيار              

 تبني نوع السياحة المالئـ لمقومات اإلقميـ الجغرافي السياحي 

 خريطة سياحية توضح عمييا اإلقميـ السياحي ونوع السياحة المتبناة

السياحة 
تذر 

 ؿخيمدا
لتطوير 
وتنمية 
المقومات 
غير 
 الطبيعية

     
اختيار نوع 
سياحة 
يحافظ 
عمى 
مات المقو 

 الطبيعية

 نوع السياحة

استفادة اإلقميـ 
السياحي مف 

 السياحةعائدات 
 

رسـ المظاىر 
السياحية لإلقميـ 

 الجغرافي
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( يمكف أف نالحظ العالقة بيف الجغرافيا السياحية بمقوماتيا الطبيعية وغير 13مف الشكؿ رقـ )
 الطبيعية بالتنمية عمى مستوى تمؾ األقاليـ 

ياحي حسب نوع االقميـ يساعد عمى الحفاظ عمى مقومات وكما يظير فإف  االختيار الصحيح لمنوع الس
ذلؾ اإلقميـ. الطبيعية وتطويرىا وفي آف واحد يساعد المقومات غير الطبيعية عمى مستوى ذلؾ االقميـ مف 

 خالؿ ذر األمواؿ وتطوير وتحسيف الخدمات. 
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 الفصل األول: خالصة

 ىذه اىتمت حيث  لمدوؿ، مداخؿ مف هتوفر  لما االقتصادي المجاؿ في ميـ نشاط السياحة أصبحت
 أقاليـ خمؽ أجؿ مف مستداـ بشكؿ والبشرية الطبيعية مقوماتيا كؿ واستغالؿ القطاع ىذا بتطوير األخيرة
 وما الحالية الطبيعية لمقوماتيا جغرافية بدراسة القياـ طريؽ عف وذلؾ رغباتيـ وتمبية لمسياح جاذبة سياحية
 .السنة مدار وعمى متعددة سياحية أنواع تبني أجؿ مف ىذا كؿ بشرية، مقومات مف عميو تتوفر
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 تمييد الفصل:

بعد تطرقنا في الفصؿ النظري إلى مختمؼ المفاىيـ المتعمؽ بالسياحة والسائح ودور الجغرافيا السياحية 
الطبيعية وغير الطبيعية، ىذا الفصؿ التطبيقي خصص إلسقاط ما تـ في تحسيف السياحة مف خالؿ مقوماتيا 

تناولو مف مفاىيـ نظرية عمى والية جيجؿ بيدؼ معرفة مدى دور الجغرافيا السياحية بالوالية وما توفره مف 
مقومات في تحسيف السياحة بيا، وذلؾ لتدعيـ وتجسيد ما تـ دراستو نظريا مف خالؿ التطرؽ ليذه المقومات 

 عرفة مدى القدرة عمى تبني أنواع سياحية جديدة عمى مدار السنة.وم
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 جيجل والية تحسيي السياحة في في السياحية الجغرافيادور هقوهات الفصل الثاًي: 

I - :الوقوهات الطبيعية 

I- 1- :الووقع الجغرافي  

قبؿ الميالد مف طرؼ  جيجؿ مدينة عريقة يعود تاريخيا إلى آالؼ السنيف تأسست حوالي القرف الرابع
 الفينيقييف وقد كانت محطة لمعديد مف الحضارات التي نجد آثارىا ىنا وىناؾ عمى مستوى إقميـ الوالية.

 تاريخ المنطقة يتميز بحركية كبيرة وغني باألحداث فأوؿ اسـ اطمؽ عمى المنطقة ىو إجيجمي
"IGIGILI"  " وىي كممة فينيقية تتكوف مف شطريف الشطر االوؿI"  " تعني جزيرة ساحمية والشطر الثاني
"GIGILI"    فيو يعني دائرة الحجر وتعاقب الحضارات بعد ذلؾ افرز العديد مف االسماء منيا جيدري 

 .خير جيجؿؿ وفي األجيج

 1974الجزائر، ترقت إلى والية سنة  جيجؿ ىي عبارة عف والية ساحمية تقع في الجية الشرقية مف
 350تبعد عف الجزائر العاصمة .  1984بمدية بموجب التقسيـ اإلداري لسنة  28دائرة و 11وقسمت إلى 

دقيقة جوا وساعة مف الزمف في الطائرة عف كؿ مف مدينة نابولي االيطالية وبرشمونة االسبانية  30كمـ أي 
 يميا الفرنسية .وتبعد ايضا ساعة واحدة عف مدينة مرس

 خريطة تبيف التقسيـ اإلداري لوالية جيجؿ (:44رقم ) شكلال

 (14:37عمى اساعة:  12/03/2019: الموسوعة الحرة ويكيبيديا )اطمع عميو بتاريخ: المصدر
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilaya_de_Jijel#/media/Fichier:Wilaya_Jijel_Communes.png 
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 28يمثػػؿ خريطػػة التقسػػيـ اإلداري لواليػػة جيجػػؿ والػػذي يبػػيف لنػػا عػػدد بمػػديات الواليػػة ( 14الشػػكؿ رقػػـ )
يالحػظ مػف الشػكؿ أف الخػط السػاحمي لمواليػة منيػا شػاطئية إضػافة إلػى بمػدتيف سػاحميتيف، كمػا أف  ةبمدية عشػر 

 :يمكف تقسيمو إلى قسميف رئيسيف، شرقي مستقيـ وغربي متعرج.

نسمة بكثافة سكانية تبمغ  134839بتعداد سكاني يبمغ  2كمـ 2398بػ:  ع الوالية عمى مساحة تقدربتتر 
2كمـ نسمة/ 2161

، 
 .1كمـ  123.9ويمتد شريطيا الساحمي عمى مسافة . 18تحمؿ الترقيـ  

يحدىا مف الشماؿ البحر االبيض المتوسط  ومف الجنوب الشرقي والية ميمة ومف الجنوب الغربي واليػة 
شػماؿ خػط ° 37و° 36بجايػة ومػف الشػرؽ واليػة سػكيكدة،  تقػع بػيف دائرتػي عػرض سطيؼ ومف الغرب والية 
 شرؽ خط غرينيتش.° 6,31و° 5,30االستواء وبيف خطي طوؿ 

جيجؿ والية سياحية بامتياز لما ليا مف موقع استراتيجي جد ىاـ يؤىميا ألف تكوف وجية سياحية مميزة 
 سواء لمسياح الداخمييف أو األجانب.

I-2- :التركيب الجيولوجي وتوزيع اليابس والماء 

يغمػػب عمييػػا الطػػابع ، راضػػي الواليػػة بتربػػة سػػطحية ذات طبيعػػة طينيػػة صمصػػالية كمسػػيةتتميػػز معظػػـ أ
الرمػادي وتسػػمى التربػػة الرماديػػة حيػػث يعتبػر ىػػذا النػػوع مػػف التربػػة مالئػػـ جػدا لنمػػو وغػػرس العديػػد األنػػواع مػػف 

 مف المساحة اإلجمالية جباؿ ذات غطاء نباتي كثيؼ(. %82النباتات واألشجار الغابية )

وغيرىػا سػنتطرؽ ودية وحواجز مائيػة وبحيػرات حمية والداخمية التي تعبرىا عدة أإضافة إلى السيوؿ السا
 يجاز في الجداوؿ التالية:ليا بنوع مف اإل

I-2-4 الجزر 
 عدد الجزر لوالية جيجؿ(:04الجدول رقم)

 البمدية اسم الجزر
 العوانة أوندرو جزيرة
 العوانة الكبيرة العوانة جزيرة

 العوانة جزيرة العوانة الصغيرة
 .2017المنوغرافيا والية جيجؿ  المصدر:

                                                           
 www.org.comالديواف الجيجمي لمسياحة:  1
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( يتضػػح لنػػا أف الواليػػة تضػػـ ثػػالث جػػزر تتموضػػع كميػػا فػػي بمديػػة العوانػػة 04مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ رقػػـ )
 غرب الوالية.

 : جزر والية جيجؿ(45رقم ) شكلال

 
 .ىاوي مصور المصدر:

، يتضػػح لنػػا اف ( والػػذي يبػػيف لنػػا صػػورة جزيرتػػي العوانػػة الصػػغرى والكبػػرى15مػػف خػػالؿ الشػػكؿ رقػػـ )
الجزيرتيف غير مأىولتيف وتممكاف غطاء نباتيا كثيفا، إضافة إلى ذلؾ يتضح مدى قربيما مف الشاطئ وىو ما 

أو القػدـو إلػى الشػواطئ القريبػة لمتمتػع  يوفر لممنطقػة فرصػا سػياحية إضػافية مػف خػالؿ التنقػؿ إلييمػا بػالزوارؽ
 بمنظرىا.

I-2-2 1البحيرات والمستنقعات: 
 :عدد البحيرات والمستنقعات لموالية(:05جدول رقم)

 .2017المنوغرافيا والية جيجؿ  المصدر:

                                                           
 .2017المنوغرافيا السياحية لوالية جيجؿ مديرية السياحة: 1

 البمدية االسم
 القنار حمزة بني غدير
 خيري واد عجوؿ بمعيد بني بحيرة

 الطاىير )الرجمة ( المرج غدير مستنقع
 الشقفة ماللة مستنقع
 الجمعة بني حبيبي بمغيموز سيؿ
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بحيػرات تتػوزع عمػى خمػس بمػديات شػاطئية  05جيجؿ تحتػوي عمػى ( يوضح أف والية 05الجدوؿ رقـ )
)باسػػتثناء بمديػػة الجمعػػة بنػػي حبيبػػي( شػػرؽ الواليػػة، جػػدير بالػػذكر أف ىػػذه البحيػػرات تعػػد ثػػروة بيئيػػة وسػػياحية 

 االلتفات إلييا مف أجؿ استغالليا عمى نحو أمثؿ. بالوالية وجب

I-2-3 :الكثبان الساحمية الطبيعية 

 الكثباف الساحمية الطبيعية لموالية(:06جدول رقم)ال

 البمدية اسم الكثبان الساحمية
 الميمية الزىور واد الساحمية الكثباف
 سيدي عبد العزيز عبدالعزيز سيدي الساحمية الكثباف

والموقعػاف ( يبيف لنا موقع عدد الكثباف الساحمية بالوالية و المػذاف يقعػاف شػرؽ الواليػة، 06)الجدوؿ رقـ 
 يمثالف أحد أكثر النقاط جدبا لمسياح بالوالية نظرا لتميزىما الكبير.

I-2-4 :السدود 
 .والية جيجؿسدود  (:07جدول رقم)

في الواليػة، والمالحػظ أف ىػذه السػدود تقػع عمػى منػاطؽ  سدود خمسة أىـ( موقع 07يبيف الجدوؿ رقـ )
فػػي العديػػد مػػف اسػػتغالليا بخػػالؼ الثػػروة المائيػػة، إذ يمكػػف  مكسػػبا إضػػافياليػػا متفرقػػة بالواليػػة وىػػو مػػا يػػوفر 

 األنشطة السياحية كتنظيـ التظاىرات الرياضية أو الخرجات الترفييية وكذا بعض النشاطات األخرى.

I-2-5 :الشواطئ 

كمـ،  تتخممو عدة شػواطئ منيػا مػا ىػو حجػري  123.9يمتد الشريط الساحمي لوالية جيجؿ عمى مسافة 
ممنوعة حيث تقدر نسبة  27منيا مسموحة لمسباحة ومحروسة و  26شاطئ  50ىو رممي بمجموع ومنيا ما 

مػػف اجمػػالي المسػػافة نظػػرا لوجػػود عػػدة معيقػػات تمنػػع االسػػتغالؿ الكامػػؿ  %44اسػػتغالؿ الشػػريط السػػاحمي بػػػ 
لػػوعرة الشػػديدة لمشػػريط السػػاحمي منيػػا محطػػة توليػػد الكيربػػاء والواجيػػة البحريػػة العسػػكرية والشػػواطئ الصػػخرية ا

 المساحة )ه( 3م 406طاقة االستيعاب  البمدية الموقع
 890 180 اراقف سويسي سد اراقف
 250 32.8 قاوس سد العقـر
 303 44.5 جيجؿ سد كيسير
 620 120 الميمية سد بوسيابة
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شاطئ إجمالػي  26الشواطئ المسموحة لمسباحة: عددىا ، االنحدار، وفيما يمي نتطرؽ لمجموع شواطئ الوالية
 :1عدد الشواطئ بالوالية وىي كالتالي

 الشواطئ المسموحة لمسباحة لوالية جيجؿ(:08جدول رقم)ال

عدد  اسم الشاطـئ الرقم
 (²المساحـة )م عدد المصطافيـن الشاطـئاسم  الرقم  (²المساحـة )م المصطافيـن

 96000 794940 غرب–بني بمعيػد  4
 

 29500 356570 المنار الكبيػر 15
 24900 439450 برج بميدة 16  80000 737610 شرؽ –بني بمعيد  2
 194000 855834 صخر البمح 3

 
 33600 1543580 الصخر األسود 17

 117600 1057494 سيدي عبد العزيز 4
 

 10000 557050 العوانة مركز 18
 140000 905435 المزايػر 5

 
 40000 587940 مريغػة 19

 65905 278625 بازوؿ 6
 

 49500 710910 أفتيس 20
 75680 550525 سطارة 7

 
 39200 39360 تازة 21

 / 628219 الجنانة 8
 32000 186980 الكيوؼ العجيبة 22 

 14400 169500 الولجة 23  114000 599830 تاسوسػت 9
 28728 446110 التربة الحمراء 40

 3360 116920 الشاطئ األحمػر 24 
 57000 535430 كتامػة 44

 
 4200 34160 مرسيدس 25

 6600 288530 أوالد بوالنار 43
 

 6200 29155 مممش 26
 1000 158960 الخميج 44

 
    

 مديرية السياحة والصناعات التقميدية. المصدر:

ونظػرا ليػذا العػدد المعتبػر مػف الشػواطئ المييػأة والمسػموحة لمسػباحة يمكػف تبنػي ( 08مف الجدوؿ رقـ )
سػػػياحة شػػػاطئية ناجحػػػة ومميػػػزة، ومػػػف بػػػيف األمػػػور المشػػػجعة عمػػػى ذلػػػؾ أيضػػػا التوزيػػػع المكػػػاني الجيػػػد ليػػػذه 

جػػؿ كػػأكبر وجيػػة الشػػواطئ مػػف الشػػرؽ إلػػى الغػػرب، وعػػدـ تركزىػػا فػػي منطقػػة واحػػدة، ىػػذا مػػا جعػػؿ واليػػة جي
سياحية في الجزائر وذلؾ باحتالليا المرتبة األولى لعدة سنوات مف حيث عدد السياح المقبميف عمى الشواطئ، 

 23شػػػاطئ منيػػػا  27وفػػي المقابػػػؿ ىنػػػاؾ أمػػػور غيػػػر مشػػػجعة وىػػػي وجػػود شػػػواطئ ممنوعػػػة لمسػػػباحة عػػػددىا 
 شواطئ ممنوعة وىي كالتالي: 04شاطئ غير مييأ و 

                                                           
 مديرية السياحة لوالية جيجؿ.1



 الفصل الثاني:                                                       الجغرافيا السياحية في والية جيجل

64 
 

 الشواطئ غير المسموح بالسباحة فييا بوالية جيجؿ. :(09جدول رقم )ال

 مديرية السياحة لوالية جيجؿ المصدر:

شاطئ غير مسموح لمسباحة بمثابة عائؽ لمزيد مف  27( يتضح لنا وجود 09جدوؿ رقـ )مف خالؿ ال
األمر الذي يجعؿ تطور السياحة الشاطئية نظرا لما تتميز بو ىذه الشواطئ مف جماؿ مناظرىا ونقاء مياىيا، 

 بقاءىا دوف تييئة ونظافة بمثابة خسارة لمحظيرة السياحية لموالية.

 عوانةالشواطئ  (:46رقم ) شكل

 
 تصوير ىاوي المصدر:

                                    
01           15        
02          I 16      
03           II 17       
04               18       
05        19        
06       20          
07        I 21        
08        II 22            
09        23          
10          24        
11        25          
12      26        
13       27         
14         
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ألحد شواطئ العوانة، وىػي الصػورة التػي توضػح يمثؿ صورتيف مف زاويتيف مختمفتيف  (16)الشكؿ رقـ 
 والوالية ككؿ. مدى التنوع الطبيعي الذي تتميز بو البمدية

 الساحمي الشريطأوال: 

بعديػد مػف المعػالـ السػياحية الطبيعيػة التػي جعميػا مػف بػيف الواليػات األولػى التػي يقصػدىا  تزخػر الواليػة
والمصػػػطافوف لقضػػػاء سػػػاعات طػػػواؿ بعيػػػدا عػػػف ضوضػػػاء المػػػدف والطػػػرؽ، عمػػػى غػػػرار الكػػػورنيش  السػػػياح

الكبيػرة، الجزيػرة الواقعػة بػالقرب مػف مينػاء الصػيد والنزىػة بزيامػة الجيجمي، الكيوؼ والمغارات العجيبة، المنارة 
 منصورية وكذا الجزيرة الواقعة بسواحؿ بمدية العوانة والتي تسمى الدزيرة.

 الكورنيش الجيجميثانيا: 
السػػاحمية، المطمػػة عمػػى البحػػر األبػػيض المتوسػػط شػػماال، ينتصػػب  جيجػػؿ جزيػػرة عمػػى ضػػفاؼ شػػبو
  بصػواعد ونػوازؿ طبيعيػة رائعػة ومزركشة كثيفة غابية مالمسة لمبحر وخضرة صخريػةكورنيش ممّيز بأجراؼ 

العوانػة و الػذي يشػكؿ جرفػا صػخريا يالمػس ميػاه  بمديػة غايػة إلػى بجايػة واليػة يمتػد مػف الحػدود الغربيػة مػع
أف  "المنسية" رغـاستثنائية ينعتيا كثيروف بػ جنة البحر، تغطييا غابات الفميف ونباتات طبيعية متنوعة ما أنتج

إذ ، (1741 - 1678لوسػيوفيؼ الػدي ) أنطونيػو الشػيير الكمػاف لعػازؼ الحػدود، و سػبؽ خػارج صػيتيا ذاع
 .األزرؽ" الياقوت "ساحؿ كنية الجيجمي الكورنيش عمى أطمؽ

مػدار  فعمػىالبحػر  وزرقػة الجبػاؿ خضػر بػيف تمػزج خالبػة طبيعيػة بمنػاظر الجيجمػي الكػورنيش يتميػز
لطريػؽ الممتػوي ا إسػفمت يطميػا تحافظ عمػى جماليػا كونيػا لػـ لجذابة المنطقة أو صيفا، تبقى ىذه السنة  شتاء

كمػػـ انطالقػػا مػػف سػػوؽ االثنػػيف )بجايػػة( إلػػى غايػػة جيجػػؿ مػػا يشػػبو "معركػػة بػػيف االنسػػجاـ  60عمػػى أزيػػد مػػف 
واألجانػػب لسػػر و سػػحر  ممػػا جعميػػا الوجيػػة المفضػػمة لمعديػػد مػػف السػػياح المغتػػربيف مػػنيـوالتنػػاغـ واالبتكػػار". 

الجباؿ التي تزينيا الغابات مع البحر فشكمت  جماؿ المنطقة التي تعتبر لوحة طبيعية خالبة حيث تتعانؽ فييا
مصدر إلياـ بالنسبة لعديد الفنانيف التشكيميف إنيػا جيجػؿ السػاحرة بشػواطئيا التػي تبقػى مصػنفة مػف بػيف  بذلؾ

  1األجمؿ الشواطئ الجزائرية.
 الكيوف العجيبةثالثا: 

عنػػد  1917كمػػـ عػف مدينػػة جيجػؿ، تػػـ اكتشػافيا سػػنة  35تقػع بػػيف العوانػة وزيامػػة منصػورية عمػػى بعػد 
، ثػـ أعيػد تصػنيفيا كموقػع طبيعػي يجػب 1948صػنفت المغػارة ألوؿ مػرة سػنة ، 43شؽ الطريؽ الوطني رقػـ 

الوطنيػػػة لتػػػازة وبحكػػػـ الموقػػػع حمايتػػػو، حيػػػث تكمفػػػت بمديػػػة زيامػػػة منصػػػورية بتسػػػييرىا، ومػػػع إنشػػػاء الحظيػػػرة 

                                                           
 .2017المنوغرافيا السياحية لوالية جيجؿ، مديرية السياحة:  1
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الجغرافي، أصبحت مصالحيا تسير عمى حماية ىذه المغارة والمحافظة عمػى خصوصػيتيا الطبيعيػة منػذ سػنة 
وتعػػد مػػف عجائػػب الطبيعػػة مػػف حيػػث الشػػكؿ والنقػػوش التػػي صػػنعتيا الصػػواعد والنػػوازؿ وىػػي ا ف  ـ،1992

 1.مجيزة و مفتوحة الستقباؿ زوارىا
 مغارة الكيوؼ العجيبة (:47رقم ) شكلال

 
 

 

 
 

 تصوير ىاوي.المصدر: 

( يمثػػؿ صػػورة الصػػواعد والنػػوازؿ بمغػػارة الكيػػوؼ العجيبػػة وىػػي ظػػاىرة طبيعيػػة تشػػكمت 17الشػػكؿ رقػػـ )
نتيجة لترسبات منذ آالؼ السنيف، وىذه المغارة تشكؿ أحد أىـ نقاط الجدب السياحي وأشػير المغػاراة بػالجزائر 

 عامة.

