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ادلؤىالت  و ادلقومات بُت ادلفارقة أماـ خاصة اجلزائر يف السياحة ترقية ألعلية للتطرؽ البحثية الورقة ىذه خالؿ من هندؼ :ملخص
 توضيح هندؼ إىل كما أخرى، جهة من اجملاؿ ىذا يف متأخرة مراتب يف تضعها اليت وادلؤشرات جهة من اجلزائر هبا تزخر اليت ادلعتربة
 خالؿ ىذه من سنقـو حيث القطر، ىذا من جزء تاغيت اخلصوص، وتعترب هبذا اجلزائر رلهودات تعكس اليت االسًتاتيجية الرؤية

 واقًتاح االستثمار، ىذا أماـ اليت  تقف والعراقيل التحديات سلتلف واستعراض بادلنطقة، صحراويةال السياحة مقومات بإبراز الدراسة
 .لذلك وبدائل حلوؿ

 .السياحة قطاع -التميز السياحي – تاغيت – الصحراوية السياحة الكلمات المفتاحية:
Abstract: We aim through this paper to address the importance of upgrading tourism in 

Algeria, especially in front of the paradox between the ingredients and qualifications 

considered that abound in Algeria on the one hand and the indicators that put them in the ranks 

of late in this area on the other hand, as we aim to clarify the strategic vision that reflects the 

efforts of Algeria,  is considered Taghit part of this country, where we will be through this 

study highlighting the elements of desert tourism in the region, and to review the various 

challenges and obstacles that stand in front of this investment, and to propose solutions and 

alternatives to it. 

Keywords: Desert Tourism - Taghit - Tourism Excellence - Tourism Sector. 

 :مهيدت
ات السياحية ادلتنوعة تعترب منطقة تاغيت من أىم ادلناطق السياحية يف اجلنوب الغريب للجزائر، وتشكل خليطاً من ادلقوم

اً الطبيعية، الثقافية واألثرية، والبشرية، باإلضافة إىل عادات وتقاليد اجملتمع احمللي للمنطقة على مر العصور اليت شكلت مزغلاً ثقافي
من ادلناطق للسكاف احملليُت. وتعترب منطقة سياحية بإمتياز حتتاج لفتة من ادلهتمُت بًتقية القطاع السياحي فهي تزخر بالعديد 

 الطبيعية اخلالبة، واليت من شأهنا أف تتحوؿ إىل أقطاب للسياحة البيئية، والصحراوية، والعالجية، والدينية. 
، يقود بالضرورة إىل البحث عن آليات تساعد يف حتقيق 1والبحث عن أساليب لوضع منطقة تاغيت  قطب سياحي المتياز

 .منطقة ناغيت يف مكانتها السياحيةسة وىي زلاولة إغلاد اساليب قد تساىم يف وضع تنمية زللية، ومن ىنا تتضح إشكالية الدرا

 اإلطار النظري للدراسة المحور األول:
وعدد سكاهنا حوايل  2كلم 9141كلم تبلغ مساحتها  011 تبعد تاغيت عن والية بشار بػ حوايل: التعريف بالمنطقة .1

 اجلزائر وحتتل مكانة سياحية مرموقة دتتد على العرؽ الغريب الكبَت برمالو وىي من أبرز ادلناطق السياحية يف ،2نسمة  7111
الذىبية الساحرة وبادلتحف ادلفتوح  على تارخيها العريق تشتمل على عدة مقومات سياحية ىائلة من حيث اآلثار التارخيية 

 والطبيعية نذكر منها:
 لى جلب السياح عن طريق السياحة الرياضية .. شلا يساعد ع732قمة علوش الرملية يزيد ارتفاعها عن  -
 واحات حويسي نَتات داخل العرؽ عبارة عن زتادة. -
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 طللة بأنواع ذتورىا ادلختلفة . 91111تفتخر ناغيت بواحات طليلها البالغ عددىا  -
 كلم ىناؾ طيور متحجرة يطلق عليها اسم شلسوخ.061يف جنوب شرؽ تاغيت على بعد 

 قصر وأعلها قصر تاغيت الوسط يعود بناءه إىل ذتاف قروف .                         47فة بأطالؿ القصور يبلغ عددىا قصور تاغيت ادلعرو  -
الكهوؼ ادلوجودة يف قصر سيدي عياش بالزاوية التحتانية, زلطة أثرية لألخوة عمروش وىي عبارة عن نقوش صخرية حليوانات  -

(.باإلضافة إىل  3خ وتتوفر ىده ادلنطقة على مرافق سياحية أعلها فندؽ تاغيت )وطيور عاشت مع اإلنساف ما قبل التاري صلـو
 التظاىرة السياحية و الثقافية ادلسماة موسم تاغيت .

موسم تاغيت : مهرجاف سنوي يقاـ ختليدا للنخيل بعد موسم جنيها، ويقاـ ببلدية تاغيت وقد اكتسى شهرة عادلية .إال انو ومند 
 دىورا بسبب قلة ادلوارد ادلالية ادلخصصة لو، ونقص التنظيم.عرؼ ت 0995سنة 

التساقط وأحيانا ىطوؿ أمطار حار وجاؼ، ومساء صافية طيلة أياـ السنة مع نذرة يف  مبناخ صحراويوتتمتع تاغيت 
يسود أراضي تاغيت نظاـ إيكولوجي صحراوي على الرغم من أف  فجائية تتسبب يف حدوث سيوؿ أو فيضانات بوادي الساورة،

احلياة النباتية واحليوانية ليست ضخمة كما ىو احلاؿ يف أجزاء أخرى من اجلزائر، إال أف رلموعة كبَتة ومتنوعة من النباتات 
ودتارس تاغيت عدة نشاطات  3نات وجدت بادلنطقة واألكثر إثارة للدىشة ىو تأقلمها مع الصحراء القاحلة وادلناخ اجلاؼ.واحليوا

، النشاط الزراعي، ورشات النشاط الصناعيإضافة إىل نشاطات أخرى منها:  والنشاط التجاري السياحةإقتصادية أكربىا 
 .الصناعات التقليدية ومقاوالت البناء، ونشاط

