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تعد وا  الحمد ه حمدا  ثيرا ع ى  رم عطائ ، وع ى نعم  التي ا

 ، ونحمد، ع ى ما سخر، لنا خال انجاز هذا العملتحصى
لقول  ص ى اه ع ي  وس م=" ا يش ر اه من ا يش ر   وامتثاا

 الناس"
" سالمي سميرفإننا نتقدم بش رنا وامتناننا إلى اأستاذ المشرف "

رشادات   الذي  ان لنا خير معين وناصح من خال توجيهات  واة
 في إعداد هذا العمل

قب وا مناقشة   ما نتقدم بالش ر الجزيل إلى أعضاء ال جنة الذين
 هذا العمل

 ما يجد  ل أولئك الذين ساعدونا في انجاز هذا العمل 
 المتواضع  امل تش راتنا وامتناننا

 

 شكر وعرفان
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 إهدا 

وجل والعافية في أمور الدنيا  في الوجود ما نصبو إلي  غير رضا اه عز ليس
 والدين ورضا الوالدين

أهدي ثمرة جهدي إلى التي أينعت نجاح دربي وحققت أمنيتي في اعتاء 
 درجة من الع م بدعائها
 إلى الحبيبة الاالية" أمي "

سعادتي وتعب إلى مث ي اأع ى في العطاء، الذي ع مني الحياء وشقي أجل 
 أجل راحتي
 إلى العييي" أبي"

 إلى  افة أفراد أسرتي وخاصة ال ت وتين الصغيرين أيوب، إسحاق
 إلى الذي وهبني اه إيا، وأخذ م انا في ق بي و ان عوني في هذا العمل

إلى  افة اأصدقاء و ل من وقف إلى جانبي وساعدني وتمنى لي النجاح 
 والتقديرف هم مني أسمى عبارات المودة 

                                                     
 بسمة  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 إهدا 

 إلى من أدين لهم بالفضل ولو وقفت الدهر     إ راما لها ما وفيتهم حقهم ......
 ال ريمين اوالدي

 أن يس نها اه فسيح جنان . إلى روح أمي الطاهرة التي أتمنى
 إلى أبي العزيز أطال اه في عمر،.

إلى من شار ني أحامي و طموحاتي، إلى من حرص من أجل توفير أحسن الظروف 
 انجاز هذا العمل زوجي الغالي  .

 إلى إخوتي و أخواتي .
 إلى ال ذين  انوا بهجة حياتنا= فرح، بشرى، يوسف.

 إلى  ل صديقاتي خاصة حسينة.
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 ق ائمة المحتويات



محتويات  قائمة ا
 

 
 
 

صفحة محتوى ا  ا

 اإهداء 

ر  ش  مة ا

محتويات   قائمة ا

ال  جداول قائمة اأش  وا

 مقدمة 20

دراسة 02 تطبيقية  نظرية وا فصل اأول: اأدبيات ا  ا

 تمهيد 02

دراسة 00 نظري  مبحث اأول: اإطار ا  ا

سياحة     00 ب اأول8 مفاهيم أساسية حول ا مط  ا

سياحي     04 نشاط ا ثاني8 آثار ا ب ا مط  ا

ية     00 مح تنمية ا تحقيق ا أداة  سياحية  تنمية ا ث8 ا ثا ب ا مط  ا

دراسة 06 تطبيقية  ثاني: اأدبيات ا مبحث ا  ا

سياحي     07 نشاط ا قة با متع دراسات ا ب اأول8 ا مط  ا

ت     10 قة با متع دراسات ا ثاني8 ا ب ا مط يةا مح  نمية ا

يين     10 مح ان ا س تنمية من وجهة نظر ا سياحة وا تي ربطت بين ا دراسات ا ث8 ا ثا ب ا مط  ا

ميدانية 16 دراسة ا ثاني: ا فصل ا  ا

 تمهيد 17
دراسة 22 مبحث اأول: طريقة وأدوات ا  ا
دراسة     22 ب اأول8 طرقة ومتغيرات ا مط  ا
ثاني8      20 ب ا مط دراسةا  اختبار أداة ا
دراسة    26 بيانات أداة ا جة اإحصائية  معا يب ا ث8 أسا ثا ب ا مط  ا



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ها 30 ي دراسة وتح ثاني: عرض نتائج ا مبحث ا  ا

دراسة     30 ب اأول8 خصائص عينة ا مط  ا

دراسة     34 يل عبارات محاور ا ثاني8 تح ب ا مط  ا

دراسةا     52 ث8 اختبار نموذج ا ثا ب ا  مط

دراسة     51 رابع8 اختبار فرضيات ا ب ا مط  ا

فروق     60 خامس8 اختبار ا ب ا مط  ا

 خاتمة 66

مراجع 70  قائمة ا

ماحق 020  ا



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اأشكال والجداولق ائمة    



 
ا  قائمة اأش

 
صفحة لـعن رقم ا ش ل وان ا ش  رقم ا

02 
سياحية وجهة ا ونة  م قطاعات ا  ا

01 

دراسة 25  02 متغيرات ا

جنس 31 عينة حسب ا  03 توزيع أفراد ا

سن 32 عينة حسب متغير ا  04 توزيع أفراد ا

يمي 33 تع مستوى ا عينة وفق متغير ا  05 توزيع أفراد ا

مهنة 34 عينة حسب متغير ا  06 توزيع أفراد ا

دخلتوزيع  35 عينة حسب متغير ا أفراد ا  07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الجداول قائمفة
 

 
 

 رقم الجدول وان الجدولفعن رقم الصفحة

 10 توزيع درجات عبارات المحور الثاني والثالث 24

ي لفقرات ااستبيان )الفرع اأول( 24  14 صدق ااتساق الداخ

ي لفقرات الفرع الثاني لاستبيان 22  14 صدق ااتساق الداخ

ي لفقرات المحور الث 24  12 الفرع الثالث((اني لاستبيان صدق ااتساق الداخ

ي لفقرات المحور الثالث 24  14 صدق ااتساق الداخ

 14 صدق ااتساق البنائي لمحاور ااستبيان 24

رونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة 24  14 معامل الفا 

 10 اإحصائيات الخاصة بااستبيان 24

رت الخماسي 40  14 تحديد طول الخايا حسب مقياس لي

 01 توزيع أفراد العينة حسب الجنس 44

 00 توزيع أفراد العينة حسب متغير السن 42

يمي 44  04 توزيع أفراد العينة وفق متغير المستوى التع

 04 توزيع أفراد العينة حسب متغير المهنة 44

 02 توزيع أفراد العينة حسب متغير الدخل 44

سياحةإجابات أفراد العينة حول العبارات ا 44 قة باآثار اإقتصادية ل  04 لمتع

قة باآثار ااجتماعية والثقافية 44  04 إجابات أفراد العينة حول العبارات المتع

قة باآثار البيئية 44  04 إجابات أفراد العينة حول العبارات المتع

ية 40 قة بمؤشرات التنمية المح  00 إجابات أفراد العينة حول العبارات المتع

ولمجروف  40  04 سمرنوف( -اختبار التوزيع الطبيعي)اختبار 

د من صاحية نموذج الدراسة لاختبار 44 تأ يل التباين لانحدار ل  41 تح

 40 نتائج اختبار الفرضية الفرعية اأولى 44

 44 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية 42

 44 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة 44

 42 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية اأولى 44



جداول قائمـة  ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صفحة  جدولرقم ا جدولوان اـعن رقم ا

فرضية ا نتائج 67 ثانيةاختبار ا  رئيسية ا

52 

ى 67 فرعية ااو فرضية ا  57 نتائج اختبار ا

ثانية نتائج 68 فرعية ا فرضية ا  56 اختبار ا

ثةنتائج  78 ثا فرعية ا فرضية ا اختبار ا  57 

ثةنتائج   78 ثا رئيسية ا فرضية ا  58 اختبار ا

جنس 78 متغير ا نسبة  تباين اأحادي با يل ا  88 نتائج تح

سن 78 متغير ا نسبة  تباين اأحادي با يل ا  88 نتائج تح

يمي 78 تع مستوى ا متغير ا نسبة  تباين اأحادي با يل ا  85 نتائج تح

وظيفة 78 مستوى ا متغير ا نسبة  تباين اأحادي با يل ا  88 نتائج تح

دخل 72 متغير ا نسبة  تباين اأحادي با يل ا  88 نتائج تح
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و ثيووووورة أبرزهوووووا اأزموووووات  سوووووريعةاقتصوووووادية  اتطوووووور اأخيووووورة ت السووووونواتد العوووووالم فوووووي شوووووه       
ااقتصادية والمالية التي أصبحت سمة من سمات النظام ااقتصادي الحالي، وأمام هذ، التغيرات 
وجدت الدول نفسها مجيرة ع ى بناء اقتصاداتها بش ل يم نهوا مون مواجهوة أي نودرة فوي الحصوول 

رجي، لوذلك اتجهوت معظوم ع ى الموارد الماليوة مون خوال مخت وف عم يوات التبوادل موع العوالم الخوا
تثمار فووي مخت ووف القطاعووات ااقتصووادية عبوور ااسووالوودول الووى خيووار تنويووع مصووادر هووذ، الموووارد 

 التي تعرف رواجا  بيرا وتعتبر أسواقا مستقب ية واعدة.

السياحي ييعتبر أحد هذ، القطاعات التوي عرفوت نمووا مطوردا حتوى فوي عوز اأزموات  القطاع      
الماليووة واأمنيووة، فتراجووع القطوواع السووياحي فووي ظوول اأحووداث ااسووتثنائية التووي شووهدها العووالم فووي 
السنوات اأخيرة  ان طفيفا وا ي اد ييذ ر مع القطاعات اأخرى، وهو موا جعول مون السوياحة أحود 

لودى العديود مون  ااقتصوادية وااجتماعيوة فوي دفوع عج وة التنميوة لمساهمة بشو ل  بيورالقطاعات ا
تشوووير إلوووى أن  5347لسووونة  ، فالمؤشووورات العالميوووةالووودول اسووويما مووون خوووال ارثوووار ااقتصوووادية

ااجمالي،  ما تووفر منصوب عمول مون  العالمي المح ي بالمائة من الناتج>السياحة تساهم بنسبة 
بالمائة مون 63بالمائة من صادرات العالم، و 9عمل متاح في العالم، وتمثل منصب  44بين  ل 

 صادرات الخدمات في العالم.

ثارا أخرى مرافقة ل  آ   ييظهرااقتصادية ل قطاع السياحي فإن وع ى الرغم من هذ، اأهمية       
لووذلك اتجهووت المنظمووات الدوليووة والوجهووات السووياحية نحووو  اسوويما ت ووك المتع قووة بالجانووب البيئووي،

العموول ع ووى وضووع أسووس ومبووادئ موون أجوول تنميووة سووياحية تضوومن نمطووا سووياحيا يسوواهم فووي زيووادة 
سووياحة  قوواطرة ل تنميووة عوائوود السووياحة وتدنيووة آثارهووا السوو بية موون جهووة، وموون جهووة اخوورى جعوول ال

مووون عوائووود هوووذا القطووواع  دة السووو ان المح يووويناسوووتفا ة ل مجتمعوووات السوووياحية وتعمووويمخاصوووة بالنسوووب
 الوجهة السياحية. باعتبارهم أحد اأطراف الفاع ة في نجاح

التنميووة ااقتصووادية بمفهومهوا العووام،  مووا بووين التنميووة السوياحية و وا جودال اليوووم فووي العاقوة       
عوات ااقتصوادية أن  اشك في أن مستوى تطوور القطواع السوياحي و أدائو  إنموا يعتمود ع وى القطا

فووي تحقيووق التنميووة ع ووى المسووتوى  امهموو ا، هووذا مووا جع وو  ي عووب دور ذات الصوو ة بالقطوواع السووياحي
زيووادة مسووتويات الوودخل، تحقيووق التنميووة  يعموول ع ووى خ ووق فوورص العموول، ، فهوووالقطووري و المح ووي

الخوووودمات مرافووووق لقطوووواع الخوووواص فووووي البنيووووة التحتيووووة و تحفيووووز اسووووتثمارات ا المتوازنووووة، اإق يميووووة
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غيوور وروث الثقووافي أي مجتمووع المووادي و السووياحية، باإضووافة إلووى  ونهووا مرت ووزا ل حفوواظ ع ووى الموو
الحضوارات، و يعمول ع وى تعزيوز ا بمثابة جسر يربط بين الشوعوب و المادي،  ما يم ن النظر إليه

ة التوووورابط اإنسوووواني، و الثقووووافي، و تحقيووووق اانفتوووواح المرغوووووب فيوووو  ع ووووى اأخوووور وع ووووى الحضووووار 
       اإنسانية. 

 إ رالية البحث: -أوا

هووا التووي يحت و انطاقووا موون اأهميووة ااقتصووادية و ااجتماعيووة  ،ع ووى مووا سووبق ذ وور، بنوواء       
وارثار التي تخ فها السياحية ع ى المجتمعات السوياحية فوي  القطاع السياحي في التنمية المح ية،

انطاقوووا مووون  مخت وووف الجوانوووب حاولنوووا إجوووراء هوووذ، الدراسوووة ع وووى المجتموووع المح وووي لوايوووة جيجووول،
، وتتمحووور الطبيعووة السووياحية ل وايووة والحر يووة التووي تعرفهووا اسوويما خووال ذروة الموسووم السووياحي

 =رتياإش الية الرئيسية ل دراسة في ا

 مفن وجهفة السفران  المحليفةتنميفة المجتمعفات  علفى السفياحي الن فاط هي آثار ما
  ؟المحليين لواية جيجل

 قصد اإجابة ع ى اإش الية الرئيسية قمنا بطرح التساؤات الفرعية التالية=و    

اط  نشوولااقتصووادية وااجتماعيووة والبيئيووة  ثووارلا يوجوود إدراك لوودى السوو ان المح يووينهوول  -
 ؟السياحي

 ات التنمية المح ية بالواية؟إدراك لدى الس ان المح يين لمستويهل يوجد  -

 فووي تنميووة المجتمووع ل نشوواط السووياحي وااجتماعيووة والبيئيووة ااقتصووادية ارثووارم هوول تسوواه -
 المح ية؟

 :ورعيات الدراسة -ثانيا

 التالية=رضيات الف وضعالرئيسية و تساؤاتها الفرعية، لآجابة ع ى اإش الية       

 :اأولى الفرعية الرئيسية .1

 H1=  السياحي بواية جيجل.يوجد إدراك لدى أفراد عينة الدراسة رثار النشاط 

H0= بواية جيجل ا يوجد إدراك لدى أفراد عينة الدراسة رثار النشاط السياحي . 
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 = فيتفرع عن هذ، الفرضية مجموعة من الفرضيات الفرعية المتمث ة وت        

 :الفرعية الفرعية اأولى 

Ha1 بواية جيجل = يوجد إدراك لدى أفراد العينة لاثار ااقتصادية ل نشاط السياحي. 

Ha0بواية جيجل =ا يوجد إدراك لدى أفراد العينة لاثار ااقتصادية ل نشاط السياحي . 

 الفرعية الفرعية الثانية : 

Hb1 = بواية جيجل يوجد إدراك لدى أفراد العينة لاثار ااجتماعية و الثقافية ل نشاط السياحي. 

Hb0بوايووووة  = ا يوجوووود إدراك لوووودى أفووووراد العينووووة لاثووووار ااجتماعيووووة و الثقافيووووة ل نشوووواط السووووياحي
 .جيجل

 الفرعية الفرعية الثالثة: 

Hc1بواية جيجل شاط السياحي= يوجد إدراك لدى أفراد العينة لاثار البيئية ل ن. 

Hc0بواية جيجل =ا يوجد إدراك لدى أفراد العينة لاثار البيئية ل نشاط السياحي.   

 الفرعية الرئيسية الثانية:  .

H1.يوجد تحسن لمستوى التنمية المح ية من وجهة نظر الس ان المح يين لواية جيجل = 
H0 وجهة نظر الس ان المح يين لواية جيجل.= ا يوجد تحسن لمستوى التنمية المح ية من 

 الفرعية الرئيسية الثالثة : .
H1 0,05 =عند مستوى معنوية = يوجد أثر ذو دالة إحصائيةα  لاثار المخت فة ل نشاط

 السياحي ع ى مستوى التنمية المح ية من وجهة نظر الس ان المح يين.
H0 0,05=عنوووود مسوووتوى معنويوووة = ا يوجووود أثووور ذو دالووووة إحصوووائيةα  لاثووووار المخت فوووة ل نشوووواط

       السياحي ع ى مستوى التنمية المح ية من وجهة نظر الس ان المح يين.

 ويتفرع عن هذ، الفرضية مجموعة من الفرضيات الفرعية المتمث ة في=    

 :الفرعية الفرعية اأولى 

Ha13638ة عند مستوى معنوي = يوجد أثر ذو دالة إحصائية = α   ثار ااقتصادية ل نشاط لا
 .لواية جيجل مستوى التنمية المح ية من وجهة نظر الس ان المح يينالسياحي ع ى 
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Ha00,05 =  عنوود مسووتوى معنويووة = ا يوجوود أثوور ذو دالووة إحصووائيةα   ااقتصووادية لاثووار
 .لواية جيجل مستوى التنمية المح ية من وجهة نظر الس ان المح يينل نشاط السياحي ع ى 

 ة الفرعية الثانية:الفرعي 

Hb10,05 =عند مستوى معنوية  = يوجد أثر ذو دالة إحصائيةα    لاثار ااجتماعية  والثقافية
 .لواية جيجل ل نشاط السياحي ع ى مستوى التنمية المح ية من وجهة نظر الس ان المح يين

Hb03638ة عنووود مسوووتوى معنويووو = ا يوجووود أثووور ذو دالوووة إحصوووائية =α   لاثوووار ااجتماعيوووة
لوايووة  والثقافيووة ل نشوواط السووياحي ع ووى مسووتوى التنميووة المح يووة موون وجهووة نظوور السوو ان المح يووين

 .جيجل
   :الفرعية الفرعية الثالثة 

Hc10,05 =عنود مسوتوى معنويوة  = يوجود أثور ذو دالوة إحصوائية α   لاثوار البيئيوة ل نشواط
 .لواية جيجل السياحي ع ى مستوى التنمية المح ية من وجهة نظر الس ان المح يين

Hc00,05 =عنود مسوتوى معنويوة  = ا يوجود أثور ذو دالوة إحصوائيةα   لاثوار البيئيوة ل نشواط
 .لواية جيجل السياحي ع ى مستوى التنمية المح ية من وجهة نظر الس ان المح يين

 أسباب اختيار الموعوع: -ثالثا

 =تم اختيار هذا الموضوع لأسباب التالية      

 ؛اأهمية و الم انة التي يحت ها القطاع السياحي في التنمية المح ية -

و عاقتووو  بالتنميووووة  ةالسوووياحي و الدراسوووات الع ميوووة التووووي عالجوووت موضووووعق وووة اأبحووواث  -
  من وجهة نظر الس ان المح يين؛ المح ية

 راسة وعدم اعتبار،  موضوع متهالك.حداثة موضوع الد -

 أهدا  البحث: -رابعا

اإجابووة ع ووى التسوواؤات  موون م نعوورض السووابق إشوو الية البحووث، و ل ووي نووتانطاقووا موون ال     
المطروحة، فإننا نستهدف من خال تقديم هذ، الدراسة بشقيها النظري و التطبيقي، تحقيق أهداف 

 رئيسية منها=
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 ؛تحديد مخت ف المفاهيم المتع قة بالسياحة و التنمية المح ية -

 ؛لواية جيحل المجتمع المح ي تنميةالقطاع السياحي في محاولة معرفة مدى إسهام  -

الم تبوة الجامعيوة بوالبحوث اأ اديميوة المتخصصوة فوي مجوال السوياحة و دورهوا فوي  إثراء -
 التنمية المح ية، مع محاولة إعطاء إجابة عن عاقة السياحة بالتنمية المح ية.

 أهمية موعوع الدراسة -خامسا

 ؛إبراز ارثار اايجابية و الس بية لقطاع السياحة ع ى تنمية المجتمعات المح ية -

أهميوووة و م انوووة القطووواع السوووياحي فوووي اقتصووواد الوووباد، و ذلوووك لموووا يحققووو  مووون توضووويح  -
 ؛م اسب تساهم في تحقيق برامج تنموية ع ى المستويات الوطنية و المح ية

 تحسوويس الجهووات المعنيووة و الفاع ووة بأهميووة القطوواع السووياحي فووي تفعيوول العم يووة التنمويووة -
 .  ع ى المستوى المح ي

 منه  البحث: -سادسا

المونهج الوصوفي  ، و بالنظر إلى طبيعة الموضوع، فقد اتبعنااإش الية المطروحة تماشيا مع     
  موا اعتمودنا ،موضووع الدراسوةي لمن أجول الوصوف الودقيق و التفصوي  في الجانب النظري و ذلك

مسوووتخدمين فوووي ذلوووك اأداة المخصصوووة ل دراسوووة  مووونهج دراسوووة الوووحفوووي الجانوووب التطبيقوووي ع وووى 
عينوة مون  بجمعهوا بيانوات التوي قمنوا لح يل اإحصائي الت نا محيث استع ، في ااستبيان المتمث ةو 

 .spss برنامجومعالجتها باستخدام  الدراسة

 :حدود الدراسة -سابعا

 قود، و تمحورت الدراسة حول السياحة و التنمية المح ية بصفة عاموة الحدود الموعوعية: .1
وايووة جيجوول  ع ووى دراسووةالمحاولووة إسووقاط  و التطبيقيووةص الجووزء اأ بوور موون البحووث ل دراسووة خصوو

 أنها تمثل صورة مصغرة عن واقع و آفاق التنمية المح ية في الجزائر   ل.
ر المجال الم اني ل دراسة ع ى واية جيجل وبش ل خاص منطقة اقتص  الحدود المرانية: .2

 ة العوانة.التابعة لب ديبرج ب يدة )أوندرو( 

 .اقتصرت الدراسة ع ى س ان برج ب يدة، التابعين لب دية العوانة الحدود الب رية: .3
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  الفترة الممتودة بوينفي  في شقيها النظري والميداني  الدراسةهذ، أجريت  الحدود اليمنية:  .4
 . 5348الى ماي  5347نوفمبر 

 :الدراسة تقسيم -ثامنا

الفرضيات التي بنيت ع يها  أو نفي لآجابة ع ى التساؤات الواردة في اإش الية و لتأ يد        
وهووو   IMRAD  ااعتموواد ع ووى أسوو وب ، تووم وصووول إلووى اأهووداف المووراد تحقيقهوواالدراسووة، و ال

د ع ووى خطوووات ع ميووة صووحيحة أسوو وب  يعطووي اهتمامووا ونسووبة أ بوور لمسوواهمة الباحووث بااعتمووا
، وع يو  توم ع وى حسواب سوامة التح يول الع موي وليس ااهتمام بالتوازن الش  ي ل بحث  وممنهجة

    ، فصل نظري، و فصل تطبيقي.إلى فص ينلبحث هذا ا تقسيم

، مبحثووووين إلووووى  يمقسووووت تووووم حيووووث ة ل موضوووووع،النظريوووو ول الخ فيووووةالفصوووول اأ نوووا فوووويتناول        
 اهيم اأساسوووية ل سوووياحةفوووبعوووض الم تضووومنقووود و  ار النظوووري ل دراسوووةاإطووو اأول تنووواول المبحوووث
، أمووا المبحووث الثوواني ح يووةالتنميووة السووياحية و عاقتهووا بالتنميووة المهووا، و ارثووار الناتجووة عن وبعووض

 بموضوووععاقووة  السووابقة التووي لهووادراسووات الن حووول الدراسووة التطبيقيووة ل موضوووع انطاقووا موون ف ووا
النشواط السوياحي آثوار )التي تناولت العاقة بين المتغيرين و الدراسات التنمية المح ية، ة، السياحي

 .(من وجهة نظر الس ان المح يين و التنمية المح ية

المبحوث  مبحثوين؛ إلوى نا،قسوم حيوث ل موضووع الدراسة الميدانية فتضمن أما الفصل الثاني       
المعالجوووووة  طريقوووووة و أدوات الدراسوووووة و قووووود تضووووومن متغيووووورات الدراسوووووة، أسووووواليب اسوووووتعرض اأول

تح يول خصوائص ل، تطرقنوا فيو  الدراسوة و تح ي هوا ف ان عن نتوائجأما المبحث الثاني ، اإحصائية
عينووة الدراسووة، تح يوول عبووارات عينووة الدراسووة، اختبووار نموووذج الدراسووة، و أخيوورا  اختبووار فرضوويات 

     .الدراسة

 صعوبات الدراسة: -تاسعا

 ما ي ي= إعداد اهذ، الدراسةمن أهم الصعوبات التي وقفت عقبة أمام       

 ؛المصادر و المراجع المتع قة التنمية المح ية ندرة -

 تر يز أغ ب المراجع ع ى ارثار ااقتصادية ل سياحة؛ -

                                                           
  IMRAD   : Introduction , Methods , Results ,And Discussion 
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، البوواحثين العوورب الووذين أهم وووا دراسووة المتغيوورين معوواحداثووة الموضوووع خاصووة موون جانووب  -
يوة وهوو موا اقتضوى منوا القيووام فجول الدراسوات التوي ربطوت بوين متغيوري الدراسوة  انووت دراسوة أجنب

 رقت من وقتا؛عم ية الترجمة التي استعب

، وصووعوبة التعاموول مووع معالجووة المع ومووات و البيانوواتجمووع و ضوويق الوقووت المخصووص ل -
 .   spssبرنامج 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصل اأول  
اأدبيات النظرية والتطبيقية  

 للدراسة
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 تمهيد

عرفووت تطووورات سووريعة ع سووت موودى أهميتهووا، حيووث  واقتصووادية تعتبوور السووياحة ظوواهرة اجتماعيووة       
، فهوي تحتول م انوة هاموة فوي جميوع المجواات وخاصوة المجوال تش ل اليوم قطاعا عالميوا ضوخما أصبحت

ى المسوووتوى سووواء  وووان ذلووك ع وو ااقتصووادي وهووذا اعتبووارا لووودورها الهووام فووي التنميووة ع وووى وجوو  الخصوووص
وهوو موا   ، فقود أصوبحت ااقتصواديات الحديثوة تورى فيهوا قطاعوا اسوتراتيجيا ومووردا دائمواالمح ي أو الودولي

النهوووض بالقطوواع السووياحي موون خووال التسووهيات  إلووى توجيوو  جهووود خاصووة قصوود العديوود موون الوودولدفووع ب
ط عواتهم، ولويس قامتهم فوي مسوتوى توجعل إ تدفق السياحاإدارية والقانونية وت ثيف الجهود من أجل زيادة 

خفيا اليوم أن السياحة وما ترافقها من أنشطة متعودد ومتداخ وة موع العديود مون القطاعوات تخ وف العديود مون 
ارثووار فووي جوانووب مخت فووة وبشوو ل يووؤثر ع ووى جوانووب الحيوواة بالنسووبة ل مجتمعووات المضوويفة، وسوونحاول موون 

السوووياحة ع وووى تنميوووة المجتمعوووات المح يوووة، مووون خوووال  خوووال هوووذا الفصووول التطووورق لآطوووار النظوووري رثوووار
 استعراض اأدبيات النظرية والتطبيقية لموضوع الدراسة.
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 المبحث اأول: ااطار النظري للدراسة

سنتطرق الوى ااطوار النظوري لموضووع دراسوتنا المتع وق بوأثر السوياحة ع وى  لمبحثمن خال هذا ا 
، السوياحة مفواهيم أساسوية حوول ،  الوى ثواث مطالوب يتنواول اأوليث قسمناتنمية المجتمعات المح ية ، ح
المح يووووة، أمووووا المط ووووب الثالووووث  آثووووار النشوووواط السووووياحي ع ووووى المجتمعووووات ويتطوووورق المط ووووب الثوووواني إلووووى

 بالتنمية المح ية ودور المجتمع المح ي في هذ، العم ية. التنمية السياحية  فاستعرضنا عاقة
 السياحة حول هيم أساسيةفام :المطلب اأول

يووت باهتمووام معظووم البوواحثين ظوح ،القديمووة أهميووة لوودى معظووم الوودولالعصووور  ذعرفووت السووياحة منوو        
ونشاطا حر يا ي مل بقية  ااقتصاديخاصة وأنها أصبحت تش ل قاطرة ل تنمية وعامل من عوامل التطور 

 والثقافية. ااقتصاديةاأنشطة 

 السياحة مفهوم -أوا

 هناك العديد من التعريفات التي تطرقت لتوضيح مفهوم السياحة نستعرض أهمها فيما ي ي=      

"السووياحة بووالمفهوم الحووديث هووي ظوواهرة طبيعيووة موون ظووواهر  :1095لففر سففنة جففويير وروي تعريفف  -1
العصوور الحووديث واأسوواس فيهووا الحاجووة المتزايوودة ل حصووول ع ووى عم يووات ااسووتجمام وتغييوور الجووو والوووعي 

 (1) .الثقافي المنبثق لتذوق جمال المشاهد الطبيعية"

 المترتبة عن النشاط السياحي. ااقتصاديةعاب ع ى هذا التعريف إهمال  الجوانب يي  ما      

حيوووث عووورف السوووياحة بأنهوووا   :1019 هيرمفففان  فففون وفففوليرونالنمسفففاوي  باحفففثتعريففف  ال-2
وخصوصوا العم يوات ااقتصوادية التوي تتع وق بودخول  متداخ وة ل العم يات ال لذي يط ق ع ىااصطاح ا"

قامة وانتشار اأجانب داخل وخارج منطقة معينة   (2).أية دولة و ترتبط بهم ارتباطا مباشرا" وأواة

                                                           
 .56، ص5>>4، دار الهناء ل طباعة والنشر، مصر، نظرية السياحة الدوليةصاح الدين عبد الوهاب،  (1)

، :533، الطبعة اأولى، دار  نوز المعرفة ل نشر والتوزيع، اأردن، عمان،رة الفنادق والن اط السياحيون ادازيد عبوي،  (2)
 .>49ص
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 .وانب الس و ية والثقافيةالجول ن  أهمل  ااقتصاديريف قد ر ز ع ى الجانب ناحظ أن هذا التع     

"مجموعوة النشواطات  =السوياحة هوي= 1024 سونة  هفونييرر ورراوفت السويسفريين باحثينال  تعري-3
ا اانتقوال ا يودخل فوي إطوار ذطالموا أن هو، الناتجة عن السفر أو انتقال اأفراد من م وان اإقاموة اأصو ي

 (1)."النشاط المربح

طة التووي يقوووم بهووا الشووخص "اأنشوو عرفووت السووياحة بأنهووا :1001 سوونة تففاوا برنففداو تعريفف  مففؤتمر أ -4
وأن ا ي وون غرضو  مون السوفر ممارسوة نشواط  ،سونةالمسافر إلى م ان خارج بيئت  المعتادة لمدة أقول مون 

 (2).يسافر إلي " الذيي تسب من  دخا في الم ان 

حسب المنظمة العالمية ل سياحة   مة السياحة تحتوي ع ى = OMTللسياحة ةالمنظمة العالميتعري   -5
 (3)=ينمفهوم
أن  ع وى اأقول، حيوث قت يقيم في الب د الذي يزور، أربعة وعشرين سواعةزائر مؤ   ل" هو: السائح -

ضووة أو موون أسووباب السووفر ت ووون موون أجوول الترفيوو ، الراحووة، الصووحة، قضوواء العطوول، الدراسووة، الديانووة، الريا
 أجل القيام بأعمال عائ ية أو حضور مؤتمرات، ندوات ع مية، ثقافية وسياسية".