 البازغار رابعا: 

موقع يعود إلى ما قبؿ التاريخ وىو عبارة عف مغػارة واسػعة مفتوحػة عمػى الطريػؽ بزيامػة منصػورية، تػـ 
 2.تييئتو الستقباؿ كؿ فئات الزوار مف أجؿ تطوير السياحة العممية والتربوية

ىػو الحػاؿ  ، كمما أنيا ال تحتوي عمى صواعد ونوازؿ كمما°16تتميز المغارة بدرجة حرارة ثابتة تقدر بػػػ 
 بالنسػػبة لمكيػػوؼ العجيبػػة، بػػؿ يتواجػػد بيػػا تماثيػػؿ لانسػػاف البػػدائي الػػذي عػػاش بػػداخميا، باإلضػػافة إلػػى تماثيػػؿ
لمديناصػػػورات مػػػف آكػػػالت األعشػػػاب والمحػػػوـ، وأيضػػػا طيػػػور مػػػف عصػػػر الديناصػػػورات وشػػػالالت اصػػػطناعية 

رات والحيػػاة البدائيػػة لعصػػور مػػا صػػغيرة، باإلضػػافة إلػػى شاشػػة عمالقػػة لعػػرض أشػػرطة مختمفػػة حػػوؿ الديناصػػو 

                                                           
 محافظة الغابات لوالية جيجؿ. 1
 .المرجع السابقمديرية السياحة: 2 
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قبؿ التاريخ. سميت ىذه المغارة بالباز نسبة لصخرة توجد بمدخميا عمى ىيئة ىذا الطائر، افتتحت ىذه المغارة 
 2006.1لمزوار بعد تييئتيا يـو السادس مف جويمية 

 مغارة الباز (:48شكل رقم )ال

   

 

 

 

 محافظة الغابات لوالية جيجؿ المصدر:

، كما يوضح جانبا مف النشاطات السياحية مف الداخؿ والخارج ( يوضح غار الباز18رقـ )الشكؿ 
 والتييئة المقامة لغرض استقباؿ السياح.

  منار الكبير )رأس العافية(الخامسا: 

عمػػى قمػػة  1867منػػارة الموجػػودة فػػي سػػواحؿ الجزائػػر تػػـ إنجازىػػا سػػنة  24تعتبػػر المنػػارة مػػف بػػيف الػػػػػ 
شيدىا النّحات الفرنسي "شارؿ سالفا" وكاف يعمؿ مقاوال ونحاتا لمحجارة وقد استعاف بالحجر األزرؽ "غريفات"، 

المتواجد بمنطقػة العوانػة لبنائيػا، وكمفػو ىػذا اإلنجػاز أمػواؿ طائمػة ممػا جعمػو يحجػـ عػف مواصػمة احتػراؼ ىػذه 
 فالسو كمقاوؿ ونّحات.المينة ليتحوؿ إلى الفالحة، حيث عمؿ مزارعا بمنطقة قاوس، بعد إعالف إ

صومعة المنارة عبارة عف مجسمات في شكؿ مثمث مصنوعة مػف النحػاس و بػداخميا مصػباح كيربػائي 
كمػػػـ فػػػي عػػػرض  45ثػػػواف بامكػػػاف البػػػواخر رصػػػدىا عمػػػى بعػػػد  05واط تعطػػػي إشػػػارة ضػػػوئية  1000بطاقػػػة 

البحػػػر، وىػػػي المنػػػارة متػػػر عػػػف سػػػطح  43متػػػر و  16البحػػػر. يبمػػػغ عمػػػو أو ارتفاعػػػو بالنسػػػبة لسػػػطح األرض 
 .ميؿ بحري 21عمى مدى الوحيدة التي ترسؿ إشارات ضوئية بالموف األحمر في السواحؿ الجزائرية 

 
 
 

                                                           
 مرجع سابق.الالديواف الجيجمي لمسياحة،  1
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 المنار الكبير(: 49شكل رقم )ال

 -جيجؿ  -: تصوير عزوف فريد المصدر

 ( ٌىضح صىرج نهًُار انكثٍر ) رأش انعافٍح ( وانػاطئ انًحٍظ ته.19انػكم رلى ) 

 المشاكـيسادسا: 

متػر  900وعمػى بعػد غير بعيد عف كيػوؼ "المػادالف"  جيجؿ، بواليةتقع بأعالي بمدية سممى بف زيادة 
"عػػيف األوقػػات" أو كممػػا معروفػػة باسػػـ  ،مػػف الطريػػؽ العػػاـ فػػي سػػفح الجبػػؿ يقػػع منبػػع ظػػاىرة، شػػالالت عجيبػػة

 1".المشاكي العامة "عيفيسمييا 

أبيػػرت  ،فػػالمنبع عبػػارة عػػف ظػػاىرة طبيعيػػة فريػػدة مػػف نوعيػػا العػػذراءلغػػز آخػػر مػػف ألغػػاز الطبيعػػة ىػػي 
 وحّيرت كّؿ مف وقؼ عمييا وشاىدىا وال تزاؿ تثير فضوؿ الكثيريف لمعرفة أسرارىا وفؾ طالسميا. 

ميػاه منيػا عبارة عف فتحػة بيػػف الصخور أسػفؿ جبػؿ تسػيؿ المعجزة، أو الّساعة المائّيػػػة، ىذه الشالالت 
ثػـ تبػدأ العمميػة العكسػية حتػى تتوقػؼ الميػاه  دقػائؽ 10لمػدة بػبطء و تػزداد غزارتيػا شػيئا فشػيئا عذبة صافيػػة و 

 دقيقة، تتكّرر ىذه الظاىرة طواؿ اليوـ وعمى مدار السنة منذ القديـ. 40نيائيا عف السيالف لمدة 
الواليػػة، تمتػػاز كمػػـ عػػف مقػػر  62كمػػـ عػػف مقػػر بمديػػة سػػممى بػػف زيػػادة و 5منبػػع المشػػاكي يبعػػد بحػػوالي 

مياىػػو بػػالبرودة صػػيفا والػػدؼء شػػتاًء، ىػػي نقّيػػة وصػػالحة لمشػػرب ويػػزعـ أّنيػػا تشػػفي مػػف كثيػػر مػػف األمػػراض 
المزمنػػة والمستعصػػػية، لػػذلؾ فالمكػػػاف يعػػػرؼ إقبػػاال كبيػػػرا مػػػف عػػدة واليػػػات، خاصػػػة الواليػػات الجنوبيػػػة، حيػػػث 

 جمدية، والروماتـز وغيرىا مف األسقاـ.يقصده الكثير مف المرضى لمتداوي مف عدة أسقاـ كاألمراض ال

                                                           
 .مرجع سبو ذكرهمديرية السياحة:  1

http://www.youtube.com/watch?v=E-6OT5y8Uyg
http://www.youtube.com/watch?v=E-6OT5y8Uyg
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وفي ظؿ تػوفر ىػذه المقومػات المعتبػرة يمكػف فػي ظميػا تبنػي سػياحة عالجيػة ناجحػة لمتػداوي والمعالجػة 
 بالمياه.

I-3- :أشكال السطح 

مػػػف بػػػيف مميػػػزات وخصػػػائص أشػػػكاؿ سػػػطح األرض فػػػي واليػػػة جيجػػػؿ تنوعػػػو بسمسػػػمة جبػػػاؿ بمختمػػػؼ 
واألودية والجزر والشػالالت واألكػواـ والمسػالت المائيػة وكممػا ذكرنػا سػابقا بػأف االرتفاعات واليضاب والسيوؿ 

مف المسػاحة وىػو مػا يعكػس كثػرة الجبػاؿ وتنوعيػا نػذكر منيػا: "سػممى، بنػي  %82جيجؿ بطابع جبمي بنسبة 
 ، بوعفروف، تفرطاس، ّسدات، تمزڤيدة.خطاب

I-3-4 :الغابات 

ىكتػػػػار وتحتػػػػؿ منيػػػػا الثػػػػروة الغابيػػػػة  239.665در بػػػػػ تتربػػػػع واليػػػػة جيجػػػػؿ عمػػػػى مسػػػػاحة إجماليػػػػة تقػػػػ
 1% وىي موزعة كما يمي: 57ىػكتار أي بنسبة  137.457

 المساحة اإلجمالية لمغابات : (40جدول رقم)ال

 الفراغـات الغابيـة األدغـال الغابـات التكوينـات الغابيـة
 2.912 38.334 96.211 المساحة ) ىػ(

 محافظة الغابات لوالية جيجؿ :المصدر

( يتضح أف والية جيجؿ تتوفر عمى ثروة غابية ىامة جدا بمساحات 10مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) 
شاسعة، تتنوع بيف الغابات واألدغاؿ وبينيما فراغات غابية، إذ يجب استغالليا بشكؿ جيد كدعامة لتبني عدة 

 ية والرياضية.   أنواع مف السياحة منيا الجبمية، الترفييية، البيئ

 كما تتوفر والية جيجؿ عمى عدة أصناؼ غابية أساسية، نذكر منيا:

 األصناؼ الغابية األساسية :(44جدول رقم)ال

 بموط األفراس الصنوبر البحري البموط األخضر بموط الزان البموط الفميني صنافألا
 ..3 24. 834.2 873848 423.87 المساحة ) ىـ(

 الغابات لوالية جيجؿ.محافظة : المصدر  

                                                           
 .سبق ذكره مرجع، محافظة الغابات لوالية جيجؿ 1
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( أف الثروة الغابية بوالية جيجؿ تظـ خمسة أنواع مف األشجار 11يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ )  
باإلضافة إلى ىذه األصناؼ الغابية، أربعة أنواع منيا مف فئة شجرة البموط ونوع واحد مف الصنوبر البحري. 

  ىمية عف سابقتيا لكف بحجـ أقؿ )السرو، الكاليتوسالمعروفة تزخر واليتنا بأصناؼ أخرى متنوعة ال تقؿ أ
 الصفصاؼ، األرز األطمسي... إلخ(.

كممػػا توجػػد ىنػػاؾ عػػدة مشػػاريع غابيػػة ألىػػداؼ سػػياحية بحتػػو اقترحػػت مػػف قبػػؿ محافظػػة الغابػػات لواليػػة 
ىكتار  257جيجؿ أىميا اقتراح غابات لالستجماـ والمقدر عددىا بسبعة تتربع عمى مساحة اجمالية تقدر بػ: 

سػػتكوف بمثابػػة مشػػروع نػػاجح لػػدعـ عػػدة أنػػواع جديػػدة مػػف السػػياحة فػػي واليػػة جيجػػؿ أىميػػا السػػياحة الجبميػػة 
والرياضػػية واليػػدؼ االساسػػي مػػف إطػػالؽ ىػػذه العمميػػة ىػػو التقميػػؿ مػػف الضػػغط عمػػى الشػػريط السػػاحمي وتوجيػػو 

 :1السواح إلى ىذه المناطؽ الجديدة وىما كمما يمي

ىي غابة ذات طابع خاص نظرا لكونيا غابة فتية تقع في الجية الغربية لواليػة  كيسير:غابة جيجل مقطع  -
جيجؿ بالقرب مف محػوؿ طريػؽ الػوزف الثقيػؿ مطمػة عمػى البحػر وتعتبػر غابػة شػبو حضػارية لكػوف أف السػياح 
يقصدونيا حاليا واليدؼ منيا ىو تخفيؼ الضغط عمى الشػواطئ الموجػودة عمػى الشػريط السػاحمي بػيف جيجػؿ 

 لعوانة.وا

األولػى  عفـرون(: غابتي واد جن جن مقطع المايدة )المشاكي( وغابـة تـامنتوت مقطـع غابـة جيممـة )بـو -
تقع بمحاذاة واد جنجف الذي يفصؿ بيف بمديتي سممى واراقف المتيف تفتقداف ألدنى أماكف الراحة والتسػمية وتقػع 

ؿ بؿ مف سائر ربوع الوطف وىػي تعبػر عػف بيا عيف تسمى المشاكي ىي قبمة لمزوار ليس فقط مف والية جيج
 ظاىرة غريبة جدا تتميز بنزوؿ المياه وانقطاعيا لفترات متقطعة حتى سمية بعيف األوقات الخمس.

عمى الحدود بيف والتي ميمة وسطيؼ ويمر بػالقرب منيػا منفػذ  77والثانية تقع بمحاذاة الطريؽ الوطني رقـ  -
تتميػػز ىػػذه الغابػػة بكثافػػة أشػػجارىا واسػػتواء أراضػػييا  تعتبػػر مكانػػا  الطريػػؽ السػػيار شػػرؽ غػػرب جيجػػؿ العممػػة،

مناسبا لمترفيو والتوجو إليو السيما خالؿ العطؿ، وىي مؤىمة الستقطاب آالؼ السواح  وىي تقع عمى عمو ما 
 متر وجزء منيا مطؿ عمى سد تابموط. 1200يقارب 

تاحػانوت :األولػى تقػع بمحػاذاة الطريػؽ الػرابط بػيف غابتي رقادة متالثيف مقطع تاسودة وغابة بني فتح مقطع -
جيجػػؿ، جيممػػة وتاكسػػنة وىػػػي غابػػة مكونػػة مػػف أشػػػجار البمػػوط الفمينػػي مطمػػة عمػػػى سػػد تػػابموط وبػػالقرب مػػػف 
الجسػريف الجػػاري انجازىمػا األوؿ خػػاص بمنفػػذ الطريػؽ السػػيار جيجػؿ العممػػة  والثػػاني خػاص بتحويػػؿ الطريػػؽ 

                                                           
1
 المرجع نفسه.  
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  القرب مػػف  ببمديػػة بػػوراوي بميػػادؼ وتتوسػػط كػػؿ مػػف بمػػديات العنصػػر، الشػػحنة، الثانيػػة تقػػع بػػ77الػػوطني رقػػـ 
ـ  730وىػي عمػى ارتفػاع مػا يقػارب ، %20إلػى  %5عسكر، الجمعة بني حبيبي يتراوح الميػؿ بيػا مػف  أوالد

 توجد بيا نقطة ماء تسمى الدردارة يتوافد عمييا المواطنيف مف البمديات المجاورة.

الصػػيود وغابػػة بنػػي خطػػاب مقطػػع أيػػيس )زمالػػة(: األولػػى تقػػع بجػػوار بمديػػة  مقطػػع بػػوغػػابتي أوالد دبػػاب  -
وأوالد يحػػي حيػػث  كممػػا تػػربط بمػػديتي السػػطارةنسػػمة(  78087الميميػػة التػػي تعتبػػر ثػػاني اكبػػر تعػػدادا لمسػػكاف )

بػػح وسػػيدي يقصػػدونيا حاليػػا لمتنػػزه وممارسػػة بعػػض النشػػاطات الرياضػػية أمػػا الثانيػػة فتقػػع بػػيف بمػػديتي أوالد را
معػػروؼ يوجػػد بيػػا منبػػع لمميػػاه طبيعػػي ىػػو مقصػػد لمسػػكاف خاصػػة فػػي فصػػؿ الصػػيؼ عمػػى اعتبػػار أف ىاتػػو 

 متر.  1040اع المنطقة إلى حوالي البمديات بعيدة عف البحر حيث يصؿ ارتف

 جدوؿ توضيحي ألىـ الخصائص المميزة لغابات االستجماـ المقترحة (:42الجدول رقم )

المساحة  الموقع االرتفاع االنحدار نسبة الغطاء النباتي
 )ىكتار(

اسم غابة االستجمام 
 المقترحة

 البموط الفميني
 لصنوبر البحريا

ضعيفة إلى 
مقطع:  جيجؿ بمدية: دائرة: جيجؿ ـ 315 متوسطة

 كيسير ىػػ40 كيسير

ضعيفة إلى  البموط الفميني
 تاكسنة بمدية: دائرة: تاكسنة ـ 780 متوسطة

 تاسودة ىػ 36 مقطع: تاسودة

 بموط بموط األفراس
 البموط الفميني الزاف

ضعيفة إلى 
مقطع:  جيممة بمدية: دائرة: جيممة ـ 1352 متوسطة

 بوعفروف ىػ55 غابة جيممة

إلى  % 5مف  البموط الفميني
سممى بف  دائرة: العوانة بمدية: ـ 760 % 30

 المشاكي ىػ30 )المشاكي( مقطع: المايدة زيادة

إلى % 20مف  الفمينيالبموط 
 الميمية بمدية: دائرة: الميمية ـ 306 % 40

 بوالصيود ىػػ 40 مقطع: بوالصيود

بمديتي:أوالد  دائرة: سيدي معروؼ ـ  1038 % 25يفوؽ  البموط الفميني
 بني خطاب ىػػػػػػ25 مقطع: أييس رابح وسيدي معروؼ

 20إلى %05مف  البموط الفميني
بمدية: بوراوي دائرة: العنصر   ـ 730 %

 بني فتح ىػ31 بميادؼ مقطع: تاحانوت

 محافظة الغابات لوالية جيجؿ. المصدر:

( وجػػود سػػبعة غابػػات لالسػػتجماـ متفرقػػة بشػػكؿ متػػوازف عبػػر تػػراب 12نالحػػظ مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ رقػػـ )
الواليػػة إضػػافة إلػػى اختيػػار ىػػذه الغابػػات فػػي منػػاطؽ ضػػعيفة االنحػػدار مػػف أجػػؿ سػػيولة وصػػوؿ السػػياح إلييػػا 

  وتنقميـ. 
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 خريطة لتوضيح مواقع غابات االستجماـ لوالية جيجؿ(: 20شكل رقم )ال
 

 

 

 

 

 
 محافظة الغابات لوالية جيجؿ. المصدر:

( مواقع غابات االستجماـ عمى تراب والية جيجػؿ حيػث توجػد غابػة واحػدة قريبػة 20يبيف الشكؿ رقـ ) 
 مف الشريط الساحمي والبقية تفع في الجية الجنوبية مف الوالية.

باإلضافة ليذه الغابات السػبعة ىنالػؾ كنػز مػف كنػوز الثػورة الغابيػة والطبيعػة بيػذه الواليػة وىػي الحظيػرة 
كمػـ، عػػف  30، حيػث تبعػد عػػف مقرىػا بػػػ: الحظيػرة الوطنيػػة لػػتازة شمػػاؿ غػػػرب واليػة جيجػػؿ عتقػػالوطنيػة لتػازة: 

البحػر  ىتطػؿ عمػ ى،الدرجػة األولػوىي عبارة عػف منطقػة جبميػة بكمـ عف والية سطيؼ  100كمـ و 60بجاية 
بمساحة تقدر بػ:  1923أنشأت الحظيػرة الوطنية  لتازة ألوؿ مرة سنػة . كػمـ 9بساحؿ طولو  األبيض المتوسػط

لحمايػػة غابػػات الػػزاف  1984ىكتػػار فػػي اليػػـو الثالػػث مػػف شػػير نػػوفمبر 3807ىكتػػار تػػـ تػوسيعيػػػا إلػػى  230
ىي قابمة لمتوسع مستقبال، وقد صػنفت كمحميػة حيويػة عالميػة نيايػة و  ومختمؼ الثروات الطبيعية التي تضميا

 .2004أكتوبر 
 التقسيـ اإلداري لمحظيرة الوطنية لتازة(: 43جدول رقم )ال

 الدائرة البمدية المساحة النسبة المئوية
 زيامة منصورية زيامة منصورية 1025 27%
23% 
50% 

837 
1945 

 الػػعوانة
 سمػػمى

 العوانػػة

 المػػجمػػوع 3807 100%

 : محافظة الغابات لوالية جيجؿ.المصدر     

 غابات االستجمام

 مساحة غابٌة 
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( تقسػػيـ الحضػػيرة الوطنيػػة لتػػازة عمػػى كػػؿ مػػف دائػػرة زيامػػة المنصػػورية بنسػػبة 13يوضػػح الجػػدوؿ رقػػـ ) 
  .%73والعوانة بنسبة   27%

توضح موقع الحظيرة الوطنية عبر اقميـ والية جيجؿ قمنا باالستعانة بالخريطة  (:24شكل رقم )ال
 التوضيحية التالية

 محافظة الغابات لوالية جيجؿ. المصدر:

 ( خريطة يبيف موقع الحظيرة الوطنية لتازة عمى إقميـ والية جيجؿ.21يوضح الشكؿ رقـ )

 1ومف بيف أىداؼ الحظيرة الوطنية لتازة ندكر:

 حماية األنظمة البيئية المتواجدة خاصة األنواع النادرة مف الحيوانات والنباتات. -
بعث التنمية االقتصادية واالجتماعية في إطار بيئػي يضػمف حمايػة الوسػط الطبيعػي باشػراؾ السػكاف  -

 المحمييف بالدرجة األولى.
رشاد المواطنيف والزوار خصوصا األطفاؿ لتنمية حسيـ البيئي -  .توعية وا 
 تشجيع كؿ النشطات التي تتالءـ مع الطبيعة وتحافظ عمييا. -
 تشجيع البحث العممي بالتنسيؽ مع الجامعات والمعاىد المختصة. -

I-4-  :المناخ 
تعتبػػػر جيجػػػؿ مػػػف بػػػيف المنػػػاطؽ التػػػي تتميػػػز بكثػػػرة التسػػػاقط عبػػػر التػػػراب الػػػوطني فيػػػي تتميػػػز بمنػػػاخ 
متوسػػطي شػػتاءه رطػػب وممطػػر وصػػيؼ حػػار وجػػاؼ، ومػػا يميػػز ىػػذا المنػػاخ ىػػو وجػػود فصػػميف بػػارزيف خػػالؿ 
السػػػنة فصػػػؿ الشػػػتاء والصػػػيؼ حيػػػث فصػػػؿ الشػػػتاء ىػػػو فصػػػؿ األمطػػػار ودرجػػػات الحػػػرارة المنخفضػػػة وتكػػػوف 

ات النيػػار فيػػو قصػػيرة والغيػػوـ تغطػػي السػػماء، أمػػا فصػػؿ الصػػيؼ فيػػو فصػػؿ الشػػمس ودرجػػات الحػػرارة سػػاع

                                                           
1
 مرجع سبق ذكره.، محافظة الغابات لوالٌة جٌجل  
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المرتفعة والجو الجػاؼ والنيػار فيػو يكػوف طويػؿ والسػماء زرقػاء صػافية، وىنػاؾ فصػالف ثانويػاف قصػيراف ىمػا 
 1مطار مف حيف  خر.الربيع والخريؼ، تكوف درجة الحرارة فييما معتدلة عموما وأحيانا مرتفعة مع ىطوؿ أ

I -5- :النبات الطبيعي 

وىذا ما أعطى لموالية طابعيف  يقع الجزء الكبير مف مساحة والية جيجؿ ضمف سمسمة األطمس التمي،
مختمفيف األوؿ في الشماؿ عبارة عف سيوؿ ساحمية وشبو ساحمية تمتد عمى طوؿ الشريط الساحمي انطالقا 

 ذهمف الميمية شرقا مرورا بالطاىير إلى العوانة غربا وىذا ما ساعد عمى تطور ونمو النشاط الزراعي بي
ا في الجانب الجنوبي مف الوالية فيناؾ جباؿ مختمفة االرتفاع السيوؿ خاصة زراعة الخضروات والفراولة أم

 واالنحدار كونت مناظر خالبة بغطائو الكثيؼ والمتنوع.                    

