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الملخص:
ىدفت الدراسة اىل معاجلة امهية تنويع مصادر الدخل السياحي من خالؿ االنشطة كالرياضية
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رغم اجملهودات ادلبذكلة من اذليئة ادلسؤكلة .
 -2أف طموح اجلمهور السائح كالباحث عن ادلراكز الرياضية كالًتفيهية أكرب من اخلدمات اليت
تقدمها اذليئة ادلسؤكلة ،كأنو الزاؿ أمامها الكثَت لتعملو  ،كال يتأتى ذلك إال من خالؿ كضع
أسس كإسًتاتيجية تنموية كدراسات علمية ألجل النهوض هبذا القطاع من اجل منفعة اجلميع.
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Abstract: versifying the sources of tourism income through activities
and sports in terms of the contribution of sporting events to
publicity, advertising and demand among tourists.
In order to achieve this, the researchers used the descriptive
analytical method on a random sample of 103 male and female
athletes and designed a questionnaire form with the use of statistical
methods as percentages and a sufficient test squared between --- 02
to 09/22/2019 and the results reached:
1 - Considering sports and leisure tourism in Bouira has not yet
lived up to the aspirations of athletes and youth, despite the efforts
made by the responsible body.
2- That the ambition of the tourist, the tourist, and the searcher for
sports and recreational centers is greater than the services provided
by the responsible body, and that it still has a lot to do, and this can
only be achieved through laying the foundations, development
strategy and scientific studies for the advancement of this sector for
the benefit of all
In light of this, the recommendations were made to:
- Establish recreational sports activities with publicity
-Attention to traditional sports activities as a gateway to tourism
demand.
Key words: sports activities, tourism, promotion,

 لقد أدركت العديد من الدكؿ بأف السياحة يف القرف احلايل ليست أكرب:مقدمة الدراسة-1
 كبفارؽ كبَت حيث، صناعة يف العامل فحسب بل أهنا ستكوف األكرب بُت ما شهده العامل
اىتمت ىذه الدكؿ بفتح أسواؽ جديدة إىل جانب التقليدية ألجل استمرارية ادلد السياحي
 من شأهنا،  كتقدمي برامج سياحية خبدمات ذات نوعية عالية كمنافذ توزيعية مناسبة،طيلة العاـ
.زيادة فًتة إقامة السائح فضال عن امتالؾ كسائل متطورة للًتكيج السياحي احمللي كاخلارجي
كتلعب السياحة يف الوقت احلاضر دكرا مهما يف االقتصاد العادلي نظرا دلا ربققو ادلبادالت
 كالغذائية ككذلك تفوؽ أحيانا ما ربققو،السياحية من نتائج معتربة مقارنة للمبادالت الزراعية
ادلبادالت الزراعية كالغذائية ككذلك يف بعض األحياف بالنسبة لبعض البلداف ما ربققو ادلبادالت
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النفطية  ،فالسياحة تعترب صناعة تصديرية كتتقارب أحيانا أخرل مع ما ربققو ادلبادالت
النفطية ،فتعترب السياحة حاليا صناعة تصديرية فهي بالتايل قطاعا اقتصاديا ىاما يف عملية
التنمية االقتصادية كاالجتماعية كزبتلف نظرة كل من الدكؿ ادلتقدمة كالدكؿ النامية إىل السياحة
كتطور ادلناطق ادلعزكلة  ،ربقيق التكامل االقتصادم ربقيق رفاىية رلتمعاهتا.... .
كلقد اشارت العديد من الدراسات االجنبية كالعربية اىل االمهية الكبَتة لألنشطة الرياضية يف
زيادة ادلداخيل للسياحة فنجد دراسة ابوصبحة ،)1988 ( ،اليت تناكلت امهية العوامل

الداخلية كمنها االنشطة الرياضية يف تنويع السياحة الداخلية ودراسة عبد الغاني نعمان
 2013حوؿ السياحة الرياضية كدكرىا يف االندماج يف االقتصاد العادلي...

-2مشكلة الدراسة :شهدت احلركة السياحية يف اجلزائر تطركا ملحوظا من سنة إىل أخرل،
حىت كإف اعتربت حركة النمو فيها بطيئة على ادلستول العاـ ك اإلصبايل للنمو مقارنة بإمكانيات
اليت كضعتها الدكلة يف سبيل النهوض هبذا القطاع خاصة كاف السياحة يف الوقت احلاضر ال
تقتصر علي زيارة اآلثار القددية اليت خلفها األجداد ،لكن بدأ ىناؾ اذباه عادلي جديد لربط
السياحة بالرياضة دبا حيقق خدمة كالن منهما لألخر فأغلبية الناس يفضلوف قضاء اإلجازات
ككقت الفراغ يف شلارسة أك مشاىدة أكجو النشاط الرياضي يف الدكؿ ادلتقدمة
كرغم ىذا التطور فقد كشف كزير السياحة ك الصناعات التقليدية ،حساف مرمورم ،خالؿ
استضافتو ىذا األربعاء يف برنامج “ضيف الصباح” بالقناة اإلذاعية األكىل أف السياحة سبثل
نسبة تقارب  11بادلائة من الدخل اإلصبايل للدكؿ  ،كيف اجلزائر نسبتها  2بادلائة كىي نسبة
ضعيفة جدا)https://eldjazair365.com (.
فالسياحة الرياضية ليست مهمة أحادية اجلانب دبعٌت أهنا كزارة السياحة اك كزارة الشباب
كالرياضة فقط ،كإمنا مهمة كطنية جملموعة الوزارات كادلؤسسات اليت تشكل حلقات متكاملة
تعمل صبيعان يف إطار ربقيق توازف فعاؿ يشًتؾ فيو اجلميع من شباب كارادة لتكوف التنمية
السياحة متبادلة بُت اجلميع تنمية السياحة الرياضية من جهة االدارة الوصية ك استفادة الشباب
من سلتلف االنشطة الرياضية فوالية البويرة يعترب من أىم الواليات الوطن من حيث سبوقعها
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اجلغرايف كىو ما مكنها من اف تكوف مهزة كصل بُت الشماؿ الساحلي كاجلنوب الصحراكم
كرغم -ىذا التموقع  -إال أننا صلدىا تفتقر إىل اسًتاتيجيات كاضحة ادلعامل كحىت الدراسات
العلمية ادلتخصصة اليت تتناكؿ موضوع ادلراكز الًتفيهية كالًتكحيية كحىت الرياضية بوجو عاـ .
كربليل أمهية دكرىا كفاعليتها يف النشاط السياحي بالوالية  ،فمن ادلالحظ أف التوزيع اجلغرايف
للمراكز الًتفيهية كالًتكحيية كالرياضية يف الوالية خيتلف من منطقة إىل أخرل ،باختالؼ
ادلناطق السياحية كالتجمعات السكانية كتكمن مشكلة الدراسة يف معرفة مدل فاعلية االنشطة
الرياضية الًتفيهية كعالقتها بالعوامل االقتصادية كاالجتماعية بالوالية كمعرفة منط توزيع ىذه
ادلراكز الًتفيهية الًتكحيية كالرياضية كاالستفادة من اخلدمات اليت تقدمها يف عملية تطوير
النشاط السياحي بالوالية مقًتحة ،كمن ىنا مت طرح االشكالية التالية:
كيف تساهم األنشطة الرياضية في الترويج السياحة الداخلية ؟ وهل هي فعالة ؟

 - 3مصطلحات الدراسة :

 -1السياحة :ىي تلك األنشطة اإلنسانية اليت تتعلق باحلركة كالتنقل كيقوـ بو فرد أك رلموعة
من األفراد بغرض االنتقاؿ من مكاف إىل آخر ألسباب اجتماعية أك للًتفية أك قضاء اإلجازات
أك حلضور ادلؤسبرات كادلهرجانات أك للعالج كاالستشفاء كليس بغرض العمل كاإلقامة الدائمة

 -2السائح :ىو الشخص الذم يقوـ برحلة أك رحالت بغرض الًتكيح أك التثقيف أك من اجل
االىتمامات اخلاصة أك لكوف منطقة االستقباؿ مفضلة لدية

 -3التسلية الترفيه  :كىي كسائل التسلية كالًتفية ادلتوفرة يف ادلنطقة السياحية  .مثل ادلتنزىات
كحدائق احليواف كتكوف لفًتة زمنية زلددة مثل االحتفاالت الثقافية كادلهرجانات

