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ملخص  :باعتبار السياحة مصدر خلق للثروة ومناصب الشغل وأحد ركائز تصدر الدول املراتب األوىل عامليا ،أصبح هذا القطاع
ضمن خمططات اجلزائر اليت متلك مقومات وامكانيات متكنها من فرض مكانتها ضمن السوق السياحية العاملية ،جتسدت يف
املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لسنة  2030هادفة بذلك للنهوض باقتصاد البلد خارج نطاق احملروقات.
ويف ظل هذا املخطط هدفت هذه الدراسة إىل إجياد احللول والتدابري الالزمة من أجل االنتقال من سياحة إىل تنمية
سياحية حمققة األهداف االقتصادية االجتماعية والبيئية هلا وذلك باالعتماد على املنهجني الوصفي والكمي .وكانت النتائج املتوصل
إليها باستعمال الربجمة باألهداف تشري إىل أن السياحة يف مسار حتقيق تنمية سياحية ستساهم يف حتسني كل من األوضاع
االقتصادية واالجتماعية حبيث سيسجل جتاوز للقيم املستهدفة لسنة  ،2030إال أن اجلزائر ستعرف زيادة يف التلو تفوت القيمة
املخطط هلا وذلك بسبب االزدحا الذ ستشهده .وهلذا جيب أخذ بعني االعتبار هذا ااجمال بوض التدابري الالزمة لتفاد حدو
خلل بالنظا البيئي.
الكلمات المفتاحية  :السياحة ،التنمية السياحية ،أوضاع وأفاق السياحة اجلزائرية ،الربجمة باألهداف الليكسيكوغرافية.
تصنيف . Z32 ، Q52 ،L83 ،C61 : JEL

Achieving the tourism development goals in accordance with the
master plan of the tourism preparation -Horizon2030Abstract: Given that tourism is a source of creation of wealth and jobs, and one of

the pillars of the first ranks in the world, this sector has become among the plans of
Algeria, which has the components and capacities that it needs. allow to impose its
position within the world tourism market. Incarnated in the master plan for
tourism preparation for the year 2030 thus aiming to advance the country's
economy outside the rang of hydrocarbons.
In the light of this outline, this study aimed to find the solutions and measures
necessary for the transition of tourism to the development of tourism, achieving its
economic, social and environmental objectives, relying on descriptive and
quantitative approaches.
The results obtained using the programming model with priority objectives
indicated that tourism is on the path of tourism development that will will help to
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improve economic and social conditions, so that the target values for 2030 will be
exceeded, but Algeria will experience a pollution increase that is missing the
expected value due to the congestion it will witness. This area must be taken into
account when setting the necessary measures to avoid disturbance of the
ecosystem.
Keywords : Tourism, tourism development, situation and perspective of Algerian
tourism, Lexicographic Goal Programming.
JEL Classification : C61, L83, Q52, Z32.

 .1مقدمة :
تعد مسألة خلق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة يف جمتمعاتنا قضية التميز باالكتفاء الذايت يف خمتلف السل
واخلدمات ،والتخلص من التبعية االقتصادية ،وحىت االقتصاد وحيد اجلانب ،ضرورة ملحة خاصة وحنن نستقبل األلفية
الرابعة وال تتحقق هذه األخرية إال بإعطاء أمهية لكل جمال وقطاع اقتصاد بدون متييز ومن أمهها قطاع السياحة ،والذ
حيظى بأمهية متميزة لدى الباحثني وصانعي القرار ملا يشكله من عنصر أساسي يف االقتصاد العاملي يف القرن احلاد
والعشرين مما جعلها حمل تنافس ،متحولة بذلك إىل صناعة عاملية ملا تؤديه من دور اسرتاتيجي فعال يف تنمية الدول ،وميثل
االستثمار يف صناعة هذا ااجمال عنصرا حيويا يف حتقيق االستدامة أل بلد ،حيث أن أ زيادة يف حجم االستثمار سوف
تؤثر على حجم وتوزي املشاري السياحية املختلفة ومن تدفق جماميعها إىل األقاليم واملتمثلة يف زيادة العوائد واألرباح
اخلاصة هبا ،واليت تؤد بدورها إىل تطوير نوع وحجم اخلدمات السياحية مبا يعود بالنف على اقتصاد دولة معينة حيث
هناك بعض الدول ذات اإلمكانيات املتواضعة يف املوارد الطبيعية واليت متلك مقومات سياحية جيدة قد استطاعت بناء
اقتصادياهتا اعتمادا على القطاع السياحي.
إال أن هذه الثروة تتبدد يف حالة عد استغالهلا وتوجيهها توجيها صحيحا خلدمة االقتصاد القومي احمللي والعريب
ومن دون تعاون سياحي ،وخاصة وحنن نعيش عامل التكتالت االقتصادية الكبرية واندماج الشركات الكبرية والعوملة يف ظل
نظا سياحي عاملي يعتمد على القطب الواحد .وعليه فإن وض إسرتاتيجيات وطنية من أجل تنمية سياحية فعالة هو
مصدر من املصادر اهلامة لتمويل اخلزينة الوطنية خاصة أن اجلزائر تعتمد بشكل أساسي على إيرادات احملروقات .فعلى
ضوء ما تقد وبناءا على ما سبق ذكره سنطرح اإلشكالية التالية:
الجزائر؟

ما مدى فعالية السياسة االقتصادية المسطرة من طرف السلطات العمومية لتطوير الصناعة السياحية في

وبناءا على السؤال اجلوهر املقد نقو بطرح جمموعة من األسئلة الفرعية التالية:
 ما هي السياسات املتبعة من أجل تنمية سياحية ؟ ماهي أفاق السياحة يف اجلزائر ؟ -ما مدى مسامهة اإلسرتاتيجيات االقتصادية ،االجتماعية والثقافية يف حتقيق تنمية سياحية ؟
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 1-1الفرضيات

وضعت فرضيات كإجابات أولية واليت كانت كالتايل:
 القطاع السياحي يف اجلزائر ال يلعب دورا مهما يف االقتصاد مبا يتماشى م اإلمكانيات واملقومات السياحية املتوفرة . الزالت اجلزائر تبحث عن مكانتها احلقيقية يف اخلريطة السياحية العاملية من خالل إسرتاتيجية وطنية سعى فيها إىلتنمية وتسويق املنتج السياحي اجلزائر .

