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  :ص البحثملخ  
الجول إذ أصبحت  ،ل العالعالدياحة دورًا ميسًا وكبيخًا في اقتراديات دو  تمعب    

حامميغ معيع  ،لييالجحب الدائحيغ إ ؛كافة الصخق ب ماتياتتشافذ في إبخاز مقػ   
وتجعع كيانيا االقترادي والدياسي بيغ  ،التي تشعر دخميا القػمي ،العسبلت الرعبة

 أو ،مغ مرادر الجخل وال تقترخ أىسية الدياحة عمى كػنيا مرجرًا أساسياً  ،الجول
 ،ما تدتخجم كسؤشخ لجولةمقجار اإليخادات الدياحية  بل أن   ،االقػمي لجولة مالشاتج 

ان العسل عمى لحا ك ،تأخخىا أوم ىحه الجولة كان غيخ كافي لكياس مجى تقج   ن  إو 
الدياحة "ىي الدساء التي تسصخ  أن   إلىإذ وصمت أحبلم البعس  االىتسام بالدياحة

في ع ىحا التشػ  كل . عية والثقافية واإلندانية وغيخىاالفػائج االجتسا إلىإضافة  .ذلباً 
مة القصاعات مقج    إلىونتاج زحفيا  ،ىػ نتاج تصػر صشاعة الدياحةالفػائج 

كل األزمات وأثبتت التجارب  تجاوزشت الدياحة مغ االقترادية في العالع. فقج تسك  
كل األحجاث السؤسفة  رغع ،بعج عام بل تشسػ عاماً  ،يا صشاعة ال تشزب وال تشجثخأن  

   التي قج تسخ بيا.
 وانية في السعخفة والستعة والتخفيفالدياحة ىي صشاعة مختبصة بالخغبة اإلند     

وليحا الدبب ضيخت  وتخصي الحجود وغيخىا مغ الخغبات األخخى. ،واالستجسام
ا يؤدي ييوحل السذاكل التي تػاج ،والعػامل السؤثخة فييا ،اإلدارة الدياحية إلىالحاجة 

   .نجاح اإلدارة وبالتالي نجاح القصاع الدياحي إلى
والعػامل السؤثخة  ،الزػء في ىحا البحث عمى اإلدارة الدياحية في ليبيا تصلقج سم     

 ةإيجاد الحمػل لمسذكم وحاولت ،ايقات التي تػاجيوالرعػبات والسعػ    ،عمييا
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والرعػبات التي تػاجييا  ،وأىسيتيامفيػم اإلدارة الدياحية  إلىقشا السصخوحة وتصخ  
ثع شخح بعس  ،استشتاجات وخبلصة إلىوالػصػل  ،اإلدارة الدياحية في ليبيا

 .التػصيات
Tourism management in Libya between reality and 

expectations 
Abstract :  
    Tourism lead to an important and significant role in the economies 

of the world countries، as countries compete in highlighting their 

components in all ways to attract tourists to them carrying hard 

currencies، which revive their national income and support their 

economic and political entity among countries. The importance of 

tourism is not limited to being a main source of income or output. The 

national of a country. Rather، the amount of tourism revenues for a 

country is used as an indicator، albeit not sufficient to measure the 

progress or delay of that country. Therefore، the work was on interest 

in tourism، as the dreams of some people reached the point that 

tourism "is the sky that rains gold. In addition to the social، cultural، 

humanitarian and other benefits. All this diversity in benefits is a 

product of the development of the tourism industry and the product of 

its advance to the forefront of the economic sectors in the world." 

Tourism is one that surpasses all crises، and experiences have proven 

that it is an inexhaustible and non-exhausting industry، but rather 

grows year after year despite all the unfortunate events that it may go 

through. 

     Tourism is an industry associated with the human desire for 

knowledge، pleasure، entertainment، recreation، transcendence and 

other desires. For this reason، the need for tourism management and 

the factors affecting it has emerged، and the solution of the problems 

they face leads to the success of the administration and thus the 

success of the tourism sector. .In this research I studied tourism 

management In Libya and the factors affecting it and the difficulties 

and obstacles facing the administration And tried to find some 

solutions to the problems ، 
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  :السقدمة
قات الرعػبات والسعػ   و  فيياالعػامل السؤثخة و  ،في ليبيااإلدارة الدياحية  دراسة إن     

 ،حاجة ماسة وضخوريةتعج السذاكل والرعػبات  لكل وإيجاد الحمػل ،ايالتي تػاجي
وبالتالي نجاح القصاع الدياحي  ،نجاح اإلدارة الدياحية بذكل خاص إلىحيث يؤدي 

الدياحة ومػاردىا مغ األنذصة االقترادية الخائجة في العرخ  جتعإذ  .بذكل عام
لتصػر ا ى الحجيث لمبشية البذخية في ضل تحػل عالسي لمشطام االقترادي، إثخ 

التكشػلػجي الحي خصو الشطام االقترادي مع بجاية األلفية الثالثة لمعيج البذخي، نطخًا 
عمى حياة  انعكذ ،ل اجتساعي واقتراديمغ تحػ   لسا تذيجه الحزارة اإلندانية

اإلندان وسمػكياتو واحتياجاتو ورغباتو تجاه نفدو وتجاه أفخاد أسختو. وقج شعخ 
 اء مسارستو لمػضائف السختمفة،تكشػلػجي الكبيخ الحي يعيذو جخ  ل الاإلندان بعج التحػ  

اء الزغػشات رغبة بالتخفيو والشقاىة مغ جخ   إلىوذلظ مغ خبلل ما يؤديو مغ ميغ، 
ج الحياة الزاغط الستػالي لتعق   ،ميا ضسغ وسصو السيشي واالجتساعيالتي يتحس  

قشي واالختخاعات التكشػلػجية االجتساعية البذخية الخاضخة تحت عجمة التصػر الت
التحػل في  إلىقتو الدياحة مغ أرباح شائمة لئلندان، دفعو الستتالية. ولعل ما حق  

إيجاد الدياحة والخجمات، وعسل عمى  إلىنطامو اإلنتاجي مغ الرشاعة والدراعة 
  تتػاءم مع السخدود والخبح الدخيع السخافق ليا.صشاعة سياحية 

ق في ىحا والتي سػف نتصخ   ،اإلدارة الدياحية إلىت الحاجة وليحا الدبب ضيخ     
مغ الخارج بصخيقو  أو ،لتي تؤثخ فييا سػاء مغ الجاخلادراسة العػامل  إلىالبحث 
بعس الجػانب التي تخز اإلدارة الدياحية مغ  إلىإضافة  ،غيخ مباشخة أومباشخة 

واقتخاح بعس  استشتاجات إلىالػصػل  محاولةو  قات وغيخىاصعػبات ومعػ   
التػصيات التي يسكغ مغ شأنيا السداعجة في تصػيخ إدارات مؤسداتشا الدياحية ولػ 

  .بذكل بديط
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 .مذكلة البحث -لا أو 
الدياحة في القخن الحالي ليدت أكبخ صشاعة في  العجيج مغ الجول أن   أدركت   

، ر الجخل القػميمغ مراد بيغ ما شيجه العالع األكبخستكػن  ياأن   العالع فحدب بل
تكسغ مذكمة ىحا البحث في غياب االىتسام بيحا القصاع مغ قبل الدمصة  حيث

ا يجعمشا نصخح بعس السدئػلة عغ ىحا القصاع في ليبيا مس   واإلدارات ،لىو األ
 التداؤالت.

 في تصػيخ القصاع الدياحي في ليبيا؟الستعاقبة  اإلداراتفذل  أسباب ما –1س
 الدياحية في ليبيا؟ اإلدارةثخة عمى العػامل السؤ  ما –2س

 ؟في ليبياالدياحية  اإلدارة تػاجوالسذاكل التي  أبخزما  –3.س
 :البحث أهسية –ثانياا 

أىسية اإلدارة الدياحية مفيػم اإلدارة وأىجافيا و  في التعخف عمى البحثتكسغ أىسية    
 الدياحية وحل تؤثخ عمى اإلدارةالعػامل التي و اإلدارة الدياحية إن دراسة حيث 

 اإلدارة الدياحية وبالتالي إنجاحالسذاكل التي تػاجيا تداعج السختريغ والسجراء عمى 
دراسة  حيث تكسغ أىسية ىحا البحث في ،غيخىا أوسػاء الدياحية  السؤسدة إنجاح

الرعػبات  أىعودراسة  ،العػامل التي تؤثخ عمى اإلدارة الدياحيةمفيػم اإلدارة و 
 .ناجحةوإيجاد الحمػل السشاسبة ليا لتأسيذ إدارة  ،ي تػاجييات التقاوالسعػ   

 .أهداف البحث :ثالثاا 
   ما يمي: إلىييجف ىحا البحث    
السؤسدات  إنجاحفي  أىسيتيابسجى و  ،في ليبيا إلدارة الدياحيةالتعخيف با -1

 الدياحية.
 .اإلدارة الدياحية خ فيالعػامل التي تؤثتدميط الزػء عمى  -2
إيجاد  ومحاولة ،قات التي تػاجييا اإلدارة الدياحيةرعػبات والسعػ   ال تػضيح أىع -3

 .ةالدياحيفي اإلدارة  وتػضيح مجى أىسيتو التخصيط، ودراسة الحمػل السشاسبة ليا
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 إدارة إنذاء سداعجة السختريغ فيل نتائج واقتخاح بعس التػصيات إلىالػصػل  -4
 سميسة ومتػازنة.

