
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

ـــــة المناقشة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  لجنـ
ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اىرــــأ.د بن يعقوب الط أستاذ  1 جامعة سطيف  رئيسـ
ـــــة  مشرفا ومقّررا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري أ.د مق أستاذ  1جامعة باتنـ ــــ ـ ــزكيّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ةـ
 دـــأ.د جنان عبد المجي أستاذ  1جامعة سطيف  مشرفا ومقّررا
ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــجــل مناقشـ ـ ـ ـ ـ  أ.د شاكور شوقي سعيد أستاذ  جامعة جيـ
ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــة  مناقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. عش أستاذ محاضر أ 1جامعة باتنـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــي صليحـ ــــ ـ  ةـ
ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. ىب أستاذ محاضر أ 1جامعة سطيف  مناقشـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش فـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ  ارسـ
ــــا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. دوم أستاذ محاضر أ 1جامعة سطيف  مناقشـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــي سمـ ــــ ـ ـ  راءـ

2018فيفري  03نوقشت وأجيزت علنا يوم: 

لب ا لّط إ إد  عد إ  : ةمن   

ورسين س  رو  ع

ميقرإطيـة إلشعبيـة مجلهوريـة إجلزإئريـة إدل  إ

وإلبحث إلعلمي ايل  رة إلتعلمي إلع  وزإ

ف اس سطي عب ات  معة فرحـ ا    1جـ

وعلوم إلتس يري رية  ا وإلتج ديـة  ا  لكيـة إلعلـوم الاقتص

مقّدمة  نأ طروحة  ادة مض ل شه هي ات  تسويقدكتورإه  متطلب رية ختّصص  ا يف إلعلوم إلتّج إلّطور إلثّالث   

: عنوإن  حتت 

2016/2017 ـامعيةـــة الجــــالسنـ  

رشإف  إ  ت  :حت  لك من

.د  إجمليد أ  عبد  ان  أ .د جن   مقري زكية و 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

ـــــة المناقشة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  لجنـ
ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  رــــأ.د بن يعقوب الطاى أستاذ  1 جامعة سطيف  رئيسـ

ـــــة  مشرفا ومقّررا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأ.د مق أستاذ  1جامعة باتنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــري زكيّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ةـ

 دــــأ.د جنان عبد المجي أستاذ  1جامعة سطيف  مشرفا ومقّررا

ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــجــل مناقشـ ـ ـ ـ ـ  أ.د شاكور شوقي سعيد أستاذ  جامعة جيـ

ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــة  مناقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. عش أستاذ محاضر أ 1جامعة باتنـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـــــي صليحـ ـ ـ  ةـ

ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. ىب أستاذ محاضر أ 1جامعة سطيف  مناقشـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاش فـ ــ ـ ـ ـ  ارسـ

ــــا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. دوم أستاذ محاضر أ 1جامعة سطيف  مناقشـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــي سمـ ـ ـ  راءـ
2018فيفري  03يوم: نوقشت وأجيزت علنا 

لب ا لّط إ إد  عد إ  : ةمن   

ورسين س  رو  ع

رشإف  إ  ت  :حت  لك من

.د  إجمليد أ  عبد  ان  أ .د جن   مقري زكية و 

ميقرإطيـة إلشعبيـة مجلهوريـة إجلزإئريـة إدل  إ

وإلبحث إلعلمي ايل  رة إلتعلمي إلع  وزإ

ف اس سطي عب ات  معة فرحـ ا    1جـ

و لك ديـة  ا وعلوم إلتس يرييـة إلعلـوم الاقتص رية  ا  إلتج

ن مقّدمة مض ادة أ طروحة  ل شه هي ات  تسويقدكتورإه  متطلب رية ختّصص  ا يف إلعلوم إلتّج إلّطور إلثّالث   

: عنوإن  حتت 

2016/2017 ـامعيةـــة الجــــالسنـ  
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 أحمد اهلل تعالى وأثني عليو، 

أتقّدم بالّشكر الجزيل وخالص عبارات التقدير إلى األستاذة الدّكتورة مقري زكية التي تفّضلت بقبولها  -
 بمعامالتهاو اإلشراف على الّرسالة، والتي كانت مثاال طّيبا للبذل والعطاء، والتي لم تبخل علّي بتوجيهاتها 

 االنسانية الطيّبة.
الذي تفّضل لألستاذ الدّكتور جّنان عبد المجيد  والتقدير كما أتقّدم بالشكر الجزيل وخالص االمتنان -

فشكرا  بقبولو االشراف على الّرسالة، والذي كان بمثابة األب في دعمو وتوجيهو المعنوي وعطائو العلمي
 ؛لك أستاذ

 ؛اء لجنة المناقشة الموقّرةوأتقدم بشكري وتقديري إلى األساتذة أعض -
وأتقّدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ الدكتور شاكور سعيد شوقي، رئيس المجلس العلمي للحظيرة  -

، الذي قّدم لنا كل الدعم والتوجيهات والذي ساىم في تسهيل عملية حصولنا على مختلف الوطنيّة لتازة
 ؛ةالمعلومات الخاصة بمشروع الّسياحة البيئية في الحظير 

وأشكر الّسيدة بودىان وسيلة ليليا مديرة الحظيرة الوطنية لتازة بوالية جيجل على صدرىا الرّحب  -
 ومساعداتها القّيمة؛

كما ال أنسى أن أشكر الّسيدة رمضان نادية مديرة الصيد البحري والموارد الّصيديّة لوالية جيجل لطيبة  -
 العون في إنجاز ىذه الّرسالة.يد قلبها ومد 

والشكر موصول أيضا إلى كل خبراء مشروع السياحة البيئية للحظيرة الوطنية لتازة الذين أبدوا  -
 ؛استعدادىم لتقديم المساعدة

كما أتقّدم بالشكر واالمتنان لألستاذ رملي حمزة الذي لم يبخل عليا بتوجيهاتو ومساعداتو في إتمام  -
 ؛وإخراج الّرسالة

ابة على عبارات استبيان الّدراسة، وجميع سة على رحابة صدرىم واإلجكما أمتن لكّل أفراد عيّنة الّدرا -
  مؤسسي الجمعيات البيئية عبر مختلف واليات الوطن.
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 الملّخص:

هتدؼ ىذه الدراسة إىل تسليط الضوء على مفهـو الّسياحة البيئية ومعرفة الدور الذي تلعبو يف تسويق اعبزائر  
فرد من  382كمقصد سياحي مستداـ، وللوصوؿ إىل األىداؼ اؼبسطرة مّت توزيع استبياف على عيّنة مكّونة من 

زّوار ؿبمّية تازة، ؼبعرفة مستويات السياحة البيئية يف احملمّية من خالؿ البحث يف صبلة اؼبعايَت اليت تتمّتع هبا 
احملمّية، باإلضافة إىل مستويات تسويق اؼبقصد الّسياحي من خالؿ البحث يف مكّونات اعبذب، اؼبزيج التسويقي 

 للمقصد، صورة اؼبقصد ووالء الزّوار.

توّصلت الدراسة إىل ؾبموعة من النتائج مفادىا أّف ىنالك مستوى متوّسط للّسياحة البيئية وتسويق  وقد
اؼبقصد يف ؿبمّية تازة، وبتعميم النتائج احملّصل عليها يف اعبانب الّتطبيقي مّت التّوصل إىل أّف ىنالك دور للّسياحة 

 البيئّية يف تسويق اعبزائر كمقصد سياحي مستداـ.

 ت المفتاحيّة:الكلما

 الّسياحة البيئّية، تسويق اؼبقاصد الّسياحّية، صورة وعالمة اؼبقصد الّسياحي، ؿبمّية تازة. 

Abstract : 

This study aims to shed light on the concept of ecotourism and its role in 

marketing Algeria as a sustainable tourist destination. To reach the goals a 

questionnaire was distributed to a sample of  382 visitors of Taza protected area, 

to know levels of ecotourism by looking at the criteria that own the protected 

area, In addition to the levels of tourist destination marketing by looking at the 

components of attraction, marketing mix, destination image and visitors loyalty. 

The study found that there is an average level of ecotourism and tourist 

destination in Taza protected area, and with the dissemination of the results 

achieved in the empirical side, it was concluded that there is a role for 

ecotourism in marketing Algeria as a sustainable tourist destination. 

Key words: ecotourism, tourist destination marketing, destination image and 

brand, Taza protected area. 
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 املكّدمة العامة     

 مقّدمة

 ، حيث تشَت إحصائيات تعترب السياحة ظاىرة اجتماعية وثقافية واقتصادية مهمة يف االقتصاد العاؼبي اليـو
وىي من بُت  مليار سائح،  1,2إىل تسجيل أكثر من  2016اؼبنّظمة العاؼبية للتجارة يف تقريرىا لسنة 

ويرجع ذلك  ،%4,5والّذي سّجل يف ذات التقرير معّدؿ  ،حيث النمو تطورا سريعا منالقطاعات اليت تعرؼ 
مكانة إىل التغَتات االقتصادية العاؼبية اؼبتمثلة يف التحوؿ من االقتصاد االنتاجي إىل االقتصاد اػبدمي الذي احتل 

هما يف اقتصاديات العديد من ؽبػذا ربتل السياحة كػقطاع انتاجي خدمي موقعا م ،مهمة يف االستثمار العاؼبي
الدوؿ اؼبتقدمة والنامية على حد السواء، وأصبحت تعترب كأكرب صناعة يف العامل ؼبا حققتو من نتائج معتربة من 

ومن حيث مناصب الشغل اليت ، 2016ىذه األخَتة فاقت ترليوف أورو سنة  ،حيث التدفقات واإليرادات اؼبالية
قتػصادية واالجتماعية اشرة خاصة وأهنا ترتبط مع العديد من القطاعات االربدثها بصورة مباشرة أو غَت مب

 .والثقافية

تستلـز التنمية يف القطاع السياحي توفر عدة متطلبات كباقي عمليات التنمية يف القطاعات األخرى، أىم و       
الشواطئ،  ،اعبباؿ أماكن الراحة والًتفيو، ،اؼبناظر الطبيعية يف:ىذه اؼبتطلبات ىي اؼبوارد السياحية اػباـ واؼبتمثلة 

 ،الصناعات التقليدية احملميات الطبيعية باإلضافة إىل اآلثار التارىبية والدينية، األهنار، الغابات، الصحاري،
ـز توفر االمكانيات اؼبادية والبشرية لتوفَتىا يف تسخَت واستغالؿ ىذه اؼبوارد الفلكلور والفنوف الشعبية ،كما تستل

 ياحية.الس

لكن مع االىتماـ اؼبتزايد دبفهـو التنمية اؼبستدامة، بعد االنشغاالت والقضايا اؼبطروحة يف ـبتلف دوؿ العامل      
ومع ما مت مالحظتو من تأثَت النشاط  ،ادجرّاء اؼبشاكل االجتماعية واالقتصادية والبيئية اليت باتت تؤرؽ األفر 

مت التنويو  ،كاف احملليُت للمناطق اؼبضيفةاؼبوارد الثقافية والسّ  ،األنظمة البيئيةتعارؼ عليو على اؼب التقليديياحي السّ 
ظهر مفهـو السياحة اؼبستدامة هبدؼ ، ؽبذا إىل ضرورة ترشيد استغالؿ اؼبوارد السياحية وحوكمة القطاع السياحي

 االقتصادية واالجتماعية اغبد من تأثَت النشاط السياحي على البيئة وأيضا هبدؼ الدفع كبو احًتاـ اؼبصاحل
وبالتايل فإف نشاط السياحة اؼبستدامة يعطي أنبية كبَتة إىل ضرورة ضباية البيئة لألجياؿ  .والثقافية للسكاف احملليُت

وضماف بقائها لألجياؿ القادمة كوف أنو من أىم أىدافها ىو ضماف ديبومة اؼبوارد الطبيعية السياحية  ،اغباضرة
يئية. وىذا النوع من النشاط السياحي يعطي الفرصة لكل اؼبتعاملُت يف اجملتمع احمللي مثل وتوازف األنظمة الب
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، القطاعات اػباصة وغَتىا للعمل بشكل صباعي هبدؼ تطوير اؼبستوى ات غَت اغبكومية، اؽبيئات العامةاؼبنظم
 االقتصادي احمللي وتنويع مصادر االنتاج والدخل لسكاف تلك اؼبناطق.

طػػػار مفهػػػػـو السػػػياحة اؼبسػػػػتدامة ، ظهػػػرت عػػػػّدة مصػػػطلحات ألمبػػػػاط أخػػػرى مػػػػن السػػػياحة مػػػػن بينهػػػػا: ويف إ     
ىػػذه األخػػَتة الػػيت ، الســياحة البيئيــة ،احة التضػػامنية، السػػياحة الرياضػػيةالسػػياحة اؼبسػػؤولة، السػػياحة اػبضػػراء، السػػي

واحيػػاء  2002خاصػة بعػػد انعقػاد قمػة الكيبيػػك سػنة  ،ظهػرت منػذ شبانينيػػات القػرف اؼباضػػي وتعػرؼ رواجػا كبػػَتا اآلف
 ربت رعاية اؼبنظمة العاؼبية للسياحة . للسياحة البيئيةاليـو العاؼبي 

وتظهر أنبية ىذا النمط البديل يف  ،ن السوؽ الكلي للسياحة اؼبستدامةجزء سوقي م السياحة البيئية سبّثل
كونو وسيلة لتثمُت وضباية األنظمة البيئية العذراء واؽبشة اليت مل سبسسها يد االنساف، كذلك أنو يسمح   ؛السياحة

للسائح برحلة سياحية يف أحضاف الطبيعة و عيش ذبربة فبيزة يف جو من اؽبدوء والبساطة اليت تتميز هبا تلك 
ة وباحًتاـ اؼبوروثات الثقافية يّ باألنظمة البيئ وعدـ اؼبساس ؛لكن بشرط عدـ االضرار باحمليط ،اؼبناطق السياحية
، وىو ما وبقق لنا ضباية كل من اعبانب البيئي واالجتماعي يد للسكاف احملليُت ؽبذه اؼبناطقوالعادات والتقال

 واالقتصادي من خالؿ اغبركة السياحية وخلق مناصب الشغل ألىايل تلك اجملتمعات واؼبناطق الريفية.
ويق اؼبقاصد الّسياحّية يف الّسنوات األخَتة خاّصة مع اؼبنافسة الّشديدة اليت يعرفها القطاع وقد راج مفهـو تس

تطّبق عليو ـبتلف الّنشاطات التسويقّية لزيادة  يبكن أفالّسياحي، حبيث يبكن اعتبار اؼبقصد الّسياحي دبثابة منتج 
نوعا من التعقيد لتداخل العديد من العناصر يف رؼ عالذي ي عاة خصوصّية ىذا اؼبنتج الالّماّدي،جاذبيتو مع مرا
يف تسويق مقصد معُّت، من خالؿ جذب فئة الّسياح البيئيوف وخلق منتجات الّسياحة البيئّية ستغل تكوينو، وقد ت

وخدمات يبكن استهدافهم هبا، ما سيساىم يف خلق صورة ذىنية لدى الّسياح على أّف ذلك اؼبقصد ىو عبارة 
 يئي وبًـت صبلة اؼبعايَت واؼببادئ اليت تنص عليها الّسياحة البيئية.عن مقصد سياحي ب

وزيادة نصيب الناتج الوطٍت اػباـ  ،تعطي اعبزائر أنبية كبَتة للقطاع السياحي بغية تنػويع مصادر الدخل الوطٍت
حيث مل يتجاوز حسب ؾبلس  ،الذي يبقى يسّجل رقما ضعيفا نسبة إىل األرقاـ العاؼبية من صناعة السياحة

، خاصة يف اعبزائر اواعد اقطاع السياحة البيئيةوتعترب من الناتج الّداخلي اػباـ.  % 3,5السياحة العاؼبي نسبة 
وذلك من خالؿ  ،ثقايفو ي ديٍت رث حضاري تارىب، إوأهنا سبلك موارد سياحية ىامة من مناطق وأقاليم طبيعية

لو يسمح ؽبا بأف تكوف مقصد ، ىذا كػدد األقاليم اؼبناخية والتضاريسباإلضافة إىل تعقع األثػرية اؼبختلفة اؼبوا
مط من السياحة ال يستلـز ىياكل واستثمارات كربى كونو يعتمد على خاصة وأف ىذا النّ  .سياحي بيئي مهم
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وإطعاـ متميزة البساطة وأصالة اػبػدمات الضرورية للسائح ، فهو ال يتطلب فنادؽ فخمة تقدـ خدمات إيواء 
ليعيش الّسائح ذبػربة االندماج مع تقاليد وعادات  ،ت بسيطة توحي بأصالة تلك اؼبنطقةبقدر ما يتطلب خدما

 أىاليها.   

لي علينا ضرورة إعػداد مشروع       ر وبقق األىداؼ االقتصادية واالجتماعية السالفة الذكػ سياحة بيئيةوىذا ما يبم
، يولد العوائػد والدخوؿ مع ضرورة حسن تسيَته وتنظيمو، لكن ىذا اؼبشروع ال احيةألىايل وسكاف اؼبناطق السي

، ذلك أف مشروع السياحة البيئية ال يتمثل فػقط يف ا بإعػداد ـبطط تسويقي اسًتاتيجييبكن أف يتم إاّل إذا قمن
يتم من خالؽبا ربليل قطاع  ،لكن أيضا بإعداد خطة عمل تسويقيةتثميػن وضباية تلك احملميات واؼبناطق الطبيعية و 

ياحة البيئية يف اعبزائر، ربديد مهمة ىذا اؼبشروع و األىداؼ الكربى منو، دراسة حاجات ورغبات السُّيَّاح السّ 
الذين يتبنوف ىذا النوع من السياحة، القياـ بعملية ذبزئة اسًتاتيجية ؼبختلف اؼبناطق الطبيعية لتسهيل عمليتا 

رض اؼبخطط التسويقي من خالؿ إعداد برامج الدعم اؼبختلفة وتقدًن مزيج تسويقي االستهداؼ والتموقع، ع
قابة الدائمة لسد يتالءـ وىذا النمط من السياحة، قياس مستوى أداء وتطور ىذا اؼبشروع مع القياـ بعملية الرّ 

 الفجوات وتصحيح األخطاء اليت قد تظهر أثناء تنفيذ ىذا اؼبشروع.

  بحثإشكالية الأوال: 

ما يبكنها من تبٍت مبط  ،خاصة فيما ىبص القطاع السياحي البيئي ،رغم أف اعبزائر سبلك مقومات سياحية ىامة
مل  ترؽ بعد إىل تطوير ىذا  فهي ؛يز قادر على إشباع رغبات السياحوتقدًن منتج سياحي متم السياحة البيئية

، ىذا ما اؽبامة يف ؾباؿ السياحة البيػئيةمن اؼبقاصد السياحية  تصّنفالقطاع بالشكل الذي يسمح ؽبا بأف 
يع اؼبتعاملُت يف القطاع السياحي، من يستدعي تدخل العديد من األطراؼ للّنهوض هبذا القطاع واؼبتمثلة يف صب

 ة البيئيةالسياحف وتقدًن صورة جيدة عن و ات غَت اغبكومية والّسكاف احمللياؼبنظم ،ىيئات عمومية، القطاع اػباص
   :فيمايلي البحث يبكن طرح اشكاليةومن ىذا اؼبنطلق  يف اعبزائر.

 في تسويق الجزائر كمقصد سياحي مستدام؟حتى تساىم ياحة البيئية لسّ كيف يمكن اعتماد وتحسين ا

 األسئلة الفرعيةثانيا: 

 قمنا بطرح ؾبموعة من األسئلة الفرعية كما يلي: الرّئيسي للبحث السؤاؿلإلجابة على 



 

 
 ث

 املكّدمة العامة     

 جبيجل؟إىل أي مدى يتم اعتماد معايَت السياحة البيئية يف ؿبمية تازة 
 إىل أي مدى يتم اعتماد معايَت تسويق اؼبقصد يف ؿبمية تازة جبيجل؟

     ما مدى مسانبة السياحة البيئية يف تسويق ؿبمية تازة كمقصد سياحي مستداـ؟
 ىل مبوذج السياحة البيئية اؼبطّبق يف ؿبمية تازة جبيجل صاحل للتعميم لتسويق اعبزائر كمقصد سياحي مستداـ؟ 

 بحثفرضيات الثالثا: 

 نفًتض ما يلي: البحث أسئلةكإجابة مؤقّتة على 
 مستداـ.سويق اعبزائر كمقصد سياحي يف تأف تساىم بشكل فعاؿ للسياحة البيئية  يبكنالفرضية الرّئيسية:  .أ 
 ؛معايَت السياحة البيئية يف ؿبمية تازة جبيجللتطبيق ىناؾ مستوى متوّسط  الفرضية الفرعية األولى: .ب 
 ؛ية تازة جبيجلؿبم اؼبقاصد السياحية يف تسويقلتطبيق معايَت ىناؾ مستوى متوّسط  الفرضية الفرعية الثانية: .ج 
سويق ؿبمية تازة جبيجل كمقصد سياحي يف تاؿ بشكل فعلسياحة البيئية تساىم ا الفرضية الفرعية الثالثة: .د 

     ؛مستداـ
بعة: .ه  مبوذج السياحة البيئية اؼبطّبق يف ؿبمية تازة جبيجل صاحل للتعميم لتسويق اعبزائر   الفرضية الفرعية الرّا

  ؛كمقصد سياحي مستداـ
 بحثأىّمية الرابعا: 

أنبّيتػػػو مػػػن اؼبكانػػػة الػػػيت أصػػػبح وبتلّهػػا قطػػػاع اػبػػػدمات يف االقتصػػػاد العػػػاؼبي، وذلػػػك العتبػػػارات  يكتسػػي البحػػػث
عديػػػدة أنبّهػػػػا ىػػػػو الّتكلفػػػة الطبيعيػػػػة، حيػػػػث إذا مػػػػا متّ مقارنػػػة مػػػػدخالت عمليػػػػة الصػػػناعة الّسػػػػياحية مػػػػع مػػػػدخالت 

د الصػػناعة الّسػػياحية إالّ علػػى تػػوفَت الّصػػناعات االسػػتخراجية أو التحويليػػة مػػثال لوجػػدنا فروقػػا كبػػَتة، حيػػث ال تعتمػػ
يف حػُت قبػد مػثال قطاعػػا   الرّاحػة والًتفيػػو والعمػل علػى تطبيػق ؾبموعػػة مػن اؼبعػايَت السػتدامة ىػذا اعبػػّو، جػّو مالئػم مػن

 كقطاع النفط يقـو على استخراج ثروة شبينة ويتم بيعها على شكل خاـ وىو ما يساىم يف نضوب ىذه الّثروات.

طة اػبدماتيػػة األخػػرى، ربتػاج السػػياحة إىل تطبيػػق معػايَت وأسػػس لتحقيػػق ميػزة تنافسػػية وكسػػب وعلػى غػػرار األنشػ
ن اغبػػػاليُت، ولتحقيػػػق ىػػذه اؼبيػػػزة تظهػػػر أنبّيػػػة وظيفػػة التسػػػويق إىل الواجهػػػة، وبتزايػػػد ئزبػػائن جػػػدد واغبفػػػاظ علػػى الزبػػػا

لػػػػى الّرحبيػػػة، وىػػػو مػػػا سػػػاىم يف ظهػػػػور االىتمػػػاـ باألنشػػػطة التسػػػويقية تتزايػػػد تكػػػػاليف ىػػػذه األخػػػَتة لتصػػػبح مػػػؤثّرا ع
توّجهػػػػات جديػػػػػدة للتسػػػػػويق تعتمػػػػػد علػػػػػى ربديػػػػػد وجهػػػػػات ومقاصػػػػد سػػػػػياحية ومنحهػػػػػا عالمػػػػػة سبّيزىػػػػػا عػػػػػن اؼبقاصػػػػػد 
األخػػرى، إىل اغبػػّد الػػّذي يصػػبح دبجػػػرّد ذكػػر كلمػػة مػػن ىػػػذه العالمػػة تػػأن صػػورة اؼبقصػػػد السػػياحي، ومػػن أىػػّم ىػػػذه 
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ا مؤّكػدين علػى أنبّيتهػا يئػي، والػيت نركػّز عليهػا يف حبثنػتهػا منهػا ىػي عالمػة اؼبقصػد البالعالمات واليت تأخذ الّدراسة أنبّي
يف إطػػار البحػػث عػػػن ؿبػػيط أزرؽ تنافسػػي للسػػػياحة يف ظػػّل اشػػتداد اؼبنافسػػػة علػػى اؼبسػػتوى العػػػاؼبي، ىػػذا مػػن جهػػػة، 

والبيولػوجي، والػذي أصػبحت ومن جهة أخػرى اغبفػاظ علػى الطاقػات االسػتيعابية للمقاصػد السػياحية وتنوّعهػا البيئػي 
 ياحة.هتّدده اؼبمارسات اجملحفة للسّ 

 -مػن وجهػة نظرنػػا -أنبّيتػو مػن خػػالؿ ؿبوريػة ىػذا القطػاع يف الواقػػع اعبزائػري  إضػافة إىل مػا سػبق يكتسػػي البحػث
لتنويػػع االقتصػػػاد والػػتخّلص مػػػن التبعيػػة للػػػنفط، إضػػافة إىل ربقيػػػق التوازنػػات الكػػػربى يف ميػػزاين اؼبػػػدفوعات والتجػػػارة، 
والتوازنػػات النقديػػػة اعتمػػػادا علػػى الرّفػػػع مػػػن قيمػػة العملػػػة اذبػػػاه العمػػالت األجنبيػػػة بزيػػػادة تػػدفقات ىػػػذه األخػػػَتة مػػػن 

   اػبارج إىل الّداخل.  

 دوافع اختيار الموضوع خامسا:

انطالقػػػا مػػػن الفضػػػوؿ الّشخصػػػي للبحػػػث يف ىػػػذا التوّجػػػو اغبػػػديث للسػػػياحة،  وقػػػع االختيػػػار علػػػى ىػػػذا اؼبوضػػػوع
إضػافة إىل الرغبػػة الشخصػػية يف البحػػث يف األنشػػطة التسػػويقية خاصػػة يف قطػػاع اػبػػدمات عمومػػا والػػّذي أصػػبح مػػن 

إىل اعتقادنػػػػا الرّاسػػػا بكػػػػوف القطػػػػاع الّسػػػػياحي يف اعبزائػػػػر ىػػػػو اغبلقػػػػة الػػػّدعائم احملوريػػػػة يف عمليػػػػة التنميػػػػة، باإلضػػػػافة 
اؼبفتاحيػة يف عمليػػة اإلقػػالع االقتصػػادي اؼبنشػود، ىػػذا ويػػدخل اؼبوضػػوع ضػػمن جػوىر التخّصػػص الػػذي ندرسػػو وىػػو 

قػػة بالسػػػياحة مػػا جعلنػػا نأخػػذ أفكػػػارا مسػػبقة عنػػو. أّمػػػا عػػن الػػّدوافع اؼبوضػػػوعية فتتمثّػػل يف حداثػػة تطبيػػػق اؼبعػػايَت اؼبتعلّ 
ة البيئيػة، ىػذا ومػا زاد مػن اىتمامنػا باؼبوضػوع السػياحالبيئية يف عديد الّدوؿ الّسػياحية واالىتمػاـ بشػكل كبػَت بتسػويق 

 ىو قّلة الّدراسات اليت رّكز على ربط السياحة البيئية بتسويق اؼبقاصد السياحية خاصة العربية منها.

 بحثف الاىدسادسا: أ

 من األىداؼ نذكر أنبّها فيما يلي: ةإىل ربقيق صبل الّدراسةىذه  من خالؿ كباوؿ

 تسػػػػليط الّضػػػػوء علػػػػى توّجػػػػو حػػػػديث يف الّسػػػػياحة، ومعرفػػػػة مػػػػدى إمكانيػػػػة االرتكػػػػاز عليػػػػو لبنػػػػاء عالمػػػػة سػػػػياحية
 للمقاصد السياحية يف اعبزائر؛

مػن خػالؿ اغبظػػائر الوطنيػة الػػيت هػا القطػػاع الّسػياحي يف اعبزائػػر يالوقػوؼ علػى اإلمكانيػػات اغبقيقيػة للػػيت يتػوّفر عل
 يبكن تطبيق معايَت السياحة البيئية فيها؛
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 اإلحاطػػػػة دبشػػػػروع السػػػػياحة البيئيػػػػة يف ؿبميػػػػة تػػػػازة بواليػػػػػة جيجػػػػل ومعرفػػػػة أىػػػػّم ؿبػػػػاوره ونتائجػػػػو، ومػػػػدى ربقيقػػػػػو
 إمكانية تعميم ىذا اؼبشروع من عدمها؛ سؤاؿ لألىداؼ اؼبسّطرة، باإلضافة إىل اإلجابة على 

مسػتوى تطبيػػق معػايَت السػػياحة البيئيػة يف ؿبميػة تػػازة بواليػة جيجػػل ومػن خالؽبػا يف عمػػـو اغبظػائر الوطنيػػة،  معرفػة
 وؿباولة قياس مدى اقًتاهبا من اؼبعايَت اؼبعتمدة نظريا؛

 قياس مدى اعتمػاد األنشػطة التسػويقية يف اؼبقاصػد الّسػياحية اعبزائريػة مػن خػالؿ تعمػيم نتػائج ذلػك يف ؿبميػة تػازة
 لى عمـو اغبظائر، وؿباولة الوصوؿ إىل نقاط القّوة ونقاط اػبلل يف ىذه األنشطة؛ع
 قيػػاس أثػػر تبػػػٍّت معػػايَت السػػػياحة البيئيػػة علػػػى تكػػوين صػػػورة سػػياحية للمقصػػػد تسػػاىم يف رحبيػػػة ومردوديػػة القطػػػاع

مػدى يبكػن االرتكػاز علػى ىػذه اؼبعػايَت ػبلػق وتعزيػز تنافسػية عالمػة اعبزائػر   أي الّسياحي يف اعبزائر ككّل، ومعرفػة إىل
 كمقصد سياحي مستداـ. 

 الّدراسات الّسابقةسابعا: 
سػنقـو ىنػػا بعػػرض الّدراسػػات الّسػػابقة جّ توضػػيح جوانػػب االسػتفادة منهػػا يف دراسػػتنا كمػػا نبػػُّت أوجػػو االخػػتالؼ 

 عنها.
 أ.عرض الّدراسات السابقة

 : 2009دراسة سعد إبراىيم حمد، 
 –منطقة األىوار  –تطوير واقع الّسياحة البيئية في جنوب العراق 

البحث يف إمكانية تطوير الّسياحة البيئّية يف منطقة األىوار بالعراؽ، وجلب االنتباه ىدفت ىذه الدراسة إىل 
ة البيئية ألغراض الّسياحة ال بيئّية خاّصة وأّف ىذه اؼبنطقة تتمّيز دبواقع سياحّية بيئّية كبو أنبّية استثمار اؼبوارد الطبيعّي

مهّمة، وانطلق الباحث من إشكالية رئيسّية تتمّثل يف: ىل يبكن ؽبذه اؼبوارد البيئية أف تساىم يف تطوير الّسياحة، 
 وقد توّصل الباحث من خالؿ ىذا البحث إىل ؾبموعة من النتائج نوجزىا فيمايلي:

  ؿ دوف االستثمار ترجع لسبب رئيسي ىو عدـ االىتماـ أو االستغالؿ من قبل اؼبهتّمُت بصناعة اؼبشكلة اليت ربو
 الّسياحة يف العراؽ؛

 قّلة وجود كوادر وطنية كفؤة تعمل على تطوير النشاط الّسياحي؛ 
 البيئّية؛ على اؼبكتسباترب وزارة مهّمة ؼبا تلعبو من دور يف اغبفاظ تسيق بُت وزارة الّسياحة والبيئة واليت تعنقّلة الت 
  عدـ اىتماـ الّسّكاف احمللّيُت القاطنُت بالقرب من من اؼبناطق الغنّية بالتّنّوع البيئي بالّسياحة البيئّية، خاّصة نتيجة

 اؼبستوى التّعليمي فيها؛
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 د  عدـ وجود البٌت الّتحتّية الالزمة للّسياحة البيئّية واليت تكوف مستمّدة من البيئة احمللّية من حيث الّتصميم واؼبوا
 األّولّية.

 :2012دراسة أحمد محمد محمود ربابعة، 

 تطوير مؤّشرات الّسياحة المستدامة: تطبيقات على مواقع الّسياحة البيئيّة في األردن

لقياس الّسياحة اؼبستدامة يف مواقع الّسياحة البيئّية  عملت ىذه الدرّاسة على تطوير ؾبموعة من اؼبؤّشرات
)احملميّات الطبيعّية( يف األردف، وقاـ الباحث بقياس اؼبؤّشرات اؼبتعلّقة بدرجة رضا الّسياح واجملتمعات احمللّية وربليل 

ة دلفي هبدؼ الوصوؿ إىل إصباع ؾبموعة  من اػبرباء حوؿ اذباىاهتم كبو الّسياحة اؼبستدامة، مّت استخداـ تقنّي
اؼبؤّشرات الصاغبة لقياس ومراقبة الّسياحة اؼبستدامة، كما مّت اعتماد استبانتُت لقياس درجة رضا الّسّياح وتوّجهاهتم 
ذّباىاهتم كبو  كبو الّسياحة اؼبستدامة يف مواقع الّدراسة باإلضافة إىل قياس درجة رضا الّسكاف احمللّيُت وربديد ا

 ّسياحة اؼبستدامة الّسياحة اؼبستدامة.ال
توّصلت الّدراسة إىل طبس وتسعُت مؤّشرا الستدامة الّسياحة، تلّخصت يف ستة أبعاد رئيسّية ىي: مؤّشرات 
البعد االقتصادي، مؤّشرات البعد االجتماعي والثقايف، مؤّشرات بعد التوعية والًتويج، مؤّشرات البعد البيئي، 

   رات الّصورة الذىنية للمقصد الّسياحي.   مؤّشرات البعد التّنظيمي واإلداري ومؤشّ 

 وقد خلصت الّدراسة إىل ؾبموعة من النتائج نوجزىا فيمايلي:

 وجود درجات رضا مرتفعة واذباىات إهبابية مرتفعة أيضا كبو الّسياحة اؼبستدامة لدى الّسياح؛ 
 معات احمللّية اؼبضيفة؛وجود درجات رضا متوّسطة واذباىات معتدلة كبو الّسياحة اؼبستدامة لدى اجملت 
  أىم نقاط الضعف حوؿ قصور احملمّيات يف عّدة جوانب من بينها: توفَت اؼبعلومات اؽبادفة لزوارىا، وضعف

تصميم برامج سياحّي متكاملة تقّدـ للسائح ذبربة سياحّية متمّيزة ودورىا ذباه اجملتمعات احمللّية اليت ربتاج مزيدا 
 ادرة على اؼبشاركة يف التننمية الّسياحّية.من التدريب والتأىيل لتصبح ق

 : 2007 جوان، Abdel-Hafiz Hussein Jadou Alhrootدراسة 

       Marketing of a destination "Jordan as a case study" 

باؼبملكة اؼبّتحدة( من إشكالية  Huddersfieldانطلق الباحث يف ىذه الّدراسة )أطروحة دكتوراه من جامعة 
مت التعبَت عنها يف السؤاؿ الرئيسي التّايل: كيف يبكن تسويق وترقية الّسياحة االردنية؟، وقد قاـ بتحليل ـبتلف 
العوامل البيئية اليت تؤثّر على تسويق اؼبقصد الّسياحي يف األردف، كذلك استعماؿ مفهـو تسويق اؼبقاصد من قبل 
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ّية، كما مّت زبصيص جزء منها للّتعّرؼ على العالقة اؼبوجودة بُت العوامل الّداخلّية واػبارجّية يف الشركات الّسياح
اؼبقصد الّسياحي مع ربديد العوامل اليت تساىم يف جذب الّسياح غلى األردف، اعتمدت الّدراسة يف جانبها 

ىم يف بناء مبوذج ناجح لتسويق األردف ؿبلّيا التطبيقة على طريقة االستبياف لتطوير واختبار أىم العوامل اليت تسا
 ودوليا كمقصد سياحي مفّضل يف اؼبنطقة.

ة البحث، من خالؿ معرفة  طّور الباحث ؾبموعة من الفرضيات مستعينا بذلك بالطريقة االستداللية يف منهجّي
 ة:مواقف الّسياح وـبتلف اؼبمارسات التسويقّية يف اؼبقصد، وتوّصل إىل النتائج التّالي

،عوامل جودة اػبدمة ىي جّد مهّمة يف الّتسويق للمقصد الّسياحي 
 العوامل اليت يوليها الّسياح أنبية كبَتة يف اؼبقصد ىي: األمن، الرّاحة، أماكن اإلقامة، سهولة الولوج إىل اؼبناطق

كاتب الصرؼ وتوفر ؼباؼبؤسسات اؼبالّية  واالتصاالت الطبيعّية، اإلرشاد الّسياحي، توفَت اؼبعلومات، النقل، 
 خدمات اؽباتف واالنًتنت. 

 :1999، جويلية  Dimitrios Buhalisدراسة 
Marketing the competitive destinatio of the future 

 -من وجهة نظره –هـو تسويق اؼبقاصد الّسياحّية واليت أصبحت فعلى تفسَت مالكاتب يف ىذا اؼبقاؿ  عتمدا
إلدارة والتسويق االسًتاتيجي اؼبستوى العاؼبي، وقد حاوؿ ربليل عّدة مباذج لتعرؼ منافسة كبَتة جّدا عل 

عن ـبتلف التقنّيات اؼبستعملة بشكل كبَت حوؿ العامل يف ىذا اجملاؿ،  للمقاصد الّسياحّية، كما يقّدـ نظرة عامة 
ة ما بُت األىداؼ وازنقصد الّسياحي باؼبكما نّوه الكاتب من خالؿ ىذا اؼبقاؿ إىل ضرورة أف يقـو تسويق اؼب

اصد الّسياحّية حباجة إؿ أف تقوـ دامة اؼبوارد احمللّية، وأّف اؼبقألصحاب اؼبصلحة ووبافظ على استاالسًتاتيجّية 
بتمييز نفسها عن بعضها البعض وأف تطّور شراكات بُت القطاع العاـ واػباص، وقد توّصل إىل أّف تسويق اؼبقاصد 

ياحة ويؤّدي إىل ربقيق األىداؼ االسًتاتيجّية عبيع أصحاب اآلثار اإلهبابية للسّ الّسياحّية يساىم يف تعظيم 
 اؼبصلحة.

 :Mirosolava Medvedova، 2016 وVanda Marakovaدراسة 

"Innovation In Tourism Destinations" 

الّسيّاح، وعدد الليايل بيّنت الكاتبتُت يف ىذا اؼبقاؿ أّف ظبة السوؽ الّسياحي اغبايل يف أوروبا ىي البفاض عدد 
، الّسياحّية وعدد اؼببيعات، وبالتايل فقد أصبح تقدًن اعبديد دبثابة الشرط الضروري لنجاح اؼبقاصد الّسياحّية

 فاالبتكار يف ؾباؿ الّسياحة يبّثل أفكار جديدة تؤدي إؿ خلق فرص عمل جديدة، وقد ىدفت ىذه الّدراسة إىل
ليت تشتمل على االبتكار يف ؾباؿ العملّيات، التسويق، التنظيم، اإلدارة، ربديد فئات االبتكار الّسياحي وا
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وقد توّصلت إىل نتيجة مفادىا أّف قباح اؼبقاصد الّسياحّية ىو التطَت واالبتكار الّدائمُت،  .اؼبنتجات واػبدمات
حبيث يتمكن الّسائح من اغبصوؿ على خدمات ومنتجات تليب حاجاتو يف كل مرة وال وبس بًتاجع صورة ذلك 

  اؼبقصد يف ذىنو.
 بيان االستفادة من الّدراسات الّسابقةب.

أعماؿ ونتائج دراسات سابقة، ليطّور أو يضيف عالقات  ـبتلف الّتخّصصات من ينطلق أي حبث علمي يف
نا من كوف أف التطبيق السليم للّسياحة عيّنة ليثبت فرضيات سابقة، ؽبذا ينطلق حبثبُت متغَّتات، أو ينفي نتائج م

وره سيعمل على خلق والذي بد ،البيئّية من زبطيط وإدارة سيساىم يف تطوير ىذا النمط اعبديد من الّسياحة
التنمية احمللّية للّسكاف احملليُّت وذلك من خالؿ جذب انتباه اّلسياح إىل مثل ىذه اؼبواقع البيئّية، وبالتايل التسويق 

 للمقصد الّسياحي اؼبعٍت، وتظهر االستفادة من الّدراسات الّسابقة من خالؿ:

 االستفادة من العوامل اليت توّصل إليهاAbdel-Hafiz Hussein Jadou Alhroot  يف بناء نوذجو
حوؿ تسويق اؼبقاصد الّسياحّية واليت تبُّت أّىا عوامل أساسّية تساىم يف جذب الّسياح للمقصد، وبالتايل اعتماد 
بعضا من تلك العومل مع ؿباولة التخصيص على حالة اعبزائر للتّعّرؼ على توّجهات الّسياح ورضاىم عن 

 اؼبقّدمة يف اغبظَتة الوطنّية لتازة ؿبّل الّدراسة اؼبيدانّية؛اػبدمات واؼبنتجات 
 تثمُت دراسةdimitrios Buhalis  واليت أثبتت أّف لتسويق اؼبقاصد الّسياحّية دور مهم يف تعظيم

اآلثار اإلهبابية للّسياحة ويؤدي إىل ربقيق أىداؼ صبيع أصحاب اؼبصلحة، وىو من بُت اؼبنطلقات اليت انطلقت 
دراستنا حبيث حاولنا اثبات أف تسويق اؼبقاصد الّسياحّية البيئّية يساىم ولو دور كبَت جّدا يف تعظيم اآلثار منها 

اإلهبابية اليت تتمّيز هبا الّسياحة البيئّية مقارنة بغَتىا من األمباط األخرى من الّسياحة، واليت ستعمل إىل إبراز 
قّوتو والفرص الكثَتة اليت يبكن االعتماد عليها يف تسويق ىذا بالًتكيز على نقاط اؼبقصد السياحي اعبزائري 

 اؼبقصد؛
رة يف ـبتلف الّدراسات الّسابقة واستغالؽبا يف جانيب الّدارسة النظري والتطبيقي؛فادة من اؼبعلومات اؼبتوفّ االست 

 عند ربليل  البحثيف مواضع ـبتلفة من  أحمد محمد محمود ربابعةدراسة االستعانة باؼبؤشرّات اؼبذكورة يف
  مفهـو الّسياحة البيئّية وـبتلف اؼبعايَت اليت هبب أف تبٌت عليها اؼبشاريع الّسياحّية يف اجملاؿ؛

دراسة التّعّرؼ عل ـبتلف ؾباالت االبتكار يف اؼبقاصد الّسياحّية من خالؿ Vanda Marakovaو 
Mirosolava Medvedova . 
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 الّدراسات الّسابقةفيما تختلف ىذه الّدراسة عن ج.

اشتملت ىذه الّدراسة على صبلة من العناصر واألجزاء اؼبختلفة عّما مّت تناولو يف الّدراسات السابقة، وتتمثل 
 ىذه االختالفات فيمايلي:

ر االسًتاتيجي للّسياحة البيئّية، والًتكيز على أىدافها والرؤية بعيدة اؼبدى باعتبارىا تنطوي التطرّؽ إىل اإلطا
 ة اليت تعترب عملية طويلة األجل.يعملية التنم ضمن
 ،الًتكيز على ربط متغَّت الّسياحة البيئّية دبتغَت تسويق اؼبقاصد، وؿباولة معرفة أثر اؼبتغَّت األوؿ على اؼبتغَّت الثاين

 Abdel-Hafiz Husseinحبيث مل نرى ىذا الرّبط بُت أي نوع من الّسياحة وتسويق اؼبقاصد يف دراسة 

Jadou Alhroot  بل عمد على معرفة العوامل اليت تساىم يف التسويق للمقصد الّسياحي، ومل يركز على دور
، الشأف نفسو بالنسبة لدراسة احّية البيئية يف تسويق اؼبقصد الّسياحيياؼبشاريع السياحّية أو العالمات السّ 

Mirosolava Medvedova   وVanda Marakova  االبتكارات التسويقّية يف ، حبيث مّت تناوؿ
ة  اؼبقاصد الّسياحّية بصورة عامة ومل يتم التخصيص يف ؾباؿ ابتكار خدمات ومنتجات سياحّية تتماشى وخصوصّي

 ؛اؼبقاصد الّسياحّية البيئّية
 قامت الدرّاسة بعرض وربليل ؼبشروع سياحي بيئي مبوذجي واقعي قيد التطبيق، باإلضافة إىل إعداد مبوذج

ويقي ؽبذا اؼبشروع، وبالتايل فهي زبتلف عن سابقاهتا من الّدراسات يف كوهنا اعتمدت دراسة ميدانية ؼبخطط تس
 Abdel-Hafizؼبشروع قائم بذاتو، جوانب التهيئة الّسياحّية فيو تظهر بشكل واضح، عكس دراسة

Hussein Jadou Alhroot  للمقاصد  وذج يبُّت ـبتلف العوامل اليت تسوؽمباليت قاـ فيها بإعداد
 الّسياحّية؛

 وأدوات جمع البيانات بحثمنهج الثامنا: 

 ظػػػاىرن لفهػػػم والتحليػػػل الوصػػػف طريقػػػة اعتمػػػاد خػػػالؿ مػػػن  االسػػػتنباطي اؼبػػػنهجعلػػػى  اعتمػػدنا يف ىػػػذا البحػػػث
صبػػػع وربليػػل اؼبػػػادة العلميػػػة باؼبسػػػح  خػػػالؿ مػػػن ،النظػػري اؼبسػػػتوى علػػػى السػػػياحية اؼبقاصػػد وتسػػػويق  البيئيػػػة السػػياحة

تعمػػػػيم و  ،(لتػػػازة الوطنيػػػة اغبظػػػَتة دراسػػػة)  اغبقيقػػػي باؼبثػػػػاؿ واؼبقاربػػػة ،اؼبكتػػػيب والشػػػبكي ألحػػػدث اؼبراجػػػع يف اؼبوضػػػوع
اسػػتبياف ؿبّكػػػم  نتػػائج الّدراسػػة اؼبيدانيػػة علػػى تسػػويق صػػورة اعبزائػػر عامػػػة،  ولإلجابػػة علػػى أسػػئلة الّدراسػػة اسػػتخدمنا 

باعتبارىػا مبوذجػا يبكػن تعميمػو علػى كػل اغبظػػائر  ،السػياحة البيئيػة يف تسػويق ؿبميػة تػازة جبيجػلمسػانبة  يقػيس مػدى



 

 
 ز

 املكّدمة العامة     

اغبزمػػػػػػة برنػػػػػامج . وسػػػػػنقـو بتحليػػػػػػل اؼبعلومػػػػػات للوصػػػػػػوؿ إىل نتائجهػػػػػا اعتمػػػػػادا علػػػػػػى واحملميػػػػػات عػػػػػرب القطػػػػػػر الػػػػػوطٍت
 .SPSSاإلحصائية للعلـو االجتماعية 

 بحثىيكل التاسعا: 

إىل طبػػس فصػوؿ: حاولنػػا يف األّوؿ البحػث يف األطػػر الّنظريػػة للّسػياحة البيئيػػة انطالقػػا  ىػذا البحػػثقمنػا بتقسػػيم 
يق و مػػػن مفهومهػػػا، أنواعهػػػػا وصػػػوال إىل معايَتىػػػػا وآثارىػػػا، وىػػػو مػػػػا ينطبػػػق علػػػػى الفصػػػل الثػػػاين الػػػػذي يبحػػػث يف تسػػػػ

واقػػػػع السػػػػػياحة البيئيػػػػة يف اعبزائػػػػر مػػػػػن خػػػػالؿ مقّوماهتػػػػػا  يف الفصػػػػػل الثّالػػػػث قمنػػػػا بالبحػػػػػث عػػػػن اؼبقاصػػػػد الّسػػػػياحية،
ومكانتهػػا ضػػمن اؼبخططػػػات اغبكوميػػة للسػػياحة، ويف الفصػػػل الرّابػػع نػػػدرس أىػػّم ؿبػػاور اؼبشػػػروع النمػػوذجي للسػػػياحة 
البيئيػػة يف ؿبميػػة تػػػازة جبيجػػل ؿبػػاولُت وضػػػع مبػػوذج تسػػويقي ؽبػػػذا اؼبشػػروع، ويف الفصػػل األخػػػَت نقػػـو بتحليػػل بيانػػػات 

 راسة اؼبيدانية حملمية تازة بوالية جيجل وعرض النتائج ومناقشة الفرضيات. الدّ 



 

 

 

 
  الفصل األّول

 اإلطاز النظسي للطياحة البيئية 
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 للّطياحة البيئيةظسي ـــــــــ: اإلطـــــاز الّنألّولالفصــــل ا

 تمهيد:

ضمن مفهـو التنمية اؼبستدامة، واليت يتم من خالؽبا تبٍت  تقليديةياحة البيئية مبط بديل للسياحة التعترب السّ 
وىي موجهة كبو اغبفاظ على البيئة والتنوع اغبيوي وخدمة  ،سلوكات مغايرة ؼبا نراه يف السياحة العادية والتقليدية

السياحة ليست مصطلح آخر لكلمة ، لكنّها اؼبضيفةاعبوانب االقتصادية واالجتماعية للسكاف احملليُت للمناطق 
بل ىي عبارة عن مفهـو أكثر ربديدا يصف نوعا من األنشطة االقتصادية ضمن قطاع السياحة يرتكز  ،اؼبستدامة

شكل من أشكاؿ السياحة اؼبستدامة، فهي  أساسا على الطبيعة، وتتم إدارتو انطالقا من مبادئ االستدامة.
 ضباية االرث الطبيعي والثقايف، وتمشرؾ اجملتمعات احمللّية يف عملّيات التخطيط واالستغالؿ تساىم بشكل فّعاؿ يف

 . وتساىم يف ربقيق رفاىيتم

تلف األدبيات واؼبفاىيم اليت تفّصل بشكل موّسع ىذا النمط اعبديد من إىل ـبيف ىذا الفصل سيتّم الّتطرّؽ 
 الّسياحة، بالّتطرّؽ إىل مايلي:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 اإلطاز املفاهيني للطياحة البيئيةاملبخث األّول:  

 معايري الّطياحة البيئّيةأنواع و :املبخث الّثاني

   آثاز الّطياحة البيئيةاملبخث الّثالث: 

 اإلطاز االضرتاتيجي للّطياحة البيئّيةاملبخث الّسابع: 

 صناعة الّطياحة البيئّيةاملبخث اخلامظ: 
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 للّطياحة البيئيةظسي ـــــــــ: اإلطـــــاز الّنألّولالفصــــل ا

 المبحث األول: اإلطار المفاىيمي للسياحة البيئية 

الذي أملى  ،بعد ظهور مفهوـ التنمية اؼبستدامة ا كبَتا يف سوؽ الّسياحة العاؼبيرؼ الّسياحة البيئية رواجتع
وتسيَتىا بطريقة تسمح باالنتفاع منها يف اغباضر وضماف  ،على ضرورة االستغالؿ العقالين للموارد احملدودة

إاّل أف الّسياحة البيئية كمفهوـ ومصطلح ليست وليدة السنوات األخَتة بل سعى العديد ا يف اؼبستقبل، ديبومته
من الباحثُت منذ السبعينيات إىل تناوؿ ىذا اؼبفهـو يف أحباثهم اؼبهتمة بالبيئة واؼبوارد الطبيعية بشكل صريح أو 

معرفة كل ما ينطوي ضمن ىذا  ينبغي بالدرجة األوىلضمٍّت، وللتمّكن من ربقيق التسيَت العقالين ؽبذا النشاط 
اإلطار اؼبفاىيمي  دديتوضيحو يف ىذا اؼببحث من خالؿ رباؼبفهـو من أساسّيات ومبادئ. وىذا ما نسعى إىل 

 ؽبذا اؼبصطلح.
 المطلب األول: أصل مصطلح السياحة البيئية 

ومع  ، بداية السبعينياتيفلقد تطورت السياحة البيئية يف خضم االىتماـ العاؼبي الذي شهده اجملاؿ البيئي 
اإلشباع الناتج  م علىاالىتماـ اؼبتزايد الذي أواله األفراد للبيئة وللسياحة يف اؼبناطق الطبيعية، واؼبقًتف بعدـ حصوؽب

كما أف فهم وتقبل   ،ؾباؿ السياحة البيئية ضمن صناعة السياحة، ظهر  Mass tourismمن السياحة التقليدية 
 ساىم أيضا يف التطور االستثنائي ؼبصطلح السياحة البيئية. يف العاملمبادئ االستدامة واحملافظة على البيئة 

وغبد اآلف ال يوجد إصباع حوؿ أصل مصطلح السياحة البيئية حسب عدد كبَت من الكتاب والباحثُت، إذ 
  Romerli غة االقبليزية يف مقاؿ للكاتبعض الكتابات إىل أف أوؿ ظهور للمصطلح كاف وألوؿ مرة باللّ تشَت ب

 1965صدر سنة  Hetzer  وبعد مدة مت مالحظة اؼبصطلح يف تاريا أقدـ وربديدا يف مقاؿ لػ   ،1985 سنة
يف حُت يعترب البعض  ،1 الذي استعملو لشرح العالقات اؼبعقدة بُت السياح، البيئة والثقافات اليت يتفاعلوف معها

  Tourism and» ىو الرائد يف استخداـ مفهـو السياحة البيئية يف مقالو:  Budovskiأف

environmental Conservation: Conflict, Coexistence or symbiosis (1976)»   ّد وقد أك
، ولكن مع احتماؿ وجود عالقة متضادة ويف صراع فيو أف العالقة بُت السياحة والبيئة الطبيعية سبيل إىل أف تكوف

وصف العالقة التكافلية اليت من اؼبمكن أف تمػتَّبع واليت تشبو الفكرة اؼبعاصرة  . كماتقـو على اؼبنافع اؼبتبادلة

                                                                 
  اغبد األدىن -ثار البيئية؛ باغبد األدىن من اآل -بتحديد أربع ركائز أساسية هبب اتباعها للحصوؿ على مبط سياحي مسؤوؿ وىي: أ  Hetzer قاـ  

أقصى حد  -اغبد األقصى من األرباح االقتصادية للمجتمع اؼبضيف؛ د -احًتاـ وتقدير ثقافات اجملتمعات اؼبضيفة؛ جػ األثر على واغبد األعلى من
  رفاىية وارتياح السائح. فبكن من

1 Laurent Dainis, écotourisme, un outil de gestion des écosystèmes , essai présenté au département de biologie 

en vue de l’obtention du grade de maître en écologie internationale, faculté des sciences, université de 

sherbrooke, canada, Juin 2007, p 23.  
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   أنو حسب بعض الباحثُت أمثاؿ  David Fennell يمبُت. و 1اؼبصطلحللسياحة البيئية ولكن دوف استخداـ 
Orams رى البعض اآلخر أمثاؿ يف حُت ي أّف ظهور اؼبصطلح كاف يف أواخر الثمانينيات،بhiggins  أف ظهور

حوؿ التنمية البيئية   Millerمصطلح السياحة البيئية كاف يف أواخر السبعينيات من خالؿ أعماؿ 
"ecodevelopment"

2
 كاف لعامل البيئة اؼبكسيكيؿ استعماؿ للمصطلح وتعريفو  أوَّ  ومجد أفّ  ولكن سرعاف ما ،

Hector Ceballos- Lascurain
، ػ  Elizabeth Boo أما انتشار ىذا اؼبفهـو وىذا اؼبصطلح فهو مقًتف ب

3 يف كتاهبا
 «Ecotourism: the potentuals and Pitfalls (1990)». 

باللغة العربية من اؼبفًتض أف تتم ترصبتو  "ecotourism"إىل أّف مصطلح  شوقي سعيد يشَت شاكوركما 
 le tourismeالسياحة البيئّية إذا ما أردنا ترصبتها إؿ اللغة األجنبية فهي ذلك أّف  ،بكلمة "األيكوسياحة"

evironnemental  باللغة الفرنسية أوenvironmental tourism  كلمة قبليزية، باإلضافة إىل أّف  باللغة اال
ecotourism  تنقسم إىل جزءين، األوؿ ىوeco  واليت يتم اعتبارىا بشكل صطحي عل أهّنا تعٍت البيئة

ecologie،  يف حُت تعٍت ىذه الكلمة باللغة الالتينيةoikos   أو " البيت" واليت بدورىا يبكن أف نشتق منها
 االقتصاد، وىو ما يطرح إشكالية ىل يبكن ٍتوتع oikos-nomosوتعٍت البيئة و  oikos logosكلمتُت نبا: 

اعتبار ىذا النوع من الّسياحة على أهّنا سياحة بيئية أو سياحة اقتصاديّة أو كسياحة بيئّية واقتصاديّة، وقد دافع 
على اؼبستوى  ىي عبارة عن سياحة تسعى إىل ربقيق أىداؼ تنمويّة ولكن ecotourismكوف   ضيتوعن فر 
فإّف ىذا النمط من الّسياحة سيعمل على  وباعتبار البيت أو األسرة ىي اػبلّية األساسّية يف بناء اجملتمع ،احملّلي

األسر  تدر العوائد لتلك ربقيق أىداؼ بيئّية مقًتنة بالطبيعة احمليطة بتلك اجملتمعات احمللّية وأىداؼ اقتصاديّة
مّت استعماؿ مصطلح الّسياحة البيئية يف ىذه  أننا نشاطر الكاتب ىذا الّطرح إاّل أنّورغم و  4.احمللّية اجملتمعاتو 

  الّدراسة نظرا لرواج استعمالو يف األدبيات اليت تتناوؿ اؼبوضوع. 

                                                                 
1 James Higham, Michael Lùck, urban ecotourism : a contradiction in terms ?,art icle published in the journal  

of ecotourism, vol.1,No.1.2002, p 36. 
2 David A.fennell, Ecotourism an introduction, second édition, Routledje edition, 2003, p 18.  

   مشروع اؼبنظمة غَت اغبكومية روىو بصدد تطوي 1983يمعد اؼبرجع األساسي يف تكوين وتعريف ىذا اؼبصطلح، الذي وضعو سنة 
PRONATURA " ليتم فيما بعد ecological tourism" للداللة على السياحة البيئية " turisimo ecologico ، فاستخدـ كلمة "يف اؼبكسيك  

 ecoturisimo دمج ىتُت الكلمتُت لتصبح كلمة واحدة
3 Polwattage K.Perera, marketing forest- based ecotourism in sri lank a: predicting  the ecotourism behavior 

and defining the market segment through a behavioral approach , Dissertation submitted to the Graduate 

Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in part ial fu lfillment of the 

requirements for the degree of Doctor of Philosophy,May 2011, pp 7-8. 
4

 Chakour said chaouki, Réflexion autour de la relation: Aires marines protégées, écotourisme et 

développement durable des territoires littoraux , article publié sur revue des sciences economiques et de 

gestion, No 15,  Sétif 2015, p 64. 
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  1وقد مر مفهـو السياحة البيئية تارىبيًا بثالث مراحل ىي:    
 خالؿ توجيهو للمناطق اليت ال ربتوي على هتديد لو : من مرحلة حماية السائح من التلوث :المرحلة األولى

، إال أف ىذه اؼبرحلة صاحبتها أخطار ىددت ة يف اؼبناطق البعيدة عن العمرافأو تعرضو ألخطار التلوث خاص
فبا أدى لفقداف اؼبناطق الطبيعية  ،البيئة نفسها نتيجة لبعض السلبيات اليت مارسها السائح والشركات السياحية

  ؛وهتديد األحياء الطبيعية فيهاها صالحيت
 :من خالؿ استخداـ سياحة وأنشطة سياحية ال تسبب أي ىدر  :مرحلة وقف الهدر البيئي المرحلة الثانية

  ؛ىو قائم وموجود يف اؼبوقع البيئيأو تلوث وبالتايل ربافظ على ما 
 :اؽبدر البيئي ومعاعبة التلوث  : من خالؿ إصالحمرحلة التعامل مع أوضاع البيئة القائمة المرحلة الثالثة

وإرجاع األوضاع ؼبا كانت عليو أو معاعبة االختالالت البيئية  ،البيئي وإصالح ما سبق أف قاـ اإلنساف بإفساده
 .لتصبح أفضل وأحسن

 المطلب الثاني: مفهوم السياحة البيئية
ن التوسع يف األدبيات اؼبعاصرة، مت تناولو بنوع م مبط جديد يف سوؽ السياحة العاؼبيتمعد السياحة البيئية 

ياحة وحىت علماء البيئة وعلماء االجتماع واالقتصاد يف واختلف العديد من الباحثُت واؼبتخصصُت يف ؾباؿ السّ 
، فكّل ينظر لو بزاوية معينة  . اليت يقـو عليها ووبدد فيو ؾبموعة األسس طرح ىذا اؼبفهـو
وبالتايل اقًتف تعريف السياحة البيئية بالسياحة  ،الذي أواله األفراد للبيئةتطور ىذا اؼبفهـو بعد االىتماـ اؼبتزايد 

مع ضرورة ضباية ىذه اؼبناطق وعدـ اؼبساس بأنظمتها  ،اليت تكوف يف مناطق طبيعية ىشة تتمّيز بتنوع بيئي كبَت
درج مفهـو التنمية البيئية واحًتاـ ثقافات السكاف احملليُت، يف حُت عمد بعض الباحثُت على وضع تعاريف تم 

 ـو السياحة اؼبستدامة.هاؼبستدامة ومبادئها واعتربت كنمط سياحي جديد ضمن مف
ضمن مفهـو التنمية اؼبستدامة،   mass tourism  تقليديةتعترب السياحة البيئية كنمط بديل للسياحة ال 

وىي موجهة كبو اغبفاظ على  ،واليت يتم من خالؽبا تبٍت سلوكات مغايرة ؼبا نراه يف السياحة العادية والتقليدية
البيئة والتنوع اغبيوي وخدمة اعبوانب االقتصادية واالجتماعية للسكاف احملليُت للمناطق اؼبضيفة.  ودبا أهنا عبارة 

در بنا أوال تعريف السياحة البديلة. فنظرا لثآثار السلبية اليت مت مالحظتها واليت ربدثها السياحة عن مبط بديل هب
، سواء اآلثار البيئية أو السوسيوثقافية، فقد أملت الضرورة إحداث هنج جديد للسياحة أال وىو مفهوـ تقليديةال

وىناؾ عدة مصطلحات  ،ف واضح ودقيق ؽبا، واليت إىل حد اآلف ليس ىناؾ إصباع على تعريالسياحة البديلة
                                                                 

 .149ص  ،2010ابراىيم بظاظو، السياحة البيئية وأسس استدامتها، الطبعة األوىل، الوراؽ للنشر والتوزيع، األردف،   1
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، السياحة اػبضراء ،تنطوي ضمن السياحة البديلة منها السياحة اؼبسؤولة، السياحة التضامنية، السياحة العادلة
وىذا ما قد يطرح  مشكال ىاما واؼبتمثل يف استخداـ ىذا اؼبصطلح من قبل اؼبؤسسات السياحية كحجة 

1.القوانُت إذا مل تقم السلطات اؼبعنية بإضفاء الطابع الرظبي ؼبختلف اؼبفاىيمتسويقية، فبا يؤدي إىل ذباوز 
وأكثر  

ياحية يف إقليم معُت ىذا شاطات السّ وجو الذي يسعى إىل التقليص من آثار النّ التعاريف تداوال ما يعتربىا ذلك التّ 
اؼبضيفة تؤدي بالسائح إىل من جهة،  ومن جهة أخرى العمل على إقامة عالقات جديدة مع سكاف اؼبناطق 

وىي على عكس السياحة التقليدية حىت وإف كاف الربح االقتصادي ضروري  ،نإنشاء شكل من أشكاؿ التضام
اعبدوى االقتصادية للنشاط، إاّل أنو هبب التأكيد على االستدامة البيئية والسوسيوثقافية أكثر من لضماف 

ن مفهوـ السياحة تلف أشكاؿ السياحة اليت تنطوي ضمـب يوضح( 1والشكل اؼبوايل )الشكل رقم  .2الربح
 البديلة.

(: السياحة البديلة01الشكل رقم )

 
 Source  : Jhon Neil, Stephen Wearing, Ecotourism: Potentials and possibilities”, first edition, 

Butterworth-Heinemann, Oxford Boston, 1999,p 3. 

تنطوي ضمنها ؾبموعة من  ،بيئية تعترب سياحة بديلةياحة النالحظ أف السّ ( 01من خالؿ الشكل رقم )
أشكاؿ السياحة األخرى اليت تساىم يف ضباية البيئة واجملتمعات اؼبضيفة يف نفس الوقت وتقـو على مبادئ التنمية 

 اؼبستدامة، وؼبعرفة موضع السياحة البيئية من السياحة اؼبستدامة يتوضح لنا ذلك من خالؿ الشكل اؼبوايل: 
 
 
 

                                                                 
1 Marie Sarlet et Altay Manço, Tourismes et diversités Facteurs de développement ? L’harmattan, 2009, p20  

2 Constanza Parra, the governance of ecotourism as a socially innivative force for paving the way for more 

sustainable paths : the morvan regional park case, thèse présentée pour l’obtention d’un grade de docteur en 

sciences économiques, Université Lille 1, le 28 Janvier 2010, p 138. 
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 ئية مقابل األنواع األخرى من السياحة(:السياحة البي02الشكل رقم )

 
Source: Laura lecolle, écotourisme et bonnes pratiques , rapport réalisé en collaboration avec pôle relais lagune 

méditerranéennes et le conservatoire des espaces naturels du Languedoc Roussillon, Avril 2008, p9  

السياحة اؼبستدامة بل ىي ليست مصطلح آخر لكلمة  يتوضح لنا أف السياحة البيئيةأيضا ومن خالؿ الشكل 
يصف نوعا من األنشطة االقتصادية ضمن قطاع السياحة يرتكز أساسا  ،يف الواقع عبارة عن مفهـو أكثر ربديدا

 على الطبيعة، وتتم إدارتو انطالقا من مبادئ االستدامة.
تعريف واحد، فرغم كوهنا  وللتعرؼ أكثر على مفهـو السياحة البيئية نقدـ ؾبموعة من التعاريف ألنو ال يوجد 

 أساس اؼببادئ ة ولكن يف اغبقيقة ىي مفهـو معّقد ومتداخل، وؽبذا قمنا بتقسيم ىذه التعاريف علىكلمة بسيط
 اليت تقـو عليها ىذه التعاريف:
 طلب:أوال، التعريف المرتكز على ال

ىو  1983سنة  Hector Ceballos Lascurainإذا تناولنا السياحة البيئية من ىذا اؼبنظور يمعد تعريف 
  :األكثر استجابة ؼببدأ "الطلب"

 اؼبلوثة نسبيا هبدؼ التّعّلم، التمّتع باؼبناظر الطبيعية والنباتات الربية فها بأهنا " السفر إىل اؼبناطق غَتحيث يعر  .1
وتظهر السياحة البيئية من .1االستمتاع بالتظاىرات الثقافية )القديبة واغبديثة( اؼبوجودة يف ىذه اؼبناطق"فضال عن 

يليّب حاجة  ورغبة السائح يف اغبصوؿ على اشباع  خالؿ ىذا التعريف بأهنا سفر مسؤوؿ إىل اؼبناطق الطبيعية، 
 ليدية.ومنفرد ال ربقّقو لو السياحة التقفبّيز 

نوع من عرّفا السيّاحة البيئية بأهنا:"  1989 سنة Laarman & Durstبأّف  David Fennellويشَت  .2
اػبصائص الطبيعية ؽبذه الوجهة،  ؽبم فيها مصاحل ربققها فّياح إىل وجهة يكو سسياحة الطبيعة الذي ىبطط ؽبا ال

، من خالؿ ىذا التعريف نستوحي أف 2حيث هبمع ؽبم ىذا النوع من السفر: فرصة التّعّلم، الًتفيو وغالبا اؼبغامرة"
  متع باؼبناظر الطبيعية. السياحة البيئية ىي من ضمن سياحة الطبيعة اليت يطلبها السياح عادة هبدؼ التّ 

                                                                 
1 Constanza Parra, op cit, p 139. 

2 David A.Fennell, ecotourism "an introduction", 2nd edition, Taylor & Francis e-Library,2005, p 19. 
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 خاصية الطلب السياحي البيئي واؼبتمثلة يف: كن أف نستحرج العناصر اليت ربّددكما يب 
 ىي عبارة عن سفر إىل مناطق وؿبميات طبيعية؛ 
  ّافع الرئيسي من ىذا السفر ىو إشباع حاجات معرفية "التعّلم" وعاطفية "التمّتع باؼبناظر"؛الد 
 ناطق اغبضرية.الرغبة يف االبتعاد عن التوّتر واالسًتخاء يف مناطق طبيعية برّيةّ بعيدا عن اؼب 

 التعريف المرتكز على حماية الموارد:  ،ثانيا
ة السياحية من خالؿ األنشط اليت تركز على ضباية اؼبوارد الطبيعية أساسامن ىذا اؼبنظور يتم ذكر بعض التعاريف 

 البيئية.
بأهّنا: " شكل من أشكاؿ  2002سنة  ئيةيالقّمة العالمية للسياحة الب تعريف السياحة البيئية خالؿمت  .1

يف عملّيات  احمللّية شرؾ اجملتمعاترث الطبيعي والثقايف، وتم السياحة اؼبستدامة، تساىم بشكل فّعاؿ يف ضباية اإل
، نالحط أف التعريف رّكز على أف السياحة البيئية تساىم 1م يف ربقيق رفاىيتم" خطيط واالستغالؿ وتساىالتّ 

 بشكل كبَت يف ضباية االرث الطبيعي والثقايف واغبفاظ على اؼبوارد.
 Union Internationale de Conservation de la  (UICN) االتحاد الدولي لحماية الطبيعةتعريف  .2

Nature  لتمّتع سفر مسؤوؿ بيئيا إىل اؼبناطق الطبيعية غَت اؼبختلة نسبيا ل عّرؼ"السياحة البيئية بأهّنا 1996سنة
ضباية البيئة وؽبا أثر سليب ضعيف عليها، كما تتضمن  ؼبناطق، تمعّززانب الثقافية ؽبذه ابالطبيعة واالستمتاع باعبو 

ة البيئية تساىم ىذا التعريف يرّكز على أف السياح أف ، أيضا نالحظ2اؼبشاركة الفعالة واؼبرحبة للمجتمعات احمللّية"
 ة.لألثر السليب الضعيف للنشاطات السياحة البيئية  على األنظمة البيئية والسوسيوثقافي ،يف ضباية اؼبوارد

 ئية من خالؿ التعاريف اؼبرتكزة على اؼبوارد:يويبكن استخراج ىدفُت أساسُت للسياحة الب
 هبب ضباية البيئة وعدـ تشويهها واؼبساس خبصوصياهتا؛ 
 .ينبغي توليد أرباح اقتصادية تسمح للجماعات احمللية حبماية اؼبوارد 

 محلّيين":ثالثا، التعريف المرتكز على المجتمعات المضيفة " السكان ال
كاف شراؾ السّ البيئية على إ ىو األكثر مشولية والذي يبُت بشكل واضح تركيز السياحة Ziferيمعد تعريف 

 نمية السياحية البيئية واآلثار اإلهبابية للسياحة البيئية على ىذه الفئة من اجملتمع.التّ  عمليات يف احملليُت

                                                                 
1 Laurent Denais, op cit, pp 24-25.  

2 Rachid Maaninou, Stratégie marketing de l’écotourisme au maroc, mémoire présenté pourl’obtention du 

diplôme du sycle superieur de gestion, RABAT, Novembre 2007, p 71. 
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مستوحى بالّدرجة األوىل  ،: " شكل من أشكاؿ السياحةئية على أهّنايالسياحة الب 1989سنة  Ziferعرّفت 
من التاريا الطبيعي للمنطقة دبا يف ذلك ثقافات السّكاف األصلّيُت ؽبذه اؼبناطق، حيث أف السائح البيئي يزور 
ىذه اؼبناطق غَت اؼبطّورة نسبيا بروح من الرغبة يف اؼبشاركة والتقدير والتحّسس اإلهبايب ذباه ىذه اؼبناطق 

لثقافات، إذ يقـو دبمارسة نشاطات عقالنية وغَت استهالكية للحياة الربّية واؼبوارد الطبيعّية ويساىم يف احملافظة وا
على ىذه اؼبناطق ماّديا أو من خالؿ تقدًن يد العوف يف األعماؿ اليت تنجز يف ىذه اؼبناطق، هبدؼ ضبايتها 

ياحة البيئّية من قبل البلد أو اؼبنطقة احمللّّيُت، كما يتم إدارة أنشطة السّ ّسّكاف االقتصادي للواغبفاظ على الرّفاه 
صيانة اؼبواقع من خالؿ إشراؾ الّسّكاف احمللّيُت، تسويقها بشكل مناسب، تدعيمها بقوانُت اؼبضيفة واليت تلتـز ب

فضال عن التنمية  ،ي اؼبنطقةضياحة البيئية لتمويل أراوتشريعات مضبوطة واستخداـ عائدات مشروع السّ 
من خالؿ ىذا التعريف ىو  Ziferواالسهاـ الرئيسي لػػ  .1االجتماعية اليت تنجم عن ىذا النوع من السياحة "

ية احمللّّية يف ىذا لّية يف إدارة اؼبورد الطبيعي كعامل ضروري للتنمية االقتصادتبارىا أّف مشاركة اعبماعات احملاع
ئية ىي هبدؼ االستجابة إىل حاجات السيّاح وضباية الطبيعة كما اجملتمعات رب بأف السياحة البياجملاؿ، وتعت

وربّسن الظروؼ اؼبعيشية  من خالؿ إقامة مشاريع سياحّية بيئية ربّد من اآلثار السلبية على البيئية ،اؼبضيفة
 للسّكاف احمللّيُت ليتمّكن الّسائح من الّتمّتع بتجربة سياحية متميزة.

يف الّسياحة اليبئية نظرا لتعّدد وتنوع أفكار وإسقاطات الباحثُت يف ىذا اجملاؿ سيتم من ونظرا لتعّدد تعار 
 خالؿ اعبدوؿ التايل تقدًن ؾبموعة ـبتارة وـبتصرة من التّعاريف حسب تسلسلها الزّمٍت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1 David A.Fennell, ecotourism " an introduction", op cit, p 22. 
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 (: تعاريف مختارة للّسياحة البيئّية01الجدول رقم )
 التعريف صاحب التعريف السنة
1987 Ceballos 

Lascurain 
السفر إىل اؼبناطق غرب اؼبلوثة نسبيا هبدؼ الّتعّلم، التمّتع "  1983نفس التعريف الموضوع سنة 

باؼبنػاظر الطبيعيػػة والنباتػات الربيػػة فضػال عػػن االسػتمتاع بالتظػػاىرات الثقافيػة )القديبػػة واغبديثػػة( 
 اؼبوجودة يف ىذه اؼبناطق"

1989 Zifer  شكل من أشكاؿ السياحة مستوحى بالّدرجة األوىل من التاريا الطبيعي للمنطقػة دبػا يف ذلػك "
 " السّكاف األصلّيُت ؽبذه اؼبناطقثقافات 

 

 

1991 

International 

Ecotourism 

Society (TIES) 

 للمجتمعات احملّليةوالذي يساىم يف ضباية البيئة وربقيق الرفاه السفر اؼبسؤوؿ يف اؼبناطق الّطبيعية 

1996 Wallace & 

Pierce 
السفر إىل اؼبناطق غَت اؼبختّلة طبيعيػا بشػكل نسػيب للػّتعّلم، للًّتفيػو أو اؼبسػاعدة الّتطّوعّيػة، وىػي 
ـ  السفر الذي يمعٌت حبيوانات، نباتات، جيولوجيا اؼبنطقة واألنظمة البيّئية فيها فضال عن االىتما

  .يقيموف بالقرب من ىذه اؼبناطق وحاجاهتم وعالقاهتم هبذه األرضبثقافات األفراد الذين 
1998 David Fennell  ىي شكل من أشكاؿ الّسياحة اؼبستدامة القائمة على اؼبوارد الطبيعية )الطبيعة( حيث ترّكز أساسا

علػػى التجريػػة والػػّتعّلم يف ومػػن الطبيعػػػة، والػػيت يػػتّم إدارهتػػا أخالقيػػا حػػػىّت تكػػوف أقػػّل تػػأثَتا، غػػػَت 
 مستهِلكة وموّجهة ؿبلّيا ) من حيث الّرقابة، األرباح واؼبيزانيات(  

2008 Honey  السػياحة البئيػػة تمعتػػرب كحػػل نػػاجح للموافقػػة بػُت التنميػػة االقتصػػادية وضبايػػة البيئػػة وضػػماف رفػػاه
 اجملتمعات اؼبضيفة ) احملّلية(

2009 Jamel  & 

Stronza 
ىي ظاىرة معّقدة تعتمد على نوعية الطبيعة للمناطق اليت سبمارس فيها األنشطة الّسياحّية البئّيػة، 

 بتطور صناعة الّسياحة يف ـبتلف مستوياهتا وتتأثّر بشكل خاص
 باالعتماد على: من إعداد الباحثةالمصدر:    

 David A.Fennell, ecotourism " an introduction" ,2nd edition, Taylor & Francis e-Library,2005. 
 Laurent Denais,écotourisme un outil de gestion des écosystèmes , essai présenté au département de biologie 

en vue de l’obtention du grade de maître en écologie internationale, université de Sherbrooke, Canada, Juin  

2007. 
 Bruno Sarrasin, Jonathan Tardif, ecotourisme et ressources naturelles à la dominique : la cogestion comme 

pratique novatrice, publié sur "Teoros" revue de recherche en tourisme, 19-10-2012, p2. 
 

إالّ  ،تطور ىذه التعاريف وتعاقبها الزمٍتنالحظ أنو رغم ( 01من خالؿ التعريفات اؼبلخصة يف اعبدوؿ رقم )
أهنا كانت ربمل تقريبا نفس اؼببادئ وترمي إىل أىداؼ ؿبّددة متقاربة إف مل نقل متماثلة، وهبذا يبكن اعتبار 

قدًن راج بشكل كبَت يف السنوات األخَتة إاّل أنو وبمل نفس اؼببادئ  -السياحية البيئّية بأهنا مفهـو حديث
 عند بروزه كنمط سياحي بديل ألوؿ مرّة.اؼبوضوعة 

تعاريف الّسياحة نّوه إىل أف معظم  Oramsأف  Adele Ladkin  و Dimitrios Diamantisوضح وي
البيئية ؿبصورة بُت اؼبوقف االهبايب والسليب ذباه اؼبسؤولية العالية كبو البيئة، وقد اقًتح بأف الوضعية اؼبرغوبة ىي 
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، إذ يؤكّد ىذا القطب على أعلى درجة من اؼبسؤولية البيئية االنتقاؿ من اؼبوقف الّسليب كبو القطب الذي يبثل
تنمية الّسياحة البيئية  وقف السليب علىضرورة ضباية البيئة واالىتماـ القوي للّسياح ذباه البيئة، يف حُت يرّكز اؼب

ع حاجات السيّاح فقط مع التقليل من اآلثار السلبّية اليت تتعّرض ؽبا البيئة وال تويل اىتماـ كبَت حملاولة اشبا 
 :كل اؼبوايل، وىذا مل يبثلو الشّ 1البيئيّوف

 Continuum of ecotourism paradigmsالّسياحة البيئية نماذج (: سّلم 03الشكل رقم )

 
Source  : developed by Orams cited on : Dimitrios Diamantis & Adele ladkin, op cit, p38.  

يساىم يف ضباية  بيايجابُت موقفُت أحدىا  رمفهوـ الّسياحة البيئية ينحصويتضح لنا من خالؿ الشكل أف 
ما بالغنا يف ىذه اغبماية واذبهنا إىل أعلى درجات اؼبسؤولية ذباه البيئة كّلما صعب كلّ و  ،على البيئة اؼبوارد ووبافظ

بغية القياـ بنشاطات سياحية  ،عليهاؿباولة احداث بعض التغيَتات الطفيفة تعّذر علينا علينا الولوج إىل الطبيعة و 
يسعى فقط إىل ؿباولة تقليل األضرار اليت تتعّرض ؽبا البيئة، وكّلما  سلبي، واآلخر حىت ولو كانت مسؤولة بيئيا

السلبية واذبهنا إىل درجات منخفضة من اؼبسؤولية البيئية كّلما سبّكنا من الولوج إىل الطبيعة وفبارسة  غنا يف ىذهبال
 شطة الّسياحية حىت وإف مل تكن مسؤولة بيئيّا.كل األن
  ة:عريف االجرائي للسياحة البيئيّ ـرابعا، التّ 

ي للسياحة، ينضوي ضمن أشكاؿ السياحة من السوؽ الكلّ  "niche"ياحة البيئية ىي جزء سوقي صغَت السّ 
العادات الثقافية للمجتمعات  البديلة، تسعى إىل ضباية اؼبوارد الطبيعية واغبفاظ على األنظمة البيئية واحًتاـ

اؼبضيفة، كما ترمي إىل البحث عن كافة الّسبل اليت تسعى إىل ربقيق الرفاه االقتصادي ؽبذه اؼبناطق اؼبعزولة 
وع من السياحة عملت اعبماعات احمللية وصبيع أصحاب اؼبصلحة يف قطاع واؼبهمشة نوعا ما، وبظهور ىذا النّ 

                                                                 
1 Dimitrios Diamantis & Adele ladkin, the links between sustainabale tourism and ecotourism " a defintion 

and a operational perspective", article published in the journal of tourism studies Vol.10, No. 2, December 

1999, p38. 
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أكثر هبذه اؼبناطق لتحقيق التنمية بكافة ؾباالهتا االقتصادية، االجتماعية والثقافية من السياحة البيئية إىل االىتماـ 
ىا الّسياحية من خالؿ إشراؾ السّكاف مقاصدلتسويق  مستدامةبيئية وؿباولة الوصوؿ إىل تنمية سياحية  ؛جهة

لتحقيق أرباح تساىم يف تطوير ىذه اؼبناطق وضباية االرث الطبيعي من جهة أخرى  ،احملليُت يف سَتورة التنمية
     والثقايف واغبضاري ؽبا. 

 ةياحة البيئيّ مبادئ السّ  المطلب الثالث:
، ىذه اؼببادئ من خالؿ ؾبموعة التعاريف السابقة نالحظ أّف السياحة البيئية ترتكز على ؾبموعة من اؼببادئ

ط البديل من السياحة إىل وىي سبثل ؾبموعة اإلهبابيات اليت يسعى ىذا النم ىي أساس النشاط السياحي البيئي
لكن مع ضرورة ضماف استدامة ىذه اؼبناطق واؼبوارد اؼبتوفرة و ربقيقها، فهي سياحة تقوـ على زيارة اؼبناطق الطبيعية 

اؼبتعاملُت يف ؾباؿ الّسياحة  زرع ثقافة بيئية لدى كلّ إدارة وزبطيط سليم ؽبذا النوع من الّسياحة، و فيها من خالؿ 
 وفيما يلي سيتم عرض ؾبموعة ىذه اؼببادئ:البيئية، 

 على الطبيعة القائمة ة السياحة البيئيّ  أوال، مبدأ
دبيات اؼبتخصصة يف السياحة األة على الطبيعة ىو أىم ما مت طرحو يف ـبتلف مبدأ ارتكاز السياحة البيئيّ 

، وتنبع أنبية ىذا صبيع التعاريف اػباصة هبذا النمط من السياحة بتتابعها وتطورىا عرب الزمن تّيز سبقد فالبيئية، 
وإذا  1ياحة يف اؼبناطق الطبيعة اؽبادئة.ياح البيئيوف الذين يفضلوف السأىم عنصر جذب سياحي للسّ العنصر كونو 

شكل من أشكاؿ سياحة  ا تركز على أهناأهنقبد  ،ما تتبعنا ـبتلف التعاريف اليت فسرت مفهوـ السياحة البيئية
لطبيعة أو الس ىذه  ،لى الطبيعة وبُت السياحة البيئيةاحة اؼبرتكزة عيالطبيعة لكن هبب التمييز بُت سياحة ا

   2االختالفات سيتم استخراجها من خالؿ التعاريف التالية لسياحة الطبيعة والسياحة الطبيعية اؼبستدامة:
   السياحة اؼبرتكزة على زيارة اؼبوارد الطبيعية، وىي على عكس السياحة البيئية فإنو ال سياحة الطبيعة ىي

 يدخل يف مبادئها مفهـو ضباية البيئة واستدامتها.
   السياحة الطبيعية اؼبستدامة: وىي تقًتب إىل السياحة البيئية أكثر منها إىل سياحة الطبيعة، إاّل أّف ىذا النوع

تضم فبارسات أقّل تلوثا وتتطّلب جانبا   ، ىيلضرورة العالقة اؼبباشرة بُت السائح والطبيعةمن السياحة ال يأخذ با
 كبَتا من ميكنة النشاطات وبالتايل فهي زبلق مسافة بُت السائح واؼبوارد الطبيعة.

 
 

                                                                 
1 Constanza Parra, op cit, p 142. 

2 Laurent Denais,  op cit, p 25. 
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 (: موضع الّسياحة البيئية من سياحة الطبيعة04) الشكل رقم

 
 من إعداد الباحثة باالعتماد على تعريف سياحة الطبيعة لػػ: المصدر: 

 Laurent Denais,écotourisme un outil de gestion des écosystèmes , essai présenté au département 
de biologie en vue de l’obtention du grade de maître en écologie internationale, université de 

Sherbrooke, Canada, Juin 2007. 
ودبا أف السياحة البيئية تركز بدرجة أوىل على الطبيعة، فإف زيادة عدد السيّاح قد يسبب تدىور ىذه اؼبناطق 
واختالؿ أنظمتها البيئية، اليت بدورىا ستؤدي إىل فقداف عناصر اعبذب السياحي الرئيسية، إذف هبب التعامل مع 

ؽبذا النوع من تسيَت عقالين ومناسب تكريس مع ضرورة  ،ئية بوعي ومسؤوليةىذا اؼببدأ من مبادئ السياحة البي
ويف ىذا اإلطار ذبدر اإلشارة إىل أنو يف السياحة القائمة على الطبيعة زبتلف دوافع السّياح يف القياـ  ،1السياحة

بزيارة اؼبناطق الطبيعّية وذلك حسب نوع ىذا السائح البيئي، فقد ميز اؼبنظروف يف ىذا اجملاؿ بُت السائح البيئي 
حسب درجة تفانيو وربملو لبعض اؼبشاؽ وذلك hard "2" "قوي"ال صعبو ال "soft"البسيط " الضعيف" 

Fennell Davidويشَت  واؼبخاطر اليت قد تواجهو أثناء قيامو ببعض اؼبغامرات.  Durstو Laarmanإىل أف   
اليت تقـو عل مدى القوة " للسياحة البيئية و soft" والبسيطة "hardقد يكونا أوؿ من اىتم باألبعاد الصعبة "

وأيضا مدى االىتماـ بالتاريا الطبيعي للمنطقة،  ،اؼبمكن أف ربملها التجربة الّسياحيةوالصعوبة اليت من البدنية 
ل اؼبشاؽ عن غَتىم لتحقيق  يكونوف أكثر استعدادا لتحمّ ُتويشَت ىذين الباحثُت أف بعض الّسياح البيئيّ 

 . هلة للّسياحة البيئّيةالسّ عبة و صّ والشكل اؼبوايل يوضح األبعاد ال  اشباعهم ورضاىم عن ىذه التجربة الّسياحية،
 
 
 
 

                                                                 
1 Commission de coopération environnementale , La promotion de l’écotourisme dans les aires naturelles de 

l’Amérique du Nord : Les étapes franchies , Note du Secrétariat de la Commission de coopération 

environnementale, montréal, Mai 2001, p iii.  

2 Constanza Parra, op cit, p  143. 
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 ةياحة البيئيّ هلة للسّ عبة والسّ (: األبعاد الصّ 05الشكل رقم )

 
Source: Fennell David, ecotourism "an introduction", op cit, p20.  . 