ومف خالؿ دراستنا السابقة لمناخ جيجؿ المتوسطي المعتدؿ الذي ساىـ في خمؽ جو مالئـ لنمو العديد 
 2صنؼ منيا: 484والية جيجؿ عمى مف النباتات واألشجار، حيث تحتوي 

نػػػوع مػػػف النباتػػػات الطبيػػػة والعطريػػػة: حيػػػث تحتػػػوي واليػػػة جيجػػػؿ عمػػػى ثػػػروة ىامػػػة مػػػف  147حػػػوالي  -
النباتات الطبية والعطريػة، غيػر أننػا ال نتػوفر عمػى إحصػائيات حقيقيػة ليػذه الثػروة، لػذا تقػوـ محافظػة 

حصػػػاء مختمػػػؼ المنتوجػػػات وكػػػذا سػػػبؿ الغابػػػات حاليػػػا بالتنسػػػيؽ مػػػع بػػػاحثيف مػػػف الجامعػػػة مػػػف أجػػػؿ إ
 تطويرىا قصد اقتراحيا لالستثمار.

 صنؼ مف نباتات مستوطنة. 50 -
 صنؼ مف النباتات التزيينية. 20 -
 نوع مف األشجار االستيالكية لمحيوانات أو الصناعات النسيجية. 17 -
 صنؼ مف الفطريات. 135 -
 نوع مف النبات البحري. 193 -

I-6-  الحيوانية:الثروة 
يعتبػر الحيػػواف البػػري جػػزء ميػػـ مػف الثػػروة الحيوانيػػة وىػػو مجمػػؿ الحيوانػات التػػي تعػػيش وحيػػدة فػػي البػػر 
تعتمػػد عمػػى نفسػػيا فػػي الحصػػوؿ عمػػى الغػػذاء والمػػأوى دوف رعايػػة اإلنسػػاف وعػػادة تعػػيش ىػػذه الحيوانػػات فػػي 

يػة جيجػؿ مػف ثػروة غابيػة معتبػرة كممػا األماكف البعيػدة عػف البشػر مثػؿ الغابػات واألحػراش وىومػا تتميػز بػو وال
 أشرنا سابقا.

                                                           
 د. 09:15فيفري عمى الساعة:  12مقابمة مع السيد قميحة كماؿ، رئيس محطة الرصد الجوي لوالية جيجؿ، يـو  1
 .2017مديرية السياحة: المنوغرافيا السياحية لوالية جيجؿ  2
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ومػػف بػػيف أىػػـ العوامػػؿ التػػي سػػاعدت عمػػى التنػػوع الحيػػواني بواليػػة جيجػػؿ المنػػاخ المتوسػػطي المعتػػػدؿ 
 والطابع الجبمي لمتضاريس وسنعرض في الجدوؿ التالي:

 الحيوانات الموجودة عبر الوالية بمختمؼ أصنافيا عدد (:44جدول رقم )ال
 األنواع المحمية العدد النوع

 نوع منيا 24 الثديات
 بحرية 4

 نوع محمي 11

 الطيور

 أنواع محمية  8 72 الجواثـ
 نوع محمي 24 24 الجوارح

 نوع محمي 19 19 طيور مائية
 نوع محمي 23 23 طيور بحرية

 نوع محمي 23 23 النسور
 نوع محمي 16 16 أنواع أخرى

 محميةأنواع  8 297 الحشرات

 الزواحؼ
 نوع محمي 2 9 األرضية
 نوع واحد 1 البحرية

 نوع واحد 4 البرمائيات
 ومحافظة الغابات والية جيجؿ. 2017مف إعداد الطالب اعتمادا عمى منوغرافيا جيجؿ  المصدر:

( التنػػوع الحيػػواني الغنػي والمتعػػدد فػػي واليػػة جيجػؿ والػػذي يعتبػػر مػػف 14نالحػظ مػػف خػػالؿ الشػكؿ رقػػـ )
 المقومات الميمة التي يمكف استغالليا في تحسيف السياحة.

 ومف العوامؿ أيضا التي ساىمت في ىذا التنوع الحيواني نذكر:
ــازة: ــة لت وىػػي محطػػة لجػػدب السػػياح البػػاحثيف عػػف الترفيػػو والراحػػة فالطػػابع المتميػػز لغابػػات  الحضــيرة الوطني

ىكتػػار تتميػػز  3807الحظيػػرة الوطنيػػة يسػػاىـ فػػي تطػػوير السػػياحة الجبميػػة حيػػث تتربػػع الحظيػػرة عمػػى مسػػاحة 
ت أىمية نوع مف النباتات العطرية وأخرى ذا 137بتنوع غطائيا النباتي وتركيبتيا الحيوانية حيث تحتوي عمى 

نػػػوع مػػػف األشػػػجار والشػػػجيرات ذات  17نػػػوع مػػػف النباتػػػات ذات االسػػػتعماؿ الزخرفػػػي والتزيينػػػي،  20طبيػػػة و 
نػوع محمػي مػف  11نػوع مػف الثػديات مػف بينيػا  15نوع مف الفطريػات و  135األىمية البيئية واالقتصادية ، 

 .ةنوع مف الطيور موزعة بيف الجوارح والطيور المائي 134طرؼ القانوف، 
 2006ىي عبارة عف موقع سياحي ىػاـ ووجيػة مفضػمة لمسػياح افتتحػت فػي شػير جويميػة  حديقة الحيوانات:

ىكتػػار يعػػيش فػػي ىػػذا  24كمػػـ عػػف مدينػػة جيجػػؿ تتربػػع عمػػى مسػػاحة  10تقػػع فػػي كيسػػير بمديػػة العوانػػة تبعػػد 
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وآخػػر لمػػذئاب  صػػنؼ حيػػواني مػػا بػػيف المحمػػي وآخػػر جمػػب مػػف الخػػارج آخرىػػا زوج دببػػة سػػوداء 30الفضػػاء 
الصػػربية باإلضػػافة إلػػى أنثػػى فيػػؿ وىنػػاؾ إيصػػاالت جاريػػة مػػع حضػػائر وطنيػػة ودوليػػة لغػػرض إمكانيػػة تبػػادؿ 

 1أصناؼ حيوانية أخرى.

نػػػوفمبر  8المػػػؤرخ فػػػي  67/786أنشػػػأت ىػػػذه المحميػػػة بػػػالقرار الػػػوالئي رقػػػـ  المحميـــة الطبيعيـــة لبنـــي بمعيـــد:
كمـ مف مدينة جيجؿ تتربع عمػى  32ية خيري واد عجوؿ عمى بعد ، تقع بمنطقة رطبة عمى ساحؿ بمد1997
كما  1996ىكتار وىي محتواة داخؿ محيط منطقة التوسع السياحي لبني بمعيد تـ اختيارىا عاـ  122مساحة 

 2تتميز ىذه المحمية باحتضانيا الطيور ونباتات جد نادرة.
- II :المقومات السياحية الغير طبيعية لوالية جيجل 

تػػرتبط ىػػذه المقومػػات بشػػكؿ عػػاـ بكػػؿ مػػا أنجػػزه اإلنسػػاف عمػػى غػػرار المتاحػػات الطبيعيػػة الربانيػػة التػػي   
 يمي:  خمقيا اهلل تعالى وتشتمؿ المقومات السياحية الغير طبيعية أو البشرية كمما يسمييا البعض عمى ما

II-1- :تسييالت الضيافة واإليواء 

II-1-1- :الفنادق 

 فندؽ موزعة كالتالي: 26تحتوي الحظيرة الفندقية لموالية عمى     

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 www.ojt.dzالديواف الجيجمي لمسياحة متوفر عمى الموقع التالي:  1
 ، مرجع سبؽ ذكرهمحافظة الغابات لوالية جيجؿ 2
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 الحظيرة الفندقية لموالية(:45) جدول رقمال

 تسمية المؤسسة البمديـة الرقم
 طاقة اإليواء المستغمة

 العنـوان نمط الفندق
 عدد  األسرة عدد الغرف

04 

جـل
جي

 

 55أوت  20شارع  حضري 120 72 لويزة
 54شارع أوؿ نوفمبر  حضري 80 40 البصرة 02
 نيج رويبػػح حسيف 01 ساحمي 90 40 النسيـ 03
 شارع زيغود يوسؼ ساحمي 90 34 كتامة 04
 شارع اإلخوة خشة حضري 145 46 السالـ 05
 نيج ديدوش مراد جيجؿ 08 حضري 31 16 الرياف 06
 شارع العربي بف مييدي14 حضري 45 25 المشرؽ 07
 54نيج أوؿ  نوفمبر  26 حضري 16 10 الجميدي 08
 نيج  زيغود يوسؼ ساحمي 19 08 كونفيفياؿ 09
 نيج  زيغود يوسؼ ساحمي 35 18 اإلقامة 40
 أوالد بوالنار ساحمي 56 24 الجنة الزرقاء 44
 أوالد بوالنار -شاطئ الخميج الصغير ساحمي 32 16 الكريػؾ 42
 شارع العربي بف مييدي 25 حضري 72 36 الجزيرة 43
 شارع سي الحواس 03 حضري 72 34 تاغػراست 44
 شارع عبد الحميد بف باديس حضري 24 15 جمجيؿ 45
 -جيجؿ  -–حي الرابطة  ساحمي 111 45 دار العز 46
 حي الثورة الطاىير حضري 70 24 المراد الطاىـير 17

األمير عبد  48
 القادر

 األمير عبد القادر تاسوست ساحمي 160 81 الزمرد

سيدي عبد  49
 العزيز

 ع العزيز. شارع لدرع حسف س حضري 164 82 النيؿ
 ع العزيز. صخر البمح س ساحمي 70 30 ابف بطوطة 20
 الميمية -شارع جنوحات البشير 10 حضري 21 12 الفتح الميمية 24
 بني مسمـ خيري واد عجوؿ حضري 40 20 جماؿ واد عجول 22

23 
 العوانـة

 الصخر األسود
 28غرفة 
 22مقصورة 

 20كوخ إفريقي 

60 
74 
80 

 تيميزارت العوانة ساحمي

 شاطئ أفتيس ساحمي 51 20 األفتيس 24
 شارع بوطغو محمد 28 حضري 32 20 المبالب 25

زيامة  26
 منصورية

 72غرفة   شوبة
 زيامة منصورية ساحمي 150 مقصورات 02

 4899 867 المـــــــــجموع
 مديرية السياحة لوالية جيجؿ. المصدر:    
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( قمة الفنادؽ عمى مستوى الحضيرة الفندقية لموالية التي ال تغطي 15مف المالحظ عمى الجدوؿ رقـ )  
حجـ توافد مقارنة بعدد السياح المتوافديف عمى المنطقة ىذا مف جية و مف جية أخرى تتركز معظـ الفنادؽ 
عمى مستوي إقميـ بمدية جيجؿ، وىذا ما ينعكس بالسمب عمى التوزيع المكاني المنشآت الفندقية عمى القطاع 

لسياحي بصفة عامة إذ ينتج عنو اكتظاظ عمى مستوى الشواطئ واختناؽ مروري تعاني منو المدينة في كؿ ا
مف مدخميا الشرقي والغربي باإلضافة لالرتفاع المفرط ألسعار الفنادؽ في موسـ الذروة، وىذا ما شجع 

احتياجات السياح مف السكف المجتمع المحمي عمى تبني طريقة بديمة أال وىي كراء الشقؽ والمنازؿ لتغطية 
والمبيت  الزائدة في السوؽ السياحي وبالرغـ مف ذلؾ يبقى مشكؿ ارتفاع األسعار مطروح كعائؽ يجب النظر 
في حمو لتحسيف القطاع السياحي بالوالية عف طريؽ إقامة منشآت فندقية جديدة وتفرقتيا وتوزيع مدروس عمى 

 كؿ إقميـ سياحي. 

 فنادؽ مغمقة ىي: 06باإلضافة إلى       

 الفنادؽ المغمقة بوالية جيجؿ(: 46) جدول رقمال

 أســباب الغــمق تسمية المؤسسة الرقم

 مػػغمؽ بقرار والئػػي الرياف 04
 االستػػغالؿ غير الشػػرعي وعدـ تسوية الوضعية اإلدارية. -

 الزمػػرد 02
 مػػغمؽ بقرار والئػػي

 النشاط الفندقي.ـ عدـ احتػراـ القواعد التي تحك -
 إعادة تييئة الفندؽ مف دوف المصادقة عمى المخططات الجديدة. -

 جػػماؿ 03
 مػػغمؽ بقرار والئػػي

عدـ تسوية الوضعية اإلدارية بخصوص تغيير المسير وانقضاء عقد  -
 اإليجار.

 مػػغمؽ بقرار والئػػي ابػػف بطوطة 04
 وضعيتو اإلدارية.استػغالؿ غير قانوني لمفندؽ وعدـ تسوية  -

 أفتيػػس 05
 قرار والئػػي بالغمؽ التػحفظي

 نتيجة وجود أشغاؿ ترميـ وتجييز. -
 عدـ حيازة الفندؽ عمى رخصة االستغالؿ. -

مػػغمؽ بػطمب مف المالؾ الجديد لمفندؽ لقيامو بأشغاؿ ترميـ وتجييز وعدـ  التػػقدـ 06
 تسوية وضعيتو اإلدارية بخصوص االستػغالؿ.

 مديرية السياحة لوالية جيجؿ. المصدر:
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( عدد الفنادؽ المغمقة في والية جيجؿ والمقدر عددىا في ستة فنادؽ تتشارؾ 16رقـ ) الجدوؿيبيف  
كميا في سبب غمؽ واحد أال وىو أشغاؿ الترميـ والتجييز وستكوف عند افتتاحيا بمثابة إضافة جيدة لمرافؽ 

 اإليواء بالوالية.

II-1-2-  :سريػػػػر وىػي: 619 2مخيػػـ بطاقة استيػػعاب  12سيتـ تسخيػر المخيمات العائمية 
 المخيمات العائمية بوالية جيجؿ(:47جدول رقم)ال

 طبيعة الممكية سعـة االستقبال اسم  المخيــم البمديــة الرقم
01 

زيامة 
 منصورية

 خاص 64 المرجاف الشاطئ األحمر
 خاص 100 الوئػاـ "تػػازة" 02
 خاص  ممنوح في إطار حؽ االمتياز 180 مخيـ الريحاف 03
 جماعات محمية مؤجر لخواص 265 ماجي كموب 04

 خاص ممنوح في اطار حؽ االمتياز 240 مخيـ بنت السمطاف برج بميدة العوانػػػة 05

06 
األمير عبد 

 القادر
 خاص ممنوح في إطار حؽ االمتياز 500 مخيـ أميرة سطارة

خيري واد  07
 عجوؿ

 جماعات محمية مؤجر لخواص 300 مخيـ بني بمعيػد

 جماعات محمية مؤجر لخواص 150 مخيـ بولغمـ 08

09 
 القػػػنار

 جماعات محمية مؤجر لخواص 120 سػػدات/المزاير
 جماعات محمية مؤجر لخواص 240 مخيـ نجمػػة / المزاير 10
 جماعات محمية مؤجر لخواص 160 مخيـ الرماؿ الذىبية / المزاير 11

12 
سيدي  عبد 

 العزيػز
 جماعات محمية مؤجر لخواص 300 المنػػػػار

  619 2 المــــــجموع

 .2017مونوغرافيا السياحة  المصدر:

مخيـ عائمي موزعة عمى طوؿ الشريط الساحمي مف  12( وجود 17نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ )  
 2619استقباؿ إجمالية تقدر بػ  زيامة منصورية غربا كميا قيد الشغؿ بسعةبمدية خيري واد عجوؿ شرقا إلى 

 ص.خش
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II-1-3- :المخيــمات التابعة لمخدمات االجتماعية لمؤسسات وطنية 

 :المخيمات التابعة لمخدمات االجتماعية لمؤسسات وطنية(48جدول رقم )ال

 الممكيةطبيعة  سعـة االستقبال اسم  المخيــم البمديــة الرقم

 خدمات اجتماعية 270 نفطاؿ الشاطئ األحمر زيامة منصورية 01
 خدمات  اجتماعية 350 مخيـ سونمغاز زيامة منصورية 02
 خدمات اجتماعية 300 البريد والمواصالت المزاير القػػػنار 03

 خدمات اجتماعية 420 مخيـ سونمغاز/ المزاير القػػػنار 04

 .2017السياحة مونوغرافيا  المصدر:

( توفر والية جيجؿ عمى أربعة مخيمات تابعة لمخدمات االجتماعية في 18نالحظ مف الجدوؿ رقـ )  
 شخص. 1340كؿ مف بمدية زيامة المنصورية والقنار نقشي بسعة استقباؿ اجمالية تقدر بػ 

II-1-4- بيوت الشباب:  

  1سرير وىي: 270تقدر بػ: باإلضافة إلى خمسة بيوت شباب بطاقة استيعاب إجمالية 

 بيت الشباب زيامة منصورية.  -
 بيت الشباب جيجؿ. -
 بيت الشباب الطاىير.  -
 بيت الشباب تاكسنة.  -
 بيت الشباب سيدي عبد العزيز.  -

 باإلضافة إلى مراكز االصطياؼ التالية: 
 مركز وكالة أنالج ببرج بميدة العوانة.  -
 مقصورة سياحية بشاطئ بني بمعيد بمدية خيري واد عجوؿ.  11 -

كمما توجد ىناؾ مشاريع فندقية وسياحية في طور االنجاز لتدعيـ الحظيرة الوالئية وزيادة طاقة اإليواء 
 مف أجؿ تغطية الطمب المتزايد لمسياح عمى المنطقة.