 سياحية  بادلنطقة ىي: منتجاتوتعترب السياحة أىم قطاع إقتصادي للمدينة إذ ميكننا دتييز عدة  
  والعديد من رحالت ادلشي؛العرؽ الغريب الكبَتالسياحة الصحراوية: ركوب اجلماؿ، زيارة ، 
  تقـو بو اجلمعيات احمللية؛السياحة التطوعية: الورشات التطوعية، وترميم ادلعامل األثرية الذي 
 السياحة العلمية: الباحثوف الذين يًتددوف على مركز األحباث يف ادلناطق اجلافة؛ 
 السياحة الدينية: الزيارات وباخلصوص ادلولد النبوي الشريف؛ 
  .السياحة الثقافية: مهرجاف ادلوسيقى، وتظاىرات ثقافية أخرى 
 طقة تاغيت وجهة سياحيةاألساليب المقترحة إلمكانية إعتبار من -2

 سيتم إقًتاح بعض اآلليات اليت قد تساىم إىل حد بعيد يف إعتبار ادلنطقة كوجهة سياحية كأيت :
 اآللية األولى: توفير الخدمات والتسهيالت السياحية 

 ال يكتمل ادلنتج السياحي إال ادا توفرت اخلدمات والتسهيالت السياحية نذكر أعلها كالتايل:
 يالت ادلعلومات السياحية؛خدمات وتسه 
 خدمات وتسهيالت الوكاالت السياحية؛ 
 خدمات وتسهيالت خاصة بالطعاـ؛ 
 خدمات وتسهيالت البنية التحتية؛ 
 خدمات وتسهيالت اإلقامة؛ 
 .خدمات وتسهيالت األمنية 

 اآللية الثانية: تهيئة المجتمع المحلي للتفاعل االيجابي مع النشاط السياحي 
 لي النشاط السياحي غلب اعتماد بعض الوسائل منها :لتقبل اجملتمع احمل

 نشر الوعي والثقافة السياحية يف ادلنطقة؛ -

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
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 نشر ثقافة اجلودة. -
 اآللية الثالثة: خلق بيئة مناسبة الستثمار السياحي

 4ميثل اإلستثمار عصب التنمية، ذلذا غلب على الدولة تشجيع االستثمار السياحي من خالؿ:
 ة إلستثمارات السياحية؛توفَت إدارة مناسب -
 توفَت نظاـ تامُت إلستثمارات السياحية؛ -
 إزالة العوائق أماـ ادلستثمرين؛ -
 الًتكيز على البٌت التحتية. -

 تهيئة وتنمية الموارد البشرية اآللية الرابعة:
حية تطوير أداء نظرًا للمتغَتات اليت يشهدىا العامل اليـو يف بيئة األعماؿ، أصبح من الضروري على ادلؤسسات السيا

مواردىا البشرية هبدؼ مواجهة ىذه التحديات، بإعتبار أف عائد اإلستثمار يف تنمية ادلوارد البشرية يفوؽ عائد االستثمار 
ادلادي، وىذا التطوير يكوف داخل وخارج ادلؤسسة ولعل من أىم رلاالت االستثمار يف تنمية العنصر البشري، واليت من بينها : 

دريب وتعد االستمرارية يف التدريب والتعليم منهجًا ضروريًا لتنمية ادلوارد البشرية، وحتقيق أفضل النتائج وإستجابة التعليم، والت
 5لتطور العلمي والتكنولوجي .

 إتباع أساليب تسويق حديثة اآللية الخامسة:
ائن وزتايتهم ،وترشيد اإلستخداـ تعترب أعلية التسويق يف حتقيق عدة أىداؼ أعلها حتقيق الرحبية، وإشباع حاجات الزب

وحتويل التقنيات التسويقية العادلية احلديثة إىل األسواؽ احمللية بعد تطويرىا مبا يناسب عادات اجملتمع احمللي وفتح األسواؽ 
ئل ادلناسبة ذلا  الدولية،وعلى ىذا يلعب التسويق دورًا ىامًا يف تنمية احلركة السياحية الوافدة إىل ادلنطقة من خالؿ تطبيق الوسا

 كالتايل:
الدور الذي يلعبو التسويق اإلسًتاتيجي ىو زيادة العائد السياحي من القطاعات ادلستهدفة حاليا :  6التسويق االستراتيجي  (أ 

باإلضافة إىل جذب أسواؽ سياحية جديدة، حيث تظهر أعليتو كأداة فاعلة إلستفادة من الفرص ادلتاحة أماـ القطاع السياحي 
اإلستخداـ األمثل دلواردىا وذلك من خالؿ حتليل الفجوة اإلسًتاتيجية بُت حجم السوؽ احلايل والسوؽ ادلتوقع،  عن طريق

والذي يرى أف التغلب على تلك الفجوة يكوف عن طريق إستخداـ أربع  أنسوف وأفضل الطرؽ إاستخداـ ما يعرؼ مبصفوفة
بعدين أساسُت علا القطاعات السوقية احلالية وادلتوقعة ،ادلنتجات  وحتتوي ادلصفوفة على 1 الجدولإسًتاتيجيات كما يبُت 

كما أف  السياحية احلالية واجلديدة وميكن صلاح االسًتاجتيات ادلختلفة يف حتديد  ىذه  القطاعات وادلنتجات اليت تتوافق معها .
يتطلب وضع خطة شاملة للتسويق التسويق السياحي يتطلب احلدس والقدرة على اإلبداع والتجديد وإىل ادلوىبة لدى 

 اجلدوؿ التايل يبُت مصفوفة أونسوفت 7.السياحي
 مصفوفة أنسوف( 1)الجدول رقم 

 المنتجات الجديدة المنتجات الحالية 
 إستراتيجية تنمية المنتج إستراتيجية اختراق السوق األسواؽ احلالية
 يعإستراتيجية التنو  إستراتيجية تنمية السوق األسواؽ اجلديدة

 ،2118عدد ديسمرب وزارة السياحة القاىرة ، ،رللة البحوث السياحية كيفية اجتذاب أسواق جديدة لسوق المصرية:ياقوت أمينة سلتار،المصدر
 .03ص
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هتدؼ ىذه اإلسًتاتيجية إىل زيادة حجم السوؽ السياحي عن طريق ادلنتجات احلالية ادلقدمة إستراتيجية اختراق السوق: (ب 
 إهنا تسعى للحفاظ على القطاعات السوقية احلالية.للسائحُت مبعٌت 