الشووخص الووذي يسووافر خووارج محوول إقامتوو  اأصوو ي أي سووبب غيوور   مووا يعوورف السووائح ع ووى أنوو =" -
  ال سب المادي أو الدراسة، سواء  ان داخل ب د، أو ب د غير، ولفترة تزيد عن أربعة وعشرين ساعة".

 تتجاوز مودة إقامتو  أربعوة وعشورين سواعة ع وى اأ ثور خوارج مقور ا  ل زائر مؤقت" وهو :المتني -
 ."إقامت  المعتادة

السووياحة هوووي عبووارة عووون المفهوووم التوووالي ل سووياحة=  ل التعووواريف السووابقة يم وون اسوووتخاصموون خووا       
مون مقور  باانتفوال، سياسية...إل ، حيوث يقووم اأفوراد اقتصادي ، اجتماعي ظاهرة إنسانية لها أبعاد مخت فة 

والتنوز، ومخت وف اأنشوطة باسوتثناء  م وعط هومس ناهم إلى مقر مؤقت لويس دائموا بهودف قضواء وقوت فوراغه
 .عة وعشرين ساعة وأقل من سنةمزاولة عمل معين، وت ون فترة إقامتهم أ ثر من أرب

                                                           

Ahmed Tessa, économie touristique et aménagement du territoire, OPU, Alger, P21. (1) 

 .94=ص، 5338تب العربي الحديث، مصر، ، الم اإطار القانوني للن اط السياحي والفندقيمحمد مسعد،  الدين محي (2)

 Gerard Guibilats, Economie touristique, delta et seps, 1983, p10.(3)  
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 = الوجهة السياحية مفهوم -ثانيا 

موجودة في م ان معوين، مون أجول قضواء المزيج من العناصر المتداخ ة تيشير الوجهة السياحية إلى       
ائح فع ووى جميووع هووذ، العناصوور أن تيوووفر معووا، وتتمثوول فووي= مقومووات الجووذب، الوسووائل عط ووة ميرضووية ل سوو

 ال ....والتسهيات، النقل ب ل أنواع ، روح الضيافة

وانطاقووا موون هووذ، العناصوور يم وون تعريووف الوجهووة السووياحية  مووا ي ووي= "هووي فضوواء جغرافووي يتضوومن       
السوياحية التوي تشومل مخت وف وسوائل النقول، ت عرض المنتجوا مناظر طبيعية وخصائص ثقافية حيث يتم

 (1) .، الغذاء وتوفر ع ى اأقل نشاطا أو تجربة فريدة واحدة ع ى اأقل"اإيواء

يينظور إليو   ذيوم الوجهة السوياحية والمسوتوى الووقد تعددت ارراء في حقل السياحة حول تحديد مفه       
نمووا يرجووع لتعوودد اأنشووطة والقطاعووات التووي يتضوومنها و نحووو هووذ، الوجهووة، وهووذا ااخووتاف ا ييعوود تعارضووا  اة

 (2)=النشاط السياحي، ويم ن تحديد مفهوم الوجهة السياحية انطاقا مما ي ي

، إق وويمت ووون الوجهووة عبووارة عوون م ووان صووغير، مدينووة،  قوود= التحديففد الجاراوففي للوجهففة السففياحية -
 ال اريبي. المتوسط أو إق يم، وقد ت ون ع ى المستوى القاري مثل دولة

مجموعوة مون عناصور  = أغ ب الباحثين يصفون الوجهوة السوياحية بأنهوا تجموع بوينحسب المحتوى -
تبعهووا نموووو فوووي يبية التووي تبووودأها عناصووور الجووذب ثوووم ، فووأغ بهم يؤ ووود ع وووى العاقووة السوووبالجووذب والخووودمات

سووياح والموووارد الخوودمات اأساسووية، ويتعمووق بعضووهم فووي وصووف حر يووة الوجهووة التووي تبووين التفاعوول بووين ال
 .والعناصر الم ونة ل وجهة

فالوجهوووات السوووياحية تسوووتند بشووو ل أساسوووي ع وووى البعووود الجغرافوووي ومحتوياتووو ، فعوووادة موووا تشيوووير  إذن     
ت الجذابوة، وتضوم داخ هوا المجتمعوات المح يوة ناخواينة تتوفر فيها العديد مون المالوجهة إلى منطقة أو مد

                                                           

(1(
Wolfgang Framke, The ‘Destination’: A problematic concept, 

http://fama2.us.es:8080/turismo/turismonet1/economia%20del%20turismo/demanda%20turistica/DESTINATION%20PROB

LEMATIC%20CONCEPT.PDF, consulté le : 20/01/2015 

(2) Idem. 

 

http://fama2.us.es:8080/turismo/turismonet1/economia%20del%20turismo/demanda%20turistica/DESTINATION%20PROBLEMATIC%20CONCEPT.PDF
http://fama2.us.es:8080/turismo/turismonet1/economia%20del%20turismo/demanda%20turistica/DESTINATION%20PROBLEMATIC%20CONCEPT.PDF
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المخت فوة ل وجهوات السوياحية ذات التفاعول والتوداخل فيموا بينهوا توؤدي وبنية تحتية داعمة، وهذ، الم ونوات 
  ، 1إلى خ ق طبيعة معينة ل م ان

 ويوضح الش ل التالي مخت ف القطاعات التي تشتمل ع يها  ل وجهة سياحية      

 (: القطاعات المرونة للوجهة السياحية91ال رل رقم)

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Source : Our own translation based on :Victor T.C.Middleton, Alan Michael Morgan, Marketing in 

travel and tourism, Fourth edition, Butterworth-Heinemann, 2009, p11 

 

 

 

                                                           

 

1
 Beeton Sue, Community development through tourism, landlinks press BPA print group, Australia, 2006, 

p113. 

ق األعاب  امتاحف  امعار    –حدا
ضا  الرية  اأحداث  ضا  الوطنية  ا ا

ز ال ياضية   امه جانات  وام ا

الفنا ق والنزل  شقق الن اا  الق ى الةيفية 
ز العطو ي  وامصيمات  م ا   امقا

 امطاعم  النوا ي.

ا الوطي للسياحة  الدواوين احلية االديو 
للسياحة  منات  السياحة  ابمعيات 

 السياحية

اا السف   امتعاملوا ي السياحة   و
 اأحداث وامؤم ات امنظمو 

النقو ابوي  الري  البس ي  السن 
ديدية  ا

ةقطاع الضياف اأحداث وجاذبية الموقع  

 قطاع النقل

القطاع المنظم للوجهة 
السياحية

 منظموا السفر والقطاع الوسيط
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 خصائص السياحة  -ثالثا

فوي= الفنووادق  يعتبور القطواع السوياحي جوزء موون قطواع الخودمات إا أنو  يتشو ل موون سو ع ماديوة تتمثول      
وتتمثول  ،وغيرهواوالراحوة والترفيو    ما يت وون مون سو ع غيور ماديوة  واإجراءات اإداريوة، المطاعم والمقاهي

 (1)خصائص القطاع فيما ي ي=

 ؛صناعية(، اأخرى )خدمية ااقتصاديةتعدد م ونات النشاط السياحي وارتباطها بال ثير من اأنشطة  -

ياحية بول مات والخدمات والتجهيزات السالعرض السياحي ا يتوقف ع ى مدى توافر الموارد وتنوع المقو  -
 ؛ع ى غيرها من العوامل  أسعار خدمات السياحة اأساسية أو الت مي ية

فهووي  ،تج موادي يم ون نق وو  مون م وان رخورتعتبور السوياحة صوادرات غيوور منظوورة فهوي ا تتمثول فووي نوا -
 ؛ج بنفس  من م ان إنتاج ع ى المنتواحدة من الصناعات الق ي ة التي يقوم فيها المسته ك بالحصول 

لودى جمهوور السوائحين فوي معظوم  ذاتيوةالط ب ع ى الموارد والخدمات السياحية بدولة موا بودوافع  ارتباط -
 ؛ات يتصف بدرجة عالية من المرونةالحا

فهي  ذاستخدام الت نولوجية المتطورة لومجاا ا وااجتماعيصناعة السياحة تمثل حافزا لآبداع الثقافي  -
 ؛تأهيل في ظل وجود منافسة دوليةط ب مستوى أ بر من ال فاءة والتت

 ؛آخر عدم قاب ية المنتج السياحي ل تخزين أو النقل من م ان إلى-

تمتووع بعووض الوودول بووبعض الموووارد السووياحية النووادرة يشوو ل صووعوبة لوودول أخوورى فووي إنتوواج سوو ع سووياحية  -
 بدي ة.

 

 
 

                                                           

ماجيستر، فرع  رسالة، الخدمات السياحية وأثرها على سلوك المستهلك دراسة حالة مجموعة من الفنادق الجيائرية، برنجيأيمن (1)  
 .:7، ص=>533اإدارة التسويقية، جامعة بومرداس، 
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 المطلب الثاني: آثار الن اط السياحي 

الصووناعات التصووديرية اأولووى فووي العووالم مووع نهايووة القوورن العشوورين، وا يوجوود  السووياحة موون صووبحتأ
،  موووا ا نغفوول عووون مخت وووف ارثوووار ااجتماعيوووة د الووووطنيأي شووك فيموووا ل سوووياحة مووون تووأثير ع وووى ااقتصوووا

  والبيئية ل نشاط السياحي.

 للسياحة اآثار ااقتصادية -أوا
 النقواط مون خوال ويم ون توضويح ذلوك فعال ع ى جميع القطاعاتصادي اقتتأثير  ل حر ة السياحية

 =التالية
قتصوواد الوووطني تتحوودد مون المع وووم أن أهميووة أي قطوواع فوي اا: أثففر السففياحة علففى ميففيان المففدووعات -1

فووووائض فووي مووووازين  التوووي موون شوووأنها أن تحوودث اأجنبووي بموودى قوودرة هوووذا القطوواع ع وووى ج ووب مووووارد النقوود
ث أن هذا الميزان يمثل قيدا مزدوجا منظما ل افة المعامات بوين الدولوة المعنيوة وسوائر دول حي المدفوعات

 1.العالم
ت غيوور المنظووورة وتأخوذ م انهووا ضوومن مخت وف الصووادرات غيوور المنظووورة والسوياحة جووزء موون العم يوا       

لتجواري )الوذي يتشو ل جوزء ، ويؤثر الدخل السياحي ع ى الميزان اوالتأمين والمعامات المصرفية  الماحة
منووو  مووون الصوووادرات غيووور المنظوووورة( توووأثيرا مباشووورا، ويتحووودد هوووذا اأثووور بالقيموووة الصوووافية ل ميوووزان السوووياحي 
ونسووبت  إلووى النتيجووة الصووافية ل ميووزان التجوواري سووواء  انووت إيجابيووة أو سوو بية فووإذا  انووت سوو بية و ووان اأثوور 

العجز في الميزان التجاري أو يخفف من  ع ى اأقل، أما إذا  اإيجابي ل ميزان السياحي  بيرا فإن  يحد من
 انوووت نتيجوووة الميوووزان التجووواري إيجابيوووة سووواعد اأثووور السوووياحي اإيجوووابي ل ميوووزان السوووياحي فوووي زيوووادة ت وووك 

 2اإيجابية في الميزان التجاري وبالتالي يم ن التأثير إيجابيا ع ى ميزان المدفوعات ل دولة.
 

                                                           
، أطروحوة د توورا،،   يوة الع ووم ااقتصوادية  1094/2992 -السفياحة والفندقفة وفي الجيائفر دراسفة قياسفيةشعوبي، محمود فوزي   1

 .57، ص :5339/533وع وم التسيير، جامعة الجزائر، 

الودولي حوول ، الموؤتمر الع موي دور السفياحة وفي التنميفة ااقتصفادية والتهيئفة اإقليميفةبن زخروفة ، بن تفات عبد الحق، بوعام   2
 .5345أفريل  58-57يومي  ،الجزائر ،الب يدة، مستديمة )دراسة تجارب بعض الدول(السياحة رهان التنمية ال
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افوة ااسوتثمارات ث لعامول اإنسواني اعتموادا  بيورا، فتعتمود السوياحة ع وى ا: العمالفة أثر السفياحة علفى -2
التي يقوم بها الب د السياحي  المنشولت الفندقيوة، وسوائل النقول السوياحي، م اتوب وو واات السوفر والسوياحة 

 1تؤدي إلى استيعاب قدر مناسب من اليد العام ة
ات السياحية و ذلك المشروعات اأخرى المرتبطة بها سواء  وان ونتيجة التوسع في انشاء المشروع       

و ااثنووين معووا يسوواعد ع ووى خ ووق العديوود موون فوورص أالوووطني  أس المووال اأجنبووي أوعوون طريووق مسوواهمة ر 
العمل الجديدة، وفي هذا الخصوص فان  ا يم ن تجاهل ارثار المباشرة وغير المباشرة الناجمة عون زيوادة 

البطالووة فووي المجتمووع،  مووا يترتووب ع ووى زيووادة فوورص العموول أيضووا، ارتفوواع مسووتوى  فوورص العموول وانخفوواض
  2.الرفاهة ااقتصادية، وغير ذلك من ارثار أو المنافع اأخرى

يم وون تقوودير أثوور السووياحة ع ووى ااقتصوواد موون خووال  : المحلففي لسففياحة علففى اجمففالي النففات أثففر ا -0
حوود المقوواييس الهامووة جوودا لاثووار الناجمووة ل سووياحة، أيمثوول  ي الووذ جمووالي النوواتج القوووميإمعالجووة عاقتهووا ب
لوى ذلووك مون خوال تقودير انفوواق الزائورين ل ول مون السووياحة الداخ يوة والخارجيوة ثوم يخصووم إويم ون التوصول 

ذا أردنوا إويم ون حسواب ذلوك ل سوياحة الخارجيوة فقوط  من  ت اليف شراء الس ع والخدمات في قطاع السياحة
ح اأجانووب تحسووب ع ووى أنهووا عائوودات خارجيووة، ياق وويم موون جانووب السووالتووي تووتم فووي اإ ذلووك، والموودفوعات

ا منووو  ت ووواليف ح هوووو عبوووارة عووون هوووذا الووودخل مطروحوووياوحجووم النووواتج القوووومي المولووود عووون طريوووق انفووواق السووو
 خدمات هؤاء السياح.

بيووورة فوووي اخ يوووة نسوووبة  وحسووواب هوووذا الجانوووب يعووود مهموووا بالنسوووبة ل ووودول التوووي ا تمثووول السوووياحة الد
ذا لووم ت وون السووياحة مصوودرا رئيسوويا ل عمووات الخارجيووة، إسوويما فووي الوودول الناميووة، وناحيووة أخوورى عائووداتها ا

جمووالي النوواتج القووومي وينسووحب ذلووك ع ووى إن مخرجووات قطوواع السووياحة سوووف تشوو ل نسووبة ضووئي ة موون إفوو
 3معظم الدول النامية والمتقدمة ع ى السواء.

                                                           
مداخ وة ضومن الم تقوى الودولي حوول السوياحة  ،-حالفة الجيائفر-الدور ااقتصادي وااجتماعي للسياحة خالد  واش، وهيبة خطار،   1

 58-57ارب بعض الدول(،   ية الع وم ااقتصادية والتجاريوة وع ووم التسويير، جامعوة الب يودة يوومي المستديمة )دراسة تج رهان التنمية 
 .5345أفريل 

، الم تب العربي الحوديث، ااسو ندرية، الطبعة الثانية، تنظيم وادارة المن آت السياحية والفندقيةأحمد ماهر، عبد السام أبو قحف،  2
 .64، 63، ص ص>>>4

، 5334، م تبوووة اأنج وووو المصووورية، القووواهرة، الطبعوووة الثانيوووة، ، جاراويفففة السفففياحةد الح ووويم، حمووودي أحمووود الوووديبمحمووود صوووبحي عبووو 3
 .:47ص
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مموووا ا شوووك فيووو  أن السوووياحة  غيرهوووا مووون القطاعوووات : العفففام لاسفففعارسفففياحة علفففى المسفففتوى أثفففر ال -
نتيجووة ارتفوواع  وبووذلك تميوول اأسووعار إلووى اارتفوواعاإنتاجيووة تزيوود موون اإنتوواج وااسووتهاك سووواء بسووواء، 

و نتيجووة ل عوورض اإضووافي أو أمسووتوى المعيشووة وزيووادة الط ووب ع ووى أنووواع جديوودة موون السوو ع والخوودمات، 
اح في مناطق ااستقبال ينتج عن  زيوادة فوي اأسوعار، وهوذا اردات،  ما أن أس وب شراء السيالو الزيادة في 

 موون أجوول أسووعار أع ووى موون شووأن  أن يخ ووق نوعووا موون التضووخم، الووذي يعنووي أن السوو ان اأصوو يين يوودفعون
حة وضووح أثوور الطبيعووة الموسوومية ل سووياوا ينبغووي أن يفوتنووا ت .السوو ع والخوودمات الحصووول ع ووى نفووس  ميووة

ع ووى اأسووعار، ت ووك التووي تعنووي ان اأرض و ثيوورا موون التيسوويرات ع يهووا تسووتخدم اسووتخداما غيوور تووام، وهووذا 
 1.النمط من ااستخدام مبدد ل موارد ول  أثر ع ى زيادة اأسعار

عوورف اانفوواق السووياحي ع ووى أنوو   وول مووا يصوورف  السووائح مقابوول اسووتهاك يي  :أثففر المعففاع  للسففياحة -5
ية سواء  ان إنفاقا من مواطني الدولة أو إنفاقا من الزائرين اأجانب، وما ي وون إنفاقوا مون الخدمات السياح

مسوووتخدمي أو مسوووته  ي الخووودمات السوووياحية ي وووون هوووو بذاتووو  دخوووا لمنتجوووي هوووذ، الخووودمات، و ووول إنفووواق 
الفندقيوة فيو  سياحي ا تقتصر آثار، عادة ع ى المب غ الذي يتحدد ب  هذا اإنفاق، فاإنفواق ع وى الخودمات 

مثا انتقال اأموال من جيوب السائحين إلى جيوب أصحاب الفنادق والمشوتغ ين فيهوا، ويتفورع منهوا س سوة 
أخرى من المصروفات هي إنفاق القائمين ع ى صناعة الفنادق ع ى تجديود اأثواث موثا، مموا يعنوي زيوادة 

 2حجم اإنفاق العام نتيجة زيادة الحر ة الفندقية.
 ثار ااجتماعية والثقاويةاآ -ثانيا

جانووب، وهنووا يبوودأ إن السووياحة بوصووفها نشوواطا إنسووانيا يعنووي استضووافة السووياح المووواطنين موونهم واأ
اح مون جهوة أخورى، يمون جهوة والسو المقصوودةااحت اك والتفاعل المباشر ما بين س ان المنطقة السوياحية 

موووون الضوووورورة أن ي ووووون التغيوووور فووووي البيئووووة فووووي البيئووووات ااجتماعيووووة، ول وووون لوووويس  اوهووووذا مووووا يحوووودث تغيوووور 
تعد السياحة ساحا ذو حدين فهي عامل يم ن  حيث حسن دائما،ااجتماعية الناتج بفعل السياحة نحو اأ

ااسوتفادة منوو  واسووتعمال  ل تووأثير ايجابووا ع وى المجتمووع وثقافتوو   مووا يم وون ان ت وون سوواحا ضووارا بوول موودمرا 
 تنقسم ارثار ااجتماعية والثقافية إلى قسمين= وبذلك احيانا لعادات وقيم الشعوب

                                                           

.6، 6ص ص ، مرجع سابق،  محمد صبحي عبد الح يم  1
  

.666ص  ،00، ، دار الف ر الجامعي، اإس ندريةالطبعة ااولى، مدخل إلى علم السياحةحمد فوزي م وخية، أ  2
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فيموا  براز ارثار اايجابية ل سياحة  بالنسوبة ل جوانوب الثقافيوة وااجتماعيوةويم ن إ = اآثار اإيجابية -1
  1ي ي=

تعتبووور السوووياحة وسوووي ة اجتماعيوووة لتنميوووة الثقافوووة بوووين الشوووعوب  تنميفففة الثقاوفففة بفففين ال فففعوب: -
حية حيووث ت تسووب هووذ، الوودول المعووارف والخبوورات والمهووارات المخت فووة موون سووائحي ومجتمعووات الوودول السوويا

الدول القادمين إليها  ال غة واأف ار الس يمة، مما يساهم في رفع مستوى ثقافة س ان اأقاليم السياحية إلوى 
سوووتوى  جانوووب اهتموووام مسوووؤولي هوووذ، الب ووودان السوووياحية بزيوووادة فووورص التع ووويم والتووودريب السوووياحي، لتطووووير م

 العرض السياحي لديها؛
والمقصوووود بوووالتحول الطبقوووي انتقوووال بعوووض فئوووات المجتموووع التوووي يووورتبط نشووواطها = التحفففول الطبقفففي -

بالسووياحة سووواء بطريقووة مباشوورة أو غيوور مباشوورة موون طبقووة اجتماعيووة أدنووى إلووى طبقووة اجتماعيووة أع ووى موون 
ت وووف مجااتووو ، فتتغيووور سووو و يات خوووال موووا يحققونووو  مووون م اسوووب وأربووواح ناتجوووة عووون العمووول السوووياحي بمخ

 وأنماط حياة أفرادها تبعا ل تغير الناشئ في أحوالهم ااقتصادية المترتبة عن السياحة؛

ة تطول منهوا الشووعوب المخت فوة ع ووى تعتبور السوياحة نافوود : ثفر السففياحة علفى التطففور ااجتمففاعيأ -
بالتالي ت عب السياحة دورا مهما بعضها البعض، حيث تساهم في توفير ااحت اك المباشر بين الشعوب، و 

في توفير الفرص أمام أفراد المجتمع ل تعرف ع ى اأف ار وااهتمامات والثقافات اأجنبيوة ل سوائحين، وهوو 
 ما يسهم في انفتاحهم ع ى العالم الخارجي ويساعد ع ى ا تسابهم ال ثير من القيم.

  2نجد= ة ع ى الجانب الثقافي وااجتماعيل سياح ارثار الس بية من بين  = اآثفار السلبيفة -2
النشوواط السووياحي يتط ووب ااهتمووام بالمنوواطق السووياحية المخت فووة وتعميرهووا : التحففوات ااجتماعيففة -

عوووودادها اسووووتقبال السووووائحين بمووووا فووووي ذلووووك موووون أمووووا ن إقامووووة مخت فووووة )قوووورى سووووياحية، فنووووادق  وتنميتهووووا واة
وغيور مألوفوة بصوورة سوريعة ومفاجئوة  بالنسوبة لسو ان هوذ، ومنتجعات( ويتولود عون ذلوك قويم وتقاليود جديودة 

المنوواطق تخت ووف عوون مورثوواتهم الحضووارية وااجتماعيووة التووي نشووئوا وتربوووا ع يهووا ممووا يووؤدي إلووى تحوووات 
 وتغيرات جذرية في هذ، المجتمعات؛ 

                                                           
1
، أطروحوة د توورا،،   يوة الع ووم ااقتصوادية وع ووم حالفة الجيائفر، ااقتصفادية لتنميفة السفياحة المسفتدامة  اأهميفةعامر عيسواني،   

 .، ص 060التسيير، جامعة باتنة، 

.- ، ص ص00عمان6، دار المسيرة ل نشر و التوزيع، الطبعة الثانية، مبادئ السياحةنعيم الظاهر، سراب إلياس،   2
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بعوووض الووودول تعووواني مووون انخفووواض : انت فففار عوامفففل الفسفففاد والتفففدهور ااجتمفففاعي واأخ قفففي  -
يات المعيشووة، ونقووص اإم انيووات المتاحووة فووي الوقووت الووذي تفوود إلووى هووذ، الوودول أنموواط مخت فووة موون مسووتو 

السائحين بعاداتهم ااستها ية وقدراتهم المالية مما يؤدي إلى اتجا، نسبة من أبناء هذ، الدول إلى محاولوة 
ن  انووت بوسووائل غيوور مشووروعة، فتظهوور عنوود  افووة الو  سووطاء والمسووتغ ين تحقيووق م اسووب ماديووة سووريعة واة

ل سوووائح فوووي مخت وووف المجووواات والموووروجين بعوووض صوووور اانحوووراف تحوووت مسوووميات متعوووددة مثووول التسووو ية 
 والترفي  والمتعة والراحة؛  

نتيجة التعارض وااختاف بين اأف ار واأساليب الغالبة في المجتمع والقادمة التصادم الثقاوي:   -
تصرفاتهم التي ا تعبر بالضرورة عون أسو وب حيواتهم اليوميوة من الخارج وأحيانا لس وك بعض السائحين و 

نما راجع ذلك أسباب منها الميل إلى حب المغامرة، وحب ااستطاع اأمر الذي يؤدي إلوى  في بادهم واة
 ل سياحة ب ل معانيها.  -س بي -إثارة الشعب المضيف وضيق  إحساس  بالمرارة والضيق والرفض 

  للسياحية اآثار البيئية -ثالثا
قطووواع السوووياحة يعتمووود فوووي إنتووواج الخووودمات السوووياحية ع وووى المووووارد ف  وووأي قطووواع اقتصوووادي آخووور،       

، الطبيعية، و من الماحظ أن غالبية عناصر السياحة ترتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالموارد البيئية
  بية.و يم ن ت خيص ارثار البيئية ل سياحة في الجوانب اايجابية والس

 من ارثار اايجابية ل سياحة ع ى الجوانب السياحية نذ ر=: اآثار اإيجابية -1 
ى حمايووة السومات الماديووة ل بيئووة تعوود السووياحة بالمنفعوة ع ووى البيئووة مون خووال التوودابير المحفوزة ع وو -

 ؛المواقع و المعالم السياحية و الحياة البريةو 

المحافظووة  ع ووى يووة ب وود مووا ل سووياح  مووا يشووجع الح وموواتإن التووراث التوواريخي و الثقووافي يحوودد جاذب -
ع وووى معالمووو ، و لوووذا فوووإن  ثيووورا مووون الووودول تبوووذل جهوووودا  بيووورة لتووووفير حمايوووة منتظموووة ل مووودن و القووورى و 

 ؛المناطق اأثرية الجمالية و خاصة ذات اأهمية التاريخية و الفنية

نشور التوعيوة بوين السوياح و أصوحاب  يعبتر النشاط السياحي وسي ة لرفع الوعي بأهمية الطبيعوة و -
 ؛المشاريع و الح ومة و الس ان المح يين

المتأتيووووة عوووون السووووياحة تسوووواهم فووووي المحافظووووة ع ووووى الطبيعووووة و البيئووووة، و بووووذلك تحقيووووق  اأموووووال -
 ااستغال اأمثل ل موارد السياحية.
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 نوووع مووون وجوووود بعوووض ارثوووارإن وجوووود ارثوووار اإيجابيوووة ل سوووياحة ع وووى البيئوووة، ا يماآثفففار السفففلبية:  -2
 الس بية، و هي=

مووع الحيوواة النباتيووة و البريووة،  النشوواط السووياحي يتووداخل إن علففى الففنظم اإيرولوجيففة:أثففر السففياحة  -
ي ولوجية خاصة إذا لم ت ن البنية التحتية ع ى استعداد  اف اسوتيعاب أذلك أضرارا ع ى النظم اويسبب 

اضوطراب فوي الحيواة البريوة و تزايود الضوغوط ع وى إلوى أن يوؤدي  هذا النشاط،  موا يم ون ل نشواط السوياحي
 .اأنواع المهددة باانقراض

ممارسوة التوزلج المنواطق الجب يوة مون خوال المشوي و في   ما تهدد السياحة النظم اأي ولوجية الهشة       
ضوافة إلوى مشو  ة إزالوة ، باإع ى الج يد، فهي واحدة من أخطر المشا ل البيئية في الب دان الناميوة الجب يوة

فووي  ثيوور موون اأحيووان ا تووؤدي إلووى توودمير الوونظم  الغابووات الناجمووة عوون اسووتهاك الحطووب، فهووذ، النتووائج
 .لتعرية و اانهيارات اأرضيةاأي ولوجية المح ية فقط، و ل ن أيضا تسريع عم ية ا

 بيوورة موون الموووارد  باإضووافة إلووى  ووون السووياحة تووؤدي إلووى اسووتهاك  ميووات التلففوث و النفايففات: -
التي أصبحت مش  ة بالنسبة ل عديد من ، و الص بةاط يولد أيضا النفايات السائ ة و المح ية الطبيعية فهي نش

بغوووض النظووور عووون ت ووووث الميوووا، العذبوووة بميوووا، الصووورف و  .الب ووودان التوووي تفتقووور إلوووى المقووودرة ع وووى معالجتهوووا
وضوواء التووي تحوودثها وسووائل النوواتج عوون الض الت وووثو  فالنشوواط السووياحي يووؤدي إلووى ت وووث اأرض الصووحي،
 ت وث المناطق السياحية و الشواطئالنقل، و 
إن تطووير السوياحة و البنوى التحتيوة ذات الصو ة بهوذا النشواط  ااستا ل المفرط للموارد الطبيعية: -

لتوسووع بسووبب ا غالبووا مووا يسووبب توودهور التربووة  تل وول التربووة و ال ثبووان الرم يووة و توودهور المنوواظر الطبيعيووة
 العمراني.

