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  مقدمة 
  

ليها  اقتصاديات كثرية أمهية كبرية يف عامل اليوم تقوم عقتصادية اليت تتمتع بنشطة اإلأحد األتعترب السياحة        

الذي  األمركصناعة قائمة يف حد ذاا هلا مدخالا وخمرجاا   إليهامن الدول واليت تنطلق من مكانة اليت وصلت 

عن  السياحةجعلها متثل مصدرا رئيسيا للدخل يف عدد كبري من دول العامل، كما يتميز املردود املادي لصناعة 

بأنه مردود متفرق ومتشعب وتستفيد منه خمتلف النشاطات سواء اقتصادية  اإلنتاجيةريه من املردودات املرافق غ

السياحة حتضى بإهتمام كبري من قبل  أصبحتإجتماعية سياسية وثقافية أو غريها من النشاطات اإلنسانية كما 

نبية، احلكومات والباحثني كوا متثل قطاعا اقتصاديا يعمل على ضخ العموالت الصعبة وجذب اإلستثمارات أج

كما تعترب نشاط متميز يهدف إىل جتديد العمل بشكل مباشر أو غري مباشر   وتوفر أعداد اليستهان ا من فرص

   .اإلعتيادي وك لطاقة اإلنسان وتنشيطها من خالل تغيري البيئة ومنط الس

اهم إىل جانب اجلزائر يف عملية إحصاء لثرواا السياحية بغية استغالهلا وجعلها تس توبذلك شرع        

 الذي مبوجبه 1966اق السياحي سنة القطاعات األخرى يف عملية التنمية وكان ذلك مباشرة بعد صدور امليث

حتديد أهداف والوسائل الضرورية للتنمية السياحية وتزامن ذلك مع التحضري ألول خمطط تنموي الذي شرع يف 

ت اإلستثثمار يف إطار خمتلف املخططات الذي حيث ظهرة السياحة ضمن بيانا 1967تنفيذه يف بداية سنة 

سياحة وتنميتها وجعلها كمصدر آخر للثروة بعد قطاع ائر واجلزائر تصبوا لإلرتقاء بالشهدا عملية التنمية يف اجلز 

وإمتالكها ألا تزخر مبقومات وتتميز بتنوع املناخ احملروقات وبناء مقصد سياحي جذاب للسواح واملستثمرين 

حتوائها على معامل وآثار تارخيية تدل على عراقة ة إىل موقعها املتميز إافكلم باإلظ  1200:ساحلي يقدر بـريط ش

  .التاريخ 

اإلتصال ضرورة حتمية اليستغين عنها جمتمع من اتمعات البشرية فهو عملية إجتماعية يتم مبقتضاها ويعد    

 .داخل اتمع لتحقيق أهداف معينة ملا له دور فعال تبادل املعلومات واآلراء بني األفراد واجلماعات 

وعليه فإن وضع اسرتاتيجية وطنية من أجل تنمية سياحية فعالة هو مصدر من مصادر هامة لتمويل اخلزينة الوطنية 

  .خاصة أا تعتمد بشكل أساسي على إيرادات احملروقات

  : أسباب اختيار الموضوع   

  :هناك عدة أسباب كانت دافع وراء إختيار هذا املوضوع وهي   

  .إبراز مقومات واإلمكانيات السياحية يف اجلزائر  - 1

  .إبراز املكانة اإلقتصادية لقطاع السياحة والدور الذي تلعبه يف دراسة التنمية السياحية - 2
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  مقدمة 
  

املتزايد يف صناعة السياحة على املستوى العاملي وذلك إرتأينا يف دراسة هذا املوضوع نظرا لإلهتمام - 3

بإعتبارها أحد مصادر الدخل ملا تدره من عائد بالعملة الصعبة خاصة بالنسبة للدول اليت متتلك مقومات 

سياحية واجلزائر صنفت من بني أمجل دول العامل من حيث مجال الطبيعة اخلالبة اليت تزخر ا بالدنا وعليه 

حتاول ساعية إىل إحتالل أعلى املراتب ضمن الدول السياحية العاملية  وذلك ببناء إسرتاتيجية  فإن اجلزائر

إتصالية تنموية للقطاع من خالل سن جمموعة من القوانني باإلضافة إىل تنفيذ العديد من املشاريع التنموية 

  .السياحية واضحة املعامل حول السياحة وأفاق تطويرها 

السياحة أفاق  تنميةل ةمادور اإلتصال في بناء إستراتيجية وطني :اإلشكال الرئيسيومن هنا ميكن طرح  

   ؟مستقبلية

  : ولتحديد اإلشكالية العامة بصفة أدق نورد األسئلة الفرعية التالية

  ؟ ماهي إسرتاتيجية اجلزائر يف حتقيق التنمية السياحية املستدامة - 1

 السياحية املستدامة ؟مامدى مسامهة اإلتصال يف حتقيق التنمية  - 2

 هل تبين اجلزائر إسرتاتيجية سياحية ؟ - 3

  :التالية  اتواإلجابة على هذه التساؤالت قمنا بوضع الفرضي     

املوارد الطبيعية واإلمكانيات السياحية اليت تزخر ا اجلزائر كافية ألن تصبح مركز جلذب سياحي وبالتايل  - 1

 .الوطين خارج قطاع احملروقات حتقق عائد مادي كبري وتنويع الدخل 

يساهم اإلتصال يف تكوين عالقات بني أعضاء اتمع مما يؤدي إىل حتفيز األفراد وتوجيههم للعمل  - 2

 .املساهم يف تفعيل السياحة 

 .تطبيق برنامج التنمية السياحية يكون ضمن خمطط التنمية اإلقتصادية الشاملة لتحقيق التنمية املستدامة  - 3

  : بحثأهمية ال

ميكن للسياحة اجلزائرية أن حتتل مكانة كبرية ضمن السياحة الدولية وذلك بإستغالل ثرواا أحسن   

دف  2025اإلستغالل وهي تعمل على وضع إسرتاتيجية تنموية آلفاق مستقبلية خصوصا خالل سنة 

ها اجلزائر من أجل من خالهلا الدخول إىل املنافسة على املستوى الدويل وخلق قاعدة أساسية تعتمد علي

 ترويج السياحة اجلزائرية إقليميا ودوليا باإلضافة إىل بناء صورة واضحة وجلية عن اجلزائر وضرورة 
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  مقدمة 
  

اإلستفادة من تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال من أجل تعريف خبدمات املؤسسات السياحة وترويج هلا 

قصد التمكن من حتقيق األهداف املخطط هلا وإعطاء صورة فعلية عن واقع املنتجات السياحية تساهم 

  .  بشكل مساعد وتكاملي يف تفعيل إسرتاتيجية للمؤسسة السياحية 

يف إظهار القدرات السياحية اليت تتمتع ا اجلزائر وكيفية وضع إسرتاتيجية إتصالية  تكمن أمهية الدراسة -

 .فعالة تساعد على حتقيق التنمية السياحية 

  :ثــــــــداف البحــــــأه    

إتباع جمموعة من الربامج والسياسات  دف من خالل هذه الدراسة اىل إبراز جهود الدولة من خالل -

 .لتشجيع النهوض بالسياحة من خالل اإلستثمار احمللي واألجنيب 

ق للباحثني واملتخصصني إلثارة موضوع إسرتاتيجية م به هذه الدراسة يف إنارة الطريمبا ميكن أن تساه -

من حيث  2025ليها الدولة سنة اإلتصال يف التنمية السياحية يف اجلزائر واآلفاق املستقبلية اليت ستؤول إ

  .تزايد معدالت السواح الزائرين للجزائر ومن حيث اليد العاملة ومامتتصه منها 

توجيه تفكري املسؤولني إىل اإلهتمام بالقطاع السياحي وخمتلف البىن التحتية املدعمة له بإعتباره مورداً  -

 .للدخل وإعتماده كبديل عن قطاع احملروقات 

 . على أسباب تراجع سياحة يف اجلزائرحماولة التعرف  -

 .وإقرتاح حلول على ضوء النتائج املتوصل إليها يف البحث تعزيز طرق اإلتصال يف الوكاالت السياحية  -

 .اهلدف اىل جتديد نظام املعلومات واالحرتافية يف العمل وترقية االعالم واالتصال -

  تثمني الرتاث السياحي الوطين  -

  : المنهج المتبع     

ىل طبيعة املوضوع حمل الدراسة ومن أجل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة إعتمدنا على منهجني بالنظر ا   

أمهيته املنهج الوصفي التحليلي حيث إنتهجنا املنهج الوصفي يف إعطاء شرح ملختلف املفاهيم حول اإلتصال 

املستدامة وكذلك مكانة التخطيط واإلتصال يف  وأنواعه باإلضافة إىل خمتلف املفاهيم املتعلقة بالسياحة والتنمية

مت مجعها حول املوضوع باإلستعانة مبجموعة من التحليلي يف حتليل اإلحصاءات اليت أما الرتقية السياحية، 

  .الدراسات والتشريعات املتعلقة بالتنمية السياحية 
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  مقدمة 
  

  :أما بالنسبة ألدوات البحث فنعتمد على  - 

فيما يتعلق باجلانب النظري يتم مجع املعلومات والبيانات باإلطالع على خمتلف املؤلفات والدوريات             

جراء إ"يما يتعلق باجلانب التطبيقي يتم إضافة إىل دخول على مواقع شبكة األنرتنات ذات صلة باملوضوع أما ف

صاحل وكاالت السفر عن طريق مقابلة دراسة ميدانية بوكاالت ومديريات السياحة ومجع البيانات مباشرة من م

اإلتصال  موجهة للعمالء ملعرفة مدى دور إسرتاتيجية  وإستبيان، كما يتم تدعيم النتائج بإستمارة حبثشخصية 

  .يف تنمية السياحة يف اجلزائر 

  :صعوبات الدراسة

قلت املصادر خاصة فيما يتعلق باإلحصاءات : وضوع واجهتنا صعوبات منهامن خالل حبثنا يف هذا امل      

وكذلك عدم وجود تقارير و اإلفصاح عن اإلحصاءات واملؤشرات السياحية يف حول اجلزائر وتضارا إن وجدت 

ألوقاف تداخل بعض الوزارات مع وزارة السياحة مثل وزارة ا ،لنسبة للديوان الوطين أو الوزارةبا اجلزائر سواء

و الثقافة والوزارة الداخلية مما صعب لنا من حتديد املعطيات اخلاصة بالقطاع  والشؤون الدينية ووزارة اإلعالم

 .السياحي 

 .قلة املراجع اليت تناولت موضوع اإلتصال السياحي عامة والتنمية السياحية خاصة  -

صال واحلجز بالنسبة لعمالئها وهلذه عدم إعتمادنا على وسائل اإلتصال احلديثة دف تيسري خدمة اإلت -

األسباب وغريها وضع إختيارنا على هذا املوضوع لعلنا نساهم ولو بقدر قليل  يف النهوض ذا القطاع 

  .يف بالدنا 

 : دراسات سابقة 

 :طروحات اليت تناولت موضوع السياحة متكنا من اإلطالع على جمموعة منهااألمن الرسائل و 

تطرق إىل مفهوم   >> مقدمة يف وسائل اإلتصال <<لعلي عجوة وآخرون بعنوان  : األطروحة األولى - 1

ه ومعوقات العملية االتصالية ومراحل اإلتصال تناول طرق اإلتصال أمهيته وأنواعه وأهدافه ويف املبحث األخر

التأثري أجنح وسائل اإلتصال املستخدمة لنقل األفكار واملعلومات هدفها القدرة على وذلك بالنظر إىل 

 . إبراز حقيقة العملية اإلتصالية وأمهية الفعل اإلتصايل يف اتمعىل وقد توصل ىف األخري إ واإلقناع

تطرق إىل تاريخ  >>السياحة مفهومها، أركاا، أنواعها  <<خلالد كواش بعنوان  : روحة الثانيةطاأل - 2

 إىل جانب  ،أمهيتها ومؤشراا ومقومات تنظيم وأداء السياحة يف اجلزائر ،كنشاط إقتصاديومفهوم السياحة  
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  مقدمة 
  

حتديد مفهوم التنمية املستدامة وعالقة السياحة بالتكنولوجيا واإلبتكار وصوًال إىل توضيح دور القطاع العام يف 

 .إدارة السياحة، كل هذا من أجل تطوير وإستمرار لقطاع السياحة 

تناول مكانة التخطيط يف >>االدارة والتخطيط اإلسرتاتيجي<<عدون بعنوان داديناصر  :الثالثةاألطروحة-3  

الرتقية السياحية وحدد مفهوم التخطيط ومزاياه وأهم أنواعه اىل جانب توضيحه مراحل نظام التخطيط 

اإلسرتاتيجي للمؤسسة يف حميطها ضف اىل التفكري االسرتاتيجي وأهم خصائصه كل هذا من اجل تنظيم 

تطلبات احلالية املاسرتاتيجية طويلة املدى لتلبية عملية تطويرالسياحة وختطيط اليها بشكل حمكم من اجل وضع 

  .واملستقبلية 

  :خطة بحث وطرق تقسيمه 

املقدمة  تتضمن البحث ثالث فصول نظرية وفصل تطبيقي إضافة إىل مقدمة عامة وخامتة عامة حيث إحتو     

وضوع أسباب امل دراسة أمهية وفرضيات، أهم أهدافهتساؤوالت  ،أمهية املوضوع، إشكالية البحث: على مايلي

 إختياره، املنهج املتبع يف البحث وحتديد خمتلف األدوات واألساليب املستعملة وكذا الدراسات السابقة مع

  .توضيح الصعوبات اليت واجهة البحث

  : حول اإلتصال مفاهيمجاء بعنوان  :الفصل األول

المبحث الثاني والعناصر واألنواع وول مفهوم اإلتصال من حيث األمهية ح المبحث األولحيث تطرقنا يف 

تطرقنا إىل أهم مناذج وأهداف اإلتصال  المبحث الثالثتضمن طرق ومراحل ومعوقات العملية اإلتصالية ويف 

    .ومن هذا املنطلق ونظرا ألمهية اإلتصال قمنا بإبراز أمهية اإلتصال يف اتمع 

  ء بعنوان مفاهيم حول السياحة والتنمية السياحية الذيجا :الفصل الثاني 

ة يف مقومات وأنواع السياحذلك وأمهيتها ضف إىل السياحة وتارخيها  تعريف مبحثه األولتناولنا يف         

  .اجلزائر 

التنمية السياحية املستدامة  حتديد مفهومفقد تناول السياحة يف اتمع احلديث من خالل  : أما المبحث الثاني

 أمابتكنولوجيا واإلبتكار وصوال إىل حتديد املفهوم اجلديد هلا واملتمثل يف السياحة املوجهة  السياحةعالقة و 

 من خالل تعريف السياسة السياحيةسياحة الفقد جاء إلبراز دور القطاع  العام يف إدارة  المبحث الثالث

إىل جانب تعد إحدى القطاعات املسامهة يف حتسني األوضاع اإلقتصادية  يثحبتسويق القطاع العام للسياحة و 

   .مستقبل القطاع العام يف إدارة السياحة
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  مقدمة 
  

إىل  المبحث األولجاء بعنوان مكانة التخطيط واإلتصال يف ترقية السياحة حبيث تطرقنا يف  :الفصل الثالث 

المبحث تناول مكانة اإلتصال يف ترقية السياحة، ويف  الفصل الثانيأما  ،مكانة التخطيط يف ترقية السياحة

حاولنا التطرق إىل مفهوم وأمهية نظم املعلومات املستخدمة يف صناعة السياحة، وكذا مفهوم نظام  الثالث

معلومات التسويق الذي بدوره يوفر لإلدارة معلومات ملعرفة التنبؤ باملستقبل يف ظل املعطيات اليت أعطيت 

  .  للنظام 

  :ة ــات المفتاحيــالكلم

 :ة ـالسياح -1

 <<أقر أن السياحة  1963تعريف مؤمتر األمم املتحدة للسياحة والسفر الدويل املنعقد يف روما  -          

ظاهرة إجتماعية وإنسانية تقوم على إنتقال الفرد من مكان إقامته الدائمة إىل مكان آخر لفرتة مؤقته التقل 

كالطائر هلا ة  ة العالجية أو التارخيية والسياحفيهيشهر دف السياحة الرت  12ساعة والتزيد عن  24عن 

   >>جناحان مها السياحة الداخلية والسياحة اخلارجية 

األنشطة اليت يقوم ا الشخص املسافر إىل  <<عرف السياحة بأا  1991مؤمتر أوتاوا بكندا  -          

مكان خارج بيئته املعتادة ملدة أقل من فرتة معينة من الزمن وأن اليكون غرضه من السفر ممارسة نشاط 

  >>يكتسب منه دخًال يف املكان الذي يسافر إليه  

السياحة هي أنشطة املسافر إىل مكان خارج   <<) W.T.O(املية للسياحة تعريف املنظمة الع -          

  . >>بيئته املألوفة لفرتة معينة من الوقت التزيد عن سنة بغري اإلنقطاع للراحة أو ألغراض أخرى 

من خالل التعاريف السابقة يفهم بأن السياحة هلا أكثر من تعريف واحد وكل منها خيتلف عن اآلخر بإختالف 

 يروا ظاهرة إقتصادية ونآخر ر إليها بوصفها ظاهر إجتماعية و سياحة فالبعض ينظاليت ينظر منها إىل الالزاوية 

تنشأ للحصول على الراحة وليس للعمل وأا ة تتفق فيه الكثري من التعاريف هو أن السياح ولكن األمر الذي

  .ساعة  24جيب أن التؤدي السياحة إىل اإلقامة الدائمة والتكون ألقل من 

 :ة ـة السياحيـالتنمي -2

تعين توفري التسهيالت واخلدمات لتلبية رغبات السياح واإلرتقاء جبودة املنتوج السياحي وتتطلب التنمية           

أدوات ووسائل وتقنيات كالتخطيط السياحي بإعتباره أسلوب علميًا يستهدف حتقيق إستعمال السياحية 

أكربمعدل ممكن من النمو السياحي بأقل تكلفة ممكنة ويف أقل وقت ممكن ومن هنا فالتخطيط السياحي يعترب 

 .ضرورة من ضروريات التنمية السياحية الرشيدة ملواجهة املنافسة يف السوق السياحية الدولية 
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  مقدمة 
  

  :لاــــاإلتص -3

ا األفكار واملعلومات بني الناس داخل نسق إجتماعي معني خيتلف من  لعملية أو الطريقة اليت تنتقلا هو -   

شخصني أو  حيث احلجم وحمتوى العالقات املتضمنة فيه، وهذا النسق قد يكون جمرد عالقة ثنائية منطية بني

  مجاعية صغرية أو جمتمع

هو سلوك إنساين إجتماعي تباديل يقوم من خالل طرف ما بإستخدام  الرموز الشفهية أو الكتابية أو املرئية  -   

أو الصوتية أو غري اللفظية ألجل توفري ونقل وتوصيل املعلومات واآلراء أو األفكار أو اخلربات وذلك بغرض 

لتحريكها وجهة معينة وللوصول إىل وحدة فكر  على سلوكام أواحلصول على إستجابتهم أو التأثري اإلعالم أو 

  .بني مجيع األطرف وفهم مشرتك ملوضوع اإلتصال 

          : اإلتصالية اإلستراتيجية - 4

تعتمد صياغة االسرتاجتيات االتصالية على األهداف العامة للمؤسسة فهي استمرار وترمجة للسياسات    
وختتلف الوسائل املستعملة يف عملية االتصال تبعا لألهداف ( املنتج، التسعري التوزيع( التسويقية السابقة 

  اخل …املوزعنيالرئيسية من العملية فقد تكون موجهة للمستهلك مباشرة أو املوردين أو 

بأا جمموعة من القرارات الرشيدة و املرتابطة اليت تسعى إىل حتقيق األهداف : و تعرف اإلسرتاتيجية االتصالية   
بأنه النشاط الذي يستهدف حتقيق العمومية أو : املخططة و الوسائل الالزمة لتحقيقها، كما ويعرف االتصال

موضوع أو منشأة أو قضية، وذلك عن طريق انتقال املعلومات أو األفكار الذيوع أو االنتشار أو الشيوع لفكرة أو 
أو اآلراء أو االجتاهات من شخص أو مجاعة إىل أشخاص أو مجاعات باستخدام رموز ذات معىن واحد ومفهوم 

 .بنفس الدرجة لدى الطرفني 

ومبعىن آخر “ للمنظمة يف وقت ما بأنه اجلمهور الذي ميثل فرصًة أو ديداً : وأيضَا يعرف اجلمهور االسرتاتيجي
قد يكون مجهور للمنظمة أو مجهور خارجي أو املعارضة أو املتشددين أو دولة معينة أو الصحافة احمللية أو الدولية 
وقد يكون إسرتاتيجياً اآلن وقد ميثل مجهوراً إسرتاتيجياً فيما بعد، وأن على العالقات العامة استثمار اجلهود واملوارد 

من منطلق : حة وتركيزها من قبل العالقات العامة يف املنظمة على اجلماهري اإلسرتاتيجية، ولكي تعرف مجهوركاملتا
وعلى سبيل . (فأنه ليس املهم أن تتحدث بل املهم أن جتد من يستمع إليك) أعرف مجهورك(املقولة املشهورة 

أسلوب الرسالة ووسيلة النقل ومكان وزمان املثال إذا كانت العالقات العامة ال حترص على نوعية اجلمهور و 
  ) . إرساهلا فإن الدور الذي تقوم به تقليدي مل يعد باملطلوب يف عصر التسارع فوق املعقول
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  مقدمة 
  

وميكن تسميته باجلمهور املتغري فاجلمهور االسرتاتيجي اخلارجي اليوم ليس بالضرورة أن يكون هو املستهدف يف    
وهذه اجلماهري ميكن . الغد على سبيل املثال مبعىن لكل مقام مقال ولكل زمن مجهور ،وحسب مقتضى احلال

 . تقسيمها إىل فئات أو درجات حسب األمهية
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  اإلتصال حول مفاهيم                                                                 :           فصل األول لا
  

  :د ــــــــــــهيتم

ني الناس لتعذر جمتمع من اتمعات البشرية ولو فقد اإلتصال ب اإلتصال ضرورة حتمية اليستغىن عنها         

اتمع البشري أساسها ظاهرة  وملا حتققت السمات الثقافية املمَيزة ألي جمتمع فظاهرة نسانيةظهور احلضارات اإل

ومن غري  أخرىق اهلدف اإلنساين من ناحية قاليت تسهل أغراض التجمع البشري من ناحيته وحت البحتةاإلتصال 

  ₁.هذا الوجود ئيهيالطبيعي أن يظهر جتمع بشري دومنا إتصال 

متعددة تبدأ باملرسل وتنتهي باملستقبل وتعتمد العملية اإلتصالية على مخسة عناصر متصلة واإلتصال عملية 

راء واألفكار واملعلومات بني األفراد ة تؤثر يف النهاية على إنتقال اآلمتشابكة ومتداخلة مع ظروف نفسية وإجتماعي

 :كار واملعلومات وتشمل العملية اإلتصالية كما تؤثر يف نوعية التأثري احملتمل هلذه اآلراء وتلك األف واجلماعات،

  ₂ .رجع الصدى أو التأثري املرتد –املستقبل أو املتلقي  –الوسيلة أو القناة  –الرسالة  –املرسل واملصدر 

الفصل للتكلم عن اإلتصال من مجيع النواحي ولنربز حقيقة  امن هذا املنطلق ونظرا ألمهية اإلتصال خصصنا هذ

  .ة وأمهية الفعل اإلتصايل يف اتمعالعملية اإلتصالي

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلتصال املباشر دراسة يف األمناط واملفاهيم وعامل الوسيلة اإلعالمية يف اتمع علم : عبد اهللا الطويقي  - ₁

  .27ص 1997، مكتبة العبيكان الرياض، ₂، طالسعودي
 16 -15،ص ص1998، دار النهضة العربية،القاهرة،اإلتصال ووسائله ونظرياته: سوزان يوسف القليين - ₂
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    اإلتصال مفاهيم حول                                 :                                           الفصل األول 
  

  واع  ـة واألنـاألهمي ،ومــالمفه: ال ـاإلتص: المبحث األول 

اإلتصال جمرد توجيه رسالة من جانب معني إىل طرف، وهي العملية اليت ميكن أن يطلق عليها  اليعين            

ق اإلتصال البد أن يلتقي الطرف األول ردًا أوفوريا أو قحو اإلرسال من جانب واحد، فلكي يتالبث أو النشر أ

الردود أصبحت الرسائل بثا  مؤجًال على رسالته وأن تستمر الردود مع إستمرار توجيه الرسائل، فإذا إنقطعت

 ₁.أحادي اإلجتاه

نحن  كأفراد تقرة، فوتتميز العملية اإلتصالية بالديناميكية، حيث أا متغرية ودائمة الشكل وغري مس            

ر هذا اإلتصال دومنا حركية وعليه فمن غري املمكن أن نتصو  نتميز بالتغري املستمر وكذلك اآلخرون بطبيعة احلال

و أن هذا اهلدف غاليًا مايكون نسبيًا يف درجة وضوحه وأمهيته فاإلتصال يقوم أساساً على هدف إال أ  ₂. دائمة

   .بالنسبة ألطراف العملية اإلتصالية  القدرة على حتقيقه

كما أن اإلتصال عملية إجتماعية تعتمد على نسق كامل من الرموز اليتوقف على حدود اللغة               

املنطوقة أو املكتوبة فحسب بل ميتد إىل جمموعة من األفعال اليت يأتيها اإلنسان يف موقف معني من خالل 

عىن عن طريق رسائل خمتلفة الكلمات واإلشارات واحلركات واإلمياءات والتعبريات، وهو يشري إىل املشاركة يف امل

  اليت تنتقل ا األفكار واآلراء واملعلومات واإلجتاهات داخل نسق إجتماعي معني وبني أطراف مؤثرة ومتأثرة تلك 

   

  

  

  

 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .32 ،ص1989، مكتبة مصباح،جدة،₁، طمقدمة يف وسائل اإلتصال : وآخرون  علي عجوة - ₁
  . 18، صمرجع سابق: قيعبد اهللا الطوي - ₂
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  اإلتصالمفاهيم حول                                                                        :    الفصل األول 

  

  :  ال ـوم  اإلتصــمفه :األول المطلب 

ومعناها عام أو شائع أو مألوف '' Communic''من األصل الالتيين " اإلتصال "إشتقت كلمت          

عن طريق إنتشارها أو  اإلتصال كعملية يتضمن املشاركة أو التفاهم حول شيء أو فكرة، وذلكوبالتايل فإن 

  ₁.العملية اإلتصالية أطرافشيوعها بني 

بذل عدد كبري من الباحثني واملتخصصني يف جماالت العلوم اإلجتماعية جهودا كثرية  –واإلتصال كمفهوم         

له ورغم هذا التعدد جند أن ذلك  ايل فقد تعددت التعاريف اليت وضعتوبالت –لوضع أو حتديد معىن حمدد له 

  :، وهنا سوف نعرض جمموعة من التعريفات من أمهها أمهيته إىل إثراء هذا املفهوم والتأكيد على ريشي

احلوار والثاين مستقبل باإلتصال يعين تفاعل الرموز اللفظية  وغري اللفظية بني طرفني، أحدمها مرسل يبدأ  -

 ₂.يكمل احلوار 

خرين الفكرية مع آرائنا ومعتقداتنا وإجتاهاتنا ء ومعتقدات ومعلومات وإجتاهات اآلتصال مشاركة آرااإل -

 ₃.الفكرية 

اإلتصال أيضا هو العملية أو الطريقة اليت تنتقل ا األفكار واملعلومات بني الناس داخل نسق إجتماعي  -

معني، خيتلف من حيث احلجم وحمتوى العالقات املتضمنة فيه، وهذا النسق قد يكون جمرد عالقة ثنائية 

  ₄.منطية بني شخصني أو مجاعية صغرية أو جمتمع 

 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .150، ص مرجع سابق : سوزان القليين  - ₁
  . 18، صمرجع سابق: عجوة وآخرونعلي  - ₂
، دار الفجر للنشر والتوزيع، ₁، طاملداخل األساسية للعالقات العامة: وهيب حممد منري حجاب، سحر حممد - ₃

  .230القاهرة، ص 
 . 5، ص 1998، دار املعرفة اجلامعية، القاهرة، أساليب اإلتصاالت والتغيري اإلجتماعي: حممد عودة  - ₄
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ز دالة بني اإلتصال هو العملية اإلجتماعية اليت يتم مبقتضاها تبادل املعلومات واآلراء األفراد يف رمو  -

 ₁.املختلفة لتحقيق أهداف معينة ل اتمع، وبني الثقافات األفراد واجلماعات داخ

كما يعين اإلتصال تلك العملية اليت يقوم ا الشخص بنقل رسالة حتمل املعلومات أو اآلراء أو املشاعر  -

 ₂.ما، يف موقف ما عن طريق الرموز بغض النظر عما قد يعرتضها من تشويش إىل اآلخرين دف  

وهو العملية اليت يتم عن طريقها تكوين العالقات بني أعضاء اتمع سواء كان صغريًا أو كبريًا وتبادل  -

 ₃.املعلومات واألفكار والتجارب فيما بينهم 

علومات الضرورية إلستمرار العملية اإلدارية ونقلها وتبادهلا أو هو إنتاج أو توفري أو جتميع البيانات وامل -

يف هذا مور وأخبار أو معلومات جديدة أو التغيري للفرد أو اجلماعة إحاطة الغري بأ كنإذاعتها، حبيث مي

  ₄.السلوك وتوجهه وجهة معينة

جتماعي تباديل يقوم من خالل طرف ما بإستخدام الرموز الشفهية أو الكتابية أو هو سلوك إنساين إ -

أو خربات وذلك  أفكارالصوتية أو غري اللفظية ألجل توفري ونقل وتوصيل معلومات أو آراء أو  أواملرئية 

 .بغرض اإلعالم أو احلصول على إستجابام أو التأثري على سلوكيام أو لتحريكها حنو وجهة 

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .21، ص 1997، عامل الكتب، القاهرة، ₁، طنظريات اإلعالم وإجتاهات التأثري: حممد عبد احلميد  - ₁
  . 13 ص،1998، دار الشروق، األردن،₁ط، واإلتصال اإلنساينالعالقات العامة : صاحل خليل أبو أصبع - ₂
، ص 1996 ،، مكتبة الشروق، القاهرة₂، طاألمتاع واحلديث مهارات اإلتصال وفن: حممد عبد الغين حسن - ₃

11.  
القاهرة،  مركز اخلربات املهنية لإلدارة ، ع اآلخرينمهارات اإلتصال والعالقة م:  عبد الرمحان توفيق وآخرون - ₄

  . 9، ص 1998
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  اإلتصال مفاهيم حول                                                                          :  الفصل األول 
  

  ₁.مجيع األطراف وفهم مشرتك ملوضوع اإلتصال ىل وحدة فكر بنيمعينة وللوصول إ

 من التعاريف السابقة لإلتصال يتضح ألا متقاربة يف معناها العام وتتفق على العناصر األساسية           

داء اإلتصايل ودوره الفعال يف اتمع من خالل إجتماعية الفعل اإلداري وكذا اآل أمهيةلإلتصال، كما تركز على 

 . ديناميكية حركيته

  :الـر اإلتصـعناص: ثانيا

متشابكة ومتداخلة مع ظروف عناصر متصلة و ) 05(تعتمد عملية اإلتصال بصفة أساسية يف مخسة             

   ₂:نفسية وإجتماعية تؤثر يف النهاية على إنتقال اآلراء واملعلومات بني األفراد واجلماعات، وهي 

 '' SOURCE"المصدر أو المرسل  -1

آخرين، وجيب أن جييد صياغة أفكاره يف رموزتعرب عن وهو صاحب الرسالة اليت يتم إرساهلا             

إخل، وذلك .... املعىن الذي يقصد، يكون املصدر أو املرسل شخص أو جهة مسؤولة أو وسائل اإلعالم 

  ......وفقا لشكل اإلتصال 

  

  

  

  

  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار احلامد للنشر ، ₁القيادة والرقابةواالتصال االداري،ط: حممد عياصرة ومروان حممد بن أمحد - ₁

