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ملخص البحث:
جاءت هذا الدراسة يف بداخقها لقعطي ملخصاً عن السياحة الشاطئية ،وما تقمقع به
املنطدة من مدومات طبيعية وبشرخة ،وقد ركزت على خصائص احلركة السياحية وأهم
مؤشراهتا وحتليلها ،وقد اعقمدت يف ذلك على الدراسة امليدانية ،إضافة إىل البياانت
واملعلومات اليت مت تزوخدان هبا من قبل جمموعة املصائف والدرى السياحية ،وقد سعى
الباحث إىل عمل اسقبانة وزعت على جمموعة املصائف واملنقجعات ،ألجل معرفة خصائص
السياح االققصادخة واالجقماعية والدميوغرافية ،إىل جانب القعرف عن إنطباعاهتم وأرائهم
حول مسقوى اخلدمات ،ومعرفة أهم املشاكل والصعوابت اليت واجهوها أثناء زايرهتم،
وماهي مدرتحاهتم وتوصياهتم اليت خروهنا تساهم يف زايدة فاعلية النشاط السياحي .أخرياً من
نقائج الدراسة أن املنطدة تزخر ابلعدخد من املدومات السياحية اليت متكنها من الرايدة يف
السياحة الشاطئية ،أما عن القوصيات فدد كان من أبرزها نشر الوعي السياحي بني أفراد
اجملقمع لقدبل السياحة كنشاط اققصادي فاعل يف زايدة الدخل وحتسني مسقوى املعيشة،
ورفع معدالت االسقثمار ،وتشجيع الباحثني للديام إبجراء املزخد من األحباث حول تطوخر
الدطاع السياحي.

الكلمات املفتاحية السياحة الشاطئية  -االسقثمار السياحي  -املدومات السياحية.
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Characteristics of the Beach Tourism Movement in the
Municipality of Misurata.
Mosbah Mohamed Ashoor
Libyan Academy
Abestract
This study presents a summary of beach tourism and what it is, and
what the study area enjoys in terms of location, sandy beaches,
temperate climate, availability of transportation routes and other basic
services such as resorts and tourist villages that spread on the
municipality’s coast. The study focuses on the characteristics of the
tourist movement and its most important indicators and analysis. In
this regard, it relied on the field study carried out by the researcher, in
addition to the data and information that was provided by the group of
resorts and tourist villages, and on its light the number of visitors,
their nationalities, and their place of arrival were identified roughly.In
the same perspective, the researcher sought to make a questionnaire
consisting of twenty questions that were distributed to a group of
resorts and tourist villages, in order to know the economic, social and
demographic characteristics of the tourists, in addition to the duration
of the tourist's stay and the rate of their daily spending, the problems
and difficulties they faced during their visit, and the most important
proposals and recommendations that may contribute to increasing the
effectiveness of tourism activity and improving the quality of services.
Finally, the study reached a set of results, among which, is that the
study area is rich in many tourist potentials that enable it to lead in
coastal tourism if well exploited and invested. As for the
recommendations, they were summarized in specific points, the most
prominent of which was spreading tourism awareness of "tourism
culture" among members of society and businessmen to accept
tourism as an effective economic activity in increasing income,
improving the standard of living, raising investment rates in the
tourism sector, and encouraging researchers and scholars to do more
research studies on developing the tourism sector.
Key words: Beach tourism - Tourism investment - Components of Tourism.
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 .1املقدمة:
إن الرؤخة اإلسرتاتيجية لقنمية السياحة يف بلدخة مصراتة مل تقبلور بعد نظرايً وعملياً
بشكل كامل ،وهلذا فإن الدراسة هذه تبحث يف موضوع حمدد هو خصائص احلركة
السياحية ابملناطق الشاطئية ،وهذا خقطلب ابلضرورة الوقوف عند املالمح الراهنة للسياحة،
وقراءة الواقع احلايل إبجيابياته ومشاكله ومعوقاته الرئيسية واملباشرة ،وابلقايل طرح جمموعة
النقائج والقوصيات والقوجهات املسقدبلية ألهم جوانب سبل تطوخر النشاط السياحي بعموم
البلدخة ،ألن تطوخر العمل السياحي أييت بفوائد اققصادخة واجقماعية وثدافية ،كونه خسهم
يف زايدة موارد اجملقمع ويف زايدة الدخل الدومي وخلق فرص عمل مقزاخدة ،وخعمل على رفع
الوعي أبمهية احلفاظ على املوارد السياحية وتنميقها (الشمري،2018،ص.)48.
حددت بلدخة مصراتة خالل السنوات األخرية طفرة سياحية وخطت خطوات واسعة
يف هذا اجملال ،خاصة يف جمال السياحة الشاطئية ،اليت تقوفر هلا األرضية الواسعة من
الشواطئ واملصائف والدرى السياحية ،وتسعى البلدخة إىل أتكيد جناحها الذي حتدق ،وهو
طموح ال خنطلق من فراغ ،إذ تؤهلها له مدومات وإمكاانت عدخدة منها الشواطئ الساحلية
واملنقجعات والدرى السياحية واألسواق القجارخة ومراكز الرتفيه ،مما جيعل املنطدة مؤهلة
أتهيالً قوايً لدور كبري يف خدمة القنمية الشاملة ابلبلدخة ،من حيث ض املزخد من
االسقثمارات واخلدمات ،وتوفري فرص العمل(عاشور،2016،ص.)167.
ولعله من اإلنصاف أن نشري إىل الدور الرائد والفعال الذي خؤدخه الدطاع اخلاص
ابملنطدة ،ومسامهقه يف حتفيز العمل السياحي واالسقثمار فيه وتشجيعه.
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 -1.1مشكلة البحث:
عقمد عليه يف معرفة عدد السياح
تنبع مشكلة البحث من غياب منوذج قياسي خُ ُ
الدادمني أو القنبؤ أبعدادهم يف السنوات الدادمة ،ممّا خساعد على القخطيط للمسقدبل يف
جمال العمل السياحي ،ومن هنا كانت انطالققنا يف هذا البحث حماولة إلجياد وسيلة ملعرفة
عدد السواح وخصائصهم ،إضافة إىل القعرف على اخلدمات وأهم الصعوابت اليت حتول
دون منو الدطاع السياحي من خالل آراء وإنطباعات السياح ،وااثرهم امللموسه حول
تدييمهم للقسهيالت واخلدمات املددمة ،وأهم الصعوابت اليت واجهقهم.