 فرضيات البحث: –رابعاا 
ضعف االىتسام  عمى ما سبق مغ أىجاف وأىسية لمبحث انصمقت مغ فخضيةبشاء     

الدياحية بذكل خاص وغياب الكػادر  واإلدارة ،بالقصاع الدياحي في ليبيا بذكل عام
مثل  العسمية أو ،الكفاءةالسجراء ذوي  أوسػاء اإلدارية مثل السػضفيغ  ،الدياحية

ي مدتػى التخصيط الدياحي تجن    إلى إضافة السخشجيغ الدياحييغ والسخافقيغ وغيخىع
  .الػزارة والذخكات السػجػدة في الداحة الدياحية حالياً  أومغ قبل الحكػمة 

ع عمى الباحثيغ دراسة كل السذاكل التي تػاجو ىحا القصاع خاصة اإلدارة يحت      
مغ  زمةاإلمكانيات البل وامتبلكبشجاح اإلدارة  ألن   ؛والعػامل التي تداعج عمى نجاحيا

نزسغ نجاح كامل القصاع الدياحي  يسكغ أن   ،مات مادية وبذخية وشبيعيةمقػ   
 بامتبلكيا ،مات التي تداعج عمى نجاح ىحا القصاعليبيا تستمظ كامل السقػ    خاصة أن  
  .ساديةال أو البذخية أومات الدياحية سػاء الصبيعية كافة السقػ   

                                                                                مشهجية البحث: -خامداا 
وإضافة  ،عمى السشيج الػصفي لػصف كيفية عسل اإلدارة الدياحية اعتسج الباحث   
 ىسا: قدسيغ  إلىالديارات السيجانية حيث تشقدع  إلى

راسات الجانب الشطخي: الحي تست تغصيتو باالشبلع عمى الكتب والجوريات والج  -أ
 الدابقة واالنتخنت.

الجانب العسمي: وقج تست تغصية ىحا الجانب عغ شخيق تجسيع البيانات مغ  -ب
 .في ليبيا والسؤسدات الدياحيةومجتسع الجراسة  ،الديارات السيجانية

 :البحث حدود -سادساا 
وىي: الحجود  ثبلثة أقدام إلىفي العمػم اإلندانية عادة ُتق دع حجود البحث    

الحجود السػضػعية حيث ال بج مغ  ،لحجود الدمانية. الحجود السكانيةضػعية. االسػ 
عغ أغمبيا عادة عشػان  أوخ عغ كميا، فخىا في أي بحث، وحجود البحث يعب   اتػ 
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عمى أغمب ىحه  أويحتػي عمى كل حجود البحث،  فعشػان البحث ال بج أن   :البحث
 ل اإلدارة الدياحيةىحا البحث يسث    فالعشػان في الحجود، وبخاصة الحجود السػضػعية

قات التي تػاجو اإلدارة الدياحية وأىع الرعػبات والسعػ    ،بيغ الػاقع والسأمػلفي ليبيا 
 يرف بذكل كامل الحجود السػضػعية لمبحث.

الجراسة والبحث  فاخترارخ وقج ال تتػف   ،خوالسكانية فقج تتػف   مانيةالد ا الحجود أم     
قات التي )أىع الرعػبات والسعػ   بيغ الػاقع والسأمػلفي)ليبيا(  لدياحيةاإلدارة اعمى 

 الحجود السكانية.يرف ل و يسث    ،تػاجو اإلدارة الدياحية(
 الدراسات الدابقة: -سابعاا 

ومغ بعس ىحه  ،لصخحيا في ىحا البحثتػجج بعس الجراسات التي تفي بالغخض    
 ما يمي: الجراسات

دراسات وبحػث في فييا  تشاولالتي  ،دياحة والبيئةال (2007)يدخي دعبذ  -
السمتقى  تشاولحيث  ،السمتقى السرخي لئلبجاع والتشسية فيانتخوبػلػجيا الدياحة 

كانت مغ أىجافو و  ،دارة في الشذاط الدياحيإلىسية اأ ىسيتيا و أ مػضػع الدياحة و 
 لتي تػاجيو.حمحمة السذاكل ا محاولةو  ،الشيػض بالقصاع الدياحي في مرخ محاولة

جور القصاع قت لفقج تصخ  (، 2012 - 2011سيجة بػعسػشة )سا دراسة حبيش_ 
دراسة حالة الجدائخ،  ،الدياحي في تسػيل االقتراد الػششي لتحقيق التشسية السدتجامة

   حسيجة :ا دتي. دراسة أعج  سصيف ،الجدائخ: جامعة فخحات عباس
 ،القصاع الدياحيدارة في إلاتػاجو  زػء عمى السذاكل والرعػبات التيلتدميط ال

 .في التشسية االقترادية الدياحية ولمسداىسة
 التعريفات اإلجرائية: –ثامشاا 

ىي مجسػعة قػاعج أساسية ممدمة التشفيح تػضع لتشطيع عسل  التذريعات والقهانين:
ويكػن  ،ل ليا إصجار التذخيعات والقػانيغما، وترجر عغ شخيق جية مخترة مخػ  

 مشيا تشطيع العسل في بمج ما. الغخض
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ىي السشطػمة الكيادية لمسؤسدة الدياحية تقػم بعسمية التخصيط  اإلدارة الدياحية:
ودعع  السشاسبة وتشطيع العسل داخل السؤسدة والخقابة وتػجيو تاالستخاتيجياووضع 
 أوعامميغ  أوإدارييغ  أووتذجيعيع والتشديق بيشيع سػاء كانػا مػضفيغ  ،العامميغ

السػارد السادية والبذخية التابعة  عمى مخافقيغ وغيخىع، والخقابةو مخشجيغ سياحييغ أ
الشتائج السدتيجفة بأفزل الصخق وأقل  ىأقر إلىلدمصة اإلدارة بيجف الػصػل 

 التكاليف.
  :في ليبيا بين الهاقع والسأمهل اإلدارة الدياحية

Tourism management in Libya between reality and expectations 

 :اإلدارة الدياحية مفههم :لوالسبحث ال 
                   About Tourism Management  

 ،عسمية التخصيطتقػم بالدياحية  السشطػمة الكيادية لمسؤسدة ىي :الدياحية اإلدارة
ودعع  تػجيوو  الخقابةالعسل داخل السؤسدة و تشطيع ووضع االستخاتجيات السشاسبة و 

 أوعامميغ  أوإدارييغ  أومػضفيغ سػاء كانػا  ،يعبيشوتذجيعيع والتشديق  ،العامميغ
التابعة  السػارد السادية والبذخية ىعم ، والخقابةمخافقيغ وغيخىع أومخشجيغ سياحييغ 

بأفزل الصخق وأقل السدتيجفة أقري الشتائج  إلىبيجف الػصػل  لدمصة اإلدارة
واجتساعية الدياحية ربحية  اإلدارات ىحه أىجافما تكػن في الغالب و  ،التكاليف
  وثقافية. 

بأن يا الزخب في األرض؛ أي االنتقال والسذي مغ مػقع ُتعخ ف غًة مُ لفي االدياحة    
د أوشة آخخ، سػاء في دولة معي   إلى  إلىحػل العالع؛ مغ أجل الػصػل  أو ،إقميع ُمحج 

ا  أواألعسال  بيئة أوشة، وبعيجة عغ مكان الدكغ الجائع حاجات معي   الحخوب، أم 
و لمدياحة، وفيسا يأتي بعس التعخيفات يعماصصبلحًا فمع يطيخ أي تعخيف متفق 

سات الدياحة الجولي ة، فعخ فت مشطسة الدياحة االصصبلحي ة الػاردة عغ ىيئات وُمشط  
ة  : العالسي ة الدياح بأن يع ساعة؛  24جسيع األشخاص الحيغ يػججون في مكاٍن ما لُسج 

واالستجسام، كسا  بيجف الحرػل عمى وسائل التخفيو التي تذسل اإلجازات والخياضة
 أوكافة الشذاشات  :ُتعخ ف الجراسة الخاصة بالدياحة القػمي ة األمخيكي ة الدياحة بأن يا
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فات التي ُيصبقيا األشخاص أثشاء ذىابيع لخحبلت خارج مشازليع ومجتسعيع، الترخ  
 .2012. بخاري ) العسل إلىلخحبلت الخاصة بالحىاب اليػمي غ إال  اوألي ىجف معي  

 .(10-4ص
مجسػعًة مغ األعسال والػضائف التي تخجم الدي اح وُتداىع في  أيزاً ُتعج  الدياحة و   

 ( تػفيخ أماكغ إقامة، ووسائل الشقل، والسػاقع التخفييي ة لجسيع الدياح
10)-(Cambridge. 2017. p9. 

