


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

.امحلد % عز و#ل ،ٔ!وال �ىل عظمي نعمته ،والصالة و السالم �ىل س�يد� محمد و�ىل ا� وحصبه وسمل  

››مصطفى بنطيفور‹ ‹سري� ٔ!ن نتقدم خبالص الشكر ،و عظمي التقد6ر و 4م2نان ٕاىل أ-س�تاذ املرشف   

.،اUي سا�د� يف اجناز العمل Gلرمغ من مشالكه الكNرية  ›حامدي محمد ‹و نتقدم ٔ!يضا Gلشكر ٕاىل اFكتور  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 ل$س يف الوجود ما نصبوا ٕاليه �ري رضا هللا عز و�ل و العاف�ة يف ٔ�مور ا�نيا و ا��ن و رضا الوا��ن

 ٔ�هدي هذا العمل ٕاىل اليت حققت ٔ�م.ييت يف اعتالء در�ة من العمل بدعو&هتا

 ٕالـى ٔ�مــي الغ7ال�7ة

 ٕاىل القدوة يل يف احلياة ،اEي Dلمين احلياء لسعاديت و تعب ٔ>�ل راحيت

 ٕالـى ٔ�بـي العـزيـز

 ٕاىل لك ٕاخويت الهام ،مجيT ،مروة ،Sرشى ،ابPسام ،وفاء ،ٕاىل K N�ٔن Dيل ،و ٕاىل عاميت Kر�زة ،

.Z�ٔالم ، و معي جنيب ،وZلمية   

.واىل صديقات دريب ح�اة ،صف�ة ،مرمي ،نصرية ،شهرة ،ا�Eن لوالمه ملا قدمت هذا العمل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



ات�توي� مح � ة ال �م�ائ�ق  

 

 ق�ائ�م�ة ال�مح�توي�ات :

  داءـــــــــٕاه

ر ـدي�كر و تق�ش  

.ة �دم�مق .. 

20-12.......................................................................................................هجي ـ امل#  ارـــــــــــإالط  

. إالشهارمد3ل اىل : ا1ٔولل �الفص  

ــ ه ــ مت  يد ــــ  

  إالشهارماهية :  ا1ٔولاملبحث 

.................................................................................................... إالشهار:  ا1ٔولاملطلب   

21........................................................................................................ إالشهارمفهوم : ٔ;وال   

B ...................................................................................................................22ش@ٔته: <نيا   

23/26.............................................................................................. إالشهار ٔ;نواع: املطلب الثاين   

25/26........................................................................... إالشهار ٔ;هدافوظائف و : املطلب الثالث   

25........................................................................................................................وظائفه : ٔ;وال   

26......................................................................................................................... ٔ;هدافه: <نيا   

.الرساN Oشهارية : املبحث الثاين   

27......................................................................مفهوم الرساN Oشهارية و خصائصها:  ا1ٔولاملطلب   
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ات�توي� مح � ة ال �م�ائ�ق  

 

27..................................................................................................................مفهوSا : ٔ;وال   

27................................................................................................................خصائصها : <نيا   

28/29...................................................................................الرساN Oشهارية  ٔ;نواع: لثاين املطلب ا  

30/31................................................................................الرسائل Nشهارية  ٕاWداد: املطلب الثالث   

.Nشهارية و \يف]ة تصمميها  امحلالت: املبحث الثالث   

32/33....................................................................امحلالت Nشهارية و \يف]ة ختطيطها :  ا1ٔولاملطلب   

34/35............................................................شهارية يف امحلالت N إالشهارمرا_ل تصممي :املطلب الثاين   

36.................................................................................. إالشهارمbطلبات تصممي : املطلب الثالث   

.ة ـــــــــــ3الص  

.الhسويق السeياd : الفصل الثاين   

ــ مت  .د �ه]ـ  

  ماهية الhسويق: ا1ٔولاملبحث 

40..............................................................................................مفهوم الhسويق :  ا1ٔولاملطلب   

42/43.....................................................................................ووظائف الhسويق ٔ;مهية:املطلب الثاين   

42.............................................................................................................................. ٔ;مهيته: ال ٔ;و  

43.............................................................................................................................وظائفه : <نيا   

44...................................................................................................املزجي الhسويقي : املطلب الثالث   

.السeيا_ة : املبحث الثاين   

45..................................................................................................مفهوم السeيا_ة :  ا1ٔولاملطلب   

46/49...................................................................................................السeيا_ة  ٔ;نواع: املطلب الثاين   
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ات�توي� مح � ة ال �م�ائ�ق  

 

50/52............................................................................................السeيا_ة يف اجلزاlر : املطلب الثالث   

53.......................................................................................الhسويق السeياd : املبحث الثالث   

53.......................................................................................مفهوم الhسويق السeياd : ا1ٔولاملطلب   

54.....................................................................................الhسويق السeياd  ٔ;هداف: املطلب الثاين   

55/56...................................................................الفرق بني الhسويق السeياd و السلعي : املطلب الثالث   

.ةــــــــــــــ3الص  

.السeياd  إالWالم: الفصل الثالث   

.ت�مه]ـــــد  

.tروجي املنتج السeياd : ا1ٔولاملبحث   

60.........................................................................................................................مفهومه : ٔ;وال   

61......................................................................................................................... ٔ;هدافه: <نيا   

62/63......................................................العوامل املؤxرة يف اخbيار املزجي الرتوجيي السeياd : املطلب الثاين   

64/66...........................................................................}شك]z املزجي الرتوجيي السeياd :املطلب الثالث   

.السeياd و \يف]ة ختطيطه  إالWالم:املبحث الثاين   

.السeياd  إالWالممفهوم :  ا1ٔولاملطلب   

67......................................................................................................................مفهومه : ٔ;وال   

67..........................................................................يف جمال السeيا_ة  يمإالWالالتخطيط  ٔ;مهية: <نيا   

68/70......................................................................................................................وظائفه : <لثا   

71/73....................................................الوسائل املسeت�دمة يف الت�شeيط السeياd  حتديد: املطلب الثاين   

74.......................................�ال السeيا_ة  إالWالم]ةيف ال�شاطات  إالWالموسائل  ٔ;مه: املطلب الثالث   

 

10 



ات�توي� مح � ة ال �م�ائ�ق  

 

..........................................................................................................الوسائل التقليدية : ٔ;وال  

..........................................................................................................الوسائل اجلديدة : <نيا   

.السeياd  إالشهار:  لثاملبحث الثا  

75/76......................................................................السeياd  إالشهار ٔ;هدافمفهوم و : ا1ٔولاملطلب   

75....................................................................................................................مفهومه : ٔ;وال   

76.................................................................................................................... ٔ;هدافه: <نيا   

77/78..........................................................السeياd  إالشهارالوسائل اليت يعمتد Wلهيا : املطلب الثاين   

79/80................................................................يف الhسويق �لسeيا_ة  إالشهاردور : املطلب الثالث   

.3الصة  

قي امليدان التطبي: الفصل الرابع   

81/82..............................................................................................................دليل املقابz : ٔ;وال   

83/85..............................................................................................................حتليل املقابz : <نيا   

86................................................................................................................نتاجئ املقابz : <لثا   

87...................................................................................................توصيات و اقرتا_ات : رابعا   

.ة ــــــــــــــ3امت  

90/92.........................................................................................................ة املصادر و املراجع �قامئ  
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من القطا,ات الوا,دة اليت (شهد ٔ'صبحتتعد الس�يا�ة ا�ال �ق�صادي املهم �ى معظم دول العامل ،ح�ث   

،والثقايف مع ، �ق�صادياخلارج ،مما (سا,د ,ىل تطوDر التعاون  ٕاىلمنوا مزتايدا ،فه:ي وس�ي7 لنقل احلضارات   

ارتقاء وتطوDر ا�متع ،وبتXديث ؤ'داةلتوظيف اليد العام7 ،بTان العامل ،فضال ,ىل Rوهنا ت�Pح جماالت عريضة   

.سلوRياته ،الن العنرص الeرشي يعترب احلامك ،و املامرس _ل[شاط الس�يا]   

حممكة ، ٕاسرتاتيجيةبناء  ٔ'هامتقدم لهذا ا�ال ، ٔ'pشطةو لنoاح الس�يا�ة و اmهنوض هبا ،البد من جمهودات او  -  

الPسويق ،فالتخطيط الصحيح و السلمي _لPسويق الس�يا] بعنارصه اzتلفة ،هو الضامنو مxاس�بة ,ىل مس�توى   

� فائدتني هام �ذب الس�ياح ،مما املقوماتلت[ش�يط �س�تفادة من قطاع الس�يا�ة ،و ,ليه فان اس�تغالل هذه   

.�سهل معلية (سويق املنتج الس�يا]   

ؤ'دبيات، نظر�ته اع�د املؤسسات الس�ياح�ة هناك ,ىل ف�طور هذا ا�ال احليوي يف ا�ول املتقدمة مرد -  

�كون رائدة يف هذا ا�ال ،,ىل �الف ذ� ا�لب ا�ول النام�ة ،واجلزا�ر مهنا ٔ'ن ٕاىل ٔ'هلهامما  ٔ'داهئاالPسويق يف   

تعمتد ,ىلمل Dكن لها نص¢ب من الس�يا�ة العاملية ،رمغ املقومات الس�ياح�ة املتوفرة �هيا ،وس�Pقى كذ� طاملا مل   

.الرتوجي الس�يا]   

ووسائ¦ اzتلفة سواء إال,الم,ىل  أ¥وىلو لرتوجي الس�يا�ة و الPسويق لها ،تعمتد املؤسسات الس�ياح�ة ¤�ر�ة  -  

 اكنت مك�وبة ،املسمو,ة ،والسمعية البرصية ،من التعريف ¤ملنتج الس�يا] ،و اس�تقطاب اكرب ,دد من الس�ياح ،

.الوطين  وبذ� ارتفاع �ق�صاد  

 

 أ



 ��ـ��ـ�

 

ا®ي يعترب إالشهار,دة وسائل لرتوجي الس�يا�ة ،من ب¢هنا  Rبري ,ىلوسائل إال,الم اzتلفة بدورها تعمتد »شلك  -  

. ٔ'نواعهاامللصقات الك�يبات ،ووسائل التواصل �ج�عي °لك  ٕاىل ٕاضافةيف ذ�  أ¥وىل إال,النيةالوس�ي7   

يف الPسويق الس�يا] من �الل جريدة الرشوق إالشهارنتعرف ,ىل دور  ٔ'نو يف هذا ا�ال س�نXاول يف دراسxPا   

.اليويم   

.فصل تطبيقي  ٕاىل ٕاضافةمعاجلتنا لهذه ا�راسة مقنا بوضع خطة (شمل �يطار املهنجي وثالث فصول  ٔ¥�لو   

ٔ'س�باب ٕاىل ٔ'يضاو الفرضيات ،وحتديد املفاهمي و املصطلXات كام تطرقxا  إالشاكليةحتديد تضمن إالطار املهنجي   

ا�راسة ،و جممتع البحث و عينة ٔ'دواتاملهنج املس�ت«دم و  ٕاىل ٕاضافةا�راسة  ٔ'مهيةو  ٔ'هدافاخ�يار املوضوع و   

.مقنا بعرض ا�راسات السابقة اليت تناولت �انبا من جوانب دراسxPا  أ¥�ريو يف . البحث   

.ثالث فصول ،و لك فصل حيتوي ثالث م�احث ،ولك م�حث حيتوي ,ىل ثالث مطالب ٕاىلالفصل النظري قسمناه  -  

 الفـص¿ل أ¥ول : مد�ل ٕاىل إالشهار .

. إالشهارماهية :  أ¥ولث ¿مبح¿ ال   

. إالشهار pشÁٔةمفهوم و :  أ¥ولب ¿طلـامل  

. إالشهار ٔ'نواع:  لب الثاين¿مط¿ال  

. إالشهار ٔ'هدافوظائف و :  ث¿ثال¿ لب ال ¿مط¿ال  

.الرساÃ �شهارية : ي ـثان¿ حث ال ـم�¿ ال   

.مفهوم الرساÃ �شهارية و خصائصها : أ¥وللب ¿مط¿ال  

.الرساÃ �شهارية  ٔ'نواع:  يـثان¿ لب ال ¿مط¿ال  

.الرساÃ �شهارية ٕا,داد:ثالث ¿ لب ال ¿مط¿ال  

 

 

 

 ب



 ��ـ��ـ�

 

.امحلالت �شهارية و Rيف�ة تصمميها : ث¿ثال¿ ث ال ¿مبح¿ ال   

.امحلالت �شهارية و Rيف�ة ختطيطها : أ¥وللب ¿مط¿ال  

.يف امحلالت �شهارية إالشهارمرا�ل تصممي : يـثان¿ لب ال ¿مط¿ال  

. إالشهارم�طلبات تصممي : ثالث¿ لب ال ¿مط¿ال  

 الفــص¿ل الÇ¿انـي :الPسويق الس�يا] .

.الPسويق : أ¥ولحث ـم�¿ ال   

.مفهوم الPسويق : أ¥وللب ¿مط¿ال  

.ووظائف الPسويق  ٔ'مهية:ين ¿ا¿لب الÇ¿مط¿ال  

.املزجي الPسويقي : الث¿لب الÇ¿مط¿ال  

.الس�يا�ة : يـان¿ث الÇ¿مبح¿ ال   

.مفهوم الس�يا�ة : أ¥ولب ¿مطل¿ال  

.الس�يا�ة  ٔ'نواع :ي ـان¿مطلب الÇ¿ال  

) .خريطة عن املناطق الس�ياح�ة ¤جلزا�ر . (الس�يا�ة يف اجلزا�ر :  ثالث¿ لب ال ¿مط¿ال  

.الPسويق الس�يا] :  الث¿حث الÇـم�¿ ال   

.مفهوم الPسويق الس�يا]  : أ¥وللب ¿مط¿ال  

.الPسويق الس�يا]  ٔ'هداف: يـان¿لب الÇ¿مط¿ال  

.الفرق بني الPسويق الس�يا] و الPسويق السلعي :  ثالث¿ لب ال ¿طـامل  

 

 

 

 

 ج



 ��ـ��ـ�

 

 الفــصل الÇ¿الث : إال,الم الس�يا] .

.�روجي املنتج الس�يا] : أ¥ولث ¿مبح¿ ال   

.مفهوم الرتوجي الس�يا]  : أ¥وللب ¿مط¿ال  

.العوامل املؤËرة يف اخ�يار املزجي الرتوجيي الس�يا]  :ي ــان¿لب الÇ¿مط¿ال  

.(شك�7 املزجي الرتوجيي الس�يا]  :ثالث ¿ لب ال ¿مط¿ال  

.الس�يا] و Rيف�ة ختطيطه  إال,الم: يـان¿مبحث الÇ¿ ال   

.الس�يا]  إال,الممفهوم : أ¥وللب ¿مط¿ال  

.حتديد الوسائل املس�ت«دمة يف الت[ش�يط الس�يا] : املطلب الثاين  

.الس�ياح�ة  إال,الم�ةيف ال[شاطات  إال,الموسائل  ٔ'مه: ثالث¿ لب ال ¿مط¿ال  

.الس�يا]  إالشهار: الث¿ث الÇ¿بح¿ امل   

.الس�يا]  إالشهارمفهوم : أ¥وللب ¿مط¿ال  

.الس�يا]  إالشهارالوسائل اليت يعمتد ,لهيا :  يـان¿لب الÇ¿مط¿ال  

.يف الPسويق _لس�يا�ة  إالشهاردور :ثالث ¿ لب ال ¿مط¿ال  

. ٔ'س�ئ7 ٔ'ربعف�ضمن حمورDن و لك حمور مشل  امليدان التطبيقي ٔ'ما  

.ا�ات و توصيات ا�راسة ، كام قدمxا اقرت  حول هذهحتليل املقاب7 ،واخلروج ب[�اجئ ،  ٕاىلٕاضافة   

 

 

 

 د



 

 

 

 

 

 



المهنـجـــــــــي إالطار  

 

 ب�ـــــاء إالشكال��ة :

الس>يا;ة  ٔ�مههاالقطا9ات احليوية و من  خمتلفيف  ا3ٔمهيةال1سويقي و ما حيم+ من  الرتوجي' دور يف معلية املزجي  إالشهار ٔ�صبح  

اكفة الس>بل لتقدمي DسTري ٕاىلالصنا9ات من ح�ث حتق�ق معدالت اLمنو ، Iا جند العديد من اGول النام�ة Dسعى  ٔ�رسعاليت تعد من   

.Dسويق�ة م�ظمة  ٕاسرتاتيجية ٕاتباعDسهيالت و ^دمات يف [لب الس>ياح عن طريق   

مهنا ،املمتثk يف الوسائل السمعية البرصية ،و السمعية إال9الم�ة9رب وسائ+ اhتلفة ، و ^اصة  إالشهارهذا القطاع يربز دور  ٕاجناحو   

�و، إال9الم�ةاملكrوبة سواء عن طريق متويل لهذه املؤسسات  ٕاىل ٕاضافةٔ  sملنتوج الس>ياu 9رب الرتوجي و التعريف.  

.يف اجلزا�ر جريدة الرشوق اليويم اليت تعترب جريدة وطنية يوم�ة تصدر بzسختني ورق�ة والكرتونية إال9الم�ةو من بني هذه الوسائل   

؟ و م�ه نطرح ال1ساؤالت يف ال1سويق الس>ياs من ^الل جريدة الرشوق اليويم  إالشهارما دور :و 9ليه نطرح ال1ساؤل العام   

:الفرعية   

.دور يف الرتوجي �لقطاع الس>ياs يف اجلزا�ر ؟  لٕالشهارهل   

.؟يف [لب الس>ياح hتلف املناطق اجلزا�رية ) جريدة الرشوق( إال9الم�يف �سامه   

.؟�لرتوجي لها  إال9المو  إالشهارهل تعمتد الس>يا;ة فقط 9ىل   

ــ يات :  الفـرض ـــ

-  kيف خمتلف وسائل  إالشهارق sاجلزا�رية  إال9المالس>يا.  

.يف جمال الس>يا;ة  إال9الم�ةاكرب من املسا;ات  ا3ٔخرىملسا;ة ا ملواضيع إال9الم تناول وسائل  -  

. إال9الم�لم�ال الس>ياs من طرف وسائل  إالهامل -  

�ٔهداف اGراسة : 

.التعريف uلس>يا;ة uجلزا�ر  -  

.يف �منية الس>يا;ة  إالشهاردور  ٕا�راز -  
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المهنـجـــــــــي إالطار  

 

.بديل لالزمة املالية وهو اLهنوض uلطاقات املت�ددة من ب�هنا الس>يا;ة  ٕاجياد -  

.يف �منية هذا القطاع  إال9المدور وسائل  -  

�ٔه � م��ة ال�دراس�ة : 

: ف¢ ييلدراس�1ا  ٔ�مهية، و�متثل  ٔ�مهية'  ٔ�اكدمييللك حبث  -  

.الس>ياs يف اجلزا�ر  إالشهارواقع  )1  

.يف �منيته  إال9المدور )  2  

�ٔس � باب اخ��rار ال�موضـــوع : 

:ذاتية و موضوعية  ٔ�س>باباخrيار املوضوع من  ٔ�س>بابتنوعت   

 ٔ�:ذاتية  ٔ�س>باب)   

 

.امليول الشخيص لهذا القطاع   

 

:موضوعية ) ب  

 

.مبواقع س>ياح�ة هامة حتسد 9لها  اجلزا�ر، uلرمغ من امrياز  إال9المالقطاع الس>ياs اجلزا�ري من طرف وسائل  ٕاهامل  

 

.واحضة يف Dس>يري هذا القطاع من طرف املسؤولني  ٕاسرتاتيجيةالتو[د   
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المهنـجـــــــــي إالطار  

 

 تـ¯دي�د المف�اهــــــمي :
 

. ارـــــــإالشه: �ٔوال   

 

إال9النعنه و مصدره  ٔ�9لن ٔ�يذ�ر التz°ؤ  ٔ�يمن الفعل شهر ، شهرة ،  إالشهار  larouse ة تعرفه املوسو9ة الفرºس>ي:  ة�لغ    

 

. uليشءو يه اجلهر  إال9النية  

 

9.¹ىل انه القوة اليت ختلق ;اÂ من الرضا النفيس حنو السلع املعلن عهنا  إالشهار �ٓخرونعرفه محمد رف�ق الرقويق و   

 

.جلريدة الرشوق اليويم و اليت هتدف �لرتوجي لالما�ن الس>ياح�ة يف اجلزا�ر  إال9النيةالعملية : ٕاجرائيا -   

 

ــ الس  -  :ة ـــــياحـــــــــ  
 

ذهب و قد ساح و م�ه  ٔ�يس>يح ، س>يا;ة ، و س>ي¯ان ، ا3ٔرض�لعبادة و الرتهب و ساح يف  ا3ٔرضاIهاب يف  :لغة   

 

 ÆI س>ي¯انه  ا3ٔرضاكن ميسح يف  3ٔنهاملس>يح �9ىس ا�ن مرمي 9ليه السالم ، فقد مسي.  

 

².جبامل الطبيعة إالحساسظاهرة من ظواهر عرصÌ تنÊËق من احلا[ة املزتايدة �لرا;ة ، و اليت تغري الهواء و :صطال;اا  

 

.و يه التعريف و الرتوجي �لمناطق الطبيعية يف اجلزا�ر عن طريق جريدة الرشوق اليويم  : يا� رائ ـٕاج  

 

 

 

  

 ¹ محمد رف�ق الرقويق ،فن البيع و إال9الن ،مكrبة Óجنلو املرصية ،القاهرة ،ص 113 .
 

 ² ماهر عبد العزÖز توف�ق ،صنا9ة الس>يا;ة ،دار زهران ،ا3ٔردن ،1997 ،ص 32 .
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المهنـجـــــــــي إالطار  

 

:ق ــــــويــ1س ال   

، و   Mercaari مش>تق بدوره من اللكمة mercatus  الالت�ين املصطلحمصدره markting لغة : ة �لغ�u ةال1سويق�zالالتي  

¹. التاجر ٔ�واليت تعين السوق   

.هو ختطيط السلع و Dسعريها و �روجيها حلا[ة العمالء احلاليني و مس>تعملني صناعيني : اصطال;ا   

².هبذه اGراسة هو الطريقة Óقrصادية اليت من ^اللها ºشهر �لمنتوج الس>ياs عن طريق جريدة الرشوق نقصد :  ٕاجرائيا  

:روق ـــدة الش�ريـف جريــتع  

ٕاىل ٕاضافةيه جريدة وطنية ^اصة تصدر åشلك يويم مدÖرها العام 9يل فضيل ، و لها ماكتب âوية 9ىل املس>توى الوطين   

.uلzسختني الورق�ة و Óلكرتونية  ٕاصدارها  

 م� ـ هــج ال�دراس�ة :

  بçٔنه يعرفاعمتدÌ يف دراس�1ا 9ىل املهنج الوصفي الت¯لييل و ذÆ جبمع املعلومات و البياÌت عن ال1سويق الس>ياs ح�ث 

العوامل ٕاىلمت مجعه بطريقة موضوعية وصوال  مامجع البياÌت و معلومات اكف�ة ، و دق�قة عن ظاهرة و من مثة دراسة و حتليل   

تقرÖر وصفي حتلييل �لظاهرة اليت يه حمل اGراسة  ٕاعطاءاملؤíرة 9ىل تì الظاهرة ، كنا يعمتد 9ىل حتليل البياÌت احملصk ، و   

.مع اس>تTالص النتاجئ و حماوÂ تعمميها   

:ث بح� مع ال جrـ م   

.البحث من ق°ل الباحث  ٔ�ولوصفات مشرتكة ، و مجيع هذه املفردات ^اضعة �òراسة  هو دراسة مجيع املفردات اليت لها صفة -  

اÖIن  ا3ٔشTاصو  ا3ٔفرادحتدد جممتع حبثه حسب املوضوع اIي اخrاره ،و هو ميثل مجيع  ٔ�نو 9ىل الباحث يف دراس>ته  -  

اجلزا�رية سواء املكrوبة ، السمعية البرصية ، إال9الم�ةÖكونون مشلكة البحث ، و متثلت دراس�1ا يف دراسة لك الوسائل   

 

 ¹ اÌس رٔ�فت مçٔمون شومان ،ٕاسرتاتيجية ال1سويق و فن إال9الن ،دار الكrاب اجلامعي ،إالمارات املت¯دة ،2011 ،ص 64

 ² محمد الصرييف ،ٕادارة ال1سويق ،مؤسسة حورس اGولية ،مرص ،2009 ،ص 18 .
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المهنـجـــــــــي إالطار  

 

9رب مواقع التواصل ٕاحصاءالسمعية ، و من ب�هنا جريدة الرشوق اليويم اليت تعترب يف صدارة الصحف الوطنية و ذÆ يف  ٔ�و  

.Óجùعي ،مبقابk حصف�ني و مراسلني من اجلريدة   

:ات �يان ع ال° �مج �ٔداة  

3ٓخرو الت�ارب من خشص  ا3ٓراءمÊل احملادثة و ذÆ ب1°ادل املعلومات ، بçٔهنااعمتدÌ يف مجعنا �لبياÌت 9ىل املقابk اليت تعرف  -  

.و �كون [دÖرة uالس>ùع   

.حصف�ني ،و مراسلني و ذÆ من ا[ل مجع املعلومات مهنم  10يف جريدة الرشوق اليويم مع دراس�1ا،و اكنت املقابk يف  -  

:ة ـــــــــــــعي�� ال   

، و هو الصحف�ني و املراسلني جلريدة الرشوق اليويم فان عين�1ا متثلت يفبعد حصولنا 9ىل معلومات حول جممتع البحث  *  

ا�متع املس>هتدف لكن من ٔ�راءالعينة القصدية اليت يه اخrيار بقصد معني ، 9ادة ما Öكون Gينا مجمو9ة بعيهنا نبحث عهنا مبعرفة   

وصوال مضن جممتع اGراسة ح�ث مس>تTدم وسائل االتصال 9رب الرمسية �لحصول 9ىل ا3ٔسهلجمو9ات وزن اكرب �لم ٕاعطاءاحملمتل   

. ا3ٔخرىuلطرق  ٕاLهيممشاركني يصعب الوصول   

¹.نظرا لقk جممتع حبثنا  دراس�1او هذا النوع من العينة يناسب موضوع   

 ال�دراس�ات السابق�ة :

:  ا3ٔوىلاGراسة   

،) دراسة ;التني واكلتني س>ياح�تني(مسعودة ،دور عنارص االتصال ال1سويقي يف تzش>يط اخلدمة الس>ياح�ة دراسة داوود  -  

. 2013/2014 ورقk - ختصص Dسويق ^دمايت يف العلوم الت�ارية ،[امعة قاصدي مرuح - ماسرت -ورقk ،مذ�رة مقدمة  

.دور الواكلتني الس>ياح�تني يف تzش>يط الس>يا;ة بوالية ورقk  ٕاىلهتدف هذه اGراسة  *  

 

 ¹ دمغس مصطفى ،مهنجية البحث العلمي يف الرتبية و العلوم Óجùعية ،دار غيداء ،ا3ٔردن ،2008 ،ص 203 .
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المهنـجـــــــــي إالطار  

 

.�كون لوسائل االتصال مصدرا �ام يف تzش>يط اخلدمة الس>ياح�ة  ٔ�نميكن  ٔ�مههاالباحث مجمو9ة من الفرضيات  صاغ *  

الفرضية الثانية تتËىن املؤسسات الس>ياح�ة لالتصال �س>ياسة واحضة لتzش>يط ^دماهتا ، وان االتصال �ل1سويقي دور ٔ�ما  

.اجيايب يف تzش>يط اخلدمة الس>ياح�ة يف مؤسسة اGراسة   

الت¯ليل ٔ�دواتو حتليلها ،uس>تTدام  اGراسةمهنج البحث هو املهنج التارخيي ،و الوصفي الت¯لييل ، يف وصف معطيات  ٔ�ما *  

.اليت Dسا9د الباحث يف حتليل النتاجئ  إالحصايئ  

مغوض ،حيول  ٔ�يمتثلت يف Óس>ت�Ëان و املالحظة ،املقابk ،لضامن حسن مجع املعلومات ،و تzش>يط مجع البياÌت  ٔ�دوات ٔ�ما  

اخrبار فرضيات اGراسة ،و حتليل و معاجلة معطيات Óس>ت�Ëان �لربÌمج  3ٔ[لدون احلصول 9ىل املعلومات الصحي¯ة ، و   

.يه املناس>بة يف جمال الس>يا;ة  3ٔهناالعينة اكنت Óعùد 9ىل العينة القصدية  ٔ�ما، إالحصايئ  

:ليTلص الباحث مبجمو9ة من النتاجئ التالية   

.�كون مصدرا �ام يف تzش>يط اخلدمة الس>ياح�ة  ٔ�نميكن لوسائل االتصال  )1  

.تتËىن املؤسسات الس>ياح�ة واالتصال �س>ياسة يف تzش>يط ^دماهتا ) 2  

.تzش>يط اخلدمة الس>ياح�ة يف مؤسس>تني حمل اGراسة لالتصال ال1سويقي دور اجيايب يف ) 3  

االتصالية اhتلفة ذات نفس ق�واهتاÓجيايب 9رب  بتíٔçرهاو تعترب فرضيات حصي¯ة ،و ذÆ من ^الل النتاجئ املتحصل 9لهيا   

من ا[ل التقرب ،و التواصل uلز�uن  ٔ�خرىاملس>تق°لية ،و ذÆ تضافر و تفا9ل عوامل  ٔ�هدافهاالقدر من Óهùم ،وفق   

. ىٔ�خر احلاليني و [ذب الز�uن من âة   
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المهنـجـــــــــي إالطار  

 

:اGراسة الثانية   

دراسة وصف�ة (االتصال يف املؤسسات الس>ياح�ة اجلزا�رية 9رب 9رب املواقع Óلكرتونية  ٕاسرتاتيجيةبدرÖن ، ٔ�مالدراسة  -  

. 2010/2011و االتصال ،ختصص جممتع املعلومة ،[امعة اجلزا�ر لس>نة  إال9الم،رساÂ ماجس>تري مقدمة يف ) حتليلية  

.املواقع Óلكرتونية يف املؤسسات الس>ياح�ة  ٔ�مهية ٕا�راز ٕاىلهتدف هذه اGراسة  *  

. �لمواقع التواصل Óجùعي دور يف املؤسسات الس>ياح�ة :صاغت الباحÊة مجمو9ة من الفرضيات و من ب�هنا  -  

 و قد اعمتدت الباحÊة 9ىل املهنج الوصفي الت¯لييل الن هدفه هو �شف احلقائق الراهنة �لظاهرة املدروسة ،و Dسجيل دالالهتا 

لوصف الظاهرة وصفا واحضا شامال من اكمل جوا�هبا،و صيا�ة هذا الوصف ٔ�خرىو خصائصها و تصنيفها ،و �شف ارتباطها مبمزيات   

.السمعية البرصية  ٔ�ويطبق 9ىل املادة املكrوبة ، 3ٔنههو حتليل احملتوى بحث ال  ٔ�دوات ٔ�مابت¯زي مكي وصفي ،  

.تناسب هذا ا�ال  3ٔهناالعينة اكنت القصدية ، ٔ�ما -  

�مههاليTلص الباحث مبجمو9ة من النتاجئ ٔ :  

- �لمؤسسات -Óلكرتويناملوقع  ٕادراجاالتصالية موا�بة �لتغريات ،و تعمل 9ىل  ٕالسرتاتيجيهتاتعيد املؤسسة الس>ياح�ة النظر  ٔ�ن*   

.السرتاتيجياهتا االتصالية   

:اGراسة الثالثة   

  ٕادارةدراسة سامعيين ºس�°ة ،دور الس>يا;ة يف التمنية Óقrصادية و Óجùعية يف اجلزا�ر ،رساÂ مقدمة ماجس>تري ،ختصص  -

. 2013/2014يف 9لوم ال1س>يري الت�ارية ،[امعة وهران ، ٔ�عامل  

نقص ٕاىل uٕالضافةالتمنية Óقrصادية ،نقص هيالك Óس>تق°ال من الفرضيات من ب�هنا ،مسامهة الس>يا;ة يف  مجمو9ةصاغت الباحÊة  -  

.نفور الس>ياح  ٕاىلالس>ياs و 9دم Óس>تقرار الس>ياs يف املنطقة الس>ياح�ة يؤدي   ا3ٔمن  

 

 

          

 

   

18 



المهنـجـــــــــي إالطار  

 

.الت¯لييل و ذÆ لطبيعة املوضوع اIي �س>توجب وصف ;اÓ Âقrصاد الس>ياu sجلزا�رح�ث اعمتدت 9ىل املهنج الوصفي  -  

يف حتليل ٔ�يضامجع البياÌت فاعمتدت 9ىل حتليل احملتوى اIي ي�1اسب  ٔ�داة ٔ�ماو اجلداول ، إالحصاءاتالت¯لييل و هو حتليل  ٔ�ما  

¹.التمنية الوطنية خمطط التمنية الوطنية ،و اعùدها 9ىل العينة القصدية hطط   

:لتTلص الباحÊة مبجمو9ة من النتاجئ و يه  -  

.الس>ياu sجلزا�ر  �لمتوجغياب س>ياسة Dسويق�ة ) 1  

يف خمتلف �رامج التمنية Óقrصادية و اعتبارها  ٕاهام' ٕاىل ٔ�ساسااجلزا�ري يعود ضعف القطاع الس>ياs يف Óقrصاد الوطين  )2  

.م�افسة سوق الس>يا;ة اGولية  9ىلالس>ياs �ري قادر  املنتج،هذا ما جعل  ٔ�مهية�ري ذي   

 * ال  تع  ق  يب 9لـى ال�دراس�ات السابقة :

،و العينة املناس>بة اليت اكنت لها  ٔ�والمن ^الل عرض اGراسات السابقة من املالحظ ان الباحÊني وفقوا يف اخrيار املوضوع   

يف الرتوجي  إال9الماGراسات مل تعاجل دور  ٔ�ن ٕاالتوف�قهم يف اخrيار املهنج، و العينة و جممتع البحث  ٕاىل ٕاضافة9القة uملوضوع ،  

.�لس>يا;ة مبختلف وسائ+   

اجلزا�ري من ^الل جريدة إال9المنعاجل ال1سويق الس>ياs من ^الل دور  ٔ�ن;اولنا من ^الل دراس�1ا : اجلديد يف دراس�1ا  *  

.الرتوجي �لقطاع الس>ياs يف الرشوق اليويم   

 

 

 

 

 

 ¹ بلقايض دالل ،لياين محمود ،مهنجية و ٔ�ساليب البحث العلمي حتليل البياÌت uس>تTدام الربÌمج إالحصايئ ،دار احلامد عامن ،2008 ، 

. 32-48ص ص   
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 ال�فـص�ل أ�ول                                                              م�دخ�ل ٕاىل إالشهار

. ار إالشهم�اه�ية : امل�بح�ث أ�ول   

ارــــــــإالشه: املـط$لب أ�ول   

.م�فـهــوم إالشهـــــــار : &ٔوال   

اخلدمات، Cمو/ة من الناس ٔ&والسلع ،  ٔ&و،  أ�فاكربيع  ٔ&داةو االتصال /ىل انه  إال/الميف جمال  ٔ&مههاو  لٕالشهارهناك /دة تعريفات   

دور العرض ٔ&والتلفزيونية ،  ٔ&و،  ٕاذاعية ٕارسال ٔ&وقات ٔ&واCالت ، ٔ&ووMسLتJدم يف ذH مساGات من الصحف و امللحقات ،   

¹ .نظري اجر معني  السTUيئ  

وسائل االتصال العامة مبقابل العرض ، و fروجي أ�فاكر ، ٔ&و السلع او اخلدمات ٕاGدىcد cد bري مaارش عن طريق  ب[ٔنهو يعرف  -  

.و يفصح فهيا عن الشخص املعلن   

-  nني بقوoد الباحGهنا و ٕا/اليمفن  إالشهار:  إالشهارو يعرفه اsابة ، و مضامuن يف الكwل العناوoد /ىل مؤرشات مرئية ، مyzسM  

.الطبا/ة و الصورة  ٔ&نواع  

:ف~ ييل  إالشهار ٔ&مهيةو fمكن  -  

البالغة ، و ذH /ىل املسLتوى �كندميي ، حsث اكن موضو/ا ��راسات يف خمتلف أ�مهيةمن املفاهمي ذات  إالشهاريعترب   

حىت من حsث املامرسة �عتباره �شاط اتصايل بني مyتج لسلعة ، ٔ&و�دمة ، و بني مسLهت� wريد حتصيل هذه اخلدمة ٔ&والتخصصات   

�لغة ٔ&مهية ٕا هيم�ل�سLبة  إالشهارا نو/ني من امجلهور ، wكzيس النفعية لقد Gدد� هن ٔ&ؤ&والسلعة قصد احلصول /ىل قميهتا �سLتعاملية ،   

هو ا¤ي wزوده ٔ�نه إالشLباعرضورة مل¡ة لتحقsق ذاتية يف  إالشهاريعد  أ��ري، و هام املنتج و املسLهت� ، فaال�سLبة لهذا   

، و بدائل ف~ يتعلق �لسلع من نفس أ�نواعتواªدها ليك ميكyه من املفاض¨ ، و ا متيزي بني  ٔ&ما¥ن�ملعلومات ، و¥يفsة احلصول /لهيا و   

 الصنف ، فاملسLهت� قaل ان يقوم �ختاذ قرار الرشاء wكون يف Gا¯ ®شوMش معريف بني بني ما خيتاره ، و ما يتوافق ، و ما يطلبه و ما

الوسائل اليت fربطه بعالقات دامئة مع امجلهور ٔ&مهمن  إالشهار�ل�سLبة لفµة املنت´ني فsعد  ٔ&ما" ، �لحصول /ليه  ٕاماك�تميلكه من   

² .، و �لتايل فهو Gل ملشلكة الكساد اليت تؤرق املنتج �دمة  ، و هذا ما يؤدي ترصيف املنت´ات يف السوق   

 ¹حyان شعبان ، إالشهار و التلقي التلفزيوين ، مؤسسة كنوز احلمكة ، اجلزاÂر ، 2011 ، ص 7 . 

 É²مر السLيكري ، االتصاالت الzسويقsة ٕاىل الرتوجي ، داراحلامد �ل�رش و التوزيع ، عامن ، 2010 ، ص 196 .
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لها ٔ&يضاامجلاهري العريضة ،و يه  ٕاىل إالشهارلوالها مل يصل  ٕاذ،  إال/المو يه وسائل  ٕاالالثالثة فهËي تلعب دور الوسLيط الفµة  ٔ&ما -  

.�سLبة يف مزيانية هذه الوسائل  ٔ&مهMشلك  فإالشهارمصل¡ة fمتثل يف ¥سب قدر ¥بري من امجلاهري ،   

¥ونه يف التطبيق و املامرسة ٕاىل �ٕالضافة/لام قامئا بذاته لها مyاه´ه ، مواضيعه ،تقyياته ، هذه  إالشهارجعلت  أ�مورلك هذه  -  

ٕا/المsةلوسائل  ٕاخراججمرد  إالشهارامجلهور الهام ، و �لتايل مل يعد  ٕاىلالرشاحئ اÒتلفة املشلكة  ٕاىلحىت يصل  إالبداعتتطلب   

اليت ®شلك أ�طرافللك  ٕاىل�لغة �ل�سLبة  ٔ&مهيةاملرئية ، بل يه وسLي¨ اتصال ، لها  ٔ&و�سLتJدام بعض املؤرشات الصوتية  ٕابداعية  

.مسLهتلكني صناعيني  ٔ&و ٔ&فراداتصالية مكمت¨ العنارص سواء اكن املسLهت� ا هنايئ عبارة عن مهنا معلية   

بظهور الzسويق مبفهومه احلديث ا¤ي wرfكز /ىل احuياªات املسLهتلكني و رغباهتم ، من اªل �سLت´ابة إالشهار ٔ&مهيةلكام زادت  -  

تقدم n معلومات ٕانامجلهور ، بص¡ة ما يدعيه املنتج ،  ٕارضاء ٕاىلسعى من �الل املنت´ات ، و اخلدمات ®  ٕاشLباعهاهلم و حماو¯   

¹ .صادقة و اكفsة /ىل لك ما يقدمه من سلعة و �دمات   

. راهإالش  ة[ٔ ش� : يا $ ان �ث  

العالقات التبادلية ، و حتقsق ٕاقامةاملعUشLية ، و لتلبية Gاجsاته  إال�سان ٕاليه، جلا  إال�سانية�شاط قدمي ، قدم �لمجمتعات  إالشهار  

يعود جوايل  إالشهارالباحoني و مجهور  ٔ&كدا¤ي يتالءم مع طبيعة العرص ، و /ليه  أ�سلوباملصاحل  و املنفعة املشرتكة �لشلك و 

ٔ&ول، مث صدرت يف روما ،  الفريوسLيات، و  أ�لعابعن  إالشهار MسLتJدمونقaل امليالد ، و من مث الرومان ا¤wن اكن  5000  

²  .اجلارية لالشهارات الت´ارية  اG�ٔداثªانب  ٕاىلحصيفة مكuوبة خبط اليد ، اكنت تنzرش   

 

 

 

 

 

. É197مر السLيكري ، مرجع سLبق ذ¥ره ، ص  ¹ 

 ²محمد جودت �رص ، اê/اية و إال/الن ، العالقات العامة ، دار جمدالن ، أ�ردن ، 1997 ، ص 102 . 
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. را هإالش  واعـ&ٔن: ي ـثان$ ب ال �ل�طـامل  

:و هو اكلتايل  ٔ&مههاìرfكز /ىل  ٔ&ننا ٕاال إالشهارهناك معايري خمتلفة يف تقsمي   

املالينيبعث و حتسني صورهتا اجتاه العمالء  ٕا/ادة�لتعريف �خلدمة و خصائصها ، و  إالشهارو يتعلق هذا : اخلدمة  ٕاشهار) 1  

. لzشجيعهم /ىل رشاهئا  

fكوwن انطباع حسن ، ٕاىلهيدف  ٔ�نهبوظيفة العالقات العامة يف املؤسسة  إالشهارbالبا ما wرتبط هذا النوع من  :املؤسسة  ٕاشهار) 2  

¹.خمتلف معالهئا  ٔ&مامالصورة اجليدة �لمؤسسة ، و مسعة طيبة لها و بناء   

: ٔ&هدافهحسب  إالشهار ٔ&نواع) 3  

: رئUسLية  ٔ&نواع ٔ&هدافهحسب  إالشهاروهو من اôرز اÒتصني يف  Colley يصنف 

و تعريف املسLهتلكني �خلدمة ٕالبالغيفsد هذا النوع úشلك �اص يف املرG¨ ا متهيدية �لJدمة ، و MسLتJدم :  إال/اليم إالشهار -   

./لهيا  ٔ&ويلهبدف �لق طلب   

املسLهتلكني و حهثم /ىل رشاء اخلدمة اليت ٕاقyاع ٕاىلهذا النوع مفsد يف املرG¨ التنافسLية �لJدمة و هيدف  :�قyاعي  إالشهار -   

.®سوقها املؤسسة   

ال�سLيان êيه و ٕا/ادةو يتعلق خبدمات معروضة بطبيعهتا و خصائصها �لجمهور بغية التذكري هبا ، و التغلب /ىل  :التذكريي  إالشهار -   

.�اصة النصوح من دورة حsاة املنتج  ٔ&مهية إالشهارالتنافسLية و بت�aؤ هذا النوع من  أ�سواقوخصوصا يف Gا¯   

.ميكن تقسLميه فقط و هذا حبسب طبيعة مصدره  إالشهار ٔ&ن اGد دانزهري  أ�سLتاذ ٔ&فادو من ªانبه   

و ا¤ي تقوم به اêو¯ لتدعمي قدراهتا �قuصادية و الرسية فهو خيدم املصل¡ة العامة و wاكد wكون ٕا/الما حمظن لو :إالشهار الرمسي  -   

.fكن n صيغة جتارية ، و كثريا ما جند إالشهار يف الب�ان �شرتا¥ية و مفهومه خيتلط مبفهوم اê/اية مل  ²  

 

 

 ¹زهري اGدادن ، مد�ل ٕاىل /لوم إال/الم و االتصال، اêيوان الوطين �لمطبو/ات اجلامعية ، ط4 ،اجلزاÂر ، 2007 ، ص 36 .

 ²رشوق �ليل، دور الب�sة ا�لغوية يف خطاب إالشهار ،�شهارات التلفزيونية السLياحsة منوذªا ، شهادة املاسرت يف ا�ٓداب و ا�لغة العربية ،

. ª19 20امعة محمد خsرض، úسكرة،ص ص   
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و تقوم به املصاحل اخلاصة و العامة و كذH الهيئات اêولية و الت´ارية و هو نوع من اê/اية �قuصادية و :العالقات العامة  ٕاشهار -   

. الرٔ&سامليةwكرث �اصة يف الب�ان   

مzyرش يف الب�ان الغربية و n ٕاشهاراقuصادي معني لرتوجيه يف السوق و هو  ٕانتاجواسع حول  إال/المو هو  :الت´اري  إالشهار -   

¹. أ�موال ٔ&ر�بالتنافس بني  مaد&ٔ يقوم /ىل  ٕاذ الرٔ&ساميلمفهومه   

:حسب نوع الرسا¯ �شهارية  إالشهارتقسLمي ) 4  

.رشكة  ٔ&ونوع  ٔ&ومعني مرتبط مبنتج  مyتج ٕاىلا¤ي يقوم �êعوة /رب قyوات االتصال : الت´اري  إالشهار -   

.قضية من القضا السLياسLية  ٔ&ومعني  مyتج ٕاىليقوم �êعوة /رب قyوات االتصال : السLيايس  إالشهار -   

ٔ&ونصاحئ �لفالGني  ٕاسداء ٔ&و أ�طفالعن مواعيد تلقsح  اكٕال/النيعمل فsه /ىل تقدمي �دمة /امة �لمنتج :  �ج�عي إالشهار -   

.معينة  ٔ&مراضالوقاية و احلذر من  ٕاىلاêعوة   

:حسب الوسLي¨  إالشهار ٔ&نواع) 5  

. إالذا/ةمoل  :مسموع  -   

.مoل اCالت و الصحف  :مكuوب  -   

.مoل التلفزيون  :مسعي برصي  -   

².امجلهور املسLهتدف  ٕاىلهتدف �لوصول  أ�نواعهذه  ٕاذن  

.ه $ف�ار و وظائ�داف إالشه�&ٔه: ثالث � لب ال �مط�ال  

:و ميكن تلخيص وظائفه اكلتايل يعترب إالشهار مادة ٕا/المsة  . إالشه$اروظ�ائ�ف : &ٔوال   

 

 

37زهري اGدادن ، مرجع سLبق ذ¥ره ، ص   ¹ 

 ² عبد اCيد نويس ، اخلطاب �شهاري �ملغرب ، اسرتاتيجيات التواصل ،م�شورات لكية ا�ٓداب و العلوم إال�سان ية اجلديدة ، املغرب ،2009 ص 15
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�لمتزي و املفاض¨ بني بني السلع املتنو/ة املعروضة ، ٔ�ساس®سLتJدم  ٕانبتوفري املعلومات اليت ميكن  إالشهاريقوم  :توفري املعلومات ) 1  

التطور التكyولو� ٔ&Éح�خuيار بUهنا ، كام  ٕاماكنيةو تنوع السلع ا¤ي نتج عن الثورة الصناعية �لق مشلكة  إالنتاجزدة  ٔ&نحsث   

.فرصة لعرض مك هائل من السلع   

دورا هاما يف ®سويق السلع و اخلدمات ، �اصة عندما تzشابه املنت´ات من حsث اخلصائص ، إالشهاريلعب :  إالشLباعحتقsق ) 2  

و يعطي �لسلع مزية تنافسLية ختتلف عن السلع املنافسة عن إالشهار�مس الت´اري ، هام يتد�ل  ٔ&حsا�و ال يتعدى �خuالف بUهنا   

�لسلعةا¤ايت n قد fكون هذه املزا  إالشLباعاخلصائص اليت حتققها �لمسLهت� و ربطها مبؤ�رات سلو¥ية و نفسLية حتقق  ٕاôرازطريق   

.املرتبطة ôزمن معني  ٔ&وذاهتا   

فµات و قطا/ات معينة ، و تقدمي مyت´ات ®شLبع احuياªات هذه ٕاىلحياول رªل الzسويق توجsه اه�مه  :قطاعية السوق ) 3  

القطا/ات اÒتلفة ، ٕاىلدورا �ام يف وصول الرشكة  إالشهارقطا/ات و يلعب  ٕاىلالقطا/ات ، و هو ما يعرف مبفهوم تقسLمي السوق   

.اخل ......مسLهتلكني حسب ا�êل ، اجل�س ، السن  ٕاىلحsث يوªه السلعة   

مشالك ٔ&و أ�زماتمن مضن عنارص املزجي الzسويقي ا¤ي ميكن تغيريه úرس/ة و سهو¯ يف مواcة  إالشهار يعترب : الت[ٔثريرسع�ة ) 4  

ت[ٔ�ذالسلعة قد  كذاكوقuا طويال قaل ان تتضمن فعاليته ،  ي[ٔ�ذخمزون من السلع ، فuغيري نظام التوزيع  ٔ&ومعينة اكخنفاض املبيعات   

عنرصا فعاال و رسيعا السLتعامالت إالشهارو ختفsض السعر ، و يبقى  أ�زمyةاصغر مبواcة  ٔ&جحام ٕاىلوقuا طويال حsث يمت تعديلها   

¹ .الطوي¨  ا�ªٓالاملسLهتلكني يف  تفصيالتاملبيعات يف فرتة قصرية و تغيري اجتاهات و   

:هيدف إالشهار يف bالب أ�حsان ٕاىل  .ار  هـ داف إالش �&ٔه: يا � ان �ث  

.تعريف امجلهور �ملنتج ªديد ٔ&و ببعض اخلصائص و املزا �لمنتج موجود و معروف  *  

 

 

 

ص  1997محمد فريد الصحن ، إال/الن ، دار اجلامعية �ل�رش و الطبا/ة ، مرص ،  . 76 - 77، ص ،ً ¹ 
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.تغيريات اجيابية يف سلوك مسLهتلكني جتاه السلعة او اخلدمة اليت ®شهر هبا  ٕاGداث *  

.تواªده  ب[ٔما¥نلفت انazاه الناس ملنتج معني و تذكريمه به و  *  

.من اªل التقليل من التقلبات يف مكية املبيعات  أ�قلاحلفاظ /ىل العمالء السابقني /ىل  *  

.و cود رªال البيع و الzسويق  ٔ&عاملfكوwن فكرة معينة عن السلعة ، ميكن من �اللها دمع و مساندة  *  

./المuنا  ٕاىلتوجهياهتم  ٔ&و�لق شعور حباªاهتم ملنت´اتنا  ٔ&ياملسLهتلكني ،  ٕاقyاعو بيا�ت ®سLتطيع  ٔ&فاكرتقدمي  *  

اخلدمة اليت ®شهر لها و السلع و ٔ&وبني السلعة ،  ٔ&يضا  ٕامنإا¥ساب حرية املنافسة لUس و فقط بني السلع ذات النوع املشرتك و  *  

.اخلدمات البدي¨   

¹.تفادي تعرض السلع �لتلف و التقادم  *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ http :// alk hima dz haima dz – 123 .st , 13/03/2007/19 :19 
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aحـامل�oث ال�الرسال: اين �ة �شه�اري�ة .  

.�ة و خـصائصـها اري�ة �شه�وم الرسالـهـ مف : لب أ�ول �املط  

و سلعة ، او �دمة, فهËي حتتوي /ىل بيا�ت �اصة  ٕارساn، املراد  لٕالشهارالرسا¯ �شهارية يه املضمون و الشلك :م�فـهــو��ا ) &ٔ   

¹.و خصائصها ، صفاهتا و وظائفها   

².، و حترwكهم القuناء املنت´ات  إالقyاعيه دعوة املؤسسة �لمتلقني ، و حهثم بتوفري الرغبة و  ٔ&و -  

مواcة ٔ&ومواcة املنافسة  ٔ&ومعينة ، قد fكون تقدمي سلعة ªديدة ،  ٔ&هدافحمدد ، ذو  ٕا/الينôر�مج  ٔ&هناو يعرفها البعض /ىل  -  

�مس . املسLهتلكني يف السوق  ٔ&سعار ٔ&والzسويقsة �لمرشوع ،  �قuصاديةتعديالت يف السLياسات  ٔ&واخنفاض املبيعات ، ظاهرة 

 جتاري

³.املسLهتلكني املرتقaني  ٕاىل�لق والء ملاراكت جتارية معينة و هذا الرب�مج موªه من املعلن  ٔ&و. ªديد   

عن طريق وسائل االتصال اÒتلفة �لمنتجان الهدف واGد و هو الرتوجي  ٕاىل. �لرمغ �خuالفات يف تعريف الرسا¯ �شهارية  ٕاذن -  

.امجلهور  ٔ&واملسLهت�  ٕاىل�لوصول   

:ا �هـ ائص �صـخ) ب  

.اخلدمة و من خصائصها  ٔ&والرسا¯ تعمل معلومات و بيا�ت /ىل السلعة ،  -  

.املعلن لصاحله ، و يقصد هبا املسLهت�  MسLتJد�االرسا¯ �شهارية  -  

.توصيل الرسا¯ �شهارية وسائل االتصال املتاGة  ٔ&و،  ٕارسال ٔ&وMسLتJدم املعلن يف بث ،  -  

⁴.معينة  ٔ&هدافالرسا¯ �شهارية ôر�مج خمطط مسLبقا ، و حمددة ، و  -  

 

 

 

 ¹ محمد عبيدات ، مaادئ الzسويق ، املسLتقaل �ل�رش و إالشهار ، أ�ردن ، 1989  ، ص 252 .

 ²محمد Gافظ احل´ازي ، مقدمة يف الzسويق ، دار املسLتقaل �ل�رش و التوزيع ، عامن ، 1989 ، ص 261 .

 ³ها¯ مyصور ، االتصال الفعال ، املكuبة اجلامعية ، مرص ، 2000 ، ص 145 . 

 ⁴ٕاسامعيل السLيد ، إال/الن ، اêار اجلامعية ، مرص ، 2001 – 2002 ، ص 187 .
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.&ٔنواع الرسائل �شهارية : املطلب الثاين   

.انazاه املسLهت� ٔ&و امجلهور هناك /دة ٔ&نواع �لرسا¯ �شهارية و الهدف من هذه أ�نواع هو ªلب   

هذه الرسا¯ تعمتد /ىل تقدمي املعلومات و احلقائق úشلك مaارش و رصحي ، و كام هناك من يطلق /ىل هذا النوع :الرسا¯ إالخaارية ) 1  

¹.القuصارها /ىل وصف السلعة ، دون اسLتJدام درªة /الية من املؤ�رات . من الرسا¯ �لوصفsة   

fمتزي �خلفة و ال7ساطة ، فهËي تقدم �لمتعرض لها بعض املعلومات ال7سLيطة و اليت تقuرص /ىل السلعة و بعض :اخلفsفة الرسا¯ ) 2  

نفوس امجلهور ب7ساطة ، و úسهو¯ و مoل ذH الرسائل الفاكهية ، كام تzسم هذه ٕاىلمزاها  ، يف صياbة فyية لطيفة ، حبيث تنفذ   

.املرئية  ٔ&ويف الوسائل املسمو/ة  الرسا¯ بقرص املدة الزمyية ،  

هذا النوع من الرسائل يف شلك ªدل قامئ /ىل املنطق ، و هو /ادة ما يدور حول ملاذا wكون /ىل الفرد ٕا/داديمت :  الرسا¯ اجلدلية) 3  

مyافع مuوقعة من وراءو قد wكون التربwر يف هذه الرسا¯ هو خصائص حمددة يف املنتج ، و قد fكون . اخلدمة  ٔ&وMشرتي السلعة  ٕان  

" .ملاذا اشرتي سLيارة �نية صغرية " عن السLيارات اليا�نية الصغرية و اليت تدور حول  إالشهارمoال . اسLتJدام املنتج   

يتضمن هذا احلوار ®ساؤالت عن املنتج ، و عن فوائد اسLتJدامه ٔ&كرث ٔ&وشلك حوار بني فردwن  ت[ٔ�ذيه اليت و : الرسا¯ احلوارية ) 4  

قدر من احلركة ٕاضفاءو ينzرش هذا النوع من الرسائل يف الراديو بوªه �اص ا¤ي يلعب فsه عنرص الصوت ، و احلوار دورا هاما يف   

². الت[ٔثريو احليوية و   
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:الرسا¯ اليت ®سLتJدم يف اêوافع و اê/اوي السLيكولوجsة ) 5  

اخلدمة ٔ&والشعور النفيس �الرتياح و السعادة ، بعملية اسLتJدام املنتج  ٕالصاقهذا النوع من الرسائل �شهارية تعمتد /ىل حماو¯   

®سLتJدم هذا النوع من...... العطور  ٔ&ومعظم �شهارات اخلاصة مبالúس السLيدات ، و مواد التجميل  ٔ&ناملعلن عهنا و الواقع   

.الرسائل  

: الت[ٔ¥يدالرسائل اليت تعمتد /ىل التكرار و ) 6  

fكرار �سLتJدام نفس اCمو/ة من وسائل ٔ&وهو ا¤ي يعمتد /ىل التكرار ، يف نفس وسLي¨ ال�رش  إالشهار ٔ&نواعو هناك نوع من  -  

تقaل ٔ&و/ىل اسLتJدام اخلدمة  إالقaال ٔ&وال�رش ذH الن �مة التكرار هو �لق /ادة êى املسLهت� حىت MسLمتر يف رشاء السلعة   

¹ .الفكرة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¹امحد /ادل راشد ،إال/الن ، مرجع سLبق ذ¥ره ،ص37 .
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.ارية $ة �شه�داد الرسال�ٕاع: الث �ب الo�طلـامل  

لكsفsة اليت تمت هبا اسLتعامل هذه�لطريقة و ا ٔ&يضااملبالغ املنفقة فقط ، و لكن /ىل زدة املبيعات لUس مرتبط حبجم  إالشهار ت[ٔثري ٕان  

ا¯ �شهارية اليت مت اخuيارهااملبالغ و �خلصوص مبضمون و شلك الرس  

:مراGل و يه  ٔ&ربع ٕاتباعيمت الرسا¯ �شهارية  ٕا/دادو من اªل  -  

الرسا¯ �شهارية ، و تقوم /ىل حتديد احملور الرئUيس ا¤ي ٕا/داديف  أ�رقتعد هذه املرG¨ �ملرG¨  :تصممي الر سا¯ �شهارية ) 1  

.سLتدور حوn الرسا¯   

و التصور ، و يتحقق ذH من �الل إالبداع/ىل مدى قدرة صانع الرسا¯ /ىل حسن  أ�حsانو يمت اخuيار هذا احملور يف كثري من  -  

سات السابقة من قaل معدي الرسا¯الغرض من القsام �êرا ٕانلك من الز�Âن و املوز/ني و اخلرباء ،  ٕاىل أ�سLئ¨توجsه العديد من   

ذه اêوافع نفسLيةكون هو دوافع /دم رشاء املسLهتلكني �لعالمات املعروضة يف السوق ، و /ادة ما f ٔ&سLبابهو حتديد . �شهارية   

) .اخuيار احملور النفيس( اليا�نيون هذه املرG¨ مبرG¨ و ¤M Hسمي   

املوافقة �لمحور ا¤ي مت إالبداعية إالسرتاتيجيةمن اªل اخuيار الرسا¯ �شهارية ، جيب القsام بتقدمي  :انتقاء الرسا¯ �شهارية ) 2  

:اعتبارات و يه  Mسyzد هذا التقsمي /ىل ثالثة. اخuياره   

.مدى ªاذبية الرسا¯ و اسLتقطاهبا مجلهور ¥بري  -  

./دم fكرار نفس شلك الرسا¯ �عتيادية  ٔ&يالرسا¯ �شهارية ،  ٔ&صليةمدى  -  

.لها و ثقهتم فsضمنوهنا . املسLتقaلنيمدى مصداقsة الرسا¯ �شهارية ، يف نظر  -  

كذH /ىل الشلك ا¤ي سLتعرض فsه ، و ٕامناالرسا¯ �شهارية /ىل مضموهنا فقط ، و  ت[ٔثريال يتوقف  :تنفsذ الرسا¯ �شهارية ) 3  

¹ .و الشديدة التنافس ف~ بUهنا �ل�سLبة �لمنت´ات امل�ث¨  ٔ&ساسLياميثل هذا الشلك /امال   

 

. 289ٕاسامعيل السLيد ، مرجع سابق ، ص  ¹ 
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القsام �ختاذ العديد من القرارات املتعلقة ôمنط الرسا¯ ، و شلك و طبيعة العبارات اÒتارةٕان تنفsذ الرسا¯ �شهارية ، يفرتض  -  

.اخل.....  

fراقب رسائلها �شهارية ، بغرض /دم خمالفهتا �لقوانني ٔ&نجيب /ىل املعلنني و الواكالت �شهارية  :الت[ٔكد من حسن التنفsذ ) 4  

هناك قوانني صارمة الغرض مهنا حامية املسLهت� من �شهارات الاكذبة ، و اGرتام ìزاهة املنظمة لٕالشهار ، و يف كثري من اêول  

¹ .املنافسة و اêفاع عن حقوق امللكsة الفكرية و الفyية �لمبد/ني   
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.تصمميها امحلالت �شهارية و ¥يفsة : املبحث الثالث   

.امحلالت �شهارية و ¥يفsة ختطيطها : املطلب أ�ول   

 wكون إالشهار �حج و n القدرة ٕاىل الوصول úسهو¯ ٕاىل امجلهور ، جيب /ىل املعلنني ٔ&ن fكون هلم خطة و مح¨ مyظمة ¤اك ، و هذه

:اخلطوات يه   

قaل بدا معلية التخطيط �لحم¨ �شهارية ، ي�aغي /ىل املعلن ٔ&ن يقرر ما ٕاذا اكن إالشهار سوف يلعب :تقsمي الفرصة �شهارية ) 1  

:دورا يف وضع ®سويقي معني و هناك مخسة رشوط حتمك الفرصة �شهارية ، و يه   

.وجود طلب ٔ&ويل واGد ) &ٔ   

.خلواص اÒتلفة ، توفر �لمعلن فرصة الت[ٔ�ر /ىل املسLهتلكني اح�ل جsد  متزي السلعة ، ٕان السلعة املمتزية عن بعضها البعض � )ب  

وجود مزا خمفsة حبيث ال حتقق نsz´ة من إالشهار ٕاذا اكن املسLهت� يعرف مزا �اصيات السلعة ، ٕاذ البد من وجود مزا )ج  

.رئUسLية خمفsة   

:تفsد هذه اخلطوة يف إالªابة /ىل سؤالني رئUسني هام  :حتليل السوق ) 2  

.ملاذا حنن هنا ؟ ) ب.   ٔ&wن حنن هام ؟ ) &ٔ   

ٕان حتديد السوق املسLهتدفة �لسلعة بعد قرار يف bاية أ�مهية يف هذه اخلطوة ، Gال معرفة املسLهتلكني يف ت� السوق تبدٔ& معلية -  

¹دع ، هو إالشهار املzسائل دامئا ، ختطيط امحل¨ �شهارية �لوصول ٕا هيم و الت[ٔثري فهيم مبا حيقق أ�هداف امل�شودة ، و إالشهار املب  

 

 

 

 ¹مسري العبديل ،حقطان العبديل ،الرتوجي و إال/الن ،دار زهران �ل�رش و التوزيع ،أ�ردن ،ص 93 -95 .
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:و سوف نصور هذه الzساؤالت يف اêاÂرة إالبداعية ا¤هنية لٕالشهار اكٔ�يت   

 

 

 

 

ٔ&وىل خطوات تطوwر الرب�مج  إالشهار ي ، و جيب ٕان تazع ٔ&هداف إالشهار من قراراتهذه خطوة من : حتديد ٔ&هداف إالشهار  -  

 سابقة حول السوق املسLهتدفة ووضع املؤسسة التنافسLية يف السوق و املزجي الzسويقي ، فال wكفي ان حيدد املعلن ٔ&هدافا /امة �لحم¨

رG¨ من مراGل امحل¨ �شهاريةم�شهارية ، و ٕامنا جيب ٕان fكون واحضة دقsقة و مaارشة يف لك   

ت[ٔيت مرG¨ حتديد اÒصصات �شهارية الالزمة لتحقsق هذه أ�هداف ، ٔ&ي وضع مزيانية إالشهار ي�aغي ٕان :وضع مزيانية لٕالشهار ) 4  

¹ .البµUة الzسويقsة ينظر ٕا هيا Hخطة  متويل معليات اشهارية مسLتقaلية ، و جيب ٕان fراجع دور يف ضوء املتغريات احلاص¨ يف   

 

 ú¹شري عباس العالق ،/يل محمد ر�بعة ،الرتوجي و إال/الن الت´اري ،دار اليازوري العلمية ،عامن ،2007 ،ص 144 .
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.مراGل تصممي إالشهار يف امحلالت �شهارية : املطلب الثاين   

:مير إالشهار يف معلية تصمميه �لحمالت �شهارية مبراGل   

و يمت يف هذه اخلطوة حتديد الفكرة أ�ساسLية اليت تدور حولها الرسا¯ �شهارية املراد تصمميها و اليت سLتوªه :حتديد الفكرة ) 1  

.�لجمهور   

يه ت� اخلطوة اليت توضع ¥يفsة توزيع العنارص اÒتلفة املكونة لٕالشهار /ىل املساGة �شهارية ٔ&و الوقت: وضع هيلك لٕالشهار ) 2  

هو يؤدي نفس اêور ا¤ي تؤديه الTذج حsث Mسمح �لمصمم �ن يصل ٕاىل تصوwر ٔ&فضل لٕالشهار بعد قsامهف ص لٕالشهار ، اÒص  

.�خuيار توزيعات توزيعات خمتلفة لعنارص إالشهار   

:حيتوي إالشهار /ىل مجمو/ة من العنارص و fمتثل :  حتديد العنارص اليت حيتوي /لهيا إالشهار) 3  

يعترب من العنارص الهامة لٕالشهار ، فy´اح إالشهار ٔ&و فشJ يتوقف /ىل سالمة العنوان ، و فعالية الن العنوان:  عنوانحتديد ال ) &ٔ   

.جيذب القارئ ٔ&و املسLمتع ٔ&و املشاهد لٕالشهار   

ار و يعمتد اسLتJدامfمتتع أ�لوان خباصية ªذب �نazاه ، و يه بذH تعد من عوامل جناح إالشه:  اسLتJدام أ�لوان يف إالشهار) ب  

.أ�لوان /ىل مج¨ من العوامل يه طبيعة السلعة طبيعة امجلهور املسLهتدف ، و طبيعة وسائل إالشهار ، و طبيعة الرسا¯ �شهارية   

ٕان احuواء إالشهار /ىل سعر السلعة قد wكون رضور يف بعض احلاالت ، و bري رضوري يف Gاالت ٔ&خرى و يتوقف:  السعر) ج  

. نوع إالشهار ، فالسعر اGد ٔ&مه �عتبارات عند التفضيل بني البدائل املتوفرة يف Gال اختاذ قرار الرشاء هذا /ىل  

من الرضوري ٕان حيتوي إالشهار /ىل �مس الت´اري úسLيط ، و سهل الفهم و التطبيق ، و :�مس الت´اري ٔ&و املاركة الت´ارية ) د  

¹. اخلدمة املعلن عهنا ، و سهو¯ تذ¥رها عند الرشاء  ٔ&و. ميكن تذ¥ره úسهو¯ ، و wكون قريب من مواصفات السلعة   

 

 

 ú¹شري عباس العالق ،/يل محمد ر�بعة ،مرجع سLبق ذ¥ره ،ص ص 327-319 .
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و fمتثل يف مج¨ حمددة وظيفهتا الت[ٔثري /ىل املسLهت� ، القارئ ، ٔ&و املشاهد ، ٔ&و املسLمتع لٕالشهار ، و يه bالبا ما :الـــJامت�ة ) و  

f. ¹كون بصيغة fكرار �مس السلعة ، ٔ&و اخلدمة و fمتثل يف fزويد امس املنتج   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. ú327شري عباس العالق ، /يل محمد ر�بعة ، مرجع سابق ،ص ¹ 
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.مuطلبات التصممي الفعال لٕالشهار : املطلب الثالث   

:التصممي هدفه ªذب �نazاه ، و �لق �ه�م و حتدد اخلرباء إالشهار مجمو/ة من املتطلبات أ�ساسLية �لتصممي الفعال و يه   

مبعىن توزيع عنارص إالشهار توزيعا �سs7ا دا�ل املساGة اÒصصة ، و احملددة حبيث wكون هذا التوزيع مzyرش úشلك:  التوازن)  1  

.مuوازن مع املركز البرصي �لمالحظ ٔ&و القارئ ٔ&و wكون إالشهار مuوازن ٕاذا اسرتاح من اطلع /ليه   

ر لتحقsق ٔ&فضل مركز هوي ممكن ، فالتناسب يف أ�لوان رضوريو هو يعين التناسق بني أ�شاكل و عنارص إالشها :التناسب ) 2  

 كام ٕان التناسب يف أ�شاكل ، و إالشهار اجلديد جيب ٕان حيقق تناسب من حsث العالقة ôمين الطول و العرض Hلك العنارص

.أ�خرى املكونة لٕالشهار و من �الل التناسب يمت �نazاه إالشهار ٔ&و أ�جزاء أ�مه فsه   

تعترب حركة البرص من العنارص املهمة يف تصممي إالشهار ، الن هذه احلركة حتمل العني من عنرص ٕاىل ٔ&خر يف التتابع:  حركة البرص) 3  

.املطلوب لالتصال اجليد �لرسا¯ �شهارية   

ذب �نazاه و يثري الرغبة ، النيعين التنوع فاملعلنون wرغبون �ن fمتزي ٕا/ال�هتم عن ٕا/ال�ت املنافسني ، و التضاد جي: التضاد ) 4  

.التغريات و �خuالفات يف احلجم ، الشلك ، و ا�لون ختلق التضاد   

يه من ٔ&مه عنارص التصممي الفعال ، مفن الرضوري ªدا ٕان wكون wكون هناك fرابط قوي ، و م�سك بني معاين العنوان: الوGدة ) 5  

.التفصيلية حىت Mسهل انتقال مuلقي إالشهار من عنرص ٔ�خر و الصورة ، و العنوان الفرعي ، و الرسا¯   

إالشهار ال7سLيط هو ذو التصممي ال7سLيط ، و ال7ساطة تعين قوة تدفق الفكرة úسالمة ووضوح ، و من دون ان ®شغل:  ال7ساطة) 6  

¹  .امللتقى بتفاصيل مم¨ ال /القة لها بصلب ، و جوهر إالشهار   

 

 

 

 ¹هناء عبد احللمي سعيد،  مرجع سLبق ذ¥ره ، ص 87 .
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.خ�الص�ة  

ٔ&و اخلدمة نظرا ٔ�نوا/ه ا¤ي wمتزي املنتج،من �الل الفصل أ�ول ميكyنا القول �ن إالشهار يلعب دور ¥بري يف الzسويق   

من �الل مجيع وسائل إال/الم من املسLهتلكني،الهدف مهنا ٕايصال رسا¯ ٕايل . لك نوع /ىل أ�خر خبصائص ووظائف   

.راديو تلفزيون، حصافة،  

.و مع تطور اCمتع و تقدمه ٔ&صبح Gلقة هامة يف سلس¨ التطور �قuصادي و �ج�عي و السLيايس و الثقايف   
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.متـــهs د   

فعا¯ الرتوجي و التعريفنظرا �لتنوع الكaري يف السلع ، و اخلدمات ، و توسع داÂرة املنافسة ، ٔ&صبح من الرضوري ، ٕاجياد وسLي¨   

ا¤ي wمتزي مبعلومات و خصائص املنتج ،" إالشهار " �ملنت´ات ، لوصولها ٕاىل املسLهت� úسهو¯ ، و úساطة ، و هذه الوسLي¨ يه   

.ٔ&و اخلدمة ، و الهدف مyه هو الت[ٔثري /ىل قرارات و سلوك املسLهت�   

.ٔ&مهية و خصائص إالشهار يف مجيع وسائل إال/الم و /ليه سLن¡اول يف هذا الفصل ان نتعرف /ىل Éرخي و  -  

 

 

 

 

 

 



 



ال�س��احـي  ال�سويــقال�فـص�ل ال���انــي                                                  

 
.ت�مــهـــــــــــيد   

 ي�عترب ال�سويق ٔ.مه  أ:9شطة اليت ترتكز 2لهيا ، ٔ.ية دو+ لتحريك جع& التمنية يف اق صادها سواء

يف اRاالت أ:خرى اليت ال تقل ٔ.مهية عنه  ٕادماHهو الكEل جناح ال�سويق هو احمليل ، ٔ.و ا?ويل    

  التمنية،ٔ.ال و هو اRال احليوي و هو الس]ياZة اليت ٔ.صبحت من اRاالت اليت يعمتد 2لهيا الرتفاع 

. إال2الم�ةلها 2رب لك الوسائل سواء االتصالية ٔ.و و كذ^ 2رب ال�سويق   

و 2ليه سk عرف يف هذا الفصل 2ىل أ:مهية و ا?ور اhي يلعبه ال�سويق الس]ياg من fالل ثالث  -  

:مnاحث و يه   

.الp �ســويــق :ال�م�بح�ث أ:ول   

.ال�س���اح�ة :ال�م�nـح�ث ال���انـي   

.ال� �سـويــــق ال�س���احـي :ال�م�nـح�ث ال���ال�ث   
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.ال� �ســويــــــــــــق  :ال�م�nـــح�ث أ:ول   

.م�فـهــــــوم ال� �سـويـــق  :ال�مــط�ل�ب أ:ول   

تعرف امجلعية أ:مرzك�ة ال� �ســويـــق بwٔنه ممارسة أ:9شطة اليت توHه معلية تذوق السلع ،  -  

¹. املس]هت� ٔ.و املس]ت�دم  ٕاىلواخلدمات من املنتج   

من أ:9شطة املتداf& هتدف اىل ختطيط ، فعرف ال�سويق 2ىل ٔ.نه ، نظام لكي   staton ٔ.ما     

 و�سعري ، و �روجي ، و توزيع السلع و fدمات مرضية حلاHات العمالء احلاليني ، و املرتقnني 

.من مس]هتلكني هنائيني ، و مس]تعملني صناعيني   

 mercatus     مصدره املصطلح الالت�ين       marketing      -  و هو ٔ.ن  ٔ.خرو هناك تعريف

 ال�سويق

، و       mercari  ي يعين السوقhري مش]تق بدوره من اللكمة . اf:ٔةو هذا املصطلح ا�kالالتي  

² .اليت تعين املتجر   

:ن�ش�wٔة و تـطور ال��سـويــق *   

يف يف  إالدارةم�اكريين ، ٔ.ن يؤكد لك من رو®رت و Hريون  ٕاذا يعترب ال�سويق مبعناه احلايل احلديث الkشwٔة 9س»�  

يف امخلس�´ات ح�ث اكن املفهوم السائد قnل ذ^ هو مفهوم البيع ٕاالاملؤسسات ²ق صادية مل يعرف مفهوم ال�سويق ،   

:و zرى رو®رت ¸ينغ مفهوم ال�سويق قد تطور 2رب املراZل الثالثة التالية   

المكي ÆلÅاHات و ٔ.ن القضاÃ النوعية ٔ.و  ¼ٕالش]باعاكن الرتكزي يف هذه املرZ&  : 1930-1900 ¼ٕالنتاجمرZ& التوج�ه ) .ٔ   

املس]هت� بwٔن ما ٔ.نتج هو ما Ìش]به  ٕ¼ق´اعو متزيت هذه املرZ&  إالنتاج، اكنت Æلمبادرة من Êنديس  إالنتاجاجلودة يف   

Z. ³اج ك   

 Ö ¹زار عبد امحليد ،امحد محمد فهمي الرب زجني ،اسرتاتيجيات ال�سويق ،دار وائل Æلkرش و التوزيع ،أ:ردن ،2004 ،ص53 .

 ² محمد سعيد عبد الف اح ،ال�سويق ،املك ب العريب احلديث Æلkرش و التوزيع ،ط5 ،إالسك´درية ،1995 ،ص 26 .

 ³ فاطمة حسني عواد ،االتصال و إال2الم ال�سويقي ،دار ٔ.سامة Æلkرش و التوزيع ،أ:ردن ،2011 ،ص30 .
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العلمية يف مرشو2ات و  لٕالدارةأ:ساليب  ٕادfالمبعدالت ¸برية بفضل  إالنتاجزاد :  1950- 1930مرZ& التوج�ه Æلبيع ) ب

. املنتجالكnري ، و من مثة ®رزت احلاHة لنظام توزيع قادر 2ىل ترصيف هذا  ¼ٕالنتاجاق صادها متزي   

فقد متزيت هذه املرZ& ¼لرس2ة يف ابتاكر املنتÞات اجلديدة ملساzرة  : 1950من مرZ& التوج�ه ¼ملفهوم ال�سويقي ) ج  

  رس2ة تغيري ٔ.ذواق املس]هتلكني و ازدادت شدة املنافسة من ٔ.Hل Hذب املس]هتلكني ، و ل�س رضامه ، و قد سا2د 2ىل 

¹.تطوzر هذا املفهوم ، عوامل كثرية ، �ك´ولوج�ة ، اجEعية   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¹ فاطمة حسني عواد ، االتصال و إال2الم ال�سويقي ، مرجع س]بق ذ¸ره ، ص 30 .
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..ٔمهية و وظائف ال�سويق :  الثاينال�مط�لب   

:ٔ.ه�م��ـــــ �ه : ٔ.وال   

:¸برية يف مجيع اRاالت و h^ فهو Ìسامه يف Æل�سويق ٔ.مهية   

1 –f لسلعÆ ةلق املنفعة الشلكيةÞو التصممي ®رغبات املس]هتلكني ، و ٔ.راهئم  إالنتاج ٕادارة ٕابالغو ذ^ عن طريق  املنت.ٔ ،  

.íشwٔن السلع املطلوبة ، سواء من ح�ث الشلك ٔ.و اجلودة ، ٔ.و ²س]ت�دامات   

ب تعيني عام+ يف 2دة جماالت لفرص التوظيف ن ح�ث ٔ.ن وجود 9شاط �سويقي ¼ملنظمة ، يتط fلق الك�ري من - 2

 خمتلفة 

اخل...، ا?2اية، و البحوث  إال2النتق رص فقط 2ىل ذ^ اRاالت اخلاصة ¼جناز الkشاط ال�سويقي ذاته لرHال البيع ، ال   

. ، ٔ.و أ:فراد، و òريها  إالنتاجاكلتصممي ، و  ٕاداراتٔ.خرى داfل  ٔ.ما¸نبل يه    

: fلق العديد من املنافع أ:خرى م�ل    - 3  

.الثقل                           املنفعة املاكنية          -  

.املنفعة الزم´ية                                 التخزzن  -  

املنفعة احليازية                             توصيل السلع ، ٔ.و تقدمي اخلدمات Æلمس]هت� ٔ.ي نقل ح�ازة السلع من املصنع  -  

. Æلمس]هت� يف مقابل معني   

²س�øر (غزو أ:سواق ا?ولية من fالل اك�شاف الفرص ال�سويق�ة يف هذه أ:سواق ، سواء مث هذا بwٔسلوب مnارش - 4  

من fالل التصدzر ، ٔ.و ) ²س�øر أ:ج´يب òري املبارش ( الغري مnارش ، ٔ.و عن طريق أ:سلوب ) أ:ج´يب املبارش   

.م�ال  إالنتاج�راخ�ص البيع ، ٔ.و   

¹ .املنافسة من الرشاكت أ:ج´بية ، ٔ.و م عددة اجلkس]يات داfل أ:سواق الوطنية  مواûة - 5  

 

 ¹ عبد السالم ٔ.بو حقف ،ٔ.ساس]يات ال�سويق ،اجلزء أ:ول، دار املعرفة اجلامعية Æلطبع و الkرش و التوزيع ،إالسك´درية ،1992 ،

. 26، 25ص ص   
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.ال��ســويـــــق ٔ.ه�داف : ث�ان��pا   

2ادة تصب يف هدفني  فwٔهنا،  أ:هدافالkشاط ال�سويقي þ مجمو2ة من أ:هداف احملددة ، و Êام تعددت هذه  ٕان  

. Ìس]ت�دمان مكبادئ مرشدة للك جوانب الkشاط ال�سويقي   

احلاHات و تلبية رغبات املس]هتلكني ، والفوز ®رضامه ، فال توHد م´ظمة �س]تطيع البقاء يف  ٕاش]باعهو : أ:ولالهدف   

من  تبد.ٔ اح ياHات مس]هتلكهيا من هنا فال بد 2ىل لك مؤسسة ٔ.ن  ٕاش]باعأ:سواق لفرتة زم´ية طوي& ، دون ٔ.ن �س]تطيع   

ىت �متكن من الوفاء هبذه ²ح ياHات و لكن و ال�سويقي حو تعديل ®ر�جمها   ٕ¼2داداملس]هتلكني ، و تقوم  ٕارضاءهدف   

املس]هتلكني ، و رمبا لكن ذ^ ل�س ¼لاكف ، فقد تقوم املؤسسة ، بتقدمي سلع اخلدمات اجلديدة تقابل ZاHات و رغبات   

Æلkشاط الهدف الثاين و من هنا . يقدم íسعر ٔ.قل  ٔ.فضل ٔ.خرقد جيد بديل  ٔ:نهال Ìشرتي ، املس]هت� هذه السلعة   

، و معوما ميكن  أ:سواقمجمو2ة من املزاÃ التنافس]ية اليت متزي الرشكة عن م´افس]هيا يف  ٕاىلهو الوصول  ال�سويقي  

:التالية  أ:هدافخمططة عن طريق  ٔ.ر¼حعند معدالت  أ:فرادتعمل 2ىل حتق�ق ZاHات  ٕانÆلمؤسسة   

.رفع معدل الرحبية  -  

.ZاHات املس]هتلكني  باعٕاش] ا
منو و ²س]تقرار ال�سويقي من fالل  -  

.حامية املس]هت� و الرتش]يد يف ²س]هتالك و زÃدة معدالت الرشاء و ²س]تعامل  -  

  ٔ.مناطاحمللية ، بعد تطوzرها ، ملا ي�´اسب مع 2ادات الرشاء و  لٔ�سواقال�سويق�ة العاملية احلديثة حتويل التق´يات  -

¹ .ا?ولية  أ:سواقاس]هتالك وطنية و ف ح   

 

 

 

 ¹ مميون ن»�& ، دور البيع الشخيص بتحسني fدمة العمالء يف املؤسسة ²ق صادية ،دراسة مؤسسة ¸ون دور (®رج بعرzرج) ،مذ¸رة

. 12، ص  2005ما�Hسرت ،Hامعة مس]ي& ،  

 

43 



ال�س��احـي  ال�سويــقال�فـص�ل ال���انــي                                                  

 
 

.ال�مـزيــــج ال��ســويـــــقـي : املطلب الثالث   

p و مه املنتج ، السعر ، املاكن ، ا?2اية  5  مخسة مكو�ت تعرف  ٔ.و ٔ.ربعةيتكون املزجي ال�سويقي من   4p.s ؤ.ح�ا�  

.خلدمة العمالء   

اخلدمة املقدمة Æلمس]هت� ، و اكن عنارص املزجي ال�سويقي ، فهو املنتج ، و لك ما يتعلق به ،  ٔ.وهو السلعة  : املنتج - .ٔ   

.ما بعد البيع م�ل  وظائف املنتج ، و شلكه ، و تغليفه ، و تعليبه ، و fدمات   

.هو �ين عنرص يف املزجي ال�سويقي ح�ث ميكن Æلسوق حتديد السعر ا
هنايئ Æلمنتج  :السعر  - ب  

يقصد به هنا ق´وات رصف البيع م�ل احملالت التÞارية اليت يقوم ب»�ع املنتج و الو�ء ، و م طلبات التخزzن ،  :املاكن  - ج  

.رص اليت تتعلق ®ك�ف�ة وصول املنتج Æلمس]هت� و fدمة التوصيل Æلمزنل و òريها من العنا  

املنتج و ¸يف�ة تعريف العمالء به ، و العالقات العامة ، و هنا حيدد املسوق الق´وات  ٕاشهاريقصد هبا طريقة : ا?2اية  - د  

  ٔ.يضاالراديو ، و املزيانية ا�صصة h^ ، ®رامج والء العمالء  ٔ.وعن املنتج م�ل الصحف  لٕال2الناملس]ت�دمة  إال2الم�ة

. إال2النعنارص ا?2اية و  Z�ٔدتندرج يف املزجي ال�سويقي   

العمالء الحقا لتكون العنرص اخلامس يف املزجي ال�سويقي ، و يه لك ما يتعلق ¼لتعامل  ٕاضافةمت : fدمة العمالء  - ه  

f.¹دمة العمالء عن طريق الهاتف  ٔ.والعمالء يف م´افذ البيع ، املبارش مع العمالء م�ل fدمة   

 

 

 

 

 

 ¹ فاطمة حسني عواد ، االتصال و إال2الم ال�سويقي ، Öرجع س]بق ذ¸ره ،ص ص 42 ،43 .
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الpس��ــــــــاحــــــــة  :ال�م�nــحpث ال���انـــي  . 

.ال�س��ـــــاح�ة مفهوم : ال�مـط�ل�ب أ:ول   

نفس النقطة ٕاىليعين ¼الجنلزيية رZ& يقوم هبا الشخص ، و يعود   tour  ة 2ىل انه لفظ مش]تق من لفظZتعرف الس]يا 

و fاصة التعلمي ،  ٔ.ومن اHل املتعة و ²س]تجامم ،  ٔ.ما¸نرZ& دا�رية ، مث التخطيط لها لزÃرة 2دة  ٔ.ياليت بدا مهنا ،   

.fالل العطالت   

الراZة ، و تغيري  ٕاىلظاهرة من الظواهر يف عرص� تن»�ق من احلاHة املزتايدة  ٔ.هنا الس]ياZة عرفها جوجير فرويلر ، و -   

يف املناطق  إالقامةو الشعور ¼
هبÞة و املتعة ، و  إالحساسجبامل الطبيعة ، و منو هذا  لٕالحساسمو?  ٕاىلالهواء و   

، و يه  إال9سانيةخمتلفة من امجلا2ات  ٔ.وساطمنو االتصاالت ، و fاصة بني الشعوب ، و  ٔ.يضالها طبيعهتا اخلاصة ، و   

صغرية ، و مثرة تقدم وسائل  ٔ.واالتصاالت اليت اكنت مثرة ا�ساع نطاق التÞارة و الصنا2ة سواء اكنت ¸برية ، م وسطة ،   

¹.النقل   

مجموع الظواهر ذات الطابع ²ق صادي اليت ترتتب: (  الس]ياZة من وûة نظر ²ق صادي ا
منساوي شوارzن فه"ي ٔ.ما -   

².)دو+ ما ، و رح�لهم عهنا و يه الظواهر اليت �ربط ¼لتبعية   ٔ.وم´طقة ما  ٕاىل2ىل وصول املسافرzن    

يه 9شاط حيتوي 2ىل : ( Æلس]ياZة الفر9س]ية  أ:2ىل، و هو مسؤول يف اRلس الس]ياZة حسب تعريف جون م�شو  -  

ح�ث zكون الس»ب هو أ:قللي& 2ىل  أ:صيل إالقامةو اس]هتالك حتت تنقالت fاصة هبا fارج ماكن  ٕانتاجمعلييت   

³ اخل.....ال�سلية ، التداوي اج2Eات ، زÃرة املقدسات ا?ي�kة ، التجمعات الرÃضية    

 

 

 ¹ ف حي محمد الرشقاوي ،نريمني اخلطاب ،وائل ٔ.مني ،مnادئ 2مل الس]ياZة ،مك بة بيان املعرفة Æلkرش و التوزيع ،مرص ،2006 ،ص3 .

 ² امحد اجلالد ،التخطيط الس]ياg و الب�يئ بني النظرية و التطبيق ،2امل الك اب ،القاهرة ،1988 ،ص 108 .

 ³ محمد مريس احلرzري ،جغراف�ة الس]ياZة ،دار املعرفة اجلامعية ،إالسك´درية ،1991 ،ص 18 .
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.ال�س��pاZة  .ٔنواع: ل�مــط�لب ال���انــي ا  

الس]ياZة قد تعددت و  ٕانالس]ياZة ، و Öرى  ٕاىل م�وال ته، و رغباته و  إال9سانمع تطور العرص احلديث ازدادت ZاHات   

الس]ياZة ، و حتليلها يعد  ٔ.نواعدراسة و h^ . تنوعت حسب ا?وافع ا�تلفة كام تعددت الربامج الkش]يطة و الرتوجيية   

.، و بذ^ zكون تkش]يط ال�سويق الس]ياg  إال2اليملنÞاح التخطيط  أ:ساس]يةمن املقومات   

:الس]ياZة و يه  ٔ.نواع ٔ.مهحندد  ٔ.نو من هنا ميك´نا   

:املسافرzن  أ:ش�اصطبقا لعدد :  ٔ.وال  

.تتضمن سفر خشص واZد ، ٔ.و اثنني ، ٔ.و 2ائ& :  س]ياZة فردية) .ٔ   

) . �دي ، مدرية ، Hامعة ( يه سفر مجمو2ة اليت 2ادة ما zربطها ر¼ط معني  :س]ياZة جامعية ) ب  

.طبقا لوسائل املواصالت   : ث�ان���ا   

.س]ياZة حبرية ٔ.و هنرية ) .ٔ   

.جوية س]ياZة ) ب  

.س]ياZة ®رية ) ج  

.وفقا Æلسن : ث�ال���ا   

  أ:طفال، و يه مرZ& تعلميية ، يمت من fاللها اك�ساب  14 ٕاىل 8من معر  ¼ٔ:طفالتتعلق و �رتبط  :س]ياZة الطالئع ) .ٔ 

.مجمو2ة  من املعارف   

، و احلياة ²جEعية ، و  إال�رةس]نة تمت ¼لبحث عن  21 ٕاىل 15و تتعلق ¼لش]باب من معر  :س]ياZة الش]باب ) ب  

 �كوzن املعارف ، و الصداقات و fلق الروابط ²جEعية

f.¹الل العام  ٕارهاقهس]نة ، س]ياZة ²سرتfاء  من عناء العمل ، و  25 ٕاىل 22من  :س]ياZة الناجضني ) ج  

 

 ¹ محمد م´ري جحاب ،إال2الم الس]ياg ،دار الفكر Æلkرش و التوزيع ،القاهرة ،2002 ،ص ص 45 – 49 .م
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.وفقا جلkس]ية الساحئني : رابعا   

  ٔ.س]يا،  اروÃميثل الساحئ الوافد من دول  أ:خرساحئ من ا?ول العربية ، و  ٔ.وهلامو توHد مصدران  :الس]ياZة ا?ولية ) .ٔ 

. ٔ.مرzاك  

الس]ياZة ا?اfلية يف معظم ا?ول العامل متثل 9س]بة م قدمة 2الية من  ٔ.ن ٕاىل إالحصاءات�شري  :الس]ياZة ا?اfلية ) ب  

من مجموع الkشاط الس]ياg هبا ، و يعين الس]ياZة ا?اfلية و اخلروج لقضاء وقت الفراغ  % 55الس]ياZة مبا يقارب من   

الس]ياZة ا?ولية اليت هتدف اىل ²س]متتاع ¼لنواg الثقاف�ة ، و الرÃضة ، و ²س]متتاع  ٔ.شاكلو تضم يف مراZلها مجيع   

.¼لب�0ة الطبيعية   

: ٔ.نـــواع ال�س��ـــــاZة الـح�دي���ة *   

و اليت �س]ت�دÊا الرشاكت و املؤسسات ، و  لٕالدارةتعترب س]ياZة احلوافز من الوسائل احلديثة :  س]ياZة احلوافز) .ٔ   

الز¼�ن ٔ.و املوردzن لوفاهئم ٕاىل ¼ٕالضافة،  أ:داءالعاملني 2ىل حسن  ماكفwٔةاملkشودة ، و ¼لتايل  أ:هدافاملصانع لتحق�ق   

. يف شلك رZ& س]ياح�ة  املاكفwٔةÆلمؤسسة ٔ.و الرشكة ، و �كون   

يف الوالÃت املتÅدة  1976يف س]نة . ²هEم íس]ياZة املعاقني  ٕاىلاجتهت العديد من ا?ول  :س]ياZة املعاقني ) ب  

.مجعية تطوzر س]ياZة املعوقني  أ:مرzك�ة  

ظهر هذا النوع من الس]ياZة خلدمة الساحئ اhي يبحث عن املغامرات ، و ²نفعاالت ك�سلق  :س]ياZة املغامرات ) ج  

¹ .اجلبال و òريها   

 

 

 

. 49الس]ياg ، مرجع س]بق ذ¸ره ، ص  إال2الممحمد م´ري جحاب ،   ¹ 
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السلبية اليت تk ج عن التمنية الس]ياح�ة  ا:ٓ�رو هتمت ¼لتوازن z²كولو3 ، و حامية الب�0ة و تفادي  :الس]ياZة البدي& ) د  

.احلديثة Æلس]ياZة ، ح�ث مراقnة الطيور هواية م´�رشة 2ىل مس]توى العامل أ:مناطتعترب من  :س]ياZة مراقnة الطيور ) ه  

، من ماكن ٔ:خر ، سعيا وراء اهEم  أ:فرادانتقال مجمو2ة من  ٔ.هناو يه تعرف 2ىل  :س]ياZة ²هEمات اخلاصة ) و  

.ماكن حمدد  ٔ.ويف م´طقة  ٕاالfاص  هبم ، ال ميكن حتق�قه   

Æلس]ياZة ، و اhي اهمتت به دول املغرب و احلديثة  أ:نواعهذا النوع يعترب من  : س]ياZة الصÅاري و الواZات) ي  

¹ .املرشق العريب و حقق جناZا ¸بريا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¹  رماد نوال ، ²سرتاتيجيات الرتوجيية و ٕاسهاماهتا يف �سويق الس]ياZة ا?اfلية ،رسا+ ما�Hسرت ،Hامعة اجلزا�ر ،2010 ،ص19 .

 

 

48 



ال�س��احـي  ال�سويــقال�فـص�ل ال���انــي                                                  

 
 

¹: نصنف الس]ياZة حسب مس]توÃهتا كام ييل  ٔ.نميكن  أ:fرييف  -   

. س]ياZة فردية  

.س]ياZة جامعية                    أ:ش�اصالس]ياZة طبقا لعدد ) 1  

 

.هنرية  ٔ.وطبقا لوسائل املواصالت                        س]ياZة حبرية ) 2  

 س]ياZة جوية

 س]ياZة حبرية

 

.س]ياZة الطالئع                                    وفقا Æلسن     ) 3  

.س]ياZة الش]باب   

.س]ياZة الناجضني   

.الس]ياZة ا?اfليةوفقا جلkس]ية الساحئني                       ) 4  

.الس]ياZة ا?ولية     

 

 وفقا Æلمفهوم احلديث Æلس]ياZة 

 

 

 

س]ياZة                       س]ياZةس]ياZة      س]ياZة       س]ياZة           س]ياZة           

الواZاتت اخلاصة      الصÅاري و احلوافز    املعاقني      املغامرات     البدي&      مراقnة الطيور   ²هEما  

 ¹  املـــــص�در : من ٕاع�داد الط�الب ـــــني .
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.ال�س��ـــــاZة فــي الـجـــزائــــر : املطلب الثالث   

اzhن يقصدوهنا س]نوÃ الك�شاف هذه اÆلوZة الرائعة ذات  أ:Hانب الس]ياح ٔ.الف�س]تقطب  ٔ.ناجلزا�ر اس]تطاعت  -  

. ٔ.صليةالباهية اليت امزتجت بتقاليد ثقافة شعبية  أ:لوان  

جتمع بني الطبيعة ، الصحراء  ٕاىلس]ياح�ة خمتلفة متتد من البحر  ٕاماكنياتو 2ليه ميك´نا القول ¼ن اجلزا�ر تتوفر 2ىل  -  

من م´اظر ساحرة اكخللÞان   2لكم 1200الثقافة الرتاث ، التارخي ، و احلضارة ، فاجلزا�ر �زخر íرشيط ساZيل 2ىل طول   

2ني الرتك بوهران ، و السالسل اجلبلية املمتدة 2ىل الرشيط الساZيل و ¸وريkشات ، : الرؤوس و الشواطئ م�ل   

مرت بقمة الالfدجية ، جnال  2308 ٕاىلا?اfيل اليت حتضن من fاللها òا¼ت خرضاء ، يف لك من جnال جرجرة اليت �رتفع   

اhهبية املنفردة  أ:لوانمصت  ٕاىلالساحئ  مال  ٕاذا ٔ.مااملغارات العجيبة مكغارة ج�Þل ،  ٕاىل ¼ٕالضافةالو9رشÌس ، و الظهرة   

والية مترناست اليت حتتفل ) ع�اص�م�ة الـه�ق�ار( جباملها ، ف دعومه الصحراء Æلتجول يف واZاهتا ، و fاصة ت� اليت مسيت   

مقة  ٔ.2ىل، و اليت حتضن عيد الربيع ، فمترناست معروفة بتضارÌسها و جnالها =ك & الهقار املمتزية  ٔ.و،  تفان�تس]نوÃ بعيدها   

.Hانب هضبة التاس]ييل  ٕاىليف اجلزا�ر ، و يه مقة ?هات   

رومانية جندها يف لك من متقاد ، و  ٔ.�رٔ.ما اجلانب احلضاري يف اجلزا�ر ف�عود بنا اىل العصور القدمية ، وما �ركته من  -  

يف م´اطق 2ديدة من بالد� اكملنصورة العصور الوسطى اليت الزالت �زخر  ٕاىلتعود  ٕاسالم�ة ٔ.�رالرسوم اجلدرانية ، و   

 بتلمسان ، قلعة بين حامدة ¼ملس]ي& ، و لك من القصبة وقرص ا?اي ¼لعامصة ، و حصون بين zزقن بغرداية ، فضال 2ىل 

جوانب Êمة يف قطاع الس]ياZة  ٕاCراء نkىس املتاحف اجلزا�رية و دورها يف ٔ.ناملساHد العتيقة و القصور املعامرية خفمة دون   

.مكتحف ¼ردو ، و م حف الف´ون امجلي& ، و م حف اجل�ش الوطين ¼لعامصة   ٔ.Cريةو ذ^ مبا حتمD من حتف   

و قد حتصلت 2ىل نتاجئكرثة الطلب 2لهيا ،  ٕاىل ٔ.دىامحلامات الطبيعية اجلزا�رية فقد ام ازت ¼خلاصيات العالج�ة مبا  ٔ.ما -  

¹.حامم بوغرارة بتلمسان ، و حامم بو جحر بعني متوشkت ، و بوح´يف�ة مبعسكر  ٔ.شهرها. Hد اجيابية يف هذا اRال    

 

. 2001جوان  14ماي  15الصادرة عن مجعية �رق�ة س]ياZة الطالب ،وهران ،العدد التجرييب ،من ، جم& اجلوال  ¹ 
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ساZلية يف لك من عنابة ، زرا?ة ، س]يدي فرج  ٔ.قامات ٕاىلاملتوفرة Æلساحئ فميكن تقس]ميها  لالقا مات¼لkس]بة  ٔ.ما -  

.بوهران  أ:ندلسجباية ، و   

ختضع من fالل توفري رشوط م´اس]بة  ٕاالاليت �زخر هبا اجلزا�ر ال ميكن اس]تغاللها ، و ا
متتع هبا  إالماكنياتلك هذه  -  

. ملقاي�س دولية و 2املية   
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                   :ال�مص�در
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ال� �ســويــق ال�س���اg : امل�بح�ث ال���ال�ث   

.م�فــهــــوم ال��ســـويــق ال�س��احـي : ال�مـط�ل�ب أ:ول   

 gٔنهيعرف محمد عبيدات ال�سويق الس]ياwهتااملنظمة و اليت يمت  أ:9شطةاكفة اجلهود و  بzٔدwل  تnب�´امغ مدروس ، من ق  

الراغبني يف  ٔ.واملتلقني ،  ٔ.ذواق ٕاش]باع ٕاىلا�تلفة ، و اليت هتدف  ٔ.جزاهئا ٔ.ومقديم اخلدمة الس]ياح�ة بعنارصها ، اكفة   

¹.الس]ياZة íش]ىت صورها   

من قnل املشاريع الس]ياح�ة ،  أ:عاملو عرفه ¸ون بندروف ال�سويق الس]ياg انه التنف�ذ العلمي ، و املkسق Æلس]ياZة  -  

أ:قل إالش]باع2املي ، لغرض حتق�ق  ٔ.ووطين ،  ٔ.و،  ٕاقلميي ٔ.و2ىل املس]توى احمليل ،  ٔ.وfاصة ،  ٔ.مسواء اكنت 2امة   

.حلاHات مبجمو2ات املس]هتلكني احملددzن ، و مبا حيقق 2ائد مالمئ    

  ٕامناو من fالل املفهوم السابقني Æل�سويق الس]ياg جند ¼ن ال�سويق الس]ياg ل�س 2مل مس]تقل عن ال�سويق ، و  -

².يعترب جزء من ال�سويق =لك   

 

 

 

 

 

 

 

 ¹ محمد عبيدات ، ال�سويق الس]ياg ،مدfل سلويك ،دار وائل Æلkرش ،ا:ٔردن ،2000 ،ص 18 .  

 f ²ا? مقاب& ،و2الء الرسايب ،ال�سويق الس]ياg احلديث ،دار وائل Æلkرش ،أ:ردن ،2001 ،ص12 . 
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..ٔه�داف ال� �ســويـق ال�س��pاحـــي : ال�مــط�ل�ب ال��pانـــي   

القطا2ات اليت �زيد من تقدم ²ق صاد يف مجيع ا?ول ، و لقد زاد ²هEم به جللب ٔ.كرب  ٔ.مهيعد ال�سويق الس]ياg من   

:ال�سويق الس]ياg يف النقاط التالية  ٔ.هداف2دد ممكن من الساحئني ا
هيا من اخلارج ، و 2ليه ميكن اجناز   

يف جمال الس]ياZة ، و هو ما Ìسا2د  لأ:عاميلعب ال�سويق الس]ياg دورا هاما يف منو و تطوzر ، و توس]يع مkشات ) 1  

.يف دفع حركة التمنية 2ىل مس]توى ا?و+   

مبا Ìسا2د 2ىل ) املkشات الس]ياح�ة ، الساحئني ( رغبات طريف معلية التبادل  ٕاش]باعÌسامه ال�سويق الس]ياg يف ) 2  

.  Æلطرفنيحتق�ق م´افع مادية و معنوية   

اجيابية عن اRمتع بوHه 2ام ، و السوق الس]ياg بوHه fاص  Image 3 ( يف رمس صورة ذهنية gر ال�سويق الس]ياCيؤ  

. ٕاليهمما Ìسهل تذوق حركة الساحئني   

، و ?ى الساحئ ) س]ياZة داfلية (اRمتع  ٔ.فرادو الثقايف ?ى  أ:CريÌسامه ال�سويق الس]ياg يف زÃدة درHة الوعي ) 5  

².¹جيايب Æل�سويق الس]ياg 2ىل ثقافة اRمتعات  التwٔثري، و هو ما يعين ) س]ياZة fارج�ة (اخلار3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¹ رماد موال ،²سرتاتيجيات الرتوجيية وٕاسهاماهتا يف  �سويق الس]ياZة ا?اfلية ،مرجع س]بق ذ¸ره ،ص 35 .
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.الس]ياg و ال�سويق السلعي فرق بني ال�سويق ال�: ال�مط�ل�ب ال���الث   

¼لkس]بة  ٕامااملس]هت� ،  ٕاىلال�سويق السلعي حيقق م´فعة احليازة Æلسلع املادية بصورة مnارشة ، مبجرد انتقالها من املنتج ) 1  

، مقابل ما يقوم بدفعه من مال كمثن þ او òري ذ^  ٕاليهÆل�سويق الس]ياg ال خيضع حليازة خشص معني بذاته ، و ال يk قل   

من خشص يف وقت واZد و لفرتة حمددة ، و بذ^ خيتلف ال�سويق يف �  ٔ.كرثzمتتع به  ٔ.وولكن ميكن ان Ìس]ت�دمه   

يف احلا+  ٔ.مافهم اكمل الطبيعة ، و تفصيالت خصائص السلع اليت يمت �سويقه ،  ٕاىل أ:وىلح�ث حيتاج يف احلا+ احلالتني   

.ملثل ذ^  أ:مرالثانية فال حيتاج   

ال�سويق الس]ياg يعمتد 2ىل وجود 2القة مnارشة بني املؤسسة الس]ياح�ة اليت تقدم اخلدمة الس]ياح�ة ، و بني العمل ) 2  

الفرد  ٔ.واhي Ìشرتهيا ، فرشاء اخلدمة الس]ياح�ة يتطلب دامئا يف لك مرة حضور املشرتي ، و تعامD مع م´تجي اخلدمة ،   

لعاملني يف الرشاكت و املاكتب الس]ياح�ة ، و موظفي رشاكت الطريان و لك من اhي يؤدهيا م�ل موظف ²س]تقnال ، و ا  

.معينة يف نطاق رZلته الس]ياح�ة يتعامل معهم الساحئ ، و يقدمون f þدمات   

þ من fالل رشائه Æلسلعة  ٕاش]باعها2ىل وجود رغبة معينة ?ى املشرتي ، و يمت  ٔ.ساساال�سويق السلعي فانه يقوم  ٔ.ما -  

¹ .حتقق þ ذ^ اليت   

 

 

 

 

 

 

 

 ¹ الياس رساب و .ٓخرون ،�سويق اخلدمات الس]ياح�ة ،دار املسرية Æلkرش و التوزيع و الطبا2ة ،أ:ردن ،2001 ،ص51 ،52 .
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3 ( gيمت اس]هتالك املنتج الس]ياDٔمكwالل فرتة زم´ية معينة �متثل يف املدة اليت يقضهيا الساحئ يف م´طقة العط& او  بf تقريبا  

املعمرة اليت Ìشرتهيا الساحئ قد تظل يف حوزته لس]نوات طوي& مما يطيل  ٔ.وذ^ فان السلع ²س]هتال¸ية الف´دق ، و 2ىل   

. ٔ.داهئامن فرصة تق�مي   

الرشط الوح�د املطلوب  أ:ح�انيعترب يف معظم املس]هت� 2ىل دفع قمية السلع يف Zا+ السلع ²س]هتال¸ية فان قدرة ) 4  

يتوفر þ ¼ملثل يف  ٔ.نالقدرة االتفاق�ة Æلساحئ و من الرضوري  ٕاىل فnإالضافة، يف م�دان الس]ياZة ،  ٔ.مامعلية الرشاء  ٕالمتام  

عن م´اطق  الس]ياح�ة أ:سواقالت اليت تبعد فهيا الوقت الاكيف Æلق�ام ¼لرZ& ، و يظهر اCر هذا العامل بوضوح يف احلا  

املنطقة و العودة مهنا ، و 2ىل  العكس من ذ^ فعندما ٕاىلختصص وقت عط& Æلوصول  ٕاىلح�ث يظهر الساحئ  العط&    

مقصده ، فان هذا الوضع Ìشجع 2ىل السفر  ٕاىليقرتب السوق من املنطقة و ال حيتاج الساحئ سوى الفرتة قصرية Æلوصول    

. أ:س]بوعو خيلق جماالت 2ديدة الجنازات قصرية م�ل رZالت هناية   

¹ :اجلدول التايل و نوحض ¼خ صار هذا ²خ الف بني املنتج السلعي و اخلديم يف  -   

 

.املنتج اخلديم  .املنتج السلعي    
).fاصية االتصال(يمت يف وقت اس]هتالكه  ٕانتاHه ) .fاصية ²نفصال(ملموس    

.òري قابل Æلتخزzن  .قابل Æلتخزzن    
.òري قابل Æلتمنيط  .قابل Æلتمنيط    

.صعوبة وضع معايري Æلجودة  .وضع معايري òري Æلحمك 2ىل جودته  ٕاماكنية   
.مس]توى اجلودة مرتبط مبن نقدمه  .مس]توى اجلودة òري مرتبط مبن خيدمه    

 

 

 املـص�در :صربي عبد السميع حسني ، ٔ.صول ال�سويق الس]ياH، gامعة Zلوان ،القاهرة ،1992 ،ص23 .
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:خpالصـــــــــــــة       

  ٔ.نواعها9ش]يط الس]ياZة ، مبختلف  ٔ:نه9س]تk ج ان Æل�سويق الس]ياg هو اZد أ:9شطة املهمة من fالل الفصل الثاين  - 

حممكة ، لنÞاح العملية ال�سويق�ة ، و  ٕاسرتاتيجيةبعد ختطيط و  ٔ.البتحق�ق 2ائد اجيايب 2ىل ا?و+ ، و ال يتحقق  ذ^   

zكون املزجي ال�سويقي مسا2د Æلس]ياZة ، و هذا ما نالحظه يف  ٔ.نجيب  مردود،2ليه لك املشاريع الس]ياح�ة ليك تلقى   

.الس]ياح�ةخمتلف املشاريع   
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ــ مت  ــ ه ـ .دـــــــــ�ــــ  

  ٕاىلقدرهتا �ىل الوصول  8ٔن ٕاذالعام ، احمليل و ا;ويل ،  الر8ٔيوا6دة من هلم املؤ.رات �ىل  *تلفة ب%ٔدواهتا إال�المائل س�شلك و   - 

Pرس�ة فائقة  MنKشاراملتعددة ، و  ب%ٔطيافهامجلهور   

. 8ٔهدافهاانه يعترب عنرصا aام لتحق�ق  ٕاذو التخصصات ، و من هنا تعد 6اYة الس�يا6ة نفسها ،  اWXٔشطةجعل مهنا مطلبا ملRا مجليع   

االتصالية .املسامهة يف الKسويق qلس�يا6ة ، عن طريق لك الوسائل  ٕاىلالس�يا6ة يف اnمتع ، و بذk  ب%ٔمهيةحتق�ق الوعي  g8ٔرزهامن   

.احلديثة  8ٔو، سواء التقليدية  إال�الم�ةو   

.خصوصا  إالشهار�امة و  إال�الماملتبعة qلرتوجي qلس�يا6ة �رب وسائل  إالسرتاتيجيةنتعرف �ىل  ٕانو �ليه نKساءل يف هذا الفصل  -  

: من �الل ثالث م|احث و يه   

.�روجي املنتج الس�يا�  : اXٔولحث ـامل|  

.الس�يا�  إال�الم: حث الثاين ـامل|  

.الس�يا�  إالشهار: حث الثالث ـامل|  
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.�روجي املنتج الس�يا� :  اXٔولاملبحث   

.�روجي املنتج الس�يا� :  اXٔولاملطلب     

: مفهومه : 8ٔوال   

اليت تبذل يف س��ل االتصال �ملس�هت� املس�هتدف عن طريق ق�وات االتصال الشخصية ،  اXٔعاملالنجهودات و  ب%ٔنهيعرف الرتوجي  -  

املؤسسة ، �ىل ما تقدمه املؤسسات  8ٔوبتفضيل املنتج ،  ٕاق�ا�هاه�مه ، و  ٕا�رةو �ري الشخصية اليت حتمل � رسا� معينة بغرض   

.  Pرشائه ٕاق�ا�همث  اXٔخرى  

  �ٕالضافةتواYده  8ٔما�نو ووظائفه و مزا�ه ، و �يف�ة Mس�تفادة م�ه ،  خصائصهو هو معلية تعريف املس�هت� الس�يا� �ملنتج ، و  -

. Pرشاء املنتج  ٕاق�ا�ه�ىل املس�هت� الس�يا� ، و ح¡ه و  الت%ٔثريحماو�  ٕاىل  

¹.و �ليه فان الرتوجي الس�يا� هو معلية تعريف املنتج الس�يا� qلس�ياح   

حتاول االتصال هبم ، و ال تقوم بعملية  8ٔنهناك مؤسسة ال تقوم �لبحث عن معالء حممتلني و  ٕاننتصور ،  ٕانو�ليه من الصعب   

².عقد صفقات بيع و ال هبام Mحفاظ بعمالهئا احلاليني  ٕاىلتªش�يط الطلب �ىل م�ت¨اهتا ، و ال حتتاج   

.الرتوجي يف املؤسسة الس�ياح�ة  8ٔهداف: �نيا   

: الرتوجي الس�يا� كام ييل  8ٔهدافامجلهور املس�هتدف ، و �ليه �مكن  ٕالق�اعو ذk  8ٔخرى ٕاىلالرتوجي من مؤسسة  8ٔهدافختتلف   

 

 

 

 

 

 ¹ 8ٔبو ٕاسامعيل ، ٕادارة الKسويق ، دار ا¸هنضة العربية ، القاهرة ، 2001 ، ص 190 .

 ² 8ٔبو gكر بعرية ، الKسويق و دوره يف التمنية ، Yامعة قاربوWس ، بين �ازي ، لي��ا ، 2003 ، ص 16 .
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. حنو املقصد الس�يا� �كوÃن اجتاه اجيايب  )1  

. ز�دة �دد الساحئني اÃÅن Ãزورون املقصد الس�يا�  )2  

.مركز ممتزي بقدر Mماكن qلمقصد الس�يا�  ٕاجياد) 3  

.اس�تقرار جحم الطلب و �دم تدنيه ) 4  

. اXٔزمات 8ٔوقاتحامية صورة املقصد الس�يا� ) 5  

حتق�قها الرتوجي Pشلك �ام من �الل  ٕاىل�سعى  ٕايلو التطلعات  اXٔهدافمن دورها يف حتق�ق  الس�يا�و �ليه فان س�ياسة الرتوجي  -  

اجلوانب ا*تلفة يف خشصياهتم  ٕايقاظ، لتوج�ه ا;وافع الغرÃزية يف نفوسهم ، و  لÏٔفراد، و املشاعر الوYدانية  ا6XٔاسÎسخماطبة   

¹. الاكمل Pرشاء املنتج الس�يا�  إالق�اعدرYة  ٕاىلqلوصول هبم   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 197 محمد عبده 6افظ ، مرجع س�بق ذ�ره ، ص  ¹ 
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الس�يا� إال�المال�فص�ل ال�ثال�ث                                                             

 

 

.العوامل املؤ.رة يف اخيار املزجي الرتوجيي الس�يا� : املطلب الثاين   

: 8ٔمههااخيار املزجي الرتوجيي الس�يا� املناسب حيدد من العوامل من  -  

املتا6ة ا*صصة qلرتوجي �ىل اخيار الوسائل الرتوجيية ، ح�ث يمت اqلجوء  اXٔمواليؤ.ر مقدار : الس�يا�  الرتوجياملزيانية املوجودة ) 1  

.حمدودة  8ٔوا*صصة qلرتوجي قليÛ  اXٔمواللوسائل اقل �لكفة لكام اكنت   

.، اجلذب  ٕاسرتاتيجيةخيتلف املزجي الرتوجيي املس�تÝدم حبسب : املتبعة يف الرتوجي  إالسرتاتيجية) 2  

gز�دة املقصد الس�يا� ، و يرتتب �لهيا وجود طلب س�يا� فعال ، و  ٕاق�ا�هYذب الساحئ و  ٕاىلاجلذب هتدف  ٕاسرتاتيجية ٕانح�ث   

. الساحئ احملمتل  ٕاىلالواسع MنKشار و اÅي يمت توج�ه  إال�النيه تعمتد �ىل   

و يمت Mع�د يف هذه املرÛ6 �ىل  8ٔويلطلب  ٕاجيادففي مرÛ6 تقدم qلمنتج الس�يا� Ãكون الهدف  : الس�يا�دورة ح�اة املنتج )  3  

و الªرش و التذكري ، و يف مر6ليت النضوج و و الKش�بع  �ٕال�النو الªرش و التªش�يط ، و يف مرÛ6 ا¸منو âس�متر Mه�م   إال�الن  

¹البيع  8ٔمهيةيف مرÛ6 التدهور  8ٔماÃكون الهدف احلصول �ىل اكرب قدر من النصÎب السويق و �س�تÝدم خمتلف الوسائل الرتوجيية ،   

 

 

 

 

 

 

 

 

. 195 193ص ص  ذ�ره،مرجع س�بق  جحاب،محمد م�ري     ¹ 
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.الشخيص   

يتطلب Mس�تÝدام وسائل واسعة  اXٔمراملس�هتدفة واسعة فان اكنت السوق الس�ياح�ة  فٕاذا: ا�ساع السوق الس�ياح�ة املس�هتدفة ) 4  

انKشارا ، م¡ل البيع الشخيص و اXٔقلاكنت السوق حمدودة و ضيقة فميكن Mع�د �ىل الوسائل  ٕاذا 8ٔماو الªرش ،  اكٕال�النMنKشار   

.العالقات العامة    

ختتلف الوسائل الرتوجيية �خالف خصائص الساحئ املس�هتدف فالرتوجي qلمنتج الس�يا� �ايل اجلودة و �ايل : خصائص الساحئ ) 5  

مجمو�ات �اصة من الساحئني لها اه�مات  ٕاىلالسعر يتطلب الرتكزي �ىل الفéات ذات ا;�ل املرتفع ، و كذk الرغبة يف الوصول   

غوص ، الصيد ، و البéÎة الطبيعية ، و Mه�مات اخلاصة بصفة �امة ، فان لك ذk ال ٕاماكنياتيف م�اطق ذات ممزيات �اصة م¡ل   

.�nالت املتخصصة و الربيد املبارش  إال�الناس�تÝدام   

ختتلف وسائل الرتوجي و االتصاالت حبسب امجلهور املس�هتدف فقد Ãكون الهدف من الرتوجي الس�يا� ، هو  :امجلهور املس�هتدف ) 6  

املس�هتدفة ، م¡ل املؤسسات ، و  اXٔسواقالعامة ، يف جمال الس�يا6ة يف  �ملؤسساتاالتصال  8ٔوالساحئ احملمتل  8ٔولعمل االتصال �  

¹.العامة و الت¨ارية  إال�الماالتصال ، بوائل  8ٔوالرتوجي qلزاðرÃن ، و العمالء الفعليني ،  8ٔوالواكالت الس�ياح�ة ، و م�ظمي الر6الت   

 

 

 

 

 

 

 

 

. 198م�ري جحاب ، مرجع س�بق ذ�ره ، ص محمد   ¹ 
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.يف الKسويق qلس�يا6ة Mشهاردور : املطلب الثالث   

-  kست جمرد مظاهر احفالية و عروض �رفهيية ، بل تتعدى ذÎقصادي و الثقايف و ا;يين ، و  ٕاىلالس�يا6ة لM ال الت¨اري وnا  

لتوظيفها  اXٔموالاسôKرات �برية �س�تقطب رؤوس  ٕاقامةصنا�ة و �سويق ، و �روجي و  ٕاىلحتولت الس�يا6ة  ٕان�ريها من اnاالت بعد   

و �لتايل توفري فرص العمل املبارشة ، و �ري املبارشة ح�ث âس�تف�د امجليع من احلركة الس�ياح�ة الªش�يطة و . يف القطاع الس�يا�   

. يªعش Mقصاد و الت¨ارة و حركة التبادل الت¨اري و الثقايف  

  ٕاغرائهالساحئ ، و  ٕاق�اعدور خطري يف  إال�الم�اصة يف الرتوجي و اجلذب الس�يا� ح�ث تلعب وسائل إالشهار و يت¨ىل دور   -

عنه و ختويف الساحئ من  إالشا�اتبö من البöان م¡لام يه قادرة �ىل �شويه صورة هذا البö و بث ا;�ا� الاكذبة ، و  ٕاىل�لقدوم   

.و �ري ذk من Mسااليب اليت تنصRه مبغادرة خوفا �ىل ح�اته ،  ٕاليهالقدوم   

، و تضخمي املعلومات  اXٔاكذيبذk البö ، و بث  ٕاىل إالساءةلبö ما نو�ا من العمل السليب بقصد  إال�اليمو قد Ãكون التقومي  -  

. و حتذÃر احلكومات لر�ا�ها مبغادرة هذا البö خوفا �ىل ح�اهتم  8ٔم�يةعن حوادث   

، و جوهرها هو التعريف مبا  اXٔساس�يةالس�يا� ا;ليل املادي qلصنا�ة الس�ياح�ة من �الل وظيفه Mشهار و من üة �نية يعترب  -  

جمال من جماالت اجلذب  8ٔو 8ٔخرنظهر  8ٔي 8ٔوف�دق�ة ،  8ٔوþرخيية ،  8ٔ.رية 8ٔوحيتويه البö من معامل س�ياح�ة سواء اكنت طبيعية ،   

و  اYXٔانبقادرة �ىل Yذب الس�ياح  ٕا�ال�تو  8ٔفالمو االتصالية املتطورة من  إال�الم�ةالس�يا� و ذk اس�تÝدام اكفة الوسائل   

¹ . البö ينمواط  

 

 

 

 

¹  www. Alnoor . se / 25 /04 / 2017 / 23 :00 
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الس�يا� ، من ا.ر اجيايب يف الرتوجي  لٕال�المالس�ياح�ة كذk بقدر ما الس�يا� صفة الزمة ، و حمورية qلصنا�ة فاالشهار و �لتايل  -  

و بقدر ما هناك 6اYة ملRة ;وره الفعال يف معلية التمنية الس�ياح�ة بقدر ما هناك 6اYة ماسة لالسôKر ، ووسائ� اكفة ،  الس�يا�،  

عن حقائق  ٕاخ|اريا*تلفة âس�تقي الفرد معلوماته ، و اليت تص� �ادة يف شلك  إال�الممن �الل وسائل  ٕاذ املريئ إال�النو �اصة   

معددة  ب%ٔشاكلالصورة الصحيRة و املرشفة عن ب�ö ، و تقدميه qلعامل ، و التعريف به ،  ٕاعطاءالرتوجي الس�يا� و كذk من �الل   

و املعارض ،  وتبادل الوفود و الفرق الف�ية و  املهرYا�تاملريئ ، و املسموع ، و املكوب من �الل  إال�الم 8ٔدواتمن وسائل و   

 kفالم و �ري ذXٔاملطبو�ات و ا.  
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.الس�يا�  إال�الم: املبحث الثاين   

.الس�يا� و �يف�ة ختطيطه  إال�الم:  اXٔولاملطلب   

 

: ه �ومــــفه� م : 8ٔوال   

  ٕا�الم�ونالªشاطات االتصالية ا*ططة ، و املس�مترة و اليت ميارسها  8ٔوYهاكفة  ب%ٔنهاملتخصص ، و ميك�نا تعريفه  إال�الم 8ٔشاكلهو ا6د 

عن القضا� �ملوضو�ات و املش�ت ، و الصحيRة ، و املعلومة السلمية  اXٔخ|ارمخصصون ، هبدف �زويد امجلهور gاكفة احلقائق و   

االتصال ا*تلفة ، و gاكفة ،  8ٔشاكلاملتعلقة �لس�يا6ة بطريقة موضوعية ، و بدون حتريف عن طريق ، و سائل ، و  اXٔمورجمر�ت   

من اYل �منية الوعي الس�يا� ;ى امجلهور من �ح�ة ، و من اYل اجذاب اكرب �دد ممكن من  الت%ٔثري، و  لٕالق�اعالف�ية  اXٔساليب  

¹. �ارüا  8ٔو، سواء دا�ل البالد ،  ٕاقامهتمبعيدا عن موطن  لٕالقامة اXٔفراد  

�ارüا خماطبة موضوعية و عقلية مس�تÝدما عوامل  8ٔوخماطبة امجلهور دا�ل البالد "  ب%ٔنه الس�يا� إال�المف� تعرف البكري  -  

اه�مه  �لس�يا6ة ، و فوائدها qلفرد و ا;و� ، و �شجيعه  ٕا�رةامجلهور و  ٕاق�اعو الKسويق يف تقدمي املنتج الس�يا� ، بقصد اجلذب ،   

².�ىل التعرف �ىل املغر�ت الس�ياح�ة و Wرش الوعي الس�يا� و حسن معامÛ الساحئني   

.يف جمال الس�يا6ة  إال�اليمالتخطيط  8ٔمهية: ث�انيا   

تتاح �الل س�نوات  8ٔناليت ممكن  8ٔوال�رشية و املادية املتا6ة ،  إالماكنيات، هو توظيف  8ٔخرختطيط  ٔ�ي إال�اليمالتخطيط  -  

، و من  إالماكنياتلهذه  اXٔم¡ل، و االتصالية ، مع اس�تÝدام  إال�الم�ةالس�ياسة  ٕاطارحمددة يف  8ٔهدافاخلطة من اYل ختطيط   

  ³خطط م�فذة ، هو اخلطوة ٕاىلمعينة ، و من مث فان �رمجة الس�ياسات  8ٔهداف، و االتصالية لتحق�ق  إال�الم�ةالس�ياسة  8ٔناملعروف 

 

 

 ¹ محمد م�ري جحاب ، إال�الم الس�يا� ، مرجع س�بق ذ�ره ، ص13 . 

 ² هباس gن رYاء احلريب ، سعود الس�يف السهيل ، إال�الم الس�يا� (مفاهميه و تطبيقاته) ، دار 8ٔسامة qلªرش و التوزيع ،2011 ،اXٔردن ص43 .

 ³ فؤادة البكري ، إال�الم الس�يا� ، مرجع س�بق ذ�ره ، 2001 ، ص235 ، بترصف .
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  إال�اليماكن التخطيط رضوري qلªشاط  ٕاذا، بقطاع حمدد اكلس�يا6ة �ىل س��ل املثال ، و  �اصا 8ٔوالهامة سواء اكن املوضوع �اما 

. ، و حتديد امجلهور ، و حتديد الربامج و املوضو�ات  اXٔهدافالس�يا� ،و هذه اخلطوات بدءا من جتديد   

.الس�يا�  إال�الموظائف : ث�الثا   

 الس�تغالل املقومات الس�ياح�ة املتعددة اليت تتوافر بب�ö ، و اليت تصلح لك مهنا لتكون عنرص qل¨ذب الس�يا� ، دا�ليا و �ارج�ا ،

  :هذه الوظائف  8ٔمهو لوظائفها ، ف�نا يتعلق �nال الس�يا� ،  إال�الم، وسائل  8ٔداءيتطلب حسن  اXٔمرفان  

ا;ا�لية ، و اخلارج�ة ، و  �Xٔخ|ارالس�يا� يعين �منية و �زويد امجلهور  إال�الميف جمال  اXٔخ|ارمبعىن  : إال�الم 8ٔو اXٔخ|ار) 1  

ا*تلفة اليت �مني معرفة املواطنني ، و �سا�د �ىل �منية الوعي الس�يا� ;هيم مما جيعلهم ، يتعرفون �ىل قمية ما حييط هبم ، و  اWXٔشطة  

صورة ، جتذب الس�ياح من خمتلف üات العامل ، و حتهثم �ىل املعامÛ الطيبة qلساحئ و �دم مطاردته ، و  8ٔفضليعملون �ىل تقدميه يف   

.التلوث  8ٔخطار، و صيا�هتا من و احملافظة �ىل نظافهتا  Xٓ�را�دم �شويه   

، و القضا� و املش�ت الس�ياح�ة  ا6Xٔداثاخلار  خبلف�ات و تفاصيل  8ٔوو يعين �زويد امجلهور سواء ا;ا�يل ، : التفسري ) 2  

تقدم هذه املعلومات بطريقة م�سطة ، و �الية من التفاصيل العملية ، و بلغة  ٕانالراهنة ، و رشح Yداول التمنية الس�ياح�ة ، و �ىل   

¹.سهÛ و مسرية ، و بطريقة توقظ امجلهور و تثري انK|اهه ، و هت! ذهنه qلمشاركة يف م�اقش�هتا   

 

 

 

 

 

 

 

 ¹ محمد م�ري جحاب ، إال�الم الس�يا� ، املرجع نفسه ، ص ص 74، 76 .
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يف ح�اة الناس ، و طرق معÎش�هتم ، و عن طريق  الت%ٔثريوسائل التثق�ف لنا � من قدرة �ىل  8ٔمهمن  فإال�الم :التعلمي التثق�ف و ) 3  

.تمت معلية التوعية بقضا� التمنية الس�ياح�ة ، و �ريها من القضا� 8ٔن، و القمي و املفاهمي ، و املعتقدات ، و املعلومات ميكن  اXٔفاكربث   

، و تعديل معتقداهتم ، و قميهم ، و م�وهلم من �الل  اXٓخرÃنيف  qلت%ٔثريخمطط ، و مدروس و مس�متر  ٕا�اليمو هو üد اتصايل  )4  

موقف اجيايب ، و فعال qلس�يا6ة ، وحتسني الصورة اÅهنية qلس�يا6ة  ٕاىل، و ذk ;فع امجلاهري  إال�المMس�تÝدام املعمتد لوسائل   

مدى Mس�تفادة احملققة  ت%ٔ�يدالثقاف�ة ، و Mج�عية ، و Mقصادية ، و  ب%ٔمهيهتا;ى امجلاهري يف اكفة القطا�ات ، و تدعمي Mعتقاد   

.من ازدهار الس�يا6ة   

احلياة ا*تلفة qلجمهور سواء اكنت حملية  8ٔساليبطريق عرض مجمو�ات من القمي ، و املفاهمي و املعتقدات ، ، و عن : Wرش الثقافة ) 5  

.و الشعوب  اXٔمموسائل االتصال الثقايف بني  8ٔمهو الس�يا6ة يف حق�قهتا "ظاهرة حضارية تعد ا6د ..... �املية  8ٔو  

مفن �الل الق�وات ا*تلفة ، ميكن احلياة ،  8ٔعباءميكن الفرد من مواüة  إال�الموسائل  8ٔهدافمن  8ٔسايسهدف  هو: الرتف�ه ) 6  

لعملية التمنية و  8ٔساساو هو ما يعتربه العلامء  اXٔذهانÃرى الشخصيات و âشاهد الت¨ارب ، و اخلربات ، فرتخس يف  8ٔن لٕالWسان  

¹.التحول Mج�عي    
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و ذk بفح صفRات اجلرائد و ق�وات التلفزيون ، و �ريها لعرض القضا� ، و املش�ت و : �دمة الس�ياسة القوم�ة الس�ياح�ة ) 7  

 الس�ياسات الس�ياح�ة و م�اقش�هتا و �شجيع مشاركة املواطنني فضال عن تغطية الشؤون الس�ياح�ة ا;ولية Pشلك موضوعي لÎسامه يف 

¹.هور �منية الوعي الس�يا� qلجم   
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.حتديد الوسائل املس�تÝدمة يف التªش�يط الس�يا� : �ين ااملطلب ال¡�  

، عرضا ، بعرض هذا املنتج ، و ما به من مغر�ت منو�ة  Mه�محىت ميك�نا تقدمي املنتج الس�يا� ، تقدميا م�اس�با qلجمهور Ãراعي   

.ووسائ� ا*تلفة  إال�المالعالقات العامة ، و  ٕانهبذا ا;ور من املعروف  الق�امو االتصالية ، و  إال�الم�ةش�يقا �س�تÝدام الوسائل   

.و التلفزيون و السÎ) ، و �ريها  إالذا�ةا*اطبة qلجمهور هذه الوسائل يه الصRافة ،   

و يف جمال الس�يا6ة ميكن اس�تÝدام اكفة الوسائل من املطبو�ات و الكيبات ، و امللصقات ، و الالفات ، و املعارض و الصور و  -  

�اسب مع حتق�ق Kهدافاملقابالت ، و اكفة الوسائل املتا6ة ، و اليت تXٔات اخلاصة املس�هتدفة ، و  اéذب الفY لعدة و kو  8ٔس�بابذ  

. اXٔس�بابهذه  8ٔمهلعل   

ما يقدaا لتقدمي املناسب  ٕاىلحتتاج  8ٔهنا، �دمات و م�ت¨ات ، و  الس�ياح�ةالسلعة  8ٔن 8ٔمههاصنا�ة الس�يا6ة �متزي مبمزيات �اصة  ٕان -  

�اسب مع خصائصها و Kي يÅ8ٔمهيهتاا .  

ن�K¨ة اس�تÝدام  8ٔ.رها إال�الم�ةار الرسائل و االتصال حيدث فعالية عند اس�تÝدام وسائل االتصال gكرثة ، و �كر  فإال�المو �ليه   

خطوة اتصالية وا6دة فقط ، بل حتدث ن�K¨ة اجلهود الرتامكية nمو�ة وسائل االتصال املتا6ة يف اnمتع ا;ا�يل  8ٔووس�يÛ اتصالية وا6دة   

¹.العاملي  8ٔواملس�توى احمليل او الوطين  �ىل  
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مه: املطلب الثالث  .يف جمال الس�يا6ة  إال�الم�ةيف الªشاطات  إال�الموسائل  8ٔ  

،  بول Ãرينكرهذه الªرشات حتتوي �ىل صور و معلومات هتم الساحئني ، و âشري  ٕالصدارتKسابق ا;ول  -  :الªرشات املطبو�ة ) 1  

، �رتبط بعادات الشعوب ،  اXٔوقاتالªرشات الن  ٕا�دادمن الرضوري مرا�اة �امل التوق�ت عند  8ٔن ٕاىلخ|ري الس�يا6ة ا¸منساوية   

م¡ل الفرWيس و �لªس�بة لواك� السفر ، فه0ي تعلن  م%ٔخرا، و البعض âس�تعد لها  اXٔملان –فالبعض âس�تعد لرÛ6 م|كرا م¡ل Mجنلزي   

.öqول ا*تلفة  ٕارسالهام|كرا ، و  ٕال�دادهاعن gراجمها يف وقت م|كر Yدا ح�ث حتتاج   

و ) ا;ا�يل امجلهور ( مطبو�ات دا�لية توزعها دا�ل البالد جلذب الس�يا6ة ا;ا�لية ،  ٕ�صدارو تقوم املªشات الس�ياح�ة  -  

. 8ٔسعارالعمالء من خطط و  8ٔومطبو�ات �ارج�ة qلجمهور العام من الس�ياح ،   

qلجهة اليت  8ٔو، ٕا¸هياسواء اجلهة اليت تتوYه  8ٔمهيهتاو يعترب املضمون اجليد و املف�د اÅي يقدم يف الªرشة هو اÅي حيدد قميهتا ، و  -  

. 8ٔصدرهتا  

امللصقات ،  8ٔومازالت امللصقات من الوسائل االتصالية الهامة qلمªشات ا*تلفة ، رمغ تعدد و تنوع الوسائل احلديثة ،  :امللصقات) 2  

 Ûن ، و 8ٔما�ناملعدن تعلق يف  8ٔواخلشب ،  8ٔوالورق ،  8ٔوشلك الفة �برية من القامش ،  ت%ٔ�ذمقروءة قد  ٕا�الم�ةوس�يÃلميادq امة�  

  ¹امللصقات اليت �س�تÝدم 8ٔوحمطات السكك احلديدية   تعلق �ىل مر�بات النقل العام ،  8ٔواليت يرتدد �لهيا امجلهور الشوارع الرئÎس�ية 
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ا*تلفة ، و مزا� لك نوع و خصائصها من ح�ث التحرÃر ، و  8ٔنواعهايعرف  8ٔنالس�يا�  إال�المqلجهات ا*تلفة و من املهم خ|ري   

حتقق ، و اليت يف�د لك نوع يف حتق�قها ، و الطريقة اليت يفضل اس�تÝداaا ، سواء اكنت كتÎ|ات  8ٔناليت ميكن  اXٔهداف، و  إالخراج  

، امللصقات اليت �متزي Pسهو� وضعها ، يف السفرات و يف  اXٔشاكلجتمع بني هذه  8ٔوالرسوم الطبيعية ،  8ٔوصور فوتو غراف�ة  8ٔوفقط   

.Mحفاالت ، و ماكتب السفر  8ٔما�ناملاكتب الس�ياح�ة و املعارض ، و   

.يف موقع جيذب MنK|اه ، و Ãكون واحضا qلجمهور  وضعهو لهذا فاخيار موقع امللصق هام Åا جيب  -  

�ىل  املصورة اليت توزع اXٔنباء 8ٔيضا�اصة عند كتابة مقاالت يف الصحف او اnالت ، و و يه من املواد الهامة ا;�ائية  :الصور ) 3  

�كون  8ٔنمع مرا�اة ، ، و الصحف ، و اnالت لالس�تعانة هبا عند معل Wرشات س�ياح�ة ، و يف النوادي ، و امجلا�ات  اXٔنباءواكالت   

¹ .ت� الصور   

.الس�يا�  إال�المالوسائل اجلديدة يف : ث�انيا   

  إال�الم� ا.ر يف تطور وسائل  ٕان، كنا  إال�الم، اكن � ا.ر يف تطور وسائل  إال�المنظرا qلتطور احلاصل يف جمال التك�ولوج�ا و 

: هذه الوسائل  8ٔمهالس�يا� و   

جامهري �برية و  ٕاىلوس�يط اتصايل ميكن اس�تÝدامه يف االتصال الس�يا� qلوصول  8ٔقوىالعاملية  Mلكرتونيةتعد الش�بكة  :Mنرتنت ) 1  

صورة محركة ، و صوت و ( منو�ة  8ٔشاكلمنو�ة ، خصوصا مع التطور املKسارع اÅي �شهده الش�بكة و تقدميها qلبيا�ت �رب   

) .نصوص   

صفRات جمانية �روجيية *تلف املواقع  ٕاWشاءكام ت�Kح املواقع اخلاصة Pش�باكت التواصل Mج�عي العديد من املمزيات ح�ث ميكن  -  

 . ² Facebook – twitter  لكرتونية م¡ل مواقعM :  

 

 

. 200فؤادة البكري ، مرجع س�بق ذ�ره ، ص   ¹ 

 ² هباس gن رYاء احلريب ، سعود الس�يف السهيل، إال�الم الس�يا� (  مفاهميه و تطبيقاته ) ، دار 8ٔسامة qلªرش و التوزيع ، اXٔردن ، 2011 

. 89،  85ص ص   
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، قوامئ الربيد  اXٓيلاحلجز  8ٔنظمةاخلدمات اليت تقدaا املواقع الس�ياح�ة �ىل ش�بكة MنرتنÎت يف الوقت احلارض يه  8ٔمهو من  -  

. MلكرتونيةMلكرتوين ، و املنتد�ت   

) .الثابت و املتحرك : ( الهاتف ) 2  

و العاملني  إالداراتمع امجلهور و يمت اس�تÝدامه لالتصال بني خمتلف  �Xٔذنالوسائل اليت ت�Kح االتصال املبارش  ٕا6دىيعد الهاتف  -  

. �ارج املªشاة  اXٔخرىدا�ل املªشاة و االتصال �ملªشات و اجلهات   

االتصال الس�يا� تقدمي �دمات اتصال �حجة مع امجلهور ، من �الل تقدمي الهاتف�ة qلعاملني يف جمال امحلالت  إالماكنياتو توفر  -  

.و �ريها  إالقامةالف�ادق و  8ٔما�نمنو�ة qلزاðر م¡ل مواقع الفعاليات ، و العروض و التخف�ضات ، و  س�ياح�ةمعلومات   

اجلوال و ما يR�Kه من اتصال �النرتنت ، و الوسائط املتعددة اليت ت�Kح  8ٔوو مظرا qلتطورات املس�مترة يف تق�يات الهاتف املتحرك ،  -  

.نقل الصوت و الصورة و �دمة الرسائل النصية و الصوتية   

العروض و  ٕالرسالتواصل مع معالء املªشاة ا;امئني ميكن qلقامئني �ىل االتصال الهاتفي يف املسا� الس�ياح�ة اس�تÝدام هذه التق�يات qل   

قد حيدث ا.ر عكس�يا ;ى  ٕاز�اج 8ٔيÃكون بعيد عن  8ٔنيف 6ا� رغبة العميل يف ذk ، رشط  ٕا¸هيمتفاصيل الربامج الس�ياح�ة   

¹. العميل  
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.ي ـــالس�ياح ارـــــإالشه: الث �بحث ال¡� امل   

.ي ــالس�ياح ار�إالشهتعريف :  اXٔوللب �املط  

 

: ه Aومــهــ ف � م : 8ٔوال   

املنافسة بني  لتجنب 8ٔداة إالشهاراقصادي فميثل  Wشاط 8ٔيوسائل االتصال امجلاهريي ـ اليت يعمتد �لهيا  8ٔمهمن  إالشهاريعترب   

الس�يا6ة  مباالسوق يف مواüة املوز�ني ، و ذk بتوظيفه يف اسKشارة الطلب الرشايئ ، و  ضبطعن طريق  اXٔخرىاملؤسسات    

  إالشهاروسائل االتصال امجلاهريي ، من اYل �روجي املنتج الس�يا� ، و من اgرز هذه الوسائل جند  ٕاىلWشاط اقصادي و يه حباYة 

املقام الس�يا� و التعريف �ملنطقة  ٕاgرازمرشوع اقصادي ، و تعمتد �ليه الس�يا6ة من اYل  8ٔيجناح اÅي ال ميكن Mس�تغناء عنه يف   

¹.الس�ياح�ة   

يف وYدان و عواطف و مدراكت الس�ياح ، و توج�ه  الت%ٔثريالس�يا� هو ت� اجلهود الغري الشخصية اليت تعمل �ىل  إالشهار -  

.�دمات س�ياح�ة لرشكة س�ياح�ة معينة  8ٔوسلو"هم الس�يا� ، حنو التعاقد gر�مج س�يا� ،   

  .اÅي جيلب الس�ياح عن طريق وسائل االتصال امجلاهريي  الت%ٔثريالس�يا� هو ذk  إالشهارو �ليه  -

. ه�دافـــــ8ٔه: ث�انيا   

املنطقة الس�ياح�ة ، و يعمتد يف ذk �ىل عنارص من اYل  8ٔوالس�يا�  املنتججلذب انK|اه املس�هت� اىل  الس�يا� إالشهارâسعى   

² .مجموعتني  ٕاىل6دوث معلية Yذب MنK|اه و ميكن تقس�مي هذه العنارص   

 

 ¹ حسان شعبان ، تلقي إالشهار التلفزيوين ، مرجع س�بق ذ�ره ، ص 6 .

 ² محمد م�ري جحاب ، إال�الم الس�يا� ، مرجع س�بق ذ�ره ، ص 94 . 
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. إالشهاراملس�تÝدمة ، و شلك  اXٔلوان، و Ãمتون من جحمه ، و مسامهته و موقفه و  لٕالشهارالهيئة الشلكية  8ٔوهلام -  

اليت  اXٔهداف 8ٔمه، و من بني  ٕاشهاريو ��هيام ، Yاذبية الرسا� Mشهارية الس�ياح�ة ، و ما حتتويه من صور و رسوم ، و نص   -  

  ٕاذا ٕاالال يتحقق  فإالق�اع،  ٕاليهالساحئ املفرتض مبحتوى الرسا� Mشهارية الس�ياح�ة املوüة  ٕاق�اعالس�يا� هو  إالشهار ٕا¸هياâسعى 

  ٕاليهالوصول  ٕاىلالس�يا�  إالشهارقلب و ذهن الساحئ املفرتض â kÅسعى  ٕاىلجنحت الرسا� Mشهارية الس�ياح�ة يف الوصول 

. إالق�اع�ع�ده ، لك وسائل   

يف قرارات الساحئ املفرتض ، ح�ث ميزي املشهر  الت%ٔثري�ىل �لق صورة ذهنية اجيابية qلمنطقة املعلن عهنا ، من اYل  8ٔيضاو يعمل  -  

، و هذا ليؤكد مضمون الرسا� Mشهارية الس�ياح�ة و ز�دة  اXٔرسيةعهنا �س�تÝدام ا;الالت العاطف�ة ، او الروابط Mج�عية و   

.�ىل امجلهور  ت%ٔثريه  

¹ .مرشوع س�يا� aام اكن هدفه  8ٔي جناحالس�يا� �مكن يف  إالشهار 8ٔمهيةو �ليه  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 89محمد م�ري جحاب ، مرجع س�بق ذ�ره ، ص  ¹ 
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.الس�يا�  إالشهارالوسائل اليت يعمتد �لهيا : املطلب ال�¡�اين   

: امجلهور ، و من بني هذه الوسائل  ٕاىلالس�يا� qلوصول  إالشهارهناك �دة وسائل يعمتد �لهيا   

. السمعيةالوسائل : 8ٔوال   

  qلتعبري عن اXٔصوات 8ٔو، املوس�يقى ،  ا6Xٔاديثيه الوسائل اليت ختاطب 6اسة السمع عند الساحئ ، سواء من �الل : الراديو ) 8ٔ 

qلس�يا6ة هو  ٕا�النيةوس�يÛ  8ٔمهو �ليه .  إالWساناملشاعر ختلق صورا ذهنية ;ى املتلقي ، فه0ي �مني ملكة اخليال ;ى  8ٔوحركة   

صورة  ٕالعطاءالس�يا� ،  إالشهارالس�ياح ، و حتفزيمه qلتعامل مع العرض الس�يا� و ذk �رب  مجهوريف  ت%ٔثريوس�يXٔ  Ûنهاملذ�ع ،   

.الرت�ية مدينة اسطنبول  ٕاذا�ةاجيابية ذهنية qلمتلقي عن املناطق �رب العامل ،   

.التلفزيون : ث�ان�يا   

عرفت هذه الوس�يÛ اس�تÝدامات واسعة qلتعريف �لس�يا6ة و   Télévision اجنلزيي qللكمة الالتي�ªة / لكمة التلفزيون النطق فرWيس  -   

يف " اكKشف الس�يا6ة العربية . " محÛ  ٕالطالقالتلفزيون بتوق�ع gروتو�ول  Xٔعامل، يف هذا الصدد قام احتاد املنت¨ني العرب  إالشهار  

الش�بكة العربية " ، ح�ث خسر لهذا العرض  2011افريل  20-19ملتقى تªش�يط الس�يا6ة اÅي عقد يف رشم الش�يخ �الل الفرتة من   

و  8ٔنباءوKت  100و  ٕا�الم�ةمؤسسة  40، و  8ٔج�بيةق�وات 10ق�اة تلفزيونية من بÎهنا  70 عضوÃهتا اليت تضم يف" qلبث املشرتك   

.Wرش الكرتوين  500  

âسمح لها  إالشهار، و �ليه  إالشهارتعمتد املؤسسة الصحف�ة يف Yلب انK|اه الساحئ و ذk �رب  :  �سجيل ف�ديو الصRافة -   

¹.من �ح�ة ووصولها ;ى امجلهور القارئ . اكرب �ملناطق الس�ياح�ة  �لتحمك اللكي �لرسا� و معرفة  

 

 

 ¹ هباس رYاء احلريب ، سعود الس�يف السهيل ، إال�الم الس�يا� ، (مفاهميه وتطوراته ) ص ص 57 ، 58 . 
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: ش�بكة Mنرتنت   -   

�ربط اكمل الش�باكت املوجودة يف اكمل الكرة  8ٔهنا 8ٔيش�بكة Mنرتنت يه ش�بكة 6اسوبية معالقة ، تتكون من ش�باكت اصغر ،   

و تبادل املعلومات العاملية ، مما جيعلها ا6دث وس�يÛ اتصال ختزتل العامل �لت¨اوز ف� بÎهنم  8ٔرYاء�سمح qلمشاركني فهيا يف لك  اXٔرضية  

و اس�تق|اال ، سواء �ىل  ٕارساالالوقت و املسافات ، و �سامه يف رفع خمتلف احلواجز اليت حتول دون التداول احلر qلمعلومات ،   

و االتصال ، و �ليه فاملؤسسات الس�ياح�ة ختتار الوسائل  إال�الماملؤسسات و الهيئات ، يف ظل تعدد وسائل  8ٔو،  اXٔفرادمس�توى   

يجياهتا االتصالية ، و اليت �سمح لها بلوغ مجهورها املس�هتدف و التوYه املزتايد qلس�ياح احملمتلني حنو اس�تÝدام اليت ت�ىش مع اسرتات   

.ملا تقدمه هذه الش�بكة من �دمات اتصالية ش�بكة Mنرتنت لبلوغ املعلومات الس�ياح�ة   

¹ ) .اخل ... غوطمضرشيط صويت ، ف�ديو ، قرص ( حتميلها �ىل ا;�امئ Mلكرتونية  ٕاماكنيةمع   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¹ فريد الن¨ار ، وليد د�ب ، þمر الن¨ار ، الت¨ارة و اXٔعامل Mلكرتونية يف جممتع املعرفة ، ا;ار اجلامعية ، مرص ، 2006 ، ص 32 ، بترصف . 
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.ي ـياح� ي الس ـجـرتوي�ج الـزيـة امل�ل��شك�: ثالث � لب ال �املط  

.، البيع الشخيص ، تªش�يط املبيعات ، ا;�اية إال�النالرتوجي الس�يا� هو �ليط من مجمو�ة عنارص �سامه يف �روجي الس�يا6ة و يه   

، فهو اÅي يدفع املنتج اىل املس�هتلكني ، و  8ٔمهيةعنارص املزجي الرتوجيي  8ٔكرثالس�يا�  إال�النيعترب : الس�يا�  إال�الن) 1  

.و الرغبة يف احلصول �ىل م�ت¨ات املؤسسة الس�ياح�ة  إالدراكâشجعهم �ىل رشاهئا خبلق   

وسطاء الس�يا6ة يف  8ٔوالساحئ املرتقب ،  ٕاىلاملطلوب توصيلها  إال�النيةالس�يا� ، كام تتعدد الوسائل  إال�النو تتعدد وسائل  -  

، فقد تصلح وس�يÛ  8ٓخر ٕاىل، و من سوق  8ٓخر ٕاىلمن مس�هت�  ةإال�النيالسوق املس�هتدفة ، و خيتلف رد الفعل جتاه الرسا�   

، و  إال�النية، و kÅ فانه من الرضوري تق�مي الوسائل  8ٔخرىمعينة  8ٔهدافمعينة و تفشل يف حتق�ق  8ٔهدافيف حتق�ق  ٕا�النية  

.املس�تÝدمة من ق|ل املنافسني ، و الوسائل �ىل ضوء دراسة السوق املس�هتدفة ، و املس�هتلكني احملمتلني  ٕاماكنياهتا  

الس�يا� التلفزيون ، الصحف ، الراديو ، الربيد املبارش ، اnالت العامة و املتخصصة ، البطاقات الربيدية ،  إال�النوسائل  8ٔمهو  -  

¹ .الربيد Mلكرتوين   

يف املر�ب الرتوجيي الس�يا� ، و يعمتد �ىل االتصاالت الشخصية ،  اXٔساس�يةميثل البيع الشخيص ا6د العنارص : البيع الشخيص ) 2  

.دوافعهم لرشاء اخلدمات الس�ياح�ة  ٕال�رةاحملمتلني بني القامئ �لفعل الKسويقي ، و مجهور املس�هتلكني   

املشرتي املرتقب Pرشاء  عٕاق�امعلية اتصال خشصية بني البائع و املشرتي يمت تبادل املعلومات هبدف  ب%ٔنهو يعرف البيع الشخيص  -  

.املنتج  

²: 8ٔمهها 8ٔس�باب�برية يف جمال اخلدمات بصفة �امة و يف جمال اخلدمات الس�ياح�ة بصفة �اصة لعدة  8ٔمهيةو البيع الشخيص �  -  

 

 

 

 ¹ مصطفى عبد القادر ، دور إال�الن يف الKسويق الس�يا� ، املؤسسة اجلامعية öqراسات و الªرش و التوزيع ، لبنان ، 2003 ، ص19 .

 ² محمد محمد ٕاgراهمي ، الKسويق و بيع اخلدمات الس�ياح�ة و الف�دق�ة ، ا;راسات اجلامعية qلªرش و التوزيع ، مرص ، 2004 ، ص 75 .
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.تعامل خشيص �البا ما تتطلب وجود �القات و طبيعة اخلدمات الس�ياح�ة  )8ٔ   

.التغري املس�متر و الرسيع يف قطاع اخلدمات الس�ياح�ة ) ب  

.مهنا  الت%ٔكدMه�م املزتايد من ق|ل املس�هتلكني ، مبعرفة جوانب اخلدمات الس�ياح�ة و  )ج  

.الس�ياح�ة  اXٔمناطالتغري املس�متر يف احياYات ، و رغبات الساحئني ، و يف  )د  

مس�توى اخلدمات املقدمة qلساحئني يف املؤسسات و يظهر دور البيع الشخيص واحضا يف املؤسسات الس�ياح�ة الرتباطه �رتفاع  -  

¹.الس�ياح�ة ووKت السفر ، و املªشات الف�دق�ة   

.مجمو�ة من الوسائل املس�تÝدمة لتحفزي املوزع و املس�هت� �ىل رشاء املنتج  ب%ٔهناتعرف معلية تªش�يط املبيعات  : تªش�يط املبيعات) 3  

: و لتªش�يط املبيعات الس�ياح�ة يمت اس�تعامل �دة وسائل و يه  -  

.امجلاهريية  8ٔواملعارض الس�ياح�ة سواء املهنية   -  

.تقدمي ر6الت س�ياح�ة ملواصفات �اصة  -  

. اXٔسعارم�ح اخلصومات و ختف�ض  -  

.احلق يف احلصول �ىل ختف�ض معني �ىل السعر املعلن �الل فرتة زم�ية معينة الطوابع الرتوجيية اليت تعطي حلاملها  -  

.الهدا� التذاكرية و �اصة الصنا�ة اليدوية و التقليدية و الفريدة  -  

² .املسابقات و اجلواðز  -  

 

 

 

 

 

. 108محمد محمد ٕاgراهمي ، مرجع س�بق ذ�ره ، ص   ¹ 

 ² مصطفى عبد القادر ، دور إال�الن يف الKسويق الس�يا� ، مرجع س�بق ذ�ره ، ص 24 .
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الشخيص  لالتصاليف النصف الثاين qلقرن العرشÃن يف اnال الس�يا� �وس�يa Ûمة gرزت العالقات العامة : العالقات العامة ) 4  

، و بني الوKء الس�ياح�ني ، و املؤسسات الس�ياح�ة و الساحئني املرتق|ني ، و كذk امجلعيات و  و املªشات الس�ياح�ة اüXٔزةبني   

Pشلك  ٕاظهارهااخلارج�ة ، هبدف توضيح الصورة الس�ياح�ة öqو� و  اXٔسواقو التجمعات العاملية ، و املهنية املوجودة يف  النقا�ت   

، كام زاد Mه�م �لعالقات العامة "عنرص aم  من عنارص املر�ب  ٕا¸هياركة الس�ياح�ة فهيم و Yذب انK|اههم لز�دة احل qلت%ٔثريج�د   

االتصال �لساحئني لKشجيعهم �ىل اختاذ قرار الرشاء املنتج الس�يا� ، و التعرف �ىل رغباهتم ، و  8ٔدواتمن  8ٔداة، و  التªش�يطي  

.اجتاهاهتم   

حتق�ق Mلتقاء ، و التقريب بني  ٕاىلالوسائل املس�تÝدمة يف جمال الرتوجي الس�يا� ، و هتدف  ٕا6دىتعترب ا;�اية  :ة �ايAا;ع) 5  

.م�اطق العرض الس�يا� املس�هتدفة  ٕاىلبتوج�ه الطلب الس�يا� ، و ذk  الس�يا� العرض و الطلب   

فا;�اية الس�ياح�ة تقوم �ىل االتصال املبارش ، و �ري املبارش مع امجلهور جلذب انK|اهه حنو م�تج س�يا� معني و ذk بتحق�ق ما ييل  -  

.تعريف املس�هت� الس�يا� �ملنتج ، املقدم �  - 1  

2 -  Ûلرسا� ا;�ائية املرسq ٕاليهاس�ت¨ابة املس�هت� الس�يا� .  

¹ .يا� و حتفزيه لرشاء املنتج الس�يا� الت%ٔثري يف سلوك الس�  - 3  

 

 

 

 

 

 

 ¹ مصطفى عبد القادر ، دور إال�الن يف الKسويق الس�يا� ، ص 24 
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.خ�الصـــــــــة   

و ختطيط حممك من طرف  ٕاسرتاتيجية ٕاتباعالرتوجي qلس�يا6ة و الKسويق لها Pشلك فعال و هو  8ٔنمن �الل هذا الفصل Wس�تÝلص   

وس�يÛ  8ٔمهاÅي يعترب  إالشهار ، �ربالس�ياح�ة�لتعريف �ملناطق .  إال�الما;و� جللب الس�ياح Pش�ىت الطرق ، و ذk �رب وسائل   

.لن¨اح الس�يا6ة ، و �ليه Ãمكن الKسويق الناحج qلس�يا6ة يف جناح الرتوجي gلك وسائ�  إال�الميف   

qلمقومات و  اXٔم¡لو ذk �س�تÝدام  .التمنية;فع جعÛ  اXٔسايسالس�يا6ة يه قاطرة التمنية Mقصادية و احملرك  8ٓخرو مبعىن  -  

.املتا6ة إالماكنيات  

 

 

 



 



.اجل�مهـوري�ة الـجزا�ري�ة ا�ي�مقـراط�ية ال�ش�عب��ة   

.لمـي �ي و البح�ث العـوزارة التعل��م الع�ال  

. - مس3تغامن –ميد /ن -د+س � (امعة عبد احل   

.لكية العلوم 8ج6عية   

. إال=سانيةقسم العلوم   

.و االتصال  إال@المشعبة @لوم   

 

 

: دلFيل امل�قHابلFة   

  -ٕال(ابةbرجو مaمك التفصيل  ̂ٔاكدميياجناز حبث @لمي  ٕاطارختصص حصافة مكSوبة و اتصال يف  )2(حنن طلبة ماسرت 

.املقرتfة  اeٔس3ئcعن   

 

 

 

: اeٔس3تاذ ٕارشافحتت :                                                                ني ��S الطالg  ٕا@دادمن   

ور ــيف� ط ــ فى بa �طـصـم –.                                                                   pة ـي oديـف�رشي -  

              ̂ٔمس�اءة �/ن rراليف -

 

 

 

. 2017 - 2016 :يـامع�اجلم �املوس  



 البيا}ت الشخصية :

 

:نوع الوظيفة يف اجلريدة ) 1  

 مراسل                                    حصفي                                    رئ�س حتر~ر 

  .......يف اجلريدة   ̂ٔخرىوظيفة 

:املس3توى التعلميي ) 2  

  ......... ̂ٔخرى(امعي                         �نوي                                            

.دور يف الرتوجي �لس3ياfة -جلزا�ر  لٕالشهار:  اeٔولور ــحــامل*   

.؟يف اجلزا�ر  إالشهارrيف تقمي واقع واقع ) ^ٔ   

.؟الس3يا� -ه6م اجلريدة  إالشهارهل حيظى ) ب  

.؟و ملاذا  ؟سلعي  ٕاشهار ̂ٔمoدمايت  ٕاشهارالس3يا� هل هو  إالشهار ر̂ٔيكيف ) ج  

.؟oاصة  إال@الم�ة�لمؤسسات الس3ياح�ة @امة ، و  إالشهار ̂ٔمهيةمايه  )د  

.يف (لب الس3ياح يف خمتلف املناطق اجلزا�رية  اeٔساس3ية، الركزية  إال@المتعترب وسائل  :ي ـثان� ور ال ـحـامل  

 ٔ^ ( cٔكرث إال@الم�ةمايه الوس3يeذب �لس3ياح ؟و ملاذا  ا)؟.  

.؟الس3ياح�ة يف اجلزا�ر  إال@المrيف تفرس نقص وسائل ) ب  

.؟و مايه هذه الوسائل  ؟�ل¨سويق �لقطاع الس3يا�  إال@الم�ةما@دا الوسائل  ̂ٔخرىهل هناك وسائل ) ج  

.؟مايه رها}ت ال¨سويق �لقطاع الس3يا� يف إال@الم اجلزا�ري ) د  
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ال�ـط�ب��قـيال�فـص�ل الراب	ع                                                                امل�يدان   

 

 حت � ل�ــــــل املقاب�لــــــــة : 

.دور يف الرتوجي 0لس.يا-ة ,جلزا(ر  لٕالشهار : أ$ولور ـمح�ال  

 الســؤال أ$ول : >يف تقمي واقع إالشهار يف اجلزا(ر ؟.

يف اجلزا(ر Wري Vحج ، ينقصه الكPري و ال  إالشهار Nٔن اكدر، و مراسل  حصف�ني 7 ٕانحول هذا السؤال ، ح�ث  ا$ٓراءاخ�لفت  -  

من اlل التحمك يف س.ياسات التحرiر ,ل`س.بة  إالشهاريعترب حكرا eىل الواكb الوطنية 0ل`رش و  ٔ$نهخيضع 0لمقاي]س احملددة ،   

 0لمؤسسة إالeالم�ة ، و اكنت إالlابة املبحوث أ$ول : " ال iزال إالشهار يف اجلزا(ر Wري Vحج tسsب نقص يف اخلربة ، و eدم وجود 

". إالشهارwرباء لتصممي   

،  إالeالم�ةVحج ، و يف تطور ملحوظ يف مجيع املؤسسات  ٕاشهاريف اجلزا(ر  إالشهار Nٔنو مقابل ذi yرى حصفي و مراسل iرى   

 سواء اكنت wاصة ، Nٔو معوم�ة ، و بذy جناح �ق�صاد الوطين ، و تطوره ليجيب املبحوث أ$ول : " إالشهار يف اجلزا(ر يف تطور 

.العموم�ة  Nٔو، سواء اخلاصة  إالeالم�نييف متويل املؤسسات  Nٔمهيةملحوظ مبا� من   

 السؤال ال�Pانــي : هل حيظى إالشهار الس.يا� ,ه�م يف اجلريدة ؟.

الس.يا� ال حيظى ,ه�م يف اجلريدة ، الن اجلريدة معظم اشهاراهتا من الواكb الوطنية  إالشهار ٕانحصف�ني و مراسل iرون  5هناك  -  

 0ل`رش و إالشهار ، و هذه الواكb ال هتمت كثريا هبذا النوع من �شهارات ، ليؤكد املبحوث الثالث : " إالشهار الس.يا� ال حيظى 

. " إالeالVتاليت بدورها ال هتمت مبثل هذه  إالشهار,ه�م >بري يف اجلريدة ، جفريدتنا معظم اشهاراهتا من الواكb الوطنية 0ل`رش و   

يف اجلريدة يلقى اه�م >بري ، ل]س ذy وفقط بل حىت الس.يا�  إالشهار ٕانحصف�ني ، iرون العكس يف ذy ،  4و مراسل و  -  

 املواد إالeالم�ة اليت تقد ا اجلريدة ، من رو,ر�lات ..اخل الس.تقطاب الس.ياح ٕاىل دليل eىل ذy ، ليجيب املراسل أ$ول :" نعم 

يف م£طقة ما مPل مومس  Nٔعياد Nٔو،  Nٔ¤ريةحول م£اطق  ريبور�lاتاجلريدة بصفة eامة هتمت مبعاجلة لك ما يتعلق ,لقطاع الس.يا� من   

. إالeالم�ةجزءا من هذه املواد  Nٔيضاالس.يا�  إالشهارالس.نة ، و  رNٔس ٕاح�اءيف tشار اªي يزتامن مع  Vغيت  

 الســؤال ال ̄ ثالث : يف رNٔيك إالشهار الس.يا� هل هو ٕاشهار wدمايت ؟ Nٔو ٕاشهار سلعي ، و ملاذا ؟.

د س.ياسة واحضة يف ذy ن ح�ث wدمايت ، وال سلعي ، و iرجع ذy بعدم وجو  ٕاشهارالس.يا� ، ل]س  إالشهار Nٔنمراسل iرى  -  
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."الس.يا�  ,ملنتجالتوlد س.ياسة واحضة ، لاله�م  ٔ$نهالس.يا� ل]س wدمايت ، و ل]س سلعي  إالشهار : "جييب   

iروج 0لماكن الس.يا� ، من التعريف  ٔ$نهwدمايت و سلعي معا ،  ٕاشهارالس.يا� هو  إالشهارحصف�ني ,ن  4مقابل ذi yرون  -  

 ,ملناطق الس.ياح�ة ، و يف نفس الوقت ¸كون 0·وb القدرة eىل ¶سويق م£تµاهتا عن طريق الس.ياح ، فاكنت ٕاlابة املبحوث الرابع

" .¸روجيا لسلعة معينة  Nٔوو اتصاالت ،  اس«شاراتعن wدمات  ٕاeالVتفقد جتد  إالشهاراالثنان معا ، تبعا لطبيعة  : " اكٔ$يت   

  أ$¤ريةالن الهدف م£ه هو الرتوجي لالما>ن الس.ياح�ة  أ$وىل,¼رlة  wدمايت ٕاشهارالس.يا� هو  إالشهارحصف�ني يؤكدون ,ن 5و  -

 و املنتµات امللموسة ، اليت ميكن Nٔن يق�نهيا الساحئ قد ¸كون ¿نوية ، ليرصح املبحوث أ$ول : " إالشهار الس.يا� هو ٕاشهار 

معني بل خلدمة  0لمنتجwدمايت ، الن هدف ل]س الرتوجي  ٕاشهارالس.يا� هو  إالشهار 0لمنتجwدمايت الن هدفه ل]س الرتوجي   

".الس.يا-ة يف الب·   

 السـؤال الراب¯ع : ماهـي Nٔمهية إالشهار 0لمؤسسات الس.ياح�ة eامة و إالeالم�ة wاصة ؟ .

,ل`س.بة 0لمؤسسات  Nٔما،  إالشهارهو  أ$ول رNٔساملهاالناحجة  إالeالم�ة>برية فلك املؤسسات  Nٔمهية لٕالشهار ٕان Nٔكدوا املبحوثنيلك  -  

دور يف ايطار العملية ال«سويق�ة الس.ياح�ة ، فهو iروج الس.يا-ة جلذب الس.ياح ، و يعترب -لقة وصل مع الز,(ن،  فلٕالشهارالس.ياح�ة   

زËدة التنافس بني  ٕاىل ٕاضافة، و العروض الرتوجيية ، و املس.هتلكني لتعريفهم مبختلف املنتوlات ، و اخلدمات اجلديدة و خصائصها   

 مة 0لرتوجي الس.يا-ة >وهنا فهÍي توفر لك املعلومات عن  Nٔداة فإالشهار Nٔ>يد: " الس.ياح�ة يف اجلزا(ر ، ليجيب املبحوث الثامن  الواكالت  

". الرNٔساميل، فهو املمول و  إالeالم�ة,ل`س.بة 0لمؤسسات   Nٔيضاو  Nٔسعارهاطبيعة اخلدمات ، و   

 * حت � ل ̄ يل املـحـور ال ̄ ثانــي : تعترب وسائل إالeالم الركزية يف lلب الس.ياح يف خمتلف املناطق اجلزا(رية ؟.

 الســؤال أ$ول : مايه الوس.يÔ إالeالم�ة أ$كرث lذب 0لس.ياح  و ملاذا ؟.

خصوصيات هذه الوس.يÔ  ٕاىلlذب 0لس.ياح هو التلفزيون ، و iرجع ذy  ا$ٔكرثحصف�ني يف اجلريدة ,ن الوس.يÔ 5 ٕاlابةاكنت  -  

، و lذب 0لمشاهدة سواء داwل الوطن ، و حىت  ٕاق£اeا ا$ٔكرثتتوفر eىل عنرصيني الصوت و الصورة ، و هام  Nٔهنا Nٔي إالeالم�ة  

الوس.يÔ : "  أ$ولتعدد الفضائيات اليت ساeدت tشلك >بري يف التعريف ,ملناطق الس.ياح�ة ليجيب املبحوث  ٕاىل ٕاضافة، wارlه   

، و lليا 0لمشاهدة ،  ٕاق£اeا ا$ٔكرثجيمع بني عنرصيني الصوت و الصورة و هام  ٔ$نهlذب الس.ياح يف التلفزيون ،  أ$كرث إالeالم�ة  

.الفضائيات اليت سامهت tشلك >بري 0لرتوجي و التعريف ,ملناطق الس.ياح�ة wاصة بتعدد   
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 - و هناك مراسل ، و حصفي رNٔوا : Nٔن لك وسائل االتصال التقليدية ، ووسائل إالeالم احلديثة ، تعترب  مة الرتوجي 0لمواقع الس.ياح�ة 

 وال ميكن �س.تغناء عن هذه الوسائل ,لرمغ من �خ�الف فعالية لك الوسائل eىل إالق£اع ليجيب املبحوث الثاين :" لك الوسائل 

و اخلدمات الس.ياح�ة ،  املنتجلرتوجي املوقع و  اليت تعترب  مة إالeالمل وسائ Nٔيضا، ووسائل االتصال التقليدية و احلديثة و  م�ضافرة  

 Ôخرى ٕاىلوال ميكن �س.تغناء مع اخ�الف الفعالية من وس.يNٔ .  

املناطق ، ح�ث  أ$قىصجلذب الس.ياح ووصولها  إالeالم�ةل]س فقط هناك املؤسسات  Nٔن Nٔكدواو هناك مراسل و حصف�ني ،  -  

 lNٔاب املبحوث أ$ول : " فضال عن املؤسسات إالeالم�ة ، هناك وسائل Nٔخرى ، مPال مواقع التواصل �ج�عي Ûلك Nٔنواعها ، دور 

".>بري يف lذب الس.ياح الن من ممزياهتا السهوb و الsساطة   

 -  السؤال ال ̄ ثانــي : ماذا تفرس نقص املسا-ات الس.ياح�ة يف وسائل إالeالم اجلزا(رية ؟.

eدم �ه�م هبذا اÞال من طرف  ٕاىلاجلزا(رية  إالeالمحصف�ني ، و مراسالن ارجعوا نقص املسا-ات الس.ياح�ة يف وسائل 7هناك  -  

  Nٔيضا إالeالموسائل  Nٔن Nٔيضاغياب الثقافة يف هذا اÞال eامة و iرجع السsب  ٕاىل ٕاضافةاجلزا(ر ب· س.يا� ,م�ياز  ٕانا¼وb ، ,لرمغ 

 ال هتمت كثريا هبذه املواضيع ، فهناك مواضيع Nٔمه من الس.يا-ة ، ليجيب املبحوث الثالث : " tسsب هشاشة قطاع الس.يا-ة ، و ضعفه ، 

ا لواجب ، و  �و اه إالeالم�ةملنظومة اتصالية فعاb ¸رتقي به ، و eدم وجود وعي ، و قصدية ¼ى املؤسسات  تàٔس]سوeدم   

."مسؤولية املشاركة يف الرتوجي 0لس.يا-ة اجلزا(رية   

-  �.eىل هذا السؤال  ٕاlابةو هناك حصفي مل ¸كن   

، من ب]هنا امللصقات املطوËت ، و إالeالم�ني ماeدالرتوجي و ¶سويق القطاع الس.يا�  Nٔخرىهناك وسائل  Nٔن Nٔكدوا املبحوثنيلك  -  

  خمتلف الوسائل eرب ش.بكة �نرتنت و حىت أ$فالم و الهدف وا-د ، هو ٕانعاش هذا القطاع ، ليجيب املبحوث اخلامس :" Nٔ>يد 

". Nٔنواعهاو يه املطوËت ، و ش.باكت التواصل �ج�عي مبختلف  Nٔخرىيوlد وسائل   

 الســؤال الراب	ع : مايه رهاVت ال«سويق الس.يا� يف املؤسسات إالeالم�ة اجلزا(رية ؟.

اجلزا(رية تضع  إالeالم�ةاجلزا(رية هو فاشل الن املؤسسات  إالeالممس.تقäل الس.يا-ة يف وسائل  Nٔن رNٔواحصف�ني و مراسالن 4 -  

ال يقومون ,¼ور املولك هلم ، وال يقومون  ٔ$هنمبل حىت ,ل`س.بة 0لقامئني eىل هذا اÞال ،  إالeالماه�ماهتا ، ل]س فقط  Nٓخرالس.يا-ة   
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  ٕاىلاجلزا(رية يعود  إالeالم�ةفشل الرتوجي 0لقطاع الس.يا� ,ملؤسسات  Nٔن Nٔي0لرفع من هذا القطاع ,جلزا(ر  إالeالممببادرات مع 

 فشل يف يف تنظمي هذا اÞال من طرف املسؤوليني ، ليجيب املبحوث الثاين : " مس.تقäل فاشل مادام إالeالم يضع الس.يا-ة Nٔخر 

".wلل يف التخطيط 0لس.يا-ة من قäل املسؤولني  ٕاىلاه�مه و السsب يعود   

 yي بذÍالم�ة تقدم املواد اخلاصة ,لس.يا-ة يف اجلزا(ر ، فهeن العكس مادام املؤسسات إالNٔ رونi : و هناك مراسل و 3حصف�ني 

 ¶سوق اام£توج الس.يا� wاصة ,لظروف أ$م£ية اليت متر هبا دول اجلوار ليجيب املبحوث أ$ول : " رهاVت الس.يا-ة يف إالeالم 

" اليت تع]شها دول اجلوار أ$م£يةدور يف تطوiر هذا اÞال ,جلزا(ر ، wاصة ,لظروف  إالeالملهذا  Nٔصبح أ$wرية ا$ٓونةVحج الن يف   

-  �.عن هذا السؤال  إالlابةو هناك حصفي وا-د مل ¸كن   

 *  ن�	ائـــج امل	ق	ابل	ة : 

.إالشهار يف اجلزا(ر Wري Vحج ، ينقصه الكPري ) 1  

.>برية  بàٔمهيةالس.يا� يف جريدة الرشوق اليويم  إالشهارال حيظى  )2  

.ماهو سلعي  Nٔكرثwدمايت  ٕاشهارالس.يا� هو  إالشهار) 3  

.يف اجلزا(ر  إالeالم�ةدور >بري ,ل`س.بة 0لمؤسسات  لٕالشهار )4  

.ركزية 0لرتوجي 0لقطاع الس.يا� يف اجلزا(ر  Nٔمه إالشهاريعترب  )5  

6 ( Ôذب 0لس.ياح يه التلفزيون  ا$ٔكرثالوس.يl.  

.eدم �ه�م ,Þال الس.يا�  ٕاىلاجلزا(رية يعود  إالeالمنقص املسا-ات الس.ياح�ة يف وسائل ) 7  

.، مواقع التواصل �ج�عي  أ$فالمجلذب الس.ياح و يه امللصقات ، املطوËت ،  Nٔخرىهناك وسائل ) 8  

.هذا اÞال  ٕاهاملمس.تقäل القطاع الس.يا� يف وسائل إالeالم اجلزا(رية هو فاشل tسsب ) 9  
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 توصيات و اقرتا-ات :

 

اكرب ،مركزة òودها eىل التخطيط �سرتاتيجي و املراقäة Nٔمهية ٕاعطاءهتدمع القطاع الس.يا� و  Nٔنجيب eىل احلكومة اجلزا(رية   

.�س«ôرية املس.مترة 0لمشاريع   

.الس.يا� اجلزا(ري  املنتججعل خطة واحضة يف جمال الس.يا-ة بطريقة ¸زيد من متزي  -  

.الس.ياح�ة  أ$¤رية أ$ما>نعن  >ريبور�lاتاجلزا(ري  إالeالممن طرف  Nٔمهية ٕاعطاءه�ه�م Nٔكرث ,Þال الس.يا� و  -  

.و ال`رش  لٕالشهارو الواكb الوطنية  Nٔوالالس.يا� من طرف املعلنني 0لمؤسسات الس.ياح�ة  ,ٕالشهار Nٔكرث�ه�م  -  
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 مل تعد الس�يا-ة .ر-ا, و تنقل من ماكن 'ٓخر ،بل ٔ!صبحت اق�صاد قامئ بذاته من �الل مسامهة القطاع الس�يا�

فالتمنية الس�ياحFة املطلوبة لن تمت عن طريق Aس?<ر الس�يا� حفسب ما. يف ا�2ل الوطين 5لعديد من ا2ول   

.ٕاWراز املؤهالت و املقومات الس�ياحFة مل يصاحب ذQ ٕاسرتاتيجية MسويقFة حقFقFة متكن من   

bىل اخلصوصهذا القطاع و ا2ول ذات التقاليد الس�ياحFة تعمتد bىل تق`يات ال?سويق ا_ي اق�حم لك ا]االت مبا فهيا   

و دوره يف .منية القطاع الس�يا� ٔ!مهيتهجناح لك ٕاسرتاتيجية Mسطر ،و م`ه تربر  ٔ!ساسال?سويق  ٔ!صبحمن ذQ  ٔ!كرث  

اس�تغاللها ٔ!حسwتيف وقت ال vدال فFه ان اجلزاsر تتوفر bىل مقومات س�ياحFة اليت جتعل مهنا بoا س�ياحFا nم�ياز لو   

 Qلمي مدروس و ذb ه�مو اس?<رها ~شلكA ربb  المبوسائلbرب إالb ة �اصةFلرتوجي 5لمناطق الس�ياحn ا�تلفة  

.إالشهار   

�اصة بتطو�ر الwشاط الس�يا� و ت�Fان إالشهارbامة و  إالbالمز ا2ور ا_ي يلعبه تعترب هذه ا2راسة حماو, ٕالWرا -  

:تتعلق هبذا القطاع  ٔ!خرىال?سويق ب?منية املقومات الس�ياحFة 5لجزاsر،و يبقى ا]ال مف�وح 2راسات  ٔ!مهية  

.Aلكرتوين يف تطو�ر الس�يا-ة اجلزاsرية  إالشهاردور  -   

.و دراساهتم العلمية �ساbد هذا العمل يف حتضري حبو�م  ٔ!نو يف أ'�ري �رجو   

 و



 

 



 قامئة املصادر و املراجع

 

 قامئـــــة ال�مص�ادر و املراج�ع :

:ادر ــــــــــمص�ال) 1  

  )5( ةـــــــا ٓيم  �ورة التحريــس

ع ـــــــاملراج) 2  

:تب � ك � ال ) %ٔ   

. 1997 ،بريوت ،دار اجلامعة اجلديدة  ،ال6سويق ٔ%ساس4يات ،حقف عبد السالم ٔ%بو  

. 200، 4، طاجلزاPر ،اOيوان الوطين LلمطبوGات اجلامعية ،و االتصال إالGالمGلوم  ٕاىلمدCل  ،اAدادن زهري  

دار احلامد  ،إالصالcالبحث العلمي حتليل البيا\ت _س4ت^دام الرب\مج  ٔ%ساليبمهنجية و  ،بلقايض دالل ليايل محمود  

. 2008 ،عامن   

،و التوزيع  الtرش ٔ%سامةدار ،الس4ياc مفاهميه وتطبيقاته  إالGالم،oن رmاء احلريب هباس الس4يف السهيل سعود   

. 2001 ،أ ردن  

. 1988،القاهرة  ،Gامل الك{ب ،التخطيط الس4ياc و البzيئ بني النظرية و التطبيق،اجلالد امحد   

. 1997 ،أ ردن ،دار جمدالن ،العالقات العامة إالGالناGOاية و  ،جودت \رص  

. 1989دار املس4تق�ل Lلtرش و التوزيع عامن  ،مقدمة يف ال6سويق ،Aافظ احل�ازي محمد  

. 2011، أ ردن،Lلtرش و التوزيع  ٔ%سامةال6سويقي دار  إالGالمحسني عواد فاطمة االتصال و   

. 2008 ،أ ردن ،دار غيداء ،مهنجية البحث العلمي يف الرتبية و العلوم �ج�عية ،دمغس مصطفى  

. 2011 ،إالمارات ،دار الك{اب اجلامعي، إالGالنال6سويق و فن  ٕاسرتاتيجية ،ٔ%\سشومان  م�ٔمون رٔ%فت  

.القاهرة  ،املرصية ،مك{بة �جنلو ، إالGالنفن البيع فن البيع و  ،الرقويق محمد رف�ق  

. 2001 ،أ ردن ،دار املسرية Lلtرش و التوزيع و الطباGة ،ال6سويق اخلدمات الس4ياح�ة ،%ٓخرونرساب الياس و   

. 2002 - 2001 ،مرص،دار اجلامعية  ،إالGالن ،الس4يد امسلعيل  
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. 2010 ،أ ردن ،عامن ،دار احلامد Lلtرش و التوزيع ،الرتوجي ٕاىلاالتصاالت ال6سويق�ة  ،الس4يكري �مر  

. 2011 ،اجلزاPر ،مؤسسة كنوز احلمكة،و التلقي التلفزيوين  إالشهار ،شعبان ح�ان  

امجلعية املرصية Lلtرش و املعرفة  ،©رمجة كامل عبد الرؤوف ،املقاب¥ الصحف�ة فن دليل معيل الصحفي ،شرييل بيا£  

. 1991 ،مرص ،العاملية   

. 2009 ،مرص ،مؤسسة حورس اOولية ،ال6سويق ٕادارةال6سويق  ٕادارة ،الصرييف محمد  

. 1981 ،لبنان ،دار ا¬هنضة العربية LلطباGة و الtرش، إالGالن ،Gادل راشد امحد  

مرص  ،الرشكة العربية Lلtرش و التوزيع  ،إالGالن ،عبد احللمي سعيد هناء  

. 1998 ،القاهرة ،mامعة ،ال6سويق الس4ياc ٔ%صول ،عبد السميع حسني صربي  

. 1997 ،عامن،دار الزهران  ،صناGة الس4ياAة ،عبد العز®ز توف�ق ماهر  

. 1995 ،5ط،مرص  ،املك{ب العريب احلديث Lلtرش و التوزيع ،ال6سويق ،عبد الف{اح محمد سعيد  

.عامن  ،دار زهران Lلtرش و التوزيع  ،إالGالنالرتوجي و  ،العبديل مسري العبديل حقطان  

. 1989 ،أ ردن، إالشهاردار املس4تق�ل Lلtرش و ،م�ادئ ال6سويق  ،عبيدات محمد  

. 2007،عامن  ،دار اليازوري العلمية ،الت�اري Gالناالٕ الرتوجي و  ،العالق ²شري عباس Gيل محمد ر_بعة  

 ،2ط ،وإالGالناملtشاة الشعبية Lلtرش و التوزيع  ،البحث �ج�عي ٔ%سسمقدمة يف م�ادئ  ،معر التري مصطفى

1986 .  

. 1997 ،مرص ،دار اجلامعية Lلtرش و الطباGة ،إالGالن ،فريد الصحن محمد  

. 2003 ،مرص ،املك{بة املرصية ،رؤية mديدة إالGالن،فوزي خش4بة جنيب   

Lلtرش و التوزيع  مك{بة بيان املعرفة LلطباGة،م�ادئ Gمل الس4ياAة  ،ٔ%منيمحمد الرتقاوي الف{حي \رمني اخلطاب وائل   

. 2006 ،مرص ،الك{ب  
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. 1991 ،إالسك�درية ،دار املعرفة اجلامعية،جغراف�ة الس4ياAة  ،مريس احلر®ري محمد  

. 2001 ،أ ردن،دار وائل Lلtرش ،ال6سويق الس4ياc احلديث  ،مقاب¥ CاO السريايب Gالء  

º2000 ،مرص ،املك{بة اجلامعية ،االتصال الفعال ،م�صور ها .  

. 2000 ،مرص ،دار الفجر Lلtرش و التوزيع،الس4ياc  إالGالم ،م�ري جحاب محمد  

  إال¿سانيةو العلوم  ا ٓدابمtشورات لكية  ،التواصل ٕاسرتاتيجيةاخلطاب �شهاري _ملغرب ،نويس عبد ا¼يد 

. 2009 ،املغرب ،اجلديدة   

:رات ــمذك�ال) ب  

جلامعة اجلزاPر لس4نة  املاجس4تريرساº  ،يف Ãسويق الس4ياAة اOاCلية ٕاسهاماهتا�سرتاتيجيات الرتوجيية و ،وال ندماد     

2010 .  

. 2015  -2014 ،²سكرة ،شهادة املاسرت mامعة محمد خ�رض ،خطاب إالشهاردور الب�tة اLلغوية يف ،رشوق Cليل   

¥�Æدمة العمالء يف املؤسسات املؤسسة �ق{صادية ،مميون نC رة  ،دور البيع الشخيص بتحسنيÈامعة  ماجس4تريمذm  

. 2005 ،مس4ي¥  

 

:ة �رتون��ع �لك�واقـامل) ج  

www.Alfadjer . com / or / index . php ? news : 319978 . 
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