


  

 

 

كان   ما علمتنا إالقالوا سبحانك ال علم لنا   "             
 

 انت العلٌم الحكٌم " 
           

(   23)سورة البقرة ... االٌة                                                

 
  

 

العالمٌن ...خلق اللوح من القلمالحمد هلل رب   
 

...وخلق الخلق من عدم ...    
 

وفقنا سبحانه وتعالى النجاز هذا العمل  ...      
 

.             حتى ٌبلغ الحمد منتهاه الحمدفله      
        

 
 



  

 

 
 
 

 الحمد هلل و الشكر له على نعمه فهو من امدنا بالقوة و الصبر و بفضله وفقنا هذه
  

الثمرة                                    
 

مالل نصٌرة " التً منحتناترفع عبارات الشكر و االمتنان لألستاذة الفاضلة "   
 
 من وقتها الثمٌن ارشادا و توجٌه و لم تبخل علٌنا بمنابع المعرفة و بآرائها القٌمة 
  

منا خٌر الجزاء... فجزاها هللا خٌرا                           

 
 كما نتقدم بشكراالستاذ الكرٌم الذي ساعدنا فً هذا البحث " دقٌوس بالل "

 
      نشكر كل من علمنا حرفا من االبتدائً ال الجامعة ....

 
 نتقدم بالشكر الى كل اساتذة قسم علوم االعالم و االتصال ....خاصة اساتذة شعبة

  
الدراسة ....نا بهم مقاعد اتصال سٌاحً ......الى كل من جمعت  

 
               الى كل من مد لنا ٌد العون من قرٌب او من بعٌد                     

    
 
 

 
 



  

 

 
 

 

 
                        

الم على اشرف المرسلٌن سٌدنا محمد صلى هللا الحمد هلل و باهلل نستعٌن و الصالة و الس  

لى ٌوم الدٌن .ا باإلخالصعلٌه و سلم  و على اله و اصحابه و التابعٌن و من بعدهم   

 
لوال فضل هللا تعالى الذي منا علٌنا بكرمه و ٌسرنا و وفقنا لما وصلنا الٌه و الذي اعطانا    

عالمٌن و سٌد االمة و حبٌب المتقٌن و نور القوة فً اتمام مشوارنا هللا عز و جل الى نبً ال

 المهتدٌن سٌدنا محمد صلى هللا علٌه و سلم.

 
الى من كلله هللا بالهبة و الوقار... الى من علمنً العطاء بدون انتظار ... الى من احمل 

 اسمه بكل افتخار ... الى سندي فً الحٌاة ...الى والدي الحبٌب الحنون 

حمد اطال هللا فً عمره و رزقه الصحة و العافٌة.م                        
 

الى مالكً فً الحٌاة ... الى معنى الحنان و التفانً ... الى بسمة الحٌاة و سر الوجود 

 ....الى من كان دعائها سر نجاحً ... الى والدتً الحبٌبة الغالٌة 

افٌة .محجوبة اطال هللا فً عمرها و رزقها الصحة و الع                     
 

و علٌهم اعتمد ... الى من بوجودهم اكتسب قوة و محبة ال حدود لها الى من لهم اكبر قدر 

...الى من عرفت معنى الحٌاة بهم عبد هللا " زوج اختً " و توأم روحً " طٌب  ، محمد 

 امٌن )الحاج(

ابل ..الى الرجل الذي كان كخٌالً و لن القى مثله فً الوجود ..الى من اعطانً بدون مق  

له كل االمتنان و التقدٌر .""كرفاح حكٌم  



  

 

 
 الى اصحاب القلب الطٌب و النواٌا الصادقة الى اخواتً " نادٌة ، وسام ، حفٌظة،رٌتاج "

الى كل من ٌحمل لقب لوكٌل و عرٌب .                    

  

 
ال هللا فً عمرها و حفظها .الى االم الحبٌبة ، الحنونة الغالٌة محجوبة اط  

 
 
عودة اتمنى لها حٌاة كلها افراح مل لى صدٌقتً و اختً و شرٌكتً فً العا  

 
ء و العطا ءالى االخوات اللواتً لم تلدهن امً ...الى من تحلو بهن الحٌاة و تمٌزوا بالوفا

 ... الى ٌنابٌع الصدق الصافً الى من معهم سعدت الى : دالل ، امٌنة ، حلٌمة ، دنٌا زاد .
 

نً فً هذا العمل و بكل االخالص "بن عٌسى" و شرٌك حٌاتً " ٌوسف " الى من ساند    
 و الى االخت "علٌا"

 
و خاصة طلبة ثانٌة ماستر اتصال سٌاحً.االعالم و االتصال  مالى كل طلبة علو  

 
 الى كل من وسعهم قلبً ... و لم ٌسعهم قلمً... 

