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 بالتطبيق عمى مدينة شحات الميبية2 تقييم رضا العمالء عن الخدمات السياحية في ليبيا
 2نادية حسين ماهر    1إسالم محمود الجمال    ليمى ميالد بشير الكريوي

 قسم الدراسات السياحية، كمية السياحة والفنادق، جامعة قناة السويس  
 

 الملخص      معلومات المقالة       
أجمل اآلثار اليونانية في العالم حيث خصصت كموقع لمترات اإلنساني من مدينة شحات )قورينا( ُتعد 

 "أبولو"العالمي وعرفت في القديم باسم قورينا، وكذلك مدينة سوسة )بولونيا( نسبة إلى اإللو اإلغريقي 
تيا الجذابة التي تثير بطبيعالمدينة سم تت .اإلغريق إلى ليبيا ئيالذي كان السبب الرئيسي في مج
م تطبيق تميبيا. ب مدينة في الساحل الشمالي الشرقيوتقع ىذه ال .اىتمام السياح والسكان المحميين

المترددين عمى مدينة  ياحعمى عينة عشوائية من الس االستقصاءأسموب  باستخدامالدراسة الميدانية 
بالجامعات الميبية من  واألكاديميينحية شحات ومنتسبي وزارة السياحة والعاممين في الشركات السيا

معوقات من الالعديد  ميمة منيا وجودخالل البيانات الميدانية تم التوصل إلى مجموعة من النتائج ال
 تنشيط السياحة الداخمية في مدينة شحات الميبية. أمام

 2المرجعي االستعراض
 مفهوم السياحة المحمية

لمتعريف  ووفقاً مدة قميمة. ل آخر في نفس الدولة بغرض الترويحمن مكان إقامتو إلى مكان السياحة الداخمية ىي انتقال الفرد 
من محل اإلقامة  -كانت جنسيتيم أياً  –الدولي الذي تتبناه المنظمة العالمية لمسياحة، تتمثل السياحة الداخمية في انتقال األفراد 

ال تقل عمى أ وسيمة االنتقال المستخدمة كانت لة التي يقيمون بيا وأياً المعتاد لزيارة مكان آخر أو منطقة أخرى داخل حدود الدو 
 (.2006ساعة، وال تزيد عمى العام، وال يكون الغرض من االنتقال ىو العمل )الباز،  24مدة اإلقامة في المكان المزار عن 

 أهداف السياحة المحمية
إعطاء صورة جيدة عن  رباح من خالل ىذه العممية؛تحقيق عوائد وأ جمب السائح المحمي والوطني من أجل إرضائو؛

دراسة البيئة  وتعزيز المناطق السياحية؛والمحمى التخمص من االنطباعات السيئة لدى السائح الوطني  المؤسسات السياحية؛
 .(2010 ،دماد) ات السياحبالوطنية والمحمية والعمل عمى توفير وجية تتوافق مع حاجات ورغ

 ميةحأهمية السياحة الم
دراسة سموك السائح ألنو إذا تحققت المعرفة الجيدة بسموك السائح الداخمي من طرف  فيتسويق السياحة الداخمية يساعد 

مباشرة والتي تتأثر بتعدد أوجو التطوير في الالييئات السياحية يصبح من السيل دراسة درجة أو مستوى توقعاتو المباشرة وغير 
 .(2012، اليباشة وآخرون) (الثقافياالت، المستوى االتصتساع المجتمع )الوعي االجتماعي، ا

 ق نمو السياحة المحميةوتع التيالعوامل 
 ؛غياب المعمومة السياحية ؛اعتماد السياحة عمى األفراد وليس عمى المؤسسات ؛عدم تكامل البنية السياحيةمن ىذه العوامل: 

التقميد ال  ؛التكامل السياحي التنافس السياحي ال ؛لمؤسسات السياحيةالفكر التقميدي لمنشاط والتنشيط السياحي عمى ا ىطغ
 .(2012، وآخرون اليباشة) السياحية الناجحة روعاتاالبتكار لممش

 السياحة المحمية في ليبيا
في  وتتميز ،مميون كم مربع 1.75مميون وىي تقع في شمال أفريقيا بين تونس ومصر مساحتيا  6يبمغ عدد سكان ليبيا حوالي 