 جؿ.جدوؿ توضيحي لممشاريع في طور االنجاز عبر إقميـ والية جي 
                                                           

1
 .11:23عمى الساعة  12/03/2019مقابمة مع السيد: سميـ طعبوش، رئيس مصمحة الشبيبة والرياضة بمديرية الشباب والرياضة بوالية جيجؿ. يـو   
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 جدوؿ توضيحي لممشاريع في طور االنجاز عبر إقميـ والية جيجؿ. (:49الجدول رقم )

نوعية  الموقـع الرقم
 المشروع

عـدد 
 األسرة

مناصب 
نسبة تقدم  تاريخ بداية األشغال الشغل

 المالحظـات األشغـال

 ـ ت س تاسوست 4
قرية العطؿ 

مقصورة  57)
 سياحية(

456 50 
1997 

استئناؼ األشغاؿ 
 2015سبتمبر 

 األشغاؿ جارية 40%

األشغاؿ متوقفة بسبب  وضع االساس 2018/04/10 24 102 نزؿ طريؽ بمدية قاوس 2
 وفات صاحب المشروع

 األشغاؿ جارية %40 2017ماي  23 112 إقامة سياحية ـ.ت.س العوانة 3

 استئناؼ األشغاؿ خالؿ %35 2017مارس  247 330 إقامة سياحية ـ.ت.س العوانة 4
 2018شير نوفمبر 

أشغاؿ الحفر  2017جواف  18 100 إقامة سياحية جيمار بمدية  الشقفة 5
 والتسطيح

األشغاؿ متوقفة خالؿ 
 شير نوفمبر

 األشغاؿ جارية %10 2017أوت  50 136 إقامة سياحية ـ.ت.س العوانة 6
 األشغاؿ جارية %40 2017سبتمبر  40 98 فندؽ كازينو 7
 األشغاؿ جارية %50 2017نوفمبر  16 40 فندؽ جيجؿالرابطة بمدية  8

المدخؿ الشرقي  9
الحفر ووضع  2018فيفري  340 454 نجـو 4فندؽ  لبمدية جيجؿ

 األشغاؿ جارية ساساأل

الولجة + زيامة  40
 االشغاؿ جارية %5 2017جواف  14 146 نزؿ طريؽ منصورية

استئناؼ األشغاؿ  12 38 فندؽ بمدية جيجؿ 44
 األشغاؿ جارية %85 2018مارس

منازؿ سياحية  بوالنار والد ـ.ت.سا 42
 األشغاؿ جارية %5 2018 جويمية 02 24 مفروشة

تييئة بنايةإلى  سكازينو ـ.ت. 43
استئناؼ األشغاؿ  05 20 فندؽ

 األشغاؿ جارية %85 2018ماي

 جارية االشغاؿ فتح الورشة 2018اكتوبر  30 100 اقامة سياحية ـ ت س تازة 44

الحفر ووضع  2018مارس  25 132 فندؽ سكازينو ـ.ت. 45
 االشغاؿ جارية االساسات

 / %90 2008جواف  35 120 فندؽ الميمية 46

47 
ـ ت س اوالد 

 بوالنار
منازؿ سياحية 

 االشغاؿ جارية %80 2017نوفمبر  20 10 مفروشة

 مديرية السياحة والية جيجؿ. المصدر:
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نالحظ أنو ما إذا تـ فعال إنجاز ىذه المشاريع بمقاييس متطورة و جودة خدمات ( 19مف الجدوؿ رقـ )
تنافسية تمبي احتياجات ورغبات السياح سيكوف ىذا بمثابة دعـ و تطوير لمحظيرة الفندقية لموالية وسيكوف ىذا 

ع قيد كحؿ جزئي لممشكؿ المطروح سابقا )تركز الفنادؽ في وسط مدينة جيجؿ(، إذ يالحظ أف المشاري
 اإلنجاز ستغطي فراغ التوزيع المكاني لمفنادؽ عمى مستوي الوالية ولو جزئيا.

II-2- :النقل والمواصالت 

يعتبر النقؿ والمواصالت الشرياف النابض لكؿ إقميـ سياحي خاصة إذا كاف ىذا اإلقميـ ذو طابع جبمي 
اإلمكانيات المساعدة عمى ازدىار وىو ما ينطبؽ عمى والية جيجؿ كمما يعتبر النقؿ أيضا مف بيف أىـ 

النشاط السياحي ولكي تكوف المنطقة تتميز بجاذبية سياحية وتكوف وجية مقصودة مف قبؿ السياح البد أف 
تكوف منطقة موصولة بالطرؽ والمعابر التي تسيؿ تنقؿ السياح وما نالحظو عمى المنطقة الجنوبية مف والية 

لنقؿ والمواصالت بسبب طابعيا الغابي والجبمي وسنحاوؿ في ىذا جيجؿ التي تعاني مف نقص في الطرؽ وا
 1العنصر التطرؽ إلى شبكات الطرؽ النقؿ والمواصالت عبر الوالية بكؿ أنواعيا.

II-2-1-  :النقل 

إف لمنقؿ أىمية كبيرة في التنمية المحمية لموالية خاصة في الحياة اليومية االقتصادية واالجتماعية  فيو 
األساسي في تحسيف ظروؼ تنقؿ األشخاص والبضائع، ومف ىذا المنطمؽ تتركز مجيودات  يمعب الدور

المديرية عمى تحسيف تنقؿ األشخاص والبضائع  بتوفير أحسف وأفضؿ العروض والمساىمة في تحقيؽ 
 التوازف الجيوي وفؾ العزلة عف بعض المناطؽ خاصة الريفية منيا:

 النقل البريأوال: 

 قمنا بانشاء مخطط توضيحي يصؼ واقع النقؿ البري لوالية جيجؿ.ولمتوضيح أكثر  

 

 

 

 
                                                           

1
 .10:45عمى الساعة:  17/02/2019، يـو جيجؿ لوالية النقؿ مدير شوقي حمالوي: السيد مع مقابمة  
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 لوالية جيجؿ البري مخطط النقؿ (:22شكل رقم )

 مف إعداد الطالب في مقابمة مع السيد: حمالوي شوقي مدير النقؿ لوالية جيجؿ. المصدر:

السنوات الماضية  ( الذي يبيف وضعية النقؿ في والية جيجؿ حيث كانت في22مف خالؿ الشكؿ رقـ )
فعال تعاني مف نقص فادح في النقؿ أثر عمى التنمية المحمية بشكؿ عاـ وفي كؿ القطاعات بما فييا القطاع 
السياحي بشكؿ خاص لكف ىذا النقص سرعاف ما تـ تداركو في ا ونة األخيرة خاصة في الجزء الشمالي مف 

كؿ نقص النقؿ مطروحا اال عمى الشؽ الجنوبي مف الوالية عمى امتداد طوؿ الشريط الساحمي ولـ يبقى مش
الوالية )المناطؽ الجنوبية الجبمية( بسبب نقص الطرؽ المعبدة وىو المشكؿ الذي خصصت لو الوالية )مديرية 
نشاء مسالؾ جديدة لفؾ عزلة المناطؽ الجبمية والتي  األشغاؿ العمومية( عدة مشاريع قيد اإلنجاز لفتح طرؽ وا 

 قا عند عرضنا لشبكة الطرؽ.سنتطرؽ ليا الح

 محطات برية ومحطتيف حضريتيف. 03: تتوفر والية جيجؿ عمى المحطات الموجودة 
 النقل الجويثانيا: 

كمـ غرب مدينة الطاىير  03كمـ شرؽ مدينة جيجؿ و 15يقع مطار فرحات عباس عمى بعد  
السريع الرابط بيف جيجػؿ وقسنطينة ىكتار، يحده مف الشماؿ البحر األبيض المتوسط والطريؽ  132مساحتو 

(RN 43 ومف الجنوب منػاطؽ زراعية، ويحده مف الغرب واد جف جف ومف الشرؽ الطريؽ الوالئي رقـ )
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( المتجو نحو مدينة الطػاىير، وكذلؾ الطريؽ السريع الرابط بيف جيجؿ والعممة الذي ىو قيد اإلنجاز 147)
 حاليا.
 النقل البحري والموانئ: ثالثا: 

تحتوي والية جيجؿ عمى خمسة موانئ موزعة بمناطؽ متباعدة عمى شريطيا الساحمي أىميا ميناء جف 
جف، وىو الذي يعد مف أكبر موانئ الجزائر يقع بالطاىير والية جيجؿ بالقرب مف مطار فرحات عباس، تبمغ 

جازىا، يستجيب لكؿ مميوف طف سنويا وستتضاعؼ مع إنيػاء المشاريع الجاري إن 4.5طاقتو االستيعابية 
متر موصوؿ مع  18.2التقنيات الحديثة في مجاؿ النقؿ البحري، كما يحتوي عمى أرضية يصؿ عمقيا إلى 

سطيؼ( وخط السكؾ الحديدية مما يجعمو  –أىـ محاور االتصاالت السيما المنفذ الشمالي الجنوبي )جيجؿ
 900كمـ(، حاسي مسعود )350ر العاصمة )الجزائ المحور المفضؿ لمنقؿ األورو إفريقي، يبعد عف كؿ مف

 كمـ(.  40كمـ(، المنطقة الصناعية بالرة ) 10كمـ(، مدينة جيجؿ)
 باإلضافة إلى ىذا الميناء الياـ ىنالؾ ثالثة موانئ أخرى نذكرىا في الجدوؿ التالي:  

 الموانئ الموجودة بالمنطقة(: 20جدول رقم)ال

بوالديس  ميناء الصيد صئاــالخص
 جيجل

ميناء الصيد زيامة 
 ميناء الصيد والترفيو العوانة منصورية

 / 1993 2006مػارس  تاريخ بداية االستغالل
 ـ 4-ـ إلى  2.5-مف  ـ 4-ـ إلى  2.5-مف  ـ 4-ـ إلى  2.5-مف  العمق

 ىكتار 05 ىكتار 2.85 ىكتار 7.2 مساحة األرضية
 ىكتار 08 ىكتار 1.8 ىكتار 6.8 مساحة الحوض

 03عدد األرصفة : متر طولي 324 متر طولي 238 األرصفةطول 
 متر طولي 472

 وحدة 210 وحدة 90 وحدة 135 سعة استقبال البواخر
 : مديرية الصيد البحري جيجؿ.المصدر
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 في نبينيا والتي وبمدية والئية وأخرى وطنية وطرؽ سريعة طرؽ إلى الطرقات شبكات أنواع تنقسـ
 :التالية الخريطة

  بوالية جيجؿ الطرقات شبكة(: 23) رقم شكلال

 .جيجؿ لوالية العمومية األشغاؿ مديرية المصدر:

( يوضح شبكة الطرقات في والية جيجؿ بكؿ أنوعيا )الطرؽ السريعة، الوالئية والبمدية(، 23شكؿ رقـ )
الذي يسيؿ عممية انتقاؿ السياح ووصوليـ إلى  إذ نالحظ توفر الطرقات في كؿ تراب الوالية وىو األمر

 مقاصدىـ.

 مشاريع الطرق قيد اإلنجاز: * 

 ىناؾ العديد مف الذرؽ التي تصنؼ في خانة المشاريع قيد اإلنجاز بوالية جيجؿ وىي كالتالي:
 كـ.  17إعادة االعتبار لمطريؽ الرابط بيف إراقف ومشتة الفرارحة عمى مسافة  -
 . 151صيانة الطريؽ الوالئي  -
 كـ.  19عمى مسافة  135إعادة االعتبار لمطريؽ الوالئي  -
 كـ.  18بيف الميمية وحدود والية ميمة عمى مسافة  27صيانة الطريؽ الوالئي رقـ  -
 كـ.  21عمى مسافة  137صيانة الطريؽ الوالئي  -
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 كـ.  5.5طير ميداف عمى مسافة السبع، الناظور،  تييئة وضعية الطريؽ الرابط بيف بو -
 مشاريع الطرق المستقبمية: * 

 ينتظر أف تتدعـ شبكة الطرؽ بطرؽ جديدة مستقبال وىي:
 إنجاز معبر بمشتة طمبة بني معزوز.  -
نجاز معبر عمى واد إرجانة بأوالد فتح ببمدية الجمعة بني حبيبي.  -  دراسة وا 
 كـ بما فييا محوؿ بالرة.  24 عمى مسافة 27ازدواجية الطريؽ الوطني رقـ  -
 . 77الرابط بيف قاوس و الطريؽ الوطني رقـ  53تييئة الطريؽ الوالئي رقـ  -
 إعادة االعتبار لمطريؽ الوالئي الرابط بيف الشقفة وبرج الطير.  -
 1الطاىير وحدود والية ميمة." 135الرابط لمطريؽ الوالئي  142تييئة الطريؽ الوالئي رقـ  -

قائمة المشاريع قيد اإلنجاز والمشاريع المستقبمية المذكورة سابقا نالحظ أنو تـ أخذ مشكؿ  مف خالؿ 
نجاز طرؽ  العزلة )نقص الطرؽ( بعيف االعتبار مف قبؿ السمطات المحمية مف خالؿ برمجة مشاريع فتح وا 

جو المواطف المحمي نتج عنو تو  ومسالؾ لكؿ المناطؽ خاصة منيا الجبمية وربطيا بالطرؽ الرئيسية، وىو ما
الكتشاؼ المنطقة الجنوبية مف الوالية وذلؾ بالقياـ بجوالت ونزىات سياحية سواء فردية أو جماعية أو منظمة 

يسمى بالسياحة الجبمية إذ لقيت إقباؿ  مف قبؿ جمعيات سياحية ناشطة وىو األمر الذي ساعد عمى ظيور ما
 معتبر مف قبؿ سكاف الوالية خاصة.

 :العوامؿ التي ساعدت عمى ظيور ىذا النوع مف السياحة نذكرومف بيف  

 (.ية متميزة)غابات، جباؿ، سيوؿ،...توفر الوالية عمى مقومات طبيع -
 تحسف الوضع األمني. -
إمكانية القياـ بيذا النوع مف السياحة طواؿ أياـ السنة ساعد عمى استيداؼ عدة شرائح متنوعة مف  -

 المجتمع.
 دة وخطوط نقؿ تربط الجية الشمالية بالجية الجنوبية لموالية.إنشاء طرؽ جدي -

II-3-  :مدى توفر مكاتب مرشدي السياحة 
تعتبر الوكاالت السياحية والمرشديف السياحييف طرؼ جد ىاـ في القطاع السياحي نظرا ألىميتيا  

 2البالغة في ىذا القطاع خاصة فيما يتعمؽ بالترويج لألقاليـ السياحية.

                                                           
 مف إعداد الطالب في مقابمة مع السيد بوعنيقة وحيد تقني سامي في األشغاؿ العمومية بمديرية األشغاؿ العمومية بوالية جيجؿ.  1
 مرجع سبق ذكره.، مديرية السياحة لوالية جيجؿ2
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II-3-1- الوكاالت السياحية: 
 وكالة سياحية عبر إقميميا وسنوضحيا في الجدوؿ التالي: 13حيث تضـ والية جيجؿ  

 قائمة الوكاالت السياحية بوالية جيجؿ:(24جدول رقم)ال

 تسوية  الوكالة 
صاحب 

 الوكالة

هسير 

 الوكالة
 العٌــــواى

 جٍجم  –َىفًثرغارع أول  28 دغاظ حٍاج دغاظ حٍاج انكىرٍَـع 10

10 
ضٍاحح و أضفار 

 انجسائر

أ  ضٍاحح .ر.ظ

وأضفار 

 انجسائر

رونح جًال 

 عثذ انُاصر
 جٍجم –َهج يصطفى تٍ تىنعٍذ  0

10 
جٍـــــسال 

 نألضفار

كاهٍح يحًذ 

 نخضر
 فىزٌح تىدٌاب

  1954غارع أول َىفًثر 

 جٍجــم –  48رلى 

 رضىاٌ خػح يعًري ضعٍذ كىكة األضفار 10
يحم   10هكرار، انرجسئح  01حً 

 جٍجـم –10رلى 

 وكانح جٍ جٍ 10
زيىري 

 طارق

تىراغٍذ 

 إًٌاٌ

غارع غاتً انًكً، حً أوالد 

 جٍجم  B3عٍطى، يحم رلى

 انػهثاء ذــىر 10
زرًٌع   

 كًال

يطعىداٌ 

 اتراهٍى

غارع تٍ غارف عثذ انًجٍذ حً 

 أٌىف انػرلً 

 جٍجم - D 10يحم 

07 
وكانح انكُذي 

 أضفار

تىلرج تٍ 

 يىنىد

تٍ تىلرج 

 يىنىد

 –تاب انصىر  –طرٌك انصىياو 02

 جٍجم 

 خثاظ اتراهٍى وكانح يسغٍطاٌ 08
خهف هللا 

 إضحاق

 غارع انعرتً تٍ يهٍذي 84

 جٍجم 

 ٌذروج ضهًى جٍجم ذرافـم  10
تىعرروش 

 َىر انذٌٍ

األيٍر عثذ  –ذاضىضد–10يحم رلى 

 انمادر 

 إٌجهجهً ذــىر 01
يىضاوي 

 حطٍٍ
 تههادف هػاو

 - 10غارع دخهً انًخرار  رلى 

 انطاهٍر

 تـــــالو ذـــــىر 00
تهًذرن َىري 

 ضعٍذ

تهًذرن 

 َىري ضعٍذ
 انطاهٍــر  –َهج عــايرج انطاهــر 

 جٍجـم  –يطكٍ انًٍهٍح 01حً  / خهىفً ٌسٌذ انعرتـً 00

 آدايىذرافهطرفص 13
عذوي فاطًح 

 انسهراء

عذوي فاطًح 

 انسهراء
 انمُار َػفً–انسوٌرُحلرٌح 

 مديرية السياحة لوالية جيجؿ.:  المصدر

عمى عدد لبأس بو مف الوكاالت السياحية والتي ( نالحظ أف الوالية تتوفر 21مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) 
بامكانيا تحسيف السياحة المحمية و تطويرىا إال أنو بقي نشاطيا محصورا عمى خدمات الحج و العمرة دوف 
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مف قبؿ النشطاء  المبذولةوجود مرشديف سياحييف مختصيف ما عدى بعض المجيودات   إنعداـذلؾ وأيضا 
 في الجمعيات مف خالؿ قياميـ بخدمة اإلرشاد السياحي عند تنظيـ الرحالت الجبمية وحتي الشاطئية منيا.

II-3-2- الجمعيات والدواوين السياحية:  

في ترقية السياحي وزرع الثقافة السياحية في أوساط أىؿ  كما ال ننسى الدور الميـ لمجمعيات والدواويف 
المنطقة والتعريؼ بالموروث السياحي لموالية مف خالؿ تنظيـ خرجات ورحالت سياحية خاصة الشبانية منيا 

 :1لداخؿ إقميـ والية جيجؿ، وفيما يمي جدوؿ توضيحي لقائمة الدواويف والجمعيات السياحية عبر الوالية

 قائمة الدواويف والجمعيات السياحية لوالية جيجؿ:(22جدول رقم)ال

 رقم االعتماد المقـــر اسم الديوان أو الجمعية الرقم
 10/58 جيجػؿ الديواف  الجيجمي لمسياحة 04
 20/2012 جيجػػؿ جمعية السفير لمسياحة 02
 04/2016 جيجػػؿ جمعية الصياديف اليواة النزىة والسياحة 03

السياحية الوالئية لمسياحة الجبمية وتبادؿ الجمعية  04
 05/2016 تاكسنة األسفار لمطفولة والشباب

 21/2016 جيجػػؿ الجمعية الوالئية لمسياحة البيئية 05
 المنوغرافيا السياحية لوالية جيجؿ. المصدر:

موزعة بيف ( نالحظ وجود أربعة جمعيات في المجاؿ السياحي وديواف واحد 22مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) 
 .2016وسنة  2010بمديتي جيجؿ وتاكسنة أسست بيف سنة 

II-4- :تسييالت اإلمداد 

والمقصود ىنا باإلمداد في الجانب السياحي ىو عممية إيصاؿ كافة الخدمات المختمفة مف كؿ  
في القطاعات سواء القطاع الصحي أو التجاري أو المالي وغيرىا، وذلؾ بحصوؿ السائح عمى ىذه الخدمات 

اإلقميـ السياحي أو بالقرب منو، وىو ما تقوـ بو السمطات المحمية لوالية جيجؿ إذ يبدأ التحضير لموسـ 
  االصطياؼ مف شير فيفري أو مارس مف كؿ سنة عمى مستوى كؿ القطاعات مف أجؿ إنجاح ىذا الموسـ

 ومف بيف أىـ التسييالت التي ليا عالقة مباشرة بالقطاع السياحي نذكر:

 

                                                           
1
 المنوغرافٌا السٌاحٌة لوالٌة جٌجل.  
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II-4-1- :النشاط التجاري  
 ولو أىمية كبيرة بالنسبة لمسائح خاصة فيما يتعمؽ باألكؿ والشرب وأماكف التسوؽ عمى مدار السنة.

 توزيع التجار حسب قطاعات النشاط:أوال: 
 توزيع التجار حسب قطاعات النشاط: (23رقم)الجدول                         

 : مديرية التجارةالمصدر

بتنوع ووفرة ونشاط يمبي ( أف القطاع التجاري لموالية يتميز 23نالحظ مف الجدوؿ رقـ ) 
 حاجات  السكاف المحميف إضافة لمتطمبات السياح.

 توزيع التجار حسب أىم النشاطات.ثانيا: 

 توزيع التجار حسب أىـ النشاطات: (24جدول رقم )ال

 قطاع النشاط
مواد غذائية 

 عامة
 أخرى مالبس و أحذية مطعم كامل + إطعام سريع مقيى

 27599 2295 2216 556 2990 العدد
 : مديرية التجارة.المصدر

العامة واإلطعاـ  تتوفر عمى عدد  الغذائية( أف كؿ مف نشاطات المواد 24نالحظ مف الجدوؿ رقـ ) 
 كافي مف التجار لتغطية متطمبات المجتمع وقطاع السياحة معا.