د االىتماـ باكتشاؼ الطّ  النشاط بيعة، كّلما كانت القوة البدنية اؼببذولة يف من الشكل نالحظ أنّو كّلما زا
يف  الّسياحي أكرب من قبل الّسائح البيئي غبصولو على أكرب اشباع فبكن وكّلما زادت صعوبة التجربة الّسياحّية،

 بذولة من قبل السائح بسيطة وسهلة.االىتماـ يف استكشاؼ الطبيعة كّلما كانت القوة البدنية اؼب حُت كّلما قلّ 
  ثانيا، التّعّلم البيئي والثقافي

سياحة الطبيعة، يزىا عن باقي األنواع األخرى من أىم مبدأ تقـو عليو الّسياحة البيئية ىو التعّلم الذي يبثاين     
ن كّ ما يبم  ،حيث يتم تكوين مرشدين سياحيُت يقوموف بًتصبة وشرح كل ما ىبص التاريا الطبيعي والثقايف للمنطقة

واؽبدؼ من ضرورة تعّلم السائح خالؿ نشاطات  ،1من التمتع بالرحلة واحتماؿ زيادة رضا السائح بدرجة أكرب
السياحة البيئية ىو زيادة وعيو وربفيزه لينتهج سلوكات مسؤولة ذباه اؼبوارد اؼبوجودة يف ىذه اؼبناطق ووبرص على 

  و دور فعاؿ يف ؾبتمعو وبيئتو.ضبايتها ويكوف ل
العمل على إعداد برامج تساىم يف تعليم السيّاح  ،على اؼبتعاملُت يف قطاع الّسياحة البيئّية ،ولتطبيق ىذا اؼببدأ

يشمل اؼبناطق احملمية و والّسّكاف احملليُت بوظيفة اإلطار الطبيعي البيئي والثقايف، ويوجد نوعُت من التعليم البيئي 
 2:وغَت احملمية

  ن بتعمق، ويتضمن اؼبوجود يف اؼبنطقة عن طريق اؼبالحظة البسيطة ولك وتعليم الّسياح عن التنوع اعبيٍتتثقيف
 ىذا شكل من أشكاؿ اػبربة التعليمية يف اؼبوقع؛

                                                                 
1 Constanza Parra, op cit, p  145. 

2 Dimitrios Diamantis, The concept of ecotourism : evolution and trends , article published in the magazine 

of”Current issues in tourism”, VOL 02, NO 2&3, Les Roches Management School, Tourism Research Centre, 

Switzerland,1999, p113. 
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  ّالوظائف البيئية نتيجة قليص من اؼبشاكل اليت تنشأ يف تثقيف وتعليم الّسّياح عن التّنوع البيئي وعن كيفية الت
معلومات عامة عن تتضمن االستغالؿ غَت اؼبسؤوؿ ؽبا، ويبكن النظر إىل ىذا النوع من اػبربة التّعليمّية على أهنا 

 التنوع البيئي كما ىي عبارة عن قواعد تضبط سلوؾ السيّاح يف نفس الوقت.
" أساس ىذا النشاط interpretationيف كال النوعُت من اػبربات التعليمية والتثقيفية تمعد عملية التفسَت "

 .ّية للسائحخاصة وأهنا تعمل على تقدًن معلومات واقعية وعن طريق التجربة واؼبالحظة الشخص
ودبا أف السائح ىو اؼبعٍت األوؿ هبذا اؼببدأ ذبدر اإلشارة إىل أنو يف ؾباؿ السياحة البيئية هبب أف يتميز السيّاح بنوع 

 .م عن غَتىم من السيّاح التقليديُتمن الوعي البيئي وبعض اػبصائص اليت سبّيزى
 يئيةبثالثا، اإلدارة المستديمة للّسياحة ال

اإلستدامة من بُت أىم مبادئ فبارسة وإدارة الّسياحة البيئية، حيث تسعى االستدامة يف ىذا النوع من تعترب 
ستدامة ؼبـو التنمية امفهسياحة التقليدية، وبالرجوع إىل السياحة إىل ترقية مبط سياحي وبّد من اآلثار السلبية لل

اطق ئية لتحقيقو يف اؼبنية الب، وىذا ما تسعى السياحياسيةوالسّ  اعيةفهي تمعٌت باألبعاد البيئية واالقتصادية واالجتم
اصر البيئية والثقافية كمبدأ توجيهي رئيسي نتمستخدـ العيد على أف كالتأ متويف ىذا  .1ة البيئيةيّ السياح واؼبقاصد

تطوير ىذا حيث تركز ىذه األخَتة على ضرورة ، يف إدارة النشاط البشري من خالؿ فبارسات الّسياحة البيئية
ما يدعو إىل ضرورة تعديل النشاط السيّاحي مع ما  ،القطاع مع ما يسمى بػ" التخطيط اؼبرتكز على الطبيعة"

يتوافق وحاجات الطبيعة وليس مع ما يتوافق وحاجات السائح التقليدي، ومن ومجهة نظر اقتصادية هبب أف 
وعادة ما يتم تسليط الضوء على مبدأين اثنُت  .2ّجو الّسياحة البيئية وليس الطلبيكوف العرض ىو من يو 

لالستدامة يف ؾباؿ الّسياحة البيئية وىي أّف ىذه األخَتة هبب أف تدعم االقتصادات احمللية للمناطق اؼبضيفة 
أف االسًتاتيجية الوطنية للسياحة البيئية  Balmeyفمثال يشَت ) ،وتضمن احملافظة على اؼبوارد ودعم ىذا االقتصاد

البيئة الطبيعية دبا فيها اؼبكونات الثقافية وأف االستدامة البيئية فيها تنطوي على ضرورة ربقيق  ًتاليا تركز علىيف اس
وىذا يعٍت أف اجملتمعات  كما تضمن احملافظة على اؼبوارد للمدى البعيد(.  ،عوائد مناسبة تموجو للمجتمعات احمللّّية

كما ؽبا اغبق يف اؼبشاركة يف صنع القرارات أو على األقل ال   ،البيئي احمللية هبب أف تستفيد من النشاط الّسياحي
بمعدين رئيسيُت األوؿ ىو العدالة االجتماعية ما بُت على  ظهر أف الّسياحة البيئية تقـويم ما وىذا  يتم هتميشها،

و افًتاض أف اجملتمعات ىاالجتماعي؛ والثاين  هاجانبربديدا يف األجياؿ وىو ما تدعو لو مبادئ التنمية اؼبستدامة 
ودعم  .فيد منهاتاحمللية ىي األكثر احتماال يف القدرة على ضباية وصيانة اؼبوارد الّسياحية إذا ما كانت ستس

                                                                 
1Constanza Parra, op cit , p 146. 

2 Dimitrios Diamantis, op cit, p104. 
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عّدة أشكاؿ: عائدات النقد األجنيب، التشغيل، تطوير البٌت التحتية،  ذاؼبوارد قد يأخ االقتصادات احمللية وضباية
    1ضماف اغبصوؿ على تنويع يف ؾباؿ النشاطات االقتصادية.توازف اقتصادي بعيد اؼبدى و 

 رابعا، مبادئ أخرى
واليت ػبّصتها   باإلضافة إىل اؼببادئ الثالثة يبكن إضافة ؾبموعة من اؼببادئ اليت تقـو عليها الّسياحة البيئية

( مبدأ بعد تتبعها وحوصلتها الجتماعات أصحاب اؼبصلحة 14اعبمعية العاؼبية للسياحة البيئّية يف أربعة عشرة )
 2:ولعدـ تكرار مبادئ سابقة نوجزىا فيمايلي ،1991يف الّسياحة البيئّية منذ عاـ 

 اغبد من اآلثار البيئية والثقافية السلبية اليت قد تؤثر على اؼبقصد الّسياحي؛ -
 ناطق الطبيعّية واحملمّية؛توظيف العوائد اؼبتأتّية من الّسياحة يف ضباية وتسيَت اؼب -
التأكيد على ضرورة تقسيم اؼبناطق الطبيعية اليت قد تصبح عبارة عن مقصد سياحي بيئي وبالتايل ضرورة  -

 تصميم خطط إلدارة تلك اؼبناطق والّسياح الوافدين إليها؛
البعيد لتقييم وتقليص التأكيد على إقباز دراسات بيئية واجتماعية باإلضافة إىل إعداد ـبططات رقابية للمدى  -

 اآلثار السلبية؛
ك الذين لّية واجملتمع اؼبضيف خصوصا أولئالسعي إىل تعظيم الفوائد االقتصادية للبلد اؼبضيف، الصناعة احمل -

 يقطنوف داخل أو قرب اؼبناطق واحملميات الطّبيعّية؛
تغَتات االجتماعية والبيئّية اليت مت للضماف عدـ تأثَت التطوير الّسياحي يف اؼبناطق اؼبضيفة على اغبد اؼبقبوؿ  -

 ربديدىا من قبل الباحثُت اؼبختصُت وسكاف تلك اؼبناطق؛
 األحفوريةواغبد من استغالؿ الطاقة  بشكل متناسب مع الطبيعةترقية واستعماؿ ىياكل وبٌت ربتية مطّورة  -

énergie fossiles ( أو الفحم اغبجري الغاز الطبيعي، البًتوؿالوقود اؼبستخرج من فحم)  النباتات وضباية
 .احمللّية واغبياة الربّيّة

 
 
 
 

                                                                 
1 R.K Blamey, principles of ecotourism, art icle published in “ the encyclopedia of ecotourism”, edited by 

David.B Weaver, CABI publishing, London, 2001, pp 12-13. 

2 Megan Epler Wood, Ecotourism: principles, practices and policies for sustainability , United Nat ions 

Publication, First edition, 2002, p 14.  
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 الّسياحة البيئيّة  معاييرو أنواع المبحث الثاني: 
ىناؾ العديد من األنواع اليت تنطوي ضمن الّسياحة البيئّية واليت يشًتط فيها أف ربًـت اؼببادئ اؼبذكورة سابقا، 
وأف تتّم وفقا ؼبعايَت تنّظم ىذا الّنشاط السّياحي البديل وتوّجو ـبتلف االستثمارات واؼبشاريع يف اجملاؿ، وىو ما 

   سيتّم الّتطرّؽ لو من خالؿ ىذا اؼببحث. 
 المطلب األّول: أنواع الّسياحة البيئيّة

إىل ـبتلف اؼببادئ اليت  ا الفصل، والّتطرّؽبعد التّعّرض إىل تعريف الّسياحة البيئّية يف اؼبطلب األّوؿ من ىذ    
ياحة، سنحاوؿ التّعّرؼ على أنواع الّسياحة البيئّية واليت مّت اإلشارة إليها يقـو عليها ىذا الّنمط البديل من السّ 

(، إاّل أنّو ذبدر اإلشارة إىل أّف بعض ىذه األنواع موجود 01كل رقم )بشكل من عدـ التّفصيل من خالؿ الشّ 
 حىت قبل ظهور الّسياحة البيئّية. زمن بعيدمنذ 
 le labelأّف العديد من الشركات والوكاالت الّسياحّية قامت بتبٍّت "عالمة الّسياحة البيئّية " " Oramsيرى     

écotourisme"  منها يستخدـ العالمة  ات كّل حسب مصلحتو اػباّصة، فكثَتوأعطوىا العديد من التفسَت
 صارمة يف ىذا اجملاؿ من حيث حقوؽ ُتدوف أف يعرّب ذلك عن نشاطاتو فعال، ويرجع ىذا إىل عدـ وجود قوان

رورة إىل ؿباولة ظر يف ىذه اؼبسائل وأملت الضّ وؽبذا مّت إعادة النّ ، 1استخداـ وسبّلك عالمات الّسياحة البيئّية
 ا ؼبعايَت معيّنة تسَت يف إطارىا ىذه األنشطة.تصنيف أنواع الّسياحة البيئّية وفق

وكما ذكرنا فإّف أنواع الّسياحة البيئّية )واليت سيتم تناوؽبا يف مايلي( كانت معروفة منذ القدـ، فمثال رحالت     
حظيت باىتماـ اؼبستكشفُت  ،السفاري إىل بعض اؼبقاصد مثل افريقيا ؼبشاىدة اغبياة الربية والّتمّتع دبناظرىا

، وكّلها كانت عبارة عن سياحة ترتكز على الطبيعة إالّ أنّو لوحظ بعد ذلك 1800واؼبغامرين من أوروبا الغربية منذ 
  .2أّف ؽبا آثار سلبية على الطبيعة ألهنا ال ربًـت بعض القيم واؼببادئ األخالقية

أنواع ألنشطة سياحية راجت  البيئّية ما ىي إاّل  ن مفهـو الّسياحةضمهبذا يبكن القوؿ بأّف األنواع اليت تندرج     
يت تقـو عليها ولكن أضيفت ؽبا مبادئ اغبفاظ على الطبيعة واالستدامة وباقي اؼببادئ األخرى ال ،منذ القدـ

درجة معيار معيار الشمولية واعبزئية،  أربع معايَت ىي:أنواع الّسياحة وفق البيئّية، وفيمايلي سيتم تقسيم  الّسياحة
ن سّبت اإلشارة إليهما يف اؼببحث السابق ضمن عنصر مبادئ ذياللّ  hardو   soft)القوة البدنية اؼببذولة 

  .معيار درجة تأثَتىا على البيئة الطبيعّية ومعيار نوع الّنشاط اؼبمارس، (الّسياحة البيئّية

                                                                 
1 M.B Orams, types of ecotourism, article published in “ the encyclopedia of ecotourism”,edited by David.B 

Weaver, CABI publishing, London, 2001, p27. 
2Ibid,  p24. 
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  ة البيئيّة وفق معيار الجزئيّة والّشموليّة: أواّل، أنواع الّسياح
  1:أساسيُت للسياحة البيئّية نبا فإف ىنالك نوعُت  David Weaverحسب 

اليت تمعٌت باغبيوانات والنباتات الربّيّة وترّكز على  minimalist ecotourism: السياحة البيئية الجزئية .1
  ظ على االستدامة يف مواقع ؿبّددة؛والقيم بل اغبفا البيئة الطبيعّية، وال تطمح إىل تغيَت الّسلوكات

تقـو على منظور كّلي يدمج األنظمة البيئيّة  comprehensive ecotourism: الّسياحة البيئّية الشاملة .2
سّياحة البيئّية اعبزئية، حيث تسعى لوتذىبّ إىل ماىو أبعد من اويربطها بالتأثَتات السلبية اليت وبدثها االنساف 

 تغيَت اؼبواقف والّسلوؾ.إىل 
يفضلوف الوصوؿ إؿ أىداؼ  managers of destinationsوينّوه إىل أّف مسَّتي اؼبقاصد الّسياحية 

وتنشيط السوؽ الّسياحية  تعزيز االوعي البيئيباالستدامة البيئية والسوسيوثقافية من خالؿ اعتماد اؼبنهج الشامل 
يف تلك اؼبنطقة، إذ أّف الّسياحة البيئّية الشاملة تقضي إىل تطوير اؼبنتجات اليت ستستفيد من الّتربّعات واليت يسعى 

نة اؼبوقع، صبع الفضالت، دعم البحوث والرّقابة غَت األفراد من خالؽبا إىل االلبراط يف النشاط الّتطّوعي كصيا
تدعم ال الّسياحة البيئّية اعبزئية قد أّف يف حُت  ؤالء األفراد اؼبهتّمُت هبذا النّوع من الّسياحة.الرظبية من قبل ى

االستدامة دبحاورىا وأبعدادىا الثالث بقدر ما هتتم بالبيئة اؼبخصصة ؽبذا النشاط حىت أنّو بالنسبة للحيوانات 
وع من الّسياحة يف دّر األمواؿ اؼبتاتّية من زيارة ويساىم ىذا النّ  ماكن قد تتأثر سلبااؼبوجودة يف مثل ىذه األ

 .2الّسيّاح ؽبذه اؼبناطق
 حة البيئيّة الجزئيّة والّشاملةا(: السيّ 02رقم) جدولال

 الّسياحة البيئّية الجزئية الّسياحة البّيئة الّشاملة المتغّير
 جزئّية ) مرتكزة على الّطبيعة فقط(  مقاربة كّلية )مرتكزة على الطبيعة، ثقافية( مناطق الجذب

 
 الّتعّلم 

 فهم عميق؛ -
 تسعى إىل تغيَت اؼبواقف والّسلوكات. -

 فهم سطحي؛ -
 ال تسعى إىل تغيَت اؼبواقف والّسلوكات. -

 
 االستدامة

 شاملة؛ -
 بيئّية وسوسيوثقافية. -

 يف مواقع وعناصر ؿبّددة؛ -
 بيئّية فقط. -

 الّسّياح رضامستوى عايل من  استدامة مالّية األىداف المصاحبة لها 
Source: David B. Weaver, comprehensive and minimalist dimensions of ecotourism,    article 
published on "Annals of Tourism Research, Vol 32, No.2, published by Elsevier Ltd, Great Bretain, 
2005, p 444. 

 
                                                                 
1 David B. Weaver, comprehensive and minimalist dimensions of ecotourism, op cit, p 444.  

2 Ibid, pp 445-446.  
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 ثانيا، أنواع الّسياحة البيئيّة وفق معيار درجة القّوة ودرجة االىتمام 
ودرجة االىتماـ باؼبوارد الطبيعية والثقافية يبكن أف نكوف أماـ باستعماؿ معيار درجة القّوة البدنّية اؼببذولة 

 hardوالّسياحة البيئية الّصعبة   soft ecotourismىي الّسياحة البيئّية الّسهلة  ،نوعُت من السيّاحة البيئّية

ecotourism  حيث يشَت ىذين اؼبصطلحُت إىل مستوى التفاين الذي يقّدمو الّسائح يف التجربة السياحّية من
 :1ىذين النّوعُت نذكروفيمايلي .حيث درجة القّوة أو الصرامة اؼببذولة ودرجة االىتماـ دبقومات اعبذب يف اؼبوقع

يف ىذا النوّع من الّسياحة البيئّية يكوف للسائح البيئي : hard ecotourism ّصعبةالّسياحة البيئية ال .1
مستوى كبَت من االىتماـ وغالبا ما يكوف لديو خربة يف ىذا اجملاؿ، باإلضافة إىل أنّو يبلك رغبة كبَتة يف 

ل راحة فبكنة االستكشاؼ ويكوف مستعد لتحمل بعض اؼبخاطر، وعادة ما يرغب يف عيش التجربة بأقل وسائ
، كما يبارس ىذه النشاطات يف إطار الرّحالت فهو يرجو من رحلتو االندماج مع خصائص تلك اؼبنطقة

 ؛اؼبتخصصة يف الّسياحة البيئّية من ىذا النّوع
: يكوف للسائح البيئي اىتماـ سطحي دبقّومات اعبذب soft ecotourismالّسياحة البيئيّة الّسهلة  .2

واعبهد البدين الكبَت، كما أنّو  ليس ممهّيأ لتمضية الرّحلة يف جّو تنقصو الراحة ويتمّيز باؼبشّقةالطبيعّية، كما أنّو 
 ف اؼبّدة اليت يقضيها الّسيّاح قصَتة.و يفّضل أف يستمتع بوقتو يف وجود سيّاح آخروف، وعادة ما تك

يتوضح من خاللو أنّو باإلضافة إىل  ىذين النّوعُت من الّسياحة البيئية من خالؿ الشكل التايل، إذوسيتم توضيح 
 السياحة السهلة والصعبة يوجد نوعُت أخرين ينبثقاف عنهما يف داخل اؼبصفوفة.

 (: الّسياحة البيئيّة الّسهلة والّصعبة06الشكل رقم )

 
Source: M.B Orams, types of ecotourism, op cit, p28. 

هد اؼببذوؿ من قبل السائح البيئي يبكن معيار درجة التفاين واعبيتّّب لنا أنو من خالؿ من خالؿ الّشكل أعاله 
 أف نكوف أماـ أربع حاالت:

كّلما كانت درجة القّوة البدنية اؼببذولة من قبل السائح ومستوى التحّدي كبَتين باإلضافة إىل مستوى عايل من  -
 بيئّية صعبة وفيها درجة كبَتة من التفاين؛االىتماـ دبقّومات اعبذب الطبيعّية، كّلما كاف الّسائح أماـ سياحة 

                                                                 
1 M.B Orams, types of ecotourism, op cit, p 28. 
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لة ومستوى الّتحّدي كبَتين باإلضافة إىل مستوى منخفض من االىتماـ و كّلما كانت درجة القّوة البدنّية اؼببذ -
ة والرّغبة يف االستكشاؼ، كّلما كاف الّسائح أماـ سياحة بيئّية صعبة فقط قد يتحّمل فيها  دبقّومات اعبذب الطّبيعّي

ولكن لعدـ رغبتو الكبَتة يف االستكشاؼ والّتطّلع لن  ،وقّلة وسائل الرّاحة اؼبتوفرّةؼبشاؽ من طوؿ للّسفر بعض ا
 يكوف ىنالك درجة كبَتة من التّفاين؛

ة  - كّلما كانت درجة االىتماـ دبقّومات اعبذب الطبيعّية صغَتة باإلضافة إىل درجة منخفضة من القّوة البدنّي
 لة، كّلما كاف الّسائح أماـ سياحة بيئّية سهلة وغَت ـبطط ؽبا بدرجة كبَتة؛اؼببذولة أثناء الرّح

درجة عالية من القّوة البدنية اؼببذولة ذب الطبيعّية باإلضافة إىل وأخَتا كّلما كانت درجة االىتماـ دبقّومات اعب -
باؼبناظر الطبيعّية والرّغبة يف أثناء الرّحلة نتيجة إلىى الرّغبة يف فبارسة بعض النشاطات األخرى عدا الّتمتع 

 االستكشاؼ، كّلما كاف الّسائح أماـ سياحة بيئّية سهلة فيها نوع من التّفاين.
 ثالثا، أنواع الّسياحة البيئيّة حسب معيار درجة تأثيرىا على البيئة الطبيعيّة:

والذي يعترب جزء ال يتجزَّأ من  ىذا التصنيف يأخذ يف عُت االعتبار اعبانب األخالقي اؼبرتبط بالّسياحة البيئّية
الّسياحة  :أي نقاش حوؿ ىذا الّنمط من الّسياحة، ووفقا ؽبذا اؼبعيار يبكن أف نرى ثالثة أنواع من الّسياحة البيئّية

 . البيئّية النشطة ) الفّعالة(، الّسياحة البيئّية غَت النشطة )غَت الفّعالة(
: وىي اليت تؤّكد على مبدأين أساسّيُت ونبا أّف الّسياحة active ecotourismالّسياحة البيئّية الفّعالة  .1

قيق تنطوي على إجراءات تسعى إىل ربوأهّنا هبب أف  –مبط حياة الّسّياح  /تنطوي على تغيَت سلوكاتالبيئّية 
اعبانب ، وتعمل على ضباية اؼبوارد الطبيعّية بشكل مباشر أو غَت مباشر: تدعم استدامة كّل من الرّفاه البيئي

، وبالتايل يبكن مالحظة أّف ىذا النّوع من الّسياحة البيئية يساىم يف 1االقتصادي والثقايف للمجتمعات اؼبضيفة
اغبفاظ على اؼبوارد الطبيعية ويعمل على ترقية اعبوانب االقتصادية والثقافية للّسكاف احملليُت بإشراؾ الّسياح البيئيوف 

نّوع من الّسياحة وبمل توجهات اؼبرحلتُت األولتُت من ذىور الّسياحة البيئية ، ونالحظ أف ىذا الودبسانبة منهم
ومرحلة وقف  مرحلة التعامل مع أوضاع البيئة القائمةاؼبذكورتُت يف اؼبطلب األوؿ من ىذا الفصل واؼبتمثلتُت يف 

  ؛اؽبدر البيئي
: ىي على عكس الّسياحة البيئّية الفعالة ال تسعى passive ecotourismالّسياحة البيئّية غير الفّعالة  .2

إىل تغيَت سلوكات الّسياح حبيث تكتفي بإشباع رغبات وإرضاء الّسيّاح، وتتطّلب فقط أف ال يكوف للّنشاط تأثَت 
العرضية أو عدـ  ّصفة "مرتبط ب ياحة البيئّيةيف السّ  passive" الفّعاؿغَت سليب على البيئة الطبيعّية، ومصطلح " 

                                                                 
1 David B.Weaver, ecotourism in the less developed world, CAB International, United Kingdom, 1998, p16.  
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اندماج تاـ مع كّل نشاطات الّسياحة البيئية ومبادئها بل يكتفي لو الزّائر الذي ال يكوف االنتظاـ " اليت تدّؿ على 
، كما أنّو قد يؤدي ىذا التوّجو مثل القياـ بزيارة للوادي ويقتصر نشاطو على اؼبشاىدة فقط 1بأحد اىتماماتو فقط

، وىذا ما يندرج ضمن الّسياحة البيئية ار باؼبوارد الطبيعية بقصد أو دوف قصدغَت الفعاؿ للسائح إىل االضر 
اىر ىذا النّوع من السياحة يبكن أف نذكر التخييم على بُت مظمن و  exploitive ecotourismاالستغاللية 

الّسياحة وبمل ونالحظ أّف ىذا النّوع من  من تبعات سلبية ؼبثل ىذا الّنشاط.وما يتتبعو  ،حاّفة الوادي مثال
سيتم توضيح ىذه  توجهات مرحلة ضباية السائح من التّلّوث اليت تشكل أحد مراحل ظهور الّسياحة البيئية.

  األنواع الثالثة للّسياحة البيئية من خالؿ الشكل اؼبوايل
واالستغاللية ) المستِغلّة( ة(: الّسياحة البيئيّة الفّعالة، غير الفعال07الشكل رقم )

  
Source : M.B Orams, types of ecotourism, op cit, p30. 

 رابعا، أنواع الّسياحة البيئية حسب معيار نوع الّنشاط الممارس
يف ىذا اؼبعيار يبكن ذكر بعض أنواع الّسياحة البيئية حسب الّنشاط اؼبمارس واؼبكاف الذي يقصده الفرد للقياـ 

  2بنشاط سياحي معُّت:
 السياحة العلمية؛ -
 سياحة السفاري واؼبغامرات دوف أف يكوف ؽبا تأثَت على اؼبوقع الطبيعي؛ -
سياحة التجواؿ وىي من أنواع السياحة اؼبستحدثة وتتمثل يف القياـ جبوالت سَتا على األقداـ إىل مناطق نائية  -

 وتكوف اإلقامة يف ـبيمات يف الرب والتعايش مع الطبيعة؛
 الّسياحة الثقافية؛  -
 ويشًتط فيها توافر كنوز رائعة وتوافر مقّومات الغوص مثل الشعاب اؼبرجانية واألظباؾ اؼبلّونة.سياحة الغوص  -
 

                                                                 
1 David B.Weaver, op cit, p 16. 

 .104،107، ص ص 2012، ناشري للنشر االلكًتوين، مارس الّسياحة البيئّيةخليف مصطفى غرايبة،   2
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 الّسياحة البيئيّةتطبيق معايير المطلب الثاني: 
، سَت وفقوهبب أف ت   اليت ربّدد اإلطار الذياؼبعايَتلتطبيق الّسياحة البيئّية بشكل صحيح متّ وضع ؾبموعة من 

والذي نشأ  ،اؼبستثمرين الّسياحيُت بعضوذلك لوجود بعض االكبرافات يف ؾباؿ تطبيق الّسياحة البيئّية من ِقبل 
عنو ذباوزات يف ؾباؿ تبٍت عالمات الّسياحة البيئّية كما ذكرنا يف اؼبطلب الّسابق، وؽبذا سنخصص ىذا اؼببحث 

 لعرض وربليل ىذه اؼبعايَت.
ة لتمييزىا عن باقي اؼبنتجات الّسياحّية األخرىياحة السّ دَّد ربم      وىي: ارتكازىا على  البيئّية بثالث معايَت أساسّي

يتم الًّتكيز عليها  ة األوىل للّسياحة البيئّية؛ إذعد ىي نفسها اؼببادئ الثالثواليّت تم  ،1الطبيعة، التّعّلم واالستدامة
ونالحظ أنّو يف وقت من األوقات مّت الًّتويج للّسياحة  ،بشكل رئيسي الرتباطها الوثيق دبمارسات ىذا الّنمط

يف حُت أهّنا تستدعي وعي اؼبستثمرين الّسياحيُت واغبكومات جبدوى تطبيق  ،البيئّية دوف معرفة قواعدىا ومنهجها
  ىذا الّنمط من الّسياحة والقواعد اليت تقـو عليها واؼبعايَت األساسّية اليت يمستوجب احًتامها.

 ارتكاز الّنشاط الّسياحي على الطّبيعة أّوال،
عبارة عن أنشطة  ليت تنطوي ضمن الّسياحة البيئّيةاواؼبنتجات يتعّلق ىذا اؼبعيار بضرورة كوف صبيع األنشطة 

اؼبوقع، كما أنّو هبدر أف تؤدي مرتبطة مباشرة بالطبيعة، وعادة ما ترتكز ىذه األنشطة على مراقبة الطبيعة والّتمّتع ب
من قبل العمالء حبيث سيندؾبوف حّسيا   démarche participativeتلك النشاطات إىل عملية تشاركية 

وعاطفيا بكل عناصر التجربة الّسياحية اليت سيحضوف هبا، وىم بدورىم سيشاركوف يف درجة االشباع اليت 
ة اؼبضيفة وهبب أف تتوّفر بعض اؼبعايَت ،2سيحصلوف عليها ّسياح حىت يبكن إقامة مشروع لل يف ىذه اؼبواقع الطبيعّي

 3سياحي بيئي؛ من بُت ىذه اؼبعايَت نذكر:
 نوعّية اؽبواء؛ -
 نوعّية )جودة( اؼبياه الّسطحية واعبوفية؛ -
 تسيَت حركة اؼبرور؛ -
 مستوى الضوضاء يف اؼبوقع؛ -

                                                                 
 تذى هبا لقياس درجة اكتماؿ أو كفاءة  ىي  اؼبعايَت عبارات وصفية ربدد الّصورة اؼبثلى ما، كما تمعرَّؼ بأهّنا    شيءالنماذج اليت يتم االتفاؽ عليها و وبم

 اليت ينبغي أف تتوفر يف الشيء الذي توضع لو اؼبعايَت، أو اليت نسعى إىل ربقيقها.
1
 Narelle Beaumont, The third criterion of ecotourism: Are ecotourists more concerned about sustainability 

than other tourists?, Journal of Ecotourism, Vol 10, Issue 2, November 2011, p137.   

2  Manu Tranquard, Christiane Gagnon, Opérationnaliser le développement durable en contexte 

écotouristique : quels critères ?, article publié sur Téoros, Vol.31, n°2, 2012. p76.  

3 Kenan Ok, multiple criteria activi ty selection for ecotourism planning in Igneada, article published on 

Turk J Agric, for 30, 2006, p156. 



 

 
23 

 للّطياحة البيئيةظسي ـــــــــ: اإلطـــــاز الّنألّولالفصــــل ا

 نظاـ التخّلص من النفايات الّصلبة؛ -
 وتارىبّية؛توفر مواقع أثرية  -
 اطن نظر الّسياح حبيث هبب أف يتمّتع الفرد براحة عند مالحظة ومشاىدة اؼبوقع؛الّتأكد من مو  -
 نباتات طبيعية وحيوانات برّيّة. -

 ثانيا، التّعّلم
هبب إعادة ضمن الّسياحة يف الطبيعة ليست كلّها عبارة عن أنشطة سياحية بيئية  تنضويدبا أّف األنشطة اليت 

قد يتم ىم يف اؼبساس باغبياة الربيّة؛ فمنحاىا الّصحيح، فمثال ىناؾ بعض اؼبمارسات اليت تسا منتوجيهها ض
استعماؿ وسائل نقل تمشغَّل دبحرّكات ما يساىم يف تلويث احمليط؛ كما قد يستغل البعض اؼبوقع الطبيعي كإطار 

األساسي من الرحلة ) النشاطات اليت  يبارس فيو نشاطاتو وال يكوف الّتمّتع بالطبيعة والتمّعن فيها ىو اؽبدؼ
، كما قد يتم اعتبار الّتخييم كمكاف إقامة فقط (سبارس يف إطار رياضي مثال: رياضة الغولف أو التزجل على الثلج

وبالتّايل نالحظ أّف بعض اؼبمارسات واألنشطة الّسياحية اؼبمارسة يف  ،1وليس عبارة عن فبارسة سياحية بيئّية
يف حُت هبب اعتبار ىذه  ياحة البيئّية،يدة كل البعد عن مبدأ التّعلم الذي تصبو إليو السّ الطبيعة تكوف بع
دبواقف إهبابية مسؤولة،  ليست ؾبرد سياحة يف البيئة كموضوع يمست هلك، بل سياحة مع البيئة،الّنشاطات بأهّنا 

 .دورىا ىو نشر الوعي والثقافة وااللتزاـ ج اؼبمارسة
لوحيد الذي يدعو إىل  تمعدّ الّسياحة البيئّية دبا أّف و       بطريقة ئي التحسيس وزيادة الوعي البيالتّعّلم، النمط ا

ى زيادة معرفة الّسائح وتعّلمو لدبراعاة ىذا اؼببدأ القائم ع احيةيخدمات س، هبب أف يتم تقدًن 2صروبة ومباشرة
ة  ، لذا يتم تقدًناليت يعيشهااألحداث والتجارب الّتجربة الّسياحّية وتفسَت كل من وراء  عروض سياحّية بيئّي

فرد( ترغب يف اغبصوؿ على ذبربة واقعّية تزّودىا دبعلومات ومعارؼ ذات  15 -10جملموعات صغَتة من الّسّياح )
يسعى علمية بيئّية بالنسبة ؽبا، ويف ىذا اإلطار ظهر جزء سوقي صغَت متخّصص يف الّسياحة العلمّية واليت قيمة 
إشباع رغبة االحتكاؾ والتفاعل مع خرباء وعلماء متخصصُت يف ؾباؿ معُّت،   خالؽبها الّسائح إىلمن 

ة  ثديياتأثناء رحلة حبريّة اؽبدؼ منها دراسة علمية لل biologistesاصطحاب علماء حيويُت ك البحرّي
mammifères marins اليت يبكن استهدافها  ؛ وغَتىا من اؼبواضيع واألنشطة واؼبواقعوالوسط الذي تعيش فيو

وباعتبار عنصر التّعلم مبدأ أساسي يف الّسياحة البيئّية  ،3هبدؼ القياـ بنشاطات سياحّية بيئّية ذات بعد تعليمي
                                                                 
1

 Manu Tranquard, Christiane Gagnon, op cit, p 76. 
2 idem. 
3

 Claude Péloquin, l ’éducation relative à l’environnement et le  tourisme :un mariage « naturel », article 

publié sur : L’ERE de l’ecotourisme, bulletin spéciale de l’association québécoise pour la promtion de 

l’éducation relative à l’environnement, Hiver 2003, p6.  
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، وهبب أف يكوف R. Bucleyّسياحي كما يبُّت لفإف من بُت وسائل بلوغ ىذا اؽبدؼ ىو استخداـ اؼبرشد ا
، يقّدموف معلومات عن وو كفاءات ولديهم مهارات عالية يف االّتصاؿاألفراد اؼبوظّفوف كمرشدين سياحّيُت ذ

، فيساىم ىذا األمر يف اكتساب بعض 1تاريا اإلرث الطبيعي والثقايف للموقع  تزيد من رضا الّسّياح عن الرّحلة
شت بعد عصر القيم من اجملتمعات القديبة أو حىت اجملتمعات اغبالية اؼبضيفة، أو إعادة إحياء تقاليد أصيلة تال

 العوؼبة والّتطّور التكنولوجي اغباصل. 
تسمح دبشاىدة حبيث وقد طّورت بعض اؼبنتجات الّسياحية البيئّية بطريقة مبتكرة طريقة التّعّلم البيئي والتفسَت     

ة تتيح للّسائح مالحظة تلك  اغبيوانات اغبيوانات الربّية دوف إزعاجها، عن طريق استخداـ كامَتات فيديو رقمّي
 . 2الربّية عن بمعد يف اؼبناطق اليّت ال يبكن الوصوؿ إليها

وفبّا سبق يبكن أف نستنتج بعضا من الشروط الضرورية أو اؼبعايَت الفرعية اليت تأن ضمن معيار التّعلم الواجب 
 توفره يف مشاريع الّسياحة البيئّية واؼبتمثّلة يف:

 ثقافية ذات تاريا وحضارة أصيلة؛هبا معامل يعّية طق طبتقدًن عروض سياحية بيئّية يف منا -
عدد ؿبدود من الّسياح البيئيّوف لضماف التنظيم اعبيد للّرحلة من جهة وتقليل اآلثار السلبية على اؼبوقع من  -

 ؛جهة أخرى

 عالية؛عريف التّارىبي للمنطقة ولديهم مهارات اّتصالية ؼبف مؤّىلوف متمّكنوف يف اعبانب او مرشدوف سياحيّ  -

 فسَت وتعليم الّسياح؛تّ لاستخداـ وسائل وطرؽ مبتكرة ل -

 تسويق مسؤوؿ واؼبشاركة يف اغبمالت التحسيسّية لتوعية الّسيّاح بيئيّا. -

 ثالثا، اإلستدامة
رث ضباية اإلإىل هدؼ هبا يم ّسياحة البيئية واليت د مهمة يف مواقع إقامة مشاريع الجتبقى مسألة االستدامة 

واحملافظة على موروثات األجياؿ الّسابقة كما اغبفاظ على حقوؽ  لإلقليم،لية واؼبشاركة يف التنمية احملالطبيعي 
اجملتمعات احمللّية اغبالية والقادمة لتلك اؼبناطق، ؽبذا وجب ربديد ؾبموعة من اؼبعايَت اليت هبب أف يبتثل ؽبا 

   .ف استدامة مشاريعهم الّسياحةالبيئّية لضما اؼبستثمروف الّسياحيّوف يف ؾباؿ الّسياحة
اـ اجملتمعات اؼبضيفة، وىذا يؤّكد هبب أف تساىم يف ضباية واحًت ف للسياحة البيئّية أهنا اؼبهتموف واؼبناصرو يشَت 

فإّف الّسياحة البيئّية ىي جزء سوقي  اوكما ذكرنا سابق ،3ة جّدا يف الّسياحة البيّئةمهمّ أّف خاصّية االستدامة  على
                                                                 
1

 Rulf Buckley, Case studies in ecotourism, CABI Publishing, London, UK, 2003, p233. 
2 

Ibid, p234. 
3 

Note du Secrétariat de la Commission de coopération environnementale, la promotion de l’écotourisme dans 

les aires naturelles de l’Amérique du Nord : les étapes franchies , Montréal mai 2008, p6.   
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وبالتايل فإف معيار االستدامة ؽبذا الّنمط الّسياحي قد يستنبط قواعده  ،الكّلي للسياحة اؼبستدامة من السوؽ
اجمللس العاؼبي غبماية الطبيعة يف خالؿ ىذه اؼبعايَت مّت عرض ، ايَت العاّمة للّسياحة اؼبستدامةوأسسو من اؼبع

اليت سبثل اغبّد األدىن من ، و 2008يف أكتوبر  Congrès Mondial pour la Consevationبرشلونة 
اؼبتطّلبات الواجب تبنيها من قبل اؼبؤسسات غبماية ودعم اؼبوارد الطبيعّية والثقافّية وضماف جعل الّسياحة وسيلة 

  .1للتقليص من نسبة الفقر يف العامل
 العامّةإىل وضع مصفوفة من اؼبعايَت Christiane Gagnon و Manu Tranquard توّصل كّل منوقد 

critères génériques  تدامة ؼبشاريع الّسياحة البيئّية، تتكّوف ىذه اؼبصفوفة من اليت تمسهم يف التنمية اؼبس
اليت ربّدد وتفّصل  spécifiqueمعيار خاص  130( معيار عاـ واليت تتفرّع بدورىا إىل 35طبسة وثالثُت )

. تتعّلق ىذه اؼبعايَت باعبوانب الثالثة للتنمية اؼبستدامة سواء االقتصادية، البيئّية أو االجتماعية اؼبعايَت العاّمة
مع اعبانب للتنمية اؼبستدامة مت دؾبها  voletوبالنسبة للحوكمة اليت عادة ما يتم اعتبارىا بأهنا اعبانب الرّابع 

 .اؼبعايَت العاّمة الستدامة مشاريع الّسياحة البيئّيةيوضح  (03، واعبدوؿ اؼبوايل ) اعبدوؿ رقم )2االجتماعي
 ة الستدامة مشاريع الّسياحة البيئيّة(: المعايير العامّ 03الجدول رقم )

 اييرالمع التنمية المستدامة أبعاد 
 احًتاـ االلتزامات القانونّية البيئيّة  بيئي 01
 استعماؿ وسائل تقييم ومراقبة متخّصصة بيئي 02
 تربية بيئّية بيئي 03
 اغبفاظ على سالمة البيئية اعبيوفيزيائية ) اؽبواء، الًتبة، اؼباء( بيئي 04
 اغبفاظ على سالمة اؼبوروث الطبيعي، ىويّة اؼبوقع واؼبناظر الطبيعّية بيئي 05
 اغبفاظ على السالمة االيكولوجية للموقع ) الّتنوّع اغبيوي، األنظمة البيئّية(  بيئي 06
 اغبفاظ على وصيانة نقاء البيئة بيئي 07
 االستغالؿ العقالين ؼبوارد بيئي 08
 اؼبسانبة االستباقية يف ضباية البيئة ) الوقاية( بيئي 09
 الفلورة(-التفاعالت اليت ربصل ما بُت الّزائرين والّتنوع اغبيوي )الفونة تسيَت بيئي 10

                                                                 
1

 Ghislain Dubois, Sophie Billaud, Destination : développement de stratégie pour un tourisme durables 

dans les nations méditerranéennes «  LIGNES  DIRECTRICES POUR DES INVES TISS EMENTS  

TOURISTIQUES DURABLES », publié par TEC, France, p61.  
 بتشكيل قاعدة بيانات اعتمادا  Christiane Gagnon و Manu Tranquardلتحديد معايَت استدامة مشاريع الّسياحة البيئّية قاـ الباحثُت   

يت ىي عبارة عن نصوص رظبية مّت اغبصوؿ عليها من منظّمات خاّصة أو عمومّية متخّصصة ومن لنص مرجعي معظمها بالّلغة الفرنسّية وا 125على
    وأحباث علمّية مت ربرير وإقباز معظمها من ِقبل جامعيُت متخّصصُت. مقاالت

2
 Manu Tranquard, Christiane Gagnon, op cit, p 77. 
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 تثمُت اؼبوروث الطبيعي بيئي 11
  الّتمّكن من أدوات وآليات اإلدارة اقتصادي 12
 ؼبشاريع الّسياحة البيئّية)اعبدوى اؼبالية( اؼبردوديّة اؼبالية  اقتصادي 13
 الّتخطيط ووضع اسًتاتيجيات الّتطوير اقتصادي 14
فة ومكّيفة  اقتصادي 15  عروض سياحّية بيئّية مستهد 
 انتهاج اعبودة الشاملة اقتصادي 16
 اؼبشاريع /ومتابعة األنشطة رقابة اقتصادي 17
 تسويق فّعاؿ ومسؤوؿ اقتصادي 18
 اّتصاؿ فّعاؿ وأخالقي اقتصادي 19
 زيادة مناصب العمل  اقتصادي 20
 تعزيز تكوين اليد العاملة اقتصادي 21
 التنسيق مع كّل الفاعلُت االقتصاديُت  اقتصادي 22
 إشراؾ الفاعلُت احمللّيُت اقتصادي 23
 واالبتكار االستباقي  روح اؼببادرة ريادة األعماؿ اقتصادي 24
 ضّم اؼبوقع إىل اؼبشاريع الّسياحية  اجتماعي 25
 ال éالؼضماف االتصاؿ والتناسق االجتماعي  اجتماعي 26
 احًتاـ حقوؽ واؽبياكل االجتماعية للمجتمعات األصلّية والّتقليديّة اجتماعي 27
 اؼبضيف من ِقبل صاحب اؼبشروعاحًتاـ اجملتمع  اجتماعي 28
 ضماف أمن الّسياح  اجتماعي 29
 رفاه اجملتمعات اؼبضيفة اجتماعي 30
 رفاه الّسّياح اجتماعي 31
 تثمُت ىويّة اؼبوروث الّثقايف للمجتمع اؼبضيف اجتماعي 32
 وتوزيع عادؿ وواسع للمنافع االقتصادية واالجتماعية  حوكمة تشاركية اجتماعي 33
 إدراج اؼبشروع الّسياحي يف اسًتاتيجية الّتنمية احمللّية اجتماعي 34

Source : Manu Tranquard, Christiane Gagnon, op cit, p 78. 

ل واضح مع فلسفة التّنمية اؼبستدامة، إذ نالحظ أنّو مت ة اؼبذكورة يف اعبدوؿ تتناسب بشكاؼبعايَت العامّ 
عدالة، اغبوكمة، رفاه اجملتمعات(، كما أّف معظم ىذه اؼبفهـو مثل )الاستعماؿ بعض اؼبصطلحات اػباصة هبذا 

كتثمُت ىويّة اؼبوروث الّثقايف   ،اؼبعايَت يدعو بشكل صريح إىل تطبيق بعض االلتزمات يف اجملاؿ الّسياحي البيئي
لورة(، وتدعو ىذه الف-التفاعالت اليت ربصل ما بُت الزّائرين والتّنوع اغبيوي )الفونة للمجتمع اؼبضيف وتسيَت

مثل االبتكار، اجراءات ضباية ورقابة اؼبوقع الطبيعي  نيات يف سَتورة العملقإىل ضرورة استخداـ بعض التّ اؼبعايَت 
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لألبعاد الثالث للتنمية اؼبستدامة واليت تتماشى بشكل كبَت كما نالحظ أنّو مّت ترتيب ىذه اؼبعايَت وفقا    اعبودة،و 
  ّية.مع مبادئ الّسياحة البيئ

ؾباؿ  متكوف ىنالك قوانُت وتشريعات تنظّ  ولتطبيق معايَت الّسياحة البيئّية بالشكل الّصحيح هبب أف    
االستثمار الّسياحي البيئي، تضمن الّسَت اغبسن والقانوين للمشاريع وكذا حقوؽ سّكاف اؼبناطق اؼبضيفة من 

 الفوائد النّاصبة عن األنشطة الّسياحية يف تلك اؼبناطق.
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   : آثار الّسياحة البيئيةثلثاال المبحث
إف تطوير السيّاحة البيئية وترقيتها يف مناطق ومقاصد سياحية معيّنة يستدعي مثلو مثل باقي األمباط األخرى 

عبذب السياح البيئيوف اليت تساىم يف توفَت تسهيالت وخدمات  ،من الّسياحة توّفر ؾبموعة من اؼبتطّلبات
دبختلف ثقافاهتم وقيمهم وكذا رغباهتم وتشجيع تدفقهم إىل ىذه اؼبقاصد، كل ىذه التطورات اليت ربصل يف 

َتات يف عّدة جوانب، فإذا ما مّت تطبيق مشاريع سياحّية بيئّية ومّت التخطيط ؽبا دث تغيمواقع السياحة البيئّية ربم 
على اعبوانب االقتصادية، االجتماعية والبيئية للمناطق  بشكل صحيح وإدارهتا بكفاءة فإهنا تػمّولد آثار إهبابية

ىذه اؼبشاريع الّسياحية البيئية فقد تنجر عنها اؼبضيفة، ولكن إف كانت ىنالك اكبرافات ونقائص يف ؾباؿ إدراة 
ية ىتو. بعض التأثَتات السلبية على األنظمة البيئّية، اجملتمعات اؼبضيفة واالقتصاد احمللي ؼبقاصد الّسياحة البيئ

دثها الّسياحة البيئّية سيتم تناوؿ ىذا يوللتعّرؼ أكثر وبشيء من التفصيل حوؿ التأثَتات )اإلهبابية والّسلب ة( اليت ربم
 اؼبوضوع من خالؿ مطالب ىذا اؼببحث.

 البيئية آثار الّسياحة البيئية على األنظمةالمطلب األول: 
أىم مقومات اعبذب الّسياحي يف ؾباؿ الّسياحة البيئية، ولقد مت  تعترب اؼبوارد الطبيعية واألنظمة البيئية

هبدؼ اغبفاظ على اؼبوارد وضباية األنظمة البيئية يف  ،استحداث ىذا النمط اعبديد الذي ينتمي إىل سياحة الطبيعة
ضرار متفاوتة هبا، ولكن االتصاؿ اؼبباشر للسّياح مع الطبيعة قد يؤدي إىل احداث أاؼبناطق اؼبتوازنة بيئيا نسبيا، 

 ة نستعرضها فيمايلي:ياحة البيئية آثار إهبابية على األنظمة البيئية وأخرى سلبيّ وبالتايل نلمس أف للسّ 
  أوال، اآلثار اإليجابية للسياحة البيئية على األنظمة البيئية

التعّلم البيئي الذي تقوـ عليو ىذه إف اؽبدؼ الرئيسي من الّسياحة البيئة واؼبتمثل يف ضباية اؼبوارد الطبيعة ومبدأ 
ي ربظى بو اؼبناطق اليت األخَتة سانبا بشكل كبَت يف زيادة وعي السيّاح بضرورة احملافظة على االرث الطبيعي الذ

ضباية اؼبوارد  زمات يبكن أف تساىم يفأف ىناؾ عدة طرؽ وميكاني( (Buckley,2004 عترب ، وي  1يقصدوهنا
قطاع ل، إذ يبكن للشركات الّسياحية واعبمعيات غَت اغبكومية وكل أصحاب اؼبصلحة يف االطبيعية واألنظمة البيئية

ف لتكو  ،ن األراضي واؼبناطق الطبيعيةالسياحي البيئي أف يبارسوا ضغوطات على اغبكومة هبدؼ زبصيص اؼبزيد م
 يز ضباية احملميات اؼبوجودة، كماتعز يئية كذلك السعي لبألنظمة الية ربافظ على انوحظائر وطؿبميات طبيعية 

الّسياحة  مفهـورواج وذلك دببادرة من ماّلؾ األراضي دوف ضغط حكومي بعد  يبكن زبصيص اؼبزيد من اؼبنتزىات

                                                                 
 

1
 Denais laurent, op.cit, p30. 
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الّسياحة البيئية قـو عليو والذي ت أّف اعبانب اإلهبايب Stefan Gössling ويؤّكد ،1زيادة الوعي البيئيالبيئية و 
وذلك من  ،ةقليل من عدد الّسيّاح يف ىذه اؼبناطق احملميّ اتيجيات الناجحة اليت تسعى للتّ االسًت أساسا مقًتف ب

وربديد نسبة التّغَت  لألنشطة الّسياحية قدر اإلمكاف األثر البيئيؽبا للتخفيف من  قياس القدرة االستيعابيةخالؿ 
 اأف احملافظة على األنظمة البيئية يف ىذه اؼبناطق مل يتّم االىتماـ هب  Gösslingيشَت  كما،  اؼبسموح هبا

      .2ىذا القدر من العناية لوال ظهور ىذا الّنمط من الّسياحة اوإعطائه
   ةة على األنظمة البيئيّ ياحة البيئيّ ة للسّ لبيّ اآلثار الس ثانيا،
ـو الّسياحة البيئية هبدؼ اغبّد من األضرار اليت تلحق باألنظمة البيئية، وبالتايل فإف وضع خطط مفهظهر     

وبافظ على اؼبوارد الطبيعية، ولكن من شأنو أف ىذا النمط الّسياحي اعبديد واسًتاتيجيات فّعالة تتماشى وأىداؼ 
نتيجة االستغالؿ ذو النزعة  ،ىنالك تأثَتات سلبّيةيف حالة ما مل يتم التّقّيد بكل مبادئ الّسياحة البيئية فستكوف 

ة يل سيكوف لو تقريبا نفس التأثَتات السلبية للّسياحة التقليدية واؼبتمّثلة يف ا، وبالت3االستهالكّية للموارد الطبيعّي
و التغَّتات اليت قد  النفايات الناصبة عن اؼبرافق اجملاورة للمحميات الطبيعية وأماكن الّسياحة البيئّية، تلّوث اؼبياه

اغبيوانات والتنوع اغبيوي نتيجة االتصاؿ اؼبباشر للّسياح مع ىذه الكائنات اليت تدخل ضمن  سلوكاتتطرأ على 
النظاـ البيئي، واؼبشكل اؼبطروح ىنا ىو عدـ وجود طرؽ علمّية فّعالة لتقييم ىذه التغَتات الناصبة عن الّنشاط 

 الّسياحي.
تمعد األكثر استعماال من  "Cost Benefit Analyse ""CBA"التكاليف والفوائد"  "ربليلإاّل أف تقنية 

، وسيتم 4الناحية االقتصادية لتقييم اآلثار الناصبة عن الّسياحة البيئّية، إاّل أهنا ال تمِلم جبميع عناصر التّنوّع اغبيوي
 اعبدوؿ التّايل:" يف CBAعرض ؾبموعة من اآلثار اليت مّت التوّصل ؽبا من خالؿ تقنية "
 
 
 
 

                                                                 
1

 Ralf Buckley, Impacts positive and negative: links between ecotourism and environment, article published 

in  " environmental impacts of ecotourism “ ecotourism series No.02, CABI publishing, 2004, p9   
2 

Stefan Gössling, ecotourism: a mean to safeguard biodiversity and ecosystem functions?, article published in 

Ecological Econmics 29, Elsevier Science B.V, 1999, p316. 
3

 Dimitrios Diamantis, op cit, p104. 
4
 Stefan Gössling, op.cit, p306 
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 : آثار الّسياحة البيئية على األنظمة البيئيّة(04) الجدول رقم
 آثار الّسياحة البيئية على البيئة

 Direct Costs         التكاليف )الّسلبّيات( المباشرة     Direct Benefits الفوائد )االيجابيات( المباشرة
  رظبية )احملميات سبثل حافزا غبماية البيئة سواء بطريقة

 ؛الطبيعية( أو بطريقة غَت رظبّية
  اؼبناطق الطبيعية واالرث اغبضاريسبثل حافزا غبماية 

 وإعادة ترميمو؛
  يمساىم الّسياح البيئيوف بشكل فّعاؿ يف ضباية اؼبوارد من

خالؿ اؼبساعدة اؼباّديّة، اؼبشاركة يف حفظ النظـا وكذا 
 عملّيات الّصيانة.

  ربّمل البيئة سيتم ذباوزىا دومبا انتباه، خطر أف قدرات
 وىذا يرجع إىل:

 زيادة معّدالت النمو وتضاعف عدد الّسّياح 
  الصعوبات يف ربديد وقياس ورصد التأثَتات على اؼبدى

 البعيد؛
  فكرة أف كل أنواع الّسياحة تؤّدي إىل اختالؿ اؼبوارد

 .الطبيعّية
 التكاليف )السلبيات( غير المباشرة  ةغير المباشر الفوائد )االيجايات( 

 ـ بتحقيق رفاه بيئي؛  تساىم الّسياحة البيئية يف تعزيز االلتزا
  اؼبساحات واؼبناطق احملمية بسبب بروز الّسياحة البيئية

 توّفر منافع بيئية ـبتلفة.

  لة؛و قد تتعّرض اؼبناطق اؽبّشة إىل أشكاؿ الّسياحة غَت اؼبسؤ 
 مالية على حسب جاذبية  قد يكوف ىنالك ميل لوضع قيم

 اؼبوقع.
Source : Dimitrios Diamantis, op.cit, p105. 

 عنها )بتقنية ويتبُّت لنا من خالؿ اعبدوؿ أعاله أف للّسياحة البيئّية آثار إهبابية مباشرة على األنظمة البيئية يمعربَّ 
CBA)  بالفوائد اؼبباشرة أنبها مسانبة ىذا النمط من الّسياحة يف ضباية اؼبوارد الطبيعّية، كما توجد آثار إهبابية

غَت مباشرة يمعرّب عنها بالفوائد غَت اؼبباشرة من بينها أف الّسياحة البيئية تساىم يف تكوين وعي بيئي لدى الّسياح 
ة إىل الفوائد ىنالك آثار سلبية مباشرة قد تنجم عن اؼبمارسات غَت ما يساىم يف ضباية األنظمة البيئية، باإلضاف

اؼبسؤولة يف النشاطات الّسياحية البيئّية، يعرّب عنها بالّتكاليف اؼبباشرة ومن أبرزىا خطر ذباوز اغبد اؼبسموح بو 
باشرة يمعرّب عنها ، ويف نفس الوقت ىنالك سلبّيات غَت مفيما يتعّلق بقدرة ىذه األنظمة البيئّية على ربّملو

بالتكاليف غَت اؼبباشرة ومن أنبها أف ىذا النمط من الّسياحة قد يمهدد اؼبناطق اؽبشة دبحاكاة نشاطات الّسيّاح 
 البيئيوف والقياـ بنشاطات سيّاحية ولكن تكوف غَت مسؤولة بيئيّا.
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 المضيفة المطلب الثاني: آثار الّسياحة البيئيّة على االقتصاد المحّلي للمناطق
ؽبا دور يف تنشيط االقتصاد  ،باإلضافة إىل الّدور الذي تلعبو الّسياحة البيئية يف اغبفاظ على األنظمة البيئّية   

دث بعض اآلثار الّسلبية يف بعض اغباالت كما سيتم توضيحو  .احملّلي للمجتمعات اؼبضيفة إاّل أهنا قد ربم
 .فيمايلي

 أوال، اآلثار اإليجابية
ة اليت تتوافق والتنمية االقتصادية آخذة يف االعتبار  تمعترب الّسياحة البيئّية     شكل من أشكاؿ التنمية الّسياحّي

.حيث يبكن أف 1أساسّيُت نبا استدامة اؼبوارد ومشاركة اجملتمع احملّلي يف تطوير وترقية مقصد سياحي معُّت بعدين 
توى احملّلي يف اؼبناطق اؼبضيفة، وتساىم يف توفَت مناصب شغل لألفراد مهّمة على اؼبس إيراداتتوّلد السياحة البيئّية 

ثل فرصة لتنويع النشاطات االقتصادية  الذين يقطنوف بالقرب من احملميات الطبيعّية أو اغبظائر الوطنية، كما سبم
االقصادي النّاجم عن ، ويمعترب النشاط 2لسكاف ىذه اؼبناطق وتسمح ؽبم باؼبشاركة يف ضباية مواردىم الطبيعية

فمن الناحية االقتصادية البحتة تمعترب الّسياحة .3الّسياحة البيئّية عبارة عن عنصر أساسي الستدامة اجملتمعات احمللّية
ىذه األخَتة اليت تمعد بأهنّا اؼببدأ األساسي  ، nature valueالبيئّية دبثابة وسيلة إلعطاء قيمة للطبيعة 

مناطق االيكولوجية اغبّساسة بيئيا القيمة الطبيعّية لل عى الّسياحة البيئية إىل ترقية وتسويقلالقتصاد البيئي، إذ تس
    .4مع اغبفاظ عليها، وتوليد فرص العمل والدخل للّسّكاف احمللّيُت يف وقت واحد

 ثانيا،اآلثار الّسلبية
ذبذب إذ يتمّيز بالتّ حيث  ،الطّلب ىوصناعة الّسياحة دبا فيها الّسياحة البيئّية أحد أىم اؼبشاكل اؼبتعّلقة بإف     

ويتعلق ىا التغَّت بالعوامل الّسياسية، االقتصادية يمغَت العمالء سلوكاهتم بشكل سريع مقارنة بأي صناعة أخرى 
كما يتأثر باالعالنات ووسائل االعالـ بشكل كبَت، وبالتّايل فإف ىذا  والبيئّية ) يف حالة الكوارث الطبيعّية مثال(

                                                                 
  اؼبضيف يف الّسياحة البيئّية ىو: وجود ؾبموعة من األشخاص واعبماعات ؽبم نفس الظروؼ اؼبعيشية، وينتموف إىل نفس الفضاء اعبغرايف،  المجتمع

ّية communauté"االجتماعي واؼباّدي، كما يتشارؾ أفراد ىذا اجملتمع  نفس االىتمامات وؽبم قيم " collectivité locale"" أو اعبماعة احملّل
  مشًتكة.

1
 Marie Lequin, gouvernance paticipative  : un cadre de référence pour la planification et la mise en œuvre 

de projet en écotourisme, communicat ion présentée lors du Sommet mondiale de l’écotouris me, Québec, 2002, 

p3. 
2 Marie lequin, écotourisme et gouvernance participative, presse de l’université du Québec,2001, p21 
3 Laurent Denais, op.cit, p32. 
4 Bernardo Duhà Bouchsbaum, ecotourism and sustainable development in Costa Rica, master of public and 

international affairs college of arch itecture and urban studies, Vergin ia po lytechnic institute and state university, 

May 2004, p24. 
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، ومن 1التذبذب قد يؤثر سلبا على اقتصادات اؼبناطق اليت تعتمد على الّسياحة البيئية كأىم مصدر للدخل فيها
مل تمستخدـ  إذاقد تؤدي إىل خلق اقتصاد مرتبط بالّدولة  ،جانب آخر فإف خاصية اؼبوظبّية يف النشاط الّسياحي

الّسياحة البيئّية كوسيلة ػبلق نشاطات اقتصادية أخرى، وتعترب الّسياحة البيئّية فرصة اقتصادية ىامة للمناطق 
اذية للمناطق اؼبضيفة. كما أنو يف بعض اؼبناطق الصغَتة وبقدوـ الّسياح يف بعض الفًتات من السنة البعيدة واحمل

يف وىذا ما يؤدي إىل زيادة الطلب على اؼبنتجات احمللّية ما يساىم  هتمنشاطايقـو السكاف احملليّوف دبضاعفة 
  .2ظهور التضخم

وفيمايلي سيتم عرض ـبتلف آثار الّسياحة البيئّية على االقتصاد احملّلي للمجتمعات اؼبضيفة من خالؿ اعبدوؿ 
 (05رقم)

 للمجتمعات المضيفة(:آثار الّسياحة البيئيّة على االقتصاد المحّلي 05الجدول رقم )
 آثار الّسياحة البيئية على االقتصاد المحّلي

 Direct Costs      التكاليف )الّسلبّيات( المباشرة     Direct Benefitsالفوائد )االيجابيات( المباشرة 
  ؛مباشرة من خالؿ الّسياح على إيراداتاغبصوؿ 
 فرص خلق مناصب شغل مباشرة؛ 
 ـبتلف القطاعات يف  احتماؿ قوي ػبلق روابط بُت

 االقتصاد احملّلي؛
 تشجيع تنشيط االقتصادات الريفّية.  

  ،نفقات اقباز مشاريع الّسياحة البيئّية ) امتالؾ األراضي
 إنشاء اؼبناطق احملمّية، البٌت الّتحتّية(؛

  النفقات اعباريةongoing ( ،صيانة البٌت التحتّية
 الًتويج، األجور(؛

 

 التكاليف )السلبيات( غير المباشرة الفوائد )االيجايات( غير المباشرة 
 غَت اؼبباشرة من الّسّياح البيئّيوف) اليراداتاhigh 

multiplier effect)؛ 
  ميل الّسّياح البيئّيوف إىل معاملة االرث الثقايف كإضافة

 ؛أخرى
  الفوائد االقتصادية الناصبة عن االستخداـ اؼبستداـ للمناطق

 احملمّية؛

 ؛الفوائد غَت اؼبضمونة يف حالة ما مّت استهالؾ اؼبوارد 
  ،فقداف تسّرب جانب من اإليرادات بسبب الواردات

 .مشاركة األجانب أو اؼبشاركة غَت احملّلية
  تكاليف الفرصة البديلةopportunity costs 
 األضرار اليت تلحق باحملاصيل. 

Source : Dimitrios Diamantis, op.cit, pp105-106. 

                                                                 
1
 Laurent denais, op.cit, p31. 

2  Marie Lequin, gouvernance en ecotourisme : développement durable, développement régional et 

démocratie participative,  Thèse présentée comme exigence partielle du doctorat en études urbaines,université 

du québec à montréal, janvier 2000, p20. 
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إهبابية مباشرة على االقتصاد احملّلي للمجتمعات لّسياحة البيئّية آثار لمن خالؿ اعبدوؿ يتوّضح لنا أّف 
فهي تقّدـ فرص ػبلق مناصب شغل كما تشجع تنشيط االقتصادات الريفية، وآثار إهبابية أخرى غَت  ،اؼبضيفة

مباشرة تتمثل يف االيرادات اليت قد يتم الّتحّصل عليها من قبل الّسّياح عند استعماؽبم لبعض اؼبرافق أو انتفاعهم 
وذلك عن  ،بطريقة مباشرة على االقتصاد احملّليسلبا و  ةويف نفس الوقت قد تؤثر الّسياحة البيئيّ ببعض اػبدمات، 

وكذا أجور العّماؿ وىذا ما يمرىق االقتصاد الناشئ والبسيط  ،طريق تسديد نفقات االقباز وصيانة البٌت التحتية
ؽبذه اؼبناطق، كما تؤثر سلبا وبشكل غَت مباشر من خالؿ امكانية فقداف إيرادات اؼبشروع الّسياحي البيئي إذا ما  

مت كانت ىنالك مشاركة أجنبّية، كذلك يف حالة ما إذا كانت ىنالك فبارسة غَت مسؤولة للّنشاط الّسياحي و 
   يعٍت عدـ االستفادة من اؼبشروع على اؼبدى البعيد.استهالؾ اؼبوارد الطبيعّية فهذا 

 : اآلثار السوسيوثقافية للّسياحة البيئيّةالمطلب الثالث
نا على ـبتلف اآلثار اليت قد تنجم عن فبارسة األنشطة الّسياحية البيئية على كّل من البيئة  فيما سبق تعرّف

ارس يف داخل ىذه اجملتمعات وبُت أىايل ىذه  واالقتصاد احملّلي للمجتمعات اؼبضيفة، ودبا أف ىذه األنشطة سبم
يتم  الذيحتكاؾ االنتيجة  ،اؼبناطق فحتما سيكوف ؽبا آثار على الًتكيبة االجتماعية والثقافية للّسّكاف األصلّيُت

سنقـو يف ىذه اعبزء بعرض ـبتلف اآلثار يأتوف من وجهات متعّددة، وؽبذا الّسياح البيئيّوف الذين بينهم وبُت 
 اليت قد تنجم عن الّسياحة البيئّية على اعبانب السوسيوثقايف للمجتمعات اؼبضيفة. ،بشقيها اإلهبايب والّسليب

 أّوال، اآلثار اإليجابية للسياحة البيئية على الجانب السوسيوثقافي للمجتمعات المضيفة
 l’écotourismeمفهوـ مشروع الّسياحة البيئية اجملتمعي يف ىذا اإلطار ذبدر بنا اإلشارة إىل

communautaire، يكوف هبدؼ احملافظة على اؼبوارد الطبيعية وربقيق الرفاه االقتصادي للمجتمعات  والذي
اؼبضيفة، باإلضافة إىل الًتكيز على ضرورة ربقيق رفاه اجتماعي واغبفاظ على ثقافات األفراد الذين يقطنوف يف 

ة الرّقابة على ىذه اؼبشاريع مناطق إقامة اؼبشاريع الّسياحّية البيئّية، حيث ينص على قياـ اجملتمع اؼبضيف بعملّي
تسرهبا خارجيا تضمن عدـ لالتنموية وكذا ضماف بقاء فوائد وأرباح ىذه اؼبشاريع يف داخل ىذه اجملتمعات 

.فهذا اؼبفهـو إذا يشجع على االستغالؿ اؼبستداـ للموارد كما يدعم اؼبسؤولية 1تساىم يف تسيَتىا واالنتفاع هباو 
، ويبّكنهم من االنتفاع من اؼبشاريع التجاريّة اػباصة أو العمومّية ويعطيهم فرصة عاعبماعية ألفراد ىذا اجملتم

 .اؼبشاركة يف ازباذ القرارات

                                                                 
1
Richar Denman, lignes directrices pour le développement de l’écotourisme communautaire , The Tourism 

Company, juillet 2001, p2. 
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  La qualité de vieأيضا من بُت أىم اآلثار اإلهبابية للّسياحة البيئّية أهنا تساىم يف ربسُت نوعّية حياة 

 ،قدر فبكن من اؼبعلومات اػباصة باعبانب الّسياحي البيئياجملتمع اؼبضيف، كما سبكنو من اغبصوؿ على أكرب 
اعبّيدة للّسياحة البيئية نكوف  االدارة اػباّصة بو، وىذا ما يعٍت أنو عند التنمية عملّيةحىت يتمّكن من اؼبشاركة يف 

أف يتم إعداد  أماـ اغبوكمة التشاركية ؽبذا اؼبشروع اجملتمعي، وللحصوؿ على أكرب قدر من اآلثار االهبابية هبب
القياـ بزيارة ىذه اؼبناطق والتّعرؼ على كاّفة اىتماماهتم منذ اؼبرحلة األوىل يف التخطيط ؽبذا دراسات ؿبكمة و 

ومن خالؿ إقامة ىذه اؼبشاريع البيئّية يف اؼبناطق يتم تدعيم ىذا اعبانب باؼبسائل القانونية فيما ىبص  .1اؼبشروع
 وبالتايل سيكوف ىنالك نوع من التنظيم القانوين ؽبذه اجملتمعات ،التجارية وغَتىا امتالؾ األراضي وتسيَت اؼبشاريع

وباعتبار مشاريع . 2فيتم إدماج اؼبرأة يف اغبياة االجتماعية واالقتصادية ،كما يؤخذ موضوع اعبنس يف عُت االعتبار
فبا يساعد على تقليل الفجوة  ،اعبذب الّسياحيالّسياحة البيئّية مصدر للّدخل بالنسبة للّسّكاف احمللّّيُت يف مناطق 

بُت األقاليم اؼبختلفة، ويعمل على زيادة ارتباط الّسّكاف بأراضيهم ويقّلل من نزوحهم كبو اؼبناطق اغبضرية ويساىم 
مية ومن ىذا اؼبنظور، يبمكن اعتبار الّسياحة البيئية بأهنا اسًتاتيجية للتن.3يف توفَت مناصب الشغل ؽبؤالء الّسكاف

 . 4تسيَت إرثهم الطبيعي واغبضاري احمللّية تقـو على مشاركة الّسّكاف احمللّيُت يف
 على الجانب السوسيوثقافي للمجتمعات المضيفة: اآلثار الّسلبيّة للسياحة البيئيةثانيا، 

التنمية الّسياحّية غَت اؼبستديبة ؼبشاريع الّسياحة البيئّية ستؤدي حتما إىل ظهور بعض اآلثار الّسلبية ؽبذا  إفّ    
النمط من الّسياحة على اجملتمعات اؼبضيفة، فزيادة عدد السيّاح يف منطقة معيّنة ستكوف لو آثار بيئية اقتصادية 

اح إىل مناطق اعبذب الّسياحي البيئية وىم وبملوف لثقافات ثقافية واجتماعية، إذ وبتوافد ىؤالء الّسيوكذلك 
ثقافات األجنبية عنهم مع ـبتلفة عن ثقافة اجملتمع اؼبضيف، يبكن أف يتبادؿ الّسكاف احملليّوف بعض مالمح ال

 ،كبَتة، ىذا األمر ليس سليب بالضرورة ولكن يف حالة ما كانت نسبة تبٍت اجملتمع اؼبضيف ؽبذه الثقافة  الّسيّاح
ػفقد اؼبنطقة جزءا من ىويّتها الثّ  كذلك قبد أنّو يف ،5قافيةفهذا حتما سيؤثر سلبا على اعبانب الثقايف ؽبم، وقد يمػػ

ب بعض اغباالت  ثقافاهتم ويمغَّتوف عاداهتم  تقليدبأمباط حياة الّسيّاح ووباولوف بعض أفراد اجملتمعات اؼبضيفة يمعج 

                                                                 
1 Marie Lequin, écotourisme et gouvernance participative, op.cit, p24. 
2

 Richar Denman, op.cit, p10. 

 3
 ، العربية السعوديّة، أكتوبر،02 ، العدد9 عايد راضي خنفر، إياد عبد االلو، تسويق السياحة البيئية والتنوع اغبيوي، ؾبلة جامعة أسيوط، اجمللد 

 .60 ، ص2006

4
 Marie Lequin, gouvernance en ecotourisme : développement durable, développement régional et 

démocratie participative, op.cit, p22. 
5

 Laurent Denais, op.cit, p32. 
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باإلضافة إىل التّغَّت الذي قد يطرأ على األنشطة التّقليدية  ،1لوكاهتم االجتماعّيةس وحىت الغذائية، طريقة لباسهم
اليومّية واألعماؿ اليت يبارسها سّكاف ىذه اؼبناطق بعد إنشاء احملميات الطبيعّية واغبضائر الوطنية خصوصا عند 

البيئّية اؼبتمثّلة يف ؿباولة بعض ، كما أف بعض اؼبمارسات اليت ال تتماشى ومبادئ السيّاحة 2منع أنشطة الصيد
 Laurentشَت يم ، )ويف ىذا الّسلطات احمللّّية يف ترحيل سكاف بعض األقاليم هبدؼ جعلها متاحة أكثر للّسياح

Denais  أنو يف منطقةNouveau Brunswick  َتة وعند إنشاء حظKouchibouguac   قامت اغبكومة
ولوج إىل البحر عن طريق لمنعتهم من او  ،الكندية بًتحيل السكاف الذين يعيشوف يف ىذه اؼبنطقة منذ زمن بعيد

أيضا بعض التسهيالت اؼبمنوحة من .3ة رغم أف صيد األظباؾ يمعترب مصدر عيش ىؤالء األفراد(ىذه اغبظَت 
حىت بُت بعض اؼبناطق  إىل بعض الصراعات واليت قد تنشألشراء األراضي تؤّدي اغبكومات للمستثمرين األجانب 

 .4والبلديات اؼبتجاورة واليت كانت ؽبم عالقات طيبة فيما بينهم
 ( من خالؿ اعبدوؿ اؼبوايل.CBAوسيتم استعراض بعض اآلثار السوسيوثقافية حسب تقنية )

 المجتمعات المضيفة(: اآلثار الّسوسيوثقافية للّسياحة البيئيّة على 06الجدول رقم )
 آثار الّسياحة البيئية على االقتصاد المحّلي

 Direct Costs    التكاليف )الّسلبّيات( المباشرة  Direct Benefitsالفوائد )االيجابيات( المباشرة 
 الروحي واعبمايل للتجربة؛ عبانبا 
 ؛زيادة الوعي البيئي بُت الّسّياح البيئّيوف والّسّكاف احملّلّيوف 
 .ربسُت نوعّي حياة اجملتمع اؼبضيف 

 ؛التطفل على الثقافات احملّلية واؼبعزولة وإمكانية التغيَت فيها 
 ؛فرض بعض القيم الغريبة عن اجملتمع 
 ّيوف وتعويضهم باؼبناطق احملمّية.ترحيل السّكاف احملل 

 التكاليف )السلبيات( غير المباشرة الفوائد )االيجايات( غير المباشرة 
  إيرادات الّسياحة البيئية خارج اؼبنطقة.ضماف عدـ تسّرب 

 

 ؛االستياء والعدائية احملتملة من الّسّكاف احملّلّيُت 
  قد ال تتماشى بعض نشاطات الّسياح مع جوانب الثقافة

 .احملّلّية )الصيد والزراعة(
Source : Dimitrios Diamantis, op.cit, p106. 

من اعبدوؿ نالحظ أّف للّسياحة البيئّية بعض اآلثار اإلهبابية على اعبوانب الّسوسيوثقافية للمجتمعات اؼبضيفة 
 وربسُت نوعّية حياهتم، كذلك توجد بعض اآلثار الّسلبّية اليتمن بينها زيادة وعي الّسكاف احمللّيوف باألمور البيئّية 

وإمكانية التّغيَت فيها دوف انتباه وكذا عمليّات ،فل على بعض الثقافاتكالّتط  حقد تطرأ من بعض اؼبمارسات للّسّيا 
 الًّتحيل اليت قد يتعّرض ؽبا بعض سّكاف ىذه اؼبناطق هبدؼ إقامة ؿبميّات طبيعّية وجعلها متاحة للّسيّاح فقط.

                                                                 
1

 Marie Lequin, écoutourisme et gouvernace participative,op.cit, p23. 
2 

Marie Lequin, gouvernance en ecotourisme : développement durable, développement régional et démocratie  
participative, op.cit, p21. 
3

 Laurent Denais, op.cit, p33. 
4 

Marie Lequin, écoutourisme et gouvernace participative,op.cit, p23. 
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 اإلطار االستراتيجي للّسياحة البيئيّة: المبحث الّرابع
إّف ترصبة وتطبيق مبادئ ومعايَت الّسياحة البيئّية وربويلهما من فرص إىل حقائق فعلية يبكن االستفادة من     

إهبابياهتا، يتطّلب إعداد إطار اسًتاتيجي ينّظم ويهيكل األنشطة واالستثمارات من أجل التنسيق بُت اعبوانب 
والتنسيق بُت القطاع الّسياحي  ،ىذا الّنمط من الّسياحةاألساسية )البيئة، االقتصاد واجملتمع( اليت يهتم هبا 

والقطاعات األخرى ذات الّصلة، وبالتايل فإّف الّسياحة البيئية هبب أف تتم وفق مراحل وضوابط معيّنة بغية ضماف 
اؼبادية من حسن تسيَت وإدارة اؼبشاريع واالستثمارات يف ىذا الّنمط من الّسياحة وكذا ضماف اؼبردودية اؼبادية وغَت 

 وراء اؼبشاريع.
 االستراتيجية التّنظيمية  المطلب األّول:

للسياحة البيئية باؼبرور على ثالث مراحل رئيسية بعد التّعريف الدقيق ؽبذا الّنمط  االسًتاتيجي التنظيمية بٌتتم 
ؼبشروع  رؤيةربديد 1ومعرفة كافة األنشطة واألنواع اليت سيتم االستثمار فيها، وىذه اؼبراحل ىي: ،من الّسياحة

السياحة البيئية والّنشاطات  تموقعالّعامة لتطوير مشروع الّسياحة البيئّية وربديد  األىدافالّسياحة البيئية، ربديد 
 اليت تقـو عليها. 
ــة ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أّوال، الرؤيـ

نف تلك االستعماالت، عادة ما يتم استعماؿ ىذه الكلمة يف ؾباؿ األعماؿ ولكن ىنالك غموض كبَت يكت    
ولكن يبكن اعتبار القيم، الرؤية واؼبهمة بأهنا وسيلة لتحديد  .فعادة ما يتم اػبلط بُت اؽبويّة، القيم، الرؤية، اؼبهّمة

 ىويّة اؼبؤسسة.
اؼبدى البعيد، وىي حباجة إىل  ية وبمعد نظر للمستقبل ويفستباقاؼبؤسسات دائما لتكوف لديها نظرة اتسعى     

معرفة مكانتها وسبوقعها يف اؼبستقبل، وىنا يتم اعتبار الرؤية بأهنا ىي اليت ربشد الطّاقات وبأهنا ىي من يعطي 
 .2اؽبيكل والشكل العاـ للمؤسسة

 
 
 
 

                                                                 
1 

ARA/KPMG Consulting LP, Williams Lake Forest District Tourism Opportunities Study Final Report , 

April 2001, p 55.  

2 Jean-Marrie Ducreux et al, le grand livre de la strétégie, Edition d’organisation, Paris, p66  
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ؿباولة معرفة اؼبؤسسة، أو دبعٌت آخر ىي ؼبهمة عبارة عن إسقاط مستقبليويبكن تعريف رؤية اؼبؤسسة بأهّنا 
 .1ماىي اؼبكانة اليت تصبو أف تصل إليها اؼبؤسسة وماىي الشروبة اؼبستهدفة اليت ترغب يف الوصوؿ إليها

إسقاط مفهـو وتعريف فيمكن  ،اؼبستثمرة يف ؾباؿ الّسياحة البيئية)أو الّدولة ( اؼبؤسسة  لرؤيةأما بالنسبة 
رؤيتو اػباصة استنادا على  ت اؼبتوّفرة لديهم، ولكلّ ايف ظل االمكانالرؤية من منظور اؼبستثمرين يف اجملاؿ الّسياحي 

 2021ؾبموعة من احملددات، فعلى سبيل اؼبثاؿ فإف رؤية الِبنُت يف ؾباؿ تطوير الّسياحة البيئية ىي: " حبلوؿ سنة 
 القطاع، واؼبسانبُت ستصبح الّسياحة البيئية وسيلة داعمة قوية للتنمية اؼبستدامة اؼبتبناة من قبل اؼبتعاملُت يف

  .2"القدرة على اعبذب على اؼبستوى الّدويل ، وؽبمبشكل فعاؿ يف تقليص نسبة الفقر
ـــداف ـــ ـ ـ ـ  ثانيا، األىـ

قع ويمرغب يف الوصوؿ إليها، وبالتايل يف ىذا اؼبستوى يتم البدء يف "تمعّرؼ األىداؼ بأهنا      عبارة عن نتائج يمتػو 
ربديد يف مستويات ـبتلفة، فالغرض إذف من ىذه العملية ىو ؿباولة رسم و  اؼبنشود ربقيقهاربديد ـبتلف النّتائج 

الوضعية اؼبستقبلية اليت وبّبذ الوصوؿ إليها بطريقة سبّكن اؼبؤسسة / اؼبنّظمة من ربديد أىداؼ واقعية قابلة للتطبيق 
يئّية يعمدوف يف ىذه اؼبرحلة إىل رسم نظرة وبالتايل فإّف اؼبستثمروف يف قطاع الّسياحة الب .3"على أرض الواقع

والذي بدوره وبوي ؾبموعة من األىداؼ واليت ينبغي أف تنطلق أساسا من مبادئ الّسياحة  ،مستقبلية للمشروع
  .البيئّية واؼبعايَت الواجب احًتامها

واليت تأن أساسا بعد ومن بُت الّطرؽ الشائعة لتعريف، ربديد واختيار األىداؼ ىي إعداد " شجرة األىداؼ" 
 بشكل يعربّ ، وهبب أف ربوي شجرة األىداؼ ملخص مبّسط و ربديد "شجرة اؼبشاكل" اليت تواجو مشروع معُّت 

تساعد على ربليل وعرض األفكار ميزهتا األساسية أهّنا قع، كما تعترب شجرة األىداؼ بأهّنا وسيلة صحيح عن الوا
  4وتساىم يف: ل ذات األولويّة واحملدّدة بوضوحروع واؼبرتبطة حبل اؼبشاكتساعد على ربليل األىداؼ احملتملة للمش

 وصف الوضعية اؼبستقبلية اليت سيكوف عليها اؼبشروع يف حالة ما إذا حّلت صبيع اؼبشاكل؛ -

                                                                 
  أي اؼبهمة ىي عبارة عن فقرة قصَتة ربررىا اؼبؤسسة، ربدد فيها سبب وجود ىذه اؼبؤسسة وأىدافها، أو دبعٌت آخر ماالذي تقوـ بو اؼبؤسسة وب

 طريقة.
1 

Définir les missions-visions-valeurs de l’entreprise et y intégrer le développement durable , SADC de 

l’Estrie, Février 2013, p1.  
2  

Plan staratégique de développement de l’écotourisme au Bénin (PSDE 2012-2021), disponible sur 
http://www.maisondelentreprise.org/document/RAPPORT%20PSDE_Version%20final%20(1).pdf 

 
3

 Planification de projet/ programmes «  manuel d’orientation  », Fédération internationale des Sociétés de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève 2010, p 25    
4 

Idem. 

http://www.maisondelentreprise.org/document/RAPPORT%20PSDE_Version%20final%20(1).pdf
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 ها وترتيبها اؽبرمي ضمن ؾبموعة األىداؼ؛لتعريف أىداؼ قابلة للتحقيق والتأّكد من تسلس -
 الغايات( يف ـبطط توضيحي؛ –توضيح والّتحقق من العالقات بُت األسباب والنّتائج )الوسائل  -
 ربديد األولويّات؛ -
 يق وربقيق أىداؼ معيّنة؛بتطتقييم جدوى  -
 ربديد وسائل أخرى قد تلـز لتحقيق النتائج اؼبرجّوة. -

، البيئّية سلسلة األىداؼ اؼبنشود ربقيقها انطالقا من ىذه األسس الّنظرية وبّرر أصحاب اؼبشروع يف الّسياحة    
مصاغة بشكل عاـ ترّكز على احملاور الثالثة للّسياحة البيئّية ) البيئية، ؼ اسًتاتيجية اواليت بدورىا تنقسم إىل أىد

وأخرى تكتيكية ّج عملية مشتّقة من األىداؼ االسًتاتيجية، تمعٌت بكّل مرحلة من  ،االقتصاديّة والجتماعية(
 مراحل تنفيذ اؼبشروع.

بيئّية حبيث سيحوي ؾبموعة من األىداؼ اليت  يتم عرض شجرة األىداؼ ؼبشروع سياحةوفيمايلي س    
توضيح فكرة شجرة األىداؼ بإسقاطها على الّسياحة البيئية، واليت سيتم استنباطها استعملت فقط كأمثلة ل

 ُتواليت مّت التطّرؽ إليها يف اؼببحث ،احًتامها يف مثل ىذه ااؼبشاريعأساسا من اؼببادئ واؼبعايَت األساسية الواجب 
ذبدر اإلشارة إىل أنّو ال يبكن تشابو صبلة األىداؼ لكل مشاريع  ثاين على الًتتيب من ىذا الفصل.األوؿ وال

شاهبتُت وذلك الّسياحة البيئّية وىذا باعتبار أّف لكل مشروع اسًتاتيجية خاّصة بو وال يبكن أف قبد خطتُت مت
 الختالؼ الرؤى واإلمكانات وأقاليم تنفيذ ىذه اؼبشاريع.
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 الّسياحة البيئيّة لقة بمشروع( شجرة األىداف المتع08الشكل رقم: )

 
 من إعداد الباحثة باالعتماد على:المصدر: 

- Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, op cit, p27. 
- Luc Hincelin, Réaliser votre arbre, article publié sur : contact santé, N° 192, Avril 2004, p16. 

من خالؿ الّشكل نالحظ أّف عملية صياغة األىداؼ تأن بشكل عمودّي متفرّع لذلك اصطلح على ىذه 
ؼ وفق ثالث مستويات أساسية ىي: اؼبستوى األعلى )األّوؿ( وىو الطريقة بشجرة األىداؼ، ويتّم ترتيب األىدا

ؿباولة إعطاء صورة عامة عن النتيجة أو النّهاية اؼبرغوب الوصوؿ إليها من خالؿ تبٍّت مبط الّسياحة البيئّية، ج  
ّسياحة كمستوى أدىن يتم طرح اؽبدؼ أو األىداؼ االسًتاتيجية اؼبرغوب ربقيقها يف إطار التحضَت ؼبشروع ال

 ،البيئّية، وبعد ذلك تأن مرحلة صياغة األىداؼ العملّية واليت تنبثق بدورىا من األىداؼ االسًتاتيجية للمشروع
حيث تكوف أكثر زبصيصا لتمطبق وفق مراحل للوصوؿ إىل ربقيق اؽبدؼ االسًتاتيجي للمشروع، لتأن مرحلة 

األكثر مالئمة واليت يبكن تطبيقها على أرض الواقع يف ظل  تقييم األىداؼ ودراستها ليتم انتقاء واختيار األىداؼ
اؼبوارد البشرية واؼباّدية اؼبتاحة، والّتخلي عن تلك اليت قد تعرقل سَتورة تنفيذ اؼبشروع واليت ال تتوفر فيها خاّصية 

 احبة اؼبشروع. أو اليت تستلـز طاقات وموارد ماّدية وبشرية تفوؽ القدرة اؼبتاحة للمؤسسة ص ،إمكانية التطبيق
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 فثالثا، تحديد المواق
يقع على اإلدارة اإلسًتاتيجية مهمة ربديد اؼبوقف اإلسًتاتيجي للمنظمة وذلك ؼبعرفة ماىي اإلسًتاتيجيات 

ا اػبارجية ) الفرص العامة اليت يبكن إزباذىا إنسجامًا مع إمكانات اؼبنظمة الداخلية ) القوة والضعف ( ومواقفه
 .  SWOT. ويتحدد اؼبوقف اإلسًتاتيجي للمنظمة من خالؿ القياـ بتحليل مصفوفة والتهديدات (

د مراكزىا وربميها هبدؼ وكيف ؽبا أف ذبدّ ، يشَت اؼبوقف االسًتاتيجي إىل موقع اؼبؤسسة يف بيئتها التّنافسّية 
ّدد اؼبوقف ، الشركة وبيئتهاوعليو تصبح االسًتاتيجية دبثابة القّوة أو الرّابطة الوسيطة بُت ، مواجهة اؼبنافسة ووبم

رات البيئّية، التّعّرؼ على ربليل وتقييم اؼبتغَّتات البيئية: االسًتاتيجي بسلسلة من اػبطوات ىي تشخيص ، اؼبؤّث
وىي اػبطوة الواجب اعتمادىا  1الضعفونقاط القوة و وربديد الفرص والتّهديدات الّنجاح االسًتاتيجية مفاتيح

ياحة البيئّية ورسم االسًتاتيجية العامة اليت يسعى اؼبشروع الوصوؿ إليها من وراء اؼبوقع عند ربديد أىداؼ السّ 
 البيئي وتنظيم  صبيع نشاطاتو.

  ّسياحة البيئيّةلالتخطيط لالمطلب الثاني: 
منذ اؼبباحث إقامة مشاريع الّسياحة البيئية غالبا ما تكوف يف اؼبناطق واحملميات الطبيعية، حيث سّبت اإلشارة     

األوىل إىل أّف السياحة البيئية تتم يف اؼبناطق الطبيعية اؼبتوازنة نسبيا، وؽبذا وجب االىتماـ بتلك اؼبناطق وإعطاؤىا 
وبالتايل نكوف  ،العناية الالزمة خصوصا بعد أف تصبح عبارة عن مقاصد للّسياحة البيئّية تستقطب الّسياح والزائرين

والطّلب، فتقدًن خدمات سياحية داخل وجبوار تلك احملميات الطبيعية هبب أف يكوف  العرض أماـ معادلة طرفاىا
بناء على احًتاـ وضباية تلك اؼبناطق واجملتمعات اؼبضيفة ؼبقابلة طلب سياحي هبب أف يكوف مسؤوؿ بيئيا، وحىت 

ىداؼ مشاريع الّسياحة نوازف بُت طريف ىذه اؼبعادلة كبتاج إىل زبطيط سليم لتلك اؼبشاريع حىت نضمن بلوغ أ
 البيئّية.
 التخطيط للسياحة البيئيةمرتكزات أّوال، 

بعة لتنفيذ إسًت      وذبدر اإلشارة إىل أّف  ،تيجية الّسياحة البيئية تستلـز التخطيط اعبّيداإّف الّسياسات اؼبّت
ىي عبارة عن زبطيط تقـو بو اغبكومات أو أرباب الّصناعة يف حُت تعترب  policiesالّسياسات 

ات لّسياسيتم وضع ا .ؾبموعة االسًتاتيجيات اليت يتم على أساسها تنفيذ الّسياسات بأهّنا  plansاؼبخططات
، مرورا باؼبستوى احمللي أو اعبهوي (يف اؼبوقع الّسياحي) microعرب عّدة مستويات ابتداء من اؼبستوى اعبزئي 

واؼبستوى الكّلي )الوطٍت أو الّدويل(، وىناؾ العديد من اجملموعات اؼبؤثرة يف الّسياسات واليت قد تضم صباعات 

                                                                 
1

وأثرىا في تحديد الموقف االستراتيجي لمنظّمات األعمال" دراسة اختبارية في عّينة من الّشركات  ، المواءمة االستراتيجيةعبد الستار الصياح  
ـ االقتصادية اعبامعة، العدد الصناعية األردنّية"  .104، ص 2009، 22، مقاؿ منشور يف ؾبلة كلية بغداد للعلو
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اعبمعيات النّاشطة يف اجملاؿ الّسياحي، اعبماعات اؼبهتمة بقضايا ضباية مثل   Pressure groupsالضغط 
الربؼبانيُت وغَتىم الطبيعة، اعبمعيات اجملتمعية، اعبماعات النّاطقة باسم اؼبواطنُت، العاملُت يف القطاع الّسياحي، 

و هبدؼ الوصوؿ إىل وبالتايل فإنّ  .1راد الذي قد يبلكوف قدرة التأثَت على زبطيط ىذه الّسياساتمن األف
د اسًتاتيجيات الّسياسات العاّمة للقطاع الّسياحي واليت يتم وضعها من قبل اغبكومة عادة، يستدعي األمر إعدا

احة يإطار السّ  ، يفات اليت توّجو تسيَت وإدارة اؼبشاريع يف ؾباؿ الّسياحة دبختلف أمباطهاتسَت وفقها اؼبخّطط
مات اليت تسعى إىل تطوير القطاع الّسياحي واالستفادة من ووسيلة صبيع اغبكو اؼبستدامة اليت أصبحت غاية 

 .دوف التأثَت على مقّومات اعبذب فيها أو على خصوصيتها االجتماعية ،إهبابيات ىذه الّصناعة
 :البيئي تعريف التخطيط الّسياحي .1

تقبل، وبالرّغم من أنّو يعتمد على اؼبالحظة التخطيط ىو التّنبؤ وبالتايل يتطّلب بعض الّتصّورات التقديرية للمس    
واالستخالص من نتائج البحوث فهو مرتبط أيضا وبشكل كبَت بالقيم، وهبب أف يكوف التخطيط مصدرا لصنع 
وازباذ القرارات الصائبة حيث يتم اعتباره بأنّو جزء من سَتورة زبطيط القرار، فالتطوير الّسياحي غَت اؼبخطط لو 

 ؤدي حتما إىل تدىور اؼبوارد اليت تقـو عليها ىتو الّصناعة.وغَت اؼبراقب سي
لألفراد اؼبسانبة احملتملة تسعى إىل تعظيم  ،( تقـو على البحث والتّقييمprocessياحي ىو عملية )سّ التخطيط ال    

 -اؼباديةاالقتصادية، اؼبقاربة  ىي:. وىناؾ أربع مقاربات للتخطيط الّسياحي يف الّنشاط الّسياحي والطبيعة
 التسويق الّسياحي احملّليباإلضافة إىل ، oriented communityمقاربة الّتوجو باجملتمعات اؼبضيفة ، اؼبكانية

boosterism
 ، من خالؿ ىذه اؼبقاربة يظهر التخطيط بأنّو عبارة عن أنشطة متكاملة ذبمع ما بُت االىتمامات

، إضافة إىل ىذا فإنّو يشمل اؼبكّونات يةدخوؿ إىل اؼبواقع( والزّمان)ال يةالبيئّية، اؼبكان ،االقتصادية، االجتماعية
الرئيسية للعرض )اؼبقصد الّسياحي( والطلب )األسواؽ:الّسّياح( اؼبتعلّقة بالنّقل واالتصاؿ، ولقد أضيفت مقاربة 

لقضايا البيئية ، ذلك أّف التخطيط الّسياحي ال يبكن أف يتم دبعزؿ عن اخامسة ىي التخطيط الّسياحي اؼبستداـ
 . 2بل هبب أف يمدمج مع الّتحليل العاـ للموارد والتطوير اػباص باؼبنطقة الطبيعية

نّوه إىل أنّو مل يكن ىنالك فهم جّيد لطبيعة العالقة اؼبعّقدة  1996سنة  Coccossisإىل أّف   Fennelويشَت 
كاف يمنظر إىل ضباية الطبيعة واغبفاظ عليها دبثابة هتديد للتنمية االجتماعية   واليت تربط ما بُت البيئة والّسياحة، وأنّ 

                                                                 
1

 David A.  Fennel, Ross  K.  Dowling, Ecotourism policy and planning, CABI Publishing, London, UK, 2003, 

pp 5-6 

   boosterism ىو مصطلح يستعمل يف صناعة الّسياحة ويعٍت رغبة الّسكاف احملليُت يف تسويق وترقية اؼبقصد الّسياحي أو اؼبدينة اليت يعيشوف فيها 

2
 David A.  Fennell, Ross  K.  Dowling, op cit, p6. 



 

 
42 

 للّطياحة البيئيةظسي ـــــــــ: اإلطـــــاز الّنألّولالفصــــل ا

ولكن سرعاف ما تبّدلت ىذه النظرة يف اآلونة األخَتة نتيجة اعبهود الرّامية إىل توضيح وترسيا واالقتصادية، 
فإّف إدخاؿ األراضي مل تكن ىنالك مساعي لوضع مبادئ توجيهية مناسبة  كذلك إذامبادئ التنمية اؼبستدامة،  

ألّف القيم الثقافية والبيئّية مهّددة أماـ  ،العمومية أو اػباّصة يف سَتورة التنمية الّسياحّية قد تكوف عرضة للخطر
من مصادر اّلربح مع إغفاؿ  على أهّنا مصدرا وقت مضى كاف عادة ما يمنظر إىل الّسياحةيف عنصر الرّبح، حيث 

لثقافية، ويرى أّف الّسياسات البيئّية يف الوقت اغباضر أصبحت تتمّيز دبقاربة موّجو بيئيا استدامة العناصر البيئية وا
 :1قاربة على ما يليأكثر مشولية ومن منظور إقليمي متكامل، وتنطوي ىذه اؼب

من وجهة طرح  اؼبشاريع، اػبطط والربامج الرّبط بُت سياسات التطّوير الّسياحي واإلدارة البيئّية كمرحلة أوىل جّ  -
 ؛نظر بيئية

  احمللية؛ البيئية اإلدارة برامج لتوجيو إطارا توفر أف شأهنا من اليت اإلقليمي اؼبستوى على البيئية اإلدارة خطط -
 الّتكامل بُت التّنمية الّسياحّية وسياسات اإلدارة البيئّية على اؼبستوى احمللي، اعبهوي والوطٍت؛ -
للّتعامل مع القضايا البيئّية خصوصا بالنسبة للمناطق اليت تعرؼ مبّوا سريعا كمقاصد الرّفع من القدرات احمللّّية  -

 سياحية.
إذف الّسياسات العامة اؼبتعّلقة بالتنمية الّسياحية اليت تأخذ باؼبعايَت واؼببادئ البيئية توفر مناخ سهل للقياـ 

النمط البديل من الّسياحة على اؼبدى القصَت  صوؿ إىل ربقيق أىداؼ ىذاو بتخطيط للّسياحة البيئّية يساىم يف ال
التنمية اؼبستدامة والتخطيط الّسياحي يف ظل  القوؿ أّف الفرؽ بُت التخطيط الّسياحي التقليديويبكن  واؼبتوّسط.