العذبووة محودودة فووي بعووض المنواطق ويووتم اسوتغالها فووي صووناعة  مصووادر الميوا، مون جهووة أخورى فووإن      
احتياجوات  بسوبب ل الميا، أ ثور مون المقويمني، فهو يستعم، باإضافة إلى سوك السائح غير العقاالسياحة

ؤدي إلوى نودرة الميوا،، فهوي  وذلك توؤدي ، فوإذا  انوت السوياحة توبعض اأنشطة الترفيهية  حمامات السباحة
 إلى اإفراط في استغال الموارد المح ية مثل الطاقة، الغذاء و المواد اأولية.
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 رأداة لتحقيق التنمية المحلية التنمية السياحية المطلب الثالث:
يوة المح يوة بالنسوية ت عب التنمية السياحية من خال مخرجات هوذ، العم يوة دورا  بيورا فوي تحقيوق التنم     

ثووار اايجابيووة لأنشووطة السووياحية وق ووت آثارهوووا ويزيوود هووذا الوودور   مووا تعاظموووت ار ل مجتمعووات السووياحية،
نميووة السووياحية نتنوواول فووي هووذا المط ووب مخت ووف التعوواريف التووي تطرقووت ل تو السوو بية فووي مخت ووف الجوانووب، 

 والتنمية المح ية.
 باتهاومتطل التنمية السياحيةمفهوم  -أوا

ن، وسنتطرق مية السياحية وحظيت باهتمام العديد من الباحثيتعددت التعاريف التي تناولت مفهوم التن     
 من خال هذا العنصر إلى أهم هذ، التعاريف ثم استعراض متط بات تحقيق التنمية السياحية.

 مفهوم التنمية السياحية -1
لمووارد ااقتصوادية المتاحوة فوي المجتموع أحسون إذا  ان مفهوم التنميوة ااقتصوادية يعنوي اسوتخدام ا

رفوووع و  تسوووتفيد منهوووا أ بووور اسوووتفادة مم نوووة، لزيوووادة الووودخل الووووطنيمم ووون بحيوووث تووودر  أ بووور عائووود و  اسوووتخدام
قوى الخودمات ل وي تتاقاعودة التسوهيات و  اتساعفالتنمية السياحية هي مدى مستوى المعيشة في المجتمع، 

البوورامج، التووي السووياحية يعبوور عوون مخت ووف الخطووط و  مصووط ح التنميووة بووذلك فووإن  مووع احتياجووات السووائحين و 
تعظوويم المتوازنووة فوي المووارد السوياحية وتعميوق وترشوويد اانتاجيوة فوي القطواع و تهودف إلوى الزيوادة المسوتمرة و 

 1ارثار اايجابية ل تنمية السياحية مع تق يل النتائج الس بية.النتائج و 
تتط وب التنميوة والتوسع بالخدمات السوياحية واحتياجاتهوا، و  اارتقاء اأيضالتنمية السياحية وييقصد ب

لنمووو السووياحية توودخل التخطوويط السووياحي باعتبووار، أسوو وبا ع ميووا، يسووتهدف تحقيووق أ بوور معوودل مم وون موون ا
مووون هنوووا فوووالتخطيط السوووياحي يعتبووور ضووورورة مووون السوووياحي بأقووول ت  فوووة مم نوووة وفوووي أقووورب وقوووت مم ووون، و 

 2المنافسة في السوق السياحية الدولية.سياحية الرشيدة لمواجهة ضرورات التنمية ال
تووووفير التسوووهيات والخووودمات إشوووباع حاجوووات ورغبوووات   موووا تعووورف التنميوووة السوووياحية ع وووى أن هوووا=

  3السياح وتشمل  ذلك بعض تأثيرات السياحة مثل= إيجاد فرص عمل جديدة ودخول جديدة.

                                                           
 .84ص  مرجع سابق،عامر عيساني،   1
 .466، ص ;533دن،، دار الراية، اأر الطبعة اأولى، التسويق و التروي  السياحي و الفندقيعصام حسن السعيدي،   2
ضومن  مقدموة بحوث، ورقوة وفي خدمفة الفدول المتقدمفة و الناميفة علفى السفوا  التنميفة السفياحيةعاشور مزريوق،  قدور بن ناق ة و  3

موارس  43و  >3، جامعوة محمود خيضور، بسو رة، اقتصفاديات السفياحة و دورهفا وفي التنميفة المسفتدامة =الم تقى الدولي تحت عنوان
 .8، ص5343
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تعظوويم الوودور الووذي يم وون أن ي عبوو   سووياحية يتمحووور حووولوع يوو  يم وون القووول أن مفهوووم التنميووة ال
رد الدولوة مون زيوادة مووامون حيوث تحسوين ميوزان المودفوعات، و النشاط السياحي في نمو ااقتصاد الووطني، 

العمرانوي، الزيوادة فوي التوسوع وخ وق فورص عمول جديودة مباشورة وغيور مباشورة و المح يوة، العمات اأجنبية و 
تطوير الموجودة، فالتنمية السوياحية تعنوي سياحية في المناطق النائية و ق جذب هذا عن طريق خ ق مناطو 

فووي نفووس الوقووت ترشوويد المسووتمرة فووي الموووارد السووياحية و  تنفيووذ العديوود موون البوورامج، التووي تهوودف إلووى الزيووادة
     1اانتاجية في القطاع السياحي.

 أنواع التنمية السياحية -5
 2واع نذ ر منها=ل تنمية السياحية أن         

  يع القطاعات الموجوودة فوي الوباد مون خوال تنمية شام ة ل نهوض بجمالتنمية السياحية الشام ة= وهي
 زيادة  فاءة القطاع السياحي وتحويل فوائض  ل نهوض بالقطاعات اأخرى.

  التنميوووووة السوووووياحية المسوووووتدامة= وهوووووي التوووووي تحوووووول دون تووووودهور عناصووووور الجوووووذب السوووووياحي الطبيعيوووووة
بالرفاهيوة  اارتقواءلتاريخية، وتعرف التنمية المستدامة ع ى أن هوا النشواط ااقتصوادي الوذي يوؤدي إلوى وا

ااجتماعيووة إلووى أ بوور قوودر مم وون مووع الحفوواظ ع ووى الموووارد الطبيعيووة المتاحووة وبأقوول قوودر مم وون موون 
 اإساءة ل بيئة.

  اني إلى=التنمية الم انية= تقسم من طرف الباحثين ع ى أساس المستوى الم 

احي، شوووب ات النقووول تنميوووة سوووياحية مح يوووة= تتضووومن خووودمات البنيوووة التحتيوووة، منووواطق الجوووذب السوووي -
 وتوزيع الخدمات؛

ل وتيسوووير قووودوم اأفوووواج تنميوووة سوووياحية اق يميوووة= تتضووومن عناصووور الجوووذب السوووياحي وخووودمات النقووو -
 السياحية؛

ت وااسووتثمارات والتشووريعات ع ووى  افووة الخوودمات السووياحية والسياسووا تنميووة سووياحية دوليووة= تر ووز -
 والهيا ل السياحية.

                                                           
مقدموة يحوث ، ورقوة صناعة السياحة وي الوطن العربي مفتاح التنمية المستدامة إ ارة لقطفاع السفياحة وفي الجيائفرغالم عبوداه،   1

 43و  >3، جامعوة محمود خيضور، بسو رة، اقتصفاديات السفياحة و دورهفا وفي التنميفة المسفتدامة =الدولي تحت عنووانضمن الم تقى 
 .5، ص 5343مارس 

، 5339لتسيير، جامعة الجزائر، الجزائر،، مذ رة ماجيستر   ية ع وم اواقع السياحة وي الجيائر و آواق تطويرهاد القادر هدير، عب  2
 .98ص
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 متطلبات التنمية السياحية -3

 1ي ي= تتعدد متط بات التنمية السياحية من تنظيمية، بيئية، إدارية يم ن ذ رها فيما      

الضوووابط القواعوود و التووي تحوودد  واإداريووةالتووي تتع ووق بالعواموول التنظيميووة متط بووات تنظيميووة= وهووي  -
 لنشاط السياحي، من تحديد ااختصاصات والمسؤوليات بين اأجهزة المعنية والمخت فة.التي تهم ا

متط بات بيئية= وهي التي تختص بحماية البيئة والحفاظ ع يهوا، ل وي ي وون المنواخ مائموا ل نشواط  -
من دور السياحي واستقبال السياح، فالتنمية البيئية مرتبطة بالتنمية السياحية ارتباطا وثيقا، لما لها 

فعال فوي عم يوة الجوذب السوياحي، متضومنة حمايوة ارثوار والمووارد السوياحية الطبيعيوة مون أخطوار 
 ت وث البيئة.

متط بوات إداريوة= وهوي المتع قووة بوإدارة النشواط السووياحي والعوام ين فوي المجووال السوياحي مون عمووال  -
مووام بالعموول السووياحي   وول، ومهندسوين اداريووين، حيووث يجووب أن تتوووافر فوويهم ال فوواءة والفاع يووة واإل

 وخاصة فيما يتع ق بالفنادق واإقامة والتنقل و مواصفاتها التي يجب أن تتوافر فيها. 

متط بات عامة= وتتضمن الخدمات التي تقدمها الدولة وتضعها في خطتهوا العاموة مثول= الخودمات  -
وتسوهيات ل مشوروعات  التي تقودم لتنميوة الحر وة السوياحية ولتنميوة السوياحة مون تشوريعات وقووانين

 السياحية والجمر ية وغيرها.
  التنمية المحلية: وررائي مفهوم -ثانيا

لقد ش  ت التنميوة المح يوة محوور اهتموام العديود مون البواحثين حيوث اخت فوت التعواريف التوي تطرقوت        
حود ذاتو ، ونتنواول فوي لهذا المفهوم باختاف خ فيات هوؤاء البواحثين وبواختاف زاويوة تنواولهم ل مفهووم فوي 

 هذا العنصر أهم مفاهيم التنمية المح ية والر ائز التي تقوم ع يها.
ت التنميوة المح يوة لنسوتخ ص فيما ي وي نسوتعرض بعوض التعواريف التوي تناولو مفهوم التنمية المحلية: -1

 هاية مفهوما شاما لها=في الن
فيووذ فووي إطووار تعوواوني بووين الجماعووات المح يووة "التنميووة المح يووة هووي عبووارة عوون طريقووة عموول ومتابعووة وتن -

لمشروع تنموي مت امل يظم اأبعاد ااقتصادية وااجتماعية والثقافية، وي ون ذلك عادة من قبل المنتخبوين 

                                                           

 .77-76ص ص ، 5335، دار وائل ل توزيع، القاهرة، الطبعة اأولى، ااع م السياحيجاب، محمد منير ح  1 
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مووون مشووواورات موسوووعة تظوووم جميوووع الموووواطنين  االمح يوووين، الوووذين يعم وووون ع وووى تنفيوووذ هوووذا المشوووروع انطاقووو
 .(1)ث ينع س ذلك بش ل إيجابي ع ى العمل المح ي"وأصحاب المصالح في اإق يم، حي

وناحظ أن هذا التعريف قد أسقط ع ى مفهوم التنمية المح يوة مفهووم العم يوة، مموا يجع هوا تتضومن        
س سوو ة موون الخطوووات واإجووراءات التووي تهوودف فووي مجم هووا إلووى إنتوواج وتثمووين برنووامج تنموووي ي عووب خالوو  

تجسوووويد، موووون خووووال دعووووم السوووو طات المح يووووة، وعوووون  طريووووق إطوووواق  أصووووحاب المصووووالح دورا فوووواعا فووووي
 المشاورات الموسعة والتي تهدف إلى إثراء ف رة المشروع التنموي ع ى المستوى المح ي.

"التنميووة المح يووة هووي تحوورك متعوودد اأبعوواد والعواموول ينشووأ عوون المجتمووع المح ووي موون أجوول إعووداد وتنفيووذ  -
 .(2)المجتمع المح ي" مشروع تنموي يتم مراقبت  من طرف

لوى دور الفوواع ين المح يوين )المجتموع المح ووي( فوي بعووث هوذا التحوورك إ فوع يو  فقود أشووار هوذا التعريوو       
التوي يهودف المجتموع المح وي  والبيئية والذي يتضمن مجموعة من اأبعاد ااقتصادية وااجتماعية والثقافية

 إلى تحقيقها.

ن الظووروف والشووروط المعيشووة وذلووك بصووفة مسووتديمة ل مقيمووين "التنميووة المح يووة عم يووة تهوودف إلووى تحسووي -
 .(3)في فضاء محدود"

ن يموووثان أحووود أهوووم اأسوووباب التووي شوووجعت ع وووى تبنوووي ف ووورة يووث أدرج هوووذا التعريوووف هووودفين رئيسوويح      
التنمية المح ية، الهدف اأول هو تحسين ظروف المعيشوة أو بتعبيور آخور زيوادة مسوتوى الرفاهيوة ل مجتموع 

ي وذلووك فووي جميووع النووواحي الحياتيووة ااقتصوادية وااجتماعيووة والثقافيووة وحتووى السياسووية، وأمووا الهوودف المح و
  الثاني فهو إضفاء صفة الديمومة ع ى مستوى الرفاهية.

                                                           
(1)

 Greffe Xavier, Territoires en France : les enjeux économiques de la décentralisation, économica, Paris, sans date 

de publication, pp, 147-148 

(2)
 Levy Jacques, Lussault Michel, Dictionnaire de géographie et des sciences de l’espace social, Belin, Paris, 

2003, p 133. 

(3)
 Fabrice Payet, Le Tic dans le développement local de la réunion, Mémoire de master, Université de la 

Réunion, France, 2006, p16. 
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من خال هذ، التعاريف يتضح بأن التنمية المح ية تنطوي ع ى إحداث تغيير في البنيوة ااقتصوادية       
المح وووي، حيوووث ت وووون لأجهوووزة المر زيوووة دورا فيهوووا مووون خوووال السياسوووات والبووورامج  وااجتماعيوووة ل مجتموووع

تقووووم ع وووى وبالتوووالي فوووان ف سوووفة التنميوووة المح يوووة  الح وميوووة بإشوووراك اأجهوووزة المح يوووة والفووواع ين المح يوووين،
 =1مجموعة من المبادئ

 التنمية المح ية هي عم ية مستمرة؛ -

اف المح يوووة وير وووز الوووبعض هنوووا ع وووى مفهووووم التنميوووة تتط وووب التنميوووة المح يوووة حشووود جهوووود اأطووور  -
 بالمشار ة بإشراك  ل اأطراف في جميع عم ية التنمية، من خال حشد واستغال الموارد المح ية؛

 تتط ب عم ية التنمية المح ية إدارة مح ية أي اقتساما ل س طة واطارا تشريعيا خاصا. -
مج ل تنميووة المح يووة يتمتووع بالت اموول والتناسووق بووين جميووع موون أجوول إعووداد برنووا ررففائي التنميففة المحليففة: -2

فوق أسوس متينوة تع وس متط بوات أجزائ ، ومون أجول ضومان تحقوق اأهوداف المنشوودة منو ، ابود أن يقووم و 
 =(2)وفيما ي ي حصر بعض أهم الر ائز التي ينبغي أن تقوم ع يها برامج التنمية المح ية ،التنمية المح ية

الدولووة عبوور إعطوواء الوودعم والتوجيوو  لعم يووة التنميووة ااقتصووادية وااجتماعيووة  تتوودخلتففدخل الدولففة:  -
مح يووا باعتبارهووا ممث ووة المجتموووع والمعبوورة عوون إرادة الموووواطنين وتعموول ع ووى تحقيوووق طموحوواتهم فووي التقووودم 

 سبب اختيار هذ، الر يزة لاعتبارات التالية= ااقتصادي وااجتماعي، ويعود 

  إم انيووات ماديووة  ة ع ووى تحقيووق أهووداف التنميووة لمووا تم  وو  موونالدولووة هووي اأ ثوور قوودر
 وتنظيمية ومالية؛

  اجهة ااحت ار المح ية واأجنبية؛القوة السياسية الوحيدة القادرة ع ى مو 

 الدولة لديها المقدرة واإحاطة ال ام وة بمخت وف العوامول والمتغيورات اإق يميوة والعالميوة 
 التي تؤثر ع ى اأهداف والبرامج؛

                                                           
1
 الم تقى الدولي= -بالتطبيق على القطاع السياحي –لمحلية رأداة لتحقيق التنمية المحلية المستدامة ا 21اأجندة سمير سالمي،   

جوان 36و  35يومي -الب يدة –جامعة سعد دح ب،  آليات تطوير أداء اادارة المح ية ودورها في تحقيق التنمية المح ية المستدامة
5347. 

(2)
 .>533= شتاء 73السنة السادسة= العدد  ،مج ة ع وم انسانية، ة المحليةتجربة الجيائر وي التنميأحمد شريف،   
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  مووة اأهووداف ااسووتراتيجية حمايووة ااقتصوواد الوووطني موون المنافسووة اأجنبيووة وتوجيهوو  نحووو خد
 ل مجتمع؛

  الذي تؤدي  الدولة لتوجي  النشاط ااقتصادي ل وجهة اأ ثور إلحاحوا مون قبول الدور التحفيزي 
 المجتمع وذلك عبر تقديم الحوافز؛

   ة ع ى إجراء التغيرات ااجتماعية الضرورية.تمثل الس طة القانونية والتنفيذية المؤه ة والقادر 

نمووا يووزة ا ي ووون عبوور مر ووز التخطوويط، واة وتجوودر اإشووارة إلووى أن التوودخل الووذي تعبوور ع يوو  هووذ، الر        
ي ووون عبوور الرقابووة وتوووفير الرعايووة لمشووروع التنميووة المح يووة انطاقووا موون تقووديم الوودعم المووادي والمووالي و ووذا 

ث يووتم ذلوك عبوور اأجهووزة المح يوة التابعووة ل دولووة  الب وديات والوايووات باإضووافة عبور توووفير المع وموات، حيوو
 إلى اأجهزة ااقتصادية المختصة.

جوووزء مووون المجتموووع الووووطني أو القوووومي، يضوووم  "المجتموووع المح وووي هووووم فففاررة المجتمفففع المحلفففي:  -
امن اجتموواعي أو مجموعوة مون اأفوراد فوي منطقوة جغرافيوة معينوة ينشوأ بيونهم تبوادل اقتصوادي أو تضو

تنظويم سياسووي، وتجمووع بيوونهم خصوائص مشووتر ة تميووزهم عوون غيورهم موون أفووراد المجموعووات اأخوورى، 
 ."وتوافق في المصالح والغايات اأساسية

ذلك عبر تفعيول أداوت المشوار ة مون قبول المجتموع المح وي فوي إعوداد وتنفيوذ ومراقبوة وتوجيو  بورامج يتم و 
فوووتح المجوووال إلوووى جميوووع أفوووراد المجتموووع مووون أجووول المشوووار ة فوووي النقووواش  التنميووة المح يوووة، باإضوووافة إلوووى

الموسوووع بصوووفة منظموووة وفوووي حووودود ااختصووواص، مموووا يعطوووي بووورامج التنميوووة المح يوووة دفعوووة قويوووة ع وووى 
المستوى المح ي تدفع نحو تحقيق آمال وتط عات المواطنين،  ما أن هذا اإجراء يجعل البورامج التنمويوة 

 بيعة وخصائص المناطق المح ية.تساير وتتماشى مع ط

يمثل التخطيط منهجا عم يا وأداة فعالة وحياديوة يم ون تطبيقو  ع وى المسوتوى المح وي فهوو التخطيط:  -
عم ية تغيير اجتماعي وتوجي  واستثمار لطاقوات المجتموع ومووارد، عون طريوق مجموعوة مون القورارات 

المح وووي وقوووادتهم المح يوووين لتحقيوووق وضوووع الرشووويدة التوووي يشوووترك فوووي اتخووواذ، الخبوووراء وأفوووراد المجتموووع 
 اجتماعي أفضل ع ى  افة مستويات .

مووون الر وووائز واأسوووس التوووي تسوووتند إليهوووا عم يوووة التنميوووة الم حيوووة الامر زيوووة باعتبارهوووا ال مررييفففة:  -
ق يميوا، لوذلك يسومح التخطويط الجغرافوي فوي إطوار  اأس وب اأنجوع لتحقيوق التنميوة المتوازنوة جهويوا واة
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اسة الامر زية خصوصا عبر تطبيق المخططات الب دية بتحقيوق سياسوة التووازن الجهووي، تطبيق سي
عووون طريوووق البحوووث عووون ااسوووتعمال اأمثووول ل طاقوووات البشووورية والمووووارد المح يوووة، فالامر زيوووة إطوووار 
تنظيمووي يم وون المووواطنين ع ووى مسووتوى القاعوودة سووواء  انووت مؤسسووات اقتصووادية أو مجووالس مح يووة 

ة حزبية أو منظمات جماهيرية بإبداء الرأي حول قضايا التسيير والتنظيم وتقييم مسيرة منتخبة أو هيئ
العمل واإنتاج والتعبيور عون المشو ات القائموة وح ولهوا واأهوداف المرغوبوة  وأطراف معينوة بالتنميوة 

 ااقتصادية وااجتماعية ونتائجها.

سوووا فوووي إسووتراتيجية التنميوووة ااقتصوووادية تشووو ل سياسوووة التوووازن الجهووووي محووورا رئيالتففواين الجهفففوي:  -
وااجتماعية لأقاليم المح ية، وقناعة راسخة لدى الس طات المح ية بوأن التقودم ااجتمواعي ا يتحقوق 
إا من خا نمو  افة أجزاء البناء المح ي بناء متوازنا ومتزامنا، عبر التوزيع المتوازن والعوادل ل موواد 

 ة والنشاطات اإنتاجية واإس ان في  امل اإق يم.والمرافق ااجتماعية والثقافي

أظهورت التجوارب التنمويوة أن ااعتمواد ع وى اإم انيوات الموارد المحلية: و  على اإمرانيات ااعتماد -
والجهوود الذاتيووة هوي الر يووزة اأساسووية لنجواح وتحقيووق التنميوة المح يووة، حيووث تسومح لهووا بااسووتمرارية 

سووتدامة واسووتقالية القوورار السياسووي وااقتصووادي، أمووا ااعتموواد ال  ووي أو وتضوومن لهووا ااسووتقرار واا
شووب  المط ووق ع ووى المسوواعدات واإم انيووات الخارجيووة فيشوو ل تهديوودا خطيوورا ويقووود حتمووا إلووى التبعيووة 

 التي ترهن مستقبل اإق يم.

ية عنايووة فائقووة أولووت النظريووة ااقتصووادالترقيففة ااجتماعيففة والثقاويففة للسففران )المجتمففع المحلففي(:  -
ل رأسمال البشري )رأس المال المعرفي( المتمثل في البحوث والدراسات واابت ار والتجديد الذي تؤدي  

 . العناصر البشرية المدربة والمؤه ة المال ة ل مهارات والقدرات

 المبحث الثاني: الدراسات السابقة )اأدبيات التطبيقية حول الدراسة(
سات التي تناولت موضوع السياحة بش ل عام،  ما أن هناك دراسات أخرى هناك العديد من الدرا 

حاولت ربط موضوع السياحة بمتغيرات أخرى من بينها ربط آثار النشاط السياحي بقضية التنمية المح ية 
وقياس تصورات الس ان المح يين اتجا، التنمية السياحية، في هذا المبحث سيتم التطرق إلى الدراسات 

اولت هذا الموضوع حيث تم تقسيمها إلى مجموعة الدراسات التي تناولت موضوع السياحية، ثم التي تن
الدراسات التي تناولت موضوع التنمية المح ية، واخيرا نستعرض بعض الدراسات التي ربطت بين آثار 

 ية من وجهة نظر الس ان المح يين.السياحة والتنمية المح 
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 ناولت الن اط السياحيالمطلب اأول: الدراسات التي ت
 هناك عدة دراسات تناولت موضوع السياحة بش ل عام، وفيما ي ي نذ ر أهمها=    

 :3112سالمي سمير دراسة  -أوا
وهي عبارة عن رسالة ماجيستير بعنوان استراتيجية ترقية القطاع السياحي  أداة لتحقيق التنمية       

ة القطاع تطوير القطاع السياحي من خال استراتيجية المح ية المستدامة، حيث حاول الباحث دراس
التنمية السياحية التي اعتمدتها الدولة وأثر هذ، ااستراتيجية في تحقيق تنمية مح ية مستدامة بالتطبيق 
ع ى واية جيجل، وقد انط ق الباحث من ااش الية التالية=  يف تساهم استراتيجية ترقية القطاع السياحي 

 .1ات التهيئة السياحية في تحقيق التنمية المح ية المستدامة؟من خال مخطط
واستعرض الباحث باأرقام واقع القطاع السياحي الجزائري وتحديات  المستقب ية، ثم فصل توج        

، ثم حاول  SDAT 2025الدولة نحو ترقية القطاع السياحي من خال المخطط الوطني ل تهيئة السياحية 
اط السياحي ع ى التنمية المح ية بواية جيجل باعتبارها قطبا سياحيا، ومن النتائج التي إسقاط آثار النش

توصل إليها الباحث الضعف ال بير لمساهمة القطاع السياحي في ااقتصاد الوطني، والضعف المسجل 
ية في عدد السياح المتوافدين ع ى الجزائر مقارنة بالدول المجاورة، وضعف جودة الخدمات الفندق

والسياحية التي يقدمها المتعام ون في قطاع السياحة،  ما توصل الباحث في النهاية إلى أن  وع ى الرغم 
من اام انيات السياحية التي تتمتع بها الواية إلى أن ارثار اايجابية ل نشاط السياحي ع ى التنمية 

ة متراجعة مقارنة بإم انياتها الطبيعية المح ية ق ي ة جدا،  ما سجل الباحث أن مستويات التنمية بالواي
وم ونات بنيتها التحتية، وأشار إلى غياب المؤشرات المرجعية التي تسمح بقياس ومقارنة  مؤشرات التنمية 

 المح ية مع المؤشرات التي تراعي مبادئ التنمية المستدامة.
تر يز ع ى زيادة مردودية وفي ختام دراست  أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات من بينها ال      

القطاع السياحي وتعظيم النتائج الناتجة عن أنشطت  المخت فة، والعمل ع ى إعادة تهيئة الحظيرة الفندقية 
لتتماشى مع المقاييس الدولية ل جودة، وااهتمام بت وين وتدريب الموارد البشرية العام ة في القطاع،  ما 

 الداخ ية.  هتمام أ ثر بالسياحةأوصى الباحث باا

                                                           
استراتيجية ترقية القطاع السياحي رأداة لتحقيق التنمية المحلية المستدامة )دراسة المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لواية سمير سالمي،   1

 .35، ص5345والتجارية وع وم التسيير، جامعة سطيف، ، رسالة ماجيستير غير منشورة،   ية الع وم ااقتصادية جيجل(
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 =00 هدير دراسة عبد القادر -ثانيا
الدراسة  انت بعنوان= "وقع السياحة في الجزائر وآفاق تطورها"، رسالة ماجستير، هدفت الدراسة إلى       

إبراز الم انة ااقتصادية لقطاع السياحة والدور التي يم ن أن ي عب  في التنمية، وتس يط الضوء ع ى 
الجديدة في الجزائر، ومقارنتها بالدول المجاورة مع محاولة معرفة اأسباب الحقيقية  المشاريع السياحية

لتقهقر المنتج السياحي في الجزائر وأيضا اقتراح الح ول المناسبة لدفع عج ة السياحة الجزائر، وقد اعتمد 
 .1بذلك ع ى المنهج الوصفي والمنهج التح ي ي

لم تتبن استراتيجية واضحة لقطاع السياحة بالجزائر، واعتبار،  وتوص ت الدراسة إلى أن الجزائر      
قطاعا ثانويا، مع التر يز ع ى تنمية السياحة الخارجية ع ى حساب السياحة الداخ ية، وفشل هذا التوج  
بسبب الوضع اأمني، وأن المؤسسات السياحية عانت من سوء في التسيير بسبب تدخل الدولة في تسيير 

أن غياب القوانين التي تنظم ااستثمار والعقار السياحي ساهم في تراجع أهميت ، غياب القطاع،  ما 
التمويل ال افي ل قطاع رغم الجهود التي بذلتها الدولة الجزائرية، غياب الثقافة السياحية لدى المواطنين 

د العام ة المؤه ة، الجزائريين وافتقاد الجزائر إلى سياسة تسويقية فعالة مع ضعف في ااعتماد ع ى الي
 تراجع نوعية الخدمات السياحية المخت فة والمناخ ااستثماري الطارد.

وأوصت الدراسة بوإعطاء أهمية أ بر لقطاع السياحة، وضرورة تخصيص إم انيات مادية وبشرية      
حة، وتطوير لقطاع السياحة، ضرورة ااهتمام بقطاع الصناعات التق يدية ودعم دورها في تنمية قطاع السا

خطط تسويقية متجددة تتماشى مع متط بات السوق العالمية، إضافة إلى إدخال مادة التربية السياحية 
 والبيئة في مناهج التدريس.