 الوضعية التجارية:ثالثا: 

 الوضعية التجارية لموالية  :(25جدول رقم )ال

 

 اسواق المركبات االسواق المغطاة اليومية األسواق الجوارية األسواق اليومية األسبوعيةاألسواق 

 1 13 10 23 18 العدد
 .لوالية جيجؿ : مديرية التجارةالمصدر

قطاع 
 النشاط

إنتاج 
 السمع

مؤسسات 
اإلنتاج 
 الحرفي

التوزيع 
 بالجممة

اإلستيراد إلعادة 
البيع عمى 

 الحالة

التوزيع بالتجزئة 
 المجموع التصدير الخدمات القارة وغير القارة

 38544 23 14451 17689 196 932 185 5068 العدد
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( نالحظ أف ىذه األسواؽ تساىـ بجمب الزائريف )مدة الزيارة أقؿ مف 25مف الجدوؿ رقـ )
تنشيط القطاع التجاري والسياحي أيضا حيث مف الممكف في  يساىـ ساعة( لموالية وىذا ما 24

 أف يتحوؿ الزائر إلى سائح في أوقات الحقة.

II-4-2-:الصحة 

نظرا لألىمية البالغة لمقطاع الصحي بالنسبة لمسائح وكحماية لو مف األمراض والحوادث التي قد 
مختمؼ المؤسسات االستشفائية تحصؿ خالؿ فترة إقامتو تسخر مديرية الصحة لوالية جيجؿ مف كؿ سنة 

 والعيادات وذلؾ مف أجؿ ضماف موسـ اصطياؼ صحي وآمف.

 بعض المقاييس والمؤشرات: -
 س الوطنيةيالمقايبطاع السياحي لوالية جيجؿ مقارنة مقاييس ومؤشرات الق (: 26جدول رقم)ال

عدد األسرة ل  القطاع الصحي
 ساكن 4000

عيادة واحدة 
متعددة الخدمات 

 لساكن

قاعة عالج 
واحدة 
 لساكن

طبيب 
واحد 
 لساكن

جراح أسنان 
 واحد لساكن

عون شبو 
طبي واحد  

 لساكن

 424 5850 1660 8044 24081 1,05 القطاع الصحي الطاىير
 443 6567 2006 6611 28603 1,53 القطاع الصحي الميمية

 406 5206 4677 6693 28835 4,38 مجموع الوالية
 367 5000 969 200 2500 2 المقاييس الوطنية

       
 : المنوغرافيا السياحية لوالية جيجؿالمصدر

( نالحظ أف القطاع الصحي بوالية جيجؿ مازاؿ يعاني مف نقص كبير 26مف خالؿ الجدوؿ رقـ  ) 
ما عدى جراحة  مقارنة بالمقاييس الوطنية خاصة فيما يتعمؽ بالعيادات متعددة الخدمات وقاعات العالج

 األسناف نتائجيا مقبولة وقريبة مف ىذه المقاييس.

II-4-3- لشبكة المصرفية: ا 

يعتبر كذلؾ القطاع المالي والتأمينات مف أىـ التسييالت بالنسبة لمسائح سواء كاف ىذا السائح محمي 
أو أجنبي مف أجؿ القياـ بالعمميات المالية مف سحب ودفع خاصة أف الرحمة السياحية تتطمب توفر سيولة 
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بكؿ البنوؾ وشركات التأميف نقدية وىو األمر كذلؾ بالنسبة لشركات التأميف وفيما يمي سنحاوؿ اإللماـ 
 المتواجدة في والية جيجؿ:

 البنوك العموميةأوال: 

 قائمة البنوؾ العمومية لموالية:(27جدول رقم )ال
 عدد مناصب الشغل عدد الوكاالت أو الفروع التسميــــة

 5 113 (BADR) الريفية بنؾ الفالحة والتنمية
 3 45 (BEAالبنؾ الخارجي الجزائري)

 2 32 (BDLالتنمية المحمية)بنؾ 
 1 17 (CPAالقرض الشعبي الجزائري)

 7 54 (CNEP) لمتوفير واالحتياط الوطنيالصندوؽ 
  1  15 (BNAالبنؾ الوطني الجزائري )

 19 1 بنؾ الجزائر
 302 / المجموع

 : المنوغرافيا السياحية لوالية جيجؿ.المصدر

جيجؿ تتوفر عمى عشروف فرع لبنوؾ عمومية متنوعة  ( نالحظ أف والية27مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) 
ىذا ما يسيؿ عمى كؿ مف المواطف المحمي و السائح القياـ بالتعامالت المالية و المصرفية بكؿ سالسة 

 وحصوؿ عمى خدمات متنوعة

  البنوك الخاصة )االجنبية(ثانيا: 

 قائمة البنوؾ األجنبية  : (28الجدول رقم)

 اسم البنك عدد الوكاالت توزيعيا
 S.G 1 جيجؿ
 B.N.P 1 جيجؿ
 A.G.B 1 جيجؿ

 

 : المنوغرافيا السياحية لوالية جيجؿ.المصدر

( أف والية جيجؿ تتوفر عمى ثالثة بنوؾ أجنبية سيكوف بمثابة حافز 28نالحظ مف الجدوؿ رقـ ) 
 الستقباؿ فئة السياح األجنبييف أو المحمييف المغتربيف.
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 البريد واالتصاالتثمثا: 

في ظؿ التطور التكنولوجي الحاصؿ في مجاؿ البريد والمواصالت نظرا أىميتيا في الحياة 
االجتماعية واالقتصادية والسياحية مف تنمية العالقات بيف األفراد واألسر والشعوب، ونشر الثقافة 

يداع النقود  .وكؿ ىذا بقميؿ مف الجيد والوقت، وكذلؾ إرساؿ وتسميـ وا 
  المتوفرة:عدد مكاتب البريد 

 قائمة مكاتب البريد المتوفرة لموالية: (29جدول رقم)ال

عدد بلديات 

 الوالية

 عدد

 هكاتب

 البريـد

الكثافة 

 البريدية

 Equipements en عدد الشبابيــك

exploitation 

 الصٌاديق اآللية الشبابيك اآللية اإلجوالية الوشغولة

28 51 14721 126 169 27 06 

 المنوغرافيا السياحية لوالية جيجؿ.: المصدر

منيا الساحمية أو الداخمية عمى مراكز  ( توفر كؿ بمديات الوالية  سواء29نالحظ مف الجدوؿ رقـ )
 بريدية  يعتبر بمثابة حافز لتحسيف السياحة بكؿ المناطؽ .

II-5- :ومدارس قرآنية والزوايا ويقصد بيا كؿ ما لو عالقة بالعبادة والديف مف مساجد العقيدة الدينية
 والجمعيات الدينية وفيما يمي جدوؿ توضيحي لذلؾ:

 العبادة: 
 تتوفر الوالية عمى عدة مرافؽ وىياكؿ دينية، وىو ما سنحاوؿ إبرازه في الجدوؿ التالي:
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 قائمة المنشآت الدينية والزوايا والجمعيات  (:30رقم) الجدول 

 البلدية الرقن
الوساجد 

 )عاهلة(
 الزوايا )أقسام قرآًية( الودارس القرآًية

الجوعيات 

 الديٌية

 37 01 31 23 جٍجم 11

 9  3 5 زٌايح يُصىرٌح 12

 5  0 3 إرالٍ 13

 13  3 9 انعىاَح 14

 6  0 1 ضهًى 15

 15  10 8 جًٍهح 16

 17  20 9 تًُ ٌاجٍص 17

 16  1 8 ذاكطُح 18

 12  9 6 لاوش 19

 21  13 15 ضٍذي يعروف 11

 10  5 10 أوالد راتح 11

 18  12 9 األيٍر عثذ انمادر 12

 4  4 4 انػحُح 13

 13  2 8 وجاَح 14

 12  1 10 أوالد عطكر 15

 31 01 27 18 انطاهٍر 16

 18  8 11 انػمفح 17

 5  6 4 انمُار 18

 6  0 5 ترج انطهر 19

 5  5 3 ضٍذي عثذ انعسٌس 21

 12  5 10 انجًعح تًُ حثٍثً 21

 7  6 5 خٍري وادي عجىل 22

 10  2 7 تىراوي تههادف 23

 15  7 11 انعُصر 24

 18  7 15 أوالد ٌحً خذروظ 25

 52  47 29 انًٍهٍح 26

 15  3 9 غثانح 27

 14  12 8 انططارج 28

 416 02 249 263 الوجووع

 : المنوغرافيا السياحية لوالية جيجؿ.المصدر
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تخموا منيا أي بمدية  ( تبيف أنو في ظؿ ىذه المقومات الدينية المتنوعة التي ال30مف الجدوؿ رقـ )
المحلٌة التفكٌر بشكل جدي فً تبنً السٌاحة الدٌنٌة وعدم إهدار هذه  مف بمديات الوالية أصبح عمى السمطات

 السٌاحٌة.المقومات وتركها دون استغالل، كما ٌالحظ أٌضا توفر هذه المنشآت الدٌنٌة فً المناطق 

تخموا منيا أي بمدية مف بمديات الوالية أصبح عمى  في ظؿ ىذه المقومات الدينية المتنوعة التي ال
المحلٌة التفكٌر بشكل جدي فً تبنً السٌاحة الدٌنٌة وعدم إهدار هذه المقومات وتركها دون السمطات 

 استغالل.

II-6- :التركيب العمري والنوعي لمسكان  

سنحاوؿ مف خالؿ ىذا العنصر التطرؽ إلى التركيبة السكانية لوالية جيجؿ محاولة التفصيؿ فييا أكثر مف 
 :1وفؽ الدائرة النسبية التالية  31/12/2018خالؿ عرض أحدث اإلحصائيات القريبة إلى الدقة إلى غاية 

 يوضح توزيع عدد السكاف حسب الدوائر (:24الشكل رقم )

 .جيجؿ لوالية الميزانية ومتابعة البرمجة مديرية: المصدر

( نالحظ أف الكثافة السكانية تتركز في ثالثة دوائر أكبرىا دائرة الطاىير ثـ تمييا 24مف الشكؿ رقـ )
وأخيرا  %9و 7جيجؿ وبعدىا دائرة الميمية )شماؿ الوالية( ثـ الشقفة والعنصر وتاكسنة بسنبة تتراوح بيف 

 .2نية المنخفضة وىي كالتالي: العوانة، زيامة، سطارة، سيدي معروؼ، جيممةالمناطؽ ذات الكثافة السكا

 :ولمعرفة التركيب النوعي والعمري لسكاف الوالية سنقـو بعرض اليـر التوضيحي التالي

                                                           
 مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لوالية جيجؿ. 1
2
 مدٌرٌة البٌئة لوالٌة جٌجل. 
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 ىـر التركيب النوعي والعمري لمسكاف(:25الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لوالية جيجؿ.مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية  المصدر:

( نالحظ أػف مجتمع الوالية مجتمع شبابي، وكما ذكرنا في الفصؿ النظري مف 25مف الشكؿ رقـ )
ىذا البحث أف التركيب النوعي والعمري لمسكاف يفيد في تحديد حجـ وقوة العمؿ السياحي خاصة فئات 

معيا مجتمع شبابي وىو ما متوسطي العمر، وىو ما يميز التركيبة السكانية لوالية جيجؿ إذ يعتبر مجت
ناث مف فئة الشباب أي توفر يد عاممة  نالحظو مف خالؿ اليـر أف غالبية أفراد المجتمع الجيجمي ذكورا وا 

 بامكانيا أف تعمؿ عمى توفير كؿ االحتياجات مف الخدمات التي يطمبيا السياح

II-7- :التاريخ والثقافة  

لوالية جيجؿ عبر التاريخ وىو ما يجعميا أيضا سياحية لقد دخمت العديد مف الشعوب واألجناس 
 .1بامتياز ليس فقط لندرة طبيعتيا وجماليا، بؿ أيضا في تنوعيا الثقافي والتاريخي

II-7-1-  والتاريخيةالمواقع األثريـة:  

 توجد ىناؾ عدة مواقع أثرية وتاريخية ىامة بالمنطقة والتي سنوضحيا في الشكؿ التالي:

 

 

                                                           
1
 .جٌجل لوالٌة المنوغرافٌا السٌاحٌة  
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 المواقع األثرية بوالية جيجؿيوضح  (:26) الشكل رقم

 

 .مف إعداد الطالب، إعتمادا عمى المنوغرافيا السياحية. جيجؿ المصدر:

( نالحظ أف والية جيجؿ تزخر بمواقع أثرية لعصور وحضارات متعاقبة، ىذه 26مف خالؿ الشكؿ رقـ )
 المواقع يمكف استغالليا لتطوير وتوسيع مجاالت السياحة بالوالية.

II-7-2- :الجانب الثقافي  
 :1تزخر والية جيجؿ أيضا بامكانيات ثقافية البأس بيا سنحاوؿ إبرازىا بنوع مف التفصيؿ فيما يمي

 :البطاقـة الفنيـة لقطـاع الثقافـة 
 .ثقافية جمعية 23 :الثقافية الجمعيات -
 42: الفنانين التشكيميين -
 07: الفرق الفمكموريـة - 
 :المغنيينالفنانين  - 
 03، اإلنشاد :  08الراب :  -، طابع العصري :  26طابع الشعبي:  - 
 35: الممثمين المسرحيين -

                                                           
1
 .جٌجل لوالٌة السٌاحٌة المنوغرافٌا  

المواقع األثرية 
 بوالية جيجؿ

مزغيطاف بمدية جيجؿ           -موقع تاميال بمدية األمير عبد القادر - فترة ما قبؿ التاريخ
 غار الشتا بمدية جميمة -الكيوؼ العجيبة بمدية زيامة منصورية  -

 الفترة الفينية
قبر في حالة جيدة في جبؿ سيدي أحمد أمقراف                             -

آثار ميناء فينيقي بجيجؿ                                                   -
 مقبرة فينية بالربطة بمدية جيجؿ-

 بزٌامة منصورٌة( شوبة)آثار مدٌنة رومانٌة  - الفترة الررومانية

 فسٌفساء تقع بالطوالبٌة بلدٌة جٌجل -

 قبر الباي عصمان بؤوال عواط - فترة األتراؾ

من  1865المنار الكبٌر برس العافٌة بنً سنة  - فترة االستعمار
 طرف المستعمر شارل سالفا

 مغارات مهٌئة الستقبال المجاهدٌن  - فترة حرب التحرير الوطنية

 مستشفٌات ومخابئ للجٌش -
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 ) شعر، قصة ، الرواية والكتاب ( : 45 :األدباء -
إف توّفر الوالية عمى ىذا الكـ المعتبر مف المقومات الثقافية يسمح ليا بتنظيـ أنشطة ثقافية وترفييية  

 باالعتماد عمى فنانيف وممثميف الوالية.جاذبة لمسياح 
مقارنة بيذه اإلمكانيات المعرفية )المكتبات ومحتوياتيا( والثقافية والتاريخية التي تتوفر عمييا الوالية يمكف 
التفكير وبجدية أكثر في تبني سياحة ثقافية )األثرية والتاريخية( مف جية ومف جية أخرى يمكف العمؿ عمى 

لسياحة أال وىي السياحة العممية نظرا لتوفر عدد لبأس بو مف المكتبات والكتب إضافة خمؽ نوع أخر مف ا
إلى جامعتيف بيما معظـ التخصصات باإلضافة إلى مشروع إنشاء القطب الجامعي بالعوانة الذي سيساىـ 

 بشكؿ كبير في دعـ البحث العممي واالستفادة مف تخصصات جديدة عمى رأسيا الطب.

II-8- يقصد بالصناعة التقميدية والحرؼ كؿ نشاط إنتاج أو إيداع أو تحويؿ أو  التقميدية والحرف: الصناعة
ترميـ فني أو صيانة أو تصميح أو أداء خدمة يطغى عميو العمؿ اليدوي ويمارس بصفة رئيسية ودائمة في 

 شكؿ مستقر أو متنقؿ أو معرضي.

 الية جيجؿخريطة توزيع الصناعة التقميدية عبر و (: 27شكل رقم )

 
 مديرية السياحة لوالية جيجؿ. :المصدر

نالحظ تنوع كبير لصناعات التقميدية والحرؼ في المنطقة وكذلؾ توزيعيا بشكؿ  (27الشكؿ رقـ )مف 
شامؿ  لكؿ بمديات الوالية تقريبا وىذا ما يسيؿ إقامة معارض حرفية وتظاىرات التقميدية وفنية مف شأنيا 

 المساىمة في خمؽ سياحة ثقافية عمى مدار كؿ أياـ السنة.
السياحة الممكف تبنييا في والية جيجؿ، سنقوـ بتمخيص المقومات  في ما يمي عرض ألىـ أنواع

  لالستغالؿ األمثؿ لتمؾ المقومات. تداركياالمتاحة )الطبيعية وغير الطبيعية(، وعرض النقائص الواجب 
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III- :اختبار الفرضية وتحميل النتائج 

III-1 :أنواع السياحة التي تتالءم مع مقومات الجغرافيا السياحية في والية جيجل 

جديدة إضافة إلى تطوير تسمج الجغرافيا السياحية لوالية جيجؿ بتبني وتطوير عدة أنواع سياحية 
وتحسيف الموجودة منيا، وليذا الغرض قمنا بتجميع مختمؼ تمؾ المقومات وكذا تبياف المعوقات التي يمكف 

 أف تجوؿ دوف االستغالؿ األمثؿ لتمؾ المقومات.  

 المقومات الجغرافية لوالية جيجؿ تبعا لنوع السياحة.(: 34الجدول رقم )

 المقومات    
 نوع 

 السياحة
 المقومات الطبيعية وغير الطبيعية

 الشاطئية

 كمـ 123.90شريط ساحمي بطوؿ  _
 شاطئ مييئ ومسموح لمسياحة_ 26 

 نوع الشواطئ بيف شواطئ رممية وصخريو وأخرى  ذات منحدرات_ ت
  ىتماـ السمطة المحمية بيذا النوع مف السياحةا_ 
 انجاز الموسـ االصطياؼجؿ أل قبؿ السمطات تخصيص مبالغ مالية معتبرة مف -

 الجبمية

 %  مف إجمالي المساحة57تتوفر الوالية عمي ثروات غابية تقدر ب _
  ىكتار257غابات لالستجماـ بمساحة إجمالية تقدر ب  7تحتوي عمي _ 
 لموالية. % مف المساحة اإلجمالية 82يتميز إقميـ الوالية بسطح أرضي جبمي بنسبة _ 
 اوتة االرتفاع عمى الينابيع والشالالت وبحيرات جميمة وجذابة أىميا شالالت المشاكي وبحيرة تمزقيدةالجباؿ ذات القمـ المتف_ 
 نوع 484تنوع الغطاء النباتي بحوالي  -

 الثقافية

االتراؾ والفترة قبؿ التاريخ مرورا بالفترة الفينيقية والرومانية وصوال الى فترة  توفر مواقع أثرية وتاريخية جد ىامة بدءا مف فترة ما_ 
  االستعمارية وصوال الى فترة الثورة التحريرية المجيدة

  جمعية ثقافية متنوعة المجاالت 23وجود _ 
  ممتؿ مسرحي 35فناف تشكيمي و  42فوؽ فمكمورية و  7تظـ الوالية _ 
  لكتاباالرواية و  كاتب لشعر والقصة، 45غنية بالكفاءات االدبية _ 
  عموميةمكتبة  30تحتوي عمى _ 

  لانشاد 3لمراب  و 8العصري و فناف لمطابع 26اما فيما يخص الغناء بكؿ طبوعو يوجد ىناؾ _ 
  سنيمائيةقاعات  3وجود _ 
صناعة ،  صناعة الحمي التقميدي،  يةبتشتير والية جيجؿ أيضا بنشاطات حرفية وتقميدية مميزة منيا صناعة االواني الخش_ 

 االكالت التقميدية والشعبية، صناعة التحؼ الفنية، ز والمباس التقميديالطر ، صناعة الفخار، الجمود
 السياح خاصة العائالت المحافظة جذبي عمى القيـ واالخالؽ وىو ما المحافظة بتفافةيتميز المجتمع الجيجمي  -
 مف إعداد الطالب اعتمادا عمى معمومات مقدمة. المصدر:
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 لوالية جيجؿ تبعا لنوع السياحة.المقومات الجغرافية (: 32الجدول رقم )

 .مقدمة معمومات عمى اعتمادا الطالب إعداد مف: المصدر

( اتضحت لنا أنواع عديدة مف السياحة يمكف االعتماد عمييا في 32( و )31مف خالؿ الجدوليف )
 تحسيف والية جيجؿ باالعتماد عمى المقومات المتنوعة.