الرّبح االقتصادي من وراء ىل ربقيق إؿ كاف يسعى بالدرجة األوىل وّ يكمن يف أّف األ ،احة البيئيةيهور السّ وظ
ة الّسياحة وزيادة مسانبة القطاع الّسياحي يف الّدخل القومي، أما الثاين فهو يسعى إىل ربقيق صبلة من األنشط

 األىداؼ اؼبتكاملة حبيث تكوف أىداؼ اقتصادية، بيئية واجتماعية. 
 أف وهبب اؼبنطقة، يف اإلصبالية اؼبوارد لتطوير شاملة خطة إطار يف دائما أف يكوف التخطيط الّسياحي هببو 

 .2أخرى اعتبارات أي تلبية قبل احمللية واؼبطالب إشباع وإرضاء الشروط تكوف
 
 

                                                                 
1 

David Fennell, Ecotourism, third edition, Routledge, New York, 2008, p 135 
2 Andriotis. K , A framework for the tourism plnning  process, in: Raj A (ed), sustainability, profitability 

and successful tourism, Kanishka publishers, New Delhi, 2007,  p4.  
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 مخطط إدارة الّسياحة البيئيّة   .2
ـبطط إدارة مشاريع الّسياحة البيئّية ىو عبارة عن وسيلة تسمح بتوجيو تطوير الّسياحة البيئّية يف اؼبناطق     

واليت يتم من خالؽبا طرح والتنسيق ما بُت رؤى صبيع أصحاب اؼبصلحة يف ىذا اؼبشروع، ويف  ،واحملمّيات الطبيعّية
م تضنفس الوقت البحث عن ربقيق أىداؼ ضباية اؼبوقع الطبيعي اؼبسّطرة. واليت بدورىا هبب أف تًتجم يف وثيقة 

ّية ىو عبارة عن تكملة مفّصلة عموما فإف ـبطط إدارة الّسياحة البيئ صبيع توصيات الشركاء أصحاب اؼبصلحة، 
ـبطط إدارة كل اؼبوايل يوّضح سَتورة إعداد الشّ  .اليت مّت إعدادىا يف ـبطط اإلدارة العاـللمبادئ الّتوجيهية العامة 

 .1مشروع الّسياحة البيئّية والذي يتم وفق مراحل
 (: مراحل تخطيط الخطة العامة إلدارة الّسياحة البيئية09الشكل رقم)

 
 
 
 

                                     
 
 
 
 

 
Source: Andy Drumm, Alan Moore, op cit, p63. 

يتوّضح لنا من خالؿ اعبدوؿ بأف مراحل إعداد ـبطط إدارة الّسياحة البيئّية تتم وفق شكل خطي، إال أنّو 
أو حىت الدخوؿ يف  ،مراحل سابقةسَت األمور بشكل خطي دوف إعادة الرجوع إىل هبدر اإلشارة أنّو ليس دائما ت  

ال نقص بعض اؼبعلومات يف مرحلة اؼبخطط، فمث دإعدا ءمراحل جديدة تستدعيها اؼبستجّدات اليت قد تطرأ أثنا
ىل ضرورة إعادة صبع معلومات أوفر من خالؿ القياـ بعملية تشخيص الستكماؿ إمن اؼبراحل األخَتة يؤدي 

 اؼبراحل واإلعداد الشامل للمخطط. 
                                                                 

 ت الطبيعية اليت سيتم ـبطط اإلدارة العاـ وبدد عادة بأف الّسياحة البيئية ىي النمط اؼبرغوب فيو يف اؼبناطق احملمية، كما أنّو وبدد ويقّسم مناطق احملميا  
 استغالؽبا كمناطق جذب واستقطاب للّسياح.

1 Andy Drumm, Alan Moore, développement de l’écotourisme un manuel pour les professionnels de la 

conservation « Volume 1 introduction à la planification de l’écotourisme , Traduit par Sylv ie Siéber 

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

 

اتخاذ قرار بشأن إعداد 

مخطط إلدارة السٌاحة 

 األموالالبحث عن  ةٌالبٌئ

تشكٌل الفرٌق 

الذي سٌقوم 

 بعملٌة التّخطٌط

جمع المعلومات/ 

 القٌام بالتشخٌص
 تحلٌل المعطٌات 

وضع وتصمٌم 

 المخطط

نشر وتوزٌع 

 المخطط 
تنفٌذ وتقٌٌم 
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وإلعداد ىذا اؼبخطط يتم التنسيق بُت صبيع األشخاص أصحاب اؼبصلحة يف مشروع الّسياحة البيئّية، والذين يتم 
  :توضيحهم من خالؿ الّشكل اؼبوايل

 في إعداد مخطط إدارة الّسياحة البيئية (: المساىمون10رقم )الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Andy Drumm, Alan Moore, op cit, p62. 

 1فيمايلي:د وقت إقباز اؼبخطط دبجموعة من العوامل يبكن ذكرىا ويتحدّ 
زمة إلعداد اؼبخطط؛مدى توفر األمواؿ الال 
 مدى توفر اؼبعلومات الالزمة حوؿ اؼبنطقة احملمية إلعداد اؼبخطط، خاصة إذا مل تكن تلك اؼبنطقة مقصدا

 سياحيا للمستثمرين والّسياح من قبل؛
 إعداد اؼبخطط سيأخذ ث، ففي حالة انشغاؽبم بأمور أخرى فإّف قت اؼبخصص من طرؼ فريق إعداد البحالو

 وقتا أطوؿ؛
ل مستوى الّدعم اليت يتلقاه فريق إعداد البحث من قبل اجملتمعات اؼبضيفة واؼبتعاملُت يف قطاع الّسياحة هبع

 ذات مردودية وفعالة، العملية
 .حجم التفاصيل واؼبعلومات اليت سيتطرّؽ ؽبا اؼبخطط 

  ثانيا، التخطيط لحماية الموقع
ياحة البيئّية من ؿبمّيات وغَتىا جزءا رئيسّيا يف واقع اليت ربتضن نشاطات السّ ل اؼبك  ش  تم  لى أفهبب التأكيد ع    

رسم الّسياسات وعملّية الّتخطيط، كما هبب إشراؾ مسَّتي ىذه اؼبناطق واؼبواقع يف مبادرات التخطيط وعدـ 
جعلها حكرا على اؼبسؤولُت الكبار يف الّدولة، كما ذبدر اإلشارة إىل أنّو يبكن معاعبة بعض اؼبشاكل اليت تطرأ 

                                                                 
1 Andy Drumm, Alan Moore, op cit, p63. 

سيرورة 

 أفراد من اجملتمع اؼبضيف

 اؼبتعاملُت يف قطاع السّياحة

األفراد العاملُت داخل احملمية 
 الطبيعية

 األخصائيُت 

 وكاالت حكومية منّظمات غَت حكومية

 نتائج جّيدة التزاـ ودعم 
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من خالؿ اعتماد وسائل تعليمّية كوضع خرائط لتوضيح اؼبواقع وبعض  ،وقع كتضّرره جرّاء تواجد الّسياح بوعلى اؼب
عند سلوؾ تصرّفات معيّنة من الّسائح وغَتىا من الوسائل اؼببتكرة اليت قد تقلل الضرر التضررات اليت قد تصيبو 

 .1وتزيد من ضباية اؼبوقع
ومن ّج ربديد  ،يتم ربديد ؾبموعة التهديدات اليت قد يتعّرض ؽبا ىذا اؼبوقع قعإذف عند القياـ بتخطيط اؼبو     

االسًتاتيجيّات اليت يتّم هبا مواجهة ىذه الّتهديدات ويبكن اعتبار الّسياحة البيئّية أو أحد النشاطات اؼبتعلّقة هبا  
التخطيط غبماية اؼبوقع ىو و كاسًتاتيجية من بُت بعض االسًتاتيجيات ؼبواجهة أحد أو بعض ىذه التّهديدات، 

قد يعترب الّسياحة البيئّية بأهّنا اؼبفهـو األساسي لتوجيو برنامج االستعماؿ العاـ ؼبخطط اإلدارة العاـ الذي مكّمل 
   .2للموقع، واليت ستساىم يف اغبّد من التهديدات اليت قد تطرأ على اؼبوقع على اؼبدى البعيد
باعها عند التخطيط ؼبشروع الّسياحة البيئّية بشقّيو ط غبماية اؼبوقع التخطي ،سيتم توضيح اؼبراحل اليت يتم اّت

ولكن بعد الّتطرؽ إىل مفهـو األثر البيئي للنشاط الّسياحي على اؼبواقع الطبيعية والذي  ،وـبطط اإلدارة العاـ
 يرتبط بدرجة وثيقة مع التخطيط غبماية اؼبوقع.

 األثر البيئي: تقييم
بعد أف كاف ينظر إىل االىتماـ بالبيئية وإعطاء األولوية ؽبا يف سَتورة التنمية كعائق للحركة التنموية، اّتضح فيما 

بح لزاما على اؼبؤسسات ولألخذ هبذا اؼببدأ أصبعد األنبّية البالغة لألخذ باالعتبارات البيئّية عند إقباز اؼبشاريع، 
م يف اؼبراحل األوىل من إقباز اؼبشروع وبالتحديد عند التخطيط األويل ودراسة قيم األثر البيئي ؼبشروعاهتالقياـ بت

اعبدوى االقتصادية. وبالتايل يعترب اؼبستثمروف يف ؾباؿ الّسياحة البيئّية ىم اؼبعنيّوف بالّدرجة األوىل هبذه اؼبرحلة، 
ئّيا مكانا ؽبا، وذلك لضماف عدـ التأثَت أو ات الطبيعية واؼبناطق اؼبتوازنة بية وأّف مشاريعهم ستأخذ من احملميّ خاصّ 

اغبّد إىل أقصى درجة من اآلثار اليت قد تنجم جراء اغبركة الّسياحية يف اؼبوقع وبالتايل تتسبب يف تدىور الّنظاـ 
  البيئي للموقع.

لواليات اؼبّتحدة األمريكية سنة      انتشر ىذا اؼبفهـو عرب ، جّ 1970ظهر مفهـو تقييم األثر البيئي ألّوؿ مرة يف ا
باقي دوؿ العامل، وبعد االىتماـ وظهور مفهـو اإلدارة البيئّية أصبح لزاما على اؼبؤسسات البحث عن وسائل 

تساعدىا يف ربديد مصدر وآثار اؼبشاكل اليت قد سبس بالبيئة وىذا ما ساىم يف انتشار ىذه التّقنّية. ومنذ  ،ربليلية

                                                                 
1 World Ecotourism Summit Final Repport, Québec, Canada, Published by World Tourism Organisation and 

the United Nations Environment Programme.,  19- 22 may 2002, Madrid, Spain, p 26. 
2 

Andy Drumm, Alan Moore, op cit, p  70. 
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زّباذ القرار والتّنبؤ باآلاألداة يف ربليل اعتماد ىذه  ثار البيئّية اليت قد تضر باؼبوقع مّت استعماؽبا كأداة تساعد يف ا
    .1وعرب ـبتلف اؼبستويات سواء بالّنسبة للمشاريع احمللّية، اعبهويّة وكذلك الوطنّية

أو برنامج األثر البيئي:"الفحص اؼبنّظم لثآثار غَت اؼبتعّمدة اليّت تنجم عن مشروع  )تقدير( ويقصد بتقييم
تنموي، وىو عبارة عن دراسة وربليل اعبدوى البيئّية للمشاريع الّسياحّية اؼبقًتحة واليت قد تؤثّر على سالمة البيئية 

  2واإلنساف داخل اؼبوقع"
زبطيط سياحي عن طريق إدخاؿ االعتبارات البيئّية يف صبيع  يبكن استخداـ تقييم األثر البيئي كأداةإذف 

 اؼبشاريع الّسياحّية واالعتماد عليها يف عملّية ازباذ القرار.
ومنهجية تقييم األثر البيئي فيها العديد من اؼبراحل وذلك حسب االختالفات من دولة إىل دولة إالّ أّف ىنالك 

 3ا وىي كاآلن:بعض اؼبراحل العاّمة اؼبتفق عليها عاؼبيّ 
يبّثل عملّية ربديد ما إذا كاف اؼبشروع اؼبقًتح يتطّلب القياـ بتقييم األثر البيئي : screeningالتشخيص  -

وعلى نطاؽ واسع، وكذلك ربديد مستوى التقييم الالـز االعتماد عليو، وبالنسبة ؼبشاريع الّسياحة البيئّية فهي 
 ؛اليت تربط بُت األنشطة الّسياحّية واآلثار الناصبة عنها على اؼبستوى البيئي تستلـز القياـ هبذا التقييم نظرا للعالقة

يتم ربديد القضايا واألمور الواجب أف زبضع لتقيم األثر البيئي، : في ىذه المرحلة  scopingالفحص  -
رجع اؼبرحلة اؼبرير النّاجم عن ىذه وعادة ما تتطّلب التفاعل بُت صبيع أصحاب اؼبصلحة يف اؼبشروع، ويشكّل التق

 ئي على اؼبوقع؛يالرئيسي للنشاطات الواجب أف ربظى بتقييم أثرىا الب
اؽبدؼ من ىذه اؼبرحلة ىو ربديد كيفّية تأثَت الّنشاطات الّسياحية للمشروع على البيئية العاّمة  :األثرتقييم  -

اآلثار اإلهبابية والسلبية على حّد  للموقع، كما ينطوي تقييم األثر على ربديد وربليل وكذلك التّنبّؤ بأنبية وحجم
 سواء اليت سيتعّرض ؽبا اؼبوقع؛

ثار هبا ؿباولة التخفيف واغبد من اآل يف ىذه اؼبرحلة يتم ربديد الطرؽ اليت يتم :mitigationالّتخفيف  -
يتم هبا تعزيز اآلثار اإلهبابية لضماف أعلى قدر فبكن من اؼبنافع  الّسلبية وؿباولة ذبنّبها إف أمكن ذلك، والطرؽ اليت

 داخل اؼبوقع؛ 
يتم إعداد تقرير األثر البيئي وبتوي على نتائج دراسات تقييم األثر والطرؽ اليت : reportingإعداد الّتقرير  -

 نّية يف عملية ازّباذ القرار؛يتم هبا اغبّد من تلك اآلثار، ويستخدـ ىذا التقرير من قبل الّسلطات واعبهات اؼبع
                                                                 
1 Karin Andersson, Environmental Impact Assessment, Chalmers, Auguest 2000, p 3.  

2
 .494ابراىيم بظاظو، مرجع سابق، ص   

3
 Alex Weaver, EIA and sustainable development: Key concepts and tools , p 2.  
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يتم مراجعة تقرير األثر البيئي بصفة رظبية من قبل ـبتّصُت ليقّرروا ما إذا كاف ىذا :  reviewingالمراجعة  -
ؾباؿ تقييم ومراجعة التّقرير عادة ما  تمػو كَّل ىذه التّقرير يف اؼبستوى اؼبطلوب أو ال، ولضماف الّدقة والّصرامة يف 

 ات خارجّية مستقّلة قبل وع الصيغة النّهائية وازباذ القرار؛اؼبهمة إىل جه
: يدّؿ ازّباذ القرار على اؼبوافقة النّهائّية للمقًتح الذي جاء بو decesion-making صنع )اّتخاذ( القرار  -

يتم دؾبها  التّقرير، وعادة ما يتضّمن ؾبموعة من الّشروط الواجب توّفرىا يف تطوير اؼبشروع، ىذه الّشروط غالبا ما
 مع اػبّطة العاّمة إلدارة اؼبشروع؛

عند اؼبوافقة وازّباذ القرار تكوف ىنالك ضرورة لتنفيذ خّطة اإلدارة البيئية  : implementationالّتطبيق  -
لتطوير، تشغيل ويف بعض األحياف وقف تشغيل اؼبشروع، وبالّتايل فإّف خطة اإلدارة البيئّية تستخدـ كوسيلة للّتأّكد 

يتّم تنفيذىا باؼبنهجّية الّصحيحة وعرب صبيع  ،ّف إجراءات التخفيف والّطرؽ اؼبوصى هبا عند تقييم األثر البيئيمن أ
 مراحل اؼبشروع، وىذه اؼبرحلة تضمن اإليفاء بالوعود اليت يقّدمها أصحاب اؼبشروع.

ضباية اؼبوقع، فيما ىبص احة البيئّية لو آثار إهبابية كثَتة يوفبّا سبق نستنتج بأف تقييم األثر البيئي ؼبشاريع السّ 
ّتخذي القرار يف اؼبراحل األوىل من ادى هبا تضرر اؼبوقع، دبساعدتو ؼبخاّصة وأّف ىذا التقييم يمعد كوسيلة وقائية نتف

  الّتخطيط ؼبشاريع الّسياحة البيئّية.
  planification de l’accessibilitéا، تخطيط الدخول إلى مواقع الّسياحة البيئيّة ثالث

الّسّياح إىل داخل اؼبوقع  وولوجدخوؿ احة البيئّية أنفسهم ملزموف بتخطيط عملية يهبد اؼبستثمروف يف قطاع السّ 
فال هبب أف يقتصر األمر فقط على زبطيط مشروع الّسياحة البيئّية وكيفية تسويقو للّسياح وإمّبا أيضا   الطبيعي،

االىتماـ باعبانب البيئي والطبيعي للموقع، خاّصة أّف العدد اؼبتزايد الذي قد يتوافد داخل اؼبنطقة احملمية قد يساىم 
 طيط ولوج الّسياح داخل اؼبوقع الطبيعي.يف تدىور الّنظاـ البيئي ؽبا وبالتايل ظهر مفهـو زب

دبا  ،ىل اؼبوقع الطبيعي يسمح بالتقليص من عدد األفراد الذين يتوافدوف على اؼبوقعدخوؿ الّسياح إزبطيط 
الّسماح  ؛ ومن جهة أخرىزبفيف من حجم الضغط عليها من جهةظيم اغبركة داخل اؼبنطقة احملمّية و نتبيسمح 

اغبّد من للزّوار بالّتمتع إىل أقصى درجة من مقّومات اعبذب فيها واندماجهم يف التجربة بشكل أريح ، ولكن 
 ،عدد الّسياح داخل اؼبوقع الطبيعي قد ينجم عنو قضية عدـ اؼبساواة بُت صبيع األفراد يف الولوج إىل تلك اؼبناطق

كذلك تظهر مشكلة إعادة توزيع   ،كنهم أف يكونوا أكثر مردوديةخاصة وأنّو يتم فقط اختيار األفراد الذي يب
وؽبذا يعترب التخطيط العاـ للموقع الطبيعي دبا يف  العوائد السوسيواقتصادية النّاصبة عن تطوير مثل ىذه اؼبشاريع. 
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يبكن  لكن من بُت العراقيل اليت .1الولوج اؼبادي للّسياح أمراف متكامالف ويعمالف يف توازيزبطيط ذلك 
مواجهتها يف ىذه اغبالة عدـ القدرة على التّقليص من عدد الّسياح داخل اؼبوقع، وذلك لزيادة الطلب على ىذا 

وىذا ما سبب يف  % 18مّية يف كوستا ريكا ارتفع بنسبة ارتياد اؼبواقع احمل 1985النّوع من الّسياحة ) منذ 
ما قد يستدعي إىل غلق ىتو اؼبواقع هبدؼ ضباية التّنّوع ، وىذا (اؼبساس نوعا ما بطبيعية وعذرية تلك اؼبناطق

 .القدرة االستيعابية للمواقع واحملميّات الطبيعية ـويظهر مفهويف ىذا اإلطار ، 2اغبيوي فيها
 اإلدارة االستراتيجية للّسياحة البيئيّة  المطلب الثالث:

القرارات واألفعاؿ اليت تقود إىل تطوير اسًتاتيجيات فعالة إّف اإلدراة االسًتاهبية للّسياحة البيئّية هتي ؾبموعة 
لتحقيق أىداؼ اؼبشروع، وىناؾ العديد من الوسائل الواجب توّفرىا لضماف اإلدارة اعبيدة ؼبشاريع الّسياحة البيئية 

وبناء توافق اآلراء  يف اؼبناطق الطبيعّية، ومن بُت اؼبمارسات اعبّيدة يف ؾباؿ تنمية الّسياحة البيئية نذكر: التّعاوف
 3واؼبشاركة، التّهيئة وزبطيط وتقسيم األراضي وربديد اؼبؤّشرات:

 التّعاون وبناء الّتوافق .1
تنمية الّسياحة البيئّية، ويكوف ىنالك تعاوف فيما بينهما يف من اؼبهم أف يتشارؾ القطاعُت العاـ واػباص يف  

هبدؼ تطوير سياحة مستدامة بيئيّا توازف ما بُت اعبوانب  ،ؾباؿ إقباز ـبطط العمل لإلستفادة من خربات اعبميع
االقتصادية واالجتماعية والبيئّية، وإشراؾ صبيع أصحاب اؼبصلحة يف التخطيط ؼبشاريع الّسياحة البيئّية كفيل 

اىة يف بضماف مشاركة ىؤالء األفراد واؽبيئات يف إعداد، تسيَت وتقييم مشاريع الّسياحة البيئية وحىت إمكانية اؼبس
لة يف ؾباؿ التنمية ريع جزء من الّسياسات العامة للدو خاصة إذا كانت ىذه اؼبشا ،سبويل مشاريع الّسياحة البيئية

، كذلك مشاركة صبيع الفاعلُت سيساىم وبدرجة كبَتة يف ترقية ىذا النّوع من الّسياحة باإلضافة إىل الّسياحّية
ه النّقطة، واؼبعرفة اعبّيدة للّسكاف احملليُت باؼبناطق اليت تستضيف البعد التثقيفي والتّعليمي الذي ربظى بو ىذ

 اؼبوقع.مشاريع الّسياحة البيئّية سيساىم بشكل فعاؿ يف تسهيل إدارة 
 
 

                                                                 
1  Marie Lequin et Jean-Bernard Carrière, « Planification de l ’accessibilité à l ’expérience globale en 

écotourisme », article publié sur Téoros [En ligne], 22-3 | 2003, mis en ligne le 01 avril 2012, pp 31-34 
2

 Gérard Grellet, Le management de l’écotourisme : les objéctifs écologiques et économiques sont ils 

compatibles ?, communicat ion présentée aux colloques international sur le tourisme durable, Merrakech, Maroc, 

23 Mai 2003, p3.  
3 Note du Secrétariat  de la Commission de coopération environnementale, La promotion de l’écotourisme 

dans les aires naturelles de l’Amérique du Nord : Les étapes franchies , édité par la Commission de 

coopération environnementale, Montréal, Mai 2000, pp 13-17. 
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 التّهيئة وتخطيط األراضي وتقسيمها .2
يع اؼبستويات عتمادىا من قبل صبمن بُت األدوات القانونية اليت يتم ا إجراءات التّهيئة وتقسيم األراضي تعدّ  

ة أو احمللّية(الّدولية، ) ، ىذه األدوات تسمح باستقطاب عدد معُّت من الّسياح يف مناطق ؿبدّدة الوطنّية، اعبهوّي
وتوفَت نشاطات خاصة ؽبؤالء الّسياح يف تلك اؼبناطق مراعُت بذلك ضباية الطبيعة واؼبوارد الطبيعّية، ىذه  ،بدقة

 ؛األدوات ربّدد القواعد األساسّية وأىداؼ تطوير ورقابة أنشطة الّسياحة البيئّية
 تحديد المؤّشرات .3

على خلفية قّمة األرض،  1992دامة عاـ كأداة لقياس التنمية الّسياحية اؼبست  ستدامةّشرات االظهر مفهـو مؤ 
واؼبؤّشرات ىي ؾبموعة من القياسات العلمّية واالقتصادية واالجتماعية يبكن من خالؽبا معرفة تأثَتات التنمية 

، ومن بُت مؤشرّات 1الّسياحّية، يبكن أف تعمل كنظاـ إنذار مبّكر عند وضع اسًتاتيجيات التخطيط واإلدارة
للموقع حىت ال يتم تعّدي نسبة معيّنة من الّسياح الذين بإمكاهنم أف  الطّاقة االستيعابيةاالستدامة ىو ربديد 

  .  2يدخلو اؼبوقع يف حدود القدرة االحتمالية للموقع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 .444ابراىيم بظاظو، مرجع سابق، ص   1

2
 Note du Secrétariat de la Commission de coopération environnementale, op,cit, pp 17-18. 
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 : صناعة الّسياحة البيئيّةخامسالمبحث ال
يدرؾ أنبية دعم  ،االقتصادية العاؼبية الراىنةإف اؼبتابع واؼبالحظ لتطور صناعة السياحة البيئية بالتزامن مع األزمة 

يساىم يف زيادة الدخل القومي وإتاحة الفرص لتشغيل وتوظيف األيدي  ،ىذا التوجو من منظور صناعي وإنتاجي
ومن اؼبنظور البيئي فهي عامل جذب للسياح وإشباع لرغباهتم وتطلعاهتم يف التمتع  العاملة وربقيق برامج التنمية.

باإلضافة إىل الفوائد واؼبطالب اؼبتنوعة  ،األماكن الطبيعية والتعرؼ على تضاريسها ونباتاهتا وحياهتا الفطريةوزيارة 
 األخرى.

ونظرا ألنبية االستثمار يف السياحة البيئية، أردنا الوقوؼ على أىّم مقومات وأدوات تطوير ىذه الصناعة 
 بحث.وفرص االستفادة منها يف ؾباالت التنمية يف ىذا اؼب

 المطلب األّول: مفهوم صناعة الّسياحة البيئيّة وتطّورىا
بعد ظهور السياحة البيئية وتطّور مفاىيمها وتطبيقاهتا خاصة يف ظّل تنامي األفكار التنموية اؼبستدامة، انصّب 

اعة السياحة االىتماـ بكيفية تطوير اؼبنتجات السياحية ؽبذا النوع من السياحة، وبالتايل إرساء دعائم قوية لصن
 البيئية دبا يضمن تطّورىا ورقيّها.

 أّوال: مفهوم صناعة السياحة البيئية
 مركبة، صناعة اعتبارىا يبكن كما  .1مداخن بدوف صناعة البيئية تعبَت صناعة السياحة على نطلق أف يبكن

 متداخلة بعضها أف كما واغبضارية، البشرية  الطبيعية، بُت: األصل حيث من تًتاوح عناصر عدة من تتألف
 .2التأثَت منفردة اآلخر وبعضها التأثَت،

: 3وانطالقا من مفهـو الصناعة القائم على خلق القيمة اؼبضافة، يبكن تعريف صناعة السياحة البيئية على أهّنا
باغبياة النباتية االستثمارات اػبالقة للثروة واؼبتعلّقة بتطوير اؼبنتجات السياحية اليت تدعم التوازنات اغبيوية اؼبتعلقة 

 وبذؿ اعبهود من أجل اغبفاظ عليها يف شكلها األصلي. ،واغبيوانية
 
 

                                                                 
 األوؿ الوطٍت اؼبلتقى فعاليات ضمن مقدمة ورقة ،التطبيق وإشكاليات الربامج يف قراءة.... اعبزائر يف السياحة صناعة ،بركات فايزة.أ جوامع إظباعيل.أ1

 03ص 2010 11/12 يومي بالبويرة اعبامعي اؼبركز واآلفاؽ الواقع :اعبزائر يف السياحة

 07 ص ، 1992 اعبامعية، اؼبعرفة دار مصر، اإلسكندرية،  اعبغرايف، اؼبنظور من :السياحة صناعة الزوكة، طبيس ؿبمد2 
مداخلة مقدمة يف اؼبلتقى العلمي الدويل الثالث: نحو صناعة سياحية في إطار رؤية تنموية مستدامة ومسؤولة، قويدري ؿبمد، دويل سعاد،  3

  3، ص2011/ فيفري 14/15منظمات األعماؿ واؼبسؤولية االجتماعية، جامعة بشار، 
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 ثانيا: تطّور صناعة الّسياحة البيئيّة  
الّسياحة البيئّية ىي عبارة عن قطاع سريع الّنمو ضمن صناعة الّسياحة، تسعى إىل االستغالؿ اؼبستداـ للموارد 

صناعة  وغالبا ما يمساء استخدامها ألغراض تسويقية فقط. وبدأت حركةالطبيعية، وىي مفهـو جديد نسبيا 
منذ الثمانينات.  بعدىا اؼبستدامة التنمية على والًتكيز السبعينات العاؼبية يف البيئية اغبركة بداية منذ البيئية السياحة

(  TIES) الدولية البيئية السياحة صبعية بدأت بتأسيس غَت أّف القفزة اغبقيقية لالىتماـ بصناعة السياحة البيئية 
اغبكومات  دهبانَتو، أين وقعت صبيع ريو يف 1992 األرض األوىل لعاـ قمة وانعقاد مؤسبر 1990 عاـ يف

أو ما يسمى  أعماؿ جدوؿ ذلك يف دبا البيئية، صبلة من اؼببادرات حكومة  على 178 اؼبشاركة واليت فاؽ عددىا
 اؼبتحدة األمم واحمللي تطّبقها منظومة الوطٍت العاؼبي، الصعيد على املةش عمل وىي خطة ، 21 بأجندة القرف

البيئة. وكانت سنة  وعلى اإلنساف على اآلثار فيما يتعّلق جبميع منطقة كل يف الرئيسية اجملموعات و واغبكومات
 يف البيئية السياحة قمة العامل يف نفس العاـ وعقد اؼبتحدة، بعدما أعلنتو األمم البيئية للسياحة دوليا عاما 2002
 مشارؾ.     1200من  ىذه القمة صبعت أكثر كيبيك،

من النفقات  % 7اليـو  تعرؼ صناعة الّسياحة البيئّية مبّوا سريعا، حيث قّدرت اؼبنّظمة العاؼبية للّسياحة بأّف 
كل   % 4 الّسياحة الّدولية بػػػ اؼبرتبطة بسوؽ السفر العاؼبي كانت متعلّقة بالسياحة البيئية، وتقّدر كذلك معّدؿ مبو

 .% 30و  % 10سنة، يف حُت تنمو السياحة البيئية دبعّدؿ يتأرجح ما بُت 

 : خريطة صناعة السياحة البيئية(11)الّشكل رقم

 
Source : http://graceatelmberg.wordpress.com/2011/10/24/ecotourism/, consulté le: 14/02/2012 à 12:13 
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 المطلب الثّاني: سياسات تطوير صناعة السياحة البيئية
تشًتؾ السياحة البيئية مع العديد من القطاعات االقتصادية واغبيوية، لذلك كاف من الضروري زبطيط وتنفيذ 

يف إطار خّطة متكاملة للسياحة البيئية تراعي االرتبا مع ىذه القطاعات، ومن بُت ىذه السياسات سياسات كربى 
 :1نذكر ما يلي

 أّوال: السياسات االقتصادية
ينبغي التأكيد على الًتابط االقتصادي لصناعة السياحة البيئية مع القطاعات االقتصادية األخرى، ىنا ال بد 

اقتصادية متكاملة على اؼبستوى الكّلي، وعليو فمن اػبطأ أف يتم رسم من التأكيد على وضع سياسات 
اسًتاتيجيات للسياحة البيئية يف منأى عن االسًتتيجيات االقتصادية للقطاعات األخرى، فمثال ال يبكن تطوير 

ياسات منتجات سياحية بيئية يف مناطق تعرؼ صناعات ملو ثة. كّل ىذا يدعونا للتأكيد على ضرورة تضمُت الس
االقتصادية عبهود اغبفاظ على اؼبواقع السياحية الطبيعية، الطابع الريفي الرعوي ودعم التنوع البيولوجي، كما ينبغي 
ربسُت إمكانيات صناعة السياحة البيئية بتطوير قطاع اػبدمات، النقل، اؽبياكل القاعدية، االتصاالت وحىت 

 ة للمنتجات السياحية البيئية.الرّياضة، كّل ىذا سيشّكل قاعدة تسويقية متين
 ثانيا: السياسات التقنية

نظرا لألنبية الكربى للتكنولوجيا يف تطوير اؼبنتجات السياحية، كاف على القائمُت على السياسات السياحية 
فيما ىبص اؼبنتجات البيئية أف يرّكزوا على انتهاج اسًتاتيجيات ترفع من الكفاءات االبتكارية وربّسن من 
استخداماهتا يف ؾباؿ السياحة البيئية. ويظهر الّدور الفعاؿ للتكنولوجيا يف ربسُت وتطوير صناعة السياحة البيئية 
لطاقات الّنظيفة واؼبتجددة الستغالؿ اؼبرافق السياحية وزبفيض نسب التلّوث يف األماكن  يف تطوير استخداـ ا

 تقنيات التسويق السياحي ؽبذه اؼبواقع.الصناعية القريبة منها، كما تتزايد ىذه األنبية يف 
 ثالثا: السياسات البيئية

هتدؼ السياحة البيئية إىل تنمية األقاليم السياحية بطريقة سليمة بيئيا، حيث ذبتمع فيها خصائص توفَت 
االحتياجات السياحية اؼبعاصرة مع توفَت فرص النمو وتوفَت اغباجيات اؼبستقبلية. على ىذا األساس البد من 

سياحية سبنع تأثَت األنشطة السياحية على البيئة، وتبدأ ىذه اػبطط من وضع مشاريع األقطاب  طوضع خط
السياحية البيئية آخذة يف اغبسباف: التأثَتات السلبية على التنوع البيولوجي، التلوث الذي يبس اؼبياه العذبة من 

                                                                 
1

 Lu Yonglong, Eco-tourism industry development: An al ternative to sustainable use of landscape 

resources , Journal of Environmental Sciences Vol. 8,No. 3, 1996, p9, 10 
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للمناطق اغبضرية السياحية  على القيم  وحىت اآلثار االجتماعية ،جراء قنوات الصرؼ الصحي للمنتجعات
واؼبعتقدات والتقاليد السائدة؛ وعليو فإجراء دراسات تقييم األثر البيئي يعّد حتمية يف اؼبشاريع السياحية اليت ربمل 

 عالمة السياحة البيئية.
 المطلب الثّالث: خطوات عملية لتنمية صناعة السياحة البيئية

احة البيئية ومنتجاهتا العمل يف إطار متكامل وفق عدد من اػبطوات نّلخصها يتطّلب دعم وتطوير صناعة السي
 :1فيما يلي

 أّوال: دراسة اآلثار المحتملة من السياحة البيئية
إّف فهم العالقة بُت اجملتمعات احمللية وضباية البيئة وكيفية ربسينها مطلب أساسي للسياحة البيئية يف معظم 

 اؼبنطلق البّد أف تؤّدي السياحة البيئية درىا كأداة لػػ: اؼبشاريع السياحية؛ من ىذا
 احمللية؛ للمجتمعات استدامة أكثر عيش سبل توفَت -

 تشجيع اجملتمعات احمللية نفسها على اؼبشاركة أكثر وتوجيها كبو ضباية البيئة؛ -

 األولوية للمستويات احمللية.توليد اؼبزيد من حسن النية ذباه تدابَت ضباية البيئة، مثل اؼبناطق احملمية وإعطاء  -
كما يتوّجب ربليل وفهم العالقة بُت اجملتمعات احمللية واستغالؿ اؼبوارد الطبيعية؛ ىذا اإلجراء يتّم القياـ بو انطالقا 

 من اإلجاية على األسئلة التالية:
 قـو هبذه اؼبمارسات؟ما ىي اؼبمارسات اليت يتّم ازباذىا حاليا واليت تدعم أو تؤثٍّ سلبا على البيئة؟ ومن ي -
ما ىو نوع ومستوى اغبوافز اليت يتوّجب تقديبها لتغيَت اؼبواقف والعادات السلبية؟ وما ىي واإلجراءات الرامية إىل  -

 إحراز تقدـ من حيث ضباية البيئة؟
 ما ىي اؼبشاكل البيئية اليت يبكن أف تتسبب فيها األنشطة السياحية مقارنة مع مكاسبها؟ -
السياحية البديلة واليت يبكن أف ربّقق نفس النتائج أو نتائج أفضل بأقّل مستوى تأثَت على البيئة  ما ىي اػبيارات -

 أو بأقّل مشاكل؟
 
 
 

                                                                 
1

 Richard Denman, Lignes directrices pour le developpement de l’ecotourisme communautaire , WWF 

International, 2001, p1-20 
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 ثانيا: التحقق من الشروط المسبقة للسياحة البيئية
وعليو البّد من  قبل التوّجو كبو السياحة البيئية البّد ف التحّقق من الشروط اعبغرافية احمللّية اؼبناسبة للمارستها،

دراسة اعبدوى اؼببدئية لوضع مشاريع السياحة البيئية، ومن بُت أىّم الّشروط الضرورية لنجاح مشاريع السياحة 
 البيئية نذكر ما يلي:

أف يتوفّر اإلطار السياسي واالقتصادي اؼبالئم يف اجملاؿ السياحي الّذي يتم اختياره، حيث البّد أف تتوّفر فيو  -
 ية وأف ال يبنع العمل التجاري؛الشروط األمن

 توّفر اإلطار التشريعي الّذي يشّجع االستثمار السياحي ووبمي حقوؽ اؼبلكية؛ -
ة األساسية واؼبياه  - البّد اف تكوف األماكن اؼبختارة أقّل خطرا على الصحة، مع توّفرىا على اإلمدادات الطبّي

 الّنظيفة ووسائل االتصاؿ السلكية والالسلكية الاّلزمة؛
توّفر مناظر طبيعية وحيوانات ونباتات ذات درجة عالية من اعباذبية والنظم اإليكولوجية اليت تستطيع امتصاص   -

 كّل اآلثار السلبية لألنشطة السياحية.
 ثالثا: االعتماد على المناىج المتكاملة

، التنمية اؼبستدامة البّد أف تمدرج مشاريع السياحة البيئية ضمن ـبّططات متكاملة مع برامج ضباية البيئة
والسياحة اؼبسؤولة، ىذا ألّف آثار السياحة البيئية تكوف ؿبدودة إذا مل تكن يف إطار متكامل مع ىذه اؼببادرات، 

قطاعات األخرى من االقتصاد الريفي مثال، وذلك خبلق روابط من الفالسياحة البيئية يبكن أف تكوف  متكاملة مع 
ىذه اؼبناطق، كما تساىم يف تنشيط أسواؽ اؼبنتجات احمللية هبا  رؤوس األمواؿ منالدعم اؼبتبادؿ واغبد من ىروب 

خاصة اؼبوظبية منها. وإضافة إىل التكامل األفقي اؼبذكور يبكن أف يتم بعث روابط عمودية تتمّثل يف التنسيق بُت 
التشريع والدعم للشركات الوزارات إلقامة صلة بُت األنشطة واؼبسؤوليات حوؿ ضباية البيئة والسياحة، وبُت 

 الصغَتة واؼببادرات اجملتمعية.
 رابعا: إشراك أصحاب المصلحة

إشراؾ اجملتمع مسألة مهمة ومعقدة وحساسة لنجاح السياحة البيئية، وعليو فهي تتطلب تقييم جيدا للحقوؽ 
ىذا يعٍت التعرؼ على كيفيات واؼبسؤوليات القانونية يف اجملتمع من حيث حيازة األراضي، اؼبوارد وضباية البيئة، 

ة السياحية والقوانُت اؼبتعلّقة بتحصيل األرباح أو راض االستثمار وطرؽ فبارسة األنشظحيازة األراضي ألغ
اإليرادات السياحية. من اؼبهم أف نتذكر أف السياحة البيئية ىي أعماؿ التجارية؛ وعليو ينبغي تشجيع الشركات 

ت اجملتمعية ضمن اؽبيكل الذي يعود بالفائدة على اجملتمعات احمللية وهبعلها واالستثمارات اػباصة واؼببادرا
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يف اؼبنطقة. ويبكن القوؿ أّف توفَت جّو من اغبوار  تكتسب سلطة ازباذ القرار فيما ىبّص طبيعة األنشطة السياحية
لو اؼبشروع؛ وبالتايل  ضتعرَّ مع أصحاب اؼبصاحل يف اؼبشاريع السياحية يوّفر علما مسبقا بالّدعم أو الرفض الّذي ي

فاالعتماد على التفاوض هبعل اؼبشروع النهائي وبضى بالقبوؿ الكّلي فبا يساعد على توفَت األمن واعباذبية للموقع 
 يف جّو من التكامل البيئي والثقايف.

 خامسا: دراسة السوق وتوفير الّدعم الفّعال
الطلب يف السوؽ، ربديد تطّلعات اؼبستهلك وأفضل  ينبغي أف تستند مشاريع السياحة البيئية على: فهم

الكيفيات واألوقات لعرض اؼبنتوج يف السوؽ. من ىذا اؼبنطلق قبد أّف األسباب الرئيسية لفشل العديد من مشاريع 
السياحة البيئية ىو أهنا فشلت يف جذب عدد كاؼ من الزوار يف كثَت من األحياف، أو وضعت افًتاضات غَت 

إمكانيات تسويق منتج أو موقع معُت وال تستند إىل دراسة جادة، أو حىت كوف النشاط الًتوهبي كاف واقعية بشأف 
 غَت موّجو بشكل جّيد. وإلقباح ووضع دراسات فّعالة لسوؽ السياحة البيئية البّد من:

يد من ىذه دراسة خصائص ومصاحل الشروبة الزائرة اغبالية عن طريق دراسة استقصائية، فالعمل على جذب اؼبز  -
 الشروبة أفضل بكثَت من دراسة شروبة جديدة؛

 دراسة سبوقع الوجهة السياحية البيئية ضمن اؽبيكل السياحي العاـ للبالد وإمكانيات توسيعها؛ -
دراسة مستوى وأداء النظم اإليكولوجية ومنتجات السياحة البيئية القائمة واؼبقًتحة من اؼبنافسُت والذين ىم  -

 مستقبال؛متعاونوف ؿبتملوف 
 دراسة حجم وكفاءة الوكاالت السياحية اؼبعتمدة وكذا إمكانات ونظم اؼبعلومات الفعالة وآليات الًتويج. -

 سادسا: تقديم منتجات ذات جودة
البّد أف زبضع منتجات السياحة البيئية اؼبقّدمة للزّوار إىل خّطة عمل صارمة، ىذه اػبطةة من شأهنا أف تقّدـ 

تتجاوز تطلّعات الزائرين. وباعتبار أّف الزّوار لللمواقع البيئية اليبحثوف عن الفخامة والرّقي بل منتجات ترضي أو 
 عن اعبماؿ الطبيعي؛ فيمكننا أف نضع ثالث متطلّبات أساسية للجودة يف اؼبواقع السياحية البيئية كما يلي:

 فهو مناسب بشكل جّيد؛ -وبغض الّنظر عن مستواه –االىتماـ بالتفاصيل، وضماف أّف ما يقّدـ  -
جودة ودّقة الًتويج، أي التأّكد من أف التوقعات تطابق الواقع، يف ىذا السياؽ الزوار يبحثوف عن مستوى جّيد  -

 من اعبوارية؛
األصالة، حيث أّف السياح البيئيُت على عالقة حساسة بشكل كبَت للقيم واػبربات اغبقيقية والتقليدية والطبيعية  -

 صنوعات.وينزعجوف من اؼب
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 سابعا: معالجة اآلثار
هبب ازباذ تدابَت ؿبددة للحد من التأثَت على البيئة وتعظيم اؼبنافع احمللية من السياحة البيئية. وعليو فاالىتماـ 
بالتفاصيل يف عدد من جوانب تطوير وتشغيل مشاريع السياحة البيئية يبكن أف وبسن من تنفيذىا. ومن ىنا 

د اؼبتوفرة ؿبليا ينبغي أف تكوف فجماليات صبيع اؼبباين ا عبديدة هبب أف تدرس بعناية، واألساليب التقليدية واؼبوا
فبيزة. كما هبب أف تؤخذ تدابَت للحد من استهالؾ اؼبياه والطاقة، تقليل النفايات ومنع التلوث خالؿ مراحل 

لتخفيض استهالؾ الطاقة حيثما كاف إنشاء وتشغيل اؼبرافق السياحية. يف األخَت هبب تطبيق التكنولوجيات احمللية 
ذلك فبكنا. وينبغي تشجيع إعادة تدوير والتخلص بعناية من النفايات، مع مبدأ نقل اؼبخلفات قدر اإلمكاف 
بعيدا عن اؼبواقع البيئية، وينبغي تفضيل استخداـ وسائل النقل اليت ال تضر بالبيئة يف زبطيط الربامج واؼبعلومات 

 اؼبقدمة.
 ابع: برامج شهادات تقييس منتجات السياحة البيئيةالمطلب الرّ 

شهادات التقييس ىي ىي وسيلة لضماف أف أي نشاط أو منتج يليب معايَت معينة. من ىذا اؼبنطلق وباعتبار 
صناعة السياحة البيئية ربتوي على أنشطة كثَتة وفبارسات عديدة؛ وجب إخضاعها إىل بعض اؼبعايَت لقياس مدى 

 ج سياحي بيئي ؽبذه اؼبعايَت.التزاـ أّي منتو 
 أّوال: لمحة تاريخية عن برامج شهادات التقييس

يف صناعة السياحة، وضعت اؼبنظمات اؼبختلفة برامج إلصدار شهادات التقييس للجوانب اؼبختلفة من 
برامج : )أ( برامج نوعية شاملة لصناعة السياحة بأكملها، )ب( 1السياحة وتتنوع ىذه الربامج يف مشوليتها حسب

لالستدامة، وأيضا بالنسبة للقطاعات، و )ج( السياحة البيئية اليت تأخذ مكاف يف النظم اإليكولوجية الطبيعية، 
 احملمية أو اؽبشة، واليت تشمل اجملتمعات احمللية. 

اـ وبدأت الشهادات البيئية للخدمات السياحية يف أوروبا مع ضبلة "العلم األزرؽ للشواطئ" يف الدمبارؾ، يف ع
" وىو تسمية  Silberdistel)اآلف يف صبيع أكباء العامل (. ّج أنشئت النمسا يف السنة التالية برنامج "  1987

والسنة الدولية للسياحة  1992. يف العشرية بُت قمة األرض يف عاـ  Kleinwalsertalللمساكن واؼبطاعم يف 
برنامج إلصدار الشهادات للسياحة البيئية، وفقا لدراسة وكالة  60، مت تطوير أكثر من 2002البيئية يف عاـ 

"ECOTRANS( بتكليف من منظمة السياحة العاؼبية "UN- WTO ،وكانت معظم الدراسة يف أوروبا .)
بأخذ عدد قليل من العوامل االجتماعية والثقافية يف االعتبار بشكل طوعي. ثالثة فقط من برامج الدراسة كانت 
                                                                 
1 Amos bien,  A  SIMPLE USER’S GUIDE TO CERTIFICATION FOR SUSTAINABLE TOURISM AND 

ECOTOURISM, 3rd Edition, a publication of the center of ecotourism and sustainable development, 2006, p8  
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احة البيئية، يف حُت ترّكزت الغالبية العظمى حوؿ تقييم السكن، على الرغم من أف بعض الربامج موّجهة للسي
برامج جاىزة وأخرى  80، وجود ما يصل اىل  2007معتمدة يف صبيع قطاعات وجوانب السياحة. حبلوؿ عاـ 

 .1ى أعماؿ جديدةقيد التطوير، على الرغم من أّف العديد من الربامج الصغَتة قد توقفت للمصادقة عل
 ثانيا: المعايير التي تعتمد عليها برامج شهادات التقييس

تلتـز برامج شهادات التقييس دبعايَت السياحة البيئية األساسية واليت تروج ؽبا منّظمة السياحة العاؼبية وشبكة 
اؼبستوحاة من اؼبفاىيم الرائدة من شهادات التقييس للسياحة اؼبستدامة يف أمريكا الشمالية واعبنوبية، وكذا اؼبعايَت 

برامج إصدار الشهادات السياحية من اؼبنّظمات اغبكومية وغَت اغبكومية. ومن ىذه اؼبعايَت نذكر على سبيل 
 :2اؼبثاؿ ال اغبصر ما يلي

 ؛21مبادئ التنمية اؼبستدامة اؼبنبثقة عن أجندة القرف  -
 شهادة السياحة اؼبستدامة لكوستاريكا؛ -
 السياحة البيئية يف أسًتاليا وبرنامج اعتماد السياحة البيئية فيها؛مبادئ صبعية  -
 اؼببادرة األوروبية الطوعية من أجل االستدامة والسياحة البيئية؛ -
 (؛GRIاؼببادرة العاؼبية لإلفصاح ) -
 اؼببادئ الواحدة والعشرين ؼببادرة العامل األخضر لألعماؿ والسفر؛ -
 ؛14000و 90000معايَت اإليزو  -
 اتفاقية موهنوؾ لشهادات التقييس للسياحة البيئية. مبادئ -

 نموذجا( STEPثالثا: إجراءات وخطوات الحصول على شهادة تقييس خاصة بالسياحة البيئية )شهادة 
STEP (Sustainable Tourism Eco-Certification Program ىو برنامج إلصدار ،)

ادؽ ومنظمي الرحالت واؼبعامل السياحية ومقدمي الشهادات الطوعية على أساس تعليمي مصمم ألصحاب الفن
خدمات النقل يف قطاع السفر والسياحة البيئية العاؼبية. ويشمل اعبوانب البيئية، االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

ونشرح ىنا  .للسياحة، وتقـو بإصداره وشبكة شهادات التقييس للسياحة اؼبستدامة يف أمريكا الشمالية واعبنوبية
3إجراءات اغبصوؿ على شهادة 

STEP: 
 

                                                                 
1 Amos bien,  op.cit, p9 
2 Amy Hansen, The Ecotourism Industry and the Sustainable Tourism Eco-Certification Program (STEP), Social 

Responsibility Winter, 2007, p14 
3
 Amos bien,  op.cit,  p19, 20 
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 تحديد الخطوط العريضة الستدامة النشاط السياحي: -1
(، فإف اػبطوة التالية ىي ربديد مدى توافق اؼبشروع السياحي مع معايَت STEPبعد اختيار الربنامج )

والوقود األحفوري. وقد يطلب االستدامة. فيجب أف يكوف على استعداد لتحديد استخداماتو للمياه والكهرباء، 
من مدراء اؼبشروع دراسة كيفية معاعبة مياه الصرؼ الصحي اػباص بو )كل من مياه اجملاري واؼبياه اؼبعاعبة( 
والنفايات الصلبة، كذلك مدى امكانية اؼبشروع للتقليل من استهالؾ اؼبواد اليت يبكن تدويرىا، مثل البالستيك 

لتدوير؟ إذا كنت بالقرب من منطقة طبيعية، ىل تساعد على ضباية النظم والزجاجات، وىل ىناؾ إعادة ا
اإليكولوجية؟ ىل ذبنب استخداـ وبيع اؼبنتجات اؼبصنوعة من األنواع اؼبهددة باالنقراض؟ ىذا وتوجد عدد من 

 اؼبعايَت البيئية األخرى يف برامج الشهادة  األخرى.
 نقص في استدامة المشروع: الّلجوء إلى المساعدة الخارجية في حالة وجود -2

دبجرد االنتهاء من التحديد اعبيد ؼبدى االمتثاؿ ؼبعايَت االستدامة، ويف حالة ما إذا ومجد ىناؾ نقص يف ىذا 
اجملاؿ البّد من الّلجوء إىل مساعدة خارجية لتحسُت ذلك. يبكن للوكاالت اغبكومية والدولية يف كثَت من األحياف 

يف تنفيذ اؼبمارسات البيئية اؼبثالية، وخاصة يف احملافظة على اؼبياه والطاقة. وىناؾ أيضا تقدًن اؼبساعدة والتمويل 
الربامج اؼبتاحة ؼبقارنة االستهالؾ اػباص من اؼبياه، والطاقة، والوقود األحفوري مع شركات أخرى فباثلة، وتسمى 

ادات دوف استخداـ خرباء "، وتدرج يف عدد قليل من برامج إصدار الشهbenchmarkingىذه الربامج "
 استشاريُت من اػبارج.

 المصادقة وطلب الشهادة -3
بعد إجراء اػبطوات األوىل، وبعد التأّكد من استعداد اؼبشروع للحصوؿ على الشهادة أو الّدخوؿ يف الربنامج؛ 

اؼبستدامة يف أمريكا يتّم طلب ذلك من اؼبنّظمة اؼباكبة واليت يف ىذه اغبالة فبثّلة بشبكة شهادات التقييس للسياحة 
الشمالية واعبنوبية، وتكوف العملية عادة بدفع رسوـ اؼبصادقة، وملء سلسلة من الوثائق واالستبيانات، وإجراء 
التقييم من قبل مدقق اغبسابات أو أي آلية أخرى لتحديد االمتثاؿ. سوؼ يكوف مدقق اغبسابات مضطرّا إىل 

دارة أو أصحاب اؼبشروع أو اؼبوقع السياحي، ومن ج يتّم تفقد اؼبناطق عقد العديد من االجتماعات الدورية مع اإل
اغبرجة من األعماؿ اليت مت ربديدىا من قبل االستبيانات. بعدىا يطلب مدقق اغبسابات االطالع على بعض 

التقرير   الوثائق واليت قد تكوف سرّية، حيث هبب على اؼبراجع أف تكوف ملزمة قانونا باحًتاـ اإلفصاح. ج يعدّ 
والّذي وبدد اجملاالت اليت ربتاج إىل ربسُت )وتسمى "ؾباالت غَت مطابقة"(، وهبب أف تعطى فرصة لتصحيحها 
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أو الطعن يف التقرير. بعدىا يتم أخذ القرار باؼبصادقة على منح برنامج الشهادة ومنح الشعار أو التأكيد على أفّ 
 اؼبوقع يتطّلب ربسينات أخرى.

 ة:ما بعد المصادق -4
ال تتوقف العملية دبجرد أف سبت اؼبصادقة ومنح الشهادة؛ بل سيتم تتّبع خطوات أخرى للحفاظ على اؼبعايَت 
العالية اليت تسمح للموقع بالرّقي يف سّلم الشهادة ومواصلة ربسُت اؼبزايا، وهبب أيضا أف يكوف قادرا على اؼبشاركة 

لية من مكتب السياحة ؼبنّظمة اؼباكبة للشهادة. ومن اؼبنطقي أف يف الربامج اإلعالنية التعاونية، وتلقي معاملة تفضي
يتّم التأّكد من البفاض تكاليف التشغيل اػباص باؼبياه والكهرباء والوقود األحفوري، واؼبواد االستهالكية األخرى.  

اغباصلة على شهادة كذلك فيما يتعّلق بعالقة اؼبوقع مع اجملتمع احمللي ىل ىي يف ربسن أـ ال؟ ويتوقع يف اؼبواقع 
STEP  عة اإلشغاؿ.أف تعرؼ زيادة ىامة يف سر 

هبذا نكوف قد استوفينا ـبتلف احملاور اؼبتعلّقة بصناعة الّسياحة البيئية واؼبراحل والطرؽ اليت يبكن هبا منح 
 ، اة قائمة بذاهتيم السياحة البيئية باعتبارىا صناعشهادات تقييس يف اجملاؿ، واليت تسعى كلّها إىل تنظ
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 خالصة الفصل
من السوؽ الكلي للسياحة، ينضوي ضمن أشكاؿ السياحة  "niche"السياحة البيئية ىي جزء سوقي صغَت 

البديلة، تسعى إىل ضباية اؼبوارد الطبيعية واغبفاظ على األنظمة البيئية واحًتاـ العادات الثقافية للمجتمعات 
اؼبضيفة، كما ترمي إىل البحث عن كافة الّسبل اليت تسعى إىل ربقيق الرفاه االقتصادي ؽبذه اؼبناطق اؼبعزولة 

 اؼبهمشة نوعا ما. و 

تعترب اإلستدامة من بُت أىم مبادئ فبارسة وإدارة الّسياحة البيئية، حيث تسعى االستدامة يف ىذا النوع من 
ـو التنمية اؼبستدامة مفهالسياحة إىل ترقية مبط سياحي وبّد من اآلثار السلبية للسياحة التقليدية، وبالرجوع إىل 

قتصادية واالجتماعية والسياسية، وىذا ما تسعى السياحة البيئية لتحقيقو يف اؼبناطق فهي تمعٌت باألبعاد البيئية واال
ىناؾ العديد من األنواع اليت تنطوي ضمن الّسياحة البيئّية واليت يشًتط فيها أف ربًـت ، وواؼبقاصد السياحة البيئية

احي البديل وتوّجو ـبتلف االستثمارات اؼببادئ اؼبذكورة سابقا، وأف تتّم وفقا ؼبعايَت تنّظم ىذا الّنشاط السيّ 
 .واؼبشاريع يف اجملاؿ

تطوير السيّاحة البيئية وترقيتها يف مناطق ومقاصد سياحية معيّنة يستدعي مثلو مثل باقي األمباط األخرى من 
اليت تساىم يف توفَت تسهيالت وخدمات عبذب السياح البيئيوف دبختلف  ،الّسياحة توّفر ؾبموعة من اؼبتطلّبات

ثقافاهتم وقيمهم وكذا رغباهتم وتشجيع تدفقهم إىل ىذه اؼبقاصد، كل ىذه التطورات اليت ربصل يف مواقع 
دث تغيَتات يف عّدة جوانب، فإذا ما مّت تطبيق مشاريع سياحّية بيئّية ومّت التخطي ط ؽبا بشكل السياحة البيئّية ربم

فإهنا تػمّولد آثار إهبابية على اعبوانب االقتصادية، االجتماعية والبيئية للمناطق اؼبضيفة،  ،صحيح وإدارهتا بكفاءة
ولكن إف كانت ىنالك اكبرافات ونقائص يف ؾباؿ إدراة ىذه اؼبشاريع الّسياحية البيئية فقد تنجر عنها بعض 

  .، اجملتمعات اؼبضيفة واالقتصاد احمللي ؼبقاصد الّسياحة البيئية ىتوالتأثَتات السلبية على األنظمة البيئّية
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تطويق املقاصد الّطياحّية عن طسيق 
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 تمهيد:

ة  عادة ما يتمّ  اصطالح كلمة مقصد على اؼبنطقة اعبغرافية اليت تضم ؾبموعة من اػبصائص واؼبؤىالت الطبيعّي
، لكن ىذه العوامل واؼبؤىالت الطبيعّية ال تكفي ةتتم فيها صناعة الّسياح مشّكلة عوامل جذب للّسياح واليت

ػبلق الطلب على ىذا اؼبقصد الّسياحي، إمّبا هبب أف تتّم إدارتو من قبل ؾبموعة من أصحاب اؼبصلحة هبدؼ 
توفَت صبلة من اػبدمات الالزمة حىت ننتقل من مفهـو اإلقليم إىل مفهـو اؼبقصد، وحىت يبكن تسويقو للّسياح 

وخدمات ترقى وتطّلعاهتم، ىذا ما يساىم يف اؼبرتقبُت من خالؿ ؿباولة التّعّرؼ عليهم واستهدافهم دبنتجات 
 ربسُت الصورة الّذىنية ؽبذا اؼبقصد لدى الّسائح وإعطائو سبوقع فّعاؿ يف السوؽ الّسياحي.

ويعترب سوؽ الّسياحة البيئية سوؽ مهّم جّدا يبكن أف يستغل يف تسويق مقصد معُّت، من خالؿ جذب فئة 
الّسياح البيئيوف وخلق منتجات وخدمات يبكن استهدافهم هبا، ما سيساىم يف خلق صورة ذىنية لدى الّسياح 

واؼببادئ اليت تنص عليها الّسياحة على أّف ذلك اؼبقصد ىو عبارة عن مقصد سياحي بيئي وبًـت صبلة اؼبعايَت 
 البيئية. 

 كّل ىذه العناصر سيتّم الّتطرّؽ إليها يف ىذا الفصل من خالؿ اؼبباحث التّالّية:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلطاز املفاهيني للنقاصد الّطياحّيةاملبخث األّول:  

 : إدازة املقاصد الّطياحّية البيئّيةاملبخث الّثاني

   لّطياحّية البيئيةاملبخث الّثالث: تطويق املقاصد ا

 العالمة، الّصوزة والوالء للنقصد الّطياحياملبخث الّسابع: 
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 المبحث األّول: اإلطار المفاىيمي للمقاصد الّسياحيّة
عرفها اجملاؿ الّسياحي يف الّسنوات األخَتة ىو االعًتاؼ بالوزف الكبَت الذي ربظى من بُت أىم التطّورات اليت 

لّسياحة، بو اؼبقاصد الّسياحية، وىذا ما جعل ىذا اؼبصطلح كثَت االستعماؿ ويرافق أي حبث أو موضوع يتعّلق با
أنّنا نلمس عدـ توفر إطار مفاىيمي  إاّل  ،قبد أنّو رغم أنبّيتو اؼبقًتنة بغناه األنثروبولوجي ولكن إذا ما خضنا فيو

يعّرؼ ويوضح كافة اؼبكّونات اليت يقوـ عليها ىذا اؼبصطلح، وبالتايل غياب تعريف مشًتؾ تتفق عليو صبيع 
 األدبيات اليت تبحث يف ىذا اجملاؿ، 

 المطلب األّول: تعريف المقصد الّسياحي
إذا ما تأّملنا جّيدا اؼبفهوـ والذي سيتم عرضو بالتفصيل فيما يأن قبده بأنّو عبارة عن كلمة واحدة تضم 
العديد من اعبوانب واؼبكّونات اليت تقـو عليها صناعة الّسياحة، وبالتايل ىو عبارة عن مصطلح بسيط يف ظاىره 

 ولكن مرّكب ومعّقد يف مضمونو. 
ؼبقصد الّسياحي بأنّو عبارة عن مزيج من اػبدمات الّسياحّية واػبربات، ويشَت ا Dimitrios Buhalisيعّرؼ 

إىل أّف اؼبقصد " يقّدـ خربة متكاملة للّسائح، كما يبكن تعريفو من وجهة نظر تقليدية بأنّو مساحة جغرافية قد 
ف يتم تفسَته بشكل ذان يبكن أ، نظر إليو بأنو مفهـو يدرؾ حّسّياتكوف بلد، مدينة أو حىت جزيرة، أو يبكن ال

من ىذا اؼبقصد من خالؿ الرّحالت اليت قاـ هبا، خلفيّتو الثقافية، اؽبدؼ من  ومن قبل الّسياح كّل حسب مدركات
، وحسب ىذا التعريف يظهر اؼبقصد الّسياحي بأنو ؾبموعة 1الزّيارة، اؼبستوى التّعليمي أو اػبربات الّسابقة"

يقصدىا السائح هبدؼ معُت واليت ىو ذاتو  ، مساحة ؿبّددة جغرافيا وسياسيّامتكاملة من اػبدمات اؼبوجودة يف
 قد يدركها بطريقتو اػباّصة حسب سبب تواجد يف تلك اؼبنطقة.

بأنّو " وحدة جغرافّية يتم زيارهتا من قبل سائح قد تكوف قرية، مدينة، منطقة،  Medlikو  Butkartكما يعرّفو 
ة  جزيرة، بلد أو قارّة هبب أف تتوّفر على ثالث عوامل رئيسية ىي: مقّومات اعبذب الّسياحي، سهولة وإمكانّي

نستنتج أنّو ال يبكننا بالتايل  ،2الوصوؿ ؽبا وـبتلف اؼبرافق واػبدمات الضرورية اليت تسّهل على الّسائح التواجد هبا"
أف نطلق على وحدة جغرافية معيّنة كلمة "مقصد سياحي" إالّ إذا توّفرت على كّل متطلبات صناعة الّسياحة من 

  .مقّومات طبيعّية وأخرى من صنع اإلنساف )مرافق عمومية، وسائل نقل، بٌت ربتّية، خدمات ذات جودة، أمن(

                                                                 
1 Dimit rios Buhalis, Marketing of the competi tive destinations of the future , article published in “Touris m 

Management “ 21, Elsevier Science Ltd, United Kingdom, 2000, p 97 
2 A. J. Burkart, S. Medlik, Tourism: past, present  and future , reprinted and illustrated edition, Heinemann, 

London, 1974, p 44.  
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مع اعبغرافيا إذ تعترب وحدات اعبغرافيا اؼبادية من حبار، جباؿ،  الوطيدة للّسياحةوما يثبت ما سبق ىو العالقة 
لوحدات أو اؼبكّونات اليت ربتاجها صناعة الّسياحة لتقدًن خدمات  سبخات، أمطار، ثلوج ومناخ ىي نفسها ا

وبالتايل االرتباط  1وإنتاح منتجات سياحية سبّيز منطقة جغرافية عن أخرى وتكوف من مقومات جذب الّسّياح فيها
 الوثيق بُت اؼبقاصد الّسياحّية ومقّومات الطبيعية اؼبوجودة فيها.

اؼبقصد الّسياحي بأنّو " إقليم يتم تسويقو كوحدة   Patrick Legohérelو Isabelle Frochotعّرؼ كّل من وتم 
أو إداريّا )بلد أو منطقة( كما يبكن أف سياحّية يف عّدة أسواؽ سواء احمللّّية أو الّدولّية، تتعُّت حدوده جغرافيّا 

يتعدى حدود االقليم الوطٍت، إذ يبكن اعتبار أوروبا مثال كمقصد سياحي يتم تسويقو للّسّياح للقياـ برحلة إىل 
، ومن خالؿ ىذا التّعريف يتوّضح لنا الفرؽ بُت اإلقليم واؼبقصد الّسياحي إذ ال يبكن 2( أيّاـ"9أوروبا ؼبدة تسع )

يا أو اعتبار   كّل إقليم بأنّو مقصد سياحي إاّل إذا توفّر على خصائص معيّنة يكمن من خالىا تسويقو سواء ؿبّل
 دوليّا. وبالتايل تدّخل كافة األطراؼ ذات اؼبصلحة يف بناء االسًتاتيجية التسويقّية ؽبذا اؼبقصد.

ا على تعريف ىذا اؼبصطلح إىل وقد متّ تقسيم تعريفات اؼبقصد الّسياحي حسب توّجهات الكّتاب الذين عملو 
واليت سنوجزىا يف اعبدولُت  3 "للمقصد الفهم السوسيولوجي و التقليدي /الفهم الكالسيكي"قسمُت: 

 التاليُت:
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1

 Gürhan Akdag, Zafer Öter, Assessment of world tourism from a geographical perspective and a 

comparative view of leading destinations in the market, The 2nd International Geography Symposium-

Mediterranean Environment, 2011, p 217. 

 Available online at  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811012419  consulted in 11 

august 2014.  
2 Isabelle frochot, Patrick Legohérel, Marketing du tourim, 2

ème
  édition, Dunod, Paris, 2010, p28.  

3 
Abdel-Hafiz Hussein Jadou Alhroot, Marketing of a destination "Jordan as a case study", doctorat of 

philosophy thesis, University Huddersfield, United Kingdom,  June 2007, p 117. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811012419
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 (: الفهم الكالسيكي للمقاصد الّسياحيّة07الجدول رقم )
 الّتعريف صاحب الّتعريف
Geogulas 

1970 
الّسياحة، ذات خصائص طبيعّية وأخرى من صنع اإلنساف ذبذب الّزوار  اؼبقصد ىو منطقة تتم فيها صناعة

ـ بأنشطة متنّوعة.  )الّسّياح( غَت احملّلّيُت للقيا
 

Murphy 

1985 
 

ناقش العديد من القضايا اليت ؽبا عالقة مع الّسياحة مثل بنية اؼبقصد ومكّوناتو اؼبتغَّتة، شروط تطّور اؼبقصد 
وإدارة ىذه اؼبقاصد، يف حُت مل يتكلّم عن أيّة حدود جغرافية للمقاصد واعترب الّسياحي وكيف يتم زبطيط 

 الّسّياح وطلبهم اؼبتغَّت كقوّة ديناميكية لتطوير اؼبقاصد، ىذا الّتغَت الّذي هبب أف يكوف ـبّطط لو اسًتاتيجّيا.
Mill & 

Morrison 

1992 
 

وتعريفمها يقـو على أنّو " داخل مقصد سياحي معُّت ىناؾ تعامال مع اؼبقصد وكأنّو جزء من الّنظـا الّسياحي، 
مزيج من العناصر اؼبستقّلة"، ىذه العناصر ىي مستقلة أّلنو النتاج ذبربة سياحية جّيدة ترضي الّسائح هبب أف 
تكوف كّل ىتو العناصر موجودة، إذف اؼبقصد مكّوف من: عوامل جذب، تسهيالت، وسائل نقل وضيافة فبّيزة، 

 َتا إىل اغبدود اعبغرافية للمقاصد.ومل يش
Cooper et al 

1993 
اؼبقصد يبثّل سبب وجود الّسياحة وسبب الّسفر، ويضم عوامل جذب يف مساحة جغرافّية معّية تر ّغب السياح يف 
زيارهتا وتقّدـ عرض سياحي قد يتغَّت بتغَّت الطلب ىذا التغَت يف العرض والطّلب يؤّدي حتما إىل تغَّت يف بنية 

structure وخاّصية اؼبقصد  
Jonsen et al 

1993 
قّدموا تعريف  1997"اؼبقصد ىو منطقة جغرافية ؽبا خصائص طبيعّية وثقافّية يقّدـ منتج سياحي"، ويف سنة 

يركز على ثالث عوامل رئيسّية هبب أف يضّمها اؼبقصد وىي: عوامل اعبذب، التسهيالت والسوؽ الذي يسّوؽ 
 من خاللو ىذا اؼبقصد.

Jonsen 

2001 
طّور مفهـو اؼبقصد الّسياحي حيث يقوؿ أنّو من اؼبمكن استغالؿ تغَّت الطّلب كسبب يف إحداث تغيَتات داخل 

 اؼبقصد تستجيب للطلب اعبديد من قبل الّسّياح واستهداؼ أجزاء أخرى من الّسّياح. 
 من إعداد الباحثة باالعتماد على تعريفات اؼبقصد السياحي اؼبتوفّرة يف:  المصدر:

Abdel-Hafiz Hussein Jadou Alhroot, op cit, pp 115-116. 

 
من خالؿ اعبدوؿ السابق نالحظ أنّو وبتعاقب الفًتات الزّمنّية رّكز الباحثوف عند تعريفهم للمقصد الّسياحي 
على اػبصائص الطبيعية واؼبستحدثة من قبل اإلنساف باإلضافة إىل عنصري العرض والّطلب، اللّذاف يشّكالف 

ت ذلك اؼبقصد وسوؽ سياحي يقـو عليو أساس قياـ وتطّور مقصد سياحي، فلوال وجود سّياح يطلبوف منتجا
ا استطعنا أف نطلق على منطقة جغرافية معيّنة بأهّنا مقصد سياحي.   ؾبموعة من اؼبتعاملوف يف اجملاؿ ل م 

   أّما الفهم السوسيولوجي للمقاصد الّسياحّية فسيتم عرضها من خالؿ اعبدوؿ اآلن.
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 الّسياحي(: الفهم السوسيولوجي للمقصد 08الجدول رقم )
 الفهم السوسيولوجي للمقصد الّسياحي

MacCannel
l 

1976 

ت وفّر توليفة جيدة ما بُت اعبوانب االجتماعية، التارىبية، الثقافية والطبيعيّة للمقصد، كذلك هبب توفر حركة 
ذبارية، صناعّية وبيئة لألعماؿ واليت تعّد من بُت أىم مكّونات اؼبناطق االجتماعّية، مل يتكّلم عن اغبدود اعبغرافية 

 ذا اؼبقصد. وإمّبا عن اػبصائص االجتماعية اليت سبّيز ى
Rodman 

1992 
تركيبة من األشخاص واألماكن واألشياء اليت تربطها عالقات فيما بينها، ؽبا ىّويات خاصة سبّيزىا وذلك حبسب 

 األنشطة اليت تتم يف تلك اؼبناطق واجملموعات اؼبختلفة من األفراد اليت تتعاقب عليها.
Agarwal 

1992 
 ة.دورات حياة ـبتلفعة من اؼبنتجات ذات وّ ؾبموعة متن

Agues and 

Goncalves 
1998 

يبكن الّتمييز بُت اؼبقاصد من خالؿ خصائصها التّارىبّية، العرقّية وكذلك اؼباّديّة، كما أّف اؼبقصد هبب أف يكوف 
قابل ألف يطمّور فيو منتج أو عّدة منتجات بناء على مقّومات اعبذب الّسياحي فيو من حبار، جباؿ أو ثقافات ما 
يب ك ن من اعتباره "منتج مرّكب"، وبالتايل يبكن للمقصد أف يتمّيز عن غَته من اؼبقاصد من خالؿ ترقية وتقدًن 

 اليت تساعده على تطوير صناعتو السياحّية واستقطاب أسواؽ جديدة. ،اػبدمات/ؾبموعة متنّوعة من اؼبنتجات
Meethan 

2001 
األمباط اؼباّدية للتنمية اؼبكانية واليت تتعامل مع اؼبكاف بأنّو شيء ؾبرّد يشَت إىل أّف النقطة اؼبهّمة ىنا ليست ىي 

وؿبايد، ولكن اؼبهم ىو الطريقة اليت تًتابط وتتداخل من خالؽبا ىذه األمباط اؼبكانية مع القيم واؼبفاىيم 
لّسياح كنتاج يبكن اعتبار مكاف تواجد ا ،السوسيوثقافية، ومع عمليّات الّتمّدف والتصنيع وخلق األسواؽ

والفضاء الّسياحي عبارة عن فضاء لالستهالؾ والذي وبتوي على صبيع اؼبعامل  ،اجتماعي يكوف فيو اؼبقصد
 الّسياحّية واػبدمات اؼبتعّلقة بالطلب الّسياحي.

 من إعداد الباحثة باالعتماد على تعريفات اؼبقصد السياحي اؼبتوّفرة يف:  المصدر:
Abdel-Hafiz Hussein Jadou Alhroot, op cit, pp 117-118. 

من خالؿ اعبدوؿ الّسابق نالحظ أّف التعاريف الواردة يف الفهم السوسيولوجي للمقصد الّسياحي مل ترّكز فقط 
على اػبصائص الطبيعّية للمقصد وإمّبا إضافة صبلة من اػبصائص اليت تشّكل أساس نشأة وامتداد ىذا اؼبقصد من 

ّية، اقتصاديّة واليت تعطي ىويّة سبيز مقصد معُّت عن آخر، كما مل يتم الًتكيز بشكل كبَت خصائص ثقافية، اجتماع
 على اغبدود اعبغرافية على غرار ما ورد يف الفهم الكالسيكي للمقصد. 

كخالصة ؼبا سبق يبكن إعطاء تعريف إجرائي للمقصد الّسياحي هبمع ما بُت الفهم الكالسيكي البسيط 
ة والفهم السوسيولو  جي اؼبعّمق، حبيث يبكن اعتبار اؼبقصد الّسياحي بأنّو "منطقة جغرافية ؽبا خصائص طبيعّي

وأخرى من صنع اإلنساف باإلضافة إىل خصائص اجتماعية، ثقافية واقتصادية، تقّدـ منتجات سياحّية )العرض( 
ا أو دوليّا وفق ـبطط وفق رغبات الّسّياح وتطّلعاهتم )الطلب( حبيث تكوف ىنالك إمكانية تسويقها ؿبليّ 

 اسًتاتيجي يضمن العائدات اؼباديّة والّديبومة لتلك اؼبنطقة".
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  المكّونات األساسية للمقصد الّسياحي المطلب الثاني:
لتلك اؼبقاصد وربقق  الزّوارتتكّوف اؼبقاصد الّسياحّية من ؾبموعة من اؼبكّونات الرئيسّية اليت تعمل على جذب 

ؽبم اشباع رغباهتم وزبلق ؽبم مستوى من الّرضا، وعادة ما تؤثر جودة ىذه اؼبكّونات على قرارات الزّوار، والّشكل 
 اؼبوايل )الشكل رقم )( ( يوضح ـبتلف اؼبكّونات اليت تشكل اؼبقصد الّسياحي.

 (: مكّونات المقصد الّسياحي12الشكل رقم )

 
 

Source: World Tourism Organization, A practical guide to tourism destination management, first 

printing, Spain, 2007, p 1.  

 1ىذه اؼبكّونات نوجزىا فيمايلي:
مواقع الجذب attractions:  واغبافز الرئيسي لزيارة اؼبقصد الّسياحي، ويبكن أف  الّسيّاحوتعّد مركز اىتماـ

 مباني)كالبحار، اعبباؿ، حظائر وؿبميات( أو قد تكوف عبارة عن طبيعية تكوف مواقع اعبذب عبارة عن مواقع 
 ثقافّية)كاؼبباين اؼبشهورة مثل برج إيفل، اؼبعامل األثريّة، اؼبباين الّدينّية، اؼبرافق الرّياضّية ومباين اؼبؤسبرات(، أو 

)كاؼبتاحف، اؼبسارح، اؼبعارض الفنّية أو األحداث والّتظاىرات الثقافّية(، وقد تكوف ىذه اؼبواقع من ضمن احمليط 
مقّومات جذب ذلك اجملتمع اؼبضيف وخدماتو كالثقافة، الًّتاث أو مبط اغبياة،  العاـ كاغبظائر الطبيعّية أو ضمن

فقد تكوف دوافع عاطفية كالتعّلق  ،وقد تكوف من بُت عوامل جذب الّسياح إىل مقصد معُّت أمور غَت ملموسة
 دبنطقة مثال، أو نتيجة ذبارب إهبابية أو لتمّيز ذلك اؼبقصد.

 المرافق ameneties :موعة الواسعة من اػبدمات والّتسهيالت اليت تدعم وتسهل إقامة الّسيّاح جملوىي ا
والضيوؼ، وتشمل البٌت الّتحتّية األساسّية كامرافق العاّمة ووسائل النقل العمومية والطرقات فضال عن اػبدمات 

                                                                 
1 World Touris m Organization, A practical guide to tourism destination management ,first printing, op cit, pp 

1-2. 
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ؼبرشدين الّسياحيُت، اؼبطاعم، اؼبباشرة للسّياح مثل اإلقامة، اؼبعلومات اؼبقدّمة للّسيّاح، اؼبرافق الًتفيهّية، خدمة ا
 متعاملي اؽباتف النقاؿ وخدمات االتصاؿ اؼبختلفة ومرافق الّتسّوؽ.

 سهولة الوصول إلى المقصدaccessibility  : هبب أف يكوف اؼبقصد الّسياحي سهل الوصوؿ لكافة
ياحّية، وخصوصا بالنسبة األفراد، إما عن طريق النقل الربّي أو اعبّوي، خدمات السكك اغبديديّة أو السفن السّ 

قصد الّسياحي، إذ تعترب شروط اغبصوؿ نقل والّسفر إىل ىذا اؼبللّسياح فيجب أف تكوف ىنالك سهولة نسبية للتّ 
 على التأشَتة، منافذ الّدخوؿ وشروط القبوؿ احملددة جزءا من عنصر "سهولة الوصوؿ إىل اؼبقصد".

 صورة المقصدimage:  إّف صورة اؼبقصد أمر بالغ األنبية يف عملّية جذب الّسّياح، إذ ال يكفي أف يكوف
ىنالك مقومات جذب ومرافق سياحّية دوف علم الّسيّاح احملتملُت هبا، وىنالك العديد من الوسائل اليت يبكن 

ة، وسائل االعالـ اؼبختلفة، استخدامها لًتقية اؼبقاصد الّسياحّية وتعزيز صورهتا مثل: التسويق، العالمات التجاريّ 
وتشتمل صورة اؼبقصد على: الّتمّيز، اؼبشاىد واؼبناظر الرائعة، سالمة وجودة البيئة، األمن، مستوى اػبدمات وطيبة 

 األفراد.
 التسعيرpricing : نسبة لتنافسّية اؼبقصد مقارنة باؼبقاصد الّسياحّية األخرىلعامل مهم خاصة بايعّد الّسعر ،

ة وازّباذ القرارات، ويتعّلق الّسعر فقد يكوف  أحد أخم العوامل اليت تتدّخل يف عملية اؼبفاضلة بُت اؼبقاصد الّسياحّي
دبجمل أسعار اػبدمات اؼبقّدمة يف ىذا اؼبقصد إذ يشمل تكاليف التّنقل من وإىل اؼبقصد، تكاليف اإلقامة، 

ائح يف قراره على بعض اػبصائص االقتصادية األخرى  اإلطعاـ اعبوالت وزيارة اؼبعامل الّسياحّية، وقد يركز السّ 
 كسعر صرؼ العمالت.

 الموارد البشريةhuman ressources  : بتدخل العديد من األفراد وبالتايل فهو  إف الّنشاط الّسياحي يتمّيز
كما سبثل كفاءة   ،كثيف العمالة، ويعترب التفاعل مع اجملتمعات اؼبضيفة عنصر جد مهم من التجربة الّسياحية

د العاملُت يف ىذا اجملاؿ ووعي الّسكاف باؼبسؤوليات والفوائد اؼبتػأتّية من النشاط الّسياحي أمر جد  ،وتدريب األفرا
 مهم يف تسويق ىذا اؼبقصد، وهبب أف تمدار وفقا السًتاتيجية اؼبقصد.

 المطلب الثالث: دورة حياة المقصد الّسياحي 
اة فإّف للمقصد الّسياحي دورة حياة خاّصة بو كذلك، على اعتبار أّف اؼبقصد ما كما أّف للمنتجات دورة حي

يبكن تسويقو، وىذا ما سنحاوؿ التفصيل فيو فيما يأن، إذ  un bien communىو إاّل منتج صباعي مشًتؾ 
األخَت، إذ يتناوؿ ىذا اؼبطلب ـبتلف اؼبراحل اليت تشّكل دورة حياة اؼبقصد الّسياحي لوصف وفهم تطور ىذا 
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والتسويقية الواجب  ريةدااإلربظى ىذه اػبطوة بأنبّية كبَتة يتم على أساسها ربديد ـبتلف االسًتاتيجيات 
 اعتمادىا يف كّل مرحلة من دورة حياة اؼبقصد الّسياحي خاّصة وأّف لكل مرحلة فبيزاهتا.

 1980 سنة"  butler"" بوتلرمقاؿ لػ "لقد مّت تناوؿ مفهوـ دورة حياة اؼبقصد الّسياحي ألّوؿ مرّة من خالؿ 

ال  ، والّنموذج اؼبقًتح يف ىذا اؼبقاؿ"دورة حياة منطقة سياحّية" " Tourism Area Life Cycleواؼبوسوـ بػ "
مقارنة بالّنماذج األخرى اليت حظيت بفًتة  اػباصة بالّسياحةاغبديثة يف األحباث حىت استعمالو يزاؿ يتم ذكره و 

ألنو ذو طابع أكاديبي كالسيكي، وجاء ىذا اؼبفهوـ بناء على أّف اؼبقاصد الّسياحّية ذات طبيعة  ،1حياة قصَتة
فإّف "ىذا التّغَّت يأن نتاجا جملموعة  butlerتتغَّت وتتطّور خالؿ الوقت )عرب الزّمن(، وحسب بوتلر  ديناميكية

التدرهبي يف احمليط اؼباّدي للمقصد والتسهيالت  ، الّتدىورالّسيّاحمن العوامل كالتّغَّت يف تفضيالت واحتياجات 
اليت كانت  ،اؼبوجودة بو وأخَتا التّغَّت )أو حىت اختفاء( يف مقّومات اعبذب الطبيعّية والثقافّية األصلية للمقصد

مسؤولة عن شعبية وشهرة ذلك اؼبقصد وتشّكل عامل جذب رئيسي للّسيّاح، ويف بعض اغباالت حىّت وإف 
. ىذا التّغَت 2ت اعبذب ىذه فقد يتم إعطاؤىا أنبّية أقل من نظَتهتا من مقّومات اعبذب اؼبستحدثةومجدت مقّوما

والّتطور يف اؼبقاصد الّسياحّية يتطّلب متابعة ومراقبة مسّتمرّة يتم ترصبتها من أعداد ومعّدالت إىل تقارير ترصد 
حية تتوّفر على اؼبقّومات الّسياحية الالزمة وبداية توافد صبيع اؼبراحل اليت يبر هبا اؼبقصد منذ ربّولو إىل منطقة سيا

ة وبالتايل ضرورة رسم خّطة  الّسيّاح إليو. وىذا ما يؤدي إىل إمكانية التّنّبؤ دبا قد سيطرأ من تغَتات مستقبلّي
 اسًتاتيجية.  

لواليات اؼبّتحّدة األمريكّية ىي أّوؿ منطقة اخترب  Pennsylvaniaيف   Lancasterتعترب مقاطعة لنكسًت يف ا
"، ومنذ ذلك اغبُت شهدت TALCمبوذج دورة حياة منطقة سياحّية )مقصد سياحي( " Butlerفيها بوتلر 

وأثبتت إمكانية  ،التنمية السياحية احمللية يف تلك اؼبنطقة تغَّتات معتربة سّلطت اؼبزيد من الضوء على ىذا النموذج
واغباجة إىل  ،قو وقباعتو خاّصة وأنّو يأخذ بعُت االعتبار ببعض القضايا كضرورة استدامة اؼبقصد الّسياحيتطبي

 .3زبطيط اسًتاتيجي ؽبذه اؼبقاصد
                                                                 
1

 R.W. Butler, Tourism Area Life Cycle, Contemporary  Tourism Reviews, directed by Chris Cooper, 

Goodfellow Publishers Ltd, 2011, p3.  
2

 R.W. Butler, The concept of a tourist area life cycle of evolution: implication for management of 

resources , article published on “ the Canadian Geograph”, XXIV, 1, 1980, p 5. 
   000 500مقاطعة لنكسًت كانت تعد منذ الّستينات من بُت أىم اؼبقاصد الّسياحّية يف مشاؿ شرؽ الواليات اؼبّتحدة األمريكية، هبا ما يقارب 

الذين لديهم عادات ومبط حياة خاص هبم يتكّلموف يف  Amish populationنسمة، اشتهرت لدى الّسّياح دبناظرىا الطّبيعّية الرّيفّية وبسكاهنا 
 كنيويورؾ؛ فيالدلفيا وواشنطن. metropolitan areas، وىي بقرب اؼبدف الكربى pennsylvania dutchالبيوت اللغة األؼبانية 

3  
Gary R. Hovinen, Revisiting the destination lifecycle model , art icle published in Annals of Tourism 

Research, Vol. 29, No.1, pergamon edition, Elsevier Science Ltd, Great Britain, 2002, p  209.  
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مبوذج دورة حياة اؼبقصد الّسياحي يبر بعّدة مراحل متعاقبة، وكل مرحلة يبكن أف نستنتج فيها ؾبموعة التّغَّتات 
 اؼبقصد يف تلك الفًتة، ىذه اؼبراحل سيتم تناوؽبا فبثلة يف الّشكل اؼبوايل:اليت تطرأ على ذلك 

 دورة حياة المقصد الّسياحي ( 13الّشكل رقم: )

 
Source  : R.W. Butler, The concept of a tourist area life cycle of evolution: implication for 

management of resources, op cit, p 7. 

