
 2021وبرأكتالمجلد الثاني، العدد الرابع/ جامعة المرقب، المجلة العلمية لكلية االقتصاد والتجارة القره بوللي،
 

  
  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )55( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

السياحة والالمركزية والمساهمة في بناء الدولة الحديثة من منظور 
 2030تسويقي: دراسة حالة مدينة زليتن وفقًا لرؤية 

 
  **أ.عبدالسالم عاشور أبوفردة              *د. امحمد الثابت الصداعي      

 ملخص الدراسة
 ى أهم نماذج التسويق والمتمثل في التسويق السياحي, تحتتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء عل 

نهج اإلدارة والتنمية المحلية, كما تهدف الدراسة إلى وضع استراتيجية تسويقية بما يتوافق مع رؤية 
 .2030زليتن 

من وجهة النظر العملية فإن هذه الدراسة تعمل على تحديد وتشخيص المقومات السياحية لمدينة زليتن 
 .(P. Kotler)على تخطيط استراتيجي تسويقي وفقًا لنظرية فليب كوتلر  المبنية

وقد اشتملت نتائج الدراسة على ان مدينة زليتن تعاني من ضعف في قطاع السياحة في المقابل تمتلك 
من المقومات ما يؤهلها لتكون في مصاف المدن المتقدمة، وتحتاج الي تجسيد االدارة المحلية ودعمها 

 .2030عنويًا لتنفيذ رؤية ماديًا وم
 2030التسويق السياحي، الالمركزية، رؤية زليتن  الكلمات المفتاحية:

 مقدمة
شرعت العديد من الدول في هيكلة مؤسسات سياحية متخصصة، وكيفت سياستها وتنظيماتها     

مايتها حالحكومية في سياق العولمة واالتفاقيات الدولية، خصوصا المتعلقة بالموارد السياحية و 
وتطويرها، وضمنت تشريعاتها بما يخدم مدنها، وأصبح التركيز على اكتساب المعرفة والمهارات 

 التسويقية لتشخيص إمكانيات المناطق السياحية استجابة للمطالبة المحلية.
سعيًا لتنمية قطاع السياحة الذي تشارك فيه العديد من الجهات االقتصادية واالجتماعية والسياسية و
محلية، انتهجت العديد من مدن العالم على تطوير التسويق السياحي مستغلة في ذلك التكنولوجيا ال

 والموارد.
الالمركزية الدولة في العصر الحديث هي التي تقوم على اعطاء الصالحيات للمناطق واالقاليم بإدارة  

ن بمنأى لدولة الليبية الحديثة لم تكوان. وانشاء المرافق العامة المتعلقة بالتنمية والخدمات العامة للسكا
بشأن  2012( لسنة 59عن هذه التطورات التي طبقت في بعض دول العالم حيث صدر قانون رقم )

                                                           
 * أستاذ مساعد بقسم إدارة األعمال كلية االقتصاد والتجارة زليتن-الجامعة األسمرية اإلسالمية

 ** محاضر بقسم التسويق كلية االقتصاد والتجارة زليتن-الجامعة األسمرية اإلسالمية
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نظام االدارة المحلية بالدولة الليبية, وبالتالي يمكن تطبيق هذه الدراسة علي بلدية زليتن من خالل 
 .2020/2030رويتها 

سعت في تطوير السياحة واالرتقاء بمرافقها السياحية, وفتح الباب أمام  1951ليبيا ومنذ استقاللها في 
تدفق االستثمار الوطني و األجنبي واستغالل الموارد السياحية الهائلة التي تزخر بها المناطق, ولكن 

 ال تزال السياحة في ليبيا غير متطورة, مقارنتا ببلدان المغرب العربي.
 مشكلة الدراسة: 

الموارد السياحية للمدينة هي عملية مشتركة ال تتوقف على االمكانيات المتاحة فقط بل  استغالل    
على مشاركة جميع العناصر الفاعلة في التنمية, سواء كانوا أفراد او مؤسسات او شركات في القطاع 

 العام او الخاص.
سكان المحلين والإن التسويق السياحي للمدن يسعي لخلق صورة ذهنية إيجابية لدي المسؤولين  

نقاط القوه  أين تتجلىوالمستثمرين والسياح. عليه فان مشكلة الدراسة تتمحور حول التساؤل التالي: 
 والضعف في التسويق السياحي بمدينة زليتن؟ 

 أهمية الدراسة: 
 تستوحي هذه الدراسة أهميتها من حيث: 

 .أهمية قطاع السياحة في تنمية مدينة زليتن -
 .حليل الموارد السياحية وتسويقها محلياً أهمية دراسة وت -
 حول قطاع السياحية من وجهة نظر تسويقية. 2030دراسة رؤية زليتن  -

 أهداف الدراسة: 
 بناء على المشكلة سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

 التعرف على الموارد السياحية الجاذبة في مدينة زليتن. -
 السياحة. معرفة واقع التسويق وعالقته بقطاع -
تشخيص الفرص والعقبات التي تواجه قطاع السياحة بالمدينة واقتراح الحلول المناسبة  -

 لعالجها.
 تساؤالت الدراسة: 

 سنحاول من خالل إشكالية الدراسة االجابة على التساؤالت التالية: 
 هل هناك رؤية تسويقية فعالة للنهوض بقطاع السياحة. -
 مستثمرين والسياح.هل هناك موارد سياحية جاذبة لل -
هل الصالحيات الممنوحة للسلطات المحلية قادرة على تنمية سياحية )تشريعات, ميزانيات,  -

 سياسات, قوانين...(.
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 حدود الدراسة:
تناولت الدراسة الموضوع المتعلق بالتسويق السياحي في ظل الالمركزية. أما الحدود     

, الفترة التي تم 2030مدينة زليتن وفقًا لرؤية  المكانية والزمنية, فقد كانت دراسة حالة على
 .2020فيها إعداد الدراسة 

 أداة جمع المعلومات: 
اعتمدت هذه الدراسة على المعلومات التي جمعت من المراجع العلمية ذات العالقة بموضوع     

 .2030الدراسة, واالستعانة برؤية زليتن الصادرة عن لجنة إعداد رؤية زليتن 
 السابقة: الدراسات

من خالل االطالع على الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة والتي تعد إلى حد ما محدودة, 
 وفيما يلي عرض بعض الدراسات التالية.

بعنوان: "مقومات المدن الجزائرية لتطبيق تسويق المدينة: نحو  (2013دراسة )زكية مقري,  -
لفرص" تهدف الدراسة لتسليط الضوء على أنماط تنمية مقاصد سياحية ناجحة, التحديات وا

التسويق الذي يدمج مفهومي الحوكمة والتنمية, ايضًا تحديد جاذبية المدن الجزائرية المبنية 
على مخطط تسويقي استراتيجي, اظهرت نتائج الدراسة ان المدن الجزائرية عمومًا تعاني 

لها لتكون في مصاف المدن من ضعف في عدة ميادين, في المقابل تمتلك مقومات تؤه
 العالمية.

بعنوان: "إشكالية التسويق السياحي في الجنوب,  (2015دراسة )أنيس فاطمة الزهراء,  -
دراسة حالة والية بشار", كان هدف الدراسة هو معرفة واقع السياحة في والية بشار وتشخيص 

دم وجود ت الدراسة الى عأهم المشاكل والعقبات التي تواجه النشاط السياحي بالوالية, وتوصل
 دراسات تسويقية لمقومات العرض السياحي لتبنى عليها سياسات التسويق.

 
بعنوان: "دور التسويق السياحي في دعم التنمية السياحية,  (2016دراسة )الشارف بكري, -

دراسة حالة مستغانم", تكمن أهمية هذه الدراسة انطالقا من االمكانيات السياحية للجزائر 
تساهم في عملية التنمية وإعطاء قطاع السياحة مكانته من خالل المشاريع التي اطلقتها  والتي

, أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن القطاع السياحي يتميز بالعديد 2025في افق 
من الخصائص من بينها المرونة والحساسية ايضًا ضعف في الطلب السياحي علي الجزائر 

 لسياحي والخدمات. بسبب ضعف العرض ا
بعنوان: "دور التسويق السياحي اإللكتروني في ترقية  (2016دراسة )بوحادة سمية, -

السياحة", هدفت الدراسة إلى إبراز االثار المترتبة على تبني التسويق السياحي اإللكتروني 
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ية قللترويج بالمنتوج السياحي للدولة وما يتميز بها عن التسويق السياحي التقليدي في تر 
السياحة, ومن نتائج الدراسة أن التسويق السياحي يحتاج الكثير لتذليل الصعوبات التي 

 تواجهه بالرغم من االنعكاسات التي يحققها.
 التعقيب على الدراسات السابقة:

من خالل سرد ومراجعة الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التسويق السياحي والالمركزية تبين 
 اآلتي:
اسات السابقة المتشابه مع الدراسة الحالية لم تتطرق بشكل نظري او تطبيقي للتسويق السياحي * الدر 

 والالمركزية وتطبيقها على المدن.
* في حدود اطالع الباحث ال توجد دراسات تناولت التسويق السياحي في ظل نظام الالمركزية في 

 البيئة الليبية.
 التسويق السياحي 

 حي:مفهوم التسويق السيا -1
هو ذلك النشاط اإلداري والفني الذي تقوم به المنظمات والمنشآت السياحية داخل الدولة وخارجها 
لتحديد األسواق السياحية المرتقبة والتعرف عليها والتأثر فيها لهدف تنمية وزيادة الحركة السياحية 

لسوقية المختلفة للشرائح االقادمة منها وتحقيق التوافق بين المنتج السياحي وبين الرغبات والدوافع 
 ((35:ص2006))صبري عبدالسميع /

 أهداف التسويق السياحي: -2
إرضاء السياح : يعتبر التسويق هو عملية ارضاء للسائح , وفي ضوء هذا الوضع فإن  -

الهدف األساسي من تطبيق مبادئ التسويق في تقديم الخدمات السياحية هو ارضاء 
ت سياحية يمكن أن تفكر في حماية وجودها دون ارضاء المستهلكين , ومؤخرا ال نجد مؤسسا

 العمالء .
جعل االقتصاد التشغيلي ممكنا : هذا يستلزم االستغالل األمثل للموارد إن التقدير لتوقعات  -

المستهلكين يجعل من الممكن ألي مؤسسة إدارة الموارد والعرض السياحي بما يتناسب مع 
األمثل للموارد المتاحة , إضافة إلى ذلك فإن ألي  الطلب , وهذا يقلل من االستغالل غير

 مؤسسة تظهر اهتماما بأن تتفوق على المنافسة وتسيطر على المركز القيادي في السوق .
تحقيققققققق األربققققققاح : تعتبققققققر ألي مؤسسققققققة مققققققن حقهققققققا أن تحقققققققق أرباحققققققا لهققققققا ولققققققو علققققققى  -

ؤسسقققققة المسققققتوى البعيققققد أو المتوسققققط , مقققققن خققققالل وضققققع خطقققققط تسققققويقية تمكققققن ألي م
 من تحقيق ربح يمكنها من إعادة دورة االنتاج .

التفوق على المنافسة : من أهم أهداف التسويق السياحي هو رسم خطط استراتيجية تسويقية  -
تمكن ألي مؤسسة من التفوق على المنافسة من خالل االستحواذ على حصة سوقية 
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مخاطر )خالد مقايله والمحافظة عليه , وكذلك استغالل كل الفرص المتاحة وتجنب ال
 (66.ص2000,

 عناصر التسويق السياحي: -3
تحديد المجموعات السياحية المتوقع االتصال بهم عن طريق المكاتب السياحية المتواجدة  -

 في المناطق المراد التسويق اليها ,وتقدير مختلف الطلب لدى أفراد هذه المجموعات .
 طقة المطلوب تسويقها .خلق تصور مفصل وواضح لدى هذه المجموعات عن المن -
تحديد مكاتب السياحية والسفر بشكل محلي أو اقليمي أو عالي والتنسيق مع تلك المكاتب  -

 بهدف استقبال تلك المجموعات السياحية .
تحديد المنشآت السياحية القادرة على استقطاب تلك المجموعات وذلك من خالل التعاون  -

 والتنسيق مع المكاتب السياحية .
ة األنشطة المؤدبة إلى اشباع حاجات هذه المجموعات ورغباتها مثل سهولة االنتقال عمل كاف -

وذلك من خالل التوسيع في وسائل المواصالت والتسهيل في جميع االجراءات المتعلقة 
 بالسفر .

 ( 15:ص2004توفير البنية المناسبة من شبكات المواصالت واالتصاالت )حميد عبدالنبي ,
 احينهج التسويق السي -4

لوضع استراتيجية للتسويق فأن الخطوات الناجحة يجب أن ترتكز على تخطيط سليم يبدأ بتشخص 
وتحليل الموارد المتاحة واالسواق المستهدفة, ثم إعداد الخطة وتنفيذها. هذه االستراتيجية مستمدة من 

 -تسويق المنظمة ما في الشكل التالي:
  ( نهج التسويق السياحي للمدينة1شكل رقم )

 
  2006المصدر: فليب كوتلر

 ومن الممكن تطبيق هذا النهج للتسويق السياحي لمدينة زليتن, باعتبارها منتج ويمكن ترويجها.