 المقومات
 نوع 

 السياحة
 المقومات الطبيعية وغير الطبيعية

 البيئية

ىادئ باإلضافة إلى و الجباؿ في جو نقي و في ظؿ كؿ المقومات المتوفرة في والية جيجؿ مف غطاء غابي متنوع وسيوؿ ممتدة ما بيف البحر 
أمور مشجعة عمى تبني سياحية بيئية ناجحة بأقؿ التكاليؼ وتمكيف السياح مف خرجات مشيا  عدـ وجود مشاريع صناعية تموث المحيط، كميا

واء عمى األقداـ أو ركوبا عمى الدراجات أو السيارات لزيارة مناطؽ جيجؿ الساحرة والتمتع بزرقة مياه البحر واخضرار الغابات واستنشاؽ الي
 المطيؼ

 الرياضية

منشأة رياضية  17ىامة تزاوؿ نشاطاتيا موزعة عمى كؿ دوائر و بمديات الوالية و  منشأة رياضية 47ة جيجؿ تظـ الحضيرة الرياضية لوالي_ 
 .بمواصفات حديثة قيد االنجاز

نادي رياضي لمختمؼ التخصصات الرياضية نذكر منيا )كرة القدـ، كرة السمة، الرياضات القتالية، ألعاب القوى، سباؽ  102وجود  _ 
اليد، الغوص، السباحة بالزعانؼ، الجيدو، رياضة المعاقيف، تنس الطاولة، التزحمؽ و الرياضات الجبمية، الكرة الطائرة، تنس  الدراجات، كرة

 (الميداف
 .رابطة رياضية نشيطة 18تتوفر الوالية في الجانب الرياضي أيضا عمى _ 
 .رةتظاىرة رياضية بصفة مستم 11تنظيـ مديرية الشباب و الرياضة كؿ سنة _ 
 توفر الوالية عمى مؤىالت طبيعية غابية و شاطئية داعمة لتبني سياحة رياضية ناجحة. _

المجاؿ العممي نظرا لمتنوع البيولوجي في والية جيجؿ بامكاف تبني سياحة  لشاسعةتعتبر السياحة العممية نوع مف األنواع الواسعة التطبيؽ نظرا 
عممية خاصة في ظؿ توفر جامعتيف لمعظـ التخصصات العممية اضافة لمقطب الجامعي الجديد قيد االنجاز في دائرة العوانة غرب الوالية 

ية سياحية ساحمية يمكف تنظيـ ممتقيات دولية كانت أو وطنية جيجؿ ومف أمثمة التخصصات نذكر المجاؿ السياحي معيار باعتبار جيجؿ وال
 فكؿ العموـ التي ليا عالقة بالسياحة اضافة إلى عموـ األرض وعمـو البحار وغيرىا.

 الزراعية

 ىكتار وجزء آخر يخص المراعي والمروج 7209ىكتار مجزئة إلى مساحة مروية ب  98294يبمغ حجـ المساحة الزراعية بوالية جيجؿ 
ه األراضي تقع عمى السيوؿ الساحمية وفي المناطؽ الجنوبية الجبمية التي تتميز بالنشاط الفالحي والزراعي ذىكتار غالبية ى 53876بمساحة 
ي يتمتع بحركية كبيرة خاصة فيما يتعمؽ بزراعة الخضر والفواكو في البيوت البالستيكية في ذستيالؾ العائمي أو كنشاط فالحي والسواء لال

 : كورة فيما يميذمزارع والمستثمرات المال

  نموذجيةتتوفر والية جيجؿ عمى ثالثة مزارع  _
  مستثمرة 200المستثمرات الفالحية الجماعية  _
 مستثمرة 492المستثمرات الفالحية الفردية  _

 الترفييية

  وغابية شاطئيةتوفر الوالية عمي مناطؽ ترفييية _ 
  سياحي ميـ ومكسب ترفييي لموالية تعتبر حديقة الحيوانات مزار _ 
  (وطنيتيف )تازة وبني بمعي خضيرتيفتوفير الوالية عمى _ 
  واالستجماـ لمترفيوغابات  7وجود  _ 
 مساحة خضراء عبر الوالية 116توفير _ 
  شريط ساحمي معتبر متنوع التضاريس _ 
 (خرية مالمسة لمبحرصالكورنيش الجيجمي كمقصد سياحي ىاـ )أجواؼ _ 
 الكيوؼ العجيبة -
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عرفة مدى اإلقباؿ عمييا، قمنا بتوزيع استبياف عمى لمو  ليذه األنواع السياحية التي تـ ذكرىا،وتدعيما 
 عينة عشوائية مف السياح مف داخؿ وخارج الوالية. وفيما يمي عرض وتحميؿ لنتائج ىذه الدراسة:

III-2 :دراسة الطلب على األًواع السياحية 

III- 2 -4  دراسة خصائص العينة من حيث البيانات الشخصية 

الجنس، العمر، السكف، البيانات الشخصية ألفراد العينة والمتمثمة في:سنقوـ في ىذا الفرع بدراسة 
 المستوى التعميمي الوظيفة واألجر.

 متغير الجنس أوال:
 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب متغير الجنس(: 33الجدول رقم )

 SPSSمف إعداد الطالب )اعتمادا عمى نتائج االستبانة المستخرجة بواسطة أداة تحميؿ المعطيات اإلحصائية المصدر: 

بنسبة  34يتضح بأف أغمب مفردات العينة ىـ مف الرجاؿ، حيث أف عددىـ ( 33)مف خالؿ الجدوؿ 
 .43,3بنسبة  26وعدد النساء  56,7
 متغير العمر ثاًيا:

 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب متغير العمر(: 34الجدول رقم )

 %النسبة  التكرار المتغير

 العمر

 % 26,7 16 25أقؿ مف 

 % 63,3 38 35إلى  25مف 

 % 10 6 35أكثر مف 

 % 100   60 المجموع

 (.SPSSمف إعداد الطالب )اعتمادا عمى نتائج االستبانة المستخرجة بواسطة أداة تحميؿ المعطيات اإلحصائية المصدر: 

 %النسبة  التكرار المتغير

 الجنس
 % 56,7 34 ذكر

 % 43,3 26 أنثى

 % 100 60 المجموع
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سنة،  35إلى  25يتضح بأف أغمب مفردات العينة تتراوح أعمارىـ بيف  (34)مف خالؿ الجدوؿ 
سنة حيث أف  25مف ، ثـ تمييا مف حيث العدد مفردات العينة التي أعمارىـ أقؿ 63,3بنسبة  38عددىـ 

سنة وعددىـ  35، ثـ تأتي في األخير مفردات العينة التي عمرىا أكثر مف 26,7فرد بنسبة  16عددىـ ىو 
 بالمائة مف إجمالي مفردات العينة. 10أفراد فقط بنسبة  6

 متغير السكن ثالثا:
 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب متغير السكف (:35الجدول رقم )

 %النسبة  التكرار المتغير

 السكف
 % 26,7 16 خارج الوالية

 % 73,3 44 داخؿ الوالية

 % 100 60 المجموع

 SPSSمف إعداد الطالب )اعتمادا عمى نتائج االستبانة المستخرجة بواسطة أداة تحميؿ المعطيات اإلحصائية المصدر: 

 44الوالية، حيث أف عددىـ يتضح بأف أغمب مفردات العينة ىـ مف داخؿ ( 35) مف خالؿ الجدوؿ
 26,7فرد بنسبة  16بالمائة، ثـ تأتي بعده مفردات العينة الذيف ىـ خارج الوالية الذيف عددىـ  73,3بنسبة 
 بالمائة.
 متغير المستوى التعميميرابعا: 

 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعميمي(: 36الجدول رقم )

 %النسبة  التكرار المتغير

 المستوى التعميمي

 % 00 00 ابتدائي

 % 6,7 4 متوسط

 % 26,7 16 ثانوي

 % 66,7 40 جامعي

 % 100 60 المجموع

 (.SPSSمف إعداد الطالب )اعتمادا عمى نتائج االستبانة المستخرجة بواسطة أداة تحميؿ المعطيات اإلحصائية المصدر: 
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 40مستوى تعميمي جامعي وعددىـ  العينة لدييـيتضح بأف أغمب مفردات ( 36) مف خالؿ الجدوؿ
بالمائة، تمييا  26,7بنسبة  16مستوى تعميمي ثانوي بعدد  بالمائة، تمييا مفردات العينة لدييـ 66,7بنسبة 

بالمائة، ولـ نجد عينتنا األفراد  6,7أفراد فقط بنسبة  4مفردات العينة لدييـ مستوى تعميمي متوسط بعدد 
 تعميمي ابتدائي.الذي لدييـ مستوى 

 متغير الوظيفةخاهسا: 
 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب متغير الوظيفة(: 37الجدول رقم )

 %النسبة  التكرار المتغير

 الوظيفة

 %36,7 22 بطاؿ

 % 30 18 موظؼ

 % 30 18 أعماؿ حرة

 % 3,3 02 متقاعد

 % 100 60 المجموع

 (.SPSSمف إعداد الطالب )اعتمادا عمى نتائج االستبانة المستخرجة بواسطة أداة تحميؿ المعطيات اإلحصائية المصدر: 

 36,7فرد وبنسبة  22يتضح بأف أغمب مفردات العينة بطاليف، بعدد ( 37) مف خالؿ الجدوؿ
أصحاب الميف الحرة بالمائة، تمييا مفردات العينة التي لدييا وظيفة سواء موظفيف لدى صاحب عمؿ أو 

بالمائة، ثـ تأتي فئة المتقاعديف والتي تمثؿ أقؿ الفئات عددا وىـ إثناف فقط بنسبة  30فرد بنسبة  18وعددىـ 
 بالمائة. 3,3

 متغير األجر سادسا: 
 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب متغير األجر(:38الجدول رقم )
 %النسبة  التكرار المتغير

 األجر

 % 43,3 26 دج 18000أقؿ مف 
 %23,3 14 دج 30000إلى  18000مف 
 % 23,3 14 دج 45000إلى  30000مف 
 % 6,7 4 دج 60000إلى  45000مف 

 % 3,3 2 دج 60000أكثر مف 
 % 100   60 المجموع

 (.SPSSمف إعداد الطالب )اعتمادا عمى نتائج االستبانة المستخرجة بواسطة أداة تحميؿ المعطيات اإلحصائية المصدر: 
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وعددىـ   دج 18000يتضح بأف أغمب مفردات العينة أجرىـ أقؿ مف  ( 38)  مف خالؿ الجدوؿ
إلى  30001ومف  30000إلى  18001بالمائة، تمييا أفراد العينة التي تتراوح أجورىـ مف  43,3بنسبة  26

إلى  45001بالمائة، تمييما أفراد العينة الذيف تتراوح أجورىـ مف  23,3بنسبة  14الذيف عددىـ  45000
 60001يرة الفئة التي أجورىـ أكبر مف بالمائة، ثـ تأتي في المرتبة األخ 6,7بنسبة  4دج وعددىـ  60000

 بالمائة. 3,3دج وعددىـ اثناف فقط بنسبة 

III- 2 -2 تحميل أسئمة قائمة االستبانة: 

باستخداـ التكرارات والنسب المئوية سنقوـ بتحميؿ أسئمة االستبانة، بغية اإلجابة عمى أسئمة البحث، 
 المحصاة في كؿ سؤاؿ مف أسئمة االستبياف.

 عدد التكرارات والنسب المئوية الخاصة السؤاؿ االوؿ. وفيما يمي
 إجابات عينة الدراسة عمى السؤاؿ األوؿ.(: 39الجدول رقم )

 %النسبة التكرار الخيار السؤال الرقم

01 

في ظؿ المقومات 
السياحية التي تتميز بيا 
والية جيجؿ حاليا، ىؿ 
ترى أنو يمكف تنويع 
 السياحة بالمنطقة

 93,3 56 نعـ

 6,7 4 ال

 (.SPSS اإلحصائية المعطيات تحميؿ أداة بواسطة المستخرجة االستبانة نتائج عمى اعتمادا) الطالب إعداد مفالمصدر: 

يمكف تنويع أي نعـ  باإلجابة( اتضح أف إجابات أفراد العينة أغمبيا كانت 39مف الجدوؿ رقـ )
  %6.7كانت نعـ مقابؿ  % 93.3،أي بنسبة مئوية تساوي بنعـ  60مف  56السياحة في والية جيجؿ ألف 

 .اجابوا ب:ال ، اي ال يمكف تنويع السياحة في والية جيجؿ

عند الشروع في إعداد أسئمة اإلستبياف، الحظنا وجود مشكمة في استيعاب وفيـ السياح لممصطمحات 
ارتئينا تبسيط تمؾ المصطمحات السياحية وأنواعيا المختمفة، وبسبب تفاوت المستوى التعميـ مف سائح  خر، 

نتائج أكثر دقة وموضوعية. إلى ما يقابميا مف أنواع ونشاطات سياحية لتسييؿ عممية الفيـ والحصوؿ عمى 
 والشكؿ التالي يوضح ذلؾ:
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 إجابات عينة الدراسة عمى السؤاؿ الثاني.(: 28رقم ) الشكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مف إعداد الطالب. المصدر:

حسب العبارات المستعممة في االستبياف والتي  األنواع السياحيةتحديد ( عممية 28يمثؿ الشكؿ رقـ )
  استعممت لشرح وتبسيط مفيوـ كؿ نوع معيف.

تصنيف 

األسئلة وفقا 

 لنوع السياحة

السٌاحة 

 الجبلٌة

السٌاحة 

 الثقافٌة

السٌاحة 

 الترفٌهٌة

السٌاحة 

 الشاطئٌة

السٌاحة 

 البٌئٌة

السٌاحة 

 الزراعٌة

السٌاحة 

 الرٌاضٌة

السٌاحة 

 العلمٌة

السٌاحة 

 العالجٌة

 _ اكتشاف شواطئ جدٌدة.
 _ ركىب أيىاج انثحر فً انػراء.

 

_ زٌارج يهرجاٌ ثمافً ويػاهذج ترايج 

 ذرفٍهٍح.
 

 _ انرخٍٍى فً انجثال  وانغاتاخ.
 

 _ انمٍاو تجىنح تحرٌح فً انمارب

تحرٌح فً انمارب  _ انمٍاو تجىنح

الصطٍاد األضًان وذُاونها يػىٌح 

 فً انًطاء عهى غاطئ انثحر.
 

_ انرجىال واالضرًراع تانًُاظر 

 انطثٍعٍح انخالتح وانهىاء انُمً
 

_ أٌ ذعٍع ذجرتح لضاء ٌىو فً 

انرٌف رفمح انًسارعٍٍ وانمٍاو 

 تُػاطاخ زراعٍح.
 

_ حضور ندوة علمٌة أو ملتقى من 

توسٌع معارفك واالحتكاك أجل 

 واالستفادة من تجارب اآلخرٌن.

_ القياـ بحصة استرخاء تحت 
 الرمؿ)الدفف تحت الرمؿ(.

 

 _ حضور فعاليات تظاىرية رياضية.
 _ التزحمؽ عمى الثمج.
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 إجابات عينة الدراسة عمى السؤاؿ الثاني.(: 40الجدول رقم )
 %النسبة التكرار الخيار السؤال الرقم

02 

ما ىو النوع السياحي 
الذي تراه قابال 

لمتحقيؽ بوالية جيجؿ 
مقارنة بالمقومات التي 

 تتميز بيا

 3,3 21 اكتشاؼ شواطئ جديدة
 3,3 2 ركوب أمواج البحر في الشتاء
 36,7 22 التخييـ في الجباؿ  والغابات

 16,7 10 التزحمؽ عمى الثمج
زيارة ميرجاف ثقافي ومشاىدة برامج 

 ترفييية
2 3,3 

التجواؿ واالستمتاع بالمناظر 
 13,3 8 الخالبة واليواء النقيالطبيعية 

القياـ بحصة استرخاء تحت 
 الرمؿ)الدفف تحت الرمؿ(

4 6,7 

أف تعيش تجربة قضاء يـو في 
الريؼ رفقة المزارعيف والقياـ 

 بنشاطات زراعية.
2 6,7 

 3,3 2 حضور فعاليات تظاىرة رياضية
 6,7 4 القياـ بجولة بحرية في القارب

بحرية في القارب القياـ بجولة 
الصطياد األسماؾ وتناوليا مشوية 

 في المساء عمى شاطئ البحر
6 10 

حضور ندوة عممية أو ممتقى مف 
أجؿ توسيع معارفؾ واالحتكاؾ 
 واالستفادة مف تجارب ا خريف

2 3,3 

 أخرى:
 

تبني مختمؼ الرياضات البحرية مثؿ الغطس 
 بالمضالت.والرياضات اليوائية مثؿ التحميؽ 

برمجة مسابقات ونشاطات ثقافية عمى شاطئ 
 البحر.

تنظيـ دورات رياضية وممارسة مسابقات 
 وألعاب عمى شاطئ البحر.

تنظيـ سباقات الدراجات اليوائية، النارية 
 وسباقات السيارات.

 (.SPSS اإلحصائية المعطيات تحميؿ أداة بواسطة المستخرجة االستبانة نتائج عمى اعتمادا) الطالب إعداد مفالمصدر: 

( نالحظ أف إجابات أفراد العينة كانت بنسبة أكبر في اختيار إجابة " التخييـ في 40مف الجدوؿ رقـ )
( فاف ىذا السؤاؿ ىو بمثابة مفيوـ مبسط لمسياحة 27وكما وضحنا سابقا في الشكؿ رقـ )الجباؿ والغابات "، 
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الجبمية، ثـ تمييا مف حيث الترتيب اختيار إجابة " اكتشاؼ شواطئ جديدة " أي السياحة الشاطئية، ثـ تمييا 
التجواؿ واالستمتاع بالمناظر الطبيعية الخالبة واليواء النقي " وىذه مف حيث ارتفاع النسبة اختيار عبارة " 

تيار اإلجابات المتبقية بنسب متقاربة حيث ال يوجد العبارة تمثؿ مفيوـ مبسط لمعنى السياحة البيئية، تمييا اخ
 عبارة لـ يتـ اختيارىا.

وكخالصة لتحميؿ إجابات أفراد العينة عمى ىذا السؤاؿ يمكننا القوؿ أنو في ظؿ توفر المقومات الحالية 
 )الطبيعية وغير الطبيعية( يمكف تبني األنواع السياحية التالية:

لجبمية، السياحة الترفييية، السياحة الثقافية، السياحة البيئية، السياحة _ السياحة الشاطئية، السياحة ا
 الزراعية، السياحة الرياضية، السياحة العالجية والسياحة العممية.

 كما تـ اقتراح أنشطة سياحية أخرى مف قبؿ السياح وىي كالتالي:

التحميؽ بالمضالت ) السياحة _ تبني مختمؼ الرياضات البحرية مثؿ الغطس، والرياضات اليوائية مثؿ 
 الرياضية، الترفييية (.

 _ برمجة مسابقات ونشاطات ثقافية عمى شاطئ البحر) السياحة الثقافية (.
 _ تنظيـ دورات رياضية وممارسة مسابقات وألعاب عمى شاطئ البحر) السياحة الترفييية (.

 ) السياحة الرياضية (.  _ تنظيـ سباقات الدراجات اليوائية، النارية وسباقات السيارات
 إجابات عينة الدراسة عمى السؤاؿ الثالث(: 44الجدول رقم )

 %النسبة التكرار الخيار السؤال الرقم

03 

إذا أتيحت لؾ فرصة 
القياـ بسفر سياحي إلى 
والية جيجؿ، ىؿ ستقـو 

 بو

 100 60 نعـ

 0 0 ال

 .SPSS) اإلحصائية المعطيات تحميؿ أداة بواسطة المستخرجة االستبانة نتائج عمى اعتمادا) الطالب إعداد مفالمصدر: 

سفر سياحي نالحظ أف كؿ أفراد العينة اتفقوا بأنو إذا أتيحت ليـ فرصة القياـ ب( 41مف الجدوؿ رقـ )
 بو أي كؿ اإلجابات كانت بنعـ.  فإلى والية جيجؿ سيقومو 
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 السؤاؿ الرابع.إجابات عينة الدراسة عمى (: 42الجدول رقم )
 %النسبة التكرار الخيار السؤال الرقم

04 

إدا ما توفرت لؾ الرحالت 
التالية لوالية جيجؿ أي 
رحمة ستكوف لؾ رغبة 

 فييا

 3,3 2 اكتشاؼ شواطئ جديدة
 3.3 2 ركوب أمواج البحر في الشتاء
 30 18 التخييـ في الجباؿ  والغابات

 10 6 التزحمؽ عمى الثمج
زيارة ميرجاف ثقافي ومشاىدة 

 برامج ترفييية
2 3,3 

التجواؿ واالستمتاع بالمناظر 
 23.3 14 الطبيعية الخالبة واليواء النقي

القياـ بحصة استرخاء تحت 
 الرمؿ)الدفف تحت الرمؿ(

2 3.3 

أف تعيش تجربة قضاء يـو في 
الريؼ رفقة المزارعيف والقياـ 

 بنشاطات زراعية.
4 6.7 

حضور فعاليات تظاىرة 
 رياضية

6 10 

 3.3 2 القياـ بجولة بحرية في القارب
القياـ بجولة بحرية في القارب 
الصطياد األسماؾ وتناوليا 

مشوية في المساء عمى شاطئ 
 البحر

10 16.7 

حضور ندوة عممية أو ممتقى 
مف أجؿ توسيع معارفؾ 
واالحتكاؾ واالستفادة مف 

 تجارب ا خريف

2 3,3 

إنشاء محالت متخصصة في األطباؽ و  أخرى
المأكوالت التقميدية والشعبية والحمويات بكؿ 

 أنواعيا.
 نظيـ خرجات لمصيد البحري والبري.ت

 .(SPSSمف إعداد الطالب )اعتمادا عمى نتائج االستبانة المستخرجة بواسطة أداة تحميؿ المعطيات اإلحصائية  المصدر:

اتضح لنا أف أفراد العينة باعتبارىـ سياح قاموا بايذاء رغبتيـ وطمبيـ عمى  (42مف الجدوؿ رقـ ) 
السياحة الجبمية والبيئية والترفييية بنسبة عالية جدا، ثـ تمييا السياحة الرياضية بنسبة متوسطة، وأخيرا بنسب 

  ، السياحة الزراعيةالسياحة الشاطئية، السياحة الثقافية، السياحة البيئيةتحت المتوسط لباقي األنواع  )
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  السياحة العالجية والسياحة العممية(، أما فيما يخص السؤاؿ المفتوح فقد تمت اإلجابة عميو مف قبؿ سائحاف
 حيث كانت اقتراحاتيـ كالتالي: 

 _ إنشاء محالت متخصصة في األطباؽ و المأكوالت التقميدية والشعبية والحمويات بكؿ أنواعيا.
 البحري والبري._ تنظيـ خرجات لمصيد 

حيث نستخمص مف ىذه النتائج أنو يوجد ىناؾ رغبة وطمب سياحي مف السياح عمى كؿ ىذه األنواع 
 السياحية في حالة ما إذا تـ تبنييا وتجسيدىا في والية جيجؿ.