 :1( مراحل متتالية نوجزىا فيمايلي7الّشكل الّسابق نالحظ أّف دورة اؼبقصد الّسياحي سبّر بسبع ) من خالؿ

تتمّيز بعدد قليل من الّسّياح، كذلك فإّف الزّيارات اؼبنّظمة من exploration stage :مرحلة االستكشاف .1
تستقطبهم الطبيعة  ،يكونوف أفراد غَت ؿبليُتقبل ىؤالء الّسياح إىل ىذه اؼبنطقة يكوف بشكل غَت منتظم وعادة ما 

اؼبختلفة والثقافة اؼبتمّيزة للمنطقة، ىذه األخَتة ال تتوّفر على تسهيالت مقّدمة للزّّوار وإمّبا االعتماد بشكل كّلي 
تو والذي يشّكل يف حّد ذا ،واالتصاؿ معهم تقريبا على التسهيالت اؼبقّدمة من قبل الّسّكاف احمللّّيُت للمنطقة

عامل جذب بالّنسبة للّسّياح، أما بالنسبة للمحيط اؼباّدي والثّقايف للمنطقة فال يكوف عرضة للتّغَت، باإلضافة إىل 
أّف توافد الّسيّاح إىل اؼبنطقة يف ىذه اؼبرحة من مراحل دورة اؼبقصد يكوف لو تأثَت طفيف نسبيا على اعبانب 

 االقتصادي والثّقايف للّسّكاف احمللّيُت.  
يف ىذه اؼبرحلة يزداد عدد الّسياح ويصبح يّتّسم بنوع   involvement stageالندماج واالشتراك:مرحلة ا .2

والّسكاف احمللّيُت  الّسيّاحمن االنتظاـ، ويتم توفَت بعض التسهيالت اػباّصة هبم فقط، تزداد نسبة االتصاؿ بُت 
خاّصة أولئك الذي يقوموف بتقدًن خدمات اإلطعاـ للّسّياح، عند تطّور ىذه اؼبرحلة قد يتم االعداد للًتويج ؽبذه 

                                                                 
1 R.W. Butler, The concept of a tourist area life cycle of evolution: implication for management of 

resources , op cit, pp 7-9. 
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اؼبنطقة واإلعالف عنها الستقطاب اؼبزيد من الّسّياح، حبيث يبكن أف يتشّكل  سوؽ أّويل للّزّوار ويمتوّقع ظهور 
على األقل بالنسبة ألولئك الذين  ،غَّت يف مبط اغبياة االجتماعية للّسّكاف احمللّيُتموسم سياحي مع ظهور بعض التّ 

ؽبم اّتصاؿ مباشر مع الّسيّاح، يف ىذه اؼبرحلة يظهر تنظيم سياحي هبرب اغبكومة واؽبيئات العاّمة لتوفَت وسائل 
  .النّقل وربسُت مستوى اػبدمات والّتسهيالت اؼبقّدمة للّسياح

يف ىذه اؼبرحلة نكوف أماـ سوؽ سياحي واضح اؼبعامل، يتمّيز   development stageطّور:مرحلة التّ  .3
متقّدمة من  لبنوع من اإلعالنات اؼبكثّفة يف بعض من أجزائو خاصة بالنسبة للمواقع اؼبّدرة للّسياحة، ويف مراح

، ويتم اػبدمات والّتسهيالت ىذه اؼبرحلة تصبح مشاركة الّسّكاف احمللّيُت منخفضة نوعا ما فيما ىبص تقدًن
استحداث خدمات جديدة خاّصة بالنسبة ػبدمة اإليواء، يتم مالحظة تغَت يف اؼبظهر اؼباّدي للمنطقة، تربز 
ضرورة القياـ بتخطيط وطٍت وجهوي. يبكن أف يتساوى عدد الّسياح يف فًتات الّذروة مع عدد الّسّكاف احمللّيُت 

 األحياف. الّدائمُت أو قد يتجاوزه يف بعض
يف ىذه اؼبرحلة ينخفض معّدؿ زيادة الّسّياح رغم استمرار  consolidation stageمرحلة الّدعم:  .4

توافدىم، قد يتجاوز عدد الّسّياح عدد الّسّكاف الّدائمُت، جانب مهم من اقتصاد اؼبنطقة يتم ربويلو كبو الّسياحة  
واالمتيازات كما يتم تكثيف الربامج التسويقية لتمديد فًتة اؼبواسم الّسياحّية، ظهور بعض االستثمارات الّسياحية 

يف صناعة الّسياحة ولكن بنسبة ضعيفة. ونتيجة لزيادة  chain companiesالسالسلفيما ىبص شركات 
خاصة أولئك الذي ليس لديهم  ،توافد الّسّياح يف ىذه اؼبرحلة قد يظهر استياء الّسكاف احملليُت من ىذه الزيادة

ة بأّي شكل من األشكاؿ. با لنسبة للمنطقة تصبح منطقة سياحية ترفيهية واضحة أي عالقة باألنشطة الّسياحّي
مع مرور الوقت ستصبح ضعيفة االستقطاب للّسّياح نتيجة الفًتة الزمنية الطويلة وتقادـ التسهيالت اليت و  ،اؼبعامل

 تتوّفر عليها.
وبالتايل  يف ىذه اؼبرحلة يصل عدد السياح أقصاه ببلوغو نسبة الّذروة  stagnation stageمرحلة الّتشّبع: .5

سيتم ذباوز القدرة االستيعابية للمنطقة مع ظهور بعض اؼبشاكل البيئّية، االجتماعية وحىت االقتصاديّة، سيبقى ؽبذه 
اؼبنطقة صورة راسخة يف ذىن الّسيّاح ولكن مع مرور الوقت ستقل الرغبة يف مراحل قادمة خاصة لعدـ ذبدد 

اجة إىل غبية ػبدمات اإليواء ال سبكن من استيعاب كل الّسّياح وبالتايل ااؼبرافق واػبدمات. بالنسبة للقدرة االستيعاب
 جهود إضافية لتحسُت الظروؼ واؽبياكل.

يف ىذه اؼبرحلة يصبح اؼبقصد الّسياحي غَت قادر على منافسة اؼبقاصد   decline stageمرحلة االنحدار: .6
يارتو فقط من أجل قضاء عطلة هناية األسبوع، يتم وغَت مطلوب من قبل الّسياح، لكن قد يتم ز  الّسياحية اعبديدة
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تعويض اؼبرافق الّسياحية دبرافق غَت سياحية بشكل تدرهبي وتراكمي ، وقد يستفيد الّسّكاف احملليُت يف ىذه اؼبرحلة 
من اؼبرافق واػبدمات الّسياحية خاصة وأف سعرىا سينخفض، الفنادؽ قد تصبح عبارة عن وحدات سكنّية أو يتم 

الؽبا ألغراض حكومية أخرى. وبالتايل تلك البنايات العتيقة والفقَتة يف ىذا اؼبقصد الّسياحي قد تكوف عبارة استغ
 عن مقصد حقيقي يف اؼبستقبل أو ستفقد قيمتها الّسياحّية هنائيا.

من جهة أخرى يبكن أف يتم إعادة ذبديد اؼبقصد الّسياحي ويف أغلب   rejuvenationمرحلة التجديد  .7
الت ال يبكن الوصوؿ إىل ىذه اؼبرحلة إاّل إذا كانت ىنالك تغيَتات جذرية يف مقّومات اعبذب الّسياحي يف اغبا

اؼبقصد، ويبكن بلوغ ىذا من خالؿ طريقتُت: إما بإضافة مقّومات جذب سياحية جديدة من صنع اإلنساف، 
قد ىبفض من نسبة قباح وفعالية ىذا بالرّغم من وجود مقاصد سياحّية أخرى منافسة وقد تكوف ؾباورة وىذا ما 

الّتجديد. أو من خالؿ طريقة بديلة وىي ؿباولة استغالؿ اؼبوارد الطبيعية األخرى غَت اؼبستغّلة سابقا وؿباولة إعادة 
إذ يبكن االستفادة من مقّومات جذب كانت تستغل للموسم  ،توجيو استغالؿ ىذه اؼبناطق الستعماالت أخرى

وجيو ىذا السوؽ كبو الرّياضات الشتوية مثال. فتطوير اؼبرافق اعبديد ىو أمر ؾبدي اقتصاديا الصيفي فقط وإعادة ت
 وبالتايل إعادة إعطاء تلك اؼبقّومات قيمتها الّسياحّية الالزمة. ،ويعمل على تنشيط اغبركة الّتجاريّة

يظهر جليا بأّف ىذه اؼبراحل ستختلف من منطقة  ،بعد التطرّؽ إىل صبيع مراحل دورة حياة اؼبقصد الّسياحي
 (13الّشكل رقم )إىل أخرى وذلك الختالؼ اػبصائص اليت سبيز كل مقصد والفئة اليت يستقطبها، ونالحظ من 

 ىذين اؼبتغَّتين يعرفاف ارتفاعا مستمرّا وىذا يعٍت ،اؼببُّت أعاله أنّو يوجد ؿبورين يبثاّلف عدد الّسيّاح واؼبدة الزمنية
ة اؼبقصد مع مرور الوقت وارتفاع عدد الّسياح الذي يؤدي إىل ذباوز الطاقة االستيعابية  ،ضمنيا البفاض يف تنافسّي

 للمقصد، ما يؤدي إىل مواجهة مرحلة اكبدارية تستوجب حسب وجهة نظرنا ثالث بدائل:
 تنافسيّتو؛ذبديد وتطوير ىذا اؼبقصد واستحداث منتجات سياحية ذبذب الّسياح وتعيد للمقصد 
) إعادة بناء سبوقع جديد للمقصد وذلك من خالؿ تغيَت الصورة الذىنية اليت شّكلها العمالء )الّسيّاح، 
  واستغالؿ منافذ أخرى إلقناع الّسياح عن طريق االعتماد على موارد مل تكن مستغّلة من قبل واستحداث

 مقّومات جذب أخرى؛
واستغالؽبا ؼبيادين أخرى تكوف ؾبدية اقتصاديا واليت قدد تسمح  االستغناء عن ىذه اؼبنطقة كوجهة سياحية

 بإعادة بعث اغبركة الّسياحّية يف مراحل قادمة. 
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 إدارة المقاصد الّسياحيّة البيئيّة :المبحث الثاني

ة واؼبرافق والتسهيالت يف مقصد معُّت  إفّ  ال يكفي عبعل ىذا  ،توّفر ؾبموعة من مقّومات اعبذب الّسياحّي
بشكل إهبايب وذلك بتكاتف جهود  إدارتواؼبقصد مرغوبا فيو وىبلق طلبا فعااّل عليو، وإمبا هبب أف يتم تسيَته و

حىت يتم توفَت ؾبموعة اػبدمات الالزمة  ،ؾبموعة من أصحاب اؼبصلحة سواء من القطاع العاـ أو اػباص
للفئة اؼبستهدفة من الّسياح وتعزيز صورتو يف أذىاهنم، وبالتايل خلق نوع من  تسويقوليتم  ،والعناصر اؼبغرية لألفراد

ذبعلهم يضعونو يف قائمة اؼبقاصد اليت  ،يف ىذا اؼبقصد والذي سيتم سبييزه دبجموعة من اػبصائص التنافسّية
 سيختاروهنا للقياـ برحلتهم الّسياحّية. وىذا ما سنتطرؽ لو من خالؿ ىذا اؼببحث.

 : مفهوم إدارة المقصد الّسياحيألّولالمطلب ا
إف دور إدارة اؼبقاصد الّسياحّية يكمن يف إدارة ودعم توظيف ـبتلف اؼبوارد، األنشطة واألفراد بانتهاج 

للقياـ بالتخطيط والتسيَت اعبّيد ؼبوارد اؼبقصد ومتابعتها  ،سياسات وطرؽ مناسبة وبإشراؾ عّدة معارؼ وخربات
 السَت اعبيد لكل اؼبكّونات الرئيسّية اليت يقـو عليها اؼبقصد الّسياحي. وفق أساليب رقابية تضمن

اؼبقصد الّسياحي يف العشرين سنة األخَتة كنتيجة لتطّور الّسياحة يف شقيها متّ تسليط الضوء على مفهـو إدارة 
ولتنامي العديد من االذباىات يف الّسوؽ العاؼبي للّسياحة، إذ نالحظ بأنّو من جهة الطلب  ،)العرض والطلب(

باهتم، أما من جهة العرض فنالحظ بأّف اغباجة إىل إشباع ومالقاة  زيادة تدفقات الّسياح واختالؼ دوافعهم ومتطّل
ة تتماشى وىذا الّسوؽ. وبالتّايل تطوير وابتكار عروض جديديفرض  توقعات الّسياح دبختلف شرائحهم الّسوقية

ة الطبيعية  ظهور ىذه القضايا واؼبفاىيم يأن أساسا من صعوبة ربقيق التوافق ما بُت اغبفاظ على اؼبوارد احمللّّي
وبُت خلق توافق يف أراء اؼبتعاملُت يف  ،والثقافية فضال عن اغبفاظ عى ىويّة اجملتمع اؼبضيف واستخدامها الّسياحي

ياحي وخلق نوع من التناسب والتوافق يف أعماؽبم وإقبازاهتم. ىذه التغَتات أّدت إىل ضرورة تدّخل القطاع السّ 
تدفقات الّسياح وتنظيم اؼبقصد. ولقد مّت تعريف إدارة اؼبتعاملُت يف القطاعُت العاـ واػباص للعرض الّسياحي يف 

 إدارة اؼبقصد الّسياحي على أهّنا:
ّسياحية سواء القديبة اسًتاتيجية فعالة للمقاصد الmature  أو الناشئةemerging  هبدؼ إشباع الرغبات

اؼبستمرة للّسّياح، ضماف التنمية اؼبستدامة وتعظيم اآلثار اإلهبابية للنشاط الّسياحي وكذا كسب موقع قوي ضمن 
ة تساىم يف تقليل اآلثار . يف ىذا التّعريف مّت اعتبار إدارة اؼبقصد الّسياحي كاسًتاتيجي1الّسوؽ العاؼبي للّسياحة

                                                                 
1  Mara Manente, Destination management and economic background : defining and monitoring local 

tourist destination, presented in the international conference: Measuring tourism economic contribution at 

subnational levels, Malaga, Spain, 29- 31 October, 2008, p 4. 
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الّسليبة الناصبة عن الّسياحة على اؼبقصد الّسياحي وضماف تنمية مستدامة للمكّونات الرئيسّية لو وكذا  زيادة 
 تنافسيتو. 
  إدارة اؼبقاصد الّسياحّية ىو مفهـو يشَت إىل وجود تشابو ما بُت اؼبؤسسة واؼبقصد، إذ يتم اعتبار ىذا األخَت

ة هبا عدد كبَت من اؼبتعاملُت اؼبستقّلُت سواء كانوا من القطاع العاـ أو اػباص، تسعى إىل ؿباولة كمؤسسة افًتاضي
ربسيس وتوعية صبيع اعبهات العاملة يف اإلقليم وذلك لدورىم اؽباـ يف النشاط الّسياحي والتأثَت على جاذبية 

افًتاضية تقّدـ منتجات وخدمات " سياحّية "  . يف ىذا التّعريف مّت اعتبار اؼبقصد الّسياحي بأنو مؤسسة1اؼبقصد
للسوؽ، يشًتؾ ؾبموعة من القائمُت عليها يف إدارهتا )القطاع العاـ واػباص( فتسّوؽ منتجاهتا بالشكل اؼبناسب 

 وتكوف ؽبا صورة جّيدة يف أذىاف اؼبستهلكُت اغباليُت أو احملتملُت.
 ذه اؼبقاصد وذلك بتوظيف اؼبوارد البشريّة، الفّعاؿ ؽبإدارة اؼبقاصد الّسياحّية ىي العلم الذي يهتم بالتنظيم

اؼبالّية واؼباديّة ) اآلالت(، ويتم إدارة ىذه اؼبقاصد الّسياحية عن طريق ؾبموعة من القرارات االسًتاتيجية، التنظيمية 
وبيع منتج اؼبقصد الّسياحي والتأثَت على تدفقات الّسياح من وإىل اؼبنطقة  والتشغيلية واليت تسعى إىل ربديد، ترقية

. ويرّكز ىذا التعريف على ضرورة وجود بعد 2مع احًتاـ اؼبتطلّبات االقتصادية للمشاركُت يف النشاط الّسياحي
اث توافق ما بُت متطّلبات اسًتاتيجي يف عملية ازباذ القرارات اؼبتعّلقة بإدارة اؼبقاصد الّسياحّية، مع ؿباولة إحد

 الّسيّاح )الطلب( وصبيع أصحاب اؼبصلحة يف ذلك اؼبقصد دبا يف ذلك اؼبنتجات واػبدمات الّسياحّية )العرض(.
فبا سبق، )وإذا ما تدّعمنا بالتعريف التايل لإلدارة: " ىي عملية تصميم وتنظيم بيئة معيّنة يعمل فيها ؾبموعة 

( يبكننا  3ز أعماؿ معيّنة بشكل فّعاؿ تسعى إىل الوصوؿ إىل أىداؼ ؿبّددة"من األفراد بشكل صباعي إلقبا
إعطاء التعريف التايل إلدارة اؼبقاصد الّسياحّية: إدارة اؼبقاصد الّسياحّية ىي عملية تنظيم وتسيَت مكّونات اؼبقصد 

صلحة يف ذلك اؼبقصد الّسياحي، باستعماؿ ؾبوعة من اؼبوارد البشرية، اؼباّديّة واؼبالّية وبإشراؾ صبيع أصحاب اؼب
هبدؼ ترقية العرض الّسياحي وفقا لرغبات وتطّلعات اؼبستهلكُت مع مراعاة استدامة اؼبقصد، وبالتايل إرضاء صبيع 

 أطراؼ ومتغَتات معادلة النشاط الّسياحي يف ذاؾ اؼبقصد. 

                                                                 
1 J.B Marsat et  al, management stratégique de destination touristique et le management territorial, Le cas 

du massif du Sancy, colloque joint ASRDLF – AiSRE, Aoste, Italy, Septembre 2010, p 4. 
2 

Carmen Andrea Mezei, tourism management destination, article published in journal of touris m, N 8, 2009, 

p52.  
3
 Heinz Weihrich et al, Management « a global pers pective  », 10

th
  edition, Published by Tata McGraw Hill 

Education Private Limited, January 1993, p 4. 
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إحداث التوافق والتوازف ما إىل أّف إدارة اؼبقاصد الّسياحية هتدؼ إىل  Carmen Andrea Mezeiتشَت 
وإذا ما أردنا معرفة وجود عالقة نظرية . 1بُت النشاطات االقتصاديّة، االجتماعية، الثقافية والبيئّية يف اؼبقصد

يت استعملت يف ىذا البحث ما بُت الّسياحة البيئّية وإدارة اؼبقاصد لوضمنية تمستوحى من ـبتلف األحباث ا
بأف إدارة مواقع الّسياحة البيئية )الفصل األّوؿ من ىذا البحث( تسعى إىل ضباية اؼبوقع  ، فقد مت مالحظةالّسياحّية

باإلضافة إىل ترقية اعبوانب االجتماعية واالقتصاديّة يف اؼبنطقة اليت تضم النشاط  ،الطبيعي بالدرجة األوىل
مقاصد الّسياحيّة تكون بصورتها لل اإلدارة الجّيدة. وبالتايل فإف الّسياحي البيئي ) اؼبقصد الّسياحي البيئي(

وىذا ما  واإلدارة اعبّيدة تسمح بالتسويق اعبّيد للمقصد. المرغوب فيها إذا ما كانت في مواقع للّسياحة البيئّية
     سنتطرّؽ لو يف اؼببحث الثالث من ىذا الفصل.

  المطلب الثاني: منظمات إدارة المقاصد الّسياحيّة
ة الطبيعّية إىل أربع أنواع:اؼبوارد لقد مّت تقسيم  اؼبوارد اؼبوجودة يف كل األماكن، ubiquities »   « الّسياحّي

« commonalities »  ،وىي اؼبوارد اؼبتشاهبة والقواسم اؼبشًتكة بُت ـبتلف اؼبقاصد الّسياحّية« rarities » 
اؼبوارد اؼبتفّردة واليت ال  « uniquities »وىي اؼبوارد النادرة واليت ال توجد إال يف بعض اؼبناطق فقط و أخَتا  

توجد إاّل يف منطقة واحدة فقط، ودبا أّف اؼبوارد النادرة واؼبتفرّدة ىي أساس جاذبية اؼبقاصد الّسياحّية فيجب 
ضماف التوافق ما بُت تطوير ىذه اؼبقاصد وما بُت االستعماؿ الرّشيد ؽبا إلعطائها نوع من الّتمّيز وبالتّايل جذب 

 .2يف ضماف التطوير الرّشيد ؽبذه اؼبقاصد منّظمات إدارة المقاصد الّسياحيّةّوار، وىنا يظهر دور الزّ 
ة متفرّدة ؼبا ؽبا من مّقومات  ،كما رأينا يف الفصل األّوؿ فإف مواقع الّسياحة البيئّية عبارة عن مقاصد سياحّي

حيوانّية نادرة أو ىي يف طريق الزّواؿ، كما تتمّتع جذب سبّيزىا عن باقي اؼبقاصد األخرى فهي ربظى بأنواع نباتية و 
ة فريدة من نوعها زبتلف عما  تدعم صورهتاحبضارات وثقافات  لدى الّسياح، وتسمح ؽبم بالقياـ بتجارب سياحّي

 يتم اكتسابو يف الّسياحة التقليدية، كما تتمّتع ببعد تعليمي وتثقيفي، وىنا يظهر الّدور الكبَت الذي هبب أف تلعبو
 منظّمات إدارة اؼبقاصد الّسياحّية يف تسيَت وإدارة ىذه اؼبواقع وضبايتها واغبفاظ على خصوصياهتا.   

برز مفهـو إدارة اؼبقاصد الّسياحّية بشكل واسع يف األدبيات اؼبتخصصة يف اجملاؿ الّسياحي، والذي يشَت إىل 
. ويتمّثل دور 3أجل ربقيق أىداؼ مشًتكة" " الّتحالف واالندماج ما بُت عّدة منّظمات للعمل اعبماعي من 

                                                                 
1 

Carmen Andrea Mezei, op cit, p 52. 
2

 Katarzyna Klimek, Destination management organizations and their shift to sustainable tourism 

development, article published in the European Journal of Tourism and Recreation, Vol.4, Issue 2, Printed in  

Portugal, 2013, p 30. 
3 Katarzyna klimek, op cit, p 30. 
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منّظمات إدارة اؼبقاصد الّسياحّية يف القياـ بالوظائف التسويقّية، الًتوهبّية والبيعّية وكذا إعداد زبطيط وإدارة 
ُْت للمقصد الّسياحي الذي يقـو اؼبستهلك )السائح( بتصّوره ومن ج شرائو كمنتج واحد كم   متكامل. ؿبم

من الضروري الًتويج ألمباط  أصبحثار السلبّية اليت زبلّفها الّسياحة خصوصا على اؼبوارد الطبيعية ومع تزايد اآل
سياحّية أكثر استدامة، وىنا يأن دور منظمات إدارة اؼبقاصد الّسياحّية يف تطوير مثل ىذه األمباط الّسياحة 

ة اؼبسؤولة واؼبستدامة وؿباولة ربقيق التوازف بُت التطّور االقتصا دي للمقاصد الّسياحّية، احملافظة على اؼبوارد الطبيعّي
وربقيق رفاه اجملتمعات احمللّية يف تلك اؼبقاصد، وتعترب ىذه اؼبهمة دبثابة ربّدي عبميع منظمات إدارة اؼبقاصد 

كثر تعقيدا الّسياحّية. " وإذا ما مّت األخذ دبوضوع االستدامة فإّف دور منّظمات إدارة اؼبقاصد الّسياحّية يصبح أ
 " :  1ويتطلب ربقيق ؾبموعة من األىداؼ من بينها

 احملافظة على اؼبوارد الطبيعّية والتّقليص من اآلثار السلبّية للّنشاط الّسياحي للحفاظ عى ثروات اؼبقصد
 لألجياؿ القادمة؛

زيادة جاذبية اؼبقصد الّسياحي وربسُت صورتو باعتباره مستداـ وصديق للبيئة؛ 
 اؼبسانبة االقتصادية للّسياحة يف اجملتمعات احمللّّية اؼبضيفة؛تعظيم 
تلبية احتياجات الّسيّاح وربويل اىتماماهتم كبو منتجات تركز على االستهالؾ اؼبستداـ للموارد؛ 
.ربقيق رفاه كل من اجملتمعات اؼبضيفة وأصحاب اؼبصلحة من القطاعُت العاـ واػباص 

ات إدارة اؼبقاصد الّسياحّية ىو ربقيق مبدأ االستدامة يف الّنشاط نالحظ بأّف من ضمن أىداؼ منّظم
الّسياحي، وىذا ما يبكن أف يتحقق بشكل جّيد إذا ما خضنا يف ؾباؿ الّسياحة البيئّية وبالتايل فإف ىذه اؼبنّظمات 

 ستساعد وبشكل كبَت على ربقيق صبلة مبادئ ومعايَت الّسياحة البيئّية.
إدارة اؼبقاصد الّسياحّية تكوف عملّية ازباذ القرار من أعلى إىل أسفل دبعٌت أّف القادة  يف العديد من منّظمات

ىم عادة من يتخذوف القرارات، وىذا ما قد يؤدي يف كثَت من األحياف إىل انقطاع يف االتصاالت وبالتايل إىل 
كبَت بأصحاب اؼبصلحة )القطاع العاـ   الّصراعاة، من جهة أخرى معظم اؼبوارد اؼبالّية ؽبذه اؼبنّظمات مرتبطة بشكل

واػباص( ىذا ما قد يوّلد بعض الضغوطات من قبل ـبتلف اعبماعات ما يؤدي إىل إعاقة الّسَت اغبسن للمنّظمة، 
 Valوكمثاؿ عن سوء التّعاوف ما بُت القطاعُت العاـ واػباص ما حصل يف منّظمة إدارة اؼبقصد الّسياحي 

                                                                 
  اؼبضافة  اؼبقصد الّسياحي من وجهة نظر اقتصادية وتسويقّية أبعد من أف يمعترب كمكاف جغرايف فحسب، بل يتم اعتباره كمنتج يقدـ ؾبموعة من القيم

 فعة معّينة.  للمستهلك مقابل تكلفة يدفعها، ويمدرِؾ الّسائح اؼبقصد الّسياحي ككل ويتطلع من ىذا اؼبقصد أف يقّدـ لو ذبربة مرضية، ربقق لو من
1
 Katarzyna klimek, op cit, p 30. 
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d’Annivers  والذي أّدى إىل حّل اؼبنّظمة، وىذا ما يدعو إىل ضرورة بقاء ىذه اؼبنّظمات  2010بسويسرا سنة
 .1م من اؼبقصد ككلالّدعمستقّلة ويكوف ؽبا موقف يف القيادة وكسب 

 2اليت هبب أف تتمّتع هبا اؼبنّظمات الناجحة يف إدارة اؼبقاصد الّسياحّية نذكر ما يلي: الخصائصومن بُت  
 أف يبكن التّعرؼ عليها بكل وضوح بأهّنا منظمة مسؤولة عن تنسيق وتوجيو جهود العديد من اعبهات اؼبكّونة

 ؛ للنظاـ الّسياحي
 ؛الّنظاـ الّسياحيأف ربظى بدعم صبيع القطاعات اؽباّمة وصبيع الفئات الفاعلة يف 
 والشركاتلقطاع العاـ، اإلدارات ا ومؤسساتأف تكوف قادرة على التأثَت على قرارات العديد من وكاالت 

 اػباّصة اليت تشارؾ بشكل مباشر يف تقدًن "التجربة" للسائح ومدى جودهتا؛ 
أف سبتلك األدوات الالزمة لتحسُت نوع وحجم العرض الّسياحي؛ 
ابة أف تتميز باالستقاللية واؼبرونة لتطوير اسًتاتيجيات ابتكارية يبكن تطبيقها يف الوقت اؼبناسب وذلك استج

 للتطورات السريعة اليت ربدث يف السوؽ.
إّف الدور القيادي والتعاوين الذي تلعبو منظمات إدارة اؼبقاصد الّسياحّية يعطي مدخالت ىامة للجهود اليت 
تبذؿ يف سبيل ربقيق االدارة االسًتاتيجية للمقصد، حبيث تركز ىذه األخَتة على إدارة عملية صياغة 

  (.14رقم )حو الّشكل ضّ واؼبراقبة وىذا ما يو ت، التنفيذ االسًتاتيجيا

 دارة المقاصد الّسياحيّة بشكلها الخطي والعقالنيإ(: مراحل سيرورة استراتيجية 14الّشكل رقم )

 
Source  : Thanasis Spyriadis, op cit, p 58. 

                                                                 
1
 Ktarzyna Klimek, op cit, p 31. 

2
 Thanasis Spyriadis, Performance evaluation framework for destination management organization: 

managers’ perspective, doctorat of philosophy thesis, Bournemouth University, May 2014, pp 57-58.  
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ؼبعرفة  ،من التحليل االسًتاتيجييتبُّت من الشكل أّف إدارة اؼبقاصد الّسياحّية البيئّية يتّم وفقا ؼبراحل متتابعة 
سبوقع اؼبقصد ضمن السوؽ الّسياحي الكلي، والذي على أساسو يتم ربديد ؾبموعة من اػبيارات االسًتاتيجية اليت 

فَت اؼبوارد اؼباديّة والبشريّة يتم تبنيها هبدؼ مواجهة اؼبنافسة وربقيق األىداؼ، لتأن يف األخَت مرحلة التنفيذ وتو 
 ه العملية.زمة ؽبذاللا
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 المبحث الثالث: تسويق المقاصد الّسياحيّة البيئية
إّف االدارة الناجحة للمقصد الّسياحي تسمح بالتسويق اعبيد لو، وباعتبار اؼبقصد منتج يبكن تطبيق عليو 

وتقديبو يف أحسن صورة للمستهلك مع مراعاة  ،ـبتلف النشاطات التسويقّية اليت ستعمل على زيادة جاذبيتو
متطلباتو وتطلّعاتو، ودبا أّف البحث يبحث يف تسويق اؼبقاصد الّسياحّية عن طريق الّسياحية البيئية فهذا سيعمل 
ة  على استعماؿ مواقع الّسياحية البيئّية يف الًّتويج للمقاصد، أو اعتبار ىذه اؼبقاصد اليت ربتوي على مواقع سياحّي

يئّية مهّمة بأهّنا منتجات بيئّية يتم تسويقها وفقا لقواعد معيّنة، إذ باعتبار أّف الّسياحة البيئّية تقـو عى مبدأ ب
فإنّو هبب مراعاة ىذا اؼببدأ يف عملية التسويق للمقصد، وىذا ما سيتم تناولو بالتفصيل  ،أساسي وىو االستدامة

فيمايلي التّعّرؼ على ـبتلف اؼبراحل واػبطوات اليت يتم من من خالؿ ىذا اؼببحث من الفصل الثاين. وسيتم 
 خالؽبا تسويق اؼبقصد الّسياحي 

 المطلب األّول: مفهوم تسويق المقاصد السياحيّة
، باإلضافة إىل تطّور وسائل النّقل والذي ظبح بتسهيل حركة التطّور اغباصل يف السوؽ الّسياحيالعوؼبة و  إفّ 

األفراد إىل ـبتلف األماكن، أّدى إىل حصوؿ منافسة كبَتة بُت ـبتلف اؼبقاصد الّسياحّية عرب العامل، وىذا رغبة 
ر من أي منها يف اغبفاظ على حصتها السوقّية من السياحة العاؼبية واستقطاب سّياح جدد، وؽبذا ربّتم عليها أكث

ة دبثابة األرضية اليت تسمح  وقت مضى لتعمل على سبيزىا عن اؼبقاصد األخرى. ويعترب تسويق اؼبقاصد الّسياحّي
 للمقصد بامتالؾ مركز تنافسي.  

ظهر مفهوـ تسويق اؼبقاصد الّسياحّية يف السبعينّيات ويعترب اآلف دبثابة الدعامة اليت يقوـ عليها التطّور 
د الّسياحّية وأساس استدامتها يف ظل التغَّتات اليت يعرفها السّوؽ الّسياحي العاؼبي، إاّل أنّو وكما اؼبستقبلي للمقاص

"تسويق اؼبقاصد الّسياحّية ال يعترب عملية سهلة يتم من خالؽبا ترصبة فإّف  Steven Pikeيشَت ستيفن بيك 
ولكن يتطلب مراعاة  ،1واػبدمات العاديّة فحسب" الّنظريّات واؼبمارسات التسويقّية التقليديّة اػباّصة باؼبنتجات

 اػبصائص اليت سبيز اؼبقاصد الّسياحّية )بصفتها منتجات( عن اؼبنتجات األخرى. 
قبل وىاب  مّت وضعو منعطي لتسويق اؼبقاصد الّسياحّية أّوؿ تعريف أإىل أّف Page و  pike أشارولقد 

صالح وآخروف
ة اليت تقوـ من خالؽبا كل من اؼبنّظمات الوطنّية للّسياحة و حيث عرفوه بأنّو  :" العملّية اإلدارّي

                                                                 
1 Pike Steven, Page Stephen, Destination Marketing Organizations and destination marketing: a narrative 

analysis of the literature , article published in International Journal of Tourism Management, Vol 41, Elsevier, 

April 2014, p 206. 
   ،وىاب صالحCrompon. L, J ،Rothifield. L. M 1976 سنة. 
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أو اؼبؤسسات الّسياحّية بتحديد زبائنهم سواء كانوا حاليُت أو ؿبتملُت، يتم االتصاؿ هبم هبدؼ التعّرؼ على /و
عّدة مستويات ؿبلّية، جهويّة،  ، حوافزىم، األشياء اليت وببوهنا واألشياء اليت يكرىوهنا، علىحاجاهتم رغباهتم،

وطنّية وحىّت دولّية بغية وضع وتكييف منتجاهتا الّسياحّية، لتحقيق أقصى إشباع فبكن للّسّياح وبالتايل ربقيق 
 .1أىدافها"

من خالؿ ىذا التّعريف يظهر بأّف عملية تسويق اؼبقاصد مّت تناوؽبا من وجهة نظر إدارية، يتم إسنادىا ؼبختلف 
اليت يكوف ؽبا دور  ،الناشطة يف اجملاؿ الّسياحي وبشكل خاص مؤسسات إدارة اؼبقاصد الّسياحّيةاؼبؤسسات 

 القائد يف القياـ دبختلف األنشطة اليت تسعى من خالؽبا إىل استقطاب الّسياح لزيارة اؼبقصد وإشباع رغباهتم. 
 ،بأّف منّظمات إدارة اؼبقاصد الّسياحّية ال يكوف ؽبا حرّيّة كبَتة يف إدارة اؼبقصد Pageو  Pikeيرى و 

خصوصا إذا تعّلق األمر باؼبهاـ اؼبوكلة للّسلطات احمللّّية ) مثل اؼبواقف العمومّية للّسيارات، تنظيف الّشوارع وإزالة 
األحداث والتظاىرات اؼبختلفة وىنا ما يستدعي النفايات، الرقابة والتحكم يف اغبشود الكبَتة من األفراد أثناء 

ة 2تدخل الشرطة لتنظيم ىذه الّتظاىرات واغبفاظ على األمن العاـ( ، وبالتايل نستنتج أّف إدارة اؼبقاصد الّسياحّي
ة متشعّبة وتتدخل فيها ـبتلف اعبهات حىت اؼبواطنُت والّسّياح، كّل حسب اجملاؿ الذي يبكنو فيو أف  ىي عملّي

وؿباولة تسويقو على أكمل وجو باعتباره منتج يتوفر  ،يف إدارة اؼبقصد الّسياحي وبالتايل اؼبسانبة يف ترقيتويساىم 
 )الّسائح(.  الزّبوفعلى صبيع اػبصائص اؼبرغوب فيها من قبل 

فقد  ،ذاف تداخال يف ربليل تسويق اؼبقاصد الّسياحّيةاللّ  مي اإلدارة والتسويقو فهموإلزالة اللبس اغباصل بُت 
وىذا ما مت  إىل أّف عملّية إدارة اؼبقاصد الّسياحّية تسعى إىل التسويق اعبّيد ؽبا Pageو   Pikeخلص كّل من 

والذي  Makensو Kotler ،Bowenاستنتاجو يف الفقرة السابقة، وباستنادنبا لتعريف الّتسويق لكل من 
يعّرؼ التسويق على أنّو:"عملية اجتماعّية وإدارية يتحّصل من خالؽبا األفراد واعبماعات على حاجاهتم ورغباهتم 

وبالتايل نالحظ بأّف  3فإّف التسويق ضمن وظائف اإلدارة  من خالؿ خلق تبادؿ للمنتجات والقيم مع اآلخرين"،
  اؼبقصد.  سَتورة إدارة اؼبقصد يف األخَت تسعى إىل تسويق 

 المطلب الثاني:االستراتيجية التسويقية لمقاصد السياحة البيئية 
، وتعدد ظهور مقاصد سياحّية جديدة عرب العامل وتعدد األمباط الّسياحّية بتعدد خصائص تلك اؼبقاصد إفّ 

با من أي وقت مضى، أّدى إىل زيادة حّدة اؼبنافسة فيما بينها، األمر الذي رغبات الّسياح  اليت أصبحت أكثر تطّل

                                                                 
1
 Pike Steven, Page Stephen, op cit, p 208 

2
 Ibid, p 209. 

3
 Ibid, p 210. 
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وبتم على متعاملي القطاع الّسياحي سواء يف القطاع العاـ أو اػباص انتهاج اسًتاتيجية تسويقية كفؤة تتالءـ مع 
سويقو للعمالء بشكل يضمن ربقيق أىداؼ اؼبشاريع اؼبراد االستثمار والعمل هبا، تقوـ بالتعريف باؼبقصد وت

منظمات إدارة اؼبقصد، وتعترب التوجهات االسًتاتيجية الكربى يف التسويق اليت تسعى إىل ربديد رغبات العمالء، 
البحث يف كيفية إشباعها وربديد الشروبة السوقية اؼبستهدفة دبثابة أداة فّعالة لبلوغ األىداؼ، وذلك من خالؿ  

 تهداؼ والتموقع.التجزئة، االس
قبل التطرؽ إىل اػبطوات االسًتاتيجية يف تسويق اؼبقاصد الّسياحّية، هبب معرفة ماىي األىداؼ اؼبرجوة من 
تطوير اسًتاتيجية تسويقية يف إقليم معُّت حىت يصبح عبارة عن مقصد سياحي يضيف قيمة للسائح وهبذبو، إذف 

 ىذه األىداؼ ىي:  

رض اغبايل لإلقليم وسبوقعو يف ذىن اؼبستهلك؛اغبصوؿ على رؤية واضحة للع 
 مالقاة العرض مع الطلب هبدؼ ربديد الفجوات اؼبوجودة بُت الصورة اؼبدركة والصورة "اؼبرغوبة" من ىذا

 اإلقليم؛
تكييف العرض مع الطلب )وىذا ىو أساس التوجو التسويقي(؛ 
ربديد سبوقع يتناسب مع اإلقليم وعالمتو؛ 
ة والي هبمع ما بُت اؼبتعاملُت اػبواص تفعيل توّجو تشارك عموميُت من أجل تطوير وربقيق إسًتاتيجّية تسويقّي

 ناجحة؛
 ة مفّصلة، ملموسة ومقّسمة على السنوات القادمة، وتثمُت ربويل االسًتاتيجية التسويقّية إىل أفعاؿ عملّي

 مشاركة كل اؼبتعاملُت يف القطاع الّسياحي لإلقليم.
دفقات سياحية تساىم يف اقتصاد اؼبنطقة، توفر مناصب شغل هبا وربًـت اإلرث الطبيعي وبصفة عامة توليد ت

   والثقايف ؽبا.
 أوال، التجزئة

يتم الًتكيز  يف بيئة األعماؿ يف اآلونة األخَتة على العميل يف صبيع مراحل العملية التسويقّية وذلك ألنّو أساس 
باتو، ودبا أّف  قباح نشاط اؼبؤسسات، وىذا ما يستوجب ؿباولة إشباع حاجات ىذا العميل وفقا لرغباتو ومتطّل

ربّدد طبيعة حاجاهتم والكيفية اليت ربقق رضاىم، تكوف العمالء كأفراد ىبتلفوف يف سلوكاهتم ومواقفهم واليت 
اؼبؤسسات أماـ ربّدي يتمثل يف ضرورة معرفة حاجات كل عمالئهم من خالؿ معرفة خصائص كل عميل أو فئة 
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من العمالء، وتعترب ذبزئة ىؤالء العمالء مرحلة جّد مهمة لتسهيل اؼبعرفة الدقيقة ؽبم وبالتايل االستهداؼ اعبّيد ؽبم 
 نتجات تليب رغباهتم. دب

تعٍت عملية ذبزئة السوؽ "اؼبعرفة اعبّيدة للعمالء، إعطائهم ما يرغبونو أو قد يرغبونو بشكل دقيق، بناء عالقات 
قويّة معهم واالتصاؿ هبم عن طريق وسائل تروهبية تستهدفهم بشكل جّيد، وىذا ال يتم إاّل عن طريق تقسيم 

تملُت الذين لديهم حاجات وخصائص متشاهبة تمنِتج نفس السلوؾ السوؽ إىل ؾبموعات من العمالء احمل
إذف معرفة الّسائح واإلؼباـ جبميع خصائصو وسلوكاتو وؿبفزاتو عند اختيار مقصد سياحي معُّت تمعد   .1الشرائي"

ىذه  أىم خطوة يف عملية التجزئة السوقية بصفة خاصة والعملية التسويقّية بصفة عامة، ألنّو بناء على نتائج
اؼبرحلة سيتم هتيئة اؼبقاصد الّسياحّية وتطويرىا كمنتجات ربقق رغبات الّسياح، ولكن إذا ما الحظنا خصائص 
دث فيها تغيَتات بناء على رغبات ومتطلّبات الّسّياح، وىذا  بعض اؼبقاصد الّسياحّية نالحظ بأننا ال يبكن أف كبم

عرفة الّدور الذي ستلعبو اؼبواقع البيئّية فيها يف التسويق للمقصد اليت كبن بصدد م ،ىو حاؿ مقاصد الّسياحة البيئية
واستهداؼ الّسيّاح. إذ باعتبارىا مواقع متوازنة نسبيا ال يبكن أف كبدث فيها بعض التغيَتات واالختالالت دبجّرد 

منّظمات إدارة اؼبقصد الرّغبة يف جذب الّسيّاح إليها، وبالتايل يكوف القائمُت على عملية تسويق اؼبقصد من أفراد 
 ؾبربين على األخذ بعُت االعتبار طبيعة اؼبقصد وخصائصو أيضا. 

أهّنا ذبزئة تسويقية، إذا ما أخذنا بأف  التجزئة التسويقّية تعترب عملية ذبزئة الّسيّاح إىل ؾبموعات متجانسة ب
اء ذات اػبصائص اؼبتشاهبة تسعى إىل " توجيو جهود اؼبؤسسة كبو الًتكيز عل على جزء أو ؾبموعة من األجز 

    .2واقًتاح مزيج تسويقي مكّيف حسب تطلّعات كل جزء سوقي مستهدؼ"
ولكن إذا ما أخذنا ببمعد طبيعة وخاصية اؼبقصد وباعتباره يضم عّدة أمباط سياحية، ال يبكن أف نقـو بتجزئة 

"،   "sous destinations"الّسياح فحسب، ولكن بتجزئة اؼبقصد ككل إىل ؾبموعة من "اؼبقاصد اعبزئية 
كل حسب طبيعة النشاط الّسياحي الذي يبكن أف يبارس فيو انطالقا من النمط البيئي السائد فيو، وحسب 
الّسيّاح الذين سينجذبوف هبذا النمط ويبكن استهدافهم. وىذا ما يندرج ضمن مفهـو التجزئة االسًتاتيجية واليت 

الذي يسعى إىل ربديد ميداف أو ميادين عمل اؼبؤسسة عن طريق ميادين  تكوف نتاج عملّية التحليل االسًتاتيجي
، ىذه األخَتة سبثل ؾبموعة من domaines d’activité stratégique (DAS)النشاط االسًتاتيجّية 

                                                                 
1  Art Weinstein, Hand book of MARKET S EGMENTATION strategic targeting for business and 

technology firms , 3
rd 

edition, London, 2004. p 4. 
2
 Isabelle Frochot, Patrick Legohérel, op cit, p 153. 

   sous segmentاعتمدت الباحثة على ىذا اؼبصطح انطالقا من اعتبار ذبزئة السوؽ الكلي إىل قطاعات سوقية يصطلح عليو بأنو أجزاء سوقية أو   
 باللغة الفرنسّية.
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سوؽ(، تتقاسم نفس  –خالؽبا األزواج ) منتج جات واػبدمات اؼبتجانسة يتشكل من النشاطات أو اؼبنت
 -التكنولوجيا، نفس األسواؽ ونفس اؼبنافسُت، وبالتايل ستعمل اؼبؤسسة على تطوير نشاطاهتا يف األزواج )ممْنت ج

. إذف يبكن تقسيم اؼبقصد الّسياحي الواحد ) بلد أو مدينة( 1سوؽ( واليت سبّثل بالنسبة ؽبا فرصة اقتصاديّة معتربة
والبحث عن  سوؽ( –االسًتاتيجّية وتكوين ؾبموعة من األزواج ) مقصد جزئي  إىل ؾبموعة من ميادين النشاط

 ـبتلف الفرص التسويقّية اليت يبكن اغبصوؿ عليها يف كل ميداف نشاط اسًتاتيجي. 
 وبالتايل تعترب التجزئة دبفهومها اجململ بأهّنا "جزء من التسويق االسًتاتيجي وأداة للبحث عن اؼبزايا التنافسّية من

خالؿ البحث والكشف عن الفرص الكامنة يف الّسوؽ، حبيث يكوف للمنافس موقف أقوى من موقف اؼبؤسسة 
يف بعض القطاعات، بينما يكوف لو موقفا ضعيفا يف قطاعات أخرى، األمر الذي يبّكن اؼبؤسسة من استمالة 

يا تن . وىذا ما يبكن أف 2افسّية" عمالء ىذا القطاع لصاغبها، فهي عبارة عن فرص سوقّية ربقق للمؤسسة مزا
تستفيد منو منّظمات إدارة مقاصد الّسياحة البيئّية، باعتبار مواقع الّسياحة البيئّية مواقع متميزة وفريدة من نوعها 
تزخر هبا مناطق دوف مناطق أخرى، وبالتايل سيكوف ذلك اؼبقصد )بلد أو مدينة إذا ما سبت ذبزئتو حسب األمباط 

وتكوف لو فرصة تسويقّية يبكن أف يستغلّها  ،توي عليها( يف موقف أقوى من اؼبقاصد األخرىالّسياحّية اليت وب
بتسخَت صبيع اؼبوارد الستغالؿ واالستثمار يف الّسياحة البيئّية واكتساب ميزة تنافسّية، واالستفادة من ىذه الفرصة 

وال هبدونو يف اؼبقاصد اؼبنافسة األخرى سواء  الستمالة فئة من الّسيّاح الذين يبحثوف عن ىذا النّوع من الّسياحة
 احمللّية أو األجنبّية.  

عملية التجزئة تستوجب اؼبعرفة اعبّيدة للسائح احملتمل الذي سيتم الّتعامل معو واستهدافو دبختلف األنشطة 
الظروؼ احمليطة بو والتطّور التسويقّية اليت ستوّجو إليو، فرغبات الّسياح وتطّلعاهتم يف تغَّت مستمّر خاصة مع تغَّت 

التكنولوجي اغباصل يف ـبتلف اجملاالت واألصعدة. وفيمايلي سيتم التّعرؼ على أىم خصائص وسلوكات الّسائح 
   3:اغبديث

وىم يعرفوف جّيدا ماذا يريدوف خاصة وأهّنم قاموا بالعديد من األسفار  ،ؽبم ميل كبو النّقد بشكل كبَت -
والرّحالت، وبالتايل يستطيعوف الّتمييز واؼبفاضلة بُت ـبتلف اؼبقاصد الّسياحّية، يسعوف إىل اغبصوؿ على أكرب 
                                                                 
1 Isabelle frochot, Patrick Legohérel, op cit, p 138. 

   ـ بتسويقو و الّسوؽ ىم الّسياح والشروبة السوقّية اؼبختارة اليت  –الزوج ) مقصد جزئي سوؽ(  باعتبار اؼبقصد اعبزئي بأنّو ىو اؼبنتج الذي سنقو
 سيتم استهدافها بالعمليات التسويقّية. 

ـ شعبة  -دراسة  حالة ؾبمع صيداؿ لصناعة الّدواء يف اعبزائر -سّية  غبوؿ سامية، التسويق واؼبزايا التناف 2 أطروحة مقّدمة لنيل شهادة دكتوراه العلو
  .146، ص 2008 -2007تسيَت اؼبؤسسات، جامعة اغباج ػبضر، باتنة،  السنة اعبامعّية 

3 
Brian Boniface, Chris Cooper, worldwide destinations casebook “the geography of travel and tourism " , 

2
nd

  edition, Elsevier Ltd, 2009, p 31.        
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هتم، أيضا يعرفوف قدر من اعبودة وقيمة معرّبة عن إشباعهم مقابل األمواؿ اليت يصرفوهنا أثناء ذبارهبم ورحال
 حقوقهم وعادة ما يقّدموف شكاوي إذا مل تكمن التجربة الّسياحية مثل ما ىو ممت وّقع منها أو مثل ما متّ الًّتويج ؽبا؛

يتمتّعوف دبهارات الّتحّكم يف التكنولوجيا فعلى سبيل اؼبثاؿ يبكنهم ترتيب رحالهتم بكل سهولة وحىت  -
اللحظة األخَتة، وىم على استعداد ليكونوا أكثر مرونة يف ترتيب السفر فمثال االستفادة من إهبابيات الرّحلة يف 

 ىم مستعّدوف للقياـ بالًتتيب للسفر عفويّا ولفًتات قصَتة؛ 
الفضوؿ واكتشاؼ الثقافات ىي من بُت اغبوافز اليت تدفع الّسياح لزيارة مقصد سياحي بدؿ من آخر، وىذا  -

باإلضافة  ،لّسياحّية اؼبقّدمة فيها أف يكوف فيها جانب يربز تاريا وطبيعة اؼبنطقةما وبّتم على اؼبقاصد واؼبنتجات ا
إىل اعبانب التّعليمي الذي يسعى كل سائح اغبصوؿ عليو عند زيارتو مقصد معُّت، فمثال ىم ال يرغبوف يف 

ي ووبظوف بتجربة يـو بل يطمحوف للتعرؼ على أصالة اؼبقصد الّسياح 14االسًتاحة فقط على شاطئ البحر ؼبدة 
 سياحّية فبّيزة؛ 

يعطوف أنبّية للقيم األخالقّية ووبّبذوف اؼبقاصد والّشركات اليت تعمل يف إطار الّسياحة اؼبسؤولة، وذلك بزيادة  -
   وعي الّسياح بالتأثَتات اليت زبلّفها الّسياحة غَت اؼبسؤولة على الطبيعة.

ونظرا ؽبذه اػبصائص يبكن القوؿ أّف عملية التجزئة ىي مهمة صعبة تتطلب من اؼبسؤولُت على القطاع 
دبجموعة من الّسياحي إعطاءىا قدر كبَت من األنبّية، خصوصا إذا تعّلق األمر بالّسائح البيئي والذي بدوره يتمّيز 

  اػبصائص هبب مراعاهتا.
 ثانيا، االستهداف

، واليت تعمل على البحث عن األجزاء السوقّية اليت سوقيمرحلة ذبزئة السوؽ ىي االستهداؼ الاؼبرحلة اليت تلي  
 ستغطيها اؼبؤسسة والكيفّية اليت تدخل هبا لتلك القطاعات.

 عن عملية التجزئة،  يد جاذبية ـبتلف القطاعات واألجزاء السوقية اليت نتجتدرب يعترب االستهداؼ بأنّو:" 
إذف أنبية .  1" يف اؼبراحل الالحقةفيها هودات التسويقّية اجمل وبذؿ ـبتلف ز عليهايكسيتم الًت واختيار األجزاء اليت 

ىذه اؼبرحلة تكمن يف ربديد جاذبية كل جزء من األجزاء اليت مت الّتحّصل عليها، وبالتايل عند تقسيم اؼبقصد 
ة أكرب  الّسياحي إىل ؾبموعة من اؼبقاصد اعبزئية سيتم ربديد ؾبموعة اؼبقاصد اليت ربقق فرص اقتصادية وتسويقّي

من اؼبقاصد األخرى، وعلى ىذا األساس يتم بناء خطة العمل والقياـ باستهداؼ كل مقصد دبزيج تسويقي خاص 
 بو يراعي خصوصيات اؼبقصد ) العرض الّسياحي( والّسياح اغباليُت واحملتملُت )الطلب(.

                                                                 
1 Philip Kotler et als, Marketing management, 12

ème
 édition, Pearson Education, 2006, France, p 280. 
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 :1اع أو جزء سوقي ؿبتمل ىنالك أربعة عناصر هبب أخذىا يف االعتبار، ىيولتحليل جاذبية أي قط
. السوقية القطاعات اختيار عملية يف أساسيا عنصرا قطاع كل يف الطلب حبجم التنبؤ عديم : بالطلب التنبؤ -

 فيقصد الطلب حبجم التنبؤ أما .معينة زمنية فًتة ويف معُت مكاف يف اؼبنتجات من اؼبباعة الكمية عن الطلب ويعربّ 
 كل قدرة ولتحديد .دةؿبدّ  زمنية فًتة يف شراؤىا يالكلّ  وؽللسّ  يبكن اليت اؼبنتجات لكمية متفائل تقدير أفضل بو

 صبيع أماـ البيع فرص الحتماالت األقصى اغبد ربديد هبب اؼبؤسسة، منتجات استيعاب على سوقي قطاع
 يف اؼبتاحة الفرص أقصى على التعرؼ بغرض ،معينة فًتة خالؿ القطاعات ىذه يف اؼبنتوج ؽبذا اؼبنتجة اؼبؤسسات

إذف فإف التنبؤ حبجم الطلب على اؼبقاصد الّسياحية  .فيها الطلب حجم كفاية لعدـ نظرا السوقية القطاعات ىذه
بصفة عامة ومقاصد الّسياحة البيئّية كجزء سوقي من اؼبقصد ككل بصفة خاّصة، خطوة ىامة جّدا لتحديد صبيع 

 فرص اؼبتاحة وتقدير غبجم الطلب على اؼبواقع دبا فيها من منتجات وخدمات خالؿ فًتة زمنّية ؿبّددة.ال
 زمنية فًتة يف احملتمل السوؽ مناؼبؤسسة  لنصيب متفائل تقدير أفضل هبا ويقصد :المحتملة السوقية الحصة -

وىنا يبكن ؼبنظمات  .ربقيقها اؼبنظمة تتوقع اليت الصناعة مبيعات من مئوية نسبة شكل يف عنو ويعرّب ، ؿبددة
تسويق مقاصد الّسياحة البيئّية أف تعرؼ نصيبها من الّسوؽ الكّلي احملتمل يف فًتة معيّنة، سواء تعّلق األمر 

 بنصيبها من السوؽ احملّلي أو األجنيب.
 .ؿبددة زمنية فًتة يف للمبيعات اؼبتوقعة التقديرات هبا ويقصد :بالمبيعات التنبؤ -
 .عليهم واحملافظة العمالء خدمة تكاليف وبُت احملتملة اإليرادات بُت الفرؽ هبا ويقصد :الربحية -

 االرتباط ربليل بينها من سوقي قطاع أي داخل احملتمل السوؽ لقياس والنوعية الكمية األساليب من عدد وىناؾ
  .العليا واإلدارة البيع ؼبندويب خصيةالشّ  والتقديرات

ة اليت ستدخل هبا إىل كّل بعد ربليل  جاذبّية كل جزء من األجزاء السوقّية يتحّتم على اؼبؤسسة ربديد الكيفّي
 /قطاع، إذ توجد طبس اسًتاتيجيات ـبتلفة للّدخوؿ إىل تلك القطاعات السوقّية وىي: الًتكيز على زوج ) ممنت ج

ىذه  2سوؽ( معُت، التخصص يف اؼبنتج، التخصص يف الّسوؽ، التخصص االنتقائي ويف األخَت التغطية الشاملة.
 االسًتاتيجيات فبثلة يف الشكل اؼبوايل.

 
 
 

                                                                 
1

 .150غبوؿ سامية، مرجع سابق، ص   

2 Philip Kotler et als, op cit, pp 300 – 302. 



 

 
86 

 تطويل املكاصد الطياحية عن طسيل الطياحة البيئية: لّثانيالفصــــل ا

 راتيجيات االستهداف السوقيت(: اس15الشكل رقم )

 
            Source  : Philip Kotler et als, op cit, p 301.        

 

نكوف أماـ تسويق ممر ّكز يكوف فيو للمؤسسة موقف قوي داخل  حبيثالتركيز على زوج )ُمنَتج / سوق(:  .1
القطاعات اليت اختارهتا، بسبب اؼبعرفة اعبّيدة ؽبذه األجزاء الّسوقّية وحصوؽبا مع الوقت على شهرة "اؼبتخصص يف 

 هتتّم إاّل بالّسيّارات الفخمة يف حُت للّسيّارات واليت ال Rolls Royceالقطاع"، مثاال على ىذا شركة 
Porsche  هتتم بالّسيّارات الرّياضّية. لكن يبكن أف يكوف ؽبذه االسًتاتيجية بعض اؼبخاطر إذا ما البفضت

جاذبية ىذا اعبزء مع الوقت أو إذا ما قرر أحد اؼبنافسُت االستثمار يف نفس اجملاؿ. لذلك يفّضل عدد كبَت من 
اليت قد تلحق بإسم الشركة جراء الفشل الذي لتوزيع اؼبخاطر  ،اؼبؤسسات استثمار أنشطتها يف أجزاء سوقية ـبتلفة

قد يبس ىذا القطاع، نفس األمر قد وبدث يف ؾباؿ الّسياحة حبيث يبكن أف يتبٌت مقصد ما )بلد أو مدينة( 
كالًتكيز على الّسياحة العالجية مثال اسًتاتيجية الًتكيز على زوج )منتج / سوؽ( الستهداؼ شروبة من الّسياح،  

يف فقد يتم الًتكيز على الّسياحة البيئية  ،، أو دبا أننا نتناوؿ موضوع الّسياحة البيئّيةاؼبقصد ىذايف ترقية وتسويق 
ة تتمثل يف  ، يف ىذه اغبالة قد الّسياح البيئيّوفالتسويق ؼبقصد معُّت، من خالؿ جذب واستهداؼ شروبة سوقّي

ا مت إدارة وتسويق ىذا النمط الّسياحي وتقدًن تساىم الّسياحة البيئّية يف تسويق ذلك اؼبقصد بشكل جّيد، إذا م
منتجات وخدمات ترقى ومتطّلبات الشروبة الّسوقّية اؼبستهدفة، خاصة إذا ما كاف النمط الّسياحي الّسائد يف تلك 
اؼبنطقة ىو الّسياحة البيئّية، وبالتايل سيحظى ىذا اجملاؿ جبهود كل الناشطُت يف القطاع الّسياحي، وقد تفشل ىذه 

إعطاء الرعاية  ـسواء يف حالة عد ،السًتاتيجية إذا البفضت جاذبية ىذا النمط السياحي البيئي مع الوقتا
الكافية للمواقع البيئّية وبالتايل تدىورىا مع الوقت، أو حىت مع الرعاية الالزمة واغبفاظ اؼبستداـ ؽبا قد تتغَّت أذواؽ 

 ظل وجود بعض القيود واؼبشاكل كعدـ توفر األمن وصعوبة ورغبات الّسياح وميوالهتم إىل أمباط أخرى، أو يف
الوصوؿ إىل نلك اؼبناطق وبالتايل عزوفهم عن الّسياحة البيئّية، وىذا ما يدعو إىل ضرورة االىتماـ الكبَت الذي 
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كافة هبب أف توليو اعبهة اؼبعنية بًتقية وتسويق اؼبقصد الّسياحي اؼبعتمدة فقط على السياحة البيئية، بتسخَت  
 اعبهود واالمكانات اليت تساىم بدورىا يف اغبفاظ على اؼبنتج السياحي البيئي لتستقطب اغبّصة السوقية األمثل.

تقـو اؼبؤسسة من خالؿ ىذه االسًتاتيجية بالًتكيز على منتج واحد توّجهو لعّدة أجزاء  التخصص في المنتج: .2
كمنتج سياحي واحد يتم تسويقو لعّدة أجزاء سوقّية ؿبلّيا، وطنيا سوقية. وىنا يبكننا االعتماد على الّسياحة البيئّية  

 وحىت دوليّا وباالعتماد على عّدة معايَت.    
ىذه االسًتاتيجية ىي عكس سابقتها حبيث بدال من الًتكيز على منتج واحد، تقوـ التخصص في الّسوق:  .3

ويبكن إسقاط ىذه االسًتاتيجية يف اجملاؿ السياحي اؼبؤسسة بالتنويع يف منتجاهتا ولكن بالًتكيز على سوؽ واحد. 
حبيث يتم تنويع العروض السياحية كأف يقـو بلد ما بالًتكيز على السياحة الصحراوية، السياحة اغبمويّة، السياحة 
اعببلية، السياحة الشاطئّية ولكن يركز جهوده التسويقية على سوؽ مستهدؼ واحد، واختيار السوؽ اؼبستهدؼ 

على  معايَت معيّنة، كأف يتم الًتكيز على البعد اعبغرايف باستهداؼ السوؽ األورومغاريب، أو الًتكيزسيعتمد 
سوؽ الّسيّاح البيئيّوف، وىذه االسًتاتيجية يبكن االستناد عليها يف التسويق ؼبقصد  خصائص الّسّياح واستهداؼ

زائر باالعتماد على الّسياحة البيئّية حبيث إذا ما سياحي معُت ،وليكن اعبزائر دبا أننا بصدد دراسة حالة تسويق اعب
الحظنا بأف اعبزائر تزخر بكل األنواع الّسياحّية اؼبذكورة سابقا، ويف ضمن كّل من تلك األنواع يبكن أف قبد 

ة بيئّية ضمنها ؽ يبكن أف نستهدؼ هبا فئة الّسياح البيئيوف اؼبنتموف إىل جهة جغرافية معيّنة كالسو منتجات سياحّي
 .األورويب مثال

حبيث يتم اختيار بعض اؼبنتجات الستهداؼ بعض األسواؽ العتبارات الفرص اؼبتاحة  التخصص االنتقائي: .4
حبيث ال يبكن اجملازفة باالعتماد على منتج  ،يف تلك األسواؽ، وميزة ىذه االسًتاتيجية ىي إمكانية توزيع اؼبخاطر

 واحد أو سوؽ واحد.
ىذه اغبالة تقـو اؼبؤسسة بالًتكيز على السوؽ ككّل، لكن يبكن أف نواجو اسًتاتيجيتُت يف التّـغطية الشاملة:  .5

ي ز والتسويق اؼبمي ز.  ـبتلفتُت ونبا التسويق غَت اؼبػم 
التسويق غير المَميِّز le marketing indifférencié :االسًتاتيجية إىل التقليل من ىذه  هتدؼ

وؽ، حبيث تقـو اؼبؤسسة بتصميم منتج وـبطط تسويقي يسمح جبذب أكرب االختالفات اؼبوجودة بُت أجزاء السّ 
وتعتمد على تقنيات التوزيع الواسع وتقنيات االشهار للجمهور الواسع وقد تكوف موّجهة  ،عدد فبكن من اؼبشًتين

 للسوؽ العاؼبي، وىي تساىم يف ربقيق اقتصاديّات اغبجم.
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 الّتسويق الُمَميِّزle marketing différencié:  جزئُتهتدؼ ىذه االسًتاتيجّية إىل استغالؿ على األقل 
 من الّسوؽ والقياـ بإعداد وتصميم منتجات وـبّططات عمل ـبتلفة لكّل جزء.   

 ثالثا، التموقع
يف ىذه اؼبرحلة وباالعتماد على اجملهودات اؼببذولة يف اؼبرحلتُت السابقتُت من ذبزئة واستهداؼ، تسعى أي 

ؿباولة بناء صورة ذىنية ؼبنتجاهتا لدى اؼبستهلك، وبالتايل تتموقع يف مكانة معينة يف ذىنو مقارنة مع مؤسسة إىل 
منافسيها يف نفس القطاع، وىنا تكمن أنبّية ىذه اؼبرحلة، خاصة وأنّو من خالؽبا ستكّوف وفاء اؼبستهلك ؽبا إذا ما 

ا. وىو ما يظهر بشكل واضح يف تسويق اؼبقاصد واصلت دعم وترقية تلك الصورة اإلهبابية اليت يبلكها عنه
ٌت تلك الصورة يف ذىن السائح عن اؼبقصد الّسياحي نتيجة التسويق اعبّيد من خالؿ سياحية، حبيث تمبال

االستهداؼ الدقيق للفئات اؼبناسبة، بتطوير مزيج تسويقي يرقى وتطلعات الّسائح، ويكّوف لديو صورة عن اؼبقصد 
ّسياحّية األخرى، من وراء ذبارب سابقة أو حىت من خالؿ مقارنة ـبتلف اغبمالت التسويقية مقارنة باؼبقاصد ال

لعّدة مقاصد، فيكّوف تلك الفكرة يف ذىنو واليت من خالؽبا سيدعمها برضاه وبالتايل وفائو إذا ما تطابقت أو 
 فاقت توقّعاتو، خصوصا يف ظل تعدد البدائل.

 مفهوم التموقع .1
، حيث كتب 1969سنة  Jack Troutأّوؿ من تكلم عن الّتموقع وكتب عنو يف ؾباؿ التسويق ىو الباحث 

 positioning is a game people play in today’s me-too »مقاؿ يف ؾبلة التسويق الصناعي بعنواف 

marketplace » وبعده مباشرة أصدر كتاب حوؿ نفس اؼبوضوع شاركو الكتابة ،Al Ries ، وبعدىا بأربعُت سنة
أصدر كتاب أطلق عليو عنواف  " إعادة بناء الّتموقع: التسويق يف عصر اؼبنافسة، التغيَت واألزمات"، أو باللغة 

.« Repostioning : Marketing in an Era of Competition, Change and Crisis »األصلية لتحرير الكتاب  
1
فبا  

وقع فحسب ولكن عملية إعادة بناء الّتموقع، واليت تعترب ىي األىم، إذ قد نالحظ أنّو ال يوجد عملية سبسبق 
يكوف للمستهلك صورة مكّونة عن منتج معُّت نتيجة خربات سابقة أو معلومات ربصل عليها من خالؿ كلمة 

أو غَتىا من اؼبصادر، ولكن اؼبهم عند اؼبؤسسة ىو أف تكّوف صورة ذىنية  word of mouthالفم اؼبنقولة 
معيّنة عن اؼبنتج وتعيد سبوقعو يف ذىن اؼبستهلك حسب رغبتها وأىدافها. فإذا ما أردنا تسويق مقصد معُّت فإّف 

تملُت مقارنة أىم عنصر وجب االىتماـ بو ىو إعادة بناء سبوقع ذلك اؼبقصد يف ذىن الّسياح اؼبستهدفُت واحمل

                                                                 
1
 Jack Trout, positioning myopia, article published on “ expert perspectives”, edited by American Marketing 

Association, 15 march 2012, p34. 
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باؼبقاصد الّسياحية اؼبنافسة، فمثال إذا ما أردنا تسويق اعبزائر كمقصد سياحي بيئي وجب إعادة بناء سبوقع مقصد 
   اعبزائر يف ذىن الّسياح وىو موضوع البحث. 

وقد أصبح يمعترب التسويق اإلقليمي بأنّو فن إعطاء سبوقع لقرية، مدينة أو منطقة معيّنة يف الّسوؽ العاؼبي، 
ضروري وأساسي بسبب التنافسّية اليت ربتم على األقاليم مضاعفة جهودىا يف عملية التموقع، هبدؼ توفَت أفضل 

، من ىنا نلمس األنبية الكبَتة اليت وبظى هبا التموقع يف 1اؼبنتجات اؼبمكنة للؤسسات اؼبستثمرة يف ذلك االقليم
ياحية ىي عبارة عن أقاليم جغرافية تتبع خطوات التسويق اإلقليمي، عملية تسويق األقاليم، ودبا أف اؼبقاصد السّ 

فإف عملية بناء سبوقع اؼبقاصد الّسياحية سيكوف ؽبا أنبية بالغة يف عملية تسويق اؼبقاصد الّسياحّية، ىذا ما 
 يستوجب إعطاؤىا االىتماـ الكايف من قبل رجاؿ التسويق اؼبكلفُت بتسويق اؼبقصد.

يعّرؼ التموقع التسويقي بأنّو " إعطاء قيمة للمقصد   Daniel Sperlingروف بأّف وآخ wahabi  وذكر
كما   باالعتماد على إهبابياتو ) اغبقيقية واؼبدركة( واليت ستمّيزه بصفة أكرب مقارنة باؼبقاصد اؼبنافسة األخرى،

زة وتؤثر على قراراتو"ستعمل على جذب الّسياح لو ن اعتماده يف تسويق اؼبقاصد ، وىذا ما يبك2، حبيث تكوف ؿبّف
السياحية على أهّنا مقاصد بيئّية، حبيث عند بناء سبوقع ىذا اؼبقصد لتسويقو سواء ؿبليّا أو دوليا يتم الًتكيز على 

ستضيف لو قيمة وتعمل على ربفيز الّسياح وجذهبم حيث إهبابيات معيّنة )خاصة ما تعّلق بالنظاـ البيئي(، 
باختيار ىذا اؼبقصد كونو بيئي ووبقق ؾبموعة من القيم البيئية، التّعليمية وحىت التوجو والتأثَت على قراراهتم، 

 اؼبستداـ ؽبذا النوع من اؼبقاصد الّسياحّية، ما يساىم بشكل كبَت يف تسويقو.
 شروط التموقع الفّعال .2

 3فّعاؿ وىي:تستلـز عملية بناء سبوقع اؼبقصد الّسياحي ربديد سبعة عناصر أساسية لتحقيق سبوقع 
 ربديد السوؽ اؼبستهدفة ومضموف السفر؛ -
 ربديد اؼبقاصد السياحية اؼبنافسة؛ -
 ربديد الّدوافع اليت أّدت بالزائرين الّسابقُت )أو حىّت غَت الزائرين( لزيارة اؼبقصد وكذا اؼبنافع اليت رغبوا يف -

 اغبصوؿ عليها؛

                                                                 
1  Rachid Wahabi et al, intelligence et attractivité territoriale : modèle des parcs industriels français au 

Maroc, artiacle publié dans «  International Journal of Innovation and Applied Studies  », Vol. 14, No. 2, maison 

d’édition : Innovative Space of Scientific resaerch Journals, 2 janvier 2016. p 611. 
2
 Ibid, p 616. 

3
 Harsha E.Chacko, Positioning a Tourism Destination To Gain a Competitive Edge, article published on 

“Asia Pacific Journal of tourism research, available on:  

http://www.hotelonline.com/Trends/AsiaPacificJournal/PositionDestination.html , consulted in  December 7, 

2016 at 15:10.   

http://www.hotelonline.com/Trends/AsiaPacificJournal/PositionDestination.html
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 إدراكها؛ربديد نقاط قوة وضعف تنافسية اؼبقصد وكذا كيفية  -
 ربديد فرص التموقع اؼبتمّيز؛ -
 اختيار وتطبيق التموقع؛ -
 مراقبة أداء الّتموقع بانتظاـ. -
 مراحل عملية التموقع .3

سبر عملية ربديد سبوقع اؼبقاصد الّسياحية دبجموعة من اؼبراحل هبب اؼبرور عليها لبناء اسًتاتيجية توقع فّعالة، 
التغَّتات اغباصلة يف البيئة ؿبّل الدراسة، دبا يف ذلك االحتياجات وهبب أف تكوف ىذه العملية مستمرة ؼبواكبة 

 1اؼبتغَّتة للعمالء وكذا خطط اؼبنافسُت. ىذه اؼبراحل ىي:
سبثل اؼبرحلة األوىل وتعّرؼ بأهّنا عملية ربديد واختيار األسواؽ أو :  Market Positioning التموقع الّسوقي .أ 

الّنجاح التنافسي، وذلك باالستناد على ؾبموعة من اؼبعلومات الدقيقة عن األجزاء احملتملة بغية ربديد معايَت 
يا اليت يبكن أف يقّدمها اؼبقصد، وللقياـ هب ه ذحاجات، رغبات وتوقعات السوؽ اؼبستهدفة، يف ظل اؼبنافع واؼبزا

 جابة على ؾبموعة من األسئلة اؼبهمة واؼبتمثة يف: إلة هبب الاؼبرح
 بالنسبة للسوؽ اؼبستهدفة؟مالذي يعترب مهما 
كيف ينظر العمالء اؼبستهدفوف للمقصد؟ 
كيف ينظر العمالء اؼبستهدفوف للمنافسة؟ 
 ما ىي اػبصائص اليت هبب أف يستعملها اؼبقصد ليتميز عن غَته من اؼبقاصد لتحقيق أفضل استفادة من

 موارده احملدودة؟ 
قصد عبارة عن ميزة ومنفعة ؽبم، فحتما لن يكوف ؼبا يقّدمو فإذا مل يؤمن العمالء اؼبستهدفوف أّف ما يقّدمو اؼب

اؼبقصد قيمة، وإذا مل يدركوا صورة اؼبقصد فإّنو ال جدوى من وجود تلك الّصورة، وإذا كاف ما يقّدمو اؼبقصد ليس 
 مهما بالنسبة للسوؽ اؼبستهدفة فإف ما يػمق دَّـ ليس لو أنبية ما داـ مل وبقق الغرض اؼبنشود. 

تقييم الصورة اليت يبلكها العمالء عن اؼبقصد، ومن خالؿ ىذه العملية يبكن  يب حبوث التموقع التسويقوتتطلّ 
ربديد ؾبموعة العناصر اؼبهمة وتمكو ف مزايا ومنافع حقيقية بالنسبة إليهم، فمثال صباؿ اؼبقصد، ىندستو وكذا تارىبو 

مالء أو تساعد على إدراؾ اػبدمات اؼبقّدمة يف ذلك العريق يبكن أف تكوف عبارة عن خصائص تقّدـ اؼبنفعة للع
اؼبقصد بشئ من اؼبلموسية، ولكنها ليست ىي اؼبنفعة اليت وبصل عليها العمالء فعليا، فاؼبنفعة اغبقيقية ىي ما 

                                                                 
1
 Harsha E.Chacko, op cit. 
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تفعلو تلك اػبصائص بالزائر من إحساس بالعظمة، الربيستيج أو اكتساب اؼبعرفة. وكل من تلك اػبصائص واؼبنافع 
تقدمها لن تكوف ؽبا مصداقية وقيمة لدى العمالء إذا مل تصاحبها بعض اػبدمات اليت تزيد من ربقيق  اليت

توقعاهتم، فمثال إذا مل وبس ىؤالء العمالء باألمن أو إذا ما كاف ىنالك عطب غبافلة النقل أثناء الرحلة فسوؼ 
صورة اؼبقصد يف أذىاهنم. وىنا تظهر أنبية  تؤثر بصورة سلبية عن تلك اػبصائص واؼبنافع اؼبقّدمة وبالتايل عن

    اغبصوؿ على معلومات دقيقة عن اؼبقصد من العمالء.
يف ىذه اؼبرحلة تستعمل االتصاالت لنقل ىوية   Psychological Positionning التموقع النفسي .ب 

اؼبقصد موقع يف ذىن اؼبقصد وصورتو للسوؽ اؼبستهدفة، حبيث يتم ربويل حاجات العمالء إىل صور وإعطاء 
زة يف ذىن الّسياح هبدؼ جذهبم وخلق الرغبة  الّسيّاح. ويعد التموقع النفسي بأنّو اسًتاتيجية تػمتَّخذ ػبلق صورة فبّي

و باالعتماد على اؼبؤ واالىتماـ لديهم. وسبكن أنبّية ىذه اؼب ثرات النفسّية قد يتم إدراؾ مقصدين ـبتلفُت رحلة يف أّن
قد يتم إدراؾ مقصدين متشاهبُت بطريقة ـبتلفة. وال يقتصر عمل رجاؿ التسويق على خلق بنفس الطريقة كما 

 سبوقع جّيد فقط وإمّبا على مراقبتو أيضا. كما يوجد نوعاف من التموقع النفسي ونبا:
 التموقع اؼبوضوعيObjective Positionning يهدؼ إىل خلق صورة للمقصد السياحي، تعكس :

وهبب استعماؿ اػبصائص الفريدة اليت يتميز هبا اؼبقصد بشكل موضوعي حىت يتم سبييز ىذذا خصائصو اؼباّديّة، 
اؼبقصد عن اؼبقاصد اؼبنافسة، ولن تنجح عملية بناء التموقع بشكل كبَت إذا كانت اػباصية اؼبستعملة عادية وغَت 

 استثنائية.
 التموقع الذانSubjective Positionningص اؼباّديّة للمقصد وإمّبا يمعتمد على : ال يعكس صورة اػبصائ

ما يتم إدراكو من قبل الّسياح، ولكن إدراكات الّسياح قد ال تعرب بالضرورة عن اػبصائص اؼباّديّة للمقصد وإمبا قد 
 تنجم عن أمور نفسية شخصية أو ذبارب سابقة.

وىي آخر مرحلة حبيث توجد عّدة مقاربات   Positionning Approches مقاربات تموقع المقصد .ج 
لتحديد سبوقع اؼبقصد الّسياحي، إذ يف اؼبرحلة السابقة يتم فيها خلق صورة اؼبقصد، أما يف ىذه اؼبرحلة فيتم إسباـ 
الصورة باستخداـ الكلمات وكل ما ىو مرئي لدعم اؼبنافع واؼبيزات اليت يقّدمها اؼبقصد، فيختار رجاؿ التسويق 

قاربات التالية، وذلك حسب اؼبعلومات اليت مّت صبعها خالؿ مرحليت التموقع السوقي ؼباربات اؼبناسبة من اأحد اؼبق
 والتموقع النّفسي، ىذه اؼبقاربات ىي:
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ألنو إذا ما  ،التموقع باستعماؿ القيمة الّسعريّة: وىي اؼبقاربة األقل استعماال من قبل اؼبقاصد الّسياحّية العاؼبية
وذلك إذا ما مّت اعتماد أسعار منخفضة  ،مّت الًتكيز على السعر فهذا األمر لن يدعم صورة اؼبقصد بشكل كبَت

 فعادة ما تدرؾ بشكل سليب وتمقرف باعبودة اؼبنخفضة. 
 .التموقع بالنظر إىل اؽبدؼ من الزّيارة مثل الًتكيز على االستجماـ أو زيارة الشاطئ أو العالج 
تموقع وفقا ػبصائص األفراد الذين سيقوموف بزيارة اؼبقصد، مثال اعتماد الفئة العمرية )شباب، كهوؿ أو ال

 الشباب حديثي الزواج(، رجاؿ األعماؿ.     
التموقع وفقا لفئة اؼبنتج وتستعمل عادة لربط اؼبقصد بالتجارب السابقة بشرط أف تكوف ذبارب متميزة 
 :ىذه اؼبقاربة تستخدـ ؼبواجهة اؼبنافسة وذلك بإبراز االختالفات بُت اؼبقاصد التموقع مقارنة باؼبنافسة

الّسياحّية، لكن ال تستخدـ ىذه اؼبقاربة بشكل كبَت عند تسويق اؼبقاصد الّسياحّية العاؼبية وذلك ألنّو قد تتضمن 
ى خالؼ ما ىو معموؿ بو يف عملية بناء صورة اؼبقصد بعض اإلشارات الّسلبية إىل بلد معُّت أو منطقة معينة، عل

 تسويق اؼبنتجات العادية واػبدمات. 
فبا سبق نلمس األنبية الكبَتة اليت ربظى هبا اسًتاتيجية التموقع ضمن االسًتاتيجية الكلية لتسويق اؼبقاصد 

ؼ، والنجاح الّسياحّية، فنجاح عملية بناء التموقع سيؤدي حتما إىل زيادة فعالية اؼبراحل اسابقة من ذبزئة واستهدا
يف اؼبراحل التالية عن طريق تقدًن مزيج تسويقي للمقصد يتوافق ورغبات الّسيّاح، وبناء صورة لعالمة اؼبقصد تكوف 

 مصدرا إلعطائو ميزة تنافسية يف السوؽ السياحي.
 المطلب الثالث: المزيج التسويقي لمقاصد الّسياحة البيئية

دبثابة اؼبرحلة اؼبًتصبة لكل اؼبراحل اليت سبقتها أثناء  ؼبقاصد الّسياحة البيئّيةة إعداد اؼبزيج التسويقي لتعترب مرح
عملية التسويق االسًتاتيجي، واليت يتم فيها ربديد االسًتاتيجيات العامة الكربى اليت ستتبعها منظمات إدارة 

التسويقي التكتيكي اليت هتدؼ مقاصد الّسياحة البيئية، سواء كانت تنتمي للقطاع العاـ أو اػباص، لتأن مرحلة 
إىل إعداد مزيج تسويقي ىدفو تنفيذ اػبطط اليت مت رظبها أثناء التسويق االسًتاتيجي، يسعى إىل ربقيق رغبات 

 وحاجات الّسياح البيئيوف، وحىت التأثَت يف قراراهتم دبا يتوافق وطريف اؼبعادلة من العرض والطلب.
 أّوال، المزيج التسويقي 

زيج التسويقي على أنّو ؾبموع األدوات التسويقية اؼبستعملة من طرؼ اؼبؤّسسة لتحقيق االستجابة يػمع ّرؼ اؼب
اؼبرغوبة يف أسواقها اؼبستهدفة، حبيث يتشّكل من خليط من األنشطة الرّئيسية اليت يتم من خالؽبا دراسة اؼبنتج دبا 



 

 
93 

 تطويل املكاصد الطياحية عن طسيل الطياحة البيئية: لّثانيالفصــــل ا

تنافسي لبيعو ج الًتويج لو وإيصالو إؿ اؼبكاف يتناسب مع رغبات وحاجات العميل، ج دراسة الّسعر اؼبناسب وال
  1والزماف اؼبناسبُت، دبا وبقق الرّبح للمؤسسة والقيمة للعميل.

يف بداية الّستّينات إىل  Mc Carthy، وطّوره 2مفهـو الّتسويق 1948سنة  Neil H. Bordenوقد اقًتح 
 Placeزيع( و الت، اؼبكاف )Priceالّسعر ، Productأي اؼبنتج  4Pأربعة ؾبموعات من اؼبتغَّتات ظبيت بػ 

يعكس وجهة  4Pومن ناحية أخر يرى البعض أّف مفهـو اؼبزيج التسويقي أو ما يمعرؼ بػ  .Promotionوالًتويج 
إعادة صياغة  Lauternbornنظر البائع )أي خاصة بنظرة اؼبؤسسة ذباه الّسوؽ( وليس اؼبستهلك، لذلك اقًتح 

ىذه العناصر حسب وجهة نظر اؼبستهلك، ويمًتجم كّل عمل تسويقي بتخصيص حّيز اىتماـ لو، وقد ظبيت 
 4Cs:3اؼبعادالت التّالية بػ 

4Ps                           4Cs 
 Customer valueالقيمة للعميل   اؼبنتج 

 Cost to the customerالّسعر                           التكلفة بالنسبة للعميل     
 Convenience اإلتاحة اؼبكاف
 Comunicationاالتصاؿ  التوزيع

 ثانيا، المزيج التسويقي لمقاصد الّسياحة البيئيّة
أمجريت العديد من الّدراسات حوؿ مكّونات اؼبزيج التسويقي يف صناعة الّسياحة، وثبمت أنّو يستلـز إضافة 

، وذلك ػبصوصية الّتعامل مع اؼبنتجات الّسياحية، 4Psؾبموعة من العناصر إىل عناصر اؼبزيج التسويقي التقليدي 
حبيث يبكن أف نكوف أماـ منتجات ملموسة أو خدمات غَت ملموسة يبكن أف ينتفع منها السائح دوف امتالكها 
فعليّا، ىذه اؼبكّونات امتّدت لتكوف شبانية عناصر أساسّية ىي: اؼبنتج، الّسعر، التوزيع، الًّتويج، العمليات 

Process ، الّدليل اؼباّديPhysical evidence األفراد ،People  والتخطيطPlanning
4
.   

 
 

                                                                 
1 
 .187غبوؿ سامية، مرجع سابق، ص  

2 
Neil H. Borden, The Concept of the Marketing Mix, article Published on “ Joural of Advertising Research” , 

Classics, Volume 2, September 1984, p7.  
3

 .187غبوؿ سامية، مرجع سابق، ص   

4 Shahram Gilaninia, Marjan Sadat Ojaghzadeh Mohamadi, Examination of Marketing Mix 7P on Tourism 

Development ( Case Study: Tourism Industry in Guilan province, article published on “ Universal Journal of 

Management and Social sciences”, Vil 5; No 1, January 2015, p 3.  
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 : عناصر المزيج التسويقي في التسويق الّسياحي (16الشكل رقم)

 
Source : Shahram Gilaninia, Marjan Sadat Ojaghzadeh Mohamadi, op cit, p3. 

 
غض النظر عن اؽبدؼ من النشاط الّسياحي بالّنظاـ الّسياحي، فدبا أّف اؼبقاصد الّسياحّية تعترب أىم وحدة يف 

، وباعتبارىا منتجات الرّغبات من إاّل أّف الّسائح سيختار مقصد معُّت يظن أو يدرؾ أنّو سيحقق فيو ؾبموعة
وفق تّسوؽ هبدؼ جذب الّسيّاح إليها، يقتضي على منظمات إدارة اؼبقصد أف تمِعّد ؾبموعة من العناصر األساسّية 

مراحل منتظمة تمشكل عناصر اؼبزيج التسويقي لتحقيق صبلة األىداؼ االسًتاتيجية من وراء تسويق ذلك اؼبقصد، 
وكوننا نبحث يف تسويق اؼبقاصد الّسياحّية عن طريق الّسياحة البيئّية سنتناوؿ عناص  اؼبزيج بنوع من التخصيص 

 يف ؾباؿ الّسياحة البيئّية.
 public goods – des)ؾبموعة واسعة من اؼبنتجات العمومية  ىو عبارة عن اؼبقصد: Productالمنتج  .1

biens publics)    اؼبرافق واػبدمات )أماكن اإلقامة، النقل، ؾبموعة من كاؼبناظر الطبيعّية، البحار، البحَتات( و
تقع ؾبتمعة ربت إسم اؼبطاعم وغَتىا( باإلضافة إىل اؼبناخ السوسيوثقايف احمليط هبذا اؼبقصد، كل ىذه العناصر 

، وبالنظر إىل ىذا اؼبفهوـ اؼبطلق للمقصد فإّف معٌت اؼبنتج السياحي بالنسبة لكل سائح ؿبتمل سيمعرّب  المقصد
فهو يعتمد بشكل كبَت على تصّوره وتوقعاتو من اؼبقصد. لكن على  subjectiveعنو بشكل ذان جّدا 

تسعى إىل االبتكارات اؼبتواصلة اليت زبدـ اؼبنتج السياحي منظمات إدارة اؼبقصد أف تطّور ؾبموعة اػبدمات و 
 .1وكذلك ربافظ عليو هبدؼ توفَت منتجات تنافس منتجات اؼبنافسُت

ة  إذف اؼبنتج بالنسبة للسياحة البيئية ىو ذلك اؼبقصد البيئي الذي وبتوي على ؿبمّيات طبيعّية وأنظمة بيئّي
 الذي يتمّيز بو األفراد الذين يقطنوف يف أو بالقرب من تلك اؼبناطق، متمّيزة، باإلضافة إىل اؼبناخ السوسيوثقايف

                                                                 
1 

Dimitrios Buhalis, op cit, p 109. 
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فقو وخدماتو وفقا ػبصوصية النظاـ البيئي الذي يتمّيز بو ىذا النّوع من اؼبقاصد، حىت  والذي هبب أف تمطّور مرا
ة يمقّدـ ذبارب سياحية ترقى وتطلّعات السائح، واالبتكارات اليت من اؼبمكن أف تكوف يف ؾباؿ  اؼبنتجات الّسياحّي

 البيئّية سيتم تناوؽبا يف العنصر اؼبوايل.  
إّف تسعَت اؼبقاصد السياحّية يعترب عملّية جّد معّقدة، نظرا لتدخل العديد من اؼبتغَّتات يف  :Priceالّسعر  .2

لة يف ذلك ربديد الّسعر العاـ للمقصد، فنجد سعر النّقل، سعر أماكن اإلقامة، سعر اؼبواد الطاقويّة اؼبستعم
،أيضا منّظمات إدارة اؼبقصد تسعى إىل وضع سعر 1اؼبقصد، تكلفة اليد العاملة كّلها هبب أف تؤخذ بعُت االعتبار

معُّت جململ اؼبنتجات واػبدمات اؼبتوّفرة يف اؼبقصد، واعبهات اػباصة تسعى إىل وضع أسعار دبا يتوافق مع 
الكلي واعبزئي للبلد ستؤثر أيضا على عملية ربديد األسعار، أىدافها. باإلضافة إىل أّف متغَّتات االقتصاد 

فمستوى اؼبعيشة، معّدالت التوظيف والبطالة، الّتضّخم، معّدؿ الّصرؼ، اؼبنافسة وحىت جودة اؼبنتج كّلها تساىم 
، تقدًن يف معادلة ربديد الّسعر. يبكن ؼبنّظمات إدارة اؼبقصد أف تساىم يف مراقبة األسعار من خالؿ وضع قوانُت

نفس الشئ بالنسبة  ؼبقاصد السياحة  2بعض التعليمات وكذلك من خالؿ إقامة شراكات مع القطاع اػباص.
ة  البيئية فهي زبضع لعّدة عوامل تساىم يف عملية ربديد الّسعر خاصة وأهّنا مقاصد تتمّيز بنوع من اػبصوصّي

، ما يضطر منّظمات إدارة اؼبقصد إىل اعتماد تقنيات ينبغي ضباية اؼبوارد الطبيعية فيها  واغبفاظ على استدامتها
 عديدة لتسعَت ىذه اؼبقاصد. سنذكر ىذه التقنيات يف العنصر اؼبوايل باعتبارىا تقنيات مبتكرة يف ىذا اجملاؿ.