  . 164 - 163ص ص 2007والتوزيع،االردن، 
  19مرجع سابق، ص :حممد أمني عودة  - ₂
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 :'' Message''الرسالة  -2

املعٌرب عنه وتتفاوت هذه الرسالة الرسالة أساس عمليات اإلتصال، وتعٌد الرسالة مبثابة املضمون            

حلدث األصلي هو جممل يف أمناطها، فهناك رسائل لفظية شفاهية أو كتابية وهناك رسائل غري لفظية، فا

  .هذه الرسائل واليت تشكل املعىن اإلمجايل للمضمون اإلتصايل 

األسلوب اجلذاب والعبارات ولكي يتحقق للرسالة الوضوح من الناحية الفنية، ينبغي إستخدام           

 عىن هو أساس اإلقناع واإلستمالالسهلة ألن فهم امل
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  اإلتصالمفاهيم حول                                                                            الفصل االول  
  

عنده  ت حمددةاملستقبل وأن يثري إحتياجاتتناول الرسالة موضوعا جيذب إنتباه وينبغي أن            

  ₁. ل إشباعهائوتقرتح وسا

 :'' Channel''الوسيلة  -3

الوسيلة هي اليت يتم من خالهلا نقل الرسالة من املرسل أو املصدر إىل املتلقي أو املستقبل،             

وهذه الوسيلة ختتلف خصائصها وإمكانياا بإختالف املوقف اإلتصايل وحجم املتلقني وإنتشارهم 

  ₂. وحدود املسافة بني املرسل واملتلقني 

لية اإلتصالية على طبيعة الفكرة املطروحة أو اهلدف ويتوقف إستخدام كل وسيلة يف العم            

الذي نسعى إىل حتقيقه من خالل رسالة معينة، وكذا خصائص اجلمهور املستهدف،وأيضا تكاليف 

إستخدام الوسيلة بالنسبة ألمهية اهلدف املطلوب حتقيقه مع أمهية عامل الوقت بالنسبة للموضوع الذي 

  ₃.بار مزايا كل وسيلة وما حتققه من تأثري على اجلمهور املستهدف يتناوله اإلتصال مع أخذ يف اإلعت

 :'' Receiver''المستقبل -4

سالة سواء كان هذا املتلقي فردًا أو مجاعًة أو مجاهري فقرية أو ر املستقبل هو الذي يستقبل ال           

  ₄.إخل، ويعترب املستقبل هدف كل عملية إتصالية ..... متوسطة أو اإلدارة 

ويقوم املستقبل بإعادة فك رموز الرسالة املوجهة من املرسل ويفسرها تبعا لإلطار الداليل وهنا حيدث أحد 

  :األمرين 

 .إما أن يوفق املتلقي يف تفسري الرسالة على النحو الذي يقصده، فتصل الفكرة إليه بوضوح  -

  

  

  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .21 - 20، ص ص مرجع سابق:علي عجوة وآخرون  - ₁
  . 26،ص مرجع سابق:حممد عبد احلميد - ₂
  .23، ص مرجع سابق:علي عجوة وآخرون  - ₃
  .13ص 1998دار الشروق، األردن ،، ₁ط.العالقات العامة واالتصال اإلنساين:أصبع صاحل خليل أبو - ₄
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وسيلة نقلها وإما أن خيفق يف إستخالص املعىن املقصود ألي سبب متعلق بصياغة الفكرة أو  -

 ₁.أو الظروف اليت نقلت فيها إليه 

 :'' The feedback''رجع الصدى  - 5

من اهداف  دى ما حققته موهو ما يسمى بالتأثري املرتد أو قيٌاس مدى فعالية الرسالة و          

  : صدى بناًء على عدة حماور من   أمهها إتصالية، وميكن قياس رجع ال

 .مدى حتقيق اإلدراك ملضمون الرسالة أو موضوعها لدى اجلمهور املستهدف  •

 .مدى حتقيق التذكر مبوضوع الرسالة  •

 .اإلجتاهات لدى اجلمهور املستهدفمدى حتقيق تغيري واضح يف اآلراءو  •

 ₂.مدى حتقيق التصديق لدى املستقبل ملا تضمنته الرسالة من معلومات  •

  :ال ــع اإلتصا و ــأن: ثالثا

تعددت التقسيمات اليت وضعها العلماء والباحثني ألنواع اإلتصال وإختلفت آرائهم يف تلك                

  :أن معظمهم إتفق على أن هناك نوعني رئيسيني لإلتصال، مها  األنواع،  إال

 :Non-verbal communicationاإلتصال غير اللفظي   •

إلتصال وأكثر صدقا إذا توافر لرموزه عنصر اخلربة املشرتكة بني املرسل واملستقبل ع اا وهو أقدم أنو                

ومن وسائله تعبريات الوجه وأيضا بعض اإلشارات املختلفة بإستخدام اجلسم البشري اليت حتمل معىن متفقا عليه 

  .بني األطراف العملية اإلتصالية 

  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .24، ص مرجع سابق :علي عجوة وآخرون  - ₁
  .  24،ص  مرجع سابق : سوزان القليين - ₂
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  مفاهيم حول اإلتصال                               :                                              األول الفصل 
  

خاصة لدى فئات مجاهريية  وتأيت الفنون التشكيلية يف مقدمة وسائل اإلتصال غري اللفظي اليت حتضى جباذبية

  ₁.إخل... معنية مثل النحت  والتصوير والرسم

 :verbal communicationي  ـاللفظال ـاإلتص •

على صياغة   وأصبحت قادرة بدأ باستخدام اللغة يف التفاهم اإلنساين عندما تطورت اتمعات               

بري عن عداللتها يف تنظيم عالقام والت ندها أفراد اتمع، ويعتمدون علىلتقي عكلمات ترمز إىل معان ي

يستخدم اللفظ  أو الكلمة كوسيلة لنقل الرسالة من املصدر إىل املستقبل إلتصال مشاعرهم، ويف هذا النوع من ا

.₂  

بدون ويعتمد اإلتصال اللفظي على إستخدام اللغة نستطيع أن ننقل مشاعرنا إىل اآلخرين، و                  

اإلتصال اللفظي اهم وسيلة زمة ان ينقل توجيهاته إىل العاملني معه، ويعترب ألر ااإلتصال اللفظي ال ميكن ملدي

   ₃.ميكن إستخدامها يف التعامل مع األزمة وهي األكثر شيوعا بني انواع اإلتصال األخرى

ن تصنيف أنواع اإلتصال على ك وضع جمموعة من املعايري اليت ميوقد حاول الكثري من الباحثني               

  :أساسها واليت ميكن عرضها بإجياز على النحو التايل 

  

  :اه ـا لإلتجـال وفقً ـاإلتص واعـأن

  :حيث يصنف اخلرباء اإلتصال وفقا لإلجتاه إىل نوعني         

 .إتصال يف إجتاه واحد  - 1

 .إتصال ذو إجتاهني  - 2

  ₄.وبالطبع فإن النوع الثاين يعين إكتمال عملية اإلتصال بني املستقبل واملرسل

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  25- 24ص ص  ،مرجع سابق: سوزان القليين - ₁
  .33، ص مرجع سابق :مد منري حجاب، سحر حممد وهيب حم - ₂
، ص 1998، منشأة املعارف اإلسكندرية، سيكولوجيا التفاوض وإدارة األزمات :فاروق عثمان السيد  - ₃

120.  
  . 42 - 41، ص ص مرجع سابق:مد منري حجاب، سحر حممد وهيب حم - ₄
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  :ة ـالـدر الرسـة مصـا لطبيعـال وفقً ـواع االتصـأن

  :وفقا هلذا التصنيف فإن اإلتصال ينقسم إىل نوعني مها     

والكيفية اليت يسلكها تدفق  لإلجراءاتويقصد به وجود نظام قائم على التخطيط  :ي ـال رسمـإتص -1

ويالحظ تنوع املادة أي تنتقل عرب شبكات هذا النوع  ₁املعلومات و البيانات يف أي كائن إداري،

من اإلتصال إذ تتضمن البيانات أو احلقائق اخلاصة بالوضع اجلاري واملشكالت واألهداف واآلراء 

...... واملقرتحات واخلربات والتجارب وأيضٌا املعلومات اخلاصة باألهداف والسياسات واألحداث 

 .إخل 

دة تشكل فإنه التوجد إجراءات أو قواعد حمدوفقا هلذا النوع من اإلتصال  :ي ـر رسمـال غيـإتص -2

سرة ومجاعات النادي قة طبيعية وتتمَيز اجلماعات األولية كاألياإلتصال وإمنا يتم بني األفراد بطر 

 .الرمسي يف إتصاالا بالطابع غري 

ة غري رمسية بني العاملني بتبادل وميكن تعريفة على انه اإلتصال الذي يتم التفاعل فيه بطريق        

املعلومات واألفكار أو وجهات النظر يف املوضوعات اليت مهم تتصل بعملهم أو تبادل املعلومات 

  ₂.من خارج منافذ اإلتصال الرمسية أو تعبريًا عن خطوط حتددها وتدعمها السلطة الرمسية 

  :)  رهـط سيـأو لخ(اهه ـا إلتجًـ ال وفقـواع االتصـأن ـ  

  :   وفقا هلذا املعيار ينقسم اإلتصال إىل ثالثة أنواع                    

ويقصد به  ذلك النوع من اإلتصال الذي يتم بني اإلدارة العليا وأعضاء اإلدارة  :ط ـال هابـإتص -1

التنفيذ، ؤالء ورجال اإلدارة املباشرة أو املشرفني وبني اآلخرين  والعاملني يف مستوى بني هالوسطى  و 

ويكون يف صورة قرارات إدارية أو أوامر أو مدنية أو  حيث يكون اإلتصال متفقًا مع خط السلطة

تباع بشكل تدرجيي وهذا النوع  من اإلتصال ضروري إلعسكرية وغريها، وتصدر من القادة إىل ا

 مجهور العاملني لشرح أهداف املؤسسة أو املنظمة وهو ماميثل اإلجتاه املستخدم من اإلدارة لتنقل إىل

 .املعلومات اخلاصة باألهداف و السياسات واإلجراءات وما إىل ذلك 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 19، ص 1994، دار املطبوعات اجلديدة، اإلسكندرية، نظريات اإلتصال: حممد عمر الطنويب  - ₁
، 1988، طبعة جتريبية، بدون ناشر، 1،اجلزء املداخل األساسية لدراسة علم اإلتصال: عاطف عديل العيد  - ₂

  . 76ص 
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وهو اإلتصال الذي يتمثل يف الرسائل الصاعدة من املرؤوسني إىل الرؤساء ويتضمن  :د ـال صاعـإتص - 2

ممارسات املؤسسة و تقدمي معلومات حول مايريد الشخص قوله عن نفسه أو أدائه او مشكلته 

   ₁. وسياساا وأيضا ماجيب عمله وكيف ميكن ذلك

ويقصد به اإلتصال الذي يتم بني أعضاء املؤسسة على مستوى التسلسل التنظيمي   :ي ـال أفقـإتص - 3

 ₂.كإتصال رؤساء األقسام فيما بينهم

 :ال ـد اإلتصـام في موعظة واالنتـث االستمراريـال من حيـواع اإلتصـأنـ           

  :إىل نوعني مهاوفقا هلذا املعيار ميكن تقسيم اإلتصال               

واإلنتظام يف  ويتسم هذا النوع باإلستمرارية وقد يكون منتظم أو غري منتظم، :ر ـال مستمـإتص - 1

ام موعد النشرات اإلخبارية أما ظحالة اإلتصال باجلماهري مثل بدء اإلرسال حىت ايته وكذا إنت

 ₃.فيقصد به إجراء اإلتصال يف أي وقتغري املنتظم 

ما تتطلبه  ويتسم بعدم الدوام يف اإلستمرارية إذ يتم ذلك حسب : رـر مستمـال غيـإتص - 2

   ₄.الظروف مبعىن أنه إتصال نادر احلدوث وأحيانا مايتم 

  

                       

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 45، ص مرجع سابق:حممد منريحجاب، سحر حممد وهيب  - ₁
  . 46ص : املرجع نفسه  - ₂
  . 35، ص مرجع سابق:حممد عمر الطنويب  - ₃
  . 35ص :  نفس املرجع - ₄
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  :طرق اإلتصال، مراحله ومعوقات العملية اإلتصالية  :ث الثاني حالمب

  :جتمع الكثري من املؤلفات أن طرق اإلتصال تصنف إىل :طرق اإلتصال :  أوالً 

 :وغير المباشر اإلتصال المباشر  -1

إن اإلتصال هو الذي يتجه فيه اإلتصال إىل األفراد أو اموعات املستهدفة بطريقة           

  :مباشرة، حيث يتم اللقاء مباشرة يف عملية تفاعلية بينهما، ويتميز اإلتصال املباشر مبا يلي

 .حدوث إتصالني بإجتاهني من املرسل إىل املستقبل والعكس   �

 .فعل عكسية مباشرة حدوث ردود  �

 .إمكانية سيطرةاملرسل على العمليات اإلنتقائية لدى املستقبل  �

 

بني ه باإلتصال اجلماهريي وهو النوع األكثر شيوعا، ألن يتم يأما اإلتصال غري املباشر أو يطلق عل           

ويتميز هذا النوع من  األخرى،معينة مثل الصحافة أو التلفزيون وغريها من الوسائل طرفني من خالل وسيلة 

  :خبصائص  نوجزها يف  اإلتصال

  

 .اإلنتشار الواسع  �

 .صال سرعة اإلت �

 .قلة التكاليف مقارنة مع اإلتصال املباشر  �

 .اإلمكانية الفنية املساعدة �
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 :ة ـابكتي والـال شفهـاإلتص -2

سل إىل اإلتصال الكتايب هو تدوين الرسالة برموز أجبدية أو رياضية عند نقلها بني املر         

نقلت دون أن تدٌون فهي رسالة شفوية، أما عن املفاضلة بينهما فإن طبيعة املوقف املستقبل، أما إذا 

  ₁.أي منهما على اآلخر  أفضليةهو الذي حيدد 

  :ة ــة اإلتصاليــل العمليــمراح: ثانيا  

  إرساهلاة  يريد نيلديه فكرة أو رسالة مع) مرسل(ًا إن عملية اإلتصال تتلخص بأن هناك طرف               

كلمات (ومن أجل إيصال الفكرة جيب على املرسل ان يرتمجها وحيوهلا إىل رموز ) املستقبل(إىل فرد أو مجاعة 

 ية، ويستلزم املستقبل الرسالة عنويرسل الرسالة بطريقة شفوية أو كتاب.....) صور  –أشكال  –أرقام  –

األحيان يدخل نوع من التشويش يف  يف رسالة يستلمها، ويف بعض) يفك رموزها (طريق حواسه، ويرتمجها 

العملية، ومن خالل اإلشارة بالرأس أو تعبري بالوجه أو القيام بإجراء أو عمل يعرتف املستقبل فيما إذا كان مت 

  Feedback. (₂التغذية الرجعية (التفاهم حتقيق 

  :بالمراحل التالية  وعليه فإن عملية اإلتصال تمرَ                  

 :Message conceivedإدراك الرسالة  مرحلة -1

يف هذه املرحلة قراره بإرسال الرسالة اإلتصالية اليت تنتج عن فكرة أو يتخذ املرسل أو املصدر             

  .مشاعر أو مؤثر يدفعه إىل إرسال رسالته إىل املستقبل 

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،2003دار املعرفة اجلامعية، القاهرة،  ،اإلتصال اجلماهريي واتمع احلديث، النظرية والتطبيق : سامية جابر - ₁

  . 52ص 
₂-Invacevich Etal:Organization:Behavior StructurE Processes, 
HomeWood.8ed ,111Irwin ,1994, P.199. 
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 : Encoding Transmittingمرحلة الترميز  -2

وهي مرحلة حتويل املعاين إىل رموز لغوية، هنا يقوم املصدر لصياغة أو حتويل افكاره أو مشاعره                

، )إشارات حركية (أو نواياه إىل رسالة إتصالية تكون على شكل رموز لفظية منطوقة أو مكتوبه أو غري لفظية 

  .اإلجتماعي  على مدى إختيار الرموز املناسبة للمستقبل اإلتصايلويعتمد جناح الرسالة 

 : Medium & channel selectedمرحلة إختيار وسيلة أو قناة اإلتصال  -3

أو الوسائل اليت تناسب الرسالة وطبيعة اجلمهور املستهدف، فقد خيتار  الوسيلةختيار عملية إ                

بصرية كاملطبوعات، أو مسعية بصرية   أومسعية كاإلذاعة، : املرسل واحدة أو عدة وسائل مثل الوسائل التالية

الرسالة  ختيار الوسيلة املناسبة وإستخدام  أكثر من قناة لنقلإ، ويعترب زيون والسنما والفيديو والكمبيوتركالتلف

  .اإلتصال  من العوامل املهمة لنجاح

 :الفعل  على الرسالة  مرحلة إستجابة أو ردود -4

ابة قبول أو رفض الرسالة من قبل املستقبل، وقد تكون اإلستجفاإلستجابة به تعين مدى                

فة أو قوية أو سلبية أو إجيابية أو عقلية أو مادية، وتكمن أمهية اإلستجابة يف مباشرة أو غري مباشرة أو ضعي

أا ختربنا على مدى جناح اإلتصال أو فشله، فهي خترباملرسل فيما إذا مسعت أو شاهدت أو قرأت أو فهمت 

  .الته أم ال، فاإلستجابة أحد أهداف اإلتصال الرئيسية رس

فهمه وأفكاره (يف هذه املرحلة يقوم املستقبل بعد اإلستجابة للمرسل بصياغة إستجابته                

ن اإلستجابة ضربة باليد أو يف رسالة إتصالية ويبثها للمصدر فيصبح املستقبل مرسال، وقد  تكو ) ومشاعره 

أو إغالق مفتاح الراديو أو التلفزيون، أو إتصاًال هاتفيًا أو صرخة مزلزلة أو بكاء أو رسالة ًا دويي تصفيقاً 

  .خطية
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 :Decoding Receivingمرحلة فك الرموز   -5

مرحلة تتم فيها عملية حتويل رموز الرسالة اإلتصالية اجلديدة إىل معان، ففي هذه املرحلة وهي            

اليت هي على ) املستقبل األصلي(بإستقبال إستجابة املرسل ) املرسل األصلي(يقوم املستقبل اجلديد 

قبل املست شكل رسالة إتصالية يف فك رموزها ويفهم معناها، فإن تبني له أن رسالته قد فهمت من قبل

بني عكس ذلك عاد وأرسل رسالة إتصالية جديدة ومعدلة وواضحة إطمأن إىل جناح إتصاله، وإن ت

بشكل يؤدي إىل إستعاا من قبل املستقبل، ففي هذه احلالة يصبح املرسل مستقبًال واملستقبل مرسًال، 

فاعلي مستمر حىت حتقيق ذا دواليك، تستمر عملية اإلتصال سؤاًال وجوابًا أخذاًوعطاءًا بشكل تكوه

  ₁.اهلدف الكلي من اإلتصال 

وحل الرموز  صال إىل نظام الرتميزاإلتالباحثني يف ويشري بعض              

)Enocoding /Decoding(حيث يقوم كل شخص من وراء موقف اإلتصال بعمليتني ،:  

ن الرسالة، ووضع الفرد إىل رموز تكوَ أفكار الرتميز وحل الرتميز، والرتميز هو العملية اليت حتٌول من خالل 

ليت تتضمنها الرسالة لتحديد ميز، أما حل الرتميز فهو عملية تفسري الرموز االرسالة يف كلمات يعين الرت 

  . مرجع الرمز

  :وتدعى الرموز باجلانب امللموس لألفكار، وهي على أشكال متنوعة منها

 .اللغة املكتوبة أو الشفوية  -

 .تعبريات الوجه وحركات اجلسم  -

 .البس أو الزي مثل بدلة الشرطة  اليت تستخدم رمزاً للسلطة امل -

 .شة أو الغضب أو اإلحباط أو اخلوفنربات الصوت للتعبري عن الده -

  .يانة املسيحيةالتلميح بإشارات الصليب يف الد: لاإلشارات الدينية مث -

  ₂.زاجية ودوره وقيمته ودوافعه تؤثر يف حل الرمز وتفسري الرمز املنقول وأن حالة املرسل واملستقبل النفسية أو امل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

₁-Ibid, P.200. 
  . 167 -  166، ص ص مرجع سابق:حممد عياصرة ومروان حممد بين أمحد  - ₂
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  :ال ــات اإلتصــمعوق:  ثالثا

لة بقدر ماهي معرضة ألخطار وقيود دد فعاليتها هماتبدو عملية اإلتصال عادية وسبقدر                

فليس كل وسيلة يرسلها القائم باإلتصال يفهمها ويدركها املتلقي كما يرد القائم باإلتصال، وعلى ذلك ميكن 

  .أن نذكر جمموعة من املعوقات اليت حتٌد أو تقلل من عملية فعالية اإلتصال 

 تلك املشاكل اليت تصادف أحد عناصر العملية اإلتصالية وتؤثر ونقصد هنا مبعوقات اإلتصال               

املطلوبة أو املرغوبة  متام عملية اإلتصال على الصورةإعلى تأديتها للدور املنوط به، األمر الذي ينعكس على 

  :تتمثل فيما يلي  ₁منها، وفيها واحملققة للهدف املرج

 :تصال المعوقات الخاصة بالقائم باإل -1

القدرة على الصياغة الواضحة من جانب القائم باإلتصال وعدم وضوح وحتديد قصور  -

 ₂.اهلدف من الرسالة 

و  املعوقات الذاتية للمرسل وهي تدور مجيعا حول صعوبات التفاعل مع اآلخرين -

 .اإلتصال م 

 .عدم إهتمام القائم باإلتصال برجع الصدى من جانب املتلقي  -

اإلتصالية حيث خيتلف األفراد يف قدرام اإلستعابية أو إختالف األفراد يف مهارام  -

ون املهارة فكثري من الناس اليستطيعون التعبري عن أنفسهم شفاهة لكنهم ميليك التعبريية،

اجليدة يف الكتابة وبالتايل فعندما يتحدث القائم باإلتصال وهو الميلك مهارة التحدث 

 .   فقد يساء فهمه، واليؤدي اإلتصال اهلدف منه
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  . 61ص ،2000االتصال الفعال،مفاهيمه وأساليبه ومهارته،املكتبة اجلامعية،االسكندرية،:هالة منصور   - ₁
  . 127، ص مرجع سابق:  حمفوظ أمحد جودة - ₂

25  
  



  مفاهيم حول اإلتصال                                     :                                       الفصل األول 
    

 .دف هلاملعربة عن مضمون الرسالة أو ا والكلمات سوء أختيار الرموز -

 .املناسب إلرسال الرسالة  عدم إختيار الوقت أو املكان -

 :معوقات خاصة بوسيلة اإلتصال  -2

 :وتتمثل فيما يلي 

إضطرار القائم باإلتصال إىل إستخدام وسيلة اإلتصال بعينها دون مالئمتها لطبيعة  -

غري مناسبة أو  قناةاهلدف منها أو لطبيعة املستقبل ذاته، وبالتايل إستخدام  أوالرسالة 

 .غريمتوافقة مع الرسالة

 ₁.اإلفتقار إىل وسائل اإلتصال املناسبة واملتعددة -

 : قات خاصة بالمستقبل معو  -3

 :وتتمثل فيما يلي             

ماهو  أثبتت نتائج الكثري من البحوث والدراسات إىل أن الفرد مييل إىل الرؤية والسماع -

أو تتعلق مستعد إدراكه فقط، فالفرد سيهتم بالرسالة اليت تأيت له باألخبار اليت مه 

مبصاحله فليس كل ما تستقبله احلواس يتم إدراكه وإمنا يقوم الفرد باإلنتقاء من بني 

املعلومات العديدة و املتنوعة اخلاصة باملثريات اليت حتيط به جمموعة أقل من هذه 

 .املعلومات، وهذا اإلنتقاء يعين أنه ليس كل مايراه الفرد يثري إنتباهه 

نفس  اواإلنطباعات املرتٌسخة يف ذهن املستقبل، فاألفراد ميكن أن يفسرو األحكام املسبقة  -

الكلمات بشكل خمتلف إعتمادًا على خربام السابقة والنتيجة الطبيعية لذلك هي 

 .تشويه املعلومات وعدم إستعاا كما عناها املرسل عند إرساهلا 
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  . 63، ص مرجع سابق:هالة منصور   - ₁
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ها إن مل يف فعالية اإلتصال واليت سبق ذكر باإلضافة إىل ذلك فإن كافة العوامل املؤثرة  -

تتحقق كلها أو بعضها يف العملية اإلتصالية فإن ذلك يؤدي إىل عدم حتقيق اهلدف من 

 .اإلتصال بشكل فعال  

 :معوقات تتعلق بالموقف اإلتصال بشكل عام  -4

  :تتمثل فيما يلي 

و اإلجتماعية من عادات املرتبطة بالبيئة الثقافية أوجود بعض املعوقات اإلجتماعية  -

دف وتقاليد وظروف إجتماعية  وإقتصادية وسياسية  قد تكون مقاومة ومعوقة هل

 .لإلتصال  يب جيااإلتصال وبالتايل، حتد من التأثري اإل

من الرسائل ومن مثة  ة هائلة يف تدفق العديدجي من سرعو يصاحب التقدم التكنول ام -

واحد وما يصاحب ذلك من إختالف يف ائل منها يف وقت التعامل مع كم كبري وه

 ₁.التفسري والفهم لتشويشها مع بعضها البعض نتيجة هلاذا الرتاكم 
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  . 63، ص املرجع سابقنفس  - ₁
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  .هـم أهدافـال وأهـاإلتص اذجـنم: المبحث الثالث 

مهما كانت الطريقة املتبعة يف نقل الرسالة من املرسل أو املصدر إىل املتلقي أو املستقبل، فإن 

ل إليه بوضوح الرسالة ذاا جيب أن حتقق غرضا واحدا وهو نقل املعىن الذي يريده املرسل إىل املرس

  .ابة هلا رسل إليه من فهمها واإلستجتام، حىت يتمكن امل

وعليه هناك العديد من النماذج اليت مت إقرتاحها من قبل العديد من الباحثني يف إطار تفسريهم 

  . لسريورة عملية اإلتصال 

  :ال ـاذج اإلتصـنم: أوال 

  : ماذج جند مايلينمن هذه ال             

 ₁: (H.lasswell)نموذج هارولد لزويل  -1

  

، 1948للعامل السياسي هارولد لزويل، والذي جاء به سنة وهذا النموذج هو              

" من يقول، ماذا، ملن، بأي وسيلة، وبأي أثر ؟ " ويتلخص هذا النموذج يف العبارة التالية 

  .ستخدم هذا النموذج أصال يف الدعاية السياسية يو 

 ₂: (Shannon & weaver)نموذج شانون وويفر  -2

دخال واللذان أ ،زويلم اي سنة بعد منوذج ال1949 وذج سنةوظهر هذا النم             

التشويش الذي قد يتدخل مع إرسال اإلشارة من مصدرها إىل هدفها، ومن  أومصطلح الضوضاء 

  النقد املوجه  هلذا النموذج هو عدم احتوائه على عنصر األثر الرجعي

 

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .112، ص1993، دار الفكر العريب، القاهرة،  اإلتصال والرأي العام: عاطف عديل العبد- ₁
، 2003اإلسكندرية للكتاب، القاهرة، ، مركز قراءات خمتارة يف علوم اإلتصال باجلماهري: حممد منصور هيبة- ₂

  .52ص
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  :جتاه، ميكن تلخيص هذا النموذج يف الشكل التايل باإلضافة إىل كون مساره أحادي اإلأو اإلستجابة 

  ميثل منوذج شانون وويفر يف اإلتصال  ) :01(الشكل رقم 

   

 

 

                              مناذج اإلتصال يف فنون اإلعالم والتعليم وإدارة : د العزيز شرف بع :المصدر 

  . 37، ص 2003:القاهرةاملصرية اللبنانية،  الدار األعمال،

 ):W . Schramm(نموذج ولبر شرام  -3

ويقوم هذا النموذج أصًال على فكرة أساسية مفادها  أن اخلربة املشرتكة بني املرسل واملستقبل 

  .ة بني الطرفني واإلستجابتلعب دوراً هاما يف عملية اإلتصال وتأثريه على عملية التجاوب 

 :نموذج كاتز  -4

كثريًا عن منوذج شانون ويفر إال يف تقسيمه للشوشرة والضوضاء إىل   الخيتلف هذا النموذج

  ₁:قسمني مها

قسم يدخل بني املصدر والقناة ويسمى تشويشاً، ويقصد ا كل ما يعيق اإلتصال من  -

 .جانب املصدر

ل ويسمى شوشرة وهو كل ما يعيق قسم يدخل بني املستقبل أو اهلدف من اإلتصا -

اإلستقبال واملتمثلة يف ضعف الصوت أو ضعف الصورة أو احلروف تصال من جانب اال

 .إخل ........ الغري الواضحة يف الكلمات املكتوبة 
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  . 22، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة، دون سنة، صمفاهيمه، نظرياته ووسائلهاإلتصال ، : ليوفضيل دي- ₁
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  يمثل نموذج كاتز في اإلتصال ) : 02(الشكل رقم 

   

 

   

  شوشرة                                                           تشويش              

  .47ص  ، 2001نظريات اإلتصال، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، القاهرة، : حممد حممد الطنويب : المصدر

 :  )Coleman - Marsh(نموذج كولمان ومارش  -5

املتصل، :وهي  عناصر)04( ن عملية اإلتصال حتوي أربعةإىل أ ينظر كل من كوملان ومارش

  . اإلستجابة اليت يعكسها هذا املستقبلحمتوى الرسالة أو مضموا املستقبل أو املتصل به، 

عدمي الفعالية، إذ مل يكن هناك إهتمام  رش أن اإلتصال قد ينهار أو يصبحويرى كوملان وما

  .بكل عنصر من هذه العناصر 

من خالل املقارنة بني النماذج السالفة خنلص إىل أنه رغم الفروقات اليت متيز كل منوذج إىل أن  

  :ات نوجزها  يف حيوي عدة خطو كل منوذج 

 .نقلها  مصدر معلومات الرسالة املرغوب •

 .طريق وسيلة معينة إرسال هذه الرسالة عن •

 بعضها أو بأشياء أخرى غري مفقودةقد حيدث أثناء عملية اإلرسال إختالط الرسائل املنقولة ب •

 .لضوضاء مما يغري من معىن الرسالةوهذا مايعرف با

  .التغذية العكسية  •
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  :ال ـال اإلتصـأشك: ا ـثاني

يتفق الكثري من الباحثني والعلماء يف جمال اإلتصال على ان هناك أشكال رئيسية لإلتصال     

  : وهي

يرى بعض الباحثني أن الشكل األول لإلتصال يبدأ داخل الفرد فاإلنسان  :اإلتصال الذاتي - 1

يفكر يف موضوعات كثرية معظم الوقت ويقلٌب هذه املوضوعات على جوانبها املختلفة ليصل إىل 

 ₁.رأي معني قد حيتفظ به لنفسه أو ينقله إىل اآلخرين 

املرسل واملستقبل يف وقت واحد،  ووفقا هلذا الشكل من األشكال فإن الفرد يكون هو          

وهو اإلتصال الذي يتم بني الفرد ونفسه يف حماولة لتنظيم إدراكه عن األشخاص واألشياء 

وآداء بإعتبارها منبهات  وأفكارواألحداث واملواقف اليت يتعرض هلا أو حول ماتلقاه من معلومات 

  ₂.أو مثريات تتطلب منه إستجابة ما يف إجتاه ما 

وهو مستوى يرتبطبالبناء املعريف واالدراك وقد حظي اإلتصال الذايت بإهتمام علماء النفس،          

إهتمام علماء اإلجتماع بإعتباره حلقة هامة تربط سلوك والتعلم وكافة السمات النفسية،كما حظي ب