 -4الترويح  :نشاط شليز خارج عن العمل ديارسو الناس يف كقت فراغهم بعيدان عن االلتزاـ ضلو
العمل أك الوجبات األسرية  ،أك اجملتمعية كيقصد االسًتخاء كالتسلية كالتنمية الذاتية

 -5المركز الترفيهي  :كىو عبارة عن ادلكاف الذم تتوفر بو كثَت من كسائل التسلية كالًتفية
اليت حيتاجها اإلنساف لقضاء كقت فراغو.
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-6االنشطة الرياضية :ىي زلتلف اكجو االنشطة اليت ديارسها االنساف بغية الًتكيح عن نفسو
كاكساب اللياقة البدنية.
-4الدراسات السابقة:

دراسة هيدر عبد القادر( )2006بعنواف كاقع السياحة يف اجلزائر ككانت هتدؼ الدراسة إىلمعرفة الواقع السياحة يف اجلزائر كمقارنتها بالدكؿ اجلارة ادلغرب – تونس – مصر كتقييم
اسًتتيجيات التنموية للقطاع خالؿ أفاؽ 2013كربديد ادلنتجات االقتصادية السياحية الواجب
تنميتها كيف ضوء ذلك االجراءات ادلتخذة لدعم قطاع السياحة يف البالد
ككفق نظرة الدكتور يف صبيع ىذه ادلقومات تصب يف امتالؾ اجلزائر كنز عٍت سواء باإلمكانيات
الطبيعية اخلالبة كادلوقع اجلغرايف االسًتاتيجي ادلميز للجزائر كحىت تاريخ كنشأة النشاط السياحي
يف اجلزائر كالذم بدا قبل االستعمار من طرؼ ادلستعمر نفسو الذم انشأ ىيئات كجلاف منظمة
للعمل السياحي يف البالد أك حىت بعد االستقالؿ كالبداية ادلتواضعة لو إىل رلموع الربامج
التنموية من اجل النهوض بالقطاع كالذم حددىا دبجموعة من اإلجراءات كادلؤشرات اليت
بدأت يف إسًتاتيجيتها الدكلة كبنتائج بدأت تظهر للعياف
-دراسة ابوصبحة  ،)1988 ( ،بعنواف  :العوامل ادلؤثرة يف السياحة الداخلية كالتنزه

يف األردف ،كاف اذلدؼ من الدراسة ىو توضيح كربديد العوامل اليت تؤثر على احلركة السياحة
الداخلية  ،كقياس اثر تلك العوامل كدراسة خصائصها  ،كقد أظهرت الدراسة  ،تأثَت العوامل
االقتصادية كالدديوغرافية كاالجتماعية على السياحة الداخلية يف األردف كما كضح الباحث
مدل تأثَت توفر اخلدمات الًتفيهية على السياحة.

-5الدراسة النظرية:

-1-5تعريف السياحة :تعٍت كلمة السياحة يف معناىا األكؿ السفر كاإلقامة ادلؤقتة خارج
مكاف السكن األصلي يف ادلاضي سافر الناس ألىداؼ سلتلفة منها التعرؼ على العامل كدراسة
اللغات األجنبية(.مركاف العدكاف،1999،ص)13
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-2-5أنواع السياحة في الجزائر :بعد ىذا العرض الوجيز للشركط الواجب توفرىا يف تطوير
السياحة ،ينبغي التمييز بُت ثالثة أصناؼ من السياحة يف اجلزائر ،كىي :السياحة الساحلية،
السياحة اجلبلية ،كالسياحة الصحراكية .كفضال عن ىذه األصناؼ الثالثة ديكن اإلشارة إىل
صنف رابع كىو سياحة احلمامات ادلعدنية حيث يوجد أزيد من  202منبعا تتميز غالبيتها

باخلاصية العالجية( .الدليل اإلقتصادم كاالجتماعي،1989،ص  )347كلكل نوع من ىذه
األنواع خصائصو كنكهتو اليت لن جيدىا السائح يف األنواع األخرل .كفيما يلي سيتم عرض
األنواع الثالثة األكىل بإجياز.

أ -السياحة الساحلية :من ادلعركؼ أف الساحل اجلزائرم ديتد على طوؿ  1200كلم ،تتخللو
شواطئ بديعة ،كغابات أخاذة ،كسالسل جبلية ذات مناظر ساحرة على طوؿ الشريط
الساحلي .كبالرغم من إنتشار اذلياكل السياحية يف ادلناطق الساحلية ،إال أف فاعليتها ال تزاؿ
دكف ادلستول ادلطلوب ،كذلك ألسباب عديدة أمهها غياب الرؤية الواضحة ذباه السياحة يف
اجلزائر ،كغياب ادلنافسة ،كهتميش القطاع اخلاص كقلة اإلعتمادات ادلالية ادلخصصة ذلذا
القطاع .كلكي ربقق ىذه األخَتة األىداؼ ادلرجوة منها ال بد من توفَت كربسُت الظركؼ اليت
تتالءـ مع طبيعة ادلنطقة ،منها :احلفاظ على نظافة الشواطئ كإشعار السياح دبراعاة ذلك عن
طريق بث الوعي بواسطة النشريات ادلختصرة كالواضحة كبلغات متعددة.

ب -السياحة الجبلية :إذا كانت السياحة الساحلية قادرة على جذب أعداد معتربة من
السياح ،فإف األمر خيتلف بالنسبة للسياحة اجلبلية ،خاصة يف الظركؼ الراىنة .كبعد عودة
االمن كالسالـ كمهما كاف األمر ،فإف األمل ك التفكَت يف كضع إسًتاتيجيات للسياحة اجلبلية
تستوجب أف تكوف اليوـ كليس غدا .فالعامل يتقدـ خبطى حثيثة ،كربتوم مناطقنا اجلبلية على
ثركات سياحية ىامة مثل ادلناظر الطبيعية اخلالبة كادلغارات كالكهوؼ اليت أكجدهتا الطبيعة منذ
العصور اجليولوجية الغابرة .كلألسف نقف اليوـ غَت مبالُت هبا كأصبحت النظرة إىل السياحة
اجلبلية تكاد تنعدـ كتقتصر فقط على التزحلق على الثلج يف منطقة تيكجدة (كالية البويرة)،
كتالغيلف (كالية تيزم كزك) كالشريعة (كالية البليدة) .كىذا تقزمي للسياحة اجلبلية لسببُت
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أساسيُت :أكذلما يتمثل يف الواقع ادلناخي يف اجلزائر حيث أف كميات الثلوج ادلتساقطة زلدكدة
جدا شلا جيعل إستغالذلا ظريف ،كمن مث أصبح لزاما علينا أف نركز على ادلعامل الدائمة .كثانيهما
أنو من اخلطأ حصر السياحة اجلبلية يف التزحلق فقط ،فهناؾ كهوؼ كمغارات طبيعية سبتد على
مسافات طويلة ال نعرؼ عنها شيئا بالرغم من إستفادة أجدادنا القدامى منها كاستغالذلا
ادلكثف من طرؼ رلاىدم الثورة التحريرية بإستعماذلا كمستشفيات لعالج ادلرضى كأماكن
للراحة كإنتاج كزبزين بعض السلع كادلالبس كاألحذية كاألسلحة.
ج -السياحة الصحراوية :تتوفر اجلزائر على صحراء شاسعة هبا كل ادلقومات الضركرية إلقامة
سياحة ناجحة .كمن ىذه ادلكونات كاحاهتا ادلنتشرة عرب أرجائها ،كمبانيها ادلتميزة هبندستها،
كالسالسل اجلبلية ذات الطبيعة الربكانية يف اذلقار حيث تتجلى عظمة الطاسيلي الشاىد على
احلضارة الراقية كاجملسدة يف الرسوـ ادلنقوشة على صخور ال زالت تركم لألجياؿ ادلتعاقبة
حكايات شيقة كامناط عيش متميزة لإلنساف الًتقي يف تلك االزمة الضاربة يف أعماؽ التاريخ.
كشبة عامل آخر يلعب دكرا حيويا يف تنشيط احلركة السياحية كالتظاىرات الثقافية كىو ما يعرؼ
بسفن الصحراء (اجلماؿ) اليت تثَت حب الفضوؿ يف السائح الغريب لرؤيتو ك/أك لركوبو.