         
 

. الى كل هإالء اهدي عملً                          
  

  
   
 
 
 
 
 

 
 

ةراضٌ                                                                                

 



  

 

                          

 
 
 
بسمهللا الرحمان الرحٌم " قل اعملوا فسٌرى هللا عملكم ورسوله و المإمنٌن "     

 
  العظٌمصدق هللا                               

بذكرك  إالاللحظات  تطٌب والبطاعتك  إالبشكرك وال ٌطٌب النهار  إالٌطٌب اللٌل  الهً ال

 برإٌتك  إالبعفوك وال تطٌب الجنة  إالوال تطٌب االخرة 

ن ... سٌدنا ....الى نبً الرحمة ونور العالمٌ ونصح األمةالى من بلغ الرسالة وأدى األمانة 

 وحبٌبنا محمد صلى هللا علٌه وسلم 

هدي ثمرة جهدي وتعبً الى من ذكرهما هللا عّزوّجل فً كتابه " وقل ربً ارحمهما كما أ

 ربٌانً صغٌرا "

 
... الى الى كلما نظرت فً عٌنٌهما سكنت و هدأت نفسً الى من أنٌر بدعواتهما دربً ....

من عرفت والزال أعرف الفضل فٌهما ... الى ساعداي اللذانً حثانً و دفعانً باالطالع 

 ى حقٌقة الدٌن و الحٌاة ... الى من أوصانً هللا بهما خٌرا ... والداي الغالٌان عل

شكر خاص الى أمً حبٌبتً التً كانت دوما بجانبً تشجعنً اذا فشلت و التً كانت 

والتزال وستبقى تبحث عن مصلحتً ... الى أغلى ما أملك والدتً " جمٌلة " أطال هللا فً 

 فٌة عمرها و رزقها الصحة والعا

 اسمه ومعه أكون كل شًء .. الى الرجل الذي لن ألقى مثله فً الوجود ..الى من حملت

الى من أعطانً بدون مقابل ...الى من تعب فً الحٌاة من أجلً ... الى من ٌفرح ألفراحً 

 وٌحزن ألحزانً 

 الى والدي الحبٌب " ٌحً " أطال هللا فً عمره وقدرنً على رد جمٌله 

 الى والداي صدٌقتً  "محمد " و " محجوبة " أطال هللا فً عمرهما 



  

 

" أطلب من المولى أن ٌؤلف  وجمانة"  والكتكوتة "  باتً اخوتً " صفٌة " و " نبٌةالى حبٌ

 بٌن قلوبنا الى األبد 

 أحمد " و " محمد أمٌن " حفظهم هللا " و" توفٌق " و " حمزة " الى اخوتً األحبة 

 الى أبناء أختً الصغار " اسحاق " و " ٌعقوب " رعاهما و حفظهما المولى 

شكرا على صبركً   الى حبٌبتً و أختً وصدٌقتً و شرٌكتً فً العمل  راضٌة 

 وتعاونكً معً وأتمنى لكً أن تعٌشً حٌاة جمٌلة و سعٌدة وأن تتحقق لكً أمنٌتك الوحٌدة 

 عالٌة و بن عٌسى  صة األختاالى  من ساعدنً فً هذا العمل خ

 الى كل من ساعدنً بكلمة طٌبة أو معاملة حسنة أو ابتسامة صادقة أو نٌة صافٌة 

 الى كل هإالء أهدي عملً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عودة                                                                                     
 
 
 



:ملخص  
 

تهدف هذه الدراسة الى الكشف عن مدى مساهمة المعالم االثرٌة فً التروٌج للثقافة 

السٌاحٌة من خالل دراسة لعٌنة كل من مدٌرٌات الثقافة و السٌاحة و االذاعة لوالٌة 

كما تهدف هذه الدراسة الى معرفة دور المعالم االثرٌة فً التروٌج للثقافة السٌاحٌة  غلٌزان،

ومن اجل تحقٌق هذا الهدف طرح التساؤل الرئٌسً ٌتمثل فً : مامدى مساهمة المعالم 

 االثرٌة فً التروٌج للثقافة السٌاحٌة بوالٌة غلٌزان ؟

 كأداةو استخدمت استمارة االستبٌان ـ اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفً التحلٌلً 

( محاور :30لجمع البٌانات من المبحوثٌن حٌث تم تقسٌم االستمارة الى ثالث )  

 
: ماهٌة التروٌج المحور االول   

الثقافة السٌاحٌة  المحور الثاني :  

الٌات التروٌج للثقافة السٌاحٌة المحور الثالث :  

نتائج اهمها :وقد توصلت هذه الدراسة الى مجموعة من ال  

  ًبالرغم من التكنولوجٌات و الوسائل االتصالٌة المتوفرة فان هناك تقصٌر ف

 استخدامها و تنشٌطها فً المجال السٌاحً .

  عدم وجود ناشطٌن بالقطاع السٌاحً فً الوالٌة و عدم الالمباالة بالنسبة لكل من

 الوكاالت السٌاحٌة ووسائل االعالم و المدرسة الجامعٌة .