 -2.1الفرضيات:
 تقباخن احلركة السياحية يف منطدة الدراسة يف خصائصها ،من حيث عدد السياح،وأماكن الددوم ،والنوع ،وكذلك الرتكيبة اإلققصادخة.
 تقفاوت معدالت اإلنفاق ومدة اإلقامة وفداً للظروف اإلققصادخة ومكان قدوم الزائر. إنطباعات السياح وآرائهم وتدييمهم للخدمات واملرافق السياحية قد تعطي تصوراً حولجاهزخة هذه املرافق وما تؤدخة من خدمات.

 -3.1أهداف البحث:
يف ظل العرض املوجز السابق ملشكلة الدراسة ،ميكن لنا وضع بعض األهداف ومن
أبرزها
 القعرف على خصائص احلركة السياحية يف منطدة الدراسة ودراسة أتثرياهتا املخقلفة. القعرف على مشاكل السياح يف منطدة الدراسة واقرتاح احللول املناسبة هلا. وضع توصيات عامة تفيد املسؤولني وذوي االخقصاص لقطوخر هذه املرافق واخلدماتوحتسينها لقسهم يف زايدة عدد السياح.
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 -4.1أمهية البحث:
تعد دراسة احلركة السياحية من الدراسات اجلغرافية األكثر دخناميكية وتغرياً ،وذلك
إلرتباطها ابلظروف االققصادخة والسياسية ،وأتيت هذه الدراسة إللداء الضوء على تركيبة
العمل السياحي وخصائصه يف منطدة الدراسة وكيفية االسقفادة منه يف تطوخر احلركة
السياحية املسقدبلية يف منطدة الدراسة ،نظرا للحاجة املاسة للقنمية السياحية لقكون ردخفاً
للقنمية االققصادخة واالجقماعية يف املنطدة ،كذلك أتيت هذه الدراسة نظرا لدلة الدراسات
اليت تقناول مثل هذا املوضوع.

 -5.1حدود منطقة الدراسة:
ُحددت منطدة الدراسة جغرافياً ابلقوزخع اجلغرايف للدرى واملنقجعات واملصائف الشاطئية

اليت أحقواها ساحل بلدخة مصراتة خرخطة رقم ( ،)1وقد مشلت العدخد من املصائف والدرى
وميكن حتدخد مسمياهتا وهي على النحو القايل منقزه شاطئ األمان العائلي (الدرخة
السياحية) ،مصيف اجلزخرة العائلي ،مصيف النورس ،مصيف الشروق العائلي ،مصيف
الشباب ،مصيف املؤسسات االجقماعية ،مصيف اجلوهرة ،مصيف الشركة الليبية للحدخد
والصلب.
أما فلكياً تدع منطدة الدراسة ما بني دائريت عرضَ 32ْ . 28َ - 31ْ . 55مشاالً،
وخطي طول َ 15ْ. 2َ3 - 14ْ. 36شرقاً ،وهي متثل الظهري االققصادي واإلداري
ومصدر خدمات املنطدة وتسهيالهتا.
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خريطة رقم ( )1موقع منطقة الدراسة

املصدر من عمل الباحث ،ابسقخدام برانمج  arc gis 10.3اسقناداً على
 القدسيم اإلداري ملنطدة مصراتة ،سنة .2002 -وزارة احلكم احمللي ،اجمللس البلدي مصراتة ،القدسيم اإلداري لبلدخة مصراتة.2015 ،

 -6.1منهجية البحث:

اسقخدم الباحث لقحديق أهداف الدراسة املنهج الوصفي واملنهج القحليلي ،اسقناداً على
األساليب الكمية واإلحصائية والقمثيل الكارتوغرايف ،ألجل إبراز خصائص حركة السياحة
الشاطئية ابملنطدة ،ابإلضافة إىل إجراء مسح ميداين للقعرف على القوزخع اجلغرايف ملواقع
الدرى السياحية واملصائف ،وذلك ابسقخدام نظام  GPSلرصد إحداثياهتا بدقة.
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 -7.1الدراسات السابقة:
افقدرت املنطدة إىل مثل هذه الدراسات والبحوث وما وجد منها اققصر على تناول
اخلدمات واملرافق السياحية ،ومل تقعرض إىل خصائص احلركة السياحية وحتليلها كمياً ونوعياً،
والوسائل الكفيلة بقنميقها وتطوخرها ،ومن الدراسات السابدة اليت تناولت السياحة بشكل
عام يف املنطدة وبعض املناطق األخرى نذكر منها
 دراسة سعيد( )2012تناولت هذه الدراسة املدومات اجلغرافية وأثرها على النشاطالسياحي مبنطدة مصراتة ،وقد كانت مركزة على اجلانب الوصفي ملدومات اجلذب السياحي
وإمكانية االسقفادة منها يف العمل السياحي ابملنطدة ،وقد سعى الباحث إىل إبراز أمهية
مصراتة كمنطدة سياحية على مسقوى البالد ،وقد َخلُص إىل نقيجة مفادها أن املنطدة
متقلك مدومات سياحية طبيعية وبشرخة ،غري أهنا مل تسقغل ابلشكل املطلوب.
 دراسة احلرخري( ،)2010جاءت هذه الدراسة لقوضيح أهم املعوقات اليت حتول دونتنمية السياحة الشاطئية مبنطدة اجلبل األخضر ،ومن أهدافها إبراز املدومات وعوامل اجلذب
السياحي ابملنطدة ،وحتدخد األفاق املسقدبلية للسياحة الشاطئية هبا ،وأساليب النهوض هبذا
النمط من السياحة ،مع مراعاة اآلاثر السلبية وتعزخز جوانبها اإلجيابية ،والقعرف على
إمكانيات السياحة الشاطئية يف منطدة الدراسة ودورها كعامل جذب سياحي ،إىل جانب
دراسة أهم الصعوابت واملعوقات اليت تواجه هذه النوعية من السياحة وإمكانية وضع احللول
واملدرتحات لقنميقها.

 .2السياحة الشاطئية أو الرتفيهية:
وتعين االسقمقاع والرتوخح عن النفس وكسر ملل احلياة اليومية ،أي حماولة السقعادة
النشاط واالسقجمام من عناء العمل عن طرخق القوجه إىل األماكن الرتفيهية ،كالدرى
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السياحية واملنقجعات واملصائف لغرض االسقمقاع بشاطئ البحر ،والقمقع ابخلدمات

املصاحبة هلا(الشرقاوي،2006،ص.)75.
كما تُعرف السياحة الرتفيهية أو الشاطئية أبهنا تغيري مكان اإلقامة لفرتة خوم واحد على
األقل ألجل االسقمقاع والرتوخح عن النفس ،وميكن أن خقخللها االسقمقاع مبمارسة اهلواايت
املخقلفة كصيد األمساك والغوص حتت املاء ،وتشري بعض الدراسات إىل أن السياحة
الرتفيهية تسري مبعدل أسرع من األنواع األخرى يف كثري من دول العامل السياحية ،حيث متثل
جزءاً اثبقاً من العرض السياحي(الصرييف،2007،ص.)57.
وحيث أن منطدة مصراتة تدع ضمن املناطق الواقعة على حوض البحر املقوسط ،فهي
متلك العدخد من املدومات اليت تسهم بفعالية لوجود هذا النوع من السياحة ،ومن أهم
املدومات وجود العدخد من األماكن السياحية كالدرى واملصائف الشاطئية اليت متارس فيها
عمليات الرتوخح واالسقجمام واإلصطياف ،وهذه املصائف ميكن سردها على النحو القايل

 -1.2منتزه شاطئ األمان العائلي (القرية السياحية):
افققحت هذه الدرخة السياحية يف سنة 2002م ،وترتبع على مساحة تشرف على
البحر تددر حبوايل  53هكقاراً ،وتدوم بقدد:م مجلة من اخلدمات السياحية كاإلخواء والرتفيه
واأللعاب الرايضية بشىت أنواعها ،وتدع على ضفاف الشاطئ الغريب للمنطدة ،وتبعد عن
مركز املدخنة قرابة  14كيلومرت ،وتعد الدرخة من املشارخع االسقثمارخة الناجحة اليت لديت
رواجاً وشهرة يف كافة أرجاء املنطدة وخارجها ،إذ تقميز مبوقعها السياحي اجلذاب
وتصميمها املعماري الرائع ،وهلا دور فعال يف جذب أعداد كبرية من السياح خاصة يف
فصل الصيف(سعيد،2012،ص.)118-117.
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 -2.2مصيف اجلزيرة العائلي:
مت افققاح هذا املصيف سنة 1999م ،وخبعد عن وسط املدخنة مبسافة تددر حبوايل  12كيلو
مرت ،وخشرف على شاطئ البحر مبساحة تصل إىل  7هكقارات ،حيقوي املصيف على 90
جناحاً جمهزة بكافة املقطلبات الضرورخة ،ومصنفة إىل درجات حسب نوع اخلدمة واحملقوايت
واملوقع ،كما حيوي على صالة للمناسبات االجقماعية وصالة لأللعاب الرتفيهية ومدهى
ومطعماً ،إضافة إىل عدد من احملالت القجارخة وألعاب األطفال ومسقلزمات السباحة،
وتدام فيه املهرجاانت واحلفالت الفنية واملسابدات الرايضية ،وألعاب البحر بشىت أنواعها.

