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مقدمة 

 

  - أ- 

 

بدأت السياحة كنشاط إنساني ضروري لمحياة بداية بسيطة وبدائية في مظيرىا وأسبابيا وأىدافيا 
مثل البحث عن المسكن أو الطعام أو الماء، ثم تحولت لمبحث عن تجمعات بشرية وذلك لغرض 

اجتماعي، وفي ظل التطورات الحاصمة في السياحة عبر العصور نتيجة الحاجة التي فرضت عمى 
اإلنسان التنقل والسفر من مكان آلخر، وما ينتج من آثار ايجابية لمسياحة عمى الدول المستقبمة لمسياح 

في عديد المجاالت منيا االقتصادي، االجتماعي، السياسي وغيرىا، وكذا بالنسبة لمسياح من إشباع 
لحاجاتيم وتحقيق لرغباتيم وأىدافيم كالراحة، االستجمام، العالج، التعمم وغيرىا، أصبح القطاع السياحي 

 .يحظى باىتمام كبير من الدول خاصة لما يوفره من موارد مالية تساعد في التنمية االقتصادية
لقد تزايد نمو السياحة في السنوات األخيرة سواء كان ذلك في عدد السياح أو في المداخيل المحققة       

من ىذا القطاع، ويرجع ىذا النمو في الغالب لما تمتمكو البمدان من مقومات سياحية طبيعية، ثقافية، 
ونظرا لما تحققو التنمية السياحية وجب  تاريخية أو جغرافية تجعل من المقصد السياحي قبمة سياحية،

       توفير اإلمكانات السياحية المادية والبشرية، فال يمكن لممقاصد السياحية بما تحتويو من أماكن
لمراحة، مناظر طبيعية، مناخ، شواطئ، أنيار، غابات، تضاريس، عادات وتقاليد، صناعات تقميدية وفنون 

إن تمثل مقومات سياحية دون يد عاممة ذات كفاءة، حيث يجب توفر كل العناصر مع بعضيا البعض 
 .لجمب عدد كبير من السياح

إن زيادة النمو السياحي يرجع أساسا إلى االستغالل العقالني واألمثل لممورد السياحي              
المتوفر، والعمل عمى دعمو من خالل انجاز مشاريع تكمل المورد السياحي كالمنشآت القاعدية، الفنادق، 
الحدائق العمومية، الحظائر الوطنية وتحسين في جودة الخدمات المقدمة لمسياح والتوجو بيا نحو المعايير 

 .العالمية وىو ما يصب دوما في مصمحة السائح والبمد المستقبل
   :إشكالية الدراسة

يتوقف النشاط السياحي عمى كل ما يمتمكو المقصد السياحي من إمكانات سياحية يمكن استغالليا 
في مستوى معين و بشكل عقالني، وتعد والية جيجل مورد سياحي لمدولة من خالل ما تزخر بو من 
. عوامل لمجذب السياحي خاصة الطبيعية منيا، إال أنو ورغم ذلك ال تزال عائدات السياحة بيا محدودة

 : ومن ىنا جاءت إشكالية الدراسة لمتعرف عن خمفية ذلك من خالل اإلجابة عمى
 ماىي خصائص والية جيجل سياحيا من حيث اإلمكانيات والنقائص؟

 :و لإلجابة عمى الطرح المقدم سمفا وجب التوقف عمى األسئمة الفرعية التالية
 ما ىي أسباب انتشار السياحة ودوافعيا؟ 
 ما ىي عوامل الجذب السياحي؟ 
 ما ىي المقومات السياحية المتوفرة في والية جيجل ؟ 
 ما ىي النقائص التي تواجو السياحة بوالية جيجل وما ىي الحمول المقترحة ليا؟ 
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 :فرضيات الدراسة
 :قصد الوصول إلى اإلجابة عن االشكالية والتساؤالت الفرعية تم صياغة الفرضيات التالية

 يوجد تنوع في اإلمكانات السياحية ما يخدم القطاع السياحي بوالية جيجل؛- 
 .العنصر البشري ىو سبب النقائص المسجمة بقطاع السياحة بوالية جيجل- 

 :أسباب اختيار الموضوع
 :تعددت األسباب وراءٍ اختيار الموضوع ومن أبرزىا نذكر ما يمي

 ؛"اقتصاد وتسيير سياحي"ارتباط موضوع البحث بمجال التخصص في الماستر - 
ثراء المكتبة؛-   الرغبة في زيادة رصيد معارفنا في ميدان السياحة، وا 
الحرقة من تأخرنا سياحا رغم توفر الوالية عمى إمكانات سياحية متنوعة وعديدة نادرا ما توجد في - 

 مناطق أخرى،
التعرف عمى سير العمل بمديرية السياحة من خالل الزيارات الميدانية، وكذا تحديد جيودىم - 

 . ومخططاتيم إن وجدت لمنيوض بقطاع السياحة بالوالية
 : أهمية الدراسة

تكمن أىمية الدراسة في أىمية القطاع الذي تعنى بو خاصة مع تراجع أسعار البترول وتوجو 
الحكومة إلى البحث عن وسائل تمويمية أخرى، فالقطاع السياحي يحتل مكانة ىامة في أي دولة من 

 .منطمق نقص نفقاتو مقارنة بالعوائد التي يحققيا لمدولة واألفراد
وغيرىا، تؤىميا كمنطقة  إن اإلمكانات السياحية لوالية جيجل من الشواطئ، الجبال، المناخ 

ساحمية أن تكون سياحية بإمتياز، ورغم ذلك فالجزائر ال تستفيد بالشكل الالزم من خيرات ىذه        
الوالية، وعميو فيذه الدراسة تسمط الضوء عمى الخيرات المتاحة بالوالية والنقائص المسببة لتراجع السياحة 

 .بيا وصوال إلى حمول مقترحة في إطار تنمية القطاع السياحي وتطويره
  :أهداف الدراسة

تيدف دراستنا لمموضوع لتوضيح اإلمكانات السياحية لوالية جيجل والنقائص الموجودة         
 :وذلك من خالل

 تقديم خمفية نظرية حول السياحة والمقومات السياحية،- 
 تحديد المقومات السياحية المتوفرة في والية جيجل؛- 
 إبراز المعيقات السياحية واقتراح الحمول ذات النجاعة في مجال السياحة داخل الوالية؛- 
. التعرف عمى كيفية الحفاظ عمى المقومات السياحية وتطبيق مفيوم االستدامة- 
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  :منهج الدراسة
اعتمدنا في دراستنا ليذا الموضوع عمى المنيج الوصفي التحميمي، الذي يعتمد عمى جمع البيانات 
واإلحصائيات وتحميميا وعرض النتائج ، مع دراسة حالة السياحية لوالية جيجل، واعتمدنا عمى مجموعة 
من المصادر لجمع المعمومات والمتمثمة في الكتب التي ليا عالقة  بالموضوع، اإلحصائيات، المواقع 

 .اإللكترونية باإلضافة إلى إجراء مقابالت من أجل جمع البيانات
 :تقسيمات الدراسة وحدودها

لقد قمنا بتقسيم الدراسة إلى ثالث فصول، حيث تناولنا في الفصل األول مفاىيم عامة حول 
السياحة وأسبابيا، ثم في الفصل الثاني تناولنا عوامل الجذب السياحي، أما بالنسبة لمفصل الثالث فيمثل 
الجانب التطبيقي لموضوع دراستنا الذي حاولنا من خاللو الربط بين الجانب النظري وواقع السياحة في 

الوالية، وقد تم اختيار مديرية السياحة والصناعات التقميدية مكان لدراستنا، حيث تناولنا تقديم الوالية وأبرز 
المقومات السياحية وأنواعيا، المعيقات التي تواجو القطاع وبعض الحمول لمنيوض بو، وقد كان ىذا خالل 

 . جانفي إلى جوان الفترة الممتدة من
 :صعوبات الدراسة

 :إن إعداد ىذا البحث تخممتو عدة صعوبات وخاصة في الجانب التطبيقي نذكر منيا
الفترة المقررة إلنجاز ىذا البحث ال تتوافق مع موسم السياحة داخل الوالية مما صعب عمينا إعتماد - 

ثراء الدراسة بأخذ رأي عينة من السياح؛  االستبيان وا 
 صعوبة الحصول عمى المعمومات من المديرية خاصة مخططيم الخماسي لتطوير السياحة؛- 
 .عدم كفاية الفترة المخصصة إلنجاز ىذا البحث- 

: بعض الدراسات السابقة
. اثر الجادبيات السياحية عمى سموك السياح-
 .اثر الترويج لموجية السياحية عمى حركية السياح-
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 تمهيد
تعد السياحة ظاىرة قديمة ك نشاطا ارتبط بكجكد اإلنساف،حيث نقكـ عمى حب المعرفة كالتعمـ 

كاالستكشاؼ باإلضافة إلى الراحة كاالستجماـ، كالسفر لمتمتع بكؿ ما ىك متاح مف مكارد سياحية سكاء كانت 
 .طبيعية، ثقافية، تاريخية، حضارية أك مف صنع اإلنساف

مف خبلؿ ىذا الفصؿ سنحاكؿ التطرؽ إلى مفيـك السياحة كالسائح، أىمية السياحة في عديد المجاالت 
انتشار السياحة كخصائصيا كالدكافع  أسباب كالتحدث عمى نشأة السياحة كتطكرىا عبر العصكر ككذا

المكجبة ليا ثـ أنكاعيا،أبعادىا، اآلثار الناتجة عف السياحة بشقييا االيجابي كالسمبي كمككنات السكؽ 
 .السياحي
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 ماهية السياحة  :المبحث األول
 :نشأة وتطور السياحة1.1

 مف الصناعات التي تحظى بأىمية بالغة كمتزايدة سكاء مف الدكؿ النامية أك حالياتعتبر السياحة 
اىتـ العديد مف الباحثيف بتطكر قد  ك،تطكرىا عبر العصكر كفي مختمؼ المجتمعاتب كعرفت ،المتقدمة

 :فيما يميالسياحة في مجاليا الزمني كيمكف ذكر أىـ التقسيمات التي اتفؽ عمييا أغمب الباحثيف 
 : السياحة في العصر البدائي1.1.1

 في أيف كافالنتقاؿ مند بدأ البشرية ؿكقد دعت الحاجة اإلنساف  ،يعد االنتقاؿ طبيعة كامنة في البشرية
 فمـ تكف ىناؾ حككمات تكفر لئلنساف ،ىذه المرحمة جزء ال يتجزأ مف الحياة كضركرة تحتميا طبيعة المجتمع

احتياجاتو الضركرية كلـ تكف ىناؾ قكانيف تحكـ تصرفاتو كتحدد حقكقو كالتزاماتو سكل قكانيف الطبيعة 
 كلـ يكف عنصر الكقت يدخؿ في ،كأحكاميا كلـ تكف ىناؾ كسائؿ لمسفر كاالنتقاؿ سكل السعي عمى األقداـ

 العصر في تطكير السفر، أك كسائمو، كبالتالي لـ تعرؼ كممة ذا يفكر أحد في قحيث لـتقدير السفر 
 1.السياحة كلـ يظير ليا أم تعريؼ سكل أف السفر كاف ظاىرة طبيعية مرتبطة بكجكد اإلنساف

 : السياحة في الحضارات القديمة2.1.1
 بآالؼظيرت اإلمبراطكريات الكبرل كالمتمثمة في الفارسية، اليكنانية، المصرية كالركمانية قبؿ الميبلد 

السنيف، كمعيا ظير السفر المنظـ، كيتفؽ الباحثكف عمى أف الفينيقييف ىـ أكؿ مف قامكا بدكرة حكؿ إفريقيا 
ما أف أبرز الرحبلت ؾ2. ؽ ـ كبالتالي كانكا الركاد األكائؿ لمسياحة600بمساعدة الفرعكف المصرم كذلؾ عاـ 

 ؽ ـ، تميزت بتكافد اليكنانييف القدامى كسكاف األقاليـ 776السياحية كانت بببلد اإلغريؽ خبلؿ بداية 
األكركبية المجاكرة إلى منطقة األكلمبياد لمشاىدة األلعاب األكلمبية كالتردد عمى المسارح مف أجؿ المتعة 

مع قياـ اإلمبراطكرية 3.بناء فنادؽ لزكار أثينا خبلؿ القرف الرابع لمميبلدؿا أدل مـكالتركيح عف النفس، 
الركمانية كظيكر الطبقات االجتماعية ظيرت فكرة السفر ألكؿ مرة بيدؼ المنفعة كالتركيح عف 

 5:كترجع زيادة الرحبلت السياحية عند الركماف لؤلسباب التالية 4.النفس
  ألؼ 80ضخامة شبكة الطرؽ البرية التي غطت أقاليـ اإلمبراطكرية الركمانية كالتي يبمغ طكليا حكالي 

 إلى بيت المقدس خاصة كأنيا كانت ممتدة كمرصكفة؛  اسكتمنداكمـ تقريبا، كيمكف استخداميا لمكصكؿ مف 
                                                           

. 13،15، ص 2008، الطبعة األكلى، دار الفكر الجامعي، مصر، مدخل إلى عمم السياحة أحمد فكزم ممكخية، 1
. 13، ص 2000، مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع، األردف، اقتصاديات السفر والسياحةإسماعيؿ محمد الدباغ،  كمثنى طو الحكرم2
 .18، ص 2008، دار زىراف لمنشر كالتكزيع، األردف، صناعة السياحة ماىر عبد العزيز تكفيؽ، 3
. 13 إسماعيؿ محمد الدباغ، مرجع سابؽ، ص كمثنى طو الحكرم 4
. 19 أحمد فكزم ممكخية، مرجع سابؽ، ص5
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  تعدد مراكز الراحة عمى الطريؽ كتكافر عاممي األمف كالسرعة؛
  انتعاش األحكاؿ االقتصادم؛
 تعدد العطبلت كمكاسـ األعياد. 

 : السياحة في العصور الوسطى 3.1.1
 ـ اضطرب األمف كشيدت الحركة 476بعد سقكط اإلمبراطكرية الركمانية عمى أيدم البرابرة سنة 
     ـ بالعصكر1450ـ إلى غاية 476السياحية في أكركبا رككدا كبيرا كسميت ىذه الفترة الممتدة مف 

السكداء، بسبب الصراعات كالنزاعات بيف الدكيبلت كغياب عنصر األمف كحرماف الناس مف التفكير 
 كلكف ىذا لـ يمنع بعض المغامريف مف تنفيذ بعض الرحبلت كمف أشيرىـ ماركك بكلك في القرف ،كاإلبداع

 ـ إلى مناطؽ عديدة في أسيا الكسطى، كما ساىمت الحضارة اإلسبلمية المجتمعات في ىذه مف خبلؿ 13
كما . تشجيعيا لمعمكـ، الفنكف، األدب كالعمارة التي ساىمت في حركة الناس ككانت بداية لعصر النيضة

تميزت ىذه الفترة بكجكد الخبلفة اإلسبلمية في بغداد كقرطبة كىـ مف أىـ المدف الحضارية كالثقافية في الدكلة 
اإلسبلمية كأكثرىا ثراء، حيث كانت القصكر كالحدائؽ في ىذه المدف مف أىـ المناطؽ التي جمبت أعداد كبيرة 

 1.مف الزكار سكاء مف داخؿ الدكلة اإلسبلمية أك مف خارجيا
  : السياحة في عصر النهضة والصناعة4.1.1

نياية القركف الكسطى بدأت تظير في أكركبا تحكالت تاريخية بالغة األىمية كاف ليا تأثير كبير عند 
 2 :عمى السفر كالتنقؿ كظاىرة إنسانية كيتميز عصر النيضة في أكركبا بمبلمح خاصة مف أبرزىا 

  ظيكر نيضة فكرية كعممية كبيرة أبدع فييا األكركبيكف الكثير مف الكتابات كالفنكف مما حبب إلييـ المعرفة
كطمب العمـ كالسعي مف أم مكاف عمى األرض الكتسابيا؛ 

  تخمصيـ مف الكثير مف القيكد كسعييـ إلى معرفة العالـ مف حكليـ كلدل يعرؼ عصر النيضة بأنو عصر
االستكشافات الجغرافية كالذم تحقؽ بفضؿ ما أحرزكه مف صناعة المراكب التي تجكب البحار كاستطاعت 

لـ يكف قد أكتشؼ مف قبؿ مف نصؼ العالـ الغربي في األمريكيتيف؛  أف تتجاكز المحيطات ككصمت إلى ما
  إف عصر النيضة أفرز عددا ىائبل مف الكاتدرائيات كالكنائس التي قاـ كبار ميندسي ذلؾ العصر

بتصميميا كقاـ الفنانكف برسـ لكحات خالدة عمى جدرانيا كتفننكا في زخرفتيا ما حفز الكثيريف لزيارتيا ليس 
نما لجماليا، كيندرج في ىذا اإلطار أيضا عامؿ النافكرات كالحدائؽ العامة   الخ؛...بسبب الديف كا 

                                                           
. 28،29، ص ص2005، دار المعرفة، مصر، صناعة السياحة من المنظور الجغرافيمحمد خميس الزككة، 1
 .23، 21 أحمد فكزم ممكخية، مرجع سابؽ، ص 2
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  إف اإلشارات األكلى لبدأ السياحة بدأت في العقكد األخير مف عصر النيضة، حيث دأب أبناء الطبقة العميا
ككانت رحمة ذات طابع تثقيفي تشمؿ زيارة معالـ " الرحمة الكبرل" لئلنجميز عمى القياـ برحمة عرفت باسـ 

 كانت أحيانا تمتد لما يزيد عمى ثبلث سنكات بما إذفرنسا، إيطاليا، ألمانيا كالنمسا كقد اتسمت بطكؿ المدة 
كما أف النشاط االستعمارم الذم قامت بو الدكؿ األكركبية .يسمح تفاصيؿ المعالـ المزارة ككذلؾ اكتساب المغة

 كحضارم أكركبي، كتطكر العمـك كالفنكف كالثكرة الصناعية التي كانت نتيجة الحرب اقتصادمنتج عنو ركاج 
العالمية األكلى، كظيكر ظاىرة جديدة في مجاؿ السفر كالسياحة كتتمثؿ في قياـ األفراد برحبلت تيدؼ 

صر، كاستخدـ خبللو الممتعة كالترفيو كال تسعى لمكسب المادم، ىنا ظير تعبير جديد لمسياحة بمفيكمو المع
 السائح لئلشارة إلى الشخص الذم يقـك بالرحمة مف أجؿ المتعة كيمكف حصر السمات المتعمقة بالسفر اسـ

 :خبلؿ ىذه المرحمة كالتالي 
  تبمكر فكرة السياحة بمفيكميا الحديث؛
  تزايد حجـ حركة السياح بيف الدكؿ األكركبية؛
  النشاط السياحي مركز معظمو في طبقة األغنياء؛
  تحسيف خصائص الطرؽ كاتساع شبكاتيا كانخفاض تكاليؼ السفر؛
 ظيكر الفنادؽ الضخمة التي تكفر كؿ كسائؿ الراحة. 

 تغيرات مكازية في ،كقد ترتب عمى تغيير األساس االقتصادم لممجتمعات مف الزراعة إلى الصناعة
 1.الييكؿ االجتماعي كأسمكب الحياة مثؿ االنتقاؿ مف الريؼ إلى المدينة

 : عصر السياحة 5.1.1
     بدايتيا تزامنت مع بداية القرف العشريف تطكرت السياحة خبلؿ ىذا القرف بصكرة لـ تشيدىا مف

شباع الفضكؿ كحب  قبؿ، حيث تغير مفيكـ السياحة كأىدافيا تغيرا جذريا كتحكؿ مف مجرد قضاء أكقات كا 
 2:االستطبلع إلى البحث عف الراحة كاالستجماـ كالمتعة، كتفردت ىذه المرحمة بظكاىر سياحية أىميا

  تطكر كسائؿ النقؿ السريع كانخفاض تكمفتيا خاصة النقؿ الجكم؛ كنشاط الرحبلت الجماعية
  انتشار فكرة المنتجعات السياحية في العديد مف دكؿ العالـ؛
  ظيكر مخيمات سياحية منخفضة التكاليؼ بأكركبا كأمريكا؛
  ظيكر القكل السياحية؛

                                                           
. 24 أحمد فكزم ممكخية، مرجع سابؽ، ص 1
. 41،42 محمد خميس الزككة، مرجع سابؽ، ص ص 2
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 تزايد األفكاج السياحية المتجية إلى األقاليـ التي تزخر باآلثار كالمباني التاريخية . 
 : مفهوم السياحة والسائح2.1

 : مفهوم السياحة 1.2.1
 كألكؿ مرة تـ 1643 كفي عاـ tormo المشتقة مف الكممة البلتينية tourيعكد مفيـك السياحة لكممة 

 1:ركط ش3 سياحة إذا تكفرت آلخر، كيعد ليدؿ عمى السفر أك التجكاؿ مف مكاف tourismـاستخداـ المفيك
 ؛أف يككف مؤقت 
 ؛أف يككف بشكؿ تطكعي أك غير إجبارم 
 يككف فيو البحث عف العمؿ أك النشاطات التي تيدؼ لمربحية أف ال. 

 ككذا كميكال توتختمؼ التعاريؼ الخاصة بالسياحة باختبلؼ كجيات النظر كاختبلؼ تكجو الباحث 
 2: التعاريؼ التي تناكلتيا الكتب كاألبحاثكفيما يمي بعضالمقاصد المرجكة منيا 

 ىي مف التنقؿ كاإلقامة: مفهوم السياحة لغة . 
 ف الكريـ في مكاطف عديدة ككاف القصد منيا ىي أف آ لقد تـ ذكر السياحة في القر: مفهومها في اإلسالم

فسيحكا  " :يتفكر العبد في مخمكقات ربو كالتي تيديو إلى خالقو كقد ذكرت في سكرة التكبة في قكلو تعالى 
 ككذلؾ في مكضع أخر مف 3،"في األرض أربعة أشير كاعممكا أنكـ غير معجزم اهلل كأف اهلل مخزم الكافريف

التائبكف العابدكف الحامدكف السائحكف الراكعكف الساجدكف اآلمركف بالمعركؼ كالناىكف عف  " :نفس السكرة 
 ."فسيركا في األرض ثـ انظركا " :، كجاءت في مكاضع أخرل بمعنى السفر كالتجكاؿ في قكلو تعالى "المنكر

. ق أف السياحة في اإلسبلـ ىي التقرب مف اهلل تعالى في أسفار العبد كتنقبلتو كالتأمؿ في مخمكقاتكنستنتج
  تعريف المنظمة العالمية لمسياحة(OMT): 

خبلؿ إقامتيـ في أماكف غير التي  (المسافريف)مجمكع األنشطة التي يقكـ بيا األفراد » السياحة ىي 
 4.«يقيمكف فييا، مف أجؿ التسمية أك أعماؿ أك دكافع أخرل 

  وجهة نظر بعض الباحثينمنالسياحة : 
 إذا :في كتابو لساف العرب يرل أف السياحة مف مصدر ساح يسيح سكحا كسياحا" ابف منظكر"حسب 

 أال يقصد مكضعا بعينو يستقر :" ابف الحجر العسقبلني في فتح البارم"يقكؿ ، كجرل عمى كجو األرض
                                                           

. 17،18، ص ص 2007، الطبعة األكلى، دار الكفاء، مصر،إدارة التسويق السياحي والفندقي محمد حافظ حجازم، 1
 .17،18ص ص ، 2009 األردف،، دار الراية لمنشر،السياحة والبيئةكـر عاطؼ ركاشدة،   أ2

3
 ( .2) القرآن الكريم، سورة التوبة، اآلية  

4
Jean Pierre Lazato ,Giotart Michel Balft, Management du Tourisme Territoire  System de Production et 

Stratégie, 2
eme

 édition. Pearson Education, Paris, 2007, p 04. 
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 السياحة ظاىرة طبيعية ناتجة عف الحاجة المتزايدة لمحصكؿ عمى الراحة :كيرل الباحث جكير فركلة 1.فيو
.  باليدكء كالطبيعةكاالستمتاعكاالستجماـ كتذكؽ الجماؿ الطبيعي 

 مجمكع العبلقات المتبادلة بيف الشخص المكجكد في مكاف ما بصفة مؤقتة إلى: "فكف شكليرف"ذىب 
 القكاعد التي تنظـ بمقتضاىا رحبلت أنيا: c.mathiotيرل ماثيك  في حيف .كأشخاص يقيمكف بيذا المكاف

التركيج أك الفائدة سكاء ما كاف منيا متعمقا بما يقـك بو المسافركف أك السياح شخصا كما كاف منيا متعمقا بما 
. يقكـ بو أالئؾ الذيف يقكمكف باستقباليـ كتسييؿ انتقاليـ

 فيي عبارة عف نشاط ترفييي يشمؿ السفر ك اإلقامة بعيدا عف المكطف : جاف مانساف حسبأما 
 2.األصمي لمشاىدة الجماؿ الطبيعي كاكتشاؼ الثقافات كالتزكد بالتجارب

 فيرل أف السياحة عبارة عف عممية التنقؿ مف أجؿ الترفيو كىي  :" larousseالركسي "أما قامكس 
. مجمكعة األنشطة المالية، التقنية، كالثقافية في بمد ما كمنطقة ما حسب عدد السياح

        مف خبلؿ التعريؼ يتضح لنا أف السياحة تتميز عف اليجرة عمى أساس حركة السائح المؤقتة 
 3.أك قصيرة األجؿ بينما اليجرة حركة أشخاص طكيمة األجؿ قد تأخذ شكؿ اإلقامة أك العمؿ

 يحتكم عمى عمميتي إنتاج كاستيبلؾ تحتـ تنقبلت خاصة بيا أ السياحة ىي نش:" جكف ميشك"تعريؼ 
. إلخ...خارج مقر اإلقامة األصمية لميمة حيث يككف السبب ىك تداكم، التسمية، اجتماعات، زيارات، رياضية

مف خبلؿ التعاريؼ السابقة يتضح لنا أف السياحة ىي نشاط إنساني يتميز بتنقؿ األفراد مف مكاف 
 ساعة كذلؾ مف أجؿ الترفيو كالتركيح عف 24إقامتيـ األصمي إلى مكاف أخر ال يتعدل سنة ك يقؿ عف 

 4.النفس كليس لغرض الربح
 :مفهوم السائح 2.2.1

تعددت التعاريؼ حكؿ السائح كمف أبرز ىذه التعاريؼ نجد تعريؼ منظمة األمـ المتحدة لمسفر 
السائح ىك أم شخص يزكر دكلة أخرل غير الدكلة التي اعتاد اإلقامة فييا، ألم سبب » : كالسياحة الدكلييف

 5.«غير السعي كراء عمؿ يجزم منو في الدكلة التي يزكرىا
 :إف ىذا التعريؼ يشمؿ عمى فئتيف مف الزائريف ىما

                                                           
 .18 أكـر عاطؼ ركاشدة، مرجع سابؽ، ص 1
 .33، ص2007مصر،  الطبعة األكلى، دار الفجر، اإلعالم السياحي،محمد منير حجاب، 2

3
Ahmed Tessa, Economique Touristique et Aménagement de Trétoire, OPU,Alger, 1993, p 20. 

. 18، ص 1999، الطبعة الثانية، دار كائؿ لمنشر، األردف، فن الداللة السياحية خالد مقابمة، 4
. 163، 162، ص ص2003، الممتقى المصرم لئلبداع كالتنمية، مصر، صناعة السياحة بين النظرية والتطبيقيسرل دعبس، 5
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 ساعة في البمد الذم يزكركنو مف أجؿ الترفيو، الراحة، 24 ىـ زكار مؤقتيف يمكثكف عمى األقؿ  :السياح- 
 . الخ... قضاء العطؿ، الصحة

 . خارج مقر إقامتيـ المعتاد  ساعة24  تتعدل مدة إقامتيـ ال كار كىـ ز:المتنزهون- 
 ساعة إلى البمد 24 الزائر الذم يقكـ بزيارة مؤقتة في مدة ال تقؿ عف :كما عرؼ السائح بأنو 

 ساعة في البمد 24المضيؼ، في حيف المتنزه زائر ليـك كاحد كىك الزائر الذم يقيـ إقامة مؤقتة أقؿ مف 
 1.المضيؼ

عمى ضكء ما سبؽ نستنتج أف السائح ىك الشخص الذم يسافر خارج محؿ إقامتو األصمي سكاء كاف 
.  ساعة24 بمده األصمي أك خارجو لفترة زمنية محددة تزيد عف داخؿذلؾ 

 :كبيذا التعريؼ يمكف أف نقسـ السائح إلى فئتيف 
  كىك الذم يأتي مف بمد بعيد عف بمده األصمي ؛ :السائح العالمي 
  كىك السائح الذم يقكـ بالسياحة داخؿ حدكد بمده األصمي أك ما تسمى بالسياحة الداخمية:السائح المحمي  .