 ور الذي تلعبه المعالم االثرٌة فً تطوٌر السٌاحة و جعل غلٌزان وجهة سٌاحٌة .الد 

  
 

Abstract : 

This study aims at reveling the extent of the contribution of 

archeological monuments in the promotion of Tourism culture 

through a study of the sample of the directorates of cultue ,tourism 

and radio in the state of Glizen the aim of this suty is to know the role 



of archeological landmarks is the promotion of tourism cultur ,in 

order to achieve this goal , the main question is : what is the 

contribution of archeological monuments to the promotion of 

tourism culture in the state of Gleizan ? 

- This study was based on the descriptive an alytical method and the 

quetionnaire was used as a tool to collect dat a from the respondents 

where the from was divided in to there axes : 

 Them 1 :what is promotion 

 The second axis : Tourism culture 

 The third axis : Mechanisms for promoting Tourism culture . 

- This study has reached a number of result , the most in portant of 

which are : 

 Despite the available technologies and means of 

communication , there is a lack of use and activation in the field 

of Tourism. 

 The absence of activits in the Toureism sactor in the state and 

the lack of in difference to the tourism agencies , the media and 

the university school . 

 The rol played by archeological monuments in the development 

of Al-siyeh and make Gleizan a tourism destination. 



  

 

 مقدمة :
 

السٌاحة ظاهرة قدٌمة ارتبطت باالنسان وتطوره و كذلك بتطور وسائل االتصال و 

المواصالت ، بعدما كانت تحركات االفراد تحكمها بالحاجات االجتماعٌة و الذاتٌة . 

اخرى اكثر رقً ، ولقد اصبحت السٌاحة من اهم النشاطات  بؤهدافاصبحت ترتبط 

صورة فعالة لٌس لدورها االقتصادي فحسب بل االساسٌة فً المجتمعات المعاصرة تإثر ب

لدورها االجتماعً و الثقافً و الحضاري ، وٌبرز هذا من خالل االهتمام الذي تولٌه 

فان المإسسة التً تسعى الى الرقً هً بحاجة لسٌاسة جدٌدة الجزائر لهذا القطاع و لهذا 

جهود و االنشطة التسوٌقٌة ترتكز اساسا على التروٌج الذي ٌعتبر المرآة العاكسة لكافة ال

تتكامل معا لتشكل المزٌج التروٌجً و نشر ثقافة سٌاحٌة لمختلف العناصر و المكونات التً 

فً المجتمع و التً تعرف بامتالك الفرد لقدر من المعلومات و المعارف و المفاهٌم و 

ك سٌاحٌا رشٌدا و القٌم التً تمثل فً مجملها خلفٌة مناسبة لكً ٌسل المهارات و االتجاهات 

نحو كل المظاهر السٌاحٌة وكذلك على العملٌات الالزمة للتخطٌط و التنظٌم و التعامل مع 

االماكن السٌاحٌة و المعالم االثرٌة و التً تساعد فً المحافظة على التارٌخ ، والتً تلعب 

ة اٌضا بدورها مصدر مهم لجذب السٌاح و بالتالً عنصر فعال فً تحسٌن اقتصاد الدول

وكل الفاعلٌن االقتصادٌٌن بغٌة نشر ثقافة او وعً سٌاحً عن طرٌق عامل جذب المستثمر 

للسٌاحة ، محلٌٌن كانوا او اجانب فً اطار ما ٌسمى بالتروٌج السٌاحً من خالل اشراك 

الجانب االعالمً الذي ٌعتبر وسٌلة هامة للتروٌج و الجذب و االستقطاب السٌاحً ، حٌث 

العالمٌة التً اعتمدنا علٌها فً بحثنا نجد االذاعة و التً تلعب دورا من بٌن الوسائل ا

 اساسٌا فً نقل القٌم و المعاٌٌر و االطالع على ثقافة االخر . 

منهجً ، نظري ، (: 32وعلى هذا االساس انتهجنا كخطة معتمدة للدراسة ثالث ابواب )

ابتداءا من تحدٌد الموضوع و تطبٌقً ، بحٌث ان االطار المنهجً ٌتناول مفاهٌم للدراسة 

اهمٌته و الهدف منه و اسباب اختٌاره ، بناء االشكالٌة صٌاغة الفرضٌات ، تحدٌد المفاهٌم 

منهج الدراسة ، نوعٌة الدراسة و ادوات جمع المعطٌات العٌنة و المعاٌنة ، صعوبات 

 البحث .