 2-1منهجية الدراسة

بالنظر إىل طبيعة املوضوع حمل الدراسة ومن أجل األجابة على اإلشكالية املطروحة اعتمدنا على املنهجني
الوصفي والكمي ،حيث جيسد املنهج الوصفي أدبيات التنمية السياحية ،واستعملت الربجمة باألهداف ذات األولويات
كأداة من أدوات املنهج الكمي ملعاجلة املوضوع

 3-1أهداف البحث

 حتليل اإلسرتاتيجية الوطنية لتحقيق تنمية سياحية ومدى أمهيتها يف التخلص من االقتصاد الريعي. إبراز جهود الدولة من خالل إتباع جمموعة من الربامج والسياسات ومعرفة إذا كان هناك تشجي للنهوضهبذا القطاع من خالل االستثمار احمللي واألجنيب.

 2الدراسات السابقة

انصب اهتما العديد من الباحثني يف السنوات األخرية على موضوع السياحة وباألخص مشكلة تنميتها ملا هلا
من أمهية يف ارتقاء شأن الدول عامليا وعربيا وحتقيق رواجا اقتصاديا الذ يعود بالفائدة على ازدهار ااجمتم  .ومنها من
تناول حل هذه املشكلة بوض خطط نظريا قابلة للتجسيد أو أخرى مدروسة مبنية على أساليب رياضية تنتمي إىل عائلة
حبو العمليات وبالتحديد متعدد املعايري نذكر منها:
 -دراسة RICHARD L SELLY, SPAIN HARVEY J. IGLARSH, DAVID

 L.EDGELLبعنوان عملية تخطيط المنظمات السياحية باستعمال البرمجة باألهداف المعيارية سنة

:1980

هتدف هذه الدراسة إىل وض منوذج الربجمة باألهداف املعيارية حول كيفية ختصيص رؤوس األموال املخصصة
لتحقيق برامج وهياكل سياحية حسب طبيعة كل نطاق جغرايف وبيئي ،ومنه سيتم تقييم هذه املخططات السياحية بطريقة
الربجمة باألهداف املعيارية .حيث يوجد ثال أهداف أساسية وهي - :هدف اقتصاد  :واملتمثل يف رف من املداخيل
السياحية يف امليزان السياحي - .هدف اجتماعي :حتسني املستوى املعيشي لألمريكيني - .هدف بيئي :حتسني صمعة
أمريكا عامليا.
قا الباحث بأخذ  14متغري منها متغري التسويق ،املناطق السياحية ،اخلدمات السياحية ،توعية العمال الذين
يعملون داخل القطاع السياحي ،عدد السياح ،استهالك السياح ،تطوير املناطق السياحية...اخل.
وكانت النتائج عن النحو التايل :معظم القطاعات العامة واخلاصة قاموا بوض برامج لتقييم أدواته املستعملة مثل
اإلشهار ،التوعية احمللية والالحملية ،التعاقدات العاملية ،تدريب العمال هذا القطاع يف كيفية التعامل م السياح .حيث بعد
استعمال هذا الباحث لنموذج الربجمة باألهداف املعيارية استنتج أن على املسؤولني وض أولويات هلذه التصليحات
(األهداف) مثل تغيري سياسة توزي رؤوس األموال لكل منطقة سياحية.
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 Christos Zografos and David Oglethorpeتحت عنوان تحليل متعدد المعايير في

السياحة البيئية :استخدام البرمجة باألهداف الستكشاف الحلول المستدامة سنة :2004

تستعمل هذه الدراسة منهجية الربجمة باألهداف لتحديد كيفية استقطاب املسامهني لالستثمار يف قطاع اقتصاد
السياحي م وض سياسات أخرى اليت سوف تعمل على مج معلومات خاصة بالقطاع االجتماعي والبيئي وهذا
للوصول إىل التنمية السياحية املستدامة ومن جهة أخرى هتدف هذه الدراسة إىل البحث عن وسائل أخرى لتسيري
العقالين ملختلف مشاكل املرتبطة باملوارد الطبيعية وندرهتا .هذه الدراسة متحورت على جمموعة من املناطق اجلبلية واملدن
املتفرقة يف اإلكوادور وهي Tena, Ricancie, Machacu, Cuya, Salazar :هذه املناطق هي مناطق غابية
موجودة يف غابة األمازون ،كما يوجد مخس أهداف رئيسية اقتصادية ،مالية ،اجتماعية ،بيئية وثقافية .وهذ باستعمال
الربجمة باألهداف املرجحة .من املتغريات االقتصادية يوجد عدد العمال املشاركني يف تطوير القطاع السياحي (رجال ،نساء
وأطفال) ،من املتغريات البيئية وفرة املوارد النادرة ،األراضي اخلضراء ...اخل ،املتغريات الثقافية املتمثلة يف صناعة األبراج
العظمى داخل املناطق الغابية (توفري اهلياكل القاعدية) ،املتغري املايل املتمثل يف كمية األموال اليت تستعمل لتغطية
القطاعات األخرى .املتغري االجتماعي املتمثل يف املوارد االجتماعية وقنوات ربط بني جمموعة من اهليئات االجتماعية.
تتمثل األهداف الرئيسية للدراسة يف:
 هدف مايل :تعظيم األرباح أو اإليرادات النامجة من النشاط االقتصاد السياحي. هدف اقتصاد  :تعظيم األرباح أو اإليرادات الناجتة عن املناطق اجلبلية املذكورة سابقا. هدف اجتماعي :تعظيم كمية اليد العاملة (النساء) املخصصة هلذا القطاع. هدف ثقايف :تدنية مستوى الشباب املهاجرين إىل اخلارج. هدف بيئي :احلفاظ على القطاع البيئي والغابات وتدنية التلو .ومن بني نتائج هذه الدراسة جيب أن خيصص القطاع البيئي  400هكتار خمصصة للتجارة الفالحية و600
هكتار للنشاط االقتصاد السياحي .ومن جهة أخرى هذه املنهجية فسرت لنا العالقة املوجودة بني األهداف املتكونة من
املتغريات الكمية والنوعية وأيضا تأثريها على املوارد الطبيعية اليت سوف ختصص حسب األهداف املذكورة سابقا.
 -دراسة