 =3112 رواش خالد  دراسة -ثالثا
دراسة حالة الجزائر"، أطروحة –الدراسة بعنوان "أهمية السياحة في ظل التحوات ااقتصادية       
، تناول الباحث دراست  من خال طرح إش الية حول موقع وأهمية وآفاق التنمية السياحية بالجزائر، د تورا،

ومن خال اعتماد، ع ى المنهج الوصفي التح ي ي والمنهج ااستقرائي وهدف من دراست  إلى التعرف ع ى 
أهميتها، مؤشراتها،  بعض المفاهيم المتع قة بالسياحة، تاريخها، مفهومها، السياحة  نشاط اقتصادي،

مقومات تنظيم وآراء السياحة في الجزائر، وتناول مستقبل وآفاق السياحة في الجزائر،  ما حاول توضيح 

                                                           
1
 .;3ص، مرجع سابق د القادر هدير،عب  
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أهمية وآفاق السياحة في الجزائر  نشاط مهم وذلك بالنظر إلى النتائج المحققة ع ى المستوى العالمي 
ن قطاع السياحة في الجزائر لم يؤدي الدور وبالرجوع إلى تجارب بعض الدول العربية، وتوصل إلى أ

المنتظر في التنمية، وأن النتائج المحققة ا تع س حجم الموارد والمغريات السياحية المتوفرة،  ما ع ل 
ذلك من خال إجراء مقارنة من حيث المؤشرات السياحية بما تحقق في الجزائر، وما تم إنجاز، في  ل 

 1من المغرب وتونس.
 اني: الدراسات المتعلقة بالتنمية المحليةالمطلب الث

 سنتناول في هذا المط ب بعض الدراسات التي تناولت موضوع التنمية المح ية والتي منها= 
 :3112رجراج اليهير دراسة  -أوا

، عالجت الدراسة -واقع وآفاق–أطروحة د تورا بعنوان= "التنمية المح ية في الجزائر  وهي عبارة عن      
تنمية المح ية في الجزائر وآفاق ترقيتها مع التر يز ع ى الح م المح ي ل جماعات المح ية واأدوار واقع ال

التي أو  ت إليها، وانط ق الباحث من ااش الية التالية= ماهي وضعية التنمية المح ية في الجزائر؟ و يف 
 2ات والتحوات السريعة؟لها أن تساهم في حل مشا ل الس ان ورفع مستواهم المعيشي في ظل التطور 

وهدفت هذ، الدراسة إلى التعريف بالعناصر اأساسية المحددة لنجاح التنمية المح ية والعوامل التي        
عم ت ع ى عرق تها، مع الوقوف ع ى تجربة الجزائر في التنمية المح ية وم انة هذ، اأخيرة في إطار 

اإدارية والس طة المح ية، بغرض التعرف ع ى تش يل وأدوار التنمية الشام ة، وأخيرا العاقة بين الوحدات 
المح ية، بغرض تس يط الضوء عل العوامل المعيقة لتحقيق المشار ة  اأجهزة المر زية وأجهزة الس طة

الشعبية في تنمية المجتمعات المح ية، واعتمد بذلك الباحث ع ى ثاث مناهج= المنهج الوصفي التح ي ي 
يم المتع قة باإطار العام ل تنمية، والمنهج الوصفي التاريخي من أجل تتبع مسار ووضعية لآحاطة بالمفاه

التنمية المح ية في الجزائر وسرد مش اتها، أسبابها وسبل معالجتها، أما المنهج الثالث فهو المنهج 

                                                           
1
  ية الع وم ااقتصادية والتجارية  ،أطروحة د تورا،دراسة حالة الجيائر"، –أهمية السياحة وي ظل التحوات ااقتصادية كواش، خالد   

 .، ص 00وع وم التسيير، جامعة الجزائر، 

2
  ية الع وم ااقتصادية ااجتماعية وع وم أطروحة د تورا،،   ،-واقع وآواق–التنمية المحلية وي الجيائر   ،رجراج  الزهير  

 .0، ص06، معة الجزائراالتسيير، ج
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تنظيمية لهيئات التح ي ي ااستنتاجي من أجل قراءة وتح يل النصوص القانونية وال وائح والتشريعات ال
 اإدارة المح ية في الجزائر.

وتوصل الباحث إلى أن سوء استغال الموارد البشرية والمادية وااعتماد ع ى جهاز إدارة مح ية        
غير مؤهل وغير مدرب، وعدم  فاية الموارد المالية لتأدية اأنشطة واأعمال الم  فة بها الب ديات، 

مج والمشاريع من طرف الجماعات المح ية، وعدم استقالها المالي وضعف التخطيط اإق يمي ل برا
وتموي ها بالقدر ال افي وغياب العم ية التشار ية بين جميع  ونت المجتمع والتخ ف الذي تعاني من  العديد 
من الب ديات في الجزائر،   ها عوامل تؤدي إل عرق ة مسار التنمية ومستو اأداء المط وب داخل 

 لمح ية.الوحدات ا
 المطلب الثالث: الدراسات التي ربطت بين السياحة والتنمية من وجهة نظر السران المحليين 

التنميوة المح يوة مون ي ربطوت بوين آثوار النشواط السوياحي و الم تبة العربية شحيحة جدا بالدراسات التو      
ة التوي تناولوت الموضووع وجهة نظر الس ان المح يين، لذلك سنستعرض فيموا ي وي بعوض الدراسوات اأجنبيو

 من هذ، الزاوية.
 Liedewij van Breugel 3112دراسة ليدوي  وان بروغل  -أوا

 هي دراسة بعنوان= Liedewij van Breugel دراسة        
Community-based tourism: Local participation and perceived impacts  -A comparative study 

between two communities in Thailand- 
 

دراسووووة مقارنووووة بووووين  –المجتمعووووات القائمووووة ع ووووى السووووياحة= المشووووار ة المح يووووة وارثووووار المتصووووورة        
، 5346بهولنوودا سوونة   Radboud، وقوودمت هووذ، الدراسووة  موود رة ماسووتر بجامعووة   -مجتمعووين فووي تاي نوودا

فوي التنميوة السوياحية وتصوورات حيث  ان الهدف منهوا فحوص العاقوة بوين نووع مشوار ة السو ان المح يوين 
 الس ان المح يين نحو مخرجات التنمية السياحية.

وقووود انط وووق الباحوووث مووون التسووواؤل الرئيسوووي التوووالي=  يوووف يوووؤثر نووووع مشوووار ة السووو ان المح يوووين فوووي       
المجتمعات السياحية ع ى رضاهم اتجا، مخرجوات عم يوة التنميوة السوياحية؟ ، وقسوم الباحوث إشو اليت  هوذ، 

 =1ى خمس أسئ ة فرعيةال
                                                           

1
 Liedewij van Breugel, Community-based tourism: Local participation and perceived impacts - 

A comparative study between two communities in Thailand,  Master Thesis, Faculty of Social 

Sciences, Radboud University , Netherlands, 2013, p13. 
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 ماهي خصائص مشاريع المجتمعات القائمة ع ى السياحة؟ -

موووون هووووم أصووووحاب المصوووو حة )اأطووووراف ذات المصوووو حة( فووووي مشوووواريع المجتمعووووات القائمووووة ع ووووى  -
 السياحة وماهي أدوارهم؟

 ماهي القيود التي تعترض المشار ة المح ية في مشاريع المجتمعات القائمة ع ى السياحة؟ -

 ع المشار ة المح ية في مشاريع المجتمعات السياحية؟ماهي أنوا -

أي آثووار اقتصووادي  واجتماعيووة وبيئيووة التووي تواجوو  مشوواريع المجتمعووات السووياحية؟ ومووا موودى رضووا  -
 المجتمع المح ي ع ى هذ، ارثار؟

مون توين ى عينتين مخت فوقد اعتمد الباحث ع ى أس وبي المقاب ة وااستبيان ، حيث أجرى دراست  ع       
مجتمعووين مح يووين، وجووواء اختيووار، ع يهموووا  ونهمووا مجتمعوووين صووغيرين شوووب  مغ قووين، إضوووافة إلووى خاصوووية 

 43مشتر ة مهمة بينهما وهوي انخوراط أفوراد المجتمعوين فوي تنفيوذ مشواريع سوياحية لفتورة طوي وة امتودت مون 
سوياحية آثوار التنميوة ال سنة، وبالتالي فوأفراد المجتمعوين  وان لهموا الوقوت ال وافي لتسوجيل ومعايشوة 53الى 

 ل هذ، المشاريع.بومقارنت  بنوعية الحياة ق
وتوصووول الباحوووث إلوووى نتوووائج مخت فوووة فيموووا يخوووص اشووو اليت  المطروحوووة، حيوووث اخت فوووت النتوووائج تبعوووا       

عبوارة عون قريوة  Mae La naاختاف مجتمعي الدراسة الذي أخضع  ل بحوث، فباعتبوار المجتموع اأول 
تاي ندا فإنها ا تستقطب العدد ال بير من السياح ع ى الرغم من ان الموارد الطبيعيوة  صغيرة معزولة شمال

والثقافية المحيطة بهذ، القرية لديها القدرة ع ى جذب اهتمام السياح، وقد بادر الس ان المح يون الى انشواء 
لمشوواريع ع ووى السوو ان بعووض المشوواريع لتثمووين هووذ، الموووارد، وأظهوورت الدراسووة أن ارثووار اايجابيووة لهووذ، ا

المح يين الذين قيموا ارثار ااقتصادية وااجتماعية والبيئية تقييموا ايجابيوا،  موا أشوارت نتوائج الدراسوة الوى 
وجود ارتباط موجب بين م ونين اثنين من م ونات ااثار السياحية ومتغير المشار ة المح ية، أما بالنسوبة 

التووي تشوو ل وجهووة سووياحية ح ووم  Koh Yao Noiمتمثوول فووي جزيوورة ل عينووة المختووارة موون المجتمووع الثوواني ال
ل عديد من السياح وتسوتقطب العديود مونهم، فقود أظهورت النتوائج وجوود عاقوة موجبوة بوين المشوار ة المح يوة 

 .1وآثار النشاط السياحي

                                                           
1
 Ibid, p62. 
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لمح ية في وبش ل عام فقد أظهرت نتائج دراسة المجتمعين أن هناك فعا عاقة إيجابية بين المشار ة ا   
التخطووويط والتنميوووة السوووياحية والرضوووا عووون مخرجوووات هوووذ، التنميوووة، بمعنوووى أنووو    موووا زادت مشوووار ة السووو ان 

 المح يين في التنمية السياحية وأنشطتها المخت فة،   ما زاد رضاهم عن مخرجات اأنشطة السياحية.
 Nikolaos Van Pappas: 2992دراسة نيرواس وان باباس  -ثالثا

واه الدر ار عن مقال بع  Residents’ Attitudes toward Tourism Impacts and اسة ع

Development : City of Rhodes 
 مواقف الس ان المح يين تجا، ارثار السياحية والتنمية= دراسة حالة مدينة رودس )اليونان(؛     

عوة شومال شورق اليونوان، نحوو آثوار ،الواق "رودس"هدفت هذ، الدراسة اختبار اتجاهات سو ان مدينوة       
، 5338إلوووى جوووانفي  5337السوووياحة وموووا يرافقهوووا مووون مظووواهر تنمويوووة، وداموووت الدراسوووة مووون مووون أ تووووبر 

واعتمود الباحووث ع ووى أسوو وبي المقاب ووة وااسووتبيان فووي جموع البيانووات موون سووتة منوواطق مخت فووة موون المدينووة، 
ن بوودرجات سوو م لي وورت الخماسووي شووم ت قيوواس سووؤاا موورتبي 69سووؤاا،  منهووا  78حيووث شوومل ااسووتبيان 

ارثووار ااقتصووادية وااجتماعيووة والبيئيووة ل سووياحة داخوول المدينووة، و أربووع أسووئ ة تتع ووق بقيوواس درجووة تفاعوول 
 .1الس ان المح يين مع النشاط السياحي، وأربع أسئ ة متع قة بالخصائص ااجتماعية والديمغرافية ل عينة

يفهمووون موودى التووأثيرات ااقتصووادية وااجتماعيووة  "رودس"أن سوو ان مدينووة  وأشووارت نتووائج الدراسووة       
والبيئية ل سياحة ع ى مدينتهم، فع ى الرغم من المنافع ااقتصوادية التوي ج بهوا النشواط السوياحي مون خوال 
تحقيوووق اازدهوووار الموووالي وتووووفير فووورص التوظيوووف وتحسوووين نوعيوووة الحيووواة، فوووإنهم ا يق  وووون مووون المشوووا ل 

 تماعية والبيئية التي لحقت بمجتمعهم.ااج

وع ووى الوورغم موون أن السووياحة خ قووت العديوود موون ارثووار السوو بية فووإن السوو ان المح يووين ا يرفضووون        
اأنشطة المتع قة بها، زيادة ع ى ذلك فوإنهم  يريودون تقويوة التنميوة السوياحية وتوسويع العوائود السوياحية موع 

س بية ل سياحة،  ما أشارت إجابات أفراد العينة إلى أنهم يعتقدون أن السوياحة جهود موازية لتق يل النتائج ال
 .2ع يها أن ت ون أ ثر استدامة وأن البنية التحتية ل منطقة ع يها أن تتحسن أ ثر

                                                           
1 Nikolaos Van Pappas, Residents’ Attitudes toward Tourism Impacts and Development : City of Rhodes, An 

International Journal of Tourism and Hospitality Research, (Anatolia),  Volume 19, Turkey, 2008, p55. 

2
 Ibid. p56. 
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  Konstantions Andriotis  :2333 دراسة رونستانتينوس أندريوتيس -ثالثا

 بعنوان= نت ا  Konstantions Andriotis دراسة        
Local community precpections of tourism as a developement tool : the island of crete.   

 دراسة حالة جزيرة  ريتي )اليونان(تصورات الس ان المح يين ل سياحة  أداة ل تنمية= 
تمرت الدراسوة ، واسو000وقدم الباحوث دراسوت   أطروحوة د توورا، بجامعوة بورنمووث ببريطانيوا سونة        

 .6ع ى مدار أربع سنوات منذ سنة 
وانط ق الباحث من اأهميوة المتزايودة فوي دراسوة أثور السوياحة ع وى مخت وف الجوزر، حيوث أشوار إلوى       

اهتمام العديد من الباحثين في دراسة أثار السياحة ع ى المناطق الساح ية خاصة منها الجزر، وأرجع هوذا 
بالمائوووة مووون  0يسووويين هموووا؛ ارثوووار ااقتصوووادية ل سوووياحة ع وووى الجوووزر حيوووث أن ااهتموووام إلوووى عوووام ين رئ

الجوووزر اأوروبيوووة تشووو ل فيهوووا السوووياحة الدعاموووة اأساسوووية اقتصووواداتها، وتوووأتي  مصووودر ثالوووث فوووي النووواتج 
 .1الداخ ي الخام لها

جووذب خاصووة أنهووا أمووا العاموول الثوواني هووو أن العديوود موون البوواحثين يعتبوورون أن الجووزر تتمتووع بعواموول      
توفر لهم مخبرا مثاليا يتوفر ع ى شروط دراسة اأثر المتنامي ل سوياحة العالميوة، بمعنوى أنو  يم ون اختبوار 

 الفرضيات واستخاص النتائج في مجتمع شب  مغ ق.
وبحسووب الباحووث فإنوو  موون أجوول قيوواس موودى تقبوول ودعووم السووياحة فووي الوسووط المح ووي فإنوو  ابوود موون       

الس ان المح يين والتي بدورها تحدد مدى قبول المجتمع المضويف ل نشواط السوياحي، وقسوم  قياس اتجاهات
الباحووووث م ونووووات المجتمووووع المح ووووي الووووى ثوووواث مجموعووووات؛ التجووووار والمؤسسووووات ااقتصووووادية، المقيمووووون 

 )الس ان المح يون(، الس طات )اادارة المح ية(.
رات ورؤيووة المجتمووع المح ووي نحووو التنميووة السووياحية و ووان الهوودف ااساسووي ل دراسووة هووو اختبووار تصووو       

 محاولة لوضع الخطوط التوجيهية ل تنمية السياحية واقتراح استراتيجيات وسياسات فعالة من أجل القضواء 
 ع ى المشا ل والنتائج الس بية التي ساهمت في تنمية سياحة غير مدروسة او مخطط لها.

                                                           
1
 Konstantions Andriotis , Local community pereceptions of tourism as a developement tool : The island of 

Crete, A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy,  

Bournemouth University, UK , 2000. pp 169-170. 
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جم ة من النتائج، حيث اعتبر أن السياحة   انت بمثابوة نعموة  وخ ص الباحث في ختام دراست  إلى       
 بيرة ل مجتمع المح ي إذ تمث ت عوائدها في توفير فرص عمل جديدة، وتوفير دخل اضافي، دعوم الخزينوة 
المح ية، دعم البنية التحتية والحد من الهجرة الخارجية، إضافة الى الحفواظ ع وى التقاليود ونموط ااسوتهاك 

  ما توصل إلى أن الط ب السياحي يتميز ب ون  محافظا ع ى المعالم الثقافية والتاريخية والبيئية.المح ي، 
ومن جهة أخرى توصل الباحث أيضا الى مجموعة من النتائج الس بية التي ترافق النشاط السوياحي،       

زيورة جعول قودوم السوياح فالتشتت الموسومي والم واني لأنشوطة السوياحية موع تر وز، فوي السواحل الشومالي ل ج
إلوووى المنطقوووة يقتصووور ع وووى خمسوووة أشوووهر فوووي السووونة، وهوووو موووا دفوووع بنسوووبة  بيووورة مووون السووو ان إلوووى التنقووول 
لاستقرار في المرا ز الحضرية  بالشمال أين تتوفر وظائف ذات العاقة بالسياحة،  موا أن المنواطق التوي 

ن أجانوب( شوهدت نشووء بعوض الصوراعات بوين تتميز ب ثافة المطورين اأجانب ل نشاط السياحي )مستثمري
الس ان المح يين ونوع التنمية السياحية التي جاء بها هؤاء المستثمرون، إضافة إلى أن العديد من الس ان 

 .1المح يين يستفيدون بش ل محدود جدا من تطور النشاط السياحي بالمنطقة
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  Ibid. pp 368-347. 
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 :الفصل خ صة 
ع السوووريع فووي قطوواع السوووياحة و انتهوواج بوورامج التنميوووة السووياحية أصووبحت الوجهوووات نتيجووة ل توسوو         

حيووووث أن النمووووو الحووووالي ل سووووياحة ، و ااجتماعيووووة السووووياحية تواجوووو  ضووووغط ع ووووى بيئتهووووا الطبيعيووووة الثقافيووووة
المجتمعووات لووى حوودوث آثووار سوو بية ع ووى البيئووة و الهووادف إلووى تحقيووق فوائوود قصوويرة اأجوول  ثيوورا مووا يووؤدي إو 

وتشمل آثوار النشواط السوياحي مخت وف الجوانوب ااقتصوادية وااجتماعيوة والبيئيوة،  موا تتنووع هوذ،  ،ح يةالم
ارثوار مووا بووين اايجابيووة والسوو بية، وتخت ووف أيضووا حوودتها مون وجهووة سووياحية أخوورى بنوواء ع ووى نوووع التنميووة 

هووو أحوود أطووراف نجوواح  السووياحية السووائد فووي  وول وجهووة، وتأ وود موون خووال هووذا الفصوول أن المجتمووع المح ووي
هذ، التنمية المح ية لذلك ابد أن ي ون مستفيدا من عوائد التنمية السياحية بمخت ف جوانبها بما يضمن ل  

 تحقيق تنمية مح ية.

 

 

 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  الثانيالفصل  

ةـــيــــــدانــــة الميــــالدراس  
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 تمهيد   

الفصل دراسة أثر النشواط السوياحي ع وى تنميوة المجتمعوات المح يوة بشو ل سنحاول من خال هذا         
وتوضوويح متغيورات الدراسووة  اسوتعراض طريقووة وأدوات الدراسوة،عم وي،  حيوث تتطوورق الدراسوة الميدانيووة الوى 

مجموعووة موون المحوواور تووم توزيعوو   المسووتق ة والمتغيوور التووابع، ولهووذا الغوورض فقوود تووم تصووميم اسووتبيان تضوومن
ع وى فرضويات عدها تم اخضاع إجابات أفراد العينوة ل تح يول ثوم ااجابوة ، بع ى عينة من الس ان المح يين

  وب الع مي في التح ي ي واعتمادا ع ى العديد من اأدوات ااحصائية.الدراسة باستخدام ااس
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 طريقة وأدوات الدراسة9 اأول المبحث

نرمووي موون خووال هووذا المبحوووث إلووى إيضوواح الجانووب التنظيموووي ل دراسووة الميدانيووة، حيووث سووونتطرق  
ل يفية تخطيط وتصميم أداة الدراسة، وهذا بوإبراز مجتموع وعينوة الدراسوة ونووع اأداة التوي اسوتخدمت لجموع 

ئية المسووتعم ة فووي البيانووات و ووذا المحوواور التووي تغطيهووا لننتقوول بعوودها إلووى إبووراز أسوواليب المعالجووة اإحصووا
 تح يل البيانات المجموعة، لنختم هذا المبحث بإجراء اختبار أداة الدراسة وذلك ل تأ د من مدى صدقها.

 طريقة ومتغيرات الدراسةالمطلب اأول9 

في هذا المط وب سونتطرق إلوى مجتموع وعينوة الدراسوة، باإضوافة إلوى نووع اأداة التوي اسوتخدمت فوي       
 و ذا المحاور التي تغطيها.جمع البيانات، 

 مجتمع وعينة الدراسة -أوا

واية جيجل، ونظرا لصعوبة التنقل إلى أغ ب مناطق الواية بسبب نقص  يضم مجتمع الدراسة س ان     
التوابعين لب ديوة  (أوندرو) منطقة برج ب يدة وزيع ااستبيان فيالمادية وضيق الوقت، فقد اقتصر ت إم انياتنا

تووم اختيووار مجتمووع الدراسووة بنوواء ع ووى قووربهم لمجموعووة موون الفضوواءات السووياحية التووي توفرهووا  العوانووة حيووث
وع ووى درايووة  المنطقووة متمث ووة فووي حديقووة الحيوانووات والشووواطئ البحريووة ممووا يجع هووم ع ووى احت وواك بالسووياح

لسوياحية شوطة ا،  موا أن  هوذ، اأنبمخت ف ااثار التي قد تنجم عون اانشوطة السوياحية السوائدة فوي المنطقوة
 من المرجح أن تؤثر ع يهم.

فردا مون سو ان المنطقوة حيوث توم اختيوارهم بشو ل عشووائي وبنواء ع وى  93ب غت عي نة الدراسة قد  و      
 إم انياتنا المادية والوقت المتاح لنا من أجل إتمام هذ، الدراسة.

 أداة الدراسة -ثانيا

موة وهوذا اعتبوار، اأداة اأ ثور ماءومات والبيانوات الازموة، تم استخدام ااستبيان  أداة لجمع المع       
بااعتماد ع وى بعوض ال توب  ااأخيرة تم تصميمه داف المرجوة من هذ، الدراسة، وهذ،هوفعالية لتحقيق اأ

 الع مية والدراسات السابقة التي لها عاقة بموضوع الدراسة.

ظيفيوة، محوور آثوار محوور الخصوائص الشخصوية والو  =ويغطي ااستبيان ثاث محواور رئيسوية هوي       
 ي ي=  و ذلك  ما ،لتنمية المح يةمحور ا النشاط السياحي و
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يتضمن هذا المحوور ، و = البيانات الشخصية والوظيفية أفراد عينة الدراسةالمحور اأول لاستبيان      
 ،الدراسوة، والمتمث وة فوي )الجونسبعض المع ومات المرتبطة بالخصائص الشخصوية والوظيفيوة أفوراد عينوة 

 السن، المستوى التع يمي، المهنة، الدخل(

= النشاط السياحي )المتغير المستقل ل دراسة(، ويتضمن هذا المحوور آثوار المحور الثاني لاستبيان       
 النشاط السياحي بحيث تحتوي ع ى عبارات وهذ، العبارات هي=

 (.39-34مرقمة من )ارثار ااقتصادية= وتضم العبارات ال -

 (45-:3ارثار ااجتماعية والثقافية= وتضم العبارات المرقمة من ) -

 (:4-46ارثار البيئية= وتضم العبارات المرقمة من ) -

يتضوومن هووذا المحووور عبووارات  = التنميووة المح يووة )المتغيوور التووابع ل دراسووة(،المحييور الثالييث لاسييتبيان     
، و الشووو ل عبوووارات 9تتضووومن  و لووودى سووو ان المنطقوووة المدروسوووة قيووواس بعوووض مؤشووورات التنميوووةمرتبطوووة ب

 التالي يوضح ذلك=

ل رقم   متغيرات الدراسة9 (31)ش

 

 

 

 

 

 

 

 

من إعداد الطالبتين =المصدر  

 متغيرات الدراسة

 المتغير التابع  المتغير المستقل النشاط السياحي

 ارثار ااقتصادية 

 ارثار اجتماعية والثقافية

 ارثار البيئية 

 مستوى التنمية المح ية
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مووون ااسوووتبيان مجموعوووة مووون الووودرجات مرتبوووة وفقوووا  ر الثالوووثوالمحوووو  حوووور الثوووانيوقووود قابووول عبوووارات الم    
 =عة  ما ي يلمقياس لي ارت الخماسي، والموز 

 توزيع درجات عبارات المحور الثاني والثالث (309الجدول رقم )

 غير موافق جدا غير موافق محايد موافق موافق جدا
8 7 6 5 4 

 .من إعداد الطالبتين المصدر9

 9 اختبار أداة الدراسةالمطلب الثاني

 ااختبارات التالية. خال اختبار أداة الدراسة سنحاول دراسة صدق وثبات اأداة وذلك من       

 صدق أداة الدراسة -أوا

 تم اختبار صدق أداة الدراسة عن طريق قياس الصدق الداخ ي ل فقرات والصدق البنائي ل محاور.      

 صدق ااتساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة9 -0

موي إليو  يقصد بصدق ااتساق الداخ ي مدى اتساق  ل فقرة من فقرات ااسوتبيان موع المجوال الوذي تنت    
( وذلوك مون خوال افورد 93صودق ااتسواق الوداخ ي لعينوة الدراسوة الم ونوة مون ) ذ، الفقرة، وقد توم حسوابه

 حساب معامات اارتباط )بيرسون( بين  ل فقرة )العبارة( والدرجة ال  ية ل محور التابعة ل .

 9الفرا اأولصدق ااتساق الداخلي لفقرات  -0-0

  تالي=هذا ااختبار موضحة في الجدول ال نتائج   
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 صدق ااتساق الداخلي لفقرات ااستبيان )الفرا اأول( =(31جدول رقم )

معامل اارتباط  اراتيييييالعب الرقم
R 

مستوى 
 اآثار ااقتصادية المعنوية

 36337 >3669 النشاط السياحي يساهم في زيادة انفاق السياح لأموال 30
 36333 367:4 ثر ل منطقةالسياحة تساهم في جذب استثمارات أ  31
 36333 36954 اإدارة المح ية تقدم تحفيزات جيدة تساعد ع ى تشجيع السياحة 32
 36348 36645 أسعار الس ع والخدمات مرتفعة بسبب النشاط السياحي 33
 :3633 :3667 تساهم السياحة في خ ق مناصب الشغل ل س ان المح يين 34
 36333 4>368 الجزء ال بر من العائدات السياحيةيستفيد الس ان المح يين من  35
 SPSSعينة الدراسة ومخرجات ين بااعتماد ع ى إجابات أفراد من إعداد الطالبت =المصدر

معامات اارتباط )بيرسوون( بوين  ول فقورة مون فقورات الفورع اأول )ارثوار ااقتصوادية( يبين الجدول       
وهي جميعها  36954و  36645فقرات ، حيث أن  قيم معامات اارتباط تتراوح بين السائدة والدرجة ال  ية ل

 3638الجدوليوووة عنووود مسوووتوى معنويوووة  rالمحسووووبة لجميوووع فقووورات الفووورع اأول ا بووور مووون  rموجبوووة  موووا أن 
، وهذا يعني أن  فقورات الفورع اأول صوادقة لموا 3638ومستوى المعنوية ل ل فقرة أقل من  >8ودرجة حرية 

 وضعت لقياس .
 9الفرا الثانيصدق ااتساق الداخلي لفقرات  -0-1

 نتائج هذا ااختبار موضحة في الجدول التالي=
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 (9 صدق ااتساق الداخلي لفقرات الفرا الثاني لاستبيان32جدول رقم )

معامل  العبارات الرقم
 Rاارتباط 

مستوى 
 اآثار ااجتماعية والثقافية المعنوية

ع السياحة ع ى خ ق مجموعة متنوعة من اأنشطة الثقافية المح ية تشج 36
 )الحرف، الموسيقى(

366:< 36336 

 36333 367:5 لى زيادة ااهتمام بالموروث الثقافي ل منطقةإتؤدي السياحة  37
تعتبر السياحة عامل إيجابي ع ى الحياة ااجتماعية بالنسبة ل س ان  38

 المح يين
3666; 3633; 

 36333 36884 زيد السياحة من فرص الترفي  والراحة ل س انت 03
 36333 7;368 يساهم النشاط السياحي في زيادة معدات الجريمة بالمنطقة 00
 36345 36656 النشاط السياحي يتسبب في بروز ثقافة دخي ة ع ى المنطقة 01

 .SPSSومخرجات  من إعداد الطالبتين بناء ع ى إجابات أفراد عي نة الدراسة= المصدر

معوامات اارتبواط )بيرسوون( بوين  ول فقورة مون فقورات الفورع الثواني )ارثوار ااجتماعيوة   يبين الجدول     
 7;368و 36656والثقافيووة( السووائدة والدرجووة ال  يووة لفقراتوو ، حيووث أن  قوويم معووامات اارتبوواط تتووراوح بووين 

الجدوليوووة عنووود مسوووتوى  rع فقووورات الفووورع الثووواني أ بووور مووون المحسووووبة لجميووو rوهوووي جميعهوووا موجبوووة  موووا أن  
وهووذا يعنووي أن فقوورات الفوورع  3638وى المعنويووة ل وول فقوورة أقوول موون ومسووت >8ودرجووة حريووة  3،38معنويووة 

 الثاني صادقة لما وضعت ل .
 9الفرا الثالثصدق ااتساق الداخلي لفقرات  -0-2

محور الثاني جاءت  ما هوي بالبعد الثالث من ال نتائج اختبار صدق ااتساق الداخ ي ل فقرات الخاصة    
 الجدول التالي= يموضحة ف

 

 

 

 



يدانيــالدراس                                                               ل الثاني       ـــالفص ةـــة ال  

 

45 

 

 (الفرا الثالث( لاستبيان الثاني المحور(9 صدق ااتساق الداخلي لفقرات 33جدول رقم )

معامل اارتباط  العبارات الرقم
R 

مستوى 
 ارثار البيئية المعنوية

 36333 6>368 طبيعيةتساهم السياحة في حماية المناطق ال 02
 36333 36995 التوسع في بناء الفنادق والمرافق السياحية يراعي الحفاظ ع ى البيئة 03
 >3636 6>366 تتسبب اأنشطة السياحية في رفع مستويات الضوضاء واازدحام 04
 36333 36777 أسعار الس ع والخدمات مرتفعة بسبب النشاط السياحي 05
 36333 36:37 تنمي الوعي البيئي لدى الس ان اأنشطة السياحية 06

 SPSSمن إعداد الطالبتين بناء ع ى إجابات أفراد عينة الدراسة ومخرجات المصدر= 

معووامات اارتبووواط )بيرسووون( بوووين  وول فقووورة موون فقووورات الفوورع الثالوووث )ارثووار البيئيوووة(   يبووي ن الجووودول     
وهي جميعها  36:37و 6>366أن  قيم معامات اارتباط تتراوح  بين  السائدة والدرجة ال  ية لفقرات ، حيث

 موجبة.