التراث الميبي  عنالشمال بمناخ معتدل طول السنة أما في الجنوب فيو حار طول السنة وىي تمثل مصدر جذب فضاًل 
في الصخور عمى آثار لإلنسان في ليبيا موغمة في القدم تعود  تالسياح. كما تدل الشواىد ورسوم نح انتباهصيل الذي يشد ألا

                                                 
1 I.elgammal@tourism.suez.edu.eg 
2 Nadia@tourism.suez.edu.eg 
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م المدن الميبية المعالم ظفي معىذا وتنتشر  .مية في أقصى الجنوب الغربي من ليبياقرب مدينة غات الجب لتاريخاإلى ما قبل 
يقيين الوافدين من صور المبنانية إلى آثار ينالف ذالتاريخية التي تشير إلى ازدىار حضارات عريقة في ىذه األصقاع من اريةآلثا

وحتى بداية  األتراكإلى العثمانيين  أ في القرن السابع وصوالً الوندال واإلغريق والبطالمة والرومان ثم العصر اإلسالمي الذي بد
 وقاومو الميبيون ببسالة 1911عن االستعمار اإليطالي الذي بدأ عام  1951تاريخ ليبيا الحديث الذي شيد استقالل البمد عام 

 (.2006)دليل ليبيا الشامل، 
 مقومات السياحة في بمدية شحات

 واإلفريقيةالميبية من أطول السواحل العربية  ئالشواطعد كم وتُ 2000 بمغ طوليا تقريباً تبواجية  عمى البحر المتوسط تطل ليبيا
وشواطئ صخرية تشرف عمييا  شواطئ رممية واسعة تنمو فييا أشجار النخيلبوتتميز  .األبيض المتوسط المطمة عمى البحر

لتي تتميز بوجود العديد من المالمح الطبوغرافية كالتعاريج مباشرة اليضاب المرتفعة كما ىو الحال في منطقة الجبل األخضر ا
س البحرية واأللسنة الصخرية واليضاب والتكوينات الصخرية البارزة التي تضيف أىمية إلى مناظر الطبيعية و الساحمية والرؤ 

أن منطقة  -تنتجاً مس –م "سيرين" وفريق ثالث يزع السمشحات ىو تحريف  أن اسميري المحممون و  ،الساحمية والمناخ المعتدل
، وفي حال كيذا يسمى البئر إذا ما خف ماؤه مناطق أخرىكانت شحيحة المياه إذا ما قورنت بما يجاورىا من  )قورينة( قرنا

لممنطقة وكتبت  سماً ا ثم تداوليا الناس "شاح" ومن ىذا أطمق النعت عمى مجموعة اآلبار الشحيحة بالمياه فسميت "شاحات"
 .(2005، )زكري"شحات" 

وذات  ،في منطقة الجبل األخضر الواقع في المنطقة الشمالية الشرقية ضمن النطاق المناخي شبو المداريليبيا : تقع المناخ
 .(2005، )زكري البحرية المؤثراتمما يسبب اعتدال المناخ الناتج عن  ودافئمناخ شبو رطب 
 ، والنقل العام،والبحري ةوالنقل البري والجوي والموانات الطرق : يتضمن قطاع النقل والمواصالت كل نشاطالنقل والموصالت

 توع ىذا القطاع المخصصات الالزمة لتنميو والبريد والمواصالت السمكية والالسمكية واألرصاد الجوى ولقد خصصت لكل فر 
إنمائية  روعاتمش بأيكن القيام ، وبدونو ال يمودىا الفقريوتطويره ألنو يمثل عصب برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية وعم

 30806ما مقداره  1989 – 1963وبالتالي فقد بمغ أجمالي مخصصات النقل والموصالت فيما بين أعوام  ،عمى اإلطالق(
 (.2001)صفي الدين، %14.4يون دينار ليبي بنسبة تبمغ مم

الجوار مثل مصر والجزائر وتونس. كما  ومع دولالبعض  ببعضياالجبل األخضر  ىتوجد شبكة تربط كافة قر  :البريالنقل 
في طور اإلنشاء يجري العمل ىي طرق حديثة وىناك طرق و مناطق المجاورة التوجد شبكة طرق تربط مناطق بمدية شحات ب