  

 

( : الفصل 32ث فصول )اما الجانب النظري فهو ٌمثل الدراسة النظرٌة اذ تناولنا فٌه ثال

االول مدخل مفاهٌمً حول التروٌج ، و الثانً حول الثقافة السٌاحٌة ، و الفصل الثالث ٌضم 

( مباحث فرعٌة 33الٌات التروٌج للثقافة السٌاحٌة مع العلم ان كل فصل ٌتضمن اربع)

 ( مباحث . 32( تضمن ثالث )32ماعدا الفصل الثالث )

ٌتناول الدراسة المٌدانٌة ادرجنا ضمنه فصلٌن االول بطاقة فنٌة اما الجانب التطبٌقً والذي 

لوالٌة غلٌزان ، و الثانً الخطوات المنهجٌة للدراسة . و فً االخٌر كل من خاتمة عامة 

 للموضوع و المالحق و قائمة المراجع 
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 الفصل الثانً : الثقافة السٌاحٌة

  تمهٌد

: تعرٌف الثقافة السٌاحٌة المبحث االول   

: انواع الثقافة السٌاحٌةالمبحث الثانً   

: اهمٌة الثقافة السٌاحٌة المبحث الثالث  

 خاتمة 

: معٌقات الثقافة السٌاحٌة  المبحث الرابع  

لٌات التروٌج للثقافة السٌاحٌة آالفصل الثالث :   

 تمهٌد

روٌج بالثقافة السٌاحٌة : عالقة الت  المبحث االول   

دور االذاعة المحلٌة فً التروٌج للسٌاحة المبحث الثانً :  



  

 

: اهمٌة المعالم االثرٌة فً التروٌج للسٌاحةالمبحث الثالث   

  خاتمة 
  
 
 

 الفصل االول : بطاقة فنٌة لوالٌة غلٌزان 

 تمهٌد 

: نبذة تارٌخٌة عن غلٌزان  المبحث االول  

تعرٌف مدٌرٌة الثقافة و السٌاحة بغلٌزان: المبحث الثانً   

: اهم المعالم االثرٌة بغلٌزانالمبحث الثالث   

ـ قصر كاوا ) عمً موسى ( 0                   

ـ قلعة بنً راشد ) بٌلل( 1                    

ــــةـ مازونـــــ 2                  

دور االذاعة فً التروٌج للسٌاحة بغلٌزان المبحث الرابع :  

 الفصل الثانً : الخطوات المنهجٌة للدراسة المٌدانٌة 

طرٌقة الدراسة المٌدانٌة  المبحث االول :  

: عرض و مناقشة نتائج الدراسةمبحث الثانً ال  

: تحلٌل نتائج الدراسة  المبحث الثالث  

 خاتمة
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 : اإلشكالية تحديد

 
ت و الشعارات و المنافع فكار و المعتقداالة لنقل كافة األكٌزة أو األداة الفع  ٌعد التروٌج  الر  

اقبل من  المنشودة لى ات المستخدمٌن المستهدفٌن وصوال إوقو أ بأوضاعالمستهدفٌن  حالسو 

ٌاحٌة ستراتٌجٌة الس  فً اإلى تحقٌق األهداف المنشودة لعلٌهم و إقناعهم وهذا ٌهدف إ أثٌرالت  

فً عملٌة  بأخرىو ٌساهم بطرٌقة أ االتصالل عام و التروٌجٌة بشكل خاص كما أن بشك

روٌج السٌاحً وذلك من خالل التفاعل بٌن الوكاالت السٌاحٌة و المدٌرٌات كمدٌرٌة الت  

مدٌرٌة ذلك لى ،إضافة إ مسطرة ألهدافلٌها والتً كانت وجهتنا إالسٌاحة لوالٌة غلٌزان 

خرى الجمعٌات التً تقوم بدورها هً األقسام من بٌنها التً تحتوي العدٌد من األ الثقافة

ك فٌما ٌخص مدٌرٌة السٌاحة هً الى ذل باإلضافةقافً لمنطقة غلٌزان بتوزٌع الموروث الث  

الى قسم  باإلضافة،قلٌدٌة ناعة الت  من بٌنها الص    سامقاألخرى تحتوي على العدٌد من األ

 : ليالتا ّ شكالإلاومن هنا ٌمكن صٌاغة .فندقة وكال المؤسستٌن تصب فً قالب واحد ال

  
 ؟السياحية للثقافة رويجالتّ فً  ثريةاأل المعالم مساهمة مامدى

 
.وتندرج  روٌجحٌث سٌكون بحثنا قائم حول السٌاحة لوالٌة غلٌزان و حاجتنا الماسة للت  

 :تًكاآلشكالٌة المطروحة حول العدٌد من التساؤالت وهً اإل

 
 ؟ ٌاحً عامة و غلٌزان خاصةقافً الس  شاط الث  روٌج على الن  الت   استخدامماهو أثر  -

 ؟ٌاحٌةالس  قافة روٌج للث  ن تساهم فً الت  كٌف ٌمكن للمعالم األثرٌة أ -

وماهً  ؟ٌاحٌةالس  افة قروٌج للث  صالً فً مجال الت  ور االت  الد   تفعٌلي مدى ٌتم إلى أ -