FRANCISCO J. BLANCAS, RAFAEL CABALLERO B,

MERCEDES GONZALEZ B, MACARENA LOZANO-OYOLA,

 FATIMA PEREZ.Aتحت عنوان المؤشرات الصناعية للبرمجة باألهداف  :تطبيق للسياحة
المستدامة في المقاطعات الساحلية األندلسية سنة :2010
استخدمت هذه الدراسة  88مؤشر ملساعدتنا يف تقييم االستدامة السياحية من خالل جمموعة من األهداف
االقتصادية ،االجتماعية والبيئية م إعطاء األولويات بالتساو حتت قيود حماولة احرتا العادات والتقاليد املنطقة .حيث
أخذت هذه الدراسة بعني االعتبار دراسات أخرى كنماذج تبىن عليه دراسته مثل  Romeroو ،Diaz Batero
حيث ارتكزت هذه الدراسة على منطقة أو مدن األندلس بإسبانيا ( 14مدينة) ،وهذا باستعمال منوذج الربجمة
باألهداف.
حيث قا بوض جمموعة من املتغريات االقتصادية انطالقا من جمموعة من املؤشرات من أمثلتها متغري لإليرادات
االقتصادية حسب عدد السياح القادمني وعدد أيا اإلقامة ،واملتغريات االجتماعية مثل متغري لتقييم ومراقبة النشاط
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السياحي حسب املداخيل االجتماعية ،اخلدمات االجتماعية ،النقل..اخل ،وكذلك املتغريات البيئية مثل احلفاظ على
الطاب البيئي.
وكانت نتائج هذه الدراسة هي معرفة منوذج املوضوع املعرب عن احلقيقة .ومن ناحية النقائص احملصل عليها هي
حماولة تصحيح وتطوير نقائص املؤشرات واملتغريات مثل رضى السياح ،عد جتديد اهلياكل القاعدية اخلاصة بالسياح
واملكاتب اليت تعطي اخلدمات السياحية ،عد احرتا أوقات الرحالت (النقل) ،تطوير وحتسني تسيري املوارد املائية ،حماولة
خفض التلو املائي ،تطوير خدمات النظافة يف كل املناطق ،وض سياسات واسرتاتيجيات الستقطاب السياح يف كل
الفصول ،بناء أماكن اإلفطار واملقاهي ذات جودة عالية.
-

JAVIER,

دراسة

FRANCISCO

GONZALEZ,

MERCEDES

 MACARENA LOZANO, RAFAEL CABALLERO, BLANCASبعنوان
مؤشرات االلسياحة المستدامة كأدوات التخطيط في الوجهات الثقافية سنة :2012

قا الباحثون بدراسة نظا املؤشرات لتفييم السياحة املستدامة املعنية بالوجهات الثقافية مبنية على الربجمة
باألهداف املرجحة ومن أجل حتقيق اهلدف العملي قسمت الدراسة إىل هدفني :اهلدف األول هو بناء مؤشرات مركبة
لتسهيل استخدا املعلومات املرتبطة بالظروف البيئية ،االقتصادية واالجتماعية وتقييمها من طرف املسريين وتستعمل هذه
الطريقة باألخص لتحديد أهداف اجتاهات السياحة .واهلدف الثاين هو إظهار الكيفية اليت ميكن هبا للوكالء احملليني من
استخدا نظم املؤشرات املركبة يف صناعة السياسات السياحية احلالية.
وحتقيقا هلذه الغاية ،اقرتحوا استخدا نظا مؤشرات قياس هدفا لكل قضية استدامة وتستهدف هذه القيم اليت يتم
احلصول عليها إىل وض تدابري املراقبة اإلدارية لتنفيذ خطط السياحة اإلقليمية يف كل وجهة إلعادة تصميم خطط
السياحة .ومن الناحية العملية رسم اسرتاتيجيات حمددة تشمل األبعاد الثالثة لتعزيز التنمية املستدامة هبدف تقليل
اخلالفات وزيادة التقارب بني الوجهات.
 -دراسة

Beatriz Rodríguez, Julián Molina, Fátima Pérez, Rafael

 Caballeroتحت عنوان تنسيق تفاعلي بين الطرق السياحية المحلية سنة : 2012

هتدف هذه الدراسة إىل دراسة تطور القطاع السياحي يف اآلونة األخرية م التحول الواضح يف سلوك ورغبات
(أولويات) السياح فهم يتخلون عن اجلوالت االعتيادية لصاحل اخليارات الشخصية اخلاصة .وهذا التحول ناتج عن
التكنولوجيا الكبرية والتقنيات احلديثة ،حيث أهنا توفر سهولة وصول كمية من املعلومات السياحية ولكن هذا يعين أيضا
من الصعب على صان القرار تقييم مجي البدائل املمكنة لتصميم رحلة خمصصة ألن هناك تضارب يف جمموعة من
األهداف يف ذهن السائح ولذلك أراد الباحث دراسة تطور سلوك السائح يف ظل جمموعة من الظروف كاجلدول الزمين،
األنشطة املطلوبة من السائح ورغباته م مراعاة خصائص املنطقة وذلك باستخدا منوذج رياضي وهو منوذج متعدد املعايري
على منطقة األندلس بإسبانيا.

