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:تمهيد   

ومع  ،برز موضوع التخطيط اإلعالمي يف منتصف السبعينات كأحد النتائج اليت أفرزا الثورة اإلعالمية 

حداثة موضوع التخطيط اإلعالمي إال أنه حاز على اهتمام العديد من اإلعالميني والسياسيني باإلضافة 

البيئي واإلعالم السياحي الديين ،إىل املتخصصني يف االت اإلعالمية األخرى كاإلعالم الزراعي واإلعالم   

 2025ط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق املخط أدرجوواقع اإلعالم السياحي يف اجلزائر متأخر جدا وقد 

، ومن من أجل تنشيط السياحة يف الداخل واخلارج باستخدام وسائل اإلعالم واالتصال املختلفة للرتويج  

.هة اجلزائر وصورا السياحيةاملنتظر أن تتمتع اجلزائر ذه السياسية اجلديدة من حتسني وج  
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مفهوم التخطيط لإلعالم السياحي : المبحث األول   

 : مفهوم التخطيط   -1

يعرف التخطيط بأنه عملية ذهنية و قدرات فكرية تستند على اخلربات العلمية و العملية و تتعامل مع 

ة قد تكون طويلة أو قصرية و حجز العمليات لفرتات زمني اتاحلقائق دف التنبؤ باالحتياجات و الطلب

و بصورة عامة ميكن تعريف التخطيط بأنه أسلوب علمي يتم مبقتضاه اختاذ التدابري العملية لتحقيق  األمد ،

 ومن وسائله تعبئة اإلمكانات و توجيه الطاقات املتاحة لتحقيق أهداف حمددة ،  أهداف معينة مستقبلية

ة بأكرب قدر من ومن خالل إجراءات حمكمة و برامج دقيق يف وقت حمدد ويف إطار سياسات حمددة ،

. 1الكفاءة و الفعالية و بأعلى عائد  

ويعرف أيضا بأنه اختاذ قرار مسبق حول ماذا نعمل ؟ كيف نعمل ومن يعمل ؟ ، أي تقرير حاضر لسلوك 

. 2مستقبلي  

نه دراسة املاضي الختاذ قرار يف الوقت احلاضر كما سوف نعمله يف على أ: عمرو خري الدين وقد عرفه 

.3املستقبل  

  :مبادئ التخطيط  -2

إن التخطيط ال ميكن أن يكتب له جناح إال بتوفر جمموعة من املبادئ األساسية و اليت جيب توفرها يف  

: ه املبادئ فيما يلي كن ذكر هذاخلطة الشاملة و هدا لتحقيق األهداف املرجوة و مي  

ة اتمع و احلالة االقتصادية جيب أن تكون اخلطة موضوعة على أساس املعرفة الواقعية لصور : الواقعية  - 

القائمة فيه و منه اختيار الوسائل الواقعية و بدايتها بالبيانات اإلحصائية و واقعية التنبؤ الكمية و الكيفية 

                                                           

. 168، 167، مرجع سبق ذكره ، ص ص  اإلعالم السياحيحممد منري حجاب ،  - 1  
  .65، ص  2006مكتبة الشفري ، رياض ، ،  ، 6ط ،اإلدارة العامة واألسس والوظائف ،  وآخرونسعود النمر  -  2
  .443، ص  1996قاهرة ،  ، دار املعارف ،التسويق الدولي  ، عمرو خري الدين -  3
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فضال عن توفري اإلحصائيات و واقعية التنبؤات الكمية و الكيفية فضال عن توفري اإلحصائيات عن 

. السكان و األرقام القياسية لألسعار  

و يعين مشول اخلطة جلوانب عديدة أي أن يكون للخطة السيطرة و التوجيه على كافة موارد  :الشمول  -

اتمع املتاحة فال جيب أن تقتصر اخلطة على نشاط دون أخر و ال متغرية دون أخرى فالتخطيط هو 

  .ية التوجه الواعي ملوارد اتمع و كافة املتغريات املؤثرة يف احلياة االجتماعية و االقتصاد

و هو أن تكون أجزاء اخلطة متناسقة مع بعضها البعض تناسقا كليا على مستوى األهداف  :التناسق  -

  . أو على مستوى الوسائل كل على حدا أو جمتمعه

لك على ل األنشطة و املتغريات سواء كان ذاخلطة املتكاملة هي اليت ترتابط فيها و تتكف :التكامل  -

 .املستوي املكاين أو مستوى اإلعداد أو التنفيذ املستوى التنظيمي أو 

قابلية اخلطة املوضوعة للتعديل على مدى زمن التطبيق على ضوء الظروف و نعين بدلك  :المرونة  -

املتغرية فاخلطة توضع يف فرتة زمنية معينة و تصاغ بافرتاضات معينة و ميكن ألحد تلك االفرتاضات أو 

احلالة من مراجعات مستمرة و لدلك فاخلطة جيب أن توضع حبيث ترتك  بعضها أن تسقط و البد يف هده

1.جماال للتعديل أتناء التنفيذ 
 

برناجما ملزما للمؤسسة و بدون هذا اإللزام يصبح من الصعب تنفيذ  بعد إقرار اخلطة تصبح :اإللزام  -

 .ه اخلطة هذ

بعملية التخطيط و اليت هي مسة أساسية لتوجيه االستمرارية يف اخلطة ارتباطا وثيقا ترتبط  :االستمرارية  -

 .النشاط
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  :السياحي  اإلعالمي تعريف التخطيط -3

بأنه االستخدام اهلادف واملنظم واملستمر لإلمكانيات والقوى : ويعرف التخطيط اإلعالمي السياحي  

فعاال بأجهزة إدارية والكفاءات اإلعالمية املتاحة يف إطار سياسات وبرامج حمددة جيرى تنفيذها تنفيذا 

وتنظيمية قادرة إلدارة اإلشباع السياحي بالشكل الذي يعمل على إجياد وتطوير وتنمية الوالء اإلنتمائي 

، فالتخطيط للسائح وحرصه على التواجد بشكل دوري ومتكرر لذلك احملتوى أو املضمون السياحي 

اط التسويقي جيب أن يتكامل مع اخلطة اإلعالمي السياحي يرتبط بالتخطيط للنشاط التسويقي ، والنش

. 1العامة للمنشأة ، والتكامل مع خمتلف اهليئات واجلهات السياحية الرمسية العامة واخلاصة  

:  2حيقق التخطيط ألنشطة اإلعالم السياحي املزايا اآلتية  

 .جناز أنشطة حمدودة تؤدي إىل أهداف حمددة تتضافر فيه اجلهود الكلية إلبرنامج متكامل  - 

 .ختطي املخاطر مبا يضعه من تنبؤات بالظروف املتوقعة و ما يعده من خطط بديلة  - 

القدرة على التعرف على املتغريات البيئية و وضع خطة ملواجهتها و التكيف معها و احلصول على  - 

 .ما حتمله من مزايا و تفادي ما حتتويه من مشكالت  

 .زيادة مسامهة و تأييد اإلدارة  - 

 .جيايب و ليس ما هو دفاعي يف جما اإلعالم السياحي تأكيد ما هو إ - 

من هده العناصر كرب فائدة ممكنة تم احلصول على أالتشغيل االقتصادي لعناصر اإلنتاج حىت ي - 

 .و إسراف أ دون تبذير 

ها و حتديد اخلطوات اليت يتطلب أوال حتديد األهداف مما يساعد على تفهم األفراد هلا و تقبل - 

 .اف حىت يتبعها األفراد و يتعاونوا على تنفيذها ه األهدتوصل هلذ

ن توضيح أساليب العمل و خطواته و إجراءاته جيعل األفراد يسهل عملية القيادة و ذلك أل - 

 .جنازه و كيف يستطيعون إيعرفون ما هو املطلوب منهم 

                                                           

.167ص  مرجع سبق ذكره ،،عالم السياحي  اإلحممد منري حجاب ،  - 1  
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 تنساب املعلومات عن األهداف و اخلطط و املعايري يف كافة حيث يسهل عملية االتصاالت - 

 .قنوات االتصال و يف كل االجتاهات بني اإلدارة و األفراد و املديرين و املرؤوسني 

ميهد لعملية الرقابة و يرفع كفاءا و دلك ألنه حيدد سلفا املعايري اليت تقاس ا النتائج بعد  - 

  .و الشروط اليت تطبق فيها هده املعايري و املسموحات اليت ميكن قبوهلا حتقيقها

اخمتلفة وذلك بالدرجة اليت تبلغها اإلدارات يف  ومي كفاءة وفعالية املديرين واإلداراتتقيساعد على  - 

  .حتقيق األهداف املنوطة ا 

يعطي التخطيط كال من املديرين واملرؤوسني نوعا من الثقة إذ يشعر هؤالء أم يسريون على  - 

يف طرق رفع كفاءم برنامج مدروس وحسب خطوات حمددة فيتفرغون ألداء مهامهم ويفكرون 

  .يف أدائها

املالئمة واألساليب األكثر  واألوقاتوسائل االتصال واملوضوعات  اختياريساعد على حسن  - 

  .وعدم التسرع يف اختاذ مثل هذه القرارات  تنفيذفاعلية يف 

  .وضع الإلطار العام للتعامل اإلعالمي مع األزمات السياحية - 

  . 1املهنية للكفاءات العاملة يف جماالت االتصال واإلعالم السياحيإعداد برنامج لتطوير القدرات  - 
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مقومات التخطيط لإلعالم السياحي :المبحث الثاني   

ضرورية لضمان جناح عملية التخطيط  علميةد ئعداد اخلطط االعالمية يف اال السياحي على فواإيعتمد 

:1هم هذه املقومات هيت جيعل الفشل من حظ هذه اخلطط ، أاىل هذه املقوما واالفتقار، ذاا  

هلذا التخطيط وتتمثل  األساسيةحد املقومات الرئيسة للتخطيط السياحي والركيزة أوهي : البحوث  -1-

  :مهيتها أ

 .عالمية مة لرسم ووضع السياسات واخلطط اإلتوفري البيانات واملعلومات الالز  - 

 .وخصائص وأثار ومكونات عملية االتصال السياحيتساعد على فهم طبيعة  - 

 عالمية املناسبة لتحقيق االهداف املطلوبة بأقل جهد إليف اختيار الوسائل اتساعد املنشآت السياحية  - 

  .قصر وقت أو 

يف استجابته وتلبية  للتأثرياملثلى  واألساليبتساعد يف التعرف على اجتاهات وميول وخصائص السائح  - 

 .احتياجاته 

السياحي  عالمإلاي خطة على كفاءة القائمني على تنفيذها ويف جمال أيتوقف جناح  :التدريب  -2-

  : أليتامهيته يف أتربز 

 التأثريلتوفري القائمني باالتصال القادرين على توظيف امكانيات وسائل االتصال املختلفة لتحقيق  - 

 .الفعال 

العمل  إلدارةاملتزايدة من اخلرباء واملتخصصني يف شؤون االتصال والتسويق الالزمني  االحتياجاتلتلبية  - 

 .وملواجهة متطلبات التوسع مستقبال

نه توجد فجوة  أ إال بأنشطتهالسياحي وللتخطيط  لإلعالممهية أورغم ما متثله البحوث والتدريب من  - 
فهناك ندرة شديدة يف حبوث االعالم السياحي ونقص كبري يف  املنشود واألملكبرية بني الواقع الفعلي 

 هذه البحوث اليت  إلجراءعلى هذه البحوث ويف االجهزة املستقلة املتخصصة  لإلنفاقالدعم املخصص 
فضال عن املشكالت  األكادمييني تفيد املخططني واملنفذين يف عملهم وعدم التعاون بني املمارسني و

   .عالم بصفة عامةاإلها حبوث اليت تعاين من األخرى
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الالزمني للعمل يف  األخصائينيساسي يف توفري أالسياحي قصور  لإلعالمويف جمال التدريب ، جند بالنسبة 
يضا ندرة أذا اال ، وهناك هيف  األخصائينياملختلفة وال توجد اية دراسة اكادميية لتوفري  اإلعالمجماالت 

الذين يفهمون طبيعة النشاط  األخصائينيوندرة يف برامج التدريب لتوفري كفاء يف هذا اال أليف املدربني ا
وفق برامج التنشيط  اإلعالمية اإلمكاناتنشطة التسويقية  والقادرين على توظيف ألالسياحي وطبيعة ا
.هداف احملددة ألالسياحي لتحقيق ا  

:السياحي  عالميية للتخطيط اإلهيئة مركز  -3-  

تكون ممثلة ملختلف التخصصات االقتصادية والسياسية والسياحية والتسويقية وااالت أن  وهذه جيب
عالمية املختلفة ، وتكون مسؤولة عن وضع وتنفيذ اخلطة وتوقري كافة املعلومات الالزمة لوضع هذه إلا

.1اخلطط وعن اختيار الوسائل واألساليب اليت حتتاجها اخلطة  
ورغم عدم وجود هيئة مركزية للتخطيط السياحي بصفة عامة وللتخطيط لإلعالم السياحي بصفة خاصة 

إال ان الدور املشكور الذي تقوم بيه وزارة السياحة يف هذا اال وفر بيئة طيبة للتخطيط السياحي فقد مت 
يع قطاعان الدولة املعنية مبعرفة وزارة السياحية ومبشاركة مج 1994وضع اول خطة للتنشيط السياحي عام 

والثقافة واحتاد الغرف السياحية وشركات السياحة والفنادق وهيئة تنشيط السياحة  اإلعالمخاصة وزارة 
على علومات اليت تصل اىل السلطات األساس يف البيانات واملهي األ ...ومكاتبها اخلارجية والداخلية 

امة اليت حتدد مسار  االقتصاد الوطين مع ترك تفصيالت هداف العاأل خرية يف صياغةويتحدد دور هذه األ
  .2هذا املسار للوحدات االنتاجية

 السياحي واإلعالم االتصال تواجه اليت املشكالت على التعرف جماالت أهم أحد والبحوث الدراسات متثل
 ، أدائه تطوير خالهلا من ميكن اليت واألساليب الوسائل أفضل حتديد يف تسهم كما ، ممارساته واقع وتقومي
 للمعلومات الوطين باملركز مرتبطًا يعد الذي ، السياحي اإلعالم دراسات برنامج يسعى لذلك وتبًعا

 لعمل للتخطيطزمة الال والبحوث بالدراسات القيام إىل سر ما،  للسياحة العليا باهليئة السياحية واألحباث
 .3ااالت  هذه يف االستشارية اخلدمات تقدمي إىل إضافة ، السياحي واالتصال واإلعالم االتصال
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  واقع اإلعالم السياحي في الجزائر : المبحث الثالث 

مل تعد وسائل اإلعالم املتنوعة يف اجلزائر هي املسؤولة الوحيدة إن مل يرافقها ذراع إعالمي سياحي قوي 

يتوىل أمر الرتويج يف احملافل العربية والعاملية باإلضافة إىل قناعة تامة بتهيئة كادر إعالمي حملي من اجلنسني 

واإلعالم السياحي يف اجلزائر ال . الفرتة متخصص يف الرتويج السياحي الذي أضحى مطلبا مهما يف هذه 

يكمن تبويبه وتنظيمه ضمن أطر حمددة ، حيث يتوزع ما بني مقاالت ودراسات يف الصحف الورقية 

واإللكرتونية واالت ، وبرامج ضمن حمطات تلفزيونية وإذاعية ، ولقد تبنت وزارة السياحة يف اجلزائر اىل 

  .ر الذي يلعبه يف تنشيط السياحة والرتويج هلا االهتمام باإلعالم السياحي والدو 

حيث يعاين اإلعالم السياحي يف اجلزائر من مشاكل عديدة منها ندرة اإلعالميني املتخصصني وعدم وجود 

اجتاه حنو اإلعالم املتخصص ، وتعد هذه املشكلة من أكرب املعاضل اليت تواجه اإلعالم السياحي بشكل 

ني على أن وسائل اإلعالمية اجلزائرية مبختلف أنواعها مواكبة التطور اهلائل يف عام ويرى كثري من اإلعالمي

شدد مشاركون يف  حيث، اجلانب السياحي واستغالل عوامل اجلذب السياحي اليت تتوفر يف البيئة اجلزائرية

م متخصص نظمت مبستغامن على أمهية إعال" دور اإلعالم واالتصال يف الرتقية السياحية "ندوة وطنية حول 

أمهية  3أبرزت األستاذة إميان بونعجة من جامعة اجلزائر  لتطوير وترقية القطاع السياحي يف اجلزائر حيث

اإلعالم واالتصال يف ترويج املنتوج السياحي والتعريف باملؤهالت الطبيعية والثقافية لبناء صورة سياحية 

ة وكذا املستثمرين يف جمال السمعي البصري إىل اجناز بامتياز للجزائر داعية مؤسسات اإلنتاج الفنية والثقافي

  .أفالم وريبورتاجات وأشرطة وثائقية يف إبراز الوجهات السياحية املختلفة اليت متتاز ا اجلزائر 

ثاين ندير من جامعة مستغامن على إدراج مناهج ومسارات يف اجلامعات  اهللاومن جهته أكد األستاذ عبد 

رتاتيجية سياحية مستدامة عالم السياحي والعمل على وضع خمططات اس جمال اإلومعاهد التكوين املهين يف

1ىل تفعيل شراكة بني االعالم وقطاع السياحة للرقي ا اىل مستوى منتوج تنافسي يساهم يفإوالسعي   

 

                                                           
  ، جامعة عبد احلميد )قسم العلوم االنسانية ( ، كلية العلوم االجتماعية  دور اإلعالم واالتصال في ترقية السياحةندوة وطنية ،  -  1

  . 2014أكتوبر  23ابن باديس ، مستغامن ، 
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مية االقتصادية واالجتماعية ،كما ذكر السيد جماهد توفيق مفتش السياحة مبديرية القطاع لوالية التن 

عالم واألسفار باستعمال تكنولوجيات اإلمستغامن بأن املشرع اجلزائري ألزم أصحاب وكاالت السياحة 

.واالتصال احلديثة من أجل ترقية السياحة وتسويق مقصد اجلزائر  

قاء املنظم مببادرة من كلية العلوم االنسانية جلامعة مستغامن بالتنسيق مع الشبكة اجلزائرية و شارك يف هذا الل

ومشاركة مديرية السياحة  عالم من خمتلف جامعات الوطنلثقايف أساتذة وخمتصون يف حقل اإللإلعالم ا

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال كآلية " : وقد قدمت باملناسبة منها لوالية مستغامن وأسبوعية السياحي ،

الشبكات االجتماعية ومواقع التواصل االجتماعي ودورها يف الرتويج "، و" لتحقيق التنمية السياحية 

اإلعالم اجلواري يف تفعيل الثقافة  مهةمسا"و" اإلعالم وصناعة الصورة السياحية يف اجلزائر "، و"  السياحي 

    .1" السياحية يف اجلزائر

حسب ما أفاده السيد عمر سالب رئيس قسم متابعة االستثمار والتهيئة السياحية مبديرية السياحة  

فهي تشرع بإنشاء مركز لإلعالم السياحي بالقرب من احملطة القدمية :  "والصناعة التقليدية لوالية مستغامن 

. 2"وهي  قيد الدراسة   

من املنابر اإلعالمية القليلة يف اجلزائر اليت تم بالسياحة وبإبراز الثراء السياحي  "السياحي "تعترب جريدة 

للبالد  وهذا ما أهلها للتتويج بلقب أفضل صحيفة تم بالسياحة العربية مناصفة ، من طرف املركز العريب 

وما الحظناه أن واقع اإلعالم السياحي ناقص وبشدة وجيب على وزارة السياحة أن  ،لإلعالم السياحي 

اململكة العربية السعودية  ،مصر، تقوم بإعداد إسرتاتيجية لإلعالم السياحي مثل البلدان العربية اليت سبقتنا 

خالل مسارها  ا االهتمامإمكانات سياحية عظيمة ، إال أن عدم واليمن ، باعتبار أن اجلزائر متلك 

، واإلعالم اجلزائري مل يقم بدوره  منها والتعرف على مكنوناا حمليا ودوليا االستفادةالتنموي حال دون 

.على أحسن وجه برتويج للسياحة اجلزائرية ومل يقدم بأي اهتمام خبصوص هذا اجلانب بل أمهلته   

 
                                                           

  .مرجع سبق ذكره  ، دور اإلعالم واالتصال في ترقية السياحةندوة وطنية ،  -  1
  مقابلة معه يف ، مستغامن ،  مديرية السياحة والصناعة التقليديةسم املتابعة والتهيئة السياحية ، قعمر سالب ، رئيس  -  2

  .صباحا  9.30،  15/03/2016يوم 
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  ني صورة اجلزائر يف احملافل الدولية ، بالرغم من أمهية اإلعالم السياحي يف الرتويج السياحي وحتس 
إال أن املشكلة األساسية اليت عوقت تطور صناعة السياحة يف اجلزائر متثلت يف نقص اخلرباء واملتخصصني 

وفق هذا التصور شرعت بعض  يف جماالت التسويق السياحي ، وكذلك بالنسبة لإلعالم السياحي ،
ين يف أقسام اإلعالم واالتصال تعىن باال السياحي بكل جوانبه  اجلامعات اجلزائرية يف فتح مسارات التكو 

مسار تكوين جديد  2014كما هو احلال يف جامعة مستغامن اليت فتحت بداية السنة اجلامعية اجلديدة 
يف االتصال السياحي دف تكوين كوادر تأخذ على عاتقها خلق فضاء اتصايل بني الفاعلني يف اال 

وتعترب   2016جامعة مستغامن إىل تكوين كوادر خمتصة يف اإلعالم السياحي هذه السنة  فتسعى ،السياحي
  . كأول دفعة متخرجة يف هذا املسار جبامعة عبد احلميد ابن باديس 

  :التالية   األسباب إلى يرجع و ، الجزائر وجهة تسويق في عجز

 القطاعات خمتلف بني التعاون ضعف كذلك و ، اخلارجي و الداخلي االتصال ضعف - 

 السياحة قطاع يف الشركاءو 

 بالصورة خاص حقيقي مشكل ظهور إىل أدى مما اإلجيايب االتصال و اإلعالم يف العجز - 

 التسويقو 

 السياحي  النشاط على االسرتاتيجي السهر و لإلعالم أدوات وجود عدم - 

 احلديث االتصال تقنيات مع تتماشى ال و قدمية ، مؤهلة غري و متآكلة ترقية وسائل - 

 غري و منتجة غري اخلارج يف املعارض و الصالونات يف املشاركة و ، إعالمية أنشطة غياب - 

 اجلذب عناصر إيضاح على يعمل ال و غائب اجلزائر يف السياحي اإلعالم حيث أن 1فعالة

 إبراز و ، واخلارج الداخل يف للجمهور احلضارية و الرتاثية و الطبيعية اإلثارة وزوايا السياحي

  ، السياحي اإلطار يف حتصل اليت واالستثمارات التطويرية اجلوانب و متارس اليت النشاطات

  السياحية احلركة حنو االجتاه على اجلمهور كتحفيز السياحي العرض و بالطلب يتعلق ما كل و

 . 2السياحية املنتجعات و املراكز إىل استقطام و 

                                                           

تشخيص ) :01(رقم لكتاب ،اSDAT2025)(  المخطط التوجيهي للتهيئة السياحيةاإلقليم والبيئة والسياحة ،  يئةوزارة  -

  .56،ص   2008، وفحص السياحة الجزائرية
 الوطين امللتقى ، الجزائر في السياحي بالقطاع للنهوض كشرط السياحية الخدمات ترقية ، الفتاح عبد عالوي و أمحد قطافبن  -2

  . 09 ص ، 2010ماي  12، 11، يومي  بويرة: معهد العلوم االقتصادية ، املركز اجلامعي ، اآلفاق و الواقع اجلزائر يف السياحة حول
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 آفاق االعالم السياحي : المبحث الرابع   

من خالل ما رأيناه من واقع اإلعالم السياحي يف اجلزائر توجد ندرة شديدة من خالل الرتويج للمقاصد 

عالمية و عدم وضع اسرتاتيجيات لإلعالم السياحي والتخطيط له إوإمهال يف تكوين كوادر  السياحية ،

حتسني اقتصاد اجلزائر خاصة  ملا لإلعالم السياحي من أمهية بالغة يف،   وتقومي النشاط االتصايل السياحي

يف اآلونة األخرية عانت  اجلزائر كثريا وما امسته بسياسة التقشف وهذا راجع إىل اعتماد اجلزائر على الثروة 

الزائلة البرتول وإمهاهلا للثروة الدائمة واملستمرة السياحة ، وحىت تكون اجلزائر متطورة سياحيا نقوم بإعداد 

زائر أن تكون مقصدا سياحيا بامتياز ووجهة سياحية رائدة يف البحر األبيض بعض احللول حىت تساعد اجل

) تلفزيون ، إذاعة ، صحف (املتوسط ، جيب على اإلعالم اجلزائري الذي يتمثل مبختلف وسائله اإلعالمية 

فر يف العامة واخلاصة مواكبة التطور اهلائل يف اجلانب السياحي واستغالل عوامل اجلذب السياحي اليت تتو 

البيئة اجلزائرية وحتسني وتطوير صناعة اإلعالم بصورة مستدامة ، وذلك من خالل االستجابة ملتطلبات 

السائح وإشباع رغباته وتقدمي خدمات إعالمية متطورة ومتجددة تليب احتياجات السائح وحتقيق التوازن 

 ...بني متطلبات السائح واملقومات العامة للوسيلة اإلعالمية 

عالم اجلزائري مطلوب منه أن يربز النشاط االستثماري سواء يف الصحف أو اإلذاعة أو التلفزيون أو إن اإل

 الدولة إلدارة ترمجة و كتجسيد 2025 السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط جاء قد واملواقع اإللكرتونية ، 

املرجعي  اإلطار يعترب الذي املخطط هذا جسد و ، وطنية أولوية السياحة جعل يف احلقيقية  و  الفعلية

 يف و الطويل املتوسط و القصري املدى على للجزائر اجلديدة السياحية و اإلسرتاتيجية  اجلزائرية للسياحة

  .املستدامة  التنمية إطار

 تغيري ،دف السياحية اجلزائر لصورة والدائم املستمر التحسني إىل كذلك التوجيهي املخطط يسعى  

 اجلزائرية السياحة من جبعل وهذا ، اجلزائرية السياحية السوق حول الدوليون املتعاملون حيمله الذي التصور

 بقية مع السياحي القطاع انسجام حتقيق إىل يهدف ثانوية  ،كما سوقا  وليست وهامة رئيسية سوقا

 كالفالحة األخرى القطاعات على العكسي األثر بواسطة الدفع خالل من ، الوطين االقتصاد قطاعات

    .   1التقليدية الصناعة و والصناعة العمومية واألشغال والبناء

                                                           
 جملة،  2025  السياحية للتهيئة الوطني المخطط ظل في ، الرهانات و التحديات ، الجزائر في السياحة ، القادر عبد عوينان -  1

  . 148 ص ، 2012 ، أوحلاج حمند أكلي جامعة ، 12 العدد ، معارف
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 حاولت ما إذا و ، مستقبلي مشروع اجلزائر يف السياحة أن السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط يؤكد

 حماور 05 على ترتكز اليت و ، 2025 آفاق السياحة لتطوير الوطنية السياسة خالل من تنفيذه السلطات

  1:أساسية

 السياحية اجلزائر صورة حتسني على العمل -

 السياحية االمتياز أقطاب إنشاء -

 احمللي الزبون رغبة حسب و ، الدولية املواصفات وفق السياحي املنتوج نوعية لتحسني خمطط وضع -

 اخلارجيو 

   اخلاص و العام القطاعني بني الشراكة اعتماد -

 األموال على احلصول عمليات تسهيل إىل يهدف ، السياحي للقطاع موجهة متويلية سياسة وضع - 

وقد خلصنا كل ما جاء يف املخطط التوجيهي من اهتمام لإلعالم   السياحية األنشطة ملختلف الالزمة