 ؟ذلكالوسائل المستخدمة فً 

 ؟ العراقٌل التً تؤثر فً تحقٌق فعالٌة التروٌج للثقافة السٌاحٌة لمنطقة غلٌزان ماهً -
 

 : ع  دقة نطرح الفرضٌات التالٌةالموضوشكالٌة وضوحا و ولكً نزٌد اإل
 
 

 

 :ضيةالفر
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ظرٌة المتبناة فً البحث الن  تعدد تعرٌفات العلماء لمصطلح الفرضٌة على حسب مقاربات 
 منها:

ن الفرضٌة هً ،إذ ٌرٌان أويلالطّ  نيباتالذّ  محمود دمحمّ و  بوحوش ارعمّ  تعريف

خر بب و اآلالمتغٌر المستقل و هو الس  حدهما رات مقترحة للعالقة بٌن متغٌرٌن أتفسٌ« :

عن كونه جملة ال هً صادقة وال هً كاذبة  ٌرٌد الفالفرض ،الن تٌجةابع وهو المتغٌر الت  

ل العرض وهً بمثابة العقد الذي ٌعقده الباحث مع نفسه  للوصول الى النتٌجة المؤكدة لقبو

الٌها عن طرٌق  وصل ن تكون قابلة للفحص وٌمكن الت  و رفضه ،فالفرضٌات ٌجب أأ

1» و عدم صدقهاإلى نتٌجة تؤكد صدقها أ استعمالها
. 

 لٌة:فً دراستنا هذه على الفرضٌات التا   ومنه اعتمدنا

روٌج بالت   االهتمامها تفتقد ن  أ إالرها غم من توف  قافٌة لوالٌة غلٌزان بالر  المؤهالت الث   -

 عالمً. اإل

قافً روٌج الث  الت  ثرٌة قدٌمة و فرٌدة من نوعها التً تساهم فً أتزخر غلٌزان بمعالم  -

 ٌاحً.الس  

  .ٌاحٌة قافة الس  روٌج للث  له دور رئٌسً فً الت   باالتصاللقائم ا -
  

 .ثرٌةللمنطقة طابع سٌاحً ثقافً خاص ٌساهم فً حماٌة التراث و خاصة المعالم األ - 

ّ:أسبابّاختيارّالموضوع

 و لم نستطعمر فً بادئ األوقد كان االختٌار صعبا قانه،إتو  بهلكل عمل سبب ٌدفعنا للقٌام 

ختٌارنا على إٌن وقع أبعد التفكٌر الطوٌل  إالنرضى على موضوع ٌتناسب و مٌولنا  أن

سباب من ثرٌة ولقد تعددت األٌاحٌة من خالل المعالم األقافة الس  روٌج للث  موضوع الت  

 :الموضوعية سباباألموضوعٌة و ذاتٌة وقد تمثلت 

 .ثري للمنطقةقافً األارٌخً و الث  المخزون الت   إلى رادة فً محاولة الوصولاإل -

 ثرٌة و ثقافتها .عرٌف بالمنطقة و معالمها األالت  فً غبة الر   -

ّ:الذاتية األسباب

 :فٌما ٌلًنسانٌة وقد تمثلت لكل موضوع مٌول خاص داخل النفس اإلّ

                                                           
53،ص 6002د ط ،  ،العلمٌة مدرسة شٌكاغو ، الجزائر ،منهجٌة اعداد البحوثعامر مصباح   

1
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 ثرٌة قدٌمة.أمن معالم  بهعرٌف بالوالٌة وما تزخر هً عبارة عن رغبة نابعة من حب الت   -

ذٌن نت رغبة فً رسم صورة لها لل  والٌة غلٌزان من والٌات الجزائر تكو   باعتبار -

 ٌاحة بها.ثرٌة الموجودة لتطوٌر الس  براز المعالم األإٌجهلونها و 

عرٌف و الت   لآلخرٌنجدادنا أن ننقل تارٌخ أا ا من  حب  أصولها، ننحدر من أن نا لى جانبإ -

 .ثرٌةاألبمعالمها 

 

 :الموضوع هميةأ 

قافة عرٌف بالث  و الت  ،هوض به و الن   االهتماممن  ٌاحة قطاع حٌوي و مهم فالبد  باعتبار الس  

ل لها دخل ا ٌشك  ضحت ترتكز علٌه مم  أرة ول المتطو  ن الد  أة وخاص  ،شء القادم ٌاحٌة للن  الس  

الجزائر تعتمد على موردٌن ن أو بما  االقتصاديهام فً مختلف القطاعات وخاصة القطاع 

خٌر ألخٌر باعتباره المنفذ اجدٌد البترول و الغاز فٌمكن الرجوع الى هذا األغٌر قابلٌن للت  

الجهود بما فٌها مختلف وسائل  بتضافر إالنسب وال ٌمكن الوصول الى هذا و الحل األ،لها