  .الفرد والبيئة اليت تعيش فيها 

الذايت من خالل مناذج التعريف هلذه  تصالاول العديد من الباحثني عملية اإلوقد تن          

العملية وعناصرها وإجتاهات حركة هذه العناصر وبصفة خاصة يف جماالت اإلدراك وتشكيل 

  .يف هذه ااالتاإلجتاهات، وهي عملية معرفية ونفسية نالت إهتمام الكثري من الباحثني 

وميكن تسميته باإلتصال املباشر، ووفقا صال الذي حيدث بني شخصني أو أكثر  وهو اإلت :ل الشخصياإلتصا -2

 اإلنسان  فان اإلتصالهلذا الشكل من أشكال 
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  36، ص مرجع سابق: علي عجوة وآخرون - ₁
  ، ص مرجع سابق: حممد عبد احلميد  - ₂
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 ايتفهموا ويدركو ة اإلتصال ميكن أن لة اإلتصالية واملشاركني يف عمليفيه ميكن أن يرسل ويستقبل الرسا املشارك

، ويعترب من أقوى أشكال اإلتصال خاصة يف الدول اليت تزداد فيها درجة األمية، حيث يتميز ₁مضمون الرسالة

  :مبجموعة من املزايا اليت متيزه عن غريه من األشكال األخرى لإلتصال وهي 

 .أن القدرة على التأثري واإلقناع تكون كبرية  -

 .األشكال األخرى إخنفاض تكلفته باملقارنة مع  -

 .إختيار اللغة املناسبة والشكل املناسب للحديث مع اجلمهور املستهدف  -

 .سهولة التعرف على حجم التعرض للرسالة املوجهة  -

 .إمكانية توجيه الرسالة إىل اجلمهور املستهدف مباشرة  -

 ₂.ملصدر من التغٌري الفوري للرسالةاحلصول الفوري على رجع الصدى مما ميكن ا -

 

طبة عدد غري حمدود من اجلمهور تصال الذي يقوم فيه املرسل ملخاوهو اإل : اإلتصال الجمعي - 3

املاثل أمامه يف مكان معني ووقت حمدد ويستطيع أن يقدر بشكر تقديري وتقرييب مدى تفاعلهم 

 .مع ما يقول وتأثرهم مبا يقول 

  :يويأخذ اإلتصال اجلمعي عدة أشكال من أمهها وأكثرها شيوعا ما يل

  

  :الخطب  –أ  

وهي تعترب من أجنح وسائل اإلتصال املستخدمة لنقل األفكار واملعلومات إىل اجلماهري املكونة من 

  .إخل ......مجاعات صغرية، ومن أمثلة هذه اخلطب الدينية والسياسية 
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₁-Gassin Lashin : Mass :Communication. Cairo , 1997, P.11 

  . 27 - 26، ص مرجع سابق: سوزان القليين - ₂ 
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  :الندوات  –ب           

إخل، ويقوم .....حيث تتنوع املوضوعات اليت تدور حوهلا فهناك ندوات دينية وأخرى أدبية      

  .الندوة بإدارة الندوية شخص له مكانته وإهتماماته مبوضوع 

وهو ذلك النوع من اإلتصال الذي يتم داخل املنظمات ويهدف إىل :  اإلتصال التنظيمي  - 4

إنسياب املعلومات واألفكار بأقصى درجة ممكنة من املستويات اإلدارية املختلفة إىل املرؤوسني 

 ₁.وإنتقال رجع الصدى منهم إىل احملتويات اإلدارية املختلفة يف املنظمة 

وقد تأخذ هذه اإلتصاالت شكًال رمسيا داخل القنوات واملسارات اليت حيددها اهليكل            

التنظيمي الرمسي وقواعد ونظم العمل الرمسية داخل املنظمة، كما قد يأخذ شكًال غري رمسيا حيث 

تقع خارج القنوات واملسارات اليت حيددها اهليكل التنظيمي الرمسي نتيجة للتفاعالت والعالقات 

جتماعية اليت تنشأ بني األفراد و الذين جتمعهم ظروف بيئية أو إجتماعية أو سياسية مشرتكة، اإل

رض األفراد ملشاكل مما يشكل عامًال مساعدا على سرعة اإلتصال فيما بينهم أو بسبب تع

......... واحدة أو بام يف حتقيق أهداف متقاربة أو لرغ أماكنومواقف متشاة أو لوجودهم في

  . إخل

ويلعب اإلتصال دورًا هاما يف التعامل مع األزمات، وذلك من خالل اإلتصال بني           

  .جمموعات العمل يف حتديد وتوصيف األزمة وطرح احللول املناسبة هلا 

 :اإلتصال الجماهيري  -5

بقدرته على  ويتميز عملية اإلتصال اليت تتم بإستخدام وسائل اإلعالم اجلماهريية،وهو            

عريض متباين اإلجتاهات واملستويات واألفراد غري املعروفني للقائم توصيل الرسائل إىل مجهور 

  .باإلتصال تصلهم الرسائل يف نفس اللحظة وبسرعة 
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 أصال موجود اجتاهات وأمناط من السلوك غري وعلى تنمية فائقة مع القدرة على خلق رأي عام،

  ₁.واملعارف والرتفيه واملقدرة على نقل األفكار

ويتميز هذا النوع من اإلتصال بالتعدٌد يف كل العناصر، حيث يتحول الفرد املرسل أو            

عداد وصياغة إلعددًا كبريًا من األفراد املؤهلني  القائم باإلتصال إىل مؤسسات ومنظمات تضم

  ₂.الرسائل اإلتصالية 

تلك العملية اليت يقوم فيها القائم باإلتصال '' : واإلتصال اجلماهريي يعرف على أنه             

من خالل الوسائل اآللية اإللكرتونية إىل عدد كبري ومنتشر من ببث رسائل  مستمرة ومتعددة 

  ₃" .يف حماولة للتأثري عليهم بطرق متعددة املتلقيني 

لذا اإلتصال اجلماهريي جمتمع قائم بنفسه، فالرسائل  األفراد واجلماعة تتحول إىل             

مجاهري غفرية وهو ضروري للمجتمعات والتجمعات الدميقراطية وأيضا للرأمسالية، وهو الوسيلة اليت 

عالم أيضا عن املرشحني اصة بالبيع والبضائع، ويتم اإلبواسطتها يقدم اإلعالم عن اخلدمات اخل

والسياسيني وعن برامج وأنشطة احلكومة وعن نشاطات االفراد واجلماعات فوسائل اإلتصال 

خاء واإلستشارة رت سإلاجلماهريي هي مصادرنا لألخبار واملعلومات والتسلية وهي أيضا وسائلنا ل

ة مثل التلفزيون والصحف ويتطلب أيضًا حراس بوابة ويتطلب اإلتصال اجلماهريي وسيلة مجاهريي

  .سواء كانوا بشر أو أنظمة للمراقبة ومعاجلة املعلومات قبل نقلها للجمهور 

وحيتاج اإلتصال اجلماهريي إىل جمموعة من الشروط الالزمة لنموه وإزدهاره يف أي             

  :جمتمع هي 
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ص  1998،الدار املصرية اللبنانية،القاهرة،₁ط،االتصال ونظرياته املعاصرة: حسن عماد مكاوي وليلى حسني - ₁
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  .وجود قاعدة إقتصادية متينة توفر التمويل الالزم للحصول على تكنولوجيا اإلتصال 

وجود قاعدة عملية وثقافية يف اتمع يكون بإمكاا إنتاج معلومات وتوزيعها   -

 .وإستهالكها 

 .وجود قدر معقولة من الكثافة السكانية يف اتمع   -

 ₁.عبري توجود مناخ مالئم من حرية الرأي وال  -

  :من عدة زوايا أمهها شكال اإلتصال األخر وخيتلف اإلتصال اجلماهريي عن أ

ائل على نطاق نولوجيا لكي ميكن نشر الرسى التكاإلتصال اجلماهريي يعتمد علان   -

 .واسع 

كة ملاليني األشخاص يف نفس يعمل اإلتصال اجلماهريي على تقدمي معاين مشرت   -

 .الوقت

 Gateيتم التحكم يف اإلتصال اجلماهريي من خالل العديد من حراس البوابة   -

Keeper وحمتوى الرسائل اليت تنقلها وسائل اإلتصال ، وهم الذين يتحكمون يف شكل

 .اجلماهريي 

 .يكون رجع الصدى متأخراً يف اإلتصال اجلماهريي عن أنواع اإلتصال األخرى   -

تصال اجلماهريي دورًا كبريًا يف نقل الثقافات املختلفة بني جمتمعات لقد لعبت وسائل اإل

   املصطنعة، وقدوحتطيم احلواجز العامل، وتقريب املسافة الفكرية 
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ترتب على هذا كله معرفة اتعات مبا جيري ببعضها البعض، مما أدى إىل تفهم اإلختالفات يف بعض األحيان 

  ₁. وإتساعها أحياناً أخرى 

  : ال ـداف اإلتصـأه: ا ثالثً 

مبا ان املؤسسة تعمل وسط حميط تتأثر به وتؤثر فيه لذلك فإنه الميكن تصور مؤسسة أو إدارة                    

دون إتصال، فهدف اإلتصال هو احلصول على شكل معني من إستجابة اجلهة املرسل إليها، حيث تكون هذه 

  .ااإلستجابة يف شكل معرفة أو إحساس أو سلوك 

ومنه فإن مضمون اإلتصاالت يف املؤسسة هو إحداث التغري،وذلك باملسامهة يف توجيه اجلهود                    

وبالتايل حيقق أكثر هدف وختتلف تلك األهداف بإختالف اإلحتياجات من فرد  ₂يف اإلجتاه املراد الوصول إليه،

  ₃:فئات رئيسية هي) 06(آلخر أو من مؤسسة ألخرى، وبصفة عامة ميكن تصنيف اإلتصال إىل ست 

 :الم ــــــــاإلع -1

حبيث يعد اإلتصال من أجل اإلعالم جزء اليتجزء من كل عمل نقوم به، وبدون اإلعالم فإن            

ن املؤسسات واملنظمات اإلجتماعية واإلقتصادية تتوقف عن العمل صانع واملكاتب واحملالت وغريها مامل

.  

  :منها ويقوم اإلعالم بعدة مهام           

  .قيادة اجلماهري حنو عمل معٌني وهو مايطلق عليه التعبئة العامة يف جمال معني
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  . 16سابق، ص مرجع : علي عجوة وآخرون - ₁
  . 22، ص 2002اإلتصال بني النظرية والتطبيق، املكتب اجلامعي احلديث، القاهرة، :هناء حافظ بدوي - ₂
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 .الربط بني األحداث وتفسري التغريات بينها �

  .يعمل اإلعالم على تّأكيد تدعيم اإلجتاهات اإلجابية وحماولة تعديل اإلجتاهات السالبة 

يقوم اإلعالم بعملية تنوير وتثقيف األفراد واإلهتمام باملشاكل الراهنة وكذلك املساعدة على متاسك 

  .اجلماعة والبناء اإلجتماعي 

 :والتدريب التعليم  -2

و اإلقتصادية والسياسية احلديثة تطيع ان يشارك مشاركة فعالة يف احلياة اإلجتماعية سالفرد الي          

الفرد أن يتعلم ويكتسب العادات دون قدر معقول من التعليم ويعد التعليم نشاط إتصالياً، وعلى ب

إليها، ويتم ذلك كله عن طريق اإلتصال، إبتداء والتقاليد والقيم اإلجتماعية املناسبة للجماعة اليت ينتمي 

  .من اإلتصال من الطفل وأبويه، وإستمراراً يف مرحلة الشباب وحىت آخر العمر 

ىل األبوين واملدرسة ووسائل اإلتصال اجلماهريية فإن الفرد يتعلم ويكتسب الكثري ضافة اباإل           

األقارب، األصدقاء : دة مثل مصادر أخرى متعددات والتقاليد من من املعارف واملهارات والعا

  .إخل ......واجلريان

التعديل يف سلوك الفرد وخرباته  أوأما التدريب فهو تلك العملية اليت مبقتضاها ميكن التكوين             

 درب الذيتعتمد أساسا على اإلتصال بني امل وهذه العملية ₁ومهاراته من الناحية املهنية أو الوظيفية،

ستعانة لديه هذه املعرفة وبني املدرب بنقل اخلربات واملعرفة، وتكون املهارة يف التدريب عن طريق اال

  .بوسيلة أو أكثر من وسائل اإلتصال 
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،  1993، دار حممد الوي، األردن، اإلتصال اإلنساين ودوره يف التفاعل اإلجتماعي: إبراهيم  بأبو عرقو  - ₁
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 :اع  ــــــاإلقن -3

كثرياً ما جيد الفرد نفسه يف حالة إختالف أو تعارض يف الرأي أو صراع مع أفراد آخرين حيث             

ومن مثة فإن جزءًا كبريًا من   ₁.يريد الفرد أن تكون عالقته م مبنية على اإلتفاق والتعاون والصداقة 

الف فيه لوجهة تاملتعارضني أو الصراع أو اإلخالنشاط اإلتصايل للفرد يبذل يف سبيل التخلص من حالة 

  .نظره فإن اآلخرين يفعلون أيضاً نفس الشيء ويقومون باإلتصال لتحقيق التوازن من وجهة نظرهم 

اإلميان بأفكار جديدة أو  األفرادفإن القيادة أو املؤسسات اليت تريد من  أخرىومن ناحية            

يستخدمون اإلتصال إلقناع الفرد بإتباع  أنفسهمالتوقف عن سلوك آخر جيدون  أوالقيام بسلوك معني، 

  .هذه األفكار أو أمناط السلوك او التوقف عنها 

 :ه ـــــفير الت -4

يعد الرتفيه من أهم إستخدامات اإلتصال، فاألفراد غالبا ما تشرتك يف عملية اإلتصال دف             

نا القول أن معظم األفراد جيدون متعة يف السلوك اإلتصايل وأم غالبًا ما الرتفيه واإلستمتاع، وذا ميكن

أو مرتبطة بالعمل كمشاهدة ألغراض وظيفية يقومون ذا السلوك دف اإلستمتاع أساسًا وليس 

التلفزيون وغريها من األشكال اإلتصالية واليت ختدم يف األساس هدف الرتفيه واإلستمتاع من جانب 

  .املستقبل 

وبالتايل فإن الرتفيه من أكثر األنواع اإلتصالية جذبًا للجمهور، أنه من املمكن عمليا             

 ₂. إستخدام الرتفيه كشكل إتصايل لتوصيل املعلومات 
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  . 27، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  ص عامل اإلتصال:عمري عبد الرمحان وآخرون - ₁
، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، اإلتصال فنون اإلعالم والتعليم وإدارة األعمالاذج من:عبد العزيز شرف - ₂
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 :ر عن العواطف  التعبي -5

اإلنسان دائما بشكل عقالين بدون عواطف وإنفعاالت، أو أنه يقوم باإلتصال  نَ يعتقد البعض أ                  

يف واقع األمر أن اإلنسان لديه حياة عقلية، وأخرى عاطفية، وأن اإلنسان حينما بشكل جمرد من العواطف، ولكن 

حيتوي اإلتصال على التعبري عن  فغالبًا ما ₁يقوم باإلتصال فإنه يعرب عن عواطفه باإلضافة إىل التعبريعن أفكاره،

إخل، أحيانا يكون ذلك املضمون العاطفي واضحاً ........ الغضب أو احلزن أو اخلوف أو اإلكتئاب أو السعادة 

طفية ولكنها قد مسيطراً على الرسالة وأحيانا أخرى يكون خفي، وقد تكون مزيج من املعلومات واألحاسيس العا

  .متاماً للعواطف  ضاً مكرسةتكون أي
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  . 37، ص قمرجع ساب: هناء حافظ بدوي - ₁
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  :خالصـــــــة

عند الرجوع يف اية هذا الفصل الذي تطرقنا فيه إىل اإلتصال من مجيع النواحي خلصنا إىل ان                

ذلك يف شكل كلمات أم صور أم  موسيقى، مفيد أو اإلتصال يعد أحد الَسمات اإلنسانية البارزة، سواٌء أكان 

  .ايت أم مع اآلخرين ضار، مقصود أم عشوائي، واضح أو مسترت، إعالمي أو إقناعي، ذ

فمن الصعب جدا أن تتخيل وجود جمتمع حديث بدون وسائل اإلتصال وال متارس فعل اإلتصال،                 

كذلك فإن وسائل اإلتصال الميكن أن تدار بكامل طاقتها يف جمتمع خمتلف، ولذلك يصعب أن نقَرر  السبب 

  حلديث هو الذي يفرز وسائل اإلتصال املتطورة أم العكس ؟عىن آخر، هل اتمع اثر تأثريًا ومبوأيهما االك

لكن األهم هو أنه جيب أن نقرر بأن اتمعات احلديثه هي تلك اليت جتسد الفعل اإلتصايل جبميع                

  .           عناصره واليت ترى يف اإلتصال املخرج للكثري من معضالا
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 :الفصل الثاني 

 

  مفاهيــــــــم حـــــــــــول السياحـــــــــة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  تمهيــــــــــــــــــــــد
  

التعد ظاهر السياحة حديثة فجذورها التارخيية تعود إىل بداية احلضارات اإلنسانية تقريبًا وعند                 

دراسة تارخيية سنالحظ أا حتتوي على موضوعني أساسني مها اإلستمرارية والتغيري أي التطور من  أيإقرتابنا من 

فرتة تارخيية إىل أخرى وملعرفة ما يتعلق بالسياحة آثرنا ختصيص  هذا الفصل الذي تناول مفاهيم وأساسيات هذا 

ل تعريفها، تارخيها، خصائصها ومقوماا ة من خالمباحث رئيسية أوهلا ماهية السياح النشاط اإلنساين على ثالثة

ليل لسياحة كصناعة وحتادراستنا وأنواعها، أما املبحث الثاين فقد تناول السياحة يف اتمع احلديث من خالل 

، أما املبحث عالقة السياحة بالتكنولوجيا واإلبتكار صوال اىل حتديد حتديد مفهوم التنمية املستدامة و تأثرياا، و 

هوم السياسة السياحية، فر القطاع العام يف إدارة السياحة، من خالل حتديد مفقد جاء فيه توضيح دو الثالث 

ب مفهوم احة وكل هذا من أجل تقرييللسياحة إىل جانب مستقبل القطاع يف إدارة الس امتسويق القطاع الع

  .حلياة قتصادية وإجتماعية، وتأثرياا على خمتلف مناحي االسياحة وتطورها كظاهرة إ
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  هاـو تاريخ ةـالسياح مفهوم: المبحث األول   -1

  :ة وتاريخها  ـف السياحـتعري: أوال 

إرتبط ة من الظواهر اإلنسانية القدمية قدم التاريخ، وتطور مفهوم السياحة كظاهرة حتعد السيا        

بتقدم اإلنسان الذي يتميز حبركته الدائمة، املتمثلة يف السفر والتنقل لسد إحتياجاته وشؤون حياته 

، الراحة اليومية، لكن سرعان ماتغريت هذه  الظاهرة  إىل ظاهر إجتماعية وثقافية، هدفها حتقيق املتعة

جمام، أما يف العصر احلديث فقد تطورت إىل صناعة مركٌبة واليت أصبحت حمل إهتمام الباحثني و تسواإل

م يف إجياد تعريف شامل وواضح هلا، كما أصبحت للسياحة جوانب هر نظالدارسني فإختلفت وجهات 

أبعاد و مميزات وخصائص  متعددة نفسية، إجتماعية، ثقافية، سياسية، إقتصادية وترفيهية،إىل جانب ذلك

وأثار على خمتلف مناحي احلياة، لكن قبل كل هذا جيب تقريب مفهوم السياحة وتقريبها حسب وجهات 

  .نظر متعددة 

  

  :تعريف السياحة  - 1

، ساح يف األرض تعين ذهب وسار على وجه األرض، ويف "التجوال " لفظ السياحة لغًة يعين         

فهو لفظ مستحدث "  Tourism " تعين جيول ويدور، أما كلمة " To tour"اإلجنليزية جند أٌن 

  ₁.وكان يطلق على طالب العلم اإلجنليز يف أروبا 

  : اهأمهأما التعاريف اإلصطالحية للسياحة فقد كانت كثرية ومن 

ظاهرة من الظواهر " لقد عرفها بكوا  ) Guyer Freuller )1905جويير فرولر " تعريف   �

  .العصرية قد تنشأ عن احلاجة املتزايدة للحصول على الراحة واإلستجمام 
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، 1994، الطبعة األوىل، الشركة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، السياحة النظرية والتطبيق :فهدى سيد لطي - ₁

  .10ص 
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وتغيري اجلو واإلحساس جبمال الطبيعية وتذوقها والشعور بالبهجة واملتعة من اإلقامة يف مناطق ذات طبيعة 

  ₁" .خاصة 

السياجة عبارة عن جمموع " فقد أشار إىل أن "  Robert Lanquardروبار لنكر " أما  �

، يف املقابل تناول كل ₂"األنشطة البشرية اليت تتعلق بالسفر وصناعة دف إىل إشباع حاجات السياح 

السياحة هي " املفهوم حيث أشارإىل ان  ) Kraft ) "1943وكرافت  Hunzikerمن هوزكر 

ليت تنتج من إقامة السائحني وأن هذه اإلقامة التؤدي إىل ة ااهر الطبيعياموع الكلي للعالقات والظو 

  ₃".كان عمًال دائماً أو مؤقتاً   اإقامة دائمة وممارسة أي نوع من العمل سواء

جمموعة العمليات املتداخلة وخاصة اإلقتصادية " م على أا 1910سنة "  هيرمان"يف حني عرٌفها               

  ₄".منها املتعلقة مباشرة بدخول األجانب، إقامتهم وحتركام داخل حدود دولة أو منطقة جغرافية 

نب مهم جلا إلجتماعية والثقافية فضًال على إقصائهولقد أخذ على هذا التعريف إمهاله اجلوانب ا                  

  .وهو السياحة الداخلية 

م السياحة  على أا 1963وعرف مؤمتر األمم املتحدة للساحة والسفر الذي إنعقد يف روما سنة                 

 24ظاهرة إجتماعية وإنسانية تقوم على إنتقال الفرد من مكان إقامته إىل مكان آخر لفرتة مؤقتة التقل عن " 

 ساعة وال تزيد عن اثين  
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، 1997، مركز الكتاب للنشر، مصر، رؤية عصرية للرتويج وأوقات الفراغ: كمال درويش، حممد احلمامحي  - ₁

  . 249ص 
، ص 2007، دار التنوير للتوزيع والنشر، اجلزائر، 1ط"، السياحة مفهومها، أركاا، أنواعهاخالد كواش،  - ₂

24 .  
، مؤسسة النشر والتوزيع، األردن، مبادئ السفر والسياحة:  طه احلوري، إمساعيل حممد علي الدباغ مثىن - ₃

  . 41، ص 2001
، أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر، القطاع السياحي باجلزائرأمهية التسويق يف تنمية : عبد القادر بودي - ₄

2006.  
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   ₁."ارجية داخلية وسياحة خو التارخيية، وهي تنقسم إىل نوعني و العالجية أر شهراً يهدف السياحة الرتفيهيه عش

م فقد عرف السياحة جمموع األنشطة اليت 1991أما مؤمتر أوتاوا للسياحة املنعقد بكندا يف جوان             

يقوم ا الشخص املسافر إىل  خارج بيته املعتادة ملدة من الزمن وأن اليكون غرضه من السفر هو ممارسة نشاط 

  ₂.الذي يسافر إليه يكتسب به دخًال يف املكان  

العاملية  املنظمةإن هذا اإلختالف الناتج يف تعريف السياحة والناتج عن تطٌورها يف اتمع جعل            

 أماكنهماألشخاص املسافرين من  أنشطة أاص بالسياحة فعرفتها على م تعريف خا1993احة تضع سنة يسلل

  ₃.لقضاء عطلة أو لألعمال أو ألغراض أخرى  مستمرة عن سنة واإلقامة خارج إقامتهم املعتادة ملدة التزيد

  ₄:سياحة حتتوي على مفهومني  وحسب املنظمة العاملية للسياحة، كلمة

تكون " السفر "ساعة على األقل حبيث أسباب الزيارة  24كل زائر مؤقت يقيم يف البلد الذي يزوره   : حـالسائ

القيام بأعمال عائلية،  من أجل الرتفيه، الراحة، الصحة، قضاء العطل، الدراسة الديانة، الرياضة، أو من أجل

  .مية، ثقافية وسياسية ندوات عل

السائح بأنه كل شخص  م1937لتابعة لعصبة األمم يف سنة حصائيني اكما عرفت جلنة اخلرباء لإل           

     ل عن قامة فيها ملدة التقالذي إعتاد اإليزور بلداً غري البلد 
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،املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، بدون اإلطار القانوين للنشاط السياحي والفندقي: حمي حممد مسعي - ₁

  . 61سنة النشر، ص 
  . 62 ، صالسابق املرجعنفس  - ₂
  . 20، ص 2004، دمشق،سوريالنشر، ل دار رضا، السياحة املستدامة: صالح الدين خربوطلي - ₃

₄-Robert Lanquard :Le tourisme international. Serie que saise-je ? 
paris ,PUF . 1980, P1 .  
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ساعة، وعلى هذا األساس فإن الفئات اليت تعتربها اللجنة من ضمن السائحني لألشخاص الذين يسافرون  24

إىل بلد ما بغرض احلصول على وظيفة أو عمل ما والدارسون مبختلف املراحل التعليمية واألشخاص الذين يأتون 

دائمًا واملسافرون الذين يعربون إىل بلد آخر واملقيمون يف مناطق احلدود و األشخاص الذين يقيمون يف لإلقامة 

  .بلد ويعملون يف بلد جماور 

  

  .ساعة خارج مقر إقامته املعتاد  24كل زائر مؤقت التتجاوز مدة إقامته   ) :المتنزه(المتجول 

اد هذا هذا التعريف ينطبق على السياحة الدولية فقط، واملنظمة العاملية للسياحة تبذل جمهودات إلعتم         

عضاء يف املنظمة كون بعض الدول تعترب السائح كل شخص يقيم بعيدًا عن مقر التعريف من طرف كل دول اال

ى أربعة أيام فأكثر خارج مقر إقامته، النمسا تعترب إقامته املعتادة، فمثًال أملانيا تعترب الفرد سائح كل شخص يبق

السائح كل من يبقى ثاللثة ليايل خارج مقر إقامته، بريطانيا، بلجيكا، هولندا، سويسرا، هذه الدول تعترب السائح  

  ₁.ثر، السويد مخسة أيام فأكثر كأربعة أيام فأكل شخص يبقى أربعة ليايل خارج مقر إقامته املعتادة، إيطاليا 

لقد قامت املنظمة الدولية للسياحة التابعة لألمم املتحدة يف حماولة منها حلصر هذه املشكالت والعمل          

على حلها بإصدار عدة إرشادات تفيد يف تعريف مفهوم السائح باإلضافة إىل وضع تصنيف كالذي يظهر يف 

  ) .03(الشكل 
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₁ - Gerard guibilato ; Economie Touristique ,Delta et Spes , suisse, 
1983,P 10 
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من هنا يتضح  أننا حنتاج إىل أشكال جديدة من األحباث املتعلقة بالسياحة من أجل فهم طبيعة هذه الظاهرة اليت 

يوجد ا تعريف حمدد، حيث أا تتطور بشكل مستمر وبعيدة كل البعد عن اجلمود أو الثبات على شكله بعينه 

.₁  

  . 1994عام  يبني تصنيف السائحني مت وضعه وتعديله ) :03(الشكل رقم 

   

 

 

 

 

 

  

  

  

  

، 2008لإلستثمارات الثقافية، القاهرة، قالد العامري، دار الفارو إدارة السياحة، ترمجة خ:تيفن بيج س: املصدر

  . 26ص 
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، ص 2008الثقافية، القاهرة،ات لإلستثمار ، دار الفاروق الد العامريإدارة السياحة، ترمجة خ :ستيفن بيج - ₁
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  : ة ــور السياحـخ تطـتاري :ثانيا

تعدد أشكاهلا  رب الزمن كان من خاللياحة بشكل دقيق غري أن تطٌورها عالميكن حتديد نشأة الس         

حال وأهدافها،حيث بدأ اإلنسان األول حياته وهو يسعى وراء اإلستقرار على األرض، مما أدى إىل التنقل والرت 

تقل باحاصعن املتعة و اإلحتكاك بغريه وبعد أن إستقر يف مكان معني إستمر ين ،ةسائحًا يف أرجاء الكرة األرضي

هام يف مفهوم السياحة ووسائلها، وميكن تقسيم مراحل تطور السياحة إىل  وهذا التغري يوازيه تطور .من الساكنة

  :املراحل اآلتية

  :ة ـارات القديمـة الحضـمرحل 

وتشمل هذه املرحلة الفرتة األوىل من حياة اإلنسان أى العصر البدائي أي كان سفر اإلنسان مربوط             

ان توفر األكل واألمن، ومل تكن هناك قوانني حتكم تصرفات اإلنسبإستقراره والبحث عن وسائل العيش اهلينء من 

عتاد د من ترحالة سوى قوانني الطبيعة ومل تكن هناك جيوش حتميه من الغزو واإلوحتدد حقوقه وواجباته، والجي

فقد  سهل سفره احلٌر والربد،والوسائل نقل ت عليه، ومل تكن العلوم تقدمت فتخدم اإلنسان وتوفر له ماحيميه من

ومن املكان الذي خياف فيه إىل املكان اآلمن، فلم  ة،كان اإلنسان ينتقل من األرض القاحلة إىل األرض اخلصب

ل بل كان السفر ظاهرة طبيعية مرتبطة بوجود االنسان وسيلة النق يكن السفر خيضع للتعقيدات التالية من ضرورة

ندما قامت احلضارات أصبح  السفر وسيلة جتارية ، وعوإستيفاء إحتياجاته  الشخصية شباع نزواته يهدف إىل او 

ق يف اإلهتمام الدول، وقد كان الفينيقيون السب والقيام باحلمالت العسكرية والتعلم والتعليم خاصة مع بداية تكون

نيقيون بالتجارة والتنقل، فقد عرفوا  حبب املخاطرة والرتحال البحري، حبثا عن املعرفة والكسب املادي، فالتجار الفي

م، إذ بلغت رحالم شواطئ شبه .ق 13ركبوا البحر يف كل اإلجتاهات خاصة بعد القرن الثالث عشر قبل امليالد 

   .  برييا وبالد الغال ومالطة، وكورسيكا وحبر البليار ومشال إفريقيا يأ
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ومن أبرز الرحالت السياحية يف تلك الفرتة يف بالد اإلغريق تلك الوفود من اليونانيني القدماء وسكان األقاليم 

  .قبل امليالد  776األروبية ااورة اليت تأيت إىل جبال أملبيا ملشاهدة األلعاب األوملبية اليت شرع يف تنظيمها العام 

  ₁.لك خالل القرن الرابع قبل امليالد بناء الفنادق لزوار أثينا وكان ذ وشجع هذا التوافد على 

  :ىـور الوسطـة العصـمرحل

قيت السياحة ىف العصور الوسطى يف الفرتة املمتدة من القرن اخلامس عشر مبدلوهلا احلايل  جمهولة لدى ب          

واإلنتقال يقي بدائيا كما كان يف العصور األوىل مع تطٌور يسري، إذ متيزت هذه الفرتة الشعوب، بل أن السفر 

أفقد الناس عنصر االمان وساءت أحوال الناس، ومن مث نقص السفر والرتحال وزاد اإلهتمام  ممٌا بالصراعات،

قيام بعض املستكشفني بأسفار  جعلها قبلة للكثري من الزوار، كما عرفت هذه الفرتةبالكنيسة يف هذه املرحلة، مما 

  .قارة األمريكية من طرف كريستوف كولومبوسالم إكتشاف 1492طويلة كان من نتائجها سنة 

يف هذه احلقبة التارخيية إهتمت احلضارة اإلسالمية بالعلوم والفنون واآلداب والعمارة وزادت حركة الناس يف خمتلف 

اإلسالمية يف إنشاء عدد من املدن أصبحت قبلة للسواح من كل  أحناء البالد اإلسالمية، وقد سامهت احلضارة

أصقاع العامل كبغداد وقرطبة، كما متيزت هذه الفرتة بظهور بعض اجلامعات العريقة بأروبا مثل جامعة السربون 