 هتدؼ ىذه اإلسًتاتيجية إىل تقدمي ادلنتجات السياحية احلالية إىل قطاعات سوقية جديدة. إستراتيجية تنمية السوق: (ج 
تطويرىا أو هتدؼ ىذه اإلسًتاتيجية إىل إجراء التعديالت على ادلنتجات السياحية احلالية بغرض  إستراتيجية تنمية المنتج : (د 

 إستحداث  منتجات سياحية جديدة لنفس السياح احلالُت.
 هتدؼ ىذه اإلسًتاتيجية إىل تقدمي منتجات جديدة إىل أسواؽ جديدة . إستراتيجية التنويع: (ه 
 واذلدؼ من التنويع ىو جذب السياح احلالُت و اجلدد ومن بُت أىم األدوات نذكر :تنويع األدوات التسويقية:  (و 

 كًتوين؛التسويق اإلل -
 احملفزات البيعية. -

 اآللية السادسة: تنويع المنتج السياحي 
حبيث نبحث عن أظلاط بديلة للسياحة التقليدية ،خاصة مع تغَت الطلب السياحي العادلي ،فمنطقة تاغيت  تتالقى على أرضها  

طلبا للسياحة البيئة ،باإلضافة  الصحراء الشاسعة الصحراء وادلياه واحلياة الربية كما تزخر باحلفريات اجليولوجية ،واليت تعد رتيعها م
التزحلق  -سباؽ اجلماؿ-والسياحة الرياضية-الردـ يف الرماؿ-والواحات الضخمة شلا يؤىلها لعرض السياحة الصحراوية والعالجية

ة إستغالؿ كامل وال وعلى الرغم من ىذا كلو فهي غَت مستغل-اإلحتفاؿ بادلولد النبوي الشريف-والسياحة الدينية-على الرماؿ
 حىت جزئي.

 8المبادئ العامة التي تساعد على تنفيذ اآلليات المقترحة-4
 من أجل ادلساعلة يف صلاح تنفيذ اآلليات ادلقًتحة، فإنو غلب إتباع ادلبادئ التالية:

 ؛مشاركة اجملتمع احمللي والقطاع اخلاص يف تنمية ادلنطقة -
 الالزمة للتنمية السياحية بادلنطقة؛مراعاة ادلتطلبات التنظيمية واإلدارية  -
 9.الًتكيز على مبادئ التنمية ادلستدامة -

  المحور الثاني :الدراسة الميدانية
على الرغم من توفر منطقة تاغيت على عدة مقومات سياحية إىل أف نسبة الزائرين ال تتوافق مع ىذه : مشكلة الدراسة-1

وىي حتتاج جهود تنموية كبَتة لوضعها يف مكانتها  - السياحة الصحراوية-د ادلقومات وتقتصر السياحة فيها على منتج  واح
السياحية، وبناءً عليو تتمثل مشكلة الدراسة يف البحث عن إمكانية  إعتبار منطقة تاغيت وجهة سياحية تتناسب مع مقوماهتا 

 السياحية.
ا ادلساعلة يف  إمكانية  اعتبار منطقة تاغيت وجهة :هتدؼ الدراسة بصفة عامة إىل إقًتاح اساليب من شاهن أىداف الدراسة-2

 سياحية تتناسب مع مقوماهتا السياحية.
 فرضيات الدراسة :تم صياغة فروض الدراسة على الشكل اإلحصائي العدمي كالتالي:-3
 .ادلقًتحةقناعتهم باآلليات (بُت ادلستجوبُت α 0.05 ≥عدـ وجود فروؽ معنوية ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (أ 

(بُت ادلستجوبُت ضلو الوسائل ادلساعدة على تنفيذ α 0.05 ≥عدـ وجود فروؽ معنوية ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (ب 
 اآلليات ادلقًتحة.

( بُت ادلستجوبُت ضلو ادلبادئ الالزمة لنجاح α 0.05 ≥عدـ وجود فروؽ معنوية ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (ج 
 ًتحة.اآلليات ادلق
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 JFBE 59 اقتصاديات المال واألعمالمجلة 

( بُت ادلستجوبُت ضلو وجود بعض ادلعوقات α 0.05 ≥عدـ وجود فروؽ معنوية ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (د 
 أماـ تنفيذ اآلليات ادلقًتحة.

( بُت ادلستجوبُت ضلو مستوى اخلدمات α 0.05 ≥عدـ وجود فروؽ معنوية ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (ه 
 رجع إىل معوقات تنفيذ اآلليات ادلقًتحة باآلليات ادلقًتحة.والتسهيالت السياحية ي

يف إطار احملاولة لتحقيق أىداؼ الدراسة مت إعتماد األسلوب االستقرائي وذلك من خالؿ حتليل الدراسات منهج الدراسة: -4
ات ادلتحصل عليها من رلتمع النظرية السابقة ادلتعلقة مبوضوع الدراسة ومت إستعماؿ ادلنهج الوصفي اإلحصائي لتحليل البيان

 الدراسة هبدؼ التحقق من أىداؼ الدراسة . 
: لإلجابة على تساؤالت الدراسة ولغايات حتليل البيانات فقد مت استخداـ األساليب اإلحصائية أساليب المعالجة اإلحصائية-5

 التالية: 
ُت، وذلك باستخداـ حزمة الربامج اإلحصائية للفرؽ بُت أكثر من متوسط (F)إختبار  (ANOVAحتليل التباين األحادي ) -