ودرجوة  3638مسوتوى معنويوة الجدوليوة عنود  rالمحسوبة لجميع فقرات الفرع الثالث أ بر من  r ما أن      
، وهوووذا يعنوووي أن فقووورات الفووورع الثالوووث صوووادقة لموووا 3638قووول مووون ومسوووتوى المعنويوووة ل ووول فقووورة أ >8حريوووة 
 .ل   وضعت

 9المحور الثالث )المتغير المستقل(صدق ااتساق الداخلي لفقرات  -0-3

 اختبار موضحة في الجدول التالي=نتائج هذا ا
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 (9 صدق ااتساق الداخلي لفقرات المحور الثالث5جدول رقم )

معامل  اراتيييييييييييييالعب الرقم
 Rاارتباط 

مستوى 
 التنمية المحلية المعنوية

 9 9580 اك تحسن لمستوى التنمية الحضرية بالمنطقةهن 81
 9 9285 هناك تحسن في مستوى المعيشة ل س ان المح يين 81
9 932 هناك تحسن في اأوضاع اأمنية بالمنطقة 02 0 
 9 9025 الظروف المادية ل س ان المح يينفي حسن هناك ت 08
95 الفضاءات السياحية والترفيهية في المنطقة الس ان المح يين يستفيدون من 00 3 9 
 9 9208 الترابط ااجتماعي والثقافي لس ان المنطقة اك زيادة فيهن 02

 من إعداد الطالبتين بااعتماد ع ى إجابات أفراد عينة الدراسة= المصدر

 ل فقرة من فقرات المحور )مؤشرات التنمية المح ية( معامات اارتباط )بيرسون( بين يبين الجدول       
وهوي جميعهوا  9208و  932السائدة والدرجة ال  ية لفقرات  حيث أن قيم معوامات اارتبواط تتوراوح بوين 

9الجدوليوة عنود مسوتوى معنويوة  rالمحسوبة لجميع فقرات المحوور الثالوث أ بور مون  r،  ما أن موجبة 5 
9المعنوية ل ل فقورة أقول مون  ومستوى 58ودرجة حرية  ، وهوذا يعنوي أن  فقورات المحوور الثالوث صوادقة 5

 لما وضعت ل .

 9ق ااتساق البنائي لمحاور ااستبيانصد -1

حاور ااستبيان مع بعضها البعض، ونتوائج هوذا لبنائي أداة الدراسة مدى اتساق مييقصد بااتساق ا     
 ااختبار موضحة في الجدول التالي= 

 البنائي لمحاور ااستبيان(9 صدق ااتساق 5رقم ) جدول

 رقم المحور العبارات معامل اارتباط مستوى المعنوية
 1 آثار للنشاط السياحية 30782 30333

 2 التنمية المحلية 30712 30333

 SPSS   بااعتماد ع ى مخرجات من إعداد الطالبتينالمصدر9 
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والدرجوووة ال  يوووة   )بيرسوووون( بوووين  ووول محوووور مووون محووواور الدراسوووةت اارتبووواط يبوووين الجووودول معووواما      
القوويم ااحتماليووة أقوول موون الجوودول أعووا، أن  جميووع  يتضووح ج يووا موون خووال، حيووث لعبووارات هووذا ااسووتبيان 

هوي محور من محاور ااستبيان والدرجوة ال  يوة لجميوع عباراتو  اارتباط بين  ل  معامات ،  ما أن  3638
وهوووو موووا يووودل ع وووى وجوووود ارتبووواط موجوووب وقووووي بوووين محووواور   6>;.3و  56;.3 ح بوووينقووويم موجبوووة تتوووراو 

 صوووادقة لموووا وضوووعت لقياسووو جميوووع محووواور ااسوووتبيان أن   وهوووذا يعنوووي ااسوووتبيان والدرجوووة ال  يوووة لفقراتووو ،
 .وبالتالي إم انية تطبيق  واستخدام 

 ثبات أداة الدراسة -ثانيا

اأخير نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع  ع ى أفوراد العينوة أ ثور  يقصد بثبات ااستبيان أن يعطي هذا     
 .بمعنى ااستقرار في نتائج  ،من مرة تحت نفس الظروف والشروط

الصفر والواحد، حيث   ما اقتربت قيمت  من الواحد  ان الثبات ومعامل الثبات يأخذ قيما تتراوح بين       
ات منخفضوا، ويم ون القوول أن ااسوتبيان يتمتوع بثبواث عوالي إذا مرتفعا، و  ما اقترب من الصوفر  وان الثبو

 .3.9 انت قيمة معامل الثبات ألفا رونباخ أ بر من 

موون أجوول التأ وود موون ثبووات أداة الدراسووة )ااسووتبيان( تووم حسوواب معاموول ألفا رونبوواخ باسووتخدام نظووام و       
لوى معامول اور الوثاث إضوافة إألفا رونبواخ بالنسوبة ل ول مون المحوحيث تم حسواب معامول  spssاإحصاء 

 النتائج موضحة في الجدول التالي=الثبات ال  ي، 

رونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة5جدول رقم )  (9 معامل الفا 

رونباخ للثبات أرقام العبارات ثبات أداة الدراسة  معامل ألفا 

 محور النشاط السياحي
 920 0- ارثار ااقتصادية
 9233 8-2 ية والثقافيةارثار ااجتماع

 9023 2-3 ارثار البيئية
 922 83-2 محور التنمية المحلية

لي أداة الدراسة  920 الثبات ال
ى المصدر  .spssمخرجا : من إعداد الطالبتين بااعتماد ع
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 = السابق أن احظ من الجدولي    

 نشاط السوياحي( فواق معودل ل ارثار ااقتصاديةل محور الثاني ) معامل ألفا  رونباخ بالنسبة ل بعد اأول -
 . جيدةبمعنى أن  معدل ثبات البعد اأول ل محور الثاني يتمتع بدرجة ثبات ، %9: ، حيث ب غ93%

، %93( فاق معودل ارثار اإجتماعية والثقافيةمعامل ألفا  رونباخ بالنسبة ل بعد الثاني ل محور الثاني ) -
 يتمتع بدرجة ثبات عالية. هذا البعد ، بمعنى أن  معدل ثبات %6.6;حيث ب غ

( قود فواق معودل السوياحي ل نشاطارثار البيئية )حور الثاني مبالنسبة ل بعد الثالث ل  معامل ألفا  رونباخ  -
 بدرجة ثبات متوسطة. هذا البعد ثباتمم ا يدل ع ى أن  معدل  ،%6.:9،حيث ب غ93%

، بمعنى %;:، حيث ب غ%93النسبة ل محور الثالث )التنمية المح ية( فاق معدل معامل ألفا  رونباخ ب -
 .ور الثاني يتمتع بدرجة ثبات جيدةأن  معدل ثبات المح

وا يودل  ،%9.4:،حيوث ب وغ%93معامل ألفا  رونباخ ال  ي)المحورين الثاني والثالوث( قود فواق معودل  - مم 
 .جيدةع ى أن  معدل الثبات ال  ي يتمتع بدرجة ثبات 

ر اسووتخدامها أغووراض         موون خووال هووذا التح يوول يم وون القووول أن  أداة الدراسووة تتمتووع بدرجووة ثبووات تبوور 
 هذ، الدراسة، وبذلك ي ون ااستبيان في صورت  النهائية  ما هو في الم حق قابا ل توزيع.

 "ن9 أساليب المعالجة ااحصائية لبيانات أداة الدراسة "ااستبيالثالمطلب الثا

، يتم تح يول المع وموات وتفسويرها، والتوي تعنوي متغيرات الدراسةبعد إنهاء مرح ة جمع المع ومات عن      
تسوعى إلوى ااجابوة ع وى إشو الية الدراسوة وال شوف استخراج اأدلة والمؤشرات الع مية ال مية وال يفيوة التوي 

ات موون ثووواث مراحوول تتمثووول ، وتت ووون عم يووة تح يووول المع وموو عوون موودى صوووحة أو عوودم صووحة فرضوووياتها
 (1)مرح ة تفسير النتائج.القيام بالتح يل،  مرح ة ات ل تح يل،أساسا في مرح ة تهيئة البيان

 

 

 
                                                           

ةوهيب مربعي -(1) زة التنافس ق اابتكار ف المحافظة عل الم و التسيير،، دور التسو تخصص اقتصاد تطبيقي  ، رسال ماجستير في ع
و ااقتصا ي الع ، ك ، الجزائر،وإدارة المنظما و التسيير، جامع الحاج لخضر، باتن  .021، ص:2102دي والتجاري وع
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 مرحلة تهيئة البيانات للتحليل -أوا

ل تح يل هي اأخرى تتم عبور ثواث خطووات، مون مراجعوة ل مع وموات، تبويبهوا،  مرح ة تهيئة البيانات     
 ثم تفريغها.

 مراجعة البيانات9  -4

تم القيام بمراجعة المع ومات المجمعة بحيث تم  إعادة توزيوع ااسوتبيان ع وى أفوراد آخورين مون مجتموع      
المور ة اأولوى، والجودول التوالي يوضوح عودد  تضومنت إجابوات ناقصوة فويالدراسة لتعويض ااستمارات التي 

 = ةااستمارات الموزعة والمسترجع

 احصائيات الخاصة بااستبيان(9 ا37الجدول رقم)

رار   النسبة الت
 %433 93 ااستمارات الموزعة

 %46.66 ;3 ااستمارات المستبعدة
 %46.66 ;3 ااستمارات التي أعيد توزيعها

 %433 93 عينة الدراسة
 .من إعداد الطالبتين المصدر9                  

 تبويب البيانات9 -1

أسوووئ ة ااسوووتبيان لتسووهيل عم يوووة اإدخوووال فووي الحاسوووب ارلوووي والتعامووول  رميووزتووم اسوووتخدام طريقوووة الت     
 معها، حيث تم=

 ؛93إلى  4ااستمارات المسترجعة من ترقيم  -

مون محواور  ين الثواني والثالوثمحور فقرة من فقرات ااستمارة المتع قة بال ل ل  تس س ي وضع رمز هوية  -
 quest18مون  (، و آثوار النشواط السوياحي)ثوانيالنسوبة ل محوور الب quest18 إلى   quest01 ، من ااستبيان

 (؛بالنسبة ل محور الثالث)التنمية المح ية quest23 إلى

 بحسب مقياس لي رت الخماسي. 8 إلى 4وضع رقم هوية ل ل إجابة من إجابات اأسئ ة من -
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جاباتها، تم اانتقال إلى مرح ة = بعد اانتهاء من عم ية الترميز لاستمارات وأسئ تها و تفريغ البيانات -2 اة
 (.SPSSإدخال البيانات إلى الحاسوب باستعمال برنامج الحزمة اإحصائية ل ع وم ااجتماعية )

 مرحلة تحليل المعلومات -ثانيا

مي9 -0  التحليل ال

إجابوووات أفوووراد العينوووة تح ووويا توووم تح يووول ات توووم اانتقوووال إلوووى مرح وووة بعووود اانتهووواء مووون تهيئوووة المع ومووو      
التعاموول فيوو  مووع اأرقووام، وذلووك عوون طريووق تنظوويم المع ومووات وعرضووها فووي جووداول، ووصووف المع ومووات 

 وصفا يبين تمر زها وارتباطها ببعضها البعض،  ما تم توظيف بعض اأساليب اإحصائية.

 اأساليب ااحصائية المستخدمة9 -1

م برنوووامج الحوووزم اإحصوووائية ل ع ووووم لتحقيوووق أهوووداف الدراسوووة وتح يووول البيانوووات المجمعوووة توووم اسوووتخدا      
( وهووو spss( والووذي يرمووز لوو  بووالرمز )statistical package for social sciencesااجتماعيووة )

برنامج يحتوي ع ى مجموعة  بيورة مون ااختبوارات اإحصوائية التوي تنودرج ضومن اإحصواء الوصوفي مثول 
اإحصوواء ااسووتدالي مثوول معووامات اارتبوواط الت وورارات المتوسووطات واانحووراف المعيوواري....إل  وضوومن 

 (1)=تم استخدام اأساليب اإحصائية التي تناسب فرضيات الدراسة ومتغيراتها  ما ي يالتباين اأحادي، وقد

  المدى9 - أ

رت الخماسووي المسووتخدمة فووي لووي ولتحديوود طووول خايووا مقيوواس لي وو حاسووب اربعوود إدخووال البيانووات ل       
رت  بوور وأصووغر قيمووة لوودرجات مقيوواس لي ووالووث موون ااسووتبيان تووم حسوواب الموودى بووين أالمحووورين الثوواني والث

(، ثم تقسيم  ع ى عدد درجات المقياس ل حصول في اأخير ع ى طوول الخ يوة الصوحيحة أي 0=  -5)
+( وذلك لتحديود الحود اأع وى (، بعد ذلك تم إضافة هذ، القيمة إلى أقل قيمة في المقياس )92=  0/5)

(، وه ووذا أصووبح طووول الخايووا أو الفئووات  مووا هووو موضووح فووي الجوودول 92=  +92 يووة أو فئووة )أول خ
 التالي=

 

 
                                                           

 .45، ص5337، الطبعة الثانية، دار وائل ل نشر، عمان،  النظام ااحصائيمحمد بال الزعبي وعباس الطافحة،  (1)
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 رت الخماسيتحديد طول الخايا حسب مقياس لي(9 5جدول رقم )

 ااجابة على اأسئلة الرمز المتوسط الحسابي

 غير موافق بشد ة 4 3;46إلى أقل من 4من
 موافق غير 5 569إلى أقل من 3;46من 

 محايد 6 667إلى أقل من  569من 
 موافق 7 765إلى أقل من  667من 

 موافق بشد ة 8 765أ بر من 
 .من إعداد الطالبتين المصدر9            

رارات والنسب المئ -ب تمت ااستعانة بالت رارات والنسب المئوية ل تعرف ع ى الخصائص وية9 الت
 لدراسة، و ذا لتحديد استجابات أفرادها اتجا، عبارات محاور ااستبيان.الشخصية والوظيفية أفراد عينة ا

المتوسوووط الحسوووابي إجابوووات أفوووراد عينوووة الدراسوووة لعبوووارات ااسوووتبيان = المتوسيييط الحسيييابي الميييرج  -ج
مسواويا لمجمووع القويم   ة قب وات، حيوث ي وون مجمووع القويم الواقعوهو عبارة عن متوسوط قويم البيانو، ومحاور،

 .ع ى عددهامجموع المشاهدات مقسوما وهو عة بعد،، الواق

 ل ل الدراسة عينة أفراد جاباتا انحراف مدى لمعرفة المقياس هذا ستخدمي 9المرج  المعيارف اانحراف -د

 متوسوطها عون ل دراسوة والفرعيوة الرئيسوية المحواور مون محوور ول ول الدراسوة، متغيورات عبوارات مون عبوارة

 عينوة أفوراد جابواتا تشوتت وانخفواض تر وز ع وى ذلوك دل     موا الصوفر إلوى قيمتو  تاقتربو و  ما، الحسابي

 ،الدراسوة عينوة أفوراد استجابات بين التشتت قل   ما الصحيح الواحد من أقل اانحراف  ان ماو     ،الدراسة
 لمقياسا هذا بأن ع ما الصحيح، الواحد تفوق أو تساوي اانحراف قيمة  انت إذ حال  في صحيح والع س

 .متوسطاتها تساوي عند تشتت أقل لصالح ااستبيان محاور عبارات ترتيب في يفيد

رونباخ9  -ه  تم استخدام  ل تأ د من ثبات ااستبيان. معامل ألفا 

يسوتخدم هوذا المعامول لقيواس قووة واتجوا، العاقوة الخطيوة بوين متغيورين، ومون  معامل اارتباط بيرسون9 -و
ئي المرافووق لقيمووة معاموول اارتبوواط يم وون إقوورار أو عوودم إقوورار وجووود عاقووة خطيووة خووال ااختبووار اإحصووا

 ذات دالة إحصائية بين المتغيرين، ويستخدم أيضا اختبار صحة الفرضيات.
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= إن  الغرض من اسوتخدام أسو وب تح يول اانحودار الخطوي البسويط هوو دراسوة اانحدار الخطي البسيط -ز
تغيور  موي آخور،  موا أن و  يهوتم بالبحوث فوي العاقوة بوين متغيورين فقوط هموا وتح يل أثر متغير  مي ع ى م

 .y=ax+b ، وش ل معادلة العاقة ل مجتمع هو= xوالمتغير المستقلy المتغير التابع

  =  تساوي الصفر. xعندماy= تدعى بمعامل الثبات، وتصبح متساوية لقيمة b حيث أن 

a :مقدار التغير فوي ميل أو معامل اانحدار، وهي تمثل تدعىy لمتغيور المسوتقل بمقودار دة قيموة اعنود زيوا

 .وحدة واحدة

من بين اأساليب اإحصائية المستخدمة في التح يل،  T_test= يعد  اختبار للعينة الواحدة Tاختبار  -ل
يسووتخدم هووذا ااختبووار و  ا أن ي ووون توزيووع البيانووات طبيعيووا،وتتط ووب بعووض الشووروط اسووتخدامها، موون بينهوو

وا ل القيموة ااختباريوة التوي يوتم ع وى فحص ما إذا  ان متوسط متغيور موا لعينوة واحودة يسواوي قيموة ثابتوة، أم 
 .لي رت الخماسي  وهي تتوسط درجات مقياس "6تساوي "أساسها تح يل هذا ااختبار فهي 

 عرض نتائج الدراسة وتحليلها9 المبحث الثاني

ف ع ى الخصائص الشخصية والوظيفية أفراد عينة الدراسوة إلى التعر  بحثمن خال هذا الم نهدف       
، ومون أجول الوصوول إلوى ذلوك ينبغوي معرفة مدى إدرا هم رثار النشاط السياحي ع ى تنمية منطقتهمو ذا 

تفريووغ وتح يوول إجابووات أفووراد العينووة حووول العبووارات التووي تضوومنتها المحوواور الثاثووة لاسووتبيان والمتمث ووة فووي 
 سياحي ومحور مؤشرات التنمية المح ية.آثار النشاط ال

 تحليل خصائص عينة الدراسة9 المطلب اأول

نرمووي هنوووا إلوووى معرفووة بعوووض الخصوووائص الشخصووية والوظيفيوووة أفوووراد عينووة الدراسوووة وهوووي= الجووونس،        
 العمر، المستوى التع يمي، المهنة، الدخل.
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 وضح في الجدول والش ل التاليين=م = يتوزع أفراد العينة حسب طبيعة جنسهم  ما هوالجنس -

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس 9(5 )الجدول رقم 

رار الجنس  %النسبة  الت

 %0393 80 ذ ر
 %5092 30 انثى

 % 0 المجموع

 spssمن إعداد الطالبتين بااعتماد ع ى إجابات أفراد عينة الدراسة ومخرجات المصدر= 

 الش ل التالي=ويم ن توضيح نتائج الجدول في 

ل رقم   9 توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس(32)الش

 

 spssمن إعداد الطالبتين بااعتماد ع ى إجابات أفراد عينة الدراسة ومخرجات المصدر= 

من  %0393ت ( من أفراد العينة ذ ور، وهم يمث ون ما نسب80يتضح من الجدول والش ل السابقين أن )    
مووون الحجوووم اإجموووالي  %5092موووا نسوووبت   أي( 30الحجوووم اإجموووالي ل عينوووة، فوووي حوووين ب وووغ عووودد اإنووواث )

 ل عينة.

 و موضح في الجدول التالي=حسب سنهم  ما ه = يتوزع أفراد العينةالسن -
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 السنمتغير (9 توزيع أفراد العينة حسب الجدول رقم )

 %النسبة الت رار السن
 5 3 سنة 3أقل من 

 3092 88 سنة 0إلى  3من 

  0 سنة5إلى  0من 

 393 8 فما فوق 5من 

  0 المجموع

 spssمن إعداد الطالبتين بااعتماد ع ى إجابات أفراد عينة الدراسة ومخرجات  المصدر=

 ويم ن توضيح نتائج الجدول في الش ل التالي=     

ل رقم   ة حسب متغير السنأفراد العين توزيع9 (33)الش

 

 spssمن إعداد الطالبتين بااعتماد ع ى إجابات أفراد عينة الدراسة ومخرجات المصدر= 

سونة أي موا نسوبت   3( من أفراد العينة أعمارهم أقل من 3من الجدول والش ل السابقين أن ) ظناح    
سونة  0إلوى  3وح أعموارهم بوين ( مون أفوراد العي نوة تتورا88من الحجم اإجمالي ل عينوة، فوي حوين ) 5%

 5إلى  0( أفراد من العينة تتراوح أعمارهم بين 0من الحجم اإجمالي ل عينة، و ) %3092أي ما نسبت  
( أي مووا نسووبت  8سوونة ) 5، بينمووا ب ووغ عوودد اأفووراد الووذين تزيوود أعمووارهم عوون %سوونة وهووو مووا نسووبت  

 .من أفراد العينة 393%

و موضوح فوي الجودول عينوة الدراسوة حسوب المؤهول الع موي  موا هو أفورادوزع = يتوالمستوى التعليمي -
 =التالي



يدانيــالدراس                                                               ل الثاني       ـــالفص ةـــة ال  

 

55 

 

 المستوى التعليمي متغير العينة وفق أفرادتوزيع  (9الجدول رقم )

رار المستوى  %النسبة الت
 92%  ابتدائي
 393% 2 متوسط
 3% 2 ثانوي
 %55 33 جامعي
 % 0 المجموع

 spssلبتين بااعتماد ع ى إجابات أفراد عينة الدراسة ومخرجات من إعداد الطاالمصدر= 

 نتائج الجدول موضحة في الش ل التالي=    

ل رقم   أفراد العينة حسب متغير المستوى التعليمي توزيع9 (5)الش

 

 spssمن إعداد الطالبتين بااعتماد ع ى إجابات أفراد عينة الدراسة ومخرجات المصدر= 

( موون أفووراد العينووة مسووتواهم التع يمووي جووامعي أي مووا 33الجوودول والشوو ل السووابقين أن ) موون ظناحوو      
( 2مون الحجوم اإجموالي ل عينوة، فوي حوين ب وغ عودد اأفوراد الوذين مسوتواهم التع يموي ثووانوي ) %55نسوبت  

أفووراد  ( موون2، وأمووا بالنسووبة لأفووراد الووذين مسووتواهم التع يمووي متوسووط فقوود  ووان )%3فوورد أي مووا نسووبت  
( يم وووك مووون الحجوووم اإجموووالي ل عينوووة، فوووي حوووين توووم تسوووجيل فووورد واحووود ) %393العينوووة أي موووا نسوووبت  

، هذ، اأرقام تشير إلى أن أفوراد العينوة يتمتعوون بمسوتوى %92المستوى التع يمي اابتدائي وهو ما نسبت  
 عية.تع يم جيد، وهذا ما سوف يجعل إجاباتهم ع ى أسئ ة ااستبيان أ ثر موضو 
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و موضوووح فوووي الجووودول   موووا هووو المهووون التوووي يشوووتغ ونها= يتووووزع أفوووراد عينوووة الدراسوووة حسوووب لمهنيييةا -
 =التالي

 (9 توزيع مفردات العينة وفق متغير المهنةالجدول رقم )

رار الوظيفة  %النسبة الت
 %5393 38 موظف
 %393 8 تاجر

 393% 2 أعمال حرة
 %3 2 بطال

 % 0 المجموع

 spssمن إعداد الطالبتين بااعتماد ع ى إجابات أفراد عينة الدراسة ومخرجات = المصدر

 يم ن توضيح نتائج الجدول في الش ل التالي=

ل   المهنةراد العينة حسب متغير فأ توزيع9 (35)رقم الش

 

 spssمن إعداد الطالبتين بااعتماد ع ى إجابات أفراد عينة الدراسة ومخرجات المصدر= 

مون  5393ي موا نسوبت  أ( من أفراد العينة هوم موظفوون 38احظ من الجدول والش ل السابقين أن  )ن      
مون الحجوم  %3( أي موا نسوبت  2الحجم اإجمالي ل عينة،  ما ب وغ عودد اأفوراد الوذين ا يم  وون عمول )

خاصوة بوين أوسواط  وهي نسبة مرتفعة يم ن أن تع وس ارتفواع نسوية البطالوة فوي المنطقوة، اإجمالي ل عينة
فوي حوين ب وغ عودد اأفوراد الوذين يعم وون  سونة(، 3بالمائة من أفوراد العينوة أعموارهم أقول مون  5الشباب )
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يعم ووون فووي التجووارة أي مووا ( موون أفووراد العينووة 8، أمووا )%393( أفووراد، وهووو مووا نسووبت  2أعمووال حوورة )
 من أفراد العينة.  %393نسبت  

 التالي= ما هو موضح في الجدول  حسب الدخل الذي يتحص ون ع ي  يتوزع أفراد العينة  الدخل9 -

 متغير الدخل حسبالعينة  أفراد(9 توزيع الجدول رقم )

 %النسبة الت رار الدخل
 5393 38 دج2أقل من 

8 3 دج3دج و 2بين  92 

 85 5 دج3أ ثر من 

  0 المجموع

 spssااعتماد ع ى إجابات أفراد عينة الدراسة ومخرجات من إعداد الطالبتين بالمصدر= 

 يم ن توضيح نتائج الجدول السابق  ما ي ي= 

ل رقم   العينة حسب متغير الدخل توزيع أفراد توزيع9 (36)الش

 
 spssمن إعداد الطالبتين بااعتماد ع ى إجابات أفراد عينة الدراسة ومخرجات  المصدر9

مووا  دج أي2أقوول موون  ( موون أفووراد العينووة دخ هووم38) لشوو ل السووابقين أن  ناحووظ موون الجوودول وا      
 3وييفسور هوذا اارتفواع فوي اأفوراد ذوو الودخل أقول مون من الحجم اإجموالي ل عينوة،  %5393نسبت  

الووووذين يتجوووواوز دخ هووووم  مووووا ب ووووغ عوووودد اأفووووراد دج بارتفوووواع عوووودد البطووووالين الووووذين شووووم تهم عينووووة الدراسووووة، 
يتوراوح في حين ب وغ عودد اأفوراد الوذين  ، من الحجم اإجمالي ل عينة  %85( أي ما نسبت  5دج)3

8ما نسبت   أي، ( فرد 3) دج3دج و 2بين  همدخ   من الحجم اإجمالي ل عينة.، 92%
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 تحليل عبارات محاور الدراسة9 المطلب الثاني

، حيوث ت وون الفقورة ااسوتبيان تلتح يول فقورا  (one semple t testل عينة الواحدة ) tتم استخدام اختبار 
الجدولية،  tالمحسوبة أ بر من قيمة  tإيجابية بمعنى أن  أفراد العينة يوافقون ع ى محتواها إذا  انت قيمة 

0المعنويووة أقوول موون  أو مسووتوى ا  فووراد العينووة، بينمووا ت ووون الفقوورة سوو بية أي أن أ58درجووة حريووة  عنوود 5
0مستوى المعنوية أ بر من  محتواها إذا  ان يوافقون ع ى 5. 