 قافة السٌاحٌة للمنطقة .روٌج للث  فً الت   االتصالعالم و إلا

ّ:ّال دراسةّاهداف
 

 البد أن ٌكون وراء كل بحث هدف نسعى الى تحقٌقه و قد تمثلت أهدافنا كاآلتً:

 الت عرٌف بمنطقة غلٌزان من الن احٌة الت ارٌخٌة الثقافٌة السٌاحٌة . -

 الت وصل الى المعالم األثرٌة والت ارٌخٌة التً تزخر بها المنطقة . -

 اإلهمال.نفض الغبار على الحصن الذي ٌعانً  -

 اكتشاف مختلف المعلومات والحقائق من خالل دراستنا المٌدانٌة . -

 محاولة الت عرف على أنواع السٌاحة فً المنطقة و إمكانٌة تطوٌرها حتى نستطٌع أن نخدم-

ٌاحة  .قطاع الس 

 

ّ:ّمجتمعّالدراسة
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مجموع محدود او غٌر  :ان القصد بمجتمع البحث فً هذه النقطة كما عرفه الباحثون "

تنصب المالحظات الى محدود من المفردات ذات عناصر الوحدات المحددة مسبقا ، حٌث 

جمٌع مفردات الظاهرة التً  :ب الباحثٌن االخرٌن هو "سان تعرٌف مجتمع البحث ح

ٌدرسها الباحث و هو مجموعة منتهٌة او غٌر منتهٌة من العناصر المحددة مسبقا و التً 

.ا المالحظات "تركز علٌه
1
او هو مجموعة عناصر لها خاصٌة او عدة خصائص مشتركة  

 تمٌزها عن العناصر االخرى التً ٌجري علٌها البحث او التقصً .

ّايضا : هو مجموعة من الوحدات االحصائٌة المعرفٌة بصورة واضحة والتً ٌراد منها  ـ

"الحصول على البٌانات .
2

من خالله ٌتم اختٌار عٌنة  المجتمع الذيفمجتمع البحث هو ذلك 

الدراسة فهو مجموعة من االفراد او العناصر التً لها خصائص مشتركة ٌهتم بها الباحث " 

 مجتمع بحثنا على مدٌرٌة الثقافة و السٌاحة و االذاعة لوالٌة غلٌزان . ٌشملحٌث 

لبحث نعنً بها مجموعة من العملٌات  التً تسمح بانتقاء مجموعة من مجتمع االمعاينة:

بهدف تكوٌن عٌنة اي هً المرحلة التً ٌتم من خاللها اختٌار العٌنة من مجتمع البحث .
3

 

و ٌقصد بها هو اختٌار عٌنة بحث ٌتحقق فً كل  بالمعاينةّالقصديةّ)ّالعمديةّ(:و قد قمنا 

منهم شروط معٌنة اي انها تمثل المجتمع افضل تمثٌل اي ٌختار الوحدة او الوحدات التً 

 6مقٌاسا مماثلة و مشابهة لمقٌاس المجتمع االصلً تكون 

وقد قمنا باختٌار العٌنة ذلك أن مجتمع الدراسة ٌتمٌز بالتباٌن بحٌث أن دراستنا ال تقتصر   ـ

لنا االعتماد على العٌنة  وإنماعلى مدٌرٌة الثقافة فقط  تتعدى الى قطاعات أخرى لذلك فض 

 ضمن و أقل تكلفة وبأسرع وقت .القصدٌة لكً نكون واضحً الوجهة بطرٌقة أ

 ةاستمار 20مفردة موزعة بالتساوي حٌث خصصنا 60عٌنة تتكون من  اخترناوعلٌه فقد 

ة استمار 20على موظفً مدٌرٌة الثقافة نفس العدد على موظفً مدٌرٌة السٌاحة اضافة الى 

 على موظفً االذاعة .

 35أننا استرجعنا  إالغلٌزان ، وقد تمت عملٌة توزٌع االستمارة ألفراد العٌنة بوالٌة 

 مفردة . 35وهو العدد االجمالً لحجم العٌنة أي  20استمارة من أصل 
                                                           

62، ص  6003دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزائر ، ،6،ط  ، مناهج البحث العلمً فً علوم االعالم و االتصالبن مرسلًـ احمد  1  
620- 626،ص ص  6002، ، دار دجلة ، عمان  6لغزالً ، منهج البحث العلمً ، ط ا ـ رحٌم ٌونس كرو 2  

602 ، ص 6002، دار القصبة للنشر و التوزٌع ،  6ـ مورٌس انجرس ، منهجٌة البحث العلمً فً العلوم االنسانٌة ، ط 
3
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 : عينةّالبحث

دراستها علٌه على  إلجراءالذي تجري علٌه الدراسة ٌختارها الباحث  المجتمعهً جزء من 

وفق قواعد خاصة كً تمثل المجتمع تمثٌال صحٌحا .
1

 