 .(SPSS)للعلـو اإلجتماعية 
 ادلتوسطات احلسابية واإلضلرافات ادلعيارية لتحديد األعلية النسيبة إلستجابات أفراد عينة الدراسة جتاه زلاور وأبعاد أداة الدراسة. -
 تغَت التابع. حتليل اإلضلدار ادلتعدد إلختبار أثر ادلتغَتات ادلستقلة على ادل -
 التكرارات والنسب ادلئوية لوصف رلتمع الدراسة وحتديد استجاباهتم . -
 معامل ألفا كرونباخ لتحديد معامل ثبات أداة الدراسة. -
 فرد كما ىو موضح: 211يتكوف رلتمع الدراسة من ثالث شرائح ويبلغ عدد األفراد : مجتمع الدراسة -6
 استمارة؛ 45إسًتد منها  -عينة عشوائية  -إستمارة 51نطقة تاغيت: اإلستمارة ادلوزعة الناشطُت يف اجملاؿ السياحي دل -
 استمارة؛ 41إسًتد منها  -عينة عشوائية  -إستمارة 51السكاف احمللُت دلنطقة تاغيت :اإلستمارات ادلوزعة  -
 استمارة. 91منها  إسًتد -عينة عشوائية  -إستمارة 011الوافدين دلنطقة تاغيت :اإلستمارات ادلوزعة -

وىذه النسبة مقبولة إحصائيًا على حسب  %02إستمارة بنسبة  25إستمارة مل تسًتد  075إرتايل اإلستمارات احملصل عليها 
 معيار ألفا كرنباخ.

 مناقشة النتائج  -7
ُت حوؿ ىذا ىل تعترب أف توفَت اخلدمات والتسهيالت السياحية كأحد آليات جذب السياح؟ كانت نسبة أراء ادلبحوث (1

ال يوافقوف، % 01يوافقوف على أف توفَت اخلدمات والتسهيالت السياحية كأحد آليات جذب السياح أما  %91ؿالسؤا
والداللة على ىذه النسبة تؤكد على ما قدمتو الدراسة يف اجلانب النظري، واليت تعترب أف توفَت اخلدمات والتسهيالت 

 السياحية كأحد أىم  آليات جذب السياح.
 
 
 
 
 
 

 المتوسط غير موافق بشدة  غير موافق   غير متأكد موافق  موافق بشدة الخدمات السياحية المتوفرة 
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 JFBE 60 اقتصاديات المال واألعمالمجلة 

 (:البيانات اإلحصائية ألراء المستجوبون تجاه الخدمات والتسهيالت السياحية في تاغيت2جدول رقم )
 .بيانات اإلستبياف المصدر:

يالحظ من خالؿ النتائج ادلوضحة يف اجلدوؿ أف معظم ادلستجوبوف ال يوافقوف على توفر اخلدمات والتسهيالت 
 أي غَت موافق. 2.87يت، وىذا ما أكده مستوى  ادلتوسط العاـ السياحية يف تاغ

:فكانت اإلجابة بنسبة أما بالنسبة للسؤال حول ىل تعتبر أن تهيئة المجتمع المحلي كأحد آليات الجذب السياحي  (2
لثقايف يساعد على يوافقوف على أف نشر الوعي ا %96ال يوافقوف.وبالنسبة ادلوافقوف  فإف إجاباهتم كانت   3%يوافقوف و  97%

يوافقوف على أنو نشر ثقافة اجلودة  يساعد على هتيئة اجملتمع احمللي  % 57هتيئة اجملتمع احمللي ليتفاعل مع النشاط السياحي و
ليتفاعل مع النشاط السياحي وىذا يرجع إىل أف معظم ادلستجوبوف يروف انو من الصعب نشر ثقافة اجلودة على ادلستوى العاـ 

 يوضحها الشكل ادلوايل:والنتائج 
 الوسائل التي تساعد على تهيئة المجتمع المحلي (1) الشكل رقم

 خدمات البنية التحتية 
 2.89 6 48 7 30 9 شبكة الطرؽ قوية

 2.89 7 37 22 26 7 توفر مصادر الطاقة باستمرار
 2.76 11 46 13 15 15 توفر وسائل النقل  مباشرة إىل ادلنطقة

 2.84 المتوسط
  خدمات الفنادق

 2.80 10 39 20 24 7 اإلقامة ذات  جودة عالية
 2.96 11 20 35 28 6 السعر مناسب لكافة  الطبقات

 2.72 11 33 30 24 2 العاملوف يف الفنادؽ  ذلم خربة عالية
 2.83 المتوسط

  خدمات  تقديم الطعام
 2.78 11 39 17 28 6 دتتاز األطعمة جبودة عالية

 2.05 6 22 28 41 4 السعر مناسب لكافة  الطبقات
 2.51 9 33 32 13 4 العاملوف ذلم خربة عالية يف تقدمي الطعاـ

 2.81 المتوسط
  خدمات  الوكاالت السياحية

 2.00 7 15 44 26 8 تنتهج الوكاالت وسائل التسويق ادلتنوعة
 2.65 17 32 28 19 6 تنظم الوكاالت رحالت داخلية دورية

 2.12 9 24 32 26 9 تقـو الوكاالت بالتسويق العادلي للمنطقة
 2.93 المتوسط

  خدمات  المعلومات
 2.89 13 26 28 26 7 تتوفر شبكة ادلعلومات متكاملة يف ادلنطقة

 2.81 15 28 24 30 4 يتم احلصوؿ على ادلعلومات بسهولة
 2.93 11 30 20 33 6 قةتوفر اللوحات اإلرشادية على الطرؽ ادلؤدية للمنط

 2.87 المتوسط
  خدمات  األمن

 3.33 53 44 33 35 11 تقـو أجهزة األمن ادلختصة بدورىا  اجتاه النشاط السياحي
 2.57 53 44 33 35 11 يتم التعامل مع الشكاوي السياحية بسرعة
 2.85 53 44 33 35 11 تتمتع أجهزة األمن باللياقة وحسن ادلعاملة

 2.92 المتوسط
 2.87 المتوسط العام
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 JFBE 61 اقتصاديات المال واألعمالمجلة 
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 بيانات اإلستبياف المصدر:

فكانت  بالنسبة للسؤال حول ىل تعتبر أن إيجاد بيئة مناسبة لإلستثمار تعتبر كأحد آليات الجذب السياحي: أما (3
يوافقوف على أف توفَت إدارة  %80ال يوافقوف. وبالنسبة ادلوافقوف فاف إجاباهتم كانت  % 01فقوف ويوا %91اإلجابة بنسبة 

يوافقوف على أف الًتكيز على البنية التحتية  % 89مناسبة إلستثمارات السياحية  تساعد على إغلاد بيئة مناسبة لإلستثمار و
ف على أف إزالة العوائق أماـ ادلستثمرين  تساعد على  إغلاد بيئة مناسبة يوافقو  % 90يساعد على  إغلاد بيئة مناسبة لإلستثمار و

يوافقوف على أف إنشاء نظاـ التامُت إلستثمارات السياحية  تساعد على إغلاد بيئة مناسبة لإلستثمار والنتائج  % 76لإلستثمار و
 يوضحها  الشكل ادلوايل :

 بيئة مناسبة لإلستثمار السياحي(  الوسائل التي تساعد على إيجاد 2الشكل رقم  )
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 بيانات اإلستبياف المصدر:

من خالؿ الشكل يتضح أف ىناؾ اتفاؽ بُت ادلستجوبُت على أف رتيع الوسائل اليت اقًتحتو الدراسة تساىم يف إغلاد 
 بيئة مناسبة لإلستثمار السياحي.