د-السياحة الترفيهية :أقدـ األمناط السياحية كأكثرىا انتشاران  ،حيث كصلت نسبة السياحة
الدكلية إىل  ،%80تعترب دكؿ حوض البحر ادلتوسط من أكثر ادلناطق أجتذابان حلركة السياحة
الًتفيهية  ،دلا تتمتع بو من مقومات مناخية معتدلة كشواطئ خالبة كتفرعت منها األنواع
األخرل كالسياحة الرياضية كالعالجية كغَتىا  ،كتكوف السياحة الًتفيهية بغرض االستمتاع
كالًتفيو عن النفس كليس لغرض  ،آخر كيتم شلارسة األنواع األخرل من السياحة معها كيطلق
عليها ىنا اذلوايات
د-السياحة الثقافية (السياحة األثرية والتاريخية) :يهتم هبذا النوع من السياحة شرحية معينة
من السائحُت على مستويات سلتلفة من الثقافة كالتعليم  ،حيث يتم الًتكيز على زيارة الدكؿ
اليت تتمتع دبقومات تارخيية كحضارية كثَتة ،كىي تشكل نسبة  %10من حركة السياحة
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العادلية ،كيالحظ أهنا تتمثل يف االستمتاع باحلضارات القددية كأشهرىا احلضارة الفرعونية
ادلصرية القددية كاحلضارات اإلغريقية كالركمانية كاحلضارات اإلسالمية كادلسيحية.

ق-السياحة الشاطئية :تنتشر ىذه السياحة يف البلداف اليت تتوافر ذلا مناطق ساحلية جذابة،
كهبا شواطئ رملية ناعمة ،كمياه صافية خالية من الصخور ،كتوجد يف الكثَت من بلداف العامل
مثل دكؿ حوض البحر ادلتوسط .

و-السياحة الرياضية وسياحة الترفيه والترويح :يعد اذلدؼ العاـ للسياحة ىو ربقيق منفعة
اقتصادية كاجتماعية لكل اجلهات ادلعنية بعملية التنمية السياحية ،كذلذا تعترب اإلسًتاتيجيات
على درجة عالية من األمهية ألهنا ربدد ادلسار الذم جيب أف تنتهجو السياحة يف منطقة معينة
للوصوؿ إىل األىداؼ ادلنشودة ،كديكن حصر أمهية البدائل السياحية يف اجلوانب التالية :
 تشكيل دليل جلميع اجلهات ادلعنية بالتنمية السياحية. -خلق كعي عاـ جبميع اإلسًتاتيجيات كاألىداؼ السياحية .

-2-5السياحة الرياضية وقدرتها على زيادة موارد الخزينة العامة للدولة:إف اخلزانة العامة
للدكلة السياحية تستفيد من ادلوارد التالية* :الضرائب على ادلواد الغذائية.
*ضرائب األرباح التجارية كالصناعية كادلشركعات السياحية عموما.

-3-5أهمية السياحة :لو مل تكن للسياحة أمهيتها ما كانت لتحتل مكانة متميزة يف
السياسات التنموية للدكؿ ادلتقدمة كالنامية على السواء .كفيما يلي سيتم التعرض لألمهية
االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية للسياحة.
أ -األهمية االقتصادية :تعترب السياحة ادلفتاح األساسي للتدفقات ادلالية بالنقد األجنيب للبلد.

كيف ىذا السياؽ تشَت األرقاـ إىل حصوؿ ادلغرب على  1.2مليار دكالر من السياحة سنة
( 1998اإلقتصاد كاألعماؿ،1989 ،ص )107كتونس على  1.33مليار دكالر سنة
( 1997المسافر،1998 ،ع،36ص  )6كمصػر على  3.8مليار دكالر سنة ( 1997نفس
ادلرجع ،ص  )3كتركيا على  6مليار دكالر سنة (نفس ادلرجع ،ص  )45كربصل بريطانيا على
 9مليار دكالر سنويا من السياح العرب فقط( .ادلسافر ،1998ع  ،37ص  )47كمل تأت
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ىذه ادلبالغ الضخمة بطريقة عفوية كإمنا جاءت كثمرة جهود مستمرة يف تشجيع اإلستثمار
السياحي كيف ترسيخ الثقافة السياحية يف ىذه اجملتمعات .كيعود اإلىتماـ بالسياحة إىل عامل
أساسي كىو توفَت إحدل الطرؽ السهلة كالسريعة للحصوؿ على النقد األجنيب مقابل اخلدمات
اليت تعرض للسياح األجانب .إضافة إىل ىذا تعمل السياحة أيضا على توفَت النقد احمللي
للخزينة العمومية إلنفاقها يف رلاالت ذات النفع العاـ .كتساىم يف تطوير القطاعات اإلنتاجية
كاخلدمية كالصناعة كالنقل كادلواصالت (.ادلؤسسة العربية لضماف اإلستثمار 1997،ص)216
ب -األهمية اإلجتماعية :ال خيتلف إثناف يف أف التطور اإلقتصادم يف أم بلد يؤدم حتما
إىل إحداث تطور شلاثل يف اجلانب اإلجتماعي ،دبعٌت أف العالقة بُت القطاعُت طردية .كيفًتض
أف يساىم القطاع السياحي يف توفَت النقد األجنيب خلزينة البلد كيساىم يف نفس الوقت يف
زبفيف حدة البطالة كربسُت ادلستول ادلعيشي للمواطنُت .كينبثق ىذا الطرح من كوف السياحة
تعتمد على اإلستعماؿ ادلكثف لليد العاملة يف سلتلف اخلدمات ادلتعلقة بالسياحة كالنقل
كاإلسكاف كاإلطعاـ كاإلتصاؿ كالبيع كضلوىا ،كيف اجلزائر تشَت اإلحصائيات بأف نسبة
ادلستخدمُت يف إدارات القطاع السياحي تصل  ،%24بينما ال ينبغي أف تتجاكز ىذه النسبة
 %7كفقا للمعايَت ادلعموؿ هبا دكليا .يضاؼ إىل ذلك أف نسبة  %50من ادلستخدمُت
يفتقدكف إىل ادلؤىالت ،يف الوقت الذم يفًتض أف ال تتجاكز ىذه النسبة (.%20اجمللس
اإلقتصادم كاإلجتماعي،2001،ص )40
ج -األهمية السياسية :إف السياسة الناجحة ىي اليت تنطلق من إسًتاتيجيات مدركسة كىادفة
شلا يؤدم يف النهاية إىل التجسيد الفعلي لألىداؼ ادلسطرة .كإذا كانت السياحة الناجحة تفعل
فعلتها يف ادليدانُت االقتصادم كاالجتماعي ،فإهنا من ناحية أخرل قد ربقق أىدافا سياسية إذا
ما رغب صانعو القرار السياسي يف ذلك.
كلو تأمل ادلرء قليال ،فإنو سيدرؾ كببساطة أف تنقل األشخاص ضمن البلد الواحد تفسح اجملاؿ
كاسعا للتعارؼ كالتحاكر كبلورة التصورات اآلنية كادلستقبلية يف سلتلف اجملاالت السياسية
كاإلقتصادية كاإلجتماعية .فضال عن ذلك ،فإف اإلحتكاؾ بُت أشخاص من جنسيات سلتلفة
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سيكسبهم ال زلالة قدرا كبَتا من الفهم كاإلدراؾ كالوقوؼ على ثقافات اآلخرين كعاداهتم
كمعتقداهتم كمنط حياهتم .كىذه كلها تعمل على مد اجلسور بُت شعوب ذات ثقافات متباينة
ليس بُت األفراد فحسب كإمنا بُت التنظيمات ادلختلفة كاحلكومات أيضا .كىنا تتشكل تصورات
تنطلق من معطيات أقرب إىل احلقيقة منها إىل التخمُت (.صاحل فالحي،2004،ص)30-24

-4-5أثر السياحة الرياضية على التنمية االجتماعية:

العمل على رفع مستول معيشة اجملتمعات كالشعوب كربسُت منط حياهتم،.تنمية ادلهاراتالقيادية كالسلوكية (نبيل احلسيٍت النجار)1993 ،
ادلساعدة على تطوير األماكن كاخلدمات العامة بدكلة ادلقصد السياحي الرياضي.تنمية شعور ادلواطن باالنتماء إيل كطنو كتزيد من فرص التبادؿ الثقايف كالرياضي كاحلضارم بُتكل من اجملتمع ادلنظم كالزائر (.حسن أضبد الشافعي)2004 ،

-5-5معوقات السياحة في الجزائر:

-الجانب السياسي واألمني :من ادلؤكد أف األزمات السياسية كاألمنية اليت عصفت باجلزائر

سنوات عدة كما شهدتو منطقة الشرؽ األكسط ك مشاؿ إفريقيا من أحداث مأساكية كدموية
خالؿ الفًتة األخَتة ،قد رسخت يف أذىاف السياح األجانب كخاصة الغربيُت منهم ،فكرة أف
اإلرىاب ىو ظاىرة لصيقة باجلزائر كالشعوب العربية كاإلسالمية .فمن غَت ادلستغرب أف يكوف
ذلذا التوصيف النمطي انعكاسات سلبية على السياحة العربية كاإلسالمية بصفة عامة .كىو ما
جيعلنا نفكر يف إقامة سياحة داخلية زللية متنوعة االنشطة الًتفيهية كاالستجمامية كالرياضية
تضاىي يف أمهيتها القطاع السياحي اخلارجي أمرا ال مفر منو.
-الجانب اإلديولوجي :مل تكن أبدا األزمة السياسية كاألمنية يف اجلزائر العائق الوحيد أماـ

تشييد قطاع سياحي كاعد .ففي الوقت الذم سخرت دكؿ كثَتة إمكانات مادية ك بشرية
كبَتة للنهوض هبذا القطاع ،كانت اجلزائر سبارس سياسة انغالؽ متعمد على اخلارج كفق رؤية
إيديولوجية متزمتة .لقد كاف من الطبيعي أف ينعكس ذلك سلبا على النشاط السياحي الذم مت
التضحية بو ألسباب سياسية دعائية ،تبُت سريعا اهنا تتعارض تعارضا صارخا مع أم
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طموحات جلعل القطاع السياحي قطاعا زلركا لعجلة التنمية االقتصادية  .كعندما بدأت معظم
دكؿ العامل التفكَت يف تنشيط القطاع السياحي ،مل تعط اجلزائر أمهية ذلذه الصناعة) حيث أهنا
كانت تطبق سياسة االنغالؽ على اخلارج ادلتعمد(؛ ال كجود الستثمارات خاصة يف القطاع
السياحي ،غياب لالقتصاد احلر بعبارة أخرل

-6-5مواقع السياحة الرياضية :ىناؾ العديد من اإلسًتاتيجيات ادلتاحة كادلمكنة كاليت من
شأهنا تعزيز الوصوؿ إىل األىداؼ ادلسطرة ،إذ شلا ال شك فيو أف اجلزائر سبلك طاقات سياحية
متنوعة لكن مع ذلك يبقى السؤاؿ مطركحا حوؿ نػوع السياحة الواجب تطويرىا كترقيتها مراعاة
مع الطلب ادلتوقع كاألىداؼ ادلسطرة.
حيث صلد السياحة الرياضية كاليت تعرؼ بسياحة الًتفيو كاالستجماـ ،كترتبط ىذه السياحة
ارتباطا كثيقا بتنمية كترقية النشاطات ادلوجهة لفئة الشباب خاصة ،فالعديد من ىػذه النشاطات
السياحية جيب تطويرىا يف اذباه ىذه الفئة دبا فيها الفرؽ الرياضية كالسياح األجانب.
حيث يتعلق األمر بالسياحة اإلقليمية ،سياحة الصيد الربم ،الصيد البحرم كالغوص كالغطس
كسياحة ادلتعة كالًتفيو ،حيث أف إعطاء االىتماـ ذلذه السياحة من شأنو أف يشارؾ يف تفتح
ادلواطن كاندماجو االجتماعي

-7-5السياحة في البويرة :

-لمحة عن والية البويرة :تقع يف مشاؿ البالد ربدىا مشاال كالية تيزم كزك كجنوبا كالية ادلسيلة

غربا كالييت البليدة كادلدية شرقا كالية برج بوعريريج .رمز الوالية .10 :كتسمى منقبل توفَتست
كاىم معامل سياحية جباؿ تيكجدة السياحة :مدينة البويرة تعترب من الوالية السياحية الغَت
مستغلة كػ تيكجدة الواقعة على جباؿ جرجرة كىي الال خدجية كاليت يقصدىا السياح من كل
بقاع العامل .كتعرؼ كذلك بأكرب جسر يف افريقيا الذم يبلغ علوه  140مًتا كبعمق  60مًتا
كبطوؿ  740مًتا ،كيتوفر ىذا اإلصلاز الفٍت على حواجز جانبية مضادة للصدمات كلوحات
إشارة تتوفر على منبهات كقائية متطورة بالفالحة مثل القمح (أكرب طاحونة يف اجلزائر)
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التضاريس :تضاريس الوالية متنوعة كتتميز باألكدية كاجلباؿ كالتالؿ كادلضائق كتتكوف من 05مساحات جغرافية :السهل ادلركزم•النهاية الشرقية لألطلس البليدم•اجلهة اجلنوبية جلباؿ
جرجرة.
-المناخ :قارم قاس يف الشتاء ،حار صيفا كصبيل ربيعا

-التقسيم اإلداري :أنشئت كالية البويرة دبوجب األمر رقم  69/74ادلؤرخ يف  02جويلية

.1974

-السدود والمسطحات المائية•:سد تيلسديت ببشلوؿ•-سد كادم األكحل بعُت بساـ-

•سد كدية تسردكف دبعالة األخضرية باإلضافة إىل الكثَت من السدكد الصغَتة ،كاحلواجز ادلائية.

-المساجد والزوايا :تزخر كالية البويرة بالعديد من الزكايا كادلساجد اليت ذلا تاريخ :مسجد بن

باديس بالبويرة-ادلسجد العثماين العتيق بسور الغزالف -.زاكية سيد أضبد بن سليماف ادلدعو
بوخركبة زاكية قركمة-زاكية سيدم العمورم باحلجرة الزرقاء•-زاكية سيدم خالد بوادم الربدم-
الصناعة التقليدية كفن الطبخ.
بالنظر إىل تنوع ك ثراء مناظر كالية البويرة الطبيعية ،يتوفر قطاع السياحة ك الصناعات احلرفية
يف الوالية على قدرات أكيدة ديكن تنميتها ال سيما :احملطة ادلناخية بتيكجدة ك ادلواقع ادلناخية
بتاال رانا (صهاريج) ك عُت زبدة (حدكد البويرة-تيزم كزك جباية ) -الفضاءات اجلبلية ك الغابية
(السياحة اجلبلية يف الشماؿ) -مناطق احلمامات ادلعدنية (ضباـ كسينا يف اجلنوب) ،كيشمل
اجلانب األكرب احلظَتة الوطنية جبرجرة ( 18.000ىكتار منها  9.000ىكتار بالبويرة).
-التخطيط اإلداري لنشاط السياحة في البويرة :

 -1مديرية السياحة لوالية البويرة :نشأت مديرية السياحة لوالية البويرة عاـ 2000ـ ،بعد
أف مرت بعدة مراحل ،بداية من كوهنا مكتبا دبديرية الصناعة كادلناجم ،مث ربولت إىل مفتشية
السياحة كالصناعة التقليدية عاـ 1998ـ ،كبعدىا إىل مديرية السياحة كالصناعة التقليدية،
لتستقر أخَتا كمديرية للسياحة بانفصاؿ الصناعة التقليدية عنها سنة  2005ـ دبقتضى
ادلادة 01من ادلرسوـ التنفيذم رقم : 05 - 216ادلؤرخ يف( : 11/06/2005
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كفق ادلصاحل التالية : -مصلحة اإلدارة كالوسائل -مصلحة متابعة النشاطات السياحية كالرقابة.