 -3.2مصيف النورس:
خبعد عن مركز املدخنة قرابة  11كيلومرت تدرخباً ،املصيف جمهز بكافة املسقلزمات ألجل
راحة السياح ،إذ حيقوي على  14بيقاً معدة وجمهزة ابلقكييف واألجهزة املرئية وحبجرات
النوم ابلطراز احلدخث ،كما خوجد ابملصيف اسرتاحة وصالة ألعاب خمصصة للعائالت،
وكذلك مطعم وعدد  2مداهي تددم من خالهلا العروض واملسابدات الفكرخة والثدافية
ومسرح األطفال ،إضافة إىل جمموعة كبرية من العرائش وعدد من احلجرات املطلة على
البحر ،وحمال لبيع املقطلبات األساسية واألدوات البحرخة ،أخضا تنظم فيه املسابدات
الرايضية واجلوالت البحرخة عرب الدوارب الشراعية.

 -4.2مصيف الشروق العائلي:
خُعد من املصائف املقواضعة نظرا لصغر مساحقه وقلة إمكانياته املادخة ،جياور مصيف
النورس ومصيف اجلزخرة العائلي،كما خبعد عن وسط املدخنة حبوايل  11كيلومرت تدرخباً،
وحيقوي على  20غرفة مقوسطة احلجم مزودة حبمامات عامة وبقجهيزات بسيطة.
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 -5.2مصيف املؤسسات اإلجتماعية:

خِ
صص هذا املصيف ألطفال دار الرعاخة االجقماعية واألخقام القابع لصندوق القضامن
ُ

االجقماعي ،وخفقدر ملعظم اخلدمات ووسائل الرتفيه ،سوى بعض املباين املقواضعة واليت توفر
مكان لراحة األطفال ومساحات صغرية خمصصة لبعض األلعاب واملسابدات الرايضية.

 -6.2مصيف الشباب:
خقبع هذا املصيف لشركة اخلدمات العامة مبصراتة ،وخدع جبوار مصيف املؤسسات
االجقماعية ،خراتده فئة كبرية من الشباب نظرا لشاطئه املميز وقربه من املنطدة السكنية
(اجلزخرة).

 -7.2مصيف جوهرة الشاطئ (الونزريك):
مت إنشاؤه يف سنة 1987م ،وخبعد عن مركز املدخنة قرابة  10كيلومرتات تدرخباً ،خشغل
املصيف مساحة تددر بثمانية هكقارات ،وحيقوي على  20بيت درجة أوىل جمهزة أبحدث
الوسائل واملعدات ،وسقة شاليهات وسقني غرفة فردخة جمهزة ،إضافة إىل  41كوخاً أبشكال
تدليدخة ،كما خوجد ابملصيف مالعب رايضية ُمعشبة لكافة األلعاب ،وحمالت جتارخة

ومعدات السباحة وألعاب األطفال(ابدي،2008،ص.)103.

 -8.2مصيف الشركة الليبية للحديد والصلب:
مت إنشاؤه من قبل الشركة الليبية للحدخد والصلب خصيصاً للعاملني هبا وعائالهتم سنة
1992م ،خدع يف الشمال الشرقي من مصراتة حماذاي مليناء قصر أمحد ،خبعد عن مركز
املدخنة حبوايل  14كيلومرت تدرخباً ،وخقميز مبساحقه الكبرية ومبسطحاته اخلضراء الواسعة وطرقه
املعبدة ،خدقصر على الزايرات اليومية لالصطياف والقنزه حيث ال توجد به أماكن لإلقامة،
حيقوي املصيف على صالقني للمطعم ومثلهما للمدهى تددمان كافة أنواع املشروابت
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واملأكوالت ،إضافة إىل حمل جتاري خوفر العدخد من املقطلبات والسلع الضرورخة ،وكذلك
املالعب والساحات الرايضية واأللعاب البحرخة(عاشور،2016،ص.)154-146.