ة يف قنوات التّوزيع واليت تشمل ؾبموعة من اؼبنّظمات  Place (distribution)الّتوزيع  .3 : تتمّثل ىذه العملّّي
اؼبًتابطة تسعى إىل توفَت منتج أو خدمة ما وجعلها قابلة لإلستعماؿ أو االستهالؾ النّهائي، ويبكن أي يملّخص 

 اؽبدؼ الرئيسي من قنوات التوزيع فيمايلي:
نة للمنتج أو الخدمة + الّكمّية الكافية للمنتج + في المكان المناسب + توفير أحسن جودة ممكىدف قنوات الّتوزيع = 

 في الّزمان المناسب + بالتكلفة المناسبة + للزبون المناسب 

، ربفيز الطّلب la tenue d’inventaireوىناؾ عّدة وظائف مهّمة يبارسها أفراد قناة الّتوزيع من بينها 
مات من السوؽ، التّفاوض بُت أفراد القناة و اؼبستهلكُت، اؼبخاطرة، دفع من خالؿ الًّتويج، صبع وربليل اؼبعلو 

من  % 30إىل  20اؼبستحقات اؼبالّية وكذا خدمات ما بعد البيع. كّل ىذه اؼبهاـ تعطي عملّية التوزيع ما نسبتو 
د الّسياحّية كوهنا مصدرا من القيمة اإلصبالية للّسعر، كما تمعترب بأهّنا عنصرا حاظبا يف اإلدارة االسًتاتيجية للمقاص

                                                                 
1
 Rachid Wahabi et al, op cit, p 617. 

2
 Dimitrios Buhalis, op cit, p 110. 
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مصادر اؼبيزة التنافسية، وأىم الشركات النّاشطة يف ؾباؿ توزيع اؼبقاصد الّسياحّية ىي شركات الّسّياحة واألسفار، 
. لكن أىّم ما نالحظو ىو أف ىذه 1حبيث تلعب دور كبَت جّدا يف إيصاؿ الّسياح إىل اؼبقاصد الّسياحّية اؼبرغوبة

دورا أسايسيا يف ؾباؿ السّياحة الّدولية فهي الوسيط الرئيسي ما بُت الّسائح واؼبقصد، إذ من الشركات تلعب 
أراد اإلقامة  خالؿ وكاالت السياحة والسفر يقـو حبجز كل ما يتعّلق بالرّحلة من وسيلة نقل، مكاف لإلقامة إذا ما 

قصد الذي اختاره يف حالة ما إذا كاف نوع السفر يف فنادؽ أو شقق للكراء، وحىت توفَت الّدليل الذي يعرّفو على اؼب
اليت تعقد صفقات مع ـبتلف متعامليي القطاع  ،اؼبختار ضمن الرّحالت اؼبنظّمة من قبل الوكالة الّسياحّية

الّسياحي يف اؼبقصد، كما أّف والء السائح ألحد الوكاالت الّسياحية نظرا عبودة اػبدمات اؼبقّدمة من طرفها 
ئ حىت وإف كانت إىل مقاصد سياحّية جديدة،  ،م عنها سيجعلو مستعّدا للقياـ برحالت جديدة معهاورضاه الّدا

لوكاالت اليت ربظى بوالء  وبالتايل يبكن ؼبنّظمات إدارة اؼبقصد االستثمار يف ىذه النقطة والتّعامل مع مثل ىذه ا
ية ىذه الوكاالت يف حالة الّسياحة احمللّية، عمالئها كوسيلة جذب ؽبؤالء الّسيّاح إىل اؼبقصد. يف حُت تتناقص أنبّ 

فاألفراد يعتمدوف على وسائلهم اػباصة يف التّنقل إىل ذلك اؼبقصد وحىت بالنسبة الختيار مكاف اإلقامة أو 
اغبصوؿ على اؼبعلومات، يبقى دور منّظمات إدارة اؼبقصد من ديواف وطٍت للّسياحة أو حىت الّديواف احمللي ىو 

سي يف ترقية وتسويق اؼبقصد. وىذا ما ينطبق سباما بالنسبة للسياحة البيئّية سواء بالنسبة للسّياح الفاعل األسا
احملليُت أو األجانب، إاّل أّف خصوصّية ىذا النّوع من الّسياحة يستوجب اؼبرور دائما بقناة توزيعّية تسعى إىل 

عب الّدور التثقيفي والتّعليمي الذي هتدؼ لو ىذه الًتويج العقالين واغبفاظ على اؼبورد الطبيعي للمقصد، وكذا ل
 الّسياحة. 

 : Promotionالتّرويج  .4
يمعت رب الًّتويج دبثابة واجهة تسويق اؼبقاصد الّسياحّية حبيث وبوي صبيع اعبوانب اإلتصالية اليت ربّفز الّسيّاح 

قصد، ولكن قد يصطدموف دبشكل قّلة عدد احملتملُت لزيارة اؼبقصد، فقد يكوف ؽبؤالء الّسيّاح الرّغبة يف زيارة اؼب
اؼبنتجات الّسياحية، عدـ القدرة أو صعوبة اغبجز أو مشكلة األسعار، فالًّتويج يكوف لو دور تعريفي وتوضيحي 

  2لكل ىذه اعبوانب.
ة يتطّلب إعداد ضبلة تروهبّية ورسالة منّسقة تستهدؼ كل الفاعلُت احمللّيُت واأل لوجهات الّسياحّي فراد ترويج ا

اؼبستهدفُت، وىذا ما هبعل من ىذه العملّية صعبة يف ؾباؿ اؼبقاصد الّسياحية وذلك لتدّخل العديد من األفراد يف 

                                                                 
1 Dimitrios Buhalis, op cit, pp 110 – 111. 
2 A practical Guide to Tourism Destination Management , Guide published and printed by the World Touris m 

Organization, 1
st

 printing, Madrid, Spain, 2007, p 58. 
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تقدًن العروض واػبدمات الّسياحية، باإلضافة إىل توزّع الّسياح احملتملُت عرب ـبتلف مناطق العامل، فتختلف  
يتم الًتويج للمقاصد و نية اؼبناسبة اليت ذبذب صبيع األفراد. العواللّغات ويصعب ربديد الّرسالة اإلالثقافات 

أو اؼبشاركة يف اؼبعارض والصالونات احمللّية والّدولّية  الّسياحّية عن طريق اإلعالف يف التّلفاز أو الرّاديو أو الصحافة،
وجود بعض الّسياح  للسيّاحة أين يكوف االلتقاء مع وسطاء تمعقد معهم شراكات هبدؼ ترويج اؼبقصد، أو حىّت 

ويتم اعتماد  احملتملوف الذي ذبذهبم ـبتلف اؼبطويات أو الالفتات اؼبعروضة فيحصلوف على بعض اؼبعلومات،
شعارات يف الرّسائل اإلعالنّية يتم تغيَتىا سباشيا مع خصائص الطّلب وذلك دبا يتوافق والصورة اؼبراد إيصاؽبا عن 

سويق اؼبباشر خاصة يف حالة ربديد الفئة اؼبستهدفة بدّقة والّتواصل معهم اؼبقصد. كما يتم استخداـ تقنيات التّ 
كما يلعب الّتسويق بالعالقات دورا ىاما يف ربقيق رضا الّسيّاح   1مباشرة عن طريق الربيد العادي أو االلكًتوين،

امج الوالء اليت واغبفاظ على والئهم، من خالؿ اغبرص على جودة اؼبنتجات واػبدمات اؼبقّدمة وخلق بعض بر 
 تساىم يف اغبفاظ على ىؤالء الّسياح.

وذلك دبحاولة شركات الّسياحة والسفر   greenwashingلكن قد تقع بعض اؼبقاصد الّسياحّية يف فا الػ  
( وكذلك منّظمات إدارة اؼبقصد تقدًن صورة عن اؼبقصد بأنّو Tour Operators) واليت يصطلح عليها بػ 

مسؤوؿ بيئيا، ووبًـت صبيع القواعد البيئية من عذرية اؼبكاف وإقامة نزؿ بيئية، كذلك الطاقة اؼبستخدمة بأهنا طاقة 
 نظيفة، ولكن واقعيا ال يتوّفر على كل ىذه اؼبواصفات. لذلك تتخصص بعض شركات السفر البيئية ) واليت

( يف تسويق اؼبقاصد الّسياحّية البيئّية، "وذلك بتقدًن عروض  Ecotour operatorsيصطلحح عليها بػ 
لرحالت تعليّمية، تثقيفية ومنظمة بطريقة جّيدة إىل بعض اؼبقاصد البيئّية تضم عدد قليل من الّسياح، ىدفها 

 .   2التخفيف إىل أبعد حّد فبكن من اآلثار السلبية للّسياحة"
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1
 Dimitrios Buhalis, op cit, p 112. 

2 Megan Epler Wood, op cit, p 22. 
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 (: تصميم استراتيجية التّرويج17الّشكل رقم )

 
Source  : A practical Guide to Tourism Destination Management, op cit, p 59. 
  

ة متتابعة يتم خالؽبا احًتاـ ترتيب تلك  ف خالؿ الشكل يّتضح لنا أّف اسًتاتيجية الًتويج تتم وفقا ؼبراحل خطّي
اػبطوات ألف نقص أي مرحلة منها قد يؤّدي إىل التأثَت عل اؼبراحل اليت تسبقها أو تليها وبالتايل اختال عملية 

 تصميم الًتويج ككّل. 
على الطريقة اليت يتم من خالؽبا تنفيذ عمل معُّت، ونظرا ػبصوصية الّتسويق وتدّؿ : Process العملّيات .5

الّسياحي فإنّو هبب أف يراعي كل اإلجراءات، اعبداوؿ الزّمنّية اؼبضبوطة، آليات تقدًن اػبدمات وـبتلف األنشطة 
اػبدمة وعادة ما ال يفرّؽ العمالء  الروتينية اليت ربصل أثناء الرّحلة الّسياحّية، وتمعّد العملّيات جزء من نظاـ تقدًن

ما بُت اؼبنتج و العملّيات، فمثال إذا ما اضطر سائح االنتظار طويال يف مكتب سياحي للحصوؿ على بعض 
اؼبعلومات، فحتما لن يكوف راض حىت وإف ربّصل على كّل اؼبعلومات اؼبطلوبة، وتشمل العملّيات يف اجملاؿ 

 : 1الّسياحي

 واالستباقية يف ربديد ـبتلف اؼبراحل اليت سبر هبا الرّحلة وحىت ربضَت بعض البدائل يف حالة زبطيط الرّحلة
 ؛حدوث بعض اؼبواقف غَت اؼبتوقّعة

التّنقل إىل اؼبكاف أو اؼبوقع؛ 

 ضرورة وجود عنصر التذكار souvenir لًتسيا الرّحة يف ذىن السائح؛ 

                                                                 
1 Mohammad Amzad Hossain et al, Investigating the Impact of Marketing Mix on Tourist’s Satisfaction: 

An Impirical Study on East Lack , Article, published on “European Journal of Business and Management”, Vol 

4, No.7, 2012, p 275. 
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 ىا أثناء الرّحلة وتضم: اػبرائط، عناصر اعبذب اؼبختلفة التخطيط جملموعة العناصر األخرى اؼبفروض توّفر
 اؼبوجودة يف طريق الرّحلة ويف اؼبوقع، اؼبعلومات الاّلزمة عن اإليواء واإلطعاـ. 

يبثّلوف اؼبورد البشري والذي يلعب دورا مهّما جّدا فيما ىبص الّسلوكيات اؼبنتهجة من قبل : Peopleاألفراد  .6
اعبودة والبيع اؼبباشر يف قطاع الضيافة. وتكمن أنبّية األأفراد يف التسويق السياحي يف  مقّدمي اػبدمات، مراقبة 

كوهنم على اتصاؿ مباشر مع الّسائح وبالتايل فإّف اغبكم على جودة اػبدمة من عدمو سيتأثر بشكل كبَت من 
  1طريقة أداء مقّدـ اػبدمة، سلوكاتو، ىندامو، مهنيّتو، اتقانو للعمل.

: نظرا لطبيعة اػبدمات الّسياحّية كوهنا غَت ملموسة وال يبكن Physical evidenceلماّدي الّدليل ا .7
من بُت ىذه األشياء نذكر تصميم وديكور جّيد ؼبكاف  2امتالكها، يتم تدعيمها ببعض األشياء اؼباّدية اؼبلموسة،

وفَت بعض األدوات اليت قد وبتاجها االستقباؿ سواء يف الوكالة الّسياحّية، الفندؽ أو حىت اؼبوقع الّسياحي، ت
ة قد ييستعملها دوف أف يضطر إىل مغادرة  الّسائح من خرائط داخل اؼبوقع، سياالت وطابعات يف الوكالة الّسياحّي
اؼبكاف، مواقف ركن الّسّيارات، وبالتخصيص يف الّسياحة البيئّية اعتماد نزؿ وأماكن إقامة بيئّية تراعي ثقافة وتقاليد 

 ووسائل نقل مبتكرة وصديقة للبيئة.  اؼبنطقة،
 Morisonأمثاؿ  ،وىنالك من اختصر عناصر اؼبزيج الّتسويقي للمقاصد الّسياحّية يف أربع مكّونات فقط

Alastair   حيث أشار إىل أّف مفهومي اؼبزيج التسويقي للمقصد واؼبقصد كمنتج نبا مفمومُت متشاهبُت، إذ أّف
، Physical Productاؼبنتج اؼباّدي  -: أ3يتكّوف من أربع عناصر أساسّية وىي(  18 الشكل رقمكل مقصد )

ونّوه إىل ضرورة تفّهم الّسكاف الذين يقطنوف يف اؼبقصد )باعتبارىم أفراد مشاركُت( للنشاط  Peopleاألفراد  -ب
سائح شرائها عرب واليت يبكن لل  Packagresالعروض  -الّسياحي والذي يعود عليهم بالعديد من اؼبنافع، جػ

ة أو مباشرة من االنًتنت، د وسبثل ؾبموعة  Programsالربامج  -القنوات التقليدية واؼبتمثلة يف الوكاالت الّسياحّي
 األحداث واؼبهرجانات أو ـبتلف النشاطات اؼبنّظمة يف اؼبقصد هبدؼ جذب الّسياح لو. 

 
 
 
 

                                                                 
1
 Mohammad Amzad Hossain, op cit, p 275. 

2 Idem. 
3 Alastair Morrison, Destination Management and Destination Marketing: The Platform for Excellence in 

Tourism Destinations , article published on  TOURISM TRIBUNE, 2013, 28(1), p 3-4. 
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 (: عناصر المزيج الّتسويقي للمقصد18الشكل رقم )

 
 Source : Alastair Morrison, op cit, p 4. 

 ثالثا، االبتكارات الّتسويقيّة في بعض عناصر المزيج الّتسويقي 
حصوؽبا عل حصة سوقّية إّف قباح اؼبقاصد الّسياحّية وسبكّنها من استحواذ صورة ذىنية فبّيزة لدى الّسائح، و 

وتطّلعات الّسائح، ودبا أف تلك الرّغبات ىي يف تغَّت معتربة مرىوف بتقدًن خدمات ومنتجات سياحّية تتماشى 
مستّمر حبي أصبح الّسائح اغبايل متطّلب بشكل كبَت خاّصة بتوفر البدائل، أصبح لزاما على اؼبسَّتين للمقصد 
الّسياحي تطوير منتجات وخدمات تستجيب لتغَّت تلك الرّغبات، وال يبكن ىذا إال باالبتكار والتطوير يف عناصر 

 زيج التسويقي الذي يتم بو استهداؼ الّسياح بغية استقطاهبم، إشباع رغباهتم واغبفاظ على والئهم.اؼب
 مفهوم االبتكار الّتسويقي .1

لقد أصبح واضحا أف تغيَت أسلوب النظر إىل األشياء يستوجب تغيَت أسلوب التعامل معها كذلك، ودبقابل 
  1ن التسويق:اختالؼ اغباجات يتوجب التفريق بُت ثالث أنواع م

 ؛لتحديد اغباجات اؼبعلنة والعمل على اشباعها  reactive marketingالتسويق اؼبستجيب : -
يف اؼبستقبل القريب،  العمالءويهتم دبا يبكن أف وبتاجو   anticipative marketing التسويق االستباقي : -

 ؛أي مستوى اغباجات غَت اؼبعلنة
وىو الذي يتخيل ويعمل على ربقيق حلوؿ مل يفكر فيها  créative marketing التسويق االبتكاري : -

  اؼبستهلك أو وبلم هبا.

                                                                 
1 Kotler et Dubois B, marketing management 11

ème
  édition , traduis par Manceau D,2004, p27. 
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الشديدة كاالبداع  يكتنفو الكثَت من الغموض والتداخل مع بعض اؼبصطلحات ذات العالقة االبتكار إفّ 
واؼبرتبط بالتنفيذ أو التحويل من فاالبداع ىو اعبزء اؼبرتبط بالفكرة يف حُت االبتكار ىو اعبزء اؼبلموس  .واالخًتاع

الفكرة إىل اؼبنتوج. أما االخًتاع فهو كل جديد يف اؼبعلومات العلمية، وىو التوصل إىل فكرة جديدة بالكامل 
 ، ويبكن التعبَت عن ىذا الرأي يف اؼبعادلة التالية:1ترتبط بالتكنولوجيا وتؤثر يف اؼبؤسسات اجملتمعية

 يق التجارياالبتكار= االخًتاع + التطب

أو االبتكار  Green innovationويصطلح على اإلبتكار يف ؾباؿ الّسياحة اؼبسؤولة بػ "االبتكار األخضر" 
ة لألنشطة  Eco-innovation البيئي  والّذي يعّرؼ على أنّو: االبتكار الذي يسعى إىل التقليل من اآلثار السلبّي

الرّاىنة فيما ىبض تغَّت اؼبناخ، اغبفاظ على الّطاقة باإلضافة إىل ىذا ، يستجيب للّتحّديات الّسياحّية على البيئة
 2فهو مصدر مهم للميزة التنافسّية.

فيمايلي سنقـو بذكر بعض األمثلة عن أىم : بيئّيةلّتسويقّية في مجال الّسياحة الأمثلة عن أىم االبتكارات ا .2
ستغطي صبلة االبتكارات يف ؾباؿ اؼبنتجات واػبدمات  واليت بيئّية،االبتكارات التسويقّية يف ؾباؿ الّسياحة ال

 الّسياحّية.
إىل ـبتلف التغَّتات اليت يالحظها اؼبستهلكُت ويعتربوهنا بأهّنا تغيَتات جديدة، االبتكارات يف ىذا اجملاؿ تشَت 

الّسياحية إىل  واليت تؤثر بشكل كبَت على سلوكهم الّشرائي وعادة ما تساىم االبتكارات يف ؾباؿ تسويق اؼبقاصد
ودبا أننا بصدد تسويق مقصد سياحي بيئي والذي ىو يف حد ذاتو ؾبموعة من اؼبنتجات  3اغبفاظ على استدامتها.

 واػبدمات كما رأينا سابقا فإّف من أىم االبتكارات يف ىذا اجملاؿ ىو العمارة البيئّية من فنادؽ ونزؿ بيئية.
العمارة البيئية أو   US. Environmental Protection Agencyتعّرؼ الوكالة األمريكية غبماية البيئة 

اػبضراء على أهنا ؾبموع اؼبباين اليت تستخدـ تكنولوجيا متوافقة بيئيا، وتتضمن فكرة اغبفاظ على اؼبوارد اؼبتاحة، 
يف االعتبار  بداية من تصميم وإنشاء اؼببٌت وتنفيذه وصوال إىل أعماؿ تشغيل وصيانة وحىت ترميم اؼببٌت، مع األخذ

ة ىو الفندؽ البيئي يّ الّسياحة البيئ ؾباؿوأبرز مثاؿ عن ىذا يف  4.احة ؼبستعملي اؼببٌتتوفَت عوامل الصحة والرَّ 
 (.ecolodge)والنزؿ البيئي 

                                                                 
1
 Xavier Decelle, A Conceptual and Dynamic Approach To Innovation In Tourism, OECD, 2004, p 2. 

2
 OCED, Tourism papers, Green Innovation in Tourism Services , Realized in December  2012. p 23. 

3 Vanda Marakova, Mirosolava Medvedova, Innovation In Tourism Destinations , Forum Scientiae 

Oeconomia, Vol 4, No 1, 2016, p 34. 
، مقاؿ منشور يف ؾبلة رؤى اقتصادية، -مدينة مصدر نموذجا – العمارة البيئية كأحد أىم االبتكارات التّسويقيّة في مجال الّسياحة المستدامةرملي ضبزة، عروس نسرين،   4

 . 389 ، ص2016ديسمرب ، 11جامعة واد سوؼ، العدد 
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، أين بيئي يف العامل % 100 أّوؿ من أقبز فندؽ InterContinental Hotels Groupتػمع ّد ؾبموعة 
أصبح االبتكار معيار أساسي يف التمييز  يف عامل الفنادؽ، يضع يف اعتباراتو آخر ما توّصلت لو التكنولوجيا يف 

وأىّم ما ووبتّل ىذا الفندؽ اؼبرتبة األوىل عاؼبيا من حيث عدد الغرؼ.ؾباؿ اطاقة، اغبفاظ على اؼبياه والرّسكلة، 
 1يتمّيز بو ىذا الفندؽ مايلي:

اإليكولوجي واؼبتكّوف من نباتبات ال تتطّلب عناية كبَتة، تساعد يف اغبفاظ على حرارة الفندؽ على الّسقف  -
مدار السّنة )بارد صيفا ودافئ شتاء(، كذلك تعترب حاجز للصّوت نظرا للسمك الرقيق لألرضّية اليت تنمو عيها 

 فهي تساىم يف اغبّد من األصوات اؼبنبعثة من اػبارج؛
 باء الفندؽ من طاقة الرّياح؛يتم توليد كهر  -
كل أثاث مكاف االستقباؿ وـبتلف األوراؽ اليت يتم استعماؽبا، كذلك كل أثاث غرؼ النـو وحىت اؼبناشف  -

 واألغطية مصنوعة من مواد قابلة للرّسكلة، باإلضافة إىل األفرشة والسجادات اؼبصنوعة من األلياؼ الطبيعّية؛
 عن مواد صديقة للبيئة، كما يتم االستعانة بعماؿ ؿبليّوف لتخفيض األثر   الطالء اؼبستخدـ يف الديكور عبارة -
 البيئي للّسيارات اليت قد يستعملها العماؿ عند تنقلهم إىل مكاف العمل؛  

األطعمة غَت اؼبستهلكة يتم تعبئتها وترسل إىل صبعّيات خَتيّة ؿبلّّية، أما البواقي القليلة من الطعاـ فتحّوؿ إىل  -
 لنباتات اؼبزروعة يف الفندؽ؛أظبدة ل

 مت ذبهيز اغبمامات بتدفق منخفض للمياه؛ -
هبدؼ التقليل  األرضمت تثبيت أنظمة لتخزين مياه األمطار وذبميعها إما على سطح الفندؽ أو على سطح  -

وكذا غسل  من الطلب عل اؼبياه من اؼبورّدين احملليُت، واالستفادة منها يف ري حديقة الفندؽ، تزويد مياه اؼبراحيض
 األواين والغّسالت؛

 تستعمل الزّيوت اؼبنزلّية كنفط عضوي بدال من النّفط العادي لتوليد اغبرارة. -
ىناؾ نوع آخر من اإلقامات اؼبسؤولة بيئيّا واليت تتوافق بشكل كبَت مع مبط الّساحة البيئّية خاصة وأهّنا ال 

ّثمن، فكّلها عبارة عن مواد ؿبلّية بسيطة ليست ؽبا أي آثار ربتاج مساحات كبَتة وال حىّت مواد معقّدة أو غالية ال
  ecolodge.سلبية على البيئة وىي الّنزؿ البيئّية 

فالنزؿ البيئي ىو عبارة عن بنية ذات مقياس إنساين بدرجة كبَتة، يتالءـ سباما مع منطق االقتصاد األخضر، 
كما يدّر دخال كبَتا  .Labélisésيشارؾ يف التّنمية احمللّية من خالؿ استخداـ اؼبنتجات احمللّّية، البيئية واؼبعنونة 

                                                                 
1  Ugo Toseli, Agir Ensemble Pour Un Tourisme Durable, un guide édité par «  Comité 21 », date non 

mensionnée, Paris, p 22. 
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ؼبسانبة يف مساعدة الّنساء اللّوان يبلكن نشاطا اقتصاديا يف بيع للّسّكاف احمللّيُت، دبا يف ذلك خلق فرص عمل وا
، ecoوىو عبارة عن مبٌت سياحي صغَت اغبجم؛ و ،lodgeمن جزأين:  Ecolodgeوتتكوف كلمة  1منتجاهتن.

 وتشَت إىل الرغبة يف االستجابة للػقواعد البيئية. وىي أيضا مكاف استقباؿ سياحي. كما أنو يتداخل ويتالءـ مع
ويقدـ  اؼبوقع الطبيعي الذي وبيط بو، واؽبدؼ من ذلك ىو التقليل قدر اإلمكاف من اآلثار السلبية للسياحة

 2السياحة كعملية تثقيفية تعليمية.
وألّف الّسياحة البيئّية ذات بعد بيئي، اجتماعي، ثقايف واقتصادي وتراعي عّدة جوانب أساسّية يف توليفة اجملتمع 
الكّلي، هبب أف ال تغفل عن جانب مهم جّدا يف اجملتمع وىو أصحاب ذوي االحتياجات اػباصة، خاصة وأّف 

الّسياحة البيئّية، وبالتايل ضرورة تطبيق معايَت ومتطّلبات  ىذه الفئة ربّبذ السفر إىل األماكن اؽبادئة وىذا ما توّفره
ما يصطلح عليو بػ " الّساحة اؼبيّسرة" وتقدًن منتجات تتماشى وىذه الفئة، وىذا يف حّد ذاتو يعترب من بُت 
 االبتكارات يف اجملاؿ الّسياحي، نتيجتو األخَتة جذب سوؽ سياحي واعد من ذوي االحتياجات اػبّاّصة وربقيق

 رغباهتم. 
3على أهّنا:  Accessible Tourismتعّرؼ الّسياحة اؼبيّسرة 

 

توفَت اػبدمات الّسياحية ومتطّلباهتا عبميع السّياح دبختلف فئاهتم دبا يف ذلك األشخاص ذوو اإلعاقات الدائمة واؼبؤّقتة، "
واجز اؼبعيقة ؽبم يف سبيل ذلك بإتاحة وابتكار األشخاص اؼبسّنوف وذوو اإلعاقات النفسية، وتلبية احتياجاهتم عن طريق كسر اغب

 الشراب و االطعاـ و االيواء) hospitality  الضيافة وخدمات متطلبات توفَت على وتقـوالوسائل اليت سبّكنهم من االستمتاع. 
 العامل، مستوى على شخص مليوف(  650)  اىل حجمها وصل اليت البشر من الفئة ؽبذه والًتويح  recreation  والًتفيو...( 

 والدؤوب اعباد والعمل ، العربية العمل ؼبنظمة وفقا العربية، اؼبنطقة يف مليوف(  35) كبو و ،ILO الدولية العمل منظمة حبسب
  privileges  واالمتيازات  facilities  بالتسهيالت ىؤالء سبتع دوف ربوؿ اليت اؼبشاكل و اغبواجز كافة على التغلب أجل من

  اليها" ينتموف اليت الفئات و أنواعهم عن النظر بغض السواح بقية هبا يتمتع اليت واػبدمات

 ومن بُت االبتكارات يف منتجات وخدمات ىذه الفئة اليت هبب أف تتوفّر عليها اؼبقاصد الّسياحّية البيئية
 4نذكر:

                                                                 
1 Hasan Aboutayeb, mise en pratique de tourisme durable : cas de l’ecolodge Atlas Cas bah dans l réserve 

de biosphère de l’arganeraie, Mrs 2014, p 9. 
2

ية مشارؾ هبا يف اؼبؤسبر   األردين األّوؿ مقري زكّية، عروس نسرين، ترقية الّسياحة البيئّية كنمط بديل للّنهوض بالقطاع الّسياحي اعبزائري، ورقة حبث
 .20، ص 2013نوفمرب  11و  10يافة ومنشورة يف كتيب اؼبؤسبر، كّلية الّسياحة والفنادؽ، جامعة الَتموؾ، األردف، يومي للّسياحة والض

3
، مقاؿ منشور يف ؾبّلة رؤى –التجربة الفرنسية  –رملي ضبزة، عروس نسرين، تسويق الّسياحة اؼبيّسرة كنمط جديد لًتقية الوجهات الّسياحّية   

 .189، ص 2014اقتصاديّة، جامعة وادي سوؼ، العدد السابع، ديسمرب 

4 
 .194، 193نفس اؼبرجع السابق، ص ص  
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اليت تأوي شخص بكرسي  غرؼ يف اؼبنتجعات السياحية واؼبرّكبات لذوي االحتياجات اػباّصة، كالغرؼتوّفر  -
متحرّؾ بدوف مساعدة، وللوقاية واغبماية البّد أف تتوّفر الغرؼ على أجهزة إنذار وأرقاـ األعواف األمنيُت وأف تكوف 
للغرؼ ـبارج ومداخل للنجدة، ولتفادي االزدحاـ هبب مراعاة اتساع اؼبمرات حبيث تسمح دبرور كرسيُت 

 يف ؾباؿ تصميم أماكن اإقامة مهم جّدا؛، إذف االبتكار متحرّكُت على األقلّ 
لوصوؿ ىذه الفئات إىل اػبدمات  تسهيالت اؼبناطق السياحية يف واؼبقاىي والكافيًتيات تمقّدـ اؼبطاعم -

مسموعة  قوائمتوفَت مع  اؼبتحركة، الكراسي أصحاب قبل من استخدامها لتمكُت السياحية، كتصاميم لألثاث
 لذوي االحتياجات اػباصة. ماماتمن اغب نوع مع ،بسهولة للقراءة ومكتوبة ومرئية
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 المبحث الرابع: عالمة المقصد، صورتو والوالء للعالمة
العاديّة، فضرورة تبٍت اسًتاتيجية كية ال إّف تسويق اؼبقاصد يبّر تقريبا بنفس مراحل تسويق اؼبنتجات االسته

كذلك اعتماد مزيج تسويقي وبدد الطريقة ياحّية،  تلك اؼبقاصد السّ  تسويقية أمر مهم جّدا يف عملية ترقية وترويج
اؼبثلى اليت تمنّفذ هبا تلك االسًتاتيجية على أرض الواقع، كل ىذه اؼبعذيات تتشابو مع تسويق اؼبنتجات، إاّل أنّو 

هائي تشكيل اؼبنتج الن وكما رأينا سابقا فإّف تسويق اؼبقاصد السياحية يكتنفو نوع من التّعقيد لتعدد اؼبسانبُت يف
، ودبا أنّو هبب أف تكوف للمنتجات العاّدية عالمة " أو ماركة ذبارية" يمسّوؽ من خالؽبا، فإّف "اؼبقصد الّسياحي"

اؼبقصد باعتباره منتج أيضا هبب أف تكوف لو عالمة يمسّوؽ من خالؽبا إىل صبهور الّسياح سواء احمللّيُت أو 
بغة الّتمّيز عن غَته من اؼبقاصد، وذلك ألهّنا ربّدد بدقة ما يبكن أف وبصل عليو األجانب، تساىم يف إعطائو صِ 

السائح من ىذا اؼبقصد. وىذا ما سيتم الّتطّرؽ إليو من خالؿ ىذا اؼببحث للتفصيل يف مفهوـ عالمة اؼبقصد، 
لة خلق الوالء لتلك والصزرة اليت يبكن إعطاؤىا لتلك العالمة هبدؼ اغبصوؿ على مكانة خاّصة للسائح، وؿباو 

 العالمة.    
 وضع عالمة للمقصد الّسياحي المطلب األّول:

إّف وضع عالمة للمقصد الّسياحي عملّية مهّمة جّدا تسمح ؼبنّظمة إدارة اؼبقصد بإيصاؿ اؼبنتج إىل اؼبستهلك 
ؼبطلب وؿباولة معرفة النّهائي " الّسائح" بالطريقة اليت ترغب فيها، وىذا ما سيتم الّتطرؽ لو من خالؿ ىذا ا

مكّونات عالمة اؼبقصد وـبتلف اؼبراحل اليت سبّر هبا عملّية وضع عالمة للمقصد الّسياحي، ولكن وكمزحلة أوىل 
 هبدر بنا التّعرض إىل مفهـو العالمة كأداة اسًتاتيجية لتسويق اؼبقاصد السياحية.

 أّوال، مفهوم العالمة وعالمة المقصد
مفهوـ قدًن نسبيا، ومّت تناولو يف العديد من األدبيات يف ؾباؿ الّتسويق  "Branding" إّف عملّية وضع العالمة

. وتمعّرؼ 1، ومعظم األحباث اؼبنشورة منذ ذلك الوقت تناولت اؼبنتجات االستهالكّية فقطمنذ طبسوف سنة مضت
ستعمل لتعريف اؼبنتجات العالمة يف ؾبملها على أهّنا: " إسم، إشارة، رمز، رسم أو مزيج من ىذه العناصر ت

واػبدمات وسبييزىا عن اؼبنافسة، وىي عبارة عن عنصر مهم جّدا يف اسًتاتيجية اؼبؤسسة حبيث تضيف أبعاد ىامة 
للمنتجات واػبدمات وتعمل على سبييزىا عن العروض األخرى اليت تستجيب لنفس اغباجات عند اؼبستهلكُت، 

ة األمريكية 2مة على إبرازىا مرتبطة بأداء اؼبنتج"حبيث تكوف تلك االختالفات اليت تسعى العال . وقد عرّفتها اعبمعّي

                                                                 
1
 Pike Steven, Tourism Destination Branding Complexity , article published on Journal of Product & Brand 

Management, 14 (4), June 2005, p 259. 
2
 Philip Kotler, op cit, p 314. 
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عى أهّنا:" إسم، مصطلح، إشارة، رمز، تصميم أو مزيج من ىذه العناصر تسعى إىل تعريف  AMAللتسويق 
ريفُت إذف وباالستناد إىل التّع 1منت جات وخدمات بائع واحد أو ؾبموعة من البائعُت وسبييزىا عن اؼبنافسُت"

السابقُت فإّف أساس قباح وضع عالمة ىو القدرة على اختيار اإلسم، الرّمز، الّشعار والّتصميم اؼبناسبُت لتعريف 
 اؼبنتج وسبييزه عن اؼبنتجات اؼبنافسة.

لكن العالمة ليست عبارة عن ؾبرّد رمز وشعار فقط، بل ىذا جزء بسيط من اؼبفهـو الكّلي للعالمة، فقد 
العالمة من منظور اؼبستهلك على أهّنا: شعور ممدرؾ يف ذىن اؼبستهلك عن اؼبنتج أو اػبدمة،   Kapfererعّرؼ 

زة وبالتلي فإّف العالمة ىي  وأهّنا ؾبموعة من العناصر اؼبلموسة وغَت اؼبلموسة اليت ذبعل من عملّية االختيار متمّي
ّكر يف ىذه العالمة، سبثل ىذه اػبصائص عبارة عن ؾبموعة اػبصائص اليت تتبادر إىل ذىن اؼبستهلك إذا ما ف

إذف مفهـو العالمة وإف ظهر  2ؾبموعة اؼبيزات اؼبلموسة وغَت اؼبلموسة، النّفسّية والسوسيولوجية اؼبتعّلقة باؼبنتج.
 بأنّو أداة تسويقّية وبوي ؾبموعة من اؼبكّونات الًّتوهبية اليت تساىم يف تعريف اؼبنتج أو اػبدمة، إاّل أنّو يتعّدى

ذلك إىل كونو مزيج من اػبصائص اليت تشّكلها اؼبؤسسة ويشّكلها اؼبستهلك يف نفس الوقت عن تلك اؼباركة. 
وبالتايل تسعى أي مؤسسة إىل وضع عالمات تضم كل اػبصائص النفسّية واالجتماعية باإلضافية إىل تلك 

 اػبصائص الشكلية من إسم ورمز وتصميم. 
، وأّوؿ مقاؿ منشور يف 1996سنة  لّسياحّية ألّوؿ مرّة يف مؤسبر أكاديبيظهر مفهـو وضع عالمة اؼبقاصد ا

، إاّل أّف قلة األحباث يف ىذا اجملاؿ يتعارض 2002ؾبلة كاف يف أواخر التسعينات، أّما أّوؿ كتاب منشور كاف سنة 
وأّف اؼبقاصد السياحية  مع التّنبؤ بأّف مستقبل الّتسويق سيكوف عبارة عن منافسة شديدة بُت العالمات التجارية،

ىي دوف شك أكرب العالمات يف ؾباؿ صناعة الّسفر، ويعترب الّسّياح يف الوقت اغباضر ؿبظوظُت جّدا نظرا للعدد 
اؽبائل من اؼبقاصد الّسياحّية اليت يفاضلوف بينها، ومع ىذا الكم اؽبائل من اؼبقاصد أصبح من الصعب التمييز 

اؼبقاصد الّسياحّية مفهـو حديث نسبيّا مّت استعمالو هبدؼ الًّتويج ؽبا والتمييز  إذف يعترب مفهـو عالمة 3بينها.
 بينها، خاصة بعد االىتماـ الكبَت بصناعة الّسياحة يف اآلونة األخَتة ؼبسانبتها الكبَتة يف اقتاصادات الّدوؿ.

                                                                 
1
 Laura Van Meer, Communicating Destination Brand Personality – The Case of Amesterdam -, 

Dissertation presented to obtain master degree in tourism destination management, NHTV University of Applied 

Sciences, September 2010, p 7. 
2 

Ibid.  
3 

Pike Steven, op cit, p 259. 
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  ريقة اليت يتم هبا إيصاؿالطّ  بأهّنا: Destination brandingتػمع ّرؼ عملية وضع عالمة اؼبقصد الّسياحي 

. ومتّ تعريفها أيضا عى أهّنا: ؾبموعة األنشطة 1اؽبويّة الفريدة للمقصد السياحي للّسّياح وسبييزه عن اؼبقاصد اؼبنافسة
الّتسويقّية اليت تساىم يف خلق إسم، رمز، شعار أو بعض الرّسومات اليت تعمل على تعريف وسبييز اؼبقصد 

لى تقوية الرّابط العاطفي بُت الّسائح واؼبقصد، وزبفيض تكاليف البحث بالنسبة كذلك العمل ع الّسياحي،
  .2باإلضافة إىل التقليص من اؼبخاطرة اؼبتوقعة نتيجة الّتحديد الّدقيق ػبصائص اؼبقصد ،للسائح

 فبا سبق واعتمادا على التعريفات الّسابقة، نستنتج أّف:
التّعريف باؼبقصد وسبييزه عن اؼبنافسة، حبيث تشتمل عملية التّعريف عالمة اؼبقصد ؽبا وظيفتُت أساسيتُت نبا  .أ 

على ربديد صبلة اػبصائص اؼبلموسة وغَت اؼبلموسة للمقصد، وؿباولة وضع عالمة تستجيب للتّوقّعات اؼبرتقبة 
إثبات عنصر للّسيّاح. إذف بغية وضع عالمة ؼبقاصد سياحّية بيئّية سيتم الًتكيز على اػبصائص البيئية للمقصد، و 

االستدامة عند تعريفو وسبييزه عن اؼبقاصد الّسياحية اؼبنافسة سواء اليت تنشط يف ؾباؿ الّسياحة البيئية أو يف أنواع 
 أخرى من الّسياحة.

عالمة اؼبقصد هبب وضعها انطالقا من وجهة نظر السائح وذلك بالنظر إىل ما ىو متوقع من قبل ىذا  .ب 
  الّسائح احملتمل.

تم اعتبار إسم اؼبقصد بأنّو عالمة ىذا اؼبقصد، إاّل أنو يف بعض اغباالت القليلة جّدا يتم تغيَت إسم عادة ما ي
اليت مت تغيَت إظبها إىل اإلحبار إىل  Elistonذلك اؼبقصد هبدؼ جذب الّسياح إليو، ومثاال على ىذا إلستوف 

  .3األمر صعب ومعّقد من النّاحية الّسياسّية، ولكن قد يكوف ىذا اتييف الثالثين  Surfers Paradiseاعبّنة 
ة أو اعبهويّة  أو ما اصطلحنا عليو سابقا  sub-national brandsوأىم فرصة ربظى هبا العالمات احمللّي

اؼبقاصد اعبزئية، ىو أهّنا تستفيد من وسائل وموارد تسويق ذلك البلد، من خالؿ مواقع الويب، اؼبطويّات اؼبختلفة 
نظمات إدارة ذلك امقصد كالديواف الوطٍت للّسياحة، وحىت اؼبعارض والّصالونات الّدولّية اليت يتم اليت تعّدىا م

 . 4تنظيمها

                                                                 
1 

Hailin Qu et al, a model f destination branding : integratin the concept of the branding  and destination 

image, article published on “ Tourism Management” Journal, Elsevier Edition, 2011, p 466. 
2  Alyssa Bierzynski, Destination Branding and First Impression – An Analysis of Grenada’s Tourism 

Promotion-, thesis represented for the partial fu lfillment of the requirements for the degree of master of arts in 

public communication, American University, Washington, may 2011, p13.   
3 

Pike Steven, op cit, p 259. 
4
 Tom Buncle et al, hand book on Tourism Destination Branding, edited by ETC/ UNWTO, no year, p 19. 



 

 
108 

 تطويل املكاصد الطياحية عن طسيل الطياحة البيئية: لّثانيالفصــــل ا

ىذا األخَت ىو أمشل من اؼبقصد وال  ،كما ذبدر اإلشارة إىل أنّو ىنالك فرؽ بُت عالمة اؼبقصد وعالمة اؼبكاف
عديدة اقتصادية كانت أو غَتىا يبكن أف تكوف ىدفا  يقًتف باعبانب الّسياحي فقط، وإمّبا يتعّدى ليضم جوانب

لوضع عالمة لذلك اؼبكاف، كاجملاؿ الرّياضي، الًّتفيهي، الّصناعي. ما هبعل مسَّتي اؼبقاصد واألمكنة يتعاملوف 
تما . وح1جنبا إىل جنبا بغية وضع عالمة تبُّت اؼبيزة التنافسّية لذلك اؼبقصد وتساىم يف تدعيم صورتو لدى الّسّياح

 اؼبكاف اعبّيد لإلقامة، لالستثمار، للعمل، للتسّوؽ ىو مكاف مرغوب لزيارتو هبدؼ الّسياحة.
من الدقيقة األوىل  –ويمعترب اؽبدؼ األساسي من عالمة اؼبقصد ىو ضماف أف تكوف الّتجربة الّسياحية لألفراد 

إهبابية، تشّجعهم لشراء عرض سياحي   -اؼبنزؿ اليت  يقابلوف فيها اؼبوارد الّتسويقّية للمقصد إىل غاية رجوعهم إىل
يف ذلك اؼبقصد ويكونوف دبثابة اؼبوصُت لثآخرين بزيارة ىذا اؼبقصد. كما يعترب الّتخطيط والتنفيذ اعبّيد 
السًتاتيجّية العالمة سيعمل على ربفيز الّسيّاح من خالؿ مراحل تبٍّت العالمة من كوهنم غَت منتبهُت ؽبا ، ج 

ذه العالمة، فمعرّبين عن اىتمامهم هبا، ّج شرائهم للعرض الّسياحي وقيامهم بنقل ذبارهبم اإلهبابية منتبهُت ؽب
لثآخرين فيصبحوف مدافعُت عن ىذا  اؼبقصد عن طريقة الكلمة اؼبنقولة. وبالتايل ستساىم اعالمة يف التأثَت على 

 إدراؾ وسلوؾ الّسائح كما ىو موّضح يف الّشل اؼبوايل:
 لعالمة المقصد الّسياحي مراحل تبني الّسائح(: 19رقم )الّشكل 

 
Source: Tom Buncle et al, op cit, 32. 

إذف تكتسب العالمة أنبية كبَتة وذلك لكوف أّف كّل اعبهود الّتسويقّية تظهر يف األخَت عى شكل عالمة 
 ىبتارىا الّسائح، ويشكل كبوىا سلوكات إهبابية. 

 مراحل وضع عالمة المقصد ثانيا،
لية وضع عالمة اؼبقصد الّسياحي زبتلف عن عملية وضع عالمة اؼبنتجات أو اػبدمات األخرى، فنجد معإف 

واؼبوارد اليت يزخر هبا اؼبقصد، وؿباولة معرفة أي  assetsأّف مراحل وضعها تعتمد أوال على عرض ؾبمل األصوؿ 

                                                                 
1 

Tom Buncle et al, op cit, p 53. 
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تقديبها إىل الّسياح اؼبستهدفُت، إذف اؼبراحل )واؼبوضحة يف الشكل  من ىذه اؼبوارد هبب الًتكيز عليها هبدؼ
  1اليت سبّر هبا عملية وضع عالمة اؼبقصد الّسياحي ىي: اؼبوايل(

 (: مراحل وضع عالمة المقصد الّسياحي22الشكل رقم )

 
Source: Tom Buncle et al, op cit, p 77. 

 
ىل ىي القياـ بإحصاء وتعريف اؼبرحلة األو : Destination auditعملية المراجعة الخاّصة بالمقصد   .1

ؾبمل األصوؿ واؼبوارد اليت سيتم االعتماد عليها وإبرازىا بشكل أساسي لألجزاء الّسوقّية اؼبستهدفة، وللقياـ هبذه 
 العملية هبب اإلجابة على ؾبموعة من األسئلة من بينها:

الثقافة، اغبياة الربّيّة، النشاطات، اؽبندسة الّتجارب الّسياحية،  ماىي اؼبوارد اليت ستجذب الّسّياح؟ مثال -
 اؼبعمارية.

ماىي القّوة اليت تتمتع هبا موارد ىذا اؼبقصد مقارنة باؼبقاصد النافسة؟مثال هبب امتالؾ منتجع للتزجّل يتم  -
الّتحّديات اليت سبتلكها تسيَتىا من قب اّسّكاف احمللّّيُت، ولكن ىل لو نفس اؼبساحة، نفس قّوة اعبذب ونفس 

 اؼبنتجعات اليت تستقطب الّسياح األجانب يف دوؿ أخرى؟
مدى إتاحة تلك األصوؿ واؼبوارد للّسّياح؟ فمثال هبب امتالؾ ثقافة ؿبلّية يف ذلك اؼبقصد، ولكن إذا مل تكن  -

د قّوي من وجهة نظر الّسائح. متاحة للّسّياح وال يبكنهم الّتعامل معها وال حىّت التّعرؼ عليها، فهذا لن يبثل مور 
                                                                 
1 Tom Buncle et al, op  cit, pp 76 – 106. 
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ة  فمثال فيما ىبص الّسياحة البيئية إذا مل يتمكن الّسائح التعامل مع ىؤالء الّسّكاف احمللّيُت والتّعّلم من ثقافتو احمللّي
 واليت ىي من بُت أىداؼ الّسياحة البيئّية فهذا لن يكوف موقع جذب بالّنسبة للّسيّاح.

عملّية ربديد األجزاء الّسوقّية اؼبالئة أكثر  :Segmentation analysisالّسوقيّة  لّتجزئةتحليل ا .2
سيساىم حتما يف تسهيل عملية وضع عالمة اؼبقصد، وذلك لكوف ربديد وربليل تلك األجزاء  للمقصد الّسياحي

لية وضع الّسوقية سيعمل على التّعّرؼ على أىم ما هبذب ويؤثّر عليها، وبالتايل الًّتكيز على تلك النّقاط يف عم
 العالمة.

: يتم من خالؽبا ربديد نقاط القوة، الضعف، الفرص والتّهديدات اليت ربيط باؼبقصد، وحىت SWOTتحليل  .3
نكوف أماـ ربليل قوي هبب دائما البدء بنقاط القّوة اليت تعترب بأهّنا األكثر تنافسّية، نفس الشئ بالّنسبة لنقاط 

هبذه العملية بالنسبة لكل جزء من األجزاء الّسوقّية. كما ىو موّضح الضعف والفرص والتهديدات، وهبب القياـ 
 يف الّشكل اؼبوايل.

 للمقاصد الّسياحيّة SWOT(: تحليل 21الّشكل رقم )

 
Source  : Tom Buncle et al, p 80. 

: ربديد أصحاب اؼبصلحة الذين سيشاركوف Stakeholders engagementالتزام أصحاب المصلحة  .4
العالمة، وإيفائهم دبختلف اؼبزايا اليت سيحصوف عيها من وراء ىذه العالمة وتذكَتىم بأنبّية مسانبتهم يف تطوير 

 يف وضع عالمة للمقصد.
تمعد من بُت أىم مراحل : Consumer perception resaerchالبحث عن توقّعات المستهلكين  .5

اؼبقصد، وكيف يتم إدراؾ ىذا األخَت سواء من ِقبل وضع العالمة وذلك أهّنا رباوؿ فهم كيف يرى األفراد ىذا 
والذين سيفصحوف عن األسباب اليت جعتهم يغضوف  األفراد الذين زاروه من قبل أو حىّت الذين مل يقوموا بزيارتو

 النظر عن زيارة ىذا اؼبقصد، وتسمح بتحديد نقاط القوة، الضعف، التّهديدات والفرص.
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وذلك ؼبعرفة اؼبوضع الذي يقع فيو اؼبقصد مقارنة  :Competitors analysisتحليل المنافسين  .6
( يبكن معرفة كيفية ربديد موقع اؼبقصد مقارنة باؼبنافسُت  22 رقمباؼبنافسُت، ويف اؼبثاؿ اؼبوايل )اؼبوضح بالشكل 

 حبيث يتم اؼبرور باؼبراحل التالية:
كعاملُت أساسُت يعمالف على   روح المغامرةصر باإلضافة إىل عن البيئة الطبيعّيةو الحياة البريّة ربديد عنصر  .أ 

 جذب الّسيّاح؛
لوصف التجربة اليت يسعى الّسياح إليها، واليت نعرؼ أّف مقصدنا  اؼبغامرةو  الربية العذراء خاّصيتامت استعماؿ  .ب 

 يبكن أف يوّفرىا؛
مقابل  الهدوءو  البرّيّةالحياة مقابل  الحضرج ربديد الفرضيات اؼبعاكسة ؼبا يسعى الّسياح للوصوؿ إليو ) .ج 

 (المغامرة
 ج كبّدد اؼبقاصد الّسياحّية اؼبنافسة األقرب إىل مقصدنا يف ىذه اجملاؿ، .د 
كبلل أين يقع كل واحد من اؼبقاصد اؼبنافسة بالنسبة لكل ؿبور انطالقا من قدرتو على توفَت ما يسعى لو  .ه 

 الّسائح؛
 مقارنة مع اؼبنافسُت. ويف األخَت كبلل أين يقع مقصدنا بالنسبة لكل ؿبور .و 

ذبدر اإلشارة إىل أنّو يصعب اغبصوؿ على معطيات كمّية فهذه التّقنّية سبّكننا من معرفة موقع اؼبقصد مقارنة 
 باؼبنافسُت أكثر من قياس الفروقات اؼبوجودة بينها.

 (: تحليل المنافسين للمقصد الّسياحي22الشكل رقم )

 
Source  : Tom Buncle et al, p 88. 



 

 
112 

 تطويل املكاصد الطياحية عن طسيل الطياحة البيئية: لّثانيالفصــــل ا

يتضح من خالؿ الشكل السابق أّف عملّية ربليل اؼبنافسُت للمقصد السياحي ؿبّل البحث، بيّنت أّف ىذا 
واليت متّ الّتطرّؽ إليها  hard ecotourismاؼبقصد عبارة عن مقصد بيئي بامتياز يّوفر نوع الّسياحة البيئّية الصعبة 

ة ذات طبيعة عذراء وهبا درجة معتربة من اؼبغامرة سابقا يف الفصل األّوؿ، ذلك أنّو يتمّيز بكونو منطقة ب رّّي
الّسياحّية، وبالتايل فإّف ىذا التحليل التنافسي يبكن ىذا اؼبقصد من معرفة موقعو مقارنة باؼبنافسُت وكذلك يسهل 

 على القائمُت عليو استهداؼ الفئة اؼبناسبة ؽبذا النوع من الّسياحة البيئية.
: ىناؾ العديد من الّنماذج ؼبعرفة مدى مصداقّية Brand-building models نماذج بناء العالمة .7

 العالمة، واؽبدؼ الرئيسي ىو إهباد أجوبة لألسئلة التّالية من وجهة نظر الّسائح احملتمل:
 ماىي األشياء اليت أحبها يف ىذا اؼبقصد؟ -
 أي نوع من األمكنة يبّثل؟ -
 كيف يؤثّر يف أحاسيسي؟ -
 واحدة؟ كيف يبكن أف أصفو يف كلمة -
 ما الذي هبعلو ـبتلفا عن باقي اؼبقاصد الّسياحّية األخرى؟ -

ىرم ومن بُت أىم الّنماذج نذكر  إذف اإلجابة الّدقيقة والصحيحة ؽبذه األسئلة ستمكن من بناء عالمة قوية،
عن أداة بسيطة لبناء العالمة بطريقة منطقّية، وىناؾ أشكاؿ  عبارة والّذي ىو، brand Pyramid العالمة

عديدة ؽبذه النموذج أشهرىا اؽبـر اؼبتكّوف من طبس مراحل واآلخر اؼبتكّوف من ست مراحل، ويتم من خالؿ ىذا 
عات البحث عن توقّ ، SWOTاؽبـر تبياف مىت يتم القياـ دبختلف األنشطة الواردة يف اؼبراحل الّسابقة مثل ربليل 

 ( يوضح اؽبـر اؼبتكّوف من ست مراحل.23اؼبستهلكُت وربليل اؼبنافسة. ومثاال عن ىذا النموذج الّشكل رقم )
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 (: ىرم العالمة23الّشكل رقم )
 

 
Source : Tom buncle et al, op cit, p 94.  

 
 ثالثا، عالمات المقاصد الّسياحيّة البيئيّة

اؼبقصد ىي عبارة عن الوعد الذي يقّدمو اؼبقصد، يتم من خالؽبا سبكُت الّسائح من فبا سبق نستنتج أّف عالمة 
ودبا أنّا بصدد البحث عن تسويق اؼبقاصد الّسياحّية عن طريق  يو من زيارتو لو ،لالقدرة عى التوّقع فبا قد وبصل ع

 بيئّية.الّسياحة البيئّية ال يبكننا أف ال نتطرّؽ إىل عالمات اؼبقاصد الّسياحّية ال
العالمات اليت يبكن بأف تصّنف بأهّنا بيئّية ىي العالمات اليت تقًتف مباشرة بالبيئة واؼبمارسات اؼبستدامة. ومن 
بُت الّدراسات القليلة اليت زبوض يف ؾباؿ العالمات اػبضراء، ىنالك دراسة تشَت إىل أّف ىويّة العالمة اػبضراء 

ترمي إىل أّف ىذه العالمة هتدؼ إىل التقليص من األثر البيئي واليت تمدر ؾ ىي ؾبموعة من اػبصائص واؼبزايا، اليت 
على أهّنا بيئية بنسبة كبَتة جّدا، ولكوف الّسلوكات ليست بيئية يف حقيقة األمر قد يضفي بعض الضباب على  

التمويو ن العالمات بػىذا النّوع م عادة ما يتم اهتاـ اؼبؤسسات اليت زبوض يف وبالتايل مفهوـ العالمات اػبضراء،
greenwashing 1 البيئي

لكن إذا ما كانت ىنالك مصداقية يف عملّية االفصاح عن ـبتلف اؼبمارسات  .

                                                                 
1
 Andrea Insch, Conceptualization of Green Destination Brands, article published on “ International Journal of 

Culture, Tourism and hospitality”, Vol. 5, No. 3, 2011. pp 283 – 284. 
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البيئية، وإذا ما مّت احًتاـ اؼبراحل الرئيسّية لبناء عالمة قويّة وذات مصداقّية، فحتما يبكن الًّتويج ؼبقاصد السياحة 
 . التمويو البيئيالبيئية دوف الوقوع يف فا 

، 1إّف الًّتكيز على اػبصائص والقيم البيئية يعترب كنقطة قوة ألهّنا تساىم يف الّتحديد الّدقيق ؽبويّة عالمة اؼبقصد
 وبالتايل فإّف التسويق ؼبقاصد الّسياحة البيئية سيتم عن طريق عالمات بيئية ربمل ىّويّة بيئّية ؿبظى.

 احيالسيالمطلب الثاني: صورة المقصد 
حىت يتمكن من  ،كما رأينا سابقا فإّف اؼبقصد الّسياحي حباجة إىل أف يكوف لو موقع تنافسي مقارنة دبنافسيو

، ومن بُت أىم العوامل اليت تساىم يف تعزيز سبوقع اؼبقصد يج لو بنجاحو استهداؼ األجزاء السوقية ويتم الًتّ 
يبلكها ىؤالء الّسياح عن اؼبقصد، واليت تسعى بدورىا إىل التأثَت واستقطاب الّسّياح ىي تلك الصورة اإلهبابّية اليت 

 على سلوكاهتم وقراراهتم.
 أّوال، تعريف صورة المقصد

، والبعض اآلخر يرّكز التّعاريف ؽبذا اؼبفهـومن ىناؾ العديد  ، فبعضها يركز على الطابع الّشمويل ؽبذا اؼبفهـو
  2وانب لتحديد اؼبعٌت الّدقيق لو، يبكن إهباز ىذه التّعريف فيمايلي:على اعبانب التّفصيلي يف إعطاء أحد أىم اعب

 التّعريف الّشمولي لصورة المقصد الّسياحي: .1
 طباعات اليت يبلكها األفراد عن مقصد عُّت.نىي ؾبموعة من االعتقادت، األفكار واال -
 الّتصّور الكلي أو االنطباع الكّلي عن اؼبقصد. -
التّفاعالت القائمة بُت االعتقادات، األفكار، األحاسيس، التّوقّعات االنطباعات النتيجة الّصافية جملموعة  -

 حوؿ مقصد معُّت.
 التّركيز على الجانب المعرفي في تعريف صورة المقصد: .2
 صورة اؼبقصد ىي عبارة عن معرفة ذاتية عن ذلك اؼبقصد. -
 الّصورة الذىنية الّشاملة أو الّصورة الّنمطّية للمقصد. -
 على الجانب العاطفي في تعريف صورة المقصد:التّركيز  .3
صورة اؼبقصد ىي عبارة عن حّيز عاطفي يتكّوف لدى الّسائح، والّذي ال يتعّلق بالضرورة باػبصائص اؼباّدية  -

 لذلك اؼبقصد.
                                                                 
1
 Andrea Insch, op cit, p 284. 

2
 Elisabeth Kastenholz, The Role and Marketing Implications of Destination Images on Tourist Behavior: The  

case of Northen Portugal,dissertation presented to gain doctor degree in turism, economic department, veiro 
University, 2002, p 128. 
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من التّعاريف الّسابقة يبكن أف نستنتج أف صورة اؼبقصد ىي: ؾبموعة من االنطباعات اليت يكّوهنا األفراد عن 
قصد واليت يبكن أف تبٌت على أساس ؾبموعة من اؼبصادر سواء ذبارب شخصّية، الكلمة اؼبنقولة، مصادر اؼب

إعالمية وتروهبية وىنا يبكن اإلشارة إىل العالقة ما بُت عالمة اؼبقصد وصورتو، حبيث يبكن أف تلعب عالمة 
 اؼبقصد دور كبَت يف تكوين صورة اؼبقصد لدى الّسائح احملتمل.

وتتكّوف صورة اؼبقصد الّسياحي من مكّونات رئيسية ىي: اػبصائص الوظيفّية والنّفسّية باإلضافة اإلنطباعات 
 .1العاّمة واػبصائص

من أىم اؼبشاكل اليت تواجو البلداف ىي  عادة ما يتم تكوين صورة إهبابّية أو سلبّية عن مقصد معُت ، وتمعّد 
أي صورة مشّوىة يف ذىن الّسائح عن ذلك البلد نتيجة بعض األخبار الرّائجة  كيفّية التّعامل مع الّسمعة الّسلبّية

عن اغبروب، اإلرىاب، الفقر، الفساد، تفشي بعض األمراض، اعبرائم، العنف والاّلأمن. وسواء كانت ىذه 
جم عن تلك يت تنلؽ بشكل ملفت كما أّف تلك األفكار ااألخبار ممثب تة أو ال فهي تنتشر بسرعة كبَتة، وتمصدَّ 

، وال ل عائقا كبَتا يف وجو اعبهود الًتوهبية لتحسُت صورة ذلك اؼبقصدكّ األخبار تدـو ؼبدة طويلة وبالتايل ستش
يمعترب االتصاؿ الّتسويقي دبثابة الوسيلة االتصالية الناجعة يف ىذه اغبالة حبيث ال يبكن الًّتويج بشكل مباشر عن 

حىت حقوؽ االنساف، وبالتايل تظهر أنبية ضرورة تكاتف جهود كّل القطاعات األمن، الّسياسة اػبارجية للبلد أو 
      .2هبدؼ ربسُت الصورة الّسياحية ؽبذا البلد

 ثانيا، مراحل تكوين صورة المقصد
تكوين الّصورة بأهّنا تطوير بناء عقلي مبٍت على أساس ؾبموعة من االنطباعات مت اغبصوؿ عليها من تمعّرؼ عملّية 

م ىائل من اؼبعلومات من مصادر ـبتلفة،كاألنشطة الًّتوهبّية، أراء اآلخرين من أصدقاء وعائلة ووسائل خالؿ ك
اإلعالـ اؼبختلفة ) من إذاعة، تلفزيوف، أفالـ، جرائد وؾبالت(، باإلضافة إىل مصادر أولّية كالزيارة اليت تؤّدي إىل 

 الػتاثَت على صورة اؼبقصد اليت يبلكها الفرد يف ذىنو.
اؼبقصد يبكن إهبازىا فيايلي واليت مّت تصنيفها إىل  تأثَت مصادر اؼبعلومات اؼبختلفة ودورىا يف مراحل تكوين صورة

 3سبع مراحل كمايلي:

                                                                 
1
 Charlotte M. Echtner, J. R. Brent Ritchie, The Meaning and Measurement  of Destination Image , article 

published on The Journal of Tourism Studies, Vol. 14, No. 1, May 2003, p 42. 
2
 Andrea Insch, op cit, p 15. 

3
 Charlotte M. Echtner, J. R. Brent Ritchie, op cit, p 3. 
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 تراكم لصور ذىنية عن اؼبقصد ناذبة من التجارب الّسياحية اؼبختلفة وظبيت صورة اؼبقصد يف ىذه اغبالة
وذلك لعدـ تأثّرىا دبعلومات من اؼبصادر التجاريّة كاإلعالنات أو األفالـ أو  ،organic imageبالصورة اػباـ 

 غَتىا؛
 تعديل تلك الّصور من خالؿ اغبصوؿ على معلومات أكثر عن اؼبقصد من ـبتلف مصادر اؼبعلومات كاجملالت

لصورة احملّصلة واإلعالنات ووكاالت الّسياحة والسفر واؼبطويّات، وظبّيت صورة اؼبقصد يف ىذه اغبالة با
induced image؛ 

قرار زيارة اؼبقصد؛ 
الزيارة الفعلية للمقصد؛ 
اؼبشاركة يف استعماؿ ـبتلف التسهيالت داخل اؼبقصد؛ 
العودة إىل اؼبنزؿ؛ 
.تعديل يف صورة اؼبقصد بناء على اؼبعلومات اؼبتحّصل عليها أثناء التجربة الّسياحّية 

أّف معظم مصادر اؼبعلومات يف  J. R. Brent Ritchie و Charlotte M. Echtnerوقد أشار كّل من 
العادة تكوف ذباريّة، دبعٌت أّف اؼبعلومات الناذبة من اؼبدرسة ووسائل اإلعالـ العاّمة األخرى ؽبا دور جّد ؿبدود يف 

ىبلق عالقة تكوين صورة اؼبقصد، إذ يتّم تكوين ىذه الصورة من خالؿ كّم كبَت من مصادر اؼبعلومات، وىذا ما 
ة لبلد ما وصورتو الّداخلّية الوطنّية، حبيث تًتجم العوامل التارىبّية، السياسّية، االقتصاديّة  ما بُت الصورة الّسياحّي

 واالجتماعية للبلد يف شكل صورة ؽبذا اؼبقصد.
ىت قبل تعّرضهم من مالحظة مراحل تكوين صورة اؼبقصد يتبُّت أّف األفراد يبكنهم أف يكّونوا صورة عن اؼبقصد ح

ة أو حىت قبل زيارتو، وبالتايل هبب أف يتم أخذ ىذه النقطة يف عُت االعتبار عند  ؼبصادر من اؼبعلومات التجارّي
القياـ بوضع االسًتاتيجّية التسويقّية حبيث هبب العمل على ؿباولة تعزيز الصورة يف حالة ما إذا كانت إهبابية أو 

 إذا كانت سلبية وذلك عرب ـبتلف مصادر اؼبعلومات الّتجاريّة.    ؿبو الصورة السابقة يف حالة ما 
 ثالثا، مؤّشرات قياس صورة المقصد الّسياحي 

القياـ بعملّية قياس تلك الصورة، وعادة ما تعتمد قّوة وإهبابية صورة اؼبقصد يف ذىن األفراد  هبب  مدىؼبعرفة 
  1والطريقة غَت اؼبهيكلة. وىذا ما سيتم التطرّؽ لو فيمايلي:عملية القياس ىذه على طريقيتُت؛ الطريقة اؼبهيكلة 

                                                                 
1
 Charlotte M. Echtner, J. R. Brent Ritchie, op cit, p 44. 
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يف ىذه الطريقة يتم االعتماد على ؾبموعة من :  structred methodologyالطريقة المهيكلة .1
أو مقياس ليكرت وذلك من  السيميائياػبصائص اؼبكّونة للصورة وؿباولة قياسها باستعماؿ تقنيات كاالختالؼ 

اإلجابات اؼبتحّصل عليها من األفراد اؼبستجوبوف حوؿ مدى تفضيلهم لتلك اػبصائص خالؿ ربليل ؾبموعة 
، ودبا أّف الطريقة اؼبهيكة تعتمد على مقاييس معياريّة يبكن بسهولة ترصبة النتائج اؼبكّونة لصورة ذلك اؼبقصد

الربامج اإلحصائية اؼبتطّورة يف واؼبعلومات اؼبتحّصل عليها إىل معطيات وأرقاـ إحصائية باستعماؿ ـبتلف التقنيات و 
ىذا اجملاؿ. كما تسمح بتسهيل عملية اؼبقارنة بُت ـبتلف اؼبنتجات واؼبقاصد من خالؿ االعتماد على كل خاصية 

 من اػبصائص اؼبكّونة للصورة. 
ة اؼبقصد تعترب الطريقة اؼبهيكلة بأهّنا مرتكزة على اػبصائص، دبعٌت آخر ذبرب اؼبستجوبوف على التّفكَت يف صور 

ص ئمن خالؿ اػبصائص اؼبدرجة يف اؼبقياس اؼبعتمد، وال تًتؾ ؽبم اغبرّية يف إبداء رأيهم والتّفكَت يف خصا
واالنطباعات اػباصة هبم ذباه اؼبقصد. وحىت  ومكّونات أخرى قد تتبادر إىل أذىاهنم عند التّفكَت يف ذلك اؼبقصد

ة  نكوف أماـ طريقة قياس صحيحة ومكتملة هبب األخذ يف االعتبار اؼبكّونات واؼبذكورة سابقا من خصائص وظيفّي
  ونّفسّية للعالمة.

على الوصف غَت اؼبقّيد لصورة اؼبقصد، وتعتمد :  unstructed methodology الطريقة غير المهيكلة .2
 وذلك جبعل األفراد يذكروف انطباعاهتم وتفكَتىم ذباه اؼبقصد، ويكوف ذلك عن طريق استقصاءات بأسئلة

مفتوحة، وبعدىا يتم تبويب ىذه األجوبة وربليلها ومعرفة أىم أبعاد الّصورة، هبذه الطريقة يتم الًّتكيز بشكل كبَت 
 لى قياس اػبصائص الشاملة للّصورة.ع

ذلك على اؼبهارات يتوّقف تمعترب التّفاصيل واؼبعلومات اؼبتحّصل عليها من ىذه الطريقة متغَّتة بشكل كبَت، و 
، رغبتهم يف إعطاء اؼبزيد من معلومات وكذلك اؼبعرفة اليت يبتلكوهنا عن التّعبَتيّة لألفراد اؼبستجوبوف الكتابية أو

 اؼبقصد. ونظرا للطبيعة الكيفّية للمعلومات تصعب عملّية ربويلها والتّعامل معها إحصائيّا.
إذف لقياس صورة اؼبقصد الّسياحي يتم االعتماد عل ىاتُت الطريقتُت مع تفضيل الطريقة اؼبهيكلة وذلك 
لسهولة التّعامل معها إحصائيا، ولكن ال يبكن الّتخلي عن الطريقة غَت اؼبهيكلة وذلك لقدرهتا على إعطاء ـبتلف 

 االنطباعات واػبصائص الشاملة للمقصد. 
مّيز هبا اؼبقصد وتتدخل يف قياس صورتو، وىو ما يؤدي بنا للقوؿ أّف زيارة هنالك خصائص عديدة يتف

 ولكنها قد تكوف مرّكبة ومعقّدة ناصبة من اجتماع عّدة خصائص. ،ما قد يؤّدي إىل تشكيل صورة واقعّيةصدمق
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 المطلب الثالث: الوالء لعالمة المقصد الّسياحي
ال ينبغي االىتماـ خبلق عالمة للمقصد وتسويقها وكفى، اصد الّسياحّية يف ظّل التنافّسية الكبَتة اليت تعرفها اؼبق

وإمّبا هبب البحث عن كيفّية ربفيز الّسائح ودفعو لزيارة اؼبقصد وربقيق رضاه والعمل على اغبفاظ عليو زائرا دائما 
للمقصد أي اغبصوؿ على والئو، هبدؼ ضماف الطلب الفّعاؿ على خدمات ومنتجات اؼبقصد وربقيق سبوقع جّيد 

 برضاوالذي يتأثر بصورة مباشرة  الوالءضمن الّسوؽ الّسياحي. ويف ىذا اؼبطلب سنحاوؿ الّتطرّؽ إىل مفهـو  لو
اليت يوّفرىا اؼبقصد للسائح،  واحملّفزاتالّدوافع الّسائح عن اؼبقصد، ىذا الرّضا الذي ينجم بدوره عن صبلة من 

اّلزمة اليت ذبذب وتدفع الّسائح للمقصد وتشبع رغباتو إذف لكي كبصل على الوالء هبب أوال توفَت احملّفزات ال
 وربقق رضاه.

 أّوال، الّدوافع 
ة تتضّمن قوى متكاملة تثَت، توّجو وزبلق سلوؾ  للّدوافع عالقة مباشرة مع حاجات ورغبات نفسية وبيولوجّي

د 1الفرد ونشاطاتو"  ورغباهتم من الصعب ربديد ، ودبا أّف الّنشاط الّسياحي مرتبط بشكل مباشر حباجات األفرا
وبدّقة سبب سفرىم وحاجاهتم خالؿ رحالهتم فلكل طبيعتو ورغباتو، ودبا أّف الّدوافع ىي عبارة عن دوافع عاطفّية 
و معرفّية، أو بطريقة أخرى دوافع داخلّية )اؼبشاعر والغرائز( وأخرى خارجّية )اؼبعرفة واؼبعتقدات: أي ما يتم 

ػبارجّية من معلومات( ستؤثّر بشكل كبَت يف التحّكم يف قرارات الفرد ويكوف ؽبا دور الّتحصل عليو من البيئة ا
 اؼبوّجو يف ربديد االختيارات.

، وىذا  Pullو قوى سحب  Pushىذه الدوافع الداخلّية واػبارّجية يبكن أف ينجم عنها قوى دفع أو جذب 
 وكيف لو أف يعزؼ )يمسحب( عن زيارة ىذا ما وبدد كيف يبكن أف ينجذب فرد معُت ويمدفع كبو نقصد معُّت 

اؼبقصد، وبالتايل يتبُّت أّف قوى الّدفع متعلّقة بالّدوافع الّداخلية للفرد ورغباتو أما قوى السحب فتتعّلق بشكل كبَت 
 خبصائص اؼبقصد فهي اليت ستدعم قوة الدفع لدى الفرد أو ستجعلو يعزؼ عن االختيار.

أّوال التّعّرؼ على الدوافع اليت ذبذهبم الزباذ قرار اختيار إذف إذا ما أردنا جذب األفرا د كبو مقصد معُّت هبب 
ىذا اؼبقصد، ومن ّج ؿباولة تطوير منتجات وخدمات تشبع تلك اغباجات وربقق الرّغبات الكامنة للّسيّاح، 

تيجة معلومات ربّفز الّسائح وؿباولة التأثَت عليهم من خالؿ الّنشاطات الًّتوهبّية الكتساب دوافع خارجّية تأن ن
 الختيار ىذا اؼبقصد دوف غَته.

 
                                                                 
1
 Yooshik Yoon, Muzaffer Uysal, an examination of the effects of motivation and satisfaction on destination 

loyalty: a structural model, article published on tourism management journal, No 26, 2005, Elsevier, p 46. 
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 الّرضا  ،ثانيا
من خالؿ الّدوافع يتمّكن الفرد من تكوين صورة ذىنية معيّنة عن اؼبقصد، حبيث يتم اكتساهبا من خالؿ ما 

الّتطّرؽ إليو سابقا دبثابة يتوقّعو ويريد أف وبصل عليو من زيارتو للمقصد، وبالتايل تعترب ىذه اغبالة من خالؿ ما متّ 
اؼبرحلة األوىل من مراحل تكوين صورة اؼبقصد، لكن ال يبكننا أف نتكّلم عن الرّضا إال إذا ما كاف ىنالك ازباذ 
قرار فعلي باختيار اؼبقصد وزيارتو فعال، وىو ما سيًتتب عليو ؼبس كّل ما مّت الًّتويج لو سابقا أو ما متّ اغبديث عنو 

در اؼبعلومات، ّج ؿباولة اغبكم عن مدى تطابق تلك الصّورة مع حاجاتو ورغباتو النفّسية عرب ـبتلف مصا
 والبيولوجّية، وىنا تتحّدد درجة رضا الّسائح عن اؼبقصد.

وهبذا يعترب الرّضا "عامل جّد مهّم يف تسويق اؼبقاصد الّسياحّية ذلك أنّو يعمل على اختيار اؼبنتجات 
ر األساسي يف ازباذ قرار الرّجوع إىل اؼبقصد مرّة أخرى، كما يعترب معلم أساسي يف واػبدمات ويكوف لو الّدو 

، كذلك يساىم يف مدى استعداد الّسائح لدفع تكاليف التّجربة الّسياحّية يف اؼبقصد فكّلما  1قياس أداء اؼبقصد "
اؼبطلوب مهما كاف مرتفعا كاف راض عن مسىت اػبدمات واؼبنتجات اؼبقّدمة، لن يكوف أمامو عائق لدفع السعر 

لّسياح يؤدي إىل الرضا اؼبتزايد ل باإلضافة إىل أفّ أّما يف حالة خيبة أملو فسيبدي عزوفو عن دفع الّسعر اؼبطلوب، 
 .يف اؼبستقبلخفض تكلفة ربوؽبم 
 ثالثا، الوالء للمقصد

، فدرجة باؼبنتج أو اػبدمة لثآخرينبأنّو عملّية تكرار الّشراء أو التوصية يف أدبيات الّتسويق يوصف الوالء 
لوالء للمقصد  الوالء تمعد أىّم اؼبؤّشرات اؼبستعملة لقياس قباح االسًتتيجية الّتسويقّية، ويف نفس الّسياؽ فإّف ا
الّسياحي باعتباره منتج ىو إعادة زيارتو والتّوصية بو لسّياح ؿبتملُت آخرين، وعلى العموـ يتّم قياس الوالء بإحدى 

 2التالّية: الّطرؽ
: وتتعّلق بوالء العمالء للعالمة حبيث قد يكوف الوالء على شكل شراء متسلسل، أو يكمن المقاربة الّسلوكّية .1

يف احتمالية تكرار الّشراء، لكن ما يعيب ىذه اؼبقاربة أهّنا تفتقر لوجهة نظر مفاىيمّية وينتج عنها اعبانب الثابت 
ـ تفسَت للعوامل اليّت تؤثّر على والء العميل، فوالء الّسائح للمنتج أو اؼبقصد فقط لعملية ديناميكّية، حبيث ال تقدّ 

 الّسياحي غَت كايف ؼبعرفة ؼباذا سيعيد زيارة اؼبقصد وكيف سيوصي بو سيّاح ؿبتملُت آخرين.   
اء، والء ترتكز على التفضيالت اليت يبديها العمالء للعالمة أو اىتمامهم ونيتهم للّشر  المقاربة الموقفيّة: .2

العميل يف ىذه اغبالة يتجو ألف يكوف أبعد من من السلوؾ بل يتعّدى إىل التعبَت عن الوالء يف شكل التزاـ نفسي 
                                                                 
1
Yooshik Yoon, Muzaffer Uysal , op cit, p 47. 

2
 Ibid, p 48. 
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أو عبارات تفضيلّية، فقد يكوف للّسيّاح موقف إهبايب ذباه منتج أو مقصد معُّت ويعرّبوف عن نيتهم لشراء اؼبنتج أو 
قّوة تأثّر العمالء بالعالمة أو اؼبنتج، وتعترب ىذه اؼبقاربة كإضافة ؼبا جاءت بو  زيارة اؼبقصد وهبذا فإّف الوالء يقيس

 اؼبقاربة الّسابقة فهي تفّسر جانب مل يتّم تناولو فيها.
يف ىذه الطريقة يتّم اعبمع بُت اؼبقاربتُت الّسابقتُّت وذلك باعتبار العمالء الذين يقوموف  المقاربة المرّكبة: .3

وؽبم والء لو حتما سيبدوف مواقف إهبابّية ذباىو، ومع ذلك فإّف ىذه اؼبقاربة ؿبدودة ألنّو ال بشراء منتج معُّت 
يبكن اعتماد وتطبيق كّل النتائج الًتجيحّية والكمّية على كال العوامل الّسلوكّية واؼبوقفّية فقد تكوف ؽبا قياسات 

العميق للوالء يتوّجب األخذ يف االعتبار الّدوافع  ـبتلفة. وقد اقًتح العديد من الباحثُت دمج اؼبقاربتُت فالفهم
 والرّضا يف وقت واحد. 

هبذا نكوف قد خلصنا من خالؿ ىذا اؼببحث أّف اػبصائص اؼبختلفة واؼبعقّدة للمقصد ىي اليت تساىم يف بناء 
وجذب الّسياح صورتو، ىتو الصورة اليت تساعد يف عملّية وضع عالمات للمقاصد الّسياحّية وتعمل على تسويقها 

 ؽبا ما يساىم يف اغبفاظ عل والئهم.
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 خالصة الفصل:

اؼبقصد الّسياحي عبارة عن مزيج من اػبدمات الّسياحّية يقّدـ خربة متكاملة للّسائح، كما يعترب من وجهة 
بلد أو قارّة هبب أف تتوّفر على ثالث  نظر تقليدية بأنّو مساحة جغرافية قد تكوف بلد، مدينة أو حىت جزيرة،

عوامل رئيسية ىي: مقّومات اعبذب الّسياحي، سهولة وإمكانّية الوصوؿ ؽبا وـبتلف اؼبرافق واػبدمات الضرورية 
ة  ، وقد مّت النظر إليو اليت تسّهل على الّسائح التواجد هبا بأنو مؤسسة افًتاضية تقّدـ منتجات وخدمات " سياحّي

ؾ ؾبموعة من القائمُت عليها يف إدارهتا )القطاع العاـ واػباص( فتسّوؽ منتجاهتا بالشكل اؼبناسب " للسوؽ، يشًت 
 وتكوف ؽبا صورة جّيدة يف أذىاف اؼبستهلكُت اغباليُت أو احملتملُت.

إّف االدارة الناجحة للمقصد الّسياحي تسمح بالتسويق اعبيد لو، وباعتبار اؼبقصد منتج يبكن تطبيق عليو 
ـبتلف النشاطات التسويقّية اليت ستعمل على زيادة جاذبيتو وتقديبو يف أحسن صورة للمستهلك مع مراعاة 

ة تعترب عملية وضع عالمة للمقصد مهّمة  متطلباتو وتطّلعاتو، ويف إطار االسًتاتيجّية التسويقّية للمقاصد الّسياحّي
لّسائح" بالطريقة اليت ترغب فيها. وقد تهلك النّهائي " اجّدا تسمح ؼبنّظمة إدارة اؼبقصد بإيصاؿ اؼبنتج إىل اؼبس

تساىم بشكل كبَت يف بناء صورة ؽبذا اؼبقصد يف ذىن الّسائح تساعد يف جذب انتباىو كبو اؼبقصد وبالتايل خلق 
ؼبقصد الرغبة لو يف زيارتو، وإذا ما تطابقت توقعات الّسائح من خالؿ الصورة األولّية مع ما مّت ؼبسو فعال داخل ا

فإنّو سيتحقق لديو نوع من الرّضا والذي سيؤدي بو إىل الوالء إىل اؼبقصد خاّصة يف حالة وجود رضا متزايد عن 
 دمات واؼبنتجات اؼبقّدمة للمقصد.اػب
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 تمهيد:

تعّد الّسياحة يف اعبزائر من بُت أىم القطاعات اليت يبكن أف تساىم يف تنويع مصادر الّدخل الوطٍت خارج 
قق التنمية دبختلف أبعادىا، ذلك أّف الّسياحة بصفتها قطاع احملروقات، وتساعد يف رفع كفاءة االقتصاد الوطٍت ورب

صناعة يف حّد ذاهتا ربتاج إىل صبلة من عوامل اعبذب حىت يتسٌت لبلد معُّت أو )مكاف معُّت ( أّف يسّوؽ نفسو 
عى أنّو مقصد سياحي، فضرورة وجود بٌت ربتية مالئمة من مطارات وطرقات، وتوّفر اؼبرافق الالزمة اليت تقّدـ 

تلف اػبدمات من فنادؽ، مطاعم، ومكاتب معتمدة للصرؼ يف حالة تواجد الّسيّاح األجانب، إضافة إىل ـب
أماكن الّتسلية والًّتفيو، وعوامل اعبذب الطّبيعّية والثقافّية من إرث بيئي وحضاري. مع ضرورة تكاتف جهود كل  

هبدؼ تنشيط اغبركة الّسياحية وتفعيل  ،ط الّسياحيالفاعلُت األساسيُت اؼبباشرين وغَت اؼبباشرين يف إقباح الّنشا
الطلب على ـبتلف العروض اؼبتاحة، وبالتايل ربصيل عوائد معتربة من ىذا الّنشاط الّسياحي واليت بدورىا 

 ستساىم يف الناتج الداخلي اػباـ.
األمثل، وال توجد ودبا أّف اعبزائر سبتلك مقّومات جذب طبيعية ىائلة، غَت أهّنا غَت مستغلة بالشكل 

استثمارات سياحية ترقى وتطلعات الّسياح سواء احمللّيُت أو األجانب منهم، فإّف الّسياحة البيئّية تمعد سوؽ واعدة 
حىت هبا تنوع بيئي وحيوي مهم  خاصة وأّف اعبزائر تزخر دبقّومات الّسياحة البيئّية من ؿبميات طبيعية ومناطق رطبة

خاصة وأّف ىذا النمط البديل من الّسياحة ال  ألف تكوف مقصدا سياحيا بيئيا ىاما،لها على اؼبستوى الّدويل، تؤى
، فهو ال يتطلب وأصالة اػبػدمات الضرورية للسائحيستلـز ىياكل واستثمارات كربى كونو يعتمد على البساطة 

 ،لة تلك اؼبنطقةت بسيطة توحي بأصابقدر ما يتطلب خدما ،فنادؽ فخمة تقدـ خدمات إيواء وإطعاـ متميزة
 ندماج مع تقاليد وعادات أىاليها، ووبقق البعد التّعليمي الذي هتدؼ إليو الّسياحة البيئية.ليعيش الّسائح ذبػربة اال

من خالؿ التطّرؽ إىل  يق اعبزائرؽبذا سنحاوؿ يف ىذا الفصل معرفة إمكانية مسانبة الّسياحة البيئية يف تسو 
 اؼبباحث التالّية:
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 المبحث األّول: الّسياحة البيئيّة في الجزائر
امة من مناطق وأقاليم طبيعية، سياحية ى، خاصة وأهنا سبلك موارد تمعترب الّسياحة البيئّية قطاع واعد يف اعبزائر

ػدد األقاليم اؼبناخية قع األثػرية اؼبختلفة باإلضافة إىل تعواخالؿ اؼب وذلك من ،ثقايفو رث حضاري تارىبي ديٍت إ
ا. ؽبذا سنخصص ىذا اؼببحث للتّعريف مهم ابيئي  اسياحي اا بأف تكوف مقصد، ىذا كلو يسمح ؽبوالتضاريس

الّسياحة البيئّية يف اعبزائر، باإلضافة إىل معرفة اؼبكانة اليت وبظى هبا ىذا الّنمط من الّسياحة ضمن دبختلف مواقع 
اؼبخططات واالسًتاتيجيات الوطنّية، كذلك اإلشارة إىل منتّظمات إدارة وتسويق اؼبقاصد الّسياحّية ومدى 

الّسياحة البيئّية كنمط جديد للّنهوض بالقطاع االىتماـ بإنشائها واألنشطة اؼبختلفة اليت تقـو هبا هبدؼ ترقية 
 احي اعبزائري.يالسّ 

 الّسياحة البيئيّة في الجزائر المطلب األّول: مقّومات
جذب واستقطاب الّسياح  زائر عدد مهم جّدا من مواقع الّسياحة البيئية واليت تعّد دبثابة مقّوماتعبتضم ا

أىم ىذه اؼبقّومات نذكر اغبظائر الوطنّية اليت تشّكل ثروة بيئّية معتربة الّسياحة، ومن بُت من اؼبهتميم هبذا الّنمط 
يف ؾباؿ الّسياحة يف اعبزائر، خاّصة وأهّنا مصنّفة وربًتـ اؼبعايَت اؼبعموؿ هبا دوليّا تّؤىل اعبزائر ألف تسّوؽ كمقصد 

على أىم مقّومات الّسياحة سياحي بيئي يف ؿبيط البحر األبيض اؼبتوّسط. ؽبذا خصصنا ىذا اؼبطلب للّتعرؼ 
  1البيئية يف اعبزائر وتعداد ـبتلف احملميّات واغبظائر الوطنّية فيمايلي:

 أّوال، الحظائر والمحميّات الطبيعيّة
طنية واليت تشكل أنظمة بيئية هبدر االىتماـ هبا  واغبفاظ تزخر اعبزائر عرب ـبتلف ربوعها بعدد ىاـ من اغبظائر الو 

 فيمايلي:نذكرىا عليها 
 الحظيرة الوطنيّة لثنيّة الحدّ  .1

يف والية تيسمسيلت وىي   1563دبساحة تقّدر بػ  1923أوت  03، أنشئت يف أّوؿ حظَتة وطنّية باعبزائر
عبارة عن غابة هبا تنوع بيئي طبيعي كبَت، تتميز بأشجار األرز األطلسي، أؽبمت ىذ الغابة العديد من 
اؼبستكشفُت واؼبؤّرخُت، كما نالت إعجاب اعبنود يف الفًتة االستعمارية، فقد مت فيها بناء اغبصن العسكري يف 

فبٌت فيها قصرا صغَتا كاف يًتدد عليو ىو  Jordanؼبندوب اؼبايل ، ويف نفس الفًتة استقطبت ا1847أفريل 
سنة. وبعد االستقالؿ قّررت اغبكومة اعبزائريّة ضباية ىذه الثروة الغابية األرزية وربويلها  36وعائلتو كل صيف ؼبّدة 

ىكتار.  3424دبساحة قّدرت بػ  459 – 83عن طريق اؼبرسـو رقم  1983جويلية  23إىل حظَتة وطنّية يف 

                                                                 
1
 Atlas des Parcs Nationaux en Algérie, publié par Parc National de Théniet El Had avec l’autorisation de la 

direction générale des forêts, impression Ed-diwan, Mars 2006, pp 8 – 88. 
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اكتشف هبا موقع أثري يعود للفًتة البابلية، يف اؼبكا اؼبسمى بوخَتاف، ىذا االكتشاؼ يوحي بأصالة وِغٌت اغبظَتة 
 الوطنية باآلثار وتدعو إىل اؼبزيد من البحث.

  الحظيرة الوطنيّة لجرجرة .2
 اعبنويب اؼبنحدر من وجزء وزو تيزي لوالية الشمايل اؼبنحدر يف تقع جرجرة جباؿ يف تتواجد طبيعية ؿبمية ىي

 1925 سبتمرب 18الفًتة االستعمارية دبرسـو حكومي يف  يف جرجرة الوطنية اغبظَتة تأسست البويرة، لوالية
 شتاءا خاصة ئرزااعب يف السياحية اؼبناطق أجل من ألهنا االندثار من غبمايتهاىكتار  16550دبساحة قّدرت بػ 

 والودياف كثيفة غابية مساحات تواجد وكذلك ماي غاية اىل سبتمرب من بالثلوج مليئة القمم وتكوف تثلج ألهنا
 وتعد، 1983جويلية  23لػ  460  / 83ج مّت تأسيسها بصفة رظبّية بعد االستقالؿ دبرسـو تنفيذي  ،حَتاتوالب

 155 و ؿبمي 33منها  نبان نوع 1122 على وتتوفر طلسياأل رزاأل أشجار أقدـ وربتوي بالطيور اؼبناطق أغلى
 ؿبمي. 10منها  حيواين نوع
 الحظيرة الوطنيّة للقالة .3

دبرسـو  1983سنة يسها مت تأستقع حاليا ضمن إقليم والية الطارؼ وتعد أكرب حظَتة وطنّية يف مشاؿ اعبزائر، 
ة الطبيعّية، واليت تقّدر مساحتها بػ  رئاسي هبدؼ ضباية واحملافظة على الثروات الطبيعّية اليت يتمّتع هبا إقليم احملمّي

ة التسيَت هبا.  000 80 ىكتار حبيث تضم مواقع سكنية وسبارس فيها ـبتلف النشاطات؛ األمر الذي يصعب عملّي
للطيور اؼبائية  كموئلأنبّية دولّية ضمن قائمة اتفاؽ رامسار   ذواموقعُت  وقبل تأسيس اغبظَتة الوطنّية مت إدراج

ىكتار(. وبعدىا سنة  2200ىكتار( وحبَتة أوبَتة ) 2600، ونبا حبَتة طونقة )1982اؼبهاجرة وذلك سنة 
واحمليط مت إدراج اجملمية ضمن قائمة اليونسكو حملميات احمليط اغبيوي وذلك يف إطار برنامج " االنساف  1990

مت إدراج موقعي آخرين ضمن قائمة رامسار ونبا  2002"، ويف سنة Homme et biosphère اغبيوي" "
مت إدراج حبَتة اؼباّلح  2004، ج سنة les aulnaies de Ain Khiarو  "Lac noirالبحَتة السوداء "

ر األبيض اؼبتوّسط ؼبا ؽبا من فبيزات كثَتة والبحَتة الزرقاء. تعد ىذه اغبظَتة الوطنّية من أىم اؼبناطق احملمية يف حب
 27نوع ؿبمي منها  840 نوع نبان منها  964فهي ذات طبيعة استثنائية )الغابات واؼبياه كثباف حبَتات(. تضم 

 110ؿبمي، كما تضم  موقع  69نوع من الطيور منها  195نوع من الثدييات، و  29نادرة ونادرة جّدا و  %
  ة الشاىدة على ذلك. تارىبي وبعض اآلثار 

 الحظيرة الوطنيّة للّشريعة .4
وقيامو  Gabriel Gellyيف ىذه اغبظَتة منذ ؿباولة العالج اليت استفاد منها  تعود الّنشاطات اليت مورست

"، كما ساىم اؽبواء النّقي ورياضة التزجل على الثلج وبعض الرّياضات Hotel des cèdresبإنشاء فندؽ األرز "
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اعببلية اؼبختلفة يف شهرة مدينة الشريعة، خاصة بعد إنشاء نادي الّتزجّل على الثلج يف العشرينات وبناء بعض الفلل 
والشاليهات يف الثالثينيات، ج شهدت شيئا فشيئا مبوا يف البٌت الّتحتّية إذ شهدت إقباز بيت الشباب سنة 

1940. 
من قبل صبعّية التاريا الطبيعي لشماؿ افريقيا، ومّت إنشاؤىا  1912كما تعود فكرة إنشاء ىذه اغبظَتة إىل سنة 

ىكتار وىي تضم غابات سيدي الكبَت  1351دبساحة تقدر بػ  1925سبتمرب  3دبوجب مرسـو حكومي يف 
وطنّية وغيلي اليت تنتمي إىل بلديّة البليدة وغابات تَتغا اليت تنتمي إىل بلديّة الربواقّية، وبعد ذلك اعتربت اغبظَتة ال

. وسبتد 1983مارس  23يف  461 / 83للشريعة كمؤسسة عمومّية ذات طابع إداري مت إنشاؤىا باؼبرسوـ رقم 
على ربوع ثالث واليات ىي البليدة، اؼبدية وعُت الدفلى وتتوزع اؼبساحة الكلية للحظَتة على صبلة ىذه الواليات 

  65ىكتار. تضّم  26587على الًتتيب، دبساحة إصبالية تقّدر بػ  % 0,30و  % 32,6، % 67,1دبا نسبتو 
نوع من  93ؿبمية، و 10من الثدييات منها  17نوع حيواين؛ منها  110جزائرية اؼبوطن، و 10نوع نبان منها 

 ؿبمّية.  25الطيور منها 
 الحظيرة الوطنيّة لبلزمة .5
، وذلك لغناىا بأشجار األرز 1984نوفمرب  3لػ  326 / 84دبرسـو رئاسي رقم اغبظَتة الوطنية لبلزمة  إنشاء متّ 

األطلسي يف منطقة ذات تأثَت صحراوي ومتوسطي كبَت، ولوجود إرث تارىبي وأثري ذو قيمة كبَتة باإلضافة إىل 
وجود فسيفساء من اؼبناطق الرطبة مشاؿ شرؽ اغبظَتة. وىي تشكّل بداية جباؿ األوراس وتًتبّع على مساحة تقّدر 

 ؿبمّية. هبا مواقع أثرية مهّمة جّدا. 59نوع حيواين منها  309نوع نبان و 447ىكتار، هبا  26250بػ 
اغبظَتة الوطنّية  ربت تسمية 1923أوت  28باؼبرسـو اغبكزمي لػ  مّت إنشاؤىا ألّوؿ: الحظيرة الوطنيّة لتازة .6

ىكتار(  70 وش )ىكتار(، قرّ  130الواد ) تتوزّع على غابات دار، ىكتار 230دبساحة تقّدر بػ وتازة  لدار الواد
جيجلي )التسمية القديبة لوالية جيجل(، حدود  ، اليت تنتمي إىل بلدن الواد مرسىىكتار(  30وأراضي ملكس )

دبساحة تقّدر  1984نوفمرب  03لػ  328 / 84إعادة تعينها باؼبرسـو الرئاسي رقم والية جباية، وبعد االستقالؿ متّ 
ىكتار واليت تغطي منطقيت دار الواد وتازة، تنفتح اغبظَتة الوطنية لتازة على حوض البحر األبيض  3807بػ 

كلم، وتتواجد كلّية يف والية جيجل حبيث تتمركز يف دائرن العوانة وزيامة منصورية    9اؼبتوّسط على مسافة تقّدر بػ 
من اؼبساحة الكلّية للحظَتة  % 50تغّطي حوايل فتتوزع على ثالث بلديات ىي: العوانة، سلمى بن زياجة واليت 

كلم من الطريق   8,5، وتضّم يمنةيث تعد اعبهة الّشمالية ىي اؼبهوزيامة منصوريّة، تقع أساسا يف غابات قرّوش حب
نوع  135خاص باؼبنطقة، و 26نوع نبان منها  435ذات الًتدد العايل وبشكل يومي. هبا  43الوطٍت رقم 
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ؿبمّية. من بُت أىم اؼبواقع اليت تضّمها  11من الثدييات منها  15ؿبمّية، و  45الطيور منها من  131حيواين: 
      صورية، سد إيراقن، اؼبنار الكبَت.من الكهزؼ العجيبة، شبو جزيرة زيامة اغبظَتة نذكر:

 الحظيرة الوطنية لقورايا .7
يا ة 1924أوت  7يف الفًتة االستعارّية دبرسـو حكومي لػ  مّت تأسيس اغبظَتة الوطنية عببل قورا ، ودبساحة كلّي

، 1984نوفمرب  3لػ  327 / 83 ىكتار، ويف مرحلة االستقالؿ مت اعتمادىا كمحمية باؼبرسوـ رقم  530تقّدر بػ 
من قبل وايل والية جباية،  تًتّبع على  2001 / 407أدؾبت كحظَتة وطنّية عن طريق اؼبرسوـ  2001ويف سنة 

ىكتار، وقد مت إدراج اجملمية ضمن قائمة اليونسكو حملميات احمليط اغبيوي وذلك يف إطار  2080مساحة تقّدر بػ 
نوع نبان منها ما ىو نادر  460"، وىي تضّم Homme et biosphère برنامج " االنساف واحمليط اغبيوي" "

ّدا بالبحَتات والنباتات اليت تعيش فيها، باإلضافة إىل عدد كبَت ومتنوّع من الثدييات، وخاص باؼبنطقة، وغنية ج
 اغبشرات، الثديات البحرية واألظباؾ.هبا مواقع أثرية وتارىبّية مهّمة جّدا.