أهداف الدراسة:

 تدنية مسافات السفر - .تدنية تكاليف النشاطات واخلدمات العامة واخلاصة للسياح - .تدنية وقت الزيارة املناطقالسياحية من أجل زيارة عدد كبري من األماكن السياحية - .تعظيم املنفعة لكل سائح حسب النشاطات املتوفرة.
النتائج :لقد مت احلصول على جمموعة من احللول مبا خيص منوذج اختاذ القرار داخل القطاع السياحي ،لتسهيل هذه العملية
لقد حبثنا على احلل األمثل بطريقة متعدد األهداف  .Goal Programmingمما ميكننا من خفض عدد البدائل
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املتاحة واختيار األحسن من بينهم حيث اعتمد الباحث يف دراسته على أداة برجمية الذ يستعمل ألغو ريتم وهذا ما
ميكننا من احلصول على نتيجة جد مرضية يف مناطقة الدراسة .حتسني القواعد العامة ملتخذ القرار وكالء السفر اللذان
سوف يقدمان خدمة إضافية مبا خيص القطاع السياحي ومنه سوف يرف لنا من القيمة املضافة للمنتوج السياحي وحتسني
اخلدمات مما سيؤد الستقطاب عدد كبري للسياح.
 دراسة  MARIANELA CARRILLO, JESUS JORGEتحت عنوان قرار متعدداألهداف لدعم قطاع السياحة سنة : 2016

هذه الدراسة هتدف إىل وض منوذج حول كيفية ختطيط وتطوير التنمية السياحية املستدامة باستعمال طريقة
متعددة األهداف حتت قيود اقتصادية ،اجتماعية وبيئية .وأجريت هذه الدراسة يف إيطاليا مدينة فونيز بأخذ ثال
متغريات:
 عدد السياح الوافدين (الزوار) - .عدد السياح املقيمني يف الفنادق - .عدد السياح املقيمني عند األقارب.وهذا حتت القيود التالية - :عدد الفنادق الشاغرة - .عدد األسرة - .عدد الوجبات واخلدمات املقدمة - .أماكن توقف
السيارات اخلاصة بالنزل - .عدد أماكن وفرة املياه .وتتمثل األهداف يف هدفني رئيسيني مها - :اهلدف األول والرئيسي
تعظيم األرباح - .اهلدف الثاين تدنية التلو واملشاكل االجتماعية.
لقد تطرقت هذه الدراسة إىل كيفية وض منوذج خطي حسب طريقة متعددة األهداف حول املناطق اليت يذهب
إليها السياح ،ولقد بني يف النموذج بأن األعداد اليت ميكن أن تتحملها املنطقة م األرباح النامجة عنها ،وحماولة مقارنة
ببلدان أخرى ،ومعرفة كل خصوصيات املنطقة املدروسة ،والنتيجة األساسية هي إختيار هدف من بني اهلدفني أ عند
حتقيق اهلدف األول ال يتحقق اهلدف الثاين والعكس صحيح.
دراسة  Jienkuan Zhangتحت عنوان وزن وتحقيق األهداف البيئية واالقتصادية واالجتماعية للتنميةالسياحية باستخدام عملية تحليل الشبكة ،ومقاربة البرمجة باألهداف ( :)2016عاجلت هذه الدراسة حتقيق

األهداف التنمية السياحية يف  5سنوات املمتدة من  2016إىل  .2020وهذا باستعمال  ANPوالربجمة باألهداف،
وهذا يف ظل  10معايري و 9متغريات ،حيث أعطى الباحث األمهية األوىل لألهداف االقتصاد مث تليه األهداف
االجتماعي ويف االخري األهداف البيئية .النموذج املستعمل هي طريقة ( )Delphiو ANPمن الربجمة باألهداف م
إعطاء األولويات يف املرتبة األوىل لالقتصاد لتليها أهداف اجتماعية وأخريا االخد بعني االعتبار البيئة احمليطة .تشكلت
املتغريات املعيارية املستعملة يف الناتج احمللي اإلمجايل ،عدد السكان ،عدد السياح ،االستهالك السياحي للفرد الواحد،
نسبة االستثمار يف جمال محاية البيئة ،مصاريف األحبا السياحية ،نسبة العاملني م التعليم اجلامعي فما فوق يف صناعة
السياحة ،معدل العائد املوظفني السياحة ومتوسط دورة حياة املشاري السياحية ،واألهداف املسطرة هي الوعي السياحي
السكان ،مؤشر االزدحا السفر ،املوظفني السياحة ،الدخل السياحي ،عدد الشركات السياحية ،عامل التلو  ،قدرات
االبتكارات السياحية ،عدد الكيلومرتات الطريق السري  ،االستثمار يف اخلدمات العامة ،إمكانية الوصول .حيث كانت
النتائج يف حالة ما مت تطبيق هذه اإلسرتاتيجية يتم احلصول على ارتفاع يف الناتج احمللي اخلا وتسجيل مستويات عالية من
حيث االستهالك السياحي ،كما ينبغي بذل جمهودات وحماوالت جللب أكرب عدد ممكن من السياح ،كذلك وض
مصاريف لرف االستثمارات لألحبا السياحية ،وحتسني األوضاع االجتماعية من وسائل النقل ،اخلدمات وتوفريها يف
أحسن صورة للسياح.
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 -3اإلطار النظري للدراسة

تعد اجلزائرمن الدول اليت تزخر بإمكانيات سياحية كبرية (السياحة الصحراوية ،الشاطئية ،احلموية والثقافية)  ،واليت
تشكل ميزة تنافسية هلا غري أن األزمة األمنية اليت عاشتها يف التسعينات والعراقيل االدارية وضعف اخلدمات املقدمة مل
مينحها فرصة التمركز ضمن املراتب العاملية األوىل ،وكمثل أ نشاط اقتصاد وإنساين له أثار ونتائج إجيابية وسلبية.
تستلز السياحة حاجة ماسة وملحة لتنمية ،تطوير ،ختطيط وتفعيل هذا القطاع من أجل ضمان حتقيق أقصى استفادة
منه.