 Key وهي ،ا في أي دولةعليلي إدارة  ي السجال الدياحيساسية فال راانال  -1

elements in the field of tourism  : 

،  الشقل: - أ فبل تدتصيع ىػ تػضيح شبيعة ارتباط وسائل الشقل مع القصاع الدياحي 
ر وسائل السػاصبلت والشجاح دون االعتساد عمى تصػ   رالدياحة تحقيق التصػ  

 الفئات اآلتية:وُشخق الشقل، ويذسل الشقل 
 اجات، والديارات، والقصارات، والحافبلت. وىي الجر   وسائل الشقل البري: -
 وىي الدوارق، والدفغ، والسخاكب.  وسائل الشقل البحري: -
  والدفغ الفزائية. وىي جسيع أنػاع الصائخات. وسائل الشقل الجهي: -

مؤقت عشج  الدائح لئلقامة بذكلٍ  ىػ جسيع األماكغ التي يدتخجميااإليهاء: - ب
سات، الجولة التي سافخ ليا، ومغ أشكال اإليػاء السخي   أوالسكان  إلىصػلو 

 والفشادق والذقق الدياحي ة. 
وخاص بالدائح،  ددياحي ة عمى تصبيق بخنامج ُمحج  ىي اعتساد الخحمة ال البرامج: - ت

ي ة، ومغ األمثمة عمى نذاشات البخامج الدياحي ة زيارة السشاشق الخياضي ة، والجيش
والصبيعي ة، والعبلجي ة، والتخفييي ة، واألثخي ة، والتاريخي ة، كسا تذسل زيارة الحجائق 

 .(30-22ص. 2012 .بهعسهشة) واألسػاق والسحبلت الت جاري ة
 The importance of tourism في ليبيا إلدارة الدياحيةا أهسية -2

management 
يقػم بيا عجد  ،عسمية انتقال وقتيةب ىشالدياحة ىي ضاىخة تع كسا ىػ معمػم أن      

لى أماكغ إقامتيع الجائسة مشصمقيغ إمحل  اان الجول السختمفة. فيتخكػ كبيخ مغ سك  
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ى سياحة وتدس   ،ى سياحة داخمية أو خارج الحجودوتدس   ،خخى داخل حجود بمجىعأ
ة الحاجة لجراسف الظ حخكة سياحية واقترادية ضخسة لحذا يشتج عغ خارجية مس  

ؤدي ا تيا وفيع وحل السذاكل التي تػاجييفيوالعػامل السؤثخة  في ليبيا اإلدارة الدياحية
تؤدي حيث  في الجولة الميبية وبالتالي نجاح القصاع الدياحي ككل ،نجاح اإلدارة إلى

خة مة والستحز   وخاصة الستقج    ،الدياحة دورًا ميسًا وكبيخًا في اقتراديات دول العالع
لجحب الدائحيغ  ؛ماتيا في كافة الصخق بحت الجول تتشافذ في إبخاز مقػ   إذ أص ،مشيا

التي تشعر دخميا القػمي وتجعع كيانيا  ،إلييا حامميغ معيع العسبلت الرعبة
 اً الدياحة عمى كػنيا مرجرًا أساسي االقترادي والدياسي بيغ الجول وال تقترخ أىسية

 مقجار اإليخادات الدياحية أن   بل ،الشاتج القػمي لجولة ما أومغ مرادر الجخل 
لحا كان  تأخخىا. أوكان غيخ كافي لكياس مجى تقجم ىحه الجولة  ن  إتدتخجم كسؤشخ و 

الدياحة "ىي الدساء  أن   إلىإذ وصمت أحبلم البعس  ،العسل عمى االىتسام بالدياحة
ا ىحكل  زادت الحخكة الدياحية نتيجة لتصػر وسائل الشقل حيث التي تسصخ ذلبا"

ة القصاعات ممقج    إلىونتاج زحفيا  ،التشػع ىػ نتاج تصػر صشاعة الدياحة
 (.26ص ،2001 ،إلياس ،)الطاهر االقترادية

يا صشاعة ال وأثبتت التجارب أن   ،كل األزمات تجاوزشت الدياحة مغ قج تسك  و    
 بيا. بعج عام رغع كل األحجاث السؤسفة التي قج تسخ بل تشسػ عاماً  ،تشزب وال تشجثخ

 والتخفيوخفة والستعة فالدياحة ىي صشاعة مختبصة بالخغبة اإلندانية في السع
ع البعس مشح لقج تػق  و  ،لحجود وغيخىا مغ الخغبات األخخى ي اوتخص    ،واالستجسام
تقل حخكة الدياحة مع تصػر اإلعبلم وضيػر شبكة اإلنتخنت التي تعج  سشػات أن  

في تصػيخ القصاع  اً يجابيإ عامبلً ىحا كان  حيث بالسعمػمات والرػر والبيانات.
الدياحة  الدشػات أثبتت أن   أيزاً و  ،ندانئللزاد مغ الخغبة والتحفيد بأن  ،الدياحي

ورغع دخػل دول كثيخة في  وأكثخىا رسػخا ونجاحا. ،ستطل أكثخ الرشاعات نسػاً 
اب العالع كمو. الدػق يدتصيع استيع سػق الدفخ والدياحة إال أن   إلىالفتخة األخيخة 
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ىػ الحي  حاً وتفت   ساً وتفي   واألكثخ تصػراً  العالع. إلىالعالع مغ العالع و فيي صشاعة 
  يأخح مشيا قجر ما يخيج ويعصي ما يخيج. يدتصيع أن  

عة لتصػر الشذاط الدياحي الستػق   ل اآلثار االقترادية واالجتساعيةال يسكغ تجاىو    
بيغ القصاعات االقترادية  الميبية مغ العبلقات الجاخمية دةفي خمق أنػاع متعج    وتشسيتو

نجاح  إن   ،غ مشافع مباشخة وغيخ مباشخة مشيااألخخى، ويشتج عغ ىحه العبلقات م
 عات االقترادية والخجمية األخخى تحقيق التكامل بيشو وبيغ القصا فيقصاع الدياحة 

ل مغ حيث الكسية و سختمفة لؤلف عمى مجى قجرة األخيخة في تمبية االحتيـاجات اليتػق  
 .والجػدة والتػقيت

االستثسار في التشسية الدياحية سيؤدي حتسًا إلي زيادة في الصمب  وال يخفى أن     
، كسا يعشي ليبياًا مؤكجًا لقصاع الدياحة في ا يعشي ازدىار مس   ؛السشتج الدياحي عمى

ا إلي زيادة مساثمة في زيادة في حجع الحخكة الدياحية التي تؤدي بجورى أيزاً ذلظ 
ل في زيادة دخل الببلد مغ الشقج والستسث    ،اإلنفاق الدياحي الحي يحقق اليجف الخئيدي

ضيػر اإلدارة  إلىانبثقت الحاجة  هخ يليحا الدبب وغ ،األجشبي نتيجة إنفاق الدائحيغ
 .( 41ص .1974 .طاهر )الدياحية

 :ارة الدياحيةاإلدالعامة لهزارة الدياحة من إنذاء هداف ال -3
 The general objectives of the Ministry of Tourism from the 

establishment of tourism administration:- 

ى جسيع األصعجة سػاء ىػ خمق الشسػ عم دائساً ىجف الػزارات الدياحية  إن     
إلدارة تيجف احيث  ،غيخىا مغ الجػانب أوالدياسية  االقترادية أو االجتساعية أو

 ،الدياحة واالرتقاء بيا ػلية إدارة وتخصيط وتشطيع وتشسيةالكيام بسدئ إلىالدياحية 
يسًا، والدعي لجعل التشسية الدياحية السدتجامة والشذاط م ل مػردًا اقترادياً لتذك   

تديع في إيجاد فخص العسل ألفخاد السجتسع،  استخاتيجيةلػية إنسائية أو السترل بيا ك
خويج لسذخوعات التشسية الدياحية في السشاشق الدياحية وجحب الت إلىإضافة 

تذجيع وتشسية مختمف أنػاع  أيزاً و  وتذجيع السدتثسخيغ لمسداىسة في تشفيحىا.
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)  :تياآلاألىجاف لئلدارة في  أبخزوتتسثل  الجحبالدياحة عمى أساس عشاصخ 
                                                           .( 397ص.  2007.دعبس 

استثسار  إلىالعامة لمتشسية الدياحية اليادفة  واالستخاتيجياتإعجاد الدياسات  -1
وتشسية مػاردىا السدتجامة في إشار الدياسة العامة  ،السقػمات الدياحية الستاحة

 لمتشسية.
وتشفيح  ،إعجاد واسترجار التذخيعات البلزمة لتشطيع مجاالت الشذاط الدياحي -2

 لعامة لمحكػمة في مجال تشسية الدياحة وتصػيخ أنذصتيا وخجماتيا.الدياسة ا
تحقيق التشديق والتكامل مع الجيات والقصاعات ذات العبلقة بالدياحة لتييئة  -3

                                                        :تياآلعشيا  يشتجوالتي  ،خ السبلئسة لتصػيخ صشاعة الدياحةالسشا
وبالتالي  ،ةأي إحجاث مشاصب شغل عجيج ،ىسة في تخفيف عبئ البصالةالسدا -أ