 .3خصائص احلركة السياحية:
تُعد معرفة خصائص السياح االققصادخة واالجقماعية والدميوغرافية ذات أمهية كبرية،
لذلك جند العدخد من دول العامل تدوم إبجراء دراسات دورخة يف هذا اجملال ليقسىن
للمسؤولني واملخططني وضع اخلطط والربامج الالزمة ،ومن األمور اليت حترص هذه الدول
للقعرف عليها ،أعداد السياح وجنسياهتم ،وأوضاعهم االققصادخة ،والدميوغرافية ،وماهية
املشاكل اليت خواجهوهنا ،وفحوى املدرتحات والقوصيات اليت ميكن احلصول عليها منهم،
حيث تساهم يف توفري اخلدمات السياحية الالزمة واملالئمة ألذواق السياح على اخقالف
جنسياهتم ومناطدهم ،وهو ما خساعد على القدليل بددر املسقطاع من املشاكل اليت
ُ
تواجههم أثناء زايرهتم ،ألهنم خشكلون رسل بالدهم لندل الصورة الطيبة عن األماكن اليت
زاروها(قيصي،2000،ص.)91.
وللقعرف على هذه اخلصائص ومسات السلوك السياحي على الصعيد اإلقليمي البد
من توافر بياانت جمموعة من املقغريات اليت تقصل بدوافع السفر ،ومكان الددوم ،وفرتة إقامة
السائح ،واخلصائص االجقماعية واالققصادخة للسياح.
وحيث أن الدراسة اإلحصائية تُعد مبثابة ترمجة رقمية لألنشطة اإلنسانية املخقلفة
تساعد يف القعرف على اجتاهاهتا وعلى حتليلها ،مبا ميكن من وضع اخلطط واالسرتاتيجيات
املقعلدة هبا على أسس علمية سليمة ،وتسقخدم اإلحصائيات السياحية لدياس مجلة من
املقغريات اليت تسهم يف تددخر حجم احلركة السياحية والقنبؤ مبؤشراهتا مسقدبالً ،وهو ما
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خساعد على وضع سياسة واقعية لالسقثمار والقنمية على ضوء القددخر السليم واملؤشرات

الدقيدة اليت ميكن اسقنباطها(غامن،2014،ص.)199.
وفيما خلي عرض خلصائص احلركة السياحية يف منطدة الدراسة من خالل املقغريات القالية

 -1.3عدد السياح:
قام الباحث حبصر أعداد النزالء ومراتدي املصائف خالل صيف 2018م من
سجالت املصائف والدرى السياحية وإخصاالت الدخول ،ووجد أبن أعداد السياح وصل
إىل (146803سائح) خالل الفرتة املشار إليها ،حيث بلغ عدد السياح احملليني من داخل
ُ
بلدخة مصراتة حوايل (96452سائح)  ،أي ما نسبقه ( ،)%65.7أما عدد السياح من
خارج بلدخة مصراتة فدد بلغ حوايل (50351سائح) خشكلون نسبة ( )%34.3من
اجملموع الكلي.

 -2.3مكان قدوم السياح:
على ضوء الدراسة اليت قام هبا الباحث ومن خالل اجلدول رقم ( )1خقضح أن سكان
بلدخة مصراتة (السياح احملليني) هم أكثر السياح الذخن زاروا املصائف والدرى السياحية،
حيث بلغت نسبقهم ( )%65.7من مجلة السياح ،وقد كان من بينهم عدد ()372
سائح من اجلنسيات العربية وهم من املديمني ابلبلدخة ،وخشكلون نسبة ( )%0.4من
جمموع السياح احملليني ،أما عن السياح من خارج البلدخة فدد كانت نسبقهم ()%34.3
من إمجايل عدد السياح ،وقد كان من بينهم كذلك عدد ( )104سائح من اجلنسيات
العربية ،شكلوا ما نسبقه ( )%0.2من مجلة سياح خارج البلدخة.
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جدول ( )1توزيع السياح حسب مكان اإلقامة واجلنسية.
مكان القدوم
بلدية مصراتة
خارج البلدية

اجلنسية

العدد

ليبيني

96080

عرب

372

ليبيني

50247

عرب

104
146803

اجملموع

النسبة %
65.7
34.3
100

املصدر إعداد الباحث ،الدراسة امليدانية 2018م.

 -3.3اخلصائص النوعية واالقتصادية للسياح:
وملعرفة هذه اخلصائص لسياح الدرى الشاطئية واملصائف ،جلأ الباحث إىل تطبيق
اسقبانة على عينة من السياح بلغ عددها ( 300اسقمارة) ،وزعت على املصائف والدرى
السياحية ،وقد مت توزخع هذه االسقمارات خالل صيف  ،2018وتشمل كل اسقمارة بعد
تعدخلها على عشرخن سؤاالً ،وبناءً على عدد السياح ونسبقهم مت توزخع اإلسقمارات ،وقد
كان حصة السياح من داخل البلدخة ( )200إسقمارة ،وعدد ( )100إسقمارة للسياح من
خارج البلدخة.