 للنشاط السياحي ااقتصاديةاآثار تحليل العبارات المتعلقة ب -أوا

 ل سوياحة عون ااقتصواديةيتم في الجدول الموالي تح يل نتائج البيانات الخاصة بمتغيور ارثوار     
 .t اختبارواستخدام وية، المتوسطات الحسابية، طريق حساب الت رارات والنسب المئ
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 ة حول العبارات المتعلقة باآثار ااقتصادية للسياحة(9 إجابات أفراد العينجدول رقم)

 العبارات الرقم
 غير موافق محايد موافق موافق تماما

غير موافق 
المتوسط  تماما

 الحسابي
 tقيمة 

 المحسوبة
مستوى 
 المعنوية

 % ت % ت % ت % ت % ت
حي يسووواهم فوووي زيوووادة سوووياالنشووواط ال 

 أموالإنفاق السياح ل
35 58.3 19 31.7 3 5 3 5 - - 0003 302 3 0 

 السوووووووووووياحة تسووووووووووواهم فوووووووووووي جوووووووووووذب 8
 0 0233 000 0 30  0 - - 30 18 - - استثمارات أ ثر ل منطقة 

ات جيوودة ز فيوواإدارة المح يووة تقوودم تح 3
 تساعد ع ى تشجيع السياحة

6 10 15 25 3 8 02 5 85  203 8023 0 03 0 

أسوووووعار السووووو ع والخووووودمات مرتفعوووووة  0
 بسبب النشاط السياحي

40 66.7 11 18.3 5 203  02 3 5 000 0888 0 

تسوواهم السووياحة فووي خ ووق مناصووب  5
 شغل ل س ان المح يين

19 31.7 37 61.7 8 303 8 303 - - 0088 00 02 0 

موون الجووزء  المح يووينيسووتفيد السوو ان  0
 ت السياحيةدتاأ بر من العائ

6 10 23 38.3 8 303 2 8203 8 8 808 0500 0525 

   spssمن إعداد الطالبتين بااعتماد ع ى إجابات اأفراد ومخرجات  المصدر9
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 =فيما ي ي تح يل لنتائج الجدول السابق ل ل عبارة  
وفي أ بر من المتوسط الحسوابي الفرضوي ل دراسوة  0903حسابي ب غت قيمة المتوسط ال (9العبارة )      

392المحسوووبة لهووذ، العبووارة   t، وب غووت قيمووة 3والتووي تب ووغ قيمتوو   وليووة الجد tوهووي أ بوور موون قيمووة  3
9وهوو أقول مون  9 ما ب غ مستوى المعنويوة  ،89المقدرة بوو  يودل بشو ل عوام ع وى موافقوة  وهوذا موا 5
 النشاط السياحي يساهم في زيادة إنفاق السياح اأموال.أي أن  ،ذ العبارةع ى ه أفراد العينة

وهوي أ بور مون قيموة المتوسوط الحسوابي الفرضوي  090ب غت قيمة المتوسوط الحسوابي  (9العبارة )       
 الجدوليووة tو هووي أ بوور موون قيمووة  9233المحسوووبة   t،  مووا ب غووت قيمووة 3التووي تب ووغ قيمتوو  و ل دراسووة 

9وهوو أقول مون  9، وب غ مستوى المعنويوة 80ة بوووو المقدر   ل عوام ع وى موافقوة ، وهوذا موا يودل بشو5
ت إلووووى المنوووواطق أي أن النشوووواط السووووياحي يسوووواهم فووووي جووووذب ااسووووتثمارا ،هووووذ، العبووووارةأفووووراد العينووووة ع ووووى 

 السياحية.
متوسط الحسابي الفرضي وهي أصغر من قيمة ال 8923ب غت قيمة المتوسط الحسابي  (9العبارة )       

 t، وهوووي أصوووغر مووون قيموووة 9المحسووووبية لهوووذ، العبوووارة  t، وب غوووت قيموووة 3دراسوووة والتوووي تب وووغ قيمتووو   ل
93مسووتوى المعنويووة ،  مووا ب ووغ 89الجدوليووة المقوودرة بوووو  9، وهووو أ بوور موون 0 ، وهووو مووا يوودل بشوو ل 5

مح ية ا تقدم تحفيزات جيدة تسواعد ع وى تشوجيع أي أن اإدارة ال ،لهذ، العبارة عام ع ى رفض أفراد العينة
 .السياحة
وهوي أ بور مون قيموة المتوسوط الحسوابي الفرضوي  060ب غت قيمة المتوسوط الحسوابي  (9العبارة )       

 t قيمووة، وهووي أ بوور موون 9888المحسوووبة لهووذ، العبووارة  t،  مووا ب غووت قيمووة 3ل دراسووة والتووي تب ووغ قيمتوو  
9وهووو أقوول موون  9، وب ووغ مسووتوى المعنويووة 86 الجدوليووة المقوودرة بوووو وهووذا مووا يوودل بشوو ل عووام  56

 أسعار الس ع والخدمات مرتفعة بسبب النشاط السياحي. ي أنهذ، العبارة  أفقة أفراد العينة ع ى ع ى موا
 

 يضوووهووي أ بوور موون قيمووة المتوسووط الحسووابي الفر  0688ب غووت قيمووة المتوسووط الحسوابي  (9العبييارة )      
00المحسووبة لهوذ، العبووارة   t،  مووا ب غوت قيموة 3ل دراسوة والتوي تب وغ قيمتو    t، وهوي أ بور مون قيمووة 02

9وهووو أقوول موون   9 ، وب ووغ مسووتوى المعنويووة 80الجدوليووة المقوودرة بوووو   ل عووام ، وهووذا مووا يوودل بشوو5
 .ناصب شغل ل س ان المح يينأي أن السياحة تساهم في خ ق م ،هذ، العبارةع ى موافقة أفراد العينة ع ى 
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الفرضي  صغر من قيمة المتوسط الحسابي أوهي  898ب غت قيمة المتوسط الحسابي  (9العبارة )      
 tصوووغر مووون قيموووة ، وهوووي أ9500محسووووبة لهوووذ، العبوووارة ال tوب غوووت قيموووة  ،3ل دراسوووة والتوووي تب وووغ قيمتووو  

9وهو أ بور مون  9525المعنوية ،  ما ب غ مستوى 89 والجدولية المقدرة ب وهوذا موا يودل بشو ل عوام  5
أي عوودم اسووتفادة السوو ان المح يووين موون الجووزء اأ بوور موون العائوودات  ،ع ووى رفووض أفووراد العينووة لهووذ، العبووارة

 .السياحية
 

ااجتماعيوة والثقافيوة عون  بارثوار= يتم فيما ي ي تح يول نتوائج البيانوات الخاصوة اآثار ااجتماعية والثقافية
والجودول التوالي يوضوح  tحساب الت رارات والنسب المئوية، المتوسطات الحسوابية واسوتخدام اختبوار  طريق
 ذلك=

 

 

 

 للنشاط السياحي ااجتماعية والثقافيةتحليل العبارات المتعلقة باآثار  -ثانيا

ل سوياحة  افيوةااجتماعيوة والثقيتم في الجدول الموالي تح يول نتوائج البيانوات الخاصوة بمتغيور ارثوار     
 .tعن طريق حساب الت رارات والنسب المئوية، المتوسطات الحسابية، واستخدام اختبار 

 

 

 

بق يم ن القول أن أفراد العينة ميدر ون أن النشاط السياحي يدفع من خال التح يل السا       
السياح لزيادة انفاقهم،  ما يساهم في جذب ااستثمارات ل مناطق السياحية، وأن النشاط السياحي 
يوفر مناصب عمل إضافية ل س ان المح يين، وبمقابل ذلك فإن أفراد العينة يعتبرون أن النشاط 

في مستويات أسعار الس ع والخدمات، وع ى الرغم من إدرا هم لزيادة اانفاق  السياحي يرافق  زيادة
السياحي من طرف السياح إا أن أفراد العينة يعتبرون أن الس ان المح يين ا يستفيدون من الجزء 

اإدارة المح ية ا تقدم تحفيزات جيدة تساعد  اأ بر من العائدات السياحية،  ما يعتقدون أيضا أن
 تشجيع السياحة. ع ى
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 (9 عرض إجابات أفراد العينة حول العبارات المتعلقة باآثار ااجتماعية والثقافيةالجدول رقم )

 العبارات الرقم
 غير موافق محايد موافق موافق تماما

غير موافق 
 تماما

توسط الم
 الحسابي

 tقيمة

 المحسوبة
مستوى 
 المعنوية

 % ت % ت % ت % ت % ت
ع السوياحة ع وى خ وق مجموعوة مون اأنشوطة الثقافيوة تشج 2

 المح ية )الحرف، الموسيقى(

2 3 3 5 5 293 2 92 - - 3982 20 80 9 

إلووووى زيووووادة ااهتمووووام بووووالموروث الثقووووافي  تووووؤدي السووووياحة  2
 ل منطقة

2 3 80 0393 2 393 2 92  92 3022 00005 9 

تعتبوووور السووووياحة عاموووول إيجووووابي ع ووووى الحيوووواة ااجتماعيووووة  8
 بالنسبة ل س ان المح يين

5 85 2 8293 3 8 92  293 0 092 3002 808 8 0 5 

8 3 293  20 8 3393 8 تزيد السياحة من فرص الترفي  والراحة ل س ان المح يين  92 0 092 3058 30 0 0 
 0 20502 30 92 2 3 2 5 8 8393 0 8 8 يساهم النشاط السياحي في  زيادة معدات الجريمة 

النشوووواط السووووياحي يتسووووبب فووووي بووووروز ثقافووووة دخي ووووة ع ووووى  8
 المنطقة

82 0092 0 8092 2 92 0  3 5 0 000 0 9 

 spssبتين بااعتماد ع ى إجابات اأفراد ومخرجات = من إعداد الطالالمصدر
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، وهوووي أ بووور مووون قيموووة المتوسوووط الحسوووابي الفرضوووي 3982ب غوووت قيموووة المتوسوووط الحسوووابي  (59العبيييارة )       
29المحسوبة لهذ، العبارة  t، وب غت قيمة 3ل دراسة والتي تب غ قيمت    الجدولية المقدرة  t بر من قيمة وهي أ 80

9وهو أقول مون  9 ما ب غ مستوى المعنوية  ،89بو  فوراد العينوة ، وهوذا موا يودل بشو ل عوام ع وى موافقوة أ5
نشوووطة الثقافيوووة المح يوووة رة، أي أن النشووواط السوووياحي يشوووجع ع وووى خ وووق مجموعوووة متنوعوووة مووون اأاهوووذ، العبوووع وووى 

 (....)الحرف، الموسيقى

، وهوووي أ بووور مووون قيموووة المتوسوووط الحسوووابي الفرضوووي 3622ب غوووت قيموووة المتوسوووط الحسوووابي  (59العبيييارة )       
 الجدولية المقدرة  tوهي أ بر من قيمة  09005المحسوبة لهذ، العبارة  tوب غت قيمة  3ل دراسة والتي تب غ قيمت  

9وهو أقول مون  9،  ما ب غ مستوى المعنوية 89بو   ل عوام ع وى موافقوة أفوراد العينوة ، وهوذا موا يودل بشو5
 لعبارة، أي أن السياحة تؤدي إلى زيادة ااهتمام بالموروث الثقافي ل منطقة.هذ، اع ى 

، وهوووي أ بووور مووون قيموووة المتوسوووط الحسوووابي الفرضوووي 3602ب غوووت قيموووة المتوسوووط الحسوووابي  (59العبيييارة )      
898المحسوبة لهذ، العبارة  tوب غت قيمة ، 3ل دراسة والتي تب غ قيمت    ولية المقدرة الجد tوهي أ بر من قيمة  8

9،  ما ب غ مستوى المعنوية 89بو  9 أو يساوي  وهو أقل 5 قوة أفوراد ، وهذا موا يودل بشو ل عوام ع وى مواف5
 هذ، العبارة، أي أن السياحة تعتبر عامل إيجابي ع ى الحياة ااجتماعية بالنسبة ل س ان المح يين.العينة ع ى 

، وهي أ بر من قيمة المتوسط الحسابي الفرضي ل دراسة 3658سابي ب غت قيمة المتوسط الح (59العبارة )     
، 89الجدوليوة المقودرة بووو  tوهوي أ بوور مون قيموة  ،3المحسووبة لهوذ، العبوارة  tوب غوت قيمووة ، 3والتوي تب وغ قيمتو  

0 ما ب غ مستوى المعنوية  9وهو أقل من  0 هوذ،  ل عوام ع وى موافقوة أفوراد العينوة ع وى ، وهوذا موا يودل بشو5
 العبارة، أي أن السياحة تزيد من فرص الترفي  والراحة ل س ان المح يين.

فرضوي ل دراسوة ، وهي أ بر من قيموة المتوسوط الحسوابي ال30ب غت قيمة المتوسط الحسابي  (9العبارة )    
يووة المقوودرة بووو الجدول tموون قيمووة   بووروهووي أ 20502محسوووبة لهووذ، العبووارة ال tوب غووت قيمووة ، 3والتووي تب ووغ قيمتوو  

6من  وهو أقل 0،  ما ب غ مستوى المعنوية 89 هذ، ع ى أفراد العينة  ، وهذا ما يدل بش ل عام موافقة5
 ساهم في زيادة معدات الجريمة بالمنطقة.ت، أي أن السياحة العبارة
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فرضووي ل دراسووة بي الموون قيموة المتوسووط الحسوا  بوور، وهوي أ0مووة المتوسوط الحسووابي ب غووت قي (9العبيارة )      
000المحسوبة لهذ، العبارة  tوب غت قيمة ، 3والتي تب غ قيمت    الجدولية المقدرة  tوهي أ بر من قيمة  0

9وهو أقل من  ،9،  ما ب غ مستوى المعنوية 89بو   ل عوام ع وى موافقوة أفوراد العينوة ، وهذا ما يدل بشو5
 تسبب في بروز ثقافة دخي ة ل منطقة.هذ، العبارة، أي أن النشاط السياحي يع ى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للنشاط السياحي البيئيةتحليل العبارات المتعلقة باآثار  -ثالثا

لت وورارات، النسووب المئويووة عوون طريووق حسوواب ا نتووائج البيانووات الخاصووة بارثووار البيئيووة تح يوول يووتم فيمووا ي ووي    
=الجوووووووووووووووودول التووووووووووووووووالي حة فووووووووووووووووي، والنتووووووووووووووووائج موضووووووووووووووووtواسووووووووووووووووتخدام اختبووووووووووووووووار  ،المتوسووووووووووووووووطات الحسووووووووووووووووابيةو 

احي يرافق  مجموعة من خال التح يل السابق يم ن القول أن أفراد العينة ميدر ون أن النشاط السي       
ثار ااجتماعية والثقافية التي تتنوع ما بين اايجابية والس بية، فهم من جهة يعتقدون أن النشاط من ار

لثقافية المح ية )الحرف، الموسيقى(، وهو أمر م موس ييشجع ع ى خ ق مجموعة من اأنشطة ا السياحي
تهتم بإبراز الموروث  فعا خاصة في فترة ذروة الموسم السياحي حيث تت ثف اأنشطة الثقافية التي

الثقافي المح ي ل منطقة، واجتماعيا فإن أفراد العينة يعتقدون أن السياحة تزيد من فرص الترفي  والراحة 
توفر، من فضاءات مخت فة ل راحة وااستجمام طي ة فترة الموسم السياحي ع ى وج   ل س ان المح يين لما

الخصوص، ومن جهة أخرى  شفت إجابات أفراد العينة عن إدرا هم لبعض المظاهر الس بية التي ترافق 
ازدهار النشاط السياحي من بينها زيادة معدات الجريمة، وبروز ثقافات دخي ة ع ى ثقافة المجتمع 

مح ي، وهو أمر ماحظ فعا ع ى س وك بعض الس ان المح يين الذين تأثروا بس و يات السياح ال
 وثقافاتهم المخت فة .
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 9 عرض إجابات أفراد العينة حول العبارات المتعلقة باآثار البيئية()الجدول رقم 

 العبارات الرقم
 غير موافق محايد موافق موافق تماما

غير موافق 
 تماما

المتوسط 
 الحسابي

 tقيمة

 المحسوبة
مستوى 
 المعنوية

 % ت % ت % ت % ت % ت
8 3 092  في حماية المناطق الطبيعيةتساهم السياحة  3 92 2 92 8 3 92  293 8022 620 9008 
التوسووع فووي بنوواء الفنووادق يراعووي الحفوواظ ع ووى  0

 البيئة
2 393 3 8 92 2 393 3 8 92 2 3 8002 9220 9 28 

تتسووبب اأنشووطة السووياحية فووي رفووع مسووتويات  5
 الضوضاء واازدحام

30 0 0 8092  92  92 0  0085 29220 6 

0 85 5 3 السياحة تزيد ااهتمام بتهيئة الشواطئ 0 92  92 8 393 8 393 0038 982 9 
السوووياحية تنموووي الووووعي البيئوووي لووودى  اأنشوووطة 2

 الس ان
8 5 2 3 8 5 8 8 8 8 3 9 9 

 spssماد ع ى إجابات اأفراد ومخرجات من إعداد الطالبتين بااعت= المصدر
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صووغر مون قيمووة المتوسوط الحسووابي الفرضووي ، وهوي أ8622قيمووة المتوسوط الحسووابي ب غووت  (9العبيارة )        
الجدوليووة  tوهووي أصووغر موون قيمووة ، 620المحسوووبة لهووذ، العبووارة  tوب غووت قيمووة  ،3ل دراسووة والتووي تب ووغ قيمتوو  

9وهووو أ بوور موون  ،9008توى المعنويووة،  مووا ب ووغ مسوو89المقوودرة بووو  ، وهووذا مووا يوودل بشوو ل عووام ع ووى رفووض 5
 السياحة ا تساهم في حماية المناطق الطبيعية.أي أن  ،أفراد العينة لهذ، العبارة

فرضي ل دراسوة من قيمة المتوسط الحسابي ال قل، وهي أ8002ب غت قيمة المتوسط الحسابي  (9العبارة )      
الجدوليووة المقودرة بووو  tوهووي أصوغر موون قيموة ، 9220وبة لهووذ، العبوارة المحسو tوب غوت قيمووة ، 3توو  والتوي تب وغ قيم

9،  ما ب غ مستوى المعنوية 89 9وهو أ بر من ، 28 ، وهذا ما يدل بش ل عام ع وى رفوض أفوراد العينوة 5
 فاظ ع ى البيئة.يراعي الحالتوسع في بناء الفنادق والمرافق السياحية ا  أن أي ،لهذ، العبارة

، وهوووي أ بووور مووون قيموووة المتوسوووط الحسوووابي الفرضوووي 0685ب غوووت قيموووة المتوسوووط الحسوووابي  (9العبيييارة )      
الجدوليوووة  tوهوووي أ بووور مووون قيموووة  ،29220المحسووووبة لهوووذ، العبوووارة  tوب غوووت قيموووة  ،3ل دراسوووة والتوووي تب وووغ قيمتووو  

6صووغر موون أ، وهووو 9،  مووا ب ووغ مسووتوى المعنويووة 89المقودرة بووو   ، وهووذا مووا يوودل بشوو ل عووام ع ووى قبووول5
 تتسبب في رفع مستويات الضوضاء واازدحام في المنطقة. نشطة السياحيةأفراد العينة لهذ، العبارة، أي أن اأ

، وهووي أ بوور موون المتوسووط الحسووابي الفرضووي ل دراسووة 0038ب غووت قيمووة المتوسووط الحسووابي  (9العبييارة )     
الجدوليوة المقودرة بوو  t،  وهوي أ بور مون قيموة 082المحسووبة لهوذ، العبوارة  t، وب غوت قيموة 3والتي تب غ قيمت  

9، وهو أقل من 0،  ما ب غ مستوى المعنوية89 ، وهذا ما يدل بش ل عام ع ى قبول أفوراد العينوة لهوذ، 5
 .تزيد من تهيئة الشواطئ العبارة أي أن السياحة

قيمووة المتوسووط الحسووابي الفرضووي ل دراسووة ، وهووي مسوواوية ل3مووة المتوسووط الحسووابي ب غووت قي (9العبييارة )     
الجدوليوووة المقووودرة بوووو  tمووون قيموووة  ،  وهوووي أقووول0المحسووووبة لهوووذ، العبوووارة  tوب غوووت قيموووة  ،3والتوووي تب وووغ قيمتووو  

9من  وهو أ بر ،63،  ما ب غ مستوى المعنوية89 د العينوة ، وهوذا موا يودل بشو ل عوام ع وى رفوض أفورا5
 لهذ، العبارة أي أن اأنشطة السياحية ا تنمي الوعي البيئي لدى الس ان.
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 تحليل العبارات المتعلقة بمؤشرات التنمية المحلية -رابعا

اجابات أفراد العينة فيما يخص فقرات المحور الثالث )المتغير التابع( والمتمثل يتم فيما ي ي تح يل نتائج      
والنتائج ض العبارات التي تقيس جوانب من مستوى التنمية المح ية من وجهة نظر الس ان المح يين، في  بع

الجدول التالي= موضحة في

من خال التح يل السابق يم ن القول أن أفراد العينة ميدر ون أن النشاط السياحي يرافق         
س بية التي يخ فها النشاط السياحي تصب في الجوانب ال البيئية إا أن تصوراتهممجموعة من ارثار 

السياحة ا تساهم في حماية المناطق الطبيعية، وأن بناء الفنادق ع ى البيئة، فهم يعتقدون أن  
والمرافق السياحية ا يراعي متط بات الحفاظ ع ى البيئة،  ما يعتقدون أن اأنشطة السياحية تؤدي إلى 

وهو ما ييفسر بالعدد ال بير ل سياح الذين يتوافدون  ة،رفع مستويات الضوضاء واازدحام في المنطق
ع ى الواية خال الموسم السياحي اعتمادا ع ى وسائل نق هم الخاصة مما يزيد من ال ثافة المرورية 

 ومن جانب آخر تشير اجابات أفراد العينة أن النشاط السياحي يساهم في  والت وث وارتفاع الضوضاء،
الشواطئ، وهو أمر ماحظ خاصة مع بداية  ل موسم سياحي حيث تباشر  زيادة ااهتمام بتهيئة

 اادارة المح ية حماتها لتنظيف وتهيئة الشواطئ.
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 9 عرض إجابات أفراد العينة حول العبارات المتعلقة بمؤشرات التنمية المحلية()الجدول رقم 

 العبارات الرقم
موافق 
 تماما

 غير موافق محايد موافق
وافق غير م

 تماما
المتوسط 
 الحسابي

 tقيمة

 المحسوبة
مستوى 
 المعنوية

 % ت % ت % ت % ت % ت
30 5 8 293  293  3393 8 5 8 رية بالمنطقةمية الحضهناك تحسن في مستوى التن 2 5 3.225 .332 
8 3 092 0 هناك تحسن في مستوى المعيشة ل س ان المح يين 8 92 8 8 8 3 92 8 8 3.96 8.380 . 83 

 . 5.308 3025 92  293  293 5 0092 82 85 5 هناك تحسن في اأوضاع اأمنية ل منطقة 8
30 092  8393 0 92 2 3393 8 5 8 هناك تحسن في الظروف المادية ل س ان المح يين 8 2 2.328 . 3 

88 
ت السياحية الس ان المح يون يستفيدون من الفضاءا

 و الترفيهية ل منطقة
 09

2 80 0393 2 366  293 5 293 3008 80000 0 

83 
هناك زيادة في الترابط ااجتماعي و الثقافي لس ان 

 المنطقة
5 85 3 8 92 3 8 92 13 8 92 0  8.63 .205 . 20 

 spssخرجات من إعداد الطالبتين بااعتماد ع ى إجابات اأفراد وم= المصدر
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30= ب غوووت قيموووة المتوسوووط الحسوووابي (العبيييارة )        مووون قيموووة المتوسوووط الحسوووابي الفرضوووي   بووور، وهوووي أ5
الجدوليوووة  tمووون قيموووة  وهوووي أ بووور ،3.225المحسووووبة لهوووذ، العبوووارة  tوب غوووت قيموووة  ،3ل دراسوووة والتوووي تب وووغ قيمتووو  

6،  ما ب غ مستوى المعنوية89المقدرة بو  9من  وهو أقل ،32 قبوول أفوراد ، وهذا ما يودل بشو ل عوام ع وى 5
 أي أن  هناك تحسن لمستوى التنمية الحضرية بالمنطقة.  ،هذ، العبارةالعينة ع ى 

من قيمة المتوسط الحسابي الفرضي ل دراسة   برأ ، وهو3003ة المتوسط الحسابي = ب غت قيم(العبارة )      
 الجدولية المقدرة  tوهي أ بر  من قيمة  ،80380سوبة لهذ، العبارة المح tوب غت قيمة  ،3والتي تب غ قيمت  

9،  مووا ب ووغ مسووتوى المعنويووة89بووو  9وهووو أصووغر موون  ،83 ل عووام ع ووى موافقووة أفووراد ، وهووذا مووا يوودل بشوو 5
 أي أن هناك تحسن في مستوى المعيشة ل س ان المح يين.  ،ذ، العبارةالعينة ع ى ه

وهي أ بر من قيمة المتوسط الحسابي الفرضي ل دراسة  3025قيمة المتوسط الحسابي ب غت  (59العبارة )      
الجدوليووة المقوودرة بووو  tوهووي أ بوور موون قيمووة  ،59308المحسوووبة لهووذ، العبووارة  tوب غووت قيمووة  ،3والتووي تب ووغ قيمتوو  

9ر موون صووغوهووو أ ،9  ،  مووا ب ووغ مسووتوى المعنويووة89 أفووراد  وافقووةم، وهووذا مووا يوودل بشوو ل عووام ع ووى 5
 . هناك تحسن في اأوضاع اأمنية بالمنطقةأي أن  ،هذ، العبارة العينة ع ى 

30= ب غت قيمة المتوسط الحسابي (العبارة )      ، وهي أ بر من قيمة المتوسط الحسابي الفرضي ل دراسة 2
الجدوليووة المقوودرة بووو  tقيمووة موون   بوورأوهووي  ،2.328المحسوووبة لهووذ، العبووارة  tوب غووت قيمووة  ،3والتووي تب ووغ قيمتوو  

0 ،  ما ب غ مسوتوى المعنويوة89 6مون  وهوو أقول ،3 أفوراد العينوة  ، وهوذا موا يودل بشو ل عوام ع وى قبوول5
 . عرفت تحسنا أي أن الظروف المادية ل س ان المح يين ،لهذ، العبارة 

المتوسط الحسابي الفرضي ل دراسة ، وهي أ بر من قيمة 3008= ب غت قيمة المتوسط الحسابي (العبارة )     
الجدوليووة المقوودرة بووو  tوهووي أ بوور موون قيمووة  ،89000المحسوووبة لهووذ، العبووارة  tوب غووت قيمووة  ،3والتووي تب ووغ قيمتوو  

9وهو أصغر من  ،9،  ما ب غ مستوى المعنوية89 ، وهذا ما يدل بش ل عام ع ى موافقة أفراد العينة 5
 المح يين يستفيدون من الفضاءات السياحية والترفيهية في المنطقة. أي أن الس ان ،لهذ، العبارة

من قيمة المتوسط الحسابي الفرضي ل دراسوة  ، وهي أقل803ب غت قيمة المتوسط الحسابي  (9العبارة )      
ة بووو الجدوليووة المقوودر  tموون قيمووة  وهووي أقوول ،9205المحسوووبة لهووذ، العبووارة  tوب غووت قيمووة  ،3والتووي تب ووغ قيمتوو  
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6 ،  ما ب غ مستوى المعنوية89 9وهو أ بر من ، 20 ، وهذا ما يدل بش ل عام ع وى رفوض أفوراد العينوة 5
 أي أن النشاط السياحي ا يزيد من الترابط ااجتماعي والثقافي لس ان المنطقة.  ،لهذ، العبارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثالث9 اختبار نموذج الدراسة

ا أن الطوورق المع ميووة تسووت زم توووفر بعووض الشووروط، لووذا قبوول تطبيووق تح يوول اانحوودار موون المعووروف احصووائي    
واختبوووار الفرضووويات نقووووم بووواجراء بعوووض ااختبوووارات مووون أجووول التأ ووود مووون ماءموووة البيانوووات افتراضوووات تح يووول 

 اانحدار.

 =اختبار التوزيع الطبيعي -أوا

ام اختبوووار  وووولمجروف سووومرنوف وهوووذا تمهيووودا مووون أجووول التحقوووق مووون فرضوووية التوزيوووع الطبيعوووي توووم اسوووتخد      
استخدام أس وب اانحدار باعتبار، أحد اأساليب ااحصائية المع مية في اختبار الفرضيات، وتشترط ااختبارات 
المع مية أن ي ون توزيع البيانوات طبيعيوا، نتوائج اختبوار التوزيوع الطبيعوي أبعواد ومحواور ااسوتبيان موضوحة فوي 

 =الجدول التالي

 

من خال التح يل السابق الذي يقيس تصورات الس ان المح يين لمستوى التنمية المح ية السائد في        
ي عرفت  المنطقة، سن في مستوى التنمية الحضرية الذحالمنطقة يم ن القول أن أفراد العينة ميدر ون ل ت

وما رافق  أيضا من تحسن ل مستوى المعيشي خاصة في الجوانب المادية من ، إضافة الى موافقتهم ع ى 
ااستفادة من المرافق السياحية المتوفرة حاليا،  ما يبدو واضحا أن أفراد العينة مدر ون لتحسن الوضع 

مر ماحظ بش ل  بير جدا خاصة وأن  الس ان المح يين عانوا من احداث أمنية اأمني بالمنطقة وهو أ
تضرر منها الجميع بداية من سنوات التسعينيات ، بالمقابل فإن إجابات أفراد العينة تشير إلى أنهم ا 

رف  زيادة في الترابط ااجتماعي و الثقافي لس ان المنطقة، ويم ن تفسير ذلك باانفتاح الذي عي مسون 
ارات ستفادة المادية قبل النظر لاعتبالمجتمع المح ي جراء ااحت اك مع السياح وهو ما جع هم يسعون لا

 والروابط ااجتماعية.

 

 



يدانيــالدراس                                                               ل الثاني       ـــالفص ةـــة ال  

 

71 

 

ولمجروف 08الجدول رقم)  سمرنوف( -(9 اختبار التوزيع الطبيعي)اختبار 
 القيمة ااحتمالية Zقيمة  المحور

 3.5 3.387 محور ااثار السياحية
 3.5 ;>3.3 محور التنمية المح ية

 3.5 4>3.3 النشاط السياحي ع ى تنمية المجتمعات المح يةآثار 
 Spssاد ع ى مخرجات = من اعداد الطالبتين بااعتمالمصدر

   
من خال الجدول أعا، والذي يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي اجابات أفراد العينة، ناحظ أن  
وهي قيمة مستوى المعنوية المستخدم في  %8ان أ بر من يتمالية ل ل محور من محاور ااستبااح القيمة

وهذا يدل ع ى أن  %8احتمالية لمجموع المحاور أ بر من ،  ما أن القيمة االتح يل ااحصائي لهذ، الدراسة
 التوزيع الذي تتبع  البيانات هو التوزيع الطبيعي، وع ي  يم ن استخدام ااختبارات المع مية في التح يل.

 اختبار الما مة وخطية العاقة -ثانيا

ل تحقق من خطية  ANOVAب التباين بعد التأ د من أن  البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، تم استخدام أس و      
تفسرها  ية بين المتغير التابع والمستقلالعاقة بين المتغيرات المستق ة والمتغير التابع، أي أن  هناك عاقة خط

 .بش ل جيدمعادلة اانحدار 

ا ،  ماقات التي تع س متغيرات الدراسةالخاصة بالعتم الحصول ع ى النتائج  SPSSومن خال برنامج      
 يوضحها الجدول التالي=
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د من صاحية نموذج الدراسة (139الجدول رقم)  لاختبار تحليل التباين لانحدار للتق

يقدم الجدول السابق اختبار لمدى صاحية النموذج اختبار فرضيات الدراسة، وتبعا انخفاض معنوية       
أقل من مستوى التي هي  F  مستوى معنوية ااختبار وتدل قيمة، 3638عن مستوى الدالة الذي يساوي  Fقيمة 

بيانات، وبالتالي اانحدار م الاانحدار يائوأن خط ظهر خطية النماذج في  ل  العاقات وهذا يي  3.38 المعنوية
يم ننا من وهو ما قد تحقق،  المتغيراتالخاص بخطية العاقة بين معنوي، وبهذا ي ون فرض تح يل اانحدار 

 .ذج تح يل اانحدار البسيطو وفق نم اانتقال إلى تح يل الفرضيات

 المصدر المتغير المستقل المتغير التابع
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
مستوى 
 المعنوية

آثار النشاط 
 السياحي

ااثار ااقتصادية 
 ل سياحة

 >>8.8 4 >>8.8 اانحدار

 3.868 ;8 >64.3 البواقي  3.335 43.769

 - >8 ;69.96 ال  ي

ااثار ااجتماعية 
 والثقافية ل سياحة

 3.869 4 ::;.8 اانحدار

 3.955 ;8 94:.63 البواقي  :3.33 94;.44

 - >8 ;69.96 ال  ي

ااثار البيئية 
 ل سياحة

 8.998 4 8.998 اانحدار

 3.867 ;8 7:>.63 البواقي  3.335 ;43.93

 - >8 ;69.96 ال  ي

التنمية ر النشاط السياحي على أث
 المحلية

 849.; 4 849.; اانحدار

 8;3.7 ;8 456.;5 البواقي  3.333 896.:4

  >8 ;69.96 ال  ي

 spss من إعداد الطابتين بااعتماد ع ى مخرجات  المصدر9
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  اختبار فرضيات الدراسة 9رابعالمطلب ال

 وووان هنووواك أثووور ذو دالوووة  إذايوووتم اختبوووار الفرضووويات المتع قوووة بمتغيووورات الدراسوووة حوووول موووا  فيموووا ي وووي سووووف     
 .ع ى مستوى التنمية المح ية من وجهة نظر الس ان المح يينالسياحي ل نشاط  إحصائية

 اأولى الفرضية الرئيسية -أوا

 H1= ثار النشاط السياحي.إدراك لدى أفراد عينة الدراسة ر يوجد 

H0= ثار النشاط السياحي. لدى أفراد عينة الدراسة ر إدراكيوجد  ا 

 رعية سوف يتم اختبارها فيما ي ي=ويتفرع عن هذ، الفرضية مجموعة من الفرضيات الف      

 اختبار الفرضية الفرعية اأولى9-

Ha1 =  ااقتصادية ل نشاط السياحي.ثار لدى أفراد العينة لا إدراكيوجد 

Ha0ك لدى أفراد العينة لاثار ااقتصادية ل نشاط السياحي. يوجد إدرا =ا 

  عينة البسيطة والنتائج موضحة في الجدول التالي=ل tاختبار  من أجل اختبار هذ، الفرضية نستعمل     

 اختبار الفرضية الفرعية اأولىنتائج  (9الجدول رقم)

 مستوى المعنوية المحسوبة t المتوسط الحسابي درجة الحرية 
 ارثار ااقتصادية إدراك

 ل سياحة
58 3920 39230 9 

 .spssأفراد العينة ومخرجات  إجاباتالطالبتين بااعتماد ع ى  إعدادمن  =المصدر

، وب وغ مسوتوى المعنويوة 89الجدوليوة المقودرة ب tوهي أ بور مون قيموة  ،39230المحسوبة  t ب غت قيمة      
9وهو أقل من  ،9  ع ى أن أفراد العينة يدر ون وجود آثار اقتصادية ل نشاط السياحي.  مما يدل 5

ي تووودل ع ووى درجوووة [، و هوو098 390] وهووي تقوووع ضوومن المجوووال 3920ب غووت قيموووة المتوسووط الحسوووابي و      
 ع ى وجود آثار اقتصادية ل نشاط السياحي. الموافقة العالية أفراد العينة 
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 نية9اختبار الفرضية الفرعية الثا -

Hb1 = .يوجد إدراك لدى أفراد العينة لاثار ااجتماعية و الثقافية ل نشاط السياحي 

Hb0= ااجتماعية و الثقافية ل نشاط السياحي.د إدراك لدى أفراد العينة لاثار يوج ا 

 تالي=والنتائج موضحة في الجدول ال عينة البسيطة ل tمن أجل اختبار هذ، الفرضية نستعمل اختبار        

 اختبار الفرضية الفرعية الثانيةنتائج  (9الجدول رقم)

 مستوى المعنوية المحسوبة t المتوسط الحسابي درجة الحرية 
  ارثار ااجتماعية و الثقافية إدراك

 ل نشاط السياحي
58 3900 89058 9 

 .spssأفراد العينة و مخرجات  إجاباتالطالبتين بااعتماد ع ى  إعدادمن  =المصدر

، وب وغ مسوتوى المعنويوة 89الجدوليوة المقودرة ب tوهوي أ بور مون قيموة  ،89058المحسووبة  t ب غوت قيموة      
9وهوووو أقووول مووون    ،9 اجتماعيوووة و ثقافيوووة ل نشووواط  مموووا يووودل ع وووى أن أفوووراد العينوووة يووودر ون وجوووود آثوووار ،5

 السياحي. 