المصدر :مديرية السياحة لوالية البويرة.
-6االجراءات الميدانية للدراسة:
-1-6المنهج المستعمل :بالنظر اىل طبيعة ادلوضوع كسَتكرتو ارتأينا استخداـ ادلنهج الوصفي
التحليلي دلالئمتو طبيعة ادلوضوع ادلقدـ.
-2-6االداة المستعملة في البحث :مت استخداـ استبانة معدة من طرؼ الباحث يف شكل
عبارات منهجية تًتؾ للمستجوب االجابة على العبارة يف شكلها من اربعة ابواب زلددة من :
اكافق – اكافق اىل حد ما – ال اكافق –ال رام يل
-3-6األسلوباإلحصائي :كيتميز ىذا األسلوب بالوصف الدقيق ،كيستطيع الباحث من
خالؿ ىذا األسلوب التوصل إىل نتائج دقيقة تدعم حبثو كلصعوبة التوصل إىل معلومات دقيقة
على عدد السياح يف كالية البويرة اعتمد الباحث على التوزيع العشوائي جملموع من استمارات
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المؤلفون :د/نبيل منصوري

د /ساسي عبد العزيز

د /مزاري فاتح

الدراسة يف فًتة من  2019/09/02إىل  2019/09/22كيف فًتات متقطعة من أياـ
األسبوع من أجل أخذ اكرب عدد من أراء السياح الرياضيُت كبعدد إصبايل عدده 100استمارة
كباستعماؿ النسبة ادلئوية يف عدد اإلجابات من طرؼ عينة البحث

-4-6عينة الدراسة  :بلغ عددىم  100مستوجب شلن يقصدكف ادلراكز الًتفيهية كالرياضية
ادلنتشرة يف كالية البويرة

-7عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية:
الجدول رقم 04:يمثل واقع السياحة الرياضية حسب عينة الدراسةتمتاز السياحة الرياضية حسب انتشار المراكز (الرياضية والترفيهية ) بوالية البويرة بأنه مقبول ويلبي
طموحات الرياضيين والشباب
النسبة %كا 2المحسوبة

اإلجابة

العدد

أكافق

00

/

ال أعلم

8

%8

أكافق إىل حد ما

33

%33

ال أكافق

64

% 64

اجملموع

100

100

99.96

كا2المجدولة الداللة االحصائية
43.77

دالة

يف جدكؿ رقم ( )04أظهرت الدراسة ادليدانية أف ( )%8من عينة الدراسة يركف أف
كاقع األنشطة الرياضية بوالية البويرة مقبوؿ كجيد مستويف الشركط الالزمة كلو مكانة عالية من
االىتماـ من حيث انتشار ادلراكز كسبوقعها يف الوالية بينما من يركف أف كاقع السياحة الرياضية
متوسط كرغم التطورات احلاصلة فيو غَت انو مل يليب بعد الطموحات الواجب توفرىا بالوالية،
كبلغت نسبتهم ( ) %33
كحسب إجابة عينة الدراسة اليت كانت (  ) % 64تؤكد أف اذليئة الرياضة السياحية
بوالية البويرة مازالت دكف الوسط كال تليب بتاتا طموحات السياح بالوالية كارجع ىؤالء ذلك إىل
النقائص الكبَتة يف اذلياكل الرياضية كالًتفيهية األساسية كغياب التحفيز الالزـ من اذليئة
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الوصية على القطاع سواء من خالؿ إقامة االنشطة كاالشراؼ عليها اك من خالؿ توفَت اجلو
ادلالئم للقياـ دبجموع األنشطة الرياضية كالًتفيهية .
ككانت كا 2احملسوبة اكرب من كا 2اجملدكلة كبالتايل فهي دالة عند مستول  0.01كبالتايل
فإنو حىت كاف انتشرت ادلراكز الًتفيهية كالرياضية فهي ال تليب السياحة الرياضية دلا ذلا من مقوما
الجدول رقم 05 :يمثل أراء عينة البحث حول مختلف التظاهرات الرياضية والنشاطات
الترفيهية التي تقام بالوالية:
" الكثَت من التظاىرات الرياضية كسلتلف النشاطات الًتفيهية غَت رلدية كغَت نافعة عن السياحة
الرياضية الداخلية بل تلغى أك تأجل برامج سياحية أك يتم نقلها إىل مكاف آخر دكف اشعار مسبق
اإلجابة

العدد النسبة

ال أكافق

18

%18

ال أعلم

08

%08

أكافق إىل حد ما

24

% 24

أكافق

56

% 56

اجملموع

%100 100

كا 2المحسوبة

كا2المجدولة

الداللة االحصائية

52

43.77

دالة

توصلت الدراسة ادليدانية كادلوضحة يف جدكؿ ( )05اعاله إىل أف ( )% 56بإجابات
متفاكتة يركف أف التظاىرات الرياضية كالنشاطات الًتفيهية اليت تسهر سلتلف اذليئات على
تنظيمها زبدـ البعد السياحي للوالية ال توجد بصورة كبَتة ك اف معظم األنشطة الرياضية
الًتفيهية غَت متوفرة  ،كىو نفس االذباه الذم ذىب اليو اآلخركف مع اختالؼ انو توجد بعض
التظاىرات الرياضية كالًتفيهية اليت زبدـ البعد السياحي كلو أهنا غي كافية بنسبة (،)%24
بينما يرل ( )% 18ال يوافقوف ىذا الرأم ،باعتبار الوالية تتوفر على تظاىرات رياضية بصورة
منتظمة ك ىادفة كفعالة كزبدـ السياحة الرياضية بالوالية كالباقوف( )% 08ال يعلموف .
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المؤلفون :د/نبيل منصوري

د /ساسي عبد العزيز

د /مزاري فاتح

ككانت كا 2احملسوبة اكرب من كا 2اجملدكلة كبالتايل فهي دالة عند مستول  0.01كبالتايل
التظاىرات الرياضية كسلتلف النشاطات الًتفيهية غَت رلدية كغَت نافعة عن السياحة الرياضية
الداخلية بل تلغى أك تأجل برامج سياحية أك يتم نقلها إىل مكاف آخر دكف اشعار مسبق.
كبناء على ذلك ديكن أف ىناؾ مشكلة يف ثقة الرياضيُت الذين يقصدكف الوالية للنشاطات
الرياضية كالًتفيهية  ،كربتاج إىل دراسات ميدانية دقيقة للوقوؼ على مواطن ادلشكلة  ،حىت
ربقق األنشطة الرياضية كالًتفيهية مبتغاىا ،كقد يتطلب ذلك التأكد ميدانيان من ادلشاريع
الرياضية كاألنشطة الرياضية كالًتفيهية ادلسطرة .
الجدول رقم 06:يمثل أراء عينة البحث حول جهود الوالية في النهوض بهذا القطاع
" جهود الوالية في توفير أماكن لألنشطة الرياضية والترفيهية غير كبيرة  ،فغالباً ينصدم السائح
عند قيامه برحلة إلى أحد األماكن السياحية بضعف البنية التحتية السياحية التي يحتاجها السائح "
اإلجابة

العدد النسبة

ال أكافق

11

% 11

ال أعلم

04

% 04

أكافق إىل حد ما

35

% 35

أكافق

50

% 50

اجملموع

%100 100

كا 2المحسوبة

كا 2المجدولة

الداللة االحصائية

54.48

41.22

دالة

كمن خالؿ ربليل النتائج يتبُت أف على اجلهات ادلعنية بقطاع السياحة يف الوالية تبذؿ
جهود مضاعفة لكي خلق مراكز متخصصة كربسينها كادلرتكزة على الدراسات الدقيقة ألكضاع
السياحة الرياضية كاحتياجاهتا الفعلية  ،كجعلها جزءان ال يتجزأ من الثقافة العامة سواء للعاملُت
يف ادلضمار السياحي بكل ابعاده أك ادلواطنُت العاديُت  ،ألف ذلك من شأنو أف يرفع من
مستول كفاءة كل العاملُت يف قطاع السياحة الداخلية كالشباب كالرياضة كبالتايل رفع مستول
السياحة الداخلية ككل كقد أظهرت الدراسة ادليدانية أف اجلهود لتحسُت ادلراكز السياحية
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ادل تخصصة يف األنشطة الرياضية كالًتفيهية أتت أكلها يف رفع مستول الثقافة السياحية لدل
السياح بنسبة ( )% 50أما من ذلم رأم متوسط على اجلهود فبلغ ( ،)%35كيرل ()% 11
أف اجلهود ادلبذكلة غَت كافية  ،كالنسبة ادلتبقية  ) %4( ،كانت أرائهم ال اعرؼ ،ككانت كا2
احملسوبة اكرب من كا 2اجملدكلة كبالتايل فهي دالة عند مستول  0.01كبالتايل جهود الوالية يف
توفَت أماكن لألنشطة الرياضية كالًتفيهية كالرقي بالسياحة اىل العادلية.
الجدول  07:حول توزيع المرافق السياحية والرياضية في الوالية:توزيع المرافق السياحية الرياضية والترفيهية ال يتماشى واألماكن السياحة من حيث االنتشار
اإلجابة