 -1.3.3اخلصائص النوعية:
تقباخن اخلصائص الدميوغرافية لدى سياح منطدة الدراسة ،حيث أظهر مقغري اجلنس
ارتفاعاً يف نسبة اإلانث عن الذكور على اعقبار أن معظم املصائف واملدن الشاطئية خمصصة
للعائالت فدط جدول رقم ( ،)2حيث بلغت نسبة اإلانث حوايل ( )%68والذكور
( )%32لدى سياح البلدخة ،أما سياح خارج البلدخة فدد كانت مقداربة نوعاً ما ،إذ بلغت
نسبة اإلانث حوايل ( )%52والذكور حوايل (.)%48
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جدول ( )2التوزيع النسيب للسياح وفق النوع.
إنــاث

مكان القدوم

ذك ــور

العـدد

%

العـدد

%

بلدية مصراتة

136

68

64

32

خارج البلدية

52

52

48

48

املصدر إعداد الطالب ،الدراسة امليدانية 2018م.

 - 2.3.3اخلصائص االقتصادية:
أظهرت الدراسة أن هنالك تبياانً كبرياً يف اخلصائص االققصادخة للسياح واملصطافني،
كما هو مبني يف جدول رقم ( ،)3حيث شكلت فئة الدخل السنوي ما بني (- 7000
 )10000دخنار املرتبة األوىل ،وبلغ عددهم ( 116فرداً) أي ما نسبقه ( )%38.7من
جمموع عينة الدراسة ،جاءت يف املرتبة الثانية فئة السياح الذخن تزخد دخوهلم عن (13000
دخنار) حيث بلغ عددهم ( 76فرداً) شكلوا ما نسبقه ( )%25.3من مجلة أفراد العينة،
أتيت بعد ذلك فئة الدخل السنوي ما بني ( )13000 - 10000دخنار إذ بلغ عددهم
قرابة ( 65فرداً) أي بنسبة ( ،)%21.7هذا وقد اخنفضت نسبة السياح الذخن تدل
دخوهلم عن ( 7000دخنار) فدد بلغ عددهم ( 43فرداً) شكلوا ما نسبقه ( )%14.3من
جمموع أفراد العينة.

جدول ( )3الدخل السنوي للسياح.
الدخل السنوي

العدد

النسبة %

أقل من 7000

43

14.3

10000 - 7000

116

38.7

13000 – 10000

65

21.7

 13000فأكثر

76

25.3

اجملموع

300

%100

املصدر إعداد الباحث ،الدراسة امليدانية 2018م.
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أما خبصوص مقغري املهنة فدد تبني ارتفاع نسبة الزوار الذخن خعملون يف الوظائف

احلكومية جدول رقم ( ،)4وقد بلغ عددهم قرابة ( 147سائحاً) شكلوا ما نسبقه
( )%49من إمجايل العينة ،خليهم العاملون يف املهن اخلاصة (أطباء ،مهندسني ،حماميني،
جتار) ،فدد بلغ عددهم حوايل ( 72سائحاً) وكانت نسبقهم ( )%24من جمموع أفراد
العينة ،وابملدابل شكلت نسبة احلرفيون حوايل ( )%17.7وعددهم ( 53سائحاً) ،وأقل
النسب كانت من نصيب املقداعدخن إذ سجلت ( )%9.3وعددهم ( 28سائحاً).

جدول ( )4توزيع السياح حسب املهنة.
املهنة

العدد

النسبة %

وظائف حكومية

147

49

قطاع خاص

72

24

حرفيون

53

17.7

مقداعدون

28

9.3

اجملموع

300

%100

املصدر إعداد الباحث ،الدراسة امليدانية 2018م.

 -4.3مدة إقامة الزائر:

لدد تباخنت فرتة اإلقامة للعينة املسقبينه تبعاً ملكان الددوم فيما بني ( 1ـ ـ  15خوماً)
كما هو موضح من الشكل رقم ( ،)1فدد بلغت نسبة الزائرخن ملدة قصرية واليت ال تقجاوز
اليوم الواحد حوايل ( )%39.4من جمموع العينة وغالبيقهم من سكان البلدخة ،أما الزائرون
اليت ترتاوح مدة إقامقهم ما بني ( 4ـ ـ  7أايم) فدد كانت نسبقهم ( )%33.6ومعظمهم
من املناطق اجملاورة ملصراتة ،أما عن الفئة الثالثة واليت ترتاوح مدة إقامقهم ما بني ( 7ـ ـ 15
خوماً) فدد شكلوا ما نسبقه ( )%13.8من حجم العينة ،الفئة األخرية وهم يف الغالب من
املناطق البعيدة حيث تقجاوز مدة إقامقهم ( 15خوماً) ونسبقهم قرابة (.)%13.2
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شكل ( )1التوزيع النسيب ملدة إقامة السياح.
% 45
40
35
30

يوم واحد
 7 - 4أيام

25

 15 - 7يوما

20

15يوما فأكثر

15
10
5
0

املصدر إعداد الباحث ،الدراسة امليدانية 2018م.