 .(2005، )زكري طق البمديةامن ىعمى توسيعيا في منطقة الفائدية أحد
، ةزاور ، مصراتة، سرت، إلبراقامطار  ىيىذه المطارات  الحداثة،مناسبة من حيث السعة والعدد و : توجد مطارات النقل الجوي

تصل المساحة و  ،ات( كيمو متر 6األبرق عن مدينة شحات بحوالي ) مطاريبعد بينما  .بني وليد وأوباريالكفرة، غدامس، 
 .(2005، )زكري داخل مدينة شحات اً ( ىكتار 80حوالي ) ا( ىكتار مني1200ممطار )لاإلجمالية 

 2اإلقامة
 0212بيوت الشباب في منطقة الدراسة من حيث الفئة السياحية ومتوسط مدة اإلقامة والطاقة اإليوائية عام (2 1جدول )

المصيف أو 
المساحة بالمتر  الموقع المنتجع

 المربع
عدد 
 الغرف

عدد 
 األسرة

ممكية المنشأة  عدد العاممين
 إناث ذكور السياحية

 قطاع خاص 2 56 170 85 ألف 450  ل األخضرسوسة/شعبية الجب مصيف سوسة
 أبولو ةتشاركي 1 12 34 21 فآال 10 شحات/شعبية الجبل األخضر منتجع شحات

 0212صفي الدين، المصدر2 
 

  منهج البحث
سيتم استخدام المنيج الوصفي التحميمي لما ليذا المنيج من خصائص تناسب طبيعة الدراسة الذي يعتمد عمى دراسة وتحميل 

 لواقع بشكل دقيق كما يعتمد عمى وصف الظاىرة موضوع الدراسة.ا
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 مجتمع البحث
يتكون مجتمع الدراسة من السياح المترددين عمى مدينة شحات الميبية، ومنتسبي وزارة السياحة والعاممين في الشركات السياحية، 

 ين بالجامعات الميبية.يواألكاديم
 تقصاء الموزعة والمعادة والصالحة لمتحميلعينة الدراسة واستمارات االس(2): جدول 

 القوائم الصالحة لمتحميل القوائم غير الصالحة القوائم المستردة القوائم المفقودة القوائم الموزعة العينة
 137 4 141 9 150 العمالء

 91 5 96 4 100 نوموظفو  نو أكاديمي
 228 9 237 13 250 المجموع

 (131ة في مدينة شحات الميبية )ن= واقع الخدمات السياحي 2(3جدول )

الوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

 5 0.49 0.81 2.45 تنوع فرص التسويق في مدينة شحات. 1
 14 0.412 0.86 2.06 بشكل جيد ومتنوع. اإلقامة أماكنتتوافر  2
 9 0.448 0.82 2.24 ع.ية والمشروبات بالجودة والتنو ذغتمتاز خدمات األ 3
 2 0.54 0.94 2.7 .تتنوع وسائل الترفيو 4
 8 0.46 0.84 2.3 أسعار الخدمات السياحية في المستوى المعقول. 5
 15 0.41 0.86 2.05 من السيل الوصول إلى مدينة شحات. 6
 1 0.766 1.01 3.83 تتنوع عوامل الجذب الطبيعية والثقافية في مدينة شحات. 7
 11 0.436 0.82 2.18 ز الخدمات السياحية المقدمة بالجودة والتنوع.تمتا 8
 3 0.506 1.02 2.53 تتمتع مدينة شحات باألمن واالستقرار. 9
 10 0.44 0.88 2.2 ارتفاع مستوى الوعي السياحي بين السكان المحميين في مدينة شحات. 10
 17 0.386 0.82 1.93 شحات. تتوافر معمومات كافية عن الخدمات السياحية في مدينة 11
 6 0.486 1 4.94 .ينتتمتع مدينة شحات موقع جغرافي ومناخ مميز  12
 4 0.504 1.04 2.52 تتنوع المطاعم السياحية في مدينة شحات. 13
 18 0.354 0.82 1.77 تتوافر خدمات طبية جيدة في مدينة شحات. 14
 13 0.416 0.99 2.08 تتوافر وكاالت السفر والسياحة في مدينة شحات. 15
 16 0.39 0.74 1.95 العاممون بالمجال السياحي يمتازون بالميارة الكافية. 16
 7 0.466 0.93 2.33 يتوافر مرشدون سياحيون بشكل كاف. 17
 12 0.43 0.85 2.94 البنية التحتية جيدة في مدينة شحات. 18