العدد النسبة

ال أكافق

27

% 27

ال أعلم

4

%4

أكافق إىل حد ما

13

% 13

أكافق

56

%56

اجملموع

%100 100

كا 2المحسوبة

كا 2المجدولة

الداللة االحصائية

62

49.55

دالة

أكضحت الدراسة ادليدانية يف جدكؿ ( )07أف ىناؾ تأثَت كبَت للمرافق كاذلياكل السياحية
ادلختلفة كادلناسبة للنشاطات الرياضية كالًتفيهية على نوعية السياحة ؼ ( )% 56يركف أف
توزيع ادلرافق الرياضية كالًتفيهية ال يتماشى كتوزيع السياحة الرياضية كالسياحة بوالية عموما
عموما ،بينما ( )% 27يركف العكس كأف توزيع ادلرافق الرياضية كالًتفيهية مناسب سباما كالدليل
فندؽ تكيجدة كموقعو بالنسبة إلجراءات الًتبصات الرياضية كاألنشطة التزجلية ،كباقي ادلشاركُت
يف الدراسة كىم ( ) %4أجابوا بال أعلم .
ككانت كا 2احملسوبة اكرب من كا 2اجملدكلة كبالتايل فهي دالة عند مستول  0.01كبالتايل
ليس ىناؾ توزيع للهياكل كادلرافق السياحة كاختالؿ يف ادلقومات االساسية يف التوزاف بُت ادلرافق
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المؤلفون :د/نبيل منصوري

د /ساسي عبد العزيز

د /مزاري فاتح

السياحية كادلناطق السياحية كىذا يربز الدكر الرئيسي الذم تلعبو اذلياكل السياحية من مرافق
رياضية كترفيهية يف النشاط السياحي.
الجدول رقم 08:اراء عينة الدراسة حول جهود الواجب توفرها." تحتاج السياحة الرياضية ( األنشطة الرياضية والترفيهية) إلى جهود كبيرة لتأهيل المناطق

واألماكن السياحية ذات النشاط الرياضي والترويحي "
اإلجابة

العدد النسبة

ال أكافق

07

% 07

ال أعلم

13

% 13

أكافق إىل حد ما

22

%22

أكافق

58

%58

اجملموع

%100 100

كا 2المحسوبة

كا 2المجدولة

الداللة االحصائية

62.64

49.55

دالة

بتحليل جدكؿ ( )08أدناه يتضح أف ( )% 58بإجابات متفاكتة يركف أف السياحة
الرياضية ربتاج إىل جهود كبَتة لتأىيل األماكن كادلناطق ذات البعد السياحي كالًتكحيي بينما
يرل ( )% 07ال يوفقوف الرأم بأف السياحة الرياضية ربتاج إىل جهود كبَت من لتأىيل ادلناطق
كاألماكن السياحية كالباقي (  ) % 13أجابوا بال أعلم.
ككانت كا 2احملسوبة اكرب من كا 2اجملدكلة كبالتايل فهي دالة عند مستول  0.01كبالتايل
السياحة الرياضية (األنشطة الرياضية كالًتفيهية) ضلتاج إىل جهود كبَتة لتأىيل ادلناطق كاألماكن
السياحية ذات النشاط الرياضي كالًتكحيي ،كعلى ذلك يعترب تأىيل السياحة الرياضية يف أم
منطقة أك مدينة سياحية أك موقع سياحي البد أف يكونوا جزء ال يتجزأ من النشاط السياحي
ككل  ،ألهنم يًتكوف أثران قد ديتد إىل أمد طويل لدل السائحُت كالعالقة طردية بُت انطباع
السائح الرياضي كالباحث عن النشاط الًتفيهي كالًتكحيي كرلموع األماكن كادلناطق السياحية
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ادلتوفرة  ،فكلما كجدت األماكن الراضية كالًتفيهية كلما انعكس ذلك على تعامل بشكل اجيايب
مع السائحُت.
الجدول رقم 09:أراء عينة الدراسة حول نجاح السياحة والهياكل الرياضية والترفيهية" نجاح السياحة الرياضية مرهون بمدى وجود الهياكل الرياضية والترفيهية بالوالية "
اإلجابة

العدد النسبة

ال أكافق

03

%3

ال أعلم

06

% 06

أكافق إىل حد ما

31

% 31

أكافق

60

% 60

اجملموع

%100 100

كا 2المحسوبة

كا 2المجدولة

الداللة االحصائية

88.56

43.77

دالة

من خالؿ اجلدكؿ رقم ( )09تنب لنا اجابة عينة الدراسة فالدراسة قد صاغت سؤاؿ
جوىريان آخر للجمهور يف ذات السياؽ كخرجت بنتائج تؤكد على النشاط الرياضي كالًتكحيي
على السياحة الرياضية كالسياحة عامة برمتها راجع جدكؿ ( )09أعاله  ،فقد أظهرت الدراسة
ادليدانية أف ( ) % 60بإجابات متباينة يركف أف السياحة الرياضية مرتبطة ارتباطان كثيقان دبدل
تطور اذلياكل الرياضية كالًتفيهية فكلما كاف ىناؾ مرافق رياضية كترفيهية جاىزة جيدان كانت
ىناؾ سياحة رياضية جيدة  ،بينما يرل (  ) % 3ال يركف اذلياكل الرياضية كالًتفيهية ليس ىو
العامل األكثر تأثَتان على السياحة الرياضية  ،كالباقوف كنسبتهم (  ) % 06ال يعلموف .
ككانت كا 2احملسوبة اكرب من كا 2اجملدكلة كبالتايل فهي دالة عند مستول  0.01كبالتايل
صلاح السياحة الرياضية مرىوف دبدل كجود اذلياكل الرياضية كالًتفيهية بالوالية.
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المؤلفون :د/نبيل منصوري

د /ساسي عبد العزيز

د /مزاري فاتح

الجدول رقم 10:أراء عينة الدراسة حول الترويج السياحي:" النشاط السياحي الرياضي والترويحي ال يعتمد المرافق التقليدية فقط بل يعتمد على نوعية

البرامج السياحية الرياضية التي تقدم من منافسات رياضية وأنشطة ترفيهية "
اإلجابة

العدد النسبة

ال أكافق

12

% 12

ال أعلم

09

%9

أكافق إىل حد ما

25

% 25

أكافق

60

% 60

اجملموع

%100 100

كا 2المحسوبة

كا 2المجدولة

الداللة االحصائية

66.01

49.55

دالة

كما أف الدراسة ادليدانية كبتحليلها يف جدكؿ ( )10أدناه أظهرت أف نوعية الربامج السياحية
الرياضية كالًتكحيية ىي أحد أبرز األنشطة السياحية اجلاذبية كاليت تضاؼ بشكل مطرد إىل
رصيد السياحة بصفة عامة كاتضح ذلك من خالؿ النتائج اليت خرجت هبا الدراسة يف ىذا
ادلوضوع حيث أظهرت أف (،)% 60بنسب متفاكتة يركف أف التنشيط السياحي الرياضي
كالًتكحيي ال يعتمد ادلرافق التقليدية ادلعركفة فقط بل يعتمد على نوعية الربامج السياحية الرياضية
كالًتكحيية اليت تقدـ ،كالباقي كنسب أقل ( )%12ال يوافقوف ىذا الرأم ،ك ( )% 9ال
يعلموف.
ككانت كا 2احملسوبة اكرب من كا 2اجملدكلة كبالتايل فهي دالة عند مستول  0.01كبالتايل
النشاط السياحي الرياضي كالًتكحيي ال يعتمد ادلرافق التقليدية فقط بل يعتمد على نوعية
الربامج السياحية الرياضية اليت تقدـ من منافسات رياضية كأنشطة ترفيهية
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الجدول رقم 11:حول مكانة النشاط السياحي الرياضي والترفيهي" النشاط السياحي الرياضي والترفيهي في الوالية الزال أمامه مشوار طويل حتى يضاهي مستوى