مجتمع الدراسة ٌتم اختٌارها بطرٌقة معٌنة و اجراء الدراسة علٌها هً مجموعة جزئٌة من 

ومن ثم استخدام تلك النتائج وتعمٌمها على كامل مجتمع الدراسة االصلً.
2

 

 مبحوث . 20وفً دراستنا هذه تتكون عٌنة البحث من 

ّ:ّّادواتّالدراسة

و االتصال له ٌرتكز كل بحث علمً على ادوات بحث خاصة كما ان حقل وسائل االعالم 

 ادوات و اسالٌب خاصة من اجل الوصول الى حقائق علمٌة لذلك اعتمدنا على :

 :  استمارةّاالستبيان

هً كلمة مشتقة من الفعل استبان األمر بمعنى أوضحه وعرفه ، واالستبٌان بذلك هو 

 التوضٌح والتعرٌف لهذا األمر .

األسئلة التً ٌحضرها الباحث بعناٌة فً  فً البحث العلمً فان  االستبٌان هو تلك القائمة من

تعبٌرها عن الموضوع المبحوث فً اطار الخطة الموضوعة ، لتقدم الى المبحوث من أجل 

الحصول على اجابات تتضمن المعلومات والبٌانات المطلوبة ، لتوضٌح الظاهرة المدروسة 

 ، وتعرٌفها من جوانبها المختلفة .

حث االساسٌة الشائعة االستعمال فً العلوم االنسانٌة خاصة االستبٌان من ادوات البـ ٌعتبر

فً علوم االعالم و االتصال ، حٌث ٌستخدم فً الحصول على معلومات دقٌقة ال ٌستطٌع 

المبحوث ، لكونها معلومات ال ٌملكها إال صاحبها  الباحث مالحظتها بنفسه فً مجال 

المؤهل قبل غٌره على البوح بها . 
3

 

:"مجموعة من االسئلة المرتبة حول موضوع معٌن ، ٌتم وضعها فً  ـ و ٌعرف اٌضا

للحصول على المعنٌٌن بالبرٌد او ٌجرى تسلٌمها بالٌد تمهٌدا  لؤلشخاصاستمارة ترسل 

 اجوبة االسئلة الواردة فٌها .

                                                           
625رحٌم ٌونس كروالغزالً ، مرجع سبق ذكره ، ص  
1
  

602مورٌس انجرس ، مرجع سبق ذكره ، ص  
2
  

666 660 احمد بن مرسلً ، مرجع سبق ذكره ، ص ص 
3
  



 االطار المنهجي                                                                               
 

9 
 

نموذج ٌضم مجموعة من االسئلة التً تدور حول موضوع او ما ٌتم  :ـ هو عبارة عن "

لٌجٌبوا على هذه االسئلة ثم اعادته ثانٌة الى الهٌئة  بأخرىحوثٌن بطرٌقة او ارساله الى المب

المشرفة على البحث ."
1

 

 و ٌعتبر هذا النوع من جمع البٌانات هو االسلوب االمثل لدراستنا :

ـ ٌضمن السرعة فً تعبئة االستبٌان من طرف المبحوثٌن اضافة الى السرعة فً الحصول 

 على النتٌجة .

الجمهور المستهدف ٌتمٌز بالضخامة و التشتت بالشكل الذي ٌحد من استعمال اسالٌب ـ 

 .ن تغطٌة عدد كبٌر من هذا الجمهوراالستبٌا بإمكاناخرى كالمقابلة فً حٌن 

و مرت استمارة االستبٌان بمراحل عدة قبل صٌاغتها فً شكلها النهائً حٌث قمنا فً البداٌة 

على مجموعة من الدراسات السابقة المشابهة لدراستنا بغرض االستفادة منها من  باإلطالع

تها بغٌة التمكن و االٌجادة فً تصمٌم جهة و كذا االلمام بكل الجوانب المفترض علٌنا دراس

االستمارة و صٌاغتها فً شكلها النهائً .
2

 

 محاور : 4ـ ثم قمنا بصٌاغة اسئلة االستمارة و تقسٌمها الى 

 اسئلة . 4العٌنة و ٌحوي على  ألفراد: وٌضم البٌانات الشخصٌة  المحورّاالولـ 

 اسئلة . 9:تمثل فً التروٌج و ٌضم  المحورّالثانيـ 

 اسئلة . 60: تمثل فً الثقافة السٌاحٌة و ٌضم  المحورّالثالثـ 

 اسئلة . 4: الٌات التروٌج للثقافة السٌاحٌة ٌضم  المحورّالرابعـ 

بعرضها على االستاذة  النهائً لالستمارة ثم اختبار صدقها وقبل االعداد
1
" لتحكٌمها ، و  

التعدٌالت و اخراج االستمارة  بإجراءاستنادا الى االراء و المعلومات التً تم جمعها قمنا 

 فً شكلها النهائً " 

العٌنة  ـ و بعدها توجهنا الى مدٌرٌات الثقافة و السٌاحة لتوزٌع االستمارات على افراد 

بشكل قصدي وفً الٌوم الموالً توجهنا الى االذاعة المحلٌة لوالٌة غلٌزان الستكمال عملٌة 

 التوزٌع.