فكانت ئة وتنمية الموارد البشرية تعتبر كأحد آليات الجذب السياحي :أما بالنسبة للسؤال حول ىل تعتبر أن تهي (4
يوافقوف على أف التعليم يساعد على  %81ال يوافقوف وبالنسبة ادلوافقوف  فاف إجاباهتم كانت %  2يوافقوف و %98اإلجابة بنسبة 

يوافقوف على  % 89يوافقوف على أف اخلربة السياحية يساعد على هتيئة وتنمية ادلوارد البشرية و % 91هتيئة وتنمية ادلوارد البشرية و
 الربامج التدريبية تساعد على هتيئة وتنمية ادلوارد البشرية  والنتائج يوضحها  الشكل ادلوايل :

 
 
 
 

 الوسائل التي تساعد على تهيئة وتنمية الموارد البشرية(  3) الشكل رقم 



 

 

 -شار وجهة سياحية بامتيازدائرة تاغيت لوالية ب أساليب وضع -سعاد دولي، د.كمال برباويد. ،إلياس سميمانيد.

 JFBE 62 اقتصاديات المال واألعمالمجلة 
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 بيانات اإلستبياف المصدر:

من خالؿ الشكل يتضح أف ىناؾ إتفاؽ بُت ادلستجوبُت على أف رتيع الوسائل اليت اقًتحتو الدراسة تساىم يف هتيئة 
 وتنمية ادلوارد البشرية.

فكانت  :ت الجذب السياحيأما بالنسبة للسؤال حول ىل تعتبر أن إتباع أساليب التسويق الحديث تعتبر كأحد آليا (5
يوافقوف على أف تقدمي ادلنتج  %65ال يوافقوف وبالنسبة ادلوافقوف  فاف إجاباهتم كانت   % 21يوافقوف و %81اإلجابة بنسبة 

يوافقوف على أف اإلحتفاظ  % 83السياحي إىل قطاعات جديدة   تساعد على  تطبيق اسًتاتيجيو حديثة للتسويق السياحي، و
يوافقوف  على أف أتباع التسويق اإللكًتوين  % 90اليُت  يساعد على  تطبيق اسًتاتيجيو حديثة للتسويق السياحي وبالعمالء احل

يوافقوف على أف استخداـ احملفزات البيعية يساعد على تطبيق  % 82يساعد على تطبيق اسًتاتيجيو حديثة للتسويق السياحي و
 ج يوضحها الشكل ادلوايل :اسًتاتيجيو حديثة للتسويق السياحي والنتائ

 الوسائل التي تساعد على إيجاد استراتيجيو حديثة للتسويق السياحي  (4)الشكل رقم  
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 بيانات اإلستبياف المصدر:

غلاد من خالؿ الشكل يتضح أف ىناؾ اتفاؽ بُت ادلستجوبُت على أف رتيع الوسائل اليت اقًتحتو الدراسة تساىم يف إ
 اسًتاتيجيو حديثة للتسويق السياحي.

فكانت اإلجابة  :أما بالنسبة للسؤال حول ىل تعتبر أن تنويع المنتج السياحي  تعتبر كأحد آليات الجذب السياحي (6
ها  يعتربوف أف السياحة البيئية ميكن تقدمي % 68وبالنسبة ادلوافقوف فاف إجاباهتم كانت  ال يوافقوف،%  2 يوافقوف و %98بنسبة 

يعتربوف أف السياحة العالجية ميكن  %5يعتربوف أف السياحة الصحراوية ميكن تقدميها كمنج جديدو  %10كمنج جديد و
يعتربوف أف السياحة الدينية ميكن % 11يعتربوف أف السياحة الرياضية ميكن تقدميها كمنج جديد  %6تقدميها كمنج جديد و

 ادلوايل : تقدميها كمنج جديد والنتائج يوضحها الشكل
 المنتجات السياحية  التي يمكن تقديمها في منطقة تاغيت (: 5)الشكل رقم 
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 JFBE 63 اقتصاديات المال واألعمالمجلة 

 
 .بيانات اإلستبياف المصدر:

خالؿ الشكل يتضح أف ىناؾ إتفاؽ بُت ادلستجوبُت على أف السياحة البيئية ميكن تقدميها كمنج جديد بالرغم من  من
 ياحة الدينية ادلولد النبوي وزيارة الزاوية.أف ادلنتج السياحي الذي يقدـ يف ادلنطقة ىو الس

أما بالنسبة للسؤال ما مدى اتفاقكم على أن المبادئ السابقة أساسية لتطبيق األساليب المقترحة بهدف الجذب  (7
 والنتائج يوضحها اجلدوؿ التايل : السياحي:

 ليب الجذب السياحيأراء المستجوبون حول أىم المبادئ التي تساعد في تنفيذ  أسا (3) الجدول رقم 
موافق  ادلبادئ

 بشدة
غَت  غَت متأكد موافق

 موافق
غَت موافق 

 بشدة
االضلراؼ  ادلتوسط

 ادلعياري
اخلطأ 
 القياسي

 0.068 0.864 4.12 0% 5% 15% 41% %29 مشاركة اجملتمع احملل و القطاع اخلاص يف تنمية ادلنطقة
تنمية مراعاة ادلتطلبات التنظيمية و اإلدارية الالزمة لل