 الحظيرة الوطنيّة لتلمسان .8
سبتد يف اعبهة الشمالية من جباؿ تلمساف، حبيث تغطي غابات حفَت، زارفات، تلمساف،  1993مت تأسيسها سنة 

نوع  850ىكتار، تضم  8225,04افري من جهة ومن جهة اخرى جباؿ عُت فزّة. تًتّبع على مساحة تقدر بػ 
 49نوع حيواين منها  179نادر جّدا، باإلضافة إىل  27نادر و 38خاص باؼبنطقة،   31 ؿبمي،  22نبان منها 

ؿبمي. هبا مواقع طبيعّية رائعة مثل كهوؼ بٍت عاد ومواقع أثرية وتارىبّية مهّمة جّدا كاؼبنصورة وسيدي بومدين، 
 أغادير وسيدي بوشاؽ الطاير.

 الحظيرة الوطنيّة للطاسيلي ناجير .9
سيما الرسومات الا اغبظَتة ونظرا للثروات الطبيعية اليت تزخر هب ليزيإية التقع بو  1972مّت تأسيسها سنة 

ة اليت تعود إىل ما قبل الّتاريا أىلتها ليتم إدراجها ضمن قائمة الًتاث العاؼبي لليونسكو، كما مّت  والنقوش الصخرّي
تصنيفها كأّوؿ ؿبمّية صحراوية للمحيط اغبيوي ضمن برنامج االنساف واحمليط اغبيوي. تًتبع اغبظَتة على مساحة 

ىكتار، تضم أنواع نباتية ىامة خاصة بالصحراء اإلفريقية، كما تتمّيز اغبظَتة بأنواع حيوانية  80000تقّدر بػ 
أصلية وغَت معروفة، وبالتايل فإّف ىذه اغبظَتة ربظى بثروات متنّوعة جّدا وتعترب بأهّنا أكرب متحف ؼبا قبل التّايا يف 

 عمل فٍت صخري من نقوش ورسومات. 15000العامل بأزيد من 
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 الحظيرة الوطنيّة لألىقار .10
  عن طريق اؼبرسـو رقم  OPNAمّت تأسيس ىذه اغبظَتة الوطنّية ربت إسم " ديواف اغبظَتة الوطنية لألىقار" 

ويًتبع على مساحة  1988، مت اقًتاحو ضمن قائمة الًتاث العاؼبي لليونسكو سنة 1987نوفمرب  3لػ  231 / 87
ينتمي إداريا بوالية سبنراست يف أقصى اعبنوب اعبزائري، ويبلك مكتب للمراقبة واغبماية  ²كم  450000تقّدر بػ 

يف تيياوين بوالية أدرار ، هبا أنواع نباتية ذات أصل صحراوي، مداري ومن البحر األبيض اؼبتوسط، أما الفونة اليت 
 نوع من الطيور.  91تتمتع هبا اغبظَتة فهي صحراوية وتضم 

ة ثروة طبيعّية ىامة فهي تضم خزاف للمواقع ما قبل تارىبية، االثرية والتّارخّية موجودة منذ سبّثل اغبظَت 
 إىل مليوف سنة تشهد على اغبظارات البشرية. 600000

 الحظيرة الوطنية لتاغيت  .11

ىكتار تضم العديد من اؼبناظر واؼبواقع  8832تقع ىذه اغبظَتة بوالية بشار وتًتّبع على مساحة تقّدر بػ 
 الصحراوية كالرؽ، العرؽ، اغبمادة، اعببل وبساتُت النخيل. وتضم أنولع حيوانية متعّددة وىامة.  

 الحظيرة الوطنية لجبل عيسى  .12

ىكتار، ويعد جبل عيسى جزء من جباؿ  24400وتًتبّع على مساحة تقّدر بػ  تقع ىذه اغبظَتة بوالية النعامة
القصور أقصى غرب األطلس الصحراوي، تضم اغبظَتة ؾبموعة متعّددة من األنواع النباتّية اػباصة باؼبنطقة 

زة و نوع من الطيور احملّية. وكل ما يف ىذه اغبظَتة  25واؼبهّددة باالنقراض، بالغضافة إىل أنواع حيوانية فبّي
مايتها فهي باإلضافة إىل ما سبق ربتوي على عدد كبَت من النقوش الصخرية واليت يستوجب ضرورة القياـ حب

 تعترب بأهّنا من اؼبكتشافت األوىل يف العامل واؼبهّددة بالتلف.
 والمناطق الّرطبة ثانيا، المحميات الطّبيعيّة

عّية ويبكن ذكر بعض ىذه احملميات ثلة يف احملمّيات الطبيمىنالك مواقع جّد مهّمة يف ؾباؿ الّسياحة البيئّية واؼبت
 الطبيعّية فيمايلي:

 ىكتار؛ 13482ؿبمية مرغب باؼبسيلة دبساحة تقّدر بػ 
 ىكتار؛ 2367ؿبمية بابور بسطيف دبساحة تقّدر بػ 
 ىكتار؛ 2000ؿبمّية بٍت صاحل بقاؼبة دبساحة تقّد بػ 
 ىكتار؛ 2684احملمّية البحريّة عبزر حبيباس بوىراف دبساحة تقّدر بػ 
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 ىكتار. 19750ؿبمية مقتة دبعسكر دبساحة تقّدر بػ 
ىل ىذه احملميات ىنالك عدد ىائل من اؼبناطق الرّطبة )اؼبصنفة وغَت اؼبصنّفة( اليت تكّوف أنظمة بيئية باإلضافة إ

وّلدة العمل اؼب واليت تمعّد من بُت أىم اؼبوارد قيمة من حيث التنوع البيولوجي وتسمح بتوليد العديد من فرصفبتازة، 
 و لالكتشاؼ ماكنأ العالية جودهتا بسبب اؼبناطق ىذه تعد كما،  اؼبائية حياءاأل وتربيةلألنشطة على غرار الزراعة 

تعترب  بالتايل فهيو ، القوارب ركوب و الصيد مثل الًتفيهية شطةاأل من للكثَت مناسبة يضاأ و الًتفيو و االسًتخاء
 مناطق جذب للسياحة البيئية نذكر بعضها فيمايلي:

 (: المناطق الّرطبة في الجزائر29الجدول رقم )

 المنطقة الّرطبة وسنة تصنيفها المنطقة الجغرافية
(، كثباف بومرداس )اعبزائرالعاصمة؛ غَت مصّنفة(، كثباف 2003 )اعبزائر العاصمة؛   الرغاية حبَتة الشمال

 (، 2003مازافراف )اعبزائر العاصمة؛ 
(، شط اغبضنة )اؼبسيلة؛ 2003(، زاىرز شرقي )اعبلفة؛ 2003زاىرز غريب )اعبلفة؛  الجنوب

(، شط مرواف )الوادي؛ 2003(، شط ملغيغ )الوادي؛ 2001(، واد إىرير )إليزي؛ 2001
(، واحات تيوت ومغرار 2003(، عُت ورقة )النعامة؛ 2001(، واد اػبروؼ )بسكرة؛ 2001

(، شط أـ الرانب )ورقلة(، قلتة ايزاؾ 2004(، حبَتة عُت بن خليل )النعامة؛ 2003)النعامة؛ 
 اعراسن )سبنراست(

(، شط الفرين 2004(، شط البيضاء وضباـ السخنة )سطيف؛ 2004سبخة بازر )سطيف؛  الشرق
(، القرعات والطرؼ )أـ البواقي؛ 2004)سطيف؛ غَت مصّنف(، سبخة اغباميات )سطيف؛ 

(، حبَتة 2001(، مركب قرباز صنهاجة )سكيكدة؛ 2004(، قرعة قليف )أـ البواقي، 2004
(، حبَتة طونقة وأوبَتة )الطارؼ؛ 2003(، البحَتة السوداء )الطارؼ؛ 2003فتزارة )عنابة؛ 

 (  2003(، أحواض عُت خيار )الطارؼ؛ 2004َتة اؼبالح )الطارؼ؛ (، حب1982
(، 2004(، سبخات أرزيو )وىراف؛ 2004(، حبَتة تيالمُت )وىراف؛ 2001سبخة وىراف ) الغرب

 (، ضاية الفرد )تلمساف( 2001شط الرقي )سعيدة؛ 
 يف اعبزائر اؼبتوّفر على الّرابط التايل:أطلس اغبظائر الوطنية  من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات المصدر:

http://www.asal.dz/files/atlas/Atlas.pdf  ،7 ص 
 ثالثا، المواقع الثقافية والتاريخيّة التي تعّد مواقع للسياحة البيئية

تزخر اعبزائر بعدة معامل تارىبية وثقافية جديرة  بأف تلقى االىتماـ والعناية الكافيُت من طرؼ الدولة وكذا 
السياح، فعلى مػر العصور توالت على اعبزائر حضارات ـبتلفة: اغبضارة الفينيقية اليت سبركػزت يف اؼبدف الساحلية، 

لوندالية والبيزنطية، ويف األخَت اغبضارة اإلسالمية. كما تزخر اغبضارة القرطاجية، اغبضارة الرومانية، اغبضارة ا

http://www.asal.dz/files/atlas/Atlas.pdf
http://www.asal.dz/files/atlas/Atlas.pdf
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اعبزائر دبعامل وآثار رائعة سبتاز بنقوشها ورسوماهتا اعبدارية يف األىقار والطاسيلي، واآلثار الرومانية يف تيبازة، مدينة 
 ر التارىبية األصيلة ؽبذا البلد.صبيلة بسطيف وغَتىا من اؼبوارد التارىبية اليت ترسم التعدد الثقايف للجزائر واعبذو 

وبذلك فإف اعبزائر موطن اؼبعامل التارىبية والثقافية اليت صنف بعضها تراثا عاؼبيا الحتوائو على تغَتات حضارية      
 متنوعة وراقية، يتم عرضها يف اعبدوؿ التايل:

 المواقع المصنفة ضمن التراث العالمي في الجزائر :(12)الجدول رقم      
 تاريخ إدراجو نوع التراث مواقع التراثيةال

 قصبة اعبزائر -
 تيبازة -
 تيمقاد -
 حظَتة الطاسيلي -
 وادي ميزاب -
 صبيلة -
 قلعة بٍت ضباد -

 ثقايف عمراين
 ثقايف  أثري  طبيعي

 ثقايف
 ـبتلط
 ثقايف
 ثقايف
 ثقايف

1992 

1982 

1982 

1982 

1980 

1982 

1980 
 بيانات الديواف الوطٍت للسياحةاؼبصدر : مت إعداده باالعتماد على            

 : مكانة الّسياحة البيئيّة ضمن المخططات واالستراتيجيّات الوطنيّةالمطلب الثاني 
، خاصة وأهّنا سبلك أكرب عدد من احملميات واغبظائر فبا سبق نالحظ أّف اعبزائر ربظى دبواقع سياحية بيئية ىامة

تنافسّية مقارنة بأىم الّدوؿ الّسياحية يف اؼبنطقة، تؤىلها أف تكوف مقصدا الوطنية يف مشاؿ إفريقيا ما يعطيها ميزة 
سياحيا بيئيّا بامتياز إذا ما مت االىتماـ هبذا النّوع وإعطائو العناية الالزمة ضمن االسًتاتيجيات واؼبخططات الوطنية 

لب التّعّرؼ على مكانة ومدى الكربى دبا فيها تلك اؼبتخصصة يف اجملاؿ الّسياحي، ؽبذا سنحاوؿ يف ىذا اؼبط
ُّت من خاللو  االىتماـ بقطاع الّسياحة البيئية يف إطار أعماؿ اؼبخطط الّتوجيهي للتهيئة السياحّية والذي سيتبّػ
مدى اىتماـ أىّم عنصر من أصحاب اؼبصلحة وفاعل يف القطاع السياحي واؼبمثل يف وزارة الّسياحة هبذا النمط 

 ئر نظرا للمقّومات اؽبائلة اليت ربظى هبا.اعبدير باالىتماـ يف اعبزا
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 SDAT 2025أّوال، االىتمام بمواقع الّسياحة البيئيّة ضمن المخطط الّتوجيهي للتّهيئة الّسياحيّة 

سنحاوؿ يف ىذا اعبزء التّعّرؼ على األنبّية اليت ربظى هبا الّسياحة البيئية يف إطار اؼبخطط الّتوجيهي للتهيئة 
والذي يبثل أحد أىم مبادرات الّدولة لوضع احملاور الكربى اليت ستنتهجها لتطوير  ،SDAT 2025الّسياحّية 

ة  القطاع الّسياحي، وبالتايل ؿباولة استنتاج مدى اىتماـ الدولة بالسياحة البيئية ضمن اسًتاتيجياهتا السياحّي
 .الكربى

 تعريف: .1
ة  SDAT 2025المخطط الوطني للّتهيئة الّسياحيّة  يبّثل اإلطار االسًتاتيجي اؼبرجعي للّسياسة الّسياحّي

(، اؼبدى اؼبتوّسط   2009للجزائر، والّذي تبُّت فيو الّدولة رؤيتها لتطوير الّسياحة الوطنية على اؼبدى القصَت )
الذي و  2025 ن أحد مكّونات اؼبخّطط الوطٍت لتهيئة اإلقليموىو عبارة ع .( 2025( واؼبدى البعيد )  2015)

ربقيق التّوازف الثالثي واؼبتمّثل يف العدالة اإلجتماعّية، إىل  كيف تسعى الّدولة يف إطار التّنمية اؼبستدامة يبُّت 
   1سنة. 20واإلستدامة اإليكولوجّية على اؼبستوى الوطٍت لغاية  l’éfficacitéالفعالية االقتصاديّة 

لتحقيقها من وراء ىذا اؼبخطط يبكن إهبازىا ىنالك ؾبموعة من األىداؼ تسعى الّدولة  أىداف المخّطط: .2
 2:وذلك اعتمادا على ما جاء بو اؼبخطط الّتجيهي للتّهيئة الّسياحّية يف كتابو األّوؿ فيمايلي

تثمُت اؼبؤىالت الطبيعية، الثقافية والتّارىبية للبلد وجعلها يف  أداة تسعى من خالؽبا الّدولة ترصبة رغبتها يف .أ 
  يف اؼبنطقة األورومتوّسطّية، مقصد سياحي بامتياززائر هبدؼ جعلها خدمة الّسياحة يف اعب

 إعطاء التّوّجهات االسًتاتيجية للتهيئة الّسياحية يف إطار التنمية اؼبستدامة؛ .ب 
مقصد الجزائر كمقصد مرافقة وتأطَت الّسياحة الوطنّية ووضعها يف اغبلقة التجاريّة الّدولّية من خالؿ إظهار  .ج 

 يف الفضاء الّدويل؛ سياحي مرجعي

واليت تأن ذبسيدا ؼبقاربة منّظمة ومستدامة ، une destination nationale labéliséeبناء مقصد وطٍت معنوف  .د 
ف بديال ىاما لقطاع يقوـ على موارد غَت متجّددة واؼبتمّثل يف و ىتماـ باالقتصاد الّسياحي والذي قد يكالهتدؼ ل
 روقات؛قطاع احمل

 
                                                                 
1
 Shéma Directeur d’Aménagement Tourstique SDAT 2025, l ivre 1 «   le diagnostique : audit du tourisme 

algérien, document publié par Le ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du 

Tourisme, Janvier 2008, p 5. 
2
 Ibid, pp 5-6. 
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 الوصول إليها والتي تُعنى بمجال الّسياحة البيئيةيسعى المخطط  الّتحّديات التي .3
دبا أّف اؼبخطط الّتوجيهي للتّهيئة الّسياحّية ىو جزء من اؼبخطط الوطٍت لتهيئة اإلقليم والذي يسعى بدوره إىل 

 وضع طبس توّجهات اسًتاتيجية كربى ىي: 
 ضماف إقليم مستداـ؛

 اإلقليمي؛خلق ديناميكيات إعادة التّوازف 
 ضماف جاذبّية وتنافسّية األقاليم؛

 ترسيا العدالة اإلقليمّية؛
 ضماف حوكمة جّيدة لإلقليم.

يتم تنفيذ ىذه الّتوجهات وفقا لربامج عمل إقليمية، ونالحظ أّف ىذه الّتوّجهات زبدـ ضمنيا ؾباؿ الّسياحة البيئّية 
 حبيث تعمل على:خاصة بالنسبة للتّوجو األّوؿ ) ضماف استدامة اإلقليم( 

 استدامة مورد اؼباء 
 ضباية األراضي ومكافحة الّتصّحر؛ 
 االىتماـ وتثمُت األنظمة البيئّية؛ 
 ؛الكربىالتّقليل قدر االمكاف من التّهديدات  
 الثقايف. باؼبوروثاالىتماـ  

احة اغبديثة واؼبستدامة عليها كما متّ التّنويو أنّو إذا ما أرادت اعبزائر أف تدخل ضمن اجملموعة الّدولية يف ؾباؿ الّسي
 أف تكوف لديها مصداقّية وتوّجو كبو الّسياحة اؼبستدامة والّسياحة البيئية. وىذا من خالؿ:

اعتماد مقاربة اعبودة فيما ىبص اؼبواقع ذات األولّوية واليت سيتم اختيارىا كنماذج النفتاح اعبزائر على الّسياحة  
 ؛الّدولّية

 اـ الوعود اؼبربؾبة ضمن عقود تنفيذ اؼبشاريع يف ىذا اجملاؿ؛إعطاء عناية خاّصة واحًت  
 إشراؾ اجملتمع احملّلي يف الّنشاط الّسياحي. 

 للمخطط التّوجيهي للتهيئة الّسياحّية طبسة أىداؼ أساسّية يسعى لتحقيقها وىي موّضحة يف الّشكل اؼبوايل: 
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 2025ة الخمسة للمخطط الّتوجيهي للتّهيئة الّسياحيّة يالرئيس (: األىداف24الّشكل رقم )

 
Source: Shéma Directeur d’Aménagement Tourstique SDAT 2025, livre 1 «  le diagnostique : audit 

du tourisme algérien », op cit, p 25. 

من الّشكل الّسابق تتضح لنا الرّؤية اليت يسعى اؼبخطط لتحقيقها واليت ربمل بُت طياهتا االىتماـ باعبانب 
البيئي اؼبستداـ والذي من خاللو ستمث ّمن صورة اعبزائر ؿبلّيا ودوليا، ىنا نلمس االىتماـ دبجاالت الّسياحة 

ا، خاصة مع إعطاء األولّوية غبماية األنظمة البيئية، وبالتايل فإّف اؼبستدامة واليت تمعّد الّسياحة البيئّية جزءا ىاما فيه
االسًتاتيجية العاّمة للّسياحة يف اعبزائر ستعمل على ؿباولة تسويق اعبزائر عن طريق الّسياحة اؼبستدامة دبا فيها 

 الّسياحة البيئّية. 
 الوطنية مام بمواقع الّسياحة البيئية ضمن التشريعات والقوانينتثانيا، االى

سّنت اعبزائر قوانُت تنظم هبا القطاع السياحي وهتدؼ هبا إىل الًتقية واإلعالـ السياحي، فعلى سبيل اؼبثاؿ 
اؼبنشور يف اعبريدة  " واؼبواقع السياحية نذكر أحد اؼبواد القانونية من القسم األوؿ، حوؿ "ضباية مناطق التوسع

 الرظبية.
وهبذه الصفة زبضع إىل إجراءات  واؼبواقع السياحية كمناطق سياحية ؿبمية: تصنف مناطق التوسع 12 المادة
 1اػباصة التالية: اغبماية

 التوسع واؼبواقع السياحية من كل أشكاؿ تلوث البيئة وتدىور اؼبوارد الطبيعية والثقافية. اغبفاظ على مناطق -
                                                                 

  للسياحة، مؤىلة إلقامة أو : كل منطقة أو امتداد من اإلقليم يتميز بصفات أو خبصوصيات طبيعية وثقافية وبشرية وابداعية مناسبة مناطق التوسع
 تنمية منشأة سياحية    ويبكن استغالؽبا يف تنمية مبط أو أكثر من السياحة ذات مردودية.

 : جزء من منطقة التوسع أو موقع سياحي غَت قابل للبناء ويستدعي ضباية خاصة قصد احملافظة على مؤىالتو الطبيعية أو األثرية أو منطقة محمية  
 الثقافية، 

 .16 ، ص2003فيفري 19، 11عبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية، العدد ا  1
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 راؾ اؼبواطنُت يف ضباية الًتاث واؼبناخ السياحي.اش -
 لكل من ىبالف ىذه اؼبواد. نص عقوباتنشاط غَت مالئم  مع النشاط السياحي و  منع فبارسة كل -

نلمس اىتماـ الّدولة يتبُّت بأّف اعبزائر سبلك مقومات سياحّية بيئّية ىاّمة، كما من خالؿ ما سبق 
احة بالسياحة اؼبستدامة دبا فيها ترقية األنظمة البيئّية واغبفاظ عليها ما يساىم يف تنمية قطاع السي

البيئّية، لكن لن تظهر نتائج ىذه االسًتاتيجيات واألىداؼ إال إذا مّت مت تسخَت كافة اعبهود اللزمة 
 .للتهيئة الّسياحّية لتنفيذ وتطبيق ما جاء بو اؼبخطط الوطٍت
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 الجزائر مقصد تسويق  واقعالمبحث الثاني: 
بعدما تعرّفنا يف اؼببحث الّسابق على أىم مقّومات السّياحة البيئية يف اعبزائر، واليت تمعد عبارة عن ثروة بيئية 
ىامة يبكن استغالؽبا بشكل عقالين يف التّعريف بالصورة الّسياحّية للجزائر، وإبرازىا للّسياح احمللّيُت واألجانب 

اؿ افريقيا وحىت يف اؼبنطقة العربية ككل، إف مل نقل اؼبنطقة على أهّنا مقصد سياحي بيئي مهم يف منطقة مش
األورومتوسطّية، ولكن ىل يتم فعال التسويق للجزائر عن طريق ىذه اؼبكتسبات اؽبائلة اليت تتمّيز هبا خالفا عن 

ؿ ىذا ، وىذا ما سنحاوؿ التّعّرؼ عليو من خالالّسياحة كاعبارتُت تونس واؼبغربنظَتاىتها الرائدة يف ؾباؿ 
اؼببحث، حبيث سنعرض أىم اؼبمارسات يف ؾباؿ تسويق مقصد اعبزائر، وىل يتم الًّتكيز على الّسياحة البيئّية  

 كخيار اسًتاتيجي للًّتويج للّسياحة اعبزائريّة.
 استراتيجات تسويق مقصد الجزائر  المطلب األّول:

هتدؼ إىل تسويق مقصد اعبزائر؛ هبدؼ ربسُت لقد قامت الّدولة اعبزائريّة بوضع اسًتاتيجية وطنية كربى 
الصورة الّسياحّية للبلد، بالنظر إىل الوضعّية اليت عرفها القطاع الّسياحي منذ فًتة، خاصة فيما يتعّلق باألمن 
والصورة الضبابية اليت يبلكها الّسياح عن اعبزائر سواء كانوا سّياح ؿبلّيُت أـ أجانب، فكما تناولنا سابقا فإّف 

ورة السلبّية يف حالة تعّرض الّدوؿ لألزمات حىت وإف كانت عبارة عن إشاعات فهي تنتشر بسرعة وتدـو لفًتة الص
طويلة، إذف فإّف ىدؼ ىذه االسًتاتيجيات ىو ربسُت صورة اعبزائر وتسويقها على أهّنا مقصد سياحي يبكن أف 

 يوفّر للسائح الراحة واألماف.
 الّسياحي في الجزائر الحركيات الخمس للتفعيل أّوال، 
ومستداـ للسياحة، هتدؼ إىل عودة اعبزائر إىل الساحة سريع الواعد إلنعاش كل ىذه اغبركيات الطريق شت

ة الكبَتة على اعبزائر أف تمعد سياسة  السياحّية الّدولية وتثمُت موقعها االسًتاتيجي. فعلى غرار الّدوؿ الّسياحّي
د سياحي تنافسي على اؼبستوى الّدويل، قادر على إشباع رغبات الّسياح لتطوير الّسياحة تسعى إىل بناء مقص

 احملليُت من حيث الًّتفيو والعطل ومنِتج من الناحية االقتصاديّة واالجتماعّية. ما يستوجب توّفر عرض سياحي
ر، وسبوقع سياحي يبّيز اعبزائر عن منافسيها. ؽبذا أمِعّدت ىذه اغبركيم ات اػبمس ) اؼبوّضحة تنوّع ذو جودة وممبت ك 

 1يف الشكل اؼبوايل( لتشمل مايلي:
 

                                                                 
1

 Schéma Directeur d’Aménagement Touristique SDAT 2025, livre 2 : « Le plan stratégique : les cinq 

dynamiques et les programmes d’action touristique prioritaires, document publié par Le ministère de 

l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du Tourisme, Janvier 2008, p 24. 



 

   
 

136 
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 (: حركيات تسويق مقصد الجزائر25رقم ) الشكل

 
Source: Schéma Directeur d’Aménagement Touristique SDAT 2025, livre 2 : « Le plan 

stratégique : les cinq dynamiques et les programmes d’action touristique prioritaires, op cit, p 25. 

لزيادة اعباذبية والتنافسية؛ فاعبزائر تعاين من بعض الذىنيات السلبية فيما ىبص صورهتا  تثمين مقصد الجزائر .1
 الّسياحية، ؽبذا وجب العمل على اختيار نقاط القوة التالية بغية تثمُت صورهتا:

 اؼبناخ اؼبعتدؿ واللطيف؛ 
 أصالة اؼبواقع احملمّية؛ 
 اؼبساحة الشاسعة والقدرة على توفَت سياحة اؼبغامرات خاصة يف اعبنوب الكبَت؛ 
 سهولة الوصوؿ إليها؛ 
 .التنّوع الثقايف 
من خالؿ عقلنة االستثمار؛ حبيث يمعد القطب  (POT) تطوير األقطاب والقرى الّسياحيّة ذات االمتياز .2

يادة جاذبية وتنافسّية األقاليم، فأقطاب االمتياز ىي مفهوـ قوي يف ؾباؿ اقتصاد األقاليم وأداة جّد متطّورة لز 
فضاءات تقّدـ مؤىالت سياحّية ذات جودة، وعبارة عن ؾبموعة من القرى الّسياحّية لالمتياز، مزّودة بتجهيزات 

. وؽبذه األقطاب ماإلقامة، الًّتفيو والنشاطات الّسياحّية اليت تعمل بشكل متناسق مع مشروع تنمية اإلقلي
 ( أىداؼ أساسّية موّضحة يف الّشكل اؼبوايل:5احّية طبسة )الّسي
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 (: أىداف األقطاب الّسياحيّة ذات االمتياز26الشكل رقم)
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Shéma Directeur d’Aménagement Tourstique SDAT 2025, livre 1 «  le diagnostique : audit 

du tourisme algérien », op cit, p 47. 

لتطوير جودة العرض الّسياحي الوطٍت ودمج التكوين والًتبية يف  (PQT )  نشر مخطط الجودة الّسياحيّة .3
 ؾباؿ تكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ؛

 عن طريق وصل الّشبكة الّسياحّية وإقامة شراكة عمومّية خاّصة؛ترقية الّتواصل والتناسق في العمل  .4
ر قّوف وجذب اؼبستثمرين احملليُت  تحديد وتنفيذ مخطط تمويل عملي .5 لدعم الّنشاطات الّسياحّية والػمم

 واألجانب. 
 
 
 

ة  ٌّ تسهٌل جاذبٌة، تنافس

 واستدامة األقالٌم

ضمان امتٌاز صورة 

عالمة المقصد الجدٌد " 

 الجزائر"

السماح بتواصل جٌد بٌن 

مختلف المكّونات السٌاحٌة 

واندماج النشاطات 

االجتماعٌة واالقتصادٌة 

 على كامل االقلٌم 

 تطوٌر األنماط الّسٌاحٌة الّتالٌة:

 السٌاحة الشاطئٌة-

 سٌاحة المدن واألعمال-

السٌاحة الصحراوٌة وسٌاحة -

 التجوال

ة- ٌّ  السٌاحة العالجٌة والصح

ةالسٌاحة الثقافٌة و- ٌّ  الّتعبد

سٌاحة األجزاء المتخصصة -

niche كالسٌاحة البٌئٌة 

ادماج الّسكان 

ٌّون  المحل
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 ثانيا، استراتيجيّة مخطط " مقصد الجزائر "
صورة واضحة ؼبقصد اعبزائر، ولتحسُت وتثمُت ىذه الّصورة اليت ستمّيز اعبزائر عن غَتىا من يتعّلق األمر ببناء 

ة  اؼبقاصد، هبب أف تظهر اعبزائر على أهّنا مقصد أصلي وأصيل هبذب الّسياح هبدؼ خلق شهرة للتجربة الّسياحّي
 1اعبزائريّة، ويتمحور ـبطط مقصد اعبزائر حوؿ ثالثة مكّونات رئيسّية ىي:

 أف ترتكز اسًتاتيجية التسويق على: .1
 دراسة سوؽ العرض والطلب؛

 ربديد األسواؽ اؼبستهدفة ذات األولويّة؛
 الّتسويقّية حسب كل سوؽ؛ربديد األىداؼ 

 سوؽ؛ /ربديد األزواج منتج
 ربديد االسًتاتيجيات التجارية.

 أف يرتكز تنفيذ اؼبخطط العملي على: .2
 التحديد والًتتيب التدرهبي لألجزاء اؼبستهدفة بربنامج االتصاؿ والًتويج؛

 إعداد وسائل االتصاؿ والًتويج الالزمة؛
 اعبزائر.بناء صورة جديدة وزيادة شهرة مقصد 

 وضع جهاز رصد ورقابة سياحّية دائم. .3

بفضل اسًتاتيجية التسويق السياحي، وىذا ما يستلـز  ياحية للجزائروبعبارة أخرى إعادة االعتبار للتنافسية السّ 
 خلق صورة وابتكار ممنت ج سياحي جزائري لو عالمة فبيزة مزّودة بشعار 

 

                                                                 
1 Schéma Directeur d’Aménagement Touristique SDAT 2025, l ivre 2  : « Le plan stratégique : les cinq 

dynamiques et les programmes d’action touristique prioritaires, op cit, p 28. 
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 المطلب الثاني: عالمة مقصد الجزائر

ؿباولة انتهاج إّف اعبزائر وكغَتىا من اؼبقاصد الّسياحّية تسعى فيها منظمات إدارة وتسويق ىذا اؼبقصد إىل 
تعمل على ربسُت صورة اعبزائر وخلق سبوقع قوي ؽبذا اؼبقصد، ومن بُت أىم ىذه  ،طرؽ واسًتاتيجيات تسويقّية

فاصلة يف عملية تسويق اؼبقصد، باعتبارىا الواجهة االسًتاتيجيات قبد أّف عالمة اؼبقصد تشّكل االسًتاتيجية ال
اليت تقّدـ وتعّرؼ اؼبقصد والتجربة اليت يبكن اغبصوؿ عليها عند زيارتو بطريقة موجزة ومعرّبة توحي باػبصائص 

 اؼبمّيزة لذلك اؼبقصد.

اليت يبكن أف وبظى هبا وتعترب العالمة اليت تبنتها الوزارة الوصية لتسويق اعبزائر والًتويج للتجربة الّسياحية 
دبثابة اعتماد وتطبيق ؼبختلف االسًتاتيجيات العاؼبّية الرامية إىل تسويق  ،الّسائح عند زيارتو ؽبذا اؼبقصد اؼبتمّيز

ة، الّديواف الوطٍت وزيادة شهرة اؼبقاصد الّسياحّية. فقد مت عقد اتفاؽ ما بُت وزارة هتيئة اإلقليم، البيئة والّسياح
، إلعداد ومضة إشهارية ترّوج للسياحة يف اعبزائر 2009ؽباتف النّقاؿ "قبمة" يف جويلية اعامل تللّسياحة وم

وتدعو الّسيّاح إىل احملافظة على البيئة، وكاف نتاج ىذا االتفاؽ تطوير عالمة للمقصد "اعبزائر"، ربت شعار : 
سبت االستعانة بالعب كرة القدـ  "، وقّدـ L’Algérie, le voyage du coeur"اعبزائر رحلة من القلب"  " 

يف الّساحة  leader d’opinionباعتباره أحد قادة الرّأي  ،الّدويل الشهَت زين الّدين زيداف ذو األصوؿ اعبزائريّة
. والعالمة اؼبتبناة موّضحة يف العاؼبية والذي قد يكوف لو تأثَت كبَت للعديد من األشخاص على مستوى العامل

 الّشكل اؼبوايل.

 (: عالمة مقصد الجزائر27الّشكل رقم )

 
                       Source : http://ont.dz/ 
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ة، فاللّوف األزرؽ يشَت إىل حوض البحر األبيض اؼبتوسط، األخضر يشَت إىل استعملت األلواف إلوباءات معيّن
 1يعرّب عن اإلرث والقيم االنسانية.، األصفر اآلجري للّداللة على الصحراء الكبَتة واللّوف األضبر تالؿ القبائل

وقد سبثلت الومضة اإلشهارية يف فيديو وبوي ؾبموعة من الّصور يصاحبها تعبَت زين الّدين زيداف عن صباؿ وأصالة 
 بلده األصلي.

 (: لقطات من الومضة اإلشهارية للتسويق للجزائر28الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحثة اعتمادا على فيديو الومضة اإلشهارية على الرابط التايل: المصدر:

https://www.youtube.com/watch?v=UgYBe8KReR8  
                                                                 
1
 Un nouveau spot publicitaire pour le tourisme algérien, article publié sur « Tourisme Magazine », N 20, 

Octobre 2009, disponible sur : http://www.tourismemagazine-dz.com/index.php?page=serch . 

https://www.youtube.com/watch?v=UgYBe8KReR8
https://www.youtube.com/watch?v=UgYBe8KReR8
http://www.tourismemagazine-dz.com/index.php?page=serch
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ياحة كأف السّ و بشكل واضح على السياحة الصحرواوية يف اعبزائر  يزالًتك من خالؿ الومضة االشهارية نالحظ
بل التنوع البيئي واعبغرايف والثقايف للجزائر يؤىلها ألف تكوف مقصدا سياحيا  ،يف اعبزائر تقتصر على الّصحراء فقط

وأف اعبزائر ال تعاين  يوّفر العديد من اؼبنتجات الّسياحّية ذات األنبية البالغة يف التأثَت على السائح وجذبو، خاصة
من مشكل اؼبوظبّية يف تقدًن العروض الّسياحّية، فهي قادرة على توفَت خدماهتا ومنتجاهتا الّسياحّية على مدار 

، فالتنوّع الكبَت للمنتجات الّسياحّية من سياحة شاطئّية يف الصيف، سياحة صحراوية يف فصلي الشتاء الّسنة
يبكن أف تستقطب الّسياح طوؿ فًتات السنة، اغبظائر واحملميات الطبيعّية اليت  والرّبيع، سياحة بيئية يف ـبتلف

تتمّيز هبا اعبزائر كمقصد سياحي يبكن تطويره واالىتماـ بو، والذي سيساىم بدوره يف عملية يعترب نقطة قوة 
 التنمية االقتصادية يف البلد.

 المطلب الثالث: منّظمات إدارة وتسويق مقصد الجزائر
القياـ بالتسويق والًتويج وكذا إعداد زبطيط وإدارة   الوظيفة األساسّية ؼبنظمات إدارة وتسويق اؼبقصد يفتعترب

ُْت للمقصد الّسياحي، وىو ما تقـو بو عّدة منّظمات يف اعبزائر نذكر منها: كم   ؿبم
 ،ONTأّوال، الّديوان الوطني للّسياحة 

واؼبتضّمن  1988أكتوبر  31اؼبؤرّخ يف  214 / 88أنشئ الّديواف الوطٍت للّسياحة دبرسـو تنفيذي رقم  .1
 22اؼبؤرّخ يف  409 – 90يواف الوطٍت للّسياحة وتنظيمو، واؼبعّدؿ واؼبتمم باؼبرسـو التنفيذي رقم إنشاء الدّ 
، ويمعّد 1992أكتوبر  31اؼبؤرّخ يف  402 – 92عّدؿ واؼبتّمم باؼبرسـو التنفيذي رقم ؼب، وا1990ديسمرب 

مؤّسسة عمومّية ذات طابع إداري تتمّتع بالّشخصّية اؼبعنويّة واالستقالؿ اؼبايل، وأداة للوزارة اؼبكلّفة بالّسياحة 
 . 1لتصّور وربقيق ترقية الّسياحة ودراسة الّسوؽ والعالقات العاّمة

 للّديواف الوطٍت للّسياحة مهاـ عديدة نذكرىا بعضها فيمايلي: المهام: .2
 ترقية اؼبنتج السذياحي اعبزائري؛ -
 متابعة ومراقبة وكاالت الّسياحة والسفر؛ -
 توجيو اؼبتعاملُت الّسياحّيُت؛ -
 اقباز الّدراسات العاّمة ؼبناطق التّوسع الّسياحي؛ -
 متابعة االستثمارات الّسياحّية يف اعبزائر؛ -
 االستثمارات العمومّية واػباّصة يف ميداف الّسياحة ويشّجعها بتدابَت خاّصة يف إطار الّتشريع اؼبعموؿ بو؛ توجيو -

                                                                 
 

1
  http://www.matta.gov.dz/images/tourismeleg.pdfالموقع االلكترونً لوزارة الّسٌاحة على الّرابط التالً:  

http://www.matta.gov.dz/images/tourismeleg.pdf
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 القياـ بدراسات تتعّلق بالتسويق والًتويج والعالقات العاّمة؛ -
 اؼبشاركة يف الّتظاىرات احمللّية والّدولية اؼبتعلّقة بالّسياحة. -

 ،ANDT لّسياحةثانيا، الوكالة الوطنيّة لتنمية ا

 اؼبعنوية بالشخصية تتمتع ،1998 فيفري 21 يف اؼبؤرخ 98-70 رقم تنفيذي دبرسـو الوكالة إنشاء مت .1
 العقالين اإلستغالؿ و اغبفاظ التنمية، التسيَت، عن اؼبسؤولة و اؼبتخصصة الرئيسية اآلداة تعد و ماليا، اؼبستقلة
 .اؼبستدامة السياحية للتنمية الوطنية السياسة بتطبيق اؼبكلف األساسي العامل فهي عليو و السياحي للعقار

 1ـ عديدة نذكرىا فيمايلي:اللوكالة مه : الوكالة مهام .2
 ؛السياحي التوسع مواقع و مناطق على اغبفاظ و اغبماية على تسهر -
 ؛السياحي التوسع مواقع و مناطق ترويج و ترقية -
 ؛العمومية اؼبرافق إنشاء و توفَت عل اغبرص -
 ؛السياحي التوسع مواقع و مناطق داخل متواجد عقار كل على ةالشفع حق تطبيق -
 ؛بالعقار اؼبتعلقة و صناعية أو ذبارية ، مالية كانت سواء دبوضوعها اؼبرتبطة العمليات كل تنجز -
 ؛نشاطها دبجاؿ اؼبرتبطة اؼبنظمات و اؼبؤسسات مع التبادالت تطور -
 ؛اؼبفعوؿ الساري للتشريع طبقا ملحقات تنشئ -
 ؛السياحية التنمية إسًتاتيجية إقباز و تصور يف السياحة إدارة مرافقة -
 مواقع و مناطق داخل العمرانية و السياحية التهيئة ـبططات و بالسياحة اؼبتعلقة القوانُت احًتاـ على اغبرص -

 ؛تطويرىا و ضبايتها هبدؼ السياحي التوسع
 ؛السياحية القاعدية للمنشآت وطٍت ملف ربيُت و إنشاء -
 ؛السياحي بالعقار خاص للمعلومات بنك وتطوير  إدارة و إنشاء -
 ؛السياحية التوسع مواقع و مناطق  بكل خاص شروط دفًت وضع -
 ؛السياحي اإلستثمار زبدـ اليت و اؼبعتمدة األراضي هتيئة -
 .هبا تليق اؼبكانة اليت إعطائها و السياحية اعبديدة التوسع مواقع و مناطق ربديد -

 

                                                                 
 

1
  /dz.org/ar-http://www.andtالموقع االلكترونً للوكالة على الرابط التالً:  

http://www.andt-dz.org/ar/
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  الّسياحة البيئيّةو المبحث الثالث: تسويق الجزائر 
ياحة البيئّية يف اعبزائر تطّورا ملحوظا خاصة مع االىتماـ اؼبتزايد دبواقع الّسياحة البيئّية من يعرؼ قطاع السّ 

الذي ؿبميات طبيعّية وحظائر وطنية، وإقرار الّدولة بضرورة اغبفاظ على ىذا اؼبوروث الطبيعي اإليكولوجي اؽبائل 
ة واغبفاظ على ىذه اؼبواقع، فبا نربظى بو اعبزائر، والعمل على تشريع قوانُت تنص وتلـز باتباع نظاـ صاـر لصيا

يعطي الصفة القانونية لتلك اؼبواقع ويثمنها بشكل أو بآخر، ناىيك عن االىتماـ اؼبتزايد للّسياح هبذا النمط من 
تربا من الّسياح سواء احملليّوف أو األجانب، وكما رأينا سابقا يف الّسياحة والذي يستقطب يوما بعد يوـ عددا مع

اعبزء النظري من البحث فإّف ىذا النّوع من الّسياحة هبب أف يراعي جانب القدرة االستيعابية للمواقع البيئية وكذا 
عدد اؼبكّيف واؼبنظم التقليل قدر اإلمكاف من األثر البيئي الذي قد وبدثو النشاط الّسياحي يف تلك اؼبواقع، فال

للّسياح مطلب أساسي لعدـ إحداث إخالؿ بيئي وحىت لعدـ التأثَت على اغبياة االجتماعية اليومّية للّسّكاف 
احمللّيُت لتلك اؼبناطق اليت عادة ما تكوف معزولة، فبالرغم من أنّنا حباجة إىل خلق تدفقات وحركية اققتصاديّة 

 أّف تلك اغبركية لن تأن بالضرورة من خالؿ العدد الكبَت والعشوائي للّسياح، تساعد على انفتاح تلك اؼبناطق، إال
 بل سيتم الًّتكيز على الّسياح األكثر مردوديّة من الناحية االقتصاديّة والسلوكّية. 

من ىذا اؼبنطلق نرّكز يف ىذا اؼببحث على ؿباولة التّعّرؼ على سوؽ الّسياحة البيئية يف اعبزائر، من خالؿ 
، وؿباولة القياـ بتصّور صبلة األسواؽ اليت يبكن SWOTالقياـ بتحليل اسًتاتيجي باالعتماد على مصفوفة 

استهدافها عن طريق الّسياحة البيئّية، خاصة وأّف البحث يرمي إىل ؿباولة تسويق اعبزائر عن طريق الّسياحة البيئّية، 
مط من الّسياحة يف اعبزائر )مبط حديث نسبيا حىت نظرا غبداثة ىذا الن استشرايفوالذي يعترب موضوع حبث 

نظمات الناشطة يف ؾباؿ الّسياحة البيئّية واليت اؼببالنسبة للّدوؿ الرائجة يف ؾباؿ السيّاحة(. ج الّتطرؽ إىل بعض 
 احّية البيئية عرب ـبتلف مناطق الوطن.يتعترب كمنظمات إلدارة وتسويق اؼبقاصد السّ 

 االستراتيجي لسوق الّسياحة البيئية في الجزائر المطلب األّول: التحليل
باالعتماد على ـبتلف  SWOTئة الّسياحة البيئّية يف اعبزائر عن طريق مصفوفة سيتم القياـ بعملية ربليل لبي

وكذلك من خالؿ ما يتم ؼبسو عند التطّرؽ إىل موضوع  ،اؼبعلومات اؼبتوفرّة لدينا من خالؿ ـبتلف القراءات
 .الواقع اؼبلموسالّسياحة البيئّية سواء إعالميا أو أكاديبيا أو حىت من خالؿ 
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 لسوق الّسياحة البيئيّة في الجزائر SWOT(: تحليل 29الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحثةالمصدر: 

 انجًبل انطجُؼٍ واألخبر نهًحًُبد؛-

 ػذد هبئم يٍ يىالغ انّسُبحخ انجُئُّخ؛-

 يىاسد غجُؼُخ َبدسح؛-

 تُىع يُبخٍ حست األلبنُى؛-

 انتُىع انثمبفٍ نًختهف انًُبغك؛-

تُىع انؼبداد وانتمبنُذ نهسكبٌ انًحهٍُُ نهًُبغك -

 انًعُفخ؛

انًىلغ انجغشافٍ االستشاتُجٍ نهجضائش فٍ -

 حىض انجحش األثُط انًتىسػ؛

خ فٍ - ُّ ػزسَخ انًُبغك وانًىالغ انسُبحُخ انجُئ

 ب ثُئُّب؛انجضائش َؤهههب أٌ تكىٌ يمصذا سُبحُّ 

تىفش انطبلبد وانًىاسد انجششَخ انشبثخ نهؼًم -

كئغبساد يسُشح وَذ ػبيهخ كفؤح نًشبسَغ انّسُبحخ 

 انجُئُّخ؛

 انًُبغكانصؼىثخ انُسجُخ نهىصىل إنً ثؼط -

 انطجُؼُخ كبنًُبغك انججهُخ يثال؛

ب هى ثًُ تحتُخ يحتشًخ َىػب يب يمبسَخ نً-

 يىجىد فٍ ثهذاٌ سُبحُخ أخشي؛

تجهُضاد انسُبحخ انشَبظُخ فٍ انًُبغك -

 ىفشح؛انسُبحُخ لهُهخ و غُش يت

انصىسح انسهجُخ انتٍ ًَهكهب األفشاد ػٍ انجضائش -

 و انسُبحخ انجضائشَخ؛

انًؼهىيبد انكبفُخ نذي انجًهىس حىل ػذو تىفش -

ٍ َحتبجهب انسُبح؛ يُبغك انًشافك  األسبسُخ انت

 ثؼط انًىاسد انطجُؼُخ وانثمبفُخ؛ إهًبل-

ػذو إحصبء و سصذ كم انًىالغ انجُئُخ ػجش -

 انىغٍ.

 

 

 

- 

انتٍ تؼشفهب ثؼط انًىاسد انطجُؼُخ  حبنخ اإلهًبل-

فمذ انًضَذ يٍ ػُبصش ُؤدٌ إنً انثمبفُخ سوانًىسوثبد 

انجزة انسُبحٍ وسُؤثش رنك ػهً انتُىع انحُىٌ 

 واألَظًخ انجُئُخ نهجالد؛

انحشائك انتٍ تطبل انؼذَذ يٍ انغبثبد انًخعشح وانتٍ -

سح يٍ األشجبس خبصخ فٍ فصم تضخش ثأَىاع َبد

 انصُف؛

يب َهذد ثفمذ  وانًُبفسخ انسُبحخ فٍ دول أخشيًَى -

 سىلُخ يؼتجشح.حصخ 

انذول انتٍ تًهك يُبغك جزة سُبحٍ هبيخ ثبإلظبفخ -

 .إنً وسبئم تسىَك يتطىسح وكجُشح

 .األصيخ انًبنُخ وحبنخ انتّمشف-

 

 هتًبو ثهزا انُىع يٍ انسُبحخ.سغجخ انّذونخ فٍ اال-

 ىحخ يٍ أجم االستثًبساد انسُبحُخ؛انتخفُعبد انًًُ-

 انسُبحخ انجُئُخ؛وػٍ انسُبح ثأهًُخ -

انًُجضاد انجذَذح يٍ فُبدق ويطبساد يب َسهم تذفك -

انّسُبح داخم انًذٌ وثبنتبنٍ جزة االَتجبِ إنً انًىالغ 

 انجُئُّخ انًىجىدح فُهب؛

ثؼط األحذاث وانُشبغبد انتٍ تكىٌ سججب فٍ جزة -

 ايضاد  حذثانّسُبح نالهتًبو ثهزا انُّىع يٍ انسُبحخ يثم 

 فٍ انجُىة؛

يشبسَغ انّسُبحخ انجُئُخ انجذَذح انتٍ تسبهى فٍ صَبدح -

جبرثُخ انًذَُخ انًىجىدح ثهب ثصفخ خبصخ وانتسىَك 

 نهجضائش ثصفخ ػبيخ؛

استغالل فشصخ انظشوف انتٍ تًش ثهب انسُبحخ فٍ -

 انّذول انؼشثُخ 
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بتحليل سوؽ الّسياحة البيئّية قبد أّف اعبزائر ؽبا مؤىالت طبيعّية وبيئّية ىائلة تسمح ؽبا بأف تكوف مقصدا 
اصها بالطريقة نواالستفادة من الفرص واقت ؛لكن يف حالة ما إذا مت تثمُت نقاط القّوة اؼبذكورة ،سياحّيا بيئّيا بامتياز

ؼبا ال الّدويل، خاصة بالنظر ئّية ىامة على اؼبستوى اؼبتوسطي و إىل استثمارات ومشاريع سياحّية بي اؼبثلى لتحويلها
ا اؼبؤىالت البيئّية الوطنية، والعمل على تسويقها بشكل يساىم يف زيادة إىل اػبصائص واؼبمّيزات اليت ربظى هب

هبا. خاصة يف اؼبرحلة اغبالّية للسياحة اعبزائريّة واليت تعرؼ تطّورا ؿبتشما مقارنة  اؼبنوطةشهرهتا، وإعطائها الصورة 
 .بدوؿ أخرى

نظرا  ،طويل اؼبدى يف نفس الوقتعد ذو ببالتايل فإف الّسياحة البيئّية تعّد حال ظرفيا مناسبا ومشروعا 
وير ىذا الّنمط من الّسياحة يف ىذه اؼبرحلة، خاصة وأنّو ال يستلـز تط للمكاسب اليت يبكن اغبصوؿ عليها من

د ضخمة ومتطّورة بشكل كبَت وىو ما تفتقر لو السيّاحة يف اعبزائر، عدى اؼبواقع البيئّية العذراء اليت ر ىياكل وموا
من جهة  اوزيادة منافستهللجزائر ستساىم السياحة البيئّية يف التطوير السياحي  لد الشاسع، إذفتلكها ىذا البيب

عليها، وبالتايل السعي كبو استدامة  تقـومن جهة أخرى ؼبا ؽبا من مبادئ  اواغبفاظ على عذرية اؼبواقع البيئّية فيه
  .ىذا اؼبقصد الّسياحي

 الّتسويقيّة لتسويق الجزائر عن طريق الّسياحة البيئيةالمطلب الثاني: االستراتيجية 
ة التسويقية لتسويق اعبزائر عن طريق الّسياحة  سنحاوؿ من خالؿ ىذا اؼبطلب إعطاء تصّور عاـ لالسًتاتيجّي

عن طريق الّسياحة البيئية، وذلك  استهدافهمـبتلف األسواؽ والّسياح الذين يبكن  تجزئةوذلك عن طريق  ،البيئّية
قسيمهم حسبا لتموقعهم اعبغرايف وكذا ؿباولة وضع صبلة من تقنيات التسويق العملي اؼبمكن انتهاجها بت

مقصد اعبزائر ضمن الّسوؽ الّسياحي العاؼبي  إعادة بناء تموقعالستهداؼ تلك األجزاء السوقية، والعمل على 
 على أنّو مقصد سياحي بيئي مهم.
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 يجية التسويقية لتسويق الجزائر عن طريق الّسياحة البيئيّةاالسترات (:11الجدول رقم )

 الّتوزيع التّرويجيّةالوسيلة  منتجات السياحة البيئية التي يمكن استهدافهما بها األسواق المستهدفة
  السوق الداخلية

وسائلهم اػباصة يف    الجزائريون المقيمون.1
حاالت الشباب 

اؼبؤسسات  -والعائالت
 -التعليمّية يف حالة الطلبة
وقد تكوف بعض 

اعبمعيات أو وكاالت 
 السياحة والسفر

 إعالنات يف التلفاز ومواقع االنًتنت الصيد البحري -ةالرياض -اؼبغامرة -السفاري -الغوص -التجواؿ الشباب

 مطويات، مواقع التواصل االجتماعي يف احملميات الطبيعّية سياحة علمّية طلبة

إعالنات يف وسائل اإلعالـ اؼبختلفة+ضبالت ربسيسّية ضمن الربامج  التجواؿ-ثقافية-زيارة احملميات الطبيعّية عائالت
 التلفزية

أنواع السياحة السابقة دبا أّف ىذه اجملموعة قد تضم صبيع  كل الجزائريون غير المقيمين .2
 الفئات

+ اؼبشاركة يف الصالونات إعالنات يف وسائل اإلعالـ اؼبختلفة
 واؼبعارض الدولّية

  السوق الخارجية

 األسواق التقليدية.3
 اسبانيا-أؼبانيا-إيطاليا -فرنسا

 
 

تضم صبيع  كل أنواع السياحة السابقة دبا أّف ىذه اجملموعة قد
 الفئات

اؼبشاركة يف الصالونات واؼبعارض الدولّية، إعالنات يف القنوات 
التلفزيونية ذات نسب اؼبشاىدة اؼبرتفعة من قبل أفراد ىذه 

إعالنات ، مثال بالنسبة للّدوؿ العربية  MBC 4اجملموعات، 
يف اؼبواقع االلكًتونية اؼبختلفة، تقدًن رحالت منظّمة من قبل 

الّسياحة والّسفر وحىت من قبل الديواف الوطٍت للسياحة وكاالت 
وؿباولة نشر ىذه العروض عرب مواقع االنًتنت وخاصة مواقع 

 التواصل االجتماعي ذات االستعماؿ اؼبرتفع

 
 

 األسواق العربية.4 وكاالت السياحة والسفر
 اػبليج-مصر-اؼبغرب-تونس

 والبعيدة األسواق الواعدة.5
 الياباف-الصُت-بريطانيا-أمريكا

 المصدر: من إعداد الباحثة
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عن طريق منتجات الّسياحة احمللي والّدويل يبكن استهدافها نالحظ أّف ىنالك أسواؽ مهّمة على الصعيد 
مواطنُت ؿبليُت ؽبذا ، واليت تشّكل بالنسبة ؽبم عامل جذب مهم، خاصة السوؽ احملّلي والذي رغم كوهنم البيئّية

وتمعّد  .البلد إاّل أهنم هبهلوف اؼبواقع الّسياحية الرّائعة اليت ربظى هبا اعبزائر، نظرا للصورة السلبّية للسياحة احمللّية
الّسياحة البيئية دبثابة اغبل اؼبثايل لتغيَت ىذه الصورة لدى الّسائح اعبزائري، وبالتايل األجدر باؼبتعاملُت يف قطاع 

ة السّ  يا، السًتجاع اغبصة السوقّية اؼبعتربة اليت زبتار مقاصد سياحّي ياحة جذب ىذه الفئة وتسويق اعبزائر ؿبّل
أجنبية حىت يف ظل األزمات اليت سبر هبا، مثل ما وبدث يف اعبارة تونس مثال فرغم األوضاع األمنية اليت سبر هبا إالّ 

، وىذا نظرا عبودة اػبدمات اؼبقّدمة، وكذلك لألسعار أهنا الزالت تستقطب الّسياح اعبزائريُت بشكل كبَت
 التنافسّية اليت يقّدمها ىذا اؼبقصد.

كذلك بالنسبة للّسيّاح األجانب الذين سيشّكلوف سوقا مهمة يبكن استهدافها عن طريق الّسياحة البيئّية، 
خاّصة األوربية منها، وبالتايل فإّف خاّصة وأّف ىذا الّنمط من الّسياحة ذاع صيتو بشكل كبَت يف الّدوؿ األجنبية 

ىؤالء الّسياح لديهم شغف بزيارة اؼبزيد من اؼبقاصد الّسياحّية البيئّية وىو ما يبكن االستفادة منو لتسويق مقصد 
 اعبزائر.

أّما بالنسبة لعامل الّسعر والذي يشكل عنصر مهم جّدا يف اختيار مقصد عن مقصد آخر، فيجب تبٍت 
ة تتماشى واؼبرحلة اليت يقع فيها اؼبقصد الّسياحي اعبزائري، فإذا ما عدنا إىل دورة حياة اؼبقصد  سياسة سعرّي

ف نصّنف اعبزائر بأهّنا ضمن اؼبرحلة من الفصل الثاين( يبكن أ 70الّسياحي بشكل عاـ )اؼبذكورة يف الصفحة 
الثانية وىي مرحلة االندماج واالشًتاؾ، باإلضافة إىل دورة حياة اؼبقصد هبب األخذ بعُت االعتبار اعبانب 

 االقتصادي والعوائد اؼبالّية اليت هبب أف توّفرىا السياحة البيئّية للموقع والّسكاف احملليّوف.
 ع مقصد الجزائرالمطلب الثالث: إعادة بناء تموق

، وىذا اؼبطلب لن يتوّفر يف ر كمقصد سياحي مستداـئالّسياحة البيئية يف تسويق اعبزا مسانبةينطلق حبثنا من 
ظّل األوضاع الرّاىنة اليت سبر هبا الّسياحة اعبزائرّية خاصة ما تعّلق بالصورة الذىنية الّسلبية اليت سبلكها اعبزائر يف 

ي إىل التموقع الضعيف مقارنة باؼبقاصد الّسياحّية اؼبنافسة، إذف اؼبهمة الرئيسّية والكربى أذىاف األفراد، واليت تؤدّ 
 إعادة بناء تموقع الجزائرالواجب القياـ هبا هبدؼ تسويق اعبزائر على أهّنا مقصد سياحي مستداـ ىي 

repositionner la destination Algérie  وىذا التّوّجو.يف السوؽ الّسياحي العاؼبي، دبا يتماشى 
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احًتاـ صبلة من الشروط اليت بولن يتم إعادة بناء سبوقع اعبزائر إاّل إذا قاـ اؼبتاعملُت يف القطاع الّسياحي 
تساىم بشكل كبَت يف ربسُت جودة اػبدمات واؼبنتجات وبالتايل التحسُت يف الصورة الذىنية اليت يبلكها األفراد 

 bouche àؽبا بصورة غَت مباشرة وؾبانية وذلك عن طريق كلمة الفم اؼبنقولة عن اعبزائر، وىو ما يساىم بالًتويج 

oreille ، ،ة اؼبمّيزة اليت قضوىا يف اعبزائر د احمليطُت هبم نظرا للتجربة الّسياحّي اليت سينقلها الّسيّاح ؼبعارفهم واألفرا
 ويبكن إهباز بعض من ىذه الشروط يف: 

تنافسّية اؼبقصد وكذلك صبلة الفرص والتهديدات حىت يتم بناء عملية الّتموقع القياـ بتحديد نقاط قّوة وضعف  -
 وربديد كيفّية إدراؾ الّسياح ؽبذا الّتموقع؛

ربديد الّسوؽ اؼبستهدفة بدّقة والتعّرؼ على رغابتها وحاجاهتا حىت يتم الًتكيز على الطريقة اؼبثلى إلشباع تلك  -
 الرّغبات؛

 اؼبنافسة؛ االستفادة من ذبارب اؼبقاصد -
االستفادة من الّسياحة البيئية لتمييز اؼبقصد عن غَته من اؼبقاصد اؼبنافسة لتحقيق أفضل استفادة من موارده  -

 احملدودة؛
 الًّتكيز على عنصر اؼبوارد البشرية وكفاءهتا خاّصة وأهنا على اّتصاؿ مباشر مع الّسائح؛ -
الّسياحّية البيئّية ببعض التجهيزات البسيطة، كقوارب مثال الًتكيز على الّدليل اؼبادّي كمحاولة لتدعيم مواقع  -

يف حالة السياحة البحريّة، أو بعض كراسي اعبلوس البسيطة جّدا واؼبصنوعة من مواد بسيطة وؿبلّية، أو حىت بعض 
 مستلزمات األلعاب والًّتفيو، أو بعض الالفتات اإلرشادية ، أو خرائط توضح اغبركة داخل اؼبوقع؛

 بقياس أداء ىذا التموقع ومراقبتو باستمرار حملاولة التحسُت منو يف كل مرحلة. القياـ  -

  المطلب الرّابع: منّظمات تسويق الّسياحة البيئية في الجزائر
ة الّسياحة البيئّية   ىنالك العديد من منّظمات تسويق مقاصد الّسياحة البيئية يف اعبزائر، واليت هتدؼ إىل ترقّي

وجب االىتماـ بو ؼبا لو من مزايا وتأثَتات إهبابية تعود على البيئة، اجملتمع اؼبضيف لتلك كنمط جديد ومثايل 
اؼبقاصد واالقتصاد، ولكن بعد االتصاؿ دبجموعة من تلك اؼبنّظمات واليت يف ؾبملها ىي عبارة عن صبعّيات 

ة البيئية يقوموف بشراء ـبتلف اؼبستلزمات اػباّصة لتبُّت أهّنم ينشئها شباب متطّوعوف،  لقياـ بالّنشاطات الّسياحّي
من أمواؽبم اػباّصة، ولكن ما يبّيزىم ىو شغهفم الكبَت هبذا الّنوع من الّسياحة ورغبتهم يف التسويق للجزائر ؿبلّيا 
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وأجنبيّا حىت وإف أجهدىم عبء الّتكاليف، وعدـ تلقي الّدعم الاّلـز من اعبهات الوصّية. ومن أمثلة ىذه 
 ر:اؼبنّظمات نذك

 Association écologique marine BARBAROUSالجمعية البيئية البحرية بربروس أّوال، 

بوالية وىراف، ؽبا  2011هتتم بالنشاطات البحريّة كالغوص يف أعماؽ البحر، مت تأسيسها سنة صبعية ىي 
 UICNؾبهودات كبَتة يف ؾباؿ السياحة البيئّية حبيث قامت وبالشراكة مع االرباد العاؼبي غبماية الطبيعة 

أورو،  20000قيمتو  % 50قّدر بػ بالعمل على إعادة هتيئة وتثمُت أحد اعبزر يف والية وىراف، وذلك بتمويل 
يف التأثَت على الطيور اليت ّية غَت مسؤولة بيئيا وىذا ما قد يساىم حبيث كاف الّسياح يبارسوف فيها أنشطة سياح

 sentierالنظاـ البيئي الذي يكّوف ىذه اعبزيرة، فقاـ أعضاء ىذه اعبمعّية بإقباز مسلك أرضي تشكل جزء من 
pedestreوضع كراسي وطاوالت من صنع مواد بيئية وسالت للمهمالت ليستعملها الّسياح أثناء تواجدىم ، 

( كمحمية حبرية. وقد كانت 2017باؼبوقع. ىذه اعبزيرة وبفضل ؾبهودات ىذه اعبمعية متّ تصنيفها مؤخرا )أفريل 
ىذه اعبمعّية من بُت اعبمعّيات االيكولوجية اليت أمضت اتفاقية مع وزارة اؼبوارد اؼبائية والبيئة ضمن االجتماع 

لوالية وال يف إطار تنصيب  2017مارس  23وزير عبد القادر وايل يف الذي عقد دبقر والية وىراف حبضور وايل ا
 اجملتمع اؼبدين.  –طات العاّمة لاعبمعية الوطنية لتوجيو، متابعة وتقييم الشراكة الس

 Artémisiaجمعيّة ثانيا، 

 Club écologiqueصبعية هتتم بالّسياحة اعبزائريّة، كانت يف بادئ األمر عبارة عن نادي إيكولوجي ىي 
ة معتمدة ذات طابع تضامٍت سنة  2007سنة  ، أىم أعماؽبا ىو 2012، ّج أصبحت عبارة عن مؤسسة إدارّي

" قافلة األوراؽ وىذا داللة على نشاطهم اإليكولوجي داخل مواقع caravanes des feuillesإنشاء برنامج "
 الّنشاطات اليت تقـو هبا ىذه اعبمعّية ىي: الّسياحة البيئّية، 

 خبرجات ميدانّية إىل اؼبواقع البيئّية عرب الًّتاب الوطٍت وبشكل مكّثف،القياـ  -
 القياـ خبرجات كل هناية أسبوع؛ -
 القياـ حبمالت تطّوعّية لتنظيف وضباية اؼبواقع اليت يزوروهنا، -
 من أىم براؾبها دعم اؼبرأة اؼباكثة بالبيت؛ -
 ؛ريّةترقية الصناعات التقليديّة واؼبأكوالت التّقليديّة اعبزائ -
فيسبوؾ لنشر صور اؼبواقع البيئية اليت قاموا كالإنشاء صفحات وؾبموعات عرب موقع التّواصل االجتماعي   -

 .وىي صور ذات قيمة تساىم بشكل كبَت يف تثمُت والًتويج لتلك اؼبواقع ،بزيارهتا
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 نادي الّزىراء، ثالثا
من قبل ؾبموعة من األفراد يف قسنطينة ويّتخذ من مدينة علي منجلي  2014ىو عبارة عن نادي تأسس سنة 

ذات البعد  مقرّا لو، يقـو دبجموعة من النشاطات الّسياحّية البيئّية واليت تقـو أساسا بالّتجواؿ مشيا على األقداـ
اقع البيئّية حبيث من خالؿ التجواؿ والتنزّه يف اؼبو  ،des randonnées pédestres éducativesالتّعليمي 

رىبي وتكوف لديهم احتكاكات مع األفراد الذين يقطنوف نطقة، على اإلرث الثقايف والتّايتعرّفوف على تاريا تلك اؼب
بالقرب من تلك اؼبواقع واليت عادة ما تكوف معزولة، ومن بُت نشاطاهتم سياحة اؼبغامرات وؿباولة القياـ ببعض 

اؼبتواجدة  Agoulmineقيا اؼبتواجدة يف أعايل تيكجدة وىي حبَتة أغوؼبُت الّتحّديات كبلوغ أعلى حبَتة يف افري
 1.السالسل اعببلية يف جرجرةـ، ولبلوغها هبب اؼبرور على اثنتُت من أشهر  1864على علو 

 ا، جمعيّة لوفوك للنشاطات البحريّةرابع
ة  ،2009من تأسيس ؾبموعة من الشباب معظمهم جامعيُت منذ سنة  le phoqueصبعّية  تأخذ من بلدّي

الغزوات بتلمساف مقرّا ؽبا، مت إنشاؤىا هبدؼ القياـ بنشاطات حبرية كالغوص والتّعّرؼ على الفونة والفلورة اليت 
تزخر هبا اؼبنطقة يف أعماؽ البحار، تسمح للّسياح اؼبستكشفُت منهم وطلبة العلم وحىت الّسياح العاديُت اؼبتطلّعُت 

اـ البيئي يف عمق البحر، بقضاء ذبربة سياحّية متمّيزة فيها من اؼبتعة والتّعّلم، وىنالك للتّعلم أكثر حوؿ النظ
ؾبموعة من الفوتوغرافّيُت احملًتفُت يتطّوعوف للقياـ بعملّية الّتصوير وأخذ صور ذبّسد اعبماؿ الفريد من نوعو ؼبا قاـ 

معّية ينفقوف من أمواؽبم اػباّصة لشراء العتاد الّسياح باكتشافو يف ذلك اؼبوقع، مع العلم أّف أعضاء ىذه اعب
 واغبرص على القياـ هبذه الّنشاطات البحريّة، حاؽبا حاؿ سابقتها من اعبمعيّات.

فبا ؼبسناه من ؿباورة األعضاء اؼبؤسسُت ؽبتو اعبمعّيات، فهم هبتهدوف يف عملية تنشيط الّسياحة البيئّية وؿباولة 
لنوع من الّسياحة، ألف اعبزائر عرب كامل الًتاب الوطٍت تزخر دبوارد طبيعّية تكّوف تعريف الّسائح وجذبو إىل ىذا ا

الّذي يبم ك ن من خلق حركة اقتصاديّة واجتماعّية ىامة بشرط  ،أنظمة بيئّية ىامة غَت مستغّلة يف اعبانب الّسياحي
 متها.  عدـ االخالؿ بالنظاـ البيئي للمواقع، وؿباولة ضبايتها واغبفاظ على استدا

كذلك عند مالحظة تواريا إنشاء ىتو اؼبؤسسات واعبمعّيات قبد بأهّنا صبعّيات فتّية، ومع ربديّها ورغبتها 
الّدائمة يف النهوض بالّسياحة اعبزائرية رغم العراقيل اليت يلقوهنا من صعوبة االعتماد، وتعيُت اؼبقّر ومشكل الّتمويل 

اظ على بقاء ىذه اعبمعّيات الّداعمة واحملافظة على البيئة الذي يضطرّىم لالنفاؽ من أمواؽبم اػباّصة للحف

                                                                 
1
على الرابط التالً:                                                              tourisme mgazineجرٌدة   

dz.com/index.php?page=news&pnews=7-http://www.tourismemagazine 

http://www.tourismemagazine-dz.com/index.php?page=news&pnews=7
http://www.tourismemagazine-dz.com/index.php?page=news&pnews=7
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والنشاطات البيئّية، ىذا ما يؤّدي حتما إىل مشاركتها الفاعلة يف تسويق مقصد اعبزائر ؿبلّيا وأجنبيا خاصة مع 
 ؽبا دور االىتماـ والرغبة السياسية يف الفًتة األخَتة بالقطاع الّسياحي، واليت هبب أف تدعم ىذه اعبمعيات اليت

 مهم يف التسويق للجزائر.
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 خالصة الفصل:

بشىت أنواعها، إف مّت  بيئّيةاعبزائر سبتلك مقّومات ىائلة للّسياحة ال نستخلص من خالؿ ىذا الفصل أفّ 
، ما يؤىلها ألف تكوف مصدرا مهما للدخل الوطٍت استغالؽبا  خاّصة يف بالطرؽ اؼبثلى وإعطائها االىتماـ الالـز

ظّل األزمة اؼبالية الرّاىنة اليت تعاين منها اعبزائر، وذلك بالتنفيذ الفعلي والتطبيق السليم ؼبا جاء بو اؼبخطط 
 التوجيهي للتهيئة الّسياحّية، وأف ال تبقى تلك اؼبشاريع حربا على ورؽ.

لوكالة الوطنّية الّديواف الوطٍت للّسياحة واوأنّو رغم النتائج احملتشمة ؼبنّظمات إدارة مقصد اعبزائر واؼبمثلة يف 
ىل ربسُت صورهتا ؿبليّا ودوليا، وبقيامنا سعى إت لًتقية الّسياحة يف اعبزائر وت، إال أهنا تبذؿ ؾبهودالتنمية الّسياحة

يبكن  احمللي والّدويلأسواؽ مهّمة على الصعيد باقًتاح اسًتاتيجية تسويقية ؼبقصد اعبزائر، تبُّت لنا أّف ىنالك 
، خاصة السوؽ احملّلي والذي هبهل اؼبواقع الّسياحية الرّائعة اليت عن طريق منتجات الّسياحة البيئّيةاستهدافها 

ربظى هبا اعبزائر، نظرا للصورة السلبّية للسياحة احمللّية. وتمعّد الّسياحة البيئية دبثابة اغبل اؼبثايل لتغيَت ىذه الصورة 
ة أجنبية حىت يف ظل األزمات لدى الّسائح اعبزائري، واس ًتجاع اغبصة السوقّية اؼبعتربة اليت زبتار مقاصد سياحّي

اليت سبر هبا، مثل ما وبدث يف اعبارة تونس مثال فرغم األوضاع األمنية اليت سبر هبا إاّل أهنا الزالت تستقطب 
هداؼ عّدة أسواؽ قريبة وأخرى اعبزائريُت بشكل كبَت. كذلك بالنسبة للسائح األجنيب والذي يبكن است الّسياح

بعيدة وحىت البعيدة الواعدة منها، ما سيساىم يف جذب ىؤالء الّسياح وكذا العملة األجنبية الواردة معهم، العمل 
 على انعاش االقتصاد اعبزائري، وربسُت الصورة الّسياحّية للبلد.

ر وـبتلف اجملهودات اغبثيثة اليت تقـو هبا، عرضنا ـبتلف منّظمات إدارة مقاصد الّسياحة البيئية يف اعبزائكما 
واليت ىي كلها عبارة عن ؾبهودات فرديّة يقوـ هبا أعضاء تلك اؼبنّظمات هبدؼ ترقية الّساحة البيئية يف اعبزائر 

 وؿباولة تعريف اعبمهور هبا.
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 تمهيد: 
والية جيجل الّساحلّية على غرار باقي الواليات اعبزائرية بإرث طبيعي وتارىبي ىائل، يؤىلها ألف تكوف تزخر 

، خاصة بامتالكها غبظَتة تعّد من بُت أىم اغبظائر الوطنية يف اعبزائر من حيث التنوع قطبا ىاما للسياحة البيئية
الطبيعي والكفاءات التسيَتيّة؛ اليت تسعى لًتقية الّسياحة البيئّية يف اؼبنطقة، هبدؼ جذب الّسائح احملّلي واألجنيب 

البيئية يف حوض البحر األبيض  الذي يسعى إىل تطوير الّسياحة SEA-Medخاصة بعد مشاركتها يف برنامج 
اؼبتوّسط، ما هبعل كل اجملهودات اؼببذولة يف اجملاؿ تأخذ البعد الّدويل وىو ما يربّر أخذ اغبظَتة الوطنّية لتازة  
كدراسة حالة، حبيث تعمل اؼبشاريع الّسياحّية البيئية على تسويق اعبزائر ككل وليس منطقة جيجل فحسب على 

 متمّيز يف اؼبنطقة األورومتوسطّية. أهنا مقصد سياحي بيئي
تسعى اغبظَتة الوطنية لتازة لتطوير مشاريع سياحّية بيئّية مهّمة وىذا ضمن مشاركتها يف اؼبشروع النموذجي 

SEA-Medىي القياـ خبلق نشاطات  ،، ومن بُت أىم اؼبشاريع اؼبقامة يف إطار ىذا اؼبشروع النموذجي
ة لتازة من خالؿ تطوير الّسياحة الّصيدّية وهتيئة مسلك النزىة ربت اقتصاديّة بديلة يف البحر عرب احمل مية البحرّي

 مائي، باإلضافة إىل هتيئة اؼبسلك الغايب للنزىة ؼبشىت الشريعة بلديّة زيامة منصوريّة.
 طمّورت ستساىم مشاريع الّسياحة البيئية السالفة الذّكر يف خلق حركة اقتصاديّة بدّر العوائد على اؼبناطق اليت

هبا، كما ستقـو بفك العزلة عن الّسكاف احملليُت لتلك اؼبناطق وبالتايل اؼبسانبة بشكل كبَت يف التنمّية احمللّية سواء 
بضماف استدامة تلك اؼبواقع  ،على اؼبدى اؼبتوّسط أو البعيد. وىو ما تصبو إليو فعال مبادئ الّسياحة البيئية

ة الطبيعّية الرّائعة، تطوير اغبس ا لتعليمي البيئي والثقايف لزّوار تلك اؼبواقع باعتبارىا سياحة بيئّية ترفيهّية تعليمّي
 ؼبمارسات ونشاطات جديدة، وترسيا اإلدارة اؼبستديبة لتلك اؼبواقع من خالؿ القائمُت على ىذه اؼبشاريع.

من خالؿ معرفة كيفّية ؽبذا سنحاوؿ يف ىذا الفصل معرفة إمكانية مسانبة الّسياحة البيئية يف تسويق اعبزائر، 
اعتماد وربسُت الّسياحة البيئّية يف اعبزائر عرب ىذا اؼبشروع النموذجي الواقعي وبالتايل ؿباولة إهباد إجابات عن 

 إىل:األسئلة اليت تنطلق منها الّدراسة،وذلك بالتطرؽ 
 
 

 

 

 

 SEA-Medتقديه مشسوع املبخث األّول:  

 : مشسوع التطويس البيئي ملشتى الشسيعةاملبخث الّثاني

                                 املبخث الّثالث: الّطياحة الّصيدية أحد أهه مشازيع الّطياحة
 البيئّية يف احلظرية الوطنية لتاشة

املشسوع هلراتطويقي ملخطط منوذج مقرتحاملبخث الّسابع: 
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  SEA-Medالمبحث األّول:  تقديم مشروع 
، فحسب مهم بالنسبة للجزائر ككل وليس لوالية جيجل أو اغبظَتة الوطنية لتازة SEA-Medشروع ميعترب 

فنجاح اؼبشروع عوائد اؼبالية، ومصدرا تسويقيا للمقاصد الّسياحّية البيئية يف اعبزائر، لباعتباره مصدرا اقتصاديا مدرّا ل
جعل اعبزائر يف مصاؼ ساىم يف ة للبلد خاصة وأنّو ذو بعد دويل، فبا سيسيساىم يف ربسُت الصورة الّسياحيّ 

 الّدوؿ السياحية اؼبستقبلة للّسياح عرب العامل.
 SEA-Med للمشروع االستراتيجية التنظيميّةالمطلب األّول: 

صل األّوؿ من البحث، باؼبرور سياحي بيئي كما مت التنويو إليو يف الفبٌت االسًتاتيجية التنظيمية ألي مشروع تم 
وربديد الّعامة لتطوير اؼبشروع  األىدافؼبشروع الّسياحة البيئية، ربديد  رؤيةربديد  ثالث مراحل رئيسية ىي: عرب

 السياحة البيئية والّنشاطات اليت تقـو عليها.  تموقع

 أّوال، الّرؤية
قامت اؼبنظمة العاؼبية غبماية  2014، ويف سنة  Med Pan Sud ن اؼبشروع األوؿ ينبثق ىذا اؼبشروع ع

ة  ،WWF Medالطبيعة يف مشاؿ البحر األبيض اؼبتوّسط  بطرح مشروع جديد لدعم اؼبناطق البحرية احملمّي
AMP  جنوب وشرؽ البحر األبيض اؼبتوّسط، يوّجو ىذا اؼبشروع يف اعبزائر هبدؼ تطوير نشاطات اقتصاديّة

 مستدامة يف احملمّية البحريّة اجملاورة للحظَتة الوطنّية لتازة.
 ؛2017أفريل  30إىل غاية  2014أفريل  01( شهرا من 37إقبازه سبع وثالثوف ) مّدةدامت  
  ؛FFEMؼبفوضية األوروبية والصندوؽ الفرنسي للبيئة العاؼبي للمشروع: ا الدعم المالي 
أورو مسَّتة من طرؼ اغبظَتة الوطنية لتازة و  174.296أورو، حبيث  269.958: تكلفة المشروع 

 ؛WWF Medأورو مسَّتة من طرؼ  95.662
فتتمثل يف كونو مشروع يسعى يف اؼبدى اؼبتوسط والبعيد إىل ربقيق تنمية ؿبلّية من وراء  :أّما رؤية المشروع 

 باإلضافة إىل جعل اؼبنطقة بصورة خاصة واعبزائر بصفة عامة منطقة جذب سياحي دويل.  ،مشروع الّسياحة البيئية
 ثانيا، األىداف

أهّنا النتائج الػممتوّقع واؼبرغوب الوصوؿ  إليها، وبالتايل مّت ربديد ؾبموعة من األىداؼ القابلة تعترب األىداؼ ب
 للتحقيق ترسم الوضعية اؼبستقبلية اؼبرغوبة من وراء ىذا اؼبشروع. ؾبموعة ىذه األىداؼ فبثلة يف الّشكل اؼبوايل.

                                                                 
 ( يسعى إىل ربسُت فعالية تسيَت اؼبناطق احملمّية البحريّة جنوب وشرؽ البحر األبيض اؼبتوّسط، 2008-2012) Med-PAN Sudاؼبشروع   

  شريك. 20، ويضم أكثر من WWF Medبلد غَت أورويب، وىو ربت إشراؼ  11والعمل على خلق مناطق ؿبمّية حبريّة جديدة يف 
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 SEA-Med(: أىداف مشروع 30الشكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source: Bedouhene wassila lylia, communication présentée au séminaire de clôture de projet pilote 

SEA-Med- PNTaza 2014-2017, Jijel, 22 et 23 mars 2017.  

مّت ربديد صبلة ىذه األىداؼ بالنظر إىل صبلة اؼبشاكل اليت تعاين منها الّسياحة يف اؼبنطقة واليت ستؤدي 
 une، فمثال قد مّت مالحظة ترّدد عاؿ أو يبكن القوؿ زائد عن حّده ىالت الطبيعّية ؽباؤ التدرهبي للمبالّتدىور 

surfréquentation  وغَت مسَّت بطريقة جّيدة غرب والية جيجل، وبالتايل سعى ىذا اؼبشروع إىل إعادة تسيَت
ياحة اعببلّية. كذلك من بُت األىداؼ اليت تلك اغبركة الّسياحية وتغيَت مسارىا دبحاولة جذب الّسّياح كبو السّ 

يسعى اؼبشروع إىل ربقيقها ىي ؿباولة خلق وتطوير نشاطات بديلة تدّر العوائد فتكوف نشاطات ممساِىػمة يف 
ة للسائح فقط أو قد تؤّدي يف بعض األحياف إىل تدىور الثروة الطبيعّية  ربقيق التنمية وال ربقق اؼبنفعة الذاتّي

 ىذه النشاطات نذكر الّسياحة الّصيديّة واليت ستساىم يف دّر العوائد للصيّادين الذين كانوا للموقع، من بُت
ولفًتات طويلة ال وبققوف أّي منفعة من وراء زيارة الّسّياح لتلك اؼبناطق، بل قد يتأثّروف سلبا من وراء تلك 

 الزيارات غَت اؼبنّظمة. 
 ثالثا، تحديد المواقف
اإلسًتاتيجيات العامة  ىي هبدؼ معرفة االسًتاتيجيقف ء الّنظري فإّف عملية ربديد اؼبو اعبز كما رأينا سابقا يف 

اػبارجية )الفرص  فواقاؼبالقوة والضعف( و نقاط مكانات الداخلية )اإلمع  إنسجاماً  ،اليت يبكن إزباذىا

تحسٌن المخزون الصٌدي 

عن طرٌق الحفاظ على 

  الثروة الطبٌعٌة للمنطقة

 تطوٌر نشاطات بدٌلة

 جدٌدة مدّرة للعوائد

إعداد مخطط 

تحسٌسً، إتصالً 

 وتسوٌقً

تسٌٌر الّسٌاحة الّشاملة 

ة والترّدد العالً  ٌّ التقلٌد

  والجزرعلى الشواطئ 

تحدٌد أهداف ملف 

تصنٌف المنطقة 

ة ٌّ  البحر
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، واليت يبكن SWOTمن خالؿ القياـ بتحليل مصفوفة للمشروع . ويتحدد اؼبوقف اإلسًتاتيجي (والتهديدات
 سبثيلها يف الّشكل اؼبوايل.

 SEA-Medلمشروع  SWOT(: تحليل 31الّشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المصدر: من إعداد الباحثة

اؼبشروع  من خالؿ مالحظة نقاط القّوة والفرص يتبُّت لنا بأهّنا أكثر وأقوى من نقاط الضعف والتّهديدات ما يضع
 يف موقف قوي، يسمح لو بإمكانية الّتطّور وربقيق األىداؼ اؼبرجّوة.

 - 

 

 

 

 

 

تجهٌزات السٌاحة الرٌاضٌة فً المناطق -

 السٌاحٌة قلٌلة و غٌر متوفرة؛

الصورة السلبٌة التً ٌملكها األفراد عن الجزائر -

 و السٌاحة الجزائرٌة؛

عدم توفر المعلومات الكافٌة لدى الجمهور حول -

 ما تّم إنجازه فً إطار هذا المشروع؛

 

مشروع بٌئً ُمدّر للعوائد وٌحقق التنمٌة بجمٌع -

 جوانبها 

الجمال الطبٌعً واألخاذ للمحمٌة والموارد الطبٌعٌة -

 قوة لنجاح المشروع؛النادرة لها تعتبر نقطة 

تقالٌد للسكان - الثراء الثقافً وتنوع العادات وال

 ؛المحلٌٌن للمنطقة ٌساهم فً نجاح المشروع

فً الجزائر  الجغرافً االستراتٌجً للوالٌة الموقع-

 وحوض البحر األبٌض المتوسط؛

توفر الطاقات والموارد البشرٌة الشابة للعمل -

لمشارٌع الّسٌاحة كإطارات مسٌرة وٌد عاملة كفؤة 

ة. ٌّ  البٌئ

ً اال-  هتمام بهذا النوع من السٌاحة.رغبة الّدولة ف

التخفٌضات الممنوحة من أجل االستثمارات -

 السٌاحٌة؛

لة اللجان - صدور مراسٌم تنفٌذٌة تنظم وتحدد تشكٌ

ٌّة، وتحّدد شروط  الوالئٌة للمجاالت المحم

اتممارسة نشاطات النقل البحري الحضري  ٌّ وكٌف

 والنزهة البحرٌة؛

للّسٌاح  إمكانٌة تحوٌل تهدٌد الترّدد العالً-

للمناطق الشاطئٌة إلى فرصة عن طرٌق التسٌٌر 

الجٌد لها وتوجٌههم نحو الّسٌاحة الجبلٌة 

ً نجاح المشروع.  والمساهمة ف

الحرائق التً تطال العدٌد من الغابات -

المخضرة والتً تزخر بأنواع نادرة من األشجار 

 خاصة فً فصل الصٌف؛

الدول التً تملك مناطق جذب سٌاحً هامة -

 .باإلضافة إلى وسائل تسوٌق متطورة وكبٌرة

 .األزمة المالٌة وحالة الّتقشف-
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  SEA-Medتخطيط المشروع النموذج  المطلب الثاني:

إّف إقباز مشاريع سياحّية بيئّية يستلـز عملية زبطيط توضح صبلة التصّورات والتنبؤات التقدديرّية ؼبا سيكوف 
ة لـ عملية زبطيط تسعى إىل ربقيق صبأّف ىذا النّوع من اؼبشاريع يستلز عليو اؼبشروع بصورتو الّنموذجّية، مع العلم 

 ، وىو ما تقـو عليو عملية زبطيط ىذا اؼبشروع.يّة واجتماعيةمن األىداؼ اؼبتكاملة ذات أبعاد بيئّية، اقتصاد
 SEA-Medأّوال، مخطط مشروع 

سبت اإلشارة يف الفصل األّوؿ من البحث إىل أّف ىناؾ أربع مقاربات للتخطيط الّسياحي ىي: اؼبقاربة 
، باإلضافة إىل oriented communityاؼبكانية، مقاربة الّتوجو باجملتمعات اؼبضيفة  -االقتصادية، اؼبادية

، من خالؿ ىذه اؼبقاربة يظهر التخطيط بأنّو عبارة عن أنشطة متكاملة boosterismالتسويق الّسياحي احملّلي 
ذبمع ما بُت االىتمامات االقتصادية، االجتماعية، البيئّية، اؼبكانية )الدخوؿ إىل اؼبواقع( والزّمانية، إضافة إىل ىذا 

ت الرئيسية للعرض )اؼبقصد الّسياحي( والطلب )األسواؽ:الّسّياح( اؼبتعلّقة بالنّقل واالتصاؿ، فإنّو يشمل اؼبكّونا
 ولقد أضيفت مقاربة خامسة ىي التخطيط الّسياحي اؼبستداـ.