 1-3تعريف التنمية السياحية

هي عملية مركبة متشعبة تضم عدة عناصر متصلة ومتداخلة م بعضها البعض موجهة ملنظومة تتسم باملوائمة
والتوازن بني القطاع السياحي من ناحية وبقية القطاعات االقتصادية ،اإلجتماعية والبيئية من ناحية أخرى ،وذلك لتحقيق
اإلستغالل األمثل للموارد السياحية يف سياقها التنمو الوطين من أجل تعظيم فوائد ومكتسبات وخمرجات وتقليل
السلبيات املصاحبة هلا .وهي عملية موجهة جلمي فئات وشرائح ااجمتم يف مجي مناطق الدولة (أبو عياش &عبد النيب،

.p. 72) ،2004

وميكن تعريف التنمية السياحية علىأهنا اإلرتقاء والتوس باخلدمات السياحية وإحتياجاهتا وهذا يتطلب تدخل
التخطيط السياحي بإعتباره اإلسلوب العلمي الذ يستهدف حتقيق أكرب معدل ممكن من النمو السياحي بأقل تكلفة
ممكنة ويف أقرب وقت مستطاع (غضبان.p. 137) ،2014 ،

 2-3أهمية التنمية السياحية
على الصعيد االقتصاد الدويل أصبح النشاط السياحي من أكثر األنشطة اخلدمية إدرارا للدخل وتوليدا لفرص
العمل ،سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غري مباشر وذلك الرتباطه وتأثريه يف عدد كبري من األنشطة .وترج أمهية التنمية
السياحية ألسباب عديدة أمهها (:كايفp. 336) ،2016 ،
 /1-2-3األسباب االقتصادية
وهي من أهم األسباب حيث تساهم التنمية السياحية يف:
 حتقيق االنتعاش االقتصاد لدولة املقصد السياحي عن طريق تنمية حصيلة العمالت األجنبية مما يسهم يف تغطيةاحتياجات التنمية االقتصادية للبلد من املكونات االنتاجية الالزمة للنشاط االنتاجي احلديث يف مجي القطاعات.
 تنمية وتنشيط القطاعات االقتصادية األخرى اليت يرتبط هبا القطاع السياحي يف الداخل توسي قاعدة التوظيف وذلك عن طريق خلق فرص جديدة للعمل يف القطاع السياحي والقطاع املرتبط به. املسامهة يف التنمية احمللية والعمرانية وذلك عن طريق تنمية مناطق جديدة للجذب السياحي يف حمليات خمتلفة ،ويسهمهذا يف حتقيق منو متوازن على مستوى االقتصاد الكلي ويف حتقيق العدالة يف توزي الدخل القومي بني األقاليم السياحية
املختلفة.
 وحبسب )(Bunghez, 2016, p. 4تدعم التنميةالسياحية التنمية االقتصادية لكل من ااجمتم احمللي واقتصادالبلد ،من خالل األرباح من الزوار احملليني أو األجانب.
 /2-2-3األسباب االجتماعية والثقافية

تؤد تنمية السياحة الداخلية إىل زيادة درجة الرتابط االجتماعي والثقايف بني السكان وزيادة املعرفة ،بينما تعمل
تنمية السياحة الدولية على تشجي التبادل الثقايف واحلضار بني الشعوب ،ذلك ألن النشاط السياحي الدويل يؤد
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بشكل طبيعي إىل تعرف السائحني من البلدان املختلفة على ثقافيات وحضارات الشعوب اليت تستقبلهم وتستضيفهم
وهذا ما عرب عنه حبفظ الرتا الثقايف الذ أشار إليه كل من ). (Irida & David, 2013, p. 206

والتشجي على احلرف والصناعات التقليدية واملتوارثة( .دغيم p. 24) ،2014 ،كما أن أبناء هذه الشعوب املضيفة
يتعرفون على عادات وسلوكيات الزائرين ولذلك تتقارب املسافات االجتماعية بينهم ،وهذا مما يعمل على دعم الرتا
اإلنساين واتساع احللقة احلضارية على مستوى العامل.

 /3-2-3األسباب البيئية

ازداد االهتما العاملي منذ السبعينات من القرن  20بسالمة البيئة الطبيعية وضرورة احلفاظ عليها وتنميتها خاصة
بعد مؤمتر استكهومل بالسويبد عا  ، 1992وال شك أن التنمية السياحية تظهر أمهية البيئة وبيان كيفية احلفاظ على
مكوناهتا واالرتقاء هبا ومن تدهورها أو تلوثها ،ألن البيئة النظيفة واجلميلة هي املادة األولية للنشاط السياحي أو هي
عامل رئيسي يف قيا النشاط السياحي عموما (كايفp. 338) ،2016 ،

 3-3أهداف التنمية السياحية

تتحقق أهداف التنمية السياحية من خالل االستغالل األمثل للموارد السياحية ومقومات وعوامل اجلذب
السياحي ،وهذا يتطلب العناية واالهتما باجلوانب الفنية حبيث تكون األهداف واقعية ومرنة أ أن تكون قابلة للتطبيق
يف الواق العملي ومبعىن آخر تعكس اإلمكانات والقدرات احلقيقية املتوفرة واليت ميكن أن تساعد على حتقيق األهداف
الوطنية اليت تتميز عادة بالشمولية وحسب ) (Castellani & Sala, 2010فإن أهداف التنمية السياحية بشكل
عا تشمل اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،تشتق منها أهداف أكثر تفصيال على مستوى اإلقليمي واحمللي،
وتتجلى هذه األهداف فيمايلي:
األهداف االقتصادية

 تدعيم االرتباط اإلنتاجي بني القطاع السياحي والقطاعات األخرى.