األنشطة السياحية في الدول الغربية والعربية خاصة في جذب السائح المحلي "
اإلجابة

العدد النسبة

ال أكافق

44

% 44

ال أعلم

12

% 12

أكافق إىل حد ما

34

% 34

أكافق

10

% 10

اجملموع

%100 100

كا 2المحسوبة

كا 2المجدولة

الداللة االحصائية

33.44

43.77

غير دالة

كانت نتائج االستطالع على من جرل استطالعهم يف اجلدكؿ ( )11تبُت أف مشوار
النشطة الرياضية كالًتفيهية يف السياحة احمللية ليس طويالن كما يعتقد البعض فقد طرح الرأم
التايل النشاط السياحي الرياضي كالًتفيهي يف الوالية الزاؿ أمامو مشوار طويل حىت يضاىي
مستول األ نشطة السياحية يف الدكؿ الغربية كالعربية خاصة يف جذب السائح احمللي فقد كاف
(  ) % 34ك (  )% 12كىي نسبة إجابة (موافق ) ك ( موافق إىل حد ما ) على التوايل حيث
أهنم يعتقدكف بأف األنشطة الرياضية كالًتفيهية يف السياحة احمللية قد قطعت شوطان ال بأس بو،
أما نسبة من ال يوافقوف ىذا الرأم( ) % 44كالباقي أجاب( بال اعلم ) كنسبتهم ( .)%12
ككانت كا 2احملسوبة اقل من كا 2اجملدكلة كبالتايل فهي غَت دالة عند مستول  0.01كبالتايل
نقبل الطرح البديل ام النشاط السياحي الرياضي كالًتفيهي يف الوالية قطع اشواطا مهمة حىت
يضاىي مستول األنشطة السياحية يف الدكؿ الغربية كالعربية خاصة يف جذب السائح احمللي
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الجدول رقم 12:يمثل آراء عينة الدراسة دور الهيئات السياحية الخاصة المنتشرة فيالوالية
" دور الهيئات السياحية الخاصة بالوالية دور مغيب والمهدم لتنشيط السياحة الرياضية والترفيهية
الداخلية فهم يركزون على توجيه السائح للخارج خاصة"
اإلجابة

العدد النسبة

ال أكافق

11

% 11

ال أعلم

14

% 14

أكافق إىل حد ما

12

% 12

أكافق

63

% 63

اجملموع

%100 100

كا 2المحسوبة

كا 2المجدولة

الداللة االحصائية

29.6

542.5

غير دالة

بينت الدراسة ادليدانية يف جدكؿ ( )12أف أغلبية من جرل استطالعهم كىم ()% 75
بإجابات متفاكتة يركف أف دكر اذليئات السياحية اخلاصة ضعيف يف تعزيز السياحة الرياضية
كالًتفيهية الداخلية كنسبة ضئيلة (  ) % 11ال يوافقوف ىذا الرأم  ،كالباقي (  ) % 14ال
يعلموف
ككانت كا 2احملسوبة اقل من كا 2اجملدكلة كبالتايل فهي غَت دالة عند مستول  0.01كبالتايل
نقبل الطرح البديل ام اذليئات السياحية اخلاصة بالوالية دكر مغيب كادلهدـ لتنشيط السياحة
الرياضية كالًتفيهية الداخلية فهم يركزكف على توجيو السائح للخارج خاصة"
كىذه النتائج أ ظهرت بشكل جلي أف اذليئات اخلاصة منن مكاتب كككاالت سياحية خاصة مل
ترقى إىل مستول تطلعات اجلمهور الرياضي  ،خصوصان بعد الثورة ادلعلوماتية الكبَتة من خالؿ
الفضائيات كاالنًتنت كازدياد عدد ادلسافرين إىل الدكؿ الغربية  ،فالرياضي يطمح إىل أف تكوف
مكاتب السياحة تقدـ خدمات متطورة كما ىي مكاتب السياحة يف الدكؿ الغربية كاليت يتجو
إليها السائح كجيد كل ما حيتاج من خدمات سياحية رياضية كترفيهية  ،كبالتأكيد أف ىناؾ
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تفاكت كبَت بُت مدينة كأخرل  ،كأيضا ىناؾ تفاكت بُت مكتب كآخر  ،كيوجد عدد قليل
يقدـ خدمات .
 الجدول رقم 13:أراء عينة الدراسة حول الهيئة المسؤولة" الهيئات السياحة والرياضية المختصة تقوم بمجهودات كبيرة من أجل الترويج للنشاط السياحي

بل وتنفق الكثير من خالل األنشطة الرياضية والترويحية بالوالية"
اإلجابة

العدد النسبة

ال أكافق

24

% 24

ال أعلم

07

% 07

أكافق إىل حد ما

26

% 26

أكافق

43

% 43

اجملموع

%100 100

كا 2المحسوبة

كا 2المجدولة

الداللة االحصائية

26

838.8

غير دالة

كما ىو كاضح من خالؿ اجلدكؿ ( )13أظهرت الدراسة ادليدانية بأف ( ) % 69
بإجابات متفاكتة يركف أف اذليئات السياحية تقوـ دبجهودات كبَتة ك تصرؼ مبالغ كبَتة تؤثر
على إقباؿ السياح الرياضيُت لألنشطة السياحية برغم ذات ادليزانيات ادلتوسطة كاحملدكدة  ،بينما
(  )% 24ال يوافقوف ىذا الرأم ( ) % 7ال يعلموف .
ككانت كا 2احملسوبة اقل من كا 2اجملدكلة كبالتايل فهي غَت دالة عند مستول  0.01كبالتايل
نقبل الطرح البديل ام اذليئات السياحة كالرياضية ادلختصة تقوـ دبجهودات كبَتة من أجل
الًتكيج للنشاط السياحي بل كتنفق الكثَت من خالؿ األنشطة الرياضية كالًتكحيية بالوالية .
كعلى ذلك ديكن اعتبار بأف اذليئات تقوـ دبجهودات كبَتة من اجل تنمية النشاطات الرياضية
كال بد من توفر كسائل بديلة تستطيع اجلهات ذات ادليزانيات ادلتوسطة كالصغَتة دفع تكاليفها
لكوف ذلك يعزز كضع السياحة الرياضية الداخلية كينشطها تربصات رلانية ،أنشطة تركحيية
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للفائزين  ...كبل من ادلتوقع أنو ينشط شرحية كبَتة من الرياضيُت كاألشخاص ذكم الدخل
احملدكد ألهنم غالبان ال يتعاملوف مع اجلهات السياحية الكبَتة كسوؼ يكوف اإلعالف من مكاتب
أك مؤسسات متوسطة أك صغَتة دبثابة احلافز ذلم .
الجدول رقم 14:آراء عينة الدراسة حول مصدر المعلومة على السياحة والنشاطاتالترفيهية والرياضية
" الكثير من السياح الرياضيين والترويحيين يعتمدون على اإلخبار الخاصة والتجارب السابقة في

النشاط السياحي الرياضي بالوالية"
اإلجابة

العدد النسبة

ال أكافق

24

%24

ال أعلم

08

%08

أكافق إىل حد ما

22

% 22

أكافق

46

% 46

اجملموع

%100 100

كا 2المحسوبة

كا 2المجدولة

الداللة االحصائية

29.6

5618.