 .ة البصالةتقميز مغ حج  
وتحديغ  ،ق لمعسبلت األجشبية والسداىسة في زيادة الجخل الػششيتحقيق تجف   -ب

وكحلظ تزاعف  ،وذلظ بسا يشفقو الدياح أثشاء إقامتيع ،وضعية ميــدان السجفػعات
 زيادة ندبة الجخل.  إلىورىا االستثسارات التي تؤدي بج

 .ب االستثسارات السحمية واألجشبيةالسداعجة في جح -ت
 .تداعج عمى تحديغ البشي التحتية -ث
خه ليا الدياحة مغ راحة نتيجة لسا تػف ؛استخجاع شاقات العسل لقػتيا -ج

 .واستجسام
 تجعيع العبلقات مع الذعػب عغ التعارف واالشبلع عمى الثقافات -ح

     .( 397ص. 2007 .) دعبس راتوالحزا
 أهداف وزارة الدياحة الليبية: -4

يػض بالشذاط مشفي ليبيا لجخاءات اتخحتيا وزارة الدياحة ىشاك مجسػعة مغ اإل   
                :ىجاف السشػشة بالػزارة مشيا ما يميولتحقيق األ ،الدياحي

 إقامة وحجة تشسية وتصػيخ إدارة السػارد البذخية. -1
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 مة قاعجة عخيزة لمجشة التجريب الفشجقي والدياحي.إقا -2
 وضع بخامج لتجريب السجربيغ. -3
االترال مع مختمف مؤسدات التجريب واالستذارييغ السختريغ إلعجاد بخامج  -4

  مدياحة.لالتجريب الجاخمي والخارجي لمعامميغ لمقصاع العام في السجاالت الخئيدية 
 والتخاث التاريخي والبيئي. ،الدياحيةالبخامج الستعمقة بالتػعية وضع وتشفيح  -5
عقج مؤتسخ سشػي لسجراء الفشادق وأصحاب السصاعع لسشاقذة القزايا ضسغ  -6

 واالتفاق عمى وسائل السعالجة. ،القصاع الدياحي
 ة.حتاتشذيط الرشاعات التقميجية واليجوية باستخجام السػارد الس -7
 (.30ص ،1999/2000 ، هدةح)  الحفاظ عمى اآلثار التاريخية وتخقيتيا -8
إعجاد وتشفيح خصط وبخامج التأىيل والتجريب الدياحي لتشسية وتصػيخ السعارف   -9

 والقجرات والكفاءات الفشية واإلدارية التخررية لمقػى العاممة في مجال الدياحة. 
لمتعخيف  ،إعجاد وتشفيح خصط شاممة لمتخويج الدياحي واإلعبلن واإلعبلم -10

لديادة القجوم والصمب الدياحي  ؛رة لمدياحةػاق السرج   بالسشتج الدياحي في جسيع األس
 إلى البمج الدياحي.

ب التشفيح الشاجح ليحه السدتيجفات الذاممة لمدياسة الدياحية السدانجة وسػف يتصم  
 ،الة مغ الجيات السدؤولة عغ شخيق تخريز السيدانيات البلزمةيجابية والفع  إلا

 ،مغ قبل وزارة الدياحة وغيخىا مغ الجيات السعشيةدة جخاءات السحج  إلوكحالظ اتخاذ ا
الجفع  نياأوالتي مغ ش ،و غيخ مباشخ في قصاع الدياحةأمباشخ  لوالتي تذتخك بذك

 .(3-2ص ، ،مردر سابق  ، هدةح) مام ألبقصاع الدياحة الى ا
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 Managementفي ليبيا الدياحـيةفي الذراات والسؤسدات داف اإلدارة هأ -5

objectives in companiestd and tourist institutions : 
دارات في الذخكات والسؤسدات الدياحية إلى تحقيق مجسػعة مغ إلتدعى ا   

 األىجاف مشيا:
 الخخيصةعمى  اً يامم اً سياحي اً تحقيق ىػية سياحية متسيدة لمبمج لجعمو مقرج - أ

 الدياحة الجولية. 
ع في السرادر والتشػ  الغشى  إلىتقجيع مشتج سياحي عالي الجػدة يدتشج   - ب

 الدياحية، يتبلءم مع متصمبات األسػاق الدياحية السدتيجفة. 
تحقيق نسػ متػازن لعجد الدياح وحجع االستثسارات، وبسا يداعج عمى تشسية   - ت

السشذآت الدياحية اإليػائية والخجمية، مع تحديغ مدتػى الكػادر البذخية وتأىيميا 
 .اتألداء دورىا في تصػيخ قاعجة الخجم

الت العائجات الدياحية سشػيًا بسا يحقق مداىسة متدايجة لمدياحة في رفع معج   - ث
  .الشاتج السحمي اإلجسالي

 في جسيع القصاعات. دائساً تحقيق الخبحية السادية فيػ مغ األىجاف الثابتة   - ج
واالستفادة مغ  ،دة التي تسمكيا البمجاالعتساد عمى السػارد الدياحية السسي    - ح

  وتقاليج السجتسع قجر اإلمكان. ،ت الصبيعية واألثخية والتاريخية والتخاثيةماالسقػ   
وذالظ  ،إدخال تعجيبلت وتحديشات جػىخية عمى الخجمات الدياحية السػجػدة - خ

 .تبلءم مع احتياجات ورغبات الدائحه الخجمات بع يحبتصػيخ بعس ى
 الدياحي بساستحجاث خجمات سياحية ججيجة لع تكغ مػجػدة مغ قبل بالسشتج ا - د

)عبد  يعسل عمى زيادة حجع األفػاج الدياحية امس   ،يحقق مشفعة ججيجة لمدائح
 .(179- 177ص  . 1996.الدسيع

  :في اإلدارة الدياحية ةثر ؤ السالتي  العهاملالسبحث الثاني: 

Factors Affecting Tourism Management in general 
دياحية بحدب األصل باختبلف الدمان في اإلدارة ال تؤثختختمف العػامل التي    

فسا يرمح لجولة ما قج ال يرمح لجولة أخخي تختمف ضخوفيا  ،والسكان والحجود
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ما يرمح كيجف  كسا أن   ،ىلو االقترادية واالجتساعية والبذخية والبيئية عغ الجولة األ
 ،يعاإلقم أوولػ في ذات الجولة  ،غ قج ال يرمح بحاتو كيجف لدمغ أخخفي زمغ معي  

والتي  ،و يسكغ تحجيج أشخ عامة لسختمف العػامل العامة الخارجيةن  أف ذالظورغع 
يا الجولة لمقصاع يسكغ عكديا عمى البيئة الجاخمية لمدياسة الدياحية التي تزع

 .الدياحي فييا
  :ثر في اإلدارة الدياحية بذكل عامؤ العهامل التي ت -اولا 

الدياحة والتخويح في الخخاء  تعطيع مداىسة ى: بسعشعهامل اقترادية -1
 االقتراديةالعسالة الكاممة والتشسية ادي الحي يزع عشاصخ كثيخة مشيا االقتر

 وتحديغ ميدان السجفػعات. ،اإلقميسية والسحمية
 ل في:: وتتسث  عهامل اجتساعية -2

سيع وتقجيخىع يعموعييع وت ى ورفع مدتػ  ،ي والحزخي لمسػاششيغالشسػ االجتساع -أ  
 مجىع وجغخافيتيا.لتاريخ ب

تعطيع فخص التستع بالدفخ والدياحة والتخويح بالشدبة لمدائحيغ األجانب  -ب  
 والسػاششيغ.

حساية البيئة كدبيل رئيدي مغ سبل التشسية  عمىالعسل  ىبسعشعهامل بيئية:  -2
 :ويكػن ذلظ عغ شخيق ،السدتجامة

 االستخجام األمثل لمسػارد الصبيعية. -أ  
 باب التمػث.تفادي أس -ب  
حساية البيئة الصبيعية عغ شخيق االلتدام بالصاقة االستيعابية القرػى  -ت  

  .لمسشاشق الدياحية
مػارد التخاث القػمي وإحياء فغ العسارة  عمىل في الحفاظ : تتسث  عهامل حزارية -3

 الػششي.
الكامل بيغ جسيع أنذصة  التعاون : تحقيق عهامل متعلقة بالعسل الحكهمي -4

 السترمة بالدياحة. الحكػمة
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السشاشق  فمان في مختمحساية األمغ واآل ل فيتتسث   :عهامل المن والستقرار -5
 الدياحية لزسان سبلمة الدائحيغ األجانب والسػاششيغ.