 -5.3اإلنفاق السياحي:
خعقرب اإلنفاق السياحي من أهم مظاهر احلركة السياحية بصفة عامة ملا حتدثه من آاثر
اققصادخة مباشرة وغري مباشرة يف املنطدة السياحية ،تقمثل اآلاثر املباشرة يف حجم اإلنفاق
للسياح ،الذي خبدى يف املنطدة وميثل مصدر دخل ابلنسبة للسكان احملليني ،أما اآلاثر غري
املباشرة فقحدث عن طرخق تغلغل اإلنفاق السياحي يف االققصاد احمللي عن طرخق ما خعرف
"مبعامل املضاعف" إىل الدطاعات االققصادخة األخرى اليت متد قطاع السياحة ابلسلع
واخلدمات الالزمة (الطيب،2001،ص ،)179.وقد تبني من خالل الدراسة امليدانية أن
معدل اإلنفاق الشخصي اليومي خيقلف ما بني أفراد العينة ،حيث بلغت نسبة الذخن
خنفدون أقل من ( 50دخنار) حوايل ( )%19.6من جمموع أفراد العينة معظمهم من سكان
املنطدة،كما أظهرت الدراسة أن ( )%29.8من مجلة أفراد العينة خنفدون حوايل (- 50
 100دخنار) ،أما فئة اإلنفاق من ( 150 - 100دخنار) فدد شكلت نسبة عالية ،حيث
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بلغت هذه الفئة حوايل ( )%33.7من جمموع أفراد العينة غالبيقهم من سياح خارج
املنطدة ،يف حني أظهرت فئة األكثر من ( 150دخنار) ارتفاعاً ملحوظاً عند الزوار من
املناطق البعيدة حيث كانت ( ، )%16.9شكل رقم (.)2

شكل رقم ( )2التوزيع النسيب ملعدل اإلنفاق اليومي للسياح.
40
35
30
25

%

20
15
10
5
0

%

19.6
29.8
33.7
16.9

 50أقل من
50 -100
100 - 150
 150أكثر من

املصدر إعداد الباحث ،الدراسة امليدانية 2018م.

 -6.3آراء السياح وانطباعاهتم عن زايرهتم ملنطقة الدراسة:
إن اهلدف من دراسة آراء السياح وانطباعاهتم ،هو معرفة هذه اآلراء حول مسقوى
اخلدمات يف منطدة الدراسة؛ لقساهم يف عملية تنمية احلركة السياحية يف املنطدة وذلك بعد
معرفة السلبيات واالجيابيات لقاليف السلبيات ،وزايدة فاعلية االجيابيات ومعاجلة مكامن
الضعف يف هذه اخلدمات ،والرتكيز عليها حبيث تؤدي إىل تنشيط احلركة السياحية بشكل
عام (عاشور،2016،ص.)139.
تشري اإلحصائيات إىل أن آراء أفراد العينة قوخة حيال مجال الشواطئ الرملية واملسابح،
حيث كانت جيدة عند معظمهم وسجلت نسبة ( ،)%77.3أما بدية أفراد العينة فقوزعت
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آرائهم ما بني املقوسطة وكانت نسبقهم ( )%19.9ومدبولة ونسبقهم ( ،)%2.8فيما
خيص األمن واالسقدرار فدد تفاوتت انطباعات السياح بني اجليدة واملقوسطة واملدبولة،
وخرجع ذلك إىل االخقالف يف القجارب الشخصية وأماكن اإلقامة ،حيث سجل اإلنطباع
اجليد نسبة ( ،)%51.3وجاءت نسبة ( )%46.6مقوسطة ،ونسبة ( )%2.1أشاروا
أبهنا مدبولة ،كما هو موضح يف اجلدول (.)5
الدرى السياحية واملصائف بشكل عام جاء تدييمها من قبل السياح حسب نوعية
الدرخة السياحية وخدماهتا ،وكذلك املصائف وما تددمه من خدمات ترفيهية ومراكز خدمية
وألعاب ،عليه فدد جاءت بعض االنطباعات جيدة حيال بعض الدرى واملصائف ،وأخرى
جاءت ابنطباعات مدبولة ،إذ سجلت االنطباعات اجليدة ما نسبقه  ،%67.4وبنسبة
 %32.6كانت انطباعاهتم مدبولة.
أما االنطباعات اليت حددت إجاابت ضعيفة لدى معظم السياح ،فكانت تقعلق بندص
معلومات القوجيه واملطوايت واخلرائط ،فدد أجاب ما نسبقهم ( )%69.8بعدم توفرها ،أما
النسبة الباقية ( )%30.2أجابوا أبهنا مدبولة ،وقد لوحظ أن هنالك عدم رضا من تكاليف
املعيشة واإلقامة لدى سياح داخل البلدخة ،عليه فدد جاءت نسبة ( )%53.1ضعيفة
"وتعين عدم الرضا" ،والبعض األخر رأى أهنا جيدة ونسبقهم ( ،)%17.6والباقي رأى أهنا
مدبولة وكانت نسبقهم ( ،)%19.3ومقوسطة ونسبقهم (.)%10
أما فيما خيص مسقوى اخلدمات العامة مبنطدة الدراسة فدد عرب بعض السياح عن رضاهم
وأبهنا خدمات جيدة وكانت نسبقهم ( ،)%34.8والبدية كان تدييمهم هلا ما بني الضعيفة
واملدبولة واملقوسطة ،وكانت نسبقهم على القوايل ( )%14.2ضعيفة)%22.5( ،
مدبولة )%28.5(،مقوسطة.
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جدول ( )5آراء السياح وانطباعاهتم عن اخلدمات السياحية.
نوع اخلدمة