 إجابات عينة الدراسة عمى السؤاؿ الخامس.(: 43الجدول رقم )
 %النسبة التكرار الخيار السؤال الرقم

05 
ىي الفصوؿ السنوية  ما

التي تفضميا لمسفر 
 السياحي لوالية جيجؿ

 26.7 16 طواؿ أياـ السنة
 56.7 34 الصيؼ
 3.3 2 الخريؼ
 13.3 8 الشتاء
 13.3 8 الربيع

 (.SPSSمف إعداد الطالب )اعتمادا عمى نتائج االستبانة المستخرجة بواسطة أداة تحميؿ المعطيات اإلحصائية المصدر: 

( أف السياح يفضموف فصؿ الصيؼ مف بيف الفصوؿ السنوية لقضاء 43نالحظ مف الجدوؿ رقـ ) 
 عطمتيـ في والية جيجؿ ثـ يميو فصؿ الشتاء والربيع وفي األخير فصؿ الخريؼ بنسبة أقؿ.

وكخالصة عمى إجابات أفراد العينة عمى ىذا السؤاؿ يمكننا القوؿ أنو يوجد ىناؾ رغبة وطمب عمى 
السياحي طيمة أياـ السنة إذا ما تـ تبني األنواع السياحية التي أثبتنا إمكانية تجسيدىا في السؤاؿ  المنتج

 الثاني والرابع.
III- 3  :النقائص والمشاكل التي تعيق تطبيق األنواع السياحية 

المشاكؿ تتوفر والية جيجؿ عمى العديد مف المقومات السياحية اليائمة، لكف بالمقابؿ ىناؾ العديد مف 
والمعيقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ أنواع سياحية جديدة أو استغالؿ أمثؿ لألنواع المتبناة، سنحاوؿ عرض 

 مجمؿ تمؾ المعيقات في الجدوؿ التالي:
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 :السياحية األنواع تطبيؽ تعيؽ التي والمشاكؿ المعيقات(: 44الجدول رقم )
 المعيقات  
 نوع  

 السياحة
 وغير الطبيعيةالمقومات الطبيعية 

 الشاطئية

      المستغؿ منو. تموتو  %  فقط مف طوؿ الشريط الساحمي 46ستغالؿ ا- 
 وتمركز مؤسسات وطنية وعسكرية عمى الشريط الساحمي الممكيات الخاصة القريبة مف الشريط الساحمي- 
 إشكالية التوسيع العمراني القريب مف الشواطئ -

  .لمشواطئ فيما يخص مواقؼ السيارات وكراء المستمزمات بأسعار باىظةاالستغالؿ غير قانوني  - 
ستغالؿ ه نقائص يمكف تداركيا مف قبؿ المصالح البمدية مف خالؿ تنظيؼ الشواطئ وتييئتيا وتنظيـ حمالت متواصمة طيمة اياـ السنة كؿ ىدا بيدؼ اذى

 قدر ممكف مف الشريط الساحمي وبدالؾ تبني سياحة شاطئية عمى مدار اياـ السنة  اكبر

 الجبمية

    .انعداـ التييئة الحضرية في المناطؽ الجبمية عمرانية كانت أـ ريفية - 
 عرقمة الممكية الخاصة لممواطنيف -

    .انعداـ البنية التحتية في الكثير مف المناطؽ المعزولة - 
  .واىتماـ السكاف بتمؾ المناطؽ بتطوير السياحة الجبمية عدـ توجو - 
 التموث البيئي في المناطؽ الغابية والخضراء انتشار المفارغ  الفوضوية في ظؿ صمت الجياز المعنية.  -

 الثقافية

    عدـ االىتماـ المحمي مف السمطات بالمواقع األثرية و التاريخية- 
 .ة بالواليةالمنظم الثقافيةنقص التظاىرات  -
    االنعداـ الكمي لمترويج و التعريؼ بالموروث التفافي والتاريخي لموالية- 
 .عدـ اىتماـ المجتمع المحمي بالجانب الثقافي -

 الترفييية
في إقامة خرجات مف أىـ النقائص نقص أماكف الترفيو خاصة في الجية الشرقية مف الوالية لكف يمكف تغطية ىدا النقص باستغالؿ الشريج الساحمي 

 ترفييية لعرض البحر وتنظيـ تظاىرات عمى الشاطئ وخرجات تخييـ لمجباؿ 

 البيئية

 الترويج غير الكافي لممواقع البيئية ونقص اىتماـ السياح بيذا النوع مف السياحة. -
 اىماؿ السمطات لمييئات أو المنظمات التي تيمتـ بيذا النوع مف السياحة )نوادي الغطس مثال( -
 عدـ حرص السمطات والسياح عمى حد سواء بالحفاظ عمى التوازف وعذرية المواقع السياحية البيئية والتي تمثؿ المقوـ األبرز ليا.  -

ريادية وأ مكانة رغـ كؿ النقائص التي تحد مف االستغالؿ األمثؿ لمسياحة البيئية، إال أف والية جيجؿ ولحسف حظيا تتمتع بمواقع بيئية تمكنيا مف أف تتب
 فييا كمحمية تازة، والبحيرات والغابات الكثيفة وغيرىا.

 الرياضية

 نقص عمى مستوى التظاىرات الرياضية بالوالية )عددا وحجما(. -
 عدـ استغالؿ المواقع األثرية المشيورة إلقامة تظاىرات رياضية ما مف شأنو إعطاء زخـ إعالمي وترويجي إضافي ليا. -
 ع والمنشآت الرياضي الممكف االستفادة منيا )شواطئ، مواقع الغطس، جباؿ ومنحدرات..(سوء استغالؿ المواق -

أو الغطس والسباحة بالزعانؼ وكرة القدـ ك شاطئية تنظيـ دورات رياضيةإف ما تتوفر عميو الوالية وباالستغالؿ األمثؿ ليا يمكف مف تبني ىذه السياحة كػ: 
 ريفي وسباؽ لمدراجات النارية و اليوائية و تسمؽ الجباؿ.العدو الاضات خاصة باألقاليـ الجبمية مف الشاطئية ، كما يمكف تبني ريالطائرة 

المحمية نظرا لممقومات السالفة الذكر ال يوجد ىناؾ عائؽ حقيقي أماـ تبني ىذا النوع ما عدا تكاثؼ الجيود و تسطير برامج تسير عمييا السمطات  العممية
 الجامعي حيث تتوفر  كؿ األمور الالزمة مف اقامات جامعية إليواء الضيوؼ و جامعات مجيزة بمرافؽ الحتواء ىذه التظاىرات خاصة في البحث العممي 

 الزراعية
شار النوع إضافة إلى التموث البيئي وانت بيذاىتماـ مي والسمطات المحمية لاحأىميا عدـ إتجاه المجتمع المالنوع  ا دى ؿ دوف تبنيو عراقيؿ تحىناؾ 

تيا وتجاوزىا مخمفات االشغاؿ العمومية في السيوؿ واألراضي الزراعية واالتوسع العمراني عمى حساب الطبيعة لكنيا ليست بالعراقيؿ التي يستحيؿ معالج
 يتطمبو مف إىتماـ يتطمب الكثير مف األمكانيات بقدر ما مف أجؿ تبني نوع سياحة ال

 العالجية
ستشفائية لممعالجة والتي اليتطمب تبني ىدا النوع مف  التخطيط لتبني تتوفر عمييا والية جيجؿ لكف ىدا اليمنع التفكير و  السياحة توفر مراكز طبية وا 

ذ يمكف فتح باب اإلستثمار أماـ الخواص إلقامة مشاريع سياحية ليدا الغرض وتسييؿ الطريؽ أماـ رجاؿ األعماؿ مف حيث الوعاء إالسياحة العالجية 
 لؾ برمجة مثؿ ىده المنشآت ضمف مخططات مناطؽ التوسع السياحياإلجراءات اإلدارية وكدالعقاري و 

 مف إعداد الطالب. المصدر:
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ولمتحقؽ مف مدى مطابقة ىذه المشاكؿ والنقائص لمواقع، ارتأينا أف نأخذ رأي بعض السياح في 
لمنظومة السياحية والذي يعيش تمؾ النقائص والمعيقات التي تواجييـ عمى اعتبار أنيـ الفاعؿ األساسي في ا

 المشاكؿ عمى أرض الواقع، وقد جاءت النتائج كا تي: 
 إجابات عينة الدراسة عمى السؤاؿ السادس.(: 45الجدول رقم )

 %النسبة التكرار الخيار السؤال الرقم

06 

مف بيف المشاكؿ 
المطروحة التالية، ما ىي 
المشاكؿ التي تراىا تعرقؿ 

السياحة تحسيف قطاع 
 بالوالية

 23.3 14 ارتفاع أسعار السمع والخدمات.
ارتفاع أسعار الفنادؽ وأماكف 
اإلقامة والمبيت )الفنادؽ 

 والشقؽ(.
10 16.6 

نقص التييئة عمى مستوى 
 المرافؽ السياحية.

6 10 

انعداـ دور الوكاالت السياحية 
 في تنشيط السياحة بالوالية.

4 6.7 

ونقص نظافة  التموث البيئي
 األماكف السياحية.

14 23.3 

غياب اإلشيار وعدـ التعريؼ 
 باألماكف السياحية بالوالية.

4 6.7 

 6.7 4 نقص وسائؿ النقؿ.
قمة نشاط المجتمع المدني 
)الجمعيات والدواويف( في 

 القطاع السياحي.
2 3.3 

عدـ اىتماـ السمطات المحمية 
 بتطوير القطاع السياحي.

8 12.3 

 0 0 عدـ استقرار الجانب األمني.
سوء معاممة المجتمع المحمي 

 3.3 2 لمسياح.

االزدحاـ المروري ونقص 
 مواقؼ السيارات.

6 10 

 .SPSS)مف إعداد الطالب )اعتمادا عمى نتائج االستبانة المستخرجة بواسطة أداة تحميؿ المعطيات اإلحصائية المصدر: 

( أف إجابات السياح شممت كؿ االقتراحات تقريبا ما عدى إجابة 45الجدوؿ رقـ )نالحظ مف خالؿ  
واحدة " عدـ استقرار الجانب األمني " لـ يتـ اختيارىا إطالقا إلحساس السياح باألمف واألماف مقارنة 
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محؿ  بالسنوات السابقة، كما يعتبر ارتفاع تكرار اختيار إجابة مف بيف اإلجابات دليؿ عمى حدة المشكؿ
 اإلجابة وفيما يمي سنتطرؽ إلى المشاكؿ األكثر حدة بالترتيب:

 ارتفاع أسعار السمع والخدمات._ 
 التموث البيئي ونقص نظافة األماكف السياحية._ 
 ارتفاع أسعار الفنادؽ وأماكف اإلقامة والمبيت )الفنادؽ والشقؽ(._ 
 نقص التييئة عمى مستوى المرافؽ السياحية._ 

 نستعرضيا فيما يمي مرتبة حسب التكرار: المشاكؿ األقؿ حدةثـ تمييا 
 عدـ اىتماـ السمطات المحمية بتطوير القطاع السياحي._ 

 _ االزدحاـ المروري ونقص مواقؼ السيارات.
 نقص وسائؿ النقؿ._ 
 انعداـ دور الوكاالت السياحية في تنشيط السياحة بالوالية._ 
 يات والدواويف( في القطاع السياحي.قمة نشاط المجتمع المدني )الجمع_ 
 سوء معاممة المجتمع المحمي لمسياح._ 
 غياب اإلشيار وعدـ التعريؼ باألماكف السياحية بالوالية._ 

III- 4 :الحمول المقترحة لمواجية مشاكل تطبيق األنواع السياحية في والية جيجل 
ي والية جيجؿ أو فمواجية المشاكؿ والصعوبات التي تحوؿ دوف تطبيؽ أنواع سياحية جديدة لغرض 

تقدـ حموال لتمؾ المشاكؿ، وىذا ا راء، والتي نرى أنيا و  تطوير األنواع القائمة، وضعنا جممة مف المقترحات
 ة: باإلعتماد عمى نتائج السؤاؿ السابع في االستبياف والذي كاف عمى الصيغة التالي

 ماذا تقترحو لتحسين قطاع السياحة بوالية جيجل ؟ ""
لقد تـ إدراج ىذا السؤاؿ المفتوح بيدؼ معرفة أفكار السياح واقتراحاتيـ لتحسيف السياحة في والية  

جيجؿ، إذ تكوف إجاباتيـ أكثر مصداقية وواقعية باعتبارىـ المعني األوؿ واألخير بيا وكذلؾ معايشتيـ 
يا في خاتمة أعمالنا لواقع، كؿ ىذا أنتج لنا أفكار وتوجييات ىادفة سنتطرؽ للمنقائص في أرض ا

 كاقتراحات. 
يجب عمى السمطات المحمية االىتماـ بتطوير القطاع السياحي وتنظيمو بشكؿ مخطط ومدروس عف  -

 طريؽ استغالؿ اإلمكانيات الحالية بشكؿ مستداـ.
 السياح وتقبميـ.يجب تحمي المجتمع المحمي بحسف معاممة  -
 خفض أسعار الفنادؽ وأماكف اإلقامة والمبيت. -
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 تحسيف الخدمات السياحية وغير السياحية وتييئة المرافؽ العمومية. -
 إنجاز دورات مياه عمومية لمرجاؿ والنساء خاصة األماكف القريبة مف المقاصد السياحية. -
 توفير المرشديف السياحييف. -
 سياحية وخمؽ غطاء نباتي جذاب.التشجير باألماكف ال -
 العمؿ عمى نشر الوعي والثقافة السياحية لدى المجتمع المحمي. -
 االىتماـ بنظافة البيئة واألماكف السياحية. -
جبارية استعماؿ وسائميـ )المضالت  - عدـ احتكار الشواطئ مف قبؿ الخواص بطريقة غير قانونية وا 

 ة.والكراسي...( مقابؿ مبالغ مالية عالي
 يجب عمى المجتمع المحمي التحمي بعقمية تحسيف صورة الوالية وتطوير السياحة بيا. -
 اإلشيار والترويج لألماكف السياحية بالوالية عف طرؽ مختمؼ وسائؿ اإلعالـ. -
إعطاء فرصة ألىؿ االختصاص في المجاؿ السياحي مف أجؿ القياـ بتخطيط سياحي محكـ لممنطقة وفؽ  -

 وسة.أسس عممية مدر 
 المحافظة عمى المناطؽ السياحية مف التموث. -
 نشر ثقافة سياحية مع الحفاظ عمى مبادئ المجتمع المحتشـ. -
 القياـ بحمالت توعية سواء لألشخاص الوافديف أو المقيميف بضرورة االحتراـ المتبادؿ وتقبؿ ا خر. -
زالة األوساخ ومخمفات األشغاؿ ال -  عمومية مف الشواطئ.تييئة المرافؽ السياحية وا 
 تشجيع السياحة الداخمية أكثر مف سياحة األجانب لمحفاظ عمى عادات وتقاليد المنطقة المحافظة. -
 تفعيؿ دور الوكاالت السياحية لدعـ وتنشيط السياحة بالمنطقة. -
 تييئة مرافؽ جديدة لمتسوية والترفيو عمى مستوى الشواطئ والغابات. -
ب التابعة لمديرية الشباب والرياضة المتواجدة عمى السواحؿ الستعماليا كمرافؽ استغالؿ مؤسسات الشبا -

 إليواء عمميات تنقؿ الشباب خال موسـ االصطياؼ.
 توفير مواقؼ سيارات مييأة ومنظمة بمعايير حديثة. -
ر في موسـ تفعيؿ خط السكة الحديدة واستعمالو في نقؿ األفراد المسافريف لمتخفيؼ مف اختناؽ حركة المرو  -

 الذروة.
خمؽ خطوط نقؿ بحرية باستعماؿ قوارب وزوارؽ الصيد لتسييؿ التنقؿ مف جية وخمؽ نوع سياحي جديد  -

 مف جية أخرى.
عمارىا بالمرافؽ الضرورية. -  تييئة المناطؽ السياحية الجبمية بفتح المسالؾ والطرقات وا 
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 ثمار لمخواص.جمب االستثمارات في المجاؿ السياحي وتسييؿ فرص االست -
 إعادة إعمار وتييئة حديقة الحيوانات باعتبارىا مكسب سياحي ميـ لموالية. -
حياء الحرؼ التقميدية. -  االىتماـ باألماكف األثرية وا 
 العمؿ عمى جعؿ السياحة بالوالية طيمة أياـ السنة. -
 الحد مف التوسع العمراني الفوضوي عمى حساب األراضي القريبة مف الشواطئ. -
العمؿ عمى إدخاؿ كؿ ما ىو تقميدي وخاص بالحرؼ والصناعات التقميدية وعرضو في المنشآت السياحية  -

 واالىتماـ بالمأكوالت واألطباؽ التقميدية المحمية وفتح محالت ومطاعـ خاصة بيا.
III-5 :النتائج 

إضافة ، السياحيةوالمقومات كحوصمة عامة، ومف خالؿ ما تـ التوصؿ إليو اعتمادا عمى المعطيات 
نتائج الدراسة الميدانية، توصمنا إلى مجموعة مف النتائج تخص الجغرافيا السياحية في والية جيجؿ قمنا إلى 

قميـ مف الوالية، والخريطة إضافة إلى إاألنواع السياحية المناسبة في كؿ تعميـ مع بجمعيا في خريطة لموالية 
 :التاليالمفتاح موضحة في الشكؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



الجغرافيا السياحية في والية جيجل                      الفصل الثاًي:                                   

114 
 

 في والية جيجؿ تبعا لمموقع الجغرافي األنواع السياحية (:29الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعداد الطالب اعتمادا عمى نتائج الدراسة الميدانية.المصدر: من 
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لنا أنو يمكف تبني أنواع سياحية كثيرة عمى امتداد اقميـ والية جيجؿ وىي  حيتض (29)مف الشكؿ رقـ 
كثر مف نوع سياحي أنواع يمكف تطبيقيا عمى مدار السنة وليست موسمية، إضافة إلى ذلؾ إمكانية تطبيؽ أ

 في إقميـ واحد، فمثال يمكف تبني:
 في فصؿ الصيؼ: السياحة الشاطئية، الترفييية، الرياضة -
 الشتاء: السياحة الجبمية، الزراعية.في فصؿ  -
 في فصؿ الخريؼ: الثقافية والعممية. -
 في فصؿ الربيع: العالجية والبيئية. -

 خالصة الفصل:
لقد حاولنا في ىذا الفصؿ إبراز معظـ المقومات الطبيعية وغير الطبيعية التي تزخر بيا والية جيجؿ  

لوالية والخروج بو مف السياحة الشاطئية التي أصبحت بيدؼ التوصؿ إلى إمكانية تحسيف القطاع السياحي با
موسمية حكرا في فصؿ الصيؼ فقط، غير أنو وبالنظر إلى كؿ ىذه المقومات يمكف تبني أنواع سياحية 

(، والتي ستمقى إقباؿ وطمب عمييا مف قبؿ اضية، عالجية، عممية، ترفييية...جديدة ) ثقافية، جبمية، ري
 جو مف إجابات السياح في اإلستبانة السابقة الذكر.السياح حسب ما تـ استنتا
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تضمنت ىذه الدراسة المتعمقة بدور الجغرافيا السياحية في تحسين السياحة بوالية جيجل في اإللمام 
بأىم المقومات الطبيعية والغير الطبيعية لموالية  ودورىا في تحسين القطاع السياحي، وتطويره من السياحة 

 المقومات. الشاطئية الحالية إلى أنواع سياحية أخرى من الممكن تبنييا في ظل ىذه

ومن خالل كل ما تطرقنا إليو من عرض إلحصائيات ومعمومات وصور عمى الوالية اتضح لنا أن  
والية جيجل تمتمك مقومات ومؤىالت متنوعة طبيعية وغير طبيعية تؤىميا لتكون وجية سياحية ذات أنماط 

ىذه  المقومات بشكل مخطط متنوعة تمبي تطمعات السياح ورغباتيم، كما توصمنا أنو إذا ما تم استغالل 
وبذلك  ومنظم ومدروس سيساعد ويساىم في خمق أنواع سياحية جديدة بموسم سياحي عمى مدار السنة،

يصبح القطاع السياحي قطاع يدر مداخيمو عمى كل من البمديات واألفراد طوال أيام السنة، الشيء الذي 
يا من حيث ميزانياتيا، وبذلك تكون ىناك تنمية يساىم في خمق أقاليم سياحية بإمكانيا االعتماد عمى نفس

 ذاتية مستمرة.