  234.3 2310 0330 اإلجمالي

 مي2( ما ي3يالحظ من الجدول )
بمغ المتوسط إذ احية في مدينة شحات الميبية، المتوسطات الحسابية آلراء عينة العمالء حول واقع الخدمات السي انخفاض

%( وبدرجة غير موافق، وبانحراف 46.3( بوزن نسبي )2.32فقرات ىذا المجال مجتمعة )لالحسابي الستجابات أفراد العينة 
لى عدم وجود تباين في آراء عينة الدراسة حول إف التي تقترب من الواحد الصحيح ( وتشير معامالت االنحرا0.78معياري )

(، 3.83 – 1.77فقرات ىذا المجال قد تراوحت بين ) نأن المتوسطات الحسابية آلراء عينة الدراسة ع فقرات ىذا المجال.
( بانحراف 3.83إذ بمغ ) ،"مدينة شحات تتنوع عوامل الجذب الطبيعية والثقافية في" :(7كان أعمى متوسط حسابي لمفقرة )و 

تتوافر خدمات طبية جيدة " :(14%( وبدرجة موافق، بينما كان أقل متوسط حسابي لمفقرة )76.6(، بوزن نسبي )1.01)معياري
 %(، وبدرجة غير موافق53.4نسبي )( وبوزن 0.82(، بانحراف معياري )1.77بمغ متوسطيا الحسابي ) إذ "في مدينة شحات

 فيىناك اتفاقًا كما وبالتالي يشير ذلك إلى ضعف الخدمات السياحية في مدينة شحات الميبية.  واحتمت المرتبة األخيرة مطمقاً 
 ةإال أن ىناك نسبة واحد مدينة شحات ضعيفة.الخدمات في  ىأن مستو نجد إذ الجدولية، من خالل عرض النسب اآلراء 
(، مما 4.94) إلى ةنسبالصل تإذ ، "موقع جغرافي ومناخ مميزبتتمتع مدينة شحات تقول " التيالخاصة بالفترة وىي  مرتفعة

 من مقومات سياحية. اما يوجد بيغل لم تست ةوأنيا أرض خصب ياحيدل عمى أن ىذه المدينة مازالت لم تكتشف من قبل الس
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خدمات األغذية والمشروبات،  ستوىتدني مضعف فرص التسوق في مدينة شحات، قمة أماكن اإلقامة، ( 4يتضح من جدول )
صعوبة الوصول إلى مدينة شحات، ضعف الوضع األمني  ارتفاع أسعار الخدمات السياحية، عدم تنوع وسائل الترفيو،

السياحية، ضعف الخدمة الطبية، قمة وكاالت  عدم تنوع المطاعمالسياحي بين السكان المحميين،  الوعيوانخفاض مستوى 
في تقديم الخدمات الجيدة  اً ىناك نقص ومما سبق ترى الباحثة أن ارات العاممين بالسياحة.ضعف ميو  السياحة والسفر

 مدينة شحات.  لسائح والتي تحفزه عمى الحضور ملوالمرضية 
 معوقات السياحة الداخمية في مدينة شحات

ين( حول معوقات السياحة الداخمية في التعرف عمى آراء أفراد عينة الدراسة )األكاديميين والموظفإلى عد تيدف فقرات ىذا البُ 
 فقرة كما في الجدول التالي: 17مدينة شحات، ويتضمن 

 (11معوقات السياحة الداخمية في مدينة شحات )ن=  2(4جدول )

الوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

 16 0.796 0.76 3.98 الترفييية. األماكنقمة  1
 15 0.816 0.92 4.08 لوضع األمني.ضعف ا 2
 9 0.872 0.61 4.36 الخدمات السياحية. أسعارارتفاع  3
 13 0.85 0.83 4.25 ضعف الميزانيات المخصصة لتنشيط السياحة الداخمية. 4
 13 0.85 0.72 4.25 وعدم تنوعيا. اإلقامةقمة أماكن  5
 14 0.834 0.67 4.17 عدم االىتمام ببحوث التسويق. 6
 6 0.88 0.73 4.4 ضعف التخطيط السميم لألنشطة السياحية. 7
 10 0.87 0.67 4.35 عدم توافر الكفاءات البشرية العاممة في السياحة. 8
 7 0.884 0.6 4.42 تعدد الجيات الرقابية واإلشرافية وعدم التنسيق بينيا. 9
 8 0.878 0.61 4.39 انخفاض جودة الخدمات السياحية. 10
 11 0.86 0.66 4.3 التحتية الفوقية. األساسيةلبنية ضعف ا 11
 12 0.856 0.7 4.28 ضعف االستثمار في المشروعات السياحية. 12
 2 0.914 0.56 4.57 انخفاض الوعي الثقافي والسياحي لدى السكان المحميين. 13
 4 0.892 0.74 4.46 عدم االىتمام بالتنمية السياحية المستدامة. 14
 3 0.908 0.56 4.54 تشريعات والقرارات الداعمة لألنشطة السياحية.لاقصور  15
 1 0.918 0.8 4.59 السياحية. اإلعالميةقصور السياسة  16
 6 0.882 0.73 4.41 قصور قواعد البيانات المتاحة عن بمدية شحات. 17

  230.0 23.4 4334 اإلجمالي
 

آلراء عينة األكاديميين والموظفين بقطاع السياحة، حول معوقات تحد من ( ارتفاع المتوسطات الحسابية 4يالحظ من الجدول )
( بوزن 4.34عد مجتمعة )فقرات ىذا البُ لبمغ المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة إذ احة الداخمية في مدينة شحات، السي

 راف التي تقترب من الواحد الصحيح( وتشير معامالت االنح0.82( وبدرجة موافق تمامًا، بانحراف معياري )86.8نسبي )%
الجدول أن المتوسطات الحسابية آلراء ذات كما يالحظ من  عد.م وجود تباين في آراء عينة الدراسة حول فقرات ىذا البُ إلى عد

قصور السياسة : "(16ان أعمى متوسط حسابي لمفقرة )(، فك3.98 : 4.59عد قد تراوحت بين )فقرات ىذا البُ لعينة الدراسة 
ن %( وبدرجة موافق تمامًا، بينما كا91.8(، بوزن نسبي بمغ )0.80( بانحراف معياري )4.59إذ بمغ ) "السياحية إلعالميةا

( وبوزن 0.76(، بانحراف معياري )3.98بمغ متوسطيا الحسابي )إذ  "الترفييية األماكنقمة ": (1أقل متوسط حسابي لمفقرة )
( أن أىم المعوقات التي تواجو 3ويمكن أن نستنتج من جدول ) مت المرتبة األخيرة.(، وبدرجة موافق  واحت79.6نسبي بمغ )%

قمة األماكن الترفييية، ضعف الوضع األمني، ارتفاع أسعار الخدمات، ضعف الميزانيات  ىيالسياحة في مدينة شحات 
تخطيط السياحي، ضعف األيدي المخصصة لمنشاط السياحي، وقمة أماكن اإلقامة، عدم االىتمام ببحوث التسويق، ضعف ال

العاممة المدربة، تعدد الجيات الرقابية، انخفاض جودة الخدمات السياحية، ضعف البنية التحتية، ضعف االستثمارات، انخفاض 
السياحي والثقافي لمسكان المحميين، قصور التشريعات المنظمة لألنشطة السياحية، وعدم االىتمام بالتنمية السياحية  الوعي
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 أنوبالتالي يشير ذلك إلى  تدامة، قصور السياسة اإلعالمية السياحية، ضعف قواعد البيانات الخاصة بمدينة شحات.المس
  ىناك معوقات كثيرة تواجو السياحة الداخمية في مدينة شحات الميبية.

 

حاجة ال ة لمسياحة الداخميةبالنسبالعقبات التي تواجو مكاتب التنشيط  أنإلى ( 2012) وآخرون اليباشة شيريفي ىذا الصدد 
وىنا نشير إلى دور مكاتب التنشيط السياحي  .كاتب السياحةاتيجية الترويجية التي تنتجيا مستراتالممحة إلدخال تطوير في اال

 ياحالمعمومات وتوزيع النشرات ومقابمة الس ثفي تطوير في توزيع المصادر المتاحة السياحة وىي ليست مجرد كونيا مراكز لب
ما أن ىناك بعض العقبات تواجو ك .األعمال أنما يقع عمى عاتقيا التعرف عمى كل المصادر لحركة سياحية مرتقبة ورجال

عدم كفاية  ؛ممة تربط كل مكتب بأىداف محددةاتيجية ترويجية شااستراتعدم وجود  تمثل فيما يمي:ت ةىيئات تنشيط السياح
شيط السياحي إلى أخبار ومعمومات تمكنيا من إصدار النشرات اإلخبارية افتقار مكاتب التن ؛الميزانيات الترويجية المخصصة

ال يسمح لممسئولين فييا  الذياألمر  ،غياب عنصر التنسيق بالقدر المطموب بين مكاتب السياحة ؛وعقد المؤتمرات الصحفية
عن األنماط السياحة  –بات واألفالمكتيالوالسيما  –عدم توفير المواد الدعائية الالزمة ؛ بادل المعمومات والخبرة المكتسبةبت

السياحي وفي الجيدة التي تحرص ىيئة تنشيط السياحة عمى طرحيا وترويجيا في بعض األسواق الداخمية بيدف تنويع المنتج 
 المؤتمرات والسياحة الدينية.، السفاري، مقدمتيا سياحة الغوص

 التوصيات
  ةاالت تضمن معمومات دقيقاالتصتكنولوجيا المعمومات و ث تطورات عمومات السياحية وفق احدنشاء مركز المإضرورة. 
  الترويجية لتزويد السائح الميبي بالمعمومات الالزمة لتنشيط السياحة الداخمية  األساليبعقد دورات تدريبية لكيفية التعامل مع

 في مدينة شحات. 
  عالم المختمفة عن أىمية السياحة وسائل اإلمج توعية في برا بثباالىتمام برفع مستوى الوعي السياحي بين أفراد المجتمع

 لممجتمع المحمي.
 في ىذا  سبقونان ماالىتمام المستمر بالدراسات والبحوث الحديثة في مجال التسويق السياحي المتطور والمتجددة واالستفادة م

 عممية.مثورة السياحية اللكب االمجال لكي يتم تنشيط السياحة الداخمية بشكل صحيح ومو 
  وموسمية لممارسة السياحة الداخمية ولتخفيف الظروف الحالية عمى  يةعيالقيام بعروض تشجعمى تحفيز الشركات السياحية

 المحميين. ياحالس
 م.االىتمام بتنمية العنصر البشري الذي يعمل في المرافق السياحية ورفع مستوى الميارات اإلدارية والفنية وتقديم الحوافز المادية لي 
  اتيجية لمتسويق السياحي لمعرفة المعوقات التنظيمية واإلدارية والقانونية واالقتصادية استراتتقديم الدعم من قبل الدولة إلعداد

م النشاط السياحي وتطويره في مدينة شحات الميبية في ظل اإلمكانيات المادية والبشرية أمام تقد التي تقف حائالً وغيرىا 
 لنجاحيا واستمرارىا حتي تتيح إنتاج خدمات سياحية جيدة.والمعموماتية الالزمة 
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The city of Shehat (Qorina), which is one of the most beautiful Greek 
monuments in the world, has been designated as a site for international 
humanitarian ruins. It was known be its old name Qorena, as well as the city of 
Sousse (Bologna), in reference to the Greek god "Apollo", who was the main 
reason for the coming of the Greeks to Libya. The city is located on the north-
eastern coast of Libya. The study used the survey method on a random sample 
of visitors to the city of Shehat and employees of the Ministry of Tourism, 
employees of the tourist companies and the academics in the Libyan 
universities. A number of important results and recommendations were given. 
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