 0.056 0.707 4.15 0% 0% 19% 48% 33% السياحية

 0.055 0.704 4.37 0% 2% 7% 43% 48% الًتكيز على مبادئ التنمية ادلستدامة
 4.22 العاـ   ادلتوسط

  .بيانات اإلستبياف المصدر:
ق شلا ينتج عنو أف ذات الداللة أواف 4وىي أقرب للقيمة ،  4.22من خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف  قيمة ادلتوسط العاـ 

 معظم ادلستجوبوف يوافقوف على ادلبادئ اليت تساعد يف صلاح تنفيذ اآلليات ادلقًتحة.
 ؟ ما مدى اتفاقكم على أن المعوقات التالية تحول دون تطبيق اآلليات المقترحة (8

 ةأراء المستجوبون حول أىم المعوقات التالية تحول دون تطبيق اآلليات المقترح (4)الجدول رقم 
 اخلطأ القياسي اإلضلراؼ ادلعياري ادلتوسط غَت موافق بشدة غَت موافق غَت متاكد موافق موافق بشدة ادلعوقات

 5.557 5.735 4.37 0% %2 %9 %39 %55 ضعف استثمارات القطاع اخلاص
 5.563 5.856 4.28 0% %4 %11 %39 %46 ضعف اإلمكانيات ادلادية احمللية

 5.585 1.582 4.15 %5 %7 7% %33 %48 ى ادلستوى احمللي والوطٍتضعف  اىتماـ ادلسؤلُت عل
 4.27 العاـ   ادلتوسط

 .بيانات اإلستبياف المصدر:
ذات الداللة أوافق شلا ينتج عنو أف معظم  4وىي اقرب للقيمة  4.27من خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف قيمة ادلتوسطة العاـ 

 حتوؿ دوف تطبيق اآلليات ادلقًتحة. ادلستجوبوف يوافقوف على أف ادلعوقات السابقة
 

 إختبار فرضيات الدراسة
 إلختبار الفرضيات :ANOVA ) (نستعمل حتليل 
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 JFBE 64 اقتصاديات المال واألعمالمجلة 

تاغيت منطقة جذب  منطقة جلعل ادلقًتحة اآليات ضلو ادلستجوبُت ألراء يبُت التحليل التايل اجلدوؿاألولى:  الفرضية إختبار (1
 سياحي:

 عل منطقة تاغيت منطقة جذب سياحي يات المقترحة لجألراء المستجوبين نحو اآل: (5جدول رقم )
 ادلعنوية Fمعامل  متوسط ادلربعات درجة احلرية رلموع ادلربعات مصدر التباين
 5.561 2.368 5.558 161 1.156 بُت األفراد

 4.517 4 5.567 بين العناصر داخل اإلفراد
 5.557 644 4.733 البواقي

 5.557 648 4.855 المجموع
 1.99 ادلتوسط العاـ

 .بيانات اإلستبياف المصدر:
وىو مستوى ادلعنوية ادلعتمدة ذلذه الدراسة ويدؿ  1.15وىو أكرب من  1.160تشَت نتائج التحليل أف مستوى ادلعنوية 

اليت تنص على عدـ  متوسطات أراء ادلستجوبُت ضلو اآلليات ادلقًتحة ومنو نستطيع قبوؿ الفرضية األوىل بُت فروؽ عدـ وجود على
 وجود فرؽ معنوي ذا داللة إحصائية بُت ادلستجوبُت ضلو قناعتهم بوجود آليات تساعد على جعل تاغيت منطقة جذب سياحي.

 اجلدوؿ التايل يبُت التحليل ألراء ادلستجوبُت ضلو الوسائل تنفيذ اآلليات ادلقًتحة :إختبار الفرضية الثانية:  (2
 يذ اآلليات المقترحةالوسائل تنف: (6جدول رقم )

 .بيانات اإلستبياف المصدر:
وىو مستوى ادلعنوية ادلعتمدة ذلذه الدراسة ويدؿ  1.15وىو أقل من   1.110تشَت نتائج التحليل أف مستوى ادلعنوية  

اليت على عدـ وجود فروؽ بُت متوسطات أراء ادلستجوبُت ضلو الوسائل تنفيذ اآلليات ادلقًتحة ومنو نستطيع رفض الفرضية الثانية 
تنص على عدـ وجود فرؽ معنوي ذا داللة إحصائية بُت ادلستجوبُت ضلو قناعتهم الوسائل تنفيذ اآلليات ادلقًتحة اليت تساعد على 

 جعل تاغيت منطقة جذب سياحي.
 
 
 
 
 

 حة:اجلدوؿ التايل يبُت التحليل ألراء ادلستجوبُت ضلو مبادئ صلاح تنفيذ اآلليات ادلقًت إختبار الفرضية الثالثة:  (3
 ادئ نجاح تنفيذ اآلليات المقترحةمب :(7جدول رقم)

 ادلعنوية Fمعامل متوسط  درجة احلرية رلموع ادلربعات مصدر التباين

 ادلعنوية Fمعامل  متوسط ادلربعات درجة احلرية رلموع ادلربعات مصدر التباين
 5.197 161 31.656 بُت االفراد

495.6
74 

 داخل االفراد 5.551
 

 88.594 4 252.378 بين العناصر
 5.185 644 115.622 البواقي

 5.722 648 4.468.55 المجموع
 1.99 ـادلتوسط العا
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 ادلربعات
 5.551 8.558 1.521 161 164.315 بُت االفراد

 2.957 4 5.815 بين العناصر داخل االفراد
 5.361 644 116.185 البواقي

 5.377 648 122.55 المجموع
 4.22 ادلتوسط العاـ

 .بيانات اإلستبياف المصدر:
وىو مستوى ادلعنوية ادلعتمدة ذلذه الدراسة ويدؿ  1.15وىو أقل من   1.110تشَت نتائج التحليل إف مستوى ادلعنوية  

نستطيع رفض الفرضية الثالثة  على عدـ وجود فروؽ بُت متوسطات أراء ادلستجوبُت ضلو مبادئ صلاح تنفيذ اآلليات ادلقًتحة ومنو
اليت تنص على عدـ وجود فرؽ معنوي ذا داللة إحصائية بُت ادلستجوبُت ضلو قناعتهم مبادئ صلاح تنفيذ اآلليات ادلقًتحة اليت 