وذلك دبحاولة خلق نشاطات  SEA-Medمّت األخذ بكل اؼبقاربات الّسالفة الذّكر عند الّتخطيط ؼبشروع 
 ؼبالّية وذلك من خالؿ:بديلة تمدّر العوائد ا

 الذي يسعى إىل خلق نشاطات تعويضّية تدّر العوائد اؼبالّية، مشروع الّسياحة الّصيديّةاؼبقاربة االقتصادية يف  
 الذي سيتم التطرّؽ إليو بشكل مفصّل يف اؼببحث الثاين من ىذا الفصل، و 

ولة التخطيط لدخوؿ ابتحقيق التنمية احمللّية، وؿبوع تسمح اؼبقاربة اؼبكانية من خالؿ هتيئة مكانية ؼبواقع اؼبشر  
ة  ،اؼبواقع خاصة احملمّية البحريّة واؼبسلك الغايب للشريعة لتسيَت اغبركة داخلها وضماف عدـ تدىور الثروة الطبيعّي

 فيها؛

)سيتم التطّرؽ إليو باجملتمعات اؼبضيفة وذلك من خالؿ التّعاوف مع اجملتمع احملّلي ؼبشىت الشريعة مقاربة الّتوّجو   
يف اؼببحث الثاين من البحث(، واعتماد مقاربة تشاركية تضمن مشاركة اجملتمع احملّلي يف عملية زبطيط وهتيئة 

 اؼبشروع؛

مقاربة الّتسويق احمللي من خالؿ االعتماد على أفراد من اؼبنطقة )مشىت الشريعة( للمسانبة يف التسويق للّسياحة  
 les produits deاالعتماد على اؼبنتجات احمللّية و طار ىذا اؼبشروع، صبعّية أنشئت يف إمن خالؿ أفراد  البيئية

terroir  من مأكوالت وصناعات تقليديّة، باإلضافة إىل ؿباولة ربويل النبتات اؼبوجودة يف اغبظَتة واليت تعّد
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ساىم يف التسويق للحظَتة الوطنية بكوهنا نباتات ذات قيمة عالية منها ما ىو نادر، إىل منتجات طبية ذبميلّية ت
  لتازة وللحظَتة ككّل. 

لتطوير الّسياحة البيئية يف اغبظَتة الوطنية عملي ت بشكل سليم وفبنهج مّت إعداد ـبطط ولتحقيق ىذه اؼبقاربا
 .واؼبوّضح يف الشكل اؼبوايل 2017 – 2014لتازة 

 في الحظيرة الوطنية لتازة(: المخطط العملي لتطوير الّسياحة البيئية 32الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                        Source: Bedouhene wassila lylia, op cit. 

 ثانيا، المساىمون في إعداد مخطط المشروع 
ىذا اؼبخطط يتم التنسيق بُت صبيع األشخاص أصحاب اؼبصلحة يف مشروع الّسياحة البيئّية، وتأطَت إلعداد 

الذين يسهروف على السَت اعبّيد للمشروع، والذين  الفاعلُت األساسيُتو  من أصحاب اؼبصلحة من خالؿ ؾبموعة
 يتم إهبازىم يف الشكل اؼبوايل: 

 
 
 
 
 
 

ة  ٌّ  مشروع تطوٌر الّسٌاحة الّصٌد

 والّتردد العالً فٌها insulaireإدارة المواقع 

 إنجاز مسلكٌن للنزهة تحت مائً

 فً مشتى الشرٌعة gite ruralتطوٌر وإنجاز 

 إعداد مخطط إتصالً وتحسٌسً
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 SEA-Medأىم المساىمين في التخطيط لمشروع  (:33الشكل رقم )

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 من إعداد الباحثة المصدر:

ىي العنصر النشط يف عملية التخطيط وذلك كوف اؼبشروع مرتبط بصورة مباشرة لتازة تعترب اغبظَتة الوطنية 
باغبظَتة، وإذا ما الحظنا الشركاء اؼبسانبُت يف عملية التأطَت يتبُّت أّف كلهم عبارة عن إطارات وتقنيُت باإلضافة 

اؼبتكّونة من اؼبديريات اؼبشاركة وفرقة اؼبشروع، ما يوحي بدرجة اؼبهنّية والرّغبة يف إعداد إىل ؾبموعة الّتخطيط 
 زبطيط سليم ؽبذا اؼبشروع.

 

 

 

 

 SEA-Medالمشروع 

 للحظٌرة الوطنٌة لتازة

اتفاقٌة ما بٌن إطارات المدٌرٌة 

 WWF Medالعاّمة للغابات و 

Po  ً2014جانف 

 فرقة المشروع

مجموعة التخطٌط 

 للمشروع

ة اللجنة  ٌّ التوجٌه

 عضو( 35للوالٌة )

 wwfاتفاقٌة ما بٌن تقنًٌ 

Med Po  والحظٌرة الوطنٌة

  2014لتازة أفرٌل 

مجموعة من أفراد 

 المجتمع المضٌف

 مدٌرٌة السٌاحة مدٌرٌة البٌئة

نتائج  دعم والتزام

دة ٌّ  ج
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 المبحث الثاني: مشروع التطوير البيئي لمشتى الشريعة 
كما سبت اإلشارة إليو سابقا فإّف اغبظَتة الوطنية لتازة قامت بإقباز مشاريع سياحّية بيئّية يف إطار اؼبشروع 

ما سيتم التطرّؽ إليو يف ىذا اؼببحث، حبيث سيتم التّعّرؼ على أحد أىم ىذه وىو  ،SEA-Medالّنموذجي 
 ؼبشىت الشريعة بزيامة منصورية. l’écodéveloppementاؼبشاريع واؼبتّثل يف مشروع التطوير البيئي 

 المطلب األول: إستراتيجية إدارة مشروع الّتطوير البيئي لمشتى الشريعة  
الة يف إدارة اؼبشاريع ؼبشىت الّشريعة سبت وفق ؾبموعة من الوسائل واآلليات الفعّ  البيئي إّف إدارة مشروع التطوير

بُت اؼبمارسات اعبّيدة يف من  وكما مّت التطّرؽ إليو يف الفصل األّوؿ من البحث فإّنو يف اؼبناطق الطبيعّية، البيئية
ؾباؿ تنمية الّسياحة البيئية نذكر: التّعاوف وبناء توافق اآلراء واؼبشاركة، التّهيئة وزبطيط وتقسيم األراضي وربديد 

 وفقا ؼبايلي:، وىذا ما ؼبسناه يف اسًتاتيجية بناء ىذا اؼبشروع، وذلك اؼبؤّشرات
 أّوال، التّعاون وبناء التوافق

تعاوف فيما بينهما يف ؾباؿ  واغبصوؿ علىيف تنمية الّسياحة البيئّية، بإشراؾ القطاعُت العاـ واػباص وذلك  
لمشروع واؼبمثلُت ، وإشراؾ صبيع أصحاب اؼبصلحة يف التخطيط لالعمل لإلستفادة من خربات اعبميعإقباز ـبطط 
ة زيا مة منصوريّة، مديريّات الّسياحة، الفالحة، البيئة والّتجارة، غرفة التجارة وغرفة اغبرؼ التّقليديّة، يف بلدّي

، سياحة Touring Club Algérieوإشراؾ اؼبتعاملُت يف قطاع الّسياحة وىم النادي السياحي اعبزائري 
والوطنّية واالستفادة من خربات اػبرباء  وبعض اعبمعّيات احمللّية جيجل وجباية، وأسفار اعبزائر فبثلُت يف وكاليت

 احمللّيُت واألجانب.
متّ إشراؾ اجملتمع احملّلي الذي سيستقبل ىذا اؼبشروع الّسياحي، ومتّ العمل على تعزيز الّنقاش  باإلضافة إىل ىذا

الواضح واؼبوثوؽ مع ىؤالء الّسكاف احمللّيوف والًّتكيز على االستثمار يف رأس اؼباؿ البشري، كما مّت إنشاء صبعية 
اف احمللّيُت، وتشجيع التواصل معهم والقياـ بتكوينهم تساىم يف ترقية السياحة البيئية يف اؼبنطقة مكّونة من الّسك

مثال يف ؾباؿ االرشاد الّسياحي وصناعة الفّخار، وربسيسهم بأنبّية اغبفاظ على اؼبنتجات احمللّية وؿباولة تطويرىا 
 ؛للمسانبة يف التسويق للمنطقة

 التّهيئة وتخطيط األراضي وتقسيمهاثانيا، 
تسػمح باسػتقطاب الّسػياح يف منػاطق ؿبػدّدة بدقػة وتػوفَت أمػاكن للرّاحػة وأخػرى للتنػزه  حبيث متّ هتيئة اؼبوقع بطريقػة
 اية الطبيعة واؼبوارد الطبيعّية؛سَتا على األقداـ مع مراعاة ضب

 تحديد المؤّشراتثالثا، 
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تعػػػّدي ربديػػد الطّاقػػة االسػػػتيعابية للموقػػع حػػىت ال يػػتم مػػن بػػُت أىػػم النقػػػاط الػػيت سػػعى اؼبشػػروع إىل ربقيقهػػػا ىػػي 
، وؿباولػة التّعػّرؼ علػػى نسػبة معيّنػة مػن الّسػػياح الػذين بإمكػاهنم أف يػدخلو اؼبوقػػع يف حػدود القػدرة االحتماليػة للموقػػع

 احي.األثر البيئي الذي قد ىبلّفو الّنشاط الّسي
 المطلب الثاني: تقديم مشروع التطوير البيئي لمشتى الشريعة

بإقباز مشروع بيئي يسعى إىل فك عزلة منطقة مشىت  SEA-Medقامت اغبظَتة الوطنية يف إطار مشروع 
الشريعة، واالستفادة من اؼبناظر اػبالبة والّتمّيز الطبيعي الذي ربظى بو اؼبنطقة بًتقية اعبانب الّسياحي البيئي فيها، 

بيئي سيجلب  وذلك من خالؿ إعتماد ؾبموعة من األفكار البيئية اؼبتمّيزة لتهيئة اؼبنطقة وجعلها مقصد سياحي
اىتماـ الّسياح البيئيوف داخل الوطن وخارجو، خاّصة وأهّنا ربًتـ صبيع معايَت ومبادئ الّسياحة البيئية يف ىذا 

 اؼبشروع.
 االجراءات المّتخذة بهدف الّتطوير البيئي لمشتى الّشريعة أوال، 

سياحيا بيئيا، وىو ما سيتم وجعلها مقصدا مّت القياـ دبجموعة من األعماؿ هبدؼ هتيئة مشىت الّشريعة 
 توضيحو فيمايلي:

 ؛2014كخطوة أوىل متّ تنظيم ورشة فيما ىبص التطوير البيئي ؼبشىت الشريعة يف ديسمرب  -
 ؛porteurs de projetربديد حاملي اؼبشروع   -
 روع؛تنظيم دورات تكوينية لفائدة حاملي اؼبشروع ج توسيعها إىل باقي الّسّكاف احملليُت اؼبعنيُت باؼبش -
للشريعة واليت مّت اختيار إظبها من قبل الّسّكاف احملليُت، تعمل على اؼبسانبة يف تطوير  إشراق إنشاء صبعّية -

 وترقية الّسياحة البيئية يف اؼبنطقة؛
 ؛، واحتضن ىذه التظاىرة ألوؿ مرّة مقر بلدية زيامة منصوريةـ لعرض وبيع اؼبنتجات احمللّّية للمنطقةتنظيم أيّا -
للمنطقة بالتّعاوف مع خرباء اؼبشروع واػبرباء التقنيُت  دار التّراث المحّليء من إعداد اؼبلف الفٍت حوؿ االنتها -

ة  لبلدية زيامة منصوريّة، ىذه الفكرة اليت تساىم يف خلق قيمة مضافة للمنطقة واليت تعرض اؼبنتجات احمللّّي
لّية، وذلك من خالؿ إعادة هتيئة مبٌت قدًن مهجور وتستقطب الّسياح بدورىا وتساىم يف التّعريف بالثقافة احمل

يف اؼبنطقة، وكانت فكرة الّتصميم بإعادة كسوة الواجهة باألحجار الطبيعّية وتغطية اؼببٌت بسقف مائل مغّطى 
ة اؼبعمارية للمنطقة ومراعاة وظيفة العزؿ عن األحواؿ اعبّوية من أشعة  بالقرميد، مع الًتكيز على احًتاـ اؽبوّي

مبٌت قبل التهيئة والذي يبُّت صورة سبثيلية لل (01اؼبلحق رقم )مس، الربد واألمطار. وىو ما يوّضحو الش
 وبعدىا.
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للقياـ بالتنزه واؼبشي ؼبسافات طويلة هبدؼ  sentier pédestreللشريعة  المسلك الغابيإنشاء  -
االستكشاؼ، الرياضة، اػبرجات العلمية أو حىت لاللتقاء مع الذات والتمّتع دبا توّفره اؼبنطقة من مناظر 

 خالبة.
 ثانيا، التّهيئة التي صاحبت إنشاء المسلك الغابي للشريعة 

ر وذلك بوضع عّدة احتماالت وسيناريوىات لتخطيط دامت مّدة اعتماد اؼبسار النّهائي ؽبذا اؼبسلك عّدة أشه
(، وذلك بوضع نقطة 02) اؼبلحق رقمويف األخَت مّت اعتماد اؼبسار اؼببُّت يف  ،فرقة اؼبشروع كلّ اؼبسلك من قبل  

يتم  la place des papillonsبداية للمسلك ج اؼبرور دبنطقة للرّاحة يف اؼبكاف اؼبسّمى مكاف الفراشات 
بتجهيزات مصنوعة من مواد ؿبلّية غَت ملّوثة، ليتّم السَت كبو منبع مائي يسمى عُت البحرية والذي سبت هتيئتها 

وأخَتا الوصوؿ إىل هناية اؼبسلك، ويبكن إهباز ـبتلف العمليات اليت صاحبت إنشاء  إعادة هتيئتو ىو اآلخر،
 اؼبسلك الغايب للشريعة فيمايي:

بعّدة نقاط متفاوتة الصعوبة يبكن فبارسة اؼبشي عليها، كما أنّو يوّفر نظرة يبكن من خالؿ ىذا اؼبسلك اؼبرور  -
 عامة للحظَتة الوطنية لتازة؛

من األمور اليت حرصت عليها اجملموعة يف عملية التّهيئة ىي وضع عوائق لدخوؿ الّسيارات للموقع وىذا يأن  -
إرشادية منها ما يبُّت ما هبب فعلو داخل  ضمن إجراءات اغبماية اؼبّطبقة فيو، باإلضافة إىل وضع الفتات

 ؛من خالؿ التهيئة اؼبوقع ومنها ما يبُّت ما ال هبب فعلو داخل اؼبوقع، حبيث يتم توجيو سلوكات الّسياح
ـ توّفر نظرة جّد  360يف أعلى موقع بقمة تبلغ  une table d’orientationمّت إقباز طاولة التوجيو  -

متمّيزة من ىذا اؼبكاف، تبُّت ـبتلف اؼبواقع اؼبمكن زيارهتا يف اغبظَتة الوطنية لتازة )الكهوؼ العجيبة، 
 الشواطئ، قمم اعبباؿ، ...(؛

 tripleعملية التهيئة اليت خمّصت هبا مشىت الشريعة يف إطار ىذا اؼبشروع كانت ربت مبدأ الصفر الثالثي  -

zéro  كيلومًتات، صفر كربوف، صفر نفايات، مواد ؿبلّية، يد عاملة ؿبلّّية، وسائل  ال تستهلك الطاقة   صفردبعٌت
 وغَت ملّوثة وال تستلـز أي صيانة؛

أو نزؿ بيئي كما اصطلحنا عليو يف الفصل  gite de montagneيمعترب وجود دار الًّتاث احملّلي وكوخ جبلي  -
 يف استقباؿ الّسيّاح.األّوؿ من البحث بأنّو ؽبما دور كبَت 
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 ثالثا، تطوير وتسويق المنتجات المحلّية في إطار ىذا المشروع
عػػػرب اؼبسػػلك الغػػػايب واؼبنتجػػػات احمللّيػػة التقليديّػػػة، مػػن خػػػالؿ ربويػػػل  وذلػػك بالقيػػػاـ باالسػػتفادة مػػػن النباتػػػات اؼبوجػػودة

حيػث يػتم توضػيح الػّدور الػذي تلعبػو ىػذه النباتػات خاصػة بالنسػبة للنباتػات  ،اؼبنتجات النباتية والعمػل علػى تسػويقها
العشػبية الطّبيّػة مػن نباتػات احملميّػة النّػادرة والنباتػات ذات االسػتعماؿ التّقليػدي كػالطّبا مػثال، لكػن األمػر اؼبطػروح ىػػو 

نباتػػػات سػػبيت ؿبمػػػد مػػن خػػػالؿ ضػػرورة وجػػود ميكانيزمػػػات لتسػػويق ىتػػػو اؼبنتجػػات، وىػػػو مػػا قػػػاـ بػػو اػببػػػَت يف ؾبػػاؿ ال
وكيفيّػػػة ربويػػل بعػػػض اؼبنتجػػػات الغابيػػػة يف صػػػناعة  ،تكػػوين الّسػػػكاف احملليػػػُت ؼبنطقػػػة الشػػريعة بكيفيّػػػة قطػػػف النباتػػػات

جػػػػات يبكػػػػن تسػػػػػويقها وىػػػػي ربمػػػػل الطّػػػػػابع والعطػػػػور وبالتػػػػايل اغبصػػػػػوؿ علػػػػى منتبعػػػػض اؼبػػػػواد كالّشػػػػموع، الّصػػػػػابوف 
-des produits écoمػػػا يبكنهػػػا مػػػن ضبػػل صػػػفة اؼبنتجػػػات اؼبعنونػػػة بيئيػػا  واػبصوصػػّية احمللّيػػػة للمنطقػػػة، وىػػو

labélisés. 
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 المبحث الثالث: الّسياحة الّصيدية أحد أىم مشاريع الّسياحة البيئيّة في الحظيرة الوطنية لتازة
مهم جّدا وىو مشروع احملمّيات  مشروع ازبإقب SEA-Medيف إطار مشروع قامت اغبظَتة الوطنّية لتازة 

البحريّة، وهبدؼ التسيَت اؼبستداـ للموارد الّصيديّة يف إطار احملمّيات البحريّة، دوف إحداث تأثَتات سلبية على 
ارتأت ؾبموعة من فحبيث تبُّت أنّو قد ينجم ىنالك تأثَت سليب على الرّفاىية االجتماعية للّصيّادين،  ،الّصيادين

 لّيُت من بينهم اغبظَتة الوطنّية لتازة خلق ىذا اؼبشروع.الفاعلُت احمل
ة تبُّت أنّو لن يكوف مرحبا إال بعد أربع ) ( سنوات، 5( إىل طبس )4فبعد دراسة اػبرباء ؼبشروع احملمّيات البحرّي

ة الوطنية أما يف اؼبدى القصَت فسيؤثّر سلبا عى مداخيل الّصيّادين، وىو ما صرّح بو رئيس اجمللس العلمي للحظَت 
، على ىذا األساس جاءت فكرة البحث عن أدوات تعويضّية ومن بينها دراسة كورا سعيد شوقي شلتازة السّيد 

 أثبتت أّف الّسياحة الّصيديّة يبكن أف تلعب دورا مهّما يف التّنمية اؼبدؾبة ما بُت الّصيد البحري والّسياحة. 
 المطلب األول: الّسياحة الصيديّة مفهوم وأىداف 

قامت اغبظَتة الوطنية لتازة بتبٍت مفهـو جديد يف ؾباؿ الّسياحة أال وىو الّسياحة الصيديّة أو سياحة الّصيد  
ة للمناطق اليت تطّبق فيها كما تعمل على اغبرص على ربقيق  البحري، ىذه األخَتة تسعى إىل ربقيق التنمية احمللّي

 ديّة، وىو ما سنتطرّؽ لو من خالؿ ىذا اؼبطلب. النوع وليس الكم يف عملية استغالؿ اؼبوارد الّصي
 أّوال، مفهوم الّسياحة الّصيديّة

 1:ىي عبارة عنPescatourisme الّسياحة الّصيديّة 
يد البحري اؼبهٍت، نشاط يعرؼ تطورا يف الّسنوات األخَتة ويعترب دبثابة إجراء وفبارسة جّيدة يف ؾباؿ الصّ  -

اؼبهنّيُت باستقباؿ عدد من األفراد داخل قوارهبم خالؿ وقت معُت الكتشاؼ عامل يسمح ىذا الّنشاط للّصيادين 
، وال يقتصر األمر على ىذا الّنشاط فحسب بل بإمكاف الّصياد أف يقّدـ خدمة اإلطعاـ الّصيد البحري اؼبهٍت

اخل القارب للمبيت باإلضافة إىل إمكانية إستقباؿ الّسائح د ،باالعتماد على ما مّت اصدياده يف تلك الرّحلة
 وبالتايل توفَت خدمة اإليواء؛

ظهر ىذا النّوع من الّسياحة ألّوؿ مرة يف إيطاليا وقد أدرج يف اللوائح التشريعية فيها يف الثمانينيات ولكن مل  -
توّسط، سعينيات وذلك ؼبواجهة أوىل بوادر أزمة اؼبوارد الّصيديّة يف البحر األبيض اؼبيطّبق بشكل واضح إالّ بعد التّ 

                                                                 
1
 Remi Bellia, Le pescatourisme: une solution pour la pêche durable au Nord et au Sud de la Méditerranée 

?Une expérience conduite dans le Parc National de Taza, Algérie. Commandée par WWF Mediterranean, 

2016, p 8. 
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وعلى ىذا األساس جاء تطبيق الّسياحة الّصيديّة لتقدًن حلوؿ ، 2000لكن مل تعرؼ تطّورا كبَت إال يف بداية سنة 
ارس فيها ىذا النّ  ،بديلة  وع من الّسياحة؛وخلق نشاطات جديدة يف إطار التسيَت اؼبستداـ للمناطق اليت يبم

خاصة يف اؼبناطق  2000فهي فرنسا وذلك مع حلوؿ سنة  أّما ثاين دولة ظهر فيها ىذا النّوع من الّسياحة -
حبيث مّت االعًتاؼ هبا   2012احملاذية إليطاليا، ولكن مل تعرؼ السياحة الّصيدية الطابع القانوين إال يف سنة 

 للتّنويع يف ؾباؿ الّصيد البحري؛كنشاط 
سائح شرط أف يضّم القارب شخصُت من أفراد الطّاقم،  12االمكانية القصوى الستقباؿ الّسيّاح ىي  -

  أورو للّشخص وذلك حسب نوع اؼبنطقة والرّحلة اليت حظي هبا. 70إىل  30والّتسعَتة اليت تطبق ىي ما بُت 
 ثانيا، أىداف الّسياحة الّصيديّة

الّسياحة،  نقبل ىذ الّنوع مللّسياحة الّصيديّة أىداؼ اسًتاتيجية تسعى إىل التسيَت اؼبستداـ للمناطق اليت تست
  1ويبكن إهباز ىذه األىداؼ فيمايلي:

مّت  حيث ،من بُت أىم أىداؼ الّسياحة الّصيديّة ىي ربقيق العوائد االقتصاديّةتحقيق العوائد االقتصاديّة:  .1
، حبيث من سنة حسب النشاطات اؼبمارسةوذلك تسجيل ؾبموعة من اؼبؤّشرات االقتصاديّة يف فرنسا وإيطاليا 

مّت تقدير اؼبسانبة  PACAيف منطقة  Var leويف إطار مشرع الّسياحة الّصيديّة يف  2011إىل سنة  2009
 االقتصاديّة للّسياحة الّصيديّة كاآلن:

 (: تقدير مساىمة الّسياحة الّصيديّة مقارنة بمداخيل الصيد12الجدول رقم )
  € 000 30  € 000 70 أ متوّسط رقم األعمال السنوي  

 250 250 ب متوّسط العدد األدنى للرحالت وسط البحر

 300 300 جـ متوّسط العدد األقصى للرحالت وسط البحر 

 € 120 € 280 ب  /أ  متوسط رقم األعمال اليومي األدنى

 € 100 € 233,3 جـ / د = أ  متوسط رقم األعمال اليومي األقصى

 € 60 € 60 ه الّصيديّةرقم األعمال األدنى للّسياحة 

نسبة الّسياحة الّصيدية بالنسبة المئويّة مقارنة مع متوّسط رقم األعمال 
 األدنى

 21,43 % 50 % 

 % 60 % 25,71  نسبة الّسياحة الّصيديّة مقارنة مع متوّسط رقم األعمال األقصى 

Source : Remi Bellia, op cit, p 11. 

                                                                 
1
 Remi Bellia , op cit, p 12. 
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أورو  000 70أورو و  000 30بُت  patron pêcheurيبكن أف يكوف متوسط رقم أعماؿ صيّاد قائد 
مًت ومتوّسط  12 من القوارب تبلغ أقل من % 98حسب نوع القارب وعدد أفراد الطاقم اؼبوجودين معو ) حيث 

و  250وسط البحر ما بُت ويقّدر الّصيادوف عدد الرّحالت يف  ،عدد أفراد الطاقم ال يتجاوز عادة الشخصُت(
أورو كأحد أدىن يوميّا، ودبقارنة  60خرجة يف السنة وذلك حسب حالة الّطقس، وتنتج الّسياحة الّصيديّة  300

 ىذه النسب مع متوسط رقم األعماؿ اليومي األدىن يبكن أف تمقّدر نسبة الّسياحة الّصيديّة كاآلن:
مي بالنسبة للقوارب اليت تضم شخصُت فقط من أفراد من متوّسط رقم األعماؿ اليو  % 26إىل  21من  -

 أورو(؛ 000 70الطّاقم )يف حالة بلغ متوّسط رقم األعماؿ اليومي 
من متوّسط رقم األعماؿ اليومي بالنسبة للقوارب الّصغَتة اليت تضم الّصياد القائد فقط  % 60إىل  50من  -

 أورو(.   000 30ومي على منت القارب  )يف حالة بلغ متوّسط رقم األعماؿ الي

ذبدر اإلشارة إىل أنّو كّلما كاف قارب الّصيد صغَت كّلما كانت فبارسة الّسياحة الّصيديّة ذات أنبية، وكلّما كاف 
قارب الّصيد كبَت كّلما قّلت أنبّية فبارسة الّسياحة الّصيديّة )نظرا لكمّية الطّاقة اليت يستهلكها، رواتب الطاقم، 

 ات الّصيد أكرب(.صيانة القارب ومعدّ 

)من قبل  2000أّما بالنسبة للمردوديّة االقتصاديّة للّسياحة الّصيديّة فقد مّت تقديرىا يف إيطاليا منذ سنة 
LEGAPESCA )أهّنا تكوف فقط بالّنسبة  ،وىي منّظمة وطنّية لتعاونّيات الّصيد والّنشاطات ذات الّصلة

للرّحالت اليومّية واليت يتم خالؽبا تقدًن وجبة األكل على منت القارب، ىذا الّنشاط ىو األكثر فبارسة من قبل 
لطّاقم، وقد كانت  12و  10تعاونيّات الّصيد، على منت قوارب ما بُت  مًت تضّم شخصُت على األقل من أفراد ا

 النتائج كاآلن:

ف من شخصُت يف  350الّصيد البحري التّقليدي تنتج عنو ما قدره يـو واحد من  - أورو من األرباح لطاقم ممكوَّ
 من رقم األعماؿ االصبايل؛ % 30ساعة من العمل، وتبلغ تكاليف التسيَت ما قيمتو  13اؼبتوّسط خالؿ 

أشخاص على  10م ضبل أورو مقابل سائح واحد ويت 40 يـو واحد من الّسياحة الّصيديّة تنتج عنو ما قيمتو  -
ساعة  11أورو بنفس عدد أفراد الطاقم يف اغبالة األوىل خالؿ  360منت القارب، ما ينتج عنو ربح صايف حبوايل 

 فقط.    % 10عمل، وتبلغ تكاليف التسيَت ما قيمتو 
للّصيّاد أف يتحّكم إذف تعترب فبارسة الّسياحة الّصيديّة أكثر مردوديّة من يوـ صيد عادي، خاّصة وأنّو ال يبكن 

 أو يضمن كمّية الّصيد يف كل مرّة.
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 ،وذلك من خالؿ االنتقاؿ من الًّتكيز على الكّم إىل الًتّكيز على النّوع :ستدام للموارد الّصيديّةمالتسيير ال .2
قامت اؼبنّظمة الوطنية لتعاونيات الّصيد واألنشطة ذات الّصلة )يف إيطاليا( بتقدًن أرقاـ تثبت صحة ىذه حبيث 

أورو  20كلغ من الّسمك دببلغ متوّسط يقّدر بػ   25الفرضّية، حبيث خالؿ يـو صيد عادي يبكن اغبصوؿ على 
استغالؿ الرّبع فقط من قدرة شبكة الّصيد لصيد  للكيلوغراـ الواحد، أما خالؿ يوـ من الّسياحة الّصيدية فإنو يتمّ 

كلغ من الّسمك. وبالتايل التخفيف من   5إىل  2إلعداد وجبة الغداء فقط واليت تًتاوح بُت  ،الكّمية الالزمة
 اعبهود اؼببذولة أثناء عملّية الّصيد أيضا.

( 5فقّدرت بػ طبسة ) 2012و  2011وقد مت حساب كمّية األظباؾ اؼبصطادة من قبل أحد القوارب لسنيت 
يـو للسياحة الّصيديّة، لكن إذا واصل ىذا  46يـو للصيد اؼبهٍت و 157يـو من الّصيد منها  203أطناف خالؿ 

فإّف كّمّية األظباؾ احملّصل  ،القارب عملية الّصيد وبذؿ اؼبزيد من اجملهودات الّصيديّة دوف القياـ بالّسياحة الّصيديّة
 عند فبارسة الّسياحة الّصيديّة. % 1,5( أطناف أي بالبفاض يقّدر بػ 6 ستة )عليها قد كانت حوايل

ىذه اؼبؤّشرات تبُّت أّف الّسياحة الّصيديّة ىي عبارة عن نشاط بيئي اقتصادي وبافظ على الثروات الّصيديّة ووبقق 
 العوائد اؼبالّية.

ئات اليت سبارس الّصيد يف اعبزء الّشمايل من باعتبار معظم الف شاط الّصيدي:في النّ  التراث االنسانيتثمين  .3
وبالتايل فإّف  ،سنة 60و  46حيث يبلغ متوّسط العمر ما بُت  ،البحر األبيض ىي عبارة عن فئة كبَتة يف الّسن

 la pêcheالصيد اغبريف  لّوف شيئا فشيئا عن ىذا الّنشاط إذف فإّف مهنةاؼبمارسُت لنشاط الّصيد قد يتخ

artisanal مع الوقت، لكن مع فبارسة الّسياحة الّصيدية ستكوف موّجو فّعاؿ للتواصل مع األفراد  ستندثر
حىت يكونوا خلفا جّيدا  ،القاطنُت باؼبنطقة باإلضافة إىل جذب نوع جديد من اعبمهور أال وىي الفئات الّشابة
، وحىت كيفيات ووصفات لسابقيهم من الّصيادين، والذين سيتعّلموف منهم تقنيات الّصيد من خالؿ اؼبالحظة

إعداد الوجبات إذف فنحن أماـ تراث الماّدي هبب اغبفاظ عليو، باإلضافة إىل ىذا فإّف فبارسة الّسياحة الّصيديّة 
 تساىم يف عدـ نزوح ومغادرة الّسكاف احمللّّيُت لتلك اؼبناطق.

 لوطنيّة لتازةاستراتيجيّة إدارة مشروع الّسياحة الّصيديّة في الحظيرة ا :ثانيالمطلب ال
وىو ما جعلها تصبو لتبٍت مبط  ،جعلت اغبظَتة الوطنّية لتازة الّسياحة البحرية اؼبستدامة من بُت أىم أولوياهتا

وكما مّت  يف اؼبناطق الطبيعّية، الة يف إدارة اؼبشاريع البيئيةمن الوسائل واآلليات الفعّ الّسياحة الّصيديّة، وفقا جملموعة 
بُت اؼبمارسات اعبّيدة يف ؾباؿ تنمية الّسياحة البيئية نذكر: التّعاوف وبناء توافق اآلراء من  التطرّؽ إليو سابقا فإنّو

، لكن قبل الّتطرؽ إىل وسائل إدارة مشروع الّسياحة واؼبشاركة، التّهيئة وزبطيط وتقسيم األراضي وربديد اؼبؤّشرات
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لتازة، هبب التّعرؼ على أىم األسباب اليت أّدت إىل إنشاء منطقة ؿبمّية حبرية يف إطار طنّية الو الّصيديّة يف اغبظَتة 

 .واليت سيمارس فيها نشاط الّسياحة الّصيديّة SEA-Medمشروع 
 أّوال، األسباب التي أّدت إلى إنشاء المنطقة المحميّة البحريّة

تواجهها اغبظَتة الوطنّية لتازة ىو اغبفاظ على التنّوع اغبيوي ؼبختلف اؼبواقع من بُت أىم الّتحديّات اليت  إفّ 
الّسياحّية البيئية اليت تتمّيز هبا، وباإلضافة إىل اؼبواقع الّسياحّية الربّية اليت ربظى هبا، فهي تضّم مواقع سياحّية جّد 

ي ربظى بو، وىي اؼبواقع اؼبطّلة على البحر األبيض مهّمة سواء من النّاحّية اعبمالّية أو التّنوع البيئي الكبَت الذ
ىكتار و  3807اؼبتوّسط، حيث " سبتّد اغبظَتة على دوائر جيجل، زيامة منصورية والعّوانة دبساحة إصبالية تقّدر بػ 

 وقد مّت اقًتاح جزء من ىذا الّساحل ألف يتّم تصنيفو كمنطقة حبريّة ؿبمّية وذلك راجع ،1 كلم من الّساحل"  9
 لعّدة أسباب أنبّها:

أسباب ذات بعد بيئي تسعى للحفاظ على التّنوّع اغبيوي لتلك اؼبنطقة البحريّة خاّصة بعد الّتدىور الذي   .1
عرفتو منطقة حوض البحر األبيض اؼبتوّسط بصفة عاّمة وىي اغبالة اليت تعرفها اعبزائر ووالية جيجل كغَتىا من 

( وىو ما  (34أنظر الّشكل رقم ))  2011ا منذ سنة اؼبدف اؼبتوّسطّية، إذ تعرؼ اؼبوارد الّصيديّة تراجعا كبَت 
 يستدعي ضرورة التحرّؾ وتقدًن اغبلوؿ.

  2016 – 2011(: إنتاج الموارد الّصيديّة لوالية جيجل 34الّشكل رقم )

 
Source : Ramdane Nadia, AMP W Jijel : processus de consultation et de concertation  du Parc national de Taza 

Wilaya de Jijel pour la mise en  fonctionnement du PESCA Touris me, communication p résentée au séminaire de 

clôture de projet pilote SEA-Med- PNTaza 2014-2017, Jijel, 22 et 23 mars 2017.  

                                                                 
1
 Remi Bellia, op cit, p 15. 
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إىل ؿباولة " اسًتجاع اؼبخزوف الّصيدي من  SEA-Medؽبذا تسعى اغبظَتة الوطنّية لتازة يف إطار مشروع 
واغبظانة لألنواع ذات القيمة  التفريااألنواع اؼبستغّلة بشكل مفرط مثل األظباؾ والقشريّات، ضباية أماكن 

ة احملمّية عن طريق تسيَت تواجد تلك  وكذا ،اإليكولوجية والّتجاريّة ربسُت الّنشاط الّصيدي يف كافة اؼبناطق البحرّي
 .1األنواع والتّوزيع اعبّيد للكتلة اغبيويّة هبدؼ ضبايتها" 

دبا أّف اؼبناطق احملمّية البحريّة تستلـز إقامة مشاريع تعويضّية تّدر العوائد االقتصادية واؼبتمثلة يف فبارسات  .2
الّسياحة الّصيديّة، فإّف اغبظَتة الوطنية لتازة هتدؼ إىل تسيَت حركة الّسياح غَت اؼبنّظمة يف والية جيجل، واليت  

فصل الصيف والذين عادة ما يقصدوف الشواطئ، وىو ما هبعل  ماليُت سائح يف 7"تستقطب سنويا أكثر من 
من: تلّوث،  والذي بدأت تظهر مالمح تأثَتاتو السلبية ،اغبظَتة الوطنّية لتازة يف مواجهة ىذا الًتدد العايل للّسياح

 الصاغبة للشرب، رمي الفضالت يف البحر، تشبع شبكات الطرقات وغَتىا من مظاىر استهالؾ مرتفع للمياه
، وبالتايل يمعّد مبط الّسياحة الّصيديّة كوسيلة تستعملها اغبظَتة لتوجيو وتسيَت 2الّسياحة التقليديّة غَت اؼبسؤولة"

 حركة الّسيّاح.
يتم من خالؽبا تبٍت مبط تسيَتي مدمج  ،تعترب اؼبنطقة البحريّة احملمّية دبثابة وسيلة هتيئة غبماية اؼبوارد الّصيديّة .3

ة، هبدؼ ضماف صيد مسؤوؿ ومستداـ يوّفر أمن غذائي من اؼبوارد الّصيدية لألجياؿ اغبالّية للموارد الّساحليّ 
  3واؼبستقبلّية، كما أهّنا تكوف منطقة جّد مناسبة إلقامة مشاريع سياحّية بيئّية.

 ثانيا، وسائل إدارة مشروع الّسياحة الّصيديّة في الحظيرة
يف  الة يف إدارة اؼبشاريع البيئيةسبت وفق ؾبموعة من الوسائل واآلليات الفعّ  الّسياحة الّصيديّةإّف إدارة مشروع 

ن اؼبمارسات اعبّيدة يف ؾباؿ تنمية الّسياحة البيئية وقد ازبذت اغبظَتة الوطنية لتازة صبلة م اؼبناطق الطبيعّية،
، وىذا ما يم األراضي وربديد اؼبؤّشرات: الّتعاوف وبناء توافق اآلراء واؼبشاركة، التّهيئة وزبطيط وتقسواؼبتمّثلة يف

 ؼبسناه يف اسًتاتيجية بناء ىذا اؼبشروع، وذلك وفقا ؼبايلي:
يف تعزيز ملف اقًتاح تصنيف ؿبمّية حبريّة جديدة  لتازةبعدما سانبت اغبظَتة الوطنية : التّعاون وبناء التوافق .1

 Med PAN sudاور والتّعاوف يف إطار مشروع خالؿ عملية الّتش ،وإدماج اؼبنطقة البحريّة احملاذية للحظَتة

                                                                 
1
 Ramdane Nadia, op cit. 

2
 Remi Bellia, op cit, p 16. 

3
 Ramdane Nadia, AMP W Jijel : processus de consultation et de concertation  du Parc national de Taza Wilaya 

de Jijel « Construire un avenir pour une pêche artisanale durable en Méditerranée et en Mer Noire », 

communication présentée au séminaire de clôture de Projet pilote Med PAN Sud 2009-2012, Jijel, 7 au 9 mars 

2016.  
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من خالؿ إشراؾ  وذلك SEA-Med(، واصلت يف تنفيذ ىذه الفكرة يف إطار مشروع 2012 – 2009)
فاعلُت من القطاع العاـ واػباص إلدارة وتنفيذ ىذا اؼبشروع، فقد مّت تشكيل ؾبلس إدارة مشروع الّسياحة الّصيديّة 

comité de pilotage du projet ، بالتّعاوف مع والية جيجل وخلّية ما بُت وزاريةinterministerielle 
مثل وزارة الّسياحة، وزارة النّقل ووزارة الصيد البحري واؼبوارد الّصيديّة هبدؼ اغبصوؿ على الّطابع القانوين ؼبثل 

اعبزائر ال يبلك تشريعات تنّظمو، خاّصة وأّف نشاط الّسياحة الّصيديّة يعترب دبثابة نشاط جديد يف  ،ىذه األنشطة
وىو ما سعت إليو كل األطراؼ الّسابقة لتقنينو، حبيث توّصلت والية جيجل وؾبموعة من مديريات الوالية 

شّواؿ  20" مؤرّخ يف  213 / 16باإلضافة إىل منّظمات اجملتمع اؼبدين إىل نتيجة ىي إصدار مرسـو تنفيذي رقم 
وبّدد يف اؼباّدة األوىل شروط وكيفّيات فبارسة نشاطات النقل البحري  2016جويلية  25اؼبوافق لػ  1437عاـ 

، حبيث تدخل ضمن ضمن ؾباؿ تطبيق ىذا اؼبرسـو نشاطات النقل البحري اغبضري 1اغبضري والنزىة البحريّة" 
   2والنزىة البحرية يف اؼباّدة الثانية واؼبتمثّلة يف:

النقل البحري اغبضري؛ 
بحري الّسياحي؛الصيد ال 
التّنزّه يف البحر؛ 
الباخرة اؼبطعم؛ 
.النزىة على آليات حبريّة ذات ؿبرّؾ 

ويف إطار ىذه اؼبفاىيم يمعّرؼ الصيد البحري الّسياحي )الّسياحة الّصيديّة( على أنّو: عملية إركاب اؼبسافرين 
ىا نشاطا تكميليا للنزىة من أجل اكتشاؼ على منت سفن ؾبّهزة للقياـ بالّصيد البحري أو الّسفن اؼبائّية باعتبار 

 مهنة البّحار الّصيّاد أو مريّب اؼبائيّات وكذا الوسط البحري.
، 2016أكتوبر  13اؼبوافق لػ  1437ؿبرّـ  11" مؤرّخ يف  259 / 16 كما مّت إصدار اؼبرسـو التّنفيذي رقم

 .3وبّدد تشكيلة اللجنة الوطنّية واللجاف الوالئية للمجاالت احملمّية وكيفيّات تنظيمها وسَتىا" 
إّف صدور ىذه اؼبراسيم دليل على اعبهود اؼببذولة من طرؼ اغبظَتة الوطنّية لتازة، وتكاتف صبيع األطراؼ 

االقتصاديّة واالجتماعية وتطوير اقطاع أصحاب اؼبصلحة سعيا لتحقيق تنمية مستدامة جبميع جوانبها البيئّية، 
 الّسياحي يف الوالية وتوجيهو كبو االستدامة.

                                                                 
 .4، ص 2016جويلية  27، 44اعبريدة الّرظبّية للجمهورية اعبزائريّة، العدد   1
 .5نفس اؼبرجع، ص   2
 .15، ص 2016، أكتوبر 60اعبريدة الّرظبّية للجمهورية اعبزائريّة، العدد   3
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وهبذا أصبحت اعبزائر أّوؿ بلد إفريقي وثالث بلد يف البحر األبيض اؼبتوّسط يتبٌت مراسيم تقّنن وتنّظم 
تلتها بعد ذلك، وذلك من خالؿ  نشاطات الّصيد البحري، بعد إيطاليا اليت تمعّد الّسباقة يف ىذا اجملاؿ وفرنسا اليت

 .1ذبربة قامت هبا حظَتة وطنية وىي اغبظَتة الوطنّية لتازة
ة البحريّة بشكل دقيق، بشكل التّهيئة وتخطيط األراضي وتقسيمها .2 : حيث مّت تعيُت حدود اؼبنطقة احملمّي

شاط الّسياحي يف اؼبنطقة، حدود لقها النّ خيسمح باغبفاظ على اؼبوارد الّصيديّة، كما سّبت مراعاة اغبركة اليت سي
 وتقسيم اؼبنطقة احملمّية البحرّية موّضحة يف الّشكل اؼبوايل.

 لتازة للحظيرة الوطنية (: حدود وتقسيم المنطقة المحميّة البحريّة 35الشكل رقم )

 
Source : Remi Bellia, op cit, p 16. 

 

الّسياح الذين يبكنهم الولوج إىل اؼبنطقة وذلك نظرا سعى خرباء اؼبشروع إىل ربديد عدد تحديد المؤّشرات:  .3
ػبصوصّية اؼبكاف هبدؼ عدـ التأثَت عليو من جهة ومن جهة أخرى هبدؼ عدـ خلق الفوضى والتشويش على 

 عمل الّصيّادين، حبيث مت أخذ عّدة اعتبارات تراعي اؼبوقع واألفراد العاملُت فيو يف نفس الوقت.

 

                                                                 
1
 Remi Bellia, op cit, p 5. 
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 السياحة الّصيديّة في الحظيرة الوطنية لتازةمشروع  ورأىمّ محا المطلب الثالث:
ة للعوانة، جيجل وزيامة منصوريّة التابعة للحظَتة  SEA-Medإطار مشروع يف  ويف إطار ضباية اؼبناطق البحرّي

الوطنّية لتازة، مت إعتماد مشروع بيئي سياحي وبافظ على البيئة ويدّر العوائد االقتصاديّة ووبقق التنمية االجتماعية، 
واء احمللّيوف أو األجانب، وللتوّجو كبو ربقيق االقتصادية والبيئية للّسّكاف احمللّيُت ويعمل كمصدر جذب للّسّياح س

كانت ىنالك صبلة من اإلجراءات اؼبّتخذة لًتقية الّسياحة الّصيدية كنشاط سياحي وبقق مبادئ   ،ىذا اؼبشروع
ويعّد نوعا ؾبّسدا من أنواع الّسياحة البيئية، باإلضافة إىل ىذا مّت إقباز مسلكُت للنزىة ربت  ،التنمية اؼبستدامة

 ،ي هبّسداف مبدأ التنويع يف نشاطات الّسياحة البيئية ويعمالف على جذب أنواع ؿبّددة من الّسّياح البيئيوفمائ
 الذين لديهم حب االستكشاؼ والتّعّلم البيئي.

 ال، اإلجراءات المّتخذة بهدف تطوير مشروع الّسياحة الّصيديّة في الحظيرة الوطنيّة لتازةأوّ 
تطوير مشروع الّسياحة الّصيديّة يف اغبظَتة الوطنّية لتازة، وىو ما سيتم عماؿ هبدؼ مّت القياـ دبجموعة من األ

 توضيحو فيمايلي:
 تشكيل ؾبموعة أساسّية من الّصيّادين الذين سيكونوف الوسيط األساسي والػممحاِور الفّعاؿ مع حاملي ىذا

 اؼبشروع؛
يف إركاب ونقل الّسيّاح باالستعانة خبرباء؛ ربديد حاملي اؼبشروع بدّقة والوسائل اليت سيتم اعتمادىا 
،انتهاج مقاربة تقنية لضماف صيانة القوارب وأمن األفراد يف موانئ بوديس وزيامة منصوريّة 
طلب الًّتاخيص اؼبؤقّتة الاّلزمة للقياـ بعملية االختبار وذبربة أفكار ىذا اؼبشروع؛ 
 الّسياحة الّصيديّة؛إعداد مشروع للّنصوص التنظيمّية اليت تنّظم نشاط 
 تكوين حاملي اؼبشروع من الّصيّادين الذين سيقوموف بإركاب الّسياح على منت قوارهبم للقياـ بالتجربة

 الّسياحّية؛
القياـ باستقصاءين حوؿ ترّدد الّسياح على جزيرن زيامة منصورية والعّوانة؛ 
ة، مديريّة البيئية، الكشافة االسالمية اعبزائريّة وبعض ضبالت تنظيف اعبزر دبشاركة بلدية العّوانة، مديريّة الّسياح

 اعبمعيّات؛
 إعداد ـبّطط للتّهيئة ولتسيَت اغبركة داخل مواقع اعبزيرتُت وذلك دببادرة من صبعّيةLes PIM؛ 
 إجراء تكوينات باػبارج يف إطار التّعاوف مع صبعّيةles PIM. 
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 ثانيا، إنجاز مسلك الّنزىة تحت مائي
 ير وترقية الّسياحة البيئّية يف اؼبواقع البحرية التابعة للحظَتة الوطنية لتازة مّت القياـ بإقباز مسلكُت هبدؼ تطو

للنزىة ربت مائيُت، يسانباف بشكل كبَت يف ربقيق مبادئ الّسياحة البيئية من استدامة، استكشاؼ وتعّلم بيئي 
ياحّية، وسيتم الّتطرّؽ إىل إجراءات إقباز ىذين اؼبسلكُت وبظى بو الّسائح عند القياـ هبذا النّوع من التجارب السّ 

 فيمايلي:
 مت إقباز اؼبسلك األوؿ واؼبتمّثل يف مسلك النزىة ربت مائي للمنار الكبَتGrand Phare  جبيجل، وذلك

 Raie ونادي الغوص عبمعية  SEA-Medعن طريق اتفاقية ما بُت اغبظَتة الوطنّية لتازة يف إطار مشروع 

Monta Jijel،  اؼبسؤوؿ عن تسيَت والقياـ بالنشاطات اؼبائّية ؽبذا اؼبسلك، باإلضافة إىل عقد اتفاقية شراكة ما
 بُت ىذه اعبمعّية وبلديّة جيجل؛

 أما اؼبسلك الثاين واؼبتمّثل يف مسلك الّنزىة ربت مائي عبزيرة العّوانة فقد اتُِّبعت نفس اإلجرءات، لكن ىذه
 club nautiqueاقّية ما بُت اغبظَتة الوطنّية لتازة ونادي األلعاب الرّياضية البحريّة ناس البحر اؼبرّة بإقامة اتف

gens de Mer، باإلضافة إىل عقد اتفاقية شراكة ما بُت ىذا النّادي وبلديّة العّوانة؛ 
 ابيداغوجية اؼبختلفة اليت تبُّت كما مّت البدء يف عملّية اإلقباز، رصد الّتجهيزات، إعداد الوثائق الاّلزمة والّدعائم

 كيفّية فبارسة ىذا الّنشاط؛
القياـ بتكوينات وطنّية ودولّية يف ؾباؿ إقباز وتسيَت اؼبسالك ربت مائّية؛ 
 القياـ بالّتكوين واغبمالت الّتحسيسّية هبذا النّوع من الّنشاطات البحريّة، وؿباولة تعميمها والقياـ بزيارات

 باإلضافة إىل متابعة ومراقبة بيئّية حىت ال تكوف ىنالك تأثَتات سلبية على اؼبواقع؛منّظمة لتلك اؼبواقع 
تنظيم الطّبعة الثّالثة للمسابقة الوطنّية للّتصوير الفوتوغرايف ربت مائي؛ 
تنظيم الطّبعة الرّابعة واػبامسة للمسابقة الوطنّية للّتصوير الفوتوغرايف ربت مائي  والفيلم القصَت؛ 
 ف مع صبعيّات ؿبلّّية ووطنّية لتطوير الّسياحة البيئّية؛التّعاو 
إطالؽ مشروع التّعاوف مع بعض الوكاالت الّسياحّية للمشاركة يف تطوير الّسياحة اؼبستدامة؛ 
 إدماج اؼبسلك الغايب للّشريعة، طاولة الّتوجيو ومسلكي النزىة ربت مائيُت يف دائرة الّسياحة خالؿ موسم

 الّصيف؛
قات والفتات ووسائل دعم أخرى يف إطار اعبانب االتصايل. إعداد ملص 
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من مالحظة ما مّت القياـ بو يف إطار ىذا اؼبشروع قبد أنّو مشروع سياحي بيئي بامتياز، يساىم يف التنمّية 
يا اليت يقّدمها، زّباذ القرارات حبيث مّت  احمللّية للمنطقة من خالؿ اؼبزا إشراؾ ويقـو على اؼبنهج الّتشاركي يف ا

والّتشاور معهم حوؿ جدوى ىذا اؼبشروع وؿباولة تعريفهم دبختلف  ،الّسّكاف احملليُت ؼبنطقة الشريعة والّصيّادين
كما أّف لو دور كبَت يف جذب الّسيّاح الذين يرغبوف يف اغبصوؿ على ىذا النوع من اؼبزايا اليت سيحصلوف عليها.

ودبا أنّو مشروع ذو بعد دويل فسيكوف لو دور كبَت يف جذب الّسياح األجانب، وربسُت  .اػبدمات الّسياحّية
صورة الّسياحة اعبزائريّة وبالتايل سيسّوؽ اعبزائر كمقصد سياحي مستداـ، خاّصة وأّف ىذه التجربة يف إطار 

بعث اغبركة الّسياحّية ولكن مع  اغبظائر الوطنية الّساحلية يف اعبزائر، ما سيعمل علىاؼبناطق و تعميمها على باقي 
 مراعاة مبدأ االستدامة وىو ما سيحقق تنمية سياحّية مسؤولة يف اعبزائر.
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 SEA-Med لمشروعالمبحث الّرابع: مقتراح نموذج لمخطط تسويقي 
لتطوير  SEA-Medها اغبظَتة الوطنّية لتازة يف إطار مشروع تجراءات اليت انتهجبعد الّتطّرؽ إىل ـبتلف اإل

الّسياحة البيئّية دبختلف أنواعها، من خالؿ مشروع الّتطوير البيئي ؼبشىت الّشريعة وإقباز اؼبسلك الغايب ومشروع 
الّسياحة الّصيديّة وإقباز اؼبسلكُت ربت مائّيُت، سنقـو يف ىذا اؼببحث باقًتاح مبوذج ؼبخطط تسويقي للمشاريع 

ّيات تسويقّية واّتصالّية فبنهجة ال نصل إىل النتائج اؼبرجّوة من وراء ىذه اؼبشاريع، سالفة الذّكر، إذ بعدـ وجود تقن
سنقـو ببناء مبوذج ؼبخطط تسويقي مقًتح يبكن أف يتّم إسقاطو  ،وبناء على ما مّت الّتطرّؽ إليو يف الدراسة النّظريّة

سبة ؼبقصد اعبزائر ككل باعتباره يضم مواقع أيضا على مشاريع الّسياحة البيئّية األخرى يف اعبزائر، أو حىت بالن
يبكن أف تمطّور فيها مشاريع سياحّية بيئّية تسّوؽ اعبزائر كمقصد سياحي  ،بيئّية ىامة على اؼبستىوى اؼبتوّسطي

 .مستداـ، مع األخذ بعُت اإلعتبار خصوصّية اؼبقصد اؼبراد تسويقو
 أساسيّات حول الّنموذج المطلب األّول: 

لوطنّية لتازة ؾبموعة الّتوّجهات، روع الّسياحة البيئية للحظَتة اشذج للمخطط الّتسويقي ؼبو ّنمىذا ال يبّثل
االسًتاتيجيات وؾبموعة أولويات العمل الواجب اتّباعها هبدؼ بلوغ األىداؼ الكربى اليت يسعى اؼبشروع 

 ىذا الّنموذج. لتحقيقها. وفيمايلي سيتم تبياف ـبتلف ؿبّددات واؼبنطلقات اليت سيقـو عليها
أي ـبطط تسويقي هبب أف يظهر فيو الفًتة الزمنّية اليت سيتم فيها  المجال الزّمني لهذا المخطط التسويقي: .أ 

وىذا وفقا ؼبا يشَت إليو تعريف اؼبخطط التسويقي التايل: " اؼبخطط التسويقي ىو عبارة عن  اعتماد ىذا اؼبخطط،
، وبالتايل سنختار فًتة 1ؾبموعة مًتابطة من األعماؿ الّتسويقّية لبلوغ األىداؼ الّتجاريّة احملّددة لفًتة زمنّية معيّنة" 

ة زمنّية ؽبذا اؼبخطط يبكن احتساهبا من تاريا اعتماد ىذا ا ؼبشروع؛ إذ فعملية الّتسويق ال تقتصر على العملّي
االتصالية فحسب، بل سبتّد لتشمل كافة مراحل انتاج اؼبشروع من كونو فكرة تسعى إىل ربقيق ؾبموعة من 

، 2019 – 2014األىداؼ، إىل غاية فًتة طرح ىذا اؼبشروع واغبصوؿ على العوائد اؼبرتقبة منو، لتكوف الفًتة من 
سعيا مّنا لبلوغ أىداؼ متوّسطة األجل، يبكن من ماد ىذه الفًتة وىي ما سبّثل اؼبدى اؼبتوّسط وذلك وقد مّت اعت

يف اؼبدى الطويل خالؽبا معرفة مدى اؼبسانبة الفعلّية للمشروع يف التسويق للجزائر كمقصد سياحي مستداـ، أّما 
سويقي حسب الوضعّية اليت قد تواجو مستمرة يف اؼبخطط التوإضافات قد تكوف ىنالك مراجعات وتصحيحات ف

 اؼبشروع.

                                                                 
1
 Bertrand Bathelot, Le plan marketing, article publié sur le blog «  l’encyclopédie illustrée du marketing  » . 

disponible sur le site : http://www.definitions-marketing.com/definit ion/plan-marketing/ , consulté le 4 Avril 

2017. 

http://www.definitions-marketing.com/definition/plan-marketing/
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كما رأينا سابقا فإّف اؼبشروع الّنموذجي يتناولها ىذا الّنموذج: سالّناتجة عن المشروع والتي المنتجات  .ب 
نتجت عنو عّدة مشاريع للّسياحة البيئّية، وبالتايل يبكن اعتبار   SEA Medللّسياحة البيئّية للحظَتة الوطنّية لتازة 

هبدر بنا البحث عن فرصو التسويقّية وإيصالو للمستهلك بالطريقة  ،كل مشروع على حدى كمنتج قائم بذاتو

مشروع مشىت الشريعة كمنتج، مشروع الّسياحة الّصيدية كمنتج، اؼبسلكُت اؼبناسبة، ىذه اؼبنتجات ىي: 
 كمنتج.ئيُت  ربت ما

 المطلب الثاني: خطوات إعداد النموذج التسويقي للمشروع
ومتتالية، تبُّت ـبتلف االسًتاتيجيات اؼبتبنّاة واليت يتم إّف أي ـبطط تسويقي هبب أف يبر وفقا ؼبراحل مًتابطة 

من خالؿ إعداد اؼبزيج التسويقي اؼبناسب إليصاؿ اؼبنتج أو اػبدمة  ،ذبسيدىا يف مرحلة التسويق العملي
للمستهلك بالطريقة اؼبثلى والعمل على جذب انتباىو كبوىا، إقناعو هبا واغبفاظ على والئو، وفيمايلي سنقوـ 

 – 2014بعرض خطوات النموذج اؼبقًتح للمخطط التسويقي ؼبشروع الّسياحة البيئية يف اغبظَتة الوطنية لتازة 

 ح يف الّشكل اؼبوايل: كما ىو موضّ   2019
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 (: نموذج لمخطط تسويقي لمشروع الّسياحة البيئية للحظيرة الوطنيّة لتازة36لّشكل رقم )ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحثة المصدر:

 تسعَت، ترويج، توزيع

 التطوير البيئي ؼبشىت الشريعةمنتج 

 منتج الّسياحة الّصيديّة اؼبسلكُت ربت مائيُتمنتج 

 عن الّصيدي اؼبخزوف ربسُت أىداف خاّصة:
، للمنطقة الطبيعية الثروة على اغبفاظ طريق
، البحريّة اؼبنطقة تصنيف ملف أىداؼ ربديد
، للعوائد مدرّة جديدة بديلة نشاطات تطوير
على  العايل والًتدّد التقليديّة الّسياحة تسيَت

تسويق اؼبقصد "جيجل" بصفة ، واعبزر الشواطئ
 اؼبقصد "اعبزائر" بصفة عاّمة. خاصة و

 

 تطوير: أىداؼ اسًتاتيجية عاّمة
الّسياحة البيئّية في  وترقية

  الحظيرة الوطنّية لتازة

نقاط  داخلية:
 القوّة والضعف

فرص  :خارجية
 وهتديدات

 تشخيص الوضعّية اغبالّية

 ربديد األىداؼ

ربديد الّتوجهات االسًتاتيجية الكربى: 
 ذبزئة، استهداؼ وسبوقع 

 ربديد اؼبزيج التسويقي

 الّتنفيذ

 الّرقابة

األداءقياس   

 خلق عالمة للمشروع
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، ذلك أنّو تعّد ىذه اػبطّوة جّد مهّمة يف عملية بناء اؼبخطط الّتسويقي: تشخيص الوضعيّة الحاليّة للمشروع .1
ينتج عنها معلومات تساعد يف عملية ربديد األىداؼ وازباذ القرارات، وتبُّت الّصورة العاّمة للمشروع، ومن بُت 
أىم اؼبعلومات اغبصوؿ عليها يف ىذه اػبطوة ىناؾ معلومات تنجم عن ربليل الوضعّية االّداخلّية للمشروع وأخرى 

 عن الوضعّية اػبارجّية وىو ما يتم ذكره فيمايلي:
 وذلك من خالؿ معرفة: خيص الوضعيّة الّداخلية:تش .أ 

ة  ،واليت تنبع من األنبّية البالغة اليت ربظى هبا اغبظَتة الوطنية لتازةنقاط قوة اؼبشروع   نظرا للمقّومات الطبيعّي
البيئّية اؽبامة اليت ربظى هبا، الدعم الذي وبظى بو اؼبشروع من قبل اؼبنّظمة العاؼبّية غبماية البيئة واعتباره مشروع ذو 

 بعد عاؼبي ما يساىم يف تعزيز صورتو ؿبلّيا ودوليّا، األفكار اػبالقة اليت جاء هبا اؼبشروع؛
عضاء بعض اعبمعّيات لًتقية ىذا اؼبشروع، ألّثل أساسا يف اؼبسانبات الفرديّة نقاط ضعف اؼبشروع واليت تتم 

فمثال فيما ىبص النشاطات اؼبمارسة يف ؾباؿ الغوص يف إطار اؼبسلكُت ربت مائيُت قبد ضعف يف الّتمويل ؽبؤالء 
ذبهيزات الغوص، وحىّت ما يضطرّىم الستغالؿ أمواؽبم اػباّصة يف سبيل إقباح اؼبشروع من خالؿ توفَت  ،األفراد

القياـ بتكوينات يف ىذا اجملاؿ، وىو ما ينجم عنو ضرورة البحث عن كيفّية تدعيم القدرة اؼبالّية ؼبثل ىذه 
اعبمعّيات التطّوعّية ذات األىداؼ غَت الّرحبّية، ومن بُت أىم اؼبقًتحات يف ىذا اجملاؿ ىو أف تؤسس مثل ىذه 

ما يساىم يف توفَت األمواؿ الالزمة ؼبثل ىذه األنشطة.  ،تكوف ذات بعد رحبي اعبمعّيات مؤسساهتا اػباّصة واليت
باإلضافة إىل ما سبق يبكن أف يكوف ضعف اؽبياكل الّسياحّية بصورة عامة لوالية جيجل، واليت تعّد ىي اؼبقصد 

ة، دبثابة نقطة ضعف قد تؤثّر الّسياحي األّوؿ الذي يدخلو الّسائح قبل الولوج إىل اؼبواقع الّسياحية البيئّية للحظَت 
على اؼبشروع، فبا يستدعي العمل مع ـبتلف اعبماعات احمللّية من والية وبلديات باإلضافة إىل مديريّة السيّاحة 

 وكذؿ النقل يف النهوض بالتهيئة الّسياحّية للوالية ككل؛
باإلضافة إىل اػبرباء وخصائص  ،التّعرؼ على االمكانات من اؼبوارد البشريّة واإلطارات اؼبسَّتة للمشروع 

 وإمكانيات ـبتلف حاملي اؼبشروع.    
   وىو ما يسمح بالتّعّرؼ على:تشخيص الوضعيّة الخارجيّة:  .ب 

يعّية اؽبائلة اليت سبّلكهاواليت تنبع أساسا من نقطة القوة اليت سبلكها اغبظَتة واؼبتمّثلة يف اؼبقّومات الفرص   ، الطّب
صة تسويقّية مهّمة للمقصد حبّد ذاتو، باإلضافة إىل اؼبراسيم التنفييذيّة السالفة الذكر واليت تؤىلها ألف تكوف فر 

واليت ستّشكل فرصة تتيح لألفراد وتشّجعهم على االلبراط يف مثل ىذه اؼبشاريع، حبيث تنّظم أعماؽبم وتكفل 
 حقوقهم، باإلضافة إىل ميوؿ الكثَت من األفراد إىل ىذا النّوع من الّسياحة.
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ة مثل ما ىو اغباؿ بالنسبة للموارد ا  لتهديدات واؼبتمثّلة أساسا يف التّهديد الذي تعاين منو الثروات الطبيعّي
 الّصيديّية أو اغبرائق اليت قد تطاؿ اعبزء الغايب من اغبظَتة؛

والتّعّرؼ على الوضعية العامة للّسياحة البيئّية بصفة خاّصة  ،اليت يبكن أف يستهدفها اؼبشروع األسواق 
 والّسياحة بصفة عامة على اؼبستوى احمللّي والّدويل، وؿباولة اقتناص الفرص الستهداؼ تلك األسواؽ اؼبتاحة،

ات وىو ما يؤّدي إىل العمل على تطوير خدم ،يف ذات اجملاؿ سواء ؿبلّيا أو دوليّا المنافسينالتّعّرؼ على  
تسمح باغبفاظ على الّسياح اغباليُت وجذب الّسياح اؼبرتقبُت، كذلك اغبّصة السوقّية  ،ومنتجات تنافّسية

 للمنافسُت مقارنة باغبّصة السوقّية للحظَتة؛
 اغبّصة السوقّية للحظَتة نسبة للحّصة الكلّية للّسياحة يف والية جيجل؛ 
ومدى رضاىم عن  ،قع الّسياحّية البيئّية للحظَتة يف أذىاف الّسياحالتعّرؼ على الصورة اغبالّية اليت سبلكها اؼبوا 

تلك التجارب الّسياحّية اليت وبصلوف عليها فيها، ويبكن التحّصل على ىذه اؼبعلومات من خالؿ القياـ بإعداد 
ات حسب طوير منتجات وخدمواالستفادة منها يف تقوًن ما ىو موجود وت ،استبيانات وسرب لثآراء يف ىذا اجملاؿ

 ليو الّسائح؛ما يصبو إ
يف اجملاؿ الّسياحي ومعرفة مدى قدرة اؼبشروع على مواكبة التغَّتات  التكنولوجيالّتطرّؽ إىل اعبانب  

 وكيف يبكن للتكنولوجيا أف تؤثّر على اؼبنتجات واػبدمات اؼبقّدمة من قبل اؼبشروع،  ،التكنولوجية
واسًتاتيجّية، ج بعدىا يتم ربديد أىداؼ خاّصة  عاّمة أىداؼيف ىذه اؼبرحلة هبب ربديد  تحديد األىداف: .2

الوضعّية، ويف ىذا النموذج اؼبقًتح  تكوف عملّية تسعى إىل حل مشاكل معيّنة مّت اكتشافها أثناء مرحلة تشخيص
 الوطنيّة لتازةالّسياحة البيئّية في الحظيرة وترقية تطوير سنقًتح اؽبدؼ االسًتاتيجي العاـ للمشروع واؼبتمّثل يف 

أّما صبلة األىداؼ احملّددة من قبل خرباء ىذا اؼبشروع )مت الّتطّرؽ إليها يف اؼبطلب األوؿ من اؼببحث األّوؿ من 
ىذا الفصل( فيمكن اعتبارىا بأهّنا أىداؼ خاّصة جاءت إلعطاء حلوؿ ؼبشاكل مالحظة أثناء تشخيص 

 ا أىداؼ أخرى وىي:الوضعّية، وبالتايل سنعتمد ىذه األىداؼ ونضيف ؽب
  ؛للمنطقة الطبيعية الثروة على اغبفاظ طريق عن يديالصّ  اؼبخزوف ربسُت 
 ؛البحريّة اؼبنطقة تصنيف ملف أىداؼ ربديد 
 ؛للعوائد مدرّة جديدة بديلة نشاطات تطوير 
 ؛واعبزر لشواطئعلى ا العايل والًتّدد التقليديّة الّسياحة تسيَت 
 اؼبقصد "اعبزائر" بصفة عاّمة. و تسويق اؼبقصد "جيجل" بصفة خاصة 
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 ،لكن من خصائص األىداؼ ىي أف تكوف واقعّية قابلة للقياس دبعٌت مثال فيما ىبص ىدؼ اؼبخزوف الّصيدي
 ،طن " 7000وبلوغو أكثر من  2019فتصبح صياغتو ىي كاألن: " ربسُت اؼبخزوف الّصيدي يف غضوف سنة 

طن خالؿ  4000إىل أقل من  2011طن سنة  7000خاّصة إذا ما الحظنا الًّتاجع الذي عرفو ىذا اؼبخزوف من 
ة القديبة قبل الّتدىور الذي حصل. أما فيما ىبص 2016سنة  ، وبالتايل اؽبدؼ ىو على األقل الرّجوع إىل الوضعّي

يتم  2019ح الّصياغة كاآلن: " يف غضوف اؽبدؼ اػباص بتطوير نشاطات بديلة جديدة ومدرّة للعوائد فتصب
دج ) رقم تقديري فقط( يف ؾباؿ الّسياحة الّصيديّة". وىو ما يسمح  60000000ربقيق رقم أعماؿ يقّدر بػ 

 بتسهيل عملية قياس أداء ىذا اؼبشروع على اؼبدى القصَت واؼبتوّسط. 
ربديد االسًتاتيجية اليت سيدخل هبا اؼبشروع يف ىذه اؼبرحلة هبب : تحديد الّتوّجهات االستراتيجّية الكبرى .3

السوقّية ؽبؤالء  التجزئة، وذلك من خالؿ ربديد ؾبموعة الّسّياح اغباليُت واؼبرتقبُت من خالؿ عملّية إىل السوؽ
هبا واؼبنتج اؼبوّجو إليهم بتحديد األزواج  استهدافهاالّسيّاح، وؿباولة ربديد جاذبية األسواؽ والطريقة اليت يتم 

 الذي يراد من اؼبشروع أف يبلكو يف ذىن الّسياح مقارنة باؼبنافسُت.الّتموقع سوؽ( ّج اختيار  /)منتج
تعّد ىذه اؼبرحلة بالغة األنبية كوهنا سبّثل ورقة الطريق اليت سينتهجها اؼبشروع خالؿ فًتة إطالقو يف اؼبدى 

ة القصَت واؼبتوسّ  ط، وكما أسلفنا الذّكر فإّف اؼبنتجات النّاذبة عن ىذا اؼبشروع ىي عبارة عن مشاريع سياحّية بيئّي
ذلك أّف كل مشروع من تلك اؼبشاريع لو خصائص سبّيزه وكل مشروع  ،اعتربنا كل مشروع كممنت ج يف حّد ذاتو

 . SEA-Med)منتج( يبكن أف نستهدؼ بو فئة من الّسياح يف إطار اؼبشروع العاـ 
وإذا ما اعتربنا اغبظَتة الوطنّية لتازة كمقصد سياحي بيئي، فإّف منتجات ىذا اؼبقصد ىي عبارة عن ؾبموعة 
اؼبؤّىالت الطبيعّية باإلضافة إىل ـبتلف اػبدمات واإلضافات اليت جاءت يف إطار اؼبشروع، من طاولة التوجيو يف 

ارسة رياضة الغوص يف اؼبسلك اؼبائي، خدمات النزىة البحريّة يف اؼبسلك الغايب للشريعة، دار الًّتاث احملّلي، فب
إطار مشروع الّسياحة الّصيديّة، كّل ىذه اؼبنتجات سيتم توجيهها إىل كل جزء سوقي من األجزاء اليت تنتج عن 

 عملّية الّتجزئة واليت ستعتمد أساسا على ذبزئة الّسياح البيئيّوف.
اح( ىذا اؼبشروع سنتخذ عّدة أجزاء بناء على عّد معايَت، ىذه اؼبعايَت ىي إذا ما أردنا ذبزئة عمالء )الّسي

ـز قيمة مالّية  القدرة الّشرائيّة، مكاف اإلقامة ) سائح ؿبّلي أو أجنيب(، الّسنمعيار  إذ ىناؾ منتجات ال تستل
يف حُت الّسياحة الّصيديّة هنتم فيها باعبانب االقتصادي  ،مهّمة مثل التجواؿ يف مشىت الشريعة أو رياضة الغوص

ة والعوائد اؼبالّية خاصة بعد البفاض عوائد الّصيادين يف إطار اؼبنطقة احملمّية البحريّة ، أّما فيما ىبص عملّي
 la spécialisation التخصص االنتقائياسًتاتيجية االستهداؼ ارتأينا أف تكوف االسًتاتيجّية اؼبناسبة ىي 
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sélective اختيار بعض اؼبنتجات الستهداؼ بعض األسواؽ العتبارات الفرص اؼبتاحة يف تلك  فيها حبيث يتم
واحد أو األسواؽ، وميزة ىذه االسًتاتيجية ىي إمكانية توزيع اؼبخاطر حبيث ال يبكن اجملازفة باالعتماد على منتج 

، وسنمّثل اسًتاتيجيتا التجزئة واالستهداؼ ؽبذا اؼبشروع سوؽ واحد، خاّصة وأّف اؼبشروع يعّد يف مرحلة االنطالؽ
 يف الّشكل اؼبوايل:

 SEA-Med(: استراتيجية التخصص االنتقائي لمشروع 37الشكل رقم )
 

 سنة فما فوق 51سنة      50إلى  16من         مرتفعة  قدرة شرائية      قدرة شرائّية منخفضة                           
 أجنيب ؿبّلي أجنيب ؿبّلي أجنيب ؿبّلي أجنيب ؿبّلي

        

 أجنيب ؿبّلي أجنيب ؿبّلي أجنيب ؿبّلي أجنيب ؿبّلي
        

يؿبلّ  أجنيب ؿبّلي  أجنيب ؿبّلي أجنيب ؿبّلي أجنيب 
        

 من إعداد الباحثة المصدر:                     

وذلك ألنّو رغم أننا  ،يُت والّسياح األجانبجزء سوقي إىل قسم الّسياح احمللّ عمدنا على تقسيم كل 
ولكن فيما بعد خاصة يف اسًتاتيجية  ،سنستهدؼ كل جزء بنفس اؼبنتج سواء بالنسبة للسائح احمللّي أو األجنيب

 الًتويج والتّوزيع ستكوف ىنالك اختالفات تراعي لغة وثقافة وكيفية توزيع اؼبنتجات بالنسبة لكل جزء سوقي. 
تقائّية يف تسيَت اغبركة الّسياحّية داخل احملمّية، خاصة وأّف الّسياحة نة االيبكن أف تظهر أنبية ىذه االسًتاتيجي

 البيئّية تستدعي اغبفاظ على األنظمة البيئية للمواقع الّسياحّية. 

فيجب الًتكيز على اإلهبابيات واؼبيزات الفريدة اليت تتمّيز هبا اغبظَتة استراتيجّية الّتموقع  أّما فيما ىبص
وؿباولة إيصاؽبا للّسائح، حىت يكّوف صورة إهبابية عن اغبظَتة يف ذىنو، وبالتايل ستكتسب اغبظَتة وؼبا ال والية 

ما قد يتعّدى اغبدود إىل جيجل سبوقع جّيد يف سوؽ الّسياحة البيئّية مقارنة مع اؼبنافسُت يف نفس اجملاؿ، وىذا 
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 الّشريعة
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ليا مقارنة باؼبنافسُت، خاصة وإف مّت تعميم واالستفادة من ذبربة دو ربسُت سبوقع اعبزائر يف سوؽ الّسياحة البيئية 
 .ىذا اؼبشروع على باقي واليات اعبزائر

ة واليت سبّثل خالؿ ىذه اؼبرحل يتّم ترصبة كل االسًتاتيجيات الّسابقة منإعداد المزيج الّتسويقي للمشروع:  .4
مرحلة الّتسويق العملي أو التكتيكي، واليت يتم من خالؽبا إعداد مزيج تسويقي خاص بكّل جزء سوقي يف إطار 

ة  ،اؼبنتجات اليت يوّفرىا اؼبشروع، وىو ما يبكن سبثيلو يف اعبدوؿ اؼبوايل حيث مّت الًتكيز على العناصر التقليدّي
األفراد، العمليات والدليل عر، الًّتويج، التوزيع( وذلك لكوف العناصر األخرى )لعناصر اؼبزيج الًتوهبي )اؼبنتج، السّ 

 ( مت الّتطرّؽ إليها ضمنيا يف إطار تقدًن اؼبشروع دبختلف منتجاتو.اؼبادي
 SEA-Med(: المزيج التسويقي لمشروع 13الجدول رقم )

 التوزيع الترويج الّسعر المنتج
مشروع التطوير 
البيئي لمشتى 

 الّشريعة

اعتماد سياسة سعريّة تراعي القدرة 
الشرائية للّسائح وتساىم يف التنمية 

 فس الوقتناؼبكانية يف 

اإلعالف عن طريق وسائل اإلعالـ  
كالتلفاز واإلذاعة، إنشاء صفحات 
على الفايس بوؾ تتيح عرض الصور 

وىي  ؛والفيديو عبذب وإقناع الّسائح
ء كما هبب إنشا  ،دبثابة ترويج ؾباين

صفحات بعّدة لغات إليصاؿ اؼبعلومة 
، تنظيم تظاىرات للّسياح األجانب

سياحّية رياضّية كاؼبشي يف اؼبسلك 
الغايب للشريعة أو تنظيم تظاىرة رياضية 

األلواح الشراعية التزحلق بيف الغوص أو 
وطنّية أو حىت دولّية تساىم يف الّتعريف 
باؼبوقع، أو االستفادة من كلمة الفم 

لّسياح  bouche à oreilleة اؼبنقول
ـ لتسويق زاروا اؼبواقع من قبل ، تنظيم أيا

اؼبنتجات احملّلية للحظَتة وؿباولة 
 ecolabel إعطائها عنونة بيئّية 

تساىم يف تعريفها وتذّكرىا وإعطائها 
، رحالت منظّمة ئحامكانة يف ذىن السّ 

       باالتفاؽ مع وكاالت سياحّية

يتمثل يف إتاحة 
ومنتجات خدمات 

اؼبشروع يف متناوؿ 
الّسائح وذلك عن 
طريق تواصلو مع 
وكاالت السياحة 
والسفر بالنسبة 

أو  ،للسائح األجنيب
يف إطار الرحالت 
اؼبنظّمة للسائح 

احمللي أو األجنيب، 
كما قد يستعمل 

الّسائح احملّلي 
وسائلو اػباّصة 

للوصوؿ إىل اؼبواقع 
البيئّية واإلقامة 
 بتدابَتىم اػباّصة

 
 
 

مشروع الّسياحة 
 الّصيديّة

اعتماد سياسة سعريّة تقّدـ أسعار 
مرتفعة نوعا ما مقارنة باؼبنتج 

خاّصة وأّف اؽبدؼ  ،الّسابق
األساسي من ىذا اؼبنتج ىو إدرار 
العوائد اؼبالّية للصّيادين، كذلك 

السعر اؼبرتفع سيعمل على اغبّد من 
عدد الّسياح الذين يدخلوف 

للمحمّية البحريّة واليت يسعى 
 اؼبشروع للحفاظ عليها وضبايتها

 
المسلكين تحت 

 مائيين

اعتماد أسعار معقولة تشجع 
ـ دبثل ىذه النشاطات الّشباب  للقيا

اليت تساىم يف تطوير اغبس 
 التثقيفي والتعليمي عندىم

 من إعداد الباحثة المصدر:
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ذبدر اإلشارة إىل أنّو هبب خلق عالمة للمشروع تساىم يف إعطائو صورة ذىنّية لدى الّسائح، كذلك يسهل 
واليت يتم من خالؽبا إعطاء نظرة ؾبملة بشكل ـبتصر توحي خبصائص  ،هبا التّواصل مع اعبمهور اؼبستهدؼ

وفبيزات ىذه اغبظَتة أو اؼبقصد ككل، ربوي ىذه العالمة رمز أو رسم يرافقو شعار يوحي بالقيمة البيئية اليت 
ؿ إجراء سبلكها اغبظَتة وجودة وتنّوع اؼبنتجات واػبدمات اؼبقّدمة فيها، ويبكن أف يؤخذ شعار اؼبشروع من خال

 استبيانات مع الّسياح ومقابالت مع حاملي اؼبشروع للتعّرؼ على ما يرونو يف اؼبشروع وما يرغبونو منو.
بعد ربديد ـبتلف االسًتاتيجيات واألعماؿ اليت يتم وفقها الوصوؿ إىل تلك االسًتاتيجيات تأن : التنفيذ   .5

 البشرية واؼبوارد اؼباديّة الاّلزمة لتجسيد أىداؼ اؼبشروع.مرحلة التنفيذ، واليت يتم فيها ذبنيد ـبتلف اعبهود 
قبلية لتفادي األخطاء وأثناء عملية  ؛اؼبرحلة مهّمة جّدا وهبب أف تكوف ىنالك رقابة مستمرّةتعّد ىذه  الّرقابة: .6

 التنفيذ لتدارؾ األخطاء اؼبرتقبة ورقابة بعديّة تصحيحّية. 
ائج هبب قياس أداء ىذا اؼبشروع والتّعّرؼ إذا ما متّ الوصوؿ إىل األىداؼ بعد التنفيذ وربقيق النت قياس األداء: .7

اؼبسّطرة، وؿباولة التحسُت واالبتكار الّدائم حىت ال يصل اؼبنتج أو اؼبقصد )اغبظَتة( إىل مرحلة االكبدار يف مراحل 
 دورة حياة اؼبقصد. 

واليت يف كل مرحلة من اؼبراحل  ،SEA-Medاؼبخطط التسويقي ؼبشروع  مبوذج هبذا نكوف قد استوفينا مراحل
يبكن القياـ بتحسينات مستمرة تعمل على زيادة فعالية اؼبشروع، حبيث يتم الوصوؿ إىل األىداؼ بأحسن الطّرؽ 

 وأقبع األساليب. 
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 الفصل: الصةخ

ة  ،للّسياحة البيئّية امبوذجي امشروع SEA-Medيعترب مشروع  مت وفقو احًتاـ صبيع اؼبراحل التنظيمّي
اليت تتطلبها مشاريع الّسياحة البيئّية، وىو ما يؤىّلو ألف يكوف مشروعا مستقطبا للّسياح عرب الوطن  واالسًتاتيجية

وخارجو، يساىم يف تسويق اعبزائر ؿبلّيا من خالؿ تقدًن خدمات ومنتجات سياحّية ترقى وتطّلعات الكثَت من 
ة الّسيّاح  اعبزائريُّت، ودوليّا هبذب العديد من الّسيّاح األجانب بتوفَت تنوّع يف اػبدمات واؼبنتجات الّسياحّي

 تثمُت اؼبؤىالت الّسياحّية البيئّية يف اعبزائر.و اعبزائريّة، 

 سبثّلت ـبرجات ىذا اؼبشروع يف تقدًن منتجات سياحّية بيئّية صنّفناىا إىل ثالث منتجات ىي منتج الّسياحة
الّصيديّة، منتج التطوير البيئي ؼبشىت الشريعة ومنتج اؼبسلكُت ربت مائّيُت، وىذا ما يستدعي إىل ضرورة تسويقها 
وإيصاؽبا بالّطريقة الصحيحة للّسائح، األمر الذي دفعنا للقياـ باقًتاح مبوذج ؼبخطط تسويقي يعمل على تسويق 

وحىت اعبزائر ككل بازباذه البعد الّدويل خاّصة وأنّو يلقى  اؼبشروع، والذي سيساىم بدوره يف تسويق مدينة جيجل
 اليت تسوؽ للّسياحة البيئية عرب العامل.   WWFدعم كبَت من منّظمات دولّية كمنظمة 

تعرّفنا قد  ،واقًتاح مبوذج اؼبخطط التسويقي SEA-Medهبذا نكوف يف ىذا الفصل عن طريق عرض مشروع 
الّسياحة البيئية، وأجبنا نظريّا على إشكالّية الدراسة حبيث ؼبسنا أّف مثل ىذه اؼبشاريع ربسُت اعتماد و  ّيةكيفعلى  

باعتبار ىذا اؼبشروع مشروع مبوذجي يبكن دور يف ترقية الّسياحة البيئية يف ـبتلف اؼبقاصد اعبزئية يف اعبزائر،  اؽب
للنهوض بالقطاع الّسياحي اعبزائري،  كاتونّفة ؿبا لباقي اغبظائر الوطنية وحىت اؼبواقع الّسياحّية البيئية غَت اؼبص

 والعمل على تسويق مقصد اعبزائر ؿبليّا ودوليّا. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 اخلامظ:الفصل 
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 تمهيد:

بعػػػد توضػػػيح اإلطػػػار الّنظػػػري لكػػػّل متغػػػَّت مػػػن متغػػػَّتي الّدراسػػػة، وبعػػػد فحػػػص اؼبنػػػاىج اؼبسػػػتخدمة يف الّدراسػػػات 
علػػػػػى األسػػػػػئلة اؼبتضػػػػػّمنة يف  الّسػػػػابقة والّدراسػػػػػات اؼبشػػػػػاهبة ؽبػػػػػذه الّدراسػػػػة ؛ قمنػػػػػا باختيػػػػػار عيّنػػػػػة لدراسػػػػتها واإلجابػػػػػة

البحػث، وقمنػػا كػػذلك بتحديػػد األطػػر اؼبنهجيػػة والوسػػائل األنسػػب عبمػػع وربليػػل البيانػػات يف كػػّل عيّنػػة للوصػػوؿ إىل 
 أىداؼ الّدراسة.

وقػػػد وقػػػػع اختيارنػػػػا علػػػػى عػػػػدد مػػػػن زّوار بعػػػػض اؼبواقػػػع يف ؿبميػػػػة تػػػػازة بواليػػػػة جيجػػػػل، وذلػػػػك العتقادنػػػػا الرّاسػػػػا 
حية الّضػخمة ؽبػذه الواليػػة بشػكل عػاـ، وللمحميػة بشػكل خػػاص، وكػذلك الطالعنػا اؼبسػبق علػػى باإلمكانيػات السػيا

 الثراء والتنوع البيولوجي الكبَت الذي تزخر بو.

 مباحث وفق ما ىو مبُّت أدناه. أربعوقد وضعنا ىيكال ؽبذا الفصل بتقسيمو إىل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلطاز املنهجي للّدزاضةاملبخث األّول:  

وتطثثثثثثويق   الطثثثثثثياحة البيئيثثثثثثة  حتليثثثثثثل بيانثثثثثثا     :املبخثثثثثثث الّثثثثثثثاني  
 املقصد الّطياحي  

 حتليل نتائج منوذج االحندازاملبخث الّثالث: 

 نتائج وتوصيا  الّدزاضة ،مناقشة الفسضيا املبخث الّسابع: 
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 المبحث األّول: اإلطار المنهجي للّدراسة
البلد الّسياحي دوف سياحة"، وتلقي هبعلنا أماـ معضلة "إّف اختيار قطاع الّسياحة يف اعبزائر كمجاؿ للّدراسة 

الؽبا على اإلطار اؼبنهجي اؼبناسب لكّل أحباث األكاديبيُت يف ىذا اجملاؿ، وىو ما انطبق على ىذه اؼبعضلة بظ
–حبثنا من خالؿ الصعوبة اليت واجهتنا يف ربديد عيّنة وؾبتمع الّدراسة، خاصة يف ظّل غياب إحصائيات دقيقة 

حيث قبد أغلب إحصائيات الديواف الوطٍت للسياحة والديواف الوطٍت لإلحصائيات قديبة نسبيا،  -اصة حديثةوخ
مع صعوبة اغبصوؿ عليها لغياب اؼبنشورات يف ىذا اجملاؿ، ومع خصوصية السياحة البيئية تزداد ىذه الصعوبة ألّف 

 غَت اؼبألوفة نسبيا. اؼبؤّشرات مناألمر يتعّلق دبمارسات يتّم قياسها علميا من خالؿ ؾبموعة 
وعليػو  فأسػئلة كػػػػػػ: مػا ىػو حجػػم العيّنػة؟ مػا ىػػو اؼبػنهج واؼبقػاييس الػػيت هبػب اسػتخدامها ؼبعرفػػة مسػتوى فبارسػػات  

وتسػػػويق اؼبقصػػػد السػػػياحي يف ىػػػذه العيّنػػػة؟ ومػػاىو اؼبػػػنهج واؼبقػػػاييس الػػػيت هبػػػب اسػػػتخدامها ؼبعرفػػػة  ،السػػياحة البيئيػػػة
اؼبتغػػػَّت اؼبسػػػتقل يف اؼبتغػػَّت التّػػػابع؟ ومػػػاىي العالقػػػات الواجػػػب ربليلهػػا وإبرازىػػػا مػػػن خػػػالؿ تقػػػدًن  مػػدى ارتبػػػاط وتػػػأثَت

وشػػرح مبػػوذج الّدراسػػة؟ كػػػّل ىػػذه أسػػئلة تسػػتوجب إؼبامػػػا جيّػػدا باعبوانػػب الّنظريػػة مػػػن جهػػة، وباعبوانػػب اؼبنهجيػػة مػػػن 
ت الّسػػػابقة وؿباولػػػة ؿباكػػػاة مػػػا صػػػلح منهػػػػا جهػػػة أخػػػرى، باإلضػػػافة إىل تسػػػليط الّضػػػوء علػػػى منػػػاىج ونتػػػػائج الّدراسػػػا

 تطبيقو على دراستنا ىاتو.

وسػػنقـو يف ىػػػذا اؼببحػػػث بشػػرح وتربيػػػر كػػػّل مػػا يتعلّػػػق باإلطػػػار اؼبنهجػػي للّدراسػػػة، وذلػػػك بتحديػػد ووصػػػف عيّنػػػة 
يس اؼبناسػػػبة الّدراسػػة والنمػػوذج اؼبتّبػػع، باإلضػػػافة إىل شػػرح آليػػات تطػػػوير أدوات صبػػع وربليػػل البيانػػػات، واختيػػار اؼبقػػاي

 لكّل فرضية من الفرضيات اؼبوضوعة مسبقا. 
 ، المنهج والنموذج المتّبعمجتمع وعيّنة الّدراسة: المطلب األّول

سنشػػرح ىنػػػا كيفيػػػة حصػػػر اجملتمػػػع واالنتقػػػاؿ إىل اختيػػػار العيّنػػة، وكػػػذا اؼبػػػنهج اؼبتّبػػػع يف الّدراسػػػة والنمػػػوذج اؼبقػػػًتح 
 اؼبراد تفسَتىا ضمنو.لتعريف مكّوناتو وشرح العالقات 

 مجتمع وعيّنة الّدراسة .1
نظػػرا لطػػػابع الّدراسػػػة والػػذي ينػػػدرج ضػػػمن الّدراسػػػات التسػػويقية؛ فقػػػد حصػػػرنا ؾبتمػػع الّدراسػػػة يف زّوار عػػػدد مػػػن 
اؼبواقػػع اؼبهّمػػة يف ؿبميػػة تػػازة بواليػػة جيجػػػل، وقػػد وقػػع اختيارنػػا علػػى ىػػػذه اؼبواقػػع العتقادنػػا بامتالكهػػا مػػؤّىالت بيئيػػػة 

يف ربطها بالّسػياحة البيئيػة ووضػع اسػًتاتيجية لتنميػة ىػذا النػوع مػن الّسػياحة فيهػا، أّمػا عػن عيّنػة الّدراسػة فهػي  تساعد
 عيّنة عشوائية حصرناىا يف عدد من زّوار ىذه اؼبواقع، وقد مرّت عملية اختيار العيّنة دبرحلتُت: 
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 المرحلة األولى . أ
السػػياحية الػػيت تنتمػػي للمحميػػة، وكػػاف أسػػاس االختيػػار ىنػػا كثافػػػة يف ىػػذه اؼبرحلػػة قمنػػا باختيػػار عػػدد مػػن اؼبواقػػع 

اغبركيػة السػػياحية فيهػػا وكػػذا عالقتهػػا دبتغػػَّت الّدراسػػة اؼبسػػتقّل وىػػو السػػياحة البيئيػػة، وذلػػك لقناعتنػػا باسػػتحالة تطبيػػق 
عبانػػب الّنظػػري، وتفاصػػػيل الّدراسػػة يف مواقػػع تغيػػب فيهػػا فبارسػػات السػػياحة البيئيػػػة مقارنػػة باؼبعػػايَت الػػيت فّصػػلناىا يف ا

 .   14اختيار عيّنة اؼبواقع يبكن شرحها يف اعبدوؿ رقم 

 المرحلة الثّانية . ب
يف ىذه اؼبرحلة انتقلنا إىل اختيار عيّنة من زّوار اؼبواقع اؼبختارة يف اؼبرحلة االوىل، وقد بلغ عدد الزّوار الّذين مّت 

ولتفادي كثرة اإلجابات  14زائرا موزّعُت على اؼبواقع اؼبذكورة يف اعبدوؿ رقم  389توزيع االستبانات عليهم 
الّشاذة من جهة، ولتسهيل فهم أسئلة االستياف من أجل الوصوؿ إىل أىداؼ الّدراسة قمنا بإجراء أغلب 

دا من االستيانات باؼبقابلة، أي طرح األسئلة واغبصوؿ على اإلجابات آنيا، ورغم ذلك فقد استبعدنا عد
 استبانات، مل نلمس فيها موضوعية يف اإلجابة.  7اإلجابات بلغ 

 : عيّنة الّدراسة14رقم الجدول 

 الصاحلة االضتبيانات  املطرتجعة االضتبيانات  املوقع الطياحي  

ضة
زا
ّد
 ال

نة
عّي

 
 146 150 مػازات الباش

 178 180 حديكة تاشة

 34 34 جصيسة العوانة

 24 25 املناز الكبري

 

 382 389 اجملنوع

 ةمن إعداد الباحثالمصدر: 
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 منهج الّدراسة .2
 البحػػث يف طريقػة" :بأنػو يعػػرؼ والػذي ؛التحليلػيو  الوصػفي اؼبػػنهج اسػتخداـ مت الدراسػة أىػػداؼ ربقيػق جػلأ مػن
 ؾبرياهتػػػػػا يف الباحػػػػث تػػػػدخل دوف ىػػػػي كمػػػػػا والقيػػػػاس للدراسػػػػة متاحػػػػة موجػػػػػودة وفبارسػػػػات وظػػػػواىر إحػػػػداث تتنػػػػاوؿ

، وبالتػػػايل فهػػو اؼبػػنهج اؼبناسػػػب للّدراسػػة باعتبارىػػا هتػػػدؼ إىل 1"ووبللهػػا فيصػػفها معهػػػا يتفاعػػل أف الباحػػث ويسػػتطيع
 معرفة مستوى اؼبمارسات التسويقية ؼبواقع احملمية اعتمادا على السياحة البيئية.