[ و هووو مووا يوودل ع ووى درجووة 098 390من المجووال ]وهووي تقووع ضوو 3900و ب غووت قيمووة المتوسووط الحسووابي      
 الموافقة العالية أفراد العينة ع ى وجود آثار اجتماعية و ثقافية ل نشاط السياحي. 

 

 

 

 

يودر ون  ، أي أن أفوراد العينوة Ha1 ونقبول الفرضوية الفرعيوة اأولوى Ha0 ومنو  نورفض الفرضوية الصوفرية      
 .وجود آثار اقتصادية ل نشاط السياحي

 

يودر ون  ، أي أن أفوراد العينوة Hb1 ونقبول الفرضوية الفرعيوة الثانيوة Hb0 ومنو  نورفض الفرضوية الصوفرية      
 اجتماعية و ثقافية ل نشاط السياحي. وجود آثار
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 =اختبار الفرضية الفرعية الثالثة  -3

Hc1.يوجد إدراك لدى أفراد العينة لاثار البيئية ل نشاط السياحي = 

Hc0لعينة لاثار البيئية ل نشاط السياحي.يوجد إدراك لدى أفراد ا =ا 

 والنتائج موضحة في الجدول التالي= عينة البسيطة ل t من أجل اختبار هذ، الفرضية نستعمل اختبار      

 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة نتائج(9 الجدول رقم)

 مستوى المعنوية المحسوبة t المتوسط الحسابي درجة الحرية 
 9 0980 3908 58 لبيئيةدراك ارثار اإ

 .spssجابات أفراد العينة و مخرجات الطالبتين بااعتماد ع ى إ من اعداد المصدر9

، وب ووغ مسووتوى المعنويووة 89الجدوليووة المقوودرة ب tوهووي أ بوور موون قيمووة  ،0980المحسوووبة  t ب غوت قيمووة     
9وهو أقل من    ،9  بيئية ل نشاط السياحي.  ون وجود آثارمما يدل ع ى أن أفراد العينة يدر  ،5

أفووراد  أنممووا يعنووي  [098 390]، وهووي تقووع ضوومن المجووال 0980ب غووت قيمووة المتوسووط الحسووابي و         
 العينة يوافقون بدرجة عالية ع ى وجود آثار بيئية ل نشاط السياحي. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

يوودر ون  ، أي أن أفووراد العينووة Hc1 ونقبوول الفرضووية الفرعيووة الثالثووة Hc0 ومنوو  نوورفض الفرضووية الصووفرية      
 بيئية ل نشاط السياحي. اروجود آث
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  ااجابة عن الفرضية الرئيسية ااولى 

 سابقا موضحة في الجدول التالي=ية الرئيسية اأولى المطروحة نتائج اختبار الفرض
 الرئيسية اأولىاختبار الفرضية نتائج  (9الجدول رقم)

 مستوى المعنوية المحسوبة t المتوسط الحسابي درجة الحرية 
دراك آثار النشاط إ

 السياحي
58 3605 00 08 9 

 .spssجابات أفراد العينة و مخرجات من اعداد الطالبتين بااعتماد ع ى إ المصدر9

00المحسووبة  t ب غوت قيموة      ، وب وغ مسوتوى المعنويوة 89الجدوليوة المقودرة ب t، وهوي أ بور مون قيموة 08
9،   وهو أقل من 9  مخت فة ل نشاط السياحي.  ، مما يدل ع ى أن أفراد العينة يدر ون وجود آثار5

[ مما يعني أن أفراد العينة 098 390، وهي تقع ضمن المجال ]3005حسابي و ب غت قيمة المتوسط ال        
 يوافقون بدرجة عالية ع ى وجود آثار مخت فة ل نشاط السياحي. 

 
 
 

 الفرضية الرئيسية الثانيةاختبار  -ثانيا
H1تحسن لمستوى التنمية المح ية من وجهة نظر الس ان المح يين لواية جيجل. = يوجد 
H0تحسن لمستوى التنمية المح ية من وجهة نظر الس ان المح يين لواية جيجل د= ا يوج. 

 نتائج اختبار هذ، الفرضية موضحة في الجدول التالي=      
 اختبار الفرضية الرئيسية الثانية نتائج 9(الجدول رقم )

 مستوى المعنوية المحسوبة t المتوسط الحسابي درجة الحرية 
تحسن مستوى 

 المح يةالتنمية 
58 3088 80 52 0 35 

 . SPSSمن إعداد الطالبتين بااعتماد ع ى إجابات أفراد عينة الدراسة و مخرجات  المصدر9

       

 يودر ون وجوود آثوار ، أي أن أفوراد العينوة H1 ونقبول الفرضوية البدي وة H0 ومنو  نورفض الفرضوية الصوفرية      
 مخت فة ل نشاط السياحي.
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89المحسوووووبة  tب غووووت قيمووووة       ، وب ووووغ مسووووتوى المعنويووووة 89الجدوليووووة المقوووودرة ب  t، وهووووي أ بوووور موووون 52
9 9وهوووو أقووول مووون  ،35 وافقوووون ع وووى تحسووون مسوووتوى التنميوووة المح يوووة لوايوووة ينوووة م، مموووا يعنوووي أن أفوووراد الع5
  .جيجل
العينوووة  ، مموووا يعنوووي أن أفوووراد]390، 890]، وتقوووع ضووومن المجوووال 3988و ب غوووت قيموووة المتوسوووط الحسوووابي      

 تحسن مستوى التنمية بواية جيجل. موافقون بدرجة متوسطة ع ى
أنوو  هنواك تحسون لمسوتوى التنميوة المح يوة مون وجهوة نظوور وع يو  نقبول الفرضوية الرئيسوية الثانيوة التوي تونص ع وى 

 الس ان المح يين لواية جيجل.
 
 
 
 الفرضية الرئيسية الثالثة  اختبار -لثاثا

H10.05 = عند مستوى معنوية  = يوجد أثر ذو دالة إحصائيةα  مسوتوى لاثار المخت فة ل نشاط السياحي ع ى
 مح يين.التنمية المح ية من وجهة نظر الس ان ال

H0 0.05 = عنوود مسووتوى معنويووة = ا يوجود أثوور ذو دالووة إحصووائيةα  لاثووار المخت فووة ل نشوواط السووياحي ع ووى
  مستوى التنمية المح ية من وجهة نظر الس ان المح يين

 الفرضية الفرعية اأولى9اختبار  -

Ha10.05 = عنوود مسووتوى معنويووة  = يوجود أثوور ذو دالووة إحصوائيةα   ياحي ادية ل نشوواط السوواثوار ااقتصوول
 وجهة نظر الس ان المح يين.ومستوى التنمية المح ية من 

Ha0 0.05 = عنود مسوتوى معنويوة  يوجود أثور ذو دالوة إحصوائية= اα    لاثوار ااقتصوادية ل نشواط السوياحي
 .ومستوى التنمية المح ية من وجهة نظر الس ان المح يين

 دول التالي=نتائج اختبار هذ، الفرضية موضحة في الج
 
 
 
 

، أي أنو  يوجود تحسون فوي مسوتوى  H1ونقبل الفرضية الرئيسوية الثانيوة  H0 ومن  نرفض الفرضية الصفرية      
 لمح ية من وجهة نظر الس ان المح يين لواية جيجل.التنمية ا
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 نتائج اختبار الفرضية الفرعية ااولى 9 () الجدول رقم

 rمعامل اارتباط 

Rمعامل التحديد 
2 

938 
9 53 

9المعنوية=  مستوى                             9003(= Fقيمة ) 9عند                              8 5 
 (tمستوى المعنوية ) (tقيمة ) وحدةمعامات م معامات غير موحدة المتغير
 9380 988 - 9258 الثابت

9 39835 938 9022 ارثار ااقتصادية ل سياحة 8 
 . SPSS= من إعداد الطالبتين بااعتماد ع ى إجابات أفراد العينة و مخرجات المصدر

Rالتحديد ) يظهر من الجدول أن معامل       
9( قد ب غ 2 ير إلى مساهمة المتغيور المسوتقل ، والذي يش53

من  %2092، وأن باقي النسبة المقدرة بو %593)ارثار ااقتصادية ل سياحة( في س وك المتغير التابع بنسبة 
، 938( فقوود ب ووغ r، أمووا معاموول اارتبوواط )ل سووياحة التووأثير ترجووع إلووى عواموول أخوورى غيوور ارثووار ااقتصووادية

 بين المتغيرين.  مما يدل ع ى وجود عاقة موجبة
يجابيوووة بوووين المتغيووورين، وقووود ب وووغ مموووا يشوووير إلوووى العاقوووة اإ 6022فوووي حوووين ب غوووت قيموووة مع موووة الميووول      

9مستوى المعنوية  9وهو أقل من  8  مما يشير إلى معنوية مع مة الميل. 5
9 بوور موون ، وهووو أ9380لمسووتوى معنويووة  9258أمووا بالنسووبة إلووى مع مووة التقوواطع فقوود ب غووت       ممووا  5

 يشير إلى عدم معنويتها.
وبالتوالي فوإن ظهوور معنويوة ميوول اانحودار يشوير إلوى أهميوة المتغيوور المسوتقل فوي تفسوير تباينوات المتغيوور     

 التابع.
 
 
 
 
 
 
 

 ،Ha1ونقبوول الفرضووية الفرعيووة  Ha0موون التح يوول السووابق لنتووائج ااختبووار،  نوورفض الفرضووية الصووفرية      
لاثوار ااقتصوادية    0.05α = عنود مسوتوى معنويوة  التوي تونص ع وى أنو  يوجود أثور ذو دالوة إحصوائية

 التنمية المح ية من وجهة نظر الس ان المح يين. ل نشاط السياحي ع ى مستوى
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 الفرضية الفرعية الثانية9 -

Hb1 =0.05 = عنود مسوتوى معنويوة  يوجود أثور ذو دالوة إحصوائيةα   والثقافيوة ل نشواط اعيوة  ااجتم لاثوار
 التنمية المح ية من وجهة نظر الس ان المح يين.السياحي ع ى مستوى 

Hb0 0.05 = عند مستوى معنوية  يوجد أثر ذو دالة إحصائية= اα    لاثار ااجتماعية  والثقافية ل نشاط
 السياحي ع ى مستوى التنمية المح ية من وجهة نظر الس ان المح يين.

 تبار هذ، الفرضية موضحة في الجدول التالي=نتائج اخ       
 

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية نتائج (9الجدول رقم )
 rمعامل اارتباط 

Rمعامل التحديد 
2 

9000 
98 5 

0وى المعنوية= مست                            020( = Fقيمة ) 0عند                          2 5 
 (tمعنوية )مستوى  (tقيمة ) معامات موحدة ت غير موحدةمعاما المتغير
 9 39508 - 89558 الثابت

9 ارثار ااجتماعية والثقافية 2 9 8 9882 9352 
 . SPSSمن إعداد الطالبتين بااعتماد ع ى إجابات أفراد العينة و مخرجات  المصدر9

 
Rالتحديد ) يظهر من الجدول أن معامل      

98قد ب غ (  2 والذي يشير إلى مسواهمة المتغيور المسوتقل  ،5
8ل سوياحة( فوي سو وك المتغيور التوابع بنسوبة  الثقافيوةارثار ااجتماعية  و ) ، وأن بواقي النسوبة والمقودرة بوو 95%

، أموا معامول اارتبواط ل سوياحة من التأثير ترجع إلى عوامل أخرى غير ارثوار ااجتماعيوة  والثقافيوة  2295%
(r فقد ب غ )مما يدل ع ى وجود عاقة موجبة بين المتغيرين. ،9000 

9فووي حووين ب غووت قيمووة مع مووة الميوول       ، ممووا يشووير إلووى العاقووة اايجابيووة بووين المتغيوورين، وقوود ب ووغ 2
9وهو أ بر من  ،9352مستوى المعنوية   مما يشير إلى معنوية مع مة الميل. ،5

9، وهوو أقول مون 9لمسوتوى معنويوة  ،89558طع، فقد ب غت أما بالنسبة إلى مع مة التقا مموا يشوير  ،5
 إلى معنويتها.

تالي فإن عدم ظهور معنوية ميل اانحدار، يشير إلى عدم أهمية المتغير المستقل في تفسير تباينات الوب     
 المتغير التابع.
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 9 الفرضية الفرعية الثالثة اختبار -

Hc1 = 0.05 = عند مستوى معنوية  ذو دالة إحصائيةيوجد أثرα   لاثار البيئية ل نشاط السياحي ع ى
 مستوى التنمية المح ية من وجهة نظر الس ان المح يين.

Hc0 =0.05 = عند مسوتوى معنويوة  ا يوجد أثر ذو دالة إحصائيةα   لاثوار البيئيوة ل نشواط السوياحي ع وى
 ر الس ان المح يين.مستوى التنمية المح ية من وجهة نظ

  نتائج اختبار هذ، الفرضية موضحة في الجدول التالي=        
 ةالثالث الفرعية اختبار الفرضيةنتائج 9 () ول رقمالجد

 rمعامل اارتباط 
Rمعامل التحديد 

2  

9383 
9 55 

90(= Fقيمة )          9مستوى المعنوية=                               2 9عند                     8 5  
 مستوى المعنوية (tقيمة ) معامات موحدة معامات غير موحدة المتغير

9 398 - 90 الثابت 8 

9 902 ارثار البيئية ل سياحة 00 9383 9 8 
 .SPSSمن إعداد الطالبتين بااعتماد ع ى إجابات أفراد العينة ومخرجات  المصدر9

 

Rمووون الجووودول أن معامووول التحديووود ) يظهووور      
9( قووود ب وووغ 2 تغيووور 2ك، والوووذي يشوووير إلوووى مسووواهمة المووو55

 2095، وأن بواقي النسوبة المقودرة بوو % 595المستقل )ارثار البيئية ل سياحة( في س وك المتغيور التوابع بنسوبة 
 من التأثير ترجع إلى عوامل أخرى غير ارثار البيئية  ل سياحة. %

، التي تنص ع ى أن  يوجد Hb1من التح يل السابق لنتائج ااختبار، نرفض الفرضية الفرعية الثانية      
لاثوار ااجتماعيوة  والثقافيوة ل نشواط السوياحي ع وى    0.05α = عند مستوى معنوية  أثر ذو دالة إحصائية

، والتوي تونص Hb0لمح ية من وجهة نظر السو ان المح يوين، ونقبول الفرضوية الصوفرية البدي وة مستوى التنمية ا
لاثوار ااجتماعيوة  والثقافيوة    0.05α = عنود مسوتوى معنويوة  ع وى أنو = ا يوجود أثور ذو دالوة إحصوائية

 ل نشاط السياحي ع ى مستوى التنمية المح ية من وجهة نظر الس ان المح يين.
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، مما يدل ع ى وجود عاقة موجبوة بوين المتغيورين، فوي حوين ب غوت 9383مل اارتباط فقد ب غ أما معا      
9، مما يشير إلى العاقوة اإيجابيوة بوين المتغيورين، وقود ب وغ مسوتوى المعنويوة 902قيمة مع مة الميل  8، 

9وهو أقل من   الميل. ة، مما يشير إلى معنوية مع م5
9بمسووتوى معنويووة  90 مووة التقوواطع، فقوود ب غووت أمووا بالنسووبة إلووى مع       9، وهووو أصووغر موون 8 5 ،

 مما يشير إلى معنويتها.
ن ظهوووور معنويوووة مع موووي اانحووودار يشوووير إلوووى أهميوووة المتغيووور المسوووتقل فوووي تفسوووير تباينوووات وبالتوووالي فوووإ      

 المتغير التابع.
 

 

 

 اختبار الفرضية الرئيسية9  -

H10.05 = عند مستوى معنوية ائية = يوجد أثر ذو دالة إحصα  لاثار المخت فة ل نشاط السياحي ع ى مسوتوى
 التنمية المح ية من وجهة نظر الس ان المح يين.

H0 0.05 = عنوود مسووتوى معنويووة = ا يوجود أثوور ذو دالووة إحصووائيةα ار المخت فووة ل نشوواط السووياحي ع ووى لاثوو
  ح يينمستوى التنمية المح ية من وجهة نظر الس ان الم

  موضحة في الجدول التالي= الفرضية الرئيسية الثالثةنتائج اختبار         
 اختبار الفرضية الرئيسية الثالثةنتائج  9() الجدول رقم

 rمعامل اارتباط 
Rمعامل التحديد 

2  

9028 
6838 

 0.05α =عند                     9مستوى المعنوية=                               26503(= Fقيمة )         
 مستوى المعنوية (tقيمة ) معامات موحدة معامات غير موحدة المتغير

 000 020 - 0080- الثابت

0 ل سياحة المخت فةارثار  23 0028 00 8 9 
 .SPSSمن إعداد الطالبتين بااعتماد ع ى إجابات أفراد العينة ومخرجات  المصدر9

ونقبول الفرضوية الفرعيوة    Hc0 التح يل السوابق لنتوائج ااختبوار، نورفض الفرضوية الفرعيوة الصوفرية من     
لاثوار  0.05α =  عنود مسوتوى معنويوة  ، والتوي تونص ع وى أنو = يوجود أثور ذو دالوة إحصوائيةHc1الثالثوة 

 ين.البيئية ل نشاط السياحي ع ى مستوى التنمية المح ية من وجهة نظر الس ان المح ي
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Rيظهر من الجدول أن معامل التحديد )      
، والوذي يشوير إلوى مسواهمة المتغيور المسوتقل 6838( قد ب غ 2

، وأن % 8308بنسووبة  )مسووتوى التنميووة المح يووة( ( فووي سوو وك المتغيوور التووابعالمخت فووة ل نشوواط السووياحي)ارثووار 
 .الناتجة عن النشاط السياحير من التأثير ترجع إلى عوامل أخرى غير ارثا %2002باقي النسبة المقدرة بو 

، مما يدل ع ى وجود عاقة موجبوة بوين المتغيورين، فوي حوين ب غوت 6028أما معامل اارتباط فقد ب غ       
0قيمة مع مة الميل  ، 9، مما يشير إلى العاقوة اإيجابيوة بوين المتغيورين، وقود ب وغ مسوتوى المعنويوة 23

9وهو أقل من   الميل. ةنوية مع م، مما يشير إلى مع5
9موون   بوور، وهووو أ000بمسووتوى معنويووة  0080-أمووا بالنسووبة إلووى مع مووة التقوواطع، فقوود ب غووت        5 ،

 معنويتها.عدم مما يشير إلى 
اانحودار يشوير إلوى أهميوة المتغيور المسوتقل فوي تفسوير تباينوات  ن ظهور معنويوة مع موة ميولوبالتالي فإ      

 المتغير التابع.
 

 

 

 

 

 اختبار الفروق9 المطلب الخامس

إجابات  اختبار الفروق في One Way Analysis of ANOVAتم استخدام اختبار "تح يل التباين اأحادي  
 النشاط السياحي ع ى تنمية المجتمعات المح ية من وجهة نظر الس ان المح يين أثرعينة الدراسة حول  أفراد

 .α =3.38عند مستوى دالة 

 ار الفروق بالنسبة لمتغير الجنسأوا9 اختب

 نتائج هذا ااختبار موضحة في الجدول التالي=     

 

 

 

 

 البدي وةونقبول الفرضوية    H0 الصوفرية الرئيسويةمون التح يول السوابق لنتوائج ااختبوار، نورفض الفرضوية      
H10.05 =  عنود مسوتوى معنويوة  ، والتوي تونص ع وى أنو = يوجود أثور ذو دالوة إحصوائيةα  لنشواط ارثوار

 السياحي ع ى مستوى التنمية المح ية من وجهة نظر الس ان المح يين.
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 تحليل التباين اأحادف بالنسبة لمتغير الجنس نتائج =(03الجدول رقم )

المتوسط  العدد الجنس 
 الحسابي

اانحراف 
 المعيارف

القيمة  tقيمة 
 ااحتمالية

 366:5 43;.3 3.843 ;>668 59 ذ ر جميع
   :;3.5 66838 67 أنثى المحاور
 spssبااعتماد ع ى نتائج  تينمن إعداد الطالب =المصدر

، مم ا 3.38وهي أ بر من  3.6:5 من خال الجدول يتضح أن  القيمة ااحتمالية لجميع المحاور تساوي      
جنس عند مستوى دالة يدل ع ى عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية في آراء أفراد العينة يعزى لمتغير ال

3.38.  

 اختبار الفروق بالنسبة لمتغير السن -ثانيا

 نتائج هذا ااختبار موضحة في الجدول التالي=

 تحليل التباين اأحادف بالنسبة لمتغير السن نتائج9(20)الجدول رقم

متوسط  درجة الحرية مجموا المربعات مصدر التباين العنوان
القيمة  fقيمة  المربعات

 ماليةااحت

أثر النشاط 
السياحي على 

تنمية المجتمعات 
 المحلية

داخل 
 المجموعات

<.548 89 3.498 

 >3.37 6 ;3.47 بين المجموعات 59;.3 >>3.5

 - >8 696.> المجموع

 spssبااعتماد ع ى نتائج  تينإعداد الطالب من =المصدر

، مم ا 3.38وهي أ بر من  59;.3ع المحاور تساوي من خال الجدول يتضح أن  القيمة ااحتمالية لجمي      
عزى لمتغير السن عند مستوى دالة إجابات أفراد العينة تي يدل ع ى عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية في 

3.38.  
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 اختبار الفروق بالنسبة لمتغير المستوى التعليمي -ثالثا

 نتائج هذا ااختبار موضحة في الجدول التالي=
 تحليل التباين اأحادف بالنسبة لمتغير المستوى التعليمينتائج  9(21)رقمالجدول 

 

متوسط  درجة الحرية مجموا المربعات مصدر التباين العنوان
القيمة  fقيمة  المربعات

 ااحتمالية

أثر النشاط 
السياحي على 

تنمية المجتمعات 
 المحلية

داخل 
 المجموعات

;.9;; 89 3.488 

 3.558 6 3.9:7 مجموعاتبين ال ;3.56 >4.77

 - >8 696.> المجموع

 spssمن إعداد الطالبتين بااعتماد ع ى نتائج  =المصدر

، مم ا 3.38وهي أ بر من  ;3.56من خال الجدول يتضح أن  القيمة ااحتمالية لجميع المحاور تساوي       
عزى لمتغير المستوى التع يمي عند ينة تي إجابات أفراد العيدل ع ى عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية في 

  .3.38مستوى دالة 

 الوظيفةاختبار الفروق بالنسبة لمتغير  -رابعا

 نتائج هذا ااختبار موضحة في الجدول التالي=    
 تحليل التباين اأحادف بالنسبة لمتغير المستوى الوظيفةنتائج  9(22)الجدول رقم

 

 درجة الحرية عاتمجموا المرب مصدر التباين العنوان
متوسط 
 fقيمة  المربعات

القيمة 
 ااحتمالية

أثر النشاط 
السياحي على 

تنمية المجتمعات 
 المحلية

داخل 
 المجموعات

<.567 89 3.498 

 3.376 6 ;3.45 بين المجموعات 87;.3 >3.58

 - >8 696.> المجموع

 spssمن إعداد الطالبتين بااعتماد ع ى نتائج  =المصدر

، مم ا 3.38وهي أ بر من  87;.3من خال الجدول يتضح أن  القيمة ااحتمالية لجميع المحاور تساوي       
عند مستوى دالة  الوظيفةعزى لمتغير إجابات أفراد العينة تي يدل ع ى عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية في 

3.38.  
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  الدخلاختبار الفروق بالنسبة لمتغير  -خامسا

 اختبار موضحة في الجدول التالي=نتائج هذا ا
 تحليل التباين اأحادف بالنسبة لمتغير الدخلنتائج  9(23)الجدول رقم

 

متوسط  درجة الحرية مجموا المربعات مصدر التباين العنوان
القيمة  fقيمة  المربعات

 ااحتمالية

أثر النشاط 
السياحي على 

تنمية المجتمعات 
 المحلية

داخل 
 المجموعات

<.669 8: 3.497 

 3.346 5 :3.35 بين المجموعات 56>.3 ;3.3

 - >8 696.> المجموع

 spssبااعتماد ع ى نتائج  تينمن إعداد الطالب =المصدر

، مم ا 3.38وهي أ بر من  56>.3من خال الجدول يتضح أن  القيمة ااحتمالية لجميع المحاور تساوي       
عند مستوى دالة  الدخلعزى لمتغير إجابات أفراد العينة تي إحصائية في يدل ع ى عدم وجود فروق ذات دالة 

3.38.  
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 =خاصة الفصل

استعرضنا من خوال موا جواء فوي هوذا الفصول منهجيوة وأدوات الدراسوة التوي حاولنوا مون خالهوا دراسوة آثوار       
 أثبتوووت ان المح يوووين لوايوووة جيجووول، وقووود النشووواط السوووياحي ع وووى تنميوووة المجتمعوووات المح يوووة مووون وجهوووة نظووور السووو

وجود  ارثار ااقتصادية وااجتماعية والبيئية ل سياحة والتي تتنوع ما بين ارثار  الدراسة أن  أفراد العينة ييدر ون
اايجابية والس بية،  ما تبين من خال هذا الفصل أن أفراد العينة يعتقدون أن مستوى التنمية بواية جيجل عرف 

 ا مقارنة بالسنوات الماضية.تحست

أما فيما يخص عاقة النشاط السياحي بتحسن مستويات التنمية في الواية فقد أظهرت الدراسة وجود عاقة      
بووين آثووار النشوواط السووياحي بشوو ل عووام ومسووتوى التنميووة المح يووة موون وجهووة نظوور السوو ان المح يووين، اسوويما ت ووك 

ثوووار ااجتماعيوووة ومسوووتوى تيظهووور الدراسوووة وجوووود عاقوووة بوووين اربيئيوووة، بينموووا لوووم المتع قوووة بالجوانوووب ااقتصوووادية وال
 .بالواية التنمية المح ية
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أ دت السياحة  قطاع نشاط اقتصوادي أهميتهوا العالميوة لموا لهوا مون آثوار ايجابيوة  أو سو بية ع وى        
مخت وووف الجوانوووب ااقتصوووادية وااجتماعيوووة والبيئيوووة، وهوووو موووا جعووول السوووياحة محوووورا ل عديووود مووون البحووووث 

 وقود اثبوتتها المتعددة، والدراسات  الع مية التي تعددت وتنوعت زوايا تناولها بالبحث تبعا اختاف تأثيرا
، طي ة العقود الماضية بالرغم من الهزات التي يتعرض لها العالم من فترة أخرىازدهار،  القطاع السياحي

وهو ما أهل هذا القطاع لي وون  قواطرة ل تنميوة خاصوة فوي المجتمعوات التوي تقووم ع وى السوياحة، وهوذا ا 
 ن المح يين من عوائد هذ، التنمية السياحية.يتأتى إا من خال مقاربة تسمح باستفادة الس ا

وأن السووياحة ا تقوووم إا موون خووال بيعوود أساسووي يتمثوول فووي الضوويافة، فووإن المجتمووع المح ووي أي       
فووي خ ووق  لهووذا المجتمووع وجهووة سووياحية ييعتبوور عوواما رئيسوويا لنجاحهووا موون خووال توووفير فوورص المشووار ة

مون عوائود هوذ، اأنشوطة بشو ل يسومح بتحقيوق تنميوة مح يوة  ي وون  اأنشطة السياحية، وبالتالي ااستفادة
تطرقوت هوذ، الدراسوة لجانوب مهوم يتع وق بلثوار النشواط وقود هو مصدرها وفي نفوس الوقوت مسوتفيدا منهوا،  

مون وجهووة نظوور السو ان المح يووين لوايووة جيجول باعتبارهووا وايووة السوياحي ع ووى تنميوة المجتمعووات المح يووة 
ا ابوووراز ارثوووار المخت فوووة النشووواط السوووياحي ع وووى مسوووتوى التنميوووة المح يوووة  موووا يراهوووا سوووياحية، حيوووث حاولنووو

 الس ان المح يون.