تدتشج اإلدارة الدياحية عمى السػارد السادية الستاحة لمفخد : العهامل السادية -6
مت البشية األساسية شبيعية شك  مػارد األرض مغ بيئة  ضسغ مجتسعو، حيث أن  

سخافق الحيػية الإذ يتع استثسار جسال الصبيعة في انتذار  لبلستثسار الدياحي،
ية تدتيجف شبكة خجم إلىعع ونػادي ليمية، مصا إلى ئيةإيػاالدياحية مغ مؤسدات 

 ىحه السخافق.  إلىتقجيع الخاحة وكافة احتياجات الدائح الػافج 
تو في اوغاي ل ىجف أي نذاط سياحيالتي تذك   ىي  العهامل البذرية: -7

، ولعل الثخوات البيئية الستػفخة مغ خرائز جغخافية ضسغ السجتسع واحجآن ٍ 
ميا الفخد تجاه صشاعتو في الخؤية التي يذك    بخزل األساس األالسحمي، تذك   

تذيج و ل وتؤى ،الدياحية، عبخ استغبلل ما يتيح مغ مػارد تجعع الحخكة الدياحية
 .مخافقيا الحيػية السختمفة

ع األساسي لعسل حيث تعج التذخيعات والقػانيغ ىي السشط    عهامل تذريعية: -8
مجسػعة قػاعج أساسية ممدمة  يابأن  التذخيعات والقػانيغ ويسكغ تعخيف  ،أي قصاع

ل ليا إصجار مخػ   عسل ما، وترجر عغ شخيق جية مخترةتػضع لتشطيع  ،التشفيح
  ما. نذاشاويكػن الغخض مشيا تشطيع العسل في  ،لقػانيغالتذخيعات وا

 عهامل أخرى وتذسل: -9
 تػعية السدئػليغ عغ الدياحة بأىسيتيا والصخق العمسية لتشسيتيا.و دعع  -أ

 ورفع مدتػي خجماتيا. ،إصجار التذخيعات البلزمة لتشطيع الدياحة -ب
 الػعي الذعبي لمدياحة. ى رفع مدتػ  -ت

لتػسيع دائخة اىتساماتو بالتشسية الدياحية  ؛الحػافد ىبذت  اص تذجيع القصاع الخ - ث
  السدتجامة.
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 Internal في ليبيا ثر في اإلدارة الدياحيةؤ العهامل الداخلية التي ت -ثانياا 

factors affected by tourism management                                      : 

في اإلدارة الدياحية  لعجيج مغ العػامل التي تؤثخا في ليبيا يػاجو قصاع الدياحة    
ال في التشسية ميا الفع  تقج   أووالتي تقف في شخيق تصػرىا  ،إيجاباً  أو سػاء سمباً 

ويسكغ تمخيز أىع العػامل  ،السدتقبمي أوسػاء في الػقت الحاضخ  ،االقترادية لمبمج
 .( Google.  2009)   بذكل سمبي في التالي: تؤثخالجاخمية التي 

                   كافة السدتػيات. عمىو  ،السبلئع ى ػفخ السشذآت الدياحية ذات السدتػ عجم ت -1
  .ضعف البشية التحتية الجاعسة كالصخق واالتراالت والخجمات التكسيمية األخخى  -2
لكػادر  ةلعجم تػفخ بخامج تجريبية تأىيمي نػعية السخشجيغ الدياحييغ غيخ مبلئسة -3

 ييئات الدياحية الحكػمية.العامميغ في ال
 ية نحػ ىحا القصاع.انخفاض حجع االستثسارات الجاخمية السػج   -4
 ضعف التخويج لمدياحة واالستثسار الدياحي. -5
وعمى السعالع  ،السػاقع والسحسيات الدياحية واألثخية عمىع البشاء العذػائي تػس    -6

                                                      الدياحية بذكل عام.                                     
ل العذػائي مغ ه زخارف السداجج األثخية والعتيقة نتيجة اإلىسال والتجخ  تذػ   -7

                                                    جانب السػاششيغ لتخميسيا.                                   
لتصػيخ قصاع الدياحة واعتباره مغ القصاعات  ؛ششية واضحةستخاتيجية و اغياب  -8
 يسة التي يجب تشسيتيا وتصػيخىا. سال
وتديع في  ،أعسال االختصاف التي تزخ بدسعة البمجو انعجام االستقخار األمشي   -9

 تجىػر قصاع الدياحة.
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تعكس  أنوالتي يسكن  في ليبيا السؤثرة في اإلدارة الدياحية الخارجية العهامل -ثالثاا 
 The most important factors affecting theداخليةالعلى البيئة 

management of foreign tourism:  
 .العػامل الخارجية السؤثخة في اإلدارة الدياحي أبخزلعل   

مخ  باإلندان عبخ  :دياح الجانبلالتطهر الحزاري والثقافي والجتساعي ل -1
الحياة  إلىة و الة مغ حخكة الخعي والبجعية الستحػ   العرػر العجيج مغ األنطسة االجتسا

مت الثػرة الرشاعية السحصة مغ ثع العيج الرشاعي ضسغ مجتسعو، وشك  و  ،الدراعية
مغ نياية القخن الثامغ عذخ ومع  حياة الذعػب وحزارتيا، انصبلقاً األساسية في 

خ حياة اإلندان بجاية القخن التاسع عذخ، وحيث وججنا لآللة دورىا البارز في تغي
واكبيا  تيىحه التغيخات ال بعجشخيقة عيذو يسة في موسمػكياتو، وإحجاث نقمة نػعية 

 .بيئتو الثقافية السشتسي إلييامع التصػر التقشي الرشاعي ضسغ حزارتو و 
 ة،رة لدياحق بالبمجان السرج   تي تتعم  السؤثخة في الدياحية ال العهامل البذرية -2

ميا الفخد تجاه صشاعتو في الخؤية التي يذك    بخزل األساس األذك   يا تأن   إلىإضافة 
تذيج و الدياحية، عبخ استغبلل ما يتيح مغ مػارد تجعع الحخكة الدياحية وتؤىل 

 .( 33ص– 1996-)بديعة  مخافقيا الحيػية السختمفة
 العػامل السادية الستفاعمة في أبخزلعل  :ةلدياحالعهامل السادية السؤثرة في ا -3

 تشذيط القصاع الدياحي ىي:
البشػك،  فق اإليػائية،اوسائل الشقل واالترال، السخ  ،السػاصبلت الصبيعة الجغخافية،

ر مع حيث تتفاعل كل ىحه العػامل في تشذيط القصاع الدياحي الحي أخحت تتصػ  
 ،لو م الخاحةوتقج   ،ل اإلندانل تشق  تصػر التكشػلػجية التخفييي مغ تقشيات تدي   

 .وأقل تكمفةوأحجثيا الستجسام بأفزل وسائل وا
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 :سياسة الدولة الدياحية وتهجهاتها الخارجية وأسس تخطيط البرامج التشسهية -4
 في عبلقات الجولة الخارجية مع الجول األخخى. لتتسث  

 اترال مجتسع استيبلكي إلىتؤدي خاصة الخارجية مشيا بو  :الحراة الدياحية -5
ت نذأة عادا إلى تحت استيبلكي )الجول الشامية( أو، يمع مجتسع نرف استيبلك

 ػى بسدت دات غيخ مختبصةبحيث تكػن ىحه العا ،فةاستيبلكية في الجول الستخم   
إحجاث  إلىاألسعار يؤدي  ارتفاع لمدياح األجانب، كسا أن   ج السدتقبلفي البم السعيذة
 .غ الجولوغخييع م تػنذ، السغخب، الجدائـخفي  ما حجث ع مثلالتزخ  

القصاع  والحطػظ بيغ مػضفي :بين القطاعات في الجهر عدم التهازن  -6
 إلىفيحا القصاع يؤدي  وكحلظ االمتيازات ،، والقصاعات االقترادية األخــخى الدياحي

خ فيو الحي يتػف   ،القصاع الدياحي إلى مغ القصاعات األخخى  الفشيةىخوب اإلشارات 
 كسا أن   ،مل في القصاعات االقترادية األخخى مغ العا العامل عمى حطػظ أكثخ

 ،الخيفي الشدوح خمق إلىالكبخى يؤدي  في السجن تخكيد الخجمات والسخافق الدياحية
 .( 34ص–مردر سابق–)بديعة  كسا ىػ الحال في إسبانيا

 في ليبيا: إلدارة الدياحيةالرعهبات والسعهقات التي تهاجه ا السبحث الثالث:
Difficulties and obstacles facing the tourism administration 

in Libya 

 التي تػاجو اإلدارات الدياحية في ليبيا ما يمي:الرعػبات والسعػقات  أبخزمغ    
ا وىػ البتخول مس   ،مرجر دخل قػي وثابت عمىالجولة في دخميا القػمي  اعتساد -1

 مشذاط الدياحي بسعشىو لج  في التػ  الميبية الجولة عشجيفقج الخغبة والشية الحكيكية 
 حكيكية لبلىتسام بالقصاع الدياحي.غياب الخغبة والشية ال

 في والديادة يتػافق بسا الدياحي القصاع في لمعسل السؤىمة البذخية السػاردغياب  -2
 .الدياحية االستثسارات حخكة

م بذكل يتبلء الدياحية والخجمات السخافق في العاممة البذخية الكػادر تأىيلعجم  -3
  والشذاط الدياحي الحجيث.
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 وتحجيث الميبية مغ قبل الحكػمة لمدياحة السؤسدي البشاء استقخار تعديد عجم -4
)هاجر.  التخررية والسيارات بالكفاءات وتدويجىا الدياحية اإلدارة أجيدة