 نموذج الّدراسة .3
وسػػنحاوؿ توضػػيح أىػػّم العالقػػات اؼبػػراد تفسػػَتىا  ،متغػػَّتي الّدراسػػة دبكوناهتمػػا يتكػػّوف مبػػوذج الّدراسػػة اؼبقػػًتح مػػن

 حسب فرضيات الّدراسة، كّل ىذا من خالؿ الّشكل اؼبوايل:
 : نموذج الّدراسة38رقم الّشكل 

 
 ةمن إعداد الباحث المصدر:

واؼبيدانيػػة، يلّخػص الشػكل أعػػاله متغػَّتي الّدراسػػة ومكّوناهتمػا والعالقػػات اؼبػراد دراسػتها مػػن خػالؿ احملػػاور الّنظريػة 
فػػالنموذج اؼبقػػًتح مبػػػٍت علػػى افًتاضػػػات أّف ىنالػػك دورا للسػػػياحة البيئيػػة يف تسػػػويق اؼبقاصػػد السػػػياحية يف ؿبميػػة تػػػازة 
بواليػػػة جيجػػػػل، وؿباولػػػة تعمػػػػيم الّدراسػػػػة علػػػى اعبزّائػػػػر كمقصػػػد كلّػػػػي، وكبػػػػاوؿ مػػػن خاللػػػػو معرفػػػة وقيػػػػاس مسػػػػتويات 

ؽبػػػا يف اعبوانػػػب الّنظريػػػة، وكػػػػذا مسػػػتوى تسػػػويق اؼبقاصػػػد الّسػػػياحية مػػػػن  السػػػياحة البيئيػػػة حسػػػب اؼبعػػػايَت الػػػػيت تطرّقنػػػا
 خالؿ مكّونات ىذا اؼبتغَّت، وفيما يلي سنحاوؿ تقدًن تعريفات ؼبكّونات ىذا النموذج:

 
                                                                 

، بغزة اإلسالمية الجامعة في اإلداريين للعاملين الوظيفي األداء على التنظيمي المناخ أثرسويرح،  أبو سالـ سليماف أيبن حبػر، عطيػة عبػد يوسػف 1
 20، ص2010الثاين،  العدد ،(عشر الثامن اجمللد (اإلنسانية الدراسات سلسلة) اإلسالمية اعبامعة ؾبلة
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 المتغيّر المستقلّ  .أ 
من السوؽ الكلي  "niche"ياحة البيئية اليت يبكن تعريفها باختصار على أهّنا جزء سوقي صغَت ويبّثل السّ 

للسياحة، ينضوي ضمن أشكاؿ السياحة البديلة، تسعى إىل ضباية اؼبوارد الطبيعية واغبفاظ على األنظمة البيئية 
واحًتاـ العادات الثقافية للمجتمعات اؼبضيفة، كما ترمي إىل البحث عن كافة الّسبل اليت تسعى إىل ربقيق الرفاه 

 متغَّتات جزئية: 3اؼبهمشة نوعا ما. ويتفرّع إىل االقتصادي ؽبذه اؼبناطق اؼبعزولة و 

 :سبثلػػت يف ـبتلػػػف اؼبػػؤىالت الطبيعيّػػة الػػيت تشػػّكل نقطػػة جػػذب للسػػياح كػػػاؼبوقع والػػيت  معــايير المــوارد الطبيعيــة
 اعبغرايف، اؼبنظر الطبيعّية اػبالّبة، اؽبدوء، مصادر اؼبياه العذبة والتنوّع البيولوجي داخل احملمّية.

  يف ـبتلػف االجػراءات الػيت يػتم اعتمادىػا هبػدؼ االدارة اؼبسػتديبة واؼبتمثّلػة  الـتعّلم وإدارة السـياحة البيئيـة:معايير
للسػػياحة البيئيػػػة يف مثػػػل ىػػػذه اؼبواقػػػع وتنميػػػة روح الػػػتّعّلم لػػػدى الّسػػػائح، وحصػػػرنا ىػػػذه االجػػػراءات يف بعػػػض النقػػػاط  

ديّة، فبػػػرّات خاصػػػػة لسػػػػَت الػػػزّوار، تػػػػوّفر معلومػػػػات حػػػػوؿ سػػػهولة الوصػػػػوؿ إىل مواقػػػػع احملميّػػػة، وجػػػػود الفتػػػػات إرشػػػػاك
 النباتات واغبيوانات اؼبوجودة داخل اغبظَتة، وغَتىا من النقاط ذات الّصلة.

 ــايير االســتدامة  والػػيت تشػػمل صبلػػة االعتبػػارات الػيت يػػتم ازباذىػػا هبػػدؼ اغبفػػاظ علػػى اسػػتدامة مواقػػع احملميّػػة،: مع
مػن اسػػتغالؿ عقػػالين للمػػوارد، اغبفػػاظ علػى اؽبويّػػة العػػذراء للمواقػػع، الرحبيّػػة االقتصػادية للمواقػػع وكػػذا أخػػذ فئػػة ذوي 

  االحتياجات اػباصة يف االعتبار.
منطقػة تػتم فيهػا صػناعة الّسػياحة، وىػو تسػويق اؼبقاصػد السػياحية الػّذي يبكػن تعريفػو علػى أنّػو:  المتغيّـر التّـابع: .ب 

 طبيعّية وأخرى من صنع اإلنساف ذبذب الزّوار )الّسيّاح( غَت احمللّّيُت للقياـ بأنشطة متنّوعة.ذات خصائص 
 : أدوات جمع البياناتالمطلب الثاني

بعػػد حصػػر ؾبتمػػع وعيّنػػػة الّدراسػػة، وبعػػد اختيػػار ؾبموعػػػة مػػن اؼبواقػػع الّسػػياحية الػػػيت تنتمػػي إىل ؿبميػػة تػػازة بواليػػػة 
تسػويقو اعتمػادا علػى السػياحة البيئيػة؛ ارتأينػا االعتمػاد علػى اسػتبياف موّجػو إىل عػدد جيجل كمقصد لدراسة إمكانية 

مػن زّوار ىػذه اؼبواقػػع، وذلػك لتحليػل وتفسػػَت ىػذا الػّدور مػػن وجهػة نظػرىم، وقػػد متّ تطػوير ىػذا االسػػتبياف مػن خػػالؿ 
يلػػػػي سنشػػػػرح ىيكلػػػػة  ، وفيمػػػػا1إنشػػػائو وعرضػػػػو علػػػػى ؾبموعػػػػة مػػػػن األسػػػاتذة احملّكمػػػػُت مػػػػن جػػػػامعيت سػػػػطيف وميلػػػة

 االستبياف.

 
                                                                 

 .03قائمة احملّكمُت مفّصلة يف اؼبلحق رقم  1
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 محتويات االستبيان .1
 ؿبوري متغَّتي الّدراسة كالتايل:عبارة موزّعة على  38احتوى االستبياف على 

 السياحة البيئيةمحور  .أ 
عبػػػارة مػػػن عبػػػارات اؼبتغػػػَّت اؼبسػػػتقّل نقػػػيس مػػػن خالؽبػػػا مسػػػتوى السػػػياحة البيئيػػػة يف  20واحتػػوى ىػػػذا احملػػػور علػػػى 

 6السػػػياحية يف ؿبميػػة تػػازة جبيجػػل، ويتفػػػرّع ىػػذا احملػػور إىل ثػػالث أجػػػزاء: معػػايَت اؼبػػوارد الطبيعيػػة بػػػػػعػػدد مػػن اؼبقاصػػد 
 .عبارات 5عبارات ومعايَت االستدامة بػػ 9عبارات، معايَت التعّلم وإدارة السياحة البيئية بػػػػػػ

 محور تسويق المقصد السياحي .ب 
ت يف: مكّونػػػػات اعبػػػػذب ؿبػػػػاور سبثّلػػػ ثػػػػالثإىل  السػػػياحي تسػػػويق اؼبقصػػػػد ة مػػػػن عبػػػػاراتعبػػػار  18قمنػػػا بتقسػػػػيم 

 عبارات. 5عبارات وصورة اؼبقصد ووالء الزّّوار بػػ 7عبارات، اؼبويج التسويقي للمقصد بػػ 6الّسياحي بػ
وقػػد سبّػػت اإلجابػػة علػػى االسػػتبياف مػػن ِقبػػل عيّنػػة الّدراسػػة يف أغلبهػػا اعتمػػادا علػػى طريقػػة االسػػتبياف باؼبقابلػػة، ومتّ 

 382اغبة للّتحليػل ليسػتقّر العػدد عنػػد نظػرا لكوهنػا غػػَت موضػوعية وغػَت صػ ، قمنػا باسػتبعاد عػدد منهػا389ًتجاع اسػ
 إجابة.

 مقياس االستبيان .2
( نظػػرا لكونػػو اؼبقيػػاس األكثػر تعبػػَتا عػػن آراء اؼببحػوثُت واألكثػػر سػػهولة مػػن likertقمنػا باختيػػار مقيػػاس ليكػرت )

وقػد اسػتخدمنا الّشػكل اؼبغلػػق يف حيػث الفهػم، كمػا أنّػو يعػرّب بدقّػػة عػن درجػة موافقػة اؼببحػوث عػن العبػػارات اؼبقّدمػة. 
مقيػػػاس اؿ القيػػػاس أغلػػػب البػػػاحثُت يف ؾبػػػويعتػػػرب  ،5إىل  1تػػػوي علػػػى طبػػػس إجابػػػات مرتّبػػػة مػػن االجابػػات حيػػػث رب

 التحليػػػػل يف اؼبسػػػتخدمة حصػػػػائيةاإل سػػػاليباأل فوبالتػػػػايل فػػػإ ، )Interval Scale(  مػػػن النػػػػوع الفئػػػويليكػػػرت 
 توزيػػػػع يكػػػوف أف أساسػػػاً  تشػػػًتط والػػػيت( Parametric Methods) البػػػػارامًتي النػػػوع مػػػن تكػػػوف لالسػػػتجابات

   .طبيعياً  توزيعاً  للبعد الكلية العالمة وعلى فقرة كل على اؼببحوثُت استجابات
 : مقياس ليكرت الخماسي15رقم الجدول 

 غري موافل متاما غري موافل ذلايد موافل موافل متاما اإلجابات

 1 2 3 4 5 الّدزجات

 ةمن إعداد الباحث المصدر:
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 صدق األستبيان .3
 عػػػرض مت األسػػاس ىػػذا وعلػػى لقياسػػها، وضػػعت الػػيت اؼبتغػػػَتات قيػػاس علػػى االسػػتبانة قػػدرة األداة بصػػدؽ يقصػػد
 بعػػػػػض واسػػػػتعراض كافػػػػة اؼبتغػػػػَتات وفحػػػػص ؼبراجعػػػػةاؼبيدانيػػػػة  الدراسػػػػات يف اؼبتخصصػػػػُت مػػػػن عػػػػدد علػػػػى االسػػػػتبانة
 منها. كما اعتمدنا على اختبارات االتساؽ الّداخلي والبنائي واختبار الثّبات.   لالستفادة العالقة ذات الدراسات

 لفقرات االستبيان صدق االتساق الداخلي .أ 
، وذلػك حبسػاب معػامالت االرتبػاط بػُت كػل نػيت الّدراسػةمت حسػاب االتسػاؽ الػداخلي لفقػرات االسػتبياف علػى عي

 %66) ، وقػػػػد تراوحػػػػػت معػػػػامالت االرتبػػػػاط يف ؿبػػػػػاور السػػػػياحة البيئيػػػػة بػػػػػُترجػػػػة الكليػػػػة للمحػػػػػور التابعػػػػةفقػػػػرة والدّ 
معػػامالت االرتبػػػاط موجبػػة وقويّػػػة ودالػػػة والػػيت تبػػػُت أف (، 94%و 67%)ويف ؿبػػاور تسػػػويق اؼبقصػػد بػػػُت (، %96و

احملسػوبة أكػرب مػن قيمػة  rوقيمػة  0.05(،  حيػث إف مسػتوى الداللػة لكػل فقػرة أقػل مػن 0.05عنػد مسػتوى داللػة )
r .(06و ) (05) رقم ُتأنظر اؼبلحق اعبدولية، وبذلك تعترب فقرات االستبانو صادقة ؼبا وضعت لقياسو 
 ستبيانصدق االتساق البنائي لمحاور اال .ب 

بػػػنفس اؼببػػػػدأ الػػػػذي اسػػػػتخدمناه يف اختبػػػار االتسػػػػاؽ الػػػػّداخلي لالسػػػػتبياف اؼبوّجػػػو لعينػػػػيت الّدراسػػػػة؛ قمنػػػػا باختبػػػػار 
االتسػػػاؽ البنػػػػائي حملػػػاور االسػػػػتبياف، الفػػػػرؽ ىنػػػا يبكػػػػن حسػػػاب معامػػػػل االرتبػػػػاط بَتسػػػوف بػػػػُت كػػػّل ؿبػػػػور ومكّوناتػػػػو، 

 وجاءت نتائج االختبار على الّنحو التّايل:
 صدق االّتساق البنائي لمحاور االستبيان 16: الجدول رقم

 SPSS 20 ـبرجات على باالعتماد ةمن إعداد الباحثالمصدر: 

ي الكلّػػي والػػذّ احملػػور عػػّدؿ فرعػػي مػػن ؿبػػاور الّدراسػػة مػػع ماعبػػدوؿ معػػامالت االرتبػػاط بػػُت معػػّدؿ كػػل ؿبػػور  يظهػػر
يف بيانػػػػات ؿبػػػػور السػػػػياحة  %81و %76تراوحػػػػت بػػػػُت   0.05يبػػػػُّت معػػػػامالت ارتبػػػػاط دالػػػػة عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػة 

مػػػػن  قػػػلّ أ ؿبػػػوراللػػػػة لكػػػل حيػػػث إف مسػػػتوى الدّ يف ؿبػػػور تسػػػويق اؼبقاصػػػػد السػػػياحية.  %79و 75%وبػػػُت  ،البيئيػػػة
 .في العيّنة ىناك اتساق بنائي جّيد لمحاور االستبيانوعليو يبكن اغبكم على أّف  .0.05
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 ثبات االستبيان .4
 ىذا يعدّ  حيث ،(Cronbach's Alphaألفا ) كرونباخ مقياس اـاستخداالستبياف قمنا بالختبار ثبات 

يتّم اغبكم على مقدرة األداة على قياس  وبالتايل( %60) عن ألفا كرونباخ قيمة زادت إذا ومالئماً  جيداً  اؼبقياس
 كالتايل:   (07اؼبلحق رقم  )أنظر يف العيّنتُتوكانت معامالت الثّبات بالنسبة لالستبياف  .ما أمقبزت من أجلو

 : معامل ثبات االستبيان 17رقم الجدول 

 SPSS 20 باالعتماد ـبرجات ةمن إعداد الباحثالمصدر: 
حيػػث تػػراوح  %60يظهػر اعبػػدوؿ أعػاله أّف معامػػل الثبػػات لكػّل ؿبػػور مػػن ؿبػاور متغػػَّتي الّدراسػة قػػد فػػاؽ نسػبة 

، %85بلػػػػػغ معامػػػػػل الثّبػػػػػات الكلّػػػػػي للمتغػػػػػَّت اؼبسػػػػػتقّل ، و %81و  %76بػػػػػُت احملػػػػاور الفرعيػػػػػة للسػػػػػياحة البيئيػػػػػة يف 
بلػػػغ اؼبعامػػل الكلّػػػي للمتغػػَّت التػػػابع ، و %78و %70بػػُت الفرعيػػػة لتسػػويق اؼبقصػػػد ور ااحملػػثبػػػات  تمعػػامالوتراوحػػت 

، وبالتّػايل كبكػم علػى االسػػتبياف %85، ويف األخػَت بلػغ معامػل الثّبػػات الكلّيلجميػع عبػارات االسػتبياف القيمػػة 73%
   .بثبات عباراتواؼبوّجو إىل عينة الّدراسة 

 : المعالجات اإلحصائية المستخدمةثّالثالمطلب ال
بعػد ربويػل اؼبعلومػات اؼبسػتقاة مػػن االسػتبياف اؼبوّجػو لعيّنػيت الّدراسػة إىل بيانػػات كّميػة اعتمػادا علػى مقيػاس ليكػػرت 

؛ قمنػػػػػا بتحليلهػػػػا باالعتمػػػػػاد علػػػػػى ؾبموعػػػػة مػػػػػن االختبػػػػػارات اإلحصػػػػػائي SPSS20برنػػػػامج اػبماسػػػػي وتفريغهػػػػػا يف 
 اإلحصائية واؼبعامالت نوردىا فيما يلي:
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 واالنحرافات المعيارية المتوّسطات الحسابية .1
اؼبتوّسػػط اغبسػػايب ؼبعرفػػة مػػدى سبركػػز آراء اؼببحػػوثُت حػػوؿ قػػيم معيّنػػة فبثّلػػة يف ؾبمػػوع القػػيم مقسػػوما   ومتّ اسػتخداـ

( اػبماسػػػي؛ فػػػإّف اؼبتوّسػػػػطات likertعلػػػى عػػػدد االسػػػتبانات، ونظػػػرا لكػػػوف مقيػػػاس االسػػػتبياف ىػػػو مقيػػػاس ليكػػػرت )
نظػػػرا لكوهنػػػا الدرجػػػة  3الّدالػػة علػػػى قػػػّوة مسػػػتوى متغػػػَّتي الّدراسػػة ىػػػي تلػػػك الػػػيت تفػػػوؽ اؼبتوّسػػػط الفرضػػي واؼبقػػػّدر بػػػػػػ

ق أو موافػق سبامػػا، ويػتّم اغبكػم علػػى ىػذا اؼبسػػتوى بتبويػب فئػػات احملايػدة يف اؼبقيػاس وبالتػػايل فمػا يفوقهػػا فهػو إّمػا موافػػ
 وذلك بالرّجوع إىل اعبدوؿ اؼبوايل: 0.80اؼبقياس، حيث أّف اؼبدى ىنا ىو 

 : تقسيم فئات مقياس ليكرت الخماسي18رقم الجدول 

 ضعيف ضعيف متوّضط قوّي قوّي اإلجابات

 1.80اىل1.00 من 2.60اىل1.81 من 3.40اىل2.61 من 4.20اىل3.41 من  5.22اىل4.21 من الفئات

 ةمن إعداد الباحثالمصدر: 

 يف عيّنػػػػػة الّدراسػػػػػة علػػػػػى متوّسػػػػػػط مػػػػػدى إصبػػػػػاع اؼببحػػػػػوثُت للحكػػػػػم علػػػػػىكمػػػػػا متّ اسػػػػػتخداـ االكبػػػػػراؼ اؼبعيػػػػػاري 
إجابػاهتم، فكّلمػػا كػػاف ىنػػاؾ اكبػػراؼ كبػػَت عػػن ىػػذا اؼبتوّسػط كّلمػػا دّؿ ذلػػك علػػى تشػػّتت أكػػرب يف اإلجابػػات وعػػدـ 

ؼبتوسػػػط  tاختبػػار إصبػػاعهم. أّمػػا عػػػن كيفيػػة اغبكػػم علػػػى ِكػػرب االكبػػراؼ مػػػن عدمػػو فقػػد اسػػػتخدمنا مقياسػػا آخػػر ىػػػو 
       والّذي سنوّضحو أدناه. One sample T test عينة واحدة

 اختبار ألفا كرونباخ  .2
متّ اسػتخداـ ىػػذا اؼبقيػػاس الختبػػار ثبػػات االسػػتبياف، وقػػد بيّنػت النتػػائج وجػػود ثبػػات يف فقػػرات االسػػتبياف باعتبػػار 

   .23رقماعبدوؿ ، كما ىو موّضح يف %60كرب من أأّف معامل ألفا كرونباخ كانت 

 رتباط بيرسون االمعامل  .3
ىػػػذا اؼبقيػػػاس للحكػػػم علػػػػى صػػػدؽ االّتسػػػاؽ الػػػّداخلي والبنػػػائي لفقػػػػرات وؿبػػػاور االسػػػتبياف كمػػػا ىػػػػو متّ اسػػػتخداـ 

، كمػػا متّ اسػػتخدامو ؼبعرفػػة مػػدى ارتبػاط متغػػَّتي الّدراسػػة، ويػػتّم اغبكػػم علػػى وجػػود ارتبػػاط 22اعبػػدوؿ رقػػمموّضػح يف 
الصػػػحيحة )قػػد يكػػػوف موجػػػب أو  0.7ىػػػذه القيمػػة بػػُت فقػػػرتُت أو متغػػَّتين مػػػن خػػػالؿ قيمػػة االرتبػػػاط؛ فػػإذا فاقػػػت 

 سالب( نقوؿ أّف ىناؾ ارتباط موجب قوّي وما دوف ذلك فهو ارتباط ضعيف.
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 F-Testاختبار المعنوية الكلّية  .4
صػػالحية تطبيػػق مبػوذج اكبػػدار ؼبتغػػَّتين، ومػػن بػػُت ىػػذه الّشػػروط أف تكػػوف للتاّكػػد مػػن مػػدى شػػروط معيّنػػة  ىنػاؾ

ويقػػػـو النمػػػوذج علػػػػى ، F-Testمنػػػو مػػػن خػػػالؿ اختبػػػار قمنػػػا بػػػػالتحّقق مػػػا  والنمػػػوذج، وىػػػ ىنالػػػك معنويػػػة كلّيػػػة يف
 فرضيتُت أساسيتُت:

H0 مبوذج االكبدار معنوي؛ 

H1 .مبوذج االكبدار غَت معنوي 

 وتعّرؼ اؼبعنوية يف مبوذج االكبدار بأّف ىنالك على األقل واحدا من معاملْي االكبدار معنوي.

   T-Test الجزئيةاختبار المعنوية  .5
ال يكفػػػي ربّقػػػق شػػػػرط اؼبعنػػػوي الكلّيػػػػة فقػػػط لصػػػالحية تطبيػػػػق مبػػػوذج االكبػػػػدار، بػػػل هبػػػب تتبّػػػػع مصػػػدر اؼبعنويػػػػة 

 ما يلي:  T-Testباعبواب على تساؤلُت يفًتض ؽبما اختبار 
 بالنسبة للجزء الثابت . أ

H0  = )؛0معامل االكبدار )اعبزء الثابت يف اؼبعادلة 

H1  )0 ≠معامل االكبدار )اعبزء الثابت يف اؼبعادلة. 

 بالنسبة للمتغيّر المستقّل )الميل( . ب
H0  ؛0( = اؼبيل) اؼبتغَّت اؼبستقلّ معامل 

H1  0 ≠)اعبزء الثابت يف اؼبعادلة(  اؼبتغَّت اؼبستقلّ معامل. 

بػػدورىا تتحّقػػق مػػن خػػالؿ الشػػرط: وبالتّػايل فتطبيػػق مبػػوذج االكبػػدار يسػػتوجب ربّقػػق شػػرط اعبزئيػػة اؼبعنويػػة، والػػيت 
ويػػدخل ضػػػمن ىػػذا الشػػػرط أيضػػا وجػػػود قػػدرة تفسػػػَتية  ىنػػاؾ علػػػى األقػػل واحػػػدا مػػن اؼبعػػػامالت ال يسػػاوي الّصػػػفر.

للنمػػػوذج؛ دبعػػػػٌت نسػػػػبة تػػػأثَت اؼبتغػػػػَّت اؼبسػػػػتقّل يف اؼبتغػػػػَّت التػػػابع، وؽبػػػػذا اسػػػػتخدمنا معامػػػل التحديػػػػد ومعامػػػػل التحديػػػػد 
 .Adjusted R squareاؼبصّحح 
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 (Sample K-S -1سمرنوف )-اختبار كولومجروف .6
كػػػاف هبػػػب كػػذلك االعتمػػػاد علػػػى اختبػػػار    للتأّكػػد مػػػن شػػػروط تطبيػػق االختبػػػارات السػػػابقة وكػػػذا مبػػوذج االكبػػػدار

وذلػػك لتحديػػػد نػػوع التوزيػػػع الػػػذي تّتخػػذه بيانػػػات العيّنػػة، ويشػػػًتط ىػػذا االختبػػػار لصػػػالحية  ظبرنػػػوؼ-كولػػوؾبروؼ
مبػػػػػػوذج االكبػػػػػػػدار أف يكػػػػػػوف التوزيػػػػػػػع طبيعيػػػػػػػا، وىػػػػػػذا شػػػػػػػرط أساسػػػػػػي أيضػػػػػػػا السػػػػػػػتخداـ كػػػػػػّل االختبػػػػػػػارات اؼبعلميػػػػػػػة 

(Paramétriques) .األخرى     

 One sample T testلمتوسط عينة واحدة   tاختبار  .7
متّ اسػتخداـ ىػػذا االختبػػار لتحديػد مػػدى داللػػة البيانػات يف خانػػة اؼبتوسػػط اغبسػايب واالكبػػراؼ اؼبعيػػاري، وبالتػػايل 
فػػإذا مػػػامتّ اغبكػػػم علػػػى مسػػػتوى اؼبتوّسػػػط اغبسػػػايب مػػػن خػػػالؿ جػػػدوؿ الفئػػػات يف مقيػػػاس ليكػػػرت؛ فػػػإّف اغبكػػػم علػػػى 

معنويػػة اؼبتوّسػػطات واالكبرافػػات، وىػػذا مػػا يبكنّنػػا  مػػدى إصبػػاع البػػاحثُت مػػن خػػالؿ االكبػػراؼ اؼبعيػػاري يكػػوف باختبػػار
 .ؼبتوسط عينة واحدة tاختبار منو 
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 دزاضة ميدانية حملنية تاشة بوالية جيجل: خلامظالفصــــل ا

 المبحث الثّاني: تحليل بيانات مستوى السياحة البيئية وتسويق المقصد السياحي

إىل بعػػػد ربديػػػد األطػػػر اؼبنهجيػػػة للّدراسػػػة وتوضػػػػيح ـبتلػػػف األدوات اإلحصػػػائية الػػػيت هبػػػب اسػػػتخدامها للوصػػػػوؿ 
أىػػػداؼ البحػػػػث؛ سػػػػنقـو يف ىػػػػذا اؼببحػػػػث بعػػػػرض وربليػػػػل نتػػػػائج اؼبعاعبػػػػة اإلحصػػػػائية إلجابػػػػات اؼببحػػػػوثُت، وذلػػػػك 
للوصػػوؿ إىل إجابػػات عػػن األسػػئلة اؼبطروحػػة يف بدايػػة الّدراسػػػة، وسػػنبدأ بتحليػػل مسػػتويات فبارسػػات السػػياحة البيئيػػػة 

ل إىل  ربليػػػػػل مسػػػػتويات تسػػػػػويق ىػػػػذه اؼبقاصػػػػػد، وويف يف اؼبقاصػػػػد السػػػػػياحية يف ؿبميػػػػة تػػػػػازة بواليػػػػة جيجػػػػػل، جّ ننتقػػػػ
 األخَت سنحاوؿ ربليل العالقة بُت متغَّتي الّدراسة.

 المطلب األّول: تحليل إجابات المبحوثين فيما يتعّلق بمستوى الّسياحة البيئية 
يف ىذا اؼبطلب سنقـو بتحليل نتائج عبارات االستبياف اؼبتعّلقة باؼبتغَّت اؼبستقّل )السياحة البيئية(، والّذي متّ 
تقسيمو إىل ثالث ؿباور تكّوف اؼبعايَت اليت يبكن من خالؽبا اغبكم على مستوى السياحة البيئية،  واؼببيّنة يف 

ة بيانات ىذا احملور من خالؿ ثالث معاعبات إحصائية تتمّثل يف عبارات االستبياف ؽبذا احملور، وقد مّت معاعب
ىذه  ،One sample T testؼبتوسط عينة واحدة   tاؼبتوّسطا اغبسايب لإلجابات، االكبراؼ اؼبعياري واختبار 

 النتائج مبيّنة يف اعبدوؿ اؼبوايل:
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 دزاضة ميدانية حملنية تاشة بوالية جيجل: خلامظالفصــــل ا

 السياحة البيئية : نتائج تحليل بيانات19الجدول رقم

 

 SPSS 20 باالعتماد ـبرجات ةمن إعداد الباحثالمصدر: 

رافػات آراء عيّنػػة الّدراسػػة حػوؿ متغػػَّت الّدراسػػة اؼبسػتقل وىػػو السػػياحة أعػاله بيانػػات متوّسػػطات واكب دوؿيمظهػر اعبػػ
البيئيػة دبكّوناهتػػا الػثالث، حيػػث تبػُّت أرقػػاـ اعبػدوؿ أّف درجػػة موافقػػة أفػراد العيّنػػة علػى عبػػارات معػايَت اؼبػػوارد الطّبيعيػػة 

وبػػاكبراؼ معيػػاري داّؿ قيػػاس ليكػػرت، جػاءت متوّسػػطة؛ أيػػن سػػّجلنا قيمػػة إصباليػػة ؽبػػذه اؼبعػايَت تقػػع يف الفئػػة الثالثػػة ؼب
عنػد مسػػتوى اػبطػػأ اؼبسػػموح بػػو يف الّدراسػػة، وىػػو مػػا يعػٍت إصبػػاع اؼببحػػوثُت علػػى ىػػذه القيمػػة، وجػػاءت ىػػذه األرقػػاـ 

، ىػذه األخػػَتة سػػّجلت يف عبػارة اؼبنػػاظر الطبيعيػػة 3.52و 3.15انعكاسػا ألرقػػاـ العبػارات الفرعيػػة والػػيت تراوحػت بػػُت 
 .، ما يؤّكد الثروة الطبيعية اليت تتوّفر عليها احملميةتمّيز هبا مواقع احملميةاػباّلبة اليت ت
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 ،وىػػػي أضػػػعف قيمػػػػة 2.55فيمػػػا يتعلّػػػق دبعػػػايَت الػػػػتعّلم وإدارة السػػػياحة البيئيػػػة سػػػػّجلنا متوسػػػطات تراوحػػػت بػػػػُت 
تػػػوفَت معلومػػػػات  ةالػػػػيت سػػػجلت يف عبػػػار  3.51وسػػػجلت يف عبػػػارة التوعيػػػة حػػػوؿ األنػػػػواع اؼبهػػػّددة بػػػاالنقراض، وبػػػُت 

حػوؿ النباتػػات واغبيوانػات الػػيت تعػيش يف احملميػػة، وىػو مػػا تأّكػدنا منػػو مػن خػػالؿ اللّوحػات التّعريفيػػة بػاألنواع اؼبوجػػودة 
وقػػػد انعكػػػس ذلػػك علػػػى اؼبتوّسػػػط العػػاـ ؽبػػػذه اؼبعػػػايَت أيػػن بلػػػغ قيمػػػة متوّسػػػطة   يف احملميػػة خاصػػػة حديقػػػة اغبيوانػػات.

د مسػتوى اػبطػػأ اؼبسػموح بػو يف الّدراسػػة، وىػو مػػا يعػٍت عػدـ وجػػود فروقػات كبػػَتة يف بػاكبراؼ معيػاري داّؿ عنػػ 2992
   إجابات اؼببحوثُت حوؿ ىذه اؼبعايَت.

يف معػايَت االسػػتدامة مل يكػػن األمػر ـبتلفػػا كثػػَتا؛ حيػػث تراوحػت سبوقعػػت األرقػػاـ يف الفئػة الثالثػػة ؼبقيػػاس ليكػػرت، 
اسػػػػػتغالؿ اؼبػػػػػوارد الطبيعيػػػػػة للمواقػػػػػع واغبفػػػػػاظ علػػػػػى اؽبويػػػػػة الطبيعيػػػػػة ؽبػػػػػا أيػػػػػن سػػػػػّجلنا أقػػػػػوى اؼبتوّسػػػػػطات يف عبػػػػػارات 

علػػػػى التػػػػػوايل(، وىػػػػو مػػػػػا يؤّكػػػػػد سػػػػهر اعبهػػػػػات الوصػػػػػّية علػػػػى ىػػػػػذه اؼبواقػػػػػع، بينمػػػػا سػػػػػجلت أضػػػػػعف  3.37،3.38)
ذه مػا يفّسػر بعػدـ إيػػالء االىتمػاـ سبامػا ؽبػػ، وىػػو 2963اؼبتوّسػطات يف عبػارة تػوفَت مسػػالك لػذوي االحتياجػات اػباصػة

وىػو مػػا يعػػٍت  3.11الفئػة مػػن الػػزّوار للمحميػة. ويف اؼبتوّسػػط اإلصبػػايل ؼبعػايَت االسػػتدامة سػػّجلنا قيمػة متوّسػػطة بلغػػت 
 درجة مقبولة من اؼبوافقة على ىذه اؼبعايَت من قبل الزّوار. 

اجملمػوع الكلّػػي ؽبػػذا إّف ىػذه الّدرجػػة مػن اؼبوافقػػة يف اؼبعػػايَت الفرعيػة أنتجػػت درجػة متوّسػػطة كػػذلك مػن اؼبوافقػػة يف 
، مػػػا يعػػػٍت 0.05واكبػػراؼ معيػػػاري داؿ عنػػػد مسػػتوى  3.13اؼبتغػػَّت، أيػػػن بلػػغ اؼبتوّسػػػط العػػػاـ للسػػياحة البيئيػػػة القيمػػػة 

        وجود مستوى متوّسط ؼبعايَت السياحة البيئية يف مواقع احملمية.
 المقاصد السياحيةتسويق : تحليل إجابات المبحوثين فيما يتعّلق بمستوى ثّانيالمطلب ال

علػػػى غػػػػرار اؼبتغػػػػَّت اؼبسػػػتقّل، سػػػػنقـو ىنػػػػا بتحليػػػل بيانػػػػات اؼبتغػػػػَّت التػػػابع للّدراسػػػػة، وذلػػػػك باالعتمػػػاد علػػػػى نفػػػػس 
اؼبقػػاييس مػػػن متوّسػػػطات حسػػػابية واكبرافػػات معياريػػػة، باإلضػػػافة إىل اؼبقارنػػػة بػػُت اؼبتوّسػػػطات لعيّنػػػة واحػػػدة باالعتمػػػاد 

   جاءت نتائج ىذا اؼبتغَّت كما ىو مبُّت يف اعبدوؿ اؼبوايل:و  .One sample T testعلى اختبار 
 

 

 

 

 

 



 

 
201 
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 تسويق المقاصد الّسياحية بيانات نتائج تحليل 22م الجدول رق

 

 SPSS 20 باالعتماد ـبرجات ةمن إعداد الباحثالمصدر: 

الّدراسػػػة، وتبػػػػُّت األرقػػػػاـ أف اؼبتغػػػػَّت التػػػابع دبكّوناتػػػػو الػػػػثالث الػػػيت اعتمػػػػدنا عليهػػػا يف ىػػػػذه ظهػػػر اعبػػػػدوؿ بيانػػػات يم 
قػػػة جزئيػػػة علػػػػى الغالبيػػػة العظمػػػى مػػػن اؼبتوّسػػػػطات تقػػػع يف الفئػػػة اؼبتوّسػػػطة ؼبقيػػػػاس ليكػػػرت، وىػػػو مػػػا يعػػػػٍت درجػػػة مواف  
بػػاكبراؼ  3.11عبػارات اؼبتغػَّت، وقػد انعكػس ذلػػك علػى اؼبتوّسػط العػاـ لتسػويق اؼبقاصػػد السػياحية والػذي بلػغ القيمػة 

جػاءت ىػػذه القيمػة انعكاسػا للمحػػاور الفرعيػة، أيػػن سػّجلنا قيمػة إصباليػػة متوّسػطة للوسػػط داؿ عنػد مسػتوى اػبطػػأ، و 
ينطبػػق ذلػػك علػػى ؿبػوري اؼبػػزيج التسػػويقي للمقصػػد وكػػذا ، و 3.04اغبسػايب حملػػور ؿبكّونػػات اعبػػذب السػياحي بلغػػت 

وجػػػود فػػروؽ كبػػَتة بػػػُت  علػػػى التػػوايل(، وباكبرافػػات صػػػغَتة تػػدّؿ علػػى عػػدـ 3.31،2.99صػػورة اؼبقصػػد ووالء الػػزّوار )
إجابػػات اؼببحػػوثُت، ودبسػػػتويات داللػػة تقػػػع يف ؾبػػاؿ الثّقػػػة اؼبعتمػػد يف الّدراسػػػة. مػػن خػػػالؿ مػػا سػػػبق يبكػػن القػػػوؿ أّف 

   ىناؾ مستوى متوّسط للممارسات التسويقية يف اؼبقاصد السياحية يف اؼبواقع الّسياحية للحظَتة الوطنية لتازة.
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 دزاضة ميدانية حملنية تاشة بوالية جيجل: خلامظالفصــــل ا

 نموذج االنحدار نتائج: تحليل المبحث الثّالث

وذلػػػك لدراسػػة العالقػػػة السػػببية بػػػُت  يػػتّم االعتمػػاد علػػػى مبػػاذج االكبػػػدار عػػادة يف العلػػػـو االنسػػانية واالجتماعيػػة،
متغػػَّتين، حيػػث ال يػػتّم االكتفػػػاء دبعػػامالت االرتبػػاط الػػيت تبػػػُّت وجػػود عالقػػة مػػا بينهمػػػا، بػػل تتعػػّداه إىل ؿباولػػة سبثيػػػل 

أو عالقة ؽبػا قػد تأخػذ شػكل دالّػة رياضػية، ودبػا أّف دراسػتنا ىاتػو تبحػث يف العالقػة بػُت  ىذه العالقة واستنتاج معادلة
تػػأثَت السػػياحة البيئيػػة  علػػى تسػػويق اؼبقاصػػد السػػياحية فكػػاف البػػّد مػػن اسػػتخداـ مبػػوذج االكبػػدار لتوضػػيح نػػوع ىػػذه 

 العالقة وؿباولة الوصوؿ إىل داّلة رياضية تعرّب عن ىذه العالقة.

لكػػّن اسػػتخداـ مثػػل ىػػذا الّنمػػوذج يسػػػتوجب تػػوّفر صبلػػة مػػن الّشػػروط وأّوؽبػػػا الّشػػرط الّنظػػري، والػػّذي يبػػُّت وجػػػود 
عالقػة نظريػػة تػربط بػػُت اؼبتغػَّتين، فػػال يبكػػن أف نػربط بػػُت متغػَّتين ال توجػػد بينهمػػا عالقػة منطقيػػة نظريػة، وتػػأن ىػػذه 

  لّدراسات الّسابقة اليت حبثت يف نفس اؼبواضيع. العالقة من خالؿ االحباث الّنظرية ونتائج ـبتلف ا
   االرتباطالمطلب األّول: تحليل نتائج 

بتحليػػل نتػائج مبػػوذج االكبػدار اؼببػػُّت يف مبػػوذج الّدراسػة، لكػػن قبػل ذلػػك البػّد مػػن التأّكػػد  سػنقـو يف ىػػذا اؼبطلػب
ا الّشػرط الّنظػري والػّذي يبػُّت وجػود عالقػة من شروط صالحية تطبيق مبوذج االكبدار يف عيّنة الّدراسػة، والػيت مػن بينهػ

منطقيػة بػُت اؼبتغػَّتين عامػػة، وىػو مػا امكننػػا إثباتػو مػن خػالؿ الفصػػوؿ الّنظريػة بوجػود عالقػػة ارتبػاط نظريػة وتػػداخالت 
بػُت فبارسػات السػياحة البيئيػػة وتسػويق اؼبقاصػد السػياحية، وكػػذا مػا اثبتتػو الدراسػات السػػابقة حػوؿ اؼبوضػوع، وأّوؿ مػػا 

  كن أف نقـو بتحليلو ىو وجود أو عدـ وجود عالقة بُت فبارسات السياحة البيئية وتسويق اؼبقاصد السياحية.   يب

يبثّػل اعبػػدوؿ اؼبػوايل بيانػػات عالقػة االرتبػػاط بػػُت فبارسػات السػػياحة البيئيػة وتسػػويق اؼبقاصػد السػػياحية يف إجابػػات 
تػػػازة بواليػػػة جيجػػل، وقػػػد اسػػػتخدمنا لػػذلك معامػػػل االرتبػػػاط اؼبناسػػػب اؼببحػػوثُت مػػػن زّوار اؼبواقػػػع الّسػػياحية يف ؿبميػػػة 

 (08أنظر اللحق رقم ) وىو معامل بَتسوف.
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 السياحة البيئية وتسويق المقاصد الّسياحية:نتائج عالقة االرتباط بين 21رقم الجدول 

 

 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات  ةمن إعداد الباحث المصدر:

بيّنػػت نتػػػائج اعبػػدوؿ أّف ىنػػػاؾ عالقػػػة ارتبػػاط موجبػػػة وقويّػػة بػػػُت اؼبتغػػػَّت اؼبسػػتقّل )السػػػياحة البيئيػػة( واؼبتغػػػَّت التػػػابع 
زائػػرا، وىػػػو مػػا ترصبػػػو  382 )تسػػويق اؼبقاصػػد السػػػياحية( يف إجابػػات اؼببحػػػوثُت مػػن زوار اؼبواقػػػع والػػّذين بلػػغ عػػػددىم 

وىػػي أقػػّل مػن مسػػتوى اػبطػػأ اؼبعتمػػد يف  0.000توى داللػة بلػػغ عنػػد مسػػ 79%معامػل االرتبػػاط بَتسػػوف الػذي بلػػغ 
 الّدراسة.

 المطلب الثّاني: تحليل بيانات االنحدار
لتطبيػػق مبػػػوذج االكبػػدار، وبعػػػد أف وجػػدنا عالقػػػة معيّنػػة بػػػُت متغػػَّتي الّدراسػػػة بتطبيػػق معامػػػل االرتبػػاط، البػػػّد مػػػن 

 Y = aX + b  ، والّذي يبكن توضيحو من خالؿ اؼبعادلة التّالية:   التأّكد من وجود معنوية كلّية يف النموذج
، ىػػذه اؼبعػػػامالت واختبػػار اؼبعنويػػة الكلّيػػة يفػػًتض أّف ىنالػػك علػػى األقػػّل واحػػدا مػػن اؼبعػػامالت ال يسػػاوي الّصػػفر

مػػػوذج أصػػػال، (، وبالتّػػػايل فػػػإذا توّصػػػلنا إىل انعػػداـ اؼبعػػػاملُت معػػػا فهػػػذا يعػػػٍت عػػدـ صػػػالحية تطبيػػػق النّ a, bىػػي: )
 أي اختبار فيشر. Fوللتأّكد من اؼبعنوية الكلّية للّنموذج نستخدـ اختبار 

 المعنوية الكلّية F: اختبار 22رقم الجدول 

 
 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات  ةمن إعداد الباحث المصدر:
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للمعنويػػة الكلّيػػة أّف واحػدا علػػى األقػػّل مػػن معػػامالت اؼبعادلػة ال يسػػاوي الّصػػفر، وؼبعرفػػة ذلػػك  Fيفػًتض اختبػػار 
 يف الّنموذج، وذلك من خالؿ الفرضيتُت التاليتُت: Fيتّم التحّقق من قيمة 

H0  معنوي، وذلك إذا كانت قيمة  غَتمبوذج االكبدارF  ؛0.05غَت داّلة عند مستوى 

H1  ،وذلك إذا كانت قيمة مبوذج االكبدار معنويF  0.05داّلة عند مستوى. 

، وعليػػػو فهنػػػػاؾ علػػػػى 0.000دبسػػػتوى داللػػػػة  652.878بلغػػػػت  Fوبػػػالعودة إىل اعبػػػػدوؿ أعػػػاله قبػػػػد أّف قيمػػػة  
بدلو بػػػالفرض القائػػػل: مبػػػوذج تاألقػػّل واحػػػد مػػػن اؼبعػػػامالت ال يسػػػاوي الّصػػػفر، وبالتّػػػايل نػػػرفض الفػػػرض العػػػدمي ونسػػػ

 االكبدار معنوي.
والسػتكماؿ شػروط تطبيػق مبػوذج االكبػدار نقػـو حبسػاب معػاملي الّتحديػد يف الّنمػوذج، ويقػيس ىػذا اؼبعامػل نسػػبة 

 تفسَت اؼبتغَّت اؼبستقّل للتغَّت يف اؼبتغَّت التابع.
  : القدرة التفسيرية لنموذج االنحدار23رقم الجدول 

 

 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات  ةمن إعداد الباحث المصدر:

وىػو مػا يعػٍت وجػود قػػدرة  %63.1، وبتصػػحيح اؼبعامػل بلػغ %63.2يظهػر اعبػدوؿ اّف معامػل الّتحديػد بلػغ قيمػة 
تسػػػػويق اؼبقاصػػػػػد مػػػػن التغػػػػَّتات الػػػػيت ربػػػػدث يف  %63ّف أتفسػػػػَتية جيّػػػػدة يف مبػػػػوذج االكبػػػػدار، وبتعبػػػػَت آخػػػػر نقػػػػػوؿ 

مػن التغػػَّتات يف اؼبتغػػَّت  %64، أي أّف فبارسػات السػػياحة البيئيػػةتفّسػػرىا  الّدراسػػةاؼبواقػػع السػػياحية ؿبػّل يف  السػياحية
 اؼبستقّل.  التابع تمعزى للمتغَتّ 

 اختبار اعتدالية التوزيع .1
وتػأن أنبّيػة اإلجابػػة  اؼبقصػود باعتداليػة التوزيػػع ىػو اعبػواب علػػى سػؤاؿ: ىػل البيانػػات تتبػع التوزيػع الطّبيعػػي أـ ال؟

علػػػػى ىػػػػػذا الّسػػػػػؤاؿ مػػػػن خػػػػػالؿ ربديػػػػػده لصػػػػالحية تطبيػػػػػق مبػػػػػوذج االكبػػػػدار مػػػػػن عػػػػػدمها، وكػػػػذلك مػػػػػا يتعلّػػػػػق بكػػػػػّل 
االختبػارات سػواًء كانػػت معلميػة أو غػَت معلميػػة، فتطبيػق ىػذه األخػػَتة يكػوف يف حالػة عػػدـ اعتداليػة التوزيػع. ولػػذلك 

 والّذي أعطى النتائج التّالية: (Sample K-S -1ظبرنوؼ )-كولوؾبروؼسنستخدـ اختبار  
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  (Sample K-S -1سمرنوف )-كولومجروف : اختبار24رقم الجدول 

 
 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات  ةمن إعداد الباحث المصدر:

 ظبرنػػوؼ-ولػػوؾبروؼيتوقّػف اغبكػػم علػػى اعتداليػػة التّوزيػػع واسػػتخداـ االختبػػارات اؼبعلميػػة علػػى قيمػػة احصػػائية  ك
   ، حيث يمبٌت ىذا االختبار على فرضيتُت:0.05وشابَتو وويلك ومدى داللتها عند مستوى 

H0  البيانات تتبع توزيعا غَت طبيعي، وذلك إذا كانت قيمةF  ؛0.05داّلة عند مستوى 
H1 وذلك إذا كانت قيمة ، البيانات تتبع توزيعا طبيعياF   0.05غَت داّلة عند مستوى. 

 0.053ظبَتنػػػوؼ بلغػػػت -يف اختبػػػار كولػػػوؾبروؼ اإلحصػػػائية اعبػػػدوؿ أعػػػاله سػػػنجد أّف قيمػػػة وإذا مػػا نظرنػػػا إىل
، عنػد دبسػػتوى داللػػة 0.995اإلحصػػائية يف اختبػار شػػابَتو وويلػك قيمػػة  ، وبلغػػت قيمػة0.200عنػد مسػػتوى داللػة 

لتوزيػػع غػػَت طبيعػػي،  ، وعليػػو فهػػي قػػيم غػػَت دالػػة، وبالتػػايل نػػرفض الفػرض العػػدمي القائػػل بتتبػػع البيانػػات09229بلػغ 
 ونستبدلو بالتايل: البيانات تتبع التوزيع الطّبيعي.

 ويبكن التأّكد من ذلك باالعتماد على الشكل أدناه والّذي يوّضح ذبانس توزيع البواقي.
  : تجانس توزيع البواقي(39)رقم الّشكل 

 
 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات  ةمن إعداد الباحث المصدر:
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خػػذ شػػكال يبكػػن رظبػػو وفػػق خػػّط مسػػتقيم، فهػػي تتػػوزّع علػػى جػػانيب اؼبسػػتقيم البيانػػات تأىػػذا الّشػػكل أّف  يوّضػػح
 ّف البيانات تتّبع التوزيع الطّبيعي.وىو ما يؤّكد النتيجة السابقة بأ بطريقة منتظمة،

 اختبار المعنوية الجزئية .2
ر، سػنقـو ىنػا بتحليػل بيانػات الّنمػوذج واؼبوّضػػحة بعػد اسػتيفاء كػّل الّشػروط الواجػب توّفرىػا لتطبيػق مبػوذج االكبػدا

 يف اعبدوؿ اؼبوايل، والّذي نبٍت عليو معادلة االكبدار على الّنحو التّايل:
                

 : نموذج االنحدار 25رقم الجدول 

 
 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات  ةمن إعداد الباحث المصدر:

بعػػد اختبػػار اؼبعنويػػة الكلّيػػة الػػّذي أّكػػػد أنّػػو يوجػػد علػػى األقػػّل واحػػد مػػػن اؼبعػػامالت ال يسػػاوي الّصػػفر؛ نػػأن ىنػػػا 
 ما يلي:  tلتتّبع أّي من اؼبعامالت بالّتحديد معنوي؟ لإلجابة على ىذا السؤاؿ يفًتض اختبار اؼبعنوية اعبزئية 

 بالنسبة للجزء الثابت .أ 
H0  معامل االكبدار غَت معنوي، وذلك إذا كانت قيمةt  0905غَت داّلة عند مستوى. 
H1  معامل االكبدار معنوي، وذلك إذا كانت قيمةt  ؛0905داّلة عند مستوى 

 بالنسبة للمتغيّر المستقّل )الميل( .ب 
H0  معامل االكبدار غَت معنوي، وذلك إذا كانت قيمةt ؛0905 داّلة عند مستوى غَت 
H1  معامل االكبدار معنوي، وذلك إذا كانت قيمةt  0905داّلة عند مستوى. 

دبسػػػتوى غػػػَت داؿ  0,532( بلػػػغ قيمػػة bوبنػػاًء علػػػى بيانػػات اعبػػػدوؿ نالحػػظ أّف معامػػػل االكبػػدار )اعبػػػزء الثّابػػت 
وىػػو أكػػرب مػػن مسػػتوى الّداللػػة اؼبعتمػػػد يف الّدراسػػة، وبالتّػػايل ويف فػػروض اعبػػزء الثّابػػت فإنّنػػا نقبػػػل  0.081بلػػغ قيمػػة 

 الفرض العدمي القائل بعدـ معنوية اعبزء الثّابت.
دبسػػتوى داللػػة  0.825يف اعبهػة اؼبقابلػػة قبػد أّف قيمػػة معامػػل االكبػدار )اؼبتغػػَّت اؼبسػػتقّل( بلغػت قيمػػة دالّػػة قػّدرت 

عليػػو، ويف فػػروض اؼبتغػػَّت اؼبسػػتقّل نػػرفض الفػػرض العػػدمي القائػػل بعػػدـ معنويػػة اؼبعامػػل، ونسػػتبدلو بالتػػػايل: ، و 0.000
 معامل االكبدار معنوي. 



 

 
207 

 دزاضة ميدانية حملنية تاشة بوالية جيجل: خلامظالفصــــل ا

 ، نتائج وتوصيات الّدراسة: مناقشة الفرضياتالّرابعالمبحث 
البيئية وتسويق اؼبقاصد السياحية؛ بعد التطرّؽ إىل اعبوانب الّنظرية اؼبتعلّقة دبتغَّتي الّدراسة ونبا السياحة 

د اختبارىا وربليل نتائجها، نأن  واالعتماد على ىذه اعبوانب يف إعداد مبوذج للّدراسة يوّضح أىّم العالقات اؼبرا
ىنا ؼبناقشة الفرضيات اليت يقـو عليها ىذا النموذج، ووفقا للنتائج احملّصل عليها بعد اؼبعاعبات اإلحصائية 

ـو دبقارنتها مع ما مّت التوّصل إليو يف الّدراسات الّسابقة للموضوع، ويف األخَت نقّدـ توصيات اؼبستخدمة، سنق
 وآفاؽ الّدراسة.

 ب األّول: مناقشة فرضيات البحثالمطل
مػن عدمػو اعتمػادا علػػى نتػائج الّتحليػل الػيت قمنػا هبػػا يف   صػػحة فرضػيات البحػث سػنقـو ىنػا دبناقشػة وربليػل مػدى

كػػّل مػػػن الفصػػلُت الرّابػػػع واػبػػػامس، أي مػػا تعلّػػػق بالّدراسػػػة اؼبيدانيػػة باإلضػػػافة إىل عػػػرض وربليػػل اؼبشػػػروع النمػػػوذجي 
    يف ؿبمية تازة جبيجل. للسياحة البيئية
 الفرضية الفرعية األولىأّوال: مناقشة 

؛ ومن يف ؿبمية تازة جبيجلعايَت السياحة البيئية ىناؾ مستوى متوّسط لتطبيق م: ىذه الفرضية مفادىا أفّ 
تبُّت لنا أّف اؼبتوّسطات اغبسابية  -خاصة تلك اؼبتعّلقة باؼبتوّسطات واالكبرافات اؼبعيارية-خالؿ نتائج الّتحليل

كانت تقع   يف إجابات اؼببحوثُت من زّوار ؿبمية تازة بوالية جيجل، اؼبتعّلقة دبعايَت السياحة البيئية بكّل فروعها
ضمن الفئة الثالثة من فئات مقياس ليكرت اػبماسي، وىذه الفئة ىي الفئة اؼبتوّسطة واليت تعرّب عن اؼبوقف احملايد 

عيارية وداللتها عند مقارنة ضعف االكبرافات اؼبيف اؼبقياس، والّذي يمعربَّ عنو باؼبوافقة إىل حّد معُّت، وبالّنظر إىل 
الفرضية  نقبلعند مستوى اػبطأ اؼبسموح بو يف الّدراسة؛ فإنّنا  One sample T testاؼبتوّسطات باختبار 

 اليت مفادىا أّف: ىناؾ مستوى متوّسط ؼبعايَت السياحة البيئية يف ؿبمية تازة جبيجل.  الفرعية األوىل

 يةثانيا: مناقشة الفرضية الفرعية الثان
اؼبقاصد السياحية يف  تسويقتطبيق معايَت ىناؾ مستوى متوّسط ل جاءت ىذه الفرضية على الّنحو التّايل:

؛ وبالّنظر إىل نتائج ربليل بيانات االستبياف فيما يتعّلق بعبارات اؼبتغَّت التّابع للّدراسة قبد أّف كّل ؿبمية تازة جبيجل
، وباكبرافات 0.05اؼبتغَّت بلغت قيما متوّسطة عند مستوى داللة أقّل من اؼبتوّسطات الفرعية واؼبتوّسط العاـ ؽبذا 

الفرضية الفرعية الثانية اليت مفادىا أّف ىناؾ  نقبل ضعيفة تدّؿ على إصباع عيّنة الّدراسة على ىذه القيم، وعليو
 كمقصد سياحي مستداـ.تسويق ؿبمية تازة جبيجل  عايَت مستوى متوّسط ؼب
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 الفرضية الفرعية الثالثةثالثا: مناقشة 
ؿبمية تازة جبيجل كمقصد سياحي  سويقللسياحة البيئية يف ت مسانبة فعالة تتمحور ىذه الفرضية حوؿ وجود

وبعد الّتأّكد من توّفر  -خاصة فيما تعّلق بنتائج االرتباط واالكبدار-، وبالعودة إىل نتائج ربليل البياناتمستداـ
وبعد تطبيق اختبار  نا من وجود معنوية كلّية للنموذج واختبار التوزيع الطّبيعي،شروط تطبيق النموذج، حيث تأّكد

وىي نسبة يبكن اغبكم منها على  %79عالقة االرتباط بُت متغَّتي الّدراسة تيّب أّف معامل االرتباط بلغ نسبة 
، ويف اعبهة اؼبقابلة تأّكدنا %63وبلغ معامل الّتحديد قيمة  يف العلـو االنسانية عامة، قويّةوجود عالقة ارتباط 

؛ فبّا من وجود داللة معنوية يف مبوذج االكبدار تعزى للمتغَّت اؼبستقّل دبستوى أقّل من اػبطأ اؼبسموح بو يف الّدراسة
سبق يبكن القوؿ أّف ىناؾ أثرا كبَتا موجبا للسياحة البيئية يف تسويق ؿبمية تازة جبيجل كمقصد سياحي مستداـ، 

لة معنوية للسياحة البيئية يف تسويق ؿبمية تازة جبيجل كمقصد سياحي مستداـ، ويبكن القوؿ بقّوة ودورا ذو دال
من التغَّتات اغباصلة يف اؼبتغَّت التابع تمعزى للمتغَّت اؼبستقل. من خالؿ كّل ما سبق  %63ىذه العالقة حيث أّف 

بشكل فعاؿ يف تسويق ؿبمية تازة جبيجل  تساىم ة السياحة البيئيالفرضية الفرعية الثالثة اليت مفادىا أّف  نقبل
      .   كمقصد سياحي مستداـ

 الفرضية الفرعية الرّابعةرابعا: مناقشة 
صاحل للتعميم وتفًتض أنّو مبوذج السياحة البيئية اؼبطّبق يف ؿبمية تازة جبيجل تقـو ىذه الفرضية على ربليل 

، وبالعودة إىل مناقشة الفرضيات الّسابقة وباعتبار اؼبستوى اؼبقبوؿ ؼبعايَت لتسويق اعبزائر كمقصد سياحي مستداـ
للسياحة البيئية يف ىذه احملمية يف  ةكبَت   مسانبةالسياحة البيئية وتسويق اؼبقاصد يف ؿبمية تازة جبيجل، ووجود 

شروع مبوذج السياحة البيئية تسويقها كمقصد سياحي مستداـ، ومن خالؿ النتائج اليت توّصلنا إليها فيما يتعّلق دب
ووقوفنا على أىّم ؿباور ىذا اؼبشروع وتتبّعنا ؼبراحلو، يبكننا القوؿ أنّو مشروع واعد  SEA MEDحملمية تازة 

يبكنو التسويق للسياحة يف اغبظَتة الوطنية لتازة ومنحها عالمة سياحية بيئية، وىو ما يبكن تعميمو على اغبظائر 
ز بو ىذه اغبظائر سواًء من خالؿ  الوطنية األخرى، أي منح عالمة بيئية ـبتلفة لكّل حظَتة نظرا للتنوع الّذي تتمّي

مبوذج  تعميممن خالؿ ما سبق يبكننا القوؿ أنّو يبكن  اؼبواقع أو من خالؿ األنواع الطبيعية اليت تعيش فيها؛
خاصة إذا ما علمنا أّف ىناؾ جهودا حملاكاة  ،الّسياحة البيئية حملمية تازة جبيجل على كّل اغبظائر الوطنية باعبزائر

لطّارؼ، وعليو يبكن االستقراء والقوؿ  بقبول ىذا الّنموذج يف كّل من حظَتن قوراية ببجاية وحظَتة القالة با
  الفرضية الفرعية الرّابعة.  
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 الفرضية الرّئيسيةخامسا: مناقشة 
، بشكل فعاؿ يف تسويق اعبزائر كمقصد سياحي مستداـيبكن للسياحة البيئية أف تساىم  تفًتض الّدراسة أنّو

ومن خالؿ مناقشتنا للفرضيات الفرعية تبُّت لنا أّف ىنالك مستويات معتربة لتطبيق معايَت السياحة البيئية وكذا 
ى تسويق اؼبقاصد الّسياحية يف عيّنة الّدراسة من زّوار مواقع اغبظَتة الوطنية لتازة، ىذا من جهةػ، ومن جهة أخر 

 مسانبة فعالةحصلنا على نتائج موجبة يف عالقة السياحة البيئية بتسويق اؼبقصد السياحي ؽبذه اغبظَتة وكذا وجود 
للسياحة البيئية يف تسويق ىذه اغبظَتة كمقصد سياحي مستداـ، كما وقفنا على جّدية العمل على اؼبشروع 

ىذه التجربة يف حظائر وطنية أخرى خاصة بعد النتائج  ؿباولة ؿباكاةو  ،النموذجي للسياحة البيئية يف ؿبمية تازة
الطّيبة ؽبذا النموذج، من خالؿ كّل ما سبق يبكننا تعميم النتائج احملّصلة يف عيّنة الّدراسة على كّل اغبظائر الوطنية 

يبكن  وا أنّ الفرضية الرّئيسية اليت مفادى نقبلوبذلك  ،اليت يبكن من خالؽبا تسويق اعبزائر كمقصد سياحي مستداـ
 أو بصيغة أخرى ىنالك دورا ،للسياحة البيئية أف تساىم بشكل فعاؿ يف تسويق اعبزائر كمقصد سياحي مستداـ

 . للسياحة البيئية يف تسويق اعبزائر كمقصد سياحي مستداـ
 المطلب الثّاني: نتائج البحث

سنحاوؿ تقسيمها حسب  ،خلصنا إىل ؾبموعة من النتائج مّت التطّرؽ إليو يف ىذا البحثمن خالؿ ما 
 تقسيم البحث إىل ثالث أقساـ كالتايل: 

 النتائج الّنظرية أّوال،
 إىل ؾبموعة من النتائج نوجزىا فيمايلي: ا من خالؿ اعبانب الّنظري للبحثتوّصلن
نظرا ؼبا وذلك  ،يف اجملاؿ الّسياحي الّسياحة البيئّية مبط سياحي جديد يبكن اعتباره كاسًتاتيجية تسيَتيّة كفؤة

ربًـت الطبيعة واألنظمة البيئّية، تساىم يف تنمية اغبس التعليمي واالرشادي وتصبو إىل استدامة لو من مبادئ 
 اؼبوارد؛
 للسياحة البيئّية دور مهّم يف ربسُت اؼبستوى اؼبعيشي ألفراد اؼبناطق اؼبضيفة اليت تستقبل نشاطات الّسياحة

وفك العزلة عنها وذلك من خالؿ سعي اؼبشاريع اليت تبٌت يف إطار الّسياحة البيئّية إىل خلق حركة  ،البيئّية
 اقتصاديّة ودر العوائد اؼبالّية ؽبؤالء الّسكاف؛

 ،قد تكوف للسياحة البيئّية كغَتىا من أنواع الّسياحة األخرى بعض اآلثار السلبية سواء على األنظمة البيئّية
 ع اؼبضيف، لكن يف حالة ما متّ اغبياد عن اؼبعايَت الواجب توّفرىا إلقباز مثل ىذه اؼبشاريع؛ثقافات اجملتم
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 ة قد تكوف قرية، مدينة، بلد أو حىت قارة، ربظى دبجموعة من اؼبقاصد السياحّية عبارة عن مناطق جغرافّية معيّن
د، يبكن اعتبارىا منتجات يبكن تسويقها نشاطات التسويق السياحي وىو ما يبّيزىا عن األقاليم دبفهومها اجملرّ 

 تطبيق اؼبفاىيم واالسًتاتيجيات الّتسويقّية عليها؛و 
 ّة اليت تتوّفر على ىذا النّوع من الس احة، ؼبا ؽبا من يللسياحة البيئّية دور مهم يف التسويق للمقاصد السياحّي

 آثار إهبابية تساىم يف تكوين الصورة اعبّيدة للسياح عن اؼبقصد؛
للجزائر أّف يف ؾباؿ مساىة السياحة البيئية يف تسويق ىذا اؼبقصد، تبُّت لنا  اولنا للجزائر كدراسة حالة عامةبتن

لواليات اليت تتمّيز بأنظمة  مقّومات سياحّية بيئّية ىاّمة، وتضّم عّدة مقاصد سياحّية بيئّية جزئّية فبثّلة يف ـبتلف ا
يا ودوليّا إذا ما مّت تثمُت تلك اؼبواقع البيئّية  بيئّية متمّيزة، سيكوف ؽبا الّدور الكبَت يف تسويق مقصد اعبزائر ؿبّل

 وتسويقها لتساىم بدورىا يف ربسُت الصورة الّسياحّية للبلد؛
ة منها أو اعبمعّيات واؼبنّظمات اػباصة ذات ات إدارة مقصد اعبزائر سواء اغبكو ىنالك مسانبات ؼبنّظم مّي

ك فراد، يف ترقية الّسياحة اعبزائريّة بصفة عاّمة والسياحة البيئّية بصفة خاّصة، لكن تلالبعد غَت الّرحبي لبعض األ
 شبارىا بعد؛ اؼبسانبات تبقى ؿبتشمة ومل تمؤت

 SEA Medالنتائج المتعلّقة بالمشروع النموذجي للسياحة البيئية  ثانيا،
من خالؿ عرضنا للمشروع الّنموذجي للسياحة البيئّية يف اغبظَتة الوطنّية لتازة توّصلنا إىل صبلة من النتائج  

 كمايلي: 
 يعترب مشروعSEA-Med  مشروعا مبوذجيا يف ؾباؿ الّسياحة البيئّية، يراعي كاّفة اؼببادئ الواجب توافرىا عند

  ليها يف الفصل األّوؿ من البحث؛إقباز مثل ىذه اؼبشاريع واليت متّ الّتطرّؽ إ
على سعيها الّدائم ما ىو إاّل دليل  ،ؼبثل ىذه اؼبشاريع كمقصد سياحي بيئي  تبٍت اغبظَتة الوطنّية لتازة

، وىو ما سيعمل على وابتكار طرؽ جديدة تسَّت هبا نشاطها السياحي ،ير يف منتجاهتا وخدماهتاللتحسُت والتطو 
 وVanda Marakovaقباحها واكتساهبا ميزة تنافسّية مقارنة بنظَتاهتا، وىو ما يتوافق مع جاء يف دراسة 

Mirosolava Medvedova؛ 
 نعترب مشروع الّسياحة الّصيديّة من بُت أىم اؼبشاريع الّسياحّية يف اعبزائر، خاّصة للعوائد واألىداؼ اليت يصبو

 إىل ربقيقها؛
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ا بعد إيطاليا افريقي واؼبتمّثل يف الّسياحة الّصيديّة كسابقة ،تبٍت اعبزائر ؼبفهـو جديد يف ؾباؿ الصيد البحري
سا، وبسب للحظَتة الوطنية لتازة من خالؿ دعمها وعملها على إيصاؿ مثل ىذه اؼبشاريع إىل اعبهات نوفر 

 ؛تبُّت كيفيات تسيَتهجديدة تقّر هبذا النشاط و واليت انبثق عنها اعتماد مراسيم تنفيذيّة  ،الوّصية العليا
 ربقيق العوائد االقتصاديّة، التسيَت اؼبستداـ للموارد الّصيديّة واغبفاظ على الًتاث االنساين من خالؿ النشاط

 الصيدي اغبريف ىي أىّم أىداؼ مشروع الّسياحة الّصيديّة؛
لحة من خرباء للمشروع، جهات وّصية كوزارة سعت اغبظَتة الوطنّية لتازة إىل إشراؾ صبيع أصحاب اؼبص

لوالية، باإلضافة إالّسياحة، النقل والّصيد البحري، وـبتلف اؼبديري ىل الّسكاف احملليُت يف إعداد وتنفيذ ات احمللّية با
 ؛SEA-Medمشروع 
اقباز اؼبسلكُت ربت مائيُت منتج سياحي بيئي تعليمي تثقيفي؛  
 قبوؿ شاريع الّسياحّية اليت استفادت منها اؼبنطقة، و ؼبشىت الشريعة من أىم اؼبيعترب مشروع التطوير البيئي

ما ىو إىل دليل على الوعي الكبَت الذي وبظى بو سّكاف اؼبنطقة  ،الّسكاف احملليُّت ؽبذا اؼبشروع واندماجهم فيو
ما سيساعد بشكل أو بآخر يف رغم عزلتها، وىذا ما يبّشر بتنامي الثقافة الّسياحّية لدى اجملتمع اعبزائري وىو 

 التسويق للجزائر.
 النتائج المتعلّقة بالّدراسة الميدانية ثالثا،

خلصنا يف اعبانب اؼبيداين إىل ؾبموعة من النتائج بعد ربليل بيانات االستبياف اؼبوّجو إىل عيّنة من زّوار أىّم 
 فيما يلي:اؼبواقع يف حظَتة تازة بوالية جيجل، ىذه النتائج يبكن تلخيصها 

  ،ىذا اؼبستوى جاء من خالؿ ىناؾ مستوى متوّسط لتطبيق معايَت الّسياحة البيئية يف ؿبمية تازة بوالية جيجل
اح من ىذا النّوع، كما تها مكانا خصبا الستقباؿ الّسيخر بو ىذه احملمية من امكانيات طبيعية ضخمة جعلز ما ت

الوالية َت واالىتماـ هبذه اؼبعايَت من ِقبل اعبهات الوصية، خاصة ساىم يف ىذا اؼبستوى ىو الّتوّجو اإلهبايب الكب
ومديرية السياحة ومديرية الصيد البحري، وكذا الًتويج ؽبذه اؼبعايَت وؿباولة تطبيقها من ِقبل اؼبهتّمُت من اػبرباء 

ا على ضرورة واليت أّكد فيه 2012أحمد محمد محمود ربابعة  دراسةواجملتمع اؼبضيف، وىذا ما يتوافق مع 
    تظافر كّل أصحاب اؼبصلحة خاصة اجملتمعات اؼبضيفة لرفع مؤّشرات استدامة مواقع السياحة البيئية.

 توّفر تسويق ؿبمية تازة جبيجل كمقصد سياحي مستداـ، وذلك من خالؿ عايَت ىناؾ مستوى متوسط ؼب
إىل تكوين صورة جّيدة للحظَتة من طرؼ  مستوى جّيد ؼبعايَت اعبذب الّسياحي اؼبستداـ يف اغبظَتة، باإلضافة

خاصة فيما يتعّلق بإنشاء اؼبسالك السياحية وتوفَت الالفتات الزّوار أّدت إىل زيادة والئهم ورضاىم عنها، 
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 Abdel-Hafiz Hussein Jaddou Alhroot 2227االرشادية وتوفَت األمن، وىو ما يتوافق مع دراسة 

وتوفَت أماكن الرّاحة واؼبسالك والنّقل واالرشاد السياحي واالتصاالت ىي أىّم واليت يؤّكد فيها على أّف األمن 
 .عوامل اعبذب الّسياحي للسائح اؼبعاصر

  ،ىناؾ عالقة ارتباط إهبابية قويّة بُت تطبيق معايَت السياحة البيئية وتسويق ؿبمية تازة كمقصد سياحي مستداـ
وتفّسر ىذه العالقة يف تسويق ؿبمية تازة كمقصد سياحي مستداـ،  وىناؾ دور ذو داللة إحصائية للسياحة البيئية

تسويقو، كما يفّسر بوجود أثر نفسي كبَت وإهبايب ؽبذه اؼبعايَت بوجود أثر إهبايب لتكوين الصورة البيئية للمقصد يف 
 Yooshik Yoon, Muzafferلصورة وعالمة اؼبقصد البيئي، وىو ما يتوافق مع دراسة  على والء الزّوار

Uysal 2225  على الوالء للمقصد السياحي. حوؿ تأثَت الدوافع والرّضا 
 ائر الوطنية، وذلك لتوفّر ية تازة بوالية جيجل على كّل اغبظيبكن تعميم مبوذج السياحة البيئية اؼبطّبق يف ؿبم

السياحية، باإلضافة إىل  النموذج على أىّم احملاور اليت يبكن االستناد عليها لتكوين صورة بيئية عن اؼبقاصد
إمكانية تكوين عالمات بيئية لكّل حظَتة زبتلف عن العالمات البيئية للحظائر األخرى، وىو ما من شأنو أف 

 يمضفي تنّوعا كبَتا يمنتج يف األخَت عالمة وطنية بيئية تستقطب الزّوار يف كّل حظَتة وموقع. 
 ثّالث: الّتوصيات وآفاق البحثالمطلب ال

 نوصي دبا يلي: النتائج احملّصل عليها يف ىذا البحث ضوءعلى 
  ّل احملميات واغبظائر يف اعبزائر، مع مراعاة على ك نوصي بتعميم مشروع السياحة البيئية يف ؿبمية تازة جبيجل

ؼبيزة التنوع واالختالؼ يف اإلمكانات الّسياحية من النّاحية البيئية لكّل حظَتة، باإلضافة إىل توزيع اعبهود حسب ا
  التنافسية لكّل حظَتة؛

  فيما يتعّلق دبعايَت السياحة البيئية نوصي برفع مستوى ىذه اؼبعايَت يف إطار اسًتاتيجية واضحة لتكوين صورة
 بيئية عن اؼبقاصد الّسياحية يف اعبزائر؛

  ّها والء الزّوار فيما يتعّلق دبعايَت تسويق اؼبقاصد الّسياحية ننصح باالرتكاز على نقاط القّوة واليت من أنب
ورضاىم عن االمكانات الّسياحية للحظائر، واالعتماد عليها يف عملية الّتسويق، ألنّو ال يوجد أحسن وأقّل تكلفة 

 من التسويق بالعالقات؛
  نوصي باالرتكاز على العالمات السياحية البيئية لزيادة تنافسية اؼبقاصد الّسياحية وترسيا صورة وعالمة خاصة

لزياد عدد الزّّوار اعبزائرية، وذلك من خالؿ بناء اسًتاتيجية متكاملة تمبٌت على استغالؿ نقاط القّوة بالوجهات 
 واستغالؿ الفرص العاؼبية للّسياحة؛
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  فيما يتعّلق باالمكانات واؼبوارد وإدارة الّسياحة البيئية نوصي باالىتماـ أكثر بتدريب اؼبوارد البشَتية وفق اؼبعايَت
 أخذ احتياجات كّل فئات الزّوار بعُت االعتبار خاصة ما تعّلق بذوي االحتياجات اػباصة؛ضافة إىل البيئية، باإل

  ة تأطَت اجملتمعات اؼبضيفة للعمل وفق معايَت السياحة البيئية، ويبكن ذلك من خالؿ عقد نؤّكد على أنبّي
ونشر وترسيا ىذه ندوات ؿبلّية وجهوية مع صبعيات اجملتمع اؼبدين واغبّث على العمل الّتطّوعي يف ىذا اجملاؿ، 

 الّسكاف احملليُت اجملاورين للمواقع البيئية. لدىاألفكار 
ومن خالؿ دراستنا ؽبذا اؼبوضوع واعتمادا على النتائج اؼبتوّصل إليها ذبّلت لنا أنبّية البحث يف عدد من 

 اؼبواضيع اؼبكّملة واؼبتقاربة مع دراستنا ىاتو، ونذكر منها:
 اؼبقاربة االسًتاتيجية للسياحة البيئية دراسة ميدانية لعيّنة من اغبظائر الوطنية؛ 
   ّدراسة حالة مشروع السياحة البيئية  –احة يف التنمية احمللية يمسانبة مشاريع السSEA Med  دبحمية تازة

 -جبيجل
 سياحة البيئية  لتازة  يف ربسُت صورة جيجل. مسانبة اؼبشروع النموذجي لل 
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 اخلامتة    

مػػن خػػالؿ دراسػػتنا ؼبوضػػوع الّسػػػياحة البيئيّػػة وتسػػويق اؼبقاصػػد الّسػػػياحية يف اعبزائػػر، تطرّقنػػا إىل اإلطػػار اؼبفػػػاىيمي 
 اعبانػػػػػػب الّنظػػػػػري بػػػػػػدء مػػػػػن مفػػػػػػاىيم الّسػػػػػياحة البيئيّػػػػػة وأنواعهػػػػػػا وـبتلػػػػػف آثارىػػػػػػا علػػػػػى التنميػػػػػػة يفؼبتغػػػػػَّتي الّدراسػػػػػة 

االقتصػػاديّة، ج تسػػػويق اؼبقاصػػد الّسػػػياحّية مػػن خػػػالؿ مفاىيمهػػػا وخصوصػػيّات اؼبػػػزيج التسػػويقي للمقاصػػػد الّسػػػياحّية 
ة البيئيّػػػػة، والّتطػػػػػرّؽ إىل مفهػػػػـو عالمػػػػػة اؼبقصػػػػػد البيئيّػػػػة، باإلضػػػػػافة إىل اؼبقاربػػػػة االسػػػػػًتاتيجية إلدارة اؼبقاصػػػػد الّسػػػػػياحيّ 

والّصػػورة الػػػيت تتكػػػّوف يف ذىػػػن الّسػػػائح نتيجػػػة التسػػػويق اعبيّػػد للمقصػػػد، وؿباولػػػة التّعػػػّرؼ علػػػى ـبتلػػػف العوامػػػل الػػػيت 
يف تػػؤّدي إىل جػػذب الّسػػػائح إىل اؼبقصػػد واغبفػػػاظ علػػى والئػػػو، جّ انتقلنػػا إىل دراسػػػة واقػػع ومقّومػػػات الّسػػياحة البيئيّػػػة 

اعبزائػػػػر وإمكانػػػػػات تطويرىػػػػػا واسػػػػػتغالؽبا يف التسػػػػويق ؽبػػػػػذه اؼبقاصػػػػػد وؿباولػػػػػة بنػػػػاء صػػػػػورة للجزائػػػػػر كمقصػػػػػد سػػػػػياحي 
ا الػػػػنمط مػػػػن الّسػػػػياحة مػػػن خػػػػالؿ ربليػػػػل معلومػػػػات ذسػػػتداـ، كمػػػػا حاولنػػػػا التّعػػػػّرؼ علػػػى توّجهػػػػات الّدولػػػػة كبػػػػو ىػػػم

 .2025اؼبخطط التوجيهي للّسياحة 
الواعػد للّسػياحة البيئيّػة يف ؿبميّػة تػازة جبيجػل، تعرّفنػا علػى أىػم ؿبػاوره ومنطلقاتػػو  مػن خػالؿ اّطالعنػا علػى اؼبشػروع

الػػػيت وقفنػػػا عليهػػػػا فيمػػػا يتعلّػػػػق دبشػػػروع الّتطػػػوير البيئػػػػي ؼبشػػػىت الشػػػػريعة واؼبسػػػلك اؼبػػػائي باؼبنػػػػار الكبػػػَت، باإلضػػػػافة إىل 
 ر الوطنّية وبناء عالمة لكّل حظَتة وتسويقها.مشروع الّسياحة الّصيديّة ، أدركنا أنّو يبكن تعميمو على كّل اغبظائ

حاولنػػػا مػػػػن خػػػػالؿ دراسػػػتنا تقػػػػدًن مبػػػػوذج ؼبخطػػػػط تسػػػويقي ؽبػػػػذا اؼبشػػػػروع يف إطػػػػار بنػػػاء عالمػػػػة بيئيّػػػػة للمقاصػػػػد 
الّسػػػياحّية يف اعبزائػػػر وتسػػػػويقها وفػػػق معػػػايَت مكيّفػػػػة مػػػع خصػػػائص اجملتمعػػػػات اؼبضػػػيفة، وذبنيػػػد ىػػػػذه األخػػػَت ػبدمػػػػة 

 ة يف التسويق للمقصد.العالمة واؼبسانب
تعرّفنػا مػن خػػالؿ الّدراسػة اؼبيدانيّػة علػػى ؾبموعػة مػػن اؼبواقػع الّسػياحّية الواعػػدة يف ؿبميّػة تػازة بواليػػة جيجػل، وتبػػُّت 
لنػػا أهّنػػػا أرضػػػّية خصػػػبة يبكػػػن االسػػػتفادة منهػػػا يف إطػػػار مشػػػاريع أكػػػرب للّسػػػياحة البيئيّػػػة علػػػى غػػػرار اؼبشػػػروع الّسػػػابق، 

ياف ؿبّكػػػػم موّجػػػػو إىل عيّنػػػة مػػػػن زّوار تلػػػك اؼبواقػػػػع، يقػػػػيس مػػػدى تطبيػػػػق معػػػايَت الّسػػػػياحة البيئيّػػػػة واعتمػػػادا علػػػػى اسػػػتب
 والتّعّرؼ على مستوى األنشطة التسويقّية يف ىذه اؼبواقع حسب آراء العيّنة.

للمقصػػد  خلصػنا يف ىػذه الّدراسػػة إىل وجػود مسػػتوى متوّسػط لتطبيػػق معػايَت الّسػػياحة البيئيّػة واألنشػػطة الّتسػويقّية
البيئػي تػازة، كمػا أظهػرت نتػػائج ربليػل بيانػات مبػوذج االكبػدار وجػػود دور ذو داللػة إحصػائّية للّسػياحة البيئيػة يف ىػػذه 
احملميّػػػة كمقصػػػد سػػػياحي مسػػػػتداـ، وبػػػالنظر إىل ىػػػذه النتػػػػائج والنتػػػائج الػػػيت ؼبسػػػناىا مػػػػن خػػػالؿ اؼبشػػػروع الّنمػػػػوذجي 

لنػا أنّػو يبكػن تعمػيم ىػذه اؼبشػاريع علػى بػاقي اغبظػائر يف اعبزائػر لتسػاىم بػدورىا  اّتضح ،للّسياحة البيئّية يف ؿبمّية تازة
 يف تسويق اعبزائر كمقصد سياحي مستداـ.  
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 : استبيان الّدراسة03الملحق رقم  

 

 بســم اهلل الرحمن الـــرحيم

 

 

 أّما بعد:  طيبـة  الّسالم عليكم، سيدي )سيدتي( الكريم)ة( تحيـة

 يف إطار إعداد أطروحة دكتوراه  بعنواف: 

ــر كمقصــد ســياحي مســتدام "دور   ــة فــي تســويق الجزائ ــة لمحميــة –الســياحة البيئي دراســة ميداني
 "تازة بوالية جيجل

وباعتبػػػاركم واحػػػداً مػػػن العينػػػة اؼبسػػػتهدفة يف البحػػػث، نضػػػع بػػػُت أيػػػديكم الكريبػػػة، ىػػػذا االسػػػػتبياف     
راجػػػػُت أف سبنحونػػػػػا جػػػػػزءاً مػػػػػن وقػػػػتكم الثمػػػػػُت، والتكػػػػػرّـ باإلجابػػػػػة علػػػػى ىػػػػػذه األسػػػػػئلة بكػػػػػل صػػػػػراحة 

كػػل   يف اؼبكػاف اؼبناسػػب لكػل فقػػرة توضػح درجػػة اؼبوافقػة علػػى )×( وموضػوعية، وذلػػك بوضػع اإلشػػارة 
علمػػا أف اؼبعلومػػػات  الػػػيت سػػيتم صبعهػػػا سػػػوؼ تعامػػل بكػػػل سػػػرية، ولػػن تسػػػتخدـ إال لغػػػرض  منهػػا،

 البحث العلمي.

 مقري زكيةاألستاذ المشرف: أ.د.                                عروس نسرين: ةلباحثا
  ن عبد المجيدالمشرف المساعد: أ.د. جنا                                                    

 

 

 ولكم جزيل الشكر و التقدير على تعاونكم مسبقا.
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 اجلامعة األضتاذ

  باتنةجامعة  شكية مكسيأ.د 

 جامعة بّشاز د. حبوص دلروب

 احلفيظ بوالّصوفاملسكص اجلامعي عبد  د.أبو بكس بوضامل

 املسكص اجلامعي عبد احلفيظ بوالّصوف د.فّواش واضح

 املسكص اجلامعي عبد احلفيظ بوالّصوف د.مسايلي ذلنود
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 ور السياحة البيئيةاصدق االتساق الّداخلي لمح :05الملحق رقم 

 ECOTOUR 

ECOTOUR Corrélation de Pearson 1 

Sig. (bilatérale) 
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x1 Corrélation de Pearson ,881** 

Sig. (bilatérale) ,000 
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x2 Corrélation de Pearson ,760** 

Sig. (bilatérale) ,000 
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x3 Corrélation de Pearson ,693** 

Sig. (bilatérale) ,000 
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x4 Corrélation de Pearson ,931** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 382 

x5 Corrélation de Pearson ,781** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 382 

x6 

Corrélation de Pearson ,696** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 382 

x7 Corrélation de Pearson ,890 

Sig. (bilatérale) ,080 
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N 382 

x8 Corrélation de Pearson ,680** 

Sig. (bilatérale) ,000 
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x9 Corrélation de Pearson ,677** 

Sig. (bilatérale) ,000 
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x10 Corrélation de Pearson ,703** 
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x16 Corrélation de Pearson ,662** 

Sig. (bilatérale) ,000 
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x17 Corrélation de Pearson ,697** 

Sig. (bilatérale) ,000 
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x19 Corrélation de Pearson ,785** 
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Sig. (bilatérale) ,000 
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y15 Corrélation de Pearson ,800
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 382 
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y16 Corrélation de Pearson ,849
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 382 

y17 Corrélation de Pearson ,855
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 382 

y18 Corrélation de Pearson ,756
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 382 
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 الثبات : معامالت07الملحق رقم 
 

RELIABILITY                                     معبييز الموارد الطّبيعيت 

  /VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,724 6 

 

RELIABILITY                   معبييز التعّلم وإدارة السيبحت البيئيت   

  /VARIABLES=x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,735 9 

 

RELIABILITY                                      معبييز االستدامت 
  /VARIABLES=x16 x17 x18 x19 x20 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,828 5 

 

RELIABILITY                        السّيبحت البيئيت                

  /VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 

x19 x20 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,855 20 
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RELIABILITY                                   مكوّنبث الجذة السيبحي

  /VARIABLES=y1 y2 y3 y4 y5 y6 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,707 6 

 

RELIABILITY                       المزيج التسويقي للمقصد              

  /VARIABLES=y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,786 7 

 

RELIABILITY               صورة المقصد ووالء الزّوار                 

  /VARIABLES=y14 y15 y16 y17 y18 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,752 5 

 

RELIABILITY                                 تسويق المقصد السّيبحي 
  /VARIABLES=y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 y17 y18 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,731 18 
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RELIABILITY                                                االستبيبن ككّل   

  /VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 

x19 x20 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 y17 y18 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,852 38 
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 اختبار االرتباط :08الملحق رقم 
 destin 

atract Corrélation de Pearson ,760
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 382 

4P Corrélation de Pearson ,796
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 382 

image Corrélation de Pearson ,758
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 382 

destin Corrélation de Pearson 1 

Sig. (bilatérale)  

N 382 
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 فهرس األشكال

 الّرقم عنوان الّشكل الصفحة
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 02 السياحة من األخرى األنواع مقابل البيئية السياحة 07
 03 البيئية الّسياحة مباذج سّلم 11
 04 الطبيعة سياحة من البيئية الّسياحة موضع 13
 05 البيئّية للّسياحة والّسهلة الّصعبة األبعاد 14
 06 والّصعبة الّسهلة البيئّية الّسياحة 19
 07 (اؼبستِغّلة)  واالستغاللية الفعالة غَت الفّعالة، البيئّية الّسياحة 21
 08 البيئّية الّسياحة دبشروع اؼبتعلقة األىداؼ شجرة 39
 09 البيئية الّسياحة إلدارة العامة اػبطة زبطيط مراحل 43
 10 البيئية الّسياحة إدارة ـبطط إعداد يف اؼبسانبوف 44
 11 البيئية السياحة صناعة خريطة 51
 12 الّسياحي اؼبقصد مكّونات 67
 13 الّسياحي اؼبقصد حياة دورة 70
 14 والعقالين اػبطي بشكلها الّسياحّية اؼبقاصد إدارة اسًتاتيجية سَتورة مراحل 77
 15 السوقي االستهداؼ اسًتاتيجيات 86
 16 الّسياحي التسويق يف التسويقي اؼبزيج عناصر 94
 17 الًّتويج اسًتاتيجية تصميم 98
 18 للمقصد الّتسويقي اؼبزيج عناصر 100
 19 الّسياحي اؼبقصد لعالمة الّسائح تبٍت مراحل 108
 20 الّسياحي اؼبقصد عالمة وضع مراحل 109
 21 الّسياحّية للمقاصد SWOT ربليل 110
 22 الّسياحي للمقصد اؼبنافسُت ربليل 111
 23 العالمة ىـر 113
 24 2025 الّسياحّية للّتهيئة الّتوجيهي للمخطط اػبمسة الرئيسية األىداؼ 133
 25 اعبزائر مقصد تسويق حركيات 136
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 SEA-Med 30 مشروع أىداؼ 156
 SEA-Med 31 ؼبشروع SWOT ربليل 157
 32 لتازة الوطنية اغبظَتة يف البيئية الّسياحة لتطوير العملي اؼبخطط 159
 SEA-Med 33 ؼبشروع التخطيط يف اؼبسانبُت أىم 160
 34 2016 – 2011 جيجل لوالية الّصيديّة اؼبوارد إنتاج 169
 35 حدود وتقسيم اؼبنطقة احملمّية البحريّة للحظَتة الوطنية لتازة 172
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