                                                           
535، ص  6004، مصر ، 6محمد عبد الحمٌد ، البحث العلمً فً الدراسات االعالمٌة ، عالم الكتب ، ط  

1
  

50احمد بن مرسلً ، مرجع سبق ذكره ، ص  
2
  

االستاذة مالل نصٌرة ، علوم االعالم و االتصال ، جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس ـ خروبة ـ مستغانم    
1
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استمارة فقط المتناع  35 إال نسترجع  ان لم إالاستمارة استبٌان  20ـ وقد قمنا بتوزٌع 

 بعض الموظفٌن عن االجابة . 

ّحدودّالدراسةّ:ّ

 الفترة التً امتدت فٌها انجاز البحث . 6062/ماي6062: من جانفً  االطارّالزماني

 بمدٌرٌة الثقافة بوالٌة غلٌزان .: لقد تم القٌام بالبحث مٌدانٌا  االطارّالمكاني
  

 :دراسةالّ  منهج

علمً من العناصر األساسٌة التً ٌنبغً توف رها فً أي دراسة فال ٌمكن أن ٌخلو أي بحث ٌعتبر المنهج 

 للوصول إلى تحقٌق موضوعً من الفرضٌات وتأكٌد صحتها.من منهج ٌتبعه الباحث 

راسة على المنهج الوصفً و المنهج الت حلٌلً حٌث اعتمدنا على المنهج  اعتمدنا فً هذه الد 

ٌاحٌة والمعالم  ٌاحً والث قافة الس  الوصفً فً إعطاء شرح لمختلف المفاهٌم حول الت روٌج الس 

المقابالت الش خصٌة مع مسٌري المؤسسة ومختلف  األثرٌة ،و المنهج التحلٌلً فً تحلٌل

 ة التً ٌتم إعدادها حول الموضوع.الوثائق المتاحة التً تسمح للت عرٌف بالمؤسسة و األنشط

كتورحٌث ٌعرف  . بٌل للبحث مصطفىّعمرّالبشير الد  رٌق أو الس   المنهج على أنه :"الط 

واهر و المكونات والعالقات بٌنها  الذي ٌستند ئٌسٌة أهمها الظ  ٌ زات الر  على عدد من المم

. الموجودة بشكل مستقٌل عن الفرد و عن آرائه و اتجاهاته و تطوراته
2 

 

جتماعٌة على أنه أسلوب ٌهدف لتقرٌر فً البحوث اال ٌعرف الوصف:" الوصفي المنهج يفتعر

مسبقا ، اذ ٌعمل على جمع الحقائق ٌتعلق بخصائص ظاهرة معٌنة أو موقف ٌكون محددا 

و تصنٌفها  الحقائق
1

 

"عملٌة عقلٌة ٌقوم بها الباحث إلٌجاد العالقات الجزئٌة التً تربط  ال تحليلي المنهج تعريف

المتغٌرات و االنتقال من المجهول الى المعلوم
2

 

 
ّال دراساتّاالستطالعية:

                                                           
63، ص  6003، بٌروت ،  6مناهج البحث فً العلوم االنسانٌة ، دار الكتب العلمٌة ، ط مصطفى حلمً ، 
2
  

 
1

  92، ص   6004، القاهرة ،  6محمد منٌرحجاب ، المعجم االعالمً ، دار النشرو التوزٌع ،ط  

2
 43، ص  6005حسٌن عبد الوهاب رشوان، اصول البحث العلمً ،د ط ، مؤسسة شباب الجامعة ، القاهرة ،   
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تلك األبحاث األولٌة التً ٌلجأ إلٌها الباحث عادة لتدلٌل المعلومات التً ٌواجهها فً وهً  

 اكتشاف.

الظواهر محل الدراسة أو الَتعرف علٌها بعد اكتشافها ألجل تحدٌد إشكالٌة البحث بصورة 

دقٌقة قبل معالجتها واختٌار الفرضٌات الخاصة باختٌار بحث معٌن و تستخدم فً مجاالت 

العلوم التً تعانً من عدم توفر الرصٌد المعرفً و تتمثل الدراسة االستطالعٌة التً تم 

ة عن دراسة تمهٌدٌة لمدٌرٌة الثقافة لوالٌة غلٌزان ألخذ معلومات مبدئٌة القٌام بها عبار

للبحث والتً كانت خالل التربص المٌدانً الذي دامت فترته مدة أسبوعان والتً كانت من 

وذلك الستغالل فترة التربص ألنه بمثