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َرُسٌنُوُۥ  { ًَ ُ َعَمهَُكْم  قُِم ٱْعَمهٌُاْ فََسيََرٍ ٱَّلله ًَ

َدِة  ٱنشهَيٰ ًَ ِهِم ٱْنغَْيِب  َٰ َعٰ َستَُردًَُّن إِنَ ًَ ٱْنُمْؤِمنٌَُن ۖ  ًَ

 } فَيُنَ ِّ ُُكم  َِما ُ نتُْم  َْ َمهٌُنَ 

 105:اآلية/ سٌرة انتٌ ة 

 

طمب العمػ شاق ولكؼ لو لحة ومتعة والعمػ ال يشال إالا عمى  {
جدخ مؼ التعب والسذقة ومؼ لػ يتحسل ذل العمػ ساعة يتجخع 

 }كأس الجيل أبجا
 
 



 
 

 فاهلل ، العسل إنجاز عمى القجرة و الربخ نعسة عمى أوالًال  جل و عد هلل الثشاء و الذكخ
 . الشعػ ىحه عمى الحسج

 
 عمى بإشخافيا تفزمت التي "حميسة رقاد " الفاضمة ستاذةاأل إلى والتقجيخ بالذكخ وأتقجم

 ىؽ ما عمى العسل ىحا إلتسام وإرشاد تؽجيو و دعػ مؼ لي قجمتو ما لكل و ،البحث ىحا
 وكالة عسال إلى والتقجيخ بالذكخ وأتقجم. والتقجيخ الثشاء عبارات أسسى فميا ه اآلنعمي

 بالؽكالة بحثي لتطبيق الفخصة إتاحة  عمىلمدياحة و األسفار " نجاح تخفل "
 

           :الطالبة                                                      - 
 جسيمة قبابي                                                                - 



 

  بالعمػ وزيششا بالحمػ وأكخمشا بالتقؽى وأجسمشا بالعافيةاالحسج هلل الحي أعانؼ
 

 :أتقجم بإىجاء عسمي الستؽاضع إلى
 

 الؽاقي والكشد الباقي، إلى مؼ جعل العمػ مشبع اشتياقي، لغ أقجم وسام الجرع
 االستحقاق،أنت

 
 .أبي العديد أطال هللا عسخك

 
وإلى مؼ تتدابق الكمسات لتخخج معبخة عؼ مكشؽن ذاتيا مؼ عمستشي وعانت الرعاب 
.. ألصل إلى ما أنا فيو وعشجما تكدؽني اليسؽم أسبح في بحخ حشانيا ليخفف مؼ آالمي

 أمي
 
 (أحالم )أختي ...إلى قجوتي في الحياة 

  (دمحم ، فتح هللا )إخؽتي... إلى مأمشي و عدوتي
 "رقاد حميسة " إلى أستاذتي الفاضمة 
(فاطسة؛فايدة ؛فاطسة )إلى صجيقات الجراسة و الحياة 
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  الجراسات الدابقة

  مجخل إلى العالقات العامة:الفرل األول
  تسييج



  اإلشار السفاـيسي لمعالقات العامة

  تعخيف ك نذأة العالقات العامة

  كضائف ك أىجاؼ العالقات العامة

  أسذ ك مبادغ العالقات العامة

  خالصة الفرل

  الدياحة : الفرل الثاني 
  تسييج

   اإلشار السفاـيسي في الدياحة:السبحث األول

  ماـية الدياحة

  أنػاع الدياحة 

  التخصيط الدياحي 
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  خالصة الفرل
  اإلطار السيجاني لمجراسة



  لمدياحة ك األسفار بػالية البػيخة" نجاح تخفل" تقجيع ككالة : السبحث األول

  تعخيف ككالة الشجاح تخفل لمدياحة كاألسفار 

  بػالية البػيخة" نجاح تخفل " الييكل التشطيسي لػكالة 

  مشيجية الجراسة: السبحث الثاني

   مجاالت الجراسة 
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  نتائج ك تػصيات الجراسة 

  خاتسة الجراسة

  قائسة السرادر ك السخاجع 

  السالحق 

 
 

 

 

 

 

 

 



 :ممخص الجراسة 

تيجؼ ىحه الجراسة لسعخفة الجكر الحؼ تمعبو العالقات العامة في تفعيل الشذاط الدياحي 

كتخكيج لخجمات الػكالة الدياحية باعتبار ىحه األخيخة أحج األشخاؼ الفاعمة في القصاع 

الدياحي، باإلضافة إلى التعخؼ عمى أنذصة العالقات العامة التي تعتبخ مغ أبخز األنذصة 

التخكيجية خاصة كأف تفعيل دكرىا يعػد بالشفع عمى الػكالة الدياحية مغ جية كعمى البمج مغ 

 .جية أخخػ كذلظ مغ خالؿ تشذيط حخكتو الدياحية 

نطخا ليحا تع اختيار الػكالة الدياحية عمى مدتػػ كالية البػيخة الستسثمة في ككالة نجاح تخفل 

 .لمدياحة كاألسفار، كتع استخجاـ السقابمة كأداة لجسع البيانات

كتػصمت ىحه الجراسة إلى أف الػكالة الدياحية محل الجراسة تسارس العالقات العامة داخل 

مقخىا، كىحا بيجؼ التعخيف بخجماتيا كالتخكيج لمدياحة الجاخمية في الجدائخ رغع العخاقيل 

التي تػاجو السجاؿ الدياحي، إال أنيا سعت لتػضيف أنذصة العالقات العامة لتحقيق أىجافيا 

كتخكيج لرػرة الجدائخ مغ خالؿ عقج العجيج مغ الذخكات مع مؤسدات أجشبية كجدائخية 

 .بيجؼ جمب العجيج مغ الدكار األجانب كالجدائخييغ مغ خالؿ تحفيدىع عمى الدياحة الجاخمية

Summary : 

This study aims to Know the role of public relations in the stimulation of 

tourism, as well as the promotion of the travel agency’s services, as it is an 

active agent in the tourism sector. In addition to exhibiting the activities of 

public relations, that are regarded as one of the most distinguished promotive 

activities, especially when revitalizing the role, which will grant benefit not only 

for the tourism agency, but also the country by energising its tourism. 



 

Given this, the travel agency, Najah Travel for Tourism and Travel that’s 

located in the state of Bouira, has been chosen for the sake of this study. With 

the interview being used as a tool to collect data.. 

The study has conducted that the travel agency that’s being used does exercise 

public relations in its headquarters, with the purpose of promoting its services 

and tourism in Algeria despite the challenges facing the tourism industry. It 

attempted however, to use public relations activities to achieve its goals, and 

promote Algerian tourism via making partnerships with several foreign and local 

companies, in order to attract many Algerian and foreign tourists by motivating 

them to engage in domestic tourism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.العالقات العامة،الدياحة،ككالة الدياحة كاألسفار: انمفتاحية انكهمات- 



 

  أ
 

 : مقجمة

كاعتبارات السجاممة ابة ال يخمػ أؼ مجتسع في العالع مػغ كجػػد الرػالت السختمفة مغ القخ

، فقج تسيد اإلنداف مشح أف كجج عمى كجو األرض بكػنو اجتساعي بصبعو كالسرالح كالسشافع

حيث يختبط أفخاد مجتسعو سػاء أكاف ىحا السجتسع كبيخا أك صغيخا، ك ىحه الرالت تقػػ 

كتزعف حدب درجة السرالح السذتخكة بيشيع كيسكغ ليحه العالقات أف تتحدغ كتدػد تبعا 

لمطخكؼ التي تخزع ليا كالتيارات التي تتقاذفيا مسا يؤشخ ذلظ بأف العالقات العامة كانت 

 .مػجػدة مغ األزؿ

تعتبخ العالقات العامة نذاط مػجو لبشاء كتجعيع عالقات سميسة مشتجة بيغ السؤسدة 

كجيػدىا كالعسالء كالسػاششيغ كالسداىسيغ أك الجسيػر بػجو عاـ بيجؼ تدييل عسمية 

صياغة سياستيا حدب الطخكؼ السحيصة بيا كشخح ىحه الدياسة لمسجتسع، فيي تقـػ 

بتخكيج االتراؿ كالثقة بيغ شخز أك مذخكع أك أشخاص آخخيغ أك جيػد خاصة أك 

السجتسع بأكسمو مغ خالؿ تػزيع السعمػمات التي تذخح كتفدخ كتػضح نػع العالقات 

الستبادلة كتقييع رد الفيع مغ خالؿ، درجة الفيع التي تتحقق بيغ األفخاد أك الجيػد كتصبيق 

 .الػسائل كاألساليب التي تؤدؼ إلى تحقيق ىحه العالقة

العالقات العامة بذكل عاـ تعشي نذخ السعمػمات كاألفكار كالحقائق مذخكحة كمفدخة 

لجساىيخ السؤسدة، ككحلظ نقل السعمػمات كاآلراء كالحقائق مغ الجساىيخ إلى السؤسدة كذلظ 

بػية الػصػؿ كاالندجاـ كالتكييف االجتساعي بيغ السؤسدة كالجساىيخ، كىحا ما يؤكج عمى 



 

  ب
 

أف العالقات العامة ىي جيػد مبشية عمى خصط تخمي إلى تحقيق التفاىع الستبادؿ بيغ 

السؤسدة كجسيػرىا كيؤكج أيزا عمى اعتبارىا الدفيخ ذك نػايا الحدشة، كالعالقات العامة في 

إشارىا السعاصخ ىي بسثابة ثػرة في الفكخ اإلدارؼ كقفدة نػعية في تغييخ مدار السؤسدات 

كنجاحيا ألنيا كضيفة إدارية تختكد عمييا أغمب السشذآت لتشسية قصاعيا، كمغ بيغ 

السؤسدات التي تػضف العالقات العامة ىي السؤسدات الدياحية باعتبار أف الدياحة ضاىخة 

اجتساعية عخفت تصػرات سخيعة عكدت مجػ أىسيتيا، حيث أصبحت تذكل اليـػ أكبخ 

صشاعة في العالع، فيي تحتل مكانة ىامة في جسيع السجاالت كخاصة االقترادؼ كقج 

عخؼ العالع خالؿ الدشػات األخيخة تػجيا نحػ تشسية القصاع الدياحي كػنو مػرد دائع مسا 

جعل العجيج مغ الجكؿ تدعى الستغاللو كالشيػض بو مغ خالؿ تػضيف العالقات العامة 

 .داخل السؤسدات الدياحية لتشذيط الدياحة

كيختكد مػضػع دراستي حػؿ دكر العالقات العامة السسارسة داخل الػكالة الدياحية في 

 :تشذيط الدياحة، كقج قدست البحث حدب اآلتي

تع ؼيو عخض مختمف الخصػات السشيجية الخاصة بالجراسة بجأ  :اإلطار السشيجي لمجراسة

 :باإلشكالية التي تشتيي إلى تداؤالت فخعية كاآلتي

 .ما السقرػد بػكالة الدياحة كاألسفار؟ كما ىي كضيفتيا؟ -

 .كيف يسكغ لمعالقات العامة أف تػضف داخل الػكالة الدياحية؟ -



 

  ج
 

ما ىي األساليب كالػسائل التي تدتخجميا العالقات العامة لتشذيط خجمات الػكالة  -

 .الدياحية ؟

بعجىا تصخقشا إلى أسباب اختيار مػضػع  الجراسة التي تتزسغ أسباب ذاتية كأخخػ 

مػضػعية، أيزا تع تشاكؿ أىجاؼ الجراسة كأىسيتيا باإلضافة إلى السشيج كأدكاتو كثع  

 .الجراسات الدابقة كأخيخا تحجيج السفاـيع كالسرصمحات

مجخل إلى العالقات العامة : اإلشار الشطخؼ فتشاكؿ ثالثة فرػؿ، الفرل األكؿ تحت عشػاف

تعخيف كنذأة العالقات العامة، كضائف كأىجاؼ العالقات العامة، أسذ : كؼيو ما يمي

 .كمبادغ العالقات العامة

ماـية الدياحة، أنػاع الدياحة، التخصيط : الدياحة كؼيو ما يمي: أما الفرل الثاني بعشػاف 

 الدياحي 

مفيـػ العالقات العامة  :العالقات العامة الدياحية كيشجرج تحتو: الفرل الثالث بعشػاف 

 الدياحية، أىجاؼ العالقات العامة الدياحية، استخجامات العالقات العامة الدياحية 

بيشسا اإلشار التصبيقي فتشاكؿ مجاالت الجراسة، حيث تع ؼيو تقجيع ككالة نجاح تخفل  لمدياحة 

ر، كحلظ تشاكؿ نػع الجراسة كمشيجيا إضافة إلى مجتسع البحث كمفخداتو كصػال إلى كاألسفا

 .تحميل نتائج السقابمة

 .كأخيخا تع عخض نتائج تحميل السقابمة كتقجيع الشتائج العامة لمجراسة



 

  د
 

 : حجود الجراسة  -

 :الحجود السؽضؽعية -

اقترخت ىحه الجراسة عمى إبخاز الجكر الحؼ تمعبو العالقات العامة السسارسة داخل 

 :الػكالة الدياحية في تفعيل الشذاط الدياحي، ليحا تع التخكيد عمى الجػانب التالية 

تقجيع جل السفاـيع الستعمقة بالعالقات العامة كالتعخؼ عمى مسارساتيا بالسؤسدة  -

 .الدياحية

إعصاء نطخة شاممة عغ مفيـػ  العالقات العامة الدياحية، كإبخاز أىسية ىحا السفيـػ  -

 . في الػكالة الدياحية 

 :الحجود السكانية  -

تست ىحه الجراسة داخل ككالة نجاح تخافل لمدياحة كاألسفار بػالية البػيخة، كقع اختيارىا 

تحت دراسة حالة لسعخفة كيف يسكغ لمعالقات العامة أف تقـػ بتفعيل نذاط الػكاالت 

 .الدياحية التي تقـػ بجكرىا بتشذيط الدياحة 

 : الحجود الدمانية  -

إلى غاية نياية شيخ مارس  2021تست الجراسة الشطخية مشح بجاية الدشة الجامعية  -

 .2022 جػاف 5، أما الجراسة التصبيؿية فتست في بجاية شيخ ماؼ إلى غاية 2022



 

5 
 

 :اإلشكالية  -

تعتبخ العالقات العامة كضيفة إدارية تداعج في إقامة االتراؿ كالفيع الستبادؿ بيغ الييئة 

 .كجسيػرىا، كىي التي تجرس مذاكل اإلدارة كقزاياىا كتداىع في حميا

فالعالقات العامة ىي عمع كفغ ككضيفة مدتسخة كمخصصة، تحتاج إلى مسارسة االتراؿ 

كالعسمية اإلدارية كالتخصيط كالبحث العمسي كالتشطيع كالتشديق كالتقييع، كقج عخؼ العالع 

خالؿ القخف العذخيغ تقجما كتصػرا كبيخا لػسائل االتراؿ كالعالقات العامة، حيث 

حخصت العجيج مغ الجكؿ عمى تأكيج دكر العالقات العامة في إنجاح مداعييا كخصصيا 

كبخامجيا في بشاء الجكلة كالسجتسع إذ اعتبخت العالقات العامة مغ السػاضيع الحجيثة 

كالتي أصبحت تحطى باىتساـ الحكػمات كالجكؿ إلضافتيا إلى اىتساـ الذخكات 

كالسؤسدات الخاصة، فالعالقات العامة ليا أىسية بالغة في الشطع اإلدارية الحجيثة كتدشج 

إلييا أدكار حيػية تتعمق بإبخاز الرػرة السذخفة لمسؤسدة كما تقجمو مغ خجمات 

لسجتسعيا فيي أداة تفاعل نذصة، تعسل عمى تػثيق عالقتيا مع جساىيخىا لخمق صػرة 

شيبة في أذىانيع، كىشاؾ العجيج مغ العػامل التي أدت إلى إبخاز دكر العالقات العامة 

كازدياد اىتساـ اإلدارة بيا، كمغ أبخزىا التصػر الكبيخ الحؼ شيجه العالع عمى السدتػػ 

االقترادؼ، حيث ضيخت قصاعات ججيجة بذكل جمي كشكمت قفدة نػعية في اقتراديات 

 .الجكؿ كمغ أىسيا قصاع الدياحة
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قج أصبح كاضحا كجميا أف سياحة أصبحت اليـػ إحجػ أىع السػارد االقترادية في 

مشطػمة االقتراد عمى مدتػػ اإلقميسي كالعالسي، فقج أصبحت قاشخة لمشسػ االقترادؼ 

كاالجتساعي كالحزارؼ كيتداكػ في ذلظ الجكؿ الستقجمة كالشامية عمى حج سػاء، كسا 

أنيا أصبحت مغ أبخز اىتسامات الجكؿ باستغالليا استغالال أمثل لتعطيع الفائجة السخجػة 

مغ قصاع الدياحة، كمع ضيػر السؤسدات الدياحية كػكاالت الدياحة التي تعتبخ أحج 

الخكائد التي تقـػ عمييا االستخاتيجيات السدصخة كالتي تيجؼ لمشيػض بالقصاعات 

الدياحية في أؼ دكلة، باعتبارىا أحج اآلليات القادرة عمى تشذيط كإنعاش الدياحة كذلظ 

الحتكاكيا السباشخ مع الدياح السحمييغ كاألجانب، فيي الػجية األكلى ليع شمبا لمدياحة 

الجاخمية كالخارجية، اعتسادا عمى أنذصتيا الستعمقة بالعالقات العامة الدياحية، فالعالقات 

العامة أصبحت اليـػ فشا رؼيعا مغ فشػف االتراؿ اإلنداني كأداة مؤثخة لخمق عالقات 

 :متسيدة بيغ السؤسدات كجساىيخىا، عمى ضػء ما سبق يسكغ شخح اإلشكالية التالية

 .كيف تداىع العالقات العامة السسارسة داخل الػكاالت الدياحية في تشذيط الدياحة؟ -

 :كالتي يشبثق مشيا التداؤالت التالية 

 ما السقرػد بػكالة الدياحة كاألسفار؟ كما ىي كضيفتيا؟ -

ما ىي األساليب كالػسائل التي تدتخجميا العالقات العامة لتشذيط خجمات الػكالة  -

 الدياحية ؟ 

   :أسباب اختيار مؽضؽع الجراسة - 2
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 : األسباب الحاتية- (أ -

 السيػؿ الذخري كحب اإلشالع بسجاؿ الدياحة - 

 .الخغبة في التكػيغ بسيشة العالقات العامة كمسارستيا كاقعيا- 

إلدامية اختيار مػضػع لجراستو كمشاقذتو لشيل شيادة التخخج في تخرز اتراؿ - 

 .كعالقات عامة

 : األسباب السؽضؽعية- (ب -

 .إثخاء البحث العمسي كاألكاديسي بسػضػع العالقات العامة كالدياحة -  

 .رفع مدتػػ السعخفة بساـية العالقات العامة في السؤسدات الدياحية-  

 .معخفة دكر الػكاالت الدياحية في تشذيط الدياحة -  

 .تسكيغ دكر العالقات العامة في تشذيط السؤسدات الدياحية -  

 .آنية السػضػع كتدامشو مع اىتساـ الجكلة بالسجاؿ الدياحي-  

 :أىسية الجراسة -  3

تعتبخ الجدائخ مغ البمجاف العخبية الجسيمة التي تتستع بسشاشق سياحية مختمفة، حيث  -

تستمظ مقػمات جغخاؼية كتاريخية كشبيعية تجعل مشيا بمجا سياحيا بامتياز يتساشى مع 

متصمبات الدياح، فيي بمج بحجع قارة تتشػع ؼيو الثقافات كتتعجد ؼيو مػاسع الفرػؿ، 

كباعتبار الػكالة الدياحية مغ أىع الخكائد االقترادية خاصة في ضل التجفق 

 :الدياحي الحؼ يذيجه العالع، عميو تكسغ أىسية الجراسة في الشقاط التالية 
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التعخؼ عمى الجػانب التي مغ خالليا يسكغ تحديغ عسل العالقات العامة في  -

 .السؤسدة 

 .التعخيف بأىسية تػضيف العالقات العامة في السؤسدة الدياحية  -

 .اإلحاشة بجكر العالقات العامة الدياحية في رفع االقتراد الػششي  -

 : أىجاف الجراسة  -

 :تيجؼ الجراسة إلى التعخؼ عمى 

 .دكر العالقات العامة في تفعيل نذاط الػكالة الدياحية - 

أىع األساليب ك الػسائل السدتخجمة في العالقات العامة لتشذيط خجمات الػكالة - 

 .الدياحية 

 .تحديذ السؤسدة الدياحية بزخكرة تػضيف العالقات العامة -  

 .تقجيع تػصيات لسسارسة العالقات العامة في السؤسدة الدياحية - 

 :مفاليػ الجراسة- 5

 :الَجور -
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بجاللة الحخكة في محيط أك بيئة معيشة مغ الفعل  (الجكر)يسكغ فيع كمسة  :لغة

،دكرًا، كدكرانًا، بسعشى شاؼ حػؿ الذيء، كيقاؿ أيزا دار حػلو، كبو، كعميو (دار)

 .1كعاد إلى السػضع الحؼ ابتجأ مشو 

 :اصصالحا

يتزسغ مفيـػ الجكر كحلظ السسارسة الفعمية، أؼ تخجسة الترػر إلى سمػكيات 

كقخارات عسمية كىشا تثار قزية االتداؽ بيغ الجكر كترػر أك تػجو عاـ كبيغ 

مسارسة ىحا الجكر، كال يعج الجكر ترػرا فقط بل اقتشاع كقجرات كإمكانيات أيزًا 

 2لسسارستو بفعالية كاقتجار

 :إجخائيا

السقرػد بالجكر في ىحه الجراسة الػضيفة التي تؤدييا العالقات العامة داخل الػكالة 

 .الدياحية في تشذيط عسميا كتصػيخ الدياحة 

 :العالقات العامة  -

 3:يزع ىحا السرصمح مفيػميغ :  اصصالحا 

                                                             

يع مرصفى ، ك آخخكف ، السعجع الػسيط ، السكتبة اإلسالمية لمصباعة ك الشذخ ، القاىخة ،  -  1 . 302 ، ص1972إبخـا
مجيج حسيج شياب البجرؼ ، الجكر اإلقميسي لتخكيا ك تختيبات األمشية الججيجة ك أثخىا في األمغ القػمي العخبي ، أشخكحة دكتػراه  -  2

. 311 ، ص1997كمية اآلداب ، جامعة بغجاد ، 
. 34 ، ص2005 ، 1العالقات العامة في التصبيق ، دار جخيخ لمشذخ ك التػزيع ، عساف ، ط : عبج الخزاؽ دمحم الجليسي  -  3
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ك تعشي التػاصل الشاجع عغ تفاعل فخديغ أك أكثخ كتتحقق ىحه العالقة بيغ : العالقات -أ

حجكث فعل كرد فعل إيجابيا كتكػف حريمة عالقات اجتساعية تعاكنية أك عمى العكذ مغ 

ذلظ يكػف اتجاىا سمبيا كيقػد إلى عالقات متػتخة قج تؤدؼ إلى التفكظ كاالختالؼ بيغ 

 .األفخاد

كتعشي الجسيػر أك الشاس كيعج ىحا السفيـػ تحجيجًا لشصاؽ شسػلية العالقات أؼ : العامة -ب

أف العالقات تذسل ىشا كل عسميات التفاعل مع الجسيػر أك الشاس في السجتسع كلحلظ 

تربح عسميات التفاعل ىحه كاسعة الشصاؽ معقجة األبعاد متشػعة األىجاؼ بتعجد حاجات 

 .األفخاد ك الجساعات كتشػع مرالحيع كاتداع أىجافيع

ىي الجيػد السخصصة التي يقـػ بيا الفخد أك السؤسدة لكدب ثقة الجسيػر كتحقيق التفاىع 

الستبادؿ مغ خالؿ االتراالت السدتسخة كالدياسات كاألفعاؿ السخغػبة لتمبية االحتياجات 

 4الجسيػر في إشار ما 

 : إجخائيا 

ىي الجيػد السبحكلة كالسخصط ليا التي تقـػ بيا الػكالة الدياحية عغ شخيق التػاصل 

كالتفاىع كالتعاكف الستبادؿ بيشيا كبيغ جسيػرىا الجاخمي كالخارجي باستخجاـ أساليب ككسائل 

 .اتراؿ مختمفة لتحقيق األىجاؼ السدصخة

                                                             

 ، كمية اإلعالـ جامعة 10-9ميادة كاضع جعفخ ، العالقات العامة ك األنذصة الدياحية ، مجمة الباحث اإلعالمي ، العجد  -  4 
 277 ، ص2010بغجاد ، جػاف سبتسبخ 
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الشذاط الحؼ يقـػ بو األشخاص الحيغ يسيمػف إلى " يعخؼ عمى أنو   :الشذاط الدياحي- 

الدفخ كربسا اإلقامة الجائسة بيجؼ أساسي ىػ التستع بػقت فخاغيع عمى كجو ال يسكغ تحؿيقو 

في بيئتيع السعتادة مع استعجادىع لتحسل مخاشخ محجدة لشذاشيع في إشار إمكانياتيع السادية 

 5" كالسعشػية 

مجسػعة األنذصة السػجية إلى إشباع حاجيات الدياح أك إلى اإلنتاج السختبط "ىػ 

 6".مباشخة بطاىخة الدياحة، كيقرج بحلظ الشذاشات الخاصة بقصاع كدكاكيغ الدياحة

ىػ تمظ السجسػعة مغ األنذصة االقترادية كاإلدارية ك الثقاؼية كالتخكيجية التي تقـػ 

بيا الجكلة أك الحكػمة أك إحجػ السؤسدات أك الذخكات أك أحج األفخاد سػاء برػرة 

فخدية أك باالشتخاؾ كالتعاكف مع اآلخخيغ بغخض استقصاب حخكة الدياحية الجكلية أك 

الجاخمية أك االثشيغ معا، مسا يسًكغ لألفخاد كالجساعات القائسيغ بالخحالت الدياحية 

 7. مغ تحقيق أىجافيع السشذػدة مغ الؿياـ بيا

 

 :إجخائيا

                                                             

 ، ص 1998محيي دمحم مدعج ، اإلشار القانػني لمشذاط الدياحي ك الفشجقي ، السكتب العخبي الحجيث ، اإلسكشجرية ، مرخ ، -  5 
64 
 ، 2010قػيجر لػيدة ، اقتراد الدياحة ك سبل تخقيتيا في الجدائخ ، رسالة دكتػراه ، كمية االقتراد ، جامعة الجدائخ ، جدائخ ، -  6
 49ص
مجمة العمـػ : مميكو محسػدؼ ، بخالج عجالي ، قػاعج ضبط الشذاط الدياحي لػكاالت الدياحة ك األسفار في التذخيع الجدائخؼ -  7

. 1625 ، ص09،2019، 28 ،  2019، 02 ، العجد 10القانػنية ك الدياسية ، مجمج 
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يقرج بالشذاط الدياحي في ىحه الجراسة، مجسػع األنذصة السختمفة التي تعتسجىا 

الػكالة الدياحية في تفعيل نذاط الدياحة كتحديغ مشيا كتصػيخىا، ككدب ثقة 

 .جساىيخىا

 :الؽكالة الدياحية .  ت

ىي السكاف الحؼ يقجـ خجمات كمعمػمات استذارية كفشية كعسل التختيبات الالزمة 

لخبط الدفخ بحخا كبخا كجػا إلى إؼ مكاف في العالع ككل ىحه الخجمات كاالستذارات 

 .8تقجـ إلى السػاششيغ مجانا بجكف مقابل 

 :إجخائيا  -

يقرج بالػكالة الدياحية في ىحه الجراسة ىي ككالة نجاح تخفل التي تقع بػالية البػيخة 

 .العالقات العامة داخل ىحه الػكالة كالتي تست دراستيا لسعخفة كإبخاز الجكر الحؼ تسارسو 

 : مشيج الجراسة -

 مػضػع كلكغ متعجدة، شخؽ  إلى المجػء مغ البج ضاىخة فيع إلى الػصػؿ أجل مغ

 فقط كاحجا مشيج اختيار يجب كإنسا السشاىج، كل استخجاـ بالزخكرة يدتمـد ال البحث

 الجراسة فإف السصخكحة اإلشكالية ضػء كعمى السجركسة لمطاىخة أحدغ بفيع لشا يدسح

. حالة دراسة مشيج عمى اعتسجت

                                                             

. 427، ص 2016، عساف ، 1فمدفة اقتراد الدياحة ك الدفخ ، دار الحامج لمشذخ ك التػزيع ، ط: مرصفى يػسف كافي -   8
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 الستعمقة الجراسات في كانتذارا استخجاما األكثخ السشاىج مغ الحالة دراسة مشيج يعج" 

 كصف ىي ىامة مدألة حالة دراسة أف إلى راجع كىحا كاإلندانية االجتساعية بالعمـػ

 في ... كالدياسية كالتاريخية كاالقترادية الشفدية لمطاىخة كالجقيق الذامل كالتحميل

  9. "السجتسع

ييتع مشيج دراسة الحالة بجسيع الجػانب الستعمقة " كحلظ يعخؼ مشيج دراسة حالة عمى أنو 

بذيء أك بسػقف كاحج عمى أف يعتبخ فخد، أك مؤسدة أك مجتسع، أك أؼ جساعة كػحجة 

لمجراسة كيتسيد أسمػب البحث باىتساـ الباحث بحالة كاحجة أك كحجة كاحجة بجرسيا بتعسق 

 10.كييتع بجسيع جػانبيا

  : أدوات جسع البيانات -

مغ أجل الحرػؿ عمى السعمػمات الالزمة إلجخاء البحث السيجاني ككأؼ دراسة يعتسج 

الباحث عمى أكثخ مغ أداة لجسع السعمػمات حػؿ مذكمة الجراسة، سػاء مغ أجل إيجاد 

 11.اإلجابة عمى أسئمة الجراسة أك الختيار فخضياتيا

 :كلقج اعتسجت في دراستي ىحه عمى 

 :السالحعة  -

                                                             

أحسج بػذراع ، مشيج دراسة الحالة في العمـػ االجتساعية ك اإلندانية ، كمية العمـػ االجتساعية ك العمـػ اإلسالمية ، باتشة ، ص  -  9
283 
 290نفذ السخجع ص-   10
 ، 2008عامخ قشجلجي ، البحث العمسي ك استخجاـ مرادر السعمػمات التقميجية ك االلكتخكنية ، دار السديخة لمشذخ ، األردف ، -  11
 154ص 
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تعتبخ السالحطة مغ أىع أدكات البحث العمسي لكػنيا تتيح لمباحث تفحز الجػانب "  -

السبحػثة في الطاىخة عغ قخب في إشار ضخكفيا الصبيعية العادية غيخ السرصشعة 

بفعل أف عسمية السذاىجة تجخؼ في بعس الحاالت دكف أف يعمع السبحػثيغ أنيع محل 

فحز كأف ترخفاتيع مػضػع مخاؾبة، عكذ أداتي السقابمة كاالستبياف ، حيث يعمع 

  12". السبحػث أنو تحت الجراسة، كبالتالي ال يكػف عاديا في ترخفاتو مع الباحث

عسمية مخاؾبة أك السذاىجة الجؾيقة لدمػؾ الطاىخة " كسا يسكغ تعخيف السالحطة بأنيا -

 كعالقتيا، بأسمػب اك السذكالت ك األحجاث كمكػناتيا كمتابعة سيخىا كاتجاىاتو

 الطاىخة بدمػؾ التشبؤ ك الستغيخات بيغ العالقة كتحجيج التفديخ بقرجعمسي مشطع 

 13 " .احتياجاتو كتمبية الباحث أغخاض لخجمة كتػجيييا

 : السقابمة  -

تجخل السقابمة ضسغ أدكات البحث العمسي، حيث يدتخجميا الباحث في جسع " 

السعمػمات مغ األشخاص الحيغ يسمكػف ىحه السعمػمات كالبيانات غيخ السػثقة في بعس 

 14". األحياف، في إشار إنجازه لمبحث 

                                                             

 ، ص 2002أحسج مخسمي ، مشاىج البحث العمسي في عمـػ اإلعالـ ك االتراؿ ، ديػاف السصبػعات الجامعية ف الجدائخ -   12 
204 
 67ربحي مرصفى عمياف ، شخؽ جسع البيانات ك السعمػمات ألغخاض البحث العمسي ، دار الرفاء لمشذخ ، األردف ص -   13
. 213نفذ السخجع الدابق ص -  14
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أف السقابمة شخيقة مشطسة تسكغ الفخد مغ التعخؼ عمى حقائق " كسا تعخؼ عمى أنيا -

غيخ معخكفة مدبقا كتتحقق في الجراسات السيجانية عغ شخيق أسئمة يمقييا الباحث 

عمى الفخد اآلخخ الحؼ يمتقي بو كجيا لػجو لسعخفة رأيو في مػضػع معيغ أك لمكذف 

عغ اتجاىاتو الفكخية كمعتقجاتو كىي كسيمة لجسع السعمػمات باالعتساد عمى تبادؿ 

الحجيث بيغ الباحث كالسبحػث إلى جانب أنيا عسمية مغ عسميات التفاعل االجتساعي 

إنيا أداة عمسية تبجأ بيا البحػث التجخيبية كالجراسات االستصالعية كىي كسيمة مغ 

 15. الػسائل اليامة لجسع البيانات كأكثخىا استخجاما نطخا لسسيداتيا الستعجدة كمخكنتيا

 :مجتسع البحث  -

بعج جسع السعمػمات العامة قست باختيار األفخاد الحيغ سأجخؼ عمييع ىحه الجراسة، 

كمجتسع بحثي يتسثل في عساؿ ككالة الدياحية لمدياحة كاألسفار، كقج كقع اختيارؼ عمى 

 .بػالية البػيخة كشسػذج" نجاح تخفل " ككالة 

 : عيشة الجراسة  -

تختبط خصػات البحث العمسي بعزيا ببعس في اندجاـ عمسي بذكل يديل عمى " 

الستخرريغ مخاجعتيا كتقييسيا مسا يجعل تحجيج العيشة خصػة مغ خصػات اختيار العيشة 

                                                             

يع ، أسذ البحث العمسي إلعجاد الخسائل الجامعية ، مؤسدة الػراؽ لمشذخ ك التػزيع ، ط -  15 ، عساف ، 1مخكاف عبج السجيج إبخـا
 17 ، ص2000
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التي يشبغي أف يقـػ بيا الباحث قبل اختياره لمعيشة ك ىحه الػحجة يسكغ أف تكػف العبا أك 

  16"الخ...فخيقا أك ناديا رياضيا أك كمية

التي يتع فييا اختيار مفخداتيا بصخيقة غيخ " قج قست باختيار العيشة الغيخ احتسالية

عذػائية، حيث يقـػ الباحث باختيار مفخدات العيشة برػرة التي تحقق اليجؼ مغ 

 17" السعايشة 

التي يختار فييا الباحث حاالت يعتقج أنيا تسثل  (العسجية)كاعتسجت عمى نػع العيشة القرجية 

السجتسع في الجانب الحؼ يتشاكلو البحث، كأف يختار الباحث مشصقة حدب اعتقاده ىي 

األكثخ مالئسة لمؿياـ بالبحث فييا، ك تػفخ الكثيخ مغ الػقت ك الجيج، ك لقج اختخت ىحه 

العيشة ألنيا تتػافق مع إشكالية بحثي، مع االعتساد عمى أسمػب الحرخ الذامل نطخا لرغخ 

 مػضف، حيث يعخؼ ىحا األسمػب بأنو 12حجع مجتسع البحث الحؼ ادرسو كالحؼ يقجر ب 

أسمػب جسع البيانات مغ جسيع الػحجات اإلحرائية دكف استثشاء كيتع استخجاـ ىحا الشػع " 

مغ األساليب عادة عشج عجـ معخفة الباحث شبيعة السجتسع ، خاصة إذا لع تػجج بحػث 

سابقة عميو، كىحا ما يتصابق مع مجتسع دراستي فأفخادىا ىع جسيع  السػضفػف كرؤساء  

 ". نجاح تخفل " بػكالة الدياحة كاألسفار 

                                                             

 159ذ، ص.س.مخكاف عبج السجيج ، ـ-   16 
 

-https://stst 2022 مارس 11 ، العيشات االحتسالية ك الغيخ احتسالية ، 16/10/2012السمكو بمؿيذ ، : مػقع الكتخكني  -  17
yoo7.com 
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 :الجراسات الدابقة  -

العالقات العامة في السؤسدات الدياحية دراسة حالة لػزارة الدياحة :  الجراسة األولى -

يع 2005-2004محكخة لشيل شيادة الساجدتيخ سشة   . لمصالب كخمية إبخـا

 : تسثمت إشكالية البحث في  -

ما ىي مكانة العالقات العامة في السؤسدة الدياحية الجدائخية ك ما مجػ مداىستيا  -

 .في صشاعة الثقة مع جساىيخىا ؟

تع في ىحه الجراسة االعتساد عمى مشيجيغ ىسا السشيج : مشيج السدتخجـ لمجراسة  -

 .السدحي ك مشيج دراسة حالة

 :أدكات البحث -

اعتسج الباحث في دراستو عمى أداة االستسارة ك السقابمة ك السالحطة ك الػثائق ك  -

 .الدجالت اإلدارية ك اإلحرائية الخسسية ك التقاريخ

 :ك قج تػصمت ىحه الجراسة إلى نتيجة مفادىا أف  -

العالقات العامة في السؤسدة الدياحية الجدائخية مازالت تخاكح مكانيا ك لع تمق  -

االىتساـ الكافي لجعميا إدارة فعالة مدتقمة بحاتيا داخل السؤسدة ، ؼبالخغع مغ كجػد 

جياز مدتقل يعتبخ أداة لػزارة الدياحة في مجاؿ العالقات العامة ك الستسثل في 

الجيػاف الػششي لمدياحة ك كحا كجػد أقداـ ك إدارات لمعالقات العامة عمى مدتػػ 

 .الػزارة ك أجيدتيا 
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 :التعميق عمى الجراسة  -

اختخت ىحه الجراسة كجراسة سابقة لسػضػعي لسقارنة الجكر الحؼ تمعبو العالقات العامة في 

تشذيط الدياحة مغ خالؿ السؤسدات الدياحية ، حيث ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى 

الجكر الحؼ تمعبو العالقات العامة السسارسة داخل الػكالة الدياحية ، ك قج استفجت أيزا مغ 

 السشيج الحؼ اتبعو الباحث الحؼ يتسثل في مشيج دراسة حالة حيث يتصابق مع مشيج دراستشا 

 

 :الجراسة الثانية  -

، دراسة اإللكتخكنيةالسػاقع  ستخاتيجية االتراؿ في السؤسدات الدياحية الجدائخية عبخإ

-2010تحميمية، محكخة مكسمة لشيل شيادة الساجدتيخ في عمـػ اإلعالـ االتراؿ  كضعية

2011 

 أماؿ بجريغ: إعجاد الصالبة -

ؿ دراسة اللزػء عمى كاقع السؤسدات الدياحية الجدائخية مغ خااء ؽتيجؼ الجراسة إلى إؿ 

مػاقع الكتخكنية ليا عبخ شبكة اإلنتخنت كتحجيج السالمح الخئيدية لمسػاقع  مجػ تػفخ

الدياحية ك األدكار التي يسكغ أف تؤدييا، كسا ىجفت الجراسة إلى  االلكتخكنية لمسؤسدات

 التخكيد عمى شبكة اإلنتخنت كأداة اتراؿ حجيثة تجخل مجاالت عجيجة كتؤثخ فييا

 :إشكالية الجراسة -



 

19 
 

 ستخاتيجيةإتباع إ في السؤسدة الدياحية كضخكرة االتراؿتتمخز إشكالية الجراسة في أىسية 

 كالتدايج السدتسخ في عجد السػاقع اإللكتخكنياترالية مشاسبة خاصة في ضل الجػ التشافدي 

نتخنت عبخ العالع، ككاف التداؤؿ الخئيدي إلالدياحية مع ارتفاع عجد مدتخجمي ا كتخكنيةإلؿا

ترالية الستبعة مغ شخؼ السؤسدات الدياحية الجدائخية الستخاتيجية اإلا ىي ما: كسا يمي

  تخكنية لجمب اىتساـ مدتخجمي اإلنتخنت ؟إللظعبخ مػاقعيا ا

 :اآلتية التداؤالت إلى اإلشكاليةكتتفخغ 

 ما ىي أنػاع السؤسدات الدياحية في الجدائخ ؟- 

  ؟اإللكتخكنية التي تقجميا السؤسدات الدياحية عبخ مػاقعيا االتراليةما ىي الخجمات -

 :مشيج الجراسة  -

اعتسجت الباحثة في ىحه الجراسة عمى السشيج الػصفي التحميمي الحؼ رأت الباحثة بأنو 

 مشاسب

لسثل ىحه الجراسات كىحا بغخض كصف الطاىخة كالتأكج مغ مرجاؾية السعصيات الستحرل 

 . عمييا

 :أدكات جسع البيانات -

اعتسجت الباحثة عمى أداة كاحجة لجسع البيانات كىي أداة تحميل السحتػػ حيث اعتبختيا تقشية 

 مباشخة تشصبق عمى مادة مكتػبة مدسػعة أك سسعية برخية غيخ

 :نتائج الجراسة -
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 :تػصمت الجراسة إلى الشتائج التالية

تراؿ ال لخجمة ااإلنتخنت التي يسكغ أف تػفخىا شبكة اإلمكانياتبالخغع مغ تعجد  -

 أف تػجو السؤسدات الدياحية الجدائخية ليذ قػيا، كيسكغ القػؿ الالجدائخؼ إ الدياحي

بيخة  ؾإعالميةالجدائخية تدعى عبخ مػاقعيا لتقجيع خجمات ة أف السؤسدات الدياحي

لكػنيا ترب في السقاـ األكؿ في اإلعالـ عغ السشتج الدياحي ثع في االتراؿ 

بالدياح ، ك يختمف مدتػػ الخجمات التفاعمية الستعمقة بالحجد اإللكتخكني 

 .لمسؤسدات حدب اختالؼ اإلستخاتيجية التدػيؿية 

 : التعميق عمى الجراسة  -

اختخت ىحه الجراسة لتكػف سابقة لسػضػع دراستي حيث استفجت مغ اإلجخاءات السشيجية 

لمجراسة ، كسا أنيا تتذابو مع مػضػع دراستي لحالية مغ خالؿ التصخؽ لسػضػع الدياحة ك 

 .الحؼ يعتبخ جدء مغ دراستي 

 :الجراسة الثالثة  -

لألستاذة بخكاف أسساء " دكر العالقات العامة في التخكيج الدياحي " دراسة تحت عشػاف 

  .2015بجامعة البميجة ، في مجمة االقتراد الججيج سشة 

 :إشكالية الجراسة  -

 ما ىػ دكر العالقات العامة في التخكيج الدياحي ؟ -
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 :ك قج تػصمت الباحثة إلى نتائج التالية 

إف إعجاد اإلستخاتيجية تتزسغ عجة خصػات ىي تحجيج الفئة السدتيجفة مغ التخكيج ،  -

األىجاؼ التخكيجية ، اختيار الػسائل التخكيجية مع ضخكرة التخكيد عمى الخقابة 

 .الخاصة بيحه العسمية

العالقات العامة الصيبة ك الجيجة مع السدتيمظ الدياحي يسكغ أف تكػف بسثابة الخكيدة  -

األساسية لعسمية التخكيج الدياحي ، ك بالتالي كجب االىتساـ بيا أكثخ مغ غيخىا مغ 

 .العشاصخ 

 :التعميق عمى الجراسة  -

لقج اختخت ىحه الجراسة ك ذلظ الحتػائيا عمى متغيخات الجراسة الخاصة بي الستسثمة 

في العالقات العامة كالدياحة، كقج استفجت مغ ىحه الجراسة باستخالص أىع السفاـيع 

 . حػؿ متغيخات الجراسة كتأكيج الجكر الحؼ تمعبو العالقات العامة في التخكيج لمدياحة
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 : تسييج

تعتبخ العالقات العامة ميشة العرخ، إذ أصبحت معطع السؤسدات بأشكاليا السختمفة 

الحكػمية ك الخاصة ك غيخىا ، تدعى إلى فيع العالقات العامة ك تصػيخىا ك االعتساد عمييا 

في تحقيق أىجافيا ك تحديغ صػرة مؤسدتيا أماـ الجسيػر الجاخمي كالخارجي، كتعتبخ 

العالقات العامة مغ أىع مكػنات العسمية اإلدارية ألؼ مؤسدة أك مشذأة حيث باتت تمعب 

أدكارًا ميسة مغ خالؿ جيػد مشطسة تعتسج عمى أسذ كمبادغ كاستخاتيجيات لتخمق بحلظ جػ 

 .مشدجع بيغ مرالح السؤسدة كجسيػرىا

تقـػ العالقات العامة بأداء رسالتيا في تػشيج كتحقيق التفاىع داخل كخارج السؤسدة كذلظ 

مغ خالؿ تقجيع مختمف خجماتيا التي تيجؼ إلييا ، فيي عبارة عغ جياز يخبط بيغ 

السؤسدة كجسيػرىا الجاخمي كالخارجي مسا يداىع في تقػية ىحا الجياز التقجـ التكشػلػجي 

.الحاصل
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 .تعخيف و نذأة العالقات العامة -

 يعج مرصمح العالقات العامة مغ السرصمحات التي لع يتع تحجيج ليا مفيـػ كاحج، إذ 

اختمفت كجيات  نطخ الباحثيغ كالسسارسيغ حػؿ إعصاء تعخيف ليا، كقج تعجدت السحاكالت 

. عمى مخ الدشيغ إلى أف أنذأت جسعية العالقات العامة كأصجرت تعخيفا رسسيا ليا

نذاط أؼ صشاعة أك "  العالقات العامة بأنياجسعية العالقات العامة األمخيكيةعخفت  -

إتحاد أك حكػمة أك أية مشذأة أخخػ في بشاء كتجعيع عالقات سميسة مشتجة بيشيا ك 

بيغ فئة مغ الجسيػر كالعسالء، أك السػضفيغ أك السداىسيغ أك الجسيػر بػجو عاـ 

كالعسل عمى تكيف السؤسدة حدب الطخكؼ البيئية السحيصة كشخح الدياسة 

 1"لمسجتسع

كعمع اجتساعي سمػكي تصبيقي بعج إجخاء دراسة "  العالقات العامة رووشدؽن عخؼ  -

 شخكة بأنيا تمظ الػضيفة التي تتزسغ ؾياس ك تقػيع اتجاىات 100عمى أكثخ مغ 

الجساىيخ الشػعية السختمفة التي ليا عالقة بالسؤسدة ك مداعجة اإلدارة  في تحجيج 

األىجاؼ الخامية إلى زيادة التفاىع ك الػفاؽ بيغ أىجاؼ ك سياسات السؤسدة ك أىجاؼ 

كمرالح ك احتياجات الجساىيخ الشػعية التي ليا صمة بالسؤسدة كتخصيط كتشفيح 

                                                             

العالقات العامة بيغ االتجاىات ك السشصمقات الفمدؽية ك مخكدتيا األخالؾية ، أحسج جبار ، السجمة الجكلية لالتراؿ االجتساعي -   1 
 24 ، ص2021 ، 2 ، العجد8جامعة عبج الحسيج بغ باديذ ، مدتغانع ، السجمج 
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البخامج االترالية كاالجتساعية التي تدتيجؼ كدب تفاىع الجساىيخ الشػعية 

 2"رضاىاك

:  مغ خالؿ التعخيفات الدابقة يسكغ القػؿ بأف العالقات العامة تدعى إلى 

 .خمق الػعي لجػ الجساىيخ الجاخمية ك الخارجية بأىجاؼ السؤسدة  -

 .إقامة عالقات شيبة ك تحديغ صػرة السؤسدة  -

 .تحقيق أىجاؼ السؤسدة عغ شخيق تشفيح بخامجيا كسياستيا كفق استخاتيجيات معيشة -

 .كدب رضى جسيػر السؤسدة  -

 .العالقات العامة كضيفة إدارية ديشاميكية  -

مفيـػ العالقات العامة ثابت ال يختمف باختالؼ األنطسة "  أفالجكتؽر عمي عجؽةك يخػ 

الدياسية أك االقترادية أك االجتساعية كسا أف شبيعة العالقات العامة كعسمية مدتسخة تتكػف 

مغ أربع مخاحل أساسية ىي البحػث كتخصيط كتشفيح البخامج كتقػيع ال تحتسل االختالؼ 

  3.باختالؼ األنطسة كالسؤسدات

                                                             
 24خالج صػفي ، العالقات العامة أساليب ك مسارسات ، دار الكتب العمسية لمشذخ ك التػزيع ، القاىخة ، ص-  2
. 14، ص2001عمي عجػة ، العالقات العامة بيغ الشطخية ك التصبيق ، عالع الكتب ، القاىخة ، -  3
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إف الغخض . يذار إلييا باسع األعساؿ الججيجة ك الشاشئة الذابة " كسا أف العالقات العامة 

مغ العالقات العامة ىػ إيجاد تفاىع بيغ السشطسة ك مختمف األشخاؼ السعيشة ك ىػ السيع ، 

 4" ألنيا تذجد عمى ضخكرة التخصيط ك الجيج السدتسخ ك التفاىع الستبادؿ 

ك عميو يسكغ اعتبار العالقات العامة ميشة العرخ، ألنيا تعتبخ كضيفة إدارية مدتسخة 

تتساشى مع أىجاؼ ك متصمبات السؤسدات خاصة مع كجػد مشافدة عالسية ، مسا يتصمب 

. عمى العجيج مغ السؤسدات فيع ك مسارسة العالقات العامة  داخل ـيكميا التشطيسي

 : نذأة العالقات العامة  -

يعتقج الكثيخ أف  العالقات العامة نذاط حجيث بجأت نذاشيا أعقاب الحخب العالسية الثانية ، 

ك أنيا كضيفة ججيجة بجأت تأخح مكانتيا في التشطيسات الحجيثة فقط ، ك عمى العكذ مغ 

ذلظ فالعالقات العامة ليدت بذيء حجيث ك لكشيا قجيسة قجـ السجتسع اإلنداني ألنيا كلجت 

: بسػلج اإلنداف ك فخضت نفديا عمى مدتػػ تعامل األفخاد ؼيسا بيشيع ، حيث مارسيا 

 :العالقات العامة في العرؽر القجيسة  -

إف أكلى العالقات التي كػنيا اإلنداف كانت عالقات محجكدة مع أفخاد أسختو ثع بجأت في " 

التػسع لكي تذسل القبيمة أك العذيخة التي تشتسي إلييا ، ك ىكحا تػسعت ك تعقجت بتصػر 

السجتسعات ك نسػىا ، ك إذا أخحنا مثاال عغ الؿبائل في السجتسعات البجائية ، نجج أف سعييا 

                                                             
، 1سانجرا كاف ، السفاـيع الخئيدية في العالقات العامة ، تخ ك تقجيع مجحت دمحم أبػ نرخ،القاىخة،السخكد القػمي لمتخجسة ط-  4

 15 ، ص2014
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لمتساسظ ك التفاىع ك إقامة العالقات مع الؿبائل األخخػ كاف الدسة الغالبة عمى شبيعة 

العالقات الدائجة آنحاؾ ، ك إذا ضيخت نداعات ك مذاكل بيشيا ، ؼيكػف ذلظ راجع إلى غياب 

 5" التفاىع ك التػاصل 

كاف رؤساء الؿبائل يشتيدكف السشاسبات السختمفة كالٌدكاج ك الرمح إلعالـ الشاس " ك كحلظ 

  6"ك نذخ األخبار ك التػجييات ك السبادغ بصخؽ متعجدة ك بأساليب مؤثخة ك مثيخة 

أؼ أف العالقات العامة في العرػر القجيسة كانت بيغ أفخاد األسخة ػ، ثع تصػرت مع ضيػر 

. السجتسعات لتأخح مشحشى أخخ يتسثل في بشاء عالقات شيبة مع الؿبائل األخخػ  

نذاط لتزخيع الحكاـ ك "  بالعالقات العامة في تمظ السخحمة باعتبارىا السرخيؽن كسا اىتع 

التخكيج لحكسيع في عيج قجماء السرخييغ ثع تحػلت إلى نذخ األنباء ك السعمػمات عغ 

 7"الجكلة 

 الخصابة ك السشاقذات كػسائل إعالمية ك إف أكؿ مغ الخومان ك اليؽناناستخجـ " ك كحلظ 

 8" اىتع بشذاط العالقات العامة ىػ إلسكشجر األكؿ األكبخ 

                                                             
، 02أميشة كمفاح ، محاضخات في مادة العالقات العامة ، كمية العمـػ اإلندانية ك االجتساعية ، جامعة لػنيدي عمي البميجة -   5

 22، ص 2018/2019البميجة ، 
6

 ، دار الرفاء لمشذخ ك التػزيع ، عساف ، 1ربحي مرصفى عمياف ، عجناف دمحم الصػباسي ، االتراؿ ك العالقات العامة ، ط- 
 229، ص2005

 11 ، ص 2000السبادغ ك التصبيق ، مكتبة عيغ شسذ ، : حدغ دمحم خيخ الجيغ ، العالقات العامة -  7
. 18 ، ص2013الخزاؽ دمحم الجليسي ، العالقات العامة في التصبيق ، دار جخيخ لمشذخ ك التػزيع ، -   8
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ك كانػا يدتخجمػف كسائل العالقات العامة الستسثمة في القرائج ك األشعار ك الشذخات 

إلعالـ الجسيػر باألحجاث الججيجة ، ك لمتأثيخ عمى الجساىيخ فكانػا يجسعػف شائفة مغ 

الخصباء ك السفكخيغ لمتأثيخ عمى الجسيػر ، ك كاف اليػنانييغ يدسحػف لمذعب أف يػضح 

. أفكاره 

 فكاف الخسػؿ صمى هللا عميو ك سمع يدتخجـ أساليب مغ العالقات الحزارة اإلسالميةأما في 

ك قج استخجـ السدمسػف األكائل " العامة في مخاسالتو لمسمػؾ ك الحكاـ لجعػتيع لإلسالـ، 

أنجح الدبل في مجاؿ نذخ الجعػة اإلسالمية ك التأثيخ في الجساىيخ عغ شخيق الخصابة ك 

الحسالت التجارية ك الحخبية ك السػاسع ك خاصة مػاسع الحج التي يتع فييا االتراؿ بيغ 

السدمسيغ بعزيع مع البعس اآلخخ ك معخفة حاجاتيع ك مذاكميع ك يعتبخ إنذاء ديػاف 

 9"الخسائل ك البخيج ؼيسا بعج كجليل ألىسية العالقات العامة في الحزارة اإلسالمية 

 :العالقات العامة في العرؽر الؽسطى   -

ساءت العالقات العامة في ىحه العرػر التي أشمق عميو اسع العرػر السطمسة ، بدبب 

ضمع الحكاـ ك السمػؾ ك األنطسة اإلقصاعية ك تأخخت ؼيو السجتسعات نتيجة لمجيل ك الفداد 

، إلى أف جاء عرخ الشيزة الحؼ تسيد بطيػر السجارس الفمدؽية الججيجة التي أعصت 

. لإلنداف ؾيستو ك حجدت كجػده

  :العالقات العامة في العرخ الحجيث  -
                                                             

. 12 ، ص2004، 1أساليب ك مسارسات ، دار الكتب العمسية لمشذخ ك التػزيع ، ط: خالج الرػفي ، العالقات العامة -  9



 انفصم األًل

31 
 

إف محاكلة البحث عغ أكؿ مغ استخجـ مفيـػ العالقات العامة يعتبخ مغ السدائل السثيخة 

فاردؼ أف " لمججؿ، حيث استخجـ ىحا السرصمح ؼ أكاخخ القخف التاسع عذخ حيث يخػ 

أثشاء محاضخة ألقاىا في كمية ' دكماف إيتػف ' أكؿ مغ استعسل ىحه العبارة ىػ السحامي 

العالقات العامة ك '  حيث اختار عشػانا لسحاضختو 1882 سشة yaleالحقػؽ بجامعة ياؿ 

. 10"' الػاجبات القانػنية 

بقي مرصمح العالقات العامة مجيػال إلى أكائل القخف العذخيغ عشجما أنذأ مؤسذ ىحا العمع 

 1906أكؿ مكتب عالسي لمعالقات العامة في نيػيػرؾ سشة " ايفي لي " 

" ك تصػرت العالقات العامة بفزل إدكارد بيخنيد ، الحؼ يعج مغ ركاد العالقات العامةحيث 

شاع مرصمح العالقات العامة في القخف العذخيغ ثع أصبح مألػفا عقب استخجاـ بيخنيد 

عبارة مدتذار العالقات العامة ك رسخت عبارة العالقات العامة في لغة إدارة األعساؿ 

 11"األمخيكية 

. ك تتفق العجيج مغ السرادر عمى أف ايفي لي ىػ رائج العالقات العامة ك كاضع مبادئيا 

ك قج تصػرت العالقات العامة الحجيثة خاصة بعج الحخب العالسية الثانية ، ك ذلظ بفزل 

تصػرت التكشػلػجي ك االنفتاح االقترادؼ عمى الرعيج العالسي ك ضيػر السؤسدات مسا 

 ساعج عمى اتداع مجاؿ العالقات العامة ك تصبيقاتيا في مختمف األنذصة 

                                                             
 13نفذ السخجع ،ص  -  10
. 50، ص 2010 ، دار يافا لمشذخ ك التػزيع ،عساف ، 1زىيخ ياسيغ الصاىات ، سيكػلػجية العالقات العامة ك اإلعالف ، ط -  11
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 :وظائف العالقات العامة  -

تعجدت كضائف العالقات العامة مغ أجل تدييل السياـ لجػ السؤسدات ك محاكلة إيجاد نػع 

مغ التعاكف بيغ السؤسدة ك جسيػرىا الجاخمي ك الخارجي ك تحديغ االتراؿ ؼيسا بيشيع ، 

: يسكغ تقديسيا إلى 

إف البحث ىػ استقراء مشطع ييجؼ إلى إضافة معارؼ يسكغ تػصيميا ك : البحث  -

.  التحقق مغ صحتيا عغ شخيق االختيار العمسي

قج مخت العالقات العامة بسخحمة تغمب فييا الصابع االرتجالي لسعخفة اتجاىات الجسيػر ك " 

نتيجة لمتقجـ العمسي ك التكشػلػجي أصبحت ىشاؾ شخؽ ك أساليب عمسية في دراسة اتجاىات 

البحث في العالقات ... الجساىيخ ك جسيع السعمػمات ك البيانات السختمفة لجراسة مذكمة 

العامة ك استصالعات الخأؼ العاـ لجساىيخ السؤسدة ك ؾياساتو لمػقػؼ عمى االتجاىات 

الحؿيؿية لمجساىيخ لتكػف في خجمة سياسة السؤسدة ك كحلظ تقـػ األبحاث بتحميل البخامج 

اإلعالمية السختمفة ك تقييع مجػ كفايتيا ك نجاحيا في الػصػؿ إلى الجساىيخ ك التأثيخ فييا 

 12" كفق مقاييذ 

                                                             
 43-42، ص 2005 ، دار جخيخ لمشذخ ك التػزيع ، 1العالقات العامة في التصبيق ، ط: عبج الخزاؽ دمحم الجليسي  -  12
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" يعج التخصيط الخصػة الثانية بعج البحث في كضائف العالقات العامة ك : التخطيط -

تذسل تحجيج األىجاؼ القريخة ك الصػيمة السجػ ، ك رسع البخامج التشفيحية ، ك غيخىا 

   13" .ما الحؼ يجب الؿياـ بو : ، ك ىشا يشبغي اإلجابة عمى 

كىػ كل عسل أساس ييجؼ إلى تػحيج كجيات الشطخ لمسشذأة ، ك االتراؿ : التشديق -

مع السدئػليغ في الجاخل ك االتراؿ بالسشطسات ك الجساىيخ في الخارج بيجؼ 

تدكيجىع بالسعمػمات ك األخبار ك البيانات ك خاصة ما يؤثخ مشيا عمى سسعة 

. السشطسة ك شيختيا 

ك يجب فييا تحجيج ك صياغة االستخاتيجيات التي تتساشى مع ىجؼ السؤسدة مع تحجيج 

. الجسيػر السدتيجؼ 

ضيخ التقػيع "  يسثل التقػيع السحصة الشيائية في آلية عسل العالقات العامة :التقؽيػ -

نتيجة لمحاجة السدتسخة لسعخفة مجػ كفاية خصط العالقات العامة ك بخامجيا ك مجػ 

حاجات الجساىيخىا السدتسخة ، ك كحلظ فيي تسثل عسمية التحخؼ العمسي عغ األخصاء 

  14. ك أسباب القرػر في البخامج السختمفة 

: ك عميو يسكغ تحجيج أىع الشقاط لػضائف العالقات العامة 

 .العالقات العامة كضيفة إدارية مشطسة  -

                                                             

 40 ، ص2019عمي الدعبي ، مخكاف بجر الدسيعات ، إدارة العالقات العامة ، دار اليازكرؼ العمسية ، -  13
 44مخجع سابق ، ص-   14
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 .تعسل العالقات العامة عمى تعديد الثقة بيغ السؤسدة ك الجسيػر  -

 .العالقات العامة تختبط باإلدارة العميا لجعع سياسات السؤسدة  -

 .تقـػ العالقات العامة بتقييع اتجاىات جسيػرىا  -

 .العالقات العامة تيتع بجسيػرىا الجاخمي ك الخارجي كقاعجة أساسية  -

: كسا يسكؼ تقديػ وظائفيا إلى  -

 :وظائفيا بالشدبة لمجسيؽر برفة عامة  -

تعخيف الجسيػر بالسشطسة ك إنتاجيا أك خجماتيا بمغة بديصة بيجؼ الحرػؿ -1 -

. عمى تأييج الجساىيخ لمسشطسة ك أنذصتيا 

شخح سياسة السشطسة لمجسيػر ، ك إبالغو بالتعجيالت أك التغييخات التي تصخأ -2 -

. عمييا بيجؼ قبػلو بيا ك التعاكف معيا

مداعجة الجسيػر عمى تكػيغ رأؼ سميع ك ذلظ مغ خالؿ تدكيجه بكافة السعمػمات -3 -

. الرحيحة ك الرادقة ليكػف رأيو مبشيا عمى أساس مغ الػاقع ك الحؿيقة 

. التأكج مغ أف جسيع السعمػمات التي تشذخ عمى الجسيػر صحيحة ك سميسة -4 -

 : وظائفيا بالشدبة لمسشعسة  -

. تدكيج السشطسة بكافة التصػرات التي تحجث في الخأؼ العاـ -1 -

. حساية السشطسة ضج أؼ ىجـػ يقع عمييا نتيجة نذخ أخبار كاذبة -2 -

إخبار السشطسة بخد فعل سياستيا بيغ فئات الجسيػر السختمفة -3 -
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. بحث ك تحميل جسيع مدائل اإلدارة العميا -4 -

تعسل كسشدق بيغ اإلدارات السختمفة لتحقيق االندجاـ بيشيا ك بيغ ىحه اإلدارت -5 -

. مغ ناحية ك بيغ الجسيػر الجاخمي ك الخارجي مغ ناحية أخخػ 

 .مداعجة ك تذجيع االتراؿ بيغ مدتػيات اإلدارية -6 -

 :أىجاف العالقات العامة  -

 إف أىجاؼ العالقات العامة تبشت مغ الجكر الحؼ تقـػ بو ىحه األخيخة في اإلدارة ، فيي بيحا 

 15:تقـػ عمى مجسػعة مغ األىجاؼ ك تدعى إلى تحؿيقيا ، ك يسكغ حرخىا ؼيسا يمي 

 .إيجاد ك خمق التفاىع الستبادؿ بيغ السؤسدة ك جسيػرىا -

 .إقامة سسعة شيبة لمسؤسدة في أكساط العساؿ  -

 .العسل عمى استسخار االتراالت في أكساط العساؿ  -

 .تػشيج العالقات ك الخكابط بيغ السؤسدة ك جيات ذات العالقة الجاخمية كالخارجية -

 .إبخاز دكر السؤسدة ك مداىستيا في تصػيخ القػػ الػششية السيشية كالفشية  -

كذلظ مغ أجل  (..سياساتيا ك خصصيا )معخفة آراء الجسيػر كاتجاىاتو نحػ السؤسدة -

 .العسل عمى تمبية رغباتو كمتصمباتو كلتزسغ أيزا استسخار تعاممو معيا

                                                             
مصبػعة مقجمة لصمبة الساستخ تخرز اتراؿ ك عالقات عامة، كمية العمـػ اإلندانية ك : ليمى فقيخؼ ،العالقات العامة -   15

 8، ص 2016/2017االجتساعية ، جامعة دمحم بػ ضياؼ ،السديمة ، 
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تيجؼ العالقات العامة إلى نقل ك تػصيل السعمػمات الرحيحة عغ السؤسدة إلى  -

 .الجسيػر 

 .تػثيق االتراؿ بيغ السؤسدة ك السشطسات األخخػ باستخجاـ كسائل االتراؿ  -

معخفة متصمبات ك احتياجات العامميغ في السؤسدة مغ الشػاحي الثقاؼية ك التخكيجية  -

 .، ك العسل عمى مداعجتيع في حل مذاكميع 

مغ خالؿ ما سبق يسكغ القػؿ أف العالقات العامة كضيفة إدارية تدعى إلى تحقيق رضى 

الجساىيخ الجاخمية ك الخارجية لمسؤسدة ك التأثيخ فييع ك االستجابة لصمباتيع خاصة مع 

كجػد السشافدة  مغ أجل الحفاظ عمى استسخاريتيا ك كيانيا ، مع بشاء صػرة ك سسعة شيبة ك 

. الحفاظ عمييا 

 .مةأسذ و مبادئ العالقات العا -

: تدتشج العالقات العامة عمى مجسػعة مغ األسذ التي اختارىا الباحثيغ في نقاط التالية 

 : ركدب ثقة الجسيؽ -

نجاح أؼ مشطسة يعتسج عمى رضا الجسيػر ، ك لحلظ يجب عل عساؿ السؤسدة الؿياـ بكل 

 16.كاجباتيع ك تحديغ أسمػبيع ك أدائيع لكدب كالء ك ثقة الجسيػر 

 :نذخ الؽعي الستبادل بيؼ الجساىيخ -
                                                             

 ، عساف ، 1االتراؿ ك العالقات العامة ، دار صفاء لمشذخ ك التػزيع ، ط: ربحي مرصفى عمياف ، عجناف محسػد الصػباسي  -  16
. 232 ، ص 2005
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 ك ذلظ باإلشالع عمى اتجاىات الخأؼ العاـ ك تػجييع ك تحقيق التفاىع ك التعاكف ك القبػؿ 

. بيغ السؤسدة ك جساىيخىا لخجمة الرالح العاـ

 : مداىسة السؤسدة في رفالية السجتسع -

يجب أف ال تتشافى أىجاؼ السشطسة مع أىجاؼ السجتسع ، ك أف يكػف التػفيق بيغ مرالح 

. السجتسع ك األخح باعتباراتو حتى تعػد بالشفع عمى الصخفيغ 

 : االحتخام الستبادل  -

ك ىشا تكسغ ميسة العالقات العامة في مسارسة أخالؾيات السيشة ، لتعديد الثقة بيغ السؤسدة 

. ك جسيػرىا

 :السرجاقية   -

مغ مياـ العالقات العامة تقجيع السعمػمات ك الحقائق برػرة كاضحة ك عجـ إخفاء الحقائق 

. حتى ال يتػلج عغ ذلظ فقجاف ثقة الجساىيخ ك الجعايات ك األخبار الكاذبة عغ السؤسدة

 17.كضع خصط سميسة ك بخامج سميسة ك متابعتيا بالتػجيو ك التشديق ك الستابعة ك التشطيع

                                                             
 34 ، ص2014عمي عبج الفتاح كشعاف ، العالقات العامة في الرحافة ك اإلعالـ ، عساف ، دار األياـ لمشذخ ك التػزيع ، -  17
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:  خالصة الفرل 

في نياية ىحا الفرل أستشتج بأف العالقات العامة ، كضيفة إدارية مدتسخة تداىع في تحقيق 

التفاىع ك التعاكف بيغ السؤسدة ك جسيػرىا ك الحفاظ عمى سسعتيا ، ك ىي فغ ك عمع 

متججد ، لحا فالعالقات العامة في تصػر مدتسخ تػاكب التصػرات التكشػلػجية الحاصمة ، ك 

تتساشى معيا فيي في إشالع دائع عمى اتجاىات الخأؼ العاـ ك االستجابة لو لخجمة الرالح 

. العاـ 
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 : تسييج 

تحتل الدياحة صجارة األكلػيات في الكثيخ مغ الجكؿ باعتبارىا مغ بيغ القصاعات األكثخ 

أىسية ك ديشامكية عبخ العالع خاصة التي تتستع بأىسية كبيخة في مػاقعيا الدياحية يتع تخدد 

إلييا ك زيارتيا مغ قبل الجسيػر ، فأصبحت الدياحة ضاىخة إندانية ك ثقاؼية ك نذاط 

اجتساعي يخزع لمعجيج مغ السؤشخات ك الستغيخات السحمية ك العالسية ، لع تعج نذاط مؤقت 

يخزع لمطخكؼ ك الخغبات فقط ، حيث انتقمت مغ كػنيا عامل مغ عػامل إشباع رغبات 

اإلنداف السؤقتة بالتستع، لمتحػؿ بعج ذلظ إلى صشاعة عرخية تقـػ عمى عمع ك تخصيط 

 : سياحي ، ك في ىحا الفرل تع تحجيج السصالب الثالث إلى 

 .إعصاء تعخيفات حػؿ الدياحة -

 . تحجيج أنػاع الدياحة  -

 . التخصيط الدياحي  -
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 .اإلطار السفاليسي في الدياحة: السبحث األول 

 .مالية الدياحة

تعجدت التعخيفات ك اختمفت حػؿ تحجيج مفيـػ لسرصمح الدياحة إذ لع يطيخ ليا تعخيف 

. متفق عميو ، ك ؼيسا يمي بعس التعخيفات عغ الدياحة 

ضاىخة تعشي عسمية انتقاؿ كقتية يقـػ :"  عمى أنيا دكتؽر نعيػ العاىخ و سخاب إلياسيعخفيا 

بيا عجد كبيخ مغ سكاف الجكؿ السختمفة ، فيتخكػف محل إقامتيع الجائسة مشصمقيغ إلى أماكغ 

سياحة خارجية  )، أك إلى بمجاف أخخػ  (سياحة داخمية محمية )أخخػ داخل حجكد بمجىع 

 1"ك الشظ أف السجة التي يدتغخقيا ىحا االنتقاؿ تختمف مغ شخز آلخخ  (دكلية 

فالدياحة تعج ضاىخة تشقل الشاس مغ مدكشيع إلى أماكغ أخخػ كٌل حدب حاجتو ليحا التشقل 

. كيكػف بصخؽ مذخكعة تبعا لػقت محجد

تعج الدياحة نذاشا اقتراديا ، بسعشى أف الجخل  " دكتؽر محيي دمحم مدعجكسا يعخفيا 

الدياحي يتدايج في األقاليع أك الجكؿ الدياحية التي تدتصيع تػفيخ كافة أك معطع خجمات ك 

متصمبات صشاعة الدياحية بيا، ك يقل ىحا الجخل تبعا لسدتػػ ك درجة االكتفاء الحاتي التي 

 2"تتستع بيا األقاليع في ىحا السجاؿ 

                                                             
. 26 ، ص2001 ، عساف ، 1نعيع الطاىخ ، سخاب إلياس ، مبادغ الدياحة ، دار السديخة لمشذخ ك التػزيع ، ط-   1
محيي دمحم مدعج ، االتجاىات الحجيثة في الدياحة ، الجراسات القانػنية ك االقترادية ، جامعة اإلسكشجرية ك السعاىج العميا ، -  2

 37، ص2008/2009مرخ، 
 



 انفصم انثاني

43 
 

فالدياحة تعتبخ مغ مرادر الجخل القػمي التي تختكد عمييا العجيج مغ الجكؿ في حل 

مذاكميا ك أزماتيا االقترادية ، إذ أنيا البجيل الػحيج لمثخكة الباششية ك ىحا ما دعا العجيج 

أكثخ الرشاعات نسػا في العالع، فقج  مغ مغ الجكؿ إلى استغالؿ قصاع الدياحة فيي

أصبحت اليـػ مغ أىع القصاعات في التجارة الجكلية، إف الدياحة مغ مشطػر اقترادؼ ىي 

قصاع إنتاجي يمعب دكرًا ميسا في زيادة الجخل القػمي ك تحديغ ميداف السجفػعات، كمرجرًا 

 3"لمعسالت الرعبة، كفخصة لتذغيل األيجؼ العاممة، كىجفا لتحقيق بخامج التشسية 

الدياحة حخكة  "أما مغ الجانب االجتساعي كاإلنداني فتعتبخ ىحا مغ الجانب االقترادؼ،

ديشاميكية تختبط بالجػانب الثقاؼية كالحزارية لإلنداف، بسعشى أنيا رسالة حزارية كجدخ 

لمتػاصل بيغ الثقافات كالسعارؼ اإلندانية لألمع كالذعػب كمحرمة شبيعية لتصػر 

. 4"السجتسعات الدياحية كارتفاع مدتػػ معيذة الفخد 

فالدياحة في محصة عبػر استكذاؼية ك كسيمة لمتعارؼ كبشاء عالقات ججيجة مع مجتسعات 

تشتج ىحه العالقات مغ اتراؿ الدائح بالجكلة محل الدياحة ك شعب ىحه الجكلة " أخخػ 

 5" كثقافتو كالسؤسدات العامة السػجػدة بيا كما إلى ذلظ 

                                                             
. 14 ، ص2014 ، عساف ، 1مبادغ الدياحة ، دار اإلعرار العمسي لمشذخ ك تػزيع ، ط: مرصفى يػسف كافي ك آخخكف -  3
. مخجع سابق  -  4
، 2007، اإلسكشجرية ، 1الجغخاؼيا الدياحية ، دار الػفاء لجنيا الصباعة ك الشذخ ، ط: دمحم عبج الفتاح ، شايع عبج المصيف شو -  5

. 77ص 
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ك يعتبخ اليجؼ الدامي مغ الدامي مغ الدياحة ىػ تحقيق التعارؼ الستبادؿ ك تػشيج 

العالقات ك إحالؿ التفاىع ك بشاء عالقات شيبة مع الذعػب األخخػ ك الحفاظ عمى األمغ ك 

مغ ىشا نؤكج عمى أف صشاعة الدياحية اليـػ ال " الدالـ ، ك احتخاـ الغيخ ك ثقافتو ك تقبميا 

تقترخ عمى االىتساـ بالسشتج الدياحي ك القجرة عمى تدػيقو ك تخكيجو فحدب ، بل أيزا 

 . 6" عمى حساية مدتيمكيغ ىحا السشتج ك تػفيخ األمغ ك األماف ك الدالمة ليع 

:  عمى أنيا تعخيف الدياحةك مغ خالؿ التعخيفات الدابقة يسكغ 

 .الدياحة ىي عسمية تشقل األشخاص مغ مكاف ألخخ  -

 .الدياحة ىي صشاعة العرخ  -

 .الدياحة مغ أكلى مرادر الجخل القػمي  -

 .الدياحة ضاىخة إندانية ، ثقاؼية ك اجتساعية  -

 الدياحة رسالة حزارية تيجؼ إلى بشاء عالقات ججيجة ك تبادؿ الثقافات  -

 

                                                             
. 14، ص 2016 ، عساف ، 1فمدفة الدياحة ك الدفخ ، دار بحامج لمشذخ ك التػزيع ، ط: مرصفى يػسف كػفي -  6
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 : أنؽاع الدياحة  -

ىشاؾ عجة أنػاع مختمفة مغ الدياحة ، حيث ال يسكغ حرخىا ك ذلظ لتشػع أسباب الدياحة ، 

:  ك يسكغ تختيب أنػاعيا فكسا يمي 

 1:  حدب السؽقع الجغخافي و تشقدػ إلى -

ك تذسل حخكة السػاششيغ باتجاه السشاشق الدياحية  :  الدياحة الجاخمية- (أ -

الستػاججة في بمجىع األـ ، عمى سبيل السثاؿ حخكة الجدائخييغ ك زياراتيع لمسػاقع 

الدياحية في الجشػب الكبيخ ، كسشاشق اليقار ك التاسيمي ، ك كحلظ كسشاشق بجاية 

الخ ، ك إف ىحا الشػع أك السدتػػ مغ الدياحة يكػف ىجفيا األساسي ...ك القالة 

التعخؼ عمى السػاقع الدياحية كاآلثار أك ما شابو ، أك أخح قدط مغ الخاحة خاصة 

. أياـ العصل ك اإلجازات

 : الدياحة الجولية أو اإلقميسية- (ب -

تتزسغ قجـك الدػاح مغ البمجاف الغيخ البمج األـ ك يالحع أف السدتػػ مغ الدياحة  -

قج بجأ يشذط في الجدائخ مشح الفتخة الذتػية ك الخبيعية في مشاشق الجشػب الكبيخ ك 

خاصة األكركبييغ ، ك يتسيد ىحا السدتػػ مغ الدياحة بأف الدائح يبحث عغ أسباب 

اليجكء كاالستجساـ ك تحقيق أىجافو كالذعػر باألماف ك حخية التشقل ك حدغ السعاممة 

مغ قبل الدكاف السحمييغ إضافة إلى ىحا السدتػػ مغ الدياحة يعتبخ السرجر األكؿ 

                                                             
. 19، ص 2000كائل لمشذخ ك التػزيع مرخ ، " مجخل سمػكي " التدػيق الدياحي : دمحم عبيجات -  1
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لمحرػؿ عمى العسمة الرعبة خاصة إذا كاف التعامل مع الدػاح القادميغ مغ بمجاف 

. ذات الرخؼ السختفع 

 2: حدب فتخة اإلقامة و تشقدػ إلى- 2

  :الدياحة السؽسسية - (أ

يختبط ىحا الشػع مغ الدياحة بسػسع سياحي معيغ مثل مػسع الذتاء لمتدحمق مغ السشاشق 

ك كحلظ قزاء أياـ عمى  (التدحمق مغ مشصقة تيكججة الجبمية في الجدائخ )الثمجية ، مثل 

. شاشئ البحخ في السشاشق الداحمية في مػسع الريف

ىحا الشػع يقـػ بو الدياح ، دكف تخصيط أك تحزيخ لديارة السشصقة  : الدياحة العابخة- ( ب

. السقرػدة ، مثل ؾياـ ركاب التخ انتديت بخحمة سياحية أثشاء عبػرىع لجكلة ما أك مكاف ما 

 3 :حدب عجد الدياح ، و تشقدػ إلى -3

 :  سياحة فخدية- (أ

. تتزسغ سفخ شخز كاحج أك اثشيغ أك كل العائمة 

                                                             
 ، محكخة تخخج لشيل الساجدتخ في الثقافية و تثسيؼ التخاث مؼ خالل البخامج التمفديؽنية في الجدائخالدياحة : نديسة جسيل -   2

 69 ، ص 2009/2010عمـػ اإلعالـ ك االتراؿ ، السجرسة الجكتػرالية لمعمـػ االجتساعية ك اإلندانية ، كىخاف ، 
 67مخجع سابق ، ص -  3
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 )كىي عادة ما تعشي سفخ عجة أشخاص تخبصيع عالقة معيشة  : سياحة جساعية–  (ب

 (نادؼ ، جساعة ، شخكة ، نقابة ، رحمة مشطسة مغ شخؼ شخكات الدياحة

 4:  حدب اليجف مشيا ، و تشقدػ إلى- 4

 :  الدياحة الجيشية -

 أنػاع ىشاؾ ك ، لمدفخ اإلنداف تجفع كانت التي الدياحات أىع مغ الجيشية الدياحة كانت
 : مشيا الجيشية لمدياحة

السعالع الجيشية عشج السدمسيغ ك يأتي مغ أىسيا مكة السكخمة ك السجيشة السشػرة ك السسمكة . أ

العخبية الدعػدية حيث يتجاكز عجد الحّجاج في مػسع الحجيج السميػني حاج ، ك ىشاؾ 

العسخة ك التي تدتسخ عمى مجار أشيخ الدشة ، ك السعالع الجيشية في العخاؽ مثل مخاقج اآلمة 

في الشجف ك كخبالء ك سامّخاء ، ك ىشالظ معالع ديشية أخخػ في مرخ ك سػريا ك فمدصيغ 

. ك األردف ك إيخاف

السعالع الجيشية عشج السديحييغ ك في مقجمتيا تأتي السجف السقجسة في فمدصيغ ، الُقجس . ب

ك في إيصاليا ىشاؾ الفاتكاف ك العجيج مغ الكشائذ ، ك االديخة السشتذخة في . ، بيت لحع 

. أرجاء العالع

                                                             
، 2009 ، عساف ، 1عراـ حدغ الدعيجؼ ،إدارة مكاتب ك شخكات ككالء الدياحة ك الدفخ، دار الخاية لمشذخ ك التػزيع ط-  4

 22ص
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السعالع الجيشية عشج الييػد ك التي تتسخكد في مجيشة الُقجس ، ك القجس يعتبخ مغ السػاقع . ج

 .اليامة في مجاؿ الدياحة الجيشية لسختمف األدياف الدساكية اإلسالمية ، السديحية ، الييػدية

: الدياحة الثقافية  -

تدتيجؼ الدائح لمتعّخؼ عمى أشياء ججيجة عغ الُذعػب التاريخية األثخية ، ك مغ أشيخ 

مشاشق الدياحة التاريخية في العالع مشصقة الذخؽ األكسط ك التي ُتعتبخ مشصقة الحزارات 

فيشالظ اآلثار الفخعػنية مثل األىخامات ك أبػ اليػؿ . القجيسة ك ميج األدياف الدساكية جسيعا 

. في مرخ 

ك مغ الججيخ بالحكخ أف الداحة الثقاؼية السختبصة بالسعالع األثخية ك الحزارية ال ُيقبل عمييا 

أياـ عمى أف يتخمل ىحه األياـ زيارات يػمية إلى  (5-3 )سائح إال مخة كاحجة ، ك تكػف لفتخة 

. مػاقع أثخية قخيبة مغ محل اإلقامة

  : الدياحة العالجية -

كاألمخاض  )ك ىي معخكفة مشح القجـ حيث يشتقل اإلنداف بالتجريج ، إف بعس األمخاض 

تذفى بػاسصة االنتقاؿ إلى أماكغ معيشة تتسيد بسشاخ خاص ثع  (الرجرية ك الخكماتيدمية 

مثال تفشغ الخكماف ببشاء الحسامات العالجية ك . اكتذفت الخػاص العالجية لميشابيع السعجنية 

أكثخ مغ  )إقامة التساثيل ، ك إيصاليا التي تػسعت في إقامة السجف العالجية حيث يػجج 

ك في األردف ىشالظ . ك التي تحقق دخال سياحيا كبيخا ( مجيشة تزع مياه معجنية  (40)
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مشاشق عالجية مثل ماعيغ ك البحخ السيت ك التي يأتي الدياح إلييا مغ مختمف دكؿ العالع 

. لالستذفاء

  : الدياحة الخياضية -

ك ىي سياحة رياضية تتزسغ االشتخاؾ بالفعاليات الخياضية ك السذاىجة ك التذجيع ، ك 

: ىشالظ أنػاع مختمفة لمدياحة الخياضية تذسل ما يمي 

 سياحة الريج  -

 الخياضة السائية  -

 رياضة التدمق -

الخياضة السشطسة ككأس العالع لكخة القجـ ك األلعاب االكلسبية ك السباريات ك  -

 .السدابقات الجكلية 

 :الدياحة التخفييية  -

ك ىي سياحة االستجساـ ك التي تيجؼ مغ كراء الخحمة ىػ تحقيق التخؼيو ك الخاحة لمدياح 

مغ مػاقع سياحية ، ك ىشا السػاقع الدياحية التخفييية تكػف فقط في مػاسع مختمفة مشيا 

. الريؽية ك الذتػية 

  :سياحة السؤتسخات -
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ك التي تتصمب إمكانيات ىائمة مغ حيث تػفيخ أماكغ اإليػاء ك كسائل الشقل الدياحي ك 

التدييالت الدياحية األخخػ ك تػفيخ مدتػػ رؼيع مغ حيث العجد السؤىل ك السشطع لسجف 

. السؤتسخات 

  :الدياحة االقترادية -

كالتي تذسل سياحة الخحالت التي تشصػؼ عمى أغخاض اقترادية كمختمفة مثل حزػر 

كىشاؾ السعارض الجكلية كالتي ، كمغ أجل انجاز أعساؿ السذخكعات. السعارض الجكلية

لتجار في استقصاب عجد كبيخ مغ الدياح الحيغ يقػمػف بيجؼ اتدتحػذ رجاؿ األعساؿ ك

 . لتبزعالسذاىجة ك 

 5:الدياحة حدب العسخ  -

 عاما ك 14-7يتعمق ىحا الشػع مغ الدياحة بالسخاحل العسخية مغ : سياحة الصالئع  -

ىي مخحمة تعميسية يتع مغ خالليا اكتداب معارؼ ك ميارات ك سمػكيات معيشة تقـػ 

الذخكات الدياحية أك الشقابات ك الجسعيات الخيخية ك خاصة بالغخب بتطيع مثل ىحه 

 .الخحالت إلى الصالئع 

                                                             
 ،السسمكة العخبية الدعػدية 1، ط"تخرز سفخ ك سياحة " أعساؿ الػكاالت الدياحية :السؤسدة العامة لمتجريب التقشي ك السيشي  -  5
. 26 ىػ ، ص 1429،
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 عاما ك 35-15يتعمق ىحا الشػع مغ الدياحة بالسخحمة العسخية بيغ : سياحة الذباب  -

يستاز ىحا الشػع مغ الدياحة بالبحث عغ الحياة االجتساعية ك االختالط باآلخخيغ ك 

 .االعتساد عمى الشفذ ك تكػيغ الرجاقات ك التعخؼ عمى عادات الذعػب األخخػ 

 عاما ك ىي عبارة 55-35ك ىحا يتزسغ مخحمة عسخية مغ : سياحة الشاضجيؼ  -

عغ سياحة استخخاء ك متعة ك اليخكب مغ جػ العسل الخكتيشي ك اإلرىاؽ مغ العسل 

ك يغمب شابع الخاحة ك االستجساـ ك التخؼيو عمى ىحا الشػع مغ الدياحة ك تكػف 

 .الخحالت دائسا إلى األماكغ اليادئة

 يعتبخ ىحا الشػع مغ الدياحة مغ أنػاع الدياحة التقميجية في :سياحة الستقاعجيؼ  -

الدغ كتقـػ الذخكات  الغخب ك أمخيكا كغالبا ما يذارؾ بيا الستقاعجيغ ككبار

الدياحية بتشطيع مثل ىحه الخحالت خريرا ليحه السجسػعة كتستاز بارتفاع أسعارىا 

. كتقجيع أفزل الخجمات الدياحية كأفزل أنػاع اإلقامة كالشقل 
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  التخطيط الدياحي  -

تصػر مفيـػ التخصيط الدياحي بعج الحخب العالسية الثانية ك ذلظ نتيجة لتصػر حخكة الدفخ 

بذكل كبيخ ، مسا أدػ إلى تدايج عجد الدياح حػؿ العالع ك تعجد السشاشق الدياحية ك تشػع 

أشكاليا ك االىتساـ باألنذصة الدياحية الحؼ استػجب إعجاد ك تشفيح خصط ك بخامج سياحية  

. ألجل تشطيسيا كتػجيييا في تشذيط الدياحة

  :تعخيف التخطيط الدياحي -

: تعجدت التعاريف مغ قبل الباحثيغ حػؿ مفيـػ التخصيط الدياحي ك أذكخ مشيا ما يمي 

أسمػب أك مشيج ييجؼ إلى حرخ كدراسة كافة " يعتبخ التخصيط الدياحي عمى أنو 

االمكانيات ك السػارد الستاحة في اإلقميع أك الجكلة أك أؼ مػقع آخخ عمى كافة السدتػيات 

كتحجيج كيؽية استغالؿ ىحه السػارد كاإلمكانيات لتحقيق األىجاؼ السخجػة خالؿ فتخة زمشية 

 1".معيشة

يعخؼ التخصيط الدياحي بأنو رسع صػرة تقجيخية مدتقبمية لمشذاط الدياحي في دكلة " كحلظ 

ك يقزي ذلظ حرخ السػارد الدياحية في الجكلة مغ أجل . معيشة ك في فتخة زمشية محجدة 

                                                             
دكر التخصيط الدياحي السسشيج في نذخ ثقافة التشسية الدياحية بيغ سكاف ليبيا ، مجمة جامعة السجيشة : فػزية الرادؽ ك آخخكف -  1

. 424 ، ص 2018 ، ماليا ، يشايخ 23العالسية ، العجد 
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تحجيج أىجاؼ الخصة الدياحية ك تحقيق تشسية سياحية سخيعة ك مشتطسة مغ خالؿ إعجاد ك 

   2"تشفيح بخنامج متشاسق يذسل فخكع الشذاط الدياحي ك مشاشق الجكلة الدياحية 

عبارة عغ مجسػعة مغ اإلجخاءات السخحمية السقرػدة ك السشطسة ك السذخكعة ك التي " كىػ 

تيجؼ إلى تحقيق استغالؿ ك استخجاـ أمثل لعشاصخ الجحب الدياحي الستاح ك الكامغ ك 

تحقيق أقرى درجات السشفعة السسكشة مع متابعة ك تػجيو ك ضبط ليحا االستغالؿ إلبقائو 

 3"ضسغ دائخة السخغػب ك السشذػد ، ك مشع حجكث أؼ نتائج أك أثار سمبية ناجسة عشو 

أسمػب عمسي يسكغ بػاسصتو التعخؼ عمى السقػمات الدياحية : "ك ىشاؾ مغ يعخفو عمى أنو 

األرض ، العسل ، رأس الساؿ ،  )كاإلمكانيات السختمفة مغ عشاصخ اإلنتاج الدياحي 

ك تخريريا لتحقيق األىجاؼ الدياحية بأفزل ندب مسكشة خالؿ فتخة زمشية  (التشطيع 

 4"معيشة مع األخح بعيغ االعتبار مذاكل الجكؿ الشامية 

 التخصيط بأنو عسمية مشطسة تتخجع فييا الخصط WTOقج عخفت مشطسة الدياحة العالسية " ك

 مغ بيغ عجة بجائل، ك أف كل بجيل يتع اختياره في ضػء معصيات كحقائق راسخة ، ك

                                                             
. 48، ص 2014، 1أحسج عمي عبج هللا ، التخصيط ك التشسية الدياحية ، أمػاج لمصباعة ك الشذخ ك التػزيع ، عساف ، ط -  2
 ، جامعة سػريا ، 3التخصيط الدياحي ك التشسية الدياحية ، مجمة تذخيغ لمجراسات ك البحػث العمسية العجد : نػر الجيغ ىخمد -  3
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فخكض مشصقة متأتية مغ خبخة السخصط الدياحي كاجتياداتو التي تصمق معصيات البيئة 

 5"السحيصة 

نسػذج خاص مغ التخصيط االقترادؼ ك االجتساعي " كيخػ الجالد التخصيط الدياحي بأنو 

باىتسامات تشبثق مغ شبيعة ك دكافع الشذاط الدياحي ، ك يعصي التخصيط الدياحي لمسكاف 

أىسية أكلى ، ك تعج مخافق اإلقامة ك الشقل عػامل مداعجة، كيقـػ التخصيط الدياحي أساسا 

عمى السحافطة عمى ؾيع السػاقع الدياحية سػاء أكانت تعتسج في جاذبيتيا عمى السػارد 

 6"الصبيعية أـ الثقاؼية 

  7: أىسية التخطيط الدياحي -

يحجد التخصيط اتجاه حخكة القصاع الدياحي ، ك بالتالي فإف األىسية اؿ؟أساسية  -

تكسغ في تحجيج الػجية التي يدعى إلييا القصاع الدياحي مغ خالؿ كضع الخصط 

 .الدشػية ك كيؽية تحقيق األىجاؼ 

تحجيج اإلشار السػحج لمعسل ، بحيث يحجد التخصيط إشارا مػحجا التخاذ القخارات في  -

القصاع الدياحي أك الذخاكة الدياحية ك ىحا أمخ ميع ألف غياب التخصيط يعشي 

 .غياب اليجؼ 

 .يداعج التخصيط عمى معخفة الفخص ك السخاشخ الكامشة في السدتقبل  -
                                                             

تحميل األنذصة الدياحية في سػرية باستخجاـ الشساذج الؿياسية ، أشخكحة ماجيدتيخ ، كمية االقتراد ، جامعة : أحسج أديب أحسج -  5
. 16، ص 2005/2006تذخيغ سػريا ، 

. 191، ص 2002أشػار االتجاىات الحجيثة في الدياحة ، عالع الكتب ، القاىخة ، : أحسج الجالد -  6
 220-219، ص 2010اإلدارة الفشجؾية ك الدياحية ، دار أسامة لمشذخ ك التػزيع ، األردف ، : حافع عبج الكخيع -  7
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يعسل التخصيط عمى االستغالؿ األمثل لإلمكانيات ك السػارد الستاحة ، مسا يؤدؼ إلى  -

تخؽيس التكاليف إلى أدنى حج ، ك ىحا في حج ذاتو يسثل ىجفا اقتراديا لمقصاع 

 .الدياحي 
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: خالصة الفرل 

في نياية ىحا الفرل أستشتج بأف الدياحة ىي نذاط ك صشاعة اقترادية ، اجتساعية ، ك 

ثقاؼية تصػرت خالؿ القخف العذخيغ ك ساىست في زيادة السشافع االقترادية ك االجتساعية ك 

. تثسيغ الؿيع ك التقاليج ك ساعجت في التعخيف بالثقافات السختمفة 

ك تعجد أنػاع الدياحة ساىع بذكل كبيخ في تشذيط القصاع الدياحي ، حيث يدعى كل سائح 

إلى زيارة أماكغ ججيجة ك متشػعة ، مسا استػجب عمى السؤسدة الدياحية إعجاد ك تشفيح بخامج 

سياحية التي تسكغ الجكلة الستقصاب عجد كبيخ مغ الدياح عبخ استغالؿ التخصيط الدياحي 

. الحؼ يعج مغ أىع الخكائد التي يجب اعتسادىا في تشذيط الدياحة 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :انفصم انثانث  

 العالقات العامة الدياحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدخم إنَ ان القات ان امة : انم حث األًل

 انسياحية

 .مفيـػ العالقات العامة الدياحية -

 .أىجاؼ العالقات العامة الدياحية -

كسائل االتراؿ السدتخجمة في العالقات  -

 .العامة الدياحية 

 خالصة الفرل -
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  :تسييج 

شيجت العالقات العامة تصػرا ممحػضا إذ تدايج اىتساـ السؤسدات السعاصخة بسسارسة كضيفة 

العالقات العامة ك ذلظ خالؿ الدشػات األخيخة بذكل ممفت لالنتباه إذ لع يعج مغ السسكغ 

إخفاء ىحه الػضيفة في الييكل التشطيسي اإلدارؼ ألؼ مؤسدة ك خاصة في السؤسدة 

الدياحية التي تيجؼ فييا العالقات العامة إلى بشاء عالقات شيبة مع الجسيػر الدياحي ك 

تحديغ صػرة السؤسدة الدياحية ، فالعالقات العامة الدياحية تقـػ عمى جيػد ك خصط 

 .تيجؼ لمػصػؿ إلى رضا الدياح ، ك ىحا ما سيتزح مغ خالؿ ىحا الفرل
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 . مجخل إلى العالقات العامة الدياحية: السبحث األول 

 : مفيؽم العالقات العامة الدياحية  -

حمقة االتراؿ لتػجيو ك تشسية عالقات السيتسيغ ك " تعخؼ العالقات العامة الدياحية بأنيا 

السشتفعيغ بالدياحة في بمج ما أك بيغ بمجيغ أك أكثخ ، ك تغحية كل شخؼ بالسعمػمات 

الدياحية الرحيحة بأحدغ الصخؽ مع العسل عمى تشسية ك تحديغ ك استسخار ىحه العالقات 

 1"مسا يشتج عشو زيارة في عجد الدياح 

كافة أنذصة االتراالت الجاخمية ك الخارجية ، السحمية ك " العالقات العامة الدياحية ىي 

الجكلية ك اإلعالـ اليادؼ السدتسخ ، فزال عغ جسع ك تبػيب السعمػمات ك البيانات 

 2"الدياحية ك نذخىا بسختمف الػسائل ك األساليب السشاسبة لكل حالة ك في الػقت السشاسب

مغ خالؿ التعخيفيغ يسكغ القػؿ بأف العالقات العامة الدياحية ىي األداة التي يسكغ مغ 

خالليا التعخيف بالبمج الدياحي ك السؤسدات الدياحية التي تسثمو ، ك تكػف أكثخ تصبيقا مغ 

خالؿ الجيػد التي تيجؼ ليا السؤسدة الدياحية لتحؿيقيا ك ذلظ بشذخ السعمػمات ك األفكار 

 .كاآلراء حػؿ مكاف اإلقامة الدياحية ك إقامة عالقات مدتسخة مع الدياح

                                                             
 111، ص 2002اإلعالـ الدياحي ، دار الفجخ لمشذخ ، القاىخة ، : دمحم مشيخ حجاب -  1
 136، ص 2003التشسية ك اإلعالـ الدياحي السدتجاـ ، عالع الكتب ، القاىخة ، : أحسج الجالد -  2
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فالعالقات العامة الدياحية تدعى جاىجة إلى بشاء صػرة شيبة بيغ السؤسدة الدياحية ك 

جسيػرىا ، ك البمج السدتزيف فيي تداىع بذكل كبيخ في تشسية الدياحة الػششية ، إذ تقـػ 

 .عمى جيػد مخصصة ك ليدت عذػائية

إيجاد التفاىع الستبادؿ بيغ السشطسة الدياحية ك " كسا تعسل العالقات العامة الدياحية إلى 

الدكار ك أؼ مجسػعة مغ السجسػعات، كما يشتج عشيا مغ أمػر تقػد إلى إقامة سسعة شيبة 

 3"ك عالقة مدتسخة بيشيع 

أك ىي مجسػعة الفعاليات االترالية بيغ دائخة اإلرشاد الدياحي الجاخمي ك الخارجي بيجؼ " 

 4"استسخارية الرػرة الجيجة ليا

 : أىجاف العالقات العامة الدياحية -

إف أىجاؼ العالقات العامة تتقارب في كافة السؤسدات ميسا كاف نذاشيا ك ميسا كاف 

حجسيا ، فيي تدعى إلى خمق عالقة تػاصل ك تفاىع بيغ السؤسدة ك جساىيخىا ، ك يسكغ 

 5:تػضيح أىجافيا في السجاؿ الدياحي كسا يمي 

 .بشاء سسعة شيبة لمسؤسدة الدياحية داخل محيصيا الجاخمي ك الخارجي  -

 .السحافطة عمى حالة مغ الثقة ك الخضا بالسؤسدة الدياحية لجػ الدياح -

                                                             
 142 ، ص 2014، عساف ،1التخصيط ك التشسية الدياحية ، أمػاج لمصباعة ك الشذخ ، ط: أحسج عمي عبج هللا -  3
نفذ السكاف -  4
، ص 2015، 12دكر العالقات العامة في التخكيج الدياحي ، مجمة االقتراد الججيج ، جامعة البميجة ، العجد : بخكاف أسساء -  5

307 .



 انفصم انثانث

62 
 

 .تكػيغ صػرة ذىشية إيجابية عغ السؤسدة الدياحية ك نذاشاتيا السختمفة  -

 .تذكيل حالة مغ التػافق السرمحي بيغ السؤسدة الدياحية ك الدياح  -

: ك يسكغ تقديع أىجاؼ العالقات العامة الدياحية إلى نػعيغ 

 :أىجاؼ العالقات العامة الدياحية الجاخمية  -

ىحه األىجاؼ تخز الجساىيخ الجاخمية ك التي نقرج بيا مجسػعة الجساىيخ الستػاججيغ 

داخل البمج الدياحي ك السؿيسيغ بو ، ىحه أىجاؼ العالقات العامة الدياحية تتبمػر حػليا 

 6:كافة الجيػد اإلعالمية ك االترالية ك التي تدعى إلى 

إبخاز اآلثار االقترادية لمدياحة مغ خالؿ الجكر الحؼ تمعبو في التشسية االقترادية ك  -

 .زيادة االستثسار ، ك زيادة الجخل ، تػفيخ فخص العسل : لسا تػفخه مغ السدايا مثل 

 تعسل عمى رفع مدتػػ الػعي الدياحي بيغ أفخاد السجتسع الػاحج  -

مقاكمة الذائعات لسا ليا مغ انعكاسات عمى إؾباؿ الدائحيغ ك تقجيع السعمػمات  -

 .الرحيحة حػؿ األكضاع األمشية ك الرحية 

مػاجية السشافدة الخارجية مغ أجل الحج مغ التجفق الدياحي نحػ البمجاف األخخػ ،  -

 .ك الخفع مغ الصمب الدياحي الجاخمي 

 :أىجاؼ العالقات العامة الدياحية الخارجية  -

                                                             
 89-87، ص 2002اإلعالـ الدياحي ، دار الفجخ لمشذخ ، القاىخة ، : دمحم مشيخ حجاب --  6
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اإلعالـ بعشاصخ الجحب ك السقػمات الدياحية لمبمج ك ذلظ بإبخاز مختمف العشاصخ  -

السكػنة لمعخض الدياحي سػاء كانت عشاصخ أساسية مثل السعالع التاريخية ، 

الحزارية ، الصبيعية ، العادات ك التقاليج ، أك العشاصخ السكسمة كالسخافق ك البشي 

 .التحتية 

مشاقذة الػاقع الدياحي ك األمشي لمسجتسع ك إبخاز مختمف الجيػد السبحكلة لمػصػؿ  -

 7.إلى االستقخار ك كحلظ التخؽيف مغ اآلثار الدمبية ك الػاقعة فعال 

. فأىجاؼ العالقات العامة الدياحية ىي أىجاؼ اقترادية ، ثقاؼية ، اجتساعية ك سياسية 

ك كل ىحه األىجاؼ تجتسع مغ أجل تكػيغ آراء ايجابية نحػ الدياحة الجدائخية ك بشاء صػرة 

ذىشية جحابة ك مقشعة لتشذيط العسل الدياحي ، ك لتحقيق استسخارية االتراؿ بيغ السؤسدة 

ك كحلظ بشاء السرجاؾية مغ خالؿ إعصاء  (الجاخمي ك الخارجي  )الدياحية ك جسيػرىا 

. صػرة مشاسبة في ذىغ الدائح ك كافة الستعامميغ الدياحييغ 

 :وسائل االترال السدتخجمة في العالقات العامة الدياحية -

 8 :وسائل االترال الذخري السباشخ و تتسثل في -

ىي شخيقة اترالية مباشخة تدتخجميا العالقات العامة في عسمية التػاصل : الديارات  -

مع مختمف الجساىيخ ، مغ خالؿ تشطيع أياـ مفتػحة عمى السؤسدة الدياحية في 

                                                             
. 91-90دمحم مشيخ حجاب السخجع نفدو ، ص -  7
 22:20 ، سا 2022-04-23العالقات العامة الدياحية ، مػقع أكاديسي ، تاريخ : عبػد عبػد - 8



 انفصم انثانث

64 
 

مقخىا ، ك التي تيجؼ بجكرىا إلى شخح سياسة ك ثقافة ك تاريخ ك مخاحل العسمية 

 .اإلنتاجية لمسؤسدة 

ىي كسيمة اترالية ميسة يجب السػاضبة عمييا مغ قبل خبيخ العالقات : االجتساعات  -

العامة ك تشطيسيا بذكل ركتيشي ، فيي فخصة تتاح لاللتقاء بكافة العامميغ ك 

 .الستعامميغ الدياحييغ 

يدعى رجل العالقات العامة الدياحية إلى الؿياـ بالسقابالت بذكل مخصط : السقابمة  -

ك مشطع مغ أجل تػصيل السعمػمات ك شخح األفكار لمجسيػر الجاخمي ك الخارجي ، 

 .ك معخفة ما يجكر في أذىانيع حػؿ الدياحة ك السؤسدة الدياحية 

تفيج في االتراؿ بالدائح ك كافة الستعامميغ في السجاؿ : االتراالت الذخرية  -

الدياحي بذكل مباشخ ك اقشاعو بالتعامل ك التعاقج عمى البخامج الدياحية السقجمة مغ 

 .شخؼ السؤسدة 

يجب عمى السؤسدة أف تقػؼ عالقاتيا مع الرحافة : العالقات مع الرحافة  -

باعتبارىا أكثخ الػسائل اإلعالمية استخجاما لتقشية االتراؿ الحجيثة ، مغ خالؿ 

ك غيخىا مغ ...البالغ الرحفي ، السحادثة الرحؽية ، السخاسمة ، الشجكات الرحؽية 

 .األدكات الرحؽية األكثخ  استخجاما ك تأثيخا 

  :وسائل االترال الذخري غيخ مباشخ -  2
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مغ األساليب االترالية في مجاؿ العالقات العامة الدياحية لالتراؿ : التقاريخ - 1

بالجساىيخ الجاخمية ك الخارجية لسعخفة كجيات الشطخ حػؿ مختمف السػاضيع ك السذكالت 

. التي تػاجو العسل الدياحي

ىي كسيمة مغ كسائل نقل األفكار بالكمسة السكتػبة ، ك أكثخ : الخصابات ك الخسائل - 2

ىحه الخسائل تأثيخا ىي تمظ يكػف مرجرىا السجيخ العاـ لمسؤسدة أك خبيخ العالقات العامة 

. لسا ليا مغ مرجاؾية ك سيخة حدشة 

تعتبخ لػحة الؿيادة لمسؤسدة التي يتع مغ خالليا إعالـ السػضفيغ ك : لػحة اإلعالنات - 3

العامميغ بكافة األكامخ ك التػجييات ك اإلرشادات ك السدتججات اليػمية لديادة كعي ك معخفة 

. جساىيخ السؤسدة بكل التفاصيل 

 9:وسائل االترال الجسعي لمعالقات العامة الدياحية  -

تدتعسل إدارة العالقات العامة في السؤسدة الدياحية مغ كسائل االتراؿ الجسعي في 

: عالقاتيا مع مختمف جساىيخىا ، ك تتسثل ؼيسا يمي 

تعتبخ الػثائق التقشية ك التجارية لمسؤسدة مغ الحػامل : الجعائع التخقػية اإلشيارية - 1

االترالية التي تدتعسل في الدػؽ السحمي أك الجكلي ، فيي تعسل عمى إعصاء صػرة محجدة 

. حػؿ كفاءات السؤسدة ك تقجيسيا في أحدغ صػرة 

                                                             
بحػث العالقات العامة في السؤسدة الدياحية دراسة حالة الجيػاف الػششي لمدياحة ، كمية العمـػ االقترادية ك : ىجػ حفري -  9

. 83، ص 2005/2006التدييخ ، جامعة الجدائخ ، 
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ىي كتب صغيخة الحجع ك محجكدة الرفحات تدسح بإعصاء : الكتيبات ك الكخاسات - 2

تػليفة شاممة لمسعمػمات حػؿ مذػار السؤسدة ك نذاشاتيا ك كسائميا الغخض مشيا صشاعة 

. صػرة ذىشية حدشة لجػ الجسيػر

ترجرىا السؤسدة الدياحية بػية إشالع الجساىيخ حػؿ مختمف : مجمة السؤسدة - 3

مشتجاتيا ك إستخاتيجيتيا في السجاؿ الدياحي ، إضافة إلى األخبار الجاخمية ك الخارجية 

. لمسؤسدة

. ك غيخىا... مثل السمرقات ، الجالئل ، الشذخات ، السصػيات : مصبػعات- 4

 :السؤتسخات ك الشجكات ك السحاضخات - 2

ىي أداة فعالة لسشاقذة ك عخض ك تبادؿ األفكار حػؿ مػضػع : السؤتسخات الدياحية - 1

الدياحة ك التشسية الدياحية ك االستقخار عمى رأؼ مغ قبل باحثيغ ك مختريغ في السجاؿ 

. الدياحي 

تدتعسل إدارة العالقات العامة الدياحية ضسغ كسائميا االترالية : الشجكات الدياحية - 2

. لسعخفة آراء السختريغ في السجاؿ الدياحي فيي كسيمة اترالية ذك اتجاىيغ 

يشذصيا كاحج سػاء كاف خبيخ العالقات العامة لمسؤسدة الدياحية أك : السحاضخات - 3

خبيخ خارجي تست دعػتو تدسح السحاضخات بإلقاء كع كبيخ مغ السعمػمات الدياحية التي 

. تخيج السؤسدة إيراليا حػؿ بخامجيا 
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:  السعارض ك الرالػنات ك السيخجانات الدياحية - 3

تدسح ىحه األخيخة لمسؤسدة باالشالع عمى مشتجات : السعارض ك الرالػنات الدياحية - 1

مشافدييا في األسػاؽ السختمفة إلى جانب التعاقج السباشخ عمى البخامج ك إبخاـ صفقات 

. األعساؿ 

مغ خالؿ السذاركة في مختمف الفعاليات : السيخجانات الدياحية ك التطاىخات الخاصة - 2

الثقاؼية ، الديشسائية ، : الدياحية التي تقاـ داخل التخاب الػششي ك تكػف متشػعة مشيا 

. الخياضية 

مغ خالؿ ؾياـ خبيخ العالقات العامة بتشطيع : الخحالت االستكذاؼية ك التثؿيؽية - 3

الخحالت لديادة السػاقع الدياحية بػية االستكذاؼ ك التثؿيف ك التعخيف بالثخكات الدياحية ، 

ك تكػف مػجية إلى الرحفييغ ك الخبخاء ك الجساىيخ الجاخمية لمسؤسدة  

 10:كسائل االتراؿ التفاعمي لمعالقات العامة الدياحية  -

يسكغ مغ خالؿ شبكة اإلنتخنت الؿياـ بعسميات التدػيق ك االتراؿ ك : شبكة اإلنتخنت - 1

البخيج االلكتخكني ، السػاقع : اإلشيار الدياحي باستعساؿ العجيج مغ خجمات ىحه الذبكة مثل 

. االلكتخكنية ، قػائع البخيج 
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مثل التمفػف ، الفاكذ ، التمغخاؼ ، الجكائخ التمفديػنية : الػسائل االلكتخكنية التقميجية - 2

. السغمقة لمتػاصل مع الجساىيخ ك خمق جػ مغ التفاىع ك تبادؿ اآلراء 

 11: كسائل االتراؿ الجساىيخؼ لمعالقات العامة الدياحية  -

ك تذسل الرحف اليػمية ك السجالت األسبػعية الستخررة ك غيخ : الرحف - 1

الرحافة الستخررة ، الرحافة : متخررة ك تدتيجؼ مختمف الجساىيخ ك نجج فييا 

. العامة ، صحافة االىتسامات الخاصة 

ىي مغ أكسع الػسائل االترالية الجساىيخية استخجاما ك انتذارا ، ؼيسكغ : اإلذاعة - 2

لمسؤسدة الدياحية أف تدتخجميا في التعخيف بشفديا ك شخح بخامجيا ك التخكيج لخجماتيا 

. الدياحية 

ىػ كسيمة اتراؿ جساىيخية أكثخ شعبية في العالع تخاشب الفخد في بيتو : التمفديػف - 3

. خالؿ أكقات راحتو ك يسكغ استعسالو في البث الحي ك الػاقعي لمسشاشق الدياحية 

.ىي كسمة مخئية تتذارؾ ك التمفديػف في مداياه التي تخز الرػرة ك الحخكة : الديشسا - 4
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:  خالصة الفرل 

في نياية ىحا الفرل يسكغ القػؿ أف العالقات العامة الدياحية ليا دكر ميع ك رئيدي في 

، كسا  (الجاخمي ، الخارجي  )مجاؿ الدياحة حيث تقـػ ىحه األخيخة بخبط السشذأة بجسيػرىا 

 عغ تػحيج العالقات ك إيجاد التفاىع ك بشاء الدسعة الصيبة لمسؤسدة ، فيي السدئػلةأنيا 

. أسمػب ك ميسة يذتخؾ في مدؤكليتيا جسيع العامميغ في السؤسدة الدياحية 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :انجانب انميداني نهدراسة 

 .انٌ انة انسياحية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقجيػ وكالة نجاح تخفل لمدياحة : السبحث األول

  واألسفار

 تعخيف بػكالة  نجاح تخفل لمدياحة كاألسفار -

 الييكل التشطيسي لػكالة نجاح تخفل  -

 مشيجية الجراسة: السبحث الثاني

 مجاالت الجراسة  -

 مجتسع البحث الخاص بالجراسة  -

 نتائج تػصيات الجراسة  -
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 .تقجيػ وكالة نجاح تخفل لمدياحة واألسفار: السبحث األول 

 : تعخيف وكالة نجاح تخفل لمدياحة واألسفار 

كليا مغ الخبخة ما  1990ككالة نجاح تخفل لمدياحة كاألسفار ىي ككالة خاصة أنذئت في 

فخع مػزعة عمى مختمف كاليات الػشغ، حيث تزع مغ فخع إلى  26 سشة كتزع 27 يقارب

التي " مع نجاح تدافخ مختاح " فخعيغ في كل كالية ماعجا كاليات أقرى الجشػب تحت شعار

بػالية البػيخة، اشتيخت الػكالة بتشطيسيا لخحالت الحج كالعسخة  11تقع بحي حاج مخزكؽ رقع 

كتحؿيقيا ندبة نجاحات عالية كتعاقجىا مع مختمف السؤسدات العسػمية كالخاصة لتشطيسيا 

لخحالت عسخة ناجحة مع أسعار تشافدية، كسا أنيا ساىست في تشذيط الدياحة الجاخمية مغ 

 .خالؿ الخخجات التي تقـػ بيا في العجيج مغ كاليات الػشغ
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 : الييكل التشعيسي لؽكالة نجاح تخفل لمدياحة واألسفار 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مغ إعجاد الصالبة اعتسادا عمى الػثائق : السرجر 

مرمحة تجارية   مرمحة السالية ك السحاسبة مرمحة الدياحة

 مكتب األمانة

 قدع تغييخ العسمة

 مجيخ الػكالة

قدع الحج ك العسخة 
 

 قدع بيع التحاكخ
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 مشيجية الجراسة : السبحث الثاني 

 : مجاالت الجراسة –( 1

 :مغ أجل اإللساـ بسػضػع الجراسة كاإلشكالية السصخكحة كفيع مختمف جػانبيا حجدنا كسا يمي

 :السجال السكاني  -

تع اختيار ككالة نجاح تخفل بػالية البػيخة مغ أجل الؿياـ بالجراسة السيجانية كإسقاط الجانب 

 .  الشطخؼ عمييا

  : السجال الدماني -

 .تع إنجاز ىحه الجراسة في الفتخة السستجة مغ بجاية شيخ ماؼ إلى غاية أكائل شيخ جػاف 

  : السجال البذخي  -

تتسثل الحجكد البذخية في فئة العامميغ بالػكالة نجاح تخفل لمدياحة كاألسفار بػالية البػيخة 

 .عمى اختالؼ أعسارىع ك مدتػاىع التعميسي 
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 :مجتسع البحث- (2

يعخؼ مجتسع البحث عمى أنو جسيع مفخدات الطاىخة التي يجرسيا الباحث، كمجتسع البحث 

الكمي مغ السفخدات ك األشياء األخخػ السحجكدة أؼ السجتسع الحؼ بإمكاف الباحث تحجيج 

حجسو الحؿيقي كاختيار جدء صغيخ مغ كحجات مجتسع البحث أك األصل ىػ مجتسع البحث 

 .اختيار عذػائيا أك مشتطسا

ىع " دكر العالقات العامة في تفعيل الشذاط الدياحي" كمشو فإف مجتسع الجراسة لسػضػع 

 12جسيع السػضفيغ في ككالة نجاح تخفل لمدياحة كاألسفار كالحؼ بمغ عجد السػضفيغ فييا 

 .مػضف

كقج تصخقشا في بحثشا ىحا إلى استخجاـ أسمػب الحرخ الذامل باعتبار مجتسع البحث في 

دراستشا صغيخ حيث يسثل العجد اإلجسالي لمسبحػثيغ في ككالة نجاح تخافل لمدياحة كاألسفار 

 . مػضف كبالتالي في ىحه الحالة البج مغ استخجاـ أسمػب الحرخ الذامل 12ب 

يعخؼ أسمػب الحرخ الذامل بإلدامية الباحث في استخجامو عشجما يكػف مجتسع بحثو 

صغيخا ندبيا، كسا أف نتائجو دؾيقة كخالية مغ األخصاء العذػائية خاصة إذا كاف السجتسع 

 .محل البحث عمى درجة عالية  مغ االختالؼ كالتبايغ ؼيعصي نتائج دؾيقة ككاضحة
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  : أدوات جسع البيانات- (3

  :السالحعة - 

في دراستشا لجكر العالقات العامة في تشذيط الدياحة تع استخجاـ السالحطة البديصة باعتبار 

 .السقابمة ىي األداة الخئيدية في دراستشا

تعخؼ السالحطة البديصة عمى أنيا السالحطة الغيخ السػجية لمطػاىخ حيث تحجث تمقائيا 

كبجكف أف تخزع ألؼ ضبط عمسي أك دكف استخجاـ الباحث ألؼ نػع مغ أنػاع أدكات 

 .الؿياس لمتأكج مغ صحة السالحطة كدقتيا

 :السقابمة -

تع االعتساد عمى أداة السقابمة بذكل كبيخ، حيث تع إجخاء السقابمة مع السبحػثيغ بػكالة نجاح 

تخفل كتع فييا شخح جسيع أسئمة السحاكر الثالث كاإلجابة عشيا مغ شخؼ السبحػثيغ كذلظ 

  . عغ شخيق إجخاء مقابمة شخرية مع جسيع السػضفيغ بالػكالة
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 :  إعجاد دليل السقابمة -

كفق التداؤالت الفخعية "  رقاد حميسة " بعج إعجاد أسئمة السحاكر الثالث مع األستاذة السذخفة 

التي تشاسب كل محػر كالسػافقة عمييا، تع إعجاد دليل السقابمة كأداة رئيدية أساسية في 

 : سؤاال مػزعا عمى ثالثة محاكر كاآلتي 15مػضػع الجراسة حيث تتزسغ السقابمة 

 .االتراؿ داخل ككالة نجاح تخفل لمدياحة كاألسفار ككضيفتيا : السحؽر األول -

 . تػضيف العالقات العامة داخل ككالة نجاح تخفل لمدياحة كاألسفار: السحؽر الثاني  -

 . كسائل العالقات العامة بػكالة نجاح تخفل لمدياحة كاألسفار : السحؽر الثالث -
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 : تحميل نتائج السقابمة -

االترال داخل وكالة نجاح تخفل لمدياحة واألسفار :السحؽر األول  -

 .ووظيفتيا

 كيف يسكؼ أن تعخف وكالة الدياحة واألسفار ؟ : 1س

صخح السبحػثيغ داخل ككالة نجاح تخفل لمدياحة كاألسفار بأنو يسكغ تعخيف الػكالة 

الدياحية عمى أنيا السقرج الخئيدي الحؼ يتػجو لو الذخز قرج الحرػؿ عمى 

السعمػمات أك االستذارة كعسل تختيبات الالزمة لمدفخ، حيث تقـػ الػكالة الدياحية بعسل 

حجػزات لمدياح مغ خالؿ تقجيع ىحه الخجمات بذكل جيج كإصجار تحاكخ الدفخ فالػكالة 

الدياحية ىي مكاف مػثػؽ كمخخز يحسل اسع تجارؼ معيغ كتقجـ خجماتيا لمدبائغ 

 .بسقابل مادؼ، كىحا ما تقـػ بو ككالة الشجاح تخفل التي ليا مغ الخبخة كالكفاءات

  ما ىي أىػ الشذاطات التي تقؽم بيا الؽكالة؟ :2س

 :أجاب السبحػثيغ أف الػكالة تقـػ بالعجيج مغ الشذاشات تتسثل في

 .تشطيع كتدػيق الخحالت الدياحية الفخدية كالجساعية -

 .تشطيع رحالت جبمية رفقة السخشجيغ الدياحييغ -

 .تشطيع رحالت استكذاؼية لمسػاقع كالسعالع األثخية -

 .استؿباؿ الدياح كحجد اإلقامة ليع -
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 .اإليػاء كحجد غخؼ السؤسدات الفشجؾية كتقييع الخجمات السختبصة بيا -

 .بيع التحاكخ لألماكغ التخفييية كالتطاىخات ذات شابع الثقافي أك الخياضي أك غيخه -

 .تأجيخ الديارات  -

 .حجد تحاكخ الشقل لجػ مؤسدات الشقل  -

 .حجد كبيع تحاكخ الصيخاف الػششية كالجكلية كالبحخية  -

 .حجد في الفشادؽ العالسية  -

 .حجد مػاعيج لتقجيع تأشيخة مغ القشرميات بالجدائخ  -

 . تقجيع خجمة خاصة بالحرػؿ عمى التأشيخة االلكتخكنية  -

 .تشطيع السؤتسخات كالسمتؿيات  -

  ما ىي األىجاف التي تدعى السؤسدة لتحكيقيا؟: 3س

أجاب السبحػثيغ بأف األىجاؼ التي تخيج ككالة الشجاح تخفل لمدياحة كاألسفار أف ترل إلييا 

ىي تحقيق الخضا التاـ لجػ الدبائغ كاحتالؿ السخاتب األكلى في الدياحة كتقجيع أفزل 

الخجمات لتجعيع الدياحة الجاخمية إذ تدعى ككالة نجاح إلى إنعاش سػؽ الدياحة الجاخمية 

في الجدائخ مغ خالؿ تقجيع عخكض ميسة لمدياحة الجبمية كالدياحة الرحخاكية كسا تدعى 

لمتعخيف بالتخاث الجدائخؼ لألجانب عغ شخيق العقػد التي تخبصيا مع مختمف السؤسدات 

االقترادية الجكلية مشيا شخكات صيشية كإيصالية كاسبانية متػاججة بالجدائخ عغ شخيق إقامة 

رحالت استكذاؼية لعساؿ ىحه الذخكات التي تقـػ ىحه األخيخة باقتشاء ىجايا رمدية عغ 
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الحخؼ الجدائخية، كسا تدعى إلى إنذاء مخكبات سياحية خاصة في مشصقة جباؿ جخجخة 

 .لجمب الدياح إلييا

 ما ىؽ أسمؽب االترال الحي تعتسج عميو الؽكالة بيؼ السؽظفيؼ؟: 4س

أجاب السبحػثيغ بأف أسمػب االتراؿ الحؼ تعتسجه الػكالة بيغ السػضفيغ يكػف مختمف 

حدب الحاجة مغ ىحا االتراؿ، ففي حالة عقج االجتساعات أك التعميسات ؼيقـػ مجيخ 

الػكالة باستخجاـ أسمػب االتراؿ الكتابي كاإلعالف بحيث يعتبخ كسيمة اتراؿ رسسية 

كمػثقة، كفي بعس الحاالت يكػف اتراال شفييا بيغ السػضفيغ بتبادؿ السعمػمات بأسمػب 

 .مباشخ كجيا لػجو أك عبخ الياتف

 كيف ترف عالقتغ مع زمالئغ في العسل؟: 5س

أجاب السبحػثيغ بأف العالقة القائسة بيشيع مبشية عمى أساس االحتخاـ كالتعاكف في إشار 

العسل كسا تكػنت صجاقات في نفذ الػقت إذ يتع تبادؿ األخبار كالسعمػمات، كتقجيع الشرح 

كاإلرشاد لمسػضفيغ الججد بحيث يدعى كل شخؼ إلى زيادة إنتاجية الػكالة عغ شخيق 

 .االحتخاـ الستبادؿ كتبادؿ الخبخات كالسعمػمات مع بعزيع

 تؽظيف العالقات العامة داخل وكالة نجاح تخفل لمدياحة:السحؽر الثاني -

  ًاألسفار

 ما ىي أىػ الشذاطات ذات الرمة بالعالقات العامة التي تؤدييا الؽكالة ؟: 1س -
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أجاب السبحػثيغ بأف نذاشات العالقات العامة داخل ككالة نجاح تخفل تمعب دكرا 

ميسا مغ خالؿ إقامة الشذاشات االجتساعية كإحياء التطاىخات كالحفالت التي تشسي 

شعػر االنتساء لمػكالة مغ قبل العامميغ كإقامة السشاسبات كاالحتفاؿ بيشايخ كل سشة 

ـ كاألعياد الجيشية 1954نػفسبخ  1 كاالحتفاؿ باألعياد الػششية كحكخػ انجالع الثػرة

كعيج االستقالؿ  بإقامة الحفالت لتخميج ىحه الحكخػ كالحفاظ عمييا، كحلظ حزػر 

لمرالػنات كالسعارض الدياحية كرالػف مػسع الحج ك العسخة كل سشة كحلظ تقجـ 

الػكالة ىجايا لمحجاج كالسعتسخيغ كالرالػف الجكلي لمدياحة بالجدائخ العاصسة 

 كغيخىا، كالكتيبات الشذخياتكالتعخيف بخجمات الػكالة عغ شخيق تػزيع السصػيات ك

 السػضفيغ بيغ الحػار خالؿ مغ الػكالة داخل العامة العالقات أنذصة تتجمى كحلظ

 .كالشقاشات القائسة بيشيع االجتساعات خالؿ مغ

ما ىي أىػ مؽاقع التؽاصل االجتساعي استخجاما في التؽاصل مع الجسيؽر : 2س -

 الخارجي ؟

أجاب السبحػثيغ عمى أف تصبيق الؽيدبػؾ ىػ األكثخ استخجاما مغ شخؼ الػكالة  -

لمتػاصل مع الجسيػر الخارجي باعتبار الجسيػر الجدائخؼ يتفاعل مع ىحا التصبيق 

أكثخ مغ التصبيقات األخخػ مسا أدػ العتساده مغ شخؼ ككالة نجاح بفتح صفحة 

كحلظ تستمظ   NAJAH TRAVEL DIRECTION GENERALEتحت عشػاف 
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ككالة الشجاح صفحة عمى تصبيق اندتغخاـ كتػيتخ بشفذ االسع، كتحطى الػكالة 

 .بسػقع الكتخكني

 ىل تؽاظب وكالة نجاح تخفل باإلطالع عمى سجل الدوائؼ؟: 3س -

 حيث الدبائغ، سجل عمى باإلشالع  تقـػتخفل نجاح ككالةبأف  السبحػثيغ أجاب

 الدبائغ شخؼ مغ السقجمة الذكاكؼ  أىع لسعخفة بالدبائغ خاص سجال الػكالة خررت

أراء  خاصةفي كل فتخة  لمػكالة الدبائغ تذكخ عمى االشالع أك حميا عمى كالعسل

. زبائشيا لجػ الحدشة الرػرة عمى الحفاظ عمى لمعسل كالسعتسخيغ الحجاج

 كيف تكيػ الؽكالة رضا زوائشيا؟: 4س -

أجاب السبحػثيغ بأف ككالة الشجاح تدعى دائسا إلى كدب رضا زبائشيا عغ شخيق تػفيخ كل 

اإلمكانيات التقشية كاإلدارية كلػجدتية في خجمة الدبائغ كىحا ما يجعمشا متسيديغ لكدب ثقة 

الدياح كالدبائغ، ك يتع تقييع رضا زبائششا كمسا قرج الدبائغ ككالة نجاح في كل مخة كاعتبارىا 

متعامل ك شخيظ لخحالتيع ، كحلظ يطيخ رضاىع عشجما يربح الدبػف سفيخ لمػكالة عغ 

 .شخيق اإلدالء بخأيو االيجابي لسحيصو الخارجي

 .كيف ترفؽن عالقتكػ بؽكاالت الدفخ و الدياحة األخخى في السشطقة؟ : 5س

أجاب السبحػثيغ بأف العالقة التي تخبصشا بالػكاالت األخخػ ىي عالقة تشافدية إذ تدعى 

ككالة الشجاح تخفل أف تكػف السقرج األكؿ لمدياح  بػالية البػيخة بحكع امتالكشا لمخبخة 
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كالكفاءات ككػادر ما يدسح لشا بأف نكػف مسيديغ عغ باقي الػكاالت األخخػ بالسشصقة كذلظ 

 .بتػفيخ كل اإلمكانيات كالخجمات بجػدة عالية كبأسعار تشافدية 

وسائل العالقات العامة داخل وكالة نجاح تخفل لمدياحة :السحؽر الثالث
 واألسفار؟

 ما ىي أىػ الؽسائل السدتخجمة في التخويج لخجماتكػ و عخوضكػ ؟ : 1س

أجاب السبحػثيغ أف الػكالة تعتسج عمى عجة كسائل لمتخكيج لخجماتشا كتتسثل ىحه الػسائل في 

إحياء التطاىخات كالحسالت اإلعالمية كالجعاية كاإلعالف في مختمف األماكغ كفي جسيع 

فخكع ككالة نجاح عبخ تخاب الػششي، مغ خالؿ إقامة ممتؿيات كحزػر صالػنات الدياحة 

كصالػف الحج كالعسخة كحلظ عغ شخيق كسائل الدسعي البرخؼ الستسثمة في التمفديػف فقج 

كاف لػكالة نجاح عجة لقاءات مع قشػات جدائخية لمتعخيف بأىع الخجمات السقجمة كحلظ 

 مػاقع التػاصل االجتساعي التي تعخؼ اليـػ ىسدة كصل بيغ الجسيػر الخارجي ـاستخجا

 كالسؤسدة

 كيف تخططؽن لمرؽرة السخغؽوة في التخويج لؽكالتكػ ؟: 2س 

أجاب السبحػثيغ أف التخصيط لمرػرة السخغػبة يكػف عغ شخيق رسع خصة لبمػغ أىجاؼ 

 الجسيػر كرغباتو كأىع الػجيات التي يصسح لمحىاب إلييا كتمبيتيا تالػكالة كمعخفة اتجاىا

مغ شخؼ السؤسدة عغ شخيق تقجيع عخكض مغخية كمعخفة كيؽية التعامل مع الدبائغ 

كمحاكلة كدب رضاىع كتػفيخ خجمات مشاسبة ليع كاختيار الػسائل السشاسبة لمتخكيج 
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لخجمات الػكالة لمػصػؿ لعجد كبيخ مغ سياح كاستقصابيع، كسا تعسل عمى رفع مدتػػ 

 .الػعي الدياحي لمجسيػر الخارجي بإقامة خخجات كرحالت داخمية

 ىل سبق أن استخجمت الؽكالة وسيمة السطؽيات والشذخيات؟: 3س

أجاب السبحػثيغ عمى أف ككالة نجاح تخافل تعتسج كل مخة في ترسيع السصػيات كالشذخيات 

 الدبائغ بالػكالة كخارجيا خالؿ حزػر السعارض كالرالػنات الدياحية ككحلظ ػلتػزيعيا عل

يتع اعتسادىا خاصة في مػسع الحج كالعسخة، فيي كسيمة فعالة مغ كسائل العالقات العامة 

 .التي تعسل عمى التخكيج لمػكالة كتعخيف الدبائغ عمى خجماتيا لديادة عجد الدياح

 ىل تحخص وكالة نجاح عمى تقجيػ تجريبات لمسؽظفيؼ لمخفع مؼ أدائيػ؟ : 4س

أجاب السبحػثيغ بأف ككالة نجاح تقـػ في كل مخة بتجريبات لمسػضفيغ لخفع مغ أدائيع 

تدعى ككالة نجاح دائسا إلى زيادة االستثسار في : الػضيفي بحيث صخح مجيخ الػكالة قائال

مػضفييا كتحديذ مػضفييا باالنتساء كرفع مغ مدتػاىع الػضيفي حيث يعػد ىحا عمييع كعمى 

 .الػكالة بالشفع، بحكع الخبخة الصػيمة في ىحا السجاؿ كتحددييع باالنتساء لمػكالة

 ما ىي التقشية التي تدتعسميا العالقات العامة في الؽكالة لمتؽاصل مع جسيؽرىا؟: 5س

أجاب السبحػثيغ أف تقشية الياتف الثابت ىي مغ أىع التقشيات التي تعتسجىا الػكالة لالتراؿ 

كالتػاصل مع جسيػرىا الجاخمي كالخارجي الستسثل في الدبائغ كالسػضفيغ لإلجابة عغ 

تداؤالتيع كاالشسئشاف عمييع، كسا يقـػ الدبائغ بالعجيج مغ االتراالت لتقجيع الذكخ لمػكالة 

 .عمى حدغ السعاممة
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 : نتائج الجراسة  -

 :الشتائج العامة / أ

 :تػصمت الجراسة إلى الشتائج التالية 

 .الػكالة الدياحية ىي مقرج سياحي ذك مرجاؾية  -

 .تعسل الػكالة الدياحية لخجمة الدبػف بذكل جيج -

 .كجػد العالقات العامة في الػكالة الدياحة ىاـ ججاً  -

يبخز ضيػر أنذصة العالقات العامة في الػكالة الدياحية مغ خالؿ السعارض  -

 .كالرالػنات كحدغ التعامل بيغ السػضفيغ

 سشة كىحا راجع إلى كجػد 20ككالة الدياحة تدتخجـ العالقات العامة مشح أكثخ مغ  -

 .الخبخة الصػيمة 

تقـػ الػكالة باالعتساد عمى أحج كسائل العالقات العامة الستسثمة في السصػيات  -

 .كالشذخيات لمتعخيف بخجمات الػكالة

 .تعتسج الػكالة الدياحة عمى اإلعالـ الججيج بذكل جيج مغ خالؿ تصبيق الؽيدبػؾ -

أىع الػضائف التي تقـػ بيا العالقات العامة داخل الػكالة الدياحية ىي رسع خصة  -

 .لبمػغ أىجاؼ الػكالة كتحؿيقيا 
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تدتخجـ الػكالة الدياحة أنذصة العالقات العامة لمتعخيف بشذاشيا ك التخكيج  -

 .لخجماتيا عغ شخيق الرالػنات ك السعارض كالشذاشات االجتساعية

الحاجات التي تدعى الػكالة الدياحية لمػصػؿ إلييا ىي رفع سػؽ الدياحة الجاخمية  -

 .كالتعخيف بالتخاث الجدائخؼ 

الػسائل األكثخ استعساال مغ شخؼ الػكالة تتسثل في التطاىخات كالحسالت اإلعالمية  -

 .كسا تعتسج الػكالة عمى تقشية الياتف الثابت لمتػاصل مع جسيػرىا

 : الشتائج في ظل التداؤالت الفخعية / ب

 ما السقرػد بػكالة الدياحة كاألسفار؟ كما ىي  :التداؤل الفخعي األول

 كضيفتيا؟

تػصمت نتائج الجراسة إلى أف الػكالة الدياحة ىي السكاف السخػؿ لو بخجمة الدياح كتقجيع 

خجماتيا عمى كجو أمثل كىي ىسدة كصل بيغ الدائح كالسقرج الدياحي، كتتسثل كضيفتيا في 

عسل حجػزات لمدياح مغ خالؿ تقجيع ىحه الخجمات بذكل جيج كإصجار تحاكخ الدفخ 

فالػكالة الدياحية تعتبخ السرجر األكؿ الحؼ يتعامل معو الدائح فيي األداة الخئيدة التي 

 .تكػف سببا في زيادة عجد الدياح 

 كيف يسكغ لمعالقات العامة أف تػضف داخل الػكالة  :التداؤل الفخعي الثاني

 الدياحية؟
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 خالؿ مغ يبخز الدياحية الػكالة في العامة العالقات تػضيف بأف ندتشتج دراستشا خالؿ مغ

 الجساىيخ اتجاىات كؾياس الػكالة ىجاؼ كاالتراؿ كذلظ عغ شخيق التخصيط ألالتخصيط

 الرػرة عمى الحفاظ ك كثشائيا ثقتيا لشيل لو مشاسبة خجمات كتقجيع قاتجاىات أىع لسعخفة

 . كالدعي لمحفاظ عمى التػاصل معيع، كالحفاظ عمى ثقة السػضفيغ زبائشيا لجػ الحدشة

 العالقات تدتخجميا التي والؽسائل األساليب ىي ما: الثالث الفخعي التداؤل 

 ؟ الدياحية الؽكالة خجمات لتشذيط العامة

تػصمت نتائج الجراسة بأف العالقات العامة تدتخجـ أساليب ككسائل لتشذيط خجمات الػكالة 

الدياحية مغ خالؿ التطاىخات كالحفالت كاألعياد السحمية لمسشصقة، ككحا استخجاـ الحسالت 

اإلعالمية كتصبيق الؽيدبػؾ لمتػاصل مع جسيػرىا الخارجي كنذخ الخحالت كالحجػزات 

كجعميع في إشالع دائع عمى ججيج الػكالة، كحلظ تطيخ مغ خالؿ تقديع السصػيات 

كالشذخيات لمدبائغ خاصة عشج التػاجج بالرالػنات كمعارض الدياحة لمتعخيف بخجمات 

 .الػكالة الدياحية لجحب عجد كبيخ مغ الدياح
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 :خالصة الفرل 

تع التصخؽ في ىحا الفرل إلى دراسة ميجانية لػكالة نجاح تخفل بػالية البػيخة، كىحا بيجؼ 

معخفة دكر العالقات العامة في تفعيل الشذاط الدياحي، كىحا مغ خالؿ االستعانة بالسقابمة 

كأداة أساسية في جسع السعمػمات مغ مجتسع الجراسة الستسثل في مجراء كعساؿ ككالة نجاح 

 :لمدياحة كاألسفار، حيث خخجت ىحه الجراسة بعجة نتائج ندتشتج مشيا

 . إدراؾ الػكالة الدياحية لػضيفة العالقات العامة -

 .تعتسج الػكالة الدياحية عمى أنذصة العالقات العامة لمتخكيج لخجماتيا -

 .تقـػ كضيفة الػكالة الدياحية عمى إلدامية مسارسة العالقات العامة -

تدتخجـ الػكالة الدياحية كسائل العالقات العامة لمتعخيف بخجماتيا كالحفاظ عمى  -

 .رضا الدبائشيا
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 :خاتــــــــــــــــــــسة  -

مغ خالؿ ما تصخقشا إليو في الجانب الشطخؼ ندتشتج بأف العالقات العامة كالدياحة مفيػميغ 

مختبصاف ببعس، فالعالقات العامة ىي كضيفة إدارية تيجؼ إلى تحديغ كتعديد عسل 

السؤسدة كتقـػ عمى أسذ كأنذصة عجة تخجـ الرالح العاـ، كسا تعسل عمى التخكيج 

لمسؤسدة كىحا ما نججه يتػافق مع مجاؿ الدياحة الحؼ يعسل عمى التخكيج لخجمات 

كالسشتجات الدياحية الستشػعة، كخاصة داخل الػكالة الدياحية التي تعتبخ مغ أىع الخكائد 

 .لمتعخيف بالدياحة

كتعتبخ العالقات العامة الدياحية أكثخ نذاط تعتسج عميو السؤسدة الدياحية، حيث تمعب دكرا 

كبيخا في تحديغ خجماتيا كنذاشاتيا كالتخكيج ليا بالذكل اإليجابي السصمػب باستخجاـ 

كسائل العالقات العامة الالزمة التي تمعب دكرا ميسا في تعديد الثقة كالحفاظ عمى الرػرة 

الجيجة بيغ السؤسدة كجسيػرىا،كقج أدركت الػكاالت الدياحية الجكر الكبيخ الحؼ تقجمو 

العالقات العامة الدياحية فأصبحت تدعى إلى اعتسادىا ك تجديج أنذصيا داخل الػكالة 

لمدياحة " نجاح تخفل " الدياحية ،كىحا ما بجا لشا مغ خالؿ دراستشا التصبيؿية في ككالة 

كاألسفار مغ خالؿ االعتساد عمى أنذصة العالقات العامة الستسثمة في الرالػنات كالسعارض 

كاالحتفاالت، كاالعتساد عمى كسائميا لمتخكيج لخجماتيا مغ خالؿ تػزيع السصػيات كالشذخيات 
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كاالعتساد عمى الحسالت اإلعالمية كاإلعالـ الججيج، كسا أنيا تعسل عمى التشديق بيغ 

 .السخافق الدياحية األخخػ كالفشادؽ كالسصاعع كاالقامات

 داخل السسارسة العامة العالقات تداىع كيف" كفي األخيخ ككإجابة عغ اإلشكالية السصخكحة

، يسكغ القػؿ بأف العالقات العامة السسارسة داخل  "الدياحة؟ تشذيط في الدياحية الػكاالت

الػكالة الدياحية ليا دكر كبيخ في تفعيل الشذاط الدياحي مغ خالؿ ما تقجمو مغ أنذصة 

ككسائل تداىع في جحب عجد كبيخ مغ الدياح لمػكالة لتحديغ الدياحة الجاخمية كالتعخيف 

بالتخاث الجدائخؼ كػف الػكالة الدياحية ىي الػسيط بيغ الدياح كالبمج الدياحي كسا تعسل 

عمى تشذيط خجماتيا كتحديغ صػرة الجدائخ، فالسجاؿ الدياحي ىػ كسيمة فعالة تدسح لبشاء 

 .صػرة جيجة عغ البمج
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 : التؽصيات 

مغ خالؿ ما تػصمت إليو ىحه الجراسة مغ نتائج يسكغ تقجيع مجسػعة مغ التػصيات التي 

 : تداعج الػكالة عمى تحديغ عسميا مغ خالؿ العالقات العامة

  عمى الػكالة أف تقـػ بإدراج العالقات العامة ضسغ الييكل التشطيسي باعتبارىا كضيفة

 .إدارية

 تخؾية العالقات العامة كالعسل بيا. 

 تػضيف مختريغ بالعالقات العامة. 

  عمى الػكالة أف تيتع بعالقاتيا العامة مغ خالؿ التخكيج لخجماتيا عبخ الحرز

 .اإلذاعية

  تكثيف الشذاشات االجتساعية كالحسالت اإلعالمية لجمب عجد كبيخ مغ الدياح

 .لمػكالة

 تفعيل عامل جحب الدياح لمسشاشق الدياحية التي بالسشصقة. 
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 قائمة انمصادر ًانمراجع

 

 : قائسة السخاجع 

 :قائسة الكتب 
 .2002 أشػار االتجاىات الحجيثة في الدياحة ، عالع الكتب ، القاىخة ، ،أحسج الجالد -1
 .2003 التشسية ك اإلعالـ الدياحي السدتجاـ ، عالع الكتب ، القاىخة ، ،أحسج الجالد -2
أحسج عمي عبج هللا، التخصيط ك التشسية الدياحية، أمػاج لمصباعة كالشذخ كالتػزيع،  -3

 .2014، 1عساف، ط
أحسج مخسمي، مشاىج البحث العمسي في عمـػ اإلعالـ كاالتراؿ، ديػاف السصبػعات  -4
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العمسي، دار الرفاء لمشذخ، األردف  
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. 2005/2006 أشخكحة ماجيدتيخ ، كمية االقتراد ، جامعة تذخيغ سػريا ،

قػيجر لػيدة ، اقتراد الدياحة ك سبل تخقيتيا في الجدائخ ، رسالة دكتػراه ، كمية  -2

 .2010االقتراد ، جامعة الجدائخ ، جدائخ ، 

مصبػعة مقجمة لصمبة الساستخ تخرز اتراؿ ك : ليمى فقيخؼ ،العالقات العامة  -3
عالقات عامة، كمية العمـػ اإلندانية ك االجتساعية جامعة دمحم بػ ضياؼ ،السديمة ، 

2016/2017 
مجيج حسيج شياب البجرؼ ، الجكر اإلقميسي لتخكيا ك تختيبات األمشية الججيجة ك أثخىا  -4

. 1997، في األمغ القػمي العخبي ، أشخكحة دكتػراه كمية اآلداب ، جامعة بغجاد 

محيي دمحم مدعج ، االتجاىات الحجيثة في الدياحة ، الجراسات القانػنية ك االقترادية  -5
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 انمالحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السالحق



 انمالحق

 

 :دليل السقابمة 

 ؟االترال داخل وكالة نجاح تخفل لمدياحة واألسفار ووظيفتيا: السحؽر األول 

 :األسئمة -
  كيف يسكغ أف تعخؼ ككالة الدياحة كاألسفا؟ -1
 ما ىي أىع الشذاشات التي تقـػ بيا الػكالة؟ -2
 ما ىي األىجاؼ التي تدعى الػكالة لتحؿيقيا؟ -3
 ما ىػ أسمػب االتراؿ الحؼ تعتسجه الػكالة بيغ السػضفيغ؟ -4
 كيف ترف عالقاتظ مع زمالئظ في العسل؟ -5

 تؽظيف العالقات العامة داخل وكالة نجاح تخفل لمدياحة واألسفار؟: السحؽر الثاني

 :األسئمة -
  ما ىي أىع الشذاشات ذات الرمة بالعالقات العامة التي تؤدييا الػكالة؟ -1
 ما ىي أىع مػاقع التػاصل االجتساعي استخجاما في التػاصل مع الجسيػر  -2

 الخارجي؟
  ىل تػاضب الػكالة عمى اإلشالع عمى سجل اقتخاحات الدبائغ؟ -3
  كيف تؿيع الػكالة رضا زبائشيا؟ -4
  كيف ترفػف عالقتكع بػكاالت الدفخ كالدياحة األخخػ في السشصقة؟ -5

 وسائل العالقات العامة داخل وكالة نجاح تخفل : السحؽر الثالث

 ما ىي أىع الػسائل السدتخجمة في التخكيج لخجماتكع ك عخكضكع؟ -1
 كيف تخصصػف لمرػرة السخغػبة في التخكيج لػكالتكع؟ -2
 ىل سبق أف استخجمت الػكالة كسيمة السصػيات ك الشذخيات لمتخكيج لعخكضكع؟ -3
  ىل تحخص الػكالة عمى تقجيع تجريبات لمسػضفيغ لمخفع مغ أدائيع الػضيفي؟ -4
 ما ىي التقشية التي تدتعسميا العالقات العامة في الػكالة لمتػاصل مع جسيػرىا ؟ -5

 



 انمالحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انمالحق

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 انمالحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشعيػ رحالت داخمية

 
 

 
 



 انمالحق

 

 

 

 