 2:كعميو فإف األشخاص الذيف ال ينطبؽ عمييـ تعريؼ السائح ىـ 
  أعضاء الييئات الدبمكماسية؛
  أفراد القكات المسمحة األجنبية؛
  ممف يرتبطكف بعقكد عمؿ في دكؿ أجنبية كأف يككنكا خبراء أك مكظفي أك عماؿ؛ المؤقتيفالعاممكف 
  األشخاص المقيمكف عند الحدكد كيعممكف في أراضي دكلة أخرل ؛
  المسافركف العابركف كىـ طاقـ الطائرة، الباخرة، سائؽ القطارات، الشاحنات، ىـ مف يعبركف البمد كيبقكف

 . ساعة24فيو لفترات تقؿ عف 
يتعمؽ مفيـك السياحة بالزمف الذم يقضيو السائح في المقصد السياحي كالشكؿ المكالي يعبر عف 

 :السياحة بداللة الزمف
 

 
 

 
                                                           

. 9، ص1985،مؤسسة الثقافة الجامعية، مصر، اقتصاديات السياحة نبيؿ الركبي، 1
 .34، ص2007، الطبعة األكلى، دار المسيرة لمنشر، األردف، مبادئ السياحةلياس، إسراب  ك نعيـ الظاىر2

  سياحةة ساع24 نزىة أك رحمة

.  عالقة المفهوم السياحي بالزمن:( 1-1)الشكل

 

  يكـ  إقامة أك ىجرة365

. 20 أكـر عاطؼ ركاشدة، السياحة كالبيئة، مرجع سابؽ، ص  :المصدر 
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 ساعة كأقؿ مف 24نبلحظ مف الشكؿ أعبله أف السياحة متعمقة بالزمف حيث كؿ مف يتجاكز إقامتو 
 ساعة يعتبر زائر كمف يمكث أكثر 24 يـك يعتبر داخؿ مجاؿ السياحة، في حيف أف مف يمكث أقؿ مف 365
 . يـك يعتبر مياجر365مف 

في حيف نجد تصنيفات المسافر معبر عنيا في الشكؿ كالتي تكضح الفرؽ بيف السائح كعابر السبيؿ 
 :كالمسافر كنذكرىا كما يمي

 تصنيفات المسافر :(1-2)الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

نبلحظ مف الشكؿ أعبله أف السائح ىك شخص غير مقيـ مسافر ألسباب معمكمة كمحددة، في حيف 
 .المقيـ ال يعتبر سائح ككذلؾ يستثنى مف السائح المسافريف ألغراض عسكرية كالكفكد الدبمكماسية كغيرىا

 

 المسافر

ال يتصل سفره 

 بالسياحة 

 

 

 

 القوات المسلحة األجنبية

 العاملون المؤقتين

 طاقم الطائرة والباخرة

 الوفود الدبلوماسية

األشخاص المقيمون عند 

 الحدود في الدول المجاورة

 مقيم غير مقيم

 سائح عابر سبيل لألعمال

الطلبة  العالج

 للدراسة

ألسباب 

 رياضية

حضور 

 المؤتمرات

قضاء 

 االستجمام

 والراحة

ألسباب 

 عائلية

ال يتصل سفره 

 بالسياحة 

 

 

 

     السياحي، الطبعة األكلى، مؤسسة رسبلف لمطباعة، كاألمف مصطفى يكسؼ كافي، صناعة السياحة :المصدر
. 27ص  ،2009 سكريا،
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 1:لمسياحة أىمية كاسعة في مجاالت عديدة كجكانب كثيرة نذكر منيا :أهمية السياحة  3.2.1
 خمؽ مناصب عمؿ ككف القطاع السياحي كثير التشابؾ مع العديد : األىمية االقتصادية كتتمثؿ مف خبلؿ

مف القطاعات األخرل كىذا يعني إمكانية السياحة في تكليد فرص عمؿ تفكؽ حدكد القطاع السياحي كتمتد 
 لتصؿ حدكد القطاعات األخرل التي تجيزه بمستمزمات اإلنتاج؛ 

 ككنيا صناعة تصديرية تعمؿ عمى تحسيف ميزاف المدفكعات في الدكؿ المستقبمة : تحسيف ميزاف المدفكعات
 :ىي أقساـ إلى ثبلثة السياحية عمى ميزاف المدفكعات اآلثار(AIREY)لمسياح كيقسـ أيرم 

 يبقى في المنطقةالذم لمزكار اإلنفاؽكىك حجـ : اآلثار األكلية . 
 كالخدمات األعماؿ كاإلمداد كاألجكر التي ينفقيا الزكار في قطاع األمكاؿكىي عبارة عف :  الثانكيةاآلثار  
 السائحإنفاؽكيقصد بيا تحركات النقد التي تتـ مف خبلؿ : اآلثار الثالثة  . 
 تحقيؽ زيادة إلى جميع المنافع االقتصادية السياحية تؤدمحيث : زيادة القيمة المضافة كالناتج القكمي 

 مممكسة في القيمة المضافة كالناتج القكمي لمدكلة؛ 
 سكؽ التكنكلكجيا كالتقنيات سكؽ احتكارم ليس مف السيؿ شراء أك اكتساب : نقؿ التكنكلكجيا كالتقنيات

 لآلخريفالتقنية فيو كالشركات التي تستثمر في الخارج يفترض أنيا تتأثر بامتبلؾ قدرات فنية غير متاحة 
نتاج في مجاؿ تسكيؽ األجنبية يدفع كجكد الشركات أففعمى المستكل السياحي يمكف   الخدمات السياحية كا 

دارة  تحديث كتطكير أنظمتيا الحالية حتى تستطيع االستمرار في إلى مرافقيا، كالشركات الكطنية تيدؼ كا 
 لنقؿ التقنيات التكنكلكجيا في مجاؿ الشأف كأسمكب بصفة خاصة في ىذا اإلدارية العقكد أىميةالسكؽ كتبرز 

كالشراطكف المكجكدة في   ىذه العقكد ما ىك مطبؽ بالنسبة لسمسمة الفنادؽ كاليمتكف أمثمة الفنادؽ كمف إدارة
 جميع أنحاء العالـ؛

  خطط التنمية األجنبي لتنفيذتساىـ السياحة في تكفير جزء مف النقد : األمكاؿ األجنبيةتدفؽ رؤكس 
 :كاألتي الناتج عف السياحة األجنبيالشاممة، كيمكف تمخيص بعض أنكاع التدفقات النقد 

  في االستثمارات الخاصة بقطاع السياحةاألمكاؿ األجنبيةمساىمة رؤكس . 
  الدكلةتأشيراتالمدفكعات السيادية التي تحصؿ عمييا الدكلة مقابؿ منح . 
 فركؽ تحكيؿ العممة. 
 اليكمي لمسائح مقابؿ الخدمات السياحيةاإلنفاؽ . 

 
                                                           

. 25، 24ص مرجع سابؽ ، ص محمد منير حجاب، 1
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 1:األىمية االجتماعية 
 رفع مستكل الشعكر باالنتماء لمكطف مف خبلؿ التبادؿ الثقافي كالحضارم. 
 تحسيف نمط حياة األفراد كتحسيف مستكل معيشتيـ مما يحقؽ التكازف االجتماعي. 
  مف ا سكاء كانكأخرلالتفاعؿ كاالحتكاؾ بيف سكاف المنطقة السياحية المزارة مف جية كالسياح مف جية 

نشاء التبادؿ االجتماعي إلى الذم يقضي األمر مف جنسيات أخرل أكجنسية نفس البمد   . العبلقاتكا 
 2: الحضارية كالثقافيةاألىمية 
  األقاليـانتشار ثقافات الشعكب كالحضارات كاألمـ في مختمؼ. 
 تعمؿ السياحة عمى زيادة معرفة شعكب األرض بعضيا ببعض. 
 تكطيد العبلقات كتقريب المسافات كالتفاىـ الثقافي فيما بينيـ. 
 التعرؼ عمى ماضي الشعكب كالتعريؼ بالتراث التاريخي كالحضارم لمشعكب. 

:  مف خبلؿ ما يميأخرلكما أف الحركة السياحية ليا تأثير فعاؿ عمى قطاعات 
 زيادة المداخيؿإلىتساىـ السياحة في تفعيؿ الحركة البرية، الجكية، البحرية مما يؤدم : قطاع النقؿ . 
 يكظؼ قطاع السياحة في مراكز الحمامات كاألماكف العائمية كأماكف الراحة ممرضيف : قطاع الصحة

 .كأطباء
 كىذا مف خبلؿ السمع المختمفة التي يتـ جمبيا أك تبادليا مع مختمؼ السياح: قطاع التجارة. 

  خصائص السياحة ودوافعها3.1
خصائص السياحة  1.3.1

 إلى أىـ كسنتطرؽ أنكاعياكغيرىا مف القطاعات كاألنشطة تمتمؾ السياحة خصائص مميزة تختمؼ باختبلؼ 
: ىذه الخصائص كىي 

 تقدـ أكفيك مزيج مف عناصر متعددة تتكامؿ مع بعضيا البعض لتشكؿ : نتكج السياحي منتكج مركبـاؿ 
 بنى باإلضافة إلىمنتجا سياحيا، فالمنتج السياحي عبارة عف عكامؿ جذب طبيعية كعكامؿ جذب تاريخية 

، ككذلؾ منشات لخدمات السائحيف مف مكاتب سياحية كبنكؾ كفنادؽ كمنتجعات كأماكف اإلقامةأساسية عامة 
 3.كقرل سياحية

 فالسياحة تمثؿ عرض الخدمات بصفة أساسية كليس منتجا ماديا يمكف نقمو مف: السياحة غير منظكرة 
                                                           

 .30أحمد فكزم ممكخية، مرجع سابؽ، ص1
 .34 ، ص، مرجع سابؽالعزيز تكفيؽ ماىر عبد2
.  68،ص2003، مطابع الكالء الحديثة، مصر، صناعة السياحة األساسيات والمبادئالخالؽ السيسي،   ماىر عبد3
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 مكاف المنتج السياحي لمحصكؿ عميو كمف ثـ فاف الدكلة المصدرة إلى، فالمستيمؾ يأتي بنفسو ألخرمكاف 
 1.األخرلنفقات النقؿ عمى غرار الصادرات السمعية  لممنتج السياحي أم الدكلة المضيفة ال تتحمؿ

 مف خبلؿ إال المنتج السياحي المتمثؿ في عكامؿ الجذب السياحي ال يباع إف: كيفية بيع المنتج السياحي 
 إال بيعت في شكؿ منتج سياحي، ىذا األخير ال يباع إال إذاالسياحة، فيذه المغريات ال تذر عائدا بطبيعتيا 

 2. جنب مع المغريات السياحيةإلىبكجكد سمع كخدمات مساعدة كىي تسييبلت يجب أف تتكاجد جنبا 
  أخر كما في إلىال يمكف نقؿ المنتج السياحي مف مكاف :  النقؿأكعدـ قابمية المنتج السياحي لمتخزيف 

 كاألسعار لفترة زمنية معينة، كبما يتفؽ كحجـ العرض فالصناعات األخرل التي تصمح منتجاتيا لمتخزم
 عدـ ثبات مستكل التشغيؿ في صناعة إلىكخاصة أف الطمب السياحي يتصؼ بالمكسمية مما يؤدم 

 3.السياحة، كفي ىذا اإلطار بدأت محاكالت عديدة لمتخفيؼ مف مشكمة المكسمية في القطاع السياحي
 4: أىـ المحاكالت لمتخفيؼ منيانذكركلتعميؽ كفيـ ىذه الخاصية 

  تقرير عطؿ مدفكعة األجر مرتيف أك أكثر في السنة كىك اتجاه قكم في الدكؿ المتقدمة ذات الدخؿ الفردم
 . المرتفع كيسكد فييا شتاء بارد كقاسي مثؿ دكؿ ككندا كالكاليات المتحدة األمريكية

  األسعار نكع جديد مف الطمب الذم تحفزه إليجادتخفيض األسعار في غير فترات الذركة .
 أم أنو يصعب استغبلؿ المنتج السياحي المتمثؿ في عكامؿ : عرض المنتج السياحي عرض غير مرف

 عرض المنتج باإلضافة إلى أفالجذب السياحي في مجاؿ غير السياحة عمى األقؿ في الفترة القصيرة، ىذا 
، كىذا ما يجعؿ عممية كتفضيبل تيـ المستيمكيف أذكاؽالسياحي عامة ليس مف السيؿ تغييره طبقا لتغير 

ال اإلنتاج تسكيؽ المنتج السياحي تختمؼ عف تسكيؽ المنتجات التقميدية التي يعتبر عرضيا كفقا لتعديؿ خط 
 5. مع مطمب السكؽيتبلءـ

 ركيزة أساسية كأداة ميمة لتحقيؽ أىداؼ التنمية الشاممة . 
 أسرع القطاعات نمكا بمعدالت سنكية متزايدة 
  متعددة الجكانب تتأثر مككناتيا كتتكزع مسؤكلياتيا كمقكمات نجاحيا بيف عدد كبير مف أجيزة كمؤسسات

 .القطاعيف الحككمي كالخاص

                                                           
 .18، ص1994، المركز الغربي لمبحث كالنشر، مصر،السياسات القومية لمتسويق السياحيالكىاب،  صبلح عبد1
.  12، مؤسسة الثقافة الجامعية، مصر، صالتخطيط السياحي نبيؿ الركبي، 2
.  44أكـر عاطؼ ركاشدة، مرجع سابؽ، ص 3
.  14،15نبيؿ الركبي، مرجع سابؽ، ص ص 4
 .32، 31سراب الياس، مرجع سابؽ، ص ص الظاىر ك نعيـ 5
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 تساىـ في زيادة الدخؿ المحمي كتكظؼ األيدم العاممة. 
 تنشط كتساىـ في قطاعات اقتصادية أخرل كالنقؿ كالخدمات السياحية المرتبطة بيذا المجاؿ. 
  ذات تأثير مباشر عمى الييكؿ االقتصادم، البيئي كاالجتماعي حيث تؤثر عمى المجتمع كمؤسساتو مف

 1.، كتبني ثقافات تعاكنية قائمة عمى الشراكة لتحقيؽ األىداؼالمتخذةخبلؿ القرارات 
 دوافع السياحة  2.3.1

 2:ىناؾ عدة دكافع لمسياحة نذكر منيا
 منياالدكافع الثقافية كالتاريخية كالتعميمية : 
  الخ... كمدينة بابؿ كتدمراألىرامات لمحضارات القديمة كالمكاقع األثرية مثؿ زيارة اآلثارمشاىدة . 
 مشاىدة بعض األحداث الميمة بالعالـ، حضكر الميرجانات كالحفبلت الثقافية كالمعارض. 
  االطبلع عمى حياة الناس في البمداف األخرل، كالتعرؼ عمى حياتيـ كأعماليـ كثقافاتيـ كنمط حياتيـ

 . االجتماعية كالحضارية كالثقافية كاكتشاؼ أشياء جديدة لغرض العمـ كالثقافة كالمعرفة
  مشاىدة المكاقع الحضارية المشيكرة بالعالـ مثؿ زيارة باريس لمشاىدة برج إيفؿ أك ركما لمشاىدة برج بيزا

 .الخ...المائؿ أك تمثاؿ الحرية بنيكيكرؾ 
  معرفة ما يدكر في حكادث الساعة كالتقدـ العممي لمتعرؼ عمى حقيقة ما يدكر مف أخبار كحكادث مثؿ

 3.مشاىدة انطبلؽ المركبات الفضائية
 دكلة أخرل أك االنتقاؿ داخؿ الدكلة بعينيا لزيارة األماكف المقدسة إلىتعني السفر مف دكلة  :الدكافع الدينية 

ككذلؾ زيارة 4.مثؿ مكة المكرمة، القدس الشريؼ أك السفر بدافع الدعكة أك مف أجؿ القياـ بدافع خيرم
 عمي كـر اإلماـاألماكف الدينية المشيكرة مثؿ أضرحة الصحابة أك جامع الحسيني في القاىرة، أك زيارة مرقد 

.  الخ...اهلل كجيو في النجؼ ككرببلء
 منيادكافع الراحة كاالستجماـ كالترفيو : 
  كتككف مف أجؿ اليركب المؤقت مف الجك الركتيني اليكمي لمعمؿ كاالبتعاد عف صخب المدينة كيحدث ىذا

 .في المدف الصناعية كالتجارية الكبرل المزدحمة بالسكاف
 حب االستمتاع بأكقات الفراغ في األماكف اليادئة أك عمى سكاحؿ الشكاطئ أك في مناطؽ جبمية 

                                                           
.  32، ص،المرجع السابؽلياسإسراب الظاىر كنعيـ 1
. 48العزيز تكفيؽ، مرجع سابؽ، ص  ماىر عبد2
 .142، ص2008، دار الراية لمنشر، األردف، التسويق والترويج السياحي والفندقي  عصاـ حسف السعيدم،3
.  50، 49العزيز تكفيؽ، مرجع سابؽ، ص ص   ماىر عبد4
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 الترفيو عف النفس عند تكفر الكقت كالماؿ. 
 دكافع عرفية: 
 األىؿزيارة البمد األـ لتجديد الركابط كزيارة أماكف الميبلد أك أماكف قضاء الطفكلة أك أماكف سكف  ،

 .األقرباء، األصدقاء، كىذا الدافع ينشأ بقكة بالنسبة لممغتربيف عف بمدىـ كيكلد لدييـ الحافز لزيارة بمدىـ األـ
  الصداقة سبؽ كاف زارىا األصدقاء في البمد األـ كتركت انطباعا معينا لدييـأماكفالرغبة في زيارة . 
 دكافع صحية: 
  أماكف إلى أماكف دافئة أك االبتعاد عف الجك الحار كالتكجو إلىاالبتعاد عف الجك البارد كالثمكج كالتكجو 

 .باردة كخاصة بالنسبة لكبار السف كالمرضى
 السفر ألغراض العبلج كالمداكاة. 
  إصابة لغرض الراحة النفسية بعد أكالسفر لغرض النقاىة كاالسترخاء بعد الشفاء مف مرض معيف 

 .الشخص بمرض أك أزمة نفسية أك التمتع بالجك الصافي كاليكاء النقي
 دكافع اقتصادية: 
  تدفؽ السكاح لمتمتع بالخدمات المقدمة بأقؿ األسعار كالحصكؿ إلىانخفاض األسعار في بمد ما يؤدم 

 عمى السمع كالخدمات بأسعار أقؿ
  بمد ما انخفضت عممتو لمتمتع بالخدمات المقدمةإلى تدفؽ السكاح إلىفرؽ العممة في التحكيؿ يؤدم  . 
  األعماؿ كالحصكؿ عمى صفقات تجارية، بالنسبة لرجاؿ األعماؿالسفر بغرض 
 دكافع رياضية: 
  رياضية أك تشجيع فريؽ معيفمباراةالسفر لغرض مشاىدة . 
  المشاركة في دكرة رياضية أك السفر لغرض ممارسة ألعاب معينة مثؿ التزلج عمى الجميد أك ممارسة

 .رياضة التنس
  أخرلدكافع: 
  تدخؿ ضمنيا السياحة الصحراكيةإفسياحة الشباب تتميز بالمغامرة كالمخاطرة، كممكف . 
 الخ...المفاخرة كالمباىاة، خاصة لبعض المناطؽ في العالـ كجزر بحر الكاريبي أك مكنتي كارلك . 
  مكاف أك الرغبة في تجربة كسيمة نقؿ جديدة إلىنفسية مثؿ شراء سيارة جديدة كالرغبة في السفر بيا 

 1.كمتطكرة كالطائرة كالمترك
                                                           

.  50 مرجع سابؽ، ص ،العزيز تكفيؽ  ماىر عبد1
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 :إف دكافع السياحة مختمفة كمتعددة يمكف تمخيصيا في الشكؿ التالي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
نبلحظ مف خبلؿ الشكؿ أف السياحة ليا عدة دكافع مختمفة تككف اقتصادية أحيانا كدينية أك ثقافية 

 . أحيانا أخرل كذلؾ حسب رغبة السائح  كميكال تو كأىدافو كظركفو
 أسباب السياحة 1.4

:  ىناؾ عدة عكامؿ شجعت عمى انتشار السياحة نذكر منيا ما يمي
 زيادة الطمب عمى السياحة نظرا لتميز الحياة في المدينة إلى المدينة أدل إلىاالنتقاؿ مف الريؼ : التمدف 

 1. تكفر نكع مف الراحة كالمتعةأماكفكالركتيف ككثرة الضجيج مما شجع البحث عمى 
  التحسف في ظركؼ العمؿ كانخفاض معدؿ ساعات العمؿ نتيجة استعماؿ اآلالت كالمعدات الحديثة أدل
 . زيادة أكقات الفراغ كأصبحت فرصة السفر كالسياحة متكفرةإلى

                                                           
. 34ص  المرجع السابؽ، 1

 دكافع دينية

 دكافع رياضية دكافع اقتصادية دكافع أخرل

 دكافع استجماـ دكافع ثقافية

 السياحة والسفردوافع 

دكافع عرفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

صحػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 دكافع 

 دوافع السياحة: (1-3)الشكل 

.  51، ص 2008 ماىر عبد العزيز، صناعة السياحة، دار زىراف، األردف، :المصدر
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  العديد مف القكانيف كالتشريعات الخاصة لتنظيـ العمؿ كسف قانكف كرقظ بعد األجرالتمتع بالعطؿ مدفكعة 
 .األجر مدفكعة اإلجباريةالعطؿ 

  البحث عف أسكاؽ جديدة خارج أدل إلى مما اإلنتاج كطرؽ اآلالت نتيجة تطكر اإلنتاجظيكر الفائض في 
 1. السفرإلىحدكد الدكلة كىك ما يحتاج 

  بعد نياية الحرب العالمية الثانية شيد العالـ نكع مف األمف كاالستقرار ما شجع عمى السفر كالتنقؿ مف
 .دكلة ألخرل

  إلىالتطكر اليائؿ في كسائؿ النقؿ كخاصة بعد الحرب العالمية الثانية أيف تـ تحكيؿ الطائرات الحربية 
 ال يستغرؽ كقت إلى أخرلطائرات مدنية لنقؿ المسافريف مما سيؿ السفر حيث أصبح االنتقاؿ مف دكلة 

 .طكيؿ مقارنة بالمدة الكبيرة التي كاف يستغرقيا األشخاص في رحبلتيـ كتنقبلتيـ
  تطكر كسائؿ االتصاؿ الحديث التي ساىمت بشكؿ فعاؿ في السياحة كالسفر مف خبلؿ التعريؼ بالمناطؽ

 .السياحية كاألماكف الخبلبة كالتسييبلت التي منحتيا ىاتو الكسائؿ سكاء في الحجز أك التعريؼ بالمناطؽ
  زيادة الرغبة لدل الكثير مف أدل إلىزيادة كنمك الكعي الثقافي كالعممي كاالجتماعي كانتشار المعمكمات 

 .الناس في زيارة بمداف أخرل حبا لمتعرؼ عمى العادات كاألماكف المختمفة
  التقدـ العممي في مجاؿ الطب كاألدكية كمعالجة األمراض كالقضاء عمى األكبئة ساعد عمى زيادة السفر

 . مف غير خكؼ مف األمراض المعدية كالتعرض لبلصا بات
  التمكث الناتج عف التطكر التكنكلكجي الذم ظير بعد الحرب العالمية الثانية الذم صاحب الثكرة الصناعية

 مناطؽ أقؿ تمكثا كتفاديا لمتعرض ألخطار إلى السفر إلىخاصة في المدف الكبرل مما أدل باألشخاص 
 2.التمكث

أساسيات و أنواع السياحة : المبحث الثاني
 أبعاد السياحة 2.1

فضبل عف الخصائص التي تميز السياحة عف باقي المنتجات أك الخدمات األخرل، ىناؾ أربعة 
 3: تفصيؿ فييافيما يميكمناطؽ الجذب السياحي، التسييبلت، النقؿ كالضيافة : ىاأبعاد تحكـ
 

                                                           
.  22، ص 2000 األردف،، دار كائؿ لمنشر،األكلى، الطبعة صناعة السياحة في األردنفيصؿ الحاج ديب،  ك خالد مقابمة1
 .30،31 احمد فكزم ممكخية،مرجع سابؽ، ص ص 2
. 26 خالد مقابمة، مرجع سابؽ، ص 3



  مدخل لمسياحة                                                                                                                              الفصل األول
 

- 20 - 
 

 : مناطق الجذب السياحي2.1.1
عامؿ الجذب السياحي يمكف أف يككف المنطقة المقصكدة نفسيا مثؿ عالـ ديزني، أك أف تككف منطقة 

          ممتعة أك مغرية لمزيارة لبضعة أياـ، كمناطؽ الجذب السياحي يمكف أف تعتمد عمى مصادر 
: طبيعية، حضارية، عرقية أك مناطؽ تسمية أك ترفيو مثؿ

 لكؿ منطقة مزيج فريد مميز مف العناصر الطبيعية كالجماؿ الطبيعي، المناخ، : المصادر الطبيعية
التضاريس، الماء، الشمس كىي مف أىـ عناصر الجذب السياحي، ككذلؾ سيكلة الكصكؿ ليذه المناطؽ 

 ذات المصادر الطبيعية الجذابة ىي مف أىـ ما يؤثر عمى معدؿ الطمب السياحي لممنطقة؛
 الحضارة أك طريقة كنمط الحياة كالتراث التاريخي لمنطقة يشمؿ عمى : العناصر الحضارية كالثقافية

 مناطقيا التاريخية، الدينية، نمط الحياة، الثقافة، كالعادات كالتقاليد؛ 
 الرغبة في العكدة إلى الكطف األـ ىي ظاىرة متأصمة في الشعكب؛: العناصر العرقية 
 مف الممكف كذلؾ جمب السياح بكاسطة كسائؿ التسمية كالترفيو المتكفرة في المنطقة مثؿ : التسمية كالترفيو

. المتنزىات كالحدائؽ كما يمكف لفترة زمنية كؿ سنة مثؿ الميرجانات، االحتفاالت، كالدكرات الثقافية
 : التسهيالت2.1.2

بينما تقـك عناصر الجذب بجمب الناس لممنطقة، فإف التسييبلت تخدـ حاجاتيـ كرغباتيـ كتجعميـ 
كالتسييبلت السياحية عادة تدعـ زيادة النمك الشامؿ في المنطقة، كمف أىـ . يشعركف أف المنطقة بمدىـ الثاني

 1:التسييبلت لمسياحة نذكر
 شباع : اإلقامة إف كسائؿ الراحة التي تناسب أذكاؽ كحاجات السكؽ تعتبر ضركرية لجذب السياح كا 

 مف ميزانياتيـ عمى كسائؿ  20رغباتيـ كزيادة نسبة السياحة المتكررة، كعادة ما ينفؽ السياح ما يقارب 
 الراحة كالتي تككف في شكؿ فندؽ، نزؿ، مرقد كغيرىا؛

 30حكالي :  األطعمة كالمشركبات مف ميزانية السياح تصرؼ عمى الطعاـ كالشراب، بينما يحبذ الكثير 
مف السياح تناكؿ األطعمة المألكفة ليـ، لكف غالبية المناطؽ السياحية تحاكؿ تركيج ما لدييا مف أطعمة 
 كشراب لمحصكؿ عمى أكبر قدر ممكف مف ميزانية السياح، كلزيادة ما يسمى بالتأثير المضاعؼ السياحي؛