  تسويقيالسياحة والالمركزية والمساهمة في بناء الدولة الحديثة من منظور 

  
  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )60( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

 تشخيص وتحليل طبيعة العرض السياحي للمدينة لمعرفة الفرص المتاحة والممكنة. -
تهدفة, تحديد المسوضع االختيارات االستراتيجية: تبدأ بتحديد األهداف التسويقية و االسواق  -

 الموقع, خطة العمل, عملية الرقابة.
 تنفيذ خطة العمل: يتم ذلك عن طريق المزيج التسويقي. -
 الالمركزية كمدخل تمكين للتسويق السياحي للمدينة -5

خاللها تمكن السكان المقيمين من المشاركة في ادارة  الالمركزية تعد احد التوجهات التي يمكن من
 دون تطبيق فعال لالمركزية ال نستطيع تحقيق تنمية محلية.الشئون المحلية, وب

 .Aوقدعرفت الالمركزية بأنها "إدارات محلية تمارس اختصاصاتها وتتمتع باستقالل ذاتي" )
Laubader:وتتمثل الحدود المثالية لالمركزية في النقاط التالية. ,)- 

عهم وسيلة للتقرب منهم ودف الالمركزية تزيد من مشاركة الجمهور في صنع القرار كما تعد -
 لتنمية مناطقهم.

الالمركزية تساهم في استغالل الموارد المحلية المتاحة نتيجة مشاركة السكان في إدارة  -
 وتطوير مناطقهم.

 الالمركزية تساعد في الحد من الفساد وخلق الشفافية بشرط تطبيق القوانين والتشريعات. -
في الواقع يأتي شرط لعدة قطاعات أخري اقتصادية  إن الالمركزية كمفهوم سياسي محض, ولكن

واجتماعية, ومنذ القرن الماضي بدأت التوجهات في إدارة المناطق محليًا بعيدًا عن المركزية, 
ومشاركة العديد من الجهات منها المجتمع المدني وتشجيع التعاون بين المدن والشراكة بين القطاع 

 العام والخاص. 
مركزية التي تبدأ من اعلى, الالمركزية هي نظام يبدأ من القاعدة وفقًا لحدود ونتيجة فشل نظام ال

 جغرافية محددة, لتسيير إدارة المنطقة واستغالل مواردها السياحية والزراعية.
مفهوم الالمركزية اليوم لدية المرجعية االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي هي مطلب الجمهور 

س احية مثال, وبالتالي ملكية التعايش مع  الفئات المختلفة للسكان والفاعلين في نفلتطوير مناطقهم السي
المكان يعتبر شرط لوجود فضاءات سياحية وصناعية وزراعية هذا النهج  من حيث الموقع والتمازج 

  بين المناهج االقتصادية والسياسية والتسويقية.
 SWOTباستخدام مصفوفة  اواًل: التشخيص والتحليل للعرض السياحي لمدينة 

مصفوفة سوات الرباعية هي إطار تحليل وتقييم الموارد واالمكانيات السياحية للمدينة لتحديد نقاط القوة 
 والضعف والفرص والتهديدات التي تتعرض مسار النهوض بقطاع السياحة.

 SWOT( مصفوفة 2الشكل رقم )
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 نقاط القوة

لتي لنشاط السياحي, والعوامل االستراتيجية التسويقية اتصف نقاط القوة الكفاءات الضرورية ل
 تجعل السياحة أكثر احتمالية للنجاح, ونوع السياحة التي قد تكون مميزة في المدينة ومنها.

 العالمة التجارية للمدينة -
 الميزانية الكافية -
 إشراك الجهات الفاعلة -
 تكنولوجيا متطورة -

 ى استغالل مواردها في التنمية.المدن التي تدرك نقاط قوتها هي قادرة عل
 نقاط الضعف -

هي العناصر الي يمكن أن تجعل نشاط السياحة أقل احتماال للنجاح, والتي تفتقر إليها 
المدينة وتمنعها من األداء عند المستوى األفضل, وهذا يتطلب التحسين لتبقى المدينة قادرة 

 على المنافسة.
 وات لتقليل التأثر وتحويلها لنقاط قوة.عند تحديد نقاط الضعف, تتخذ المدينة خط

 الفرص -
الفرص هي عوامل خارجية مواتية ومن الممكن استغاللها لمنح ميزة تنافسية, مثاًل زيادة 

 االرباح, االنتاجية, التغييرات في اللوائح الحكومية.
 التهديدات -



  تسويقيالسياحة والالمركزية والمساهمة في بناء الدولة الحديثة من منظور 

  
  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )62( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

وي, نافس قالتهديدات هي عوامل لديها القدرة على إلحاق الضرر بالمدينة, مثاًل ظهور م
تغييرات غير ومواتية في الضرائب والتشريعات, تغييرات حادة في تفضيالت المستهلك, 

 ارتفاع تكاليف المدخالت.
 يساعد حصر التهديدات على الحد من تأثيرها.