 .م(2013.2:00
 األشخ تحجيث ،الدياحية التذخيعات مشطػمة وتحجيث إصجار استكسالعجم  -5

 تعديدل السختمفة الدياحية لؤلنذصة والسشطسة لمدياحة والجاعسة ذجعةالس القانػنية
 .الدياحية اإلدارة قجرات وتصػيخ

عمى ميام الذخشة  السباشخ اإلشخاف وعجم ،ضعف آلية عسل األجيدة األمشية -6
وحساية السشذآت  ،تيا في الحفاظ عمى سبلمة وأمغ الدياحاءق كفالدياحية بسا يحق   

 مع الجيات ذات العبلقة.   الدياحية بالتشديق 
افة بيغ الحكػمة الة والسثسخة والذف  تحقيق الذخاكة الفع  غياب اآللية الػاضحة ل -7

سات السيشية االجتساعية غيخ وتذجيع إنذاء السشط   ،والقصاع الخاص الدياحي
 لتدييل عسل اإلدارة الدياحية في ليبيا. وميغ القصاع الخاص ،الحكػمية

 أنطسة تصػيخو الدياحية،  باإلدارة لمعامميغ والسيارات القجرات ءبشاقمة االىتسام ب -8
  .الدياحية السعمػمات وتكشػلػجيا

 لسػاكبة واعجة ججيجة سياحية مشاشق وتييئة ،الميبي الدياحي السشتج تصػيخعجم  -9
 لمسػارد السدتجامة التشسية تحقيقخبلل  مغ الدياحي لمشذاط السختمفة األنساط باتمتصم  

 ،الجائخ واالستخجام واليحر الدصػ مغ وحسايتيا الصبيعية البيئية الدياحية ياتواإلمكان
 الدياحية واألصػل لمسػارد األمثل السشاخية، االستغبلل والتغيخات التمػث وتيجيجات
 جاذبيتيا عمى والحفاظ وصيانتيا لمبمج، الميبي الثقافي والسػروث التاريخية الحزارية
 التشسية مغ واالستفادة السداىسة عمى السحمية السجتسع ةومداعج إشخاك ،واستجامتيا

                                               .الدياحية
 وزيادة وعجم تحفيدالميبي الرعػبات التي تػاجو االستثسار الدياحي  -10

 تػفيخ لخبل مغ الدياح أعجاد وزيادة يتػافق بسا الدياحي القصاع في االستثسارات
 تقجيع ،تشسيتيا السدتيجف الدياحية السشاشق في العامة والسخافق التحتية شيةالب خجمات
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 الدياحي الصمب تحفيد قيحق    بسا الدياحي السشتج عخض لتحديغ التدييبلت مغ مديج
 مدتػى  في إجسالية زيادة بتحقيق لمدياحة واالجتساعية االقترادية اآلثار لمبمج، تعطيع

 في  )السزافة الكيسة ( الرافية العائجات مغ السسكغ الحج لتأميغ الدياحي اإلنفاق
 لجحب والذامل اآلمغ الدياحي االستثساري  السشاخ، البيئة تػفيخ ،الػششي االقتراد

)عبد واألجشبية والعخبية السحمية الدياحية االستثسارات مغ مديج وعسل
  .م(1:50. 2012الشاصر.

 الحالية، دعع الدياحة باتمتصم   يػاكب بسا الدياحي والتجريب عيعمالت مشاىج سػء -11
 .الدياحية السيغ لسختمف سياحية ومعاىج مجارس إنذاء

 Data ر رئيدية هيو اثالثة محب اإلدارة الدياحية في عسلية تحليل البيانات تسر

analysis axes: 
 :Analysis of tourist markets  تحليل السهاق الدياحية من حيث -1

 الدياحي عمى مخافق اإلقامة(.التػقعات السدتقبمية )الصمب  - أ
 وخجمات البشية التحتية. ،تحجيج الحاجات مغ مخافق اإلقامة والخجمات العامة - ب

 -:Integrated analysis التحليل الستكامل -2
 ل ىحا التحميل العشاصخ التالية:يسث   

 األنذصة الدياحية. -ث خرائز البيئة الصبيعية.              - أ
 الدياسات والخصط الستػفخة.    -ج   .    تراديةالعػامل االجتساعية واالق  - ب
 الصاقة االستيعابية. -ح عشاصخ الجحب الدياحي.              - ت

االستشتاجات الخاصة بالفخص  إلىالػصػل  التحميل الستكامل مخحمةيتع في  حيث   
 وتحجيج العػائق التي يسكغ أن   ،السعصيات والسقػمات الدياحية الستػفخة أو ،الستاحة

 .(246-245، ص2004)غشيم، حػل دون تحقيق التشسية الدياحيةت
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 Preparing(  alternatives إعداد الدياسات الدياحية )البدائل  -3

tourism policies :- 
ل سات والقػاعج واألىجاف واالستخاتيجيات التي تذك   يعميا حدمة مغ التتعخف بأن      
عسمية التخصيط  عمىخدية مباشخة لمتأثيخ تػجو فيو القخارات العامة والف عاماً  إشاراً 

درجة عالية  عمىالدياسة الدياحية  جتع لحالظ ،ليجفوالتشسية الدياحية في مشصقة ا
تدمكو عسمية التخصيط والتشسية  د السدار الحي يجب أن  يا تحج   ألن   ؛مغ األىسية

 عمى والتصػيخ في أي مشصقة لمػصػل لؤلىجاف السشذػدة والسخغػبة، وكحلظ تعسل
والتشديق بيغ جسيع الجيات ذات العبلقة بعسمية التخصيط  لمتعاون تػفيخ مشاخ مبلئع 
ختيار ما ىػ مبلئع ومشاسب االبجائل ل اليجف مغ اختيار بيشسا يسث    والتشسية والتصػيخ.

لتشفيح الخصة، وكحلظ يتع تحجيج البخامج والسذاريع التي يجب تشفيحىا لتحقيق أىجاف 
 أفزل البجائل لتحقيق إليسشاسب مغ البخامج لمػصػل الغيخ وتعجيل  ،الخصة

 األىجاف السشذػدة.
 The work of tourism management ةالدياحـي اإلدارةعســل أبعــاد 

dimensions:                                                       
ورفع  ،الشقج األجشبي زيادة اإليخادات الدياحية مغيتسثل في  البعـد القترـادي: -1

                                                  ورفع مدتػى ميدان السجفػعات. ،الشاتج الػششي ندبة إسيام الدياحة في
، وتشسية مشاشق البمج تػليج فخص عسل ججيجة في مختمف أنحاء : البعـد التشسـهي  -2

                                                                         وتصػيخىا. الجحب الدياحي
الػششي اإلنداني الستسيد،  التاريخي: الحفاظ عمى التخاث واإلرث البعـد الثقافـي  -3

ب مجسػعة ا يتصم  مس   إحيائو في ذاكخة السػاشغ والدائح يبسا يكف أغشائووالعسل عمى 
 ميارات:

 .ةالسػثػقيميارات االترال، ، الكفاءة - أ
-72،ص 2017، مشير ،بهشاشية) ، الجقة والسرجاقية والسجاممة.بةاالستجا - ب

73)                                                   
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وسائل اإلعبلم في  إلىونقميا  بمج: إبخاز الرػرة الحزارية لمالبعـد اإلعالمـي -4
 الدياح والدوار. إلىالخارج و 

الدياحية واألبعاد االقترادية التي تعػد تصػيخ الرػرة اإليجابية وإبخاز السقػمات    
                                                                            بالشفع عمى الػشغ والسػاشغ. 

ب عمى التأثيخات الجولية واإلقميسية والسحمية التي تعيق التغم   البعـد الدياسـي: -5
   عمى البمج.حخكة الدياحة 

 The main axes of the work of السياحـيتاإلدارة  عسـلساسيـة لال السحاور

tourism management:-                                                                
 ،بات األنساط السختمفة لمشذاط الدياحي: مػاكبة متصم  تطهيـر السشتـج الدياحـي  -1

                                                                                         .وتحقيق الكيع السزافة
: تحقيق تػافق مع السػاصفات الجولية وتقجيع الخجمات البلزمة جـهدة والخدمـات -2

                                                              لمدياح في السػاقع الدياحية والسحيط الدياحي. 
زيادة االستثسارات في القصاع الدياحي بسا يتػافق والديادة في عجد  :ستثسـارال -3

 الدياح. 
بات األسػاق دراسة األسػاق الدياحية السدتيجفة ومتصم   التدهيـق والترويـج: -4

                                                          .رة لمدياحة والتخويج ليا بسا يكفل زيادة عجد الدياحالسرج   
زيادة عجد الكػادر البذخية السؤىمة لمعسل في القصاع  التدريـب والتأهيـل: -5

 .الدياحي

 -:Planning in tourism management ةالدياحيفي اإلدارة  التخطيط

و رسع صػرة تقجيخية مدتقبمية يعخف التخصيط الدياحي بأن   تعريف التخطيط الدياحي:
ويقتزي ذلظ حرخ السػارد  ،دةوفي فتخة زمشية محج   ،شةدولة معي  لمشذاط الدياحي في 

وتحقيق تشسية سياحية  ،الدياحية في الجولة مغ أجل تحجيج أىجاف الخصة الدياحية
سة مغ خبلل إعجاد وتشفيح بخنامج متشاسق يترف بذسػل فخوع الشذاط سخيعة ومشتط  