دالة

ككما ىو كاضح من اجلدكؿ ( )14أدناه أف (  ) %68بنسبة متفاكتة يعتربكف أف ذبارب
شخصية بُت من خاضوا ذبارب سياحية سابقة كاألخبار من الزمالء كاألصدقاء قد ترؾ
انطباعان سلبيان لدل شرحية كبَتة من السائحُت الرياضيُت اجلدد  ،أما (  ) %24فال يركف أم
تأثَت على التجارب السلبية للسائحُت ك (  ) % 08ال يعلموف .
ككانت كا 2احملسوبة اكرب من كا 2اجملدكلة كبالتايل فهي دالة عند مستول  0.01كبالتايل
الكثَت من السياح الرياضيُت كالًتكحييُت يعتمدكف على اإلخبار اخلاصة كالتجارب السابقة يف
النشاط السياحي الرياضي بالوالية
كيف ضوء ذلك ديكن التحليل أف غياب أك نقص الشرحية الًتكجيية للمناطق السياحة
للرياضية كالًتفيهية ذبعل السائح حيمل معلومات قد تكوف غَت دقيقة  ،كقد تكوف خضعت
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لظركؼ السائحُت ادلكانية ك الزمانية كاأليدلوجية ذبعل نسبة كبَتة من السائحُت اجلدد
يتفاعلوف معها بل كيعتربكهنا أكثر مصداقية  ،كىذا يتطلب جهودان مضاعفة تبذذلا اجلهات
ادلعنية باإلعالـ السياحي لتغيَت انطباع أصحاب التجارب السياحية السابقة حىت يكوف اإلعالـ
السياحي الرمسي ىو الالعب الرئيسي يف اإلعالـ السياحي  ،كما أف نشر الثقافة السياحية
اإلجيابية بُت اجلمهور مهمة أخرل ربتاجها اجلهات ادلعنية بالسياحة الرياضية كالًتفيهية.
-8مناقشة النتائج المتحصل عليها:
السياح للبلد
الرياضيُت ك ُّ
يعد مفهوـ السياحة الرياضية عندما أصبحت الرياضة كسيلة جلذب ِّ
يؤدم إىل ربسُت القطاع
الرياضي أك الفعالية ِّ
هبدؼ شلارسة أك مشاىدة النّ َشاط ِّ
الرياضيّة شلا ّ
بالسياح ،كاستخداـ ادلناطق الطبيعية كوسيلة جاذبة ذلم دلمارسة العديد من
ياحي كرفده ُّ
ُّ
الس ّ
بالرياضيُت من بلداف أخرل لإلقامة ،كبذلك
الرياضي ِّ
الرياضيّة ادلتنوعة اليت ترفد القطاع ِّ
األنشطة ِّ
ياحي  ،كما يشبع ىذا النوع من
الرياضي ك ُّ
يصبح ىناؾ حركة على مستول القطاعُت ِّ
الس ّ
السيَاحة الرغبة يف شلارسة الرياضات كاالشًتاؾ يف مسابقاهتا أك االستمتاع دبشاىدة بطوالهتا.
ِّ
السياح ،كصيد
كتتنوع ىذه الرياضات ما بُت التزجل على اجلليد أك ادلاء اليت يستهويها كثَت من ُّ
األمساؾ كاحليوانات الربية ،كالغطس ،كالتجديف ،كالسباحة ،كاجلرم ،كالفركسية ،فضالن عن
السباقات ادلختلفة كسباؽ اخليل أك السيارات ،كادلراكب الشراعية ،كركوب القوارب ،أك ادلشي
السياح إىل
يف الصحراء ،كغَتىا .فضالن عن مصارعة الثَتاف يف إسبانيا ،حيث يذىب الكثَت من ُّ
ىناؾ دلشاىدة ىذه ادلسابقة ادلثَتة ،كيقضوف أيامان كسائحُت يبحثوف عن مكاف كجودىا
الرياضيّة كادلباريات اليت تقاـ بُت الدكؿ
دلشاىدهتا كاالستمتاع بأحداثها ،إضافة إىل البطوالت ِّ
الرياضيّة
حيث يساىم ُّ
السيَاحة ِّ
السياح حبضورىا سواء بادلشاركة أك االستمتاع كادلشاىدة .أف ِّ
الرياضيّة النشطة)
(السيَاحة ِّ
الرياضيّة ِّ
تشمل ثالثة شلارسات :ادلشاركة يف األحداث ِّ
كلقد كانت اجابات عينة الدراسة من خالؿ استمارة االستبياف من السؤاؿ  01اىل  10على
امهية تثمُت االنشطة الرياضية كالنشاطات من اجل تطوير السياحة كتنويع ادلداخيل كىو ما
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توصل اليو د دراسة ابوصبحة  )1988 ( ،حوؿ امهية العوامل الداخيلة كمنها االنشطة
الرياضية يف تنويع ادلداخيل.

-9نتائج الدراسة :من خالؿ ىذه الدراسة التطبيقية التحليلية توصلنا إىل النتائج تُلخص على
النحو التايل:
 -1اعتبار السياحة الرياضية كالًتفيهية يف البويرة مل ترقى بعد إىل طموحات الرياضيُت كالشباب
رغم اجملهودات ادلبذكلة من اذليئة ادلسؤكلة .
 -2أف طموح اجلمهور السائح كالباحث عن ادلراكز الرياضية كالًتفيهية أكرب من اخلدمات اليت
تقدمها اذليئة ادلسؤكلة ،كأنو الزاؿ أمامها الكثَت لتعملو  ،كال يتأتى ذلك إال من خالؿ كضع
أسس كإسًتاتيجية تنموية كدراسات علمية ألجل النهوض هبذا القطاع من اجل منفعة اجلميع.
-3التظاىرات الرياضية كاالنشطة الًتفيهية السياحية يف كالية البويرة حيتاج إىل جهود أكرب لنشر
الثقافة السياحية الرياضية خاصة كالسياحة عموما ادلرتكزة على ادلنهج العلمي كالدراسات
الدقيقة ألكضاع السياحة الداخلية كاحتياجاهتا الفعلية  ،كجعلها جزءان ال يتجزأ من الثقافة العامة
سواء للعاملُت يف ادلضمار السياحي أك ادلواطنُت العاديُت  ،ألف ذلك من شأنو أف يرفع من
مستول كفاءة العاملُت يف رلاؿ السياحة الداخلية كبالتايل رفع مستول السياحة الداخلية ككل،
كجيعل من السياحة الرياضية ثقافة لشعبية عند عموـ ادلواطنُت.
 -4النشاط الرياضي كالًتفيهي السياحي ديلك قدرة كبَتة على تغيَت ثقافات الناس  ،كأف ىذا
التأثَت مقركف دبا يقدـ على أرض الواقع من خدمات سياحية من مرافق راضية كترفيهية .
 -5القياـ دبجموع من األنشطة الرياضية كالًتفيهية من أجل تكثيف النشاط السياحي الرياضي
كىذه األنشطة دكرية كمتتالية
 -6أماـ اذليئة ادلختصة ربديات كبَتة للنهوض بالقطاع السياحي كبوابة ذلك االىتماـ بالنشاط
الرياضي كالًتكحيي للسياح.
 -7النشاط الرياضي كالًتكحيي يلعب دكرا ىاما كزلور يف العملية السياحية لألفراد.
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-10توصيات الدراسة:
-1االىتماـ باالنشطة الرياضية كتنوعيها ذات االرتباط بالسياحة
-2بررلة تظاىرات رياضية دكلية ادلناسبة حسب ادلنطقة اجلغرافية ذات االستقطاب السياحي
-3نشر كتسويق التظاىرات من اجل ادلشاركة الفعالة كادلتنوعة.
-المراجع:

-1ادلصرم ،سعيدزلمد ،2001،مقدمة يف إدارة كتنظيم ادلنشئات السياحية كالفندقية ،الدار
اجلامعية ،مصر.
-2كامل ،زلمود1975 ،ـ ،السياحة احلديثة "علمان كتطبيقان " ،القاىرة ،اذليئة ادلصرية العامة
للكتاب.
-3زيداف  ،أضبد 1988 ،ـ  ،دكر الدعاية يف تنشيط السياحة مع دراسة تطبيقية على
صبهور السائحُت يف مصر  ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاىرة ،كلية االعالـ.
-4حامت ،زلمد1987 ،ـ ،اإلعالـ كالدعاية ،نظريات كذبارب ،القاىرة ،مكتبة األصللو
ادلصرية
-5شوف ،ماكربايد1981 ،ـ ،أصوات متعددة كعامل كاحد ،الشركة الوطنية للنشر
كالتوزيع ،اجلزائر.
 - 6عبد العزيز ،ماىر 1997 ،ـ  ،صناعة السياحة  ،عماف ،دار زىراف .
-7ىدير عبد القادر ،2006،كاقع السياحة يف اجلزائر كافاؽ تطويرىا ،مذكرة ماجيسًت،
جامعة اجلزائر – اجلزائر
-8تقرير كزارة السياحة حوؿ تصور تطوير قطاع السياحة للعشرية .2013-2004
الوثائق الرسمية:-1اجلريدةالرمسية رقم  13بتاريخ  83/03/19كرقم  14بتاريخ 83/04/05
-2اجلريدةالرمسيةرقم 47ادلؤرخفي  3صبادىالثانية 1422ىػ ادلوافقل 22اكت 2002
285

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2109

 مزاري فاتح/د

 ساسي عبد العزيز/د

نبيل منصوري/ د:المؤلفون

 كاخلاص1993  أكتوبر10 ادلؤرخفي، 93 12 ربًتقم، 64  اجلريدةالرمسيةرقم-3
بقانوف االستثمار
: مراجع بالغة االجنبية-

1-Ahmed TESSA, Economie Touristique et Aménagement
territoire-OPU 1993.
2-KRIPPENDORF JOSTS, Marketing et tourisme, berne,Herbert
Lang 1971.
3-Bilan du développement du secteur touristique 1962 – 1977 –
Ministère du tourisme.

: مراجع من االنترنت1-http://www.internet.gov.sa/resources-ar/statisticsar/internetuserstatar2http://www.scta.gov.sa/MediaCenter/SCT
APublications/Pages/default.aspx
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