حتقيق الزيادة املستمرة واملتوازنة يف املوارد السياحية للدولة (أمحد علي.p. 92) ،2014 ،
توسي مسامهة السياحة يف الناتج احمللي.
زيادة الدخل واملقبوضات من العمالت االلصعبة.
دعم ميزان املدفوعات.
تعزيز إيرادات الدولة من الضرائب والرسو .
رف املستوى املعيشي للسكان.
توفري املزيد من فرص العمل السياحية.
زيادة أعداد السياح ومعدالت إقامة السائح وزيادة معدل إنفاق السائح.
تنوي املنتج السياحي واألنشطة السياحية املصاحبة له من خالل تكثيف االستثمارات.
استقطاب رؤوس األموال الالزمة إلقامة املشاري السياحية( .أبو عياش &عبد النيبp. 72) ،2004 ،

األهداف اإلجتماعية:

تتضمن األهداف االجتماعية على املستوى الوطين أو احمللي ما يلي:
 توفري تسهيالت ترفيه واستجما للسكان احملليني.
 إشباع الرغبات االجتماعية لألفراد واجلماعات( .بدرp. 44) ،2016 ،
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دمج وتوسي اسهامات ااجمتمعات احمللية يف عملية التنمية السياحية.
توعية وإعداد السكان وااجمتمعات احمللية باآلثار اإلجيابية والسلبية للسياحة.
تأهيل وتدريب األيد العاملة يف القطاع السياحي.
احملافظة على مقومات النسيج االجتماعي احمللي (العادات والتقاليد).

األهداف البيئية:

تتضمن األهداف البيئية النقاط التالية:
 من أ تغري يف معطيات البيئة أو تشويهها أو استنزاف مواردها( .هرمزp. 11) ،2006 ،

 احملافظة على البيئة ومن تدهورها ووض إجراءات محاية مشددة هلا( .مؤمنp. 98) ،2019 ،
األهداف السياسية والثقافية
تتشكل هذه األهداف يف مايلي( :الرحيبp. 171) ،2014 ،
 نشر الثقافات وزيادة التواصل بني الشعوب.

 تطوير العالقات السياسية بني احلكومات يف الدول السياحية.

 4الجانب التطبيقي

يشكل املخطط التوجيهي للتنمية السياحية مرجعا لسياسة جديدة تبنتها الدولة و يعد جزءا من املخطط الوطين
لتهيئة اإلقليم آفاق  ( SDAT ) 2030فهو املرآة اليت تعكس لنا مبتغى الدولة فيما خيص التنمية املستدامة و ذلك
من أجل الرقي االجتماعي و االقتصاد على الصعيد الوطين طيلة العشرينية القادمة.
حدد هذا املخطط مخسة أهداف كربى لتنفيذ سياسة جديدة و هـي:
 -1ترقية إقتصاد بديل للمحروقات ،تثمني صورة اجلزائر من خالل جعلها مقصدا سياحيا بامتياز.
 -2تنشيط التوازنات الكربى (كالتشغيل) و انعكاسها على القطاعات الكربى (كالزرعة).
-3املساعدة على التنشئة االجتماعية واالنفتاح سواء على الصعيد الوطين أو الدويل ،كتوفري متطلبات احلياة اليومية.
 -4التوفيق الدائم بني ترقية السياحة و البيئة( .عمار &بوعناقة)2018 ،
 -1-4بيانات الدراسة

يف تسطري هذه أهداف من طرف الدولة أخذ بعني االعتبار اجلانب االقتصاد ملا تسامهه السياحة يف خلق ثروة
والنهوض باالقتصاد احمللي ،اجلانب االجتماعي لتخفيض من نسبة البطالة  ،والبيئي باعتبارها أحد عوامل اجلذب
السياحي وجيب احملافظة عليها من أجل األجيال القادمة ويف هذا التسطري يلتمس ترتيب هلذه األهداف وفقا الوقائ
والتحديات اليت تشهدها اجلزائر ،وهذا ما يستلز استخدا منوذج الربجمة باألهداف الليكسيكوغرافية أي ذات

األولويات ) (Zhang, 2016واليت تعترب األكثر استعماال ،حبيث تعتمد صياغتها على ترتيب األهداف املراد حتقيقها
ضمن فئات خمتلفة األولوية ويشمل هذا النوع من أنواع الربجمة باألهداف على املراحل التالية ( :قاز تاين،2007 ،
)pp. 79-80
 -1حتديد مجي األهداف اليت تأخذ بعني االعتبار.
 -2وض النتيجة املطلوبة أو مستوى الطموح بالنسبة لكل هدف.
 -3توزي هذه األهداف إىل فئات مراقبة حسب درجة األولوية.
 -4حل بتسلسل كل منوذج رياضي خطي جزئي متعلق بكل درجة أولية.
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إ ّن الشكل التحليلي هلذا النموذج يكتب على الشكل التايل( :بن عاتقp. 12) ،2008 ،





) LexMinZ  L1 ( i ,  i ), L2 ( i ,  i ),...Li ( i ,  i

Subject to:
f i ( x)   i   i  g i
Cx  c

)(i=1,….K

) i ,  i , xj  0 ( j  1,.....; n

 2-4صياغة النموذج :

الجدول ( :)1معايري أهداف التنمية السياحية

القيم املستهدفة

اسم املعيار

الوحدة

الشرح

Y1

انفاق
السياحي

الدوالر األمريكي
لسنة 2014

يعترب انفاق السياح داخل اجلزائرمن أساسيات النهوض بالقطاع
السياحي

Y2

التشغيل

عامل

إن السياحة مسؤولة عن خلق التوظيف خارج قطاع السياحة مة خالل
عالقتها بصناعات أخرى (الشركات االنتاجية ،شركات األطعمة
واملشروبات ،وعمالء السفر ،ومنظمي الرحالت ،وحمالت بي اهلدايا)
ويبدأ جمال الوظائف اليت ختلقها السياحة من املهمات اخللية من املهارة
وتنتهي مبهمات إدارة األعمال.