 تساعد على جعل تاغيت منطقة جذب سياحي.
ات تطبيق اآليات ادلقًتحة جلعل منطقة اجلدوؿ التايل يبُت التحليل ألراء ادلستجوبُت ضلو معوقإختبار الفرضية الرابعة:  (4

 تاغيت منطقة جذب سياحي :
 تطبيق اآليات المقترحةألراء المستجوبين نحو معوقات : (8جدول رقم )

 ادلعنوية   Fمعامل   متوسط ادلربعات درجة احلرية  رلموع ادلربعات مصدر التباين
 5.5.56 5.339 1.595 161 256.759 بُت األفراد

 2.519 4 4.537 بين العناصر دداخل األفرا
 5.379 644 131.963 البواقي

 5.389 648 136.55 المجموع
 4.27 ادلتوسط العاـ

 .بيانات اإلستبياف المصدر:
وىو مستوى ادلعنوية ادلعتمدة ذلذه الدراسة ويدؿ  1.15وىوأكرب من  1.116تشَت نتائج التحليل أف مستوى ادلعنوية 

فروؽ بُت متوسطات أراء ادلستجوبُت ضلو معوقات تطبيق اآليات ادلقًتحة ومنو نستطيع قبوؿ الفرضية الرابعة اليت على عدـ وجود 
تنص على عدـ وجود فرؽ معنوي ذا داللة إحصائية بُت ادلستجوبُت ضلو قناعتهم بوجود معوقات تطبيق اآليات ادلقًتحة جعل 

 تاغيت منطقة جذب سياحي.
هتدؼ إثبات آف ادلعوقات اليت حتوؿ دوف تنفيذ اآليات ادلقًتحة ىي ادلتسبب يف عدـ وجود مسة: إختبار الفرضية الخا (5

 خدمات وتسهيالت سياحية .ودتثل ادلتغَتات ادلستقلة ادلعوقات اليت حتوؿ دوف تنفيذ اآليات ادلقًتحة وىي:
 ضعف استثمارات القطاع اخلاص؛ -
 ضعف اإلمكانيات ادلادية احمللية؛ -
 ادلسؤلُت على ادلستوى احمللي و الوطٍت. ضعف  اىتماـ -

أما التغَت التابع فيتمثل يف أراء ادلستوجبوف ضلو توفَت اخلدمات والتسهيالت السياحية يف تاغيت، ولذلك مت استخداـ 
 لنتائج كالتايل:وكانت ا.spssحتليل  اإلضلدار ادلتعدد لقياس تأثَت ادلتغَتات ادلستقلة على ادلتغَت التابع وقد مت استخداـ برنامج 

   أف ادلتغَتات الثالث ادلطروحة كمعوقات لتنفيذ اآلليات ادلقًتحة ووجد أف اثنُت وعلا ضعف استثمارات القطاع اخلاص وضعف
 اإلمكانيات ادلادية احمللية  ذو داللة إحصائية غَت معنوية وىذا يعٍت قبوؿ فرضية العدـ.
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  على ادلستوى احمللي والوطٍت ذو داللة إحصائية معنوية وىذا يعٍت رفض فرضية  أما ادلتغَت اآلخر وىو ضعف إىتماـ ادلسؤولُت
 العدـ.

شلا يدؿ على وجود فروؽ معنوية يف متوسطات أراء ادلستجوبُت اجتاه ادلعوقات  F (1.110)ووجد أف مستوى الداللة 
 الثالثة على مستوى اخلدمات والتسهيالت السياحية  يف ادلنطقة .

ق لنتائج حتليل اإلضلدار ادلتعدد يتم قبوؿ الفرضية اليت تنص على وجود فروؽ معنوية بُت ادلستجوبُت جتاه بناء على ما سب
 مستوى اخلدمات والتسهيالت السياحية يرجع إىل معوقات تنفيذ اآلليات  ادلقًتحة.

ات جلعل تاغيت منطقة جذب شلا سبق، ومن خالؿ الدراسة النظرية والنتائج ادليدانية ميكن تقدمي بعض ادلقًتح :خالصة
 نذكر ما يلي: ادلقًتحاتسياحي، ومن أىم ىذه 

ضرورة االىتماـ بادلوارد البشرية وخاصًة من أبناء ادلنطقػة يف التعلػيم األكػادميي وادلهػٍت يف القطػاع السػياحي لغػرض إعػداد مػوارد  (أ 
لسياحية لغرض ضماف حسن التعامل مع السياح  وضماف بشرية متعلمة وكفوءة ، باإلضافة إىل دورات تدريبية للعاملُت يف ادلواقع ا

 توفَت فرص عمل ألبناء ادلنطقة من ذوي االختصاص ..
ضػػػرورة الًتكيػػػز علػػػى تنميػػػة السػػػياحة وتطويرىػػػا المتػػػداد آثػػػار الطلػػػب السػػػياحي علػػػى العديػػػد مػػػن السػػػلع واخلػػػدمات إىل كافػػػة  (ب 

  تصنيع ادلنتج السياحي .القطاعات االقتصادية الرئيسة منها والفرعية واليت تشارؾ يف
 ضرورة استغالؿ ادلواقع السياحية ذات الشهرة احمللية واإلقليمية يف تاغيت من أجل استثمارىا واالىتماـ هبا .  (ج 
نوصػػػي بضػػػرورة نشػػػر الػػػوعي السػػػياحي مػػػن خػػػالؿ إقامػػػة ادلػػػؤدترات والنػػػدوات حػػػوؿ تثقيػػػف اجملتمػػػع بأعليػػػة السػػػياحة اقتصػػػادياً  (د 

 واجتماعياَ .
اع اخلاص الذي يعمل يف اجملاؿ السياحي من خالؿ إعطاء قروض طويلة األجل وقليلة الفائدة من أجل اإلسػهاـ يف دعم القط (ه 

 التنمية السياحية يف ادلنطقة . 
ضرورة االىتماـ باإلرشاد السياحي كونو مهنة مهمة تعكس اىتماـ البلد بالسياحة  وتعريف السياح مبقومات اجلذب السياحي  (و 