 : أوال النتائج

مفردة من السياح منيم  06الموزعة عمى  كما تم التوصل من خالل تحميل استبانة الدراسة الميدانية 
لسياحي إلى أن والية جيجل بمقوماتيا الحالية بإمكانيا تحسين القطاع ا من داحل الوالية ومنيم من خارجيا 

وخمق أنواع سياحية جديدة عمى مدار السنة وىذا بإمكانيات بسيطة دون الحاجة إلى مشاريع ضخمة ذات 
رادة من قبل السياح باإلقبال عمى ىذه  تكمفة عالية، حيث تبين من دراستنا السابقة أنو يوجد ىناك رغبة وا 

 .األنواع السياحية الجديدة

المقومات الطبيعية وغير الطبيعية، الخرائط واألقاليم( االساس الذي يقوم تعتبر حقول الجغرافيا السياحية )  -
 عميو التنويع السياحي في المناطق الجغرافية.

مقومات ومؤىالت طبيعية وغير طبيعية تؤىميا لتبني أنواع سياحية جديدة عمى عمى تتوفر والية جيجل  -
 غرار السياحة الشاطئية.

ىو كامن يحتاج إلى االىتمام  ومنيا مايجل مستغمة جزئيا وليس بشكل كمي المقومات السياحية لوالية ج -
 واالستغالل بطريقة مستدامة.

 )السياحة الشاطئية(.غالبية السياح يفضمون فصل الصيف لمسياحة بوالية جيجل  -
الوالية أو توجد ىناك رغبة في خمق أنواع جديدة من السياحة من قبل السياح سواء كان سياح من داخل  -

 من خارجيا.
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ناجحة في ظل ما تتوفر عميو الوالية من غابات وجبال جذابة وسيول  وبيئية يمكن تبني سياحة جبمية -
 ممتدة من شرق الوالية إلى غربيا.

يجب عند تبني أنواع سياحية معينة في منطقة جغرافية ما االخذ بعين االعتبار المقومات الطبيعية وغير  -
 الطبيعية.

ي صبح مشكل النقل في الوالية غير مطروح بحدة كما كان في السنوات السابقة وىذا ما سيساعد فأ -
 تحسين القطاع السياحي.

تتوفر الوالية عمى شريط ساحمي ميم ما يمكنيا من تبني سياحة رياضية شاطئية ومائية، وكذلك سياحة  -
 لبحرن في الرمال والعالج بمياه اعالجية عن طريق التداوي بالدف

شيد تتتميز الوالية بتاريخ عريق تعاقبت عميو عدة حضارات وخير دليل عمى ذلك اآلثار التي ال زالت  -
عمى ىذا، باإلضافة إلى الشريط الساحمي الغني بأنواع نباتية وحيوانية متنوعة مع توفر قطبين جامعيين 

استغالليا في تبني سياحة عممية عمى  ومشروع ثالث بجامعة العوانة قيد اإلنجاز كل ىذه المقومات البد من
 مدار السنة.

تم فعال تبني أنواع سياحية جديدة في أي فصل من فصول السنة سيمقى دالك طمب عمى ىده  إدا ما -
ىذه الدراسة ونتائجيا حاولنا اإلجابة عمى اإلشكالية باتباع الخطوات الموضحة في الشكل  لمن خالاألنواع 
 التالي:
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 ىدف ونتائج الخطوات المتبعة في البحث (:03)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 اعتمادا عمى الخطوات المتبعة في البحث الطالبمن إعداد  المصدر:

 

 

  االشكالية
السياحية لتحسين السياحة كيف يمكن تبني أنواع سياحية معينة تتالئم مع مقومات الجغرافيا 

 في والية جيجل؟
 

ةلفرضيثبات ا م مع مقومات الجغرافيا السياحية في ءيمكن تبني أنواع عديدة من السياحة تتال 

 والية جيجل لتحسين السياحية فيها

كن تبني أنواع سياحية معينة كيف يم
 ؟الجغرافيا السياحيةم مع مقومات تتالء

ما هي أنواع السياحة التي يمكن تبنيها في والية 
 ؟الجغرافيا السياحية هامع مقومات متتالءجيجل والتي 

بٌنت الدراسة الجغرافٌة لوالٌة جٌجل 
 طبٌعٌة وغٌر طبٌعٌةتوفرها على مقومات 

وجود طلب ورغبة فً تبنً أنواع 

 سٌاحٌة معٌنة

 الترفٌهٌة -الجبلٌة      -الشاطئٌة    -

 الزراعٌة  -البٌئٌة       -الثقافٌة       -

 العلمٌة  -العالجٌة     -الرٌاضٌة   -

  االقتراحات

االستغالل الكامل  -
 .لممقومات الطبيعية والبشرية

التركيز عمى النشاطات  -
السياحية التي تحتاج إلى 

 أماكن إيواء مؤقتة.

 

التركٌز على انواع  -

سٌاحٌة فً مختلف 

 فصول السنة

القٌام بحمالت  -

تحسٌسٌة للتروٌج 

والتعرٌف بأهمٌة 

 .السٌاحة

الحد من ظاهرة  -

 التلوث البٌئً.

المناطق حماٌة  -

السٌاحٌة من ظاهرة 

التوسع العمرانً 

 الفوضوي خاصة.
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وباالعتماد أيضا عمى الشكل السابق ذكره في المقدمة سنحاول اإلجابة  (06الشكل رقم )من خالل 
عمى اإلشكالية المطروحة سابقا أال وىي: كيف يمكن تبني أنواع سياحية معينة تتالءم مع مقومات الجغرافيا 
السياحية لتحسين السياحة في والية جيجل؟ حيث توصمنا إلى إثبات صحة الفرضية، إذ يمكن تبني أنواع 

 وىده االنواع ىي:ياحية جديدة تتالءم مع مقومات الجغرافيا السياحية في والية جيجل لتحسين السياحة فييا س
من خالل السياحة الشاطئية الجبمية الثقافية الترفييية الرياضية البيئية الزراعية العالجية والعممية 

ل، غابات، بحيرات، وديان، سيول االستغالل األمثل والمدروس لممقومات المتاحة سواء الطبيعية )جبا
شواطئ، جزر، ...(، أو غير طبيعية )شبكة الطرق والمواصالت، اتصاالت شيدت قفزة نوعية في السنوات 

 األخيرة(.

 :االقتراحاتثانيا: 

تيجيات يجب عمى الفاعمين السياحيين تبني دراسة الجغرافيا السياحية عند وضعيا السترا -
 تطوير السياحة.

الوكاالت السياحية والفنادق االخذ بعين االعتبار تبني انواع معينة من السياحة في عمى  -
 مواسم مختمفة من خالل اعداد برامج سياحية تتالءم مع ىذه االنواع.

  .تنظيم حمالت تنظيف لمشواطئ والمواقع السياحية -
  .ييم في الجبالالتركيز عمى البرامج السياحية التي تتطمب أماكن إيواء مؤقتة مثل التخ-
إنشاء مشاريع سياحية صديقة لمبيئة مثل التنقل بعربات يجرىا األحصنة لمتجوال والتنقل -

  .لغرض السياحة
عالنات  -  استعمالشيارية في األماكن العامة حول البرامج السياحية مع إوضع الفتات وا 

 .والسياحتسميات أنواع السياحة الجديدة لكي يعتاد عمييا المجتمع المحمي 
  .تنظيم حمالت توعية ألىمية النشاط السياحي بالنسبة لألفراد أو إلقميم الوالية -
  .برمجة خرجات سياحية في أيام العطل والمناسبات لتمكين العائالت من المشاركة فييا -
تشجيع الشباب وتسييل حصوليم عمى مشاريع مؤسسات صغيرة ومتوسطة في المجال  -

 .السياحي
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السياحة الرياضية من خالل تنظيم دورات ونشاطات رياضية عمى الشواطئ وفي تنشيط -
مكانيات كبيرة  الجبال إذ ال  .تتطمب منشآت وا 

 جالت في البحر.حظيرة قوارب الصيد في تنظيم خرجات ترفييية و  استغالل-
 .إنشاء مطاعم أكالت تقميدية وحمويات شعبية تمثل التراث الجيجمي -
 .بمشاكل السياح والعمل عمى معالجتيا مثل التشديد عمى رقابة األسعار تماماالىيجب إبداء  -

  .غير قانوني لمشواطئ واألماكن العامة استغاللوالجودة ومكافحة كل 
تكثيف الجيود لممطالبة بتقنين السياحة عند القاطن وسن قوانين منظمة ليدا المجال من أجل  -

  .حماية المالك و السائح معا
  .الحد من التوسع العمراني عمى حساب المناطق السياحية -

 آفاق الدراسةثالثا: 

 :لمواضيع قابمة لمبحث وىي كالتاليبعد إتمام ىدا البحث نقترح جممة من ا

  .دور الجغرافيا السياحية في التنمية المحمية -
  .العالقة بين الجغرافيا السياحية والتخطيط السياحي في تنويع السياحة -
  .دراسة حالة والية جيجلالعوامل الطبيعية لمجغرافيا السياحية  أثر التموث البيئي عمى -
  .دور الجغرافيا السياحية في التخفيف من موسمية السياحة -
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 -جٛجم  -جبيعت يحًذ انصذٚق بٍ ٚحٛٗ 

 كهٛت انعهٕو االقخصبدٚت ٔانخجبسٚت ٔعهٕو انخضٛٛش

 قضى انعهٕو انخجبسٚت

 رحُخ طُجخ وثؼذ، 

ساعُٓ ِٕىُ االطالع وثُبْ  انضٛبحت بٕالٚت جٛجم ححضٍٛدٔس انجغشافٛب انضٛبحٛت فٙ ٔضغ ثُٓ أَذَىُ اسزجبٔخ ٌذساسخ 

اٌشأٌ ثزأشُش اإلعبثبد إٌّبسجخ حست سغجزىُ ووعهخ ٔظشوُ، هزا ؤىعه ػٕبَخ سُبدرىُ أٔه سىف َزُ اٌزؼبًِ ِغ وبفخ اٌّؼٍىِبد 

شض اٌّزحصً ػٍُهب ِٓ خالٌه ثسشَخ ربِخ وخصىصُخ ِطٍمخ، ػٍّب أْ وبفخ رٍه اٌّؼٍىِبد اٌىاسدح فٍ االسزّبسح ال رسزخذَ إال ٌغ

 واحذ أال وهى اٌجحش اٌؼٍٍّ.

 ٌىُ ِٕب فبئك اٌزمذَش واالحزشاَ سبدرٍ.

 انبٛبَبث انشخصٛت :أٔال

 أٔضً                     *           روش   * انجُش:

 سٕخ 52* أوجش ِٓ                            سٕخ   52إًٌ  52* ِٓ                   سٕخ 52* ألً ِٓ انعًش:

 خبسط اٌىالَخ *                        اٌىالَخداخً * : )انٕالٚت( انضكٍ

 * عبِؼٍ            * صبٔىٌ                      * ِزىسظ                      * اثزذائٍ :انًضخٕٖ انذساصٙ

 ِزمبػذ*                   أػّبي حشح    *                  ِىظف*                ثطبي*  :انٕظٛفت

 دط02111إ51111ًٌِٓ*               دط  51111إًٌ  00111ِٓ *               دط   00111ألً ِٓ * :انذخم

 دط 01111* أوضش ِٓ                        دط01111إ02111ًٌ * ِٓ

 ٕالٚت جٛجمب انخٙ ًٚكٍ بعثٓبضٛبحٛت انَٕا  األسغبت انضٛبح فٙ  نقٛبس ثبَٛب: أصئهت

 ؟ببنًُطقت انضٛبحت حُٕٚع ًٚكٍ أَّ حشٖ ْم حبنٛب، جٛجمٔالٚت  بٓب حخًٛز انخٙ انًقٕيبث انضٛبحٛت فٛظم -1

 ال    ٔؼُ         

 بٕالٚت جٛجم يقبسَت ببنًقٕيبث انخٙ حخًٛز بٓب ؟يب ْٕ انُٕ  انضٛبحٙ انز٘ حشاِ قببال نهخحقٛق  -2

 )ًٚكُك اخخٛبس أكثش يٍ إجببت ٔاحذة(.

 .اوزشبف شىاطئ عذَذح 

 .سوىة أِىاط اٌجحش فٍ اٌشزبء 

 .اٌزخُُُ فٍ اٌغجبي  واٌغبثبد 

 .اٌزضحٍك ػًٍ اٌضٍظ 

 .صَبسح ِهشعبْ صمبفٍ وِشبهذح ثشاِظ رشفُهُخ 

  

   

    

  

    

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  واالسزّزبع ثبٌّٕبظش اٌطجُؼُخ اٌخالثخ واٌهىاء إٌمٍ.اٌزغىاي 

 .)ًِاٌمُبَ ثحصخ اسزشخبء رحذ اٌشًِ)اٌذفٓ رحذ اٌش 

 .أْ رؼُش رغشثخ لضبء َىَ فٍ اٌشَف سفمخ اٌّضاسػُٓ واٌمُبَ ثٕشبطبد صساػُخ 

 .حضىس فؼبٌُبد رظبهشح سَبضُخ 

   .اٌمُبَ ثغىٌخ ثحشَخ فٍ اٌمبسة 

 .اٌمُبَ ثغىٌخ ثحشَخ فٍ اٌمبسة الصطُبد األسّبن ورٕبوٌهب ِشىَخ فٍ اٌّسبء ػًٍ شبطئ اٌجحش 

 .َٓحضىس ٔذوح ػٍُّخ أو ٍِزمً ِٓ أعً رىسُغ ِؼبسفه واالحزىبن واالسزفبدح ِٓ رغبسة اِخش 

 ................................................................................ :اخشي..................................... 

.............................................................................................................................. 

 

 إرا أحٛحج نك فشصت انقٛبو بضفش صٛبحٙ إنٗ ٔالٚت جٛجم، ْم صخقٕو بّ؟  -3

 ال      ٔؼُ         

 َعى:إرا كبَج اإلجببت  -

 : )ًٚكُك اخخٛبس أكثش يٍ إجببت ٔاحذة(.إدا يب حٕفشث نك انشحالث انخبنٛت نٕالٚت جٛجم أ٘ سحهت صخكٌٕ نك سغبت فٛٓب -4

 اوزشبف شىاطئ عذَذح. 

 .سوىثأِىاعبٌجحشفُبٌشزبء 

  واٌغبثبد اٌزخُُُ فٍ اٌغجبي. 

 .اٌزضحٍك ػًٍ اٌضٍظ 

 ُىِشبهذح ثشاِظ رشفُهُخ.صَبسح ِهشعبْ صمبف 

 .ٍاٌزغىاي واالسزّزبع ثبٌّٕبظش اٌطجُؼُخ اٌخالثخ واٌهىاء إٌم 

 ًِاٌذفٓ رحذ اٌشًِ(. اٌمُبَ ثحصخ اسزشخبء رحذ اٌش( 

 .أْ رؼُش رغشثخ لضبء َىَ فٍ اٌشَف سفمخ اٌّضاسػُٓ واٌمُبَ ثٕشبطبد صساػُخ 

 سَبضُخ. حضىس فؼبٌُبد رظبهشح 

   .اٌمُبَ ثغىٌخ ثحشَخ فٍ اٌمبسة 

 .اٌمُبَ ثغىٌخ ثحشَخ فٍ اٌمبسة الصطُبد األسّبن ورٕبوٌهب ِشىَخ فٍ اٌّسبء ػًٍ شبطئ اٌجحش 

  واالحزىبن واالسزفبدح ِٓ رغبسة اِخشَٓ.حضىس ٔذوح ػٍُّخ أو ٍِزمً ِٓ أعً رىسُغ ِؼبسفه 

 ....................... اخشي...................................................................................... 

 

 

 ٕالٚت جٛجم؟ن نهضفش انضٛبحٙب يب ْٙ انفصٕل انضُٕٚت انخٙ حفضهٓ -5

 ٔاحذة(. إجببت يٍ أكثش اخخٛبس )ًٚكُك

 * اٌشثُغ                 * اٌشزبء                  * اٌخشَف     صُف       * اٌ              * طىاي أَبَ اٌسٕخ

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قطب  انضٛبحت ببنٕالٚت؟ ححضٍٛ حشاْب حعشقمانًشبكم انخٙ يٍ بٍٛ انًشبكم انًطشٔحت انخبنٛت، يب ْٙ  -6

 ٔاحذة(. إجببت يٍ أكثش اخخٛبس )ًٚكُك

 اسرفبع أسؼبس اٌفٕبدق وأِبوٓ اإللبِخ واٌّجُذ )اٌفٕبدق واٌشمك(              *اسرفبع أسؼبس اٌسٍغ واٌخذِبد * 

 أؼذاَ دوس اٌىوبالد اٌسُبحُخ فٍ رٕشُظ اٌسُبحخ ثبٌىالَخ*           ٔمص اٌزهُئخ ػًٍ ِسزىي اٌّشافك اٌسُبحُخ* 

 غُبة اإلشهبس وػذَ اٌزؼشَف ثبألِبوٓ اٌسُبحُخ ثبٌىالَخ  *                      جُئٍ ؤمص ٔظبفخ األِبوٓ اٌسُبحٍاٌزٍىس اٌ* 

 اٌسُبحٍ اٌمطبع واٌذواوَٓ( فٍ اٌّذٍٔ )اٌغّؼُبد اٌّغزّغ ٔشبط *لٍخ               ٔمص وسبئً إٌمً* 

 األٍِٕ اٌغبٔت اسزمشاس َ* ػذ            ػذَ اهزّبَ اٌسٍطبد اٌّحٍُخ ثزطىَش اٌمطبع اٌسُبحٍ* 

 * سىء ِؼبٍِخ اٌّغزّغ اٌّحٍٍ ٌٍسُبػ                              * االصدحبَ اٌّشوسٌ ؤمص ِىالف اٌسُبساد

 

 ؟ٕالٚت جٛجمب نخحضٍٛ قطب  انضٛبحتعًهّ  يبرا حقخشح -7
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................................................................................................................................................................ 

 

 شكشا عهٗ حضٍ حعبَٔكى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ممخص الدراسة:

يعتبر القطاع السياحي قطاع جد ميم في اقتصاديات الدول من خالل ما يذره عمى األشخاص  
 والحكومة من مداخيل تساىم في تطوير األقاليم السياحية وتحسين مستوى معيشة السكان.

أن يكون القطاع السياحي ناجحا البد من استخدام الجغرافيا السياحية كأداة مناسبة لدراسة  وألجل
 المقومات الطبيعية وغير الطبيعية المالئمة لتبني أنواع سياحية معينة.

في ىذا اإلطار تيدف ىذه المذكرة المعنونة بـ " دور الجغرافيا السياحية في تحسين السياحة بوالية 
بة عمى التساؤل الرئيسي التالي: " كيف يمكن تبني أنواع سياحية معينة تتالءم مع مقومات جيجل " لإلجا

 الجغرافيا السياحية لتحسين السياحة بوالية جيجل ".

ييدف ىذا البحث لمدفاع عن الفرضية التي مفادىا: " يمكن تبني أنواع عديدة من السياحة تتالءم 
 لتحسين السياحة فييا ".ة جيجل مع مقومات الجغرافيا السياحية في والي

وقد أثبتت النتائج التي توصمنا إلييا من خالل دراسة المقومات الطبيعية وغير الطبيعية في والية 
األنواع السياحية المختمفة مثل جيجل من خالل اختبار الفرضية وتحميل النتائج تبين أنو من أجل تبني 

يجب دراسة  رياضية، البيئية، الزراعية، العممية و العالجية فإنوالسياحة الشاطئية، الترفييية، الثقافية، ال
 جغرافية لممقومات المتاحة وتحديد أنواع السياحة المالئمة ليذه المقومات.

 الكممات المفتاحية:

 الجغرافيا السياحية، السياحة، أنواع السياحة، حقول الجغرافيا السياحية، المقومات، جيجل.

  



Resume: 

We consider Tourism sector as an important major in Economic Sector 

(state) and that's due to tge incomes of the individual and the government so far 

it helps in rising Tourist region and in the refinement of the individuals 

To enhance and rise the tourism sector we must focus on tourism 

geography as a key to study the importance of the nature in specific place. 

The aim of this research which is titled as " The Role Of Tourism 

Geography In Enhancing Tourism in Jijel " so before we get the aim we must 

answer the question " how we may select tourism types that go in hand with 

geographical components in Jijel to enhance its tourism " 

As well the aim of this study is to improve that different types of tourism 

may fit the elements of tourism geography to develop tourism in Jijel. 

The results of this study proved that the natural and none natural 

ingredients and through setting the hypothesis, testing and analyzing the result 

we found that the different types of tourism such as, beach tourism, 

entertainment, culture, sports, environment, agriculture scientific studies and 

therapeutic help as well but we must study geographical components, which are 

available and select specific types that go in hand with these components. 

Keywords : Tourism geography, tourism, types of tourism, fields of tourism 

geography, components, jijel 

 