  .قبلة لعدد من طالب العلم سفورد بإجنلرتا، ممٌا جعل البلدينبفرنسا، وجامعة أك
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 . 12مرجع سابق، ص :  السياحة، مفهومها، أركاا، أنواعها: خالد كواش - ₁
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قاراا اخلمس يف يوم واحد، وعرف أيضاً ور كن أن تز يوبالتايل نوع من السياحة، غري أنه خالل هذه الفرتة مل 

  .وظهرت الفنادق العمالقة جداً التطور اهلائل يف جمال املنشآت السياحية مبختلف أنواعها 

ملنظمات السياحة وأمهها املنظمة العاملية للسياحة التابعة هلئية األمم املتحدة، وتبقى هذه الفرتة ار و كما متيزت بظه

  :العصر الذهيب للسياحة لعدة إعتبارات أمهها

 .وباخلصوص األمن التطًور الكبري يف وسائل النقل املختلفة سيما من جانب السرعة، الراحة  •

لتقدم الذي شهده قطاع اإلعالم ممَا سَهل عملية اإلتصال وسرعة نقل املعلومات بني خمتلف ا •

 .أحناء العامل 

ل يستفيدون من العطل األسبوعية والسنوية اتنظيم العمل وظهور النقابات العاملية جعل العم •

 .تقضي غالَبا يف السفر 

السياحي سيما الدول الضعيفة املوارد عملت على تطوير النشاط اإلهتمام املتزايد للدول بالقطاع  •

 .السياحي وحماولة إستقطاب السواح 

ظهور املنظمات السياحية احمللية، اإلقليمية والعاملية اليت تعين بتنظيم السياحة وتأطريها وترقيتها،  •

 .زيادة على إنشاء وزارات مكَلفة بالسياحة على مستوى دول لعامل 

مل وأخرى سامهت يف تطوير النشاط السياحي العاملي، فقد كان حجم اإلنفاق السنوي هذه العوا

ومن هنا ميكن تعريف السياحة على  ₁. مليار دوالر  750م حوايل  2005على السياحة سنة 

ظهر واحد أو أكثر من مظاهر األنشطة البشرية والتجارية املرتبطة مبجمال للبحث يف " إعتبارها 

  .ص لفرتة مؤقته إنتقال األشخا
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  .منشورات املنظمة العاملية للسياحة   : أنظر  - ₁
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ملكان آخر بعيد عن جمتمعام وبيئات العمل اليومية املعتادة بقصد الرتفيه وإقامة مشروع جتاري وألسباب 

  ₁. شخصية 

  :نجدة ـص السياحـخصائ ومن

  ₂: تعترب السياحة متمَيزة إلعتبارات أمهها 

تعد السياحة صادرات غري منظورة، فهي التتمثل يف ناتج مادي ميكن نقله من مكان إىل آخر، وهي  �

تعترب واحدة من الصناعات القليلة اليت يقوم فيها املستهلك باحلصول على املنتج بنفسه من مكان 

التتحمل نفقات نقل خارج  –الدولة املضيفة  –ج السياحي إنتاجه، وعليه فإن الدولة املصدرة للمنت

حدودها، كما هو احلال بالنسبة للمنتجات األخرى، اليت تتطلب باإلضافة إىل تكاليف إنتاجها تكاليف 

 .نقلها 

) الطبيعية، األثرية، التارخيية(املنتج السياحي املتمثل يف عوامل اجلذب السياحي أي املوارد السياحية  �

ال تدر عائداَ بطبيعتها، إال إذا بيعت يف شكل منتج سياحي،  إال من خالل السياحة، فهذه املواردالتباع 

وهذا املنتج اليباع يف معظم األحول من غري وجود سلع وخدمات مساعدة اليت تتمثل يف التسهيالت 

األساسية القاعدية   جنباَ إىل جنب مع املوارد السياحية مثل توفر اهلياكل السياحية اليت جيب أن تتواجد

، وسائل اإلتصال، توفر األمن واإلستقرار، توفر .....)لكهرباءااملياه، (كشبكات النقل، اخلدمات املرفقة 

حمالت بيع اهلدايا (منشآت اإلقامة، توفر النقل الربَي، البحري واجلوي، وتوفر املنشآت السياحية الرتوجيية 

  .......) . رية، السلع السياحيةاالتذك
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  . 26نفس املرجع السابق، ص  - ₁
₂- R.Christine ; Le Tourisme Pubication universitair d'etudes 
europeennes, Geneve 1985,P 185 
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املنتج السياحي منتج مركب وهو مزيج  مشكل من جمموعة عناصر متعددة، تتكامل مع بعضها البعض،  �

جمموعة من السلع واخلدمات منها اليت وتؤثر وتتأثر بالقطاعات األخرى يف اتمع، فالسياح يستهلكون 

، اإلطعام، النقل وغريها ومنها ما يتعلق باليت تبيعها املنشآت األخرى التجارية تبيعها املنشآت كاإلقامة

نية األساسية واخلدمات  األخرى يف البلد املضيف وهذه املنتجات بمثًال، ومنها ما يتعلق بتسهيالت ال

 تتكامل مع بعضها البعض 

حة الدولية منتج تصديري يتعرض يف بعض االحوال إىل درجة من عدم اإلستقرار، ألنه يتعلق السيا �

بتأثريات من القوى اخلارجية ومرونة عالية لكل من السعر والدخل باإلضافة إىل مشكل املومسية اليت تؤثر 

 .على النشاط السياحي 

  

 

  "نظام ليرب السياحي " يبَني خمطط حتليل السياحة  ) :04(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، 2008إدارة السياحة، ترمجة جالد العامري، دار الفاروق لإلستثمارات الثقافية، القاهرة،:ستيفن بيج : المصدر

 . 29ص 

املنتوج السياحي غري قابل للتخزين، ويتعلق بنشاط متقلب، لذا جيب مواجهة الرتاجع يف بعض الفرتات  �

 .من خالل ختفيض األسعار وجودة اخلدمات لتحفيز الطلب 
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تتَعرض املنتجات السياحية ملنافسة دولية حادة لذلك جيب إستقطاب الطلب السياحي من خالل توفري   �

  .كافة شروط الراحة 

  

  ةـالسياح واعـوأنات ـمقوم:  ثالثا

  :ترتكز على جمموعة من املقومات ندرجها فيما يلي

  :المقومات الطبيعية  - 4-1

متثل كافة الظروف اليت تشكل مقصدًا للسائحني للتمتع جبمال الطبيعة واإلبتعاد عن التلوث                   

 :واإلزدحام وتؤثر على األعصاب اليت تتسم ا احلياة احلضرية وتشمل ما يلي 

ىل املناطق الدافئة شتاًءا أو ملعتدل اجلاف اين يكون اإلنتقال اث يفضل السائحون املناخ احي: المناخ  �

 .املناطق اجلبلية وشواطئ البحار صيًفا 

و األصحاء الذين يرغبون اللجوء إىل أسواًءا بالنسبة للمرضى قصد العالج، : الحمامات المعدنية  �

 . مكان تتوفر فيه أسباب الراحة واملتعة 

 .حيث بيئة خمتلفة توَقر حَب اإلكتشاف واملغامرة : الصحاري  �

 .واليت تتميز بوجود صواعد ونوازل وتضاريس جتذب السائح إلكتشافها  :المغارات والكهوف �

  . مغريات طبيعية اخرى مثل شواطئ البحار واجلبال وغريها �

  : المقومات التاريخية واالثرية - 4-2

حيث ان األثار انعكاس للحضارات يخ االنساين له متعة ذهنية رفيعة،ان التعرف على احلضارات والتار 

  ₁.وامتداد للتطور واملعرفة االنسانية
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  . 146،ص 2007، دار املسرية للنشر و التوزيع، االردن،₂، ،طمبادئ السياحة: نعيم الظاهر،سراب الياس - ₁
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  : المقومات االجتماعية والدينية- 4-2

تتمثل املقومات االجتماعية يف طريقة  حياة الشعوب وسلوكها يف شكل فنون الشعبية بطبوعها         

املختلفة، الثقافات والعادات لدى السكان، اي كل ما يتعلق بالرتاث املعنوي، اما املقومات الدينية 

  ختالفها والكنائسفتشمل األماكن املقدسة واآلثار الدينية كاملساجد، الزوايان املزارات على ا

  

  : المقومات المادية والخدمية- 4-3

توفر البىن التحتية كاملطارات والطرقات باالضافة اىل خمتلف القطاعات  تتمثل يف        

الصناعية،التجارية البنوك والعمران، فضال عن اخلدمات املكملة كالربيد املطاعم ، الفنادق النقل، 

  ₂.مراكزالرتفيه والشركات السياحية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الفاروق لالستثمارات الثقافيةدار ، ₁ترمجة خالد العامري،ط، ادارة السياحة:  ستيفن بيج - ₁

 .146ص ،2008القاهرة،
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 : أنـــــواع السياحـــــة  -

 ₁: تتعدد أنواع السياحة تبًعا ألغراضها                   

يف االماكن ) اإلجازات(تكون الزيارة فيها من اجل قضاء العطل ) : الترفيه، اإلستجمام(سياحة المتعة  �

 .اليت تشتهر بإعتدال اجلو أو مبناظرها الطبيعية وهدوء ربوعها ومجال شواطئها أو صحاريها

خمتلف احلضارات،  تكون الزيارة فيها للمناطق األثرية املشهورة بآثارها القدمية من :سياحة الثقافية  �

 .ويهدف السائح من خالهلا إىل تنمية معارفه الثقافية 

الزيارة تكون فيها دف العالج أو قضاء فرتات النقاهة، وتكون يف  ) :اإلستشفاء(سياحة العالج  �

اخلاصة لعالج  األماكن أواألماكن اليت حتتوي على املستشفيات ذات الطابع اخلاص أو املصحات 

 . حاالت ممَيزة

غراض رياضية بقصد ممارسة خمتلف األلعاب واهلوايات الرياضية ألوتكون الزيارة فيها  :سياحة الرياضية  �

 .....وألعاب القوى  واإلشرتاك يف املسابقات والبطوالت الرياضية، كتسلق اجلبال

تكون الزيارة فيها بقصد جتاري يضعه السائح يف إعتباره األَول، ويقوم ذا  ) :التجارة(سياحة األعمال  �

ويزورون فيها املعارض واألسواق التجارية الدولية، القيام بعقد  والتجار األعمالالنوع من السياحة رجال 

 .الصفقات التجارية والوقوف على أسعار املنتجات احلديثة يف دول أخرى 

الزيارة فيها تكون بقصد ديين، وجتري يف بعضها شعائر دينية معينة، وزيارة أماكن  فكرة :سياحة الدينية  �

 .خاصة ذات طابع تارخيي وديين كاحلج 

  

  

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 52، ص 2002، القاهرة، مطابع الوالء احلديثة، مبادئ السياحة:  ماهر عبد احلق السيسي - ₁
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  مفاهيم حول السياحة                                                             : الفصل الثاني 

  
إن أسباب وأغراض السفر ليست املعيار الوحيد لتصنيف السياحة حيث توجد معايري أخرى تتناسب       

  . ووسيلة السفر، املكان، اإلجتاه، الوقت، املدة، الفئة، العدد والعمر 

 .البحرية، الربيَة السكك احلديديةفحسب وسيلة النقل املستعملة جند السياحة اجلويَة،  �

 ...السياحة الشاطئية، الصحراوية، اجلبلية، املعدنية : لتها جند حسب إجتاهها ومكان مزاو  �

 .جند السياحة اإلقامة، سياحة العبور، سياحة اية األسبوع : حسب املَدة  �

 .جند السياحة الصيفية، السياحة الشتوية : حسب املوسم  �

 ).تجمموعا(جند السياحة الفردية والعائلية، السياحة اجلماعية : حسب عدد السياح  �

 .جند سياحة فندقية، شبه فندقية، وسياحة التخييم : حسب نوع ووسيلة اإليواء  �

 .جند سياحة الشباب، سياحة متوسطي األعمار، سياحة كبار السن : حسب السن  �

 ....جند سياحة الرفاهية، السياحة الشعبية: حسب الفئات اإلجتماعية  �

 .هنالك السياحة الداخلية والسياحة اإلقليمية والسياحة الدولية  :حسب املوقع اجلغرايف  �

السياحة البديلة، سياحة املعاقني، : وهناك أنوع أخرى من سياحة حديثة تتمثل عمومًا يف  �

 .سياحة التسَوق، سياحة احلوافز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

56  
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  ثــة في المجتمع الحديـــاحيسال: المبحث الثاني 

  :  السياحة كصناعة وتحليل تأثيراتها: أوالً 

املباشر على التنمية الوطنية تعد السياحة من القطاعات اإلقتصادية اخلدمية ذات االمهية الكبرية واألثر 

 فإن السياحة كنظام منظم" م 2000للبلد السياحي، فحسب املنظمة العاملية للسياحة يف تقريرها سنة 

ااالت اإلقتصادية واإلجتماعية حتقق جناحات كبرية نتيجة التطَورات اإلجيابية يف هي صناعة مازالت 

  ₁".يشهدها العامل والتحوالت الثقافية والتكنولوجية اليت 

ا كانت السياحة نظام متكامل يسعى يف االخري إىل تشكيل صناعة راقية، فإنه من الواجب مراعاة 
َ
ومل

  :مكونات هذا النظام، وميكن توضيح مكونات صناعة السياحة كنظام من خالل هذا الشكل 

  

  مكونات نظام السياحة) : 05(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، مدخل إىل السياحة والسفر والطريان: محيد عبد احلميد الطائي :  المصدر

  . 28، ص 2003األردن، 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتـــــــــــــــــــــــــــــ
 . 20، ص املرجع السابق: محيدي عبد احلميد الطائي  - ₁
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  مفاهيم حول السياحة                    :                                                      الفصل الثاني 

  
  :من الشكل السابق يتضح لنا أن السياحة كنظام تتكون من العناصر التالية 

، القوانني ونعين ا البىن التحتية، البنية املادية، العاملون على تقدمي اخلدمات: المدخالت  •

 .خالقيات مهنة السياحةواالنظمة التشريعية وأ

 .وتشمل خمتلف األسس العلمية من ختطيط وتنظيم وتنفيذ رقابة : العمليات  •

املؤسسة السياحية،  وهم أهم السياح الراضون عن اخلدمات املقدمة من طرف: المخرجات  •

 .تلبية رغبام والوقوف على إحتياجام  واليت إستطاعت

خرى لصناعة السياحة، وميكن أ ىل جانب هذا التعريف وحتديد صناعة السياحة كنظام منظم هناك عدة مفاهيمإ

السياحة صناعة مركبة " ومن التعاريف االخرى جند  ₁" . صناعة بدون مداخن "ق على السياحة مفهوم لأن نط

َن بعضها متداخلة التأثري أتتألف من عَدة عناصر ترتاوح من حيث األصل بني الطبيعة البشرية واحلضارية، كما 

 ₂" . وبعضها اآلخر منفردة التأثري 

بالنشاط اإلقتصادي الذي يهتم بإستقبال وإقامة السياح الوافدين من مقر "وميكن تعريف صناعة السياحة  

  ₃".ساعة  24إقامتهم الدائمة أو مكان أعماهلم من اجل املتعة واإلستجمام لفرتة زمنية التقل عن 

يف تطوير إنتاج لك التنظيمات اخلاصة والعامة اليت تشرتك تيقصد بصناعة السياحة ب"ريفات االخرى ومن بني التع

  ₄". ت خلدمة إحتياجات ورفاهية السياحوتسويق البضائع واخلدما

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 1992، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، ة السياحة من املنظور اجلغرايفصناع: يس الزوكة حممد مخ - ₁

  . 07ص 
  . 83، ص نفس املرجع السابق: الزوكة يسحممد مخ - ₂
  . 07، ص نفس املرجع السابق: يس الزوكةحممد مخ - ₃
صري ، امللتقى املمناطها وأنواعها املختلفة رؤية يف أنرتوبولوجيا السياحةأمفهومها و ة السياح:  يسرى دعبس - ₄

  .30ص  ،2002 ،مصر ،لإليداع والتنمية
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  ₁ :متلك صناعة السياحة أركان تتمَثل يف 

 :وهي حتدد السمات الكمية بصناعة السياحة وتتمثل: األسس الكمية - 1

اخلصائص املكانية اليت تتضمن طبيعة املوقع اجلغرايف، مالمح البيئة الطبيعية  •

والبشرية، مبا يف ذلك طرق ووسائل النقل اليت تربط املوقع السياحي بغريه من أقاليم 

 .الدولة أو دول العامل املختلفة 

 ) .حإقامة السيا (واإلقامة ) سفر السياح(األسس الوظيفية ويقصد ا عاملي احلركة  •

 

 :وهي تسهم يف حتديد نوعية السياحة وأمهيتها وثقلها وحماورها وتضم  : األسس الكيفية  - 2

نشطة اإلستجمام أاليت تشمل املنشآت السياحية وأمهيتها و : الترفيهية األسس •

 .ووسائل الراحة واملتعة واإلثارة 

وهي أمشل وأعم من األسس الرتفيهية إذ تضم كل الصفات  :ثقافيال األسس •

واخلصائص الثقافية اليت يتمتع ا املوقع السياحي، كما تعمل على جذب السياح 

أركان صناعة السياحة ) 06(لزيادة املعارف وإثراء الثقافات، ويوضح الشكل رقم 

 .بناًء على املقياسني الكمي والكيفي

 

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 31، ص نفس املرجع السابق:  يسرى دعبس - ₁
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  أركان صناعة السياحة) : 06(م الشكل رق                               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . نيمن إعداد الباحث :المصدر 

إىل جانب توفري أركان صناعة السياحة هناك أيًضا شروط ينبغي أن تتوفر لقيام صناعة سياحية           

  ₁: فاعلة وهي 

  . ـ اإلقرار مبردودية القطاع السياحي وتدعيمه من أعلى املستويات يف الدولة املضيفة          

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، االردن، مدخل إىل السياحة والسفر والطريان، : محيد عبد النيب الطائي  - ₁

  . 32، ص 2000
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 : ةـة المستدامـالسياحي ةـالتنمي: اـثاني

التقرب أكثر من هذا املفهوم اجلديد للسياحة جيب تفكيك وحتليل عناصره،حيث يتكون من عنصرين هامني قصد

  .مهاالتنمية السياحية والسياحة املستدامة اىل جانب العالقة بني هذين املفهومني

لى عدة متغريات ختص مقومات السياحة من جهة عبناءاتعددت مفاهيم التنمية السياحية : التنمية السياحية-1

وعوائدها املادية من جهة اخرى،اي ما يتعلق بالعرض والطلب وبني الزيادة املستمرة يف املوارد السياحية وزيادة 

  .اإلنتاجية يف القطاع السياحي من خالل استغالل هذه املوارد

ال ميكن أن تقتصر على تنمية "  ₁أَن التنمية السياحة " صالح عبد الوهاب "ويرى الدكتور                  

العرض السياحي فقط أو جزء منه ببناء فنادق وقرى سياحية تنتشر يف مناطق خمتلفة وإمنا جيب أن ميتد معىن 

التنمية السياحية ليشمل تنمية كل من العرض والطلب لتحقيق التالقي بينهم إلشباع رغبات السائحني والوصول 

  " .مية موضوعة سلًفا لتكوين معيارًا لقياس درجة التنمية السياحية املطلوبة إىل اهداف قومية وقطاعية وإقلي

أَن التنمية السياحية تأخذ طابع التصنيع املتكامل والذي  يعين " ₂" عبد الرمحان سليم "ويرى                  

امته ا والشكل الذي إقامة وتشديد مراكز سياحية تتضمن خمتلف اخلدمات اليت حيتاج إليها السائح أثناء إق

  ".يتالءم مع القدرات املالية للفئات املختلفة من السائحني 

ستنتج من هذه التعاريف أَن التنمية السياحية تتعَلق بتحقيق تنمية كل من العرض والطلب وي                

  .بشكل متوازن وفق اهداف وشروط موضوعة سلًفا، ضمن نطاق التنمية اإلقتصادية الشاملة 

 :ـ السياحة المستدامة  2

إحتياجات الزوار واملنطقة املضيفة هلم، مما يؤدي أَن السياحة املستدامة هي نقطة التالقي ما بني                  

إلقتصادية إىل محاية ودعم فرص التطوير املستقبلي، حبيث يتم إدارة مجيع املصادر بطريقة توَفر اإلحتياجات ا

  واإلجتماعية والروحية،
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  . 09، ص 2006، دار اجلامعة، اإلسكندرية،  السياحة  دراسات يف التنمية:  جليلة حسن حسنني - ₁
  . 09، ص املرجع السابقنفس : جليلة حسن حسنني - ₂
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يف الوقت ذاته حتافظ على الواقع احلضاري، والنمط البيئي ضروري والتنوع احليوي ومجيع ولكَنها                  

  ₁. مستلزمات احلياة وأنظمتها 

م من طرف املنظمة 1988تنمية السياحية وتعزيزها عام قد مت إدخل مبدأ اإلستدامة يف الول                 

يع يف قطاع السياحة وأيًضا نظرًا للقدرات اليت يتمتع ا القطاع العاملية للسياحة، وهذا بسبب التوسع الكبري والسر 

واليت جتعله يعود بفوائد إقتصادية تعود على اتمعات والدول املضيفة، والتخفيف من حَدة الفقر واحلفاظ على 

  .الثروات الذبيعية والثقافية وغريها 

فمبدأ اإلستدامة يف السياحة هدفه االساسي هو إدارة مجيع املوارد بطريقة تتيح تلبية كافة  وبالتاىل                 

اإلحتياجات اإلقتصادية واإلجتماعية واجلمالية، واحلفاظ على سالمة الثقافة والعمليات اإليكولوجية األساسية، 

   ₂. والتنوع البيولوجي والنظم املعيلة للحياة 

  ₃. احة املستدامة عدة مبادئ ميكن حصر أمهها فيما يلي وللسي                 

جيب أن يكون التخطيط للسياحة وتنميتها وإدارا جزء من إسرتاتيجيات احلماية أو التنمية املستدامة لإلقليم أو 

الدولة، كما جيب أن يتم ختطيط وإدارة السياحة بشكل متداخل ومَوحد يتضمن إشراك وكاالت حكومية خمتلفة 

  .افعنسسات خاصة ومواطنني سواء كانوا جمموعات أو أفراد لتوفري أكرب قدر من املومؤ 
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ليل مفهوم السياحة د- الدليل اإلرشادي للسياحة املستدامة يف الوطن العريب: حابس مساوي، حممود القيسوين  - ₁

  . 8، ص 2002جامعة الدول العربية بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة،   بيقها،املستدمية وتط
، الس اإلقتصادي واإلجتماعي التابع تنمية السياحة املستدامة: ة أنظر منشورات املنظمة العاليمية للسياح - ₂

  . 03، ص 2001مارس  02لألمم املتحدة، 
  . 10 -  09، ص مرجع سابق: حابس مساوي، حممود القيسوين - ₃
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جيب ان تتبع هذه الوكاالت واملؤسسات واجلماعات واألفراد واملبادئ األخالقية، واملبادئ األخرى اليت  �

حترتم ثقافة وبيئة وإقتصاد املنطقة املضيفة والطريقة التقليدية حلياة اتمع وسلوكه مبا يف ذلك األمناط 

 .السياسية 

 .جيب أن تم السياحة بعدالة توزيع املكاسب بني مروجي السياحة وأفراد البلد املضيف واملنطقة  �

علومات عن طبيعة السياحة وتأثرياا على السكان والبيئة الثقافية قبل وأثناء جيب أن تتوفر الدراسات وامل �

 .اهات التنمية الشاملة التنمية، خاصة للمجتمع احمللي، حىت ميكنهم املشاركة و التأثري على إجت

جيب أن يتم عمل حتليل متداخل للتخطيط البيئي واإلجتماعي واإلقتصادي قبل املباشرة بأي تنمية  �

 .سياحية أو أي مشاريع أخرى حبيث يتم األخذ مبتطلبات البيئة واتمع 

جيب ان يتم تشجيع األشخاص احملليني على القيام بأدوار قيادية يف التخطيط والتنمية مبساعدة احلكومة،  �

 .القطاع املايل وغريها من املصاحلقطاع األعمال، 

جيب أن يتم تنفيذ برنامج للَرقابة والتدقيق والتصحيح أثناء مجيع مراحل تنمية وإدارة السياحة، مبا يسمح  �

 .  وغريهم من اإلنتفاع من الفرص املتوفرة والتكيف مع التغريات اليت ستطرأ على حيام للسكان احملليني
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 :ة ـة المستدامـة السياحيـالتنمي -3

التنمية السياحية املستدمية هي تلك الربامج املبنية على "من خالل ماسبق ذكره يستنتج أَن                  

التخطيط الذي يهدف إىل حتقيق جناعة إقتصادية تستند إىل اإلستدامة البيئية والقبول اإلجتماعي يف املناطق 

  " .املضيفة مع مراعاة خصوصياا املادية واملعنوية 

  :داف  التنمية السياحية المستدامةأه - 3-1

  ₁: هناك عدة أهداف للتنمية السياحية املستدمية يأيت يف مقدمتها   

لسياحة للدولة، ويتحقق ذلك بدعم القدرة رد ااـ حتقيق الزيادة املستمرة واملتوازنة يف املو             

شرية وغري البشرية املوظفة فيها وكفاءة التنافسية لصناعة السياحة وهذا من خالل رفع إنتاجية املوارد الب

  .سيات التسويقية اخلارجية السيا

  .ـ تدعيم اإلرتباط اإلنتاجي بني القطاع السياحي والقطاعات األخرى             

ـ تعظيم اآلثار اإلجيابية للسياحة يف النواحي اإلجتماعية والثقافية مع التخلص قدر اإلمكان             

   . من اآلثار السلبية هلذه النواحي

ـ املسامهة يف تنمية البيئة واحملافظة عليها من خالل اإلهتمام مبناطق اجلذب السياحي وما             

  . حييط ا يف األماكن واملدن املختلفة

  . ـ تعظيم اآلثار اإلجيابية للسياحة من الناحية اإلقتصادية             
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  . 15، ص مرجع سابق: جليلة حسنني  - ₁
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 :ة ــة المستدامـالسياحي التنميــة لـمراح - 3-2

مراحل التنمية السياحية املستدامة ميكن حصر امهها فيما  هناك العديد من الدراسات اليت تناولت

    ₁: يلي 

  ":J.Marie Miossec" "ميوسيك"نموذج  1- 3-2

  :  وتنقسم مراحل التنمية السياحية املستدمية وفق هذا النموذج إىل

  . ويتم فيها إكتشاف القدرات واملقومات السياحية للمنطقة: مرحلة اإلكتشافـ        

  .السياحية للمنطقة  بشكل تدرجيي  وفيها يبدأ تطوير املوارد : مرحلة النموـ        

  .وفيها تقوم الدولة بتطبيق مبدأ التخطيط والتوَسع السياحي :  مرحلة اإلنطالقـ        

حيث تظهر املنطقة املستهدفة على اخلريطة السياحية، ويف هذه املرحلة يكون :  مرحلة النضجـ        

هناك  تكامل بني األنشطة السياحية يف املنطقة من خالل توفر عناصر اجلذب السياحي والتسهيالت 

  .الالزمة

طق نابتحديد هذه املراحل بناًءا على بعض الدراسات اليت أجراها على بعض امل" ميوسيك"م لقد قا

السياحية املختلفة، وما يؤخذ على هذا النموذج هو عدم إهتمامه باجلانب اإلجتماعي املصاحب للنمو 

أنَه مل و السياحي، كما مالسياحي، كونه مل خيص مرحلة يتناول فيها التكيف اإلجتماعي املصاحب للن

  .حيَلل العوامل السلبية اليت قد تؤدي إىل عدم إستمرار النمو وتوقفه عند مرحلة النضج فقط 

وتنقسم مراحل التنمية السياحية وفق هذا ": Richard Butler" "بيتلر"نموذج  2- 3-2

  :النموذج إىل ستة مراحل، وذلك كما يلي

  .ة جديدة يحيث يكتشف جمموعة من السياح منطقة سياح:  مرحلة اإلكتشافـ        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسة ميدانية بوالية بسكرة، رسالة  ،"واقع وآفاق"تنمية السياحة البيئية يف اجلزائر : منوبية بد القادرع  - ₁

 .  65- 63:ص  ، ص2009-2008ماجستار، يف علم إجتماع البيئة، جامعة بسكرة،
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فمن خالل إقبال جمموعة من السياح على املنطقة السياحية تظهر جمموعة :  مرحلة المشاركةـ        

من اخلدمات والتسهيالت اليت تدفعهم إىل اإلشرتاك يف نفس األشياء سواء مع بعضهم البعض أو مع 

  .السكان احملليني 

نطالق حيث يتم توفري اخلدمات والتسهيالت الالزمة وهي مرحلة اإل : والَنمومرحلة التطَور ـ        

وأعدادهم املتزايدة، وتعترب هذه املرحلة من اخطر املراحل اليت متر ا التنمية بشكل مكثف للسائحني 

  .السياحية من حيث تأثري السياحة للمنطقة سواًءا كانت طبيعية أو من صنع اإلنسان

و السياحي مع حتقيق مبدأ التوازن تصل التنمية إىل مرحلة نمإذا استمر ال:  النضوجمرحلة ـ        

  .النضوج

ق أعداد حيث التشهد املنطقة السياحية تدفوهي مرحلة التجَمد :  مرحلة الثبات والركودـ        

  .متزايدة من السياح وهذا نتاج لعوامل متعددة

املنطقة  عندما يتوقف النمو والتدفق السياحي عند حَد معني يف:  التدهور أو التجديدمرحلة ـ        

السياحية اليت تشبع رغبام  تنمية السياحية أخرى يتوافر فيها كافة املقَوماتالسياحية تدخل حينها ال

ودوافعهم، وهذا ما يدفع إىل ظهور إجتاه آخر حنو التجديد، مبعىن أن تقوم تنمية سياحة جديدة باملنطقة 

 على مقومات سياحية جديدة تشبع احلاجات والرغبات املتجددة للسياح الذين يبحثون دائَماتعتمد 

  .على ماهو جديد

وبناًءا على ماسبق ميكن القول أَن اإلدارة السليمة والفَعالة للنشاط السَياحي يف كافة مراحل تنميته ميكن 

قة السياحية يف الدخول ملرحلة جديدة أن تساعد على منع الوصول إىل مرحلة اإلحندار، بل ويفتح للمنط

  .من التنمية املتوازنة واملستدمية 
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   :ارـا واإلبتكـا بالتكنولوجيـة وعالقتهـالسياح: ثالثا 

ا          
َ
كانت السياحة متل صناعة حقيقية وإرتبطت بالتنمية املستدمية كان البَد من إستفادا من التطَور مل

  ₁ .احلاصر يف جمال التكنولوجيا، كما إرتبطت كذلك باإلبتكار واإلبداع والتفكري اإلسرتاتيجي 

ة والعمالء مًعا، ويتم تربط التكنولوجيا على مستوى العامل بني املؤسسات السياحي: السياحة والتكنولوجيا  -1

تسخري التكنولوجيا يف البيئات السياحية لتوفري األدوات الرتفيهية، واإلرتقاء بوسائل املرح بصورة واسعة ويعد هذا 

 .أحد اإلجتاهات اليت لن تتوقف عن النمو حيث يتم إدخال املزيد من التحسينات واإلجتاهات اجلديدة للعمالء

لجوء إىل نظام أفضل يف تصاالت العامل الرئيسي يف عملية التغيري ممَا يتطلب الواالوتعَد تكنولوجيا املعلومات 

منها، وتوفر هذه التكنولوجيا بيانات يتم حتديثها  دارة عمليات السياحة لإلستفادة من اإلمكانيات املتاحةا

جات والتجارب تنخاصة باملتعامل، وإمكانية البحث من خالل عدد كبري من امل ةومعاجلتها بصفة مستمر 

  .واإلختيار األمثل من بينها

ولقد مكنت هذه التكنولوجيا الشركات السياحية املتطلعة للمستقبل من اإلستجابة حلجم الطلب على املزيد من 

للعمالء بتنفيذ هذه العملية بانفسهم، املعلومات احلديثة واملنتجات املتخصصة، كما تسمح شبكة االنرتنيت أيًضا 

يَا أمام سلسلة التوريد ودورها التقليدي يف بيع املنتجات السياحية، وذلك كما يرى بعض حمَللي ممَا ميثل حتد

الصناعة فهناك منو سريع يف عمليات احلجز السياحي من خالل شبكة األنرتنيت بالنسبة للشركات السياحية 

واإلتصاالت بشكل كبري، ومن  الكربى، وميكن القول أَن قطاع السياحة أصبح يعتمد على تكنولوجيا املعلومات،

  .يـةسياحتسمح بوصول عدد أكرب من العمالء للمنتجات ال تطورات هائلة يف هذه التكنولوجيا املنتظر ان حتدث 

  

  

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  635-  634:، ص ص مرجع سابق: بيتج ستيفن  - ₁
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اتمع وعمالء السياحة أكثر إدراكًا بضرورة أن حيصل على قيمة يف مهية فإَن هذه التكنولوجيا جتعل أواألكثر 

مقابل ما يدفعه من املال، وبالرغم من ذلك اليكون بإمكان التكنولوجيا التعامل مع مجيع العمليات املستقبلية اليت 

  .خاصة املشاكل البيئية مثل تغَري املناخ يرجح أَا تعرف تشكل إجتاهات األنشطة السياحية 

نشر العديد ي" ناسا"الحة اجلوية االمريكية ململ تكن فكرة سياحة الفضاء امرًا جديًدا، حيث قامت وكالة الفضاء وا

من التقارير عن السياحة يف الفضاء خالل العقد األخري من القرن العشرين، على سبيل املثال نشرت تقريرًا يف عام 

، جدير بالذكر أنَه يف "سفر والسياحة يف الفضاء لألشخاص العاديني الإتاحة فرص "م حتت عنوان 1998

يف " ناسا "مليون شخص املتحف التابع لوكالة  12يقارب الواليات املتحدة األمريكية وحدهاة يزور سنويًا ما

عامل الفضاء "للفضاء يف والية فلوريدا، بينما يقبل حنو مليوين شخص على زيارة مركز " مركز كينيدي"واشنطن و 

  " .فياليابان" 

ىل الفضاء يف أَما فيما يتعلق بالدراسات البحثية السواق السياحة، فيقدر ما سيعود من سوق السياحة والسفر إ

كما اَن رواج الكثري من األسواق ليون دوالر أمريكي سنويًا،  م 40تحدة االمريكية وحدها حبوايل الواليات امل

املستقبلية يف جمال سياحة الفضاء تعتمد على إعادة إطالق املركبات الفضائية اليت بإمكاا أن حتمل الركاب 

كن حتقيق رواج كبري يف السياحة يف الفضاء خالل اخلمسني سنة تقد بعض الباحثني انه من املمعالسائحني، وي

  . اليت تدور يف مدارات فرعية و املقبلة، وذلك من خالل اإلعتماد على الرحالت قصرية املدى 
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  :على املدى األبعد فهناك إحتماالت اخرى للسياحة يف الفضاء من بينها  أما

 .رحالت قصرية املدى تدور يف مدارات أرضية يإستخدام سفن فضاء معاد إستعماهلا  �

 .القيام بسياحة مدارية يف فنادق فضائية تقع حول مدار كوكب األرض �

  .إىل القمر واملريخالقيام برحالت سياحية  �

الفضاء حقيقة، باإلضافة إىل إسكتشاف أشكال جديدة من السياحة  اىل السياحة يفالتطلع  حلقد أصب         

  .يف أعماق البحار واحمليطات

هم اسملناخ والبيئة والتضاريس وهو مايبا ةوتستخدم تكنولوجيا الفضاء أيًضا يف خمتلف البحوث املتعلق        

  .خر يف قطاع السياحة بشكل أو بآ

 :ارـــة واإلبتكــــــــالسياح -2

مثلما متثل التكنولوجيا أمهية كبرية للسياحة حيث توفر هلا بيئة مالئمة تشمل  تقنيات املعلومات واإلتصال         

ومؤسسات دعم البحث والتدريب املهين ومراكز التخطيط وغريها، فإا توفر كذلك بيئة مناسبة لتوطني اإلبداع 

تمد إىل حد كبري على بناء ستثمار األجنيب املباشريعلدول لالإَن قدرة إستقطاب ا"لياته وطرقه، ا واإلبتكار بكلَ 

قتصادية تستند غلى إقتصاد املعرفة  واملعروف بإقتصاد الشبكة أو اإلقتصاد الرقمي الذي تستخدم فيه قاعدة ا

، الوسائل التكنولوجية احلديثة، التطَور التقين حيث تشكل نسبة هذا التطور اجلزء االعظم من القيمة املضافة

  .تكثيف العملية اإلنتاجية والنمو  وبالتايل يزداد
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وتكنولوجيا اإلعالم  وهذا النوع من اإلقتصاد قائم على اإلستخدام الواسع للمعلوماتية وشبكات األنرتنت

  ₁.اإللكرتونية واإلبداع واإلبتكار واإلتصال والتجارة

  

  :ة ــار في السياحــف اإلبتكــتعري - 2-1

ا على أنه إحدى الطرق اليت قد تسعى الشركات السياحية من خالهلا إىل كسب لى اإلبداع غالبً عينظر "        

عاش أو حتسني الرحبية وينطوي جهة املنافسة إىل منو أو إنتعندما يؤَدي اإلبتكار يف موا ميزة تنافسية خاصة

ت كار أو منتجات أو عمليانشر األف: تكار على تغيري من نوع ما، وميكن تقسيمه إىل عدد من اجلوانب اإلب

  ₂. اجها من قبل املؤسسات الفردية، ومستويات اإلبتكار ه، وإنتجديدة

اليت صدرة عام " شومبايرت"احلالية حول اإلبتكار عقب دراسة الباحث حباث وقد ظهرت كثريًا من اال              

م واليت قامت بتحديد مخسة طرق رئيسية لإلبتكار، عالوة على تقدمي عدد من التطبيقات يف جمال 1952

  :السياحة مثلما يوضح الشكل التايل 

            

  

  

       

  

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ
جملة إقتصاديات دول  يف إقتصاد املعرفة ، العربية إندماج إقتصاديات البلدان: مجال منصوري، عيسى خملويف  - ₁

  . 142، ص 2006، جوان  04إفريقيا، العدد 
  . 484  -  483ترمجة خالد العامري، مرجع سابق، ص ص  إدارة السياحة، : ستيفن بيتج  - ₂
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  املتعلقة باإلبتكار وتطبيقها على السياحة" شومبايرت"ميثل طرق  :)07(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 484ص  ترمجة خالد العامري، مرجع سابق،إدارة السياحة، : بيتج ستيفن:  املصدر

  :ة ـالسياحاع ـه بقطـه وأهميتـأسبابار في ـاإلبتك ةـكيفي - 2-2

أطراف ميكنها حتفيز اإلبتكار وهي األشخاص املبدعني والعوامل البيئية مثل اإلضطرابات هناك عَدة         

  .اخلارجية مثل التدَخل احلكومي واملنافسة 

يعد ذلك مهًما يف الصناعات املعتمدة على األفراد مثل صناعة السياحة واليت تعتمد على إبتكار أفكار          

تقدمي افكار جديدة للمنتجات، عالوة على ذلك، تقوم األحباث اليت يتم  وجتارب ووجهات سياحية جديدة تتيح

لقاء الضوء على أنه يوجد ببعض املؤسسات مديرون يقومون بدعم اإلبتكار اءها على الشركات السياحية واإجر 

كار، بشركام، عالوة على ذلك، تنظر لإلبتكار يف املؤسسات على أنه يتم خالل عدد من املراحل تشمل اإلبت

النوعية واليت تضم التسويق لفكرة  وإثارة اإلهتمام ا التطبيق، التبين والنشر، حيث يوجد عدد من املراحل 

 ثل مرحلة التبين ستمر هلا والتنفيذ الكامل هلا، ومتواإلستخدام امل والتطبيق التجرييب ا
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إحدى املراحل األساسية املتعلقة بعمل الشركات السياحية  وهي اليت قد تعكس مدى إستجابة املؤسسة 

لتجريب افكار جديدة بصورة حتدث لإلبتكار، ممَا بلقي بالضوء على درجة قدرا على اإلبتكار وإستعدادها 

تغيريًا معقوًال إىل تقدمي منتجات جديدة حتدث تغيريًا جذريًا، كما ينعكس ذلك أيًضا يف كيفية إستيعاب 

املستهلك ملا َمت من إبتكار، ويعد اإلبتكار  ضروريًا يف قطاع السياحة نظًرا لطبيعة القطاع املتصفة بسرعة التطور 

ع وراء كل ما يتعلق بالسياحة يعين تكييف منتجات السياحة وجتديدها ملواكبة إحتياجات وكون اإلجتاهات الَداف

  . املستهلك املتزايدة لتطوير اجلودة املقَدمة وتقدمي منتجات وجتار جديدة
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  ة ــام في إدارة السياحـاع العـدور القط: المبحث الثالث 

  :ة ــة السياحيــالسياس: أوال 

تتأثر خمتلف القطاعات واملؤسسات العمومية بالسياسات العامة للدول، وبذلك ختتلف درجة اإلستقاللية        

هي جمموع اإلجراءات "ىل أخرى حسب تلك السياسات، وميعىن الواسع فالسياسة دولة امن باالدارة او اإلرتباط 

املتخذة من طرف احلكومة من اجل الوصول إىل أهداف معينة، وجمموعة اإلجراءات احلكومية اليت تؤثر بشكل 

  ₁.  "مباشر أو غري مباشر على اإلقتصاد تكَون السياسة اإلقتصادية

  ₂:ية اليت تتخذها أي حكومة جند صادمن األهداف اإلجتماعية واإلقتو 

دورية، (حماربة البطالة مبختلف أنواعها : أهداف وسياسات هلا تأثري على اجلانب اإلجتماعي  - 1

، إستقرار األسعار وحتديد التضخم، حتسني توزيع الدخل وتغطية حاجات اتمع من صحة )هيكلية

ري اهليكل الدميغرايف للبلد بالتأثري تغي اإلستهالك، ختفيض مدة الشغل،وتربية وأمن، حتسني هيكل 

 .على عناصرها

و إقتصادي يف املدى منمثل توسيع اإلنتاج، : أهداف وسياسات هلا تأثري على السوق أساًسا  - 2

 منافسة داخلية وخارجية، تنسيق بني القطاعات، حتسني(الطويل، حتسني اهليكلة اإلقتصادية 

 ).ل عوامل اإلنتاج املختلفةاستعما

تنمية أو محاية بعض املناطق أو بعض القطاعات اإلقتصادية، : ف وسياسات هلا آثار عامةأهدا - 3

          .تأمني التموين من اإلنتاج الوطين او اإلسترياد
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، 2009ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، 2ط ،اإلدارة والتخطيط اإلسرتاتيجي: ناصر دادي عدون  - ₁

  . 66ص
₂-Maxime A,Cremer et autres; Principes d'economie manageriale,1980 
; P 300 . 
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  ₁: وتتأثر السياحة بالسياسة كذلك، وذلك من خالل املعطيات التالية 

 .الطبيعة السياسية لعملية صناعة السياحة  �

والقرارات اليت يتخذها رجال السياسة جتاه السياحة درجة املشاركة العامة يف السياسة السياحية واخليارات  �

 .املعقدة 

 .رؤية املشاركني يف قطاع السياحة لفاعلية السياسات السياحية �

يوضح هذا ان صناعة السياسة السياحية هي يف األساس نشاط سياسي يتأثر باهلياكل الرمسية احلكومية، وهناك 

  :السياسة السياحية وهي عدد كبري من القوى اليت تؤثر على صناعة 

 .نوايا العناصر السياسية وغريها من العناصر الرئيسية  •

 .اآللية اليت يتم ا إختاذ القرارات وغري القرارات  •

 .التبعات املختملة للقرارات اليت يتم إختاذها  •

ت املختلفة اليت اهليئارجع ذلك إىل وجود العديد من وال ميكن عزل السياسة السياحية عن البيئة احمليطة ا، وي

تعمل على تنفيذ هذه السياسة، وتتم عملية تنفيذ السياسة السياحية من خالل تعارض الرؤى وحماولة تلبية 

إحتياجات كل املشاركني يف القطاع السياحي ومتطلبات تطوير السياحة القومية او احمللية، ذلك الميكن تناول 

القرارات السياسية اليت حتدد إجتاه السياسة اليت بدورها ختضع للتطوير ختاذ لسياسة السياحية مبعزل عن عملية اا

بصفة مستمرة، فعلى سبيل املثال جند يف حالة الصني أنَه حدثت سلسلة من التعديالت السياسية بعد عام 

 سة الصينية عربم بدأ قياس مدى جناح السيا1978م عندما فتحت للمرَة األوىل أمام السياح، وبعد عام 1978

م مل يكن 1978عدد  الزوار الدوليني الذين يفدون إليها، ففي عام  اييس السياحة وهومقياس بسيط من مق

مليون زائر  57.5م إىل  1997مليون زائر، َمث زاد العدد يف عام  1.8عدد الزوار الدوليني كبرياً، حيث بلغ

  .تقريًبا

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 514- 513ص ص ، مرجع سابق، ترمجة خالد العامري ،إدارة السياحة: ستيفن بيتج  - ₁
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م بأَن السياحة هي 1978وتطَلب هذا النمو السريع تغيريًا يف السياسة القائمة على الفكرة اإلشرتاكية ملا قبل عام 

نفسه يف  أداة لتعليم الَزوار ممَيزات اإلشرتاكية إىل سياسة تقوم على إستضافة عدد كبري من الَزوار، وقد ساد املفهوم

  .انيا قبل التسعينات من القرن العشرينالسياسة السياحية يف االحتاد السوفيايت السابق، وأمل

ت املشرتكة يف املؤسسات واهليئايت طبيعة عملية صناعة السياحة اليت تتطلب فهم طبيعة ويوضح الشكل ال      

  :تشكيل السياسة السياحية 

  

  السياسة يف قطاع السياحةية صناعة لميثل عم ) :08(الشكل رقم 
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  مفاهيم حول السياحة                          :                                               الفصل الثاني 

  

  :ة ـام للسياحـاع العـق القطـتسوي:  ثانيا

إَن السياحة بإعتبارها صناعة " خيتلف دور القطاع العام يف تسويق السياحة من دولة سياحية إىل أخرى          

املزيج التسويقي خيتلف فإن ) املنتفعني من خدماا والقائمني على تقدميها (نساين والرتفيهي مع الناس اإلالتعامل 

مهية واحملتوى واألبعاد عن املزيج الرباعي التقليدي املؤلف من املنتج، السعر، التوزيع والرتويج، فاملزيج من حيث األ

بعة السابقة الذكر من عناصر ثالثة إضافية تعكس خصوصية التسويقي السياحي يتألف باإلضافة إىل العناصر األر 

  ₁"صناعة السياحة وهذه العناصر اإلضافية هي الناس، البيئةاملادية، وعملية تقدمي اخلدمة السياحية 

ويكون القطاع العام من اهم العناصر اليت تقوم بتقدمي اخلدمة السياحية من خمتلف األوجه وبعديد االساليب 

اع السياحة نفسه، ولكَنها دف ت القومية للسياحة ضمن سياق قطتعمل الغالبية العظمى من اهليئاال التسويقية

التأثري على صورة الزوار احلاليني واحملتملني عن الدولة أو املنطقة السياحية، وهناك أربعة مناذج شائعة  ىلإ

   ₂: اإلستخدام لتحقيق هذه املهمة 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان،  ،دخل إسرتاتيجي التسويق السياحي م: عبد النيب الطائي  محيد - ₁

  . 8، ص2004ن، األرد

  . 542- 541،  ص مرجع سابق: ستيفن بيتج - ₂
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  مفاهيم حول السياحة              :                                                         الفصل الثاني 

  

حيث تروج الدولة للخصائص املميزة  للسياحة لديها وال ينتشر إستخدام هذا  :تدخل الدولة الكامل   - 1

 . )بإستثناء جنوب إفريقيا (رقية سابقا وإفريقيا النموذج سوى يف دول أروبا الش

حيث يساهم القطاع اخلاص يف عملية التسويق، وينتشر هذا  :الشراكة بين القطاعين العام والخاص  - 2

  ) .وبا بإستثناء أملانيا، إيطاليا واليونان النموذج يف أسرتاليا وار 

حيث يسيطر القطاع اخلاص بشكل كبري على عملية الرتويج والتسويق للسياحة  :دور محدود للقطاع العام - 3

 .مثلما هو احلال يف كل من هولندا، اليابان والواليات املتحدة األمريكية 

ويكون هذا األسلوب  :سائحين والسياحة نماذج اخرى يتم تمويلها من الضرائب التي تفرض على ال  - 4

 .الدولة لعملية تسويق األماكن السياحيةمن التمويل بدًال من دعم 

السوق  ت القومية للسياحة يف الرتويج للدولة كوجهة سياحية، والذي يستهدف عادةً ئاوتشرتك معظم اهلي

املنتشرة يف األسوق الدولية الرئيسية، فروعها السياحية على  ت أيًضا يف احلفاظالدولية وتساهم هذه اهليئا

بالرغم من أَن هذا الدور يكون حمدوداً يف الدول األقل تقدًما اليت تتسم مبيزات حمدودة، واليعد اإلنفاق على 

عملية التسويق سوى إحدى الوسائل اليت يتم التأثري ا على حجم النشاط السياحي يف هذه الدول، وال 

كل لتسويق مبدى النجاح يف إجتذاب الزوار ويتعلق تسويق مكان سياحي معَني بشتوجد وسيلة لربط نفقات ا

تشجيعهم وزيادة إهتمامهم به يراد التأثري ا على تصَور الزَوار للمكان لاليت أكرب بالتغيريات غري املباشرة 

    اق فيهائر إىل احلضور إىل املكان واإلنفبشكل مباشر باجلانب التجاري بدفع الز وليس 
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  .وذلك كما هو احلال يف الطرقة اليت تؤثر ا اإلعالنات على السلع اإلستهالكية سريعة الدوران     

  

  :ت القومية للسياحة ومؤسسات التسويق السياحي للدول اهليئاول اآليت أمثلة من ميزانيات يوضح اجلد    

  

  .ت القومية للسياحة يف بعض دول العامل امليزانية املخصصة لبعض اهليئا ) :01(جدول رقم 

  )السنوية(امليزانية   املؤسسة الدولة

  )2009إحصاء (مليوم يورو  200  رلنديةيميزانية تنشيط السياحية اإل

  )2009إحصاء (مليون دوالر أسرتايل  175.8  األسرتاليةتنشيط السياحية  ميزانية

  )2009إحصاء(مليون جنيه إسرتليين  35.5  الربيطانيةميزانية تنشيط السياحية 

مجايل ميزانيات التسويق السياحي يف الواليات إ
  املتحدة األمريكية

618  
  )2010إحصاء ( مليوم دوالر أمريكي  

  )2009إحصاء (مليون جنيه إسرتليين  46  السياحية األسكتلنديةميزانية تنشيط 

    )  2010إحصاء(مليون دوالر أمريكي  80  ميزانية تنشيط السياحية يف جنوب إفرقيا

 

  .542خالدي العامري، مرجع سابق، ص ،  ترمجة إدارة السياحة: ستيفن بيتج :المصدر

ت القومية للسياحة يف عملية ياحة إحصائيات ختص ميزانيات اهليئايف حني أوردت املنظمة العاملية للس        

العامل قد ت القومية للسياحة على التسويق على مستوى أَن إنفاق اهليئا ₁: م جاء فيها 1997التسويق لعام 

ت القومية للسياحة، وهو اوح بني نصف وثلثي ميزانيات اهليئاليون دوالر أمريكي وهو مايرت م 1.5بلغ 

تجات التكاليف الباهظة اليت يتطلبها السعي إىل التأثري عرب احلمالت اإلعالنية املباشرة وطرح من مايوضح

  .جديدة يف األسواق املستهدفة

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 1997، منشورات املنظمة العاملية للسياحة: أنظر  - ₁
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  :ة ــاع في إدارة السياحــل القطـمستقب: رابًعا 

إمجاع متزايد بني احلكومات يف مجيع أحناء العامل بأنَه من الضروري أن تعمل شركات القطاع هناك      

اخلاص العاملة يف جمال السياحة بشكل وثيق مع القطاع العام حىت ميكن التعامل لنجاح مع عمليات تسويق 

ائية واملواقع الدع لدمج اجلهود فتحدث حماوالت "القطاع السياحي وختطيطه والتحكم فيه وتنميته  

واملواد الدعائية املرئية مع جهود القطاع العام يف هذا اال وذلك حىت يشعر القطاع اإللكرتونية وامللصقات 

نوًعا من إنسحاب احلكومة ا مهًما فيه، ويعد هذا لعب دور ء اليتجزأ من القطاع العام وانه ياخلاص بأنه جز 

شطة العامة، ممَا يعكس رغبتها يف اإلستفادة من الشراكة االت األناملباشرة للعديد من جم املركزية من اإلدارة

بني القطاعني العام واخلاص بصورة أفضل للسيطرة على قطاع السياحة واليت ترى فيها القطاع اخلاص كشريك 

 ت القومية للسياحةمازالت تلعب دورًا يف متويل اهليئاأن احلكومات القومية  أساسي، وجند يف كثر من الدول

وغريها من األدوار املتعلقة بالسياحة وهنالك إدراك متزايد بضرورة أَال خيضع قطاع السياحة لسيطرة أحد وأن 

يكون مستقًال ويف الوقت الذي تعَد فيه عملية التسويق اليت يقوم ا القطاع العام للسياحة هي القاعدة يف 

اجلدل حول ام ىل إحرت ا متويل ذايت، باإلضافة معظم الدول فهناك إدراك كبري بضرورة أن تكون السياحة ذات

  .السياحية وقدرا على متويل القطاع العام وغدارته للسياحة  القيمة املمكنة للضرائب

إذا كان على القطاع العام أن يلعب دورًا كبريًا يف قطاع السياحة وان يفهم تداعيات إتباع             

يتطلب إدراًكا أكرب إذا كانت هذه السياسة ناجحة أم فاشلة ولكن سياسات بعينها يف هذا القطاع فاالمر 

خيفق يف حتديد مدى احلاجة إىل تدخل احلكومة يف  املنغلق على نفسه درجة من التفكري ضيق األفق و هناك 

    . ام عسياسة السياحية من قبل القطاع الظل حتليل وتقييم ال قطاع السياحة، فقد
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  مفاهيم حول السياحة                                                                       :الفصل الثاني 

    

  : خالصــــــــــــة

يتضح مما ورد يف هذا الفصل أن السياحة كظاهرة إنسانية واقتصادية سايرت خمتلف التغريات اليت           

وألجل هذا مل يكن هلا  تعريف حمدد بل اختلف مفهومها من فرتة حدثت على منط احلياة وتطورها عرب اتمعات 

زمنية اىل اخرى،كما تبني من خالل هذا الفصل أن السياحة جزء من اقتصاد اي دولة وهي وسيلة من وسائل 

وجيات احلديثة لالرتفيه واملتعة وهي ال تقتصر على هذا فقط بل تكمن أمهيتها يف استخدام خمتلف التكنو 

من املهم أيضا إدراك مدى مسامهة القطاع العام يف واستفادا منها إضافة اىل عنصر االبتكار واالبداع كما أ

  .تفعيل وضبط النشاط السياحي
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 :الفصل الثالث 

 

  الــــــط واإلتصــــــة التخطيــــــمكان

  في الترقية السياحية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  مكانة التخطيط واإلتصال في الترقية السياحية              :                              الفصل الثالث 

  

:تمهيـــــــــــد  

فإن الرابط بينهما هو التخطيط والتفكري  يف الفصلني السابقني كل ما يتعلق باالتصال والسياحة إذا عرفنا       

.االسرتاتيجي إىل جانب ربط هذه املفاهيم ببعضها البعض التخطيط ، اإلتصال والسياحة   

أوهلا مكانة التخطيط يف الرتقية السياحية، أما املبحث الثاين  هامني نيمن خالل فصل ثالث تناولنا مباحث      

.فقد تناول مكانة االتصال يف ترقية السياحة الذي  يعد مقياسا حقيقيا لنجاح النشاط السياحي  
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  مكانة التخطيط واإلتصال في الترقية السياحية                                        :    الفصل الثالث 

  

  ة ـة السياحيـط في الترقيـة التخطيـمكان: المبحث االول 

  :م ــط المحكـا التخطيـوم ومزايــمفه: أوالً 

  :ط ــف التخطيــتعري  -1

يعَد التخطيط جزًءا هاًما من الوظائف اإلدارية حسب خمتلف املتخصصني، لقد قدمت                          

  ₁: أيًضا وسوف نتعرض لبعض منها  للتخطيط تعريفات عديدة إنطالقًا من وجهات نظر خمتلفة ويف أزمنة خمتلفة

البحث عن ماجيب "يعين " w.H Newman"فنجد التخطيط لدى الباحث  - 1- 1                  

حتديد اهداف واضحة، إختيار سياسات وضع برامج : فعله وكما نعنيه هنا التخطيط كمجال واسع من القرارات 

  . "ومحالت، البحث عن طرق وإجراءات حمددة، إعداد جداول زمنية 

" " R.L :Ackoff"ونفس الشيء نراه لدى تعريف خمتصر للتخطيط عند  - 2- 1                  

  ".َور املستقبل املرغوب وكذا الوسائل  احلقيقية للوصول إليه تصالتخطيط يعين 

  

يربط التخطيط يف املؤسسة باحمليط وهو " " M.Gervais"ويف تعريف آخر جند  - 3- 1                  

لية منهجية عم: " األقرب إىل احلقيقة وأكثر إستجابة إىل مفهوم املؤسسة كنظام مفتوح فهو يرى التخطيط 

  :ومستمرة ملستقبل املؤسسة وهو حيتوي على 

  ).تقدير(تقييم لتطوير حميطها  -                       

  ).الوسائل(قياس صحيح إلمكانياا  -                       

  ).أهداف عامة وإسرتاتيجية مكَيفة(إدارة العمل  -                       

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص 2009اجلامعية، اجلزائر، ، ديوان املطبوعات 2ط ،رة والتخطيط اإلسرتاتيجياإلدا:  ناصر دادي عدون - ₁
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  .نفيذها بيق اإلختيارات املنجزة ومراقبة تتط -                       

  .تقدير ماميكن أن يكون حميط املؤسسة  -                       

  .إستنتاج نتائجه على املؤسسة بتحديد األهداف املراد حتقيقها  -                       

    إعداد املؤسسة إلستفادة أقصى املزايا وحتمل أَقل أو أدىن  -                       

  .املشاكل أو النقائص من التطَور املنتظر                          

  .توزيع وختصيص املوارد الضرورية لتحقيق هذه اخلطط  -                       

سريورة رمسية تؤسس لبلورة "  ₁: أَن التخطيط طويل املدى " Avenier"يشري  - 3- 1                  

ر اخلصائص ، وميكن حص"تخذ يف حَد ذاا كهدف برنامج عمليات متناسقة دف حتقيق تركيبة مستقبلية ت

  يسية للتخطيط الطويل املدى الرئ

  : فيما يلي 

 .حيدد أفق التخطيط من ثالثة إىل مخسة سنوات  •

 .عتبار إالَ قليالً حميط املؤسسة اليؤخذ بعني اال •

 .املستقبل ميكن فهمه عن طريق التعميم للتوجهات املاضية  •

 .الضغوطات املالية  الًبا ما يتم الرتكيز علىغ •

التخطيط طويل املدى بأنه يقع ضمن زمن خَطي، ويتمَيز حسبه " GRAHAM"ولقد َمسى الباحث 

  ₂: باخلصائص اآلتية 

 .أنَه خارجي ومستقبل على النشاطات واألحداث  •

 .انه زمن قابل للقياس  •

  .نادر وبالتايل ميكن تثمينه  •

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
₁-Avenier M.J : De la planification au pilotage strategipue, 
Encyclopedie du mangement, tome2,sous de Batteau PBurlaud A. er al, 
Vuibert, paris, p 332 . 
₂- GRAHAM R.J: The Rle of perception of time in consumer 
reseaech, Journal of consumer research, n°7 March,1981, P 90. 
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ط ث يرمز للحاضر بنقطة على هذا اخلميكن تثمينه يف خط موَجه حنو املستقبل حبي •

 .لفصل املاضي عن املستقبل 

 .إنَه زمن ميكن تقسيمه إىل مراحل متعاقبة  •

 :ط ــا التخطيـــمزاي  -2

  ₁:عملية التخطيط إنطالقًا من مزاياهاميكن أن تستفيد أي مؤسسة او منظمة من 

حتقيق العمل املتكامل جلميع أجزاء املؤسسة وبكفاءة أكرب فالتخطيط يهيء الفرصة   -

دارة لرؤية هذه األجزاء املختلفة يف إطار متكامل ويف نفس الوقت، ومن مث ميكنها لإل

 .العمل على التكييف والتنسيق بينهما 

اليت قد تتطلب حلول عاجلة فعن طريق التخطيط حداث املفاجئة تقليل عدد األ  -

ميكن اإلحتياط بواجهة املواقف احلرجة وتذليل الصعوبات اليت تتعرض عمل اإلدارة،  

ضافة إىل العمل على جتنب وقوع وقعها قبل حدوثها، هذا اكما ميكن التبَصر ا وت

 .األزمات تفاديًا ملخاطرها 

 ملدير املخطط دائما فسحة من الوقتفايذ مثل لطرق االداء والتنفاإلستغالل األ  -

 .ختاذ القرار املالئم بالنسبة هلذه الطرقللدراسة والتحليل ومن مث ميكنه ا

ختالف انواعها  املخططات احملكمة على ا ذ أنَ تسهيل عملية  تفويض السلطة ا -

كالسياسات وخطط العمل وأساليب التشغيل النموذجية، ميكن إستخدامها كوسائل 

افة املخططات تقتصد وقت اإلدارة باإلض لسلطة للتابعني واملرؤوسني، فهذهلتفويض ا

 .الَبا إستخدام مرؤوسني أقل مهارًة وتكويًنا غلى أَن اخلطط السليمة تسهل غ

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التخطيط يوفر االسس العلمية للرقابة، وتقوم بينهما عالقة مباشرة، مبعىن أَن دقة   -

املعايري اخلطط بطبيعتها تتضمن الرقابة تعتمد على إحكام التخطيط، ومن املعروف أَن 

وحتديد املستويات والنسب اليت بواسطتها ميكن احلكم على املؤسسة مبقارنة املعايري مع 

 . ق من اخلططالشيء املنفذ واحلق

التخطيط يساعد اإلدارة على الرتكيز والغتجاه إىل أهداف املؤسسة وبالتايل حتقيق   -

 .سياستها وتأطري عملها دون إرجتال 

 

 :انوع التخطيط  -3

يتمري التخطيط بوجود مفهوم احلوادث او التغيريات املستقبلية، وبالتايل إستمرار وتتابع االعمال لنظام        

حتقيق هدف معني، كما أن التخطيط يرتبط بتوزيع وختصيص اإلمكانيات واملوارد على خمتلف معني من اجل 

  ₁. التخطيط اكثر من خطة  امها، من العنصرين ينتج عن عمليةجماالت نشاط املؤسسة وأقس

 

 :انوع التخطيط حسب التقسيمات المختلفة  - 3-1

 .هناك خطط للمدى الطويل واخرى متوسطة وحىت قصرية : حسب الزمن -

خمططات حسب خمتلف األقسام او جماالت نشاط املؤسسة من خطة التوزيع إىل  :حسب المجال  -

 .خطة اإلنتاج وخطة البحث وغريها 

  

  

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هناك اخلطة العامة وخطط النشاط، وهذه اخلاصية تكمل خاصية التوزيع حسب  :حسب المستوى  -

 .اال 

 .ىل اإلجراءات اإلدارية من اخلطة اإلسرتاتيجية ا :حسب الطبيعة  -

  

  :ا ـط حسب تطور التخطيط زمنيً ـع التخطيا انو  - 3-2

نشاطات أي مؤسسة ميكن  أنَ متابعة لتطَور اخلطط زمنًيا وينطلق من " I .ANSOF" يقدم الباحث          

  :ىل نوعني توزيعها ا

هذا النوع يشمل وظائف  وتوزيع املواد النشاط اللوجسيت او اإلنتاجي الذي يهتم باحلصول وحتويل  -

 .اإلعالن، التطوير  شراء، اإلنتاج، التوزيع املبيعاتالبحث، تنمية ال

) املراقبة وغريها(نشاط اإلدارة اليت حتدَد اهداف وإسرتاتيجية املؤسسة واليت تستعمل الوسائل الضرورية  -

 . تهىت النهاييتم النشاط اللوجسيت بشكل مقبول ححىت 

 

 :ي ــط اإلستراتيجـالتخطي -4

هة هذه احمليط، أظهر التخطيط الطويل املدى حدوده يف مواجإثر التطورات اجلديدة اليت حصلت "   

َني أنَه مل يكن مالئًما للتعامل مع حميط ديناميكي، وعليه فقد ترك مكانه للتخطيط بالتطورات، وت

 موقعها اإلسرتاتيجي الذي كان من مهامه ترسيخ التوجهات الكربى اليت تسمح للمؤسسة من حتسني

تنحصر  "Planification Opérationnelle"ت مهمة التخطيط اإلجرائي التنافسي وباملقابل ظل

أَن التخطيط "  Probest and Buchel"يف تطبيق هذه التوجهات على املستوى الوظيفي، ويذكر 

  مستقبل املنظمة، ساحنة لتحليل إمكانياا بدقة استكشاف اإلسرتاتيجي هو سريورة تعلم
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  ₁".ودافع منهجي يفرض عليها إدماج حاجات الزبائن واألسواق يف خمططاا 

سرتاتيجي إىل التكَيف الرشيق مع املتغَريات يف حميط املنظمة من خالل حسن يهدف التخطيط اإل"        

من ديدات ومبا اَن توظيف املوارد ونقاط القوة إلقتناص مايهيئه احمليط من فرص وتوقي أو ختفيف ما يفرضه 

التنبؤ إذن هو  التخطيط اإلسرتاتيجي يفرتض أن احمليط حتمي وقابل للقياس ويسمح مبعرفة النتائج كمًيا، يكون

  2".املستقبل          العملية الرئيسية يف التخطيط اإلسرتاتيجي فالتنبؤ هو إمتداد طبيعي من احلاضر إىل 

  

  :ي ــط اإلستراتيجـام التخطيـل نظـمراح - 4-1

  3:مير نظام التخطيط اإلسرتاتيجي خبمسة مراحل هي          

 :للمؤسسة في محيطها مرحلة تحليل وتشخيص الوضعية اإلستراتيجية  -

تضم هذه املرحلة دراسة احمليط وهي تعين حصر القيود والفرص اليت يقدمها احمليط يف توجيهاته وحتديد       

العناصر احلرجة اليت تسمح بنجاح املؤسسة وينقسم احمليط لدى البعض إىل مباشر وموَسع، فاألول يرتبط 

ه ويعين حتديد تطَور السوق وحاجات املستهلك، دراسة بقطاع نشاط املؤسسة أو اليت تريد أن تدخل في

املنافسة املستقبلية وتقدير تطَور املنتجات، أَما احمليط املَوسع فيشمل عناصر متعددة مثل الدور الذي تلعبه 

تكَيفها مع إحتياجاته اإلجتماعية والثقافية وغريها وهنا تدخل   املؤسسة اإلقتصادية يف حياة اإلنسان وضرورة

  هات الرمسية وغري اجل

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــ

₁-Probst G.J.B, and Buchel B.S.T, Organizational Learning ; The 

Competing advantage of the Futur,.London, Prentice Hall, 1997, p 87 . 

₂- MINTZBERG H: Grandeur et décadence de la planification 

stratégique,Dunee, Paris,1994, P 110. 
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الرمسية يف التأثري من جهة وما تقوم به املؤسسة من القضاء على املوارد الطبيعية وما تنتجه من اضرار للطبيعة ودد 

  .به حَىت الوجود اإلنساين 

وباإلضافة إىل دراسة احمليط تضم هذه املرحلة الدراسة الداخلية للمؤسسة واليت تسمح بتحديد وضعيتها جتاه  

  .املنافسة 

  

 :ة ـداف العامـات واألهـار السياسـة تحديد او إظهـمرحل  -

فيها أكرب  ام بإختيار إحدى اإلسرتاتيجيات املمكنة للمؤسسة واليت تستطيع أن حتَققييف هذه املرحلة يتم الق

ويتعلق هذا العمل بالنتائج اإلدارية اخلارجية والداخلية  اإلمكانيات أو البدائل املختلفة نسبة من النجاح من

 ًة مبا يسمى بالفارق اإلسرتاتيجيمن جهة وبسياسة املؤسسة واهدافها من جهة أخرى، ومتر هذه العملية عاد

ققه املؤسسة من غايات يف صورة نتائج أو متويل ذايت مثًال، وهذا الفارق يتعَني باملقارنة بني ما ميكن ان حت

حتسينات يف اإلسرتاتيجية واالهداف وال يستدعي تغيريها أو إعادة النظر وهذا الفرق يتم القضاء عليه بواسطة 

إلسرتاتيجية يف األهداف واإلسرتاتيجية وحتَدد الوسائل واملوارد الضرورية ذا التغيري لنصل يف النهاية إىل تعيني ا

  .اليت تنهي الفرق الكلي وتعترب أكثر فاعلية 

  

 :ة ـة العلميـة الخطـمرحل -

ويتم فيها ترمجة العمليات الضرورية املنبثقة عن اإل سرتاتيجية املختارة يف برامج اكثر دقة نسبًيا ويف نفس      

 .يناإلسرتاتيجية والنظام املواز الوقت التأكيد من مردوديتها املالية وإنسجامها وتعمل كحلقة تربط بني 
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 :ة ــة الموازنـمرحل  -

يف هذه املرحلة تتم ترمجة السنة األوىل من اخلطة العملية إىل موازنة تقديرية مرقمة وقَيمة حالًيا وتَوزع فيها      

املوارد وحتدد فيها املسؤوليات، وإعداد املوازيات، وليس موازنة منفردة، يتم يف الواقع ضمن نظام موازين حتدد 

  .جيتها وطريقة اإلدارة املطبقة فيها السياسية العامة للمؤسسة وثقافتها وإسرتاتي

  

  مراحل التخطيط اإلسرتاتيجي) : 09(الشكل رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  M.Godet, Op.cit, P180: املصدر 
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 :ي ـام التخطيط اإلستراتيجــة نظـمراقب - 4-2

  ₁: فإن مراقبة عملية التخطيط متعددة " M.Gervais"حسب      

  :مراقبة تنفيذ التوجيهات املختارة   -

قد أخذت حقيقة يف املوازنات وقد  كيد من أن األهداف اإلسرتاتيجية واخلطط العمليةواليت تكون قبلية بالتأ

تكون بعدية بالتأكيد من أَن النتائج احملققة قد غطت أم ال واألهداف اإلسرتاتيجية املسطرة وتتم هذه املراقبة 

  .من خالل نظام املوازنات 

 : La Validitéة جودة التقديرات مراقبة صح  -

دوري او عند حدوث تغَري معترب يف احمليط هل أَن هذا النوع من املراقبة ديناميكي، وهو يعين التأكد بشكل 

  .فرضيات التفكري اإلسرتاتيجي والتقديرات املوضوعة عن تطور وتوجه املؤسسة مازالت جَيدة ومقبولة أم ال 

 :مراقبة تكييف طرق التخطيط مع الوضعية وثقافة املؤسسة   -

ر للمستويات املختلفة من التخطيط هذا النوع من املراقبة يسمح بالتأكيد ما إذا كانت طرق التقدي

اإلسرتاتيجي املختار وهذا من خالل اإلختيار واإلستعمال اجلَيد بأدوات التقدير والتخطيط، كما أنَه جيب 

السهر على متكني التناسق بني الروح املوجودة يف املؤسسة بني املتعاملني ونظام التخطيط املستعمل، وهذا من 

ثقافة املؤسسة حىت تستفيد أكثر من طريقة التخطيط نظام على سياسة و ر على عرض هذا الخالل السه

مبختلف جوانبها وهذه املراقبة تكون ضمن جلسات تقييم عمل التخطيط والتنفيذ على مستوى اإلدارة العامة 

ل التخطيط والتنفيذ على وجلنة التخطيط وأهم املسؤولني يف املؤسسة، كما أَا ميكن أن تكون حسب مراح

دارة العامة وجلنة التخطيط وأهم املسؤولني يف املؤسسة، كما أَا ميكن ان تكون حسب مراحل توى االمس

  .التخطيط املختلفة 
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M.Godet, Op.cit, PP 404-407 - ₁   
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  :ي ــر اإلستراتيجـالتفكي: ثانيا 

 :ي ــر اإلستراتيجـف التفكيـتعري -1

 أن احمليط اليتطور بصورة خطية ومتكن أن يعرف إستقرارًا خالل" Mintzberg"يشري الباحث       

مراحلة طويلة نسبًيا، إال أنَه قد يتحَول بعدها بصور مفاجئة وعنيفة، وحسب هذا الباحث دائًما فإَن أغلب 

ويستجيبون بشكل مفرط ) إشارات ضعيفة(األفراد مييلون إىل إمهال األحداث الضعيفة من حيث الشَدة 

  ₁". اإلعتبار هذه احلدود املعرفية أكرب وإَن التخطيط اإلسرتاتيجي اليأخذ بعني للتغيريات اليت حتمل أمهية

بالتفاصيل دواعي عدم فاعلية التخطيط اإلسرتاتيجي وقابل بينه " Mintzberg"تناول الباحث       

أَن التخطيط اإلسرتاتيجي هو سريورة حتليلية دف إىل برجمة " وبني التفكري اإلسرتاتيجي، حيث يرى 

  ₂".ن رؤية متكاملة للمؤسسة اإلسرتاتيجيات وحتديد املخططات دف تكوي

مييل إىل اَن يكون سريورة حمافظة تشجع يف بعض أَن التخطيط التقليدي " Mintzberg"ويرى       

لتغيريات سرتاتيجيني، كما أن يكون صلًبا، ويشَجع مقاومة ااإل األحيان السلوكات اليت تفَوض الفكر والنشاط

  ₃" . بط األفكار اجلديدة فعلًيا حلساب تعميم للوضع الراهن او تكيف هامشي اإلسرتاتيجية اهلامة ويض

تفكري إسرتاتيجي يستعمل اليوم بشكل واسع، ممَا قد "فإن مصطلح " LIEDTKA" وكما تذكر       

  ا ماجند الذين يستعملونه يقدمون له ذ نادرً يفقده كل معناه، إ
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₁- Mintzberg G.H: Planifier a gauche et gérer a driote,Havraard 

l'Expansion, n°spécial,<<LA maitrise du temps ; Les valeurs cléls de 

l'entreprise >>,p p 85-86 . 

₂- Mintzberg G.H:The fall and rise of Strategic Planning ,Havraard 

Business, Review1994 ,p p 107-108 . 

 - ₃  Mintzberg G.H : Op.cit, PP107-114 . 
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أنه غالًبا ما يستعمل تفكري إسرتاتيجي للداللة على فكر يرتبط باإلسرتاتيجية، اكثر ممَا يدل على  تعريًفا كما

  ₁"منط خاص  يف التفكري يتميز خبصائص معينة 

أَن احلاجة للتفكري اإلسرتاتيجي مل تكن أبًدا كبرية كما هي عليه " WILSON"ويؤكد الباحث        

قد غَري بعمق خصائص التخطيط اإلسرتاتيجي،  –للتخطيط اإلسرتاتيجي  –التحسن املستمر اليوم، هذا 

  ₂".حبيث يظهر حالًيا من الالئق اإلستناد إىل املنامجنت اإلسرتاتيجي أو التفكري اإلسرتاتيجي 

ونستنتج من التعاريف السابقة أَن التفكري اإلسرتاتيجي هو شكل جديد للتخطيط اإلسرتاتيجي أكثر       

  .تطوير توجهات اإلسرتاتيجية للمؤسسة أو املنظمة حداثًة ويعتمد على اإلبداع واإلبتكار ويسعى إىل 

 :خصائص التفكير اإلستراتيجي  -2

ة للسريورة اإلسرتاتيجية تتطلب دمج كًال من ؤية املمتدأَن الر " " LIEDTKA"ويرى الباحث      

نشاطني مرتبطني ويتكون ك) تطبيق وتنفيذ التخطيط اإلسرتاتيجي(التفكري اإلسرتاتيجي والربجمة اإلسرتاتيجية 

  ₃: التفكري اإلسرتاتيجي من مخسة عناصر أساسية 

والنسق القيمي ) املنظمة(مبعىن إمتالك تصَور ذهين واضح عن جمموع النسق  :المنظور النسقي  -

لألفراد داخل التنظيم، إذ لكي تتمَكن املنظمة من اإلستجابة مبرونة ملتطلبات السوق والزبائن، فإنَه يتعَني أن 

  : املرنة واليت ميكن حصرها يف أربعة فئات هي  يكون هلا منفذ حنو املدخالت
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₁- LIEDTKA J.M: Strategic thinking ;ca nit be taught?, Long Range Planning, Vol(1) 1998,p p 
120-129 . 
₂- WILSON I : Strategic Planning I sn't dead-it changed , Long Range Planning, Vol(4) 1994,p 
p 14 . 

- ₃  LIEDTKA J.M: LinkingStrategic thinking With strategic planning, atrategy and Leadership, 
Vol 26 (4) 1998,p p 30-35 . 
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 .ات مرنةالتكنولوجيا، آالت مرنة، أشخاص مرنني، هياكل مرنة، وأنساق وسريور 

ر مركزي يف التفكري واليت ترتبط أساًسا بسريورة حل املشاكل كمحو  :المنهجية القائمة على اإلفتراض  -

املشاكل يعتمد على إستعمال احلدس أو التناول التحليلي أو كليهما مًعا  اإلسرتاتيجي، فالتوجه العملي يف حل

 .تبًعا للحاجة 

ويقصد ا أَن التناول احلديث للتفكري اإلسرتاتيجي يشجع مشاركة األطراف الداخلية  :اإلنتهازية الذكَية  -

ني إستقاللية أكرب يف العمل، واخلارجية للمؤسسة يف بلورة إسرتاتيجيتها حبيث ينبغي من جهة أن مينح املستخدم

قصد متكني املنظمة من مواجهة إرتياب احمليط ، ومن جهة أخرى أن تنفتح املنظمة على املشاركني اخلارجيني من 

 .حني  آلخر وأن تستغل كفاءام املهنية وتستثمرها لتحقيق أهدافها اإلسرتاتيجية 

رًا يف تاريخ  املنظمة وحميطها وان اإلسرتاتيجي متجدكري ويقصد ا أن يكون التف :اإلستراتيجية  القصدية -

 .خفاقات املاضية ا على فهم املوارد والنجاحات وااليكون قادرً 

يتطلب التفكري اإلسرتاتيجي ضرورة األخذ بعني اإلعتبار  ) :Thinking in time(المنظور الزمني  -

قة بني هذه االبعاد الزمنية، فهو ذا املعين ماضي وحاضر املنظمة ومستقبلها، فالتفكري اإلسرتاتيجي يقيم عال

 .يسرتجع الذاكرة املؤسساتية وسياقها التارخيي كعنصر نقدي إلبداع املستقبل 

  :أسس  التناول اإلستشرافي  -

حياول التناول اإلستشرايف أن يعمق حمتوى مفهوم املستقبل فهو يؤكد على الدور املركزي الذي ينبغي أن حيتله البعد 

  الزمين الذي يندرج يف كل مشروع 
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كونه يعترب املستقبل هم الذي ينري ويوضح إختريات أَن اإلستشرافات يتميز عن التنبؤ يف  "  SMIDA" ويؤكد 

  ₁. احلاضر 

  ₂. ي شاملة دف إىل عمل أو نشاط حملَ كما انه رؤية         

تمية علم يقوم اإلستشراق على مسلمة احلَرية جتاه مستقبليات  متعددة وغري حتمية ال عالقة هلا حب"       

  ₃". املستقبل أو كرة البَلور، كما ال يعين اإلستشراف التنبؤ الذي يطبعه مبدأ التكميم والتعميم للتوجهات 

واملاضي يف اإلستشراف الحيدد أنشطة احلاضر واملستقبل إَال جزئيا والتصورات اليت حنملها عن املستقبل "        

، فاملاضي ذا املعىن يكون بناء تارخيه تبًعا ملا يريد أن يكون عليه هي اليت تؤثر يف انشطة احلاضر، فالفرد يعيد

  .₄"لك ألننا نعيد كتابته وفق احلاضر ذاتيا ذ

اإلستشراف يقدم تناوًال فريًدا يعتمد أساًسا على إيضاح املستقبليات املمكنة "وبناًءا على األفكار السابقة فإَن 

   ₅.فة ف يظهر كمجموعة من املناهج فإنه وعلى وجه اخلصوص كفلسلتوجيه النشاط احلاضر، فإذا كان اإلستشرا
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₁- SAMIDA A: La prospective : origine et concepts, Cahier de recherche,IAE de Basse - 
Normandie,  1994,p 52. 
₂- GODET M : <<Prospective et stratégie ; approches intégrées>> , Futuribles, november 
1989,p  06 . 
₃ - GODET M: <<La  Prospective, une discipline intellectuelle>>, Economie appliquée, 
Tome XLIV, 1991,p  162 . 

- ₄  CAIN J : Temps et Pschanalyse, Edition Privat, paris 1982,p 210 . 

5  - GIGET M : <<L'Identité de l'entreprise pr"alable a la r"flaxion stratégique>>,, Futuribles  

1989,p 16 . 
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  ؤ وخصائص اإلستشرافمقارنة بني أخطاء التنب ) :02(جدول رقم 

  

  خصائص اإلستشراف  أسباب أخطاء التنبأ  
  شاملة  جتزيئية  الرؤية

  نوعية قابلة للتكميم ذاتية، معروفة أو مسترتة  كمية وموضوعية ومعروفة  املتغيريات

  ديناميكية، هياكل قابلة للتطور  ستاتيكية، هياكل ثابتة  العالقة

  املستقبل هو مربر وجود احلاضر  املاضي يفسر املستقبل  التفسري

  متعدد وغري مؤكد  وحيد مؤكد  املستقبل

  التحليل اهليكلي، التأثريات املتقاطعة  النماذج حتمية والكمية  املنهجية

  )مستقبل مرغوب(اقي إستب  خامل وإستجايب  اإلجتاه حنو املستقبل

  

 ,GODET M: L'avenir autremen, Edition Armand, Collin, P aris :المصدر

1991? P149   

يتضح من املعطيات الواردة يف هذا اجلدول أَن خصائص اإلستشراف َمت بناءها على اسباب اخطاء التنبؤ، وبالتايل 

اإلسرتاتيجي تبدو أكثر نضًجا من خالل التفكري اإلسرتاتيجي فإَن البعد الزمين يف التخطيط اإلسرتاتيجي والتفكري 

  .الذي ميَيزه اإلستشراف حيث أَا إنقلبت من املنظور احلتمي إىل منظور اإلبداع واإلبتكار 
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تطَور التخطيط والبعد الزمين لإلسرتاتيجية) : 10(الشكل رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :أستنادا إىل كل من  ةمن إعداد الباحث: المصدر 

 .للتخطيط طويل املدى  Avenierتعريف الباحث  -

 .للتخطيط االسرتاتيجي  Probst, G.JB, and Buchel B.S.Tتعريف الباحثني  -

  . للتفكري اإلسرتاتيجي   LIEDETKA JMتعريف الباحثة  -

 

 

 

 

 

97  

 ا��-��ر ا��6را�� * ا���ط�ط ا��6را�� * ا���ط�ط طو�ل ا��دى

ـ ��دد أ�ق ا���ط�ط طو�ل ا��دى 
  .�ن ;(;� إ�9 ���� �,وات

ـ ���ط ا��ؤ��� �Iؤ�ذ ��2ن 
 ً)�!$ Iر إ  .ا6&��

&ن طرق ـ ا������ل ���ن �7�% 
 ��+  .ا����2م �!�وَ %ت ا��

 ��م ا��ر��ز &!9 � �ً�ـ &
���  .ا�+/وطت ا��

ـ �ر��K ا��و %ت ا���رى ا��* 
 ���L �!�ؤ��� �ن ����ن �و%2$

*��  .ا��,

ت ا��,ظ�� �د$��,  .ـ ��!�ل إ��

�ن وا�4واق ت ا�ز�� �ـ إد�ج 
  .�* ��ططت ا��,ظ�� 

  .ظ��ـ ا��,�ؤ ������ل ا��,

  .ـ ا���د�� ا��6را�� ��

  .ـ ا��,ظور ا�,��*

  .ـ ا6,�%ز�� ا�ذ��� 

��� &!9 ا��6راض   .ـ ا��,% �� ا��

  ) .ا���6راف(ـ ا��,ظور ا�ز�,* 

  

 

 *���ول ا��6را� �� �ن �,ظور ,� 

ول ا��6را�� �� �ن �,ظور ,�
�ز ��Hداع وا���6ر � 



  مكانة التخطيط واإلتصال في الترقية السياحية                 :                            الفصل الثالث 

  

  :عملية التخطيط اإلستراتيجي للسياحة :  ثالثا

عند التطرق إىل التخطيط اإلسرتاتيجي ال ميكن أن متس إحدى احللقات مبعزل عن األخرى مادامت "          

املرحلة االوىل من اإلجراءات، أي مرحلة التحليل تكَمل بعضها البعض وليس التخطيط اإلسرتاتيجي فقط هو 

والتنبؤ إلختيار إسرتاتيجية معينة، بل هذه العملية تسبق وضع اخلطوط العريضة لتنفيذ اإلسرتاتيجية ضمن خطط 

  ₁."  حسب التدريج

  ₂: وجد جمموعة من اخلطولت االساسية لعملية ختطيط السياحة وهي كالتايل ت           

وهي اخلطوة اليت تقوم فيها اجلهة املكلفة بالتخطيط داخل احلكومة احمللية بإختاذ القرار  :الدراسة إعداد  - 1

ت التشريعية ذه املهمة فتقوم بإعداد ، ومن املمكن أن تتكفل إحدى اهليئابالشروع يف غعداد خطة للسياحة

إقليمية  بإعداد خطة السياحة، من املهم أن  اخلطة ولكن يف البيئات احمللية الكبرية، حيث تقوم هيئة حملية واخرى

  . لضمان وجود توجه واحد جتاه السياحة  تتعاون مًعا

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 67، ص مرجع سابق: ناصر دادي عدون  - ₁
  . 529-528، ص مرجع سابق: ستيفن بيتج  - ₂
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على سبيل املثال الرتكيز على ( وهي اخلطوة اليت يتم من خالهلا حتديد أهداف اخلطة  :تحديد األهداف  - 2

دور قطاع السياحة يف دفع عجلة التنمية اإلقتصادية أو السعي إىل التعامل مع السياحة اجلماهريية واآلثار املرتتبة 

 ) . عنها 

واملرافق املوارد جمموعة  طوة دراسةتتم يف هذه اخل :إستعراض جميع العناصر المتعلقة بقطاع السياحة  - 3

بيانات عن حجم العرض والطلب يف القطاع السياحي واهليكل اإلقتصادي  السياحية احلالية والقيام بتجميع

السياحي احمللي، ومن الضروري هنا حتديد االطراف الفاعلة االخرى سواًءا من القطاع اخلاص يف قطاع السياحة 

 .داخل اجلهة السياحية املقصودة 

انات اليت َمت جتميعها يف املرحلة السابقة يتم هنا إستخدام املعلومات والبي :تحليل النتائج والربط بينهما  - 4

 : للبدأ يف صناعة اخلطة وميكن إمتام هذه اخلطوة عرب أربعة اساليب هي كالتايل 

  .تقييم االصول  -                                  

  .حتليل السوق  -                                  

  .التنمية ختطيط  -                                  

  .حتليل األثر لوضع دعامات مستقبل السياحة  -                                  

يتم هنا إستخدام البيانات وتصنيفها وتنظيمها وذلك لوضع خيارات السياسة  :صياغة السياحة والخطة  - 5

ا القدرة على الوفاء السياحية املتاحة، ويتحتم أن حتظى السياسة السياحية املنتظرة بثالثة عناصر تكفل هل

 :باملتطلبات املختلفة لألطراف العاملة يف جمال السياحة وهي 

  .رضا الزوار  -                                  

  .محاية البيئة  -                                  

  .حتقيق أرباح املستثمرين  -                                  
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ئة املوكل إليها وضع يىل جلنة التخطيط التابعة للهيتم هنا إرسال اخلطة بالكامل ا :دراسة اإلقتراحات  - 6

اخلطة، وينبغي عقد حوار عام بعد قبول هذه اللجنة للخَطة، ممَا يتيح الفرصة للعامة واألطراف املعنية بقراءة اخلطة 

من والتعليق عليها، ومن املمكن عقد جلسات إستماع عامة لتحديد مدى تقبل العامة للخطة ومبجرد اإلنتهاء 

 جهة التخطيط ملراجعتها والتصديق على أي تغيريات طرأت عليها، وهو ما ىلهذا اإلجراء يتم إرسال اخلطة ا

 .يفسر يف النهاية عن إعداد اخلطة النهائية

وهذه اخلطوة التالية تنطوي يف الوقت نفسه على العديد من اخلطوات فمن  :تنفيذ ومراقبة خطة السياحة  - 7

يف جوانب معَينة من التطوير واليت يتحَتم املمكن أن تكون هناك ضرورة إلصدار بعض التشريعات للتحكم 

تنفيذها كجزء من اخلطة ولكن يتسم الدور السياسي يف تنفيذ مثل هذه اخلطط بالتعقيد الشديد، حيث أَن 

ة السياحة قد يتغري يف أي وقت ممَا قد اجلهة التشريعية املكلفة بوضع خط التوازن السياسي   لألعضاء املنتخبني يف

ياسي كبري حول كل جانب فيها، ويف الوقت نفسه عندما يتم تنفيذ اخلطة، فسيكون من يؤدي إىل جدٍل س

ن تم على اجلهة القائمة بالتخطيط بأالضروري أن يتم متابعتها وتقييمها وفحصها بصفة دورية من قبل املراقبني وحي

وات قبل تطوير السياحة مخس سن تضع تقييًما ملا مت حتقيقه من أهداف اخلطة ويف العادة يبلغ اإلطار الزمين خلطة

 .عادة النظر فيهاان حيني الوقت املناسب إل
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وهي عملية يتم فيها وضع تقرير تقييمي ملدى التقدم يف تنفيذ اخلطة بعد وضعها  :المراجعة الدورية للخطة  - 8

موضع التنفيذ وعند حتليل مدى جناح اخلطة يف حتقيق مجيع االهداف املوضوعة أو مدى فشلها وهو األكثر 

لتحقيق  شيوًعا، فقد يظهر عدد من األسباب وراء ذلك، فمن املمكن أن يكون هناك نقص يف املوارد املخصصة

االهداف او وجود صراع سياسي بني األعضاء املنتخبني يف اجلهة املكلفة بوضع اخلطة أو ضعف يف وسائل النقل 

ومرافق البنية التحتية أو معارضة من  السكان احملليني على النشاط السياحي أو ضعف اإلستثمارات اخلاصة 

 " .بالقطاع العام 

ل عملية ختطيط السياحة حضور اإلتصال مبختلف أنواعه وأشكاله يف مجيع واملالحظ هنا خالل مراح            

 .هذه اخلطوات ممَا يبَني أمهيته يف بناء وتنفيذ اإلسرتاتيجية السياحية 
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  :ة ــة السياحيــال في الترقيـة اإلتصــمكان: المبحث الثاني 

  ة ـة السياحيـي الترقيـي فـج اإلتصالـالمزي: أوال 

ينهما لتكوين ما تعد سياسة اإلتصال مزيج العديد من التقنيات اليت يتم  التنسيق والتكامل ب                 

العامة ات اإلعالم، اإلشهار، العالق:الرتقية السياحية يتكون من فاملزيج اإلتصايل يف "تصايل، يسمى باملزيج اال

، كما حياول رجل التسويق واإلتصال إستعمال كافة التقنيات اإلتصالية مبا فيها تنشيط املبيعات والبيع ₁"

  .الشخصي من اجل الرتويج للخدمات السياحية وتسويقها بفعالية وجناح

 : ي ــالم السياحـاإلع -1

كافة اوجه النشاط اإلتصالية "اإلعالم السياحي هو أحد أشكال اإلعالم املتخصص، ويعَرف بأنه                

املخططة واملستمرة، اليت ميارسه إعالميون متخصصون دف تزويد اجلمهور بكافة احلقائق واألخبار الصحيحة 

ت األمور بالسياحة بطريقةموضوعية وبدون واملوضوعات واملشكالت وجمرياواملعلومات السليمة عن القضائا 

حتريف، عن طريق وسائل وأشكال اإلتصال املختلفة وبكافة األساليب الفنية لإلقناع والتأثري من اجل تنمية الوعي 

عدد من األفراد لإلقامة بعيدا عن كرب أالسياحي لدى اجلمهور من ناحية، ومن ناحية اخرى من أجل إجتذاب 

  ₂" .داخل البالد أو خارجها  مواطن إقامتهم سواء

السياحي بني ونشر الوعي  وعليه فإن اإلعالم السياحي نشاط إتصايل ضروري للتعريف بالسياحة                 

أفراد اتمع وتثقيفهم، كما أنه يعمل على التعريف بعناصر اجلذب السياحية وهذا على املستوى الداخلي كما 

   .لطلب وإجتذاب الطلب اخلارجي اخلارجي من أجل احلفاظ على ا

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

₁- Robert Lanquar , Robert Holli : Le marketing touristique, Paris, 

édition PUF, 2002 P 70.  

  . 63ص  2002دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ، اإلعالم السياحي: حممد منري حجاب  - ₂
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 : اإلشهار السياحي  -2

فمن النادر أن جند بيئة اإلشهار السياحي عنصر أساسي من عناصر املزيج اإلتصايل السياحي        

شهار للتعريف بالسلع واخلدمات اليت تنتجها املؤسسات واملطروحة أمام الطلب عليها، إذ ختلوا من اال

دمات سياحية أن املستهلك أصبح حباجة إىل من يرشده ويوجهه صوب ما ميكن أن يستفيد منه من خ

  .ذات جودة 

مزيج من اجلهود الشخصية اليت دف "يعرف اإلشهار السياحي على انَه ومن خالل موضوعنا        

إىل تعريف اجلمهور املستهدف باخلدمات املراد الرتويج هلا من خالل التأثري ذهنًيا على هذا اجلمهور 

وتنبع امهية  ₁". د، وشراء الربامج السياحية للحصول على إستجابات سلوكية متمثلة باإلنضمام، التعاق

  ₂: شهار واهدافه من األهداف العامة لإلتصال واليت تكمن يف النقاط التالية إستخدام اال

عالن التعريف والرتويج للمعامل ن خالل االحيث يتم م :التعريف بالقطاع السياحي وخدماته        

  .واملؤسسة السياحية واملنتجات السياحية اليت يوفرها البلد 

وهذا عالن إلثارة الطلب على حنو مباشر ا ما يستعمل اإلفغالب :تحفيز الطلب وزيادة المبيعات        

زيادة معدل املبيعات، فالفنادق عند حماولتها تقدمي خدماا اجلديدة أو املتطورة فإا  ينعكس على

  .بذلك حتاول إثارة الطلب األويل على مثل هذه اخلدمات 

السياحية اإلعالن جلعل املستهلكني السياح على  تستخدم املؤسسات :تذكير العمالء وتوجيههم       

  .علم بأن خدماا الزالت متوفرة ومع تقدمي كافة

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 230، ص 2000، دار وائل للطباعة والنشر، األردن، فن الداللة السياحية: خالد مقابلة  - ₁

، احلامد للنشر والتوزيع، األردن،  التسويق السياحي الفندقي: محد أبو رمان، ايب سعيد الديوة جيسعد أ  - ₂

  . 62ص  2003
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املعلومات عن صفاا وخصائصها وفوائدها، وهذا مايسمى باإلعالن التذكريي حيث حتاول املؤسسة من خالله 

  .احملافظة على احلصة السوقية من السياح

 .البيعية  والتقليل من تقلبات البيع تعزيز القوة  -

 :ات ــة المبيعـترقي -3

يظهر على نطاق واسع وفعال يف بيئة تتسم  تنشيط املبيعات عنصر فعال من عناصر املزيج االتصايل والذي

أشكاهلا إىل حتقيق  عملياا التجارية بالشمولية والفعالية، ويف وقت تتسابق فيه املؤسسات السياحية على إختالف

قوية وتدفق مستمر للسلع  لوصول إىل السياح يف أحسن حاالت الرضا والقبول أمام منافسةكرب معدالت لأ

  .واخلدمات تشهدها السوق السياحية احمللية والدولية 

  :تعرف ترقية املبيعات على اا 

 ₁" . عملية دف إىل زيادة مؤقتة يف املبيعات وتكون خالل فرتة زمنية    حمدد " •

هي تقنية هدفها التغيري احلايل يف سلوكيات املستهلكني وبالتايل إرتفاع املبيعات يف األجل القصري "  •

 . "₂ 

وعليه فإن ترقية املبيعات هي تقنية إتصالية جتارية تلقي تأثري ظريف ومؤقت على سلوك السائح، فهي تعتمد يف 

من  ح املستهدفني، وتأخذ هذه التقنية العديدمبدئها على إسرتاتيجية الدفع للخدمات السياحية حنو السيا 

  .إخل ...... ، التحفضات واخلصوماتالقسيمات، اهلدايا، املسابقات، الكتالوج: األشكال نذكر من بينها 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -₁ Martin JP Védrine   : Marketing les concepts clés, édition chihab, 

Alger,1996, P140.  

₂ -Jean Pierre bertrand : Techniques commerciales et marketing, Berti 

édition, 1994, P145. 
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حالة القناعة مسألة ضرورية عند الزبون، وهذا إذا ما حتقق فإنه سيضمن  :تحقيق حالة القناعة لدى الزبون  -

التكرار يف التعاقد على الربنامج السياحي على  املدى الطويل، وضمان القناعة تقع غالًبا على عاتق رجل 

اء الزبون إغر ته على عكس احلقائق وإعطاء الصورة الفعلية عن واقع املنتجات السياحية، وبالتايل ر البيع يف قد

 . القناعة الشاملةوإقناعه بالشراء وتوليد لديه حالة الرضا ومن مث

إىل جانب هذه التقنيات الكالسيكية لإلتصال، هناك وسائل أخرى تساهم بشكل مساعد وتكاملي  يف  -

 :للمؤسسة السياحية، نذكر منها تصاليةاالسرتاتيجية االتفعيل 

والذي يقوم بالتذكري باملنتجات يف نقاط البيع وهذا عن طريق إستعمال  :اإلشهار في مكان البيع  •

 .امللصقات، الكتالوجات، اللوحات وتقدمي اهلدايا داخل وكاالت السفر والفنادق والشركات السياحية 

ظهر التسويق املباشر كاحد نتائج التطور التكنولوجي يف جمال اإلتصاالت ونقل  :التسويق المباشر •

، تسمح للمؤسسة باإلتصال املباشر مع املستهلكني وتعريفهم مبنتجام بشكل دقيق املعلومات

الواب، الرسائل : ومفصل، ومن أهم الوسائل املستعملة يف اإلتصال األنرتنيت وهذا من خالل

 .اإللكرتونية، جمتمعات  التبادل اإلفرتاضي 

   :ة ـاع السياحـة في قطـات اإلتصاليـاإلستراتيجي: ثانيا

تعتمد صياغة اإلسرتاتيجيات اإلتصالية على األهداف العامة للمؤسسة، فهي إستمرار وترمجة           

تصال تبًعا ف الوسائل املستعملة يف عملية االوختتل) . املنتج، التسعري، التوزيع( للسياسات التسويقية السابقة

  .إخل ..... أو الوردين أو املوزعني لألهداف الرئيسية من العملية فقد تكون موجهة للمستهلك مباشرة 
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اف دجمموعة من القرارات الرشيدة واملرتبطة اليت تسعى إىل حتقيق األه" ف اإلسرتاتيجية اإلتصالية بأا وتعرَ 

 ₁".ة لتحقيقها زماملخططة والوسائل الال

 :ية ـات اإلتصالـأنواع اإلستراتيجي -1

  : ميكن التمييز بني نوعني من اإلسرتاتيجيات اإلتصالية ومها      

  ): PUSH(ـ إستراتيجية الدفع 

من خالل هذه اإلسرتاتيجية تركز املؤسسة على دفع منتجاا حنو املستهلك من خالل الرتويج إىل       

منظم (مؤسسة أخرى يف نفس القناة التوزيعية، كأن يكون الرتويج موجه من الفندق إىل تاجر مجلة 

وكالة (ة إىل تاجر التجزئ أو من تاجر اجلملة) وكالة السفر(أو من تاجر اجلملة إىل تاجر التجزئة  ) السفر

ملقدمة من طرف هذا يعين كل عنصر من القناة التوزيعية يروج ويدفع باملنتجات ا. وهكذا) السفر

ىل العضو التايل حىت تصل يف النهاية إىل السائح، أي املؤسسة حتاول إيصال املنتج املؤسسة السياحية ا

  .إىل السائح بشىت الطرق ومبساعدة أطراف اخرى 

  ): PULL(إستراتيجية الجذب ـ 

هي إسرتاتيجية معاكسة يف مبدئها األويل، وتعين قيام املؤسسة خبلق الطلب املباشر عن طريق       

اجلهود الرتوجيية، وبالتايل يتم الضغط على تاجر التجزئة وتشجيعه للقيام بتوفري السلع واخلدمات عن 

ستهلك من خالل هذه االنشطة الرتوجيية منتجات طريق الطلب املباشر من املستهلك فيدرك عندئذ امل

السياحية واليت يعتقد أا تشبع حاجياته ورغباته الذي غالًبا مايبحث يسأل عنها من خالل املؤسسات 

  .وكالء السياحية والسفر 

  :ني واملقارنة بينهما توفيما يلي رسم ختطيطي يوضح كال اإلسرتاتيجي

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــ
 -₁ Jacques Lendervie, Bernard B rochard : Publicator,4 édition Dalloz, 

Paris, ,1991, P 45.  
₂ -Idib., P 61 . 
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  مقارنة بني اإلسرتاتيجيتني الدافعة واجلاذبة) : 11(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، ص 2000أسعد حمد أبو رمان، التسويق السياحي والفندقي، الحامد للنشر والتوزيع، األردن، : المصدر
37 .  

     :المبادئ األساسية في اإلستراتيجية اإلتصالية  -1
  ₁: تصالية جيب توفر مثانية مبادئ أساسية وهي أي مؤسسة بتحديد إسرتاتيجيتها االلكي تقوم 

من املؤسسات إسرتاتيجية إتصال حقيقية، إذ عمليا التكتسب العديد :  existence)(ـ الوجود     
بعلوم دقيقة بل النستطيع ان نتكلم  على إسرتاتيجية إتصالية حقيقية بل هي عبارة عن تكتيكات الا ليست 

  .هي تتأثر بعوامل خارجية كاملنافسة مثالً 
جيب أن تستمر إسرتاتيجية اإلتصال وأن تشكل حسب التغريات اليت :  Continuités)(رارية مـ اإلست    

  .تطرأ عليها
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ
 -₁ Jean-Marc  decaudin:  La communication marketing,  édition 
économica, paris, 1999      P 46-48.  
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أن األسواق احلالية يف ظل العوملة أصبحت تكتظ بالعروض، فعلى :  differenciation)(ـ التمايز     

اإلتصال أن يعطي ميزة خاصة للمنتجات اليت تقدمها املؤسسة كي يكسبها مكانة تسويقية وميزة تنافسية على 

  .حساب املنتجات األخرى 

  

   :ة ـال السياحـة في مجـات العامـال والعالقـاإلتص: ثالثا 

  :ة ــة السياحيــات العامــوم العالقــمفه -1

 :ة ـة السياحيـات  العامـف العالقـتعري - 1-1

بلد ما حلقة اإلتصال لتوجيه وتنمية عالقات املهتمني واملتفعني بالسياحة يف :" العالقة العامة السياحية هي  -

 مع العمل على تنميةأو بني بلدين أو أكثر، وتغذية كل طرف باملعلومة السياحية الصحيحة بأصلح الطرق 

 ₁". زيادة يف عدد السياح  رية هذه العالقة مما ينتج عنهوحتسني وإستمرا

عالم واخلارجية، احمللية والدولية واإلتصاالت الداخلية كافة انشطة اال": السياحية هي  ةالعالقات العام -

اهلادف املستمر، فضًال عن مجع وتبويب املعلومات والبيانات السياحية ونشرها مبختلف الوسائل واالساليب 

  ₂....". املناسبة لكل حالة ويف الوقت املناسب

العالقة العامة يف فلسفة وأسلوب عمل يشرتك يف مسؤوليته مجيع العاملني يف حقل السياحة داخل اجلهاز "

جه على خمتلف املستويات لتحقيق تكامل الصورة اليت تظهر عليها السياحة لدى ر خاالرمسي للبالد و 

   3اجلماهري

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 111، ص 2002، القاهرة، الفجر للنشردار ، عالم السياحياإل: حممد منري حجاب  - ₁
  . 136ص  2003، القاهرة، بعامل الكت،  عالم السياحي املستداممية واإلنتال: ، أمحد اجلالد  - ₂
  . 111،  ص مرجع سابق: حممد منري حجاب  - ₃
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ال السياحي ال ختتلف عن باقي ات العامة يف اخالل التعاريف السابقة ان العالقنالحظ من             

ليت تبذهلا املؤسسة السياحية من أجل نشر عاريف إال من زاوية التطبيق، حيث اا تعربعن جمموع اجلهود االت

فكار واآلراء حول املعامل واخلدمات السياحية بغية حتقيق املعرفة والتأثري يف السلوك لدى اجلماهري واألاملعلومات 

  .على املستوى احمللي والدويل 

 :ة ـمبادئ واهداف العالقات العامة السياحي - 1-2

من األهداف  ز جمموعةع العالقات العامة املتخصصة، ترب إن العالقات العامة السياحية واحدة من انو          

حيث منيز نوعني أساسيني من االهداف . واليت تتماشى مع العمل السياحي وخصوصيته وتتوافق مع نوع اجلمهور

:  

  :الداخلية لسياحةـ أهداف العالقات العامة ا

هداف ختص اجلماهري الداخلية واليت نقصد ا جمموعة اجلماهري املتواجدين داخل البلد السياحي هذه األ         

واملقيمني به، إن أهداف العالقات العامة العامة السياحية تتبلور حوهلا كافة اجلهود اإلعالمية واإلتصالية واليت 

  ₁: تسعى إىل 

ل الدور الذي تلعبه يف التنمية اإلقتصادية وملا توفره من املزايا قتصادية للسياحة من خالثار اإلـ إبراز اآل        

  .زيادة اإلستثمار، زيادةالدخل، توفري فرص العمل : مثل

  .ـ إبراز اآلثار اإلجتماعية للسياحة 

 .ـ العمل على رفع مستوى الوعي السياحي بني أفراد اتمع الواحد 

  

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ
    91- 87، ص ص مرجع سابق: حممد منري حجاب  - ₁
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ـ مقاومة الشائعات ملا هلا من إنعكاسات على إقبال السائحني، وتقدمي املعلومات الصحيحة حول         

  .منية والصحيحة األوضاع األ

االخرى، والرفع من الطلب ـ مواجهة املنافسة اخلارجية من اجل احلد من التدفق السياحي حنو البلدان         

 .السياحي الداخلي 

  :ـ أهداف العالقات العامة على المستوى الخارجي 

  :هداف على هذا املستوى يف تتمثل األ

ـ اإلعالم بعناصر اجلذب واملقومات السياحية للبلد وذلك بإبراز خمتلف العناصر املكونة للعرض السياحي         

: مثل املعامل التارخيية واحلضارية، الطبيعية، العادات والتقاليد، أو العناصر املكملة: سواء كانت عناصر أساسية مثل

  .املرافق والبىن التحتية 

مين للمجتمع وإبراز خمتلف اجلهود املبذولة للوصول إىل اإلستقرار وكذلك ـ مناقشة الواقع السياحي واأل        

  .التخفيف من اآلثار السلبية والواقعة فعالً 

  .إقتصادية، جتارية، ثقافية، إجتماعية وسياسية : كذا فأهداف العالقات العامة يف أهدافوه

كل األهداف السابقة جتمع مًعا لتكوين اآلراء اإلجيابية حنو السياحة اجلزائرية وبناء صورة ذهنية جذابة         

إضافة إىل حتقيق إستمرارية . افسيةومقنعة وإدخال املنتجات السياحية إىل األسواق الدولية بكل إحرتافية ومن

، وكذلك بناء املصداقية من خالل إعطاء صورة )اخلارجي والداخلي(اإلتصال بني املؤسسة السياحية ومجهورها 

  .حسنة تطبع يف ذهن السائح وكافة املتعاملني السياحيني

 :وظائف العالقات العامة السياحية  -2

دارة اليت ظهرت وتطورت نتيجة تشابك العالقات واملتغريات االد العالقات العامة إحدى وظائف تع       

 .ونشاطها  البيئية وتزايد تأثريها على املؤسسات مهما كان حجمها
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لعالقات العامة خالل التطور العلمي والعملي هلا جمموعة قواعد تنظيمية وإدارية تتماشى مع فلقد تشكلت ا

  :طبيعتها وأمهيتها 

  ₁: قبل حتديد وظائف العالقات العامة جيب االخذ بعني اإلعتبار عدة معايري 

  .ـ طبيعة وحجم وجمال املؤسسة وحجم اجلماهري اليت تتعامل معها            

  .ـ حجم املوارد املالية املتاحة واملخصصة إلدارة العالقات العامة            

  .جتماعي الذي تعمل فيه املؤسسة ـ املناخ السياسي واإلقتصادي واال           

إجناز دارة على دى إقتناعهم بأمهية وقدرة هذه االـ مدى إدراك اإلدارة العليا ملفهوم العالقات العامة وم           

  .االعمال اليت كلفت ا 

ا عاًما من مؤسسة إىل أخرى فإن هناك حمور وعموما، فمهما  إختلفت الوظائف وتعددت اهداف العالقات العامة 

ففي اال السياحي تنحصر الوظائف األساسية للعالقات العامة . لإلتفاق حول وظائف العالقات العامة

  ₂: السياحية يف الوظائف التالية 

  :فــــة البحـــثوظي

وهي إجراء البحوث والدراسات املتصلة مبعفة اإلجتاهات اجلماهريية سواء عن طريق اإلستقصاء وحتليل            

ا تساعد على معرفة ميول اجلماهري ر قصاصات الصحف، أو دراسة وسائل اإلعالم اليت تعترب يف جماهلا مؤشً 

  .ة يف السياحة ورغابتها ووجهات نظرها، وهذه هلا امهية كبري 

  :وظيفــــة التخطيــــط 

يقصد بالتخطيط رسم سياسات العالقات العامة بالنسبة للمؤسسة وذلك بتحديد االهداف وتصميم            

  .الربامج اإلعالمية من حيث التوقيت وتوزيع اإلختصاصات 

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 61، ص 1996، القاهرة، بعامل الكت، العالقات اإلدارية واملؤسسات العامة : فهمي العطروزيحممد   - ₁
  . 114- 112،  ص مرجع سابق: حممد منري حجاب   - ₂
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وحتديد االعمال وفًقا للميزانية، إن التخطيط يأيت بعد البحث وبعد التعرف على رغبات السياح وبعد دراسة 

  .مشكالت اجلماهري

 :وظيفة التنسيق  -

ىل املؤسسة يع املعلومات الواردة من اخلارج ايهدف التنسيق إىل توحيد وجهات النظر عن طريق جتم         

وكذلك توحيد وجهات نظر املؤسسة عندما تريد التعبري عن نفسها حىت الحيدث أي تضارب او تناقض، إىل 

  .يًقا للتوافق يف التفاعل اإلجتماعي ت واملصاحل املختلفة يف اتمع حتقسيق بني املؤسسة واهليئاجانب التن

والتنسيق بني اإلدارات املختلفة يف املؤسسة لتحقيق التوافق بينهما وبني اجلمهور الداخلي واخلارجي          

.  

 :وظيفة اإلدارة  -

دارات ومساعدا على أداء وظائفها املتصلة باجلماهري، فهي تساعد وتعين تقدمي اخلدمات لكافة اال         

وعلى هذا النحو ميكن إدارة شؤون العاملني يف اإلتصال م وإعداد مايلزم لتثقيفهم ورفع روحهم املعنوية،  

ني تصال جبماهري السائحني والوكالء والصحفين تساعد شىت اإلدارات يف جمال االإلدارة العالقات العامة أ

 .وغريهم 

 :وظيفة اإلنتاج  -

ل واإلعالم والنشر، فإىل جانب عمال اهلامة املتعلقة باإلتصافة اإلنتاج تتصل بعدد كبري من األوظي        

قات العامة بإنتاج االفالم واألشرطة وعقد املؤمترات تقوم إدارة العالتصال بالصحافة وإصدار البالغات اال

اف على إدارة املعلومات شر ت والصالونات واملهرجانات، مع اإلحلفالواملطبوعات اإلشهارية وتنظيم ا

  .السياحية وضمان حداثة موادها وتقدمي خدماا السريعة والدقيقة إىل اجلماهري الداخلية واخلارجية

 :التقييم -

األساليب اخلطط والربامج ودرجة فاعليتها بشكل عام،إضافة إىل درجة فاعلية تقييم النتائج اليت وصلت إليها

 .واألدوات املستخدمة

  

  

112  



 

  

 

 

 

  مكانة التخطيط واإلتصال في الترقية السياحية                :                             الفصل الثالث 
  

  خالصــــــة

مما ورد يف هذا الفصل أن مكانة التخطيط واالتصال يف ترقية السياحة حبيث حاولنا إعطاء حملة حول  يتضح       

مفهوم التخطيط إىل جانب ربطه باإلتصال فرغم التطورات التحدث يف اتمعات إىل ان وجب أن نرتك مكانة 

للمؤسسة من حتسني موقعها التخطيط اإلسرتاتيجي الذي من مهامه ترسيخ التوجيهات  الكربى اليت تسمح 

  .التنافسي ومحاية نقاط القوة هلا

اإلسرتاتيجي رغم تعدد تعريفاته بصورة جدية حبيث أنه هو ن التفكري خالل هذا الفصل أ كما تبني من       

سريورة تركيبية تستخدم احلدس واإلبداع دف تكوين رؤية متكاملة للمؤسسة عكس التخطيط اإلسرتاتيجي 

  .إىل حتديد خمططات تبعا هلاالذي يهدف 

كما ان من املهم فهم عملية التخطيط اإلسرتاتيجي للسياحة اليت تعد خطوة أساسية إلختاذ القرار يف        

إعداد خطة للسياحة ومن املمكن تكفل احدى اهليئات التشريعية ذه املهمة وذلك لضمان وجود توجه واحد 

السياحة حضوراالتصال مبختلف انواعه واشكاله  من مراحل عملية ختطيطجتاه السياحة ومن هنا ميكن القول ان 

يف مجيع هذه اخلطوات مما يبني أمهيته يف بناء وتنفيذ اإلسرتاتيجية السياحية و أنواع اسرتاتيجيات اإلتصالية يف 

من خالل قطاع السياحة حبيث من خالل هذه االسرتاتيجية تركز املؤسسة على دفع منتوجاا حنو املستهلك 

  .الرتويج اىل املؤسسة األخرى املهم ايصال املنتج اىل السائح بشىت الطرق

  

  

  

  

  

  

  

113  



  

   

 



    


 ��رو��د�ر���  

  

    أ��ر � �ز و�ل ��� ا���م ھذا ا�
�ل ا���وا��        


�د�# �"!وط ���و�� �ن ����� ا��      �           ا�� ا�!��وع ا�ذي ( !�ل ا�
ط�ء ا�� �ن '��ت %
  وا�د�# ا�
ز!زة     


� و�.� (�
م ���را'� وا����ء ا�ذي �م !�"ل ��!- �ن           �طر!ق   أ�ل د/
#  /#ا�� �ن 
  ا����ح ا�� وا�دي ا�
ز!ز       

   ا�� �ن '��م !�ري /# �رو�# و!��3 �ذ�راھم /ؤادي ا�� أ"وا�# وا"وا�#         

  ا�� �ل أ6د��5# وأ'��5# �ن �
!د و�ر!ب       

   وأود أن ا�.دم �����ر ا��ز!ل ا�� �ل �ن و�ف �
# (���م ھذا ا�
�ل و"�6� ا(���ذ          

  ا���رف ���# �راد      

    و/# ا("!ر أ��ل � �ز و�ل أن !و/.�� ��� /!9 "!ر ��� و��8�� وأن !�
ل ھذا ا�
�ل          

  .��ب "!ر ��ز!د �ن ا�
�ل وا��:��رة      

  

  

  

  

  

  

  

  



  




 ا��������� ا�
 

115 

 

:����د   

ألنه اال الديناميكي الذي يكشف عن مدى  ،الدراسة امليدانية جماال حيويا ومهما ألي حبث تعترب 

يف دور االتصال وميكننا للتأكد واإلجابة عن إشكالية حبثنا واملتمثلة  ،صحة الفرضيات كليا أو جزئيا

هاالخرية هذملؤسسات والوكاالت السياحية ابيف بناء اسرتاتيجية وطنية لقطاع السياحة افاق مستقبلية 

وسيلة لدعم اال النظري للدراسة ، وعليه فقد اشتملت الدراسة امليدانية على جمموعة من اخلطوات 

  .التالية 
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:البحث الميداني منهجية :المبحث األول  

  :منهج الدراسة:اوال 

تلك الطريقة : يعرفه عبد الناصر جنديل بأنه  التحليلي الوصفينهج اعتمدنا  يف هذه الدراسة على امل

العلمية الكمية اليت يتبعها الباحث معتمدا يف ذلك على خطوات حبث معينة ، تقوم أساسا على مجع 

املعلومات و البيانات حول ظاهرة معينة ، وتنظيمها و ترمجتها بيانيا مث حتليلها و رياضيا ، بغية 

  1".قةالوصول إىل نتائج أكثر د

ميكن الباحث من استخدام الطرق اإلحصائية كرموز الوصفي يعترب من املناهج الكمية حيث و املنهج 

تفسريها و حتليلها و تساعده أيضا يف تعميم بوصفها و ره معينة يقوم الباحث هومؤشرات لقيم و ظوا

  2.أيضا على تلخيص املعلومات امعة الوصفي نتائج حبثه ، كما يساعد املنهج 

يعترب من املناهج العلمية اليت سامهت يف إضفاء الصبغة العلمية على  الوصفي التحليليفاملنهج 

بتحليل الظواهر االجتماعية وكذلك من خالل حتويل املعلومات النظرية األحباث االجتماعية اليت تم 

  .انيا و امليدانية إىل معلومات رياضية رقمية و تصنيفها و تبويبها و التعبري عنها بي

التحليلي يف حتليل البيانات احملصل  الوصفيومن خالل هذه األمهية كان لزاما علينا استخدام املنهج 

ة دومجعها ليتم بعد ذلك حتويل املعلومات الوار  ،توزيع االستمارات على املبحوثنيبعد عملية عليها 

  .أرقام إذ يعد هذا املنهج األنسب لتحليل بيانات االستمارة املستخدمة يف البحث ىلافيها 

  :تصميم عينة البحث  :ثانيا

  3ان استعمال العينات لدراسة ظاهرة علمية أصبح شائعا يف جمال البحث العلمي 

اجلانب النظري من دراسته جيد نفسه ال يستطيع القيام بدراسته على مجيع أفراد بتمام الباحث فبعد اه

،حيث مت اخنيار العينة اتمع األصلي ، لذا يلجا الستخدام العينة اليت ميكن أن متثل اتمع األصلي 

                                                           

.200عبد الناصر جنديل ، املرجع السابق ، ص  - 1 

.82، ص  1995،  1خليل عمر ، مناهج علم االجتماع ، األردن ، دار الشروق ، ط معن - 2 

.20، ص  1999ط ، .فضيل ديليو ، األسس املنهجية يف العلوم االجتماعية ، اجلزائر ، دار البحث ، ب - 3 
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 50-25من تكوين، وكانت اعمارهم ترتاوح ما بني  من مجيع املستويات،ثانوي،جامعي،متخرج

  .سنة

  : مجاالت الدراسة  :ثالثا

  : ميكن حتديد جماالت دراستنا يف ثالثة أقسام كما يلي 

أجريت الدراسة يف خمتف الوكاالت السياحية اليت تقع بوالية  ) :المكاني( المجال الجغرافي  -1

  .غليزان 

الفرتة مت اجناز هذه الدراسة باوكاالت  السياحة واالسفار خالل :للدراسةالمجال الزماني  -2

  . 06/04/2016إىل غاية  23/03/2016املستغرقة بأسبوعني انطالقا من 

  : للدراسةالمجال البشري  -3

أجريت هذه الدراسة على جمموعة من األفراد شكلوا عينة البحث و الذين يعتربون من العاملني يف 

  .لتعليمي و املهين خمتلف الوكاالت السياحية وهم خمتلفون من حيث فئام االجتماعية ومستواهم ا

ليس من السهل عند دراسة ظاهرة يف جمتمع ما أن يقوم الباحث بدراسة مجيع  :طريقة المعاينة  -

أفراد ذلك اتمع، لذلك جيب عليه اختيار عينة تكون ممثلة تمع حبثه ، ليجري عليها دراسته مث 

  . يقوم بتعميم تلك النتائج تلك الدراسة على مجيع أفراد اتمع

عداد هذا البحث و نعتمد على طريقة املسح الشامل ال وبطبيعة احلال كان من الصعب علينا أن

بالتايل فقد عمدنا إىل اختيار عينة جزئية كانت ممثلة تمع البحث الكلي مكونة من ستني مبحوثا 

  .خيتلفون من حيث اجلنس ، السن ، املستوى التعليمي 

وكان أفراد العينة العمال الذين يعملون يف الوكاالت السياحية حيث كان االختيار بأسلوب عمدي 

، فقد اعتمدنا على العينة القصدية و اليت متثل النموذج املختار من العمال بطريقة مقصودة حتكمي 

يقوم الباحث ، ففي هذا النوع من العينات ومعتمدة هذه كتبها لذلك تسمى أحيانا العينة باخلربة 

باختيار األفراد املمثلني أكثر من غريهم ملا يبحث عنه من معلومات و بيانات  ، و إلدراكه املسبق 
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ومعرفته اجليدة تمع البحث و عناصره اهلامة اليت متثله متثيال صحيحا و بالتايل ال جيد صعوبة يف 

  ..سحب أفرادها بطريقة مباشرة

  : دراسة األدوات المستخدمة في ال :رابعا

اختلف األدوات املستعملة يف هذه الدراسة جلمع البيانات و الوصول إىل النتائج باختالف الغرض 

املتوخى من هذه البيانات من حيث مجعها و عرضها و حتليلها و سوف نتطرق فيما يلي إىل خمتلف 

  .األدوات املستعملة يف هذه الدراسة

  .االستمارة هي عبارة عن منوذج يضم جمموعة من األسئلة مرفوقة بعدة إجابات  :االستمارة  -1

من أجل شرح و تبسيط األسئلة للمبحوثني و توضيح ما قد يكون غامضا بالنسبة هلم ، لتسهيل 

اإلجابة و ضمان إجابات دقيقة من طرفهم وكذلك لضمان اإلجابة عن مجيع أسئلة االستمارة و 

  .مارات عدم ضياع بعض االست

ست عشر وتتضمن استمارة حبثنا جمموعة من األسئلة معظمها مغلقة وقد مت بناء االستمارة من 

احملور األول خاص بالبيانات العامة و احملور الثاين خاص مبكانة : شوال مقسمة على أربع حماور 

الثالث خاص يتضمن أسئلة حول العروض املقدمة و احملور  ووظائف االتصال يف الرتقية السياحية

بدور االتصال يف بناء اسرتاتيجية وطنية لتهيئة السياحية أما احملور الرابع يتضمن أسئلة حول دور 

  .االتصال يف تدارك نقائص االسرتاتيجية الوطنية لقطاع السياحة 

يف عملية حتليل البيانات استخدمنا تقنية التحليل اإلحصائي كوسيلة  :أدوات تحليل البيانات  -2

تأثري هذه  يل خمتلف التغريات بصفة كمية عن طريق األرقام و النسب املئوية ومعرفة مدىلتحل

ومن هذا املنطلق فقد استعنا باستخدام . غريات يف بعضها البعض ومدى ارتباطها ببعضها املت

  ).x 100تكرار العينة / تكرار الفئة: ( األدوات اإلحصائية عن طريق النسب املئوية 

لقد اعتمدنا يف عرض النتائج على اجلداول اإلحصائية البسيطة منها  :البيانات أدوات عرض  -3

  .و املركبة مث قمنا بقراءة هذه اجلداول إحصائيا مث حتليلها سوسيولوجيا
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  : تقنيات الفرز  -4

خالهلا بتحويل   و أكثرها أمهية حيث يقوم الباحثتعترب هذه املرحلة آخر مرحلة من العمل امليداين

املعطيات املتحصل عليها إىل بيانات كمية رقمية متكن من الربط بني متغريات الدراسة دف التحقق 

من الفرضيات اليت وضعت يف بداية البحث و معرفة درجة صدقها من عدمه و التعليق على النتائج 

  .املتحصل عليها من خالل العمل امليداين 

يف عملية فرز بيانات االستمارة متثلت يف تقنية الفرر املسطح و اليت تساعد  و التقنية اليت استعملناها

الباحث على حتويل نتائج دراسته  إىل بيانات إحصائية رقمية ليسهل علينا مأل اجلداول اخلاصة 

  .ذا تسهيل الربط بني املتغريات بالفرضيات و ك
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  تحليل الجداول: المبحث الثاني 

  : تحليل الجداول الخاصة بالبيانات العامة 

  : يوضع توزيع المبحوثين حسب الجنس و السن  01جدول رقم 

  الجنس    

  السن 

  المجموع   أنثى  ذكر 

  %  ك   %  ك   %  ك 

 20أقل من 

  سنة 

02  5.88  03  11.53  05  8.33  

20 – 39  29  85.30  22  84.61  51  85  

40 – 59  02  5.88  01  3.85  03  05  

فما  59

  فوق 

01  2.94  -  -  01  1.67  

  100  60  100  26  100  34  اموع 

  

الذي ميثل توزيع املبحوثني حسب اجلنس و السن ، يتضح أن أغلبية  )1(رقم  من خالل اجلدول

أن جمموع أفراد  %85سنة و اليت وصلت نسبتهم إىل ) 39 – 20( املبحوثني يرتاوح سنهم بني 

تها و العينة و هي الفئة الشابة اليت تتميز باحليوية و النشاط و العمل اليت جتد يف الوكالة السياحية غاي

و اإلناث بـ  % 85.30متعتها حيث تتوزع بني نسبتني متقاربتني جدا من الذكور الذين حققوا 

84.61%  

من اموع  % 08.30فقد بلغت نسبتهم  سنة 20أما بالنسبة للمبحوثني الذين تقل أعمارهم عن 

  .من الذكور % 05.88من اإلناث و  11.53وهم يتوزعون على 

 40من جمموع املبحوثني الذين يتواجدونفي الفئة اليت ترتاوح أعمارها بني  % 05بينما متثل النسبة 

  .إناث  % 03.85ذكور ، و  %05.88سنة من بينها  59 –
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سنة مثلها  59من جمموع املبحوثني تفوق أعمارهم  01.67و البالغة  ويف األخري جند أن أقل نسبة

من الذكور فقط وتعترب هذه الفئة األكثر نضجا ، و اليت تعودت على الوكالة منذ زمن  % 02.94

  .بعيد 

  يوضح توزيع المبحوثين حسب الحالة العائلية  02جدول رقم 

  %  ك  الحالة العائلية 

  83.34  50  أعزب 

  16.66  10  متزوج 

  100  60  اموع

  

املبحوثني حسب العائلية ، أن أعلى نسبة وهي الذي يوضح توزيع  )2(رقم يتضح من اجلدول

  %16.66،وتليها نسبة من جمموع أفراد العينة  83.34%

ونالحظ أن نسبة العزاب كانت أكرب وهذا راجع إىل احلرية اليت يتمتع ا هؤالء املبحوثني و اليت 

  يل دون قيود فالزواج بالنسبة هلم يعيق حريتهم و يقيدهم ، كما صرح به بعض املبحوثني تسمح بالتقل

هلم الظروف ح أما اخنفاض نسبة املتزوجني فيعود إىل انشغاالت ومسؤوليات تقيدهم و بالتايل ال تسم

  .ل يف الوكالة السياحية مبالع

  .ومنه نستنتج أن اجلمهور أغلبهم من العزاب
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  يوضح توزيع المبحوثين حسب المستوى التعليمي  03 جدول رقم

  %  ك   المستوى التعليمي 

  05  03  دراسات عليا

  16.67  10  ثانوي 

  45  27  جامعي

  33.33  20  تكوين يف اال + ثانوي 

  100  60  اموع

  

بة سمن خالل اجلدول الذي يوضح توزيع املبحوثني حسب املستوى التعليمي نالحظ أن أعلى ن

+ لديهم مستوى ثانوي ملن  % 33.33مث تليها نسبة  %45مثلها ذووا املستوى اجلامعي بنسبة 

فكانت ألفراد اجلمهور الذين لديهم مستوى  % 16.66تكوين يف اال أما النسبة اليت بلغت 

  %05ثانوي و يف األخري جندأدىن نسبة لذوي مستوى الدراسات العليا و اليت بلغت 

راءتنا هلذا اجلدول أن أغلبية املبحوثني الذين وجدناهم يعملون يف الوكاالت ويظهر من خالل ق

  .التكوين يف اال بصورة أكرب + السياحية هم من ذوي املستويني الثانوي و اجلامعي 

  

  يوضح توزيع المبحوثين حسب المهنة الممارسة  04جدول رقم 

  %  ك   المهنة

  15  09  مدير تنفيذي

  28.33  17  رئيس مصلحة 

  35  21  دليل سياحي

  21.67  13  إطار يف املؤسسة

  100  60  اموع
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يتضح من خالل هذا اجلدول الذي يوضح توزيع املبحوثني حسب املهنة املمارسة أن أكرب نسبة و 

  .ذو اختصاص دليل سياحي باعتبارهم العنصر األساسي يف الوكالة السياحية  % 35هي 

  .وهي نسبة متوسطة نوعا ما %28.33 أما نسبة رئيس املصلحة فكانت

وذلك لشدة انشغاهلم يف كامل األوقات   %21.67وثالث نسبة مثلها فئة اإلطارات بنسبة 

  .واهتمامهم بامورهم املالية 

وهي نسبة قليلة باعتبار أن أغلب  %15أما أقل نسبة و اليت متثل فئة مدير تنفيذي فكانت 

  .رتقوية املخصصة للرتويج السياحياملؤسسات السياحية تفتقد للدعائم ال

  

  يوضح توزيع المبحوثين حسب التخصص العلمي  05جدول رقم 

  %  ك   التخصص العلمي

  16  04  علوم اإلعالم و االتصال 

  16  06  قانون و إدارات 

  24  08  دليل اقتصاد و جتارة

  32  08  لغات

  04  01  سياحة و فندقة

  100  25  اموع

  ال يأخذ بعين االعتبار التكرارات  :مالحظة 

  % 24يتبني لنا من هذا اجلدول العلمي لدى العمال حيث يظهر من خالله أن النسبة الكبرية هي 

فقد مثلها ذوي ختصص علوم  % 16من جمموع أفراد العينة املتخصصون يف قانون و إدارات نسبة 

عالم و االتصال و كذا قانون و إدارات أما املبحوثني ذوي ختصص سياحة و فندقة فكانت إل

  .% 4بينما أقل نسبة فكانت للمبحوثني ذوي ختصص علم النفس بنسبة  % 08نسبتهم 




 ا��������� ا�
 

124 

 

 24مثلها ذوي ختصص لغات باعتبارهم تساعدهم يف التعامل مع األجانب مث تليها نسبة  % 32

%.  

مهام و الصالحيات الموكلة إلى إدارة االتصال في مختلف يوضح ال 06جدول رقم 

  المؤسسات السياحية 

  %  ك   أنواع االتصال 

  % 23.82  05  االتصال الداخلي 

  % 52.09  02  االتصال اخلارجي 

  % 66.66  14  االتصال الداخلي و اخلارجي 

  /  /  صالحيات أخرى 

   100  21  اموع 

  

من خالل هذا اجلدول الذي ميثل املهام املوكلة إىل إدارة االتصال يف خمتلف مؤسسات  يتضح

تتمثل يف االتصال اخلارجي و الداخلي من خالل  % 66.67السياحة حيث أن أعلى نسبة بلغت 

 % 82.23حتديد اموعات السياحية املتوقع االتصال م أما نسبة االتصال الداخلي فبلغت 

تصور مفصل وواضح لدى هذه اموعات املنطقة املطلوب تسويقها و يف االتصال اخلارجي  خللق

بسبب األزمات اليت حتدث يف أي إطار من اطر املنظومات البيئة  % 52.9سجلنا أخفض نسبة 

  .العاملية و عدم توفر وسائل اتصال فعالة تبسط عملية تعزيز اجلوانب االجيابية 

  

  

  

  




 ا��������� ا�
 

125 

 

ظائف و المهام التي تقوم بها إدارة االتصال في المؤسسات الو  يوضح 07جدول رقم 

  السياحية 

  %  ك   وظائف االتصال 

  % 17.24  05  بناء خمططات السياحة

  % 13.81  04  تنفيذ خمططات السياحة

  % 62.06  18  بناء وتنفيذ خمططات السياحة

مجع البيانات و املعطيات 

  املتعلقة بالسياحة

02  06.89 %  

   100  29  اموع

  

االتصال يف مؤسسات يتضح من خالل اجلدول الذي ميثل الوظائف و األنشطة اليت يقوم ا إدارة 

متثلت يف بناء وتنفيذ خمططات السياحة أم وظيفة  % 62.06السياحة حيث أن أعلى نسبة بلغت 

لتبين % 13.81ططات ــــــــــيف حني وصلت نسبة تنفيذ املخ % 17.24ططات فبلغت ـــــــبناء املخ

اسرتاتيجية تسويقية تعمل على إزالة مشكلة االنطباع السيء لدى السياح األجانب و ذلك عرب 

تتمثل يف مجيع البيانات و  % 6.89وسائل اتصال فعالة و يف األخري سجلنا أخفض نسبة وهي 

  .املعطيات املتعلقة بالسياحة

  

  المسندة للقائمين باالتصال يوضح رضا المبحوثين عن المهام  08الجدول رقم 

  %  ك   الرضا عن المهام

  %92.31  23  راضي

  %07.69  2  غري راضي

  %100  25  اموع
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م و الوظائف املسندة للقائمني يتضح من خالل هذا اجلدول أن اغلب املبحوثني راضون عن املها

أما الغري راضني فكانت نسبتهم تكاد  % 92.31تصال يف املؤسسة السياحية و تتمثل يف باال

  .نظرا للظروف اليت يعيشوا % 07.69تنعدم بنسبة 

  

بحوث يوضح موافقة المبحوثين على الدور الذي يقوم به إدارة االتصال بال 09الجدول رقم 

  .ياحية أو عدمه المستقبلية الس

البحوث المستقبلية لقطاع 

  السياحة 

  %  ك 

  % 98.21  24  نعم

  % 79.01  01  ال

  100  25  اموع

  

نالحظ من خالل هذا اجلدول أن غالبية املبحوثني يرون أن إدارة االتصال تقوم بالبحوث و 

باملقابل جند نسبة قليلة من هذا  % 98.21االكتشافات املستقبلية لقطاع السياحة بنسبة تقدر 

  .% 79.01اجلمهور ترى العكس و تقدر بـ 
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يوضح مدى المحافظة على المعلومات لخلق فضاءات سياحية مستقبلية  10الجدول رقم 

  جديدة 

  %  ك   

  %71.76  43  معلومات سرية

  %33.28  17  معلومات غري سرية

   100  60  اموع

  

من جمموع أفراد  % 71.67من خالل اجلدول نالحظ أن أغلب املبحوثني و الذين بلغت نسبتهم 

يف حني بلغت العينة حمافظون على سرية املعلومات قصد خلق فضاءات سياحية مستقبلية جديدة 

باعتبار بعض الوكاالت السياحية ليست هلا  % 17نسبة الذين ال حيافظون على سرية املعلومات 

  .طموحات كبرية نظر النقض الدعائم الرتقوية 

  

  يوضح مدى استخدام تكنولوجيا االتصال و الدعائم الترقوية في ميدان السياحة  11الجدول 

  %  ك   

  %71.67  43  نعم

  % 28.33  17  ال

   100  60  اموع

  

نالحظ من خالل هذا اجلدول أن أغلب الوكاالت السياحية تستخدم تكنولوجيا االتصال و الدائم 

من جمموع أفراد العينة أما نسبة املبحوثني  % 71.61املختلفة حيث بلغت نسبة املبحوثني  الرتقوية

لعدم توفري  % 28.33الذين مل يصلو إىل استخدام تكنولوجيا االتصال فقد بلغت نسبتهم 

  .اإلمكانيات
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  يوضح نوع التكنولوجيا و الدعائم الترقوية  12الجدول رقم 

  %  ك   نوع التكنولوجيا

  % 13.33  08  ت و دليل سياحي  كتيبا

  % 06.67  04  أشرطة 

  %20  12  أقراص مضغوطة

  %60  36  أنرتنت

  %00  00  أخرى

   100  60  اموع

  

يستخدمون االنرتنت باعتبارها وسيلة  % 60يتجلى لنا من خالل هذا اجلدول أن أعلى نسبة وهي 

الذين يرون أن األقراص املضغوطة هلا تأثري كبري على  %20متطورة لربح الوقت و املال و تليها نسبة 

يف حني أقل نسبة  % 13.33اجلماهري أما نسبة استخدام كتيبات و دليل سياحي فتمثلت يف 

  .باعتمادها على أشرطة يف نظرية قليلة التأثري % 67.06متثلت 

  

  قبلية يبين هل هناك استراتيجية وطنية لقطاع السياحة آفاق مست 13الجدول رقم 

  %  ك   

  %78.33  47  نعم

  % 21.67  13  ال

   100  60  اموع

  

نستقر من خالل هذا اجلدول الذي يوضح موافقة املبحوثني على أن هنا اسرتاتيجية وطنية لقطاع 

 % 78.33السياحة آفاق مستقبلية من عدمه حيث جند أن أغلب املبحوثني الذين ميثلون نسبة 
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 % 21.67االسرتاتيجية وطنية للنهوض بقطاع السياحة ويف املقابل جند نسبة يؤكدون على أ ن هنا 

  .من جمموع الباحثني قالوا بأن ليس هناك االسرتاتيجية وطنية لقطاع السياحة و إمنا هو كالم فحسب

  الدوافع التي أدت إلى بناء هذه االستراتيجية  14الجدول رقم 

  %  ك   الدوافع

  %36.92  24  للنهوض بقطاع السياحة

  %15.26  17  لرتاجع السياحة بسبب قلة التخطيط

ملكانة قطاع السياحة على املستوى 

  الدويل و االقليمي حاليا ومستقبال

01  1.54%  

  %21.54  14  الستثمار القدرات السياحية املوجودة

  %48.13  09  خللق قطاعات بديلة عن النفط و الغاز

  %100  65  اموع

  

من  % 92.36لنا الدوافع اليت أدت إىل بناء هذه االسرتاتيجية حيث يتضح أن  اجلدول يوضح

من جمموع أفراد  % 26.15بقطاع السياحة تليها نسبة جمموع أفراد العينة خيتارون دافع النهوض 

املبحوثني الذين يرون أن  العينة و يرون أن السبب يف تراجع السياحة قلة التخطيط يف حني أن نسبة

يف حني بلغت نسبة  % 21.54للبناء هو استثمار القدرات السياحية املوجودة حيث بلغت الدافع 

يف حني  13.48املبحوثني الذين يرون أن الدافع األساسي خلق قطاعات بديلة عن النفط و الغاز 

سجلت لدى املبحوثني الذين يفضلون اختيار ملكانة قطاع  % 1.54أن أقل نسبة وصلت إىل 

  .ملستوى الدويل و االقليمي حاليا و مستقبالالسياحة على ا

  

  

  كيفية بناء هذه االستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة   15الجدول رقم 
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  %  ك   كيفية بناء االستراتيجية

  %36.66  22  بشكل مركزي 

تشاوري مع خمتلف الفاعلني يف 

  قطاعات فاعلة أخرى

15  25%  

  %25  15  تكملة ملشروع االستدامة البيئية

  %13.33  08  ضرورة دولية ملحة

  %100  60  اموع

  

نالحظ من خالل هذا اجلدول الذي يوضح كيفية بناء اسرتاتيجية وطنية لقطاع السياحة ورأيهم فيها 

الوطنية  من جمموع أفراد العينة الذين بنظرهم بناء االسرتاتيجية % 36.66أن النسبة البارزة هي 

من جمموع  % 25املقدرة بـ لقطاع السياحة يكون بشكل مركزي بينما جند التساوي يف النسبة 

نسبة الباحثني الذين بنظرهم يكون تشاور مع خمتلف الفاعلني يف قطاعات فاعلة أخرى أما أدىن 

  .تتعلق مبن بنظرهم ضرورة دولية ملحة  % 13.33سجلت عند جمموع العينة و البالغة 

  

  يوضح هل هناك مساهمة في بناء هذه االستراتيجية مع موقعها الوظيفي  16الجدول رقم 

  %  ك   

  %35.82  18  نعم

  %17.65  12  ال

   100  60  اموع

  

نالحظ من خالل هذا اجلدول الذي يوضح عالقة املسامهة يف بناء هذه االسرتاتيجية مع موقعهم 

بأن  امن جمموع الباحثني الذين صرحو  % 82.35و املقدرة بـ الوظيفي حيث أن النسبة الواضحة 
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بعدم  اهناك مسامهة يف بناء االسرتاتيجية مع موقعهم الوظيفي وفيما خيص املبحوثني الذين صرحو 

  .من جمموع أفراد العينة   %17.65املسامهة فنجد نسبتهم 
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  .مناقشة نتائج الدراسة:المبحث الثالث

  .مناقشة نتائج الفرضية االولى:المطلب االول

وجنسهم  59-25أن غالبية املبحوثينيرتاوح سنهم مابني  استنتجنا من خالل معطيات اجلداول

ر نضجا أكث يف جمتمع البحثوتعترب الفئة الشابة ،بحوثنيرية اليت يتمتع ا املاحلال± راجع وهذا متنوع،

توضح لنا من اجلداول أن غالبية  كما  ،ة والسفرالسياح يف الوكاالتوتتميز باحليوية والنشاط 

انوي، جامعي، تكوين يف ث:منها الت السياحة والسفر ذوي مستوياتاملبحوثني الذين يعملون يف وكا

  ,صورة أكرباال ب

 أناملعنونةب اخلاصةبالفرضية االوىلخالل اجلداول  نقول على حسب النتائج املتحصل عليهاومن هنا 

املوارد الطبيعية واالمكانيات  السياحية اليت تزخر ا اجلزائر كافية الن تصبح مركز جلذب سياحي 

فإن غالبية املبحوثني ،هلذا وبالتايل حتقق عائد مادي كبري وتنويع الدخل الوطين خارج قطاع احملروقات

ية وان عدم توفر وسائل أي اطار من اطر املنظومات البيئية العاملهناك ازمات  حتدث يف  نأيقرون ب

ان نسبة االتصال من خالل اجلدول توضح لنا حبيث يف خمتلف املؤسسات السياحية،  اتصال فعالة

بسبب عدم توفر  وهذا راجع منخفضة تانت نسبتهالداخلي كان مرتفع، فحني االتصال اخلارجي

  .  ؤسسات والوكاالت السياحيةوسائل اتصال فعالة يف امل

ؤسسات السياحية كانت نسبها اليت يقوم ا ادارة اإلتصال يف املالوظائف واالنشطة  انومن هنا تبني 

مع تبين اسرتاتيجية فعالة تعمل على ازالة مشكلة طات سياحية،أعلى،ومتثلت يف بناء وتنفيد خمطا

رغبة الدولة بالنهوض بقطاع السياحة وجعله  باالضافة اىل االنطباع السيئ لدى السياح األجانب،

أن رضا املبحوثني عن املهام املستندة للقائمني وعلى هذا فيل لقطاع احملروقات يف املستقبل،كبد

بنسبة عالية،وهذا يعين أن نسبة املبحوثني الغري  كانت  حة واألسفارالسيا باإلتصال يف املؤسسات

  .راضني تكاد تنعدمنظرا للظروف اليت يعيشوا

سني صورا من اجل للدولة ان تركز على حتميكني اطار وذا فعلى حسب التغريات اليت حتدث يف ا

و ذا ميكننا اثبات الفرضية  ،استعادة نشاطها و عودته بكفاءة من جديد و ذلك لتشجيع السياحة
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نظرا المتالك اجلزائر على مؤهالت كبرية ، سواءا ما تعلق باالمكانيات الطبيعية او االمكانيات االوىل 

  .املؤسساتية و املالية

  .الثانية مناقشة نتائج الفرضية:المطلب الثاني

ستنتجنا من خالل املعطيات اخلاصة بالفرضية الثانية املعنونة  مبسامهة االتصال يف تكوين عالقات ا

راينا ان للعمل املساهم يف تفعيل السياحة، بني أعضاء اتمع مما يؤدي اىل حتفيز األفراد و توجيههم

ن هناك إدارة اتصال تقوم بالبحوث واالكتشافات املستقبلية لقطاع السياحة غالبية املبحوثني يقرون با

  .رى عكس هذامع نسبة قليلة من اجلمهور اليت ي بنسبة عالية مقارنة

كما ان مدى احملافظة على سر املعلومات فان أغلبية املبحوثني حمافظون على سرية املعلومات قصد 

سياحية مستقبلية جديدة، فحني البعض الحيافظون على سرية املعلومات باعتبار ءات خلق فضا

لنقص الدعائم الرتقوية وعدم نظرا  بعض الوكاالت للسياحة واألسفار ليست هلا طموحات كبرية،

  .السياحية هداف الوكاالتأتفعيل وتنشيط مهام و 

نولوجيا اإلتصال والدعائم ر تستخدم تكغلب وكاالت السياحة والسفأن أوذا ميكن أننوضح

املؤهالت استخدامها نظرا لعدم توفري يف جمال السياحة، فحني ان عدم الرتقويةاملختلفة

واالمكانيات،مبا فيها االنرتنت باعتبارها وسيلة متطورة لربح الوقت واملال،فحني يرى البعض ان 

ت ودليل سياحي النه قليل االقراص املضغوطة هلا تاثري كبري على اجلماهري عكس إستخدام كتيبا

بأن تفعيل السياحة تعد أداة لالتصال الفكري  الثانية إثبات صحة الفرضيةالتاثري،وذا ميكننا 

  .والتبادل الثقايف بني الشعوب

  .الثالثة مناقشة نتائج الفرضية:الثالثالمطلب 

استنتجنا من خالل معطيات اجلداول اخلاصة بالفرضية الثالثة املعنونة بتطبيق برنامج التنمية 

لبية وبالتايل فانأغالسياحية،يكون ضمن خمطط التنمية اإلقتصادية الشاملة لتحقيق تنمية مستدامة،

م يؤكدون املبحوثني يقرون بأن هناك إسرتاتيجية وطنية لقطاع السياحة افاق مستقبلية من عدمه ه

  .على النهوض بالقطاع السياحي، فحني يرى بعض املبحوثني انه كالم فحسب
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خلق قطاعات بديلة كان ورائها ،  وبناءا على ذلك فإن الدوافع اليت أدت اىل بناء هذه االسرتاتيجية

 كذاعن احملروقات،ووضع برنامج لتنمية السياحية املستدامة واالستغالل األمثل للثروات السياحية و 

تنمية هذا القطاع احليوي،ويرى بعض املبحوثني ان السبب يف تراجع السياحة هو قلة التخطيط وسوء 

  .التسيري زادت يف ضعف هذا القطاع كذلك عدم استقرار السياحي واملؤسسايت

ن كيفيةبناء اسرتاتيجية وطنية لقطاع السياحة يكون بشكل مركزي من خالل حتليل اجلداوأل كما تبني

نظرهم ورأيهم، فحني ان بعض املبحوثني يف نظرهم يكون تشاور مع خمتلف الفاعلني يف  وهذا حسب

  .قطاعات فاعلة أخرى، اما ادىن نسبة من املبحوثني فريون أا ضرورة دولية ملحة

 حسب ما توصلنا اليه أن نسبة كبرية من املبحوثني صرحوا بأن هناك مسامهة يف بناء اسرتاتيجية فعلى

الذين صرحوا بعدم مسامهة يف بناء املبحوثني  جند نسبة ضئيلة منمع موقعهم الوظيفي فيما 

تبين اجلزائر اسرتاتيجية سياحية بأن  ،الثالثة الفرضية بإثباتقمنا كنا قد   يجية بشكل حمكم،وذاتاسرتا

اىل تطوير وترقية مرتبط فعليا بالتخطيط احملكم لكافة اجلوانب السياحية وعلى مراحل خمتلفة دف 

  .السياحة مع موقعها الوظيفي
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  :االستنتاج العام

اتضح من خالل كل املعطيات اليت مجعناها عن طريق نتائج اإلستمارات أن الدراسة واليت          

  .السياحة أفاق مستقبليةقد حتققت نوعا ما تنميةمؤداها أن دور االتصال يف بناء اسرتاتيجية وطنية ل

حني ان الدراسة امليدانية ونتائج االستمارة اسفرت على عدم وجود  مؤهالت جتعل السياحة يف ف

املراتب االوىل رغم امتالكها معامل سياسية سياحية تسمح هلا بأن تدرج ضمن سوق  اجلزائر حتتل

ظروف وتنفيذها يف ل بناء اسرتاتيجية تنموية خمططة سياحي عاملي،وال يتم ذلك اال من خال

واستعانتها بالدعائم الرتقوية ووسائل ة ،دف اىل تطوير وترقية السياحة واملنتوج السياحييئةمه

  .االتصال الداخلية واخلارجية،ويتطلب ذلك دورا فاعالو مؤثرا من الدولة

عدم وجود اجنازات تلفت االنتباه يف جمال املتمثل يف وهذا ما رأيناه يف وكاالت السياحة واالسفار 

وكذا الظروف االقتصادية اليت ىل جانب ضعف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال ،ا،السياحة

  .تلعب دور مهم وعامل أخر يف تطوير وتقدم قطاع السياحة بشكل خاص

رغم ما متلكه اجلزائر من مقومات سياحية طبيعية وبشرية ومادية كبرية، اال أن قطاع السياحة مل _

قطاع احملروقات الذي اعتمدت عليه الدولة للحصول على مداخيل من حيظى باألمهية اليت حظى ا 

،حيث وصلت %2ال تتعدى) PIB(العملة الصعبة، فمسامهت السياحة يف الناتج الداخلي اخلام 

  .مليون دينار جزائري300اىل  2008االجراءات السياحية سنة 

حساب األنواع األخرى متركز معظم املنشئات السياحية يف املناطق احلضارية على _

و بالتايل نقص يف طاقات االيواء يف هذه املناطق اخلاصة بالسياحة ) محوية،مناخية،صحراوية(للسياحة

  .الصحراوية رغم األمهية الكبرية هلذا النوع من السياحة اجلزائرية مستقبال

  .ضعف استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال_

  .طويلة املدى  نقص التخطيط وعدم وضع اسرتاتيجية_

  .السياحية  والفنادق ئاتنقص يف التأطري وكفاءات يف املنش_
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  :صيات نجدومن التو 

تصبح وجهة سياحية مهمة يف  تتوفر اجلزائر على مقومات طبيعية،تارخيية،وحضارية تؤهلها إىل ان

احلوض املتوسط خاصة يف ظل املعطيات اجلديدة احمللية والدولية كاقتصاد السوق، الشراكة مع 

اموعة االوروبية واالنضمام املستقبلي للمنظمة العاملية للتجارة، فاجلزائر هلا طاقات سياحية معطلة 

 يقوم القطاع السياحي واالتصال مبختلف إن احسنت استغالهلا ستحقق نتائج ال يستهان ا وحىت

أشكالة بالدوراملنتظرواملهم عملية التخطيط االسرتاتيجي للسياحة تكون بصورة فعالة دف تنمية 

  .السياحة املستدمية 

إرساء ثقافة سياحية لدى اتمع اجلزائري وتشجيع السياحة الداخلية من جهة ومن أجل  -1

 . واألجانبمن جهة اخرىاجياد توافق بني السواح احملليني

مراكز  والسياحة واالتصال  ضرورة انشاء املزيد من مراكز التكوين املتخصصة يف ميدان -2

 .ومعاهد عليا للتكوين

شبكات (جيب على الدولة جتديد وتطويروتوسيع البىن التحتية واهلياكل القاعدية -3

 .روف األمنية االزمةوكذا الظ) النقلواملواصالت، املرافق اخلدمية التجارية والصناعية

وسع لوجهة اجلزائر عرب وسائل اإلعالم واإلتصال ووكاالت السفر األالرتقية واالشهار  -4

 .والسياحة واملعارض واملؤمترات

 .خلق ختصصات يف جمال السياحةعلى مستوى اجلامعات -5

 .انشاء متاحف السياحة والصناعات التقليدية واحلرف عرب كل قطر -6

 .م واهداف الوكاالتاعادة تفعيل وتنشيط مها -7

 .حماولة معرفة أمهية السياحة ودورها املتزايد مستقبال يف اقتصاديات قومية -8

حماولة حتسني صورة السياحة دوليا من خالل الندوات و امللتقيات واملعارض وكافة وسائل  -9

 .االعالم واستغالل وسيلة األنرتنت هلذا الغرض
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املستدمية،تأخذ بعني اإلعتبار االثار البيئية وضع اسرتاتيجية وطنية لتنمية السياحة  - 10

ودف إىل ترقية املنتج السياحي الوطين عرباختيار انسباملزيج التسويقي يأخذ بعني 

  .االعتباراخلصائص واملقومات السياحية للجزائر

تفعيل االنشطة السياحية واعادة الربامج بالتنسيق مع مكاتب السفر والسياحة احمللية -11

  .،واعتماد الرتويج واالعالن كأحد أهم عناصراملزيج التسويقيوالدولية

وضع عالمات جتارية على املنتجات احلرفية التقليدية املصدرة حنو األسواق األجنبية و -12

  .هذا ما تسعى من أجله خالل وضع اسرتاتيجيات مقرتحة لتنمية السياحة أفاق مستقبلية

األساسية و اخلدمات املتعلقة بالسياحة مثل الفنادق و الطرق  حتسني جودة و كفاءة البىن-13

و املرافق العامة و وسائل النقل و املواصالت من أجل تقدمي خدمات سياحية،كما تشمل 

تلك اخلدمات االستعالمات و اجراءات اهلجرة و اخلدمات األمنية، و ينبغي يف هذا السياق 

  .جودة اخلدمات املقدمة للسياح سن قوانني و اللوائح الرامية اىل مراقبة

تطبيق سياسات صارمة بتطبيق معايري االستدامة يف املؤسسات السياحية من استخدام -14

  .طاقات بديلة، حسن استغالل املوارد الطبيعية لتحقيق سياحة مستدامة

  .األفراد لتشجيع السياحة الداخليةنشر ثقافة سياحية بني -15

حتسني واقع اخلدمات السياحية و خاصة األنظمة و وسائل و طرق نقل و مواصالت -16

  .،كذلك االتصال الداخلي و اخلارجي مما يتطلب من الدولة أن تلعب دورا فاعال و مؤثرا

اهتمام أكثر بقطاع السياحة، لكونه لديه القدرة على توليد مناصب العمل املباشرة و غري -17

  .أغلب األنشطة االقتصادية األخرىاملباشرة أكقر من 
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تتمتع اجلزائر مبواد سياحية متعددة ومتكاملة نادرا ما جندها جمتمعة يف دولة واحدة        

سواحل،صحاري، أار، مرتفعات،غابات، ثلوج، مناخ معتدل على مدار السنة، اليت ميكن أن جتعل 

املتوسط وبالفعل فقد تقطن املستعمر الفرنسي ألمهية هذه املوارد  منها وجهة سياحية رائدة يف حوظ

بادر إىل استغالهلا مبكرا، حيث قام بتهيئة وتنظيم القطاع السياحي  اجلزائر ختراالسياحية اليت 

الستقبال السياح األوروبيني وتبقى املؤشرات السياحية رغم أمهية املوارد الىت تتوفر عليها فهذه الوضعية 

دعي إعادة تفكري يف السياسة السياحية، خصوصا وأن اجلزائر تتوفر على مؤهالت وشروط تست

طبيعية وجغرافية وبشرية اليت جتعل منها وجهة سياحية رائدة من أجل رسم معامل سياسية سياحية، 

تسمح للجزائر بأخذ مكاا ضمن السوق السياحي العاملي وال يتم ذلك اىل من خالل بناء 

خمططة وحماولة تنفيذها وكذا يئة الظروف واملناخ املالئم واإلطار القانوين والتشريعي  إسرتاتيجية

بوسائل اإلعالم واالتصال من أجل بناء صورة حسنة عن  واالستعانةوالعمل بالتخطيط السياحي 

لوعي تساعد يف نشر ا وأشكاهلاواقع السياحة يف اجلزائر الن وسائل االعالم واالتصال جبميع انواعها 

وخصوصا األجانب حبملة التوعية و التثقيف شاملة تتصف بالعلمية بأمهية  املواطننيالثقايف لدي 

  .املواقع األثرية مبا يعكس حضارة وعمقه التارخيي 

بعض الدول  لالقتصاداحلاصل يف السياحة اىل اا أصبحت الركيزة االوىل  رغم التطور       

زال يعتمد على قطاع احملروقات رغم امتالكها ملقومات سياحية كبرية  اقتصاد اجلزائر ال غريانالعامل،

كما سعت الدولة اىل وضع جمموعة من   اإلضايفلدخل  ميكن اعتماد عليها إلنعاش السياحة وحتقيقا

املتعلق مبناطق  03-03القوانني والتشريعات املتعلقة بالتنمية السياحية املستدامة مثل قانون رقم 

على اسرتاتيجية تنموية لتطوير املنتج السياحي الذي  االعتمادطق السياحية باإلضافة اىل التوسع واملنا

صحية، وحماولة الرتقية والتنمية مع  ة،طبيعيبه اجلزائر من سياحة شاطئية، صحراوية، محوية،  تزخر

ارجية الداخلية واخل واالتصالحتسني واقع اخلدمات السياحية وخاصة األنظمة ووسائل النقل وطرق 

يف  وهذا يتطلب من الدولة جهدا ودورا فاعال ومؤثرا يف تطوير السياحة وجعلها مركز دخل بامتياز

  .مكن أاالواين املستقبلية ان 
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خاصة بعد االستقرار األوضاع الدولية السياسية،واألمنية وذا اصبحت السياحة علما يدرس مما أدى 

  .ملستوى التعليمي وزيادة الدخل الفرديإىل زيادة الوعي لدي شعوب العامل وارتفاع ا

وذا اصبحت السياحة صناعة عرفت تطورا ملحوظا، من حيث مسامهتها يف التنمية        

االقتصادية، وحتسني ميزان املدفوعات فرغم اهودات املقدمة من طرف الدولة لتطوير التنمية 

  .السياحية إال أن القطاع يعاين بعض النقائص

ما يوحي بوجود عراقيل أثرت سلبا وبدرجة كبرية على تنمية السياحة اجلزائرية ملدة تقارب  وهذا       

سنة، وحاليا عرف قطاع السياحة التفاتة جدية بداية من سنوات األلفيات،حيث سعت الدولة 40

إىل وضع اسرتاتيجية جديدة للسياحة اجلزائرية مستقبال ورغبة الدولة بالنهوض وتطوير قطاعها 

  .ياحي وجعله كبديل لقطاع احملروقات يف املستقبلالس

  

 