 دلنطقة باإلضافة اىل إصدار كراسات ونشرات وأدلة سياحية  تتضمن معلومات عن ىذه األماكن وبلغات سلتلفة. ادلتنوعة يف ا
تنميػػة التعػػاوف بػػُت الوكػػاالت السػػياحية يف اجلزائػػر مػػع الشػػركات السػػياحية يف اخلػػارج مػػن أجػػل تنميػػة السػػياحة ومواكبػػة التطػػور  (ز 

 تسهيالت ادلقدمة اىل السياح. احلاصل، واالرتقاء مبستوى أفضل من اخلدمات وال
 ضرورة إغلاد تنسيق وتعاوف القطاع العاـ والقطاع اخلاص للنهوض بالواقع السياحي للمنطقة. (ح 
التأكيد على اجلانب التسويقي وما تستطيعو تقدميو من منتجات وصناعات تتميز هبا ادلدينة كتشجيع إظلاء الصناعات التقليدية  (ط 

 لسياح واخلاصة بالسياحة .اليت تلقى إقبااًل جيداً من ا
نوصي إعادة وصيانة الطرؽ داخل ادلنطقة وتنظيمها خاصة الطرؽ اخلارجية ادلؤدية إىل ادلنطقة.و تطوير وسائل النقل مبواصفات  (ي 

 عالية لكي تنقل ادلسافر والسائح من وإىل تاغيت. 
 تجهيزات التقنية بادلطار واحملطات.حتسُت ظروؼ استقباؿ السياح مثل إحداث الرواؽ األخضر، وتطوير اذلياكل وال (ك 
للمنطقة والعمل على فيما خيص معاجلة الناحية التسويقية نقًتح ضرورة التسويق من خالؿ اإلنًتنت ووضع برامج سياحية  (ل 

عقد مؤدترات يف ادلنطقة للتعريف هبا وإنتهاج خطة دعائية داخل التلفزيوف واإلذاعات، واجملالت واللوحات جذب السياح و 
 العالجية البيئية، والدينية...وكذلك تطوير ادلنتجات السياحية ادلتوفرة يف ادلنطقة مثل السياحة ، هاريةاإلش

 فيما خيص اخلدمات السياحية، نقًتح توفَت أماكن لقدمي الطعاـ مبا يتناسب وثقافة السائح وعادتو وجبودة عالية وبأسعار مقبولة.-

 :الهوامش
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ىي  لقطب مفهـو قوي يف اقتصاد اإلقليم وأداة جد متطورة يف اخلط التوجيهي الثالث فيما خيص اجلاذبية وتنافسية اإلقليم. فأقطاب االمتياز،ا-1
 ت ،سهلة الوصوؿ والبلوغ وذات جودة شاملة .اتقدـ القدرات السياحية النوعية، بشكل يساعد على تشييد إقام الفضاءات اليت

 .2101سكاف إحصائيات ال - 2
أو الرمي ادلهددة  الغزاؿ ضليل القروفو  غزاؿ دوركاسمت العثور على العديد من حيوانات ادلناطق الصحراوية يف تاغيت. من بُت أىم الثدييات بادلنطقة  - 3

مسكة اليت توجد يف ادلنطقة  الزواحفلوحظ يف حاالت نادرة.ومن بُت  والفنك الضبع ادلخطط، قط الرماؿبشكل كبَت بواسطة الصيد غَت ادلنظم. 
عصفور من بُت طيور ادلنطقة يوجد  .واجلرد الييب الَتبوع ادلصري الكبَت، فأر الرمل السمُتوأنواع أخرى. ىناؾ أيضا، من بُت القوارض  الضب، الرماؿ

النقوش )بومة(، والبومة الصغَتة)صقر(  والصقر الوكري)الباز(  الباز الشمايلمثل  اجلوارح)بوتكلم( وبعض  والعصفور األندلسي)بوعلي(  الدوري
على الرغم من قلة شهرهتا مقارنة  0863وقد أجريت عليها دراسات وحتقيقات مند العاـ  العصر احلجري احلديثيف ادلنطقة تعود إىل  الصخرية

 .بلوحات تاسيلي الصخرية
 22،ص2114،الطبعة االوىل ،عامل الكتاب العريب ،القاىرة ،التنمية السياحية في مصر والعالم العربي ،االستراتيجيات فؤاد عبد ادلنعم ،- 4
   2111القاىرة ، 31،أخبار اإلدارة العربية،ادلنظمة العربية للتنمية االدارية العدد،الموارد البشرية العربية،مصطفى ازتد السيد - 5

كز التسويق يف دوره االسًتاتيجي على أىداؼ العمل يف السوؽ ، ووسيلة إدراؾ تلك األىداؼ وتدقيقها، على عكس اإلدارة التسويقية اليت ر - 6
و توجيو الربامج لتحقيق األىداؼ ادلعينة ، و للتمييز بُت اإلدارة التسويقية و التسويق يف دوره اجلديد ، فقد ابتكر مصطلح  تتعامل مع تطوير و تنفيذ

 جديد و ىو التسويق االسًتاتيجي ، لتوضيح الدور اجلديد الذي اضطلع بو التسويق يف الوقت احلاضر ... 
7
- Catherine pelé-Bonard، Marketing et tourism un monde les sépare،top édition  ، FRANCE  ،  1998  ، p23 

 ، القاىرة 2101زلمد فراج عبد السميع ،آيات وضع الفيـو يف الواجهة السياحية ،رللة البحوث السياحية ،أكتوبر  -8
ي "التنمية اليت حتقق حاجة األجياؿ احلاضرة من قبل جلنة برنتالند اليت أشارت بأف التنمية ادلستدامة ى 0987مت وضع التعريف األكثر شيوعا عاـ - 9

التنمية  دوف ادلساس بقدرة األجياؿ القادمة على حتقيق حاجاهتا". وقد حددت اللجنة أيضا ثالثة عناصر قالت أنو من الواجب ادلوازنة بينها لضماف
 : الناس، الكوكب، والربح أنظر ادلرجع:ادلستدامة. والعناصر الثالثة )ادلعروفة أيضا بالركائز الثالث للتنمية ادلستدامة( ىي

Graham Bannck, Re. Boxter, Roy ree ,the penguin distionnairy of economics, 2nd ed (New York :. Pengui 

books), 1977,p :143. 
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