 .(65،ص 1987)الروبي ، ومشاشق الجولة الدياحية ،الدياحي
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 The importance of planning in في ليبيا ةالدياحيإلدارة ل التخطيطسية أه

management : 
حج وضائف أ وىػ ،التخصيط الدياحي مغ العشاصخ السيسة في اإلدارة الدياحية جيع  

سة، فيػ واستسخارية أي مشط  يسة لبقاء سمغ العػامل ال أيزاً التخصيط  جيعو  ،اإلدارة
وبالتأكيج فيحا ال يتأتى ما  ،شيا مغ تحقيق أىجافياذ يسك   إا، حيساسي لشجااألشرخ عال

السؤسدة واعية ومجركة ألىسية ودور التخصيط، ومؤىمة  أوالسشطسة  إدارةلع تكغ 
ولعل التخصيط الدميع ىػ ما يشقز الييئات  ،مبادئو وسياساتو لتحقيق نجاحيا لتصبيق

لبخامج الدياحية، فاألمخ في غاية األىسية ق باا فيسا يتعم  أم   ،ووزارة الدياحة في ليبيا
خجمة غيخ محدػسة  شا ال نتعامل مع سمعة ممسػسة، بل نتعامل معأن   إذوالحداسية، 

 أن   إذ ،لدياحية مغ أىع العشاصخ لشجاحيالحا كان تخصيط البخامج ا ،بالشدبة لمدائح
خصيط بخامجيا، السشطسة الدياحية عمى ت إدارةف عمى قجرة أي بخنامج سياحي يتػق  

التخصيط الدياحي يقػم بجراسة  حيث أن   ،األمجسػاء أكان قريخ األمج أم شػيل 
تفاعل  وإحجاثق مغ خبلل تحميل رغبات الدياح وحاجات الدػ و لمسدتقبل القخيب، 

في  الدياحي سة والصمب الدياحي السػجػد في الدػق السشط   إمكانياتيجابي بيغ إ
 .(07:08 . 2008.  السرري )كان غيخ كبيخ ن  وإ ،ليبيا

 : Types of planningأنهاع التخطيط 
 : National Level التخطيط الدياحي على السدتهى الهطشي -1

ي التخصيط الدياحي في ىحا السدتػى جسيع الجػانب التي يغصييا في السدتػى يغص      
بجسيع  الميبية الجولة أووعمى مدتػى القصخ  ،اإلقميسي، ولكغ بذكل أقل تخررًا وتفريبلً 

 أقاليسيا ومشاشقيا.
 :International Level التخطيط الدياحي على السدتهى الدولي ـ -2
تقترخ عسميات التخصيط الدياحي في ىحا السدتػى عمى خجمات الشقل وشخق السػاصبلت  

ربي، ويذسل ىحا و بيغ مجسػعة مغ الجول، كسا ىػ الحال في مجسػعة دول االتحاد األ
ة صػيخ وتشسية بعس عشاصخ الجحب الدياحي التي تتػزع جغخافيًا في عج  التخصيط كحلظ ت
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جانب ذلظ ىشاك  إلى ،روبيةو ، كسا ىػ الحال في جبال األلب في القارة األمتجاورةدول 
  احي.في مجاالت التخويج والتدػيق الدي ة دولياحي بيغ عج  التخصيط الد

سة الدياحة العالسية مشط   لدياحية الجولية مثل:والييئات ا ساتالسشط   والججيخ بالحكخ أن      
وأحيانًا تقجيع الجعع السادي والسعشػي الكامل  ،غالبًا ما تذارك في مثل ىحا الشػع مغ التخصيط

 ." (3"العدد . 2006. هرمز) في ىحا السجال
 :ح نذاطات وقطاعات صشاعة الدياحةط يهض   مخط  

Activities Retail Stores Food And 

Beverage 

Operations 

Transportation 

Services 

Loading 

Operation 

Recreation Gift Shops Restaurants Ships Hotels 

Business Souvenir  

Shops 

Loading  Air Planes Motels 

Motor Hotels 

Entertainment Arts / Crafts Properties Autos Resorts 

Meetings  Shops Retail Stores Buses Camps 

Sporting  

Events  

Markets  Snack Bars 

Catering  

Bikes Pensions 

Ethnic 

Festivals 

Miscellaneous  Cruise Ships Limouines  Motor 

Homes  

Art Festivals Stores Bars / 

Taverns 

  

Cultural Events     

Seasonal 

Festivals  

 
Traveral And Tourism Industry 

 (22. ص 1228 .الروابــــــــــذة)

 :الخالصة
العػامل السؤثخة و  ،في ليبيااإلدارة الدياحية لقج سمصشا الزػء في ىحا البحث عمى     

لمسذاكل إيجاد بعس الحمػل  وحاولشا ،ايقات التي تػاجيوالرعػبات والسعػ    ،عمييا
 مغ خبلل شخح بعس التػصيات.  في ليبياوالرعػبات التي تػاجييا اإلدارة الدياحية 

الدياحة الػششية  ألىسية قصاع الدياحة في االقتراد الػششي نخى أن   خاً طنو     
لت لو العجيج مغ أو والحي  ،يعسوالسداىسة السشتطخة مغ ىحا القصاع االستخاتيجي وال

وال  ،و يحتػي عمى مخدود اقترادي  سخيعألن   ؛الجول والقصاع الخاص أىسية كبيخة
مقارنة مع القصاعات األخخى، وإمكانية امتراص ىحا القصاع لميج  كثيخاً  الجولة فكم   ي
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 ن  أ إلىوبجوره يديع في تقميز البصالة إضافة مغ بصالة  الفشية أو ،العاممة العادية
وقج أصبح ىشاك  ،ت األخخى تحخيظ وتشذيط العجيج مغ القصاعا بإمكانوىجا القصاع 

 فيجب أن   ،دياحيشػات األخيخة مغ أجل تخقية القصاع البجأ يطيخ خبلل الد اىتسام
العامة، بالفعل فتصػر  كبخ لمدياحة في إشار الدياسة التشسػيةأج بسشح مكانة يتجد  

والديادة  ،الدياحة العالسية يبخز السداىسة الستدايجة ليحا القصاع في الشسػ االقترادي
 الذعػب.وبالتالي تعع الفائجة عمى  ،في ميدان السجفػعات

ل في نطامو التحػ   إلىدفعو  الدياحة مغ أرباح شائمة لئلندانقتو ما حق  و     
الدياحة والخجمات، وعسل عمى صشاعة سياحية  إلىاإلنتاجي مغ الرشاعة والدراعة 

 إلىوليحا الدبب ضيخت الحاجة  ،الدخيع السخافق ليامع السخدود والخبح  تتػاءمالتي 
العػامل لتي تؤثخ ودراسة  تيادراس إلىفي ىحا البحث  شاقتصخ   والتي ،اإلدارة الدياحية

 إلىإضافة  ،غيخ مباشخة أومغ الخارج بصخيقو مباشخة  أوسػاء مغ الجاخل  ،فييا
 و دراسة قات وغيخىا.بعس الجػانب التي تخز اإلدارة الدياحية مغ صعػبات ومعػ   

األىجاف السشذػدة مغ  إلىػصػل تعج الخصػة االيجابية والسشاسبة لم اإلدارة الدياحية
 .قبل اليخم األعمى ألي دولة

 :الستشتاجات
لييا إئج التي تػصل اىع الشتشخحو في البحث يسكغ تمخيز أ بشاء عمى ما تع    

 :                 البحث في اآلتي
 ،السؤتسخات والحمقات والشجوات والسعارض والسيخجانات الدياحية والسحميةة قم   -1
مغ  )ليبيا( سات الجولية بيجف التعخيف بالبمجلسذاركة في أنذصة السشط  اغياب و 

 .وإمكاناتو ةالدياحي الشاحية
عجاد أ  البلزمة مغ قبل وزارة الدياحية الستقصابوضع الدياسات والخصط عجم  -2
 وزيادة اإلنفاق الدياحي. ،دايجة مغ الدياح مغ جسيع الجولمت
الدياحي  عغ القصاع غالسدؤوليمغ قبل  تذجيع الدياحة السحميةعجم االىتسام ب -3

وتعخيف  ،بسا يديع في تحقيق االنجماج الػششيوإدارات الذخكات الدياحية  ،في ليبيا
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ورفع الػعي الدياحي لجى السػاششيغ  ،أبشاء الػشغ عمى سائخ السشاشق الدياحية
 ،الػشغو  غ ثقافتيع وسمػكياتيع اإليجابية تجاه الدياحةوبسا يحد    ،بأىسية الدياحة

 ،افة بيغ الحكػمة والقصاع الخاص الدياحيالة والسثسخة والذف  تحقيق الذخاكة الفع  
سات السيشية االجتساعية غيخ الحكػمية لسشذآت وميغ القصاع وتذجيع إنذاء السشط  

  .الخاص
وتشطيع وسائل التخويج والجعاية  ،عبلم الدياحيالتػعية واإلو تخصيط ال ضعف -4

تػفيخ السعمػمات واإلحرائيات والسػاد الدياحية لمسيتسيغ وعجم  ،واإلرشاد الدياحي
 واستثساراتيا.                     الميبية بالدياحة