 تتضمف مثؿ ىذه الخدمات كالتسييبلت، محبلت التحؼ، المتاجر، : الخدمات ك التسييبلت المساندة
تككف ىذه المنشآت في غالب األحياف . محبلت الغسيؿ كالكي، المرشديف السياحييف، كالتسييبلت الترفييية

صغيرة الحجـ كفي غالب األحياف تؤدم فائدة كبيرة لعدد كبير مف األشخاص، كبالتالي تعزز اليدؼ 
                                                           

. 27،28سابؽ، ص ص اؿمرجع اؿ1
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األساسي لتكازف المنطقة السياحية، كما يجب أف تككف ىذه المنشآت سيمة الكصكؿ كتقدـ خدمات سياحية 
. تتماشى مع ما يدفعو السائح

 : النقل2.1.3
تطكر السياحة مرتبط بشكؿ مباشر مع تطكر المكاصبلت في المنطقة، كمف الميـ أف تككف جميع 
المناطؽ السياحية سيمة الكصكؿ مف خبلؿ شبكة مف الطرؽ البرية كالممرات المائية ليتسنى لمسياح زيارة 

األماكف السياحية المختمفة كحصكؿ السائح عمى أكبر قدر ممكف مف الراحة كاالستجماـ كاألماف كالمتعة بعيدا 
 .عف األخطار

 : الضيافة2.1.4
 الشعكر بالترحيب الذم يتمقاه السائح عندما يرتاد أك يزكر المنطقة السياحي، فيي الضيافة ىي

تشتمؿ عمى التفاعؿ كالتعامؿ مع السياح كسكاف المنطقة السياحية أك مع مستخدمي المطاعـ، الفنادؽ 
كالمنتجعات حيث تحتاج السياحة إلى برامج تركيجية فعالة تقـك بيا الجيات المعنية في القطاعيف العاـ 
كالخاص لتكسيع مدارؾ قاطني المنطقة السياحية كتكعيتيـ بدكرىـ الفعاؿ في مجاؿ السياحة كتزكيدىـ 

. بالمعمكمات الضركرية حكؿ المنطقة السياحية
: أنواع السياحة 2.2

مف أىداؼ السياحة الحصكؿ عمى إشباع كرضا كسعادة السائح إذ أنيا ال تزاؿ مكردا لمدخؿ القكمي 
فضبل عف ما تحققو مف تكاصؿ فكرم مف الشعكب باختبلؼ سكاف دكؿ العالـ كاختبلؼ مقاصدىا كيمكف 

:  استنباط أىـ أنكاع كتقسيمات السياحة في العناصر التالية
 :نميز بيف : السياحة طبقا لمدافع2.2.1
 كؿ استجماـ يككف الدافع الرئيسي فيو ىك البحث عف المعرفة مف خبلؿ اكتشاؼ ىي : السياحة الثقافية

. تراث عمراني مثؿ المدف ك المعالـ التاريخية أك تراث ركحي مثؿ الحفبلت التقميدية كالعادات كالتقاليد المحمية
إذف الدافع األساسي لمثقافة السياحية ىك الثقافة بمعناىا الكاسع كمف مظاىرىا زيارة المكاقع األثرية كالمعالـ 
التاريخية كالحدائؽ المعمقة ببابؿ، أىرامات الجيزة بمصر كالتعرؼ عمى ثقافات كعادات الشعكب األخرل 

 1.كأنماط الحياة التقميدية

                                                           
، دراسة مقارنة بيف الجزائر، تكنس كالمغرب، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة ماجستير في العمـك اآلثار التنموية لمسياحة صميحة عمي، 1

. 12، ص 2005االقتصادية، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، جامعة باتنة، الجزائر، 
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 كنقصد بيا التكجو لزيارة األماكف المقدسة كالتاريخية الدينية كأىـ دافع فييا ىك السفر : السياحة الدينية
بقصد الحج لمكاقع معينة محددة في معظـ األدياف، كىذا النكع مف السياحة يتطمب خدمات متنكعة في 

منيا،  األسعار كخدمات مساعدة كيتطمب خدمات أسكاؽ كبير لغرض تبضع السياح كشراء اليدايا التذكارية
كبرامج السياحة الدينية متنكعة، كىذا النكع مف السياحة يحتاج إلى جيكد كبيرة لتنظيميا كتأميف مستمزماتيا 

كىي مف أىـ أنكاع األنشطة  كتنفيذ اإلجراءات الصحية كالتمكينية كاألمنية مف السمطات خبلؿ فترة الزيارة
السياحية الجماىيرية كالتي تنفذ بأعداد كبيرة سنكيا، إذ نجد زيارة األماكف المقدسة كالمدينة المنكرة كمكة 
المكرمة كالقدس الشريؼ بالنسبة لممسمميف كالفاتيكاف كالكنائس المختمفة بالنسبة لممسيحييف، ككذلؾ زيارة 

 1.راـ كالمعتزالت الدينية في الجباؿ بالنسبة لميندكس كالبكذييفقاأل
 نجد السياحة العبلجية مف أنكاع السياحة الميمة كالتي تذر دخبل محترما ألف فترة بقاء : السياحة العبلجية

ة أك طكيمة األجؿ ككمؾ تككف مصاريؼ العبلج كبيرة خاصة إذا تكفرت طالسائح لغرض العبلج تككف متكس
: الدكلة المعنية بمقكمات السياحة العبلجية كالمتمثمة في

 تكفير المياه المعدنية كالكبريتية؛ 
 تكفر رماؿ ذات طبيعة خاصة؛ 
 تكفر جك صحي نقي؛ 
 تكفر مستشفيات كككادر طبية كعبلجية جيدة؛ 
 تكفر أطباء أخصائييف جيديف؛ 
 تكفر خدمات سياحية مساعدة كالمترجميف ككسائؿ االتصاؿ السريعة. 
 كىي التي ينتقؿ فييا السائح مف مكاف ألخر في دكلتو أك دكلة أخرل لفترة مؤقتة : السياحة الرياضية

لممارسة أنشطة رياضية أك االستمتاع بمشاىدة تمؾ الرياضة، كتعد ىذه السياحة قديمة حيث كانت تنظـ في 
شكؿ رحبلت صيد كزكارؽ شراعية كدكرات رياضية كتتطمب ىذه السياحة إنشاء بنية تحتية كفكقية قكية عمى 

مستكل عاؿ مف التقدـ كالتطكر كتكفير كسائؿ االتصاؿ كالفنادؽ المتميزة لمختمؼ األسعار، ىا النكع مف 
السياحة يحتاج إلى استثمار أمكاؿ كبيرة كخدمات سياحية ضخمة كليذا السبب دائما تتبنى الحككمات 

نشاء مثؿ ىذه الدكرات الرياضية  2.كالمنظمات الرسمية تنظيـ كا 

                                                           
 . 50، ص 2009، الطبعة األكلى، مؤسسة رسبلف لمطباعة، سكريا، صناعة السياحة واألمن السياحي مصطفى يكسؼ كافي، 1

.  56،57 ماىر عبد العزيز تكفيؽ، مرجع سابؽ، ص ص 2
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 تككف عادة لغرض الدراسة كالتعميـ في بمد معيف كلغرض حضكر مؤتمرات :  سياحة التعمـ كالتدريب
كدكرات تدريبية كتعميمية يحصؿ عمييا الشخص في العمؿ الذم يمتينو، كمف ىذه الدراسات تعمـ المغات 

كالتربصات التطبيقية كىي أحد أكثر األنكاع انتشارا في كقتنا الحالي حيث تقـك بو الكثير مف الدكؿ لتنشيط 
 1.السياحة مف خبلؿ إنشاء الجامعات كمراكز التككيف كالمعاىد لجمب عدد كبير مف السياح

 ىي سياحة البحث عف المعرؼ كالكصكؿ إلى بيانات كمعمكمات جديدة كمعرفة :  سياحة االستكشاؼ
الحقائؽ كالبحث عف المجيكؿ حيث تساعد السياح عمى اكتشاؼ ذاتيـ أكال ثـ اكتشاؼ قكانيف الحياة ثانيا، ثـ 

كتتبع ىذه السياحة رسالة عظيمة كىي التقارب بيف الشعكب . معرفة أكضاع كنظـ كقكانيف الطبيعة ثالثا
 2.كحفظ العبلقات السممية بيف الناس

 تبغي سياحة التسكؽ جمب المستيمكيف إلى أسكاؽ معينة بيدؼ الشراء، كقد تخصص : سياحة التسكؽ
شيكرا معينة في السنة ليذا الغرض كىذا النكع مف السياحة حديث نكعا ما مف خبلؿ ميرجانات التسكؽ 

 .كمكاسـ البيع كالشراء
 انتشر ىذا النكع مف السياحة بعد الحرب العالمية الثانية كاستقرار األمف : سياحة المؤتمرات كاالجتماعات

كالسبلـ في العالـ كحصكؿ الفائض مف المنتجات الصناعية كالزراعية ككثرة استخداـ اآلالت كاألماكف التي 
انتشرت فييا ظاىرة عقد الندكات كالمؤتمرات كاالجتماعات، كتعد سياحة المؤتمرات ذات مغزل إعبلمي كبير 

 3.فضبل عما تحققو اإليرادات كعكائد لمدكؿ التي تقاـ بيا
 :نميز بيف:  السياحة طبقا لعدد األشخاص2.2.2

 سفر شخص كاحد أك عائمة، كىي عبارة عف سياحة غير منظمة كال تعتمد عمى ؿكتشـ: السياحة الفردية 
إقامتو برنامج منظـ أك محدد، يقكـ بيا شخص أك مجمكعة مف األشخاص بزيارة بمد أك مكاف ما تتراكح مدة 

 4.ائح مف ىذه المجمكعة لو دكافع كرغبات تتكقؼ عمى مقدرتو الماليةسحسب كقت الفراغ، كؿ 
 ىي سياحة األفكاج أك المجمكعات السياحية حيث تقـك الشركات السياحية بتنظيـ : السياحة الجماعية

كبالتالي فيي عبارة عف سياحة منظمة كفؽ برنامج يشمؿ األماكف المراد زيارتيا . كترتيب الرحبلت السياحية
 5.كمكاف النـك كالطعاـ كغيرىا

                                                           
. 38، ص 2007، دار كنكز لممعرفة، األردف، صناعة السياحة أحمد محمكد مقابمة، 1
. 52مصطفي يكسؼ كافي، مرجع سابؽ، ص 2
.  53 مصطفي يكسؼ كافي، مرجع سابؽ، ص3
 .18 صمرجع سابؽ،الكىاب،   صبلح عبد4
. 48، ص2007مصر، دار الفكر الجامعي،،الطبعة األكلى،التخطيط السياحي محمد المصيرفي، 5
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 1:كىنا نسجؿ ثبلث أنكاع مف السياحة كىي : السياحة طبقا لوسيمة المواصالت المستخدمة2.2.3
 تتمثؿ في السيارات كالسكؾ الحديدية كغيرىا؛ : سياحة برية 
 كتتمثؿ في اليخكت كالبكاخر، السفف كغيرىا؛ : سياحة بحرية أك نيرية 
 كىي الطائرات المختمفة: سياحة جكية. 
 2: تأخذ السياحة كفقا ليذا المعيار األشكاؿ التالية:(السن ) السياحة طبقا لمعمر2.2.4
 سنة كىي مرحمة 14 سنكات إلى 7كيتعمؽ ىذا النكع مف السياحة بالمرحمة العمرية مف : سياحة الطبلئع 

 تعميمية يتـ مف خبلليا اكتساب األطفاؿ ميارات كمعارؼ سمككية؛
 سنة كيمتاز بالبحث عف الحياة 21 إلى سنة 15كيتعمؽ ىذا النكع بالمرحمة العمرية مف : سياحة الشباب 

 ؛باآلخريف كاالختبلط كاإلثارةاالجتماعية 
 كىي عبارة عف سياحة 55 إلى سنة 25كيتعمؽ ىدا النكع بالمرحمة العمرية مف : سياحة الناضجيف 

 .لبلسترخاء كالمتعة
 3:إلى كتنقسـ : السياحة طبقا لمجنسية2.2.5
  كتتمثؿ في حركة السياح كالمكاطنيف مف حممة جنسية البمد داخؿ حدكد البمد : (المحمية)السياحة الداخمية

 السياسية؛
  كتتمثؿ في حركة السياح مف جنسيات مختمفة عبر الحدكد : (الدكلية أك العالمية)السياحة الخارجية

 السياسية الدكلية؛
 كتشمؿ سياحة المغتربيف: سياحة المقيميف خارج البمد . 
 4: كتتمثؿ في: السياحة طبقا لممدة2.2.6
 في الخارج لمدراسة أك العبلج تقتضي مدة طكيمة؛ اإلقامةمثؿ : السياحة طكيمة األجؿ  
 كتككف بناء عمى برامج مدتيا قصيرة: سياحة قصيرة األجؿ. 
: كتتمثؿ في:  السياحة طبقا لممستوى المعيشي2.2.7
 كىي التي تستخدـ الخدمات المتميزة كالفنادؽ ذات التصنيؼ العالي كمقاعد الدرجات : الطبقة المتميزة

 األكلى في القطارات كالطائرات؛ 
                                                           

 .23، ص1999، مجدالكم لمنشر، األردف، مختارات في االقتصاد السياحيمركاف السكر، 1
 .27ص ،1994  ، الشركة العربية لمنشر، القاىرة،األكلىالطبعة  ،السياحة النظرية والتطبيق ىدل سيد لطيؼ، 2
. 55 منير محمد حجاب، مرجع سابؽ، ص3
 .61أحمد فكزم ممكخية، مرجع سابؽ، ص4
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 كىـ الذيف يسافركف بكسائميـ الخاصة بالطائرات كاليخكت؛: سياحة أصحاب المبلييف 
 كىي تستخدـ كسائؿ محدكدة كخدمات عادية: السياحة لمطبقة الكسطى كالبسيطة . 

 : يمكف تمخيص أنكاع السياحة في الشكؿ التالي

أنواع السياحة : (1-4)شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
يتضح مف الشكؿ أف السياحة تتعدد كتتنكع، كقد تـ تصنيفيا كفؽ عدة معايير منيا الكسيمة، الغرض، 

 .العمر كغيرىا كلكؿ نكع معيار خاص بو
 
 

 الدينية
 الثقافية
 العبلجية

 كفقا لمغرض

 الطبلئع
 الشباب
 الناضجيف
 

 كفقا لمعمر

 

 برية
 جكية
 بحرية

 

 كفقا لمكسيمة

 دكلية
 داخمية
 مغتربيف
 

 كفقا لمجنسية

 

  78، ص2008، دار الفكر الجامعي، األكلى إلى عمـ السياحة، الطبعة ؿ أحمد فكزم ممكخية، مدخ:المصدر

64. 

 طكيمة األجؿ
 قصيرة األجؿ

 

 كفقا لممدة

 

 فردية
 جماعية
 

 كفقا لمعدد
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 : الناتجة عن السياحة اآلثار2.3
 كأخرل ايجابية أثار التي يقـك بيا البشر ليا كجياف كجو ايجابي كأخر سمبي، كلمسياحة األنشطةكؿ 

 1:سمبية تتمثؿ فيما يمي
:  كىي اإليجابية اآلثار 2.3.1
  ارتفاع النسبة التي تشارؾ إلىتساىـ السياحة في تكفير العممة الصعبة لمدكلة ألف التجارب القائمة تشير 

 . بيا في تككيف إيرادات الدكلة مف العممة الصعبة
  تساىـ السياحة في انتشار مناصب شغؿ جديدة فيي بدلؾ تعتبر قطاعا مساعدا عمى محاربة      

 خمؽ مناصب عمؿ لجميع فئات المجتمع مف المدير إلى مركب سياحي أك فندؽ يؤدم إنشاءالبطالة،  فمثبل 
 .  الحارس كعامؿ النظافةإلىكالمحاسب كالطباخ كصكال 

  تساىـ السياحة في زيادة الدخؿ القكمي كتحسيف ميزاف المدفكعات كذلؾ ليس فقط بمقدار ما ينفقو السياح
 .  زيادة الدخؿإلىكالمسافريف أثناء الرحبلت بؿ عف طريؽ االستثمارات التي تؤدم بدكرىا 

  تككيف رأم عاـ دكلي لمسبلـ كاألمف إلىتساعد الساحة في تحقيؽ التقارب كالتفاىـ بيف الشعكب ما يؤدم 
 .الدكلييف كما تساىـ في التقارب الحضارم كالثقافي كالرياضي بيف شعكب العالـ

 يؽ رتحقؽ السياحة عممية التكامؿ الثقافي، االجتماعي كالحضارم داخؿ المجتمع الكاحد ألنيا عف ط
 .  لمسكاف خاصة الشبابكالحساسيةالخدمات التي تؤدييا تمعب دكرا ىاما في التنشئة االجتماعية، الثقافية 

 استرجاع طاقات العمؿ لقكتيا نتيجة ما تكفره السياحة مف راحة كاستجماـ . 
  لآلخريفتدعيـ العبلقات مع الشعكب مف خبلؿ التعارؼ كاالطبلع عمى الثقافات كالعادات . 
  األثرية التاريخية كترقيتيا كالصيانة الدكرية لممناطؽ اآلثارالحفاظ عمى . 
 ترقية الصناعة التقميدية كالتراث الثقافي عف طريؽ التبادالت كالرحبلت . 
  تحسيف الكضع المعيشي لممكاطنيف مف خبلؿ تحفيز قياـ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة التي تحد مف

 2. المدف الكبرلإلىاليجرة 
 تساىـ في تطكير المناطؽ النائية كاألقؿ نمكا مف خبلؿ إنشاء بنى تحتية كاستثمارات تنمكية  . 
 تحد مف التسرب النسبي لمنقد نحك الخارج . 

                                                           
 .30، 29أحمد فكزم ممكخية، مرجع سابؽ، ص ص1
 .35ىدل سيد لطيؼ، مرجع سابؽ، ص2
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  تعمؿ عمى تحفيز استثمارات القطاع الخاص مف خبلؿ استقطاب المدخرات المحمية السياحية، كجذب
 . االستثمارات األجنبية المباشرة

  تدعـ االقتصاد الكطني مف خبلؿ تعزيز االقتصاد كرفع معدالت التكظيؼ كالدفع بعجمة النمك ألسكاؽ
 .داخمية محمية

  تعزيز االنتماء الكطني خاصة لدل الشباب الناشئ مف خبلؿ برامج الرحبلت السياحية كالتنقؿ بيف
 . المناطؽ

 1:ما يميمف بيف اآلثار السمبية لمسياحة نذكر :  السمبية لمسياحةاآلثار 2.3.2
  أىـ أثر سمبي لمسياحة يتمثؿ في تأثيرىا السمبي عمى البيئة كذلؾ مف جراء نسبة التمكث الذم ينتج عف

 .  التي تمكث كتدىكر البيئة كالمحيطاألنشطةممارسة 
  اتصاؿ مجتمع استيبلكي مع مجتمع نصؼ استيبلكي إلىتؤدم الحركة السياحية كخاصة الخارجية منيا 
 نشأة عادات استيبلكية في الدكؿ النامية بحيث تككف  ىذه العادات غير مرتبطة بمستكل معيشة البمد إلى

 .  حدكث تضخـ في األسعارباإلضافة إلىالمستقبؿ لمسياح األجانب 
 إلى عدـ التكازف في األجكر بيف مكظفي القطاع السياحي كالقطاعات األخرل ككذلؾ االمتيازات تؤدم إف 

 .  قطاع السياحةاألخرل إلى مف القطاعات اإلطاراتىركب 
  كثرة االعتماد عمى االقتصاد السياحي قد يخمؽ مشاكؿ غير متكقعة القتصاد البمد الذم يعتمد كثيرا عمى

 السياحية بسبب األزمات االقتصادية، السياحية كالنزاعات الدكلية التي قد تعطؿ الحركة السياحية اإليرادات
 2.نحك ىذا البمد ما يؤثر سمبا عمى اقتصاديات بعض الدكؿ

 ىياكؿ سياحية في مناطؽ غير متجانسة عمرانياإنشاء البناءات الفكضكية بسبب انتشار  . 
 ىياكؿ سياحية في مناطؽ خضراءإلنشاء الفبلحية كاألراضي الطبيعة إتبلؼ . 
  كعدـ صيانتياإىمالياالتدىكر المحتمؿ لممكاقع السياحية نتيجة  . 
  تفرؽ السياحة مف دكم الدخؿ المرتفع كدكم الدخؿ المحدكدإذبركز الطبقية في المجتمع  . 
  االجتماعية الخطيرة منيا السرقة كالمخدرات كخاصة في الدكلة التي ينعدـ فييا األمفاآلفاتانتشار  . 
  الذم األخبلقي المختمفة لمسياح يكلد داخؿ المجتمع أنماط اجتماعية غير مرغكبة كاالنحبلؿ األفكارتبلقي 

 3.يضر بالدكؿ اإلسبلمية

                                                           
. 30أحمد فكزم ممكخية، مرجع سابؽ، ص1
 .34 خالد مقابمة، مرجع سابؽ، ص2
 .36 ىدل سيد لطيؼ، مرجع سابؽ3
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  أمكاؿ كبيرة لتطكير البنى التحتية كالفكقية لمبمد، كىذا يعتبر عائؽ نحك إلىاالستثمار السياحي يحتاج 
 .التنمية السياحية

 :  مكونات السوق السياحي2.4
 كالتي تتأثر بالعرض كالطمب كسكؼ نتعرؼ عمى كؿ األخرل  يتككف السكؽ السياحي كغيره مف القطاعات 

 1:كاألتيمف الطمب السياحي كالعرض السياحي 
 كىك كمية الخدمات التي تنكم مجمكعة مف المستيمكيف شرائيا في زماف محدد :الطمب السياحي2.4.1

، كعميو يمكف أف (العطؿ)كمكاف معيف كيتأثر عمكما الطمب السياحي بعدد مف العناصر كالدخؿ كالفراغ 
".   منطقة معينة كفي مدة محددةإلىعدد الزائريف " نعرفو بأنو

: تتمثؿ خصائصو فيما يمي : خصائص الطمب السياحي2.4.2
 ىك تغيره تبعا لمظركؼ كالمؤثرات المختمفة السائدة في السكؽ السياحي الداخمي أك الخارجي : المركنة

فالظركؼ االقتصادية السائدة في الدكؿ المستقبمة لمسائحيف التي ترتبط بتغير أسعار الخدمات السياحية تؤثر 
 االرتفاع إلىأيضا في مركنة الطمب السياحي ألنو كمما انخفض أسعار الخدمات السياحية اتجو الطمب 

 . كالعكس صحيح
 أم تأثره بالظركؼ كالعكامؿ االقتصادية، االجتماعية كالسياسية السائدة في الدكؿ المستقبمة : الحساسية

 .  تقمص المد السياحيإلى كاجيت ىذه الدكؿ مشكبلت اقتصادية كاجتماعية يؤدم إذالمسياح، ألنو 
 التكسع كالزيادة سنكيا كلكف  ليس بمعدؿ ثابت بؿ بمعدالت إلىيميؿ الطمب السياحي عادة : التكسع 

. متفاكتة مف سنة ألخرل تبعا لمظركؼ المختمفة في الدكؿ المصدرة لمسائحيف كالدكؿ األخرل المستقبمة ليا
 : اآلتية األسباب إلىكيمكف القكؿ أف التكسع كالتراجع يرجع 

 ارتفاع مستكيات المعيشة كزيادة الدخكؿ؛ 
 ظركؼ العمؿ كأساليب الحياة السائدة في الدكؿ المصدرة لمسائحيف؛ 
 اىتماـ كثير مف الدكؿ السياحية بمقكماتيا السياحية الطبيعية كالخدمات المكممة. 
 ارتفاع في أكقات معينة حيث يصؿ في إلىيقصد بالمكسمية في الطمب السياحي اتجاه الطمب : المكسمية 

 .  الذركة كىي أعمى مستكياتوإلىفترات 

                                                           
 .105، 104، بحكث المنطقة الغربية، مصر،ص ص التسويق السياحي والفندقي أسس عممية وتجارب عربية صبرم عبد السميع، 1
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 كالمقصكد بيا عدـ سيادة المنافسة الصافية أك ما يسمى احتكار القمة في السياحة، حيث يبلحظ : المنافسة
 قديمة أك مقكمات سياحية يككف مف الصعب منافستيا مف قبؿ الدكؿ التي ال أثاربأف الدكؿ التي تمتمؾ 

 .تمتمؾ مثؿ ىاتو المقكمات
 حيث في أغمب الدراسات التي أجريت يبلحظ بأف السائح ال يقكـ بزيارة منطقة لمرتيف : عدـ التكرار
 1:كيتصؼ بالخصائص التالية:  العرض السياحي2.4.3
 كىي انخفاض العرض السياحي لمتغير طبقا ألذكاؽ المستيمكيف كرغباتيـ كاتجاىاتيـ كىذا ما : قمة المركنة

ينعكس في السمع المادية التي تتصؼ بالمركنة إلمكانية تغييرىا كتعديميا بسيكلة حتى تتبلءـ مع مطالب 
 .  المستيمكيف، في السياحة العرض السياحي يصعب تغيير مككناتو الرئيسيةكأذكاؽالسكؽ 

 مف المبلحظ أف العناصر المككنة لمعرض السياحي مستقمة : استقبللية العناصر المككنة لمعرض السياحي
عف بعضيا البعض حيث يتضح أف المقكمات الطبيعية مستقمة عف المقكمات الصناعية كمستقمة عف 

 كتحديد معالمو الرئيسية بدكف كأخرالخدمات كالتسييبلت السياحية، بحيث يمكف التمييز بيف كؿ عنصر 
 . تداخؿ بينيـ

 الدكؿ إلىيتميز العرض السياحي بأف المستيمكيف السياحييف ينتقمكف : استخدامو في مكاف كجكده 
كالمناطؽ التي يكجد بيا المنتج السياحي المناسب ليـ بحيث يستمتعكف بكؿ المقكمات السياحية المكجكدة 

 إلى كغيرىا كبذلؾ ينتقؿ مستيمؾ الخدمة السياحية كاإليكاءكيستخدمكف مختمؼ الخدمات السياحية كالنقؿ 
 .  الستخداميا مقابؿ ما يدفعو مف مبالغ نقديةإنتاجيامكاف 

  خضكع العرض السياحي لممنافسة الكاممة السمعة أك الخدمة السياحية يتنافس معيا جميع السمع كالخدمات
 ضركرية لكؿ فرد، كبذلؾ يخضع العرض إنسانية كخاصة السمع كالخدمات األساسية التي تمثؿ حاجة األخرل

 2.السياحي لممنافسة الكاممة
 
 
 
 
 

                                                           
. 47 أكـر عاطؼ ركاشدة، مرجع سابؽ، ص1
 .108،109السميع، مرجع سابؽ،ص ص  صبرم عبد2
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 الفصل خالصة
مرت السياحة بعدة مراحؿ عبر العصكر حتى كصمت إلى المفيـك كالصكرة التي ىي عمييا اآلف، كىي 

تنقؿ األفراد مف أماكف إقامتيـ إلى أماكف أخرل في مدة محددة، بحيث يعتبر القطاع السياحي قطاع 
اقتصادم ميـ بشكؿ كبير لكثير مف الدكؿ، كىك مجمكع ما يمتمكو البمد مف مكارد سياحية كجب استغبلليا 

بشكؿ يضمف استمرارية ىذا النشاط كالعمؿ عمى تحسيف الخدمات المتعمقة بو، كما ال يمكف إغفاؿ أف 
لمسياحة دكافع متعددة كمتنكعة كأف السكؽ السياحي خاص يحكمو العرض كالطمب كشديد التأثر بعدة عكامؿ 

 .كجب دراستيا لمتقميؿ كالحد مف أخطارىا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ماهية الجذب السياحي:المبحث األول
 .عوامل الجذب السياحي: المبحث الثاني
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 تمهيد
تتعدد المقكمات السياحية كتتنكع مف بمد آلخر كذلؾ حسب ما يمتمكو البمد مف عناصر طبيعية، 
حضارية، ثقافية، تاريخية كعناصر مادية،كيعتمد نجاح العممية السياحية ألم منطقة عمى مجمكع تمؾ 