 نتائج الدراسة -أوا

  ما جاء في هذ، الدراسة تم التوصل ل عديد من النتائج نوردها فيما ي ي= من خال      

إيجابيوووووة متعووووددة تشووووومل زيووووادة اانفووووواق  ييوووودرك السوووو ان المح يوووووون أن ل سووووياحة آثوووووارا اقتصووووادية  .4
، وبالمقابول يودر ون عمل ل س ان المح يين ل واية، توفير مناصب جذب ااستثمارات السياحيةالسياحي، 

 أن هناك آثار س بية تتمثل باأساس في ارتفاع أسعار الس ع والخدمات

لجوووزء اأ بووور ل عائووودات تشوووير إجابوووات أفوووراد العينوووة إلوووى أن السووو ان المح يوووون ا يسوووتفيدون مووون ا .5
 السياحية؛

 اإدارة المح ية ا تقدم تحفيزات جيدة تساعد ع ى تشجيع السياحة؛  .3
 ثوووار ااجتماعيوووة والثقافيوووةاحي يرافقووو  مجموعوووة مووون ارأن النشووواط السووويييووودرك السووو ان المح يوووون  .7

، الترفيووو  والراحوووةفووورص وزيوووادة  ع ع وووى خ وووق مجموعوووة مووون اأنشوووطة الثقافيوووة المح يوووةيشوووجتاايجابيوووة  ال
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مووع ذلووك فووإن السوو ان المح يووين سووج وا بعووض ارثووار السوو بية ل سووياحة ع ووى الجانووب ااجتموواعي  وبووالموازاة
 ؛من بينها زيادة معدات الجريمة، وبروز ثقافات دخي ة ع ى ثقافة المجتمع المح ي والثقافي 

أن   يعتبوورون  رت إلووى أنهوومأشووال سووياحة السوو بية تصووورات السوو ان المح يووين نحووو ارثووار البيئيووة  .8
السووياحة ا تسوواهم فووي حمايووة المنوواطق الطبيعيووة، وأن بنوواء الفنووادق والمرافووق السووياحية ا يراعووي متط بووات 

 ل ضوضاء واازدحام في المنطقة؛ مصدرا ، ويعتبرون اأنشطة السياحية الحفاظ ع ى البيئة

نحصور فوي الودور الوذي ي عبو  تل سوياحة  تصورات الس ان المح يين نحو ارثوار البيئيوة  اايجابيوة .9
 تطوير اأنشطة السياحية في تهيئة الشواطئ فقط؛

يعتبور السو ان المح وين أن مسوتوى التنميووة المح يوة عورف تحسونا م حوظووا مون خوال التحسون فووي  .:
، ع ووى الوورغم موون أنهووم ا مسووتوى التنميووة الحضوورية، وتحسوون  وول موون المسووتوى المعيشووي والوضووع اأمنووي

 ؛اجتماعي و الثقافييادة في الترابط از ي مسون 

يعتبوووور السوووو ان المح يووووون أن ارثووووار ااقتصووووادية ل سووووياحة تسوووواهم فووووي تحقيووووق التنميووووة المح يووووة  .;
 بالمنطقة؛

أن ارثوووار ااجتماعيوووة  والثقافيوووة ل نشووواط السوووياحي لهوووا توووأثير ع وووى السووو ان المح يوووون ا يووورون   .>
 مستوى التنمية المح ية ؛

التنميوووة المح يوووة  ع وووى مسوووتوى لهوووا توووأثيرل سوووياحة  البيئيوووة يعتبووور السووو ان المح يوووون أن ارثوووار  .43
 بالمنطقة؛

بشوو ل عووام فووإن السوو ان المح يووون يعتبوورون أن ارثووار المخت فووة ل سووياحة لهووا تووأثير ع ووى مسووتوى  .44
 التنمية المح ية بالمنطقة؛

 ؛عزى لمتغير السنالعينة تي  إجابات أفرادوجود فروق ذات دالة إحصائية في ا توجد  .45

 ؛عزى لمتغير المستوى التع يميإجابات أفراد العينة تي د فروق ذات دالة إحصائية في ا توج .46

 ؛الوظيفةعزى لمتغير إجابات أفراد العينة تي د فروق ذات دالة إحصائية في ا توج .47

 .الدخلعزى لمتغير إجابات أفراد العينة تي د فروق ذات دالة إحصائية في ا توج .48
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 9الدراسة توصيات -ثانيا

 من خال النتائج المتوصل إليها يم ن الخروج ببعض التوصيات نذ رها فيما ي ي=   
خال  منالمشار ة المجتمعية في التنمية السياحية سواء في ش ل جماعات أو أفراد  تفعيل .1

  بالواية؛نشيط التظاهرات المح ية الجمعيات السياحية لتتشجيع الدواوين السياحية و 

عطائهاالسياحية المح ية  باإم انياتضرورة ااهتمام  .2 ازمة من خال ااستغال اأهمية ال واة
 ؛اأمثل لمخت ف المنتجات السياحية التي تقدمها الواية

عدم تر يز اادارة المح ية ع ى السياحة ال ثيفة العدد نظرا لاثار الس بية المرافقة لهذا النوع من  .3
 خاصة لما يج ب  من تدهور لأنظمة البيئية؛السياحة 
 بين أوساط الس ان المح يين؛ الضيافة وخدمة ارخر ضرورة نشر ثقافة .4

براز الموروث الثقافي والحضاري وااجتماعي المح ي وحفظ  من الضياع أو اانصهار ت .5 ثمين واة
 مع أي ثقافة دخي ة قد ي ون مصدرها السياح؛

المتوقفة وتشجيع ااستثمار في هذا الجانب من خال تقديم  إعادة بعث المشاريع السياحية .6
حياء مناطق التوسع السياحي  ؛تحفيزات مالية وتسهيات إدارية واة

العمل ع ى توزيع عوائد اأنشطة السياحية بش ل عادل وشامل بين أفراد المجتمع المح ي من  .7
 أو ااستثمار في المجال السياحي. خال إعطائهم أولوية التوظيف

 سة9 اآفاق الدر  -ثالثا
 في ختام هذ، الدراسة نقترح بعض المواضيع التي يم ن أن تش ل امتدادا لها=       
 أثر ااستثمارات السياحية ع ى تحقيق التنمية المح ية؛ -

 قياس جودة الخدمات السياحية من وجهة نظر السياح؛ -

 دور المشار ة المجتمعية في تحقيق التنمية السياحية. -
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 المراجع باللغة العربية9 -أوا

 تب9ال  - أ

8، دار الف ر الجامعي، اإس ندرية، اأولى، الطبعة مدخل إلى علم السياحةأحمد فوزي م وخية،  -1 2. 

دارةتنظييم عبد السام أبوو قحوف، و  أحمد ماهر -1 ، الم توب الطبعوة الثانيوة، المنشيتت السيياحية والفندقيية وا 
 .>>>4، اإس ندريةالعربي الحديث، 

، الطبعووة اأولوووى، دار  نوووز المعرفووة ل نشوور والتوزيوووع، الفنيييادق والنشيياط السييياحي إدارةفيين زيوود عبوووي،  -2
 .:533اأردن، عمان،

 .5>>4، دار الهناء ل طباعة والنشر، مصر، نظرية السياحة الدوليةصاح الدين عبد الوهاب،  -3

، دار الرايوووووة، الطبعوووووة اأولوووووى، التسيييييويق و التيييييرويج السيييييياحي و الفنيييييدقيعصوووووام حسووووون السوووووعيدي،  -4
 .;533اأردن،

، الطبعوووة الثانيوووة، دار وائووول ل نشووور، عموووان،  النظيييام ااحصيييائيمحمووود بوووال الزعبوووي وعبووواس الطافحوووة،  -5
5337. 

، م تبووووووة الطبعووووووة الثانيووووووة، ، جغرافييييييية السييييييياحةحموووووودي أحموووووود الووووووديبو  محموووووود صووووووبحي عبوووووود الح وووووويم -6
 .5334المصرية، القاهرة، اأنج و 

 .5335، دار وائل ل توزيع، القاهرة، الطبعة اأولى، السياحي ااعاممحمد منير حجاب،  -7

، الم توب العربوي الحوديث، مصور، ااطار القيانوني للنشياط السيياحي والفنيدقيمحمد مسعد،  الدين محي -8
5338. 

، الطبعووووة الثانيوووووة، دار المسوووويرة ل نشوووور و التوزيوووووع، مبييييادس السييييياحةنعوووويم الظوووواهر، سووووراب إليووووواس،   -11
8عمان، 2. 

 =العلمية اأطروحات والرسائل - ب
الخييدمات السييياحية وأثرلييا علييى سييلو  المسييتهل  دراسيية حاليية مجموعيية ميين الفنييادق برنجووي، أيموون  -4

 .>533التسويقية، جامعة بومرداس،  ، رسالة ماجيستر، فرع اإدارةالجزائرية

أطروحة د توورا،،   يوة دراسة حالة الجزائر"، –ألمية السياحة في ظل التحوات ااقتصادية خالد  واش،  -5
 .5337الع وم ااقتصادية والتجارية وع وم التسيير، جامعة الجزائر، 
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ييقداة لتحقيييق التنمييية المحلييية المسييتدامة )دراسيية سوومير سووالمي،  -6 اسييتراتيجية ترقييية القطيياا السييياحي 
، رسوووالة ماجيسوووتير غيووور منشوووورة،   يوووة الع ووووم للتهيئييية السيييياحية لوايييية جيجيييل(المخطيييط التيييوجيهي 

 .5345ااقتصادية والتجارية وع وم التسيير، جامعة سطيف، 
، أطروحوة د توورا،،   يوة ااقتصادية لتنمية السيياحة المسيتدامة ، حالية الجزائير األميةعامر عيساني،  -7

 .5343باتنة،  الع وم ااقتصادية وع وم التسيير، جامعة

، مووذ رة ماجيسووتر   يووة ع وووم التسوويير، واقييع السييياحة فييي الجزائيير و آفيياق تطويرليياد القووادر هوودير، عبوو -8
 .5339جامعة الجزائر، الجزائر،

، أطروحوووة  0863/1331 -السيييياحة والفندقييية فيييي الجزائييير دراسييية قياسييييةمحموووود فووووزي شوووعوبي،   -9
 .:5339/533د تورا،،   ية الع وم ااقتصادية وع وم التسيير، جامعة الجزائر، 

يارف فيي المحافظية عليى المييزة التنافسييةوهيبة مربعي -: ، رسوالة ماجسوتير فوي ع ووم ، دور التسيويق اابت
دارة المنظمووات،   يووة الع ووم ااقتصووادية والتجاريوة وع ووو  التسويير، م التسوويير، تخصوص اقتصوواد تطبيقوي واة

 .5345جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر،

أطروحوة د توورا،،   يوة الع ووم ااقتصوادية   ،-واقع وآفياق–التنمية المحلية في الجزائر   الزهير رجراج ، -;
 .5346ااجتماعية وع وم التسيير، جامعة الجزائر، 

 =الع مية المقاات - ج

= شتاء 73مج ة ع وم انسانية، السنة السادسة= العدد ، تجربة الجزائر في التنمية المحليةأحمد شريف،  -4
533<. 

  العلمية9  الملتقيات–د 
، دور السياحة في التنميية ااقتصيادية والتهيئية ااقليمييةبن تفات عبد الحق، و بوعام بن زخروفة  -4

 ،الجزائوور ،الب يوودة، المووؤتمر الع مووي الوودولي حووول السووياحة رهووان التنميووة المسووتديمة )دراسووة تجووارب بعووض الوودول(
 .5345أفريل  58-57يومي 

مداخ وة ضومن  ،-حالية الجزائير-الدور ااقتصيادف وااجتمياعي للسيياحة خالد  واش، وهيبة خطار،  -5
المسوتديمة )دراسوة تجووارب بعوض الودول(،   يووة الع ووم ااقتصووادية  الم تقوى الودولي حووول السوياحة رهوان التنميووة 

 .5345أفريل  58-57الب يدة يومي والتجارية وع وم التسيير، جامعة 
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، السيوا  مية اليدول المتقدمية و الناميية عليىفيي خد التنميية السيياحيةقدور بن ناق ة و عاشور مزريق،  -6
، اقتصياديات السيياحة و دورليا فيي التنميية المسيتدامة =مقدمة ضومن الم تقوى الودولي تحوت عنووان بحثورقة 

 .5343مارس  43و  >3جامعة محمد خيضر، بس رة، 

صناعة السياحة في اليوطن العربيي مفتيال التنميية المسيتدامة إشيارة لقطياا السيياحة فيي غالم عبداه،  -7
اقتصيياديات السييياحة و دورلييا فييي التنمييية  =مقدمووة ضوومن الم تقووى الوودولي تحووت عنوووانيحووث ، ورقووة الجزائيير

 .5343مارس  43و  >3، جامعة محمد خيضر، بس رة، المستدامة

قداة لتحقيق التنمية المحليية المسيتدامة  10ة اأجندسمير سالمي،  -5 بيالتطبيق عليى القطياا  –المحلية 
،  آليوات تطووير أداء اادارة المح يووة ودورهوا فوي تحقيووق التنميوة المح يوة المسووتدامة الم تقوى الوودولي= -السيياحي

 .5347جوان 36و  35يومي -الب يدة –جامعة سعد دح ب
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 9 استمارة الدراسة30الملحق رقم 

 

 

 

 استمارة استبيان حول

  

 

 

 

 

فإننا نرجو من سيادت م  سياحيطار إعداد مذ رة ماستر ل تخرج شعبة تسيير واقتصاد إفي 

ااستبيان مع توخي الصدق واأمانة  هذا يتضمنهاالمحترمة اإجابة ع ى مخت ف اأسئ ة التي 

المع ومات والبيانات التي تحم ها هذ، ااستمارة تستخدم أغراض  والموضوعية، مؤ دين ل م أن  

 البحث الع مي، شا رين ل م حسن تعاون م معنا.

 .( أمام اإجابة المناسبةXمن م وضع العامة ) الرجاء

 

 

 1303/1304السنة الجامعية 

 

أثر السياحة على تنمية المجتمعات 

ان المحليين  المحلية من وجهة نظر الس
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 أوا9 المعلومات الشخصية

 أنثى                       ذ ر                                               9الجنس -0

                = السن -1

 سنة 73إلى  63من                                            سنة   63أقل من          

 فما فوق سنة 84من                                           سنة 83إلى  74من         

 المستوى التعليمي -2

 ثانوي                       ابتدائي                                        

 جامعي         متوسط                                                     

 

 = المهنة -3

 بطال             أعمال حرة                     تاجر                             موظف     

 

 الدخل -4

 دج63333أ ثر من                دج  63333و  333;4بين   دج            333;4أقل من 
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 ثانيا9 آثار النشاط السياحي

موافق  العبارات الرقم
 تماما

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 تماما

      اآثار ااقتصادية
النشاط السياحي يساهم في زيادة إنفاق السياح  34

 لأموال
     

      السياحة تساهم في جذب استثمارات أ ثر ل منطقة 35
اإدارة المح ية تقدم تحفيزات جيدة تساعد ع ى  36

 تشجيع السياحة
     

الس ع والخدمات مرتفعة بسبب النشاط  أسعار 37
 السياحي

     

تساهم السياحة في خ ق مناصب شغل ل س ان  38
 المح يين

     

يستفيد الس ان المح يين من الجزء اأ بر من  39
 العائدات السياحية

     

      اآثار ااجتماعية والثقافية
 ع السياحة ع ى خ ق مجموعة متنوعة منتشج :3

 اأنشطة الثقافية المح ية )الحرف، الموسيقى...(
     

ااهتمام بالموروث تؤدي السياحة إلى زيادة  ;3
 الثقافي ل منطقة

     

تعتبر السياحة عامل إيجابي ع ى الحياة  >3
 ااجتماعية بالنسبة ل س ان المح يين 

     

      تزيد السياحة من فرص الترفي  والراحة ل س ان 43
يساهم النشاط السياحي في زيادة معدات الجريمة  44

 بالمنطقة
     

النشاط السياحي يتسبب في بروز ثقافة دخي ة  45
 ع ى المنطقة
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      اآثار البيئية
      تساهم السياحة في حماية المناطق الطبيعية 46
التوسع في بناء الفنادق والمرافق السياحية يراعي  47

 البيئةالحفاظ ع ى 
     

نشطة السياحية في رفع مستويات تتسبب اأ 48
 الضوضاء واازدحام

     

      السياحة تزيد ااهتمام بتهيئة الشواطئ 49
      نشطة السياحية تنمي الوعي البيئي لدى الس اناأ :4
 

 التنمية المحلية مستوى= ثالثا

موافق  العبارات الرقم
 تماما

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 تماما

      هناك تحسن لمستوى التنمية الحضرية بالمنطقة 18
هناك تحسن في مستوى المعيشة ل س ان  19

 المح يين
     

      هناك تحسن في اأوضاع اأمنية بالمنطقة 20
الظروف المادية ل س ان في حسن هناك ت 21

  المح يين
     

من الفضاءات الس ان المح يين يستفيدون  22
  السياحية والترفيهية في المنطقة

     

الترابط ااجتماعي والثقافي  في يادةز هناك  23
 لس ان المنطقة
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حق رق  ي لعبارا البعد اأول من المحور الثاني (20)الم   (اآثار ااقتصادي): صدق ااتساق الداخ
 

 

 

  quest1 quest2 quest3 quest4 quest5 quest6 economic 

quest1 Pearson Correlation 1 ,149 -,027 ,150 ,106 -,052 ,369
**
 

Sig. (2-tailed)  ,255 ,836 ,253 ,421 ,694 ,004 

N 60 60 60 60 60 60 60 

quest2 Pearson Correlation ,149 1 ,215 -,114 ,187 ,032 ,471
**
 

Sig. (2-tailed) ,255  ,099 ,385 ,152 ,808 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

quest3 Pearson Correlation -,027 ,215 1 -,025 ,023 ,261
*
 ,621

**
 

Sig. (2-tailed) ,836 ,099  ,850 ,860 ,044 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

quest4 Pearson Correlation ,150 -,114 -,025 1 -,101 -,053 ,312
*
 

Sig. (2-tailed) ,253 ,385 ,850  ,444 ,685 ,015 

N 60 60 60 60 60 60 60 

quest5 Pearson Correlation ,106 ,187 ,023 -,101 1 ,117 ,347
**
 

Sig. (2-tailed) ,421 ,152 ,860 ,444  ,375 ,007 

N 60 60 60 60 60 60 60 

quest6 Pearson Correlation -,052 ,032 ,261
*
 -,053 ,117 1 ,591

**
 

Sig. (2-tailed) ,694 ,808 ,044 ,685 ,375  ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

economic Pearson Correlation ,369
**
 ,471

**
 ,621

**
 ,312

*
 ,347

**
 ,591

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,004 ,000 ,000 ,015 ,007 ,000  

N 60 60 60 60 60 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).      
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  (اآثار ااجتماعية و الثقافية)9 صدق ااتساق الداخلي لعبارات البعد الثاني من المحور الثاني (32)الملحق رقم 

 

Correlations 

  quest7 quest8 quest9 quest10 quest11 quest12 culter 

quest7 Pearson Correlation 1 ,122 ,110 -,157 ,082 ,091 ,379
**
 

Sig. (2-tailed)  ,352 ,404 ,231 ,531 ,491 ,003 

N 60 60 60 60 60 60 60 

quest8 Pearson Correlation ,122 1 -,050 ,169 ,058 ,096 ,472
**
 

Sig. (2-tailed) ,352  ,706 ,198 ,662 ,467 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

quest9 Pearson Correlation ,110 -,050 1 ,333
**
 -,140 -,396

**
 ,338

**
 

Sig. (2-tailed) ,404 ,706  ,009 ,287 ,002 ,008 

N 60 60 60 60 60 60 60 

quest10 Pearson Correlation -,157 ,169 ,333
**
 1 ,150 -,189 ,551

**
 

Sig. (2-tailed) ,231 ,198 ,009  ,253 ,147 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

quest11 Pearson Correlation ,082 ,058 -,140 ,150 1 ,281
*
 ,584

**
 

Sig. (2-tailed) ,531 ,662 ,287 ,253  ,030 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

quest12 Pearson Correlation ,091 ,096 -,396
**
 -,189 ,281

*
 1 ,323

*
 

Sig. (2-tailed) ,491 ,467 ,002 ,147 ,030  ,012 

N 60 60 60 60 60 60 60 

Culter Pearson Correlation ,379
**
 ,472

**
 ,338

**
 ,551

**
 ,584

**
 ,323

*
 1 

Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,008 ,000 ,000 ,012  

N 60 60 60 60 60 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).     
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  (البيئيةاآثار )من المحور الثاني  ساق الداخلي لعبارات البعد الثالث9 صدق اات(33)الملحق رقم 
 

Correlations 

  quest13 quest14 quest15 quest16 quest17 envierment 

quest13 Pearson Correlation 1 ,389
**
 -,264

*
 -,058 ,271

*
 ,593

**
 

Sig. (2-tailed)  ,002 ,042 ,658 ,036 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 

quest14 Pearson Correlation ,389
**
 1 -,368

**
 ,130 ,380

**
 ,662

**
 

Sig. (2-tailed) ,002  ,004 ,321 ,003 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 

quest15 Pearson Correlation -,264
*
 -,368

**
 1 ,150 -,127 ,093 

Sig. (2-tailed) ,042 ,004  ,252 ,332 ,479 

N 60 60 60 60 60 60 

quest16 Pearson Correlation -,058 ,130 ,150 1 ,171 ,444
**
 

Sig. (2-tailed) ,658 ,321 ,252  ,193 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 

quest17 Pearson Correlation ,271
*
 ,380

**
 -,127 ,171 1 ,704

**
 

Sig. (2-tailed) ,036 ,003 ,332 ,193  ,000 

N 60 60 60 60 60 60 

envierment Pearson Correlation ,593
**
 ,662

**
 ,393 ,444

**
 ,704

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,039 ,000 ,000  

N 60 60 60 60 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).     
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  التنمية المحلية (المتغير المستقل) ات المحور الثالث9 صدق ااتساق الداخلي لعبار (34)الملحق رقم 

 

Correlations 

  quest18 quest18 quest20 quest21 quest22 quest23 developement 

quest18 Pearson Correlation 1 ,405
**
 ,051 ,089 ,141 ,498

**
 ,596

**
 

Sig. (2-tailed)  ,001 ,701 ,499 ,282 ,000 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

quest18 Pearson Correlation ,405
**
 1 ,083 ,554

**
 ,128 ,507

**
 ,725

**
 

Sig. (2-tailed) ,001  ,527 ,000 ,330 ,000 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

quest20 Pearson Correlation ,051 ,083 1 ,103 ,029 ,241 ,370
**
 

Sig. (2-tailed) ,701 ,527  ,432 ,826 ,064 ,004 

N 60 60 60 60 60 60 60 

quest21 Pearson Correlation ,089 ,554
**
 ,103 1 ,209 ,502

**
 ,675

**
 

Sig. (2-tailed) ,499 ,000 ,432  ,110 ,000 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

quest22 Pearson Correlation ,141 ,128 ,029 ,209 1 ,384
**
 ,503

**
 

Sig. (2-tailed) ,282 ,330 ,826 ,110  ,002 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

quest23 Pearson Correlation ,498
**
 ,507

**
 ,241 ,502

**
 ,384

**
 1 ,849

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,064 ,000 ,002  ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

developement Pearson Correlation ,596
**
 ,725

**
 ,370

**
 ,675

**
 ,503

**
 ,849

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000  

N 60 60 60 60 60 60 60 
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Correlations 

  quest18 quest18 quest20 quest21 quest22 quest23 developement 

quest18 Pearson Correlation 1 ,405
**
 ,051 ,089 ,141 ,498

**
 ,596

**
 

Sig. (2-tailed)  ,001 ,701 ,499 ,282 ,000 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

quest18 Pearson Correlation ,405
**
 1 ,083 ,554

**
 ,128 ,507

**
 ,725

**
 

Sig. (2-tailed) ,001  ,527 ,000 ,330 ,000 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

quest20 Pearson Correlation ,051 ,083 1 ,103 ,029 ,241 ,370
**
 

Sig. (2-tailed) ,701 ,527  ,432 ,826 ,064 ,004 

N 60 60 60 60 60 60 60 

quest21 Pearson Correlation ,089 ,554
**
 ,103 1 ,209 ,502

**
 ,675

**
 

Sig. (2-tailed) ,499 ,000 ,432  ,110 ,000 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

quest22 Pearson Correlation ,141 ,128 ,029 ,209 1 ,384
**
 ,503

**
 

Sig. (2-tailed) ,282 ,330 ,826 ,110  ,002 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

quest23 Pearson Correlation ,498
**
 ,507

**
 ,241 ,502

**
 ,384

**
 1 ,849

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,064 ,000 ,002  ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

developement Pearson Correlation ,596
**
 ,725

**
 ,370

**
 ,675

**
 ,503

**
 ,849

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000  

N 60 60 60 60 60 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      

 .SPSSالمصدر: مخرجات 

 

 

 

ثار ااقتصادية للسياحة 9t نتائج اختبار (35)الملحق رقم    ل
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One-Sample Test 

 Test Value = 3 

 

T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

quest1 13,703 59 ,000 1,433 1,22 1,64 

quest2 11,733 59 ,000 1,400 1,16 1,64 

quest3 -1,010 59 ,316 -,167 -,50 ,16 

quest4 10,222 59 ,000 1,400 1,13 1,67 

quest5 14,147 59 ,000 1,217 1,04 1,39 

quest6 -,564 59 ,575 -,100 -,45 ,25 

 

 

ثار ااجتماعية و الثقافية ل 9t نتائج اختبار (36)الملحق رقم    لسياحةل
 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

 

T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

quest7 8,194 59 ,000 ,983 ,74 1,22 

quest8 6,665 59 ,000 ,883 ,62 1,15 

quest9 2,912 59 ,005 ,467 ,15 ,79 

quest10 3,000 59 ,004 ,517 ,17 ,86 

quest11 7,574 59 ,000 ,100 -,25 ,45 

quest12 6,416 59 ,000 1,000 ,69 1,31 

 

 

 

  لمحور التنمية المحلية 9t نتائج اختبار (37)الملحق رقم 
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One-Sample Test 

 Test Value = 3 

 

T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

quest18 3,885 59 ,380 ,150 -,19 ,49 

quest18 -2,326 59 ,023 -,367 -,68 -,05 

quest20 5,362 59 ,000 ,750 ,47 1,03 

quest21 7,379 59 ,031 ,067 -,29 ,42 

quest22 2,664 59 ,010 ,417 ,10 ,73 

quest23 1,745 59 ,086 ,300 -,04 ,64 

 

 

 اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات ااستبيان 9(38)الملحق رقم 
 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Totaltout ,091 60 ,200
*
 ,985 60 ,661 

a. Lilliefors Significance Correction    

*. This is a lower bound of the true significance.   

 

 

 

 

 

 و فروعها اختبار الفرضية الرئيسية اأولى9(03)الملحق رقم 
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 اختبار الفرضية الرئيسية اأولى

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

 

T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

totalimpact 14,169 59 ,000 ,647 ,56 ,74 

 

 ولى من االفرضية الرئيسية اأولىاختبار الفرضية الفرعية اأ 
 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

 

T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

economic 13,834 59 ,000 ,864 ,74 ,99 

 

 انية من الفرضية الرئيسية اأولىاختبار الفرضية الفرعية الث
 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

 

T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

culter 9,652 59 ,000 ,658 ,52 ,79 
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 9 اختبار الفرضية الرئيسية الثانية(00الملحق رقم)
 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

 

T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

Development 2,157 59 ,035 ,219 ,02 ,42 

 .SPSSالمصدر: مخرجات 

  (9 اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة01الملحق رقم ) 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,482
a
 ,232 ,219 ,696 

a. Predictors: (Constant), totalimpact  

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8,516 1 8,516 17,563 ,000
a
 

Residual 28,123 58 ,485   

Total 36,638 59    

a. Predictors: (Constant), totalimpact    

b. Dependent Variable: development    

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,696 ,939  -,741 ,461 

totalimpact 1,073 ,256 ,482 4,191 ,000 



احـــق  ال

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,696 ,939  -,741 ,461 

totalimpact 1,073 ,256 ,482 4,191 ,000 

a. Dependent Variable: development    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملخص
ذ الدراسة اى اختبار آثار النشاط السياحي على تنمية اجتمعات احلية من وجهة نظر  السرناا احلير   دفت       

 أثبترتوقرد   علرى سراحو وةيرة جي روالواقعرة ة ناا منطقرة رر ب رليردعلى عينة من سر فقد م توزيع استبياا ذا الر  هو 
وا السررناا احليررواالدراسررة أا   يررة للسررياحة والررا تتنررو  مررا ررر  ااثررار  يُرردر وجررو   ااثررار اةقتةررا ية واةجتماعيررة والبي

ما   ا مقارنة رالسنوات اماضية.نع ف حس رامنطقةأا أف ا  العينة يعتقدوا أا مستوى التنمية  رينتاةجارية والسلبية  

فقرد أههر ت الدراسرة وجرو  عاقرة رر   امنطقرة أما فيما خص عاقة النشاط السرياحي رتسسرن مسرتويات التنميرة ي     
آثار النشاط السياحي رشنو عام ومستوى التنمية احلية من وجهة نظ  السناا احلير   ةسريما تلر امتعلقرة رابوانر  

ية  رينما م اةقتة ى مرن جهرة أخر   .رامنطقرةثار اةجتماعية ومسرتوى التنميرة ُتظه  الدراسة وجو  عاقة ر  ااا ية والبي
  .ة أف ا  العينةات الشصةيى امتري تُعزى إ جاراتم تظه  الدراسة أي ف وقات ي اإ

 آثار النشاط السياحي  التنمية السياحية  اجتمع احلي  التنمية احلية الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

     

        This study aimed to test the effects of tourism activity on the development of local 

communities from the viewpoint of the local population, for this purpose a questionnaire was 

distributed to a sample of the population of Bordj Blida area which  located on the coast of Jijel 

state. The study demonstrated that local residents are aware of the existence of economic, 

social and environmental impacts of tourism, which vary between positive and negative effects, 

also it showed that the respondents believe that the level of development in the region has 

improved compared to previous years. 

        For the relationship of tourism activity with the improved levels of development in the 

region, the study showed a relationship between the effects of tourist activity in general and the 

level of local development from the standpoint of the local population, especially those relating 

to economic and environmental aspects, while the study did not show a relationship between 

social impacts and the level of development in the region. On the other hand, the study didn't 

show any differences in the responses are attributable to personal variables to members of the 

sample. 

      Key words: Tourism activity impacts,  tourism development, the local community, local 

development. 