مستوى الرضا

النسبة %

ضعيفة

-

مدبولة

2.8

مقوسطة

19.9

جيدة

77.3

ضعيفة

-

مدبولة

2.1

مقوسطة

46.6

جيدة

51.3

ضعيفة

-

مدبولة

32.6

مقوسطة

-

جيدة

67.4

ضعيفة

69.8

مدبولة

30.2

مقوسطة

-

جيدة

-

ضعيفة

53.1

مدبولة

19.3

مقوسطة

10

جيدة

17.6

ضعيفة

14.2

مدبولة

22.5

مقوسطة

28.5

جيدة

34.8

الشواطئ الرملية واملسابح

األمن واألستقرار

القرى واملصائف

املعلومات واخلرائط

تكاليف املعيشة واإلقامة

اخلدمات العامة

اجملموع
%100

%100

%100

%100

%100

%100

املصدر إعداد الباحث ،الدراسة امليدانية 2018م.
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 -7.3أهم املشاكل والصعوابت اليت واجهت السياح خالل زايرهتم للمنطقة:

حسب نقائج الدراسة امليدانية اليت قام هبا الباحث ،فدد مت تدوخن العدخد من

الصعوابت واملشاكل اليت تعرض هلا السياح خالل زايرهتم للمصائف والدرى السياحية،
حيث قام الباحث بقصنيفها حسب تكرارها يف عينة الدراسة ،فكانت هذه املشاكل
والصعوابت مقباخنة يف جمملها.
عليه فدد أظهرت نقيجة االسقبيان أن هناك ما خدرب من ( )%16.1فدط قد واجهوا
صعوابت ومشاكل خالل زايرهتم للمنطدة من جمموع أفراد العينة ،يف املدابل بلغت نسبة
الذخن مل خقعرضوا لصعوابت أو مشاكل حوايل  ،%63.7يف إشارة واضحة إىل وجود بعض
من العدبات واملشاكل اليت هلا صلة ابلواقع السياحي داخل منطدة الدراسة ،وإن كانت يف
املاضي أعلى مما هي عليه اآلن ،وخعود السبب يف ذلك إىل اسقدرار األمور أكثر عن ذي
قبل ،وبفضل ما قامت به السلطة احمللية من تسهيل لإلجراءات وتنظيم حلركة السياح
ومحاخقهم واالهقمام هبم (عاشور،ص ،)217يف حني شكلت نسبة الذخن مل خدلوا إبجاابهتم
حوايل  %20.2من مجلة أفراد العينة.
لدد كان هناك إمجاع عام لدى السياح على أن املنطدة متقاز ابآلمن والنظام والنظافة،
مع وجود حتفظات لدخهم على جوانب أخرى ،مثل قلة وجود احلمامات العامة،
واملضاخدات غري الالئدة لبعض اإلانث ،واسقغالل السياح يف بعض احملالت القجارخة من
انحية االسعار.
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 .4النتائج والتوصيات:
 -1.4النتائج:
( -)1منطدة الدراسة تزخر ابلعدخد من املدومات السياحية اليت متكنها من الرايدة يف
السياحة الشاطئية إن أُحسن اسقغالهلا ،واالسقثمار فيها ،كما تُعد منطدة مصراتة للمناطق
اجملاورة مركز ذا ثدل سياحي وجتاري مهم.
( -)2هناك جمهودات واضحة تبذل من قبل املسؤولني والعاملني ابملصائف والدرى
السياحية على حتسني مسقوى اخلدمات وتطوخرها ،وهذا ما اسقنقج من انطباعات وأراء
الزوار حول اخلدمات املددمة عند تدييمها.
( -)3املشاكل والصعوابت شكلت نسبة ضئيلة جداً مدارنة بعدد السياح ،وتنوع املصائف
والدرى السياحية من حيث اخلدمات.

 -2.4التوصيات:
( -)1العمل على توفري اخلدمات السياحية ابألسعار املعدولة عن طرخق حتدخد جهة
سياحية مسئولة عن مراقبة األسعار ،وفقح ابب املنافسة يف تدد:م اخلدمات السياحية.
( -)2نشر الوعي السياحي "الثدافة السياحية" بني أفراد اجملقمع ورجال األعمال لقدبل
السياحة كنشاط اققصادي فاعل يف زايدة الدخل وحتسني مسقوى املعيشة ،ورفع معدالت
االسقثمار يف الدطاع السياحي.
( -)3تشجيع الباحثني والدارسني للديام إبجراء املزخد من األحباث حول تطوخر الدطاع
السياحي.
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