Y3

تدنية التلو

Y4

حتقيق اكتفاء
ذايت

مليون دوالر أمريكي

Y5

توفري املرافق
العامة

الدوالر األمريكي

تعترب العالقة بني البيئة والسياحة عالقة وطيدة مبا تقدمه البيئة من
مغريات طبيعية واجتماعية متنوعة ال حدود هلا ،إال أن إقبال السياح
 Metric tons deوتنوع دوافعهم يؤد إىل ظهور العديد من اآلثار السلبية على التدهور
CO2
السري لبعض املوارد الطبيعية واالزدحا والتلو وهلذا جيب احلرص على
التخفيض من هذه النتائج.
إن توافد السياح للجزائر يتنج عنه احلاجة املتزايدة إىل املنتجات الزراعية
هي عبارة عن منشآت اخلدمية الواقعة فوق األرض وحتتها اليت تضم
متديدات املياه ،الصرف الصحي الغاز ونظا املواصالت وكذلك وسائل
أخرى مثل الطرق واملطارات واخلطوط احلديدية وجممعات وسائل النقل،
وكل هذا يعترب مهما للتنمية الناجحة للسياحة.
المصدر :من إعداد الباحثني
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الجدول ( :)2ميثل متغريات القرار من أهداف التنمية السياحية
متغيرات

المؤشرات

الوحدة

X1

قيمة االستثمار يف
القطاع السياحي

الدوالر األمريكي لسنة
2014

2X

عدد السياح

شخص

3X

GDP

بليون دوالر أمريكي لسنة
2016

القرار

قيمة االستثمار يف

دوالر أمريكي لسنة
2014

5X

قيمة االستثمار يف
القطاع الزراعي

الدوالر األمريكي لسنة
2014

6X

عدد املوظفني يف
القطاع الزراعي

عامل

7X

قيمة االستثمار يف
النقل

الدوالر األمريكي لسنة
2014

8X

قيمة االستثمار يف
املياه

الدوالر األمريكي لسنة
2014

9X

قيمة االستثمار يف
الصحة

الدوالر األمريكي لسنة
2014

4X

البيئة

الشرح
إن االستثمار يف هذا ااجمال خيلق جوا ترفيهيا وتروحييا عن النفس
باهلياكل القاعدية الالزمة واملنتجعات املتطورة وهذا مايعترب من ركائز
جذب السائح إىل اجلزائر .
حيث ميثل توافد إىل اجلزائر مصدر جلب العمالت الصعبة ومنو
الدخل الوطين اخلا  ،والذ يساهم يف النهوض باالقتصاد الوطين.
يعترب من أهم عوامل االنتاج يف االقتصاد ولكنه يف السياحة يعد
عامل من عوامل التطوير السياحي.
جيب مراعاة هذا اجلانب ملا له من تأثري على استقطاب السياح
سواءا من عوامل اجلذب السياحي وتدنية األضرار النامجة عن توافد
السياح.
إن االستثمار يف هذا القطاع يزود البلد باملواد الغذائية وهي احملاصيل
النباتية واحليوانية وباملواد الالزمة للصناعة :القطن ،الصوف،
األخشاب ،كما يرسم لوحات مجيلة يف تضاريس البلد ومواق
النزهات الناجتة عن الغابات واملساحات اخلضراء واحلدائق املوجودة.
حيث تؤثر األيد العاملة يف الزراعة بشكل كبري سواءا من حيث
عددها ونوعيتها ،حيث حتدد القوى العاملة طبيعة الزراعة كما حتتاج
بعض احملاصيل إىل األيد اخلبرية يف تنمية هذا القطاع.
جيب أن يأخذ هذا القطاع بعني االعتبار ضمن اخلطط السياحية
املوضوعة ،وذلك من خالل توفري شبكة الطرق واجلسور واملعابر
لتسهيل التنقل بني املدن واملراكز السياحية واألثرية.
إن االستثمار يف املوارد املائية يضمن توفري اخلدمات الصحية
كاملغاسل ودورات املياه العامة وخاصة يف املواق اليت يرتادها السياح،
واملرافق الرتفيهية كالرياضات املائية والنوافري والشالالت واليت ترسخ
فكرة رائعة عن اجلزائر.
ميتد هذا النشاط إىل التأثري على السياحة من حيث نقاء البيئة
ومستوى النظافة إىل مظهر املواطن وثيابه وطريقة أكله ومدى توفر
اخلدمات الصحية الوقائية والعالجية واالسعاف .

المصدر  :من إعداد الباحثني
وحددت معامالت متغريات القرار يف اجلدول التايل:
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الجدول ( :)3معامالت متغريات القرار
معامل االستثمار يف السياحة =إنفاق السياح احلايل /االستثمار السياحي احلايل
معامل السياح = إنفاق السياح احلايل  /عدد السياح احلايل
معامل مسامهة السياحة يف  = GDPعدد مناصب الشغل احلايل  /قيمة مسامهة السياحة يف  GDPاحلالية
معامل االستثمار يف البيئة = قيمة التلو احلايل  /االستثمار البيئي احلايل
معامل االستثمار يف الزراعة = االكتفاء الذايت احلايل  /االستثمار الزراعي احلايل
معامل عدد املوظفني يف القطاع الزراعي = االكتفاء الذايت احلايل  /عدد املوظفني يف القطاع الزراعي احلايل
معامل االستثمار يف النقل = قيمة املرافق العامة احلالية  /قيمة االستثمار يف النقل احلالية
معامل االستثمار يف املياه = قيمة املرافق العامة احلالية  /قيمة االستثمار يف املياه احلالية
معامل االستثمار يف الصحة = قيمة املرافق العامة احلالية  /قيمة االستثمار الصحي احلايل
المصدر  :من إعداد الباحثني