 دراسة حالة مدينة زليتن
رابلس, كم من العاصمة ط 150تقع مدينة زليتن في الجزء الشمالي الغربي من ليبيا, وتبعد حوالي 

المدينة تطل على البحر االبيض المتوسط شماال, ويحدها جنوبا مدينة بني وليد, أما من جهة الشرق 
فتحدها مدينة مصراتة, ومن جهة الغرب مدينة الخمس ومسالتة وترهونة. إجمالي عدد سكان المدينة 

 137206أسرة, عدد الذكور  54013نسمة, وعدد االسر  271793م وصل إلي 2016حتى عام 
كم مربع, مقسمة على  25.2743. المساحة الجغرافية للمدينة تقدر بحوالي 134587وعدد االناث 

-14.45شماال وبين خطي طول  30.32-57.31محلة. وتمتد مدينة زليتن بين دائرتي عرض  39
 شرقا. 14.06

 تحليل وتقييم الموارد السياحية بمدينة زليتن
 SWOT( تحليل مصفوفة 3الشكل رقم )

 
 نقاط القوة :

مثل في تطوير الواقع السياحي وخلق ما يسمى بصناعة السياحة بالشكل الذي يمكن تت -
تسويقها بشكل تنافسي وتعتبر قادرة على استغالل مواردها , ومما يسهم في تنويع األساسي 

 االقتصادي للمدينة والحفاظ على االرث الديني والهوية الثقافية .

 عوامل داخلية

 نقاط القوة نقاط الضعف

   الطرق ووسائط النقل
 السريعة

 الفنادق 
  الخدمات الترفيهية

 المرافقة

 الموقع 
 المناخ 
 المساجد والزوايا 

 

 الفرص التهديدات
 شبكة الكهرباء 
 الغابات 
 التلوث 

 االتصاالت 
 خلق فرص عمل 
 األسواق التقليدية 

 عوامل خارجية

بي
يجا

 ا

بي
 سل
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 نقاط الضعف :
اتيجية طويلة األمد محددة المعالم لتطوير النشاط السياحي وهي تتمثل في عدم وجود استر  -

 بالمدينة , مما يجعلها أن تأخذ المدينة مجموعة من الخطوات لتقليل نقاط الضعف 
 الفرص :

فهي تتمثل في خلق سياحة جيدة ذات قدرة تنافسية محليا ودوليا وكذلك االستغالل األمثل  -
 ات الثقافية والحضارية للمدينة لإلمكانيات والمقومات السياحية والمقوم

 التهديدات :
فهي تتمثل في حساسية القطاع السياحي لألحداث السياحية واألمنية بما يحتم ضرورة  -

 المحافظة على توفر حالة األمن واالستقرار داخل المدينة بشكل خاص والبلد بشكل عام .
وئية لها بكة اإلنارة الضوكذلك المحافظة على التلوث البيئي بشكل حسن واالستقرار في ش

 دور كبير جدا.
 النتائج والتوصيات

 النتائج:
 عدم قدرة السلطات المحلية  بالنهوض بقطاع السياحة لقلة الموارد المالية بالمدينة. -
ضعف الخدمات السياحية  والبنية التحتية ) وسائل الموصالت, الفنادق والمقاهي, االماكن  -

 الترفيهية(.
 واساليب الترويج والتسويق السياحي بالمدينة.ضعف الوعي السياحي  -
 ال توجد استراتيجية تسويقية لتنمية  تطوير النشاط السياحي بالمدينة. -
 عدم تفويض صالحيات للسلطات المحلية  لتطوير والنهوض بقطاع السياحة. -

 التوصيات:
 العمل على دعم و تشجيع القطاع الخاص في عملية التنمية السياحية بالمدينة. -
 ماية وحفظ الموروث الثقافي واالماكن التاريخية التراثية بالمدينةح -
 المحافظة على هوية المدينة السياحية كمقومات جذب سياحي. -
 التركيز على وسائل االعالم لجذب المستثمرين والسياح والزوار للمدينة. -
 الحد من دور المركزية االدارية وتفويض الصالحيات للسلطات المحلية. -
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