العناصر،ىذا ما يحتـ ضركرة الحفاظ عمييا كصيانتيا بصفة دائمة كبشكؿ مستمر لتحقيؽ النتائج المرجكة 
 .منيا

مف خالؿ ىذا الفصؿ سنحاكؿ التطرؽ إلى المقكمات السياحية مف حيث المفيكـ، األنكاع المختمفة كالعكامؿ 
المؤثرة فييا كسنتطرؽ إلى مفيـك االستدامة لمحفاظ عمى ىذه المقكمات ككذا المزيج التسكيقي لعناصر الجذب 

 .السياحي كمعايير اختيار مناطؽ الجذب السياحي
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 ماهية الجذب السياحي : المبحث األول
باعتبار المقكمات السياحية أساس النشاط السياحي فبدكنيا ال كجكد لنشاط سياحي، كىي الركيزة 

الكاجب تكفرىا ممثمة في المناظر الطبيعية، أشكاؿ السطح، التضاريس، الجباؿ، التنكع البيكلكجي 
كالجيكلكجي، أماكف الراحة كالتسمية باإلضافة إلى الصناعات اإلنسانية كآثار الحضارات كالصناعات اليدكية 

 .كمختمؼ الفنكف الخاصة بيا كالعادات كالتقاليد كغيرىا، كفيما يمي تفصيؿ فييا
  المقومات السياحية1.1
  مفهوم المقومات السياحية1.1.1

يتمثؿ المكرد السياحي ألم دكلة سياحية في مختمؼ عناصر الجذب كما يسمى باإلمكانات السياحية 
لمدكلة، كالتي تقميا لمختمؼ السائحيف القادميف إلييا مف مختمؼ المناطؽ كالدكؿ كيمكف القكؿ بأف المقكمات 

ىي كؿ ما يتـ استيالكو في إطار العممية السياحية في شكؿ خدمات، نقؿ، إسكاف، إطعاـ، " السياحية 
 1.ترفيو، شكاطئ، جباؿ كغيرىا

جميع المنتجات البيئية كالمظاىر الطبيعية كالبشرية " أنيا : المقكمات السياحية يعرؼ الحميرم
كالخدمات التكميمية التي تشمؿ خدمات البني التحتية كالفكقية باإلضافة إلى مزيج الخدمات كالتسييالت التي 

 2.يحتاجيا السياح مند مغادرة مكاف إقامتيـ حتى عكدتو إليو
كما عرفت المقكمات السياحية عمى أنيا الخاصية الطبيعية أك الثقافية لمكاف معيف، يعتبره السياح بأنو قادر 
عمى ممػئ أكقات الفراغ؛ أك أنيا مكاف يضـ مجمكعة ف النشاطات كالخدمات التكميمية كالتي تستغؿ بطريقة 

 3.صحيحة لتكفير الراحة كاالستجماـ كالمكاقع األثرية كالحدائؽ العمكمية كالغابات كالشكاطئ
يجابية لمنطقة معينة يرغب السياح في إقامة أنشطة تشبع رغباتيـ   .كتعرؼ أيضا بككنيا ميزات حسنة كا 

عرفيا المجمس االسكتمندم عمى أنيا مناطؽ القصد السياحي التي ليا عمر محدد، الغرض األساسي 
 4.الكتشافيا ىك زيادة المتعة الفردية كالبيجة كزيادة الثقافة اإلدراكية

 
 

                                                           
سماعيؿ ق مثنى ط1   .110 صمرجع سابؽ، عمي الدباغ، كا 
ر في التسيير الدكلي لممؤسسات، تسكيؽ، جامعة تممساف، مكرة الماجستذ، ـبية المنطقة السياحية في الجزائرذدراسة جاعائشة دكاح، 2

 .113، ص 2010الجزائر، 
 .115نفس المرجع، ص3
. 115 ص،2010،األردفدار أسامة لمنشر، الطبعة األكلى، ، السياحة والجغرافيامنة أبك حجر، آ4
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 :  خصائص المقومات السياحية1.1.2
تتميز المقكمات السياحية بعدة خصائص ىامة كىي مشتقة مف طبيعة النشاط السياحي الذم يتأثر 

 1:بعدة ظركؼ نذكر مف ىذه الخصائص
 أم يستحيؿ نقؿ المنطقة السياحية إلى السائح بؿ السائح ىك : استحالة نقؿ أك تخزيف المكرد السياحي

الذم ينتقؿ إلى المنطقة السياحية، كىي عكس المنتجات المادية، حيث أف معظـ المكارد السياحية ال يمكف 
 تخزينيا؛ 

 المقصكد بيذه الخاصية أنو ال يمكف تحكيؿ المكارد :  عدـ مركنة المكارد السياحية في المدل القصير
المستخدمة في السياحة إلى استخداـ أخر كمثاؿ ذلؾ ال يمكف تحكيؿ فندؽ إلى مطار كذلؾ ألف تجييز 

 الفندؽ كتصميمو يختمؼ عف تجييز المطار كتصميمو؛ 
 تتأثر المكارد السياحية بالمكسمية حيث يتذبذب الطمب عمى الخدمات : تأثر المكرد السياحي بالمكسمية

 :السياحية كيظير ليا ثالث مكاسـ مختمفة كىي
 في ىذا المكسـ يكثر الطمب السياحي كيزداد عدد السياح، كتككف أجكر اإلقامة كأسعار : مكسـ الذركة

 الخدمات السياحية مرتفعة؛ 
 كفي ىا المكسـ يتذبذب الطمب عمى الخدمات السياحية، كيككف عدد السياح متكسطا كأسعار : مكسـ الكسط

 الخدمات السياحية كأجكر اإلقامة منخفضة نكعا ما؛
 كىك المكسـ الذم يقؿ فيو الطمب عمى الخدمات السياحية كقد ينعدـ أحيانا أيف تمجأ معظـ : مكسـ الكساد

 المؤسسات إلى تخفيض األسعار؛ 
 يختمؼ استيالؾ الخدمات السياحية عف المنتجات المادية، فالمكرد السياحي يخضع إلى : التمركز المؤقت

 التغيرات المناخية ك أكقات الفراغ كغيرىا ذلؾ فإف استيالكو يككف في أكقات محدكدة؛
  تعدد جيات اإلنتاج كذلؾ باعتبار أف صناعة السياحة مركب يتضمف عدة مكارد تشمؿ العديد مف

 الخدمات السياحية المختمفة؛ 
  منطقة الجذب السياحي متجانسة في صفاتيا الطبيعية كليا عالمة تجارية مميزة لجعؿ منتجاتيا كخدماتيا

ف كانت ضمف نفس المجمكعة، فمثال في نفس  السياحية مختمفة عف باقي أنكاع المنتجات األخرل حتى كا 
 2.المنتجع نجد عالمات لكؿ خدمة

                                                           
 .13، ص2002، الطبعة األكلى، دار المسيرة، األردف، تسويق الخدمات السياحيةسراب الياس كاخركف، 1
 .141، ص2012، مؤسسة الكراؽ لمنشر، األردف،  السياحة والجغرافياإلىمدخل حماد ناصر محمكد عبد، ك إبراىيـ  عبد القادر2
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  منطقة الجذب السياحي تشتمؿ عمى خدمات كتسييالت مكممة لمعرض السياحي الرئيسي كىي مسئكلة
عف اشتراؾ الفرد بالرحمة السياحية فمثال قد يككف الفندؽ ذاتو أك تصميـ المطعـ كطبيعة تقديـ الكجبات فيو 

 1.مميزة أك أف مكاف تكاجد المشركع السياحي ضمف طبيعة خالبة ىي بذاتيا عنصر جذب سياحي
  تختمؼ منطقة الجذب السياحي عف الخدمات، الفعاليات كاألنشطة المكممة لمعرض السياحي حيث ال

يمكف لمفرد مف مزاكلة الفعالية أك النشاط الذم يرغب في االشتراؾ فيو إال مف خالؿ تكاجده في منطقة 
الجذب فمثال ال يمكف لمفرد أف يشارؾ في فعالية الحماـ الشمسي إال في كجكده في منطقة سياحية ذات 

 2.ساحؿ كشمس ساطعة
  إف بعض مناطؽ الجذب السياحي قد تطكرت نتيجة كجكد مشاريع ذات كظيفة تركيجية، فعال سبيؿ

قامة السدكد كالخزانات ىك لخزف المياه مف مكسـ  المثاؿ الغرض السياحي إلنتاج البحيرات الصناعية كا 
الفيضانات إلى مكسـ قمة المياه لغرض االستفادة منيا لرم األراضي إلى أنيا أنشأت ألغراض غير سياحية 
كيمكف استخداميا في النشاط السياحي، ككذلؾ بالنسبة لألماكف المقدسة كالدينية حيث يتكافد األفراد ألداء 

 3.الشعائر الدينية كالعبادات كتستغؿ ىذه الفترات في أنشطة سياحية
 :  العوامل المؤثرة في الجذب السياحي1.2

تتأثر عكامؿ الجذب السياحي لبمد ما أك منطقة ما بعدة عكامؿ تؤثر سمبا عمى النشاط السياحي حيث 
 4:تختمؼ ىذه العكامؿ قد تككف داخمية أك خارجية كنذكر منيا

ىي مختمؼ المؤثرات في عكامؿ الجذب السياحية التي تؤدم إلى نتائج إيجابية :  العوامل الداخمية1.2.1
 :كأخرل سمبية كنكجزىا فيما يمي

 يتمثؿ دكرىا في عمميات التخطيط كاإلشراؼ عمى عمميات كأنشطة التسكيؽ السياحي : كزارة السياحة
كالمشاركة في األنشطة كالمؤتمرات السياحية الدكلية، مف خالؿ إبراز ما يتمتع بو البمد مف مكانة سياحية 
متكاممة مف ناحية التعدد كالتنكع في األماكف السياحية، باإلضافة إلى االىتماـ بخبراء التسكيؽ كمختمؼ 

 الفاعميف الذيف يممككف الخبرة كالميارة كالقدرة التي تمكنيـ مف كضع سياسات لكؿ مكقع سياحي؛

                                                           
 . 142، ص2006الطبعة األكلى، دار الحامد،،ةالجغرافيا السياحي، ةنبيؿ زعؿ الحكامدك مكفؽ عدناف الحميرم 1
 . 128 حجر، مرجع سابؽ، صأبك أمينة2
 .144مدة، مرجع سابؽ، صانبيؿ زعؿ الحككمكفؽ عدناف الحميرم 3
كرة مكممة لنيؿ شيادة الماستر في عمـك ذ، ـالموارد السياحية ودورها في تحقيق التنمية المحمية بككفكس، نكر الديفحداب كداكد ـ4

 .26، ص2011-2010التسيير، كمية العمـك التجارية كاالقتصادية كعمـك التسيير، جامعة جيجؿ، الجزائر،
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 تتنكع أماكف اإلقامة لمسائحيف كتتعدد درجاتيا كمستكياتيا كمف بينيا نجد      : أماكف إقامة لمسياح
الفنادؽ، القرل السياحية، بيكت الشباب كغيرىا، كالتي يجب أف تككف أسعارىا معقكلة كمناسبة بالمقارنة مع 

 مستكيات األسعار في الدكؿ المجاكرة، باإلضافة إلى نكعية الخدمات المقدمة عمى مستكاىا؛
 تتضمف ىذه المجمكعة مزيجا مف الخدمات اإلضافية المتنكعة التي : مجمكعة الخدمات المساعدة

يحتاجيا السائح، كتظير مع رغبة في السياحة كتستمر أثناء التجربة السياحية كتنتيي مع إشباعو ليذه 
الرغبة، كمف أمثمة ذلؾ نجد خدمات شركات النقؿ الجكم، البحرم، البرم باإلضافة إلى خدمات        

المطاعـ، الفنادؽ كشركات التأميف، كتعمؿ عمى اإللغاء التدريجي لمقيكد اإلدارية المرتبطة بتسييالت الدخكؿ 
 1.كالخركج إلى منطقة سياحية

 حيث إف تسيير المكاقع السياحي يعاني العديد مف المشاكؿ الناتجة باألساس عف : تسيير المكاقع السياحية
 ضعؼ الميارات كالككادر البشرية، كأيضا ضعؼ برامج التأىيؿ كالتدريب كغياب حكافز العمؿ؛

 حيث أف البمد كمما كاف قريبا مف الدكؿ التي تصدر السياح كمما : قرب المسافات بيف المكاقع السياحية
 كاف عامال في تكجو السياح إلى ذلؾ البمد، مما يتيح لو زيارة العديد مف األماكف في كقت قصير؛ 

 يعتبر االستقرار السياسي كاألمني أىـ العكامؿ المؤثرة في السياحة في : العكامؿ السياسية كاالقتصادية
مختمؼ البمداف، لذلؾ كجب عمى البمداف المستقبمة لمسياح ضماف استقرارىا قبؿ البدء في أم عمؿ يتعمؽ 
بالسياحة كالبحث عف المخططيف االستراتيجييف كالتسكيقييف االختصاصييف في مجاؿ السياحة، كذلؾ مف 

 .أجؿ إنشاء االستثمارات السياحية الكافية التي تسد العجز في المنشآت ذات االستيعاب الضعيؼ
 كتتمثؿ ىذه العكامؿ في البساطة التي يتمتع بيا السكاف مف خالؿ : العكامؿ االجتماعية كالتشريعية

 .ترحيبيـ بالسياح، باإلضافة إلى تكفر المرشديف السياحييف
 2:تتمثؿ العكامؿ الخارجية المؤثرة في الجذب السياحي في النقاط التالية:  العوامل الخارجية1.2.2
  المنافسة كذلؾ مف خالؿ زيادة القدرة التنافسية لمشركات كالككاالت السياحية كالمكاقع السياحية، كالعمؿ

 عمى تنكيع الخدمات السياحية؛ 
 قد يككف لو ميزة كذلؾ يقتضي بالضركرة تنكيع مختمؼ الخدمات، المكاقع السياحية؛: تنكع المناخ نسبيا 
 حيث يمثؿ التركيج لممكارد السياحية الركيزة أك األداة لفعالة لنقؿ كافة : التركيج الخارجي لممكارد السياحية

األفكار كالفكائد، فيك ييدؼ إلى تعريؼ المستيمؾ بالمنتج كخصائصو ككظائفو كمزاياه ككيفية استخدامو 

                                                           
.  223، ص2002 مصر،  الدار الجامعية،، وتسويق األنشطة الخدميةإدارةسعيد محمد المصرم، 1
 .23، 22صص نكرالديف بككفكس، مرجع سابؽ،  ك داكد محداب2
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كاألماكف المكجكد فييا، باإلضافة إلى محاكلة التأثير عمى قرارات المستيمؾ كمحاكلة إقناعو بشراء المنتج 
كنفيـ أف التركيج يقـك بالتعريؼ بالمكاقع السياحية كما تممكو مف ثركات طبيعية كتاريخية أك غيرىا لدل 

 .السائح الذم يأتي لالستمتاع بيا
 :  المزيج التسويقي لعناصر الجذب السياحي1.3

تتفاكت درجة كحجـ مناطؽ الجذب السياحي مف بمد ألخر كذلؾ حسب ما تنتجو الطبيعة مف مناخ 
 : كتضاريس كمكقع كما يحدث اإلنساف عمييا مف أثار

 بمعنى أف أكؿ عنصر مف عناصر المزيج التسكيقي لمنطقة : الخدمة لمنطقة الجذب السياحي المناسبة
الجذب السياحي ىك المنتج الذم ينطكم بالضركرة عمى الخدمة المقدمة كالمنتج الفعمي ىك منطقة الجذب 

 1.نفسيا، كليذا فاف العنصر األكؿ مع الثاني يشكالف الخدمة المقدمة
 يعتبر التسعير مف عناصر المزيج التسكيقي الحاسمة في مجاؿ مناطؽ الجذب كتقتضي : التسعير

الضركرة أف يتـ تسعيره عمى أساس طبيعة المنطقة، كمنطقة الجذب نفسيا تعبر عف طبيعة المنتفعيف مف 
خدماتيا، في الغالب تككف اإلستراتجية التسعيرية معتدلة بينما تتطمب إستراتجية العرض السياحي الجذاب 
سياسة تسعيرية عالية بحيث يرتبط التسعير في دىف المنتفع بجكدة الخدمات التي تقدـ في مناطؽ العرض 
الجذاب، كالتسعير يككف بحكـ طبيعة الخدمات المقدمة، فمثال نالحظ أف مطعـ ماكسيـ بفرنسا يقدـ خدمات 

 فريدة لمنخبة كلذكم الذكؽ الرفيع كأصحاب الدخؿ المرتفع؛ 
 نما بيف : التركيج كىك في مجاؿ السياحة ال يعني االتصاؿ الفعاؿ بيف المؤسسة الخدمية كالعمالء كا 

المؤسسة كمقدمي الخدمات أنفسيـ كىك ما يسمى بتركيج التسكيؽ الداخمي، حيث تعتبر العالقات العامة 
كتنشيط المبيعات مف العناصر األساسية في ىيكؿ التركيج، كيتسـ التركيج السياحي لمناطؽ الجذب بالممسة 
اإلنسانية حيث تطرؽ عديد الباحثيف إلى الدكر الحاسـ الذم يمعبو اإلنساف في التركيج السياحي كلكي يككف 

 : ىناؾ تركيج سياحي كفعاؿ كجب تكفر العناصر التالية
 كضكح الرؤية؛ 
 دقة كمكثكقية المعمكمات؛ 
 سيكلة الكصكؿ إلى المعمكمات؛ 
 انتقاء كسيمة التركيج؛ 
 خصكصية كسيمة التركيج؛ 

                                                           
 .184، 180، ص 2004األردف، ، دار الكراؽ، األكلى، الطبعة التخطيط السياحيالنبي الطائي،  حميد عبد ك أبك عياشاإللوعبد 1
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 إنسانية مدخؿ التركيج؛ 
 اإلبداع كاالبتكار في الرسالة التركيجية؛ 
 كضكح الفئة المستيدفة في الرسالة التركيجية. 
 نما أيضا : التكزيع يعني كيفية الكصكؿ إلى مناطؽ الجذب كنقصد بالكيفية ىنا ليس فقط مناطؽ الجذب كا 

جميع القنكات التي تسيؿ عممية كصكؿ المنتفع مف الخدمة السياحية إلى مناطؽ الجذب، فمثال ككالء 
 (برم، بحرم، جكم)السياحة كالسفر، المرشديف السياحييف، شركات النقؿ المختمفة سكاء الخاصة أك العامة 

كالتكزيع ىنا يعني تحقيؽ أعمى درجات الرضا لدل السائح مف لحظة كصكلو إلى لحظة عكدتو إلى مكطنو 
 األصمي؛ 

 ىـ العصب الذم يربط عناصر المزيج التسكيقي لمناطؽ الجذب، ذلؾ أف أم إخفاؽ : مقدمك الخدمات
مف قبميـ في تقديـ الخدمة يككف كفيال بنسؼ كافة العناصر األخرل، كليذا السبب فإف المؤسسات الخدمية 

تحرص عمى تدريب كتعميـ، تطكير كتأىيؿ ىؤالء بما يحقؽ أعمى درجات الرضا لدل المنتفع بالخدمة 
 السياحية؛

 ىذا العنصر يرتبط بمقدمي الخدمات كيعتبر مكمال لو فالخدمة السياحية تقدـ : عممية تقديـ الخدمة
بأساليب كتقنيات معينة في إطار إجراءات متفؽ عمييا ال ينبغي تجاكزىا، كغالبا ما يتأثر المنتفعكف سمبا أك 

إيجابا بالخدمة المقدمة، كتقديميا يشتمؿ عمى تقدير ظركؼ السياح كمحاكلة إرضائيـ كمعالجة مشاكميـ 
 كالتعامؿ مع الشكاكم المقدمة مف طرفيـ كالحرص عمى أمنيـ كراحتيـ؛ 

 ال جداؿ بأف الناس يزكركف المناطؽ مف أجؿ مشاىدة المناظر الطبيعية الخالبة كالتمتع : البيئة المادية
بخصائص تمؾ المناطؽ كالمناظر المزارة، عالكة عمى الخدمات المقدمة غير المممكسة التي ترافقيا كميما 
كانت الخدمات فيي عديمة الفائدة مف غير كجكد بيئة مادية يممسيا كيتفاعؿ معيا السياح القادميف ألجؿ 

 التمتع بيذه المناظر
 : استدامة عوامل الجذب1.4

تعبر استدامة عكامؿ الجذب السياحي عف إنتاجية مستمرة كمتكاصمة في القطاع السياحي، كيتـ ذلؾ 
مف خالؿ االستغالؿ األمثؿ كالعقالني لكؿ عكامؿ الجذب المتاحة كالمتكفرة، كفيما يمي سيتـ التطرؽ إلى 
المحاكر اإلستراتجية كالمبادئ األساسية إضافة إلى التطرؽ إلى عنصريف ىاميف الستدامة عكامؿ الجذب 

 :السياحي كنذكرىا كما يمي
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 :  المحاور اإلستراتجية الستدامة عوامل الجذب1.4.1
 1:كيمكف حصر استدامة المقكمات السياحية في أربعة محاكر كما ىك مكضح في الشكؿ التالي

 

 

 

 

 

 

 42، ص2002 محبا زيتكف، السياحة كمستقبؿ مصر بيف إمكانات التنمية كمخاطر اليدر، دار الشركؽ، مصر، :المصدر

 يتضح مف الشكؿ أف االستدامة لعكامؿ الجذب تتضمف أربع محاكر إستراتجية حيث نجد مف األعمى 
محكر الحيز الزمني كمحكر الحيز المكاني، يقـك األكؿ عمى تفضيؿ التكاصؿ كالديمكمة في النشاط السياحي 
عمى التطكرات المؤقتة خالؿ مدة زمنية معينة، أما الثاني فيقـك عمى تفضيؿ حماية البيئة الطبيعية كأنظمتيا 
في منطقة أك مكاف محدد كالمحافظة عمى النظاـ البيئي الخاص بيا أما مف األسفؿ فنجد محكر المعامالت 
الذم يقـك عمى تفضيؿ التداخؿ كالتفاعؿ البشرم، اجتماعي، ثقافي، الحضارم ك االقتصادم، أما بالنسبة 

لممحكر األخير كالمتمثؿ في المحكر القيـ القائـ عمى تفضيؿ قيـ التضامف كالسمككيات المسؤكلية لدل الجميع 
 .كباألخص السياح

 :  المبادئ األساسية الستدامة الموارد السياحية1.4.2
 2:تتمثؿ المبادئ األساسية الستدامة المكارد السياحية في النقاط التالية

  ضركرة المحافظة عمى مستكل إنتاجية المكارد السياحية، كىذا لضماف استمرارية عامؿ اجتذاب السياح
 مف خالؿ المتعة كاإلبداع؛  

  ،الحفاظ عمى التنكع البيئي مف خالؿ الحفاظ عمى المقكمات الطبيعية كالتي تعتبر أساس األنظمة البيئية
 ألف المساس بيا يؤثر عمى البيئة؛ 

                                                           
 .26، صمرجع سابؽنكرالديف بككفكس،  ك داكد محداب1
 .134، ص2001، دار النيضة العربية، لبناف، التنمية السياحية المستدامة واالستراتجيات والتحديات المعاصرة عبد الباسط كفا، 2

  الستدامة عوامل الجذباإلستراتجيةالمحاور : (2-1)الشكل 

 الحيز الزماني

 المحاكر اإلستراتجية

 محور القيم

 الحيز المكاني

 محكر المعامالت
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  المساكاة بيف األجياؿ في االستفادة مف ىذه المكارد كىذا ما يقكـ عميو مبدأ التنمية المستدامة القائـ عمى
التكازف في استغالؿ المكارد لألجياؿ كما يضمف حقكؽ األجياؿ في المستقبؿ، كعد الضغط عمى أم مكرد 

 كخاصة المكارد الغير متجددة ألف ذلؾ ينقص مف قدرتيا عمى اإلنتاج؛ 
  إيجاد صيغة تكافقية بيف ثقافة المجتمع المحمي كالسائح الزائر مف خالؿ تنمية كتدعيـ الثقافة المحمية مف

 عادات كتقاليد كالعمؿ عمى نقميا لمسياح؛
  إشراؾ المجتمع المحؿ في عممية التنمية السياحية المستدامة مف خالؿ جعؿ المناطؽ المستقبمة لمسياح

تتميز بقدرتيا السياحية عمى جمب أكبر عدد ممكف مف السياح مف جية كالمستثمريف مف جية أخرل سكاء 
 .كانكا محمييف أك أجانب

 :  عناصر استدامة عوامل الجذب السياحي1.4.3
 1:حيث نجد أف استدامة المقكمات السياحية تتضمف عنصريف أساسييف ىما

 يعمؿ ىذا العنصر عمى تكريث الطاقة اإلنتاجية لألجياؿ القادمة بنفس قكتيا أك أكثر؛ : العنصر المادم 
 أما ىذا العنصر فيشير إلى المككنات االجتماعية كالثقافية لعمؿ الجذب        : العنصر المعنكم

السياحي، حيث تككف معرضة لالحتكاكات كالتداخالت بيف مختمؼ المككنات لمدكؿ المصدرة لمسياح، كىذا 
 .ما يطمؽ عميو تكاصؿ اجتماعي كبيئي في إف كاحد

 : المدلول االجتماعي الستدامة عوامل الجذب السياحي1.4.4
ييدؼ ىذا المدلكؿ إلى تعظيـ السياحة لتفادم المشكالت التي تؤثر في النسيج االجتماعي كالمكركث 

 : الثقافي لألمـ، مما يتعيف االستجابة لحاجات كرغبات ثالث كىي
 بتقديـ ما يتالءـ مع رغبات السياح، كىنا يتكجب التنكيع في األنشطة السياحية مستقبال؛: السياح 
 تاحة فرص التأىيؿ كالتدريب مف : مكظفك السياحة كذلؾ بتحسيف ظركؼ عمؿ العامميف في ىذا القطاع، كا 

 أجؿ زرع حب العمؿ كاالبتكار كاإلبداع؛ 
 لكي تأخذ السياحة شكال يتالءـ كالثقافة المحمية لسكاف المقصد السياحي كحتى : سكاف المقصد السياحي

تساىـ بطريقة ممحكظة في تحسيف الظركؼ المعيشية مثؿ خمؽ مناصب العمؿ، كىذا ما يمقى استحساف 
 .المجتمع المحمي مف خالؿ االعتناء بالبيئة الطبيعية كالحفاظ عمييا مف كؿ األخطار التي تتعرض ليا

 

                                                           

 
 .135 نفس المرجع، ص1
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 : عوامل الجذب السياحي: المبحث الثاني
يمثؿ المنتج السياحي نكعا خاصا مختمفا عف المنتجات األخرل في ككنو منتجا مركبا إذ يمثؿ تجربة 
خاصة يعيشيا السائح مف بداية االستعداد لرحمتو السياحية كحتى عكدتو منيا، فالمغريات كالمكارد السياحية 
مكانات الجذب السياحي سكاء تاريخية أك طبيعية أك دينية تمثؿ إحدل الركائز األساسية لمعرض السياحي  كا 
في أم دكلة، ككؿ ىذه تعتبر عكامؿ يحدد السائح مف خالليا كجيتو المقصكدة كلذلؾ تختمؼ ىذه العكامؿ 
تبعا لطبيعة كؿ فرد فيذه العكامؿ تتمثؿ في طبيعة المكاف مف حيث تكافر الشمس كالرماؿ مثال أك الجباؿ 
كالثمكج أك الغابات كاألنيار، كقد تككف ىذه العكامؿ معالـ أك منشآت سياحية كما قد تككف ىذه العكامؿ 

 . أحداث سياسية، اجتماعية أك رياضية
 : (اإلمكانات الطبيعية لمسياحة) العوامل الطبيعية لمجذب السياحي  1.2

تتمثؿ في المكارد الطبيعية مف أراضي زراعية كصحراكية كجبمية : تعرؼ عكامؿ الجذب الطبيعية بأنيا
ككدياف كشالالت كالطقس الذم يحيط بالمناطؽ كالمراعي كالحدائؽ كالمكارد المائية مف بحار كأنيار 

إذ يقصد بيا ما أنعـ الخالؽ بيا عمينا مف نعـ مناظر طبيعية كأماكف كنباتات كحيكانات أم ال . كبحيرات
 1:دخؿ لإلنساف بتكاجدىا كنذكر منيا

 : الموقع الجغرافي 1.1.2
لممكقع الجغرافي بمختمؼ أنماطو تأثيرات متباينة عمى صناعة السياحة، اذ يمعب دكرا ىاما في تحديد 

خصائص بعض عناصر المناخ كأشكاؿ النبات ذات خاصية الجذب السياحي لنذرتيا أك لطبيعة تككينيا 
فميس بغريب أف نرل أكؿ خطكة لتجسيد التنمية السياحية المستدامة ىك االختيار المكفؽ لممكقع المراد عمؿ 

مشاريع سياحية فيو، كيأتي في اختيار المكقع مف خالؿ دراسة عالقة المكقع مع كؿ مف المناخ كالنيات 
 كحياة اإلنساف كمستكاه الحضارم كاألنشطة االقتصادية السائدة؛ 

كتتبايف قيمة المكاقع الجغرافية لدكؿ العالـ تبعا لمستكل تمتعيا بطرؽ ككسائؿ النقؿ المختمفة، فالمكقع 
الجغرافي الجيد لبعض الدكؿ ساعد في ركاج صناعة السياحة بيا لسيكلة اتصاليا بالعالـ الخارجي خاصة 

 إذا كاف مكقعيا قريب مف نطاقات الطمب السياحي الرئيسي؛
كعمى عكس ذلؾ فاف الدكؿ التي ال تممؾ المكاقع الجغرافية أك البعيدة عنيا تعاني صعكبة في 

الحصكؿ عمى حصتيا السكقية مف السياحة الرتفاع تكاليؼ السفر إلييا بحكـ طكؿ المسافة كأحيانا يككف 
 . لممكقع الجغرافي دكر مباشر في نشاط صناعة السياحة فييا كما ىك الحاؿ في جزر المالديؼ ك ىاكام

                                                           
. 43، ص2007، دار الكراؽ، األردف،  السياحة في األردن بين النظرية والتطبيقإلىمدخل  أبك عياش كاخركف،  اإللوعبد1
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كيمعب المكقع الجغرافي في الكثير مف األحياف دكرا مؤثرا في تحديد جنسية السياح بؿ كتحديد مدة 
اإلقامة، كمما ال شؾ فيو فاف القرب المكاني لبعض الدكؿ يزيد مف الطمب السياحي بحكـ قصر المسافة 

الفاصمة بينيـ مما يقمؿ احتماالت زيادة فترات اإلقامة، كيحدث العكس في طكؿ المسافة بيف الدكؿ المصدرة 
 . لمسياحة كالدكؿ المستقبمة حيث تؤدم لزيادة التكاليؼ ما يؤدم تقميؿ المصاريؼ ك كدا فترة مككثو بالبمد

 :الجبال 2.1.2
 ليا قيمة جمالية كبيرة في الطبيعة، كىذا ما يعكسو عدد الميتميف ك الزائريف ليا مف كؿ إنحاء العالـ 

 كىذا النكع مف السياحة يعرؼ بالسياحة الجبمية؛
 بالمائة مف مساحة اليابسة مف أىـ مناطؽ الجدب السياحي الرتباطيا 10كتعتبر الجباؿ التي تشكؿ 

عادة بظكاىر أخرل متنكعة مثؿ النباتية الطبيعية كأنماط الحياة الحيكانية الفطرية كالمياه الجارية كاليكاء النقي 
كأشعة الشمس الساقطة عمييا كتأثيرىا الصحي المنعش لبعدىا عف مصادر التمكث، فنجد أف الجباؿ في 

المناطؽ المعتدلة أك الباردة تستغؿ في الشتاء لممارسة التزلج عمى الجميد كىي األكثر شيكعا في العالـ، كفي 
الصيؼ تستغؿ مف اجؿ االستجماـ لتكافر اليكاء النقي كاليدكء، كمثاؿ ذلؾ مرتفعات األلب األكركبية كخاصة 

يطاليا كأماكف في أمريكا ككندا أما مرتفعات المناطؽ الحارة فتتميز باعتداؿ درجات 1.في سكيسرا كالنمسا كا 
الحرارة بيا كقد استغمت ىذه الجباؿ لالصطياؼ كما في لبناف كالجزائر كتركيا كجنكب المكسيؾ، بؿ إف 

بعض الحككمات في ىذه المناطؽ تتخذ مف تمؾ المرتفعات مقرات لمراحة مثؿ مدينة الطائؼ في السعكدية 
كمدينة باجك في الفمبيف كنتيجة لزيادة االىتماـ الكبير بالجباؿ كمناطؽ سياحية كجيت الكثير مف الحككمات 
أنظارىا إلى تمؾ األماكف مف خالؿ مد الطرؽ المرصكفة فييا كالتي أدت إلى تغيير مالمح الجبؿ الطبيعية 

 .  كزاد مف التمكث عمييا
 : المياه الجوفية 3.1.2

 يقصد بيا المياه الجكفية التي تستخدـ في السياحة كالينابيع الحارة ك النافكرات كتشكؿ ىذه المياه 
عامال ميما لمجدب السياحي كخاصة إذا كانت الينابيع أك المياه تستخدـ في العالج أك مياه ساخنة كالتي 

 تنتشر في كثي مف المناطؽ الكطف العربي؛
 : الكهوف و المغارات الطبيعية2.1.4

كىي عبارة عف تجاكيؼ في التركيب الصخرم الممتد إما عمى الجركؼ الساحمية، أك تحت مستكل 
سطح األرض كمنيا ما يتككف في الصخكر الجيرية بفعؿ المياه الجارية مككنة كيكؼ بديعة المنظر تنفرد 

                                                           
 .120أمنة أبك حجر، مرجع سابؽ، ص1
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بكجكد ركاسب كمسية، إما أف تككف متدلية مف سقؼ الكيؼ تسمى ىكابط أك قائمة مف األرض لمكيؼ تسمى 
الكاقعة عند المجرل األدنى لنير الكمب في لبناف كالتي تعد مف المزارات " جعينة "صكاعد كمف أمثمتيا مغارة 

في يكغسالفيا كفي شبو جزيرة        " كارست"السياحية اليامة في لبناف، كتكثر ىذه الكيكؼ في إقميـ 
 1.باليكناف" المنكرة"
 : المناخ2.1.5

 لممناخ تأثير مزدكج عمى صناعة السياحة حيث يؤثر مباشرة في أنشطة السياحة كالتركيج بما تكفره 
عف جدب سياحي بيدؼ التمتع بأشعة الشمس أك االستفادة مف نسيـ الجباؿ كاالستمتاع بالبر كالبحر كالتأثير 

بصكرة غير مباشرة كالحد مف النشاط السياحي كخاصة في فصؿ الشتاء في المناطؽ شديدة البركدة أك 
الحرارة، كعميو يمثؿ المناخ مجاؿ استثمارم كبير إذا أحسف استغاللو مف اجؿ تنشيط السياحة، كمف ىنا تبدك 

 2.العالقة كثيقة بيف المناخ كالسياحة
 : الشواطئ والسواحل 6.1.2

تعتبر سياحة الشكاطئ مف األنماط السياحية اليامة كالمنتشرة عمى نطاؽ كاسع لما تقدمو مف متعة 
كراحة كحيكية لمرتدييا كىي تدخؿ ضمف نشاطات الترفيو، كعند القياـ باألنشطة السياحية ال بد مف اختيار 
المكاقع التي يسيؿ الكصكؿ إلييا كالتي تتكفر عمى مساحات أرضية قابمة لمتكسع السياحي كإنشاء الفنادؽ   
ك المنتجعات كالتي تشكؿ عنصر الراحة لمستخدمي السياحة الشاطئية، كتزداد قكة الجدب السياحي لمسكاحؿ 
كمما زادت ظاىرة كثرة التعرجات كتعدد الخمجاف كأشباه الجزر كالتي تشكؿ مكاضع مثالية لممنشأة السياحية 
التي تنشط في مجاؿ الرياضة البحرية، كلقد ساعدت الشكاطئ الرممية الكاسعة كالمشمسة في كؿ مف جزر 
البحر الكاريبي كالبحر المتكسط عمى كجكد حركة سياحية نشطة تستقبؿ أعدادا متباينة مف السياح مفّ أجؿ 

 الراحة كالتمتع بالشكاطئ الرممية كأشعة الشمس كاليكاء؛ 
باإلضافة إلى ما سبؽ تقـك عمى الشكاطئ أنشطة االستجماـ كالراحة خاصة عند كجكد الكثباف الرممية 
التي تميز بعض السكاحؿ البحرية لدا تشيد عمييا الفنادؽ المتباينة األحجاـ كالمستكيات إلى جانب المعسكرات 

كالمخيمات كفي بعض األحياف تمارس بعض الرياضيات في ىذه السكاحؿ كالركمجة كالكرة الشاطئية 
 كالغكلؼ كالتي يستمتع الكثيركف بالتجكاؿ الحر في ربكعيا، أك بممارسة السياحة في خمجانيا؛ 

 

                                                           
 .24نبيؿ زعؿ الحكامدة،  مرجع سابؽ، ص ك مكفؽ عدناف الحميرم1
 .185 ص،2009، الطبعة األكلى، دار الكراؽ، األردف، الجغرافيا والمعالم السياحية بظاظك،  إبراىيـ2
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 : المحميات الطبيعية 7.1.2
المحمية عبارة عف مساحة مف األرض معينة تتميز بالغنى كالثركة الطبيعية، كالنباتية، كالحيكانية أك 

قيمة تاريخية كتككف ليا حدكد طبيعية تحمييا مف مختمؼ األخطار مثؿ الجباؿ كاألنيار كالبحار، كقد برزت 
 ككسيمة متطكرة مف كسائؿ صيانة الكسط الحيكم لمنباتات كالحيكانات مف 1970فكرة المحمية الطبيعية عاـ 

كقد أقر مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة البشرية عاـ " اليكنيسكك"خالؿ برنامج اإلنساف كالبيئة، الذم تتبناه منظمة 
 بضركرة إنشاء شبكة عالمية مف المحميات الطبيعية مما جعؿ مناطؽ المحميات في العالـ تحتؿ 1972
 1. دكلة130 بالمائة مف فضاءات الكرة  األرضية مكزعة عمى 5حكالي 
 :  العوامل البشرية لمجذب السياحي 2.2

إف العكامؿ البشرية المسؤكلة عف قياـ السياحة ليا أشكاؿ متعددة كميا مف كضع اإلنساف، فالحياة 
االجتماعية كالثقافية كاإلرث الحضارم كطباع الشعكب كعاداتيا حيث الفمكمكر كالصناعات اليدكية كالتقميدية 
ذات الطابع المحمي كالطقكس الدينية كمختمؼ ألكاف الفف كألطعمة كنماذج السكف البدكم كالحضرم المتطكر 

عكامؿ ليا تأثير مباشر عمى السياحة، إال أف ىذه العكامؿ جميعيا تفتقر إلى عنصر المنافسة بينيا كبيف 
العكامؿ الطبيعية، فمعظـ السياح يقصدكف المكاقع الطبيعية كالتاريخية في المقاـ األكؿ، كتتمثؿ العكامؿ 

البشرية في التسييالت التي يقيميا اإلنساف سكاء كانت ذات بعد تاريخي أك حديث، كلما كاف االختالؼ في 
أذكاؽ السائحيف أكثر تعقيدا في ىذا الزماف فإف ىذه التسييالت تسعى إلى التطكر المستمر مف أجؿ     

 . جذب السياح
إذا ألقينا النظر عمى اإلنساف قديما الذم كاف يمارس الزراعة كالصيد كتربية الحيكاف كقطع األشجار 

كالبحث عف المعادف كاإلنساف اليـك الذم يسعى إلى إشباع رغباتو في اقتناء اآلثار كالمكحات كالتماثيؿ 
كطكابع البريد كالعمالت النقدية القديمة كغيرىا مف اىتمامات اإلنساف في الكقت الراىف، كمف أىـ العكامؿ 

 2:البشرية لمجذب السياحي ما يمي
 : العوامل التاريخية والحضارية 1.2.2

مف المعركؼ أف ىذه العكامؿ تقاس بمدل حضارة البمد عمى مركر الزمف كبقدر ما يمتمكو مف أثار 
كحضارات كما تبقى منيا مف دكر العبادة كقصكر كمباني تذكارية كالثركات الطبيعية حيث يعتبر ذلؾ 

انعكاسا مباشرا لحضارة ىذا البمد، كتجدب ىذه المناطؽ بآثارىا طبقات كفئات معينة مف السياح ألف المعرفة 

                                                           
 .128السميع، مرجع سابؽ، ص  صبرم عبد1
 . 94،95، ص ص 2008، الطبعة األكلى، دار الكفاء، مصر، عمم االقتصاد السياحي أحمد عبد السميع عالـ، 2
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كالثقافة ىما المحكراف األساسياف في تنقؿ كسفر ىؤالء السياح، حيث يتجو السياح إلى المتاحؼ كالقصكر 
كالمساجد كالمكتبات كيشكؿ ىذا النكع مف السياحة قدرا ضئيال مف السياحة الدكلية إذ يقدر             

 1. فقط%1بحكالي 
 : العوامل االجتماعية والدينية 2.2.2

تتضمف أنماط كأساليب الحياة كالتنظيمات االجتماعية التي يتبعيا فئات القبائؿ كالشعكب في 
مجتمعاتيـ حيث ىناؾ اختالؼ كبير في العادات كالتقاليد كالطرؽ كالنظـ التي يحياىا ىؤالء الشعكب كىنا 

نرل إف ىذه االختالفات كىذه األنماط تمثؿ مقكمات جدب األفراد كشعكب أخرل كمف ىنا يبدأ التحرؾ لمعرفة 
األنماط كدراستيا كتعتبر ىذه المقكمات كؿ ما يمتمكو البمد مف مناطؽ مميزة، فريدة خاصة بالمنطقة 
كاألضرحة كاألماكف المقدسة كأماكف االحتفاالت الدينية كؿ ىذا يعتبر عنصر جدب لفئات معينة مف 

 2.الشعكب
 : عوامل أخرى لمجذب السياحي 3.2

باإلضافة إلى العكامؿ الطبيعية كالعكامؿ البشرية لمجدب السياحي كىي اإلمكانات الخاصة بكؿ منطقة 
مكانات أخرل يمكف تمخيصيا في النقاط التالية  3:سياحية ىناؾ عكامؿ أخرل كا 

 : المنشآت السياحية 1.3.2
لقد ظيرت المنشآت السياحية التي تستغؿ رأس ماليا في سبيؿ تحقيؽ الراحة كتقديـ تسييالت سياحية 

لخدمة السياح، مستفيدة بذلؾ مف تكفر اإلمكانيات السياحية أك العكامؿ الجدب داخؿ الدكلة التي تغرم 
السياح األجانب عمى زيارتيا كاإلقامة فييا أطكؿ مدة ممكنة مف ناحية كمف ناحية أخرل تشجع المكاطنيف 

عمى االىتماـ بالسياحة الداخمية كالتعرؼ عمى المناطؽ الجميمة التي تزخر بيا البالد كيمكف ذكر أىـ 
 : المنشآت السياحية فيما يمي

 الفنادق : 
باإلضافة إلى خدمة اإلطعاـ  (خدمة أساسية)الفندؽ ىك مؤسسة تقدـ خدمة اإلقامة بالدرجة األكلى 

 ؛ (خدمات تكميمية)كالخدمات التي يحتاج إلييا النزيؿ لقاء أجر معيف 

                                                           
 .26مرجع سابؽ، ص نبيؿ زعؿ الحكامدة،  كمكفؽ عدناف الحميرم1
 .95مرجع سابؽ، ص  عالـ،عبد السميعأحمد 2
 مكممة لنيؿ شيادة الماستر في عمـك مذكرة، تأثير عوامل الجذب السياحي عمى سموك السائحفاطمة الزىراء شريط،  كالياـ بكحناش3

 .23، 21 ص، 2014-2013التسيير، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، جامعة جيجؿ، الجزائر، 
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ظيرت الفنادؽ الصغيرة قديما ككاف معظميا في شكؿ مساكف خاصة ككاف أصحابيا يكفركف الغرؼ 
 272-232)" أسككا"لممسافريف كيقدمكف كجبات بسيطة لمزبائف، كقد أنشأ بيكت الراحة ألكؿ مرة اإلمبراطكر 

كفي القرف السابع عشر ميالدم شيد الكثير مف النزؿ في بريطانيا كفي الدكؿ األكركبية األخرل  (قبؿ الميالد
القريبة مف الطرؽ التي كانت تمر عمييا عربات السفر التي تجرىا الخيكؿ حيث كاف المسافركف ينالكف قسط 

مف الراحة كيتناكلكف الطعاـ في النزؿ، كقد تحسنت نكعية نكعية النزؿ خالؿ القرف الثامف عشر ميالدم 
خاصة في أكركبا حينما بدأت أعداد كبيرة مف الناس في السفر طمبا لمنزىة، كقد أدل اختراع السكؾ الحديدية 
في القرف التاسع عشر ميالدم إلى بناء فنادؽ أضخـ مف ذم قبؿ، تقع بالقرب مف محطات السكؾ الحديدية 

كالمدف الرئيسية كىذا كاف لو دكر كبير في بناء الفنادؽ كالمنتجعات كالفنادؽ األصغر حجما أك بيكت 
الضيافة إلى جانب البحر أك البحيرات كالجباؿ، كفي نياية القرف التاسع عشر اشتيرت مدف كبرل كمندف 

بمندف كالذم أفتتح عاـ " سافكم"كباريس بالفنادؽ الضخمة حيث تقدـ خدمات التسمية لمنزالء األثرياء كفندؽ 
  ككانت بو إضاءة كيربائية في كؿ غرفو؛ 1889

أما الفنادؽ اليكـ فيي مجيزة بمصاعد كيربائية كدكرات مياه خاصة كنجد تكفر الغرؼ عمى كؿ مف 
خدمات الياتؼ ك التمفاز، كخالؿ منتصؼ القرف العشريف ظيرت في المدف كخاصة في الكاليات المتحدة 

األمريكية أعداد كفيرة مف الفنادؽ كاف يممكيا فرد كاحد أك تممكيا شركة ما، ككانت ىذه الفنادؽ تشكؿ سمسمة 
فنادؽ بإمكانيا أف تعمؿ بشكؿ أكثر فعالية كبنفقات أقؿ مف معظـ الفنادؽ المستقمة كتعمؿ جميع فنادؽ 

السمسمة الكاحدة بنفس الطريقة كتحمؿ نفس االسـ، كتصنؼ الفنادؽ تبعا لمتسييالت كالخدمات التي تقدميا؛ 
فالفنادؽ ىي مؤسسات تقدـ خدمات لمنزالء كتكفير ظركؼ الراحة كاإليكاء كتكفر كثير مف الفنادؽ قاعات 

لالجتماعات كتضـ البعض منيا محالت تجارية ككسائؿ لمتسمية، كتتراكح أحجاـ الفنادؽ بيف مباني ضخمة 
 غرؼ كال تقدـ الفنادؽ الصغرل نفس 10 حجرة  ك فنادؽ صغيرة تحتكم عمى أقؿ مف 3000تضـ أكثر مف 

 : الخدمات التي تقدميا الفنادؽ الكبرل، كىناؾ ثالثة أنكاع مف الفنادؽ ىي
 الفنادق التجارية : 

تقع معظـ الفنادؽ التجارية بالقرب مف المطارات أك بالقرب مف كسط المدف، كتقدـ ىذه الفنادؽ 
خدماتيا أساسا لرجاؿ األعماؿ الرحالة كليؤالء الذيف يقكمكف برحالت قصيرة، كتتسـ الكثير مف ىذه الفنادؽ 
بمحيط فخـ كبمجاؿ خدمات كاسع، كيممؾ الزبائف الخيار في معظـ الفنادؽ التجارية بيف المطاعـ كالمقاىي 

ذات السعر الرخيص كقاعات الطعاـ الفخمة، أما المحالت التجارية في الفنادؽ الفخمة التجارية فتضـ 
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محالت المالبس كاليدايا كصالكنات الحالقة كالتجميؿ كتحتكم ىذه الفنادؽ عمى حمامات كمسابح ككؿ أنكاع 
 .الرفاىية خاصة إذا كاف الفندؽ مصنؼ ذك خمس نجكـ

 فنادق المنتجعات : 
 كىي تقدـ كسائؿ الراحة كالسكف كالطعاـ كالشراب لمسياح كالذيف يتمتعكف بإجازاتيـ، كما يتكفر بعض 

ىذه الفنادؽ عمى مالعب غكلؼ كقاعات لمتزلج كمسابح، كيبقى النزالء في مدة تتراكح بيف عدة أياـ كعدة 
أسابيع كيقع معظـ فنادؽ المنتجعات بالقرب مف البحيرات كالجباؿ كالبحار، كيبقى العمؿ في فنادؽ 

المنتجعات مكسمي ففي فصؿ الشتاء يسافر الكثير إلى منتجعات الجباؿ لممارسة التزلج، كفي الصيؼ 
يتجيكف إلى منتجعات البحار لالستمتاع بالشكاطئ، كتقدـ فنادؽ المنتجعات كذلؾ بعض النشاطات لزبائنيا 

بداخؿ الفندؽ كتتمثؿ في األنشطة الرياضية كالحمامات كالمسابح الداخمية كساحات التنس كبعضيا يقدـ 
 . بعض العركض المكسيقية كالعركض الراقصة كأخرل لمتسمية

 الفنادق السكنية: 
 كىي تكفر غرفة أك أكثر إلى الزبائف لفترات طكيمة مف الزمف كتشبو ىذه الفنادؽ مباني الشقؽ إال أنيا 

 تكفر أيضا خدمات الطعاـ كالغسيؿ كالكي؛
 فنادق المطارات : 

تفتح بالقرب مف المطارات أك داخميا كالغرض مف إنشاءىا ىك إيكاء المسافريف بالمطارات كمسافرم 
الشركات السياحية الذيف يضطركف لإلقامة فييا ألسباب معينة كبعض المسافريف يفضمكنيا مف أجؿ إقامتيـ 
 . القصيرة كلككنيا أقرب مف إلى المطار حتى ال يتحممكف تكاليؼ التنقؿ مف الفنادؽ داخؿ المدف إلى المطار

 المرشدين السياحيين: 
المرشد السياحي ىك ذلؾ الشخص الذم يقكـ بمرافقة السياح إلى أماكف الزيارة كتقديـ ليـ الخدمات 

التي يحتاجكنيا كتزكدىـ بمختمؼ المعمكمات التي يرغبكف بمعرفتيا كبذبؾ فالمرشد السياحي لو دكر كبير في 
نجاح الجكلة السياحية، كالبد أف تتكفر فيو بعض الصفات حتى يككف قادرا عمى القياـ بكاجبو عمى أكمؿ كجو 

 1:كنذكر منيا
  أف يككف ذك أخالؽ حسنة كيجيد التعامؿ بميكنة كلباقة؛ 
  يتكفر عمى المعمكمات الكافية عف المقصد السياحي حتى تككف لو المقدرة عمى اإلجابة عمى تساؤالت

 السائحيف؛
                                                           

 . 18، ص2001، الطبعة األكلى، دار البركة، األردف،  المنشات السياحيةإدارةمركاف أبك رحمة كأخركف، 1
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 أف يككف مضيافا دك رفقة ممتعة كركح مرحة؛ 
 أف يككف اجتماعي كمنفتح كيبادر بإثارة النقاشات كيشجع اآلخريف عمى القياـ بذلؾ؛ 
 أف يتقف المغات األجنبية حتى يستطيع التعامؿ مع مختمؼ السياح الكافديف مف مختمؼ الجنسيات 
 أف تككف لو ردة فعؿ سريعة اتجاه المشاكؿ التي تحصؿ أثناء الجكلة السياحية . 
  (مكاتب السياحة واألسفار)المكاتب السياحية : 

ىي شركات أك مؤسسات تجارية تنظـ كتبيع لمسكاف المحمييف كغير المحمييف بضاعتيا الخاصة 
كالمتمثمة في رحالت فردية أك جماعية كالخدمات المرتبطة بيا فيي عبارة عف كسيط بيف السائح  (خدماتيا)

كالمنتج السياحي لقاء الحصكؿ عمى عمكلة، كىي بمؾ تقـك بتكفير المعمكمات كمساعدة السياح مف خالؿ 
تنظيميا لعممية السفر ىذا مف جية كعمؿ دعاية لألماكف السياحية مف جية أخرل، فقد أصبح السياح في 

مختمؼ جيات العالـ يبحثكف عف المساعدة مف قبؿ ىذه المكاتب المتخصصة كاالستفادة مف الخدمات التي 
 1:تقدميا كمف بيف ىذه الخدمات نذكر

  بيع تذاكر السفر بكؿ أنكاعيا، صرفيا أك تبديميا كالتكسط لذل شركات النقؿ لتكفير التذاكر لمسياح
 المسافريف بأسعار منخفضة؛ 

 تنظيـ رحالت سياحية فردية أك جماعية داخؿ البمد أك خارج البمد؛ 
 القياـ بإجراءات الحجز في الفنادؽ؛ 
 الحصكؿ عمى تذاكر مختمؼ الميرجانات كالتظاىرات السياحية المختمفة؛ 
 تأميف السياح ك أمتعتيـ لدل شركات التأميف كفؽ القانكف . 
 النقل والمواصالت : 

يرتبط التطكر السياحي ارتباطا كثيقا بالتقدـ التكنكلكجي لكسائؿ المكاصالت كال تصبح المكاقع أكثر 
جاذبية لمسياح طالما ال تتكفر عمى إمكانات لمكصكؿ إلييا، كبصرؼ النظر عما تقدـ مف تسييالت فقد ارتبط 
تطكر النقؿ بالسكؾ الحديدية إلى زيادة في السياحة الداخمية كتعد السكؾ الحديدية المساىـ الفعاؿ في خمؽ 

األماكف السياحية في بداية القرف السابع عشر حيث ساىمت في تحسيف أداء المكاصالت التي تشجع السياح 
 1870بالرككب فييا كخاصة أف الدكؿ عمدت عمى تحسينيا باستمرار ففي الكاليات المتحدة األمريكية عاـ 

يسر عناء الرحالت الطكيمة كاستمر عصر السكؾ " بكلماف"صمـ قطار مف الدرجة األكلى عمى يد األمريكي 
الحديدية حتى بداية الثالثينات مف القرف العشريف منافسا لكؿ كسائؿ المكاصالت األخرل بعدىا بدأ السفر بيا 

                                                           
 . 43، ص2002األردف، دار صفاء لمنشر، ، الطبعة األكلى،  المنشات السياحيةإدارة خالد عكاد، ، إبراىيـ أسيا محمد إماـ األنصارم1
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يعاني تدىكر سريع كما أصبح غير اقتصادم كيعكد ذلؾ إلى المنافسة الشديدة مف قبؿ السيارات كالطائرات 
 . كقد ساعد ذلؾ ارتفاع الدخؿ لدل األفراد

كيعد التقدـ في صناعة السيارات في مطمع القرف العشريف ثكرة في حركة السياحة كاالستجماـ 
كبكاسطتيا أصبحت السياحة مرنة كاألماكف المزارة أكثر ارتيادا مف قبؿ األفراد، كما قدمت المركنة في اختيار 
األماكف كطكؿ فترة الزيارة كما ساعدت عمى الحركة السريعة كاالقتصاد في الكقت حتى أصبحت أكثر شعبية 
كمكنت األشخاص مف السفر بعيدا في حرية كاممة كشجعت عمى قضاء اإلجازات القصيرة كعطالت نياية 

كإلنشاء سياحة تعتمد عمى النقؿ البرم كخاصة . األسبكع مما أدل بالبعض إلى تسمية السيارة بأداة االستجماـ
 1:السيارات منيا يتطمب مف الدكلة تطكير المراكز السياحية كما يمي

  كجكد شبكة آمنة ككاسعة مف الطرؽ التي تربط بيف المناطؽ السياحية؛ 
 كجكد شبكة طرؽ ثانكية لتسييؿ عممية الربط بيف الطرؽ الرئيسية؛ 
  أف يشما نظاـ الطرؽ كؿ أرجاء الدكلة لكي يشجع السائح عمى الحركة؛ 

 أما النقؿ الجكم فمع بداية استخداـ الطيراف في أعقاب الحرب العالمية الثانية أصبح مف الممكف االنتقاؿ 
لمسافات طكيمة في سرعة كسيكلة كما أمكف بكاسطتيا قضاء اإلجازات القصيرة في األماكف البعيدة ذات 

الجذب السياحي الفريد مثؿ ايسالندا ك برمكدا التي تبعد أالؼ األمياؿ عف ساحؿ أمريكا الشمالية كغيرىا مف 
األماكف التي يقصدىا السياح بالطائرات، كقد زاد استخداـ الطائرات حيث أصبح ىناؾ طيراف خاص باألثرياء 

ككستداؿ " كىناؾ عديد األمثمة التي تبرىف دكر الطيراف في زيادة التدفؽ السياحي لممكاقع السياحية مثؿ ساحؿ
عمى الساحؿ الجنكبي مف ايطاليا يتمتع بمناخ ممتاز عمى مدار السنة كأصبح مشيكرا بعد استخداـ " سكؿ

 عندما أقيـ بيا مطار 1971الطيراف ككذلؾ حزر السيشؿ في المحيط اليندم لـ تعرؼ السياحة إال عاـ 
إلى إنشاء خدمات الطيراف " فيجي"أخرجيا عف عزلتيا كبدأت  تستقبؿ السياح كتعد التنمية السياحية في جزر

بيا حتى أنيا استعانت بالطيراف االندكنيسي لكثرة الزائريف عمييا كعدـ قدرة طائراتيا عمى استيعاب       
 السياح الكافديف؛ 

أما فيما يخص النقؿ البحرم تقؿ أىميتو عف باقي الكسائؿ السالؼ ذكرىا نظرا لمشركط التي يجب 
تكفرىا لالستفادة منو كالذم يعد األكثر استيالكا لمكقت كاألكثر تأثرا بعكامؿ الطقس كاف كاف األقؿ تكمفة كىذا 

النقؿ البحرم النظامي كبكاخر السياح كبكاخر النزىة، عمى العمـك : النقؿ لو تشعباتو ككسائمو المتعددة منيا
أصبح ىذا النكع مف النقؿ كنتيجة لتطكر الكسائؿ األخرل يشكؿ جزءا مف الرحمة السياحية كليس الكسيمة 
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األساسية كالالفت لمنظر أف التطكر السريع في كسائؿ النقؿ كالمكاصالت ال يشمؿ كحدات التنقؿ بؿ الكصكؿ 
 .إلى الكفاءة في كحدات التنقؿ كتطكيرىا

 البنى التحتية: 
يطمؽ البعض عمييا اسـ البنية التحتية كىناؾ مف يسمييا بالبني األساسية أك اليياكؿ القاعدية، كالشائع 
كالمعركؼ لتسميتيا ىك تركيبة متبادلة بيف مفردات المعايير، كفي االقتصاديات التقميدية يكتفي التعريؼ 

المختصر لمبنية التحتية باعتبارىا أنيا ىي النظـ األساسية المادية لبمد ما أك لسكاف مجتمع ما كيشمؿ الطرؽ 
كالمرافؽ كمياه الصرؼ الصحي كالمنشآت التي تمد االقتصاد بالقدرة عمى اإلنتاج في مقابؿ ىذا التعريؼ 

سي رانجا "ىناؾ تعريفات أخرل أكثر تفصيال مثؿ ذلؾ الذم يتبناه رئيس الييئة الكطنية اليندية لإلحصاء 
الذم يعتبر البنى التحتية عمى أنيا خطكط السكؾ الحديدية كالطرؽ كالمطارات كالجسكر كالتمديدات " راجاف 

الكيربائية كخطكط الياتؼ كأنابيب الصرؼ الصحي كالرم كالمكانئ، كتذىب إحدل التعريفات في إحدل 
 كالمعنكنة تحت اسـ     2007 ديسمبر 24منتدل الرياض االقتصادم المنعقد في ""األكراؽ المقدمة إلى 

الخدمات التي ثمؿ العمكد الفقرم ك األساسي :"إلى اعتبار البنية التحتية بأنيا" نحك تنمية اقتصادية مستدامة"
مف التجييزات يتـ تشييدىا لكي تمبي االحتياجات الحضرية كالرفاىية لممكاطنيف كتساند االقتصاد الكطني 

 .""كتمعب دكر الرابط الذم يربط المجتمعات المتالحمة
لكف مع تطكر المجتمعات البشرية كتنامي دكر تقنية المعمكمات كاالتصاالت في االقتصاد الكطني 

كاستخداـ المكاطف العادم ليا كلمخدمات التي تقدميا، برزت ضركرة تفرد البنية التحتية الخاصة بتمؾ التقنية 
بتعريؼ خاص بيا كبالخدمات المنبثقة عنيا فيناؾ مف يرل بأف البنية التحتية ذات العالقة بتقنية المعمكمات 
كاالتصاالت عمى أنيا األجيزة كالمعدات المستخدمة لمربط بيف أجيزة الكمبيكتر كبيف الكمبيكتر كمستخدميو 

كيشمؿ البنية التحتية كسائؿ اإلعالـ بما في ذلؾ خطكط الياتؼ كخطك التمفاز كاألقمار الصناعية كاليكائيات 
كغيرىا مف األجيزة التي تتحكـ في مسارات اإلرساؿ كتشمؿ البنية التحتية، أيضا البرامج التي يستخدميا 

لتكليد الخدمات المرتبطة بيا كذلؾ بالعالقة التقنية التي تصاحبيا، كتذىب تعريفات أخرل أكثر تفصيال كي 
تضيؼ إلى كؿ ذلؾ البرمجيات العامة كخدمات التطكير كالصيانة المرتبطة بيا، كخطكط التشبيؾ التي ترتبط 
بيف تمؾ البرمجيات كىي طبقة أخرل تضاؼ إلى نظاـ التشبيؾ األساسي كما تزاؿ تسكد النظرة التي تعتبر 

 1.أف تشييد تمؾ البنية التحتية ىك مف مسؤكليات الدكلة
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 1:تشمؿ ما يمي:  معايير اختيار مناطق الجذب السياحي 4.2
 لتحميؿ المكقع يشترط تكفير كسائؿ النقؿ التي تؤدم إلى ىذه المناطؽ منيا البحرية كالبرية :النقل 

 كالجكية، شريطة أف تككف تكمفة النقؿ في المنطقة أقؿ مف اإلقامة فييا، كذلؾ لتشجيع السياح لمذىاب إلييا؛ 
 تختمؼ التكاليؼ مف إقميـ إلى آخر، حيث تشكؿ نسبة كبيرة مف إجمالي تكاليؼ :االستخدامات والتكاليف 

تطكير مناطؽ الجذب السياحي باعتبارىا جد مكمفة، كما ىك مكجكد في سكيسرا حيث تكمؼ األراضي الجبمية 
 بالمائة مف التكاليؼ اإلجمالية لممشاريع السياحية، فاألثرياء مف السياح يميمكف 75كمناطؽ التزحمؽ ما نسبتو 

لمتمتع بالمناطؽ السياحية ذات التكاليؼ العالية، ليس عمى أساس المباني كالتسييالت المكجكدة في المنطقة 
 بؿ لطبيعة األرض مف حيث المساحة كاليدكء؛ 

 تعد السالمة كاألمف شرطاف أساسياف لنجاح منطقة الجدب السياحي، إذ تمنح السائح :السالم واألمن 
شيئا مف االطمئناف، كيعتبر المناخ السياسي معيارا لمجاذبية السياحية، كيشمؿ مجمكعة مف المنتجات 

كالخدمات السياحية المقدمة لمسائح، التي تقـك بتأميف االستقباؿ في مقر اإلقامة في جك مف األماف، ففي 
 إيراف مثال تكجد شرطة خاصة لحماية المسافريف األجانب خاصة في طيراف كالناطؽ المجاكرة لممطارات؛ 

 كىـ المطمكبكف ألغراض صيانة المعدات كالمباني كالتسييالت المادية، كتكفير الطعاـ :الموردون 
كالشراب، كالخدمات المساندة، فعند اقترابيا مف مناطؽ الجذب السياحي كمف المراكز التجارية كالسكانية، ال 
تككف المشاكؿ كثيرة، لكف كمما ابتعدنا عف ىذه النكاحي إلى المناطؽ النائية، صعب تكفير القكل العاممة 

إلرادتيا، ىذا ما يتطمب تشييد مناطؽ خاصة لمعامميف كتحفيز المكردكف عمى المجيء إلييا، فمف الضركرم 
 االستثمار فييا لتكفير مقكمات لمجذب السياحي مف خدمات كتسييالت؛ 

 إف ميمة تكفير األمكاؿ الالزمة لمناطؽ الجذب أكثر صعكبة مف عممية التطكير :العامل المالي 
السياحي، فالمنشات السياحية الكبيرة تستخدـ رؤكس األمكاؿ لتمكيؿ المشاريع السياحية، كتخصيص جزءا 
منيا لمتطكير السياحي، فقد ال تتكفر ىذه المنشات عمى األمكاؿ الكافية في استثمارىا، مما يدفع لالقتراض 

 .مف البنؾ، كتعتبر النسب المالية مف األساليب الفعالة لمرقابة عمى عممية تطكير مناطؽ الجذب
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 خالصة الفصل

إف المقكمات السياحية ىي كؿ المكارد كاإلمكانات السياحية سكاء كانت الطبيعية، الثقافية، التاريخية، 
الحضارية كالبشرية التي يمتمكيا بمد أك إقميـ ما يقـك باستغالليا بطريقة مثمى لجمب أكبر عدد مف السياح، 
كلمحفاظ عمييا كجب استغالليا بشكؿ عقالني ما يضمف استمرارية نشاطيا كالمكاسب المحققة منيا،كحتى 

نضمف االستمرارية كجب تطبيؽ مفيـك االستدامة، كما أف المقكمات السياحية تتأثر بعكامؿ متعددة كليا مزيج 
 .تسكيقي خاص بيا كمعايير مف أجؿ اختيارىا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . تقديم مديرية السياحة والصناعات التقليدية لوالية جيجل :المبحث األول

 .دراسة عوامل الجذب السياحي في والية جيجل: المبحث الثاني
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 تمهيد
تعد كالية جيجؿ كالية ساحمية تمتاز بمناظرىا الطبيعية الخالبة كشريطيا الساحمي الذم يتميز برماؿ 
ذىبية تتخممو خمجاف كشكاطئ صخرية، كيضـ الشريط الساحمي مجمكعة مف الجزر المتفاكتة الحجـ، دكف أف 
ننسى المقكمات التاريخية كالحضارية التي تميز الكالية عف غيرىا، إضافة إلى العادات كالتقاليد كالمكركثات 
الثقافية المتكارثة نتيجة تعاقب الحضارات المختمفة، كتتكفر الكالية عمى ىياكؿ كمنشآت قاعدية تساعد في 

 . عممية التنمية السياحية
كعميو سنحاكؿ مف خالؿ ىذا الفصؿ التعرؼ عمى كالية جيجؿ كما تزخر بو مف إمكانات سياحية 

سكاء طبيعية كانت أك ثقافية ككذا اليياكؿ كالمنشآت القاعدية، كما سنتطرؽ إلى نشأة كتطكر مديرية السياحة 
كالصناعات التقميدية لكالية جيجؿ كالمياـ كاألدكار التي تقـك بيا، لنقؼ عمى أىـ المعكقات التي تكاجو 

 .الحد مف تمؾ المعيقات السياحة بالكالية كصكال إلى بعض الحمكؿ لمتقميؿ أك
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  تقديم مديرية السياحة والصناعات التقميدية لوالية جيجل:المبحث األول
تعتبر كالية جيجؿ مف الكاليات السياحية في الجزائر كذلؾ لما تممكو مف مقكمات طبيعية، حضارية، 

، ك تزخر الكالية بإمكانات تؤىميا  كىي في تطكر مستمربامتيازبمة سياحية ؽثقافية، كغيرىا، كالتي جعمتيا 
 .ألف تصبح منطقة تكسع سياحي

 نبذة تاريخية عن والية جيجل 1.1
، تحتؿ مكقعا استراتيجيا ىاما في الشماؿ الشرقي لمجزائر، كتتربع عمى 18م الكالية رقـقكالية جيجؿ 

 كمـ، يحدىا مف 120كمـ تطؿ عمى البحر األبيض المتكسط بشريط  ساحمي طكلو 2.398.63مساحة قدرىا
 كقد قسمت ،الشماؿ البحر األبيض المتكسط كمف الشرؽ كالية سكيكدة كغربا كالية بجاية كجنكبا كالية ميمة

. ـ1984 فيفرم04 المؤرخ في 09- 84 دائرة بمكجب قانكف11 بمدية ك 28داريا إلى إكالية جيجؿ 
ية بعدة مراحؿ ال كمرت الكالفينيقييفتأسست مدينة جيجؿ في حكالي القرف الرابع قبؿ الميالد مف طرؼ 
كيرجع "  IGILGILI" ايجيمجيمي" في تاريخيا كتعاقبت عمييا عدة حضارات، كينحدر اسـ المدينة مف لفظ 

 إلى الحضارة الفينيقية ، حيث أشاركا إلى كجكد شبو جزيرة عمى الساحؿ الشمالي الشرقي لمجزائر االسـىذا 
إلى جيجمي في األخير إلى جيجؿ ، كقد تعاقبت عمييا عدة حضارات " ايجيمجيمي " كتطكر الكممة مف 
:  نذكرىا باختصار

أعيد بناء مدينة جيجؿ كفؽ التخطيط الركماني كقد أشارت مصادر تاريخية أف سكانيا كانكا : الرومانية فترةال
 .مف قدماء محاربيف الركماف

 في القرف الخامس ميالدم كانت مدينة جيجؿ قد أصابيا مف الخراب ما أصاب :فترة الوندال والبرابرة
اإلمبراطكرية الركمانية كأصبحت دائرة إجيمجيمي مستعمرة لمكنداؿ الذيف قضكا عمى االزدىار الذم عرفتو 

 .المدينة خالؿ العيد الركماني
بعد ىذه الفترة جاء االحتالؿ البيزنطي ثـ عصر الفتكحات اإلسالمية مطمع القرف السابع ميالدم كنظرا 
سبانيا كجعمكا  لما تمتاز بو المدينة مف مكقع استراتيجي فإف الفاتحيف تحممكا  مشقة عبكر المغرب العربي كا 

مف جيجؿ مركزا عربيا تابعا لمقيركاف، كفي بداية القراف العاشر انظـ أىالي قبيمة كتامة الكبرل بالمنطقة 
الجنكبية لمدينة جيجؿ إلى الفاطمييف كتحالفكا معيـ لمقضاء عمى الحكـ القيركاني، كبعد رحيؿ الفاطمييف 

كقعت مدينة جيجؿ تحت سيطرة الحماديف كثـ الميديف كظمت طمعا لعدة دكؿ حاكلت غزكىا كاستعمارىا عدة 
مرات إلى أف استنجد سكاف الكالية باألخكيف عركج ك خير الذيف بربركس  لتصبح أكؿ مدينة يدخميا األتراؾ 
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ثـ بعدىا جاء اإلستعمار الفرنسي لمدينة جيجؿ 1.كينطمؽ منيا لتحرير بجاية كالجزائر مف الييمنة اإلسبانية
كقد تجمت مقاكمة األىالي ليذا المستعمر باليجمات المنظمة كقمعيا لقكات االحتالؿ كعمى غرار باقي كاليات 
الكطف فإف كالية جيجؿ ساىمت برجاليا في الحركة الكطنية في حزب التحرير، كتجدر اإلشارة إلى أف سكاف 
الكالية ينحدر أصميـ مف األمازيغ البربر الذم نسبيـ ابف خمدكف لقبيمة كتامة البربرية،أما فيما يخص الميجة 

المحمية لمكالية فيي خميط جميع  الميجات فنجد حرؼ القاؼ يتحكؿ إلى الكاؼ كىي تسمى الكفكفة كىي 
ككذلؾ يبدأ " لي " كىي تعني ممكي أك  " ذم " مشيكرة عند سكاف األندلس كالمغرب األقصى كنجد كممة 

السكاف األسماء بإضافة الحاء عمى االسـ كىي تعتبر كأداة لمتعريؼ، كليجة سكاف جيجؿ مزيج بيف 
 .الفصحى كاألمازيغ كبعض المغات األجنبية

  التعريف بمديرية السياحة والصناعات التقميدية2.1
تعتبر مديرية السياحة مف المصالح الخارجية لكزارة السياحة حيث تقـك بالمياـ المككمة إلييا كالمتمثمة 

 .في تنفيذ إستراتيجية القطاع، كذلؾ عف طريؽ المراقبة كالتكجيو
مديرية السياحة لكالية جيجؿ ىي ىيئة إدارية تابعة لكزارة السياحة يقع مقرىا في الكمـ الثالث لكالية 

لقد نشأت مديرية السياحة لكالية جيجؿ . جيجؿ تسير عمى تنمية القطاع السياحي كمتابعة عممية االستثمار
مديرية الثقافة " ككانت عبارة عف مديرية مستقمة قائمة بذاتيا، ثـ تغيرت كأصبحت تحت اسـ 1975سنة 

 .1982حتى سنة " كالسياحة كالشبيبة كالرياضة 
 برز قسـ 1986كبعد سنتيف أم سنة " مديرية الثقافة كالسياحة "  أصبحت تسمى 1984كفي سنة 

" مديرية الصناعة كالبريد كالمكاصالت" كانضمت مديرية السياحة إلى " األقساـ"إدارم جديد كظير ما يسمى 
 " .تنمية األعماؿ اإلنتاجية كالخدمات " يسمى بقسـ  كأصبح ما

" نظاـ المديريات "  تـ الرجكع إلى النظاـ الذم كاف سائدا في السبعينات أم 1991كفي سنة 
 ".لمديرية الصناعة كالمناجـ" كأصبحت السياحة تابعة 

مديرية السياحة "  أصبحت تعتبر نقطة تحكؿ بارزة في المجاؿ السياحي كسميت 1995كبعد سنة 
 في 05/216، بعدىا عادؿ المرسـك التنفيذم رقـ 95/260كفقا لممرسـك التنفيذم رقـ " كالصناعات التقميدية

 .2005 يكنيك سنة 11ىػ المكافؽ لػ 1426 جمادل األكلى عاـ 4
حيث يتضمف ىذا المرسـك إنشاء مديرية السياحة لككنيا منفصمة عف الصناعات التقميدية ألف ىذه 

 .األخيرة تحكلت إلى المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كالصناعة التقميدية
                                                           

 .2 مكنكغرافيا السياحة ، مديرية السياحة لكالية جيجؿ، ص1
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 المتضمف إنشاء المصالح 2010 أكتكبر 10 المؤرخ في 257-10كبعد صدكر المرسـك التنفيذم رقـ
بعدما انفصمت عف مديرية المؤسسات " لمديرية السياحة ' الخارجية لكزارة السياحة كالصناعة التقميدية تابعة 

 .الصغيرة كالمتكسطة
  مهام مديرية السياحة لمنهوض بقطاع السياحة في والية جيجل3.1

كغيرىا مف الييئات الحككمية تقكـ مديرية السياحة بتنفيذ البرامج المككمة إلييا مف الكزارة كفؽ برنامج 
 1:يمي سنكم كذلؾ عف طريؽ ما

 السير عمى تمبية حاجيات المكاطنيف كطمكحاتيـ في مجاؿ السياحة كاالستجماـ كالتسمية؛ 
   إدماج النشاطات السياحية ضمف أدكات اإلقميـ كالعمراف كتثميف مناطؽ كمكاقع التكسع السياحي؛ 
 المساىمة في تحسيف الخدمات السياحية السيما تمؾ التي ليا صمة بالنظافة كحماية الصحة كاألمف؛ 
  عداد جمع المعمكمات كالمعطيات اإلحصائية حكؿ النشاطات السياحية كالمحمية كتحميميا كتكزيعيا كا 

 بطاقات ككثائؽ تتعمؽ بالقدرات السياحية؛
 تكجيو المشاريع االستثمارية لمسياحة كمتابعتيا باالتصاؿ مع الييئات  المعنية؛ 
 ضماف رقابة األحكاـ التشريعية كالتنظيمية التي تحكـ النشاطات السياحية كالحمكية كاحتراميا؛ 
 ضماف ميزانية التجييز كالتسيير؛ 
 المبادرة بكؿ تدبير مف شأنو إنشاء محيط مالئـ لمتنمية النشاطات السياحية المحمية كتسكيقيا؛ 
  متابعة تطابؽ النشاطات السياحية، مقاييس السير كقكاعد ممارسة النشاطات كالميف السياحية؛ 
 دعـ كتنمية نشاط المتعامميف كالييئات كالجمعيات المتداخمة في السياحة؛ 
  إعداد مخطط عمؿ سنكم يتعمؽ بالنشاطات السياحية؛ 
  تشجيع بركز عركض سياحية متنكعة كذات نكعية ؛ 
 تنفيذ برامج كتدابير ترقية كتطكير النشاطات السياحية  كتقكيـ نتائجو؛ 
  المساىمة في تحسيف الخدمات السياحية السيما تمؾ التي تتعمؽ بالنظافة كحماية الصحة كاألمف المرتبطة

 باألنشطة السياحية؛
 إعداد مخطط سنكم كمتعدد السنكات يتعمؽ بتطكير نشاطات الصناعة التقميدية؛ 
 المساىمة في حماية تراث الصناعة التقميدية كالمحافظة عميو كرد االعتبار لو؛ 
 المشاركة في متابعة  تنفيذ عمميات الدعـ بعنكاف الصندكؽ الكطني لترقية نشاطات الصناعة التقميدية؛ 

                                                           
.  كثائؽ داخمية لمديرية السياحة لكالية جيجؿ1
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 المشاركة في جيكد إدماج نشاطات الصناعة التقميدية في المنظكمة االقتصادية المحمية؛ 
 جمع المعمكمات كالمعطيات اإلحصائية في مجاؿ الصناعة التقميدية كضماف تكزيعيا؛ 
  ضماف تنفيذ ميزانية التجييز كالتسيير المسجمة بعنكاف الصناعة التقميدية؛ 
 إعداد الحصيمة الثالثية كالسنكية لنشاط الصناعة التقميدية؛ 
 تأطير التظاىرات  االقتصادية مف اجؿ ترقية الصناعة التقميدية كالحرؼ كتنشيطيا؛ 
 تدعيـ أعماؿ المنظمات كالجمعيات كالفضاءات الكسيطة الناشطة في ميداف الصناعة التقميدية كتنشيطيا. 

   دراسة الهيكل التنظيمي لمديرية السياحة 4.1
تحتكم مديرية السياحة في ىيكميا التنظيمي عمى عدة أقساـ كفركع لكؿ منيا دكر خاص بو كتتكامؿ 

 1:فأعماليا  متكاممة فيما بينيا كىذا لتحقيؽ األىداؼ المسطرة كالشكؿ أسفمو يكضح ىذه األقساـ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . صباحا 9عمى الساعة 09/04/2017 مقابمة مع السيد رئيس مصمحة اإلدارة كالكسائؿ، يـك 1
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 كثائؽ داخمية لمديرية السياحة كالصناعات التقميدية لكالية جيجؿ: المصدر 

 الهيكل التنظيمي لمديرية السياحة بجيجل: (3-1)الشكل 
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 يعتبر المسؤكؿ األكؿ عف كؿ الشؤكف التي تجرم داخؿ المديرية، كمف ميامو: المدير: 
 يشرؼ عمى المكارد البشرية بإعطائيـ تكجييات مستمرة كيراقب جميع المصالح؛ 
 يحث عمى السير كالسير الحسف داخؿ المديرية؛ 
 بالغيـ بكؿ ما يستجد؛  إعطاء األكامر لممكظفيف كا 
 ىك المسؤكؿ عف إمضاء كؿ البريد الذم يخرج مف مصالح المديرية؛ 
 مفكض مف طرؼ الكزارة الكصية إلمضاء صرؼ الميزانية السنكية. 
 تعتبر الكاجية التي تعكس المديرية كىي الذراع األيمف لممدير، كمف مياميا: األمانة : 
 تسجيؿ كتنظيـ كؿ مكاعيد المدير؛ 
 استقباؿ البريد كتسجيمو في سجالت خاصة؛ 
 تكزيع البريد عمى المصالح؛ 
 الرد عمى المكالمات الياتفية الداخمية منيا كالخارجية؛ 
 استقباؿ الزكار؛ 
 تقـك بدكر الربط بيف المدير كالمصالح. 

 :كما تتككف مديرية السياحة مف ثالث مصالح أساسية كتنقسـ كؿ مصمحة إلى مكاتب كالتالي
  1: تنحصر مياـ ىذه المصمحة فيما يمي:مصمحة السياحة 
  دراسة ممفات طمبات االستثمار السياحي كالمصادقة عمييا؛ 
 متابعة النشاطات القطاعية الخاصة بقطاع السياحة؛ 
 حماية العقار السياحي؛ 
 إعداد الدراسات الخاصة بتنمية القطاع؛ 
 اقتراح المشاريع التي تتكفؿ بيا الدكلة في مجاؿ السياحة؛ 
 إدماج النشاطات السياحية ضمف أدكات تييئة اإلقميـ. 

 التكفؿ بكؿ الممفات المتنازع بشأنيا لدل القطاع كتتككف مف ثالث مكاتب: 
 (الفندقية، الحمكية، المناخية )مكتب دعـ التنمية السياحية. 
  (الفندقية، الحمكية، المناخية )مكتب تأطير النشاطات السياحية. 
 مكتب االستثمار كاإلحصائيات. 

                                                           
.  صباحا 11عمى الساعة 10/04/2017مقابمة مع السيد رئيس مصمحة اإلدارة كالكسائؿ، يـك 1
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إف مياـ ىذه المكاتب متداخمة كال يمكف ذكر كؿ كاحدة عمى حدا لمدل الترابط بيف مياميا كتختصر 
 :فيما يمي

متابعة كحماية العقار السياحي مف أم تجاكزات سكاء مف طرؼ الخكاص أك مف طرؼ الدكلة، كذلؾ  -
  المتعمؽ بحماية مناطؽ التكسع السياحي؛03/03تطبيقا لمقانكف رقـ

معالجة طمبات االستثمار السياحي كمتابعة الممفات فقبؿ بناء مؤسسة فندقية فإف الطمب يقدـ لممديرية عف  -
 طريؽ ىذه المصمحة إلبداء الرأم كالفصؿ فيو؛

 .دراسة رخص البناء مف طرؼ الخكاص -
 ضماف رقابة كاحتراـ األحكاـ التشريعية كالتنظيمية التي تحكـ النشاطات السياحية كالحمكية؛ 
  العمؿ عمى تحسيف الخدمات السياحية بمتابعة نطاؽ النشاطات لمقاييس كقكاعد ممارسة النشاطات كالميف

 السياحية؛
 العمؿ عمى تركيج المنتكج السياحي عف طريؽ المشاركة في مختمؼ التظاىرات الكطنية كالدكلية؛ 
 دعـ كتنمية النشاط لممتعامميف كالجمعيات التي تنشط في القطاع؛ 
  ،العمؿ عمى إنجاز دعائـ ترقكية كتكزيعيا لمتعريؼ بالمساحات السياحية عمى المستكل المحمي، الكطني

 الدكلي؛
  متابعة اإلحصائيات الخاصة بكؿ المتعامميف كالقدرات السياحية كمتابعتيا كما تمعب ىذه المصمحة دكرا

 .ىاما في متابعة النشاطات السياحية كالسير عمييا حتى تضمف أحسف أداء كأحسف خدمة لمسكاح
 :  تتككف المصمحة مف ثالث مكاتب لكؿ منيا مياميا كتتمثؿ فيما يمي

 فبعد إنياء المشركع تقدـ مصمحة تنمية النشاطات السياحية الممؼ ليذا : مكتب اإلعتمادات والترخيصات
رخصة استغالؿ المؤسسة الفندقية، كما تمنح اعتمادات لمككالة  (المستثمر)المكتب لمنح صاحب المشركع
 .السياحية كالمكجييف السياحييف

 بعد منح رخصة االستغالؿ لممؤسسة : مكتب مراقبة النشاطات السياحية الفندقية، الحموية، المناخية
الفندقية يأتي دكر الرقابة عمييا كعمى نشاطيا كمدل احتراميا لمقكاعد كليا مياـ أخرل يشرؼ عمى تنفيذىا 

 : المفتشيف الرئيسيف كتتمثؿ فيما يمي
  السير عمى تطبيؽ األحكاـ القانكنية كالتنظيمية في ميداف السياحة كالتكجيو كاإلرشاد إلى التشريع المعمكؿ
 بو؛
 العمؿ عمى تكعية المتعامميف في ىذا الميداف؛ 
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  اقتراح أم تدبير يرمي إلى تحسيف التشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيـ أك المقاييس السارية عمى أنشطة القطاع
 السياحي؛

 جراءاتو؛  المشاركة في تصكر أدكات تدخؿ مفتشيف السياحة كمقاييسو كا 
 إعداد التقارير الدكرية كبرامج األعماؿ الداخمية في ميداف الرقابة؛ 
 المشاركة في تنفيذ أعماؿ تككيف المكظفيف التابعيف لمقطاع كفي تحسيف مستكاىـ كتجديد معمكماتيـ؛ 
 تنظيـ كتنسيؽ كمراقبة جميع األعماؿ المساندة إلى المكظفيف؛ 
 القياـ بالدراسات كاألبحاث في األنشطة السياحية. 
 مكتب نوعية الخدمات السياحية الفندقية الحموية والمناخية وتتمثل في: 
 ؛(...الفنادؽ، ككاالت السياحية، )مراقبة نكعية الخدمات المقدمة مف طرؼ المتعامميف في القطاع 
 مراقبة المتعامميف في تأىيؿ مؤسساتيـ مف اجؿ رفع مستكل الخدمات المقدمة لمزبائف؛ 
 اإلشراؼ عمى عممية تصنيؼ المؤسسات الفندقية إلى رتب؛ 
 مراقبة عقكد النجاعة المبرمة مع المتعامميف في القطاع. 
 1: يشرؼ عمييا رئيس المصمحة كتتمثؿ مياميا فيما يمي:مصمحة اإلدارة والوسائل 
 متابعة الحياة العممية لممكظفيف؛ 
 تسيير المستخدميف كتسيير الميزانية كالمحاسبة؛ 
 تسيير الشؤكف اإلدارية كالكسائؿ العامة؛ 
 تقييـ االحتياجات البشرية كالمالية كالمادية لممديرية. 

 :تتككف ىذه المصمحة مف مكتبيف
 مكمؼ بتسيير الحياة العممية لممكظفيف يتككف مف رئيس المكتب متصرفيف :مكتب المستخدمين والتكوين 

 .إدارييف يسيراف عمى تقييـ االحتياجات البشرية كالمالية كالمادية لممديرية
 ىك قسـ متخصص في إدارة األعماؿ المحاسبية التي تسمح بتسكية أجكر :مكتب الميزانية والمحاسبة

عداد مصاريؼ النقؿ  .المستخدميف الدائميف كالعماؿ المؤقتيف كدفع مستحقات الفكاتير كا 

                                                           
 . 14.00عمى الساعة 16/04/2017مقابمة مع السيد رئيس مصمحة اإلدارة كالكسائؿ، يـك 1
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 يقـك بتمبية احتياجات المديرية مف كسائؿ الخاصة بتسيير المديرية مف مكاتب :مكتب الوسائل العامة 
كآالت لمطباعة كأجيزة الكمبيكتر كىك المسؤكؿ عمى تكفير االحتياجات الخاصة بجميع الكسائؿ المادية داخؿ 

 .المديرية
 كتتضمف ىذه المصمحة:مصمحة الصناعات التقميدية  
 مكتب تنمية الصناعات التقميدية كالحرؼ؛ 
 مكتب الدراسات كاإلحصاء؛ 
 مكتب مراقبة نشاطات الصناعات التقميدية كالميف. 

 دراسة عوامل الجذب السياحي في والية جيجل: المبحث الثاني
 : عوامل الجذب السياحي المتاحة بوالية جيجل1.2

تمتمؾ كالية جيجؿ تنكعا في مقكماتيا السياحية منيا الطبيعية، الثقافية كغيرىا، كفيما يمي سكؼ 
 .نتطرؽ إلى مختمؼ المقكمات السياحية المتاحة كالية جيجؿ

تتكفر مجمكعة مف المقكمات السياحية الطبيعية كالمكزعة عمى ربكع :  المقومات السياحية الطبيعية1.1.2
 :الكالية كتتمثؿ فيما يمي

 كمـ، حيث يمتد مف زيامة المنصكرية غربا 120ىك امتداد طبيعي لمساحؿ عمى طكؿ :الشريط الساحمي
 شاطئا منيا الشكاطئ 50إلى كاد زىكر شرقا، تصادفؾ خاللو شكاطئ ك خمجاف،كيضـ الساحؿ الجيجمي 

ذات الرماؿ الذىبية كالشكاطئ ذات الصخكر، كتحتكم كالية جيجؿ عمى عدد معتبر مف الشكاطئ تتميز 
زيامة "بالكعكرة أحيانا كسيكلة الكصكؿ إلييا أحيانا أخرل، كلعؿ مف أجمؿ ىذه الشكاطئ نجد شاطئ 

يختصر الشكاطئ المسمكحة لمسباحة في الشريط الساحمي  (3-1)في غرب الكالية، كالجدكؿ " منصكرية
 .لكالية جيجؿ

 يتمثؿ في أجراؼ صخرية مالمسة لمبحر ممتدة مف زيامة منصكرية إلى العكانة : الكورنيش الجيجمي
تتخمميا غابات الفميف،يمتاز بندرة جمالو فيك يعد مف أجمؿ المكاقع عمى المستكل العالمي ك يسمى الككرنيش 

ىذه التسميات تبيف إشراقو كركعة ىذه المناطؽ ألنيا تمثؿ تالقي الجباؿ التي " الزمرد"الذىبي أك ساحؿ 
 .تزينيا  الغابات مع البحر، ك يتضمف طريؽ منعرجو ك ممكية ذات طبيعة صخرية

 كمـ عف مدينة جيجؿ تـ اكتشافيا 35تقع بيف العكانة ك زيامة منصكرية عمى بعد :  الكهوف العجيبة 
،ك تعد مف عجائب الطبيعة مف حيث الشكؿ ك النقكش التي 43 عند شؽ الطريؽ الكطني رقـ1917سنة 

 .صنعتيا الصكاعد ك النكازؿ، كىي اآلف مجيزة ك مفتكحة الستقباؿ السياح
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 الشواطئ المسموحة لمسباحة عمى مستوى والية جيجل:(3-1)الجدول 

 اسم الشاطئ المسموح لمسباحة البمدية الدائرة 

 خيرم كاد عجكؿ العنصر 01
 بني بمعيد الشرقي
 بني بمعيد الغربي

 
02 
 

 
 الشقفة

 سيدم عبد العزيز
 سيدم عبد العزيز
 صخر البمح

 المزاير القنار
 
03 
 

 
 الطاىير

 بازكؿ الطاىير

 األمير عبد القادر
 1تاسكست 

 "سطارة"2تاسكست 

 
 
04 
 

 
 

 جيجؿ
 جيجؿ

 التربة الحمراء
 (كازينك)كتامة

 الخميج الصغير
 المنار الكبير
 أكالد بكالنار

 العكانة العكانة 05

 الصخر األسكد
 مريغة
 برج بميدة

 العكانة مركز

 
06 

 زيامة منصكرية زيامة منصكرية

 الكلجة
 الشاطئ األحمر
 الكيكؼ العجيبة

 تازة
 كثائؽ داخمية لمديرية السياحة لكالية جيجؿ: المصدر

 مكقع يعكد إلى ما قبؿ التاريخ ك ىك عبارة عف مغارة كاسعة مفتكحة عمى الطريؽ بزيامة : غار الباز
 .منصكرية،تـ تييئتو الستقباؿ كؿ فئات الزكار مف أجؿ تطكير السياحة العممية ك التربكية

 الذم كانت مينتو " شارؿ سالؼ" مف طرؼ الحرفي 1865تـ انجازه سنة :(رأس العافية)المنار الكبير
 .النقش عمى الحجارة، ىدفو األساسي ىك تكجيو البكاخر إلى بر األماف
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 08/11/1997 المؤرخ في 67/786أنشأت ىذه المحمية بقرار كالئي رقـ :المحمية الطبيعية لبني بمعيد 
 كمـ عف مدينة جيجؿ تتربع عمى 32حيث تقع في منطقة رطبة عمى ساحؿ خيرم كاد عجكؿ عمى بعد 

 . ىكتار،حيث تمتاز ىذه المحمية باحتضانيا تنكع نباتي ك حيكاني نادر122مساحة 
 الجزر وشبه الجزر حيث نجد فيها : 

 يميز الجية الغربية لمشريط الساحمي بكالية جيجؿ كىك كجكد الجزيرة  أىـ ما:لجزيرة الصخريةا
 الصخرية بالعكانة أك ما تسمى محميا بالدزيرة

 تكجد شبو الجزيرة الصغيرة ببكبالط ك أيضا جزيرة برج بميدة ك التي تدعى أندرك: شبه الجزر 
 ىي محطة لجدب السياح الباحثيف عف الترقية ك الراحة،فالطابع المتميز لغابات :الحظيرة الوطنية لتازة

 ىكتار تتميز 3807الحظيرة الكطنية يساىـ في تطكير السياحة الجبمية حيث تتربع الحظيرة عمى مساحة 
 نكع مف النباتات العطرية ك أخرل ذات 137بتنكع غطائيا النباتي ك تركيبيا الحيكاني حيث تحتكم عمى 

 نكع مف األشجار ذات األىمية 17 نكع مف النباتات ذات االستعماؿ الزخرفي كالتزيني،20أىمية طبية ،
 نكع مف الطيكر مكزعة 134 نكع محمي بمكجب القانكف ك 11 نكع مف الثديات بينيا 15البيئية كاالقتصادية،

 .بيف الجكارح ك الطيكر المائية
 ىيئ الستقباؿ الزكار إبتداءا مف شير - بمدية العكانة-مكقع سياحي ىاـ متكاجد بكسير:حظيرة الحيوانات

، أىـ  ما يميز الحظيرة ىك احتضانيا لعدة أنكاع مف الحيكانات النادرة ك ىذا ما جعميا محطة 2006جكيمية 
 .لتيافت العديد مف الزكار

 تتميز كالية جيجؿ بغابات كثيفة تمتاز بمناظرىا الخالبة المشجعة عمى السياحة الجبمية : الموارد الغابية
 : ىكتار ك مف أىـ الغابات نجد115000ك الصيد،إذ تقدر مساحتيا اإلجمالية بحكالي 

 . ىكتار10260غابة قركش الكاقعة عمى الككرنيش بمنطقة العكانة تتربع عمى مساحة قدرىا -
 . ىكتار لجيممة8928تتربع عمى مساحة :غابة تامنتكت- 
 .ببمدية خيرم كاد عجكؿ: غابة آيدـ- 
 .بالعكانة:غابة بكحنش- 
 .غابة بني فرقاف كمشاط بالميمية- 
 .غابة الماء البارد بتاكسنة- 
 1. غابة القرف بغبالة- 

                                                           
 كثائؽ داخمية  لمديرية السياحة لكالية جيجؿ  1



 مديرية السياحة خالل من جيجل والية حالة دراسة                                                  الفصل الثالث

 

- 65 - 
 

 43700يعتبر الصنؼ الرئيسي لغابات الكالية ىك البمكط الفميني حيث تقدر المساحة اإلجمالية ب 
تتميز ىذه الغابات بثركة نباتية .ىكتار، أما باقي األصناؼ فتمثؿ في بمكط الزرف األخضر كالصنكبر البحرم

 .ك حيكانية متنكعة يمكف بفضميا النيكض بالسياحة في الكالية ك خاصة في ما يتعمؽ بالسياحة الجبمية
 مميكف 1474تحتكم كالية جيجؿ عمى مكارد مائية ىامة تقدر بحكالي :الموارد المائية والثروات المعدنية 

الرصاص، الزنؾ، الكمس ،الجبس ك الحصى التي :متر مكعب ك كذلؾ ثركات معدنية ىامة أيضا نذكر منيا
 .تساىـ بدفع عجمة التنمية في األنشطة الصناعية

 : المقومات الثقافية والتاريخية2.2
كالية جيجؿ ليست كالية سياحية ككنيا تمتمؾ مقكمات طبيعية تجمب السياح فقط بؿ الحتكائيا عمى 
مكاقع أثرية ك تاريخية ناتج عف تعاقب الحضارات عمييا، كيمكف ذكر المكاقع األثرية التي تمتمكيا الكالية 

 :كذلؾ حسب تعاقب الحضارات عمييا
 :فترة ما قبؿ التاريخ-
 القادر مكقع تاميال ببمدية األمير عبد- 
 جبؿ مزغيطاف -
 كيكؼ الشتاء ببمدية جيممة -
 الكيكؼ العجيبة بالزيامة المنصكرية -
 :الفترة الفينيقية -
 قبر بحالة جيدة في جبؿ سيدم أحمد أمقراف- 
 أثار ميناء فينيقي بجيجؿ - 
 مقبرة فينيقية بالرابطة بمدية جيجؿ - 
 :الفترة الركمانية - 
 بالزيامة منصكرم"شكبة"أثار مدينة ركمانية - 
 فسيفساء بالطكالية بمدية جيجؿ - 
 :فترة األتراؾ- 
 قبر البام عصماف بأكالد عكاط بمدية العنصر- 
 :الفترة االستعمارية- 
 المنار الكبير لرأس العافية- 
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 ىك المتحؼ الكحيد عمى مستكل الكالية،كاف في األصؿ مدرسة قرآنية أسسيا الشيخ عبد :متحف كتامة
، ك بعد الحرب التحريرية أصبحت مقر لممكتب الثاني لمجيش الفرنسي ك بعد 1939الحميد بف باديس عاـ

 حيث حكؿ إلى مقر 1993االستقالؿ عادت إلى نشاطيا األكؿ،ثـ مدرسة لصغار الصـ ك البكـ إلى غاية 
 .لمتحؼ كالية جيجؿ

 ك كانت تكمفة المشركع 2007 سبتمبر 04مقرىا بحي العقابي افتتحت يـك :دار الثقافة عمر أوصديق 
كرشات كرشة المسرح،كرشة لممكسيقى، كرشة لمفنكف التشكيمية كما تضـ قاعة 03مميار، تضـ 35حكالي 

 مقعد، 1080لممطالعة ك أخرل لألنثرنت إضافة إلى قاعة لممحاضرات ك قاعة عركض فنية تحتكم عمى 
 .كأيضا عدة مكاتب كمكتب النشاطات الثقافية

 إف تنكع الثركات التي تزخر بيا الكالية ك الطابع السياحي المميز ليا جعؿ الحرفيف : الصناعات التقميدية
صناعة األكاني الخشبية :يتفننكف في إبداع أنماط مختمفة مف األدكات التقميدية كمف أىميا

 .كالفخارية،الصناعات الجمدية
 تعرؼ الثقافة الجيجمية عدة أعياد كمكاسـ سكاء أعياد دينية أك كطنية تشتير :األعياد و المواسم المحمية

 .الكالية بتنظيميا لعيد السمؾ الذم تحتفؿ بو في جك كمو حيكية
 تحتكم الكالية عمى ىياكؿ تعميمية مكزعة عمى ربكع الكالية ك تتمثؿ في: الهياكل التعميمية: 

 كمية العمـك كالتكنكلكجيا:تكجد بعاصمة الكالية كىي تضـ مجمكعة مف الكميات: الجامعة المركزية 
 .كالعمـك الطبيعية كالحياة ككمية العمـك الدقيقة كاإلعالـ اآللي

 كمية اآلداب، كمية العمـك السياسية، كمية العمـك :  كيضـ أربع كميات: القطب الجامعي تاسوست
 .اإلنسانية  ككمية العمـك االقتصادية

 مدارس معتمدة 8 مركزا ك ممحقة ك 15تحتكم الكالية عمى معيدا كاحدا ك :معاهد التكوين المهني
 .كتمتاز الكالية بحضارة عريقة كثقافة مف خالؿ ما تزخر بو مف ىياكؿ تعميمية ك ثقافية مختمفة

 : المقومات األخرى لمجذب السياحي بوالية جيجل3.2
تتكفر كالية جيجؿ عمى عديد المرافؽ التي تـ تشيدىا مف طرؼ اإلنساف في سبيؿ تحقيؽ الراحة كتقديـ 

تسييالت سياحية لخدمة السياح،مستفيدة بذلؾ مف تكفر اإلمكانيات المالية التي تمنحيا الدكلة ، كيمكف ذكر 
 :البنى التحتية كمراكز اإليكاء:أىـ ىذه المقكمات في عنصريف رئيسيف ىما
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تعتبر خدمات البنى التحتية مف الخدمات اليامة، ألنيا تكفر لمنشاط  : خدمات البنى التحتية2-3-1
السياحي الكعاء الذم ينشط فيو ك يمكف ذكر أىـ العناصر الرئيسية لمبنى التحتية التي تحتكم عمييا كالية 

 :جيجؿ في
 تحتكم كالية جيجؿ عمى ميناء جف جف ك يعتبر أكبر ميناء في الجزائر، كأىـ ميناء  :الموانئ

اقتصادم، كتتكلى تسيره شركة مكانئ دبي،كما تحتكم عمى مكانئ صيد بحرم في كؿ مف جيجؿ، زيامة     
 .كالعكانة فضال عف ميناء النزىة بالعكانة

 تحتكم كالية جيجؿ عمى مطار دكلي  كىك مطار فرحات عباس الكاقع بمنطقة أشكاط : المطارات
 .بالقرب مف ميناء جف جف

 . ك الذم تـ تييئتو ليصبح مطارا أساسيا بالكالية ك ىدا ما يدفع بعجمة التنمية
 تكجد بكالية جيجؿ عدة محطات كيربائية ك التي تعبر عف خدمات البنية :المحطات الكهربائية 

 :التحتية الميمة في قطاع السياحة كنذكر منيا
 (الطاىير)محطة كيربائية بمنطقة أشكاط. 
 (بالزيامة منصكرية)محطتاف ىيدرككيربائيتاف. 
 شبكة التزكيد بالضغط المرتفع. 
 (قيد اإلنجاز)محطة كيربائية في المنطقة الحرة بالرة. 

 تعمؿ مديرية النقؿ لكالية جيجؿ عمى تسطير برنامج مكازم لمخطط مكسـ  :النقل والمواصالت
االصطياؼ يتمثؿ في برمجة عممية مراقبة ك تفتيش عمى مختمؼ الخطكط المدرجة ضمف المخططات حيث 

تعمؿ ىذه األخيرة عمى تكفير االحتياجات المزايدة مف الطمب في مكسـ االصطياؼ ك خاصة في نياية 
األسبكع ك العطؿ السنكية،حيث أف شبكة الطرؽ المتكاجدة بالكالية ليست في المستكل المطمكب ك تعاني 

 :نقصا في الصيانة ك مف بيف ىذه الطرؽ نجد
 كمـ؛80 الرابط بيف مدينة العكانة ك الميمية عمى مسافة أكثر مف 43الطريؽ الكطني رقـ 
 100الطريؽ المزدكج العمالؽ الرابط بيف ميناء جف جف ك الطريؽ السيار شرؽ غرب عمى مسافة 

 ؛(كىك في طكر اإلنجاز)كمـ،حيث يعبر جيممة إلى غاية بمدية بني عزيز في كالية سطيؼ
 القطار السريعautorayالرابط بيف جيجؿ ك قسنطينة مركرا بالميمية؛  
  2009القطار السريع الرابط بيف مدينتي سطيؼ كجيجؿ ك أككمت ميمة دراستو لمشركة الفرنسية في سنة. 
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 أكالد )يكجد في كالية جيجؿ منطقتيف صناعيتيف،المنطقة الصناعية بالطاىير :المناطق الصناعية
مركب الحديد )، كالمنطقة الثانية ىي المنطقة الحرة بالرة بالميمية التي تعد ميدا لمشاريع ضخمة (صالح

الصناعات  الصناعات الميكانيكية الدقيقة، :كالتي تتضمف مختمؼ الصناعات مثؿ(كالصمب كاإلسمنت
 .صناعات تحكيؿ الجمكد كالنسيج كالصناعات الصيدالنية الزجاجية،
 شبكات الياتؼ  :حيث تتكفر الكالية عمى شبكات مختمفة لالتصاؿ منيا :شبكات االتصاالت  
 1.شبكات األنثرنت ك شبكات الياتؼ النقاؿ مثؿ جيزم، مكبيميس  كأكريدك الثابت،

تتمثؿ ىذه اليياكؿ السياحية في مراكز اإليكاء ك ىياكؿ االستقباؿ المتكفرة عمى :  مراكز اإليواء2-3-2
 :مستكل الكالية كىي كما يمي

 كحدة فندقية بطاقة 26تتكفر الحظيرة الفندقية لمكالية عمى مجمكعة مف الفنادؽ قدرت ب :الفنادق 
 غرفة،كعرفت الحظيرة الفندقية لمكالية خركج فندقيف أثنيف 1116سرير ك2205استيعاب إجمالية تقدر ب
 33 سرير بالمقابؿ دخكؿ فندؽ جديد أخر في االستغالؿ بطاقة استيعاب قدرت ب59بطاقة استيعاب قدرة ب

 .2017 ك 2016سرير ك الجدكؿ التالي يكضح الفرؽ بيف طاقات اإليكاء لسنتي 
 الفرق بين طاقات اإليواء: (3-2)الجدول 

 2017 2016 السنة
 26 25 العدد

 2205 1740 طاقة اإليكاء
 كثائؽ مقدمة مف مديرية السياحة لكالية جيجؿ:        المصدر           

 ك ىذا راجع 2016 مقارنة بسنة 2017المالحظ في الجدكؿ ىك الزيادة في طاقة اإليكاء في سنة 
لزيادة عدد الفنادؽ كيمكف تمخيص المنشآت الفندقية المكجكدة في كالية جيجؿ في  الجدكؿ أدناه الذم يكضح 

أف الفنادؽ المكجكدة في كالية جيجؿ غير مصنفة كقد تـ إيداع ممفات لفنادؽ قصد تصنيفيا في انتظار 
 .صدكر قرارات المجاف المختصة

بيف "اتفاقية اإلطار"يخص عممية تصنيؼ المؤسسات الفندقية نشير إلى أنو كعمى إثر إمضاء  فيما
 ك المتضمنة عمى 2007 فيفرم 21كزارة السياحة ك الصناعات التقميدية كبنؾ التنمية المحمية بتاريخ 

الخصكص تمكيؿ عمميات إعادة تأىيؿ المؤسسات الفندقية ك تمكيؿ برنامج االستثمار كالتنمية لمؤسسات 
تـ منح مدة سنة كاممة لممؤسسات الفندقية لمتقرب مف البنؾ ك االستفادة مف القركض كفي  القطاع السياحي،

                                                           
 . السابؽ المرجع1
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 طمبات 02 طمبات إعادة شراء القركض غير المسددة ك 03 طمبات إعادة تأىيؿ،03ىذه المدة تـ تسجيؿ 
الستئناؼ األشغاؿ،لـ تعرؼ كميا نتيجة إيجابية لذا تـ إتخاد القرار مف طرؼ المجنة الكالئية لمتصنيؼ 

 .الستئناؼ التحقيقات ك التصنيؼ النيائي لممؤسسات الفندقية
 .المنشآت الفندقية المكجكدة عمى مستكل كالية جيجؿ(:3-3)الجدول 

 تسمية المؤسسة البمدية الرقم
 طاقة اإليواء

 عدد األسرة عدد الغرف
01 

 
 
 
 
 
 
 

 120 72 لكيزة
 80 40 البصرة 02
 80 40 النسيـ 03
 90 34 كتامة 04
 76 46 السالـ 05
 31 16 الرياف 06
 45 26 المشرؽ 07
 16 10 الجميدم 08
 16 08 ككنفيفياؿ 09
 35 18 اإلقامة 10
 46 23 الجنة الزرقاء 11
 32 16 الكريؾ 12
 72 36 2الجزيرة 13
 72 34 تاغراست 14
 33 15 جيجؿ 15
 111 48 دار العز 16
 72 36 المراد الطاىير 17
 588 300 الزمرد القادر األمير عبد 18
19 

 العزيز سيدم عبد
 140 70 النيؿ

 70 30 ابف بطكطة 20
 23 13 الفتح الميمية 21
 40 20 جماؿ كادعجكؿ 22
23 

 
 العكانة

 84 30 الصخر األسكد
 51 20 األفتيس 24
 32 20 المبالب 25
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 170 72 شكبة زيامة منصكرية 26
 2205 1116 المجموع

 كثائؽ مديرية السياحة كالصناعات التقميدية لكالية جيجؿ: المصدر

بالنسبة لحصيمة طمب التحقيقات األكلية لمتصنيؼ تـ تسجيؿ طمب  ،2008انطالقا مف شير جانفي 
 :التصنيؼ كالتالي

 ؛  طمباف ثالث نجـك
 خمس طمبات نجمتيف؛ 
 طمب نجمة كاحدة؛ 
 ثمانية طمبات بدكف نجكـ. 

 :تقابميا مجمكعة مف اقتراحات التصنيؼ الصادرة عف المجنة الكالئية كاألتي
 اقتراح كاحد بنجمتيف؛ 
 خمس اقتراحات بنجمة كاحدة؛ 
 ؛  سبع اقتراحات بدكف نجـك
 ثالث اقتراحات تحكيؿ إلى مراقد لعدـ التكافؽ مع المعايير المعمكؿ بيا في المجاؿ الفندقي. 
 مخيـ مييأة الستقباؿ الزكار في مكسـ الصيؼ ك بطاقة 08 تحتكم الكالية عمى :المخيمات العائمية 

 سريرا تتكزع عمى أغمب الشكاطئ المسمكحة لمسباحة ك تتمثؿ ىذه المخيمات في 1549إجمالية قدرت 
 :الجدكؿ التالي

 الطاقات اإليوائية لممخيمات: (3-4)الجدول 

 سعة االستقبال اسم المخيم البمدية الرقم
01 

 زيامة منصكرية
 64 المرجاف الشاطئ األحمر

 100 "تازة"الكئاـ 02
 265 مخيـ الكلجة 03
 300 مخيـ بني بمعيد خيرم كاد عجكؿ 04
05  

 القنار
 

 120 المزاير/مخيـ سدات
 240 المزاير/مخيـ نجمة 06
 160 المزاير/مخيـ الرماؿ الذىبية 07
 300 المنار العزيز سيدم عبد 08



 مديرية السياحة خالل من جيجل والية حالة دراسة                                                  الفصل الثالث

 

- 71 - 
 

 1549 المجموع
 كثائؽ مقدمة مف مديرية السياحة ك الصناعات التقميدية لكالية جيجؿ:  المصدر

تعد ىذه المخيمات ذات طبيعة تجارية ك تقـك المديرية بمنح رخص االستغالؿ ك تقـك بتعميؽ الرخص 
 .2017 ك2016المنتيية الصالحية كالجدكؿ المكالي يكضح لنا الفرؽ في طاقة اإليكاء لممخيمات بيف سنتي 

 2017 و2016تطور طاقة اإليواء سنتي  :(3-5)الجدول 

 التقييم 2017 2016 السنة
 - 08 12 العدد

 - 1549 2619 طاقة اإليكاء
 مديرية السياحة كالصناعات التقميدية لكالية جيجؿ كثائؽ مقدمة مف:  المصدر

 ك ىذا 2017 ك 2016مف المالحظ في الجدكؿ السابؽ أف تناقص طاقة إيكاء المخيمات بيف سنتي 
 راجع إلى انخفاض في عدد المخيمات المتكفرة عمى مستكل الكالية

اعتمدت كالية جيجؿ في المجاؿ السياحي عدة آليات لسد العجز في مراكز اإليكاء  :اإلقامة لدى الساكن- 
خاصة في فصؿ الصيؼ حيث يكثر الطمب عمى الفنادؽ ك المخيمات ك قد اعتمدت عمى آلية اإلقامة لدل 

تحت تصرؼ شخص أك عدة أشخاص بمقابؿ  الساكف ك ىي الطريقة التي بمكجبيا يضع صاحب المسكف
مالي ك بصفة مؤقتة، كؿ أك جزء مف ممكيتو مكقكفة بتقديـ الخدمات ك ىدا قصد ضماف راحة السياح مف 

 .تكفير ألماكف إلقامتيـ ك ضماف لراحتيـ ك أمنيـ
 سرير ك ىي مكزعة 520تتكفر الكالية عمى خمسة بيكت لمشباب بطاقة استيعاب قدرت  :بيوت الشباب- 

 :كفؽ الجدكؿ التالي
 بيوت الشباب بوالية جيجل:(3-6)الجدول 

 الطاقة اإليوائية المالك بيت الشباب الرقم
 60 مديرية الشباب ك الرياضة الطاىير 01
 60 مديرية الشباب ك الرياضة تاكسنة 02
 50 مديرية الشباب ك الرياضة زيامة منصكرية 03
 100 مديرية الشباب ك الرياضة جيجؿ 04
 250 مديرية الشباب ك الرياضة المخيـ الدكلي لمشباب 05

 مديرية السياحة كالصناعات التقميدية لكالية جيجؿ:المصدر
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 بيكت لمشباب تتكزع عمى ربكع الكالية ك تختمؼ في طاقات 5عمى  المالحظ أف كالية جيجؿ تتكفر
 .إيكاءىا ك ىي تابعة كميا لمديرية الشباب ك الرياضة

 نقائص السياحة بوالية جيجل والحمول المقترحة 4.3
  تحديد النقائص الموافقة إلمكانات السياحة بوالية جيجل 1.4.3

تتميز كالية جيجؿ بمجمكعة مف المقكمات السياحية التي تجعميا قبمة سياحية ىامة،لكف كرغـ ذلؾ تكجد 
ليا، كىذا ما أكجب عمى الدكلة اقتراح الحمكؿ  بعض النقائص التي تحد مف السياحة في الكالية كتعتبر كعائؽ

 :يمي سنتطرؽ إلى أىميا المناسبة لمحد مف ىذه المعكقات،كفيما
تتكفر كالية جيجؿ عمى مقكمات طبيعية متنكعة لكف المصالح القائمة عمى القطاع أغفمت البعض منيا - 

 .أىـ اإلمكانات في مقابؿ النقائص المكجكدة الجدكؿ المكالي كيمخص
 إمكانات ونقائص المقومات الطبيعية بوالية جيجل: (3-7)الجدول 

 نقائصال اإلمكانات الطبيعيةالمقومات 

 الشريط الساحمي
 شاطئ مكزعة عمى شريط 50تمتمؾ 

ـ  منيا الرممية ؿ ؾ120ساحمي يقدر 
 .كالصخرية

 .عدـ استغالؿ الشكاطئ المتكفرة- 
 .صعكبة الكصكؿ إلى بعض الشكاطئ- 
 .الشكاطئغياب األمف كالحماية كالرقابة عمى بعض  -
 .ضعؼ الخدمات السياحية في أغمب الشكاطئ- 

 الككرنيش الجيجمي
أجراؼ صخرية فريدة كناذرة تميزىا 

 تالقي الغابات كالبحر
 .ضعؼ التركيج لمككرنيش الجيجمي- 
 .انعداـ الخدمات السياحية في المنطقة- 

المحمية الطبيعية لبني 
 بمعيد

 التنكع البيكلكجي الفريد  -
كجكدىا داخؿ منطقة التكسع  -

 السياحي
 .سيكلة الكصكؿ إلييا- 

 .ضعؼ  التركيج في المنطقة -
لنقؿ، ا) الخدمات السياحية كالخدمات المكممة انعداـ -

 .(...اإليكاء، اإلطعاـ
اإلىماؿ مف طرؼ المصالح المختصة كغياب التنمية   - 

 .كالمشاريع الخاصة بالبحيرة

 الحظيرة الكطنية تازة

تكفرىا عمى غابات لمترفيو كالتسمية  -
كيساعد عمى تنمية السياحة 

 .الجبمية
 .تنكع بيكلكجي كجيكلكجي -
نمكذج ناجح لمسياحة اإليككلكجية - 

 كمرجع لتطكير اعتمادهيمكف 
 السياحة البيئية

 .ضعؼ الخدمات السياحية كالخدمات المكممة -
  األمثؿ لممقكمات المتاحةاالستغالؿعدـ  -

 .غياب التركيج لمحظيرة كضعؼ األنشطة الخاصة بالمنطقة

 الغابات
 تنكع الغطاء الغابي -
 .بعض الغاباتؿسيكلة الكصكؿ  -

 الكمي لمغابات في األنشطة السياحية االستغالؿعدـ  -
 .داخؿ الكالية
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 .إىماؿ بعض المناطؽ الغابية الفريدة  - المساحة الكبيرة التي تغطييا- 
 ضعؼ شبكة الطرؽ المؤدية إلى الجباؿ

 مف إعدادنا باعتماد معطيات مديرية السياحة كالصناعات التقميدية لكالية جيجؿ: المصدر

تحتكم الكالية عمى إمكانات سياحية طبيعية معتبرة ال تتكفر في كثير مف الكاليات لكف المالحظ أف 
 .ىذه اإلمكانات غير مستغمة بالشكؿ المطمكب، كيجب االىتماـ أكثر باليبات الطبيعية لمكالية

تتنكع المقكمات الثقافية المتكفرة في الكالية التي يمكف استغالليا في األنشطة السياحية لجمب السياح - 
 :الباحثيف عمى معرفة الحضارات، العادات كالتقاليد كغيرىا كفيما يمي أبرزىا

 إمكانات ونقائص المقومات الثقافية والتاريخية بوالية جيجل: (3-8)الجدول 

المقومات الثقافية 
 والتاريخية

 نقائصال اإلمكانات

 المكاقع التاريخية
 التنكع في اآلثار التاريخية لتعاقب الحضارات -
 استغالؿ البنايات التاريخية في العمراف -

 .عدـ االستغالؿ األمثؿ لممكاقع األثرية -
 .ضعؼ التركيج ألغمب المكاقع األثرية -

 دار الثقافة
 .يمكف استغالليا ككرشة في األنشطة الثقافية -
تحتكم عمى العديد مف األركقة كتتكفر عمى  -

 .مكتبة متنكعة الكتب

 .ضعؼ األنشطة الثقافية بالكالية -
 .عدـ االستغالؿ األمثؿ لممنشأة -

 الصناعات التقميدية
 تنكع الصناعات التقميدية كالحرؼ اليدكية -
 تكفير مناصب شغؿ -
 .االىتماـ بالحرؼ التقميدية كتشجيعيا -

غياب الصالكنات كالمعارض الخاصة  -
 .بالصناعات التقميدية

ضعؼ االستثمارات في الصناعات  -
 .التقميدية

 المرافؽ التعميمية
تكفر الكالية عمى جامعة مركزية كقطب  -

 جامعي
 .تكفرىا عمى معاىد كمراكز لمتككيف الميني -

غياب التنسيؽ بيف خريجي الجامعات  -
 .كالمعاىد كالسكؽ السياحي

عدـ استغالؿ اليياكؿ في األنشطة  -
 .السياحية في فترة العطؿ

 األعياد كالمناسبات
 .تعدد األعياد كالمناسبات -
 .إحياء المناسبات التاريخية لمتعريؼ بالكالية -

 .عدـ استغالؿ األعياد لجمب السياح -
ضعؼ االىتماـ باألعياد بالنسبة  -

 .لممصالح المختصة
 مف إعدادنا باعتماد معطيات مديرية السياحة كالصناعات التقميدية لكالية جيجؿ: المصدر
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  المالحظ أف المقكمات الثقافية كالتاريخية متنكعة كمتعددة كيمكف استغالليا لمنيكض بقطاع السياحة 
لكف الكاقع عكس ذلؾ فاإلىماؿ كغياب التركيج كعدـ استغالؿ ىذه اإلمكانات بالشكؿ المطمكب حاؿ دكف 

 .النيكض بقطاع السياحة في كالية جيجؿ
كما تتكفر الكالية عمى مقكمات جذب أخرل ليا الدكر الكبير في تنمية النشاط السياحي  كتمتمؾ الكالية عديد 

المنشآت القاعدية لك استغمت بالشكؿ الجيد لتمكنت الكالية مف تفادم السمبيات المكجكدة  كالجدكؿ التالي 
 .يكضح ابرز االيجابيات ك السمبيات 

 إمكانات ونقائص المقومات األخرى من الجذب السياحي بوالية جيجل: (3-9)الجدول 

المقومات األخرى لمجذب 
 السياحي

 السمبيات االيجابيات

 البني التحتية

 احتكائيا عمى أكبر ميناء في الجزائر -
 تحتكم عمى مطار دكلي -
احتكائيا عمى محطات التكليد  -

 الكيربائي ذات التكتر العالي
 احتكائيا عمى مركب لمحديد كالصمب -
تكفرىا عمى عدة طرؽ تتنكع بالكطنية  -

 كالكالئية كالبمدية كخطط السكؾ الحديدية

ضعؼ التسيير في أغمب  -
 المنشات القاعدية

ىتراء بعض شبكات الطرؽ إ -
 كعدـ صيانتيا

عدـ استغالؿ السكة الحديدية  -
بالشكؿ المطمكب كدلؾ في 

 نقؿ السياح

 مراكز اإليواء

  فندقا26تكفر الحظيرة الفندقية عمى  -
زيادة في طاقات اإليكاء مع مركر  -

 السنيف
 بيكت لمشباب تساعد 5تكفرىا عمى  -

 في سد العجز في اإليكاء
اعتماد صيغة اإلقامة لدل القاطف  -

 لمتقميؿ مف العجز
 

 .أغمب الفنادؽ خارج التصنيؼ -
 ضعؼ الخدمات الفندقية كالمكممة -
العجز في طاقات اإليكاء خاصة في  -

 فصؿ الصيؼ
الرقابة عمى الفنادؽ متذبذبة كبعض  -

الفنادؽ تخالؼ المعايير كالقكانيف 
 المطبقة

 غياب التركيج الفندقي -
ضعؼ االستثمار في الفندقة لكجكد  -

دارية  عراقيؿ قانكنية كا 
ضعؼ الكفاءات الفندقية كغياب  -

 المنافسة
 مف إعدادنا باعتماد معطيات مديرية السياحة كالصناعات التقميدية لكالية جيجؿ: المصدر
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  المالحظ مف الجدكؿ أف الكالية تتكفر عمى منشآت قاعدية لكنيا ليست بالمستكل المطمكب فالطرؽ 
 .تعاني في بعض أجزائيا كالفنادؽ تقدـ خدمات بعيدة عف مستكل الجكدة المطمكب

 1:  يضاؼ إلى ما سبؽ نقائص أخرل نمخصيا فيما يمي
 حيث غمب عمى الكالية الطابع الفالحي، فكؿ األراضي إف لـ تكف فالحية فيي غابية حتى :غياب العقار 

أف العقار بيا إما ممؾ لخكاص أك  عند الخكاص بالرغـ مف أف كؿ المناطؽ السياحية ىي مناطؽ تكسع، إال
ذات طابع فالحي أك غابي مما يتطمب إجراءات خاصة،كالتنظيـ المعمكؿ بو يحدد المنفعة العامة بإنجاز 

أك المجكء إلى إخراجيا مف الطابع الفالحي أك الغابي،كىك أمر  مرافؽ عمكمية،طرقات، مدارس كمستشفيات
 .ليس بالسيؿ ككنو يتطمب مصادقة مف طرؼ المجنة الكطنية كمجمس الكزراء كصدكر المرسـك التنفيذم لذلؾ

 أك  حيث أف كؿ قطاع سكاء كاف قطاع اقتصادم أك فالحي: ضعؼ التنسيؽ بيف مختمؼ القطاعات
سياحي أك غيره مف القطاعات،فإنيا كميا تيدؼ إلى تمبية حاجيات المكاطنيف المحمييف كاألجانب لكف يكجد 
ضعؼ في التنسيؽ بينيا،فكؿ قطاع يعمؿ في مجاؿ تخصصو كال يكجد تناسؽ مثال بيف القطاع السياحي 

يعتبر كعائؽ يكاجو القطاع السياحي بصفة خاصة كالقطاعات األخرل بصفة  كالقطاعات األخرل،كىذا ما
 .عامة

  غياب مكاتب الدراسات المتخصصة في إنجاز كتييئة المناطؽ السياحية، مما يؤدم إلى التعامؿ في إنجاز
 .كتييئة المناطؽ الخاصة بالتييئة السياحية مع مقاكليف غير متخصصيف

 إف النصكص القانكنية الخاصة بمناطؽ التكسع السياحي تعتبر :الصالبة في بعض النصكص القانكنية
صارمة ككف أغمب ىذه المناطؽ غابية ك فالحية بالدرجة األكلى،ك ىذا ما يصعب التكسع في ىذه المناطؽ 

 .ألف الدكلة تحمي المناطؽ الطبيعية بصفة عامة ك بالتالي تعتبر كعائؽ  سياحي
 جراءات إدارية ىناؾ عكائؽ إدارية كثيرة لمحصكؿ عمى رخصة البناء كاالستغالؿ بالنسبة :كجكد عكائؽ كا 

 .في منح االئتماف مثال العقار يككف عف طريؽ االمتياز  ك غيرىا لمشكاطئ، كما أنو تكجد بيركقراطية
 إف أغمب المستثمريف ال يقكمكف باالستثمار في قطاع السياحة لعدـ : نقص القناعة في االستثمار السياحي

نجده في القطاع السياحي كأيضا  قناعتيـ بيذا المجاؿ، كما أف أغمبيـ يبحثكف عف الربح السريع كىذا ماال
السياحة في كالية جيجؿ سياحة مكسمية كبالتالي يككف االستثمار في الصيؼ أكثر منو في شيكر السنة كىذا 

 .ما يعتبر عائؽ يقؼ في كجو تطكر القطاع السياحي
 ضعؼ التمكيؿ كنقص التمكيؿ في مجاؿ السياحة. 
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  ضعؼ مناطؽ التكسع السياحي. 
 نقص الدراسات الخاصة في مجاؿ السياحة كغيابيا في اغمب الكاليات. 

  الحمول المقترحة لتجاوز نقائص السياحة بوالية جيجل 2.4.3
لمنيكض بقطاع السياحة بكالية جيجؿ كالكقكؼ عند العكائؽ التي تكاجو ىذا القطاع كالحد منيا تـ 

 1:اقتراح بعض الحمكؿ ممثمة فيما يمي
 . الخاص بمناطؽ التكسع السياحي2003 مارس 17  المؤرخ في 03 – 03المرسـك التنفيذم رقـ  -
البرنامج القطاعي لمتنمية يعمؿ في إطار برنامج ممركز،حيث يتـ تعييف مكتب الدراسات ك بعضيا يصادؽ  -

عمييا مف طرؼ المجمس الشعبي الكالئي،ثـ تقـك الكزارة المكمفة بذلؾ بإعداد المرسـك التنفيذم ك منح غالؼ 
 سنة قابمة 33مالي تقـك بتقديره، ثـ يتـ تكزيع ىذه األراضي عمى المستثمريف عف طريؽ منح االمتياز لمدة 

لمتجديد مرتيف ثـ تقـك الكزارة بتعكيض أصحاب األراضي مف حيث الممكية ك كذلؾ الحاؿ بالنسبة لتييئة 
 .الشكاطئ

محاكلة تصنيؼ الفنادؽ حسب األكلكية مف حيث جكدة الخدمات المقدمة كذلؾ مف خالؿ تبني إدارة الجكدة  -
الشاممة لتحسيف جكدة الخدمات الفندقية بما يتماشى مع مكاصفات الجكدة العالمية،بغرض إشباع رغبات 

 .كحاجات السياح الحاليف كالمحتمميف
الخمف ىذا المنطمؽ يتـ تحديد ....يريده السائح مف السياحة مف حيث الترقية،الراحة،العالج، التسكؽ معرفة ما -

 .األىداؼ التي يجب تحقيقيا
 حيث تـ 2010 ك إبتداءا مف سنة 1988 ديسمبر 22تـ تحديد مناطؽ التكسع السياحي بمرسـك تنفيذم  -

 ىكتار ك 94منح الدراسة مف طرؼ الكزارة في إطار المشاريع المتمركزة في مناطؽ محددة كالعكانة حكالي 
 .، كىنؾ مناطؽ أخرلISISتمتد مف طرؼ المكتب الفرنسي لمدراسات 

شاطئ الكيكؼ العجيبة ك شاطئ رأس العافية تـ :في إطار المشاريع التنمكية تتضمف تييئة شاطئيف ىما -
 . شكاطئ06 تـ منح مشركع ثاني يتضمف دراسة 2012االنتياء منو كتسميـ المشركع ك في سنة 

 .تييئة المكاقع السياحية -
كقد قامت الييئات القائمة عمى السياحة بطرح مجمكعة مف الحمكؿ مف أجؿ النيكض بقطاع السياحة 

كالمتمثمة في التييئة التي تقـك بيا كؿ سنة ك بشكؿ دكرم باإلضافة إلى المشاريع المختمفة كالمنجزة كفي 
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طريؽ اإلنجاز، كرغـ ذلؾ يبقى ىذا القطاع يحتاج التخاذ تدابير تمكف مف بمكغ مستكل الركاج السياحي 
 .خاصة مع تكفر اليبات الطبيعية كيبقى العبء عمى الجانب البشرم الذم يتكلى التييئة كالتركيج
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 خالصة الفصل
إف كالية جبجؿ ليا تاريخ عريؽ نتج عف تعاقب الحضارات المختمفة كقد نتج عنو التنكع في الثقافات 
داخؿ الكالية كنجده مجسدا في العادات كالتقاليد التي تساىـ في تنشيط الحركة السياحية، كما أف الكالية تزخر 
بتنكع في المقكمات السياحية التي تمعب دكرا كبيرا في جمب السياح، إال أف السياحة في كالية جيجؿ تعاني 

مشاكؿ كعراقيؿ تقؼ أماـ تطكر ىذا القطاع خاصة منيا غياب الفنادؽ الراقية ذات الخدمات المناسبة لفئات 
ميسكرة مف السياح، ضعؼ الرقابة عمى األسعار مما ينفر السياح لعدـ تكافؽ السعر كالجكدة، االكتضاد 
صيفا كىك ما أدل لمممؿ عمى الطرقات كتأخر االلتزامات كؿ ىذه النتائج السمبية قممت مف فرص تصدر 
الكالية لمناطؽ الجذب السياحي، كىك ما يكجب التكجو لتكفير بنى تحتية، زيادة الرحالت الجكية كتنكيع 

 . الخ...االتجاىات، تنظيـ عمؿ المطاعـ كالفنادؽ كالرقابة عمييا
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إن السياحة ظاىرة عالمية ليا أىمية كبيرة في عصرنا الحالي، إذ ينتقل السياح مناطق ألفوىا إلى 
مناطق تزخر بالتنوع في المقومات السياحية حبا في المعرفة واالستكشاف، وأصبح االىتمام بالسياحة 
يتزايد يوما بعد يوم كونو قطاع اقتصادي مستقل بذاتو يساىم في النمو االقتصادي ويوفر مناصب    

لمعمل، كما أن السياحة ليا تأثير في ميزان المدفوعات، األمر الذي أدى بالدول المستقبمة لمسياح لتوفير 
أفضل الخدمات الممكنة في الزمان والمكان المناسب،  من خالل تطوير السياحة والخدمات المكممة ليا 

والحفاظ عمى الموارد السياحية المتوفرة واستغالليا بالشكل األمثل واالستدامة عمييا، حيث تقوم مديرية 
السياحة لوالية جيجل ببدل جيود كبيرة لمنيوض بقطاع السياحة وذلك من خالل دعم التنمية السياحية 

 .داخل الوالية وتوفير التسييالت لممستثمرين األمر الذي من شانو أن يدعم السياحة

 :    الدراسةنتائج 
من خالل دراستنا لموضوع البحث تبين لنا أن والية جيجل تمتمك إمكانات سياحية ال بأس بيا 

وىي متنوعة بين الطبيعية، الثقافية، التاريخية والمنشآت القاعدية، لكن المالحظ أنو وعمى الرغم من توفر 
تمك اإلمكانات إلى أنو ىناك تخمف في القطاع السياحي لوالية جيجل وىذا يرجع لمجموعة من العراقيل 
والنقائص التي تواجو ىذا القطاع، وقد توصمنا إلى عدة نتائج تساعدنا  من التأكد من صدق الفرضيات 

 :وقد توصمنا في دراستنا إلى نتائج نظرية ونتائج تطبيقية نذكرىا فيما يمي. المطروحة
 :النظرية النتائج

 السياحة ظاىرة عالمية يزداد انتشارىا من يوم آلخر وليا عدة أنواع؛- 
 اإلمكانات السياحية تختمف من بمد آلخر ومن إقميم آلخر وىي متنوعة وتتأثر بعدة عوامل؛- 
كل منطقة سياحية ليا خصائص مختمفة عن األخرى وكذا المزيج التسويقي يختمف من منطقة إلى - 

 أخرى؛
 السوق السياحي شديد التأثر بالظروف المحيطة بو والقرارات المتعمقة بو؛- 
 .أسباب السياحة كثيرة ومتنوعة وذلك حسب الغرض والدافع الذي من اجمو قامت السياحة- 

 :  النتائج التطبيقية
تمتمك والية جيجل إمكانات سياحية متنوعة ىذا ما يجعميا من الوجيات السياحية التي ليا مستقبل - 

 واعد إذ تم استغالليا بأحسن طريقة؛
 انجاز المشاريع الخاصة بالبني التحتية لو األثر الكبير في نمو قطاع السياحة في الوالية؛- 
 تتوفر والية جيجل عمى ثقافات، عادات وتقاليد مختمفة وىذا راجع لتاريخيا العريق؛- 
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تغمب عمى والية جيجل السياحة المتعمقة بالبحر والجبال وىذا ما جعميا تتميز في السياحة الشاطئية - 
 والجبمية؛

تحتوي الحظيرة الفندقية لوالية جيجل عمى عدة فنادق لكن المالحظ أن اغمبيا خارج التصنيف وىذا - 
 راجع لعدم مطابقتيا لمعايير التصنيف؛

تتميز السياحة في والية جيجل بالموسمية حيث تكون ذروتيا في فصل الصيف ىذا ما يؤدي لمعجز - 
 في طاقات اإليواء المتوفرة داخل الوالية حيث لجأت المديرية إلى اتخاذ إجراءات لسد العجز في االيواء؛

 .تقوم مديرية السياحة بأداء مياميا واألدوار الموكمة إلييا لمنيوض بقطاع السياحة - 
من خالل ما تم التطرق إليو سابقا يمكن القول بأن والية جيجل والية سياحية تستقطب السياح من 

أماكن مختمفة نضير ما تمتمكو من إمكانات سياحية مختمفة ومتنوعة، ىذا ما يؤىميا ألن تحتل في 
المستقبل المراتب األولى من حيث توافد عدد السياح وبالتالي لتكون قبمة سياحية بامتياز، إال أنو ومع 

األسف يعاني قطاع السياحة العديد من العراقيل والنقائص تحول دون تحقيق األىداف المسطرة، وتسعى 
المصالح المختصة لمحد من تمك العراقيل والتقميل من أثارىا، وىذا ما يؤكد فرضيتي الدراسة حيث األولى 

تؤكد التنوع في االمكانات السياحية لوالية جيجل والثانية تؤكد أن النقائص المسجمة سببيا الرئيسي ىو 
 . العنصر البشري الذي ال يمتزم باالستغالل األفضل لميبات الطبيعية وجعميا مصدر ثروة لموالية

  :االقتراحات والتوصيات
من خالل النتائج المتوصل إلييا نخمص لبعض االقتراحات والتوصيات التي نأمل أن تجد صدا 

 :لذا القائمين عمى قطاع السياحة بوالية جيجل
اعتماد إستراتيجية سياحية أكثر نجاعة من خالل االىتمام بكافة المقومات المتوفرة داخل الوالية واألخذ - 

 بعين االعتبار التنوع الكبير في ىذه المقومات لما ليا من أىمية كبيرة عمى مستقبل السياحة بالوالية؛
القيام بحمالت توعية شاممة تستيدف السكان المحمين في المجتمع الجيجمي تشترك فيو جميع - 

 المؤسسات السياحية قصد توعية المواطنين بأىمية السياحة؛
االعتناء أكثر بالسياحة من خالل إنشاء معاىد متخصصة وفتح تخصصات ليا عالقة بالسياحة سواء - 

 في مراكز التكوين أو الجامعات؛
تشجيع االستثمار السياحي داخل الوالية من خالل تقديم التسييالت ومنح االمتيازات لممستثمرين - 

 المحمين أو األجانب؛
 النيوض بالصناعات التقميدية وتطويرىا الرتباط منتجاتيا بصناعة السياحة وثقافة الشعوب؛- 
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تحسين الخدمات السياحية واالىتمام بتدريب العاممين من خالل رفع مستواىم التعميمي والميني لتقديم - 
 أفضل الخدمات لمسياح؛

االستغالل األمثل لإلمكانات السياحية التي تتوفر عمييا الوالية بشكل مستدام ما يضمن االستمرارية في - 
 النشاط وتحقيق عوائد؛

 التنسيق بين القطاع السياحي لوالية جيجل والواليات األخرى من اجل التكامل في ىذا القطاع؛- 
 إنشاء الموانئ السياحية وتشجيع االستثمار في النقل البحري وتنويع رحالت النقل الجوي؛- 
 العمل عمى توطيد العالقة بين الجامعات والمنشآت السياحية لتبادل الخبرات وتكوين أفراد بكفاءة عالية؛- 
 .تعبيد الطرقات لممناطق السياحية وتوفير األمن والخدمات بيا- 
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: الملخص
      إن القطاع السياحي في الجزائر ينمو بوتيرة متزايدة، و والية جيجل إحدى الواليات السياحية 

الساحمية التي تمتاز بمقومات طبيعية ىائمة، وشيدت طمب سياحي متزايد سنويا يفوق طاقات 
  .       العرض المتاحة

      إن قطاع السياحة بوالية جيجل وما يمتمكو من إمكانات سياحية طبيعية، ثقافية، حضارية 
يمكن ان تساىم في حل الكثير من المشكالت والعراقيل التي تواجو القطاع لدى وجب إتحاد التدابير 

 .                   واإلجراءات لمحفاظ عمى ىده اإلمكانات وتدعيميا وتطويرىا وتشجيع االستثمار داخل الوالية
 .السياحة، مديرية السياحة، اإلمكانات، النقائص، جيجل: الكممات المفتاحية

 

Abstract 

The tourism sector in Algeria is growing at an increasing pace and the state 

of jijel is one of the coastal tourist states wich has huge tourist potentials and 

has witnessed increasing tourist demand in recent years that exceeds its 

capacity to accommodate. 

The tourism sector in the state of jijel and its potentialtourist 

natural,cultural,civilized and can contribute to soliving many of the 

problems and obstacles face so that it should make measures and procedures 

to maintain this potential and strengthen and encourage investment within 

the state. 

Key words 

Tourism ,possibilies ,deficiencies ,directorate of tourism. 
 