  :وكيفية حتسني وجهة اجلزائر السياحية من خالل 

االتصايل  النشاط بضرورة الوعي كل للجزائر واعيةن وزارة السياحة والتهيئة العمرانية والصناعة التقليدية أ - 

 هذا تعترب ال الوقت نفس يف ، ولكن  لذلك أمهية خاصة تويل فيجب أن وعليه الرتقوي ، واإلعالمي

 على السياحي التطور عوامل وفق حمددة أهداف لتحقيق هو وسيلة ما بقدر ذاا حد يف غاية النشاط

 : 2يلي ما نذكر األهداف هذه همأ الداخلي واخلارجي ، ومن املستوى

 . املاضية العشرية خالل التقليدية أسواقها يف اجلزائر خسرا اليت احلصص اكتساب إعادة - 

 السياحية التدفقات تكثيف دف اجلزائري السياحي الغرض مع متالئمة جديدة أسواق عن البحث - 

 كمقصد سياحي تدرجيي صورا لغرض اجلزائري السياحي اجلذب مبقومات التعريف واجلزائر  إىل

 . املستقبل يف بديل

 . ا االستثمار فرص وشرح باجلزائر السياحة لتنمية اجلديدة بالسياسة التعريف - 

                                                           
 متجدد متويل كمصدر السياحة تنمية ، الثامن العلمي امللتقى ، الجزائر حالة ، المستدامة التنمية و السياحية ، الوهاب عبد مشام -1

 20/ 19اجلزائر ، يومي  اجلمعية الوطنية لالقتصاديني اجلزائريني ، اإلسالمية و العربية الدول بعض و اجلزائر يف التخلف و الفقر ملكافحة
  .08 ص ، 2009ديسمرب 

 : ( 02 ) رقم الكتاب ، األولوية ذات السياحية األعمال برامج و الخمسة الحركيات ، ، السياحة و البيئة اإلقليم يئة وزارة -2

  . 28ص   ،2008جانفي ، االستراتيجي المخطط
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 . اجلزائرية السياحة وتطوير لتنمية مساعدة توجيهات وخارجيا داخليا تكوين - 

 .داخليا العطل قضاء وإمكانيات بفرص املواطنني تعريف - 

 االعتبار لصورة إعادة دف العمومية السلطات به تقوم اليت واالتصايل اإلعالمي النشاط يف املسامهة - 

 باخلارج اجلزائر

 والدولية ، احمللية السياحية التطورات مع لتتالءم للتجديد قابلة هي بل ، جاحدة غري األهداف وهذه     

   :منها نذكر الوزارة ا تقوم اليت الواسع ، مبفهومها االتصالية خيص النشاطات فيما أما

للتعريف  والدولية الوطنية اإلعالم وسائل لصاحل االستكشافية الرحالت تنظيم تكثيف إىل السعي - 

 . وآفاقها باجلزائر السياحة مبؤهالت

والقنوات  واالت اجلرائد مستوى على ا خاصة وريبورتاجات مقاالت ختصيص على العمل - 

 .باجلزائر بالسياحة تم ، التلفزيونية

 .الدولية وسائل اإلعالم من العديد حتضرها اليت العاملية السياحية واملواعيد التظاهرات أكرب يف املشاركة - 

 جمال االتصال ويف إعالميا واستغالهلا الوطن بداخل السياحية األحداث بعض تنظيم يف املسامهة - 

 . السياحي

 االتصالية احلديثة ، والتقنيات املواصفات من تقريبها على والعمل وترقوية إعالمية دعائم وإجناز تصميم - 

 . الوطن وخارج داخل يف توزيعها وتوسيع

 . السياحي احمللي االتصايل للعمل امتداد تكون حىت اجلمعوية احلركة دعم - 

 االتصال ملوقع خاصة أمهية ، 2013 أفاق للسياحة املستدمية التنمية اسرتاتيجية يف الوزارة أولت وقد - 

عدة  الوزارة سطرت وقد السياحية ، النشاطات و تأطري التكوين ، االستثمار ، جماالت جانب إىل

 السياح جللب ومردو ديته ، نوعيته مستوى من للرفع والرتقوي االتصايل النشاط لدعم عمليات

 1:يلي ما نذكر العمليات هذه أهم ومن واملستثمرين ،

 على جماالت الرتقية يف به املوصى الدور لعب من يتمكن حىت للسياحة الوطين الديوان هيكلة إعادة  - 

 .وجه أحسن
                                                           

 الكتاب ، األولوية ذات السياحية األعمال برامج و الخمسة الحركيات ، ، السياحة و البيئة اإلقليم يئة وزارة -1

   .29ص ، مرجع سبق ذكره ، االستراتيجي المخطط : ( 02 ) رقم



              التخطيط لإلعالم السياحي                                                  الفصل الثالث 

 

74 

 

 مواجهة املنافسة أجل من العاملية السياحية السواق أهم مستوى على اجلزائرية للسياحة متثيليات فتح - 

 .امليدان أرض على

 . دوليا ا معمول احرتافية ومقاييس أسس على النطاق واسعة اتصالية محالت وتنفيذ تصميم - 

 .الدولية املخصصة والتظاهرات احملافل ، يف اجلزائرية للسياحة الفعالة املشاركة ونوعا كما تكثيف - 

 .باجلزائر عاملية خصوصية ذات سياحية وأحداث تظاهرات تنظيم يف املسامهة - 

 :1يلي فيما فتمثلت احمللي املستوى على العمليات أهم أما - 

 الفاعل مباشرة احمليط حتسني إىل دف العامة ، للعالقات تقاليد بإرساء يبدأ األويل االتصايل العمل - 

 أجل احمللي،من املستوى على وأشخاص وإدارات هيئات من حمليا السياحي احلقل يف مباشرة غري أو

 . السياحة لتطوير احمللية الربامج وتنفيذ تصميم إطار يف والتنسيق اهودات تكثيف

 إعالمية برامج لتنظيم احمللي ، املستوى على والتلفزيونية اإلذاعية احملطات النتشار األمثل االستغالل - 

 . وزوارها املنطقة سكان اجتاه وحتسيسية 

 .الغرض لنفس احمللية الصحافة مع منتظمة بصفة التعامل - 

 اال هذا يف تنشط اليت اجلمعوية احلركة دعم طريق عن احمللي السياحي لإلعالم فضاء استحداث - 

 . للسياحة احمللية الدواوين اخلصوص وجه وعلى

 املعامل وجود على تدل اليت واخلرائط احمللي السياحي لدليل مثل حملية إعالمية دعائم إجناز على العمل - 

 .والثقافية السياحية

 . احمللي اجلذب السياحي مبقومات للتعريف باجلزائر املقيمة والدولية الوطنية الصحافة الستضافة املبادرة - 

 مترير قصد اإلعالم ووسائل السياح اهتمام جللب كعنصر الثقافية والتظاهرات احمللية األعياد دعم - 

 . فيها املرغوب الرسائل

 ،حي السيا املنتج تسويق عملية يف أساسية ركيزة تعد ودراسته السوق حتليل إن :لألسواق دراسات إعداد

 .ككل القطاع على أداؤه ينعكس والذي
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 املقبلة الربامج يف مكانتها جتد أن جيب السابقة ، الربامج يف مهملة كانت واليت ، األساسية املهمة هذه إن

 توقعات لتدقيق والشراكة االستثمار ، ترقية لتشمل أيضا متتد أن وينبغي ، والتسويق السياحي للرتويج

  .السياحي الشغل ومناصب واإليرادات التدفقات

     :السياحي الترويج في المهنية والمنظمات الجمعوية الحركة إشراك  

 ينتظر إشراك السياحي ، بالنشاط وتوعيتهم اجلزائري ، اتمع لدى حقيقية سياحية ثقافة قصد إنشاء

 احلركة فعلى وعليه احمللي واجلهوي ، املستوى على وأبعاده النشاط ذا السكان وتوعية اجلمعوية ، احلركة

 واملواقع املناطق ومحاية التقليدية القيم على واحملافظة الرتويج عملية يف أساسيا دورا تلعب أن اجلمعوية

 بروز تشجيع على مرتكزة األعمال من جمموعة برجمت اخلصوص ، هذا ويف والطبيعية ، واألثرية السياحية

 على مهامها الستكمال ضرورية وإعانات مساعدات اجلمعيات منح و بالسياحة  ، مهتمة نشيطة مجعيات

السلطات  إزاء ومشاركة فعلية ، اقرتاح قوة تشكل أن عليها يتعني املهنية واملنظمات ، الشروط دفاتر أساس

 النشاطات على تسهر وأن الدول ، بني مرموقة مكانة إىل اجلزائرية بالسياحة لالرتقاء وهذا العمومية ،

 العاملي امليثاق تطبيق طريق عن االحرتافية تعزيز على وتعمل وأخالقياا ، عليها باحملافظة السياحية

 . السياحية املهنة ألخالقيات

 في المنظمة الترويجية التظاهرات وتدعيم الخارج في المتخصصة المعارض في المشاركة تكثيف  

   :الجزائر

 صورة إلعطاء للسياح ، املوفدة الدول يف وخاصة التظاهرات الدولية ، يف املشاركات على هنا الرتكيز جيب

 األوروبية ، السياحية املعارض يف اجلزائر مشاركة تكثيف األوىل املرحلة يف يقرتح وعليه اجلديدة  اجلزائر عن

 اإلجنليزية املعارض يف املشاركة ، الثانية املرحلة ويف. وهولندا بلجيكا أملانيا ، إسبانيا ، بفرنسا ، خاصة

 .1والبلدان االسكندينافية  والروسية

 التظاهرات يف اجلزائر حضور فإن للسياحة ،  الدولية التجارية الدورات يف اجلزائر إدماج إىل باإلضافة

 .السياحي القطاع يف والشراكة لالستثمار األموال رؤوس جذب إىل يهدف أن جيب الدولية
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 يف وكذا السياحي ، يف اال ضخمة استثمارات تعرف واليت اخلليج ، دول يف الشراكة توسيع يقرتح كما

 . واحدة ليلة يف األورويب ينفقه ما ضعف يقارب ما ينفق فاخلليجي منها ، الوافدين السواح عدد

 بعثها وإعادة والتقاليد األعياد ، إحياء على الرتكيز جيب الداخلي ، املستوى على التظاهرات خيص فيما أما

 جيد أن جيب اخلارج يف باخلصوص التظاهرات الرتوجيية هذه جناح فإن وعموما الشعبية ، كاالحتفاالت

  .باخلارج قويا دبلوماسيا وسندا دعما

 التوزيع مسارات و االستهالك تصرفات يف تطورا االتصال و اإلعالم تكنولوجيات استعمال أحدث لقد

 التسويق،و  )االنرتنت (مستخدمي من كبري لعدد السياحية اخلدمات و للمنتوج املباشر بالعرض تسمح اليت

 فتأثري ، األخرى التوزيع شبكات حساب على السوق حلصص السريع االستحواذ يف مستمر االنرتنت عرب

 اليت هي لالنرتنت احملتويات و اخلدمات نوعية تبقى و ، فقط احلجز إطار كبري بشكل يتجاوز االنرتنت

 الرحالت إدارة خالل من االلكرتوين التسيري نظام كذلك إدخال و اجليدة السمعة ، السريع الفرق حتدث

   . 1اإلطعام إدارة إىل باإلضافة ، الفندقي االستقبال و الشبكة عرب

ودعا عمار غول وزير السياحة والتهيئة العمرانية والصناعة التقليدية يف حصة فورم اإلذاعة إىل ضرورة  - 

وتثمني إسهامات  إشراك وسائل اإلعالم واالتصال يف الرتويج والتسويق للمنتج السياحي اجلزائري ،

  .2السفارات والقنصليات اجلزائرية يف اخلارج لنفس اهلدف 
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  . 50 ص ، ذكره سبق مرجع االستراتيجي المخطط
  12.00،  28/09/2015اإلذاعة اجلزائرية ، حصة فورم اإلذاعة ،  -2

 http// : www.radio algérie .dz / news/article / 20150928/53499.html.  



 

 

 

 

 

 

 

: تمهيد  

عامة والسياحة خاصة سواء السياحي شهد العصر احلديث تقدما ملحوظا يف وسائل االتصال واإلعالم 

التقدم من حيث الوقت أو من حيث مدى فاعليتها أو قلة تكليفها وسهولة استخدامها ، ولقد أدى ذلك 

، وال شك أن وسائل االتصال  إىل زيادة عدد هذه الوسائل والقدرات اإلقناعية للتأثري وجماالت االستخدام

ائل الذي حدث املختلفة ميكنها أن تقوم بدور فعال يف هذا اال خاصة بعد التطور اهلالسياحي واإلعالم 

واالتصال  السياحي عة السياحة بوسائل اإلعالم يف ميدان اإلعالم واالتصال  ، وهناك أمهية كبرية تربط صنا

حيث وجب على هذه الوسائل أن تؤدي أدوارا أكثر إحلاحا يف الدول النامية يف جماالت التثقيف السياحي 

ونشر الوعي السياحي ملساندة التنمية الشاملة ونشر القيم اإلجيابية اليت تتطلبها السياحة ملواجهة التحديات 

  .ة يف هذا اال واملنافسة الشديد
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مفهوم اإلعالم السياحي : المبحث األول   

 التعريف هو وجوهرها األساسية وظيفته خالل من السياحية للصناعة املادي الدليلي يعترب السياح اإلعالم - 

 من جمال أو مظهر آخر أي أو فندقية أم تارخيية أثرية أم طبيعية سواء كانت سياحية معامل من البلد حيتويه ميا

 وإعالنات أفالم من واالتصالية املتطورة اإلعالمية الوسائل كافة باستخدام وذلك السياحي اجلذب جماالت

 للصناعة وحمورية الزمة صفة السياحي فاإلعالم البلد،وبالتايل ومواطين األجانب السياح جذب على قادرة

 ملحة حاجة هناك ما وبقدر ،السياحي ويجالرت  يف إجيايب أثر السياحي من لإلعالم ما بقدر ذلك السياحية

 اإلعالن وخاصةً  كافة ووسائله لالستثمار ماسة حاجة هناك ما بقدر السياحية التنمية عملية يف الفعال لدوره

 عن إخباري شكل يف عادة تصله واليت معلوماته الفرد يستقي املختلفة اإلعالم وسائل خالل من إذ املرئي

ذات  السياحية األخبار عن مادي مقابل السياحة شركات وتدفع ، السائح ا يهتم سياحية حقائق ومعلومات

 ..وبشكل مباشر السياحية اإلعالنية الوسيلة مجهور يهم ما أوقد السياحية براجمها عن اإلعالين الطابع

يعرف بأنه خماطبة اجلمهور داخل البالد و خارجها خماطبة موضوعية و عقلية : اإلعالم السياحي 

و التشويق يف تقدمي املنتج السياحي بقصد إقناع اجلمهور و إثارة اهتمامه بأمهية ذب ستخدما عوامل اجلم

ونشر الوعي السياحي وتشجيعه على التعرف عل املغريات السياحية للفرد والدولة ،السياحة و فوائدها 

.1"وحسن معاملة السائحني   

و أاملبذولة من اجلهات الرمسية و شخصية ال غرياملوضوعية و  اإلعالمية اجلهود كافة   بأنه :"أيضا  و يعرف

خلق  إىل إعداد و نقل رسالة أو جمموعة من الرسائل دف صورة السياحة والداعيةالغري رمسية لتحسني 

وعي سياحي أو تنمية الصورة السياحية لدولة ما أو منطقة ما لدى أسواق ومجاهري معينة باستخدام 

بغرض جذب اهتمام السائحني املرتقبني يف تلك األسواق سواء داخل البالد أو خارجها  الوسائل اإلعالمية

ودفعهم إىل ممارسة النشاط السياحي ، أو هو جمموعة أوجه النشاط اليت تقوم ا املؤسسات اإلعالمية 

  سلوكياته حنولتكوين قاعدة معرفية سياحية لدى اجلمهور للتأثري يف اجتاهاته وأفكاره ، ومن مث التأثري يف

                                                           

. 88ص ، مرجع سبق ذكره،  اإلعالم السياحيفؤادة البكري ،  - 1  
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السياحة الجتذاب أكرب عدد ممكن من السائحني من داخل البالد وخارجها عن طريق وسائل اإلعالم 

".1املختلفة سواء داخلها أو خارجها   

على أنه أحد أشكال اإلعالم املتخصص ، وميكننا تعريفه بأنه كافة أوجه النشاط االتصالية  كذلك ويعرف  

املخططة واملستمرة اليت ميارسها إعالميون متخصصون دف تزويد اجلمهور بكافة احلقائق واألخبار 

بالسياحة  الصحيحة واملعلومات السليمة عن القضايا واملوضوعات واملشكالت وجمريات األمور املتعلقة

بطريقة موضوعية وبدون حتريف عن طريق وسائل وأشكال االتصال املختلفة وبكافة األساليب الفنية 

لإلقناع والتأثري من أجل تنمية الوعي السياحي لدى اجلمهور من ناحية ومن أجل اجتذاب أكرب عدد من 

.2ن ناحية أخرى األفراد لإلقامة بعيدا عن موطن إقامتهم سواء داخل البالد أو خارجها م  

:  3ومن خالل هذا المفهوم لإلعالم السياحي يالحظ ما يأتي  

عنها لتعريف مجاهري السياحة من االستغناءإن اإلعالم السياحي ضرورة ملحة ال ميكن - 1  

شركات ووكاالت ومجاهري وسائحني باجلهود اليت تبذل يف هذا امليدان احلي اهلام وترغيبهم يف 

املرحية ، وهلذا يكمل اإلعالم السياحي العمل السياحي الطيب بدونه ال يتحقق الزيارات املتكررة 

.الرواج السياحي   

إن اإلعالم السياحي هو نشاط اتصايل له مساته و خصائصه و وسائله يستخدم كافة الوظائف -2

اإلعالمية و لإلخبار و التفسري و اإلقناع و التوجيه و التوعية و التسلية و اخلدمة يف إطار السياسات 

.السياحية القومية للمجتمع لتحقيق أهدافه   

يتسم اإلعالم السياحي بالصدق و الدقة و الصراحة و عرض احلقائق الثابتة و اإلخبار الصحيحة عن  -3

خمتلف احملفزات السياحية كاملنجزات و اخلدمات و التسهيالت و املعامل السياحية و ظروف املناخ و البيئة 

ن حتريف و بأسلوب يستهدف الشرح و التبسيط و التوضيح للحقائق و الوقائع و يشمل السائدة و بدو 

. ه اجلوانبذأوجه أشكال االتصال السياحية األخرى باإلعالن و الدعاية و اليت ال تتوىف ه  
                                                           

.43، ص  2011والتوزيع ، األردن، ،دار أسامة للنشر 1ط ، اإلعالم السياحي ، ، سعود السيف السهليهباس رجاء احلريب- 1  

.63، مرجع سبق ذكره ،ص اإلعالم السياحي حممد منري حجاب ، - 2  

.331، مرجع سبق ذكره ، صالموسوعة اإلعالمية حممد منري حجاب ، - 3  
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يهدف اإلعالم السياحي إىل توعية أفراد اتمع وتثقيف وزيادة وعيهم السياحي بصورة عامة وإىل - 4

 على تفكري وإدراك اجتاهات السائح املرتقب من داخل اتمع أو خارجه من أجل اجتذاب أكرب التأثري

.عدد ممكن من السائحني   

إن اإلعالم السياحي نشاط ابتكاري حيتاج إىل دكاء و مرونة يف التخطيط و التنفيذ و يف إجراء  - 5

  .اليت تؤثر على إدراكه و قراراته السياحية الدراسات املختلفة للتعرف على كافة الظروف اخلاصة بالسائح و

و القدرة على الصمود أمام املنافسني و  جتهادو اال و املثابرة ةو حيتاج اإلعالم السياحي إىل االستمراري-6

.1 لك ألنه من األنشطة ال ميكن إن تظهر مثارها بسرعةذ  

اإلعالم السياحي ليس علما قائما بذاته ، وإمنا هو جزء من سياسة التنشيط السياحي ، فإذا كان  

التنشيط السياحي هو تلك اجلهود املبذولة اليت دف اىل توضيح الصورة السياحية للدولة للتأثري على 

يف نفوسهم و إيقاظ السائحني وإثارة دوافعهم وخماطبة أحاسيسهم ومشاعرهم لتوجيه الدوافع الغريزية 

فإن اإلعالم  الربنامج ،الكامل بشراء  االقتناعاجلوانب املختلفة يف شخصيام للوصول م إىل درجة 

اليت تتوافق مع طبيعة السوق السياحي كالدعاية ـ واإلعالم ـ  االتصاليةالسياحي هو تلك األنشطة 

مناط االتصالية اليت يئ إلقامة جسور من والعالقات العامة والبيع الشخصي والوسائل اإلعالمية واأل

العالقات املتبادلة بني األجهزة واهليئات والشركات السياحية وبني األسواق السياحية املصدرة لزيادة أعداد 

.2السائحني وبني املواطنني داخل الدولة لتنمية الوعي السياحي لديهم   

 الطبيعية اإلثارة وزوايا السياحي اجلذب وعناصر املفيدة اإلجيابية احلوادث إيضاح هو: فاإلعالم السياحي  

  متارس اليت النشاطات وإبراز ، واخلارج الداخل يف للجمهور واحلضارية والرتاثية التارخيية وبصمتها والتنظيمية

 السياحي والعرض بالطلب يتعلق ما وكل السياحي اإلطار يف حتصل اليت واالستثمارات التطويرية اجلوانب و

 مراكز إىل السائح واستقطاب السياحية احلركة حنو االجتاه على لتحفيزهم الناس أمام ومفرداا وعواملها

  .3 السياحيني والرتفيه اإلثارة

                                                           

.332صمرجع سبق ذكره ،، الموسوعة اإلعالميةحممد منري حجاب ،- 1  

.266مرجع سبق ذكره ، ص، اإلعالم السياحي حممد منري حجاب ،  - 2  

.474، ص  1999،دار احلكمة للطباعة والنشر ، العراق ، ، علم السياحة والمنتزهاتمسعود مصطفى الكتاين - 3  
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 للمؤسسة واخلارجية الداخلية السياسة ختص اليت املعلومات توصيل عملية هو السياحي فاإلعالم وعليه 

 :وهما السياحي لإلعالم مركزين بين التمييز ويمكن ، ومسريا السياحية

 السياحي الوطين كالديوان السياحية للمؤسسات تابعة رمسية مراكز عن عبارة هي :الدائمة المراكز - أ

 مثال، سياحية جبولة للقيام القرار الختاذ اجلمهور حث على تعمل ، للسياحة اإلعالم ومكاتب

 كوضعية للسائح الالزمة املعلومات جبمع املراكز هذه وتقوم ، كبرية وإمكانيات بوسائل جمهزة وتكون

 عن صورة إعطاء أجل من كله هذا ، اخل...واحلدود والسكان والسياحية الطبيعية واإلمكانيات البالد

 .السفر قرار يتخذ أن قبل السائح سيقصده الذي املكان

 رتباطهاال راجع وهذا ، مهمتها بانتهاء ختتفي مث مؤقتة بصفة املراكز هذه ظهر :المؤقتة المراكز - ب

 . اجلزائري السياحي باملنتج للتعريف ، والصالونات واملعارض كالتظاهرات ، باملناسبات

اإلعالم السياحي فنا اتصاليا يتم من خالله التسويق السياحي واملعرفة اإلعالمية والثقافية متعددة  وميثل

األبعاد ، ويتضمن اإلعالم السياحي عددا من االت اليت متثل العمل السياحي وتفعله سواء عن طريق 

المي وفنونه ، حيث توظيف هذه الوسائل كأدوات أو قنوات وسيطة أو عن طريق توظيف املضمون اإلع

يعتمد اإلعالم السياحي الناجح على املصداقية واملوضوعية واآلنية واالستمرارية كذلك االبتكار والتجديد 

  . 1وجماراة التطور

                                                           

.17،ص  2009، دار املعرفة اجلامعية ،قاهرة ، دراسات في اإلعالم السياحيشيبة شدوان ، - 1  
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قنوات اإلعالم السياحي  :المبحث الثاني   

عالمية اليت قبل عرض خمتلف وسائل اإلعالم السياحي يتوجب علينا تسليط الضوء على أنواع الرسائل اإل

   : 1يتم نقلها عرب الوسائل اليت تنقسم إىل ثالثة أنواع

ميثل هدا اخلطاب اخلطوة األوىل للتعامل اإلعالمي مع خمتلف اجلوانب ذات : الرسالة التوعوية  -1

العالقة بصناعة السياحة حيث يستهدف يئة البيئة احمللية لتقبل السياحة و تعزيز الوعي لدى اجلمهور 

جتاه السياحة الداخلية وفقا ملفهومها احلديث إضافة إىل سعيه لتشجيع السلوكيات االجيابية  املستهدف

.الالزمة لالرتقاء بالسياحة وتطويرها   

دف إىل تعريف املواطنني باملقومات و املرافق و املنتجات السياحية احمللية و : الرسالة التعريفية  -2

. الستقبال السياح و كدا الفعاليات و األنشطة السياحية اليت يشهدها الوطنخمتلف املقاصد املهيأة   

تعمل على تعزيز القناعة لدى اجلماهري بأمهية السياحة الداخلية على خمتلف : قناعية الرسالة اإل - 3 

.األصعدة بغية التأثري على سلوكيام و مواقفهم اجتاه هده الصناعة و حتفيزهم ملمارستها   

يتم إيصال الرسالة اإلعالمية إىل املستفيدين يتطلب األمر اختيار الوسيلة اإلعالمية املناسبةو لكي   

:  2ه الوسائلذو فيما يلي عرض ألهم ه   

:الوسائل المطبوعة  -أوال  

تم املؤسسات بصفة عامة و املؤسسات الضخمة بصفة خاصة بإصدار جملة :  مجلة المؤسسة  -1

ه الة اجلمهور الداخلي ذسياستها و شرح فلسفتها و اجنازاا و قد ختاطب هختتص بنشر إخبارها و 

فقط و قد تصمم دف التداول بني اجلمهور اخلارجي وقد تكون مشرتكة لكليهما معا و تعرف جملة 

ه م العالقات مع اجلمهور و تتنوع هذاملؤسسة بأا مطبوع دوري ينشر بواسطة املؤسسة دف تدعي

                                                           

 )دراسة ميدانية لعينة من السياح ( تأثير اإلعالم السياحي في الصورة السياحية الداخلية  سامي بلبخاري ، ناصر الدين بن أحسن ، -1
 .05، قاملة ، ص  1945ماي  08جامعة  

.112ص ، مرجع سبق ذكره دراسات يف اإلعالم السياحي ،شيبة شدوان  ،  - 2  
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و النمط و دورية الصدور و يشرتط فيها أن ختاطب االحتياجات املعرفية ن حيث احلجم االت م

  : ه الة يفذللجمهور الذي ختاطبه و يتمثل اهلدف من وراء إصدار ه

  دعم عالقات الوئام  - 

  بناء السمعة الطيبة و الصورة الذهبية املثلى  - 

  التعريف بتاريخ املؤسسة و اجنازاا   - 

  تعريف العاملني مبجريات األحداث  - 

  تدعيم الوالء للمؤسسة  - 

  نشر أخبار املؤسسة و األحداث اهلامة ا  - 

  رفع وعي العاملني باملؤسسة بطبيعة نشاطها  - 

لك لزم أن تنطوي هده الة على جمموعة من املوضوعات ذالربط بني املؤسسة و اتمع و ل -  -

الذي توجه إليه فادا كانت موجهة للجمهور الداخلي اليت متس االهتمامات الفعلية للجمهور 

فالبد أن تشمل على موضوعات تتعلق م أو تثري رغبتهم يف املعرفة باألمور اخلاصة باملؤسسة 

أما اجلمهور اخلارجي فتحتاج إىل نوعية أخرى من املعلومات مثل اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة 

ئعات أو األزمات اليت متر ا فضال عن إلقاء الضوء أو املشكالت اليت تواجهها و كذلك الشا

 .على دور املؤسسة يف تنمية النشاط السياحي ومن مت دورها يف تنمية اتمع و دفع عجلة التقدم

ويسمح طول دورية صدورها للقائمني عليها مبناقشة القضايا املختلفة بطرح وعمق أكثر من 

. 1القراءاجلريدة مما يضفي مصداقية أكثر لدى   

 هي إحدى وسائل االتصال اجلمعي اليت قوامها الكلمة املكتوبة ، وهي:لكتيبات و المطويات ا -2

تقوم اإلدارة العامة  ، 2صورة مصغرة من الكتاب أو هو رسالة تزيد يف حجمها عن احلجم املألوف

اإلصدارات بأحداث معينة ه ذو املطبوعات و قد ترتبط هأ باملؤسسة بإصدار جمموعة من الكتب أو األدلة

يف حياة املؤسسة أو تكون مبثابة منط من أمناط التعارف أو التبادل االتصايل بني املؤسسات املتشاة أو 

ه ذاملنافسة يف النشاط وقد تكون مصممة دف تذكاري يعرب عن الشخصية االعتبارية للمؤسسة و حتتل ه

                                                           

.115،ص  2001الفالح ، الكويت ، ، مكتبة ) المدخل والوسائل ( الجماهيري  االتصالمقدمة في حسين نصر ،  - 1  

.254، مرجع سبق ذكره ، ص  اإلعالم السياحيحممد منري حجاب ،  - 2  
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يث متثل واجهة مشرقة تعرب شكال و مضمونا عن الكتيبات مكانة هامة يف جمال العمل السياحي ح

املؤسسة أو البلد كقيمة حضارية و سياحية و ثقافية و تتميز بالفخامة و رقي مستوى الطباعة و العرض و 

.اإلخراج   

يعد الربيد املباشر وسيله فريدة لالتصال باجلماهري املتنوعة و يوفر الربيد العديد من : لبريد المباشر ا -3

: 1 املزايا  

  الوصول االنتقائي للجمهور املستهدف  - 

  اإلعداد اخلاص للرسالة مبا يتناسب و طبيعة متلقيها و احتياجاته املعرفية  - 

  قلة التكاليف و سرعة الوصول  - 

أيضا قد حتمل أوراق اخلطابات الشعار أو العالمة املسجلة للجهة أو للمؤسسة السياحية و تظل فرتة 

أيضا متثل خطابات الربيد قيمة ذاا ، و طويلة حبوزة متلقيها مبا ميثل نوع من الدعاية اإلعالنية يف حد 

ن املؤسسة و النشاط الذي عربة عتروجيية يف جمال التنشيط السياحي إذ تعرب عن طريق الرسم أو الصورة امل

متارسه ، تتنوع عملية االتصال مع اجلمهور من خالل استخدام الربيد املباشر فهناك الكتالوجات 

إخل ، ولكل هذه الطرق ظروفها اخلاصة وتؤثر طبيعة السلع بتفضيل ... والكتيبات واخلطابات والنشرات 

. 2إحداها عن األخرى  

السياحية لتخاطب من  باملنشآتفهي وسيلة اتصال تستخدمها إدارات اإلعالم السياحي :لنشرات ا -4

خالهلا مجهور املتعاملني معها ، سواء داخل املنشأة ويطلق عليها النشرات الداخلية ، أو خارج املنشأة 

تقوم  ... 3طب فئات اجلمهور اخلارجي العام كالسياح والنوعي كالوكالء السياحيني وشركات سياحيةاوخت

إدارات العالقات العامة يف املؤسسات السياحية بإصدار نشرات حتتوي على صدور معلومات و بيانات 

م مجهور املؤسسة سواء على املستوى الداخلي أو اخلارجي و بعض هده النشرات يصمم دف التوزيع 

ه النشرات ذحة تعد هعلى وسائل اإلعالم و البعض األخر يصمم دف خدمة العمالء يف جمال السيا

                                                           

.115،  مرجع سبق ذكره دراسات يف اإلعالم السياحي ،شيبة شدوان ، - 1  

.218، ص  2011عمان ، ، دار جرير للنشر والتوزيع ، التسويق والمبيعات السياحية والفندقية عالء حسني السرايب وآخرون ، - 2  

.255، ص  مرجع سبق ذكره،  اإلعالم السياحيحممد منري حجاب ،  - 3  



ا���م ا����� :                                                   ا�
	� ا�����   

 

46 

 

للجمهور و تتميز هده ض اإلجابات لالستفسارات املتوقعة أدوات للتعريف بربامج املؤسسة و تقدم بع

النشرات بالوضوح و البساطة و احلداثة و بعض البيانات اهلامة كاملوقع االلكرتوين للمؤسسة و أرقام 

.1للفاكس أو صندوق الربيد أو اهلاتف  

اعالنات مطبوعة توضع يف أماكن خمصصة هلذا النوع جبانب الشوارع أو  عبارة عنوهي :لملصقات ا -5

  .2عند مفرتق طرق رئيسية ، حيث يشاهدها عدد البأس به من احلارة وراكيب السيارات اخلاصة والعامة 

  من وسائل االتصال باجلمهور الداخلي و هي عبارة عن الفتات تتنوع يف األنواع  تعد امللصقات 

األحجام و تصمم دف التعريف باملؤسسة سواء الداخلي أو اخلارجي للمؤسسة يف الشوارع أو امليادين و 

  :  3العامة اليت تزداد فيها كثافة اجلمهور و ميكن أن توظف ألهداف عدة

  التعريف باملؤسسة السياحية  - 

  التوعية بأمهية السياحة و الرتكيز على املعامل السياحية املوجودة  - 

  توضيح بعض املعلومات و البيانات اليت حيتاجها العميل  - 

  ب االنتباه من خالل جمال الصور و جاذبية الرسوم و األلوان ذج - 

  تعرب عن اجلهة املراد التعريف ا  - 

  . و البد أن يراعي عند تعليق امللصق السياحي املكان املناسب و البساطة يف التصميم - 

  املكملة للرسالة االتصالية بل قد متثل الصورة رسالة يف حد ذاا  تعد الصورة من العناصر :الصور  -6

: استخدامات الصورة   

التعبري عن األحداث اجلديدة اليت تظهر يف الصحف أو االت اخلاصة باملؤسسة تلحق بالتقارير 

والنشرات لتسجيل أحداث هامة خاصة باملؤسسة دف االستخدام يف اإلعالنات ألغراض البحث 

، والصورة اخلاصة بالصحيفة أي اليت تكون من مصادر داخلية هي اليت حتقق للصحيفة السبق لتدريب او 

                                                           

.114، ص  سبق ذكره عمرجدراسات يف االعالم السياحي ، شيبة شدوان ، - 1  

.219، مرجع سبق ذكره ، ص  ، التسويق والمبيعات السياحية والفندقية وآخرونعالء حسني السرايب - 2  
.114، نفس املرجع ، ص  شيبة شدوان - 3  
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الصحفي ، وتزيد من اهتمام القراء من خالل تقدمي صور مل يسبق أن رأوها يف صحيفة أو مطبوعة 

  .1أخرى

جلمهور السياحي النتشارها الواسع و أقل تكلفة الوسائل الرئيسية يف خماطبة ا أحد  متثل:  الصحف- 7

حيث حتمل يف طياا خمتلف األخبار حول الوجهات السياحية يف   منخفضةمن الصحافة اإللكرتونية 

، زيادة العالقة بينها وبني القارئ اليت تكونت عرب سنوات طويلة ، ال حيتاج تصفحها غري اإلملام  البالد

قية أعلى العتمادها على مصادر الستقصاء األخبار والتزامها أساليب التحرير بالقراءة والكتابة ذات مصدا

.2، حتفظ حقوق امللكية الفكرية لضيق فرص اإلدعاء واالنتحال   

     : الوسائل السمعية -ثانيا 

يعد املذياع من أسهل وسائل االتصال اجلماهريي استخداما حيث ميكن للفرد محله من : اإلذاعة-1

وبالرغم من التطور املتالحق يف صناعة التلفزيون واحملطات التلفزيونية الفضائية ، فإن تقنيات مكان ألخر ، 

املذياع قد أوجدت العديد من األساليب اليت حاولت البقاء كأحد أهم وأرخص وسائل االتصال 

السياحية حيث جنح وسائل اإلعالم السياحي اليت تستخدم لتنشيط التعاقدات أو هي من  ، 3اجلماهريية

يتم التفاعل بني هده الوسيلة و اتمع باالعتماد على حاسة السمع من خالل مجل لفظية و كلمات 

تعبريية يكون هلا وقع يف أذان املستمع دف إىل جدب انتباه السياح و إيصال الرسالة اإلعالمية و 

  .ات حول األماكن السياحيةترسيخها لديهم و كذا نقل املعارف إليهم و تزويدهم مبختلف املعلوم

  :الوسائل المرئية المسموعة  -ثالثا

تعترب األفالم التسجيلية أو الوثائقية من أهم األساليب االتصالية  :األفالم التسجيلية أو الوثائقية  -  1

للمؤسسة حيث يهدف الفيلم أهدافا تربوية أو تعليمية أو تدريبية أو حبثية و خيدم الفيلم الوثائقي أو 

  :  4التسجيلي العملية السياحية حيث يسهم يف
                                                           

.23، 22، ص  2003، الدار املصرية اللبنانية ، قاهرة،  تكنولوجيا الصحافة في عصر التقنية الرقميةسعيد النجار ،  - 1  

.239،ص 2011، دار وائل للتوزيع والنشر ، عمان  ، 1،ط اإلعالم الجديد والصحافة اإللكترونيةعبد الرزاق حممد الديلمي ،  - 2  
3

   .160،ص مرجع سبق ذكره، )المداخل والوسائل (مقدمة في االتصال الجماهيري نصر حسين ،  -

.115مرجع سبق ذكره ، ص  دراسات في اإلعالم السياحي ،شيبة شدوان ، - 4  
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  تقدمي املؤسسة للجمهور تقدميا اجيابيا  -1

  نشر الوعي السياحي و الثقافة السياحية  -2

  .خلق الطلب االجيايب على السياحة  -3

يعد التلفزيون من أكثر وسائل االتصال اجلماهريي مالئمة لعمل العالقات العامة يف : لتلفزيون ا -2

هورممارسة السياحة لقدرته على انتشار و تنوع القوالب الفنية و الرباجمية اليت ختاطب خمتلف فئات اجلم  

يبث الصورة السياحية مستخدما الصوت و الصورة مربزا أهم مقومات املقصد السياحي و عوامل جذبه  

ه الوسيلة اإلعالمية أن هلا القدرة على خماطبة مجيع الفئات و الشرائح و مبختلف ذهللسياح ومن مميزات 

واحد وهم يف منازهلم حيث يعد املستويات الثقافية و الوصول إىل اكرب عدد ممكن من املشاهدين يف وقت 

باملائة من املعلومات املكتسبة للفرد تكون  88من أكثر وسائل اإلعالم املستخدمة يف العامل إذ أن حوايل 

، والبد من االعرتاف بأن هذه الوسيلة اليوم أصبحت حتتل حيزا كبريا من األمهية لدى املشاهد  همن خالل

. 1واحلركة واللون والواقع خصوصا وأا جتمع بني الصوت والصورة  

تكمن أمهية استخدام االنرتنت يف اإلعالم من خالل قدرته الواسعة يف الوصول إىل :اإلنترنت  -4

األسواق السياحية املختلفة بصورة ختتصر الكثري من اجلهد والوقت واملال بأساليب بالغة التأثري والفعالية 

البيانات و املعلومات اليت حيتاجها عن املنتج  حيث تتيح للمستهلك السياحي احلصول على مجيع

  ... السياحي ، ويشمل ذلك معلومات عن الطريان والفنادق والربامج السياحية ، وأماكن تأجري السيارات 

  : االتصال المباشر  -رابعا 

عبارة عن اشرتاك نسيب من األفراد يف لقاء لتحقيق أهداف معينة وتنبع  االجتماع : االجتماعات - 1

أمهيتها من أا يئ الفرصة للتبادل الفكري بني األعضاء ، فتساعد بذلك على حتقيق وحدة الفكر 

فهي تتيح الفرصة  باالجتماعاتخرباء اإلعالم السياحي  اهتموالسلوك بينهم وهلذه األسباب الوجيهة 

                                                           

.154،ص  1990، بريوت ،) قراءة في اإلعالم المعاصر واإلعالم اإلسالمي ( اإلعالم حممد سعد الدين ، - 1  
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بالعاملني والسياح ودراسة اجتاهام وأرائهم ومعرفة مشكالم ومقرتحام وذلك حىت يتسىن  لتقاءلال

1هلا رسم سياستها على أسس واقعية
 . 

تشمل املقاالت الرمسية أو الغري الرمسية اليت يتم من خالهلا تبادل وجهات النظر يف وبذلك فهي 

  . اتصال تنائي االجتاه يعرب به كل طرف عن احتياجاته

وجيه الدعوات باملؤسسة تم املؤسسات الضخمة بتنظيم الزيارات و الرحالت و ت :الزيارات  -2

،وهي طريقة اتصال مباشرة تستخدمها العالقات العامة يف   السياحية و مستوى اخلدمات اليت تقدمها

توحة لزيارة عملية االتصال والتواصل مع مجاهريها الداخلية واخلارجية وهذا من خالل تنظيم أيام مف

املؤسسة يف مقرها اجلديد ، دف هذه العملية إىل شرح سياسة وثقافة املؤسسة وتارخيا ومراحل 

العملية اإلنتاجية وزيادة وعيهم بأمهية منتجاا السياحية وعائداا املعنوية على اجلميع ، هذه العملية 

  .2هلا وتأييدهم يف حال األزمات تزيد من أواصر احملبة والتقارب بني خمتلف اجلماهري ووالئهم 

الوقوف و حتتل املؤمترات أمهية خاصة يف جمال السياحة للتعرف على املقومات و تدعيمها  :المؤتمرات  -3

حتتاج إىل و على املعوقات و حماولة التغلب عليها و قد تكون هده املؤمترات فنية أو إعالمية أو صحفية 

اإلعالمية و الرتوجيية و الفنية للمؤمتر بدا من تصميم الشعار استعدادات تغطية خاصة لتغطية اجلوانب 

و توفري املطبوعات و خدمات التصوير و تنظيم التعامل مع وسائل اإلعالم ووضع برنامج زمين منظم 

 . 3للمؤمتر

الرمسية و شركات السياحة الكربى  لسياحيةتقوم األجهزة ا :المهرجانات و المعارض السياحية  -4

الهتمام باملهرجانات و املعارض السياحية دف تنشيط احلركة السياحية و السعي إىل بالرتكيز و ا

ه التظاهرات و تكوين صورة سياحية اجيابية لديهم من صال املباشر بينها و بني زائري هذحتقيق االت

اخل ... سياحية  تو صناعات تقليدية و هياكل و منشآ خالل إبراز خمتلف مقومات البلد من حرف

.  

                                                           

، رسالة ماجستري ، جامعة اجلزائر ،  العالقات العامة في المؤسسات السياحية الجزائرية ،دراسة حالة لوزارة السياحةابراهيم كرمية، -3
.8،ص  2005   

جامعة ، رسالة ماجستري غري منشورة ،  2025يف بناء وتنفيذ اإلسرتاتيجية الوطنية لقطاع السياحة أفاق  االتصالخمتار فرزويل ، دور  -1
. 142، 141، ص ص  2010اجلزائر ،    

.116، ص  مرجع سبق ذكرهدراسات يف اإلعالم السياحي ، شيبة شدوان ،  - 3  
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وظائف اإلعالم السياحي و أهدافه : المبحث الثالث   

املقومات السياحية املتعددة اليت تتوافر ببالدنا واليت تصلح كل منها لتكون عتصرا للجذب  الستغالل

السياحي داخليا وخارجيا فإن األمر يتطلب حسن أداء وسائل اإلعالم لوظائفها وأهدافها فيما يتعلق 

.باال السياحي   

:وظائف اإلعالم السياحي  –أوال   

تزويد الناس باملعلومات "هارولد الزويل"اإلخبار بصورة عامة يعين وفقا لرؤية :اإلخبار أو اإلعالم  -1  

و البيانات الدقيقة و املوضوعية عن األحداث و األفكار و القضايا و الظواهر و املشكالت الراهنة يف  

  ،  اتمع بشكل يساعدهم على تكوين مواقف حمددة جتاه ما حيدث يف جمتمعهم و يف عاملهم

و يف جمال اإلعالم السياحي يعين تنمية و تزويد اجلمهور باإلخبار الداخلية و اخلارجية و األنشطة املختلفة 

اليت تنمي معرفة املواطنني و تساعد على تنمية الوعي السياحي لديهم مما جيعلهم يتعرفون على قيمة ما 

و يعملون على تقدميه يف أفضل صورة جتدب السياح من خمتلف جهات العامل و حتتهم على ،  حييط م 

املعاملة الطيبة للسائح و عدم مطاردته أو التدخل يف حيام و حتتهم على احملافظة على املعامل األثرية و 

ائق إىل اجلماهري ، إخبار احلقعدم تشويه اآلثار و احملافظة على نظافتها و صيانتها من أخطار التلوث 

وذلك بعد مجع املعلومات واألنباء ومعاجلتها وحتليلها ووضعها يف اإلطار املناسب مث بثها ، مع القيام 

.1بالشرح والتفسري والتعليق  

و يعين تزويد اجلمهور سواء الداخلي أو اخلارجي خبلفيات و تفاصيل األحداث و القضايا : التفسير  -2  

راهنة و شرح جداول التنمية السياحية و على أن تقدم هده املعلومات بطريقة و املشكالت السياحية ال

مبسطة و خالية من التفاصيل العملية و بلغة مسهلة مسرية و بطريقة توقظ اجلمهور و تثري انتباهه و تنمي 

                                                           

.89، مرجع سبق ذكره ، ص اإلعالم السياحي فؤادة البكري ،  - 1  
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لرأي دهنه للمشاركة يف مناقشتها و هلدا يعتمد اإلعالم السياحي يف تفسريه لألحداث و املشكالت على ا

. 1املدعم بالدليل و الربهان و احلقائق و األرقام و يتجنب األلفاظ الضخمة الرنانة  

فاإلعالم السياحي من أهم وسائل التثقيف ملا له من قدرة على التأثري يف حياة : التثقيف و التعليم  -3

عتقدات و املعلومات و عن طريق بث األفكار و القيم و املفاهيم و القيم و امل... الناس و طرق معيشتهم 

ميكن أن تتم عملية التوعية بقضايا التنمية السياحية و غريها من القضايا ووضع احللول هلا من خالل 

.أشكال االتصال املختلفة  

و هو جهد اتصايل إعالمي خمطط و مدروس ويتم للتأثري يف اآلخرين و تعديل معتقدام و : اإلقناع  -4

ستخدام املتعمد لوسائل اإلعالم و دلك لدفع اجلماهري إىل موقف اجيايب و قيمهم و ميوهلم من خالل اال

فعال للسياحة و حتسني الصورة الذهنية للسياحة لدى اجلماهري يف كافة القطاعات و تدعيم االعتقاد 

بأمهيتها الثقافية و االجتماعية و االقتصادية و تأكيد مدى االستفادة احملققة من ازدهار السياحة و من 

.ناحية أخرى فان حتقيق اإلقناع يعد من أهم الوظائف اإلعالمية لدوره يف تعميق مفهوم الوعي السياحي   

عن طريق عرض جمموعات القيم و املفاهيم و املعتقدات و أساليب احلياة املختلفة : نشر الثقافة -5

د أهم وسائل االتصال للجمهور سواء كانت حملية أو عاملية و السياحة يف حقيقتها كظاهرة حضارية تع

، وهنا جيب التوضيح بالنسبة للجمهور الداخلي ، أن السياحة مادامت  ...الثقايف بني األمم و الشعوب

تتم يف ضوء الضوابط واملعايري األخالقية فهي ال تتعارض مع قيم وتقاليد اتمع اجلزائري وتعاليم الدين 

بشأن الدور الذي باتت تلعبه السياحة بني الشعوب اإلسالمي ، وهو ما تؤكد عليه اهليئات املختصة 

.2واألمم والثقافات ،من خالل الكلمة االفتتاحية للدورة السابعة للصالون الدويل للسياحة واألسفار  

هو هدف أساسي من وسائل اإلعالم ميكن الفرد من مواجهة أعباء احلياة فمن خالل : الترفيه  -6

القنوات املختلفة ميكن لإلنسان أن يرى الشخصيات و يشاهد التجارب و اخلريات فرتسخ يف األذهان و 

                                                           

.86، مرجع سبق ذكره ، ص  اإلعالم السياحي حممد منري احلجاب ، - 1  

.11، ص  2005، 35، رقم  ) االحترافيةتحت شعار  (الجزائر سياحة  ، نشرة إعالمية تصدر عن الديوان الوطين للسياحة ،  - 2  
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تنوعة اليت ، وأيضا تقدمي املواد اخلاصة املهو ما يعتربه العلماء أساسا لعملية التنمية و التحول االجتماعي 

. 1تدفع املال وتساعد على استعادة النشاط واحليوية وتعمل على التقليل من التوتر االجتماعي  

اإلعالم بوسائله املختلفة يعد أهم الوسائل اليت تلجا إليها املؤسسات : اإلعالن والتسويق  -7  

و الشركات و اهليئات السياحية لإلعالن عن الربامج و السياسات السياحية و اإلعالنات تتناول الربامج  

إىل جانب أمهيته . السياحية اخلارجية و الربامج السياحية الداخلية و هدا اإلعالم االقتصادي السياحي

جلمهور بتوفريه هلده املعلومات لتغطية املوضوعات السياحية يف إطار اخلطة القومية العامة فهو يفيد ا

، حيث يعد اإلعالن السياحي أحد أهم  الضرورية كما انه يشكل مصدرا أساسيا لتمويل وسائل اإلعالم

فنون االتصال اليت يلجأ إليها القائمون على املنشآت  السياحية إىل استخدامها بغرض تعريف السياح 

ونظرا ألمهية اإلعالن كفن اتصايل سريع ومؤثر .ومات السياحية املرتقبني واحملليني باملنتجات واخلدمات واملق

 صنفه الكثري من الباحثني يف جمال التسويق كواحد من أهم عناصر الرتويج األساسية ، ويف هذا اإلطار 

يؤدي اإلعالن وظائفه وحيقق أهدافه باتساق مع بقية عناصر الرتويج لتحقيق األهداف التسويقية من 

. 2ة مكونات املزيج التسويقيخالل تكامل كاف  

: 3كما أضافت فؤادة البكري وهذا ما أمسته بوظائف متعددة تناط باإلعالم السياحي   

وضع خطة إعالمية دف إىل االتصال بكافة فئات اجلمهور والتأثري عليهم لصاحل السياحة ، ومبا يفيد  - 

  .الفائدة لكال الطرفني بني التوفيق بني مصاحل السياحة ومصاحل اجلمهور وحيثث 

  .مراقبة االجتاهات السائدة يف السياحة العاملية وحماولة مواكبتها ومسايرة املواد اإلعالمية هلا ومنافستها - 

  

  

                                                           

.17، ص  2007،مكتبة نانسي ، دمياط ، تنمية المبيعات السياحية حسام الدين حسني ،  - 1  

.54، ص  1980،  2، القاهرة ، ط )المداخل األساسية ( اإلعالن حسني مسري ،  - 2  

.90مرجع سبق ذكره ، ص  ، اإلعالم السياحي، فؤادة البكري- 3  
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   :أهداف اإلعالم السياحي  -ثانيا  

: لك على حنو التايل حيقق اإلعالم السياحي أهدافه و ذ يف إطار الوظائف السابقة  

: ن يركز اإلعالم السياحي على األفكار اآلتية بألك ذو  :للسياحة  االقتصادية اآلثارإبراز  -1  

التنمية االقتصادية للدولة من خالل ما حتققه من مزايا و فوائد إن السياحة تلعب دورا هاما يف حتقيق  - 

  .ا القطاع ستثمارات املختلفة اليت توجه هلذعديدة تعود على اتمع بواسطة اال

حد الصادرات اهلامة غري املنظورة و عنصر قومي فهي أحة مصدر هام من مصادر الدخل الإن السيا - 

  .أساسي من عناصر النشاط االقتصادي للدولة 

إن السياحة مصدر هام من مصادر العمالت األجنبية تعمل على الرتفيه و الرتويح النفسي و اجلسدي  - 

  .فيعود املواطن إىل عمله أكثر نشاطا و إنتاجية 

حتقيق الزيادة املستمرة يف املبيعات وإقبال السياح على املنتج والوصول إىل عدد أكرب من مشغلي الربامج 

السياحية الذين يشكلون إحدى حلقات الوصل بني املنشأة السياحية والسائح وكذلك الوصول إىل مراكز 

التسويقية األخرى اليت تتطلب التمويل للمشروعات السياحية ، باإلضافة إىل التوفري يف تكاليف اجلهود 

تكاليف إضافية مثل االتصال الشخصي بالسياح عرب مندويب التسويق ، وختفيض تكلفة اإلنتاج والتشغيل 

يف املنشآت السياحية كالفنادق واملراكز الرتفيهية وغريها وكذلك تقليل التذبذب يف املبيعات يف أوقات 

  .1اخنفاض الطلب

  ا اهلدف ميكن لإلعالم أن يركز على اجلوانبذقيق هو لتح :ة للسياحة إبراز اآلثار االجتماعي -2

  :اآلتية  

تسهل السياحة االتصال و االحتكاك بثقافات أخرى و حضارات خمتلفة مبا يؤدي إىل التنمية  - 

، وقد يؤدي التطور االقتصادي والتقدم التكنولوجي االجتماعية للمناطق املزدهرة سياحيا 

                                                           

.74، مؤسسة حورس الدولية ، قاهرة ، ص  )المفاهيم ، اإلستراتيجيات ، العمليات ( الترويج عصام الدين أبو علفة ،  - 1  
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السكان مبجموعات السائحني ذوي اللغات والثقافات والعادات والديانات واحتكاك واختالط 

املختلفة اىل تغري األذواق وأمناط املعيشة السائدة ، باإلضافة إىل ظهور بعض اآلثار االجتماعية 

  . 1والثقافية

   السياحة أداة لتعميق االنتماء القومي و االعتزاز بالوطن و تساهم يف بناء الشخصية اإلنسانية - 

  .تساهم يف متاسك اتمع مبا ينتجه من ألوان التالف و التعاون  - 

تساعد  إذالسياحة مصدر من مصادر التغري و التحول الطبيعي بني أفراد اتمعات السياحية  - 

الفئات اليت ترتبط أعماهلم بالسياحة على االنتقال من طبقة اجتماعية إىل طبقة أعلى ملا حيققونه 

  .ن العمل السياحي من مكاسب و أرباح م

  .تساهم السياحة يف منو احلرف و الفنون و الصناعات املتصلة ا  - 

حتسني نوعية البيئة و السياحة توفر الفرصة لتحسني الصورة اجلمالية للبيئة من خالل برامج  - 

   .جتميل املواقع 

املواقع  و كذلك دعم البيئة بتطوير املرافق السياحية و دعم الطابع الريفي أو احلضاري يف - 

  السياحية املختلفة 

  .احملافظة على املواقع األثرية و التارخيية و املعمارية  - 

  مناقشة التأثريات السلبية النامجة عن النشاط السياحي و احلد من تأثرياا  - 

العمل على تضافر كل اجلهود الرمسية و الشخصية لتوفري كل اإلمكانات خلدمة السائح مند  - 

  . وصوله اىل البالد و حىت مغادرته هلا

من خالل التوجيه و  : العمل على رفع مستوى الوعي السياحي بين أفراد المجتمع -3 - 

ؤسسات التعليمية يف التوعية املستمرة عن طريق األسرة ومن خالل املدخل التعليمي عرب امل

  خمتلف وسائل التعليم و عرب االهتمام بالتعليم السياحي املتخصص و التوسع يف أقسام اإلعالم 

و من خالل التوعية مبختلف وسائل اإلعالم و تشجيع السياحة الداخلية لزيادة املعارف العامة و 

  .الثقافة السياحية 

                                                           

  مرجع سبق ذكره  ،) دراسة تقويمية للقرى السياحية(دور السياحة في التنمية االجتماعية  وفاء زكي ابراهيم ، -1
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اعة كما يقول خرباء مكافحة اإلشاعات هي فاإلش :مقاومة الشائعات و القضاء عليها  -4 - 

معلومات  تنتقل بني األفراد دون أن تكون مستندة إىل مصدر موثوق بصحتها و هي غالبا ما 

تستهدف فردا معينا أو جمتمعا معينا و رمبا تستهدف اتمع كله و قد يكون هلا طابع حملي أو 

  .حمددا قومي أو عاملي كما قد تنتشر ببطء انتشارا مرسوما و 

فالسياحة قاطرة للتنمية االقتصادية و االجتماعية و جتر  :مواجهة المنافسة الخارجية  -5 - 

ورائها األنشطة األخرى و دورها يف دعم االقتصاد القومي للبلدان جيعلها احد الصادرات اهلامة 

لسائحني أمرا غري املنظورة و جيعل املنافسة بني دول العامل املختلفة على اجتذاب اكرب عدد من ا

يف غاية اخلطورة خاصة و أن معيار السبق يف هده املنافسة أصبح مرتبطا بعنصر اجلودة السياحية 

و هلدا فان دور اإلعالم السياحي يف مواجهة هده املنافسة يصبح من األدوار األساسية لإلعالم 

تواجه السياحة و تؤثر اليت السياحي سواء يف جمال إبراز مقومات اجلودة ا وىف معاجلة املشكالت 

 .1 ه اجلودة باعتبارها معيار السبق يف عاملي اليوم و الغدعلى هذ

  : كما يهدف اإلعالم السياحي إيل             

  . حتديد األساليب املناسبة للممارسات املهنية لإلعالم السياحي - 

  .اإلعالم السياحي بدورها بناء اهلياكل التنظيمية الكفيلة بقيام اإلدارات املتخصصة يف جمال  - 

إعداد البنية الالزمة لتوفري املعلومات اإلعالمية حول السياحة احمللية و إتاحتها للجهات اإلعالمية  - 

  .الداخلية و اخلارجية 

 .وضع اإلطار العام للتعامل اإلعالمي مع األزمات السياحية  - 

  

  

  

 

                                                           

.89،90، مرجع سبق ذكره ، ص  ص اإلعالم السياحي حممد منري حجاب ،  - 1  
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:العالقة بين اإلعالم والسياحة : المبحث الرابع   

وال خيفى على اجلميع أن علم السياحة وعلم اإلعالم مها من العلوم احلديثة اليت ظهرت وتبلورت بشكل 

دقيق بعد احلرب العاملية الثانية وعلى مدى العقود اخلمسة املاضية ، وقد كانت العالقة بني اإلعالم 

لرتفيه للجمهور ، وهو ما يقدم ا وظائفهوالسياحة عالقة تبادلية أساسية لكل منهما ، فاإلعالم كأحد 

ميكن أن يستخدم من خالله بث املواد املتعلقة باألنشطة السياحية املختلفة ، كما أن السياحة ال ميكن أن 

تزدهر أو تتطور مبعزل عن االتصال مع العامل ، فكيف للسياح أن يعلموا عم أي موقع سياحي بدون أن 

كما أن اإلعالم هو الوسيلة األسرع واألجنع يف جمال نشر   .عنه من خالل وسائل االتصال املختلفة  يعرفوا

.التوعية والتثقيف السياحي لدى اتمعات املستضيفة للسياحة  

بعالقة وثيقة وكبرية ومع ذلك ال ميكن املبالغة بإطالق القول بأن اإلعالم اإلعالم و السياحة يرتبطان  - 

 االستثماريصنع السياحة ، فاإلعالم أوال وأخريا ال ميكن أم يؤدي أدوارا منوطة جبهات أخرى مسؤولة عن 

إن املتغري اخلاص بوسائل اإلعالم يأيت ضمن جمموعة أخرى من املتغريات املؤثرة على .والتنمية السياحية 

،حيث ال ميكن لوسائل اإلعالم لوحدها العمل مبعزل عن العوامل األخرى املؤثرة على قرار السائح  السياح

.1نطقة السياحية ومدة الرحلةاملتاحة يف امل واخلدماتواالقتصادية  االجتماعيةبالسفر مثل حالته   

و مبا أن . حيث يعد اإلعالم بوسائله الوسيلة األساسية يف الرتويج ملختلف املنتجات و األنشطة السياحية 

اإلعالم يستهدف انتشار أو شيوع فكرة أو موضوع فإنه يتفق مع السياحة عرب سعي القائمني على 

و املقومات السياحية لبلدام و يشكل تطور ،  ياحةالسياحة يف خمتلف البلدان يف نشر و ترويج الس

وسائل اإلعالم باإلضافة إىل اخرتاع وسائل النقل أهم أسباب انتقال السياحة من مرحلة بدائية إىل مرحلة 

اجيابية لدى اكرب قدر من اجلمهور كما أن مفهوم التنشيط السياحي يسعى إىل بناء صورة ذهنية متقدمة ،

.ه الصورة ذاملختلفة و احلفاظ على استمرارية ه عرب وسائل اإلعالم  

يف السعي إىل حتقيق أهداف فيها و بالنظر إىل عالقة السياحة و اإلعالم جند أما يف النهاية يتطابقان 

كما يتدخل اإلعالم مع االقتصاد السياحي و ذلك حلاجة اقتصاديات السياحة إىل .التشابهعدد من أوجه 

                                                           

. 12،  11ص  ص،مرجع سبق ذكره ،) مفاهيمه وتطبيقاته ( إلعالم السياحي هباس بن رجاء احلريب ، ا - 1  
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علومات اليت تبثها وسائل اإلعالم املختلفة و جدب املستثمرين عرب أشكال خمتلفة  التدفق املستمر يف امل

أدوات ممتازة و املعارض و يف جمال الثقافة تشكل وسائل اإلعالم يف اتمع احلديث كالندوات و املؤمترات 

ة يف جمال عادات و التقاليد و احلرف و هي مقومات ثقافية مهملو التعريف بالنشر الثقافة السياحية 

.السياحة   

باملقومات السياحية يف دوهلم أو باقي الدول  ن وسائل اإلعالم سامهت بتعريف اجلمهورو بالتايل فإ

خصوصا بعد ظهور األقمار الصناعية و القنوات الفضائية سامهت هذه الوسائل أيضا إىل تبادل املعلومات 

و اخلربات بني السياح كما سهلت عملية االتصال الثقايف بني الشعوب ، لكن من ناحية أخرى استأثرت 

ال إنتاج املعلومات السياحية املعتمدة على وسائل اإلعالم احلديثة مما الدول الكربى حبصة األسد يف جم

.أدى إىل املسامهة يف منو السياحة يف البلدان املتقدمة و اخنفاضها يف البلدان النامية   

ضد الدول العربية و اإلسالمية إىل اجلماهريية  عمد يف وسائل اإلعالم العاملية خصوصاو أدى التشويه املت

. سلبا على السياحة التأثري  

منها السياحة مثلما جتد وسائل اإلعالم مادة ممتعة  تستفيدإن العالقة بني السياحة واإلعالم عالقة تشاركية 

البعض منذ سنوات أن تقل حركة السياحة مع نطور اإلعالم وظهور  توقعومشوقة إلرضاء اجلمهور ، وقد 

أن السياحة ستظل أكثر  أثبتتلبيانات ولكن السنوات اليت تعج باملعلومات والصور وا اإلنرتنتشبكة 

.الصناعات منوا وأكثرها رسوخا وأكثر اعتمادا على وسائل اإلعالم   

إن األدوار اليت متارسها وسائل اإلعالم يف البلدان املتقدمة يف دعم صناعة السياحة وتثقيف السائحني من 

الم السياحي من فرصة للمستثمرين والعاملني والقائمني خالل وسائل اإلعالم املختلفة تتمثل مبا يوفره اإلع

على السياحة لإلعالن والرتويج ملشروعام وأنشطتهم السياحية ، ويشجع على زيادة املستثمرين 

واملشروعات ، ومن هنا فإن غياب وسائل اإلعالم عم هذا اال أو تقصريها يف أداء دورها قي دعم 

قدميها وتلمس مشكالت اتمع وتقدمي احللول هلا وتصحيح املفاهيم يفقد السياحة وتوجيهها وتنشيطها وت

.1عامال من عوامل التطور والتقدم ويكون له أثار سلبية على السياحةاتمع   

                                                           

. 203،ص  1997، دار زهران للنشر والتوزيع ،عمان ، صناعة السياحة  توفيق ماهر ،- 1  
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وهذا خطأ جسيم ، ألن منو النشاط السياحي ال ... يعتقد البعض أن السياحة تنمي نفسها بطبيعتها 

يتأتى وفق ختطيط دقيق لربنامج إعالمي قومي وحمكم تراعي فيه كافة االعتبارات إعالمية وتستخدم من 

إعالمي قوي يقوم على واألساليب االقناعية املختلفة عن طريق جهاز ... خالله كافة األنشطة االتصالية 

... أسس علمية سليمة وترعاه قيادة عاملة مبتطلبات اإلعالم والدعاية السياحية احمللية والقومية والعاملية 

باخلصائص املميزة  االلتزاموقادرة على متابعة التطور السياحي وقضاياه ومشكالته وقادرة فوق هذا على 

   :1للنشاط اإلعالمي والسياحي وأمهها 

كيز اإلعالمي على الصورة احلية اليت جتذب السياح وتدفعهم إىل زيارة دولة معينة وتعمل على زيادة الرت 

  .إنفاقهم 

  .مواءمة األنشطة اإلعالمية لعادات وتقاليد وتاريخ الشعوب اليت يتوجه إليها هذا النشاط 

  : التعريف مبقومات أو مغريات السياحية مثل 

  .ت الدخول واإلجراءات اجلمركية والصحية التسهيالت السياحية يف تأشريا - 

  .الفنادق احلديثة وإمكانياا ووسائل الرتفيه وأسعار الغرف والوجبات  - 

  .املعامل السياحية وخباصة الدينية والتارخيية  - 

  .ودرجة احلرارة والرطوبة يف املراكز السياحية ... حالة الطقس طوال العام  - 

  .وسائل الرتفيه ووصف شامل هلا  - 

اتمع املستقبل للسياحة وخباصة أوجه النشاط االجتماعي واالقتصادي والعمراين وصف  - 

  .والعادات السائدة واملداولة وحالة األمن به 

  كرم الضيافة واحلفاوة اليت يلقاها السياح  - 

.ومنه حتتاج السياحة لإلعالم بصورة غري متناهية   

 

 

                                                           

.79، 78 ص   ، مرجع سبق ذكره ، صاإلعالم السياحي حممد منري حجاب ،  - 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

  تمهيد

عنها بالنسبة لكافة  االستغناءميثل اإلعالم عرب خمتلف وسائل االتصال اجلماهريي وسيلة ورسالة ال ميكن 

الذي جعلنا نعيش  اهلائلاتمعات والقطاعات االجتماعية ، وتزداد أمهية اإلعالم مع التقدم التكنولوجي 

وصارت وسائل اإلعالم قيمة أساسية يف حياة األفراد ومصدر للمعرفة  يف عصر االتصال التفاعلي ،

 اعتمادهواملعلومات ، والقطاع السياحي شأنه شأن سائر القطاعات املوجودة يف اتمع ال يقل عنها يف 

على وسائل اإلعالم وفنون االتصال اليت تسهم يف الرتويج للمنتج السياحي والتعريف به خاصة مع الطبيعة 

 .تفردة للمنتج السياحي امل
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مفهوم السياحة:  ألولاالمبحث   

 وجهلى عرض  تغين ذهب وسار ة تعين التجوال وعبارة ساح يف األلفظ السياح: مفهوم السياحة لغة  -

  .1رضاأل

تعريف  وأولشهر التعاريف اليت تناولته أىل إشارة فيمكن اإلتعدد واختلف تعريف السياحة : اصطالحا  -

رنا تنبثق  من والذي اعتربها ظاهرة من ظواهر عص 1905جويير فرويلر عام   ملاينجاء على يد األ

حساس والشعور حساس جبمال الطبيعة ومنو هذا اإلىل مولد اإلإىل الراحة وتغيري اهلواء و إاحلاجة املتزايدة 

... 2بالبهجة واملتعة  

شطة البشرية اليت تتعلق بالسفر وصناعة نجمموع األ ن السياحة عبارة عنأ: "لنكر  روبرتتعريف  -

."3دف اىل اشباع حاجات السائح   

 وإقامةترتتب على سفر  والظواهر اليتجمموع العالقات  : بأا"  هونزميري "ها العامل السويسري فويعر - 

رحبا للشخصمة وال ترتبط بنشاط حيقق ئقامة داإىل إال تتحول جنيب يف مكان ما حبيث أمؤقتة لشخص   

. 4جنيبألا   

                                                           

.22، ص  2007، دار التنوير اجلزائر ، 1، ط ركانها مكوناتهاأالسياحة مفهومها خالد كواش ، - 1  

18،ص  1999دار املعرفة اجلامعية ، ،سكندرية ،اإل جغرافية السياحيةحممد مرسى احلريري ،- 2  
، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية العلوم االقتصادية ، بومرداس ،  ، الخدمات السياحية وأثرها على سلوك المستهلك برجني مينأ -3

  .33،ص 2009جامعة اجلزائر ،

.16،ص1975القاهرة ، ،لكتاب ،اهليئة املصرية ل السياحة الحديثة علما وتطبيقاحممود كامل ،- 4  




                                                                         :ا	��� ا�ول �����ھ��   
 

18 

 

اليت ترتتب على  جمموع الظواهر ذات الطابع االقتصادي بأا 1910عام " شوليرن " النمساويرفها ع

و دولة معينة وإقامتهم فيها ورحيلهم عنها وعي الظواهر اليت ترتابط أىل منطقة ما إوصول املسافرين 

.1تبعيةبال  

ن السياحة نشاط شديد أ :  يذكر فيه  1970 " جريجبيتر  " وهو تعريف خرآوهناك تعريف  - 

 العنصرونتيجة لكون  ناحيةاحلساسية نتيجة للعوامل السياسية والسيطرة احلكومية وتدخل احلكومات من 

وتطوره نه لكي يستمر النشاط السياحي يف منوه أ عىنساسي يف النشاط السياحي مبأ عنصرنساين اإل

منا مما يشكل حساسية خاصة هلذا أخرى أىل بالد املقيم فيها مرة إن يعود املسافر أيشكل جيد البد و 

.النشاط  

ا وقتيا للزائرين والسائحني من السياحة هي جمموعة العالقات واخلدمات املرتتبة على تغيري املكان تغيري - 

ال و  ساعة 24تقل الرحلة عنها  أالهداف السياحة على م املعتادة ، دف حتقيق هدف من أقامتهأماكن إ

.2هداف مصلحيةأو أ بأعمال تزيد عن سنة وال يرتتب على إقامتهم االرتباط  

املتزايدة للحصول نسان من ظواهر العصر اليت تنبثق من احلاجات هي انتقال اإل: كما تعرف السياحة  -

جبمال املناظر الطبيعية والشعور بالبهجة واملتعة  واإلحساسوتغيري اجلو الروتيين  ستجمامواالعلى الراحة 

.3واإلقامة   

 

                                                           

.21،ص 2003القاهرة ، ،، دار الفجر للنشر والتوزيع  1،ط عالم السياحياإلمنري حجاب ،- 1
  

.12،ص 2000قاهرة ، ،، مكتبة ضة الشرق  عالم السياحياإلفؤادة البكري ، - 2  

.15 ،ص2008ردن ،األ،، دار الراية للنشر والتوزيع  1، ط االقتصاد السياحيزيد منري عبوي ، - 3  
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خمتلفة  ألهدافخر فراد من مكان آلين انتقال األعالسياحة ت: وتعرفها المنظمة العالمية للسياحة -

.1ساعة وتقل عن السنة  24ولفرتة زمنية تزيد عن   

:يطالية الذي قرر يف روما اإل 1963 سفر املنعقد عاممم املتحدة حول السياحة والمؤمتر األ وتعرفه-   

ىل مكان اجتماعية وإنسانية تقوم على انتقال الفرد  من مكان إقامته الدائمة إ السياحة هي ظاهرةأن  "- 

والسياحة   و التارخيية ،، دف السياحة الرتفيهية أو العالجية أ شهرا 12لفرتة مؤقتة ال تقل عن  آخر

."2كطائر هلا جناحان مها السياحة الداخلية واخلارجية   

ليها من اخلارج ،مما استدعى الوافدين إ زيادةرن السابع عشر مع قهذا املصطلح يف فرنسا يف الولقد شاع 

 سان موريسصدار دليل من طرف ئر إىل فرنسا ومن بني التسهيالت إتسهيالت لتوفري الراحة للزا تقدمي

رب يف الرحلة إىل فرنسا مث انتقل االصطالح إىل إجنلرتا ، ليع"  عنوان دليل األجانب"حتت  1672 عام

. 3بالسياح وروبا ومسو آنذاكلرحلة اليت كان يقوم ا كل شاب إجنليزي مهذب إلمتام دراسته يف أعن ا  

ية احلضارية واالقتصادنشطة األ جمموعة بأا: السياحة  " حمد هارونألي عستاذ األ " وعرفها- 

غرض   ساعة ألي 24ىل بالد غري بالدهم وإقامتهم ملدة ال تقل عن إفراد والتنظيمية اخلاصة بانتقال األ

. 4جره داخل البلد املزارأكان ماعدا العمل الذي يدفع   

 خرآىل زمان إىل مكان ومن زمان إمكان نسان من مل للسياحة هي عبارة عن جتوال اإلما التعريف الشاأ- 

. 5و االنتقال يف البلد نفسهأعترب سياحة عاملية وهذا ي   

 

                                                           

  1 .19،ص  2009ن ،رداأل ،دار الراية للنشر والتوزيع  ، 1، ط السياحة البيئيةكرم عاطف رواشد ، أ-
   . 61،62ص ،ص  ن االسكندرية ،دس،،املكتب العريب احلديث طار القانوني للنشاط السياحي والفندقياإلحممد مسعد ،-  2

.44،ص 2000،مؤسسة الوراق للنشر ، السياحة والسفر ئمبادامساعيل  حممد علي الدباغ ،  مثىن طه احلوري ، - 3  
   .14،ص 2009،دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزيع دمشق،1، طالسياحي  واألمنصناعة السياحة ، مصطفى يوسف كايف  - 4

.24، ص 2008عمان ،،،دار الكنوز املعرفة صناعة السياحة ،ابلة قممحد حممود أ - 5  
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:أهمية السياحة  نواع وأ : المبحث الثاني  

:نواع  السياحة أ-1  

املختلفة اليت تكمن خلفها وحنركها فهناك  سياحة تبعا للدوافع والرغبات واالحتياجاتنواع الأتتعدد 

خرى جديدة ،ساعد على نشأا باإلضافة إىل أمناط أ ية والدينية والرياضيةالسياحة الثقافية والعالج

وانتشارها التقدم والتطور العملي والسياسي واالقتصادي واالجتماعي وما صاحبهم من تطلعات ومتطلبات 

وسياحة احلوافز  املعارضوسياحة  ، سياحة املؤمترات : ذات نوعيات خاصة  مل تكن معروفة من قبل مثل

ىل يالت وجتهيزات وعناصر جذب ختتلف إري خدمات وتسهاالجتاه إىل توفوهو ماترتب عليه  وغريهم ،

التقليدية أو غري املتخصصة خرى من السياحة وصفاا عما حتتاجه األشكال األحد كبري يف خصائصها 

ول على ن هدف السياحة هو احلص، وإ  1نواع املختلفة هلا وفقا لعدة عناصروقد صنف خرباء السياحة األ

فإا ال تزال موردا جوهريا للدخل القومي ، وأداة استثمار القدرات ... ورضا السائح  وإسعاد وإمتاعاشباع 

... املوتيالت والقرى السياحية يوائية املتاحة يف الفنادق و طاقات اإلالبشرية والغري بشرية وأداة استغالل ال

ول العامل ومقاصدها السياحية ، مكان د الفمن تواصل فكري بني الشعوب باختال عن ما حتققه فض

: 2نواع السياحية مبنية فيما يليوأهم أ  

و مجاعية ، كسفر جمموعات ترتبط فقد تكون السياحة فردية أ: شخاص المسافرين حسب عدد األ-1

...بروابط معينة ، جامعة النادي ، مصلحة ،نقابة ،مصنع ، شركة   

                                                           

.72، ص  مرجع سبق ذكره، علم السياحة ئمباد، فتحي حممد الشرقاوي- 1  

.67، ص  2005، القاهرة ،النيل املصرية  جمموعة،  السياحة البيئيةمحد اخلضريي ، أحمسن - 2  
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:1حسب الموقع الجغرافي -2  

ن يكون السفر ني داخل بالدهم  واليت حتددت يف أواملقصود ا تنقل املواطن: سياحة داخلية  2-1

...سا ، وهي الزيارات واالنتقاالت  24كم فأكثر وال تقل عن   100ملسافة التقل عن   

د داخل البلد نفسه ،ويف العقد األخري أصبحت الدول املتقدمة تنظر فراانتقال األيضا ويقصد ا أ

ن توفرها ملواطنيها يف ة ضرورية وملحة جيب على كل دولة أا خدمإىل السياحة الداخلية على أ

بالغة على تقدم الصحة النفسية للشعب ، وبالتايل  م املادية املختلفة ملا هلا من آثارحدود قدرا

تضامن االجتماعي ا تزيد من وحدة اتمع والتماسك والنتاجية الداخلية يف أزيادة كفاءته اإل

بالوطن وبعاداته وتقاليده  راد الدولة الواحدة وختلق شعورا أكرب باالعتزازفواالقتصادي بني أ

، وذلك من خالل التمتع باملناطق  واالنتماء والتمسك بالقيم السائدة فيه مما خيلق شعورا بالقومية

بوطنهم من خالل الرؤية احلسية  نهم مما يساعدهم على التثقيف واالرتباطالسياحية اجلذابة يف وط

. 2وليس من خالل القراءة فقط  

وهي النشاط املتمثل يف االنتقال واإلقامة غرب حدود الدول والقارات املختلفة ، :السياحة الخارجية  2-2

غلب دول العامل وذلك ألا صناعة ، ومتثل دخال اقتصاديا قوميا وهذه من األنواع اليت يبحث عنها أ

.3للدولة   

                                                           

.74ص  مرجع سبق ذكره ،، مبادئ علم السياحةفتحي حممد الشرقاوي - 1  

.231،ص1991،مطبعة الزهران ،القاهرة ، التنمية السياحية،صالح الدين عبد الوهاب - 2  

.28،ص  2012عمان ، ، سامة للنشر والتوزيعأ،دار  1، ط السياحيةالمنشآت  التسويق السياحي في،هباس رجاء احلريب - 3  
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مور كاللغة ،والعادات والتقاليد ، والنظم السياسية ، ية قد جيد السائح تغايرا يف عدة أففي السياحة اخلارج

) ة الدخولتأشري (ذن دخول البلد جتماعية ، واالقتصادية باإلضافة إىل العملة ويستلزم احلصول على إواال

.1مور يف السياحة الداخلية بينما ال تواجه هذه األ  

فر والتنقل بني الدول املتجاورة ، تكون منطقة سياحية واحدة مثل وهي الس :قليمية اإلة سياح 2-3

اليت يقطعها مجالية للرحلة نظرا لعنصر املسافة الدول العربية وتتميز السياحة اإلقليمية باخنفاض التكلفة اإل

. 2السائح  

ري غن السن يألنشطة السياحية عامل السن مهما وجيب أن يراعى عند تنظيم األ يعد:  3حسب السن-3

شخاص وعادام واجتاهام ، وبالتايل ميكن تقدمي برامج سياحية تتفق ، وطبيعة كل من حاجات األ

:ىل مناط السياحية وفقا للسن إسيم االمرحلة عمرية ، وميكن تق  

)عاما  30-16بني ( سياحة الشباب -   

)عاما  60 - 30بني ( عمار سياحة متوسطي األ-   

)عاما  60فوق (سياحة كبار السن -   

.و نسائية قد تكون رحالت رجالية أ: حسب الجنس  -4  

نواع األ وأكثرهم أنواع املختلفة للسياحة ، وهو من إن هذا النوع من األ: حسب الهدف من الرحلة  -5

:شيوعا واستخداما بالنسبة للنشاط السياحي ويشمل   
                                                           

.26،القاهرة ،د ت ،ص  الثقافة،مؤسسة  نظرية السياحة، نبيل الرويب - 1  

.12،ص 2007، جع سبق ذكره ر م، )أنواعها،  أركانها(مفهومهاالسياحة ، كواش خالد - 2  

.48مرجع سبق ذكره ،ص ،اإلعالم السياحي حممد منري حجاب ،- 3  
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وهي كل النشاطات اليت يقوم ا السياح دف الرحلة والرتفيه من خالل زيارة : السياحة الترفيهية  5-1

.1السياحية واملواقع اجلبلية والبناءات الثقافية والرياضية  واملنشآتاملواقع   

ليها السائحون دف تعد السياحة الثقافية أحد أشكال السياحة اليت يسعى إ:  السياحة الثقافية 5-2

كذا املعارض اخلاصة بالكتب ، و قامة الندوات الثقافية ملعرفية ، ويعتمد هذا النوع على إاشباع رغبة ا

لسياحة وتعد ا...واملسرح واملوسيقى والفن التعبريي املختلفة  الشعرواملسابقات الثقافية ، خاصة مسابقات 

احليان يشارك يف  ربة ، ففي بعضهم جماالت السياحة التقليدية حيث يكتسب السائح اخلالثقافية من أ

لى ،واهلدف من السياحة الثقافية هو التعرف عنسان ة ويظل ذلك حمفورا داخل ذاكرة اإلسلوب احلياأ

.2ثرية وطرق معيشة للشعوب وتقاليدها احلضارات القدمية واملناطق األ  

.وهي تعتمد على املقومات الطبيعية العالجية واملتوفرة بالبيئة:السياحة العالجية  5-3  

، حيث ارتفعت دخول بغض  نواع السياحة املهمة واليت تدر دخال حمرتماد السياحة العالجية من األتع

...3منسا  ،  فرنسا ، يطاليا، ومن بني هذه الدول إ العالجيةوروبية من السياحة الدول األ  

للعناية ملصحات املختلفة و دخول االجية هو السفر للعالج والنقاهة أويعد اهلدف من السياحة الع

سدية ، والنفسية جل حتقيق الصحة اجل تتمتع خبصائص ثقافية معينة من أماكن اليتبالصحة أو ارتياد األ

صبح العامل حديثا يتجه حنو استخدام الوسائل الطبيعية اليت كانت تستخدم يف املاضي  ولقد أ. والفكرية

 وأو استخدام محامات الطني ، أوالكربيتية ،  ، املعدنية املياهكنوع من العالج ، مثل استخدام عيون 

                                                           

.45ص  مرجع سبق ذكره ،، اإلعالم السياحيفؤادة البكري ، - 1  
،  القاهرة، املكتب اجلامعي احلديث ، ) السياحيةدراسة تقويمية للقرى ( ، دور السياحة في التنمية االجتماعيةبراهيم إوفاء زكي -   2

  . 139،140 ص ،ص2006
   .55مرجع سبق ذكره ، ص  ، السياحة البيئيةمحد اخلضريي ،أحمسن -  3
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ومنه جيب توافر كوادر بشرية   ...شعة الشمس ومياه البحر وغري ذلكالرمال وعيون الساخنة واستخدام أ

توي على محامات مؤهلة ومدربة وهلا خربة يف وصف العالج الصحي الطبيعي ، واجلزائر من البلدان اليت حت

العديد من السياح ليها اليت حتتوي على  مياه ساخنة ويلجأ إياا منها معسكر قطار والطبيعية يف خمتلف أ

.مثل محام بوحنيفية... و العالج قصد الراحة واالستجمام أ  

و دولية على العاطفة الدينية والرغبة يف سياحة الدينية سواء كانت داخلية أال تقوم:السياحة الدينية  5-4

، وقد ساعدت  1جل الثقافة واملتعةكما تشمل زيارة اآلثار واملعامل الدينية من أ  ، العاطفةاشباع هذه 

داء السعودية بالنسبة للمسلمني حيث أ بعض الدول لتكون موطنا مهما للسياحة الدينية كاململكة الظروف

كربالء  والعراق حيث يذهب الشيعة لزيارة ، العمرة وزيارة احلرم النبوي الشريف ألداءو فريضة احلج أ

.يطاليا بالنسبة لألوروبيني الكاثوليك والكوفة وغريها وإ  

سعار وخدمات مساعدة متوسطة ، ويتطلب خدمات ن السياحة يتطلب خدمات متنوعة األوهذا النوع م

.ثناء زيارم الدينية دايا التذكارية ألهلهم وأقارم أسواق كبرية لغرض تبضع السياح منها ، وشراء اهلأ  

وتقسم إىل نوعني سالبة وموجبة ، والسياحة الرياضية املوجبة تتمثل بالسفر : الرياضيةالسياحة  5-5

واإلقامة للمشاركة الفعلية يف املباريات الرياضية ، ويضم هذا النوع مجيع أنواع الرياضات واإلقامة املعروفة ، 

ويقصد ة املباريات واالحتفاالت الرياضية ومتثل السياحة الرياضية السالبة بالسفر واإلقامة من أجل مشاهد

...2مساك واحليوانات الربيةمارسة رياضتهم املفضلة ، كصيد األخرى ملإىل بالد أا انتقال السائحني   

                                                           

   1989، مكتبة مدبويل ،القاهرة ،  التسويق السياحي مدخل اقتصادي متكامل، اخلضريي  أمحد حمسن -  1

    .25،26ص ص 

.17، ص 1999، دار جمدالوي للنشر والتوزيع ، عمان ،  مختارات من االقتصاد السياحي ،مروان السكر - 2  
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ت ويهدف هذا النوع من السياحة على حضور املؤمترات الندوا:سياحة المؤتمرات واالجتماعات  5-6

 و السياسية ، ويتطلب هذا النوع من السياحة توافر تسهيالت وخدماتواالجتماعات العلمية واملهنية أ

...1وغريها  سكرتارية وأعمالحجام وكل ما فيها من خدمات ترمجة فورية املؤمترات كالقاعات املتعددة األ  

وىل حيث انتشرت ظاهرة عقد املؤمترات ن السياحة بعد احلرب العاملية األمهية هذا النوع مولقد ازدادت أ

ملية لدولية للهيئات واملنظمات واألحالف السياسية واالجتماعية  نتيجة للتقدم الكبري بعد احلرب العاا

مهية احلوار بني الدول والشعوب بعضهم البعض وعرض كل الثانية يف نظم االتصال واالرتفاع املطرد يف أ

اءات حتدث من جراء اللق اخل ، وهي السياحة اليت...جديد يف ااالت املتخصصة فضال عن التعارف 

اسرتاتيجية مستقبلية ملنظمة و مشكلة حمددة ، وقد يكون الغرض منها رسم اليت تعقد لبحث قضية معينة أ

. 2كثر من دولةتضم أ  

:همية السياحة أ-2   

 الثقافية ،دية واالجتماعية و االقتصا القطاعاتمهية كبرية تظهر من خالل ارتباطها بالعديد من أللسياحة 

ناصب الشغل كرب صناعة يف العامل ملا حتققه من نتائج معتربة من االيرادات وموأصبحت السياحة متثل أ

:مهية السياحة فيما يلي اليت حتدثها ، وتكمن أ  

 

 

                                                           

7مرجع سبق ذكره ، ص ، مبادئ علم السياحة،فتحي حممد الشرقاوي - 1  

.69، مرجع سبق ذكره ، ص ، السياحة البيئيةمحد اخلضريي أحمسن  - 2  




                                                                         :ا	��� ا�ول �����ھ��   
 

26 

 

 :همية االقتصادية للسياحة األ -1

خطط  لتنفيذتدفق رؤوس األموال األجنبية حيث تساهم السياحة يف توفري جزء من النقد األجنيب  - 

 . التنمية الشاملة

حتسني امليزان املدفوعات حيث تسهم السياحة يف حتسني ميزان اخلدمات اخلاص بالدولة وذلك  -   

 . نتيجة لتدفق رؤوس األموال األجنبية املستثمرة يف املشروعات السياحية

للغرض شغال العاملني يف اخلدمات املكملة عمل جديدة غري مباشرة ناجتة من أ خلق فرص - 

ىل خدمات وتسهيالت مباشرة خاصة يف قطاع  فرص عمل ناجتة من حاجة السياح إالسياحي توفري

  ..1الفنادق ، مكاتب السفر والسياحة ، منظمي الرحالت ، املطاعم ، القرى وامعات السياحية 

وتطوير  يتميز القطاع السياحي بتشابكه مع القطاعات األخرى وهذا يعين إمكانيات حتسني - 

  . القطاعات األخرى مثل النقل والفندقة

  .منو املناطق السياحية وتطورها وانتعاشها االقتصادي نتيجة ملا ينفقه الرواد هلا  - 

  املختلفة زيادة االستثمار يف املشروعان السياحية واستقطاب رؤوس االموال لتنفيذ خطط التنمية  - 

 واألثاثالنقل والبناء : او الغري مباشر بالسياحة مثل  تنشيط الصناعات املختلفة ذات االرتباط املباشر - 

 ...2الغذائية والبيئية  والصناعات

  

                                                           

،ص  2009ردن ،األ ،الوراق للنشر والتوزيع  واالستثمار في صناعة السياحة ساسيات التمويلأاجلبار احلمريي ،  عبد عدنانموفق  -1

25.   

.221،ص 2010عمان ،  ،، دار اسامة للنشر والتوزيع  1، ط والفندقة اإلدارة، عبد الكرمي حافظ  - 2  
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حد املكونات املهمة يف ب االقتصادية لقطاع السياحة بعد أن أصبح هذا القطاع أمهية اجلوانوقد برزت أ

  .1القطاع االقتصادي يف كثري من الدول 

  :همية االجتماعية والثقافية للسياحة األ -  2

ترتبط السياحة ارتباطا وثيقا باتمع حيث يتفاعل السائحون كأحد مدخالت النظام السياحي مع البيئة 

ليت تتمثل يف بعض اجلوانب االجتماعية املختلفة ا الزيارة لكي ينتج يف النهاية اآلثار االجتماعية يف دولة

  : 2منهااهلامة 

عضها البعض نتيجة لزيادة دخول حيث تتقارب الطبقات االجتماعية من ب: التوازن االجتماعي  �

  .فراد والعاملني يف احلقل السياحي بشكل مباشر وغري مباشر مما يؤدي اىل توازن اتمع األ

معامل اخرى   وإنشاءبالقيم احلضارية واملعامل السياحية  رتقاءاالالعمل حنو : النمو الحضاري  �

  ...حضارية جديدة  لكي تظهر الدولة باملظهر الالئق ا كدولة سياحية 

فراد اتمع للتعرف على السياحية ، حيث تتاح الفرصة أمام أتساهم يف التطور االجتماعي يف الدول  - 

لسياح وهو جنبية املختلفة من خالل تعاملهم واتصاهلم املباشر مع افكار واالهتمامات والثقافات األاأل

  .ما يعمل  يف انفتاحهم على العامل اخلارجي 

ىل زيادة معدالت التبادل الثقايف بني السائحني من خمتلف اجلنسيات وبني شعوب تؤدي السياحة إ - 

  .الدول املستقبلة هلم 

                                                           

.5ص  ، د ت ، ، قاهرة، مؤسسة السياحة ، مؤسسة الثقافة اجلامعيةاقتصاديات السياحة نبيل الرويب ،  - 1  

.28، مرجع سبق ذكره ، ص  الم السياحيعاإل منري حجاب ،- 2  
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قامة عالقات صداقة ما بني الشعوب ة التعارف ، وبالتايل يساعد على إىل تقويتؤدي السياحة إ - 

بالقيم والعادات  هتمامالعامل،كما تؤدي السياحة إىل اال سلم يفمن التسامح مما يعزز الوتشكيل جو 

وتشجع األفراد على ممارسة األنشطة السياحية مما يؤدي إىل زيادة  والتقاليد والرتاث الشعيب والفين

  . 1علىدخلهم وانتقاهلم إىل شرحية اجتماعىي أ

 و توطيد ، املختلفة العامل أقاليم بني األمم حضارات و الشعوب ثقافات انتشار يف السياحة تساهم - 

خمتلف ثقافات  على انفتاحهم أي يبعضهم األرض شعوب معرفة زيادة و الشعوب بني العالقات

 .2العامل

 :همية السياسة للسياحة األ -3

 :يف تساهم حيث سياسية أمهية كذلك للسياحة

تلعب احلركة السياحية دورا مهما يف العالقات ،  الدول بني العالقات حتسني إىل تؤدي السياحة  - 

الدولية حبيث متثل أحد اجتاهات حديثة للتقليل من عدة صراعات واخلالفات الدولية فهي تعترب رمز من 

  .رموز السالم بني الدولة

 من الكثري حل يف تساهم االجتماعي و االقتصادي املستوي على للسياحة جيابيةاإل النتائج - 

  .3السياسية املشكالت

                                                           

.44،ص 1994،  قاهرة ،، الشركة الغربية للنشر والتوزيع  السياحة النظرية والتطبيقيةهدى سيد لطيف ، - 1  
ومستقبل الصناعة التقليدية يف اجلزائر ، دار الثقافة ،  واقع، امللتقى الدويل حول  دور السياحة في التنمية المحليةالسالم ،  عبدخملويف -2

   .04،ص 2003بشار ،
،  1999،  قاهرة: ، املكتب العريب احلديث 2،ط السياحية والفندقية المنشآت وإدارة، تنظيم بو قحف أمحد ماهر ، عبد السالم أ  -3

   .17ص 
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     ، املختلفة الدول شعوب بني التفاهم على تساعد و اآلخر معرفة و احلوار حتقيق على تعمل - 

السياسي للسياحة قد ساعد بدوره أيضا يف التنمية  ن الوجه، لذا فإ العاملي السالم مبادئ و نشر

ثر كبري كان هلا أ  ة وثقافية وتكنولوجية ،ليه الدولة من مساعدات اقتصاديمن خالل ما حتصل ع

 .1يف دفع عجلة التنمية 

املتناقضات وجعل التفاهم والتجاوب بني الشعوب متاح فالسياحة  وإزالةويربز مها دور السياحة يف التقريب 

ومعايشة اجلنسيات املختلفة بعضها لبعض وبالتايل التعرف على القيم والتقاليد  الشعوب ختالطالوسيلة 

 ، وتقوم الصالت القوية وتنشأ اآلخروذلك يسهم يف احرتام كل منهم  والعادات اليت حتكم تلك الشعوب

.2الصداقات بني الشعوب مبا متثله من جتارب وتالحم وينتشر السالم يف العامل   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.30، مرجع سبق ذكره ، ص  عالم السياحياإلمنري حجاب ،    - 1  

.188مرجع سبق ذكره ، ص  ،) دراسة تقويمية للقرى السياحية(دور السياحة في التنمية االجتماعية  وفاء زكي ابراهيم ،- 2  
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عالم إلمفهوم ا:الثالث المبحث   

حديثا على ذلك اجلانب من االتصال الذي يتعلق بتمكني الناس من التزود باحلقائق  اإلعالم طلق اسمأ

بواق ، حىت تلفة ابتداءا قرع الطبول ونفخ األواملعلومات واألخبار مبختلف الوسائل املتاحة يف العصور املخ

عالم موجودا ذاعة ، وذا املفهوم يعترب اإلالتلفزيون ، اإل :عصر احلديث مثل عظم الوسائل تقدما يف الأ

نه تزويد الناس باملعلومات الصحيحة واألخبار الصادقة بقصد معاونتهم عالم على أمنذ القدم ويعرف اإل

.1و مسالة عامةزاء مشكلة من املشكالت أالسليم إ على تكوين الرأي  

فق ما ورد يف والذي يفيد و  information صطلحعالم يقابلها يف اللغة الفرنسية مإن كلمة إو 

ن ، أما يف اللغة العربية فإن اإلعالم هو اإلخبار بالشيء األمر الذي يوضح أ" فعل اإلخبار "قاموس لروس 

خبارنا وغرينا مبعلومات ما تتعلق والفرنسية واحد يتمثل يف عميلة إ ربيةعمدلول هذا املصطلح يف اللغتني ال

عالم بأنه ذكر يف حتديده ملفهوم اإل  j.folliet  نلك فإ، لذ يكون حدث الساعةبشيء معني قد 

  .2فرادعلومات واألفكار واآلراء بني األتبادل امل

هو تزويد الناس باألخبار الصحيحة واملعلومات  " : عبد اللطيف حمزة " واإلعالم كما يعرفه الدكتور

و مشكلة من من الوقائع أ السليمة واحلقائق الثابتة اليت تساعدهم على تكوين رأي عام صائب يف واقعة

  .3املشكالت حبيث يعرب هذا الرأي  تعبريا موضوعيا عن عقلية اجلماهري واجتاهام وميوهلم

                                                           

1
  .130،صمرجع سبق ذكره  ،) مفاهيم وقضايا(الوعي السياحي والتنمية السياحية داليا حممد تيمور زكي ،  -

.16،ص مرجع سبق ذكره ، عالم واالتصالمناهج البحث العلمي في علوم اإلمحد بن مرسلي ،أ-  
2
 

.61، مرجع سبق ذكره،ص عالم السياحياإلمنري حجاب ،  - 3  
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قناع عن طريق املعلومات واحلقائق املوثقة ، وهو يقوم على الوضوح والصراحة ، عالم عي اإلفرسالة اإل

دم التوضيح والشرح ويستخ زئالغرا وهو خياطب العقول ال واألمانةوالدقة يف الرواية ، ويلتزم بالصدق 

.1ليق واجلدل املنطقي يف حتقيق غايتهوالتفسري والتع  

و مسعية بصرية من أل االتصال من صحافة مكتوبة ئهو كل ما حتتويه وسا :عزي عبد الرحمن ه فويعر 

.2ىل قطاع واسع من اتمعإرية ، ثقافية اجتماعية وترفيهية خباإحمتويات   

نسان يف كل زاوية مبا يهم اإل واإلحاطة واإلطالعنه التعبري العلمي لتكوين املعرفة أم على عالكما يعرف اإل

. 3ركان طموحه ومهومه وحاجاتهأ كل مرفق حياته ويف كل ركن من من زوايا حميطه ، ويف  

وهذا التعريف يشمل   ، آخرىل طرف اإلعالم هو عملية نقل اخلرب أو وجهة النظر أو كليهما من طرف إ

4.عالم املختلفة ل صور اإلعالم املتداولة يف وسائل اإلك  

 وأفكارصادقة ووقائع حمددة  وأخبارعالم هو عملية نشر وتقدمي معلومات صحيحة وحقائق واضحة اإل- 

.5منطقية وراء راجحة اجلماهري مع ذكر مصادرها خدمة للصاحل العام  

 

                                                           

.61منري حجاب ، االعالم السياحي ، مرجع سبق ذكره ، ص - 1  
2

 ،1988، ر ئاجلزا ،، حوليات جامعة اجلزائر ) عالمية في عصر الوسيلةتعثر الرسالة اإل (االعالم السالمي عزي ، عبد الرمحن  -

   .56ص
، رسالة ماجيسرت ، )  دراسة حالة الديوان الوطني للسياحة ( بحوث في العالقات العامة في المؤسسات السياحيةحفصي ، هدى  -3

  .56، ص  2006قسم العلوم التجارية ، ، جامعة اجلزائر 

.21،ص 1982الرياض ،  ،، مطبعة التهامة  1، ط عالم موقف، اإلحممود حممد سفر - 4  
5

  .53ص   ، 2006، مؤسسة رؤية للطباعة والنشر والتوزيع ، 1، طاالعالم واالتصال حسن حممد عبد الرمحن ، -
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نشطة متيز اإلعالم عن غريه من األ عالم جمموعة من اخلصائص والصفاتوقد حدد الباحثون يف اإل

:  1االتصالية  

نشاط اتصايل تنطبق عليه كافة مقومات النشاط االتصايل ومكوناته وهي نفس مكونات  ماإلعال- 1

عالمية تنقل هذه الرسائل ومجهور إعالمية ، ووسيلة إ، ورسالة ) املرسل(االتصال وهي مصدر للمعلومات 

.املتلقني او املستقبلني ورجع الصدى   

ائق الصحيحة الثابتة دون حتريف بإعتباره البث عالم بالصدق والدقة والصراحة وعرض احلقيتسم اإل - 2

 يتأثرعالمي نشاط موضوعي وليس ذاتيا الواقعة ، لذا فالنشاط اإل لألحداثو املكتوب أ املرئيو املسموع أ

.عالمي بشخصية القائم بالنشاط اإل  

ذهان األ وتنوير اخلرافاتعالم الشرح والتبسيط والتوضيح للحقائق والوقائع وحماربة يستهدف اإل - 3

.والتثقيف  

 وإدراكهاجلمهور ومستويات تفكريه  عقليةلي يف عف تأثرييرتتب على اجلهود االعالمية املوضوعية - 4

.ووعيه ا  لألحداث  

سجيل إلشارة حمدد اجتماعيا يف نظام صوري واالتصال تواإلعالم حسب املنجد املوسوعي لعلوم اإلعالم 

قابلة ألن تكون موضوع نشر أو تبادل يف جمال االتصال ،وبكل صرامة البد من متييز مفهوم  )شكلي(

،أما اند لوسائل اإلعالم فيعرف اإلعالم بأنه املعلومة أو .اإلعالم عن املعطيات واملعلومات واملعرفة 

                                                           

.132مرجع سبق ذكره ، ص ، الوعي السياحي والتنمية السياحيةداليا تيمور زكي ،- 1  
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أشخاص جمتمعون جمموعة املعلومات املتعلقة بشخص أو بشئ ، وصاحلة ألن تبلغ إىل شخص أو جمموعة 

.يف مكان واحد أو متفرقون ودون عالقات بني بعضهم البعض   

اإلعالم هو ما ينقل ويستقبل ويزيد يف " فيعرف اإلعالم تعريفا بسيطا وحمددا: أما روبرت أسكاربيت 

"1.املعلومات   

.معلومات ، قناة ،واستقبال : ىل أن اإلعالم يشمل على العناصر التالية إمما سبق خنلص   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، ديوان املطبوعات اجلامعية ،  اإلعالم واالتصال علوممنهجية كتابة المذكرات وأطروحات الدكتوراه في أمحد عظيمي ،  - 1

.23،ص  2009اجلزائر ،   
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معالإلا وأهداف أهمية: المبحث الرابع   

:1 اإلعالمهمية أ -1  

رموز السيادة الوطنية حبيث صارت ساسية يف بناء الدولة ، بل بات يعترب من املقومات و عالم ركيزة أإلا - 

والورقية  اإللكرتونيةواجلرائد  والتلفزيون ذاعةإلعلى مقر ا ستيالءاالالبد من  نقالبأول خطوة يف إجناح أي ا

ومنظومة متكاملة فالبد من فاعلة  أداةعالم إلن األوالتواصل نتيجة التقدم العلمي والتقنيات احلديثة ، و 

.دائه لرتسيخ بناء الدولة وترسيخ الثوابت الوطنية لديها ولدى مواطنيها تفعيل أ  

التوجيه والتثقيف والتأثري يف مجاهري املتلقني املختلفني عالم مصدر بناء اتمعات من خالل إليعد ا - 

.الفكريةاملتباينني يف اهتمامام وتوجهام ومستويام   

طراف أو لطرف من أو معارض للقضية حمل التفاوض أدوات خلق رأي مساند أداة من أ يعد اإلعالم - 

.التفاوض  

ي من خالل عالقته مع اجلمهور ،أداء ألطريقته يف اعالم يعلم الفرد املمارسة الدميقراطية من خالل اإل - 

.بداء رأيه وتفاعله مع املادة االعالمية إفهو يشجع الفرد على   

مهية كبرية يف جمال الثقافة والرتبية والتعليم من خالل انعكاسه على الوسائل التعليمية حيث أولإلعالم  - 

مدون بدرجة  صبحوا يعتالذين أ األطفالخاصة عند لكرتوين إلفسح اال للتعرف على ما يسمى بالتعليم ا

.عالمية كبرية على الوسيلة اإل  

                                                           

.109،ص 1997قاهرة ،  ،، دار املعرفة اجلامعية، تكنولوجيا االتصال في الخدمة االجتماعية حممد سيد فهمي - 1  
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.قناة لنقل العلم ، املعلومات ، احلقائق املوضحة واألخبار الصداقة مع ذكر مصدرها  يشكل اإلعالم  

: اإلعالمهداف أ-2  

والسياسية اليت حتدث يف العامل  واالجتماعية واألدبيةىل نقل املعلومات العلمية إعالم إليهدف ا - 

قمار الصناعية وغريها من وسائل ر األفتو  ألخرىومما زاد يف سهولة نقل املعلومات من جهة 

                    " تشارلز رايت ميلز في كتابه" االتصال احلديثة املتطورة  ويشري عامل االجتماع 

the power Elite ليه بأنفسنا وخرباتناالعامل توصلنا إ طا من معرفتنا عنن جزءا بسيإىل أ 

تصورات واملعلومات فإننا توصلنا إليها عن طريق وسائل كرب من الالشخصية ، أما اجلزء األ

  .عالم واالتصال اجلماهريياإل

 اآلراءومن األهداف اليت يسعى إليها اإلعالم ، التأثري يف أراء وأفكار األفراد وتشكيل هذه  - 

و غري ذلك ، وكذلك فإا تستخدم للتأثري واألفكار سواء دينية منها أو السياسية أو االجتماعية أ

  .التجاري لرتويج سلع معينة 

  .تزويد الناس باألخبار الصحيحة وحقائق ثابتة - 

  .دراك اجلماهري عن طريق تزويدهم باملعارف وإقناعهم بسلوك معني توسيع إ - 

عن  نتج إنليه ، فهناك فكرة معينة مطلوب توصيلها إىل املرسل إ نعالم هو ان تكو اهلدف من اإل - 

 .1عالم قد جنح يف حتقيق غرضه الذي يريدهن رجل اإلالفرد املرسل إليه فإ اتبعههذه الفكرة سلوك 

 

                                                           

.100،ص 1996 قاهرة ، ،، اهليئة املصرية العامة للكتاب  ، نظريات وتجارب عالم والدعاية، اإلعبد الرمحن حامت - 1  
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عامة    مقدمة      

تعتمد درجة تقدم وازدهار الدول على حتكمها يف خمتلف القطاعات حيث تدخل اخلدمات ضمن القطاعات اليت 

عد السياحة من بني تسيعتمد عليها البشر من الدول يف العامل ملا هلا من أمهية بالنسبة ألي اقتصاد وألي جمتمع ، و 

وقد حضيت السياحة باهتمام العديد من الدول ومنها اجلزائر لكوا ظاهرة  األنشطة املدرجة ضمن هذا القطاع ،

ىل السياحة ، الراحة والتضامن ليصبح النظر إ اقتصادية واجتماعية وثقافية ، هدفه العام جيمع بني املعرفة ، املتعة

املوارد االقتصادية دف على أا صناعة مركبة من الصناعات العامة اليت تعتمد عليها مشاريع التنمية وتطوير 

.االستقرار والنمو االقتصادي واالجتماعي    

وتعد السياحة يف كثري من الدول من أهم النشاطات املنتجة اليت هلا ارتباط بالنشاطات األخرى ، وذلك من 

خالل انعكاسها على تقدم البلد وزيارة الدخل القومي وامتصاص البطالة وغريها من الفائدة االقتصادية 

...واالجتماعية   

حيث تعترب السياحة وسيلة لنشر الوعي بني الشعوب لذا أصبح هذا اال حمل اهتمام الدولة من خالل وضع 

االقتصاديني بغية نشر ثقافة أو  اآلليات املناسبة لالستثمار العقالين باشرتاك كل اجلهات املعنية وكل الفاعلني 

وعي سياحي عن طريق عامل جذب املستثمر للسياح احملليني كانوا أو أجانب ، ومن خالل إشراك اجلانب 

ية واملكتوبة ، وعليه فإن قدرة ئاإلعالمي ، حبيث يلعب اإلعالم دورا هاما أو مميزا من خالل وسائله املسموعة واملر 

لسياحي للمجال اإلعالمي صفة الزمة وحمورية للنهوض ذا القطاع ، ألن اإلعالم له استغالل القائمني بالقطاع ا

أهم اخلدمات يف هذا اال ، فاإلعالم السياحي هو طرف دور كبري يف التعريف باملناطق السياحية ، وكذا إبراز 



 ب 

 

ملة الصعبة عن طريق فعال يف حتقيق التنمية االقتصادية واحمللية وكذلك خلق فرص عمل جديدة ، وجلب الع

السياح ، كما يعمل اإلعالم السياحي على إبراز العادات والتقاليد لكل منطقة سياحية خاصة إذا كانت هذه 

املنطقة تشمل العديد من املعامل األثرية كوالية مستغامن اليت تعترب جوهرة البحر األبيض املتوسط لتعدد شواطئها 

ن طريق وسائل اإلعالم ، لذلك سوف نعتمد يف هذا البحث على أهم ومناطقها السياحية واليتم ذلك إال ع

.ومعامل الوالية  بآثارالطرق اليت تعتمد عليها مديرية السياحة واإلذاعة للرتويج السياحي  وتعريف   

  واخلامتة املقدمة إىل إضافة تطبيقي وآخر ةنظري ثالث فصول  إىل البحث هذا سيقسم

 ، اختياره أسباب املوضوع وأمهية طبيعة ، أهدافه ، فرضياته ، البحث إشكالية فيها وستعرض : المقدمة -

 واألساليب األدوات خمتلف وحتديد البحث منهج توضيح معالدراسات االستطالعية  ، السابقة الدراسات

 .املستعملة

ىل حتليل واجلانب التطبيقي تطرقنا إ ىل أربعة مباحث ،كل فصل ينقسم إ  ثالث فصول لدينا  الجانب النظرييف 

قابلة مع عمال مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية مستغامن وإذاعة مستغامن اجلهوية امل  

وكذلك  مفاهيم عامة  لإلعالم والسياحة ، ىل درجقسم إىل أربعة مباحث حيث تطرقنا إفي الفصل األول 

أيضا قسم إىل أربعة مباحث تطرقنا فيها إىل الفصل الثاني ياحة ، أما هداف وأمهية االعالم ، أنواع وأمهية السأ

عالم والسياحة ، عالم السياحي ، والعالقة بني اإلتعريف اإلعالم السياحي ، وظائفه و أهدافه  وأيضا وسائل اإل

شروطه ، وأدرجنا ىل التخطيط لإلعالم السياحي تعريفه ومقوماته وكذا مزاياه و فقد تطرقنا إالفصل الثالث أما يف 

.يف هذا الفصل أيضا واقع واآلفاق املستقبلية لإلعالم السياحي    

امن غفسيتناول هذا الفصل دراسة ميدانية ملديرية السياحة والصناعة التقليدية و إذاعة مست الجانب التطبيقي ما يفأ

، حيث سيتم يف البداية تقدمي من خالل إسقاط بعض املفاهيم النظرية على مديرية السياحة واإلذاعة  اجلهوية 



                                                                                              �����   

 

 ج   
 

بطاقة فنية لوالية مستغامن وأيضا  تعريف ملديرية السياحة  و اهليكل التنظيمي للمديرية وأهم املعامل السياحية  و 

أنواع السياحة املوجودة يف مستغامن  ، كذلك دليل للمقابلة الذي يتمثل يف ثالث حماور كل حمور فيه أربعة أسئلة 

عمال يف كل من مديرية السياحة و إذاعة  8مع  أجريناهاىل حتليل هذه املقابالت اليت إ وعليه سوف نتطرق

.مستغامن   

. ذلك ضوء على التوصيات بعض اقرتاح و البحث هذا خالل من إليها املتوصل النتائج أهم وستضمن:الخاتمة
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  :تحديد اإلشكالية

االجتماعية والثقافية تعمل اجلزائر على  سعيا للنهوض بالقطاع السياحي الذي يتمتع بتعدد أدواره االقتصادية ،

تطوير اإلعالم السياحي مستغلة يف ذلك وسائل اإلعالم املختلفة اليت تشكل واحدة من أهم املؤثرات على الرأي 

بسرعة فائقة جعل منها  إىل اجلمهور بأطيافه املتعددة االنتشارالعام احمللي والدويل ، إذ أن قدرا على الوصول 

جلميع األنشطة والتخصصات ومن هنا تعد حاجة السياحة للنشاط اإلعالمي جزءا ال يتجزأ من  مطلبا ملحا

    .صناعة السياحة نفسها ، إذ أنه يعترب عنصرا مهما لتحقيق أهدافها وتنميتها على الوجه املأمول 

      :تياآل الجوهري بالتساؤل يعالج سوف الذي بحثنا إشكال ومنه يتمحور 

  كيف تساهم وسائل اإلعالم يف حتسني الصورة السياحية لوالية مستغامن ؟

  :البحث هذا خالل من عليها اإلجابة سنحاول التي و التالية التساؤالت طرح من تمكننا اإلشكالية هذه

 ماعالقة اإلعالم بالسياحة ؟ - 

 هل لوسائل اإلعالم الدور الكايف لتحسني الصورة السياحية ؟ - 

 عالم اليت تتعامل معها مديرية السياحة لوالية مستغامن ؟ماهي وسائل اإل - 

 كيف تروج اإلذاعة للخدمة السياحية ؟ - 

  :الفرضيات

 ميكن لإلعالم أن يساهم يف تصنيع السياحة  - 

 ميكن أن يكون لوسائل اإلعالم دورا كافيا يف حتسني الصورة السياحية  - 

 اإلذاعة هي الوسيلة اليت تعتمد عليها مديرية السياحة يف الرتويج للسياحة  - 

  التخطيط اجليد له دور يف ترويج اإلذاعة للخدمة السياحية  - 

  :تحديد الموضوع 

يف الرتويج  مل أساسيادور كبري وعاإلعالم يندرج موضوع حبثنا حول اإلعالم السياحي واقع وآفاق حيث يلعب 

ة عن بلدنا وتقدميه للعامل والتعريف به بأشكال متعددة فالل إعطاء الصورة الصحيحة واملشر السياحي ذلك من خ
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من وسائل وأدوات اإلعالم املرئي واملسموع واملكتوب ومن خالل املهرجانات واملعارض وتبادل الوفود والفرق 

  نا هذاق إليه بالتفصيل يف موضوعوهذا ما سنتطر  الفنية واملطبوعات واألفالم وغري ذلك

  :أسباب اختيار الموضوع

  ع اليت تتناول السياحة بصفة عامةامليول الشخصي إىل املواضي - 

  الفضول العلمي روح االكتشاف و  - 

حماولة التعرف على األسباب اليت جعلت من اإلعالم السياحي باجلزائر بصفة عامة ومدينة مستغامن بصفة  - 

  خاصة جمال غري مستغل 

  .عدم االستخدام األمثل لإلعالم مبا يفيد وخيدم السياحة واستخدامه بصورة سلبية ألهداف الربح املادي  - 

:أهمية الموضوع   

  جعل مدينة مستغامن وجهة سياحية رائدة يف البحر األبيض املتوسط   - 

  أمهية املوارد السياحية اليت تزخر ا مستغامن واملبادرة إىل استغالهلا مبكرا  - 

  أمهية اإلعالم السياحي يف ترويج السياحة داخل الوطن وخارجه  - 

  مهية اإلعالم السياحي يف جذب عدد هائل من السياح أ  - 

  :أهداف الدراسة 

دف دراستنا للتعرف على الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم يف الرتويج والتعريف باألماكن األثرية والعادات  - 

  .املختلفةم والتقاليد عرب وسائل اإلعال

  اإلعالم السياحي واقرتاح احللول املناسبة لتطوير أساليبه  واجهتوأيضا التعرف على املشاكل اليت  - 

  . لإلعالم السياحي وأمهيته البالغة يف حتسني الصورة السياحية للبلد  باملكانة التحسيس حماولة - 

  املوضوع هذا خبصوص الباحثني و الطلبة إفادة حماولة و العلمية املكتبة رصيد إثراء  -
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:تحديد المفاهيم   

هو عملية اجتماعية تعمل على نقل املعلومات بطريقة حمددة ومتنوعة سلفا من املرسل إىل : إلعالم  ا

.1املستقبل عرب قنوات إعالمية  

تقدمي معلومات صحيحة للجمهور املستقبل للمعلومة وال جيب أن تكون مشبوهة  اإلعالم هو و  

هي ظاهرة طبيعية من ظواهر العصر احلديث واألساسي فيها احلاجة املتزايدة للحصول على : لسياحة ا

عمليات االستجمام وتغيري اجلو والوعي الثقايف املنبثق لتذوق مجال املشاهد الطبيعية ونشوة االستمتاع 

. 2جبمال الطبيعة  

تاريخ املنطقة  سياحية ومعرفةمناطق  السياحة هي خروج اإلنسان للراحة واالستجمام وتغيري اجلو واكتشاف

  ...النفسية  مزاجه وحالتهحتسني و السياحية 

هو أحد أشكال اإلعالم املتخصص ، وميكن تعريفه بأنه كافة أوجه النشاط االتصالية : إلعالم السياحي  ا

  .3املخططة واملستمرة اليت ميارسها اعالميون متخصصون

والرتويج للخدمات السياحية وإعداد خمتلف  ة ،السياحباإلعالم السياحي هو وجود وسائل اعالم تم 

الريبورتاجات والتقارير اليت تم باجلانب السياحي وجيب أن تكون كوادر لديها خربات  يف اإلعالم السياحي 

تلفزيون وجرائد وحىت الوسائل االتصالية وخمتصة يف اجلانب السياحي واالستخدام األمثل هلذه الوسائل من إذاعة 

...املختلفة من جمالت اعالنات مطويات وأقراص مضغوطة   

كوسائل إعالم مقروءة كالصحف   املعلومات،كلمة مجع تشري إىل كل الطرق اليت يتم ا نشر   :اإلعالموسائل 

وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية الراديو والتلفزيون ، واملفرد من هذا املصطلح كلمة  واالت والنشرات املطبوعة ،

MEDUIM   4وتعين إحدى هذه الوسائل منفردة.  

  عالمية املختلفة اليت ميكن ا ايصال فكرة أو رأي عدد كبري من األفراد إلوسائل اإلعالم هي الوسائل ا

                                                           

.28، ص  2010،  1،دار أسامة للنشر والتوزيع ، عمان ، طالمعجم اإلعالمي حممد مجال الفار ، - 1  

.26،ص 2010، دار الراية للنشر والتوزيع ، عمان ، األمن السياحي ، المفهوم والتطبيقحممد أمحد العمري ،  - 2  

.331،ص 2003، 1مج  قاهرة ،، والتوزيع،دار الفجر للنشر  ، الموسوعة اإلعالميةحممد منري حجاب - 3  

.166، ص  2006مكتبة بستان املعرفة ، قاهرة ،  ، مبادئ علم السياحة، الشرقاويفتحي حممد  - 4
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  .وأيضا بفضل التطورات اليت يشهدها العامل ...ن وإذاعة و صحف يف أماكن خمتلفة من العامل  من تلفزيو 

 4ساعة وال تزيد عن  24هو كل زائر مؤقت للبلد املضيف ألي غرض غري العمل ملدة ال تقل عن  :السائح

  . 1أشهر

  .2هي إحدى وسائل االتصال اجلماهريي ، وتعد أهم وسائل االتصال السمعية وأكثرها انتشارا  :اإلذاعة 

هو كل اجلهود املباشرة والغري مباشرة اليت دف إىل حتقيق واألهداف املرجوة أو احملددة هلا  :السياحيالترويج 

  .3يف اإلسرتاتيجية التسويقية السياحية العامة ملنطقة أو لبلد ما وذلك من خالل استخدام خمتلف تقنيات الرتويج 

الرتويج السياحي من تقنيات املزيج التسويقي السياحي وهو تقنية مهمة تعتمد عليها خمتلف وسائل اإلعالم 

  ...وخمتلف املؤسسات عرب نطاق واسع 

يعرف التخطيط السياحي بأنه رسم صورة تقديرية مستقبلية للنشاط السياحي يف دولة  : السياحيالتخطيط 

4معينة ويف فرتة زمنية حمددة
 .  

  . 5هي متثيل عقلي ناتج من العقل وميثل كميات كبرية من املعلومات حول الوجهة :  السياحيةصورة ال

إدراك ذايت من السائح للعناصر املوضوعية واخلصائص اخلاصة مبقصده أن يكون السائح ملم جبميع التفاصيل اليت 

    .حيتوي عليها البلد من مقومات واجتاهات وعقائد إزاء الوجهة السياحية 

                                                           

.8، ص 1991 ، 1املغرب دار النشر ، الرباط ، ط، في المغرب السياحي القطاع، زهري عبد اهللا حسني  - 1  

  ،يف اإلعالم ،جامعة الشرق األوسط ماجستري،مذكرة مقدمة للحصول على شهادة  اإلعالم السياحي في األردنلي احلميدات ، عفايز حممد  -2

.15،ص  2013كلية اإلعالم ،   

يف علوم التسيري ، كلية العلوم االقتصادية  املاجستري، مذكرة مكملة لنيل شهادة  في تطوير النشاط السياحي التسويقدور عبد احلفيظ مسكني ،-3

.93،ص 2010وعلوم التسيري ، جامعة منتوري ، قسنطينة ،    

.65، ص  1987، مؤسسة الثقافة اجلامعية ، القاهرة ،  التخطيط السياحي الرويب ،نبيل  -
4  

.13،ص  2008،مؤسسة شباب اجلامعة ، قاهرة ،  )مفاهيم وقضايا(الوعي السياحي والتنمية السياحية داليا حممد تيمور ،  - 5  
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  :مجتمع البحث 

جمموع حمدود أو غري حمدود من املفردات " إن القصد مبجتمع البحث يف هذه النقطة هو كما عرفه الباحثون 

احملددة مسبقا ، حيث تنصب املالحظات أي أن تعريف جمتمع البحث حسب الباحثني ) عناصر الوحدات(

موعة منتهية أو غري منتهية من العناصر مجيع مفردات الظاهرة اليت يدرسها الباحث وهو جم" آخرين هو 

احملددة مسبقا واليت تركز عليها املالحظات أو هو جمموعة عناصر هلا خاصية أو عدة خصائص مشرتكة متيزها 

 . 1عن العناصر األخرى اليت جيري عليها البحث أو التقصي

مديرية السياحة للصناعة التقليدية بوالية مستغامن ، وإذاعة  :وقد تمثل مجتمع بحثنا في مجتمعين هما   

  .مستغامن اجلهوية 

جمموعة فرضية من جمتمع البحث دف  بانتقاءإن املعاينة هي جمموعة من العمليات اليت تسمح  :المعاينة 

  . 3العينة من جمتمع البحث األصلي الختيار، وهي اخلطوات واملراحل املتبعة  2تكوين عينة

وقد قمنا مبعاينة احتمالية عنقودية واملقصود ا إجراء سحب مفردات العينة ليس من قامة املفردات املكونة 

احلاوية هلذه املفردات اليت للمجتمع اليت مل يتمكن من احلصول عليها ، وإمنا يتم احلصول عليها من الوحدات 

  .ة من اليوم أو أيام حمدودة من األسبوعأطلقنا عليها مصطلح عناقيد واليت ميكن أن تكون ساعات معين

  :عينة البحث 

هي جمموعة جزئية من جمتمع الدراسة يتم اختيارها بطريقة معينة و إجراء الدراسة عليها ومن مث استخدام تلك 

 .4النتائج وتعميمها على كامل جمتمع الدراسة األصلي 

                                                           

.160،ص  2005، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر  ، 2ط ، مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصالأمحد بن مرسلي ، - 1  
2

  .206،ص  2006دار القصبة للنشر والتوزيع ، اجلزائر ،  ، 2ط ،منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية موريس أجنرس ، -

  مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع  ،1ط ، )أساسيات البحث العلمي (مناهج البحث العلمي عدنان اجلادري وعبد الرزاق بن هاين وآخرون ، - 3

. 193عمان ، ،ص   

.80موريس أجنرس ، نفس املرجع ،ص - 4  
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عامل يف  48والصناعة التقليدية لوالية مستغامن و عامل يف مديرية السياحية 32ويف دراستنا تتكون العينة من 

مبحوثني من جمتمع البحث الكلي للمديرية ، وانتقينا مبحوثني من إذاعة  06إذاعة مستغامن ، حيث انتقينا 

  .مستغامن اجلهوية كمجتمع للدراسة 

 : منهج البحث

 صورة وإعطاء القطاع لتشخيص مالئمني نرامها الذين التحليلي واملنهج الوصفي املنهج البحث هذا يف اتبعنا

  .به  للنهوض الكفيلة احللول تقدمي كذا و والسلبيات اإلجيابيات معرفة و ، عنه واضحة

ينة أو يعرف الوصف يف البحوث االجتماعية على أنه أسلوب يهدف لتقرير احلقائق ـ يتعلق خبصائص ظاهرة مع

إذ يعمل على مجيع احلقائق وتصنيفها وهو أسلوب من أساليب التحليل املرتكز على موقف يكون حمددا مسبقا ، 

معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع حمدد من خالل فرتة أو فرتات زمنية معلومة ، وذلك من أجل 

ص الدالالت احلصول على نتائج عملية مث تفسريها بطريقة موضوعية ، أما التحليلي فيعتمد على التقرير باستخال

  . 1بإصدار التعليمات بشأن الظاهرة املدروسة

أنه عملية عقلية يقوم ا الباحث إلجياد العالقات اجلزئية اليت تربط املتغريات واالنتقال من  يعرف على  كما  - 

وذلك باالستثناء على معلومات ومعطيات الوصف لذلك اتبعنا هذا التسلسل إلمكانية  ،2اهول إىل املعلوم 

 .الربط بني العام واخلاص يف النتائج املتحصل عليها 

:الدراسة االستطالعية   

إن الدراسة االستطالعية هي أول خطة يقوم ا الباحث للدخول اىل امليدان  حيث تزوده مبعلومات ختص دراسته 

أدوات البحث اليت  ختياراتطبيقي  ، ومنه يلجأ الباحث إىل وتساعده على الربط بني اإلطار املنهجي والالبحثية 

تساعده يف الدراسة األساسية ، وعليه فإن الدراسة االستطالعية متكننا من إعادة النظر يف دليل املقابلة ، كما 

.متكننا من التقرب من عينة البحث و إعادة النظر يف اإلشكالية  

  

                                                           

.98،ص 2004دار الفجر للنشر والتوزيع ، قاهرة ، ، 1، ط ، ، المعجم اإلعالميحممد منري حجاب  - 1  

.193، ص  2003 ، مؤسسة شباب اجلامعة ، قاهرة ، أصول البحث العلمي حسني عبد الوهاب رشوان ، - 2  
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:نتائج الدراسة االستطالعية   

ها مع بعض عمال مديرية السياحة والصناعة التقليدية واإلذاعة اجلهوية ابعد اللقاءات واملقابالت اليت أجرين

:ملستغامن توصلنا اىل التايل   

أن مديرية السياحة لديها عدد كايف من املوظفني ولكن لألسف ال توجد كوادر وخربات يف جمال السياحة إال 

موظف يف صدد إمتام مذكرته للحصول على شهادة الدكتوراه وتتمحور مذكرته حول السياحة ، ولكن املوظفني 

بني السياحة ، كما أن املديرية ليس لديها أي لديهم علم كامل فيما خيص باإلعالم وأمهيته البالغة والعالقة بينه و 

نقص يف األجهزة  ألن كل مكتب حيتوي على جهاز كمبيوتر وال تعاين من أي مشكل يف هذا اجلانب ،أيضا 

فيما خيص اإلذاعة اجلهوية فلديها عدد ال بأس به من العمال وكلهم من ختصصات خمتلفة ولديهم علم شامل 

صورة السياحية للوالية والرتويج ، كما أن الربامج اليت تقدم مومسية ، ولكن يف اآلونة بأمهية اإلعالم يف حتسني ال

...األخرية بات هم اإلذاعة الرتويج املكثف للمقومات السياحية املوجودة يف اجلزائر عامة ويف مستغامن خاصة   

:الدراسات السابقة   

، ) منوذجا FMإذاعة سياحة (ياحي يف األردن فايز حممد علي احلميدات ، اإلعالم الس : الدراسة األولى

  .2003ماجستري يف اإلعالم ، كلية اإلعالم جامعة الشرق األوسط ، 

ومستوى فاعلية براجمها يف   FMما واقع اإلعالم السياحي يف األردن من خالل دراسة إذاعة سياحة :اإلشكال 

طبيعة املضامني واملواد اإلعالمية اليت متتاز ا من  تلبية االحتياجات السياحية ومواكبتها للنمو السياحي ؟ وما

    وجهة نظر العاملني بالقطاع السياحي بشقيه احلكومي واخلاص ؟  

  : األسئلة الفرعية 

  ؟ FMما تقييم العاملني يف القطاع السياحي للمواد اإلعالمية اليت تبث عرب إذاعة 

  املتنوعة اليت يتوقعها العاملون يف القطاع السياحي جراء االستماع لربامج اإلذاعة السياحية ؟ ما اآلثار

ما درجة إسهام برامج إذاعة سياحة يف ترويج املواقع واألنشطة السياحية يف األردن من وجهة نظر العاملني يف  - 

  القطاع السياحي ؟
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  لوكيات من وجهة النظر العاملني يف القطاع السياحي ؟ما درجة إسهام إذاعة السياحة يف تعديل بعض الس - 

ما درجة مواكبة إذاعة سياحة للنمو السياحي يف األردن من وجهة نظر العاملني يف القطاع السياحي ؟  -    

  FMهدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن واقع اإلعالم السياحي املسموع من خالل دراسة إذاعة سياحة 

وهدفت أيضا التعرف على مدى مواكبة اإلذاعة لالحتياجات التنموية يف القطاع السياحي يف األردن ، من وجهة 

نظر العاملني يف هذا القطاع ، حيث استخدم يف الدراسة املنهج الوصفي املسحي واستخدم اإلستبانة واملقابلة ، 

ع السياحي يف األردن بشقيه احلكومي واخلاص من العاملني يف القطا  306حيث طبقت االستبانة على عينة من 

  .يف حني أجرى الباحث مقابالت مع عدد من القائمني على اإلذاعة وبراجمها 

أوالد راوي عبد الرمحن ، رحايلية سيف الدين ، جامعة مساعدية حممد الشريف ، سوق  : الدراسة الثانية

املؤسسات اإلذاعية كأداة (التسويق السياحي يف اجلزائر أهراس ، امللتقى الوطين األول حول املقاوالتية  وتفعيل

  . 2014أفريل - 23-22) فعالة لرتويج  السياحة يف اجلزائر 

  كيف تساهم املؤسسات اإلذاعية يف الرتويج للسياحة الداخلية يف اجلزائر ؟  :اإلشكال 

سب من أجل خلق وتشجيع اإلذاعة الوطنية تساهم يف نقل املعلومات السياحية الصحيحة يف الوقت املنا- 

السياحة الداخلية من جهة ومن جهة أخرى ترويج السلوكيات احلضارية يف التعامل مع السياح واملنشآت 

 .السياحية 

  ، قاملة ،مداخلة  1945ماي  08 جامعةبلبخاري سامي ، بن أحسن ناصر الدين ،:الدراسة الثالثة 

  .بدون تاريخ . )دراسة ميدانية لعينة من السياح (ري اإلعالم السياحي يف الصورة السياحية الداخلية تأث: بعنوان 

  .ماهي أهم الوسائل اإلعالمية املؤثرة على الصورة السياحية الداخلية يف اجلزائر ؟ :  إلشكالا

السياحية الداخلية يف اجلزائر لدى تعترب الصحف اجلزائرية أكثر الوسائل اإلعالمية تأثريا على الصورة  :الفرضية 

  .املوطنني
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تطرق إىل املفاهيم األساسية للصورة الداخلية واإلعالم السياحي وخمتلف آلياته اليت تؤثر فيها ، كما قام بدراسة 

  .ميدانية مباشرة على عينة من املواطنني اجلزائريني وحتديدا مدينيت قاملة وعنابة 

 : اإلطار الزماني والمكاني   

ومساعدة    وهران ، مستغامن ، والية من كل يف املتواجدة املكتبات من النظرية الدراسة لغرض املعلومات مجع مت

إجراء  من عليها املتحصل املعلومات على اعتمدت فقد امليدانية الدراسة أما األصدقاء من  اجلزائر العاصمة ،

مع مفتش   وأيضااملقابالت مع عمال مديرية السياحة بوالية مستغامن وأيضا عمال إذاعة مستغامن اجلهوية ، 

  .للسياحة مبديرية السياحة لوالية ميلة 

 .فيفري مث شهر مارس ، جانفي شهر من ابتداء أشهر ثالث حوايل الدراسة فرتة امتدت

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ريــــــــار النظـــــــــاالط  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبيقيـــار التـــــــطاال  
 

 

  



 

 

 

 

 

قـــــــــــــالحـــــــــــمـــــــــــال  

 

  



    
:بسم اهللا الرحمن الرحيم    

 

فسيحوا في األرض أربعة أشهر وأعلموا أنكم   : "يقول اهللا تعالى  

". غير معجزي اهللا وأن اهللا مخزي الكافرين  

)02(سورة التوبة    

 

 

 :الشافعي اإلمام يقول
  فوائدِ  خمسُ  األسفار ففي وسافر       العال طلب في األوطان عن تـََغرب
 ماجدِ  وصحُبة وآدابٌ  وعلمٌ                معيشةٍ  واكتسابُ  هم  تفرج
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  :مستغانم  لمدينة بطاقة فنية/ أوال 

مركز يقع بالقرب من قرية عبد ( عصور ما قبل التاريخ خالل املرحلة الفينيقية  إىلتاريخ مستغامن يعود 

و قبل التحدث عن املوقع اجلغرايف للوالية جبدر بنا اإلشارة إىل أصل تسمية مستغامن  )املالك رمضان 

مبعىن حمطة شتوية أو مكان " مستا " حيث جند يف بعض املراجع أن كلمة مستغامن ترتكب من مقطعني 

= من كوخ و غا= اسم شخصية مرموقة يف املنطقة و ذكر البعض أن أصل مس " غامن " اإلقامة الشتوية و 

.قصب   

مشا °  36خط غرينتش مع خط عرض ‘ تقع مدينة مستغامن يف نقطة خط التقاء خط الطول الراسي 

أمتار على  104كم بارتفاع حوايل   2296خط االستواء يف الشمال الغريب للجزائر ترتبع على مساحة 

من الشمال البحر األبيض : كم و هي حمدودة ب   124سطح البحر متلك واجهة حبرية متتد على طول 

.من الغرب والييت وهران و معسكر ، من الشرق والية شلف ، من اجلنوب والية غيليزان ‘ املتوسط   

تتميز مدينة مستغامن مبناخ متوسطي و تنوع تضاريسها إىل سهول منخفضة باملنطقة الغربية و هضاب و 

ل الظهرة حيث تعترب منطقة املقطع من أهم املناطق الرطبة يف اجلهة سهول املنطقة الشرقية و امتداد جبا

.الغربية تعد ملجأ الستقبال الطيور املهاجرة   

أشجار الزيتون و التني و األشجار املثمرة . أما فيما خيص غطائها النبايت جند كل من الصنوبر احمللي 

.توفر الوالية على مساحات خضراء و حدائق أكسبها مواقع طبيعية مجيلة و هدوء أجوائها باإلضافة إىل   

و ترتكز هذه املؤهالت خاصة على ن تكون قبلة سياحية بامتياز أو ملستغامن مؤهالت سياحية تؤهلها ب

شاطئ مفتوح للسياحة و أخرى ال تزال  21كم و الذي يضم   124شريطها الساحلي الذي يبلغ بطول 

من  ا زاد من إقبال املتعاملني السياحيني و املستثمرينمنطقة نوسع سياحي م 16على حالتها كما تضم 

.جل تنمية املقصد املستغامني أ  
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    : أنواع السياحة بمدينة مستغانم / ثانيا  

: تتعدد أنواع السياحة مبدينة مستغامن حيث جند ا   

  : السياحة التاريخية  - 1 -

و ثراا الثقايف و االجتماعي الذي يشكل حلقة مدينة مستغامن عريقة بتارخيها و تقاليدها و غنية بآثارها 

مهمة من حلقات اجلزائر املليء باألحداث املرتبطة حبياة سكاا و رغم الغموض الذى يكتنف تلك 

األحداث تبقى مستغامن حتتفظ بكثري من املقومات اخلاصة توارثها السكان منذ القدم و ال يعرف عنها 

  .األبناء إال القليل 

دينة مستغامن يتصادف بآثار تارخيية منها ما اندثرت و منها ما بقيت جمرد أطالل و منها ما تزال و الزائر مل

  .شاخمة كربج الرتك ؛ املسجد الكبري 

شيده األتراك أوائل القرن السادس عشر خالل االحتالل الفرنسي ؛ أطلق عليه اسم : برج الترك  - 

لذخائر احلربية و بعد االستقالل استعمل  برج الشرق و استعمل أنداك حصنا عسكريا لتخزين ا

  .كمجمع سكين لبعض العائالت اليت أخرجت منه بعد ذلك و يعترب املعلم مصنفا وطنيا 

بين بأمر من السلطان املر يين احلسن بن علي بن سعيد امللقب بايب عنان سنة : المسجد الكبير  - 

  .و صومعته أعيد بنائها من طرف األتراك ) م  1322( ه  740

إن جمموعة املعامل األثرية املتواجدة عرب تراب الوالية يربر تناوب عدة  :السياحة الثقافية  -2 - 

كما تعد املهرجانات الدينية و الشعائرية و الطقوس و األنشطة .حضارات يف أبعادها الزمنية 

  .الثقافية و االحتفاالت مفخرة والية 
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سيدي خلضر بن خلوف ؛ املهرجان الوطين للثرات  منها املهرجان الوطين للمسرح املدرسي ؛ مهرجان

  .العيساوي و مهرجان الشعر و املوسيقى البدوية 

النقوش الصخرية و مغارات ماسرى ؛ الكاف األصفر ؛ ميناء كيزا ؛ ميناء : مواقع أخرى تستحق الزيارة 

يفي الذي انشآ منذ البحارة منذ العصر الروماين ؛ قصر حممد الكبري و الباي بوشالغم ؛ منارة رأس ا

  .حتت االحتالل الفرنسي  1878

  1:السياحة الدينية  -3 -

للزوايا أمهية كربى و نفوذ كبرية ىف األوساط الشعبية ملا هلا من دور تارخيي و ثقايف و ديين ال ميكن نكرانه 

فقد حافظت على اإلسالم بالوالية يف عصر ساده اجلهل و التخلف إذ قام رجال الطرق  أو االستهانة به ؛

الدينية و الزوايا بدور الرتبية و التعليم للناشئني و احملافظة على القرآن و اللغة العربية فتخرج منها عدد كبري 

  .من الفقهاء و رجال الدين 

  : من بني اآلثار و أماكن العبادة 

  .سنوسي تكوك ىف مستغامن ؛ زاوية التيجينية ؛ زاوية العلوية ؛ زاوية البوزيدية زاوية الشيخ 

و بالتايل قد عرفت مستغامن الكثري من األولياء و الطرق الصوفية و العديد من الزوايا و هدا دال على 

هلوية العربية الوعي الديين و الثقايف مع التحفظ لسكاا كل هده املكتسبات كان هلا دور يف احلفاظ على ا

  .اجلزائرية اإلسالمية 

                                                           
1
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تعد نوعا من أنواع السياحة املهمة حيث يقوم ا املريض لتلقي  :السياحة االستشفائية  -4 - 

العالج من األمراض اليت يعاين منها متجها اىل املناطق اليت تتميز مبناخ صحي و غنية باملياه 

كحمام سيدي املخفي بعني النويصي ؛ الذي املعدنية و األعشاب الطبيعية و احلمامات املعدنية  

م و به مسبح و هياكل اإلقامة التابعة له و أصبح جمرد محام عادي ؛ منبع  1979شيد سنة 

  .مكربتة ببلدية سريات و منبع بن شاعة بسيدي علي 

  : سياحة األعمال  - 5 -

ة فأصبحت جتمع بني تشعبت فروع السياحة و تداخلت و أصبحت تدخل يف معظم جماالت احلياة اليومي

  .مع النشاط االقتصادي للشركة ) النقل و السكن ووجبات الطعام ( العناصر التقليدية للسياحة 

إضافة إىل اهلياكل القاعدية املتمثلة يف ميناءين للصيد و ميناء جتاري و شبكة طرقات اليت ميكن أن تلعب 

فروسية و مسرح اهلواء الطلق و املكتبة الوالئية و دورا هاما يف التنمية االقتصادية باإلضافة إىل ميدان ال

  .اجلامعة و كذا اإلذاعة اجلهوية 
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: التعريف بمديرية السياحة و الصناعة التقليدية لمدينة مستغانم / ثالثا   

االسم املختصر باللغة الفرنسية  –مستغامن  –مديرية السياحة باحلي اإلداري صالمندر  تقع  

 - D –t – a  و باللغة العربية م س ص ت

أوت  29املؤرخ يف  260- 95مبوجب ترتيبات املرسوم التنفيذي رقم مديرية السياحة بالوالية  أنشأت

.املتضمن إنشاء مصاحل خارجية لوزارة السياحة و الصناعة التقليدية أنداك   

ظيمي حدد املصاحل و حىت يتسىن النهوض باملهام املسندة إليها مت رسم اهليكل التن  

املتضمن  2005جويلية  11املؤرخ يف  2016 – 05و املكاتب امللحقة هلا مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

.    2007جوان  2إنشاء مديرية السياحة و القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف   

الذي يتضمن  2010أكتوبر  10املؤرخ يف  257- 10 مت إنشاء مرسوم تنفيذي رقم 2010و يف سنة 

إنشاء املصاحل اخلارجية لوزارة السياحة و الصناعة التقليدية و حتديد مهامها و تنظيمها حبيث تكلف مديرية 

.السياحة و الصناعة التقليدية للوالية  

: مجال السياحة  فيالتي تقوم بها المديرية  المهمات أهممن   

تلك اليت هلا صلة بالنظافة و محاية الصحة و  املسامهة يف حتسني اخلدمات السياحية ال سيما - 

  .األمن املرتبط بالنشاط السياحي 

  .السهر على تلبية حاجيات املواطنني و تطلعات السياح يف جمال الراحة و االستجمام و الرتفيه  - 

  .ضمان تنفيذ ميزانيات التجهيز و التسيري يف جانبه السياحي  - 
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ن صندوق و دعم االستثمار و ترقية و جودة النشاطات ضمان متابعة تنفيذ عمليات الدعم بعنوا - 

  السياحية 

  .إعداد حصائل النشاطات الثالثية و السنوية للنشاط السياحي  - 

  : في مجال الصناعة التقليدية 

تشتهر املدينة بصناعة األلبسة التقليدية ؛ صناعة الزرايب التقليدية ؛ الطرز التقليدي ؛ صناعة الفخار خاصة 

لشرقية للوالية و ذلك لتوفرها على مادة الطني ؛ صناعة احللويات التقليدية ؛ صناعة املواد يف اجلهة ا

  .كذا احلدادة الفنية و صناعة اوهرات و   اجللدية

: أهم نشاطات الصناعة التقليدية للوالية   

.معاجني الدقيق ؛ الطاجني : من أهم املصنوعات الطينية صناعة الصحون : صناعة الفخار   

حيرتفها الرجال و النساء على حد سواء و هي صنعة متارس عادة يف بيوت :خياطة اللباس التقليدي 

.العائالت و هي عبارة عن خياطة ألبسة على أزياء تقليدية تلبس يف املناسبات و لباس العروس   

معظم األزياء  متارس غالبا يف البيوت و هي عبارة عن خيوط ذهبية رفيعة تزركش: الفتلة و المجبود 

.خيط من الذهب أو الفضة و العدس و الكنتيل املذهبني النسائية ب  

  صناعة الزرابي

 صناعة الحلويات التقليدية
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خر به املدينة يف جمال الصناعة التقليدية تقوم املديرية مبجموعة من ز و بالنظر إىل هذا الكنز الثمني اليت ت

:املهامات للنهوض ذه الصناعة أمهها   

  .إعداد خمطط عمل سنوي و متعدد السنوات يتعلق بتطوير نشاطات الصناعة التقليدية  - 

  .املبادرة بكل إجراء من شانه خلق جو مالئم للتنمية املستدامة لنشاط الصناعة التقليدية  - 

  .املسامهة يف محاية تراث الصناعة التقليدية و احملافظة عليه و رد االعتبار له  - 

رتام القوانني و التنظيمات و املقاييس و النماذج املتعلقة باجلودة يف ميدان السهر على تطبيق و اح - 

  .و ممارسة أنشطة الصناعة التقليدية اإلنتاج  

املشاركة يف متابعة تنفيذ عمليات الدعم بعنوان الصندوق الوطين لرتقية نشاطات الصناعة  -

  .التقليدية
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  :دليل المقابلة / رابعا 

:قد تم في البداية وقبل طرح األسئلة تمهيد للموضوع   

:فئات التحليل   

:المعلومات األولية   

 اجلنس - 

 السن  - 

 مدة اخلربة - 

 املستوى الدراسي - 

 املهنة - 

  احلالة املدنية - 

اإلعالم السياحي  :المحور األول   

  ؟   ما مفهومك لإلعالم السياحي   -  1 - 

  هل حتتوي مؤسستكم على قسم خاص باإلعالم و االتصال ؟  – 2 - 

  هل تعتمد مؤسستكم على التخطيط يف اإلعالم السياحي ؟  – 3 - 

كفاعل يف القطاع السياحي هل ترجعون تدين أو ارتفاع نسب السياح إىل غياب االهتمام   – 4 - 

  باإلعالم السياحي باملدينة ؟ 




 ا�������                                   ��ا���� ا��ا��                                                          ا�
 

88 

 

  احي اعة و الرتويج السياإلذ :المحور الثاني 

  هل هنالك عالقة ما بني مؤسستكم و اإلذاعة ؟  -1 - 

  هل تم اإلذاعة بالسياحة ؟  -2 - 

ما هي الربامج السياحية اليت تقوم ا اإلذاعة باملدينة ؟ و هل هي كافية يف الرتويج  – 3 - 

   ؟للمنطقة

كافية يف والدراسات يف جمال السياحة واإلعالم كافية يف نظركم  ؟  ه الربامج ذو هل ه   -  4 - 

  نظركم ؟ 

  فاقه آاقع اإلعالم السياحي باملدينة و و : المحور الثالث 

  هل يوجد إعالم سياحي باملديرية ؟  – 1 - 

  ما هي القنوات اإلعالمية اليت تتعامل معها مؤسستكم ؟  – 2 - 

  هل هنالك اهتمام باإلعالم السياحي مبدينة مستغامن بصفة عامة و املديرية بصفة خاصة ؟  – 3 - 

  فاق تطورها ؟ آاملستقبلية لإلعالم السياحي ؟ و ما هي نظرتك  – 4 - 
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	���و��ن  ��
  �دول ا
�����ت ا�و

  

 المبحوث الجنس السن  مدة الخبرة  المستوى الدراسي المهنة الحالة المدنية

سنوات 4 دكتوراه مفتش متزوج  42 
 محيدة  أ ذ 

 متزوج

 

متابعة االستثمار 

 و التهيئة

سنوات 4 ماسرت  34 
ب عمر  ذ   

سنوات 4 ماسرت  مفتش غري متزوج  28 
 مراد ج ذ 

سنوات 5 ليسانس مصرف إداري غري متزوجة  زليخة د  أ 32 

سنوات 5 ماسرت مفتش متزوج  38 
 توفيق ه ذ 

سنوات 8 ماجستري يف اإلعالم صحفي متزوج  30 
حممد ومرواين  ذ   

سنوات 9 ليسانس مذيعة غري متزوجة  بوعتو أمساء ز  أ 36 
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   :تحليل المقابلة 

اإلعالم السياحي : المحور األول   

ما مفهومك لإلعالم السياحي ؟  – 1  

. لديهم أية فكرة عن مفهوم اإلعالم السياحي أغلبية املبحوثني الذين سألناهم مل يكن  :تجاه األول اال

أنه ليس لدي أية فكرة عن مفهوم اإلعالم السياحي بصفيت بعيد عن هذا  "أ "فمثلما قال املبحوث

.التخصص   

أن اإلعالم  "ج"قدموا لنا تعريف بسيط عن اإلعالم السياحي فمثلما قال املبحوث : االتجاه الثاني 

رأى بأن اإلعالم  "ط"يساهم بدرجة كبرية يف التنمية السياحية و الرتويج هلا أما املبحوث السياحي 

.السياحي له دور فعال لتسويق املنتوج السياحي   

هل تحتوي مؤسستكم على قسم خاص باإلعالم و االتصال ؟  – 2  

أغلبية املبحوثني أمجعوا أنه ليس هنالك قسم خاص باإلعالم و االتصال حىت اإلذاعة اليت  :االتجاه األول 

خرية هذا القسم إال أن هنا الحظنا اختالف يف اآلراء ، تعد وسيلة من وسائل اإلعالم ال متلك هي األ

الوزارة مل تصدر أي قرار بإنشاء قسم خاص باإلعالم و االتصال بينما البحوث  "أ "فحسب املبحوث

.قالوا بأن الوزارة أصدرت قرارا خاصا بإنشاء هذا القسم مؤخرا  "و"و  "ب"  

عنه و األولوية الكربى تكون للمدير الذي  بقالت أن كل قسم لديه مهام تنو "د"و حسب املبحوثة 

.يقوم باالتصال مع الوكاالت اليت تقوم بصنع املطويات و خمتلف األمور املتعلقة باإلشهار   
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هل تعتمد مؤسستكم على التخطيط في اإلعالم السياحي ؟  – 3  

  : هنا اختلفت اآلراء  -

يوجد ختطيط على مستوى املديرية و الذي يقوم به مكتب دراسات اإلدارة ،يرى بأنه :  االتجاه األول   

.و الوزارة مبعىن ترسل من اإلدارة إىل الوالية مث الوزارة   

قالوا أنه يوجد ختطيط إلنشاء مركز لإلعالم السياحي و لكن ال  " د"؛ "ج  "؛"ب  "فحسب املبحوثني

.يوجد موقع مناسب إلجنازه   

 يقول بأنه ال يوجد إطالقا "أ" فاملبحوث؛  ا املركزبأنه هنالك غياب كامل إلجناز هذرأى  :الثاني  االتجاه

إذا ظهر . الجناز مركز خاص باإلعالم و االتصال و املديرية ال تعتمد على أي ختطيط ا التخطيط هذ

.مشكل فاملدير يقوم بعقد اجتماع و يعمل على حله   

كفاعل في القطاع السياحي هل ترجعون تدني أو ارتفاع نسب السياح إلى غياب االهتمام   – 4

 باإلعالم السياحي بالمدينة ؟ 

: ال حظنا هنا اختالف في اآلراء   

يرى أصحاب هذا االجتاه أن اإلعالم السياحي له تأثري كبري يف حتسني الصورة السياحية : االتجاه األول 

يرون بأن اإلعالم السياحي له دور  ؛ و "د "؛  "ج"؛ "ب " و يزيد من عدد السياح ، فحسب املبحوثني

كما رأى   كبري و فعال يف زيادة عدد السياح من خالل إبراز املناطق السياحية اليت تسخر ا املدينة ؛

بأن تنوع وسائل اإلعالم السمعية و املرئية هي اليت زادت من ارتفاع عدد السياح ملعرفتهم  "و"املبحوث 
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كما قالت املبحوثة . خمتلف املناطق السياحية اليت تتمتع ا املدينة و غياا يؤدي إىل تدين عدد السياح 

إن لإلعالم السياحي دور فعال يف زيادة عدد السياح ؛ فلوسائل اإلعالم أمهية كبرية و دور يف الرتويج  "ز"

.للسياحة خاصة اإلذاعة احمللية اليت هلا تأثري على اجتاه السياح لزيارة األماكن اليت تسخر ا املدينة   

 تدين أو ارتفاع يف نسب السياح حيث ن اإلعالم السياحي ليس لديه أي تأثري يفيرى بأ :االتجاه الثاني 

إن قنوات اإلعالم السياحي ليس لديها أي عالقة يف ارتفاع أو اخنفاض عدد السياح و  "أ"قال املبحوث 

حسب رأيه بأن هذه الوسائل اإلعالمية تلجأ إليها املؤسسات الرحبية اليت تسعى إىل حتقيق الربح بينما 

. املؤسسات اخلدماتية ال حتتاج إليها  

: خالصة ال  

أن فكرة اإلعالم السياحي ال زالت شيء غريب و جمهول يف ذهن البعض ا احملور استخلصنا من خالل هذ

بالرغم من أنه عملية اتصالية تستخدم فيها عناصر اجلذب و التشويق يف تقدمي املنتج أو اخلدمة السياحية 

ة و اإلذاعة احمللية و الذي يعد اهليكل ،كما الحظنا غياب قسم اإلعالم و االتصال يف كل من املديري

العظمي ألي مؤسسة نظرا للدور الذي يلعبه من خالل املساعدة يف الرتويج للمؤسسة و التعريف ا ؛ و 

ذلك حبجة أن الوزارة هي اليت متلي على املديرية ماذا تفعل و العمال جمربين على املشي يف هذا الطريق إال 

كما .القسم ألنه يسهل عليهم املهمة يف الوصول إىل املستثمرين و توجيههم أم يتمنون وجود مثل هذا 

رأينا بأن املؤسسة ال تقوم على التخطيط بالرغم من دوره الفعال حيث يساعد يف التنبؤ و حل املشاكل 

.اليت ميكن أن تواجهها مستقبال   
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أمهية و دور يف حتسني الصورة  إال أنه يف األخري رأينا من خالل إجابات البعض أن لإلعالم السياحي

السياحية إضافة إىل الزيادة يف نسب السياح من خالل إبراز األماكن األثرية و السياحية اليت تسخر ا 

.املنطقة بقصد التأثري على السائح و حثه على الزيارة   

اإلذاعة و الترويج السياحي : المحور الثاني   

هل هنالك عالقة ما بين مؤسستكم و اإلذاعة ؟  - 1    

احمللية ملدينة مستغامن ؛ نه هناك عالقة مناسباتية مع اإلذاعة أمجع كل من عمال املديرية أ: االتجاه األول 

أن هنالك عالقة مناسباتية مبعىن عندما يكون هنالك حدث يكون هنالك  "ب"فكما قال املبحوث 

 اتصال مع اإلذاعة 

د إضافة إىل بعض القنوات التلفزيونية كاجلزائرية الثالثة و نوميديا نيوز من خالل قدومها و تصويرها و اجلرائ

أن  "أ" كما قال املبحوث. لروبورتاجات متعلقة مبدينة مستغامن أين تقوم املديرية باإلرشاد و التوجيه 

و اللقاء ... . رية بكذا و كذا قامت املدي: الصحف تقوم بكتابة مقال مثال عن اليوم العاملي للسياحة 

.يكون إما مع املدير أو املفتش   

هل تهتم اإلذاعة بالسياحة ؟  – 2  

اتفق أصحاب هذا االجتاه أنه يوجد اهتمام كبري من طرف اإلذاعة بالسياحة ؛ كما أمجع : التجاه األول ا

خاصة مديرية السياحة و الصناعة التقليدية  عمال اإلذاعة أنه هناك عالقات مع الوكاالت السياحية ؛

تقوم بربامج للرتويج  ونة األخرية اآلن اإلذاعة أصبحت يف قاال بأ" ه"؛  "د"مبستغامن فحسب املبحوثني 
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بالثقافة السياحية لسكان املدينة أوال و باقي األفراد ثانيا من خالل إبراز األمهية اليت تعود ا لالقتصاد 

.الوطين   

أن هنالك عالقة مع مديرية السياحة و الصناعة التقليدية بالدرجة  "ز" و "و"حا املبحوثان كما أوض

األوىل ألن لديهم اهتمام باال السياحي و هي اليت تلقى اهتماما كبريا من طرف املستثمرين و السياح 

.حيث تقوم بتوجيههم و مساعدم ؛ باعتبار أن طابع نشاطها خدمايت   

: خالصة ال  

؛ إال أا مناسباتية أي عندما عالقة ما بني املؤسسة و اإلذاعة  ه توجدناستخلصنا من خالل هذا احملور بأ

يكون هنالك حدث  أو يف موسم الصيف توكل املديرية شخص لزيارة اإلذاعة و يربز هلم أهم املهام و 

كون عالقة دائمة فيما بينهما للتأثري اخلرجات امليدانية اليت قامت ا إال أا غري كافية ، ألنه البد أن ت

.على اآلخر و  النهوض باالقتصاد و إحداث تنمية سياحية     

كما رأينا أن اإلذاعة بدأت تم بالسياحة يف اآلونة األخرية من خالل إعداد جمموعة من الربامج لغرس 

األخري أن لإلذاعة عالقات مع الثقافة السياحية و إبراز األمهية اليت تعود ا على البلد ، لنستنتج يف 

وكاالت سياحية بقصد الرتويج هلم أوال و تعريف اجلمهور ا لكي يكون على علم ا و على علم 

.بالتسهيالت و التخفيضات اليت تقوم ا   

ما هي البرامج السياحية التي تقوم بها اإلذاعة بالمدينة ؟  – 3  

ا تبقى مومسية أ هنالك برامج متعلقة باال السياحي إال ا االجتاه أنهذ امجع أصحاب: االتجاه األول 

بالنسبة للربامج اليت تعىن من اجلانب السياحي فهي غالبا  "ز"؛  "و" ؛ حيث قاال املبحوثانأو مناسباتية 
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و غالبا  ما تقرتح يف الشبكة الصيفية دف أساسا إىل تعريف اجلمهور باملعامل السياحية املوجودة باملدينة ،

.معامل سياحية ؛ مستغامن هذا الصيف : ما تكون الربامج تفاعلية تبث على املباشر مثل   

إضافة إىل وجود أركان تقدم على مستوى حصص و فقرات تسلط الضوء على مواضيع يف اجلانب 

 السياحي ،

جعله يشارك ىف  كما نقوم جبوالت سياحية لنقل آراء اجلمهور حول األماكن اليت تسخر ا الوالية و

.احلصص اإلذاعية املباشرة   

و هل هذه الربامج اليت تقومون ا كافية يف نظركم ؟ – 4  

على أن الربامج املتعلقة باال السياحي اليت تقام عندنا غري كافية اعة عمال اإلذ اتفق :االتجاه األول 

.مقارنة بالدول األخرى   

ا ميكن أن نرجعه إىل ذا امليدان ناقص من حيث اإلهتمام و هذه ال يزالقال بأنه  "و "فحسب املبحوث

و الطاقات البشرية التحتية باإلضافة إىل ضعف املؤسسات السياحية  اهلياكل القاعدية و البىنفي  نقص

. املؤهلة يف هذا اال   

: خالصة ال  

أا مناسباتية أي عندما  اعة إالعالقة ما بني املؤسسة و اإلذ ه توجدنذا احملور أاستخلصنا من خالل ه

حدث  أويف موسم الصيف أين تقوم املديرية بتوكيل شخص يكون مؤهل لزيارة اإلذاعة ؛ يكون هنالك 

يربز هلم أهم املهام و اخلرجات اليت قامت ا ،إال أا غري كافية ألنه ال بد أن تكون هنالك عالقة دائمة 
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قتصاد ، و  إحداث تنمية سياحية من خالل االعتماد على فيما بينهما للتأثري عل األخر و النهوض باال

وسائل إعالمية أخرى كالتلفزيون و فتح صفحة خاصة ا على الفايس بوك نظرا للشعبية الكبرية اليت 

.حيظى ا   

كما رأينا أن اإلذاعة بدأت تم بالسياحة يف اآلونة األخرية من خالل إعداد جمموعة من الربامج لغرس 

السياحية إال أا تبقى غري كافية ؛ لنستنتج يف األخري أن لإلذاعة عالقات مع وكاالت سياحية الثقافة 

قصد الرتويج هلم أوال و تعريف اجلمهور ا لكي يكون على علم ذه الوكاالت و التسهيالت و 

 التخفيضات اليت تقوم ا 

فاقه  آواقع اإلعالم السياحي بمدينة مستغانم و: المحور الثالث   

هل يوجد إعالم سياحي بالمديرية ؟  – 1  

امجع غالبية عمال املؤسسة بأنه ليس هناك إعالم سياحي باملديرية ؛ إال أن هنالك من : االتجاه األول 

قال بأننا لسنا حباجة إليه  "أ" فحسب املبحوثه الفكرة ذبرز أمهيته و احلاجة إليه و هناك من رفض هأ

مشريا على أن املؤسسات الرحبية هي اليت تلجأ إليه و ما دام مل يلحقنا أمر من الوزارة إلنشاء مركز اإلعالم 

الذي قال بأن املؤسسة حتتاج إىل  "ه"باملؤسسة ال نستطيع أن حنرك ساكنا ، على عكس املبحوث 

ة و لتسهيل العملية على املستثمرين ملعرفة األراضي القابلة اإلعالم السياحي للرتويج للمدينة و املديري

.لالستثمار و التهيئة   
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ما هي القنوات اإلعالمية التي تتعامل معها مؤسستكم ؟  – 2  

عة التقليدية ملدينة من بني القنوات اإلعالمية اليت تتعامل معها مديرية السياحة و الصنا: االتجاه األول 

.رائد اعة و اجلمستغامن اإلذ  

أن املديرية تتعامل مع اإلذاعة احمللية نظرا للشعبية الكبرية اليت تتمتع ا  "ج" و "ب"فمثلما قال املبحوث 

أن هناك قنوات أرادت أن تقوم بريبورتاج عن  "أ"خاصة أثناء موسم االصطياف ؛ كما قال املبحوث 

املدينة كاجلزائرية الثالثة و نوميديا نيوز فقاموا باإلقبال علينا إلبراز أهم األماكن السياحية و التارخيية اليت 

.تسخر ا الوالية من خالل إرسال شخص ملرافقتهم و إرشادهم   

انم عامة و مديرية السياحة خاصة ؟ هل هنالك اهتمام باإلعالم السياحي بمدينة مستغ – 3  

: هنا يوجد اختالف في الرأي   

نه ال يوجد اهتمام باإلعالم السياحي سواء على مستوى أرأى أصحاب هدا االجتاه : االتجاه األول 

.املؤسسة أو املدينة   

ال ميكننا حنن يف املؤسسة أو املدينة أن تم باإلعالم السياحي أو نفكر به  "د "و "أ "فمثلما قال املبحوث

دون وجود جتسيد ملشاريع على أرض الواقع ؛ كما أن اإلعالم السياحي ال ميكن أن يقوم بدوره دون وجود 

.مناطق سياحية مؤهلة و فنادق أو البىن التحتية ككل   

.أن هنالك اهتمام باإلعالم السياحي و لو بنسبة قليلة  ا االجتاههذ مجع أصحابأ: االتجاه الثاني   
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هتمام به و معرفة الفائدة اليت يعود ا على السياحة بدأ اال  يف اآلونة األخرية "ب" حيث قال املبحوث

من خالل الرتويج للمناطق السياحية و التأثري على اجلمهور و حماولة إقناعه للقيام بالسياحة عن طريق 

.ى صرب اآلراء و نقل أرائهم حول السياحة باإلضافة إىل الربامج السياحية مثل معامل سياحية لاالعتماد ع  

ما هي نظرتك المستقبلية لإلعالم السياحي ؟  – 4  

: الحظنا هنا اختالف في أراء المبحوثين   

يرى بأن اإلعالم السياحي ميكن أن يكون له مستقيل زاهر وميكنه أن يصل إىل أبعد  :االتجاه األول 

.احلدود   

أن هناك مشاريع سياحية ستنجز باملدينة إضافة إىل الشواطئ اليت تزخر  "د "و "و" فكما قال املبحوث 

ا الوالية ستجعلنا و بدون شك نلجأ إىل اإلعالم السياحي و وسائله دف الرتويج و حتقيق التنمية 

السياحية  وجذب أكرب عدد من السياح ؛ لكن ذلك ال يتحقق و ال يتجسد إال إذا تبنت املدينة 

تمد عليها إسرتاتيجية تع  

.   و اليت تساعدها يف التنبؤ عن ما سوف حيدث يف الغد   

. رأى أصحاب هدا االجتاه انه لن يكون هنالك إعالم سياحي مستقبال :االتجاه الثاني   

ال ميكن أن يكون هنالك وجود لإلعالم نظرا للواقع الذي حييط بنا  "أ" و" ج" فحسب املبحوث املبحوث

 رب على ورق ألن اإلعالم يتطور و يزدهر بتطور و ازدهار املدينة و لكي نكونوبالتايل سيبقى جمرد ح

واقعيني أكثر جمتمعنا ليس لديه ثقافة سياحية إضافة إىل الصعوبات اليت ميكن أن تواجه السائح كالسطو 
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أشياء السرقة و انعدام فنادق و ووكاالت مؤهلة ضف إىل ذلك العراقيل اليت تواجه املستثمرين كل هذا و و 

.أخرى مل نذكرها تبقى مبثابة حاجز أمام اإلعالم السياحي   

: الخالصة   

مبديرية السياحة و الصناعة التقليدية ملدينة مستغامن من خالل حمورنا هذا الحظنا غياب اإلعالم السياحي   

و رأى بعض املبحوثني أن اإلعالم السياحي غري مهم تلجأ إليه املؤسسات الرحبية فقط على عكس البعض 

األخر الذي اعتربه مهم و ال بد من وجوده من أجل التعريف باملنطقة و املديرية و الرتويج هلما و تسهيل 

القنوات اليت تتعامل معها  املهمة على من يريد الوصول إليها سواء كان مستثمر أو سائح ، و من أكثر

املؤسسة اإلذاعة باعتبار أن هلا شعبية كبرية ؛ إال أا وحدها غري كافية بل البد من وجود قنوات أخرى 

.لالنتشار و الشيوع أكثر خاصة عرب املواقع االلكرتونية كالفايس بوك   

بأن البعض يقول أن هنالك اهتمام إال أنه الحظنا أن املديرية ليس لديها صفحة عرب هذا املوقع كما رأينا 

باإلعالم السياحي و البعض األخر يقول العكس ؛ لكن عندما ننزل إىل الواقع جند أنفسنا بعيدين كل 

البعد عنه فاإلعالم السياحي املومسي و املناسبايت ال يكفي لتنمية السياحة بالبلد و غرس الثقافة السياحية 

.فيها   

طيط تعتمد عليه املدينة للنهوض باإلعالم السياحي من خالل االعتماد على و بالتايل ال بد من وجود خت

. خمتلف القنوات االتصالية و اإلعالمية   
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:  خالصة  

: من خالل إجرائنا هلده املقابلة توصلنا إىل جمموعة من النتائج نذكر من بينها   

ال زالت فكرة اإلعالم السياحي جمهولة لدى البعض على الرغم من الدور الفعال الذي يقوم به يف  – 1

.الرتويج لألماكن السياحية   

ضرورة إنشاء قسم خاص باإلعالم و االتصال يف مديرية السياحة و الصناعة التقليدية مبستغامن بغية  -  2

.اليت تسخر ا املنطقة  األثرية  ماكنلألالرتويج لنفسها و   

لك بغية و ذضرورة فتح صفحة خاصة باملديرية على موقع الفايس بوك حبكم الشعبية اليت ميلكها  - 3

باملدينة و   مقومات اجلدب  السياحيإبراز اخلدمات اليت تقدمها و التعريف أكثر بنفسها إضافة إىل إبراز 

.كذلك استفادة الطلبة منها أتناء إجراء البحوث   

.تشجيع االستثمار يف صناعة السياحة و الفنادق و خاصة البيئة منها  -  4  

.جيب دعم و تأهيل املؤسسات السياحية و مستخدميها  - 5  

عتماد على التخطيط الذي يعترب اهليكل العظمي ألي مؤسسة و الذي به تستطيع التنبؤ و املضي اال -  6

.قدما لتحقيق أهدافها   

ضرورة االهتمام باإلعالم السياحي و قنواته للنهوض بالسياحة من خالل فتح قنوات خاصة  – 7

.بالسياحة و إنشاء صحف متخصصة   
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أن تكون العالقة ما بني اإلذاعة و  مديرية السياحة و الصناعة التقليدية ملدينة مستغامن دائمة و  – 8

.ليست مناسباتية   

ربامج سياحية على طول السنة لرتسيخ فكرة السياحة يف أذهان املستمعني ضرورة قيام اإلذاعة احمللية ب – 9  

تنظيم املديرية و اإلذاعة للملتقيات باجلامعات دف نشر الوعي السياحي و إبراز املهام اليت   - 10

.تقوم ا   

البشرية و  وجود اإلعالم السياحي و تطوره مستقبال مرتبط مبدى جاهزية البين التحتية و املؤهالت – 11

 املادية 

 

 

 



 

 

 

 

 

  :خالصة 

ىل تزويد اجلمهور بكافة األخبار إشاط اتصايل وهو العلم الذي يهدف ن نستخلص أن اإلعالم نأمما سبق  نستطيع 

بغرض مساعدة  واملعلومات الصحيحة واحلقائق دون حتريف عن الواقع ومشكالته أو أي موضوع يدور يف اتمع ،

اجلمهور على تشكيل وعيه عن هذا الواقع احلي طبعا ، واختاذ ما يلزم من قرارات يف مواجهة هذا الواقع ، مما ال شك 

يستطيع اإلنسان ) تلفزيون إذاعة جرائد ( فيه أن العصر الذي نعيش فيه هو عصر اإلعالم فعن طريق وسائل اإلعالم  

يدور يف شرقها من أحداث يف زمن حدوثها ويرجع ذلك إىل التطور اهلائل  يف غرب الكرة األرضية أن يعرف ما

أصبح اإلعالم حمركاً أساسيا للرأي العام،و مرآة عاكسة لألحداث  ، التكنولوجي والتقدم الكبري يف وسائل اإلعالم

خاصة يف ااالت ، لذا فاإلعالم حيدث تغيريات واسعة ، وانتقاالت سريعة يف هذا العصر و  اجلارية يف العامل

 . .السياسية ، و التجارية ، و والصناعية و والرتبوية و الفكرية ، و السياحية 

و لإلعالم دور أساسي يف الرتويج السياحي ، واإلعالن عن املواقع السياحية يف الدولة ، وذلك من خالل إبراز الصورة 

و التعريف ا بشىت وسائل وأدوات اإلعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة ،  الصحيحة واملشرفة عنها ، و تقدميها للعامل ،

  .وكذا من خالل املهرجانات واملعارض ، وتبادل الوفود و الفرق الفنية و املطبوعات و األفالم غري ذلك

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  :خالصة 

ه أن هناك تكامال بني العلوم يعد اإلعالم السياحي من ااالت احلديثة يف دراسات اإلعالم ، ومما الشك في

والدراسات السياحية وعلوم اإلعالم على أساس أن كالمها ميثالن فن من فنون االتصال واالنتقال والتقارب الثقايف 

واحلضاري بني الشعوب واتمعات املعاصرة ، ويسهم اإلعالم السياحي باعتباره نشاط ذو وجود مؤثر يف اتمع 

وانب االجتماعية ، والثقافية والتارخيية للمجتمع فضال عن كونه أداة متد السوق املستهدف حيث يلقي الضوء على اجل

  .  باملعلومات ذات التأثريات الكامنة واليت تتعلق مبيول واهتمامات األطراف املتضمنة يف العملية السياحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  :خالصة 

اجلماهري املختلفة عن املنشأة وأنشطتها وبراجمها بشكل كاف ومنظم إن وضع خطط لإلعالم يعد مبثابة ضمانة إلمداد 

ة السياحية مما يعد أ االعتبار عند وضع سياسات املنشوأمني من ناحية ومبثابة ضمانة ألخذ وجهات نظر اجلمهور يف

بكسب رضاهم  تأكيدا على املسؤولية االجتماعية لإلدارة إذ تصبح كل خطط االعالم السياحي مبثابة وعد للسائحني

فاق مدروسة بالشكل آ، وحتقيق واقع إعالمي جيد وهم مزايا معينة خالل فرتة معينة و منحأومراعاة وجهة نظرهم 

املمتاز وهذا ما يزيد من الوجهة السياحية ألي بلد وخاصة اجلزائر اليت أمهلت اجلانب اإلعالمي وتأخرت يف هذا 

يعود بالنفع على السياحة يف  2025فاق آبوضع خمطط للتهيئة السياحية  اجلانب ولعل اجلانب اإلجيايب فيها هو قيام

 .اجلزائر وتكون مقصد سياحي بامتياز
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  :الكتب المقدسة  – 1 -
  القرآن الكرمي  - 

  :الكتب  -  2 -
   .، مؤسسة حورس الدولية ، قاهرة )المفاهيم ، اإلستراتيجيات ، العمليات ( الترويج أبو علفة عصام الدين ،  -

  .2006، دار القصبة للنشر والتوزيع ، اجلزائر ،  2، طمنهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية أجنرس موريس ، -

  .2010للنشر والتوزيع ، عمان ،، دار الراية  األمن السياحي ، المفهوم والتطبيقحممد أمحد ، العمري  -

  . 2006، مكتبة بستان املعرفة ، قاهرة ،  مبادئ علم السياحةفتحي حممد  ، الشرقاوي -

، مؤسسة الوراق  1، ط )أساسيات البحث العلمي (مناهج البحث العلمي اجلادري عدنان و بن هاين عبد الرزاق وآخرون ، -

  . ، د ت ، عمان للنشر والتوزيع

   .، د ت  ، مؤسسة السياحة ، مؤسسة الثقافة اجلامعية ، القاهرةاقتصاديات السياحة الرويب نبيل ،  -

   .،القاهرة ،د ت اجلامعية ،مؤسسة الثقافة  نظرية السياحة، الرويب نبيل  -

   1987.مؤسسة الثقافة اجلامعية ، القاهرة ،  ، التخطيط السياحي نبيل ،الرويب  -

   .1999،اإلسكندرية ، دار املعرفة اجلامعية ، جغرافية السياحيةاحلريري حممد مرسى ، -

   .2000، مكتبة ضة الشرق ،قاهرة ،  اإلعالم السياحيالبكري فؤادة ،  -

   .2000سسة الوراق للنشر ،،مؤ  مبادئ السياحة والسفراحلوري مثىن طه ، امساعيل  حممد علي الدباغ ،  -

   .2005، جمموعة النيل املصرية ، القاهرة ، السياحة البيئيةاخلضريي حمسن أمحد ،  -

   . 1989، مكتبة مدبويل ،القاهرة ،  التسويق السياحي مدخل اقتصادي متكامل، اخلضريي حمسن أمحد  -

   .2011،دار أسامة للنشر والتوزيع ، األردن، 1ط ،اإلعالم السياحي  ، ، سعود السيف السهلياحلريب هباس رجاء  -

   . 2012،دار أسامة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1، ط التسويق السياحي في المنشآت السياحية،احلريب هباس رجاء  -

  . 1999وي للنشر والتوزيع ، عمان ، ا، دار جمد ، مختارات من االقتصاد السياحيالسكر مروان  -

   .1999،دار احلكمة للطباعة والنشر ، العراق ، علم السياحة والمنتزهات ،الكتاين مسعود مصطفى  -

   . 2011، دار جرير للنشر والتوزيع ، عمان ، التسويق والمبيعات السياحية والفندقية السرايب عالء حسني وآخرون ،  -

   .2003، قاهرة، ، الدار املصرية اللبنانية  تكنولوجيا الصحافة في عصر التقنية الرقميةالنجار سعيد ،  -

   .2011، دار وائل للتوزيع والنشر، ، عمان ، 1،طاإلعالم الجديد والصحافة اإللكترونية الديلمي عبد الرزاق حممد ،  -

،الوراق للنشر والتوزيع  األردن  أساسيات التمويل واالستثمار في صناعة السياحةاحلمريي موفق عدنان عبد اجلبار ،  -

2009.  

   .2005، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر   2، ط ج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصالمناهبن مرسلي أمحد ، -

، ، املكتب اجلامعي احلديث) دراسة تقويمية للقرى السياحية(، دور السياحة في التنمية االجتماعية زكي إبراهيم وفاء     -

  .2006،القاهرة

  .1991،املغرب دار النشر ، الرباط ، ، 1ط ،المغرب، القطاع السياحي في زهري عبد اهللا حسني  -

   .2003، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1،ط اإلعالم السياحيحجاب منري ، -

   .2010، دار اسامة للنشر والتوزيع ، عمان ،  1، ط ، اإلدارة والفندقةحافظ عبد الكرمي  -

   .1996، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، قاهرة ،  ، اإلعالم والدعاية ، نظريات وتجاربحامت عبد الرمحن  -
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   .  2001، مكتبة الفالح ، الكويت ، ) المدخل والوسائل ( مقدمة في االتصال الجماهيري حسين نصر ،  -

  . 2006، مؤسسة رؤية للطباعة والنشر والتوزيع ، 1، طاالعالم واالتصال حسن حممد عبد الرمحن ،  -

   . 2007،مكتبة نانسي ، دمياط ، تنمية المبيعات السياحية حسام الدين حسني ،  -

   . 1980، القاهرة ،   2ط ،) المداخل األساسية ( اإلعالن حسني مسري ،  -

   .1982، مطبعة التهامة ، الرياض ،  1، ط ، اإلعالم موقفسفر حممود حممد  -

   . 1990، بريوت ،) المي قراءة في اإلعالم المعاصر واإلعالم اإلس( اإلعالم سعد الدين حممد ،  -

   . 1994، الشركة الغربية للنشر والتوزيع ، قاهرة ،  السياحة النظرية والتطبيقيةسيد لطيف هدى ،  -

  . 2006، مكتبة الشفري ، رياض  ،  6، طاإلدارة العامة واألسس والوظائف سعود النمر وآخرون ،  -

   . 2009اجلامعية ،قاهرة ، ، دار املعرفة دراسات في اإلعالم السياحيشدوان شيبة ،  -

   .2008،مؤسسة شباب اجلامعة ، قاهرة ،  )مفاهيم وقضايا(الوعي السياحي والتنمية السياحية داليا حممد ، تيمور  -

   . 2009ن ،، دار الراية للنشر والتوزيع ، األرد 1، ط السياحة البيئيةرواشد أكرم عاطف ،  -

   .2003، مؤسسة شباب اجلامعة ، قاهرة ،  أصول البحث العلميحسني عبد الوهاب ، رشوان  -

   .2007، دار التنوير اجلزائر ، 1، ط السياحة مفهومها أركانها مكوناتهاخالد ، كواش  -

  .1975القاهرة ، ،اهليئة املصرية للكتاب ، السياحة الحديثة علما وتطبيقاحممود ،كامل  -

، ديوان املطبوعات اجلامعية   علوم اإلعالم واالتصال منهجية كتابة المذكرات وأطروحات الدكتوراه فيعظيمي أمحد ،  -

  . 2009اجلزائر ،

  . 1996، دار املعارف ، قاهرة ، التسويق الدولي عمرو خري الدين ،  -

  .  1983، دار النهضة العربية للطباعة و النشر ،  مقدمة في التخطيط و التنميةعجمية حممد عبد العزيز  و آخرون ،  -

   .1991،مطبعة الزهران ،القاهرة ، التنمية السياحيةالدين ،عبد الوهاب صالح  -

  .2008،، دار الراية للنشر والتوزيع ،األردن  1، ط االقتصاد السياحيزيد منري ، عبوي   -

  . 1999 ،جامعة البلقاء التطبيقية دار حفاء للنشر والتوزيع ،عمان 1،ط التخطيط أسس ومبادئ عامةغنيم عثمان حممد ، -

  .  ت،املكتب العريب احلديث،االسكندرية ،د اإلطار القانوني للنشاط السياحي والفندقي،حممد مسعد  -

  . 2008عمان ،،دار الكنوز املعرفة ،صناعة السياحة أمحد حممود ، مقابلة -

، قاهرة : ، املكتب العريب احلديث 2،ط ، تنظيم وإدارة المنشآت السياحية والفندقيةماهر أمحد ، عبد السالم أبو قحف   -

1999 .   

    .  1997، دار زهران للنشر والتوزيع ،عمان ، صناعة السياحة  ماهر توفيق ، -

   .1997قاهرة ،  ، دار املعرفة اجلامعية،، تكنولوجيا االتصال في الخدمة االجتماعية حممد سيد فهمي  -

    

  :األطروحات والرسائل  -  3 -
،مذكرة مقدمة للحصول على شهادة ماجستري  اإلعالم السياحي في األردنفايز حممد علي  ، احلميدات  - 

  .2013يف اإلعالم جامعة الشرق األوسط ،كلية اإلعالم ،

، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية  ، الخدمات السياحية وأثرها على سلوك المستهلكبرجني أمين  - 

  .2009العلوم االقتصادية ، بومرداس ، جامعة اجلزائر ،
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( تأثير اإلعالم السياحي في الصورة السياحية الداخلية  ر الدين ،بلبخاري سامي ، بن أحسن ناص - 

 .، قاملة ، 1945ماي  08جامعة   )دراسة ميدانية لعينة من السياح 

دراسة حالة الديوان الوطني (  بحوث في العالقات العامة في المؤسسات السياحيةحفصي هدى ،  - 

  . 2006العلوم التجارية ، ، رسالة ماجيسرت ، جامعة اجلزائر  ،قسم )  للسياحة

، رسالة  2025فرزويل خمتار ، دور االتصال يف بناء وتنفيذ اإلسرتاتيجية الوطنية لقطاع السياحة أفاق  - 

   .  2010ماجستري غري منشورة ، جامعة اجلزائر ، 

رسالة  ، العالقات العامة في المؤسسات السياحية الجزائرية ،دراسة حالة لوزارة السياحةكرمية ابراهيم ، - 

   . 2005ماجستري ، جامعة اجلزائر ، 

، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف  دور التسويق في تطوير النشاط السياحيمسكني عبد احلفيظ ، - 

    .2010علوم التسيري  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، 

 : الملتقيات - 4 -
 ، امللتقى الجزائر في السياحي بالقطاع للنهوض كشرط السياحية الخدمات ترقية ، الفتاح عبد عالوي و أمحد بن قطاف -

ماي  12 11بويرة ، يومي : ،معهد العلوم االقتصادية ، املركز اجلامعي  اآلفاق و الواقع اجلزائر يف السياحة حول الوطين

  . 09 ص ، 2010

، امللتقى الدويل حول واقع ومستقبل الصناعة التقليدية يف اجلزائر  دار  المحليةدور السياحة في التنمية خملويف عبد السالم ،  -

   .2003الثقافة بشار ،

، جامعة عبد )قسم العلوم االنسانية ( ، كلية العلوم االجتماعية  دور اإلعالم واالتصال في ترقية السياحةندوة وطنية ،  -

  . 2014أكتوبر  23احلميد ابن باديس ، مستغامن ، 

 كمصدر متويل السياحة تنمية ، الثامن العلمي امللتقى ، الجزائر حالة ، المستدامة التنمية و السياحية ، الوهاب عبد مشام -

اجلزائر  اإلسالمية اجلمعية الوطنية لالقتصاديني اجلزائريني ، و العربية الدول بعض و اجلزائر يف التخلف و الفقر ملكافحة متجدد

  .08 ص ، 2009ديسمرب  20 /19، يومي 

    

  :والقواميس والمعاجم مجالت  -  5 - 
  . 2010،  1،دار أسامة للنشر والتوزيع ، عمان ، طالمعجم اإلعالمي الفار حممد مجال ،  -

   .  2003، دار الفجر للنشر والتوزيع ،قاهرة ، ،  1، مج  ، الموسوعة اإلعالميةحجاب حممد منري  -

   .2004، دار الفجر للنشر والتوزيع ، قاهرة  ، 1، ط المعجم اإلعالمي ،حجاب حممد منري  -

، حوليات جامعة اجلزائر ، اجلزائر ، ) تعثر الرسالة اإلعالمية في عصر الوسيلة( عالم السالمي اإلعزي عبد الرمحن ،  -

1988.   

  2025السياحية   للتهيئة الوطني المخطط ظل في ، الرهانات و التحديات ، الجزائر في السياحة ، القادر عبد عوينان -

  . 2012 ، أوحلاج حمند أكلي جامعة ، 12 العدد  معارف جملة

  :الدوريات والتقارير  -6  -
 ،الكتاب رقمSDAT2025)(  المخطط التوجيهي للتهيئة السياحيةوزارة يئة اإلقليم والبيئة والسياحة ،  -

  . 2008، تشخيص وفحص السياحة الجزائرية) :01( 
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  الكتاب ، األولوية ذات السياحية برامج األعمال و الخمسة الحركيات ، ، السياحة و البيئة اإلقليم يئة وزارة -
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املالية وعنصر استقطاب  للمواردتشكل السياحة أحد عوامل التنمية االقتصادية للبالد باعتبارها مصدرا مدرا 

لالستثمار األجنيب واحمللي ، ويف السنوات األخرية أصبحت صناعة قائمة بذاا هلا أدواا ووسائلها ومؤسساا 

 .للمساعدة يف إبراز املنتوج السياحي والتعريف به والرتويج لهعالمها املتخصص الذي أصبح يرافق القطاع إوأيضا 

تنامي وتطور واضحني للنشاط السياحي يف اجلزائر سواء الداخلية أو اخلارجية مما حصائية حديثة تظهر مؤشرات إ

ال يف ينبئ أن تتحول اجلزائر يف السنوات املقبلة إىل وجهة سياحية بامتياز بعدما ظل هذا املورد التنموي مهم

السياسات االقتصادية للبالد ألسباب موضوعية وأخرى ذاتية ، هذا التطور الكمي تواكبه إدارة سياسية واقتصادية 

الذي " البرتول " جيايب مبا يتناسب وجعله مصدر تنمية بدل القتصاد لقطاع بغية توظيفه يف االجتاه اإلللنهوض با

و باعتباره وسيلة تواصل يبدو عنصرا البد من  عالم من جهتهواإل،  باملائة من االقتصاد اجلزائري 95يشكل 

خصوصا مع التوجه توظيفه يف مرافقة النهوض باملنتوج السياحي إىل املستوى الذي يصبح فيه صناعة قائمة بذاا 

يد مبا يفرض وضع سياسات إعالمية بعيدة عن اإلعالم املرئي أو إعالم دإىل اإلعالم املتخصص واإلعالم اجل

وحىت تتمكن الرسائل اإلعالمية السياحية من أن جتد طريقها إىل التأثري على ومضات اإلشهارية السريعة ، ال

الصورة السياحية املدركة لدى األفراد البد من االعتماد على األسس العلمية والدراسات املستفيضة لألسواق 

التاريخ ، ( هة إليهم الرسائل اإلعالمية من حيث العاملية واملستوردة للسياح ، وجيب معرفة طبيعة اجلماهري املوج

اجلنس ، ومستوى الثقافة ، الدخل ، والعادات والتقاليد ، واالهتمامات اجلامعية والظروف االجتماعية السائدة 

بدور بارز يف تداول املعلومات السياحية عرب وسائله املختلفة واليت من خالهلا يتم اإلعالم السياحي  ويقوم، ...)

كيل مالمح املنتجات السياحية املقدمة وتكوين صورة اجيابية لدى السياح املواطنني ، ويوفر فرصة للمستثمرين تش

سياحية ، حيث ال ميكن يف ظل لوالعاملني والقائمني على السياحة لإلعالم والرتويج ملشروعام وأنشطتهم ا

والسعر فقط ، تقوم يف التعريف بفرص  تقارب مستويات املنتجات السياحية االقتصار على عاملي اجلودة

االستثمار يف اال السياحي والذي يشجع على بث روح املنافسة وزيادة املشروعات السياحية ، كما تقوم بدور 

جيابية جتاهها ويف أوساط اتمع ، نشر السياحة ويف غرس القناعات اإلمؤثر يف تعزيز الوعي بأمهية السياحة ويف 

ن تأثري الشائعات واملعلومات املغلوطة اليت قد تؤثر سلبا على صناعة السياحة من خالل نشر تساهم يف احلد م

املعلومات الصحيحة والدقيقة ، و يعمل على غرس روح االنتماء وتنمية الشعور باهلوية الوطنية لدى املواطنني 

 فتسعى اجلزائر من خالل ،لداخليةوإبراز الوجه احلضاري واملتميز للبلد وحتفيز دوافع اإلقبال على السياحة ا
 الدولة إرادة من النابعة احلقيقية الرغبة فعال تعكس اأ ، 2025آفاق السياحية للتهيئة التوجيهي ملخططا

 اخلاص القطاع دور تفعيل و ، السياحية اخلدمات جودة و اجلزائر وجهة حتسني ،و السياحي بقطاعها بالنهوض

 سياحية جهة و اجلزائر جعل إىل يسعى طموح فاملخطط بالتايلو  ، السياحي القطاع تنمية يف دوره يلعب حىت

  . السياحية البلدان منافسة على قادرة سياحية عالمة ذا ، بامتياز

  



 اتمة خ

103 

 

  :النتائج 

حيث تنبع أمهيته من الدور  يعد اإلعالم السياحي أحد العوامل الرئيسة للنهوض ذا القطاع احلساس ، - 

  .الذي ميكن أن يلعبه يف تكوين صورة إجيابية ومتميزة لوجهاا السياحية وترسيخها يف أذهان السياح 

إن وضع خطط لإلعالم يعد مبثابة ضمانة إلمداد اجلماهري املختلفة باملعلومات عن املنشأة وأنشطتها  - 

 االعتبارثابة ضمانة ألخذ وجهات نظر اجلمهور يف وبراجمها بشكل كاف ومنظم وأمني من ناحية ، ومب

عند وضع سياسات املنشأة السياحية مما يعد تأكيدا على املسؤولية االجتماعية  لإلدارة إذ تصبح كل 

خطة من خطط اإلعالم السياحي مبثابة وعد للسائحني بكسب رضاهم ومراعاة وجهة نظرهم أو منحهم 

إذاعة ، تلفزيون ، صحف ( ا التخطيط اجليد يساعد وسائل اإلعالم مزايا معينة خالل فرتة معينة وهلذ

  .يف ترويج للخدمات السياحية ... ) 

مديرية السياحة تعتمد بالدرجة األوىل على اإلذاعة  وأيضا تعتمد على الصحف وبعض القنوات اخلاصة  - 

للمقومات السياحية  يف التعريف باخلدمات اليت تقوم ا يف حتسني الصورة السياحية ، وكذا ترويج

عدد الفنادق ، عدد (مبساعدة القنوات اخلاصة يف تقدمي مجيع املعلومات اخلاصة باملنطقة السياحية 

الوكاالت ، عدد املستثمرين ، عدد مناطق التوسع السياحي ، واملناطق السياحية اليت يلجأ إليها 

مستغامن جات وحصص متعلقة بوالية ، كل هذا حىت متكنهم من إعداد روبرتا...) املصطافني وغريها 

 ...ة يالسياح

إن اإلعالم والسياحة اليوم يرتبطان بعالقة وثيقة وكبرية ومع ذلك ال ميكن املبالغة بإطالق القول بأن  - 

رى مسؤولة عن سياحة فاإلعالم أوال وأخريا ال ميكن أن يؤدي أدوارا منوطة جبهات أخالاإلعالم يصنع 

  .السياحية االستثمار والتنمية 

وجود كوادر بشرية متلك بل جيب  وسائل اإلعالم ليس لديها الدور الكايف لتحسني الصورة السياحية  - 

اخلربة الكافية الالزمة ولديها االستعداد الكايف ملمارسة تلك األنشطة على أكمل وجه وبأعلى كفاءة  

االجتاهات والتطورات اليت حتدث يف ممكنة وتتوافر فيها الشروط واملواصفات اليت جتعلها صاحلة لتفهم 

بالنسبة للمواطنني أو السائحني ، بل جيب أن تكون ثقافة سياحية حىت يستطيع  السوق السياحي سواء

  .املواطن العادي من استقبال السائح األجنيب على أحسن وجه ومنه يأخذ السائح صورة إجيابية للبلد 

  :التوصيات 

إدخال مادة سياحية كأحد املواد العلمية الىت يدرسها طالب املدارس ىف مجيع املراحل التعليمية حبيث  -

تتدرج هذه املادة من حيث معلوماا وتعريفها للسياحة وأمهيتها وعوامل اجلذب فيها وكيفية تنميتها 
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لوك السياحى اإلجياىب واحلفاظ عليها ، وذلك خللق الوعى السياحى للمواطن منذ الصغر وتأهيله للس

 . والرغبة ىف السفر واملعرفة والثقافة

وإذاعتها ىف وقت مناسب يتيح للمشاهد رؤيتها مع  بالوسائل اإلعالمية زيادة عدد الربامج السياحية  -

 . زيادة املساحة الزمنية املخصصة هلا ، مع التنويه عن مواعيد إذاعتها واملوضوعات الىت تتناوهلا

بالدور اإلرشادى والتوجيهى ملواد اإلعالم السياحى ، وذلك عن طريق توعية اجلمهور بكيفية  االهتمام -

املزارات السياحية واألماكن الىت يقيمون فيها وهو ما يعترب نوع من حب  واحرتامالتعامل مع السائحني 

للوطن ويكون مبثابة مشاركة  االنتماءحتسني صورته أمام الغري مما يقوى شعور  والرغبة يف واحرتامهالوطن 

 . فعلية للمواطنني ىف دفع حركة السياحة داخل بلدهم

  إعداد إسرتاتيجية لإلعالم السياحي وما ينبثق منها من برامج  - 

  االستثمار يف اال السياحي وتقدمي معلومات سياحية  - 

بصفة دقيقة خاصة  إنشاء مواقع إعالمية على شبكة اإلنرتنت موجهة للسائح احمللي يتضمن معلومات - 

التظاهرات ، املعامل التارخيية  ،  املميزات الثقافية، تلك املتعلقة باملؤسسات الفندقية واملقاصد السياحية 

ذلك عن طريق اإلشهار واإلعالم والتعريف بالسياحة اجلزائرية  ، ...احلفالت ، الرمسية السياحية 

الشبكة ، حيث ال تزال تعرف السياحة اجلزائرية  باإلضافة إىل االنتقال لطريقة احلجز عن طريق هذه

  .تأخرا كبريا وملحوظا يف هذا اال 

ضرورة االستمرار يف التطبيق الفعلي واحلقيقي لربامج املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية باعتباره السياسة  - 

  اجلديدة اجلزائرية على املدى الطويل وجتنب الوقوع يف األخطاء

االستفادة من جتارب البلدان السياحية خاصة الدول ااورة اليت متلك نفس اإلمكانيات املتاحة لدينا ويف   - 

  .كثري من األحيان منلك أحسن منها 

جعل من اتمع اجلزائري جمتمع سياحي وذلك من خالل نشر ثقافة سياحية لدى أفراد اتمع لتمكينه  - 

  .افة إىل جعله يفرق بني ما هو السائح وما هو الضيف من احتضان األنشطة السياحية باإلض

اجلاد باإلعالم السياحي وتنشيطه مبختلف أنواعه املرئي ، املسموع ، املكتوب ، من أجل  االهتمام - 

  . تعريف السائح احمللي واألجنيب باملواقع السياحية