الجدول ( :)4ميثل القيم املرجوة حتقيقها لسنة 2030
الهدف

قيمة الطموح لسنة 2030

إنفاق السياح

615646154

عدد مناصب الشغل

1376407

التلو

161321

نسبة االكتفاء الذايت

100

قيمة اخلدمات العامة

564276646

المصدر  :من إعداد الباحثني
من اجلدول -1-لألهداف .واجلدول -2-للمتغريات .واجلدول -3-ملستويات الطموح .متثلت األهداف اخلمس التالية
يف:
-1انفاق السياح داخل اجلزائر:
0.698x1+116.63x2+n1-p1=615646154

-2عدد مناصب الشغل اليت ختلقها السياحة:
0.0013x3+0.275x2+n2-p2=1376407

-3التلو الناتج عن الوفود السياحي:
171.25x4+n3-p3=161321

-4االكتفاء الذايت من حيث الزراعة:
0.014x5+0.083x6+0.0024x2+n4-p4=100

-5تلبية احلاجات العامة:
0.82x7+0.118x8+0.002x9+106.65x5+n5-p5=564276646

وكانت صياغة النموذج كالتايل:
Min Z = n1+n2+p3+n4+n5
St
0.698x1+116.63x2+n1-p1=615646.154
0.0013x3+0.275x2+n2-p2=1376.407
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171.25x4+n3-p3=161321
0.014x5+0.083x6+0.0024x2+n4-p4=100
0.82x7+0.118x8+0.002x9+106.65x5+n5-p5=564276.646
X1>=327900
X2>=2863.200
X3>=401000
X4>=1030.46256
X5>=5187.20598
X6>=865
X7>=75982.56687
X8>=10869.13489
X9>=212.32727
Xi>=0 Ni*Pi=0

حسب األولويات اليت أعطيت لألهداف املسطرة من طرف الدولة صيغ منوذج الربجمة باألهداف ذات األولويات
وفق املراحل التالية باستخدا برنامج :LINGO
المرحلة األولى :تعظيم إنفاق السياح

المرحلة الثانية :تعظيم التشغيل واالكتفاء الذاتي أي الهدف الثاني والثالث

المرحلة الثالثة :تعظيم الحاجات العامة
المرحلة الرابعة :تدنية التلوث

 3-4تفسير النتائج

ويبني اجلدول التايل النتائج املتحصل عليها:
الجدول ( :)5نتائج الدراسة

N1=0
P1=0
P2=0
N2=0
P3=15145.71
N3=0
N4=0
P4=51.28756
N5=0
P5=52527.560

X1=403597.600
X2=2863.200
X3=453097.700
X4=1030.463
X5=5187.206
X6=865
X7=75982.570
X8=10869.130
X9=212.3273

المصدر  :من إعداد الباحثني
أ أنه سيتم حتقيق اهلدف األول املتمثل يف تعظيم انفاق السياح داخل اجلزائر بنسبة  100%باستثمار سياحي
مقدرب  403597600دوالر وعدد سياح يساو أو يفوق  2863200سائح.
وحتقيق اهلدف الثاين املتمثل يف التشغيل بنسبة  100%باستثمار  453097700دوالر من  GDPمقابل
 2863200سائح على األقل.
أما بالنسبة للهدف الثالث املتمثل يف تدنية التلو فقد مت جتاوز القيمة املستهدفة بنسبة  109%باستثمار مبلغ
قد يتجاوز أو يساو  1030463دوالر يف قطاع البيئة.
واهلدف الراب املتمثل يف حتقيق اكتفاء ذايت بنسبة  151.28%باستثمار  5187206دوالر على األقل يف القطاع
الزراعي وتوظيف  865000عامل على األقل يف هذا القطاع مقابل  2863200سائح على األقل.
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أما اهلدف اخلامس فيتم حتقيقه بنسبة  109%باستثمار  75982570دوالر يف النقل و  10869130دوالر يف
املياه و  212327.3دوالر يف الصحة و  5187206دوالر يف الزراعة.
إن النتائج املتوصل إليها باستخدا منوذج الربجمة باألهداف ذات األولويات تشري إىل أن السياحة ستساهم يف

حتسني كل من األوضاع االقتصادية واالجتماعية حبيث سيسجل جتاوز للقيم املستهدفة لسنة  ،2030إال أن اجلزائر
ستعرف زيادة يف التلو تفوت القيمة املخطط هلا وذلك بسبب االزدحا الذ ستشهده .وهلذا جيب أخذ بعني االعتبار
هذا ااجمال بوض التدابري الالزمة لتفاد حدو خلل بالنظا البيئي.
-5الخالصة:
بالرغم من امتالك اجلزائر إلمكانيات ومقومات سياحية تؤهلها لتمركز التنافسي العريب والعاملي ،إال أهنا مل تبصم
مكانتها بعد عربيا مقارنة مبستوى الدخل السياحي املصر  ،التونسي واملغريب الذ ساهم يف حتسيني املستوى املعيشي
ألفراد هذه الدول ،وعامليا إذ حتتل املراتب األخرية وهذا ما أثبت صحة الفرضية الثانية.وهلذا يستلز على السلطات املعنية
التخطيط ملستقبل صناعة السياحة وتوجهات أنشطتها ومؤشراهتا املستقبلية بإعادة النظر يف العوامل واملتغريات السياحية.
وهذا يتطلب استخدا األساليب العلمية املستندة إىل أصول وأساليب البحث العلمي ومنهجية الدراسات العلمية وفق
تسلسل منطقي.
والنتائج املتحصل عليها لسنة  2030مل تشهد ارتفاعا كبريا مقارنة باإلحصائيات احلالية وذلك بسبب عد
توفري اجلو املالئم لتشجي االستثمار السياحي وضعف التوافد السياحي حيث ميثل معظمهم السياح جزائريني مقيمني
باخلارج وعد وجود خدمات تتماشى م متطلبات السائح ،تأخر املشاري الواجب تشييدها ،باإلضافة للقيمة املنخفضة
لتنافسية املنتوج السياحي اجلزائر .
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