التشطيع واإلشخاف عمى أنذصة وخجمات وكاالت وشخكات الدياحة والدفخ  غياب -5
والدياحة الجاخمية والدياحة السغادرة  ،في مجاالت الدياحة الخارجية الػافجة

  كدة(.)السعا
 مرشاعات والحخف والسذغػالت والسشتجات السحميةلتذجيع غياب الجعع وال -6

                                                                                      السختبصة بالدياحة والتدػق الدياحي. الميبية
وإصجار  ،لسختمفةا الميبية الترشيف الدياحي لمسشذآت الدياحيةغياب الجقة في  -7

 ،واإلشخاف والخقابة عمى جػدة خجماتيا الدياحية ،األنذصة الدياحية مداولةتخاخيز 
تشطيع وغياب ال ،دة وفقًا لمتذخيعات الشافحةالسحج  ومجى التداميا بالسػاصفات والذخوط 

 سة لحلظ.       اإلرشاد الدياحي عمى ضػء القػانيغ والتذخيعات السشط    مداولةسيشة ل
 :لتهصياتا

 تية:عمى الشتائج التي خمز ليا البحث يسكغ تقجيع التػصيات اآل بشاءً 
ػليغ عغ الشذاط ئالسدمغ قبل  اتخحتالتي إذا ما  واإلجخاءاتنػصي ببعس الخصػات 

 ،بسدتػى أداء اإلدارة الدياحية وخجماتيا واالرتقاءالتصػيخ  مغ شأنيا ،الدياحي
   اآلتي:ومغ أبخز ىحه الشقاط يتسثل في  ،بذكل عام صاع الدياحيبالق االرتقاءوبالتالي 

سػاء  ،في ليبيا العاممة في القصاع الدياحية البذخي الكػادر مدتػى  تحديغ  -1
 عمى واالعتساد الخجمات، قاعجة تصػيخ في دورىا ألداء وتأىيميا ،إدارية أم عسمية فشية



 

 م1212يونيو  التاسعالعذد                          128                                   مجلت رواق الحكمت

 زياد مفتاح على الخروبيد.                                   اإلدارة السياحيت في ليبيا بين الواقع والمأمول

 ،والسادية الصبيعية ماتالسقػ    غم باالستفادة ،بمجلا تسمكيا التي السسيدة الدياحية السػارد
 التمعج   رفع يحقق بسا ،البذخية التي تسمكيا الجولة الميبية بكثخة الثقافية ةالحزاري
 االستثسارات وحجع الدياح لعجد متػازن  نسػ تحقيقل الدشػية الدياحية العائجات
                                              اىا.مدتػ  وتحديغ الدياحية السشذآت تشسية عمى يداعج بسا الدياحية

 الدياحية اإلدارة أجيدة وتحجيث ،في ليبيا لمدياحة السؤسدي البشاء استقخار تعديد -2
 مشطػمة وتحجيث إصجار واستكسال ،التخررية والسيارات بالكفاءات وتدويجىا

  .الدياحية التذخيعات
 باتمتصم   لسػاكبة واعجة ججيجة سياحية مشاشق وتييئة الدياحي السشتج تصػيخ -3

 .الدياحي لمشذاط السختمفة األنساط
  الدياح أعجاد وزيادة يتػافق بسا الدياحي القصاع في االستثسارات وزيادة تحفيد  -4

 .في السدتقبل
 وتقجيع ،الجولية السػاصفات مع يتػافق بسا الدياحية الخجمات بجػدة االرتقاء -5

 . الدياحي والسحيط الدياحية السػاقع في لمدياح البلزمة الخجمات
 والديادة يتػافق بسا الدياحي القصاع في لمعسل السؤىمة البذخية السػارد عجد زيادة  -6

 .الدياحية االستثسارات حخكة في
 ،السدتيجفة الدياحية األسػاق ودراسة ،الدياحي والتخويج التدػيق تصػيخ -7

 .الدياح عجد دةزيا يكفل بسا ليا والتخويج لمدياحة رةالسرج    األسػاق باتومتصم  
رسع الدياسات واالستخاتيجيات والتجابيخ السختبصة بتحخيخ تجارة الخجمات   -8

الدياحية في إشار الدػق الدياحية العالسية عمى ضػء الدياسات والقػانيغ والسرالح 
 الػششية.                        

سات جيقة والسشط  مع الجول الذكيقة والر ،إبخام االتفاقات والبخامج التشفيحية ليا  -9
 رة وفقًا ألحكام القػانيغ الشافحة.والييئات الجولية واإلقميسية الستخر   
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ومع السؤسدات  ،مع الجول الذكيقة والرجيقة التعاون تعديد وتصػيخ عبلقات   -10
واالستفادة مغ جيػدىا وبخامجيا  ،سات الدياحية الػششية واإلقميسية واألجشبيةوالسشط  

 تشسية الدياحة.لخجمة أىجاف تصػيخ و 
 ،و الخارجياإلدارة ذات التػج  ة ميام أخخى تقتزييا شبيعة عسل الكيام بأي   -11

 .القػانيغ والتذخيعات عمييا وتشز
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 :السرادر والسراجع
ط العام لتشسية الدياحة في ليبيا ( السخص  2003-1999) البخاري سالع حػدة (1

 .3-2ص ،ليبيا ،)البخنامج الخساسي( مذخوع لتشسية الدياحة
الدياسات الدياحية في السجتسع الجدائخي وانعكاساتيا  (1996) بػعقميغأبجيعة   (2

 .68ص ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،عمى العخض والصمب
(، دور القصاع الدياحي في تسػيل االقتراد 2012 - 2011حسيجة بػعسػشة )   (3
خ: جامعة فخحات ، الجدائ(دراسة حالة الجدائخ )لػششي لتحقيق التشسية السدتجامة ا

 .30 -22ص ،سصيف ،عباس
جامعة  ،الدياحة والفشادقكمية  ،نطخية الدياحة ،(1996) صبخي عبج الدسيع   (4

 .71ص ،جمػان
ات االتحاد مشذػر  ،ياحة ماضييا حاضخىا ومدتقبمياالد ،(1974) عادل شاىخ  (5

 .35ص ،مرخ ،العخبي لمدياحة
جامعة السمظ راديات الدياحة، مة في اقت(، مقج   2012عبمة عبج الحسيج بخاري ) (6

 .10، 9، 4 ص. عبج العديد
، مذاكل التخصيط الدياحي واالقتراد في ليبيا، ممتقى  (2012) عبج الشاصخ (7

-http://www.almofad.com/t9710الصبلب الميبييغ في الخارج)
topic#74172 م1:50.يػنيػ  19-(. الثبلثاء 

  .246-45والتشسية، األردن، ص التخصيط الدياحي  ،( 2004) عثسان دمحم غيع  (8
 ،اإلدارة الدياحية العػامل البذخية والسادية السؤثخة في ،(2008) فجى السرخي    (9

العجد:  ،الحػار الستسجنجخيجة الحػار االلكتخونية  دارة واالقتراد(إل)االحػار الستسجن
2391 -  /9  /1 - 07:08 . 

ثخىا عمى تعديد أجمة الدياحية و خلجػدة ا ،( 2017)نػري مشيخ ،بػشاشيةنادية   (10
و  االقترادية. قدع العمػم واإلندانية االجتساعيةلمجراسات  األكاديسية ،والء الدائح

 .73-72ص .جػان - 18القانػنية العجد 

http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2391
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2391
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 فة الجامعية،سدة الثقا، التخصيط الدياحي، مؤ (1987) الخوبينبيل   (11
  .65ص، اإلسكشجرية

 ،الجامعـــة األردنيـــة ،ة في عمــــــع الديـاحــــــــةممقـــــج    ،(2018) ـجةنـــــجى الخوابـــــــــ  (12
 .11ص ،األردن ،)كمية اآلثار والدياحة(

 ،دار ميدخة لشذخ والتػزيع ،مبادئ الدياحة ،(2001سخاب إلياس) ،نعيع الصاىخ (13
 .26ص ،1ط ،عسان

ذخيغ جامعة ت ،تخصيط الدياحي والتشسية الدياحيةال ،(2006) نػر الجيغ ىخمد (14
 ،(3العجد) (28السجمج) العمػم االقترادية والقانػنية سمدمة ،والبحػث العمسية لمجراسات

 .45ص
 مشتجى.. (2019 -2013)ىاجخ (15

.https://www.almrsal.com/post/40819. (Wordpress)  

 ،دراسات وبحػث في انتخوبػلػجيا الدياحة ،ياحة والبيئةالد ،(2007)يدخي دعبذ  (16
 .51ص ،1ط ،السرخي لئلبجاع والتشسية اإلسكشجرية يالسمتق

قة مغ مجمة الدياحة اليسشية. مدتقبل الدياحة . أعجاد متفخ   Googleمػقع الكتخوني  (17
  .2018في اليسغ. 

(https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8
%A9_%D8%A7%D9%84) 

Cambridge Dictionary .(2017)، Retrieved . "tourism"، p9-10.  . 
18( 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9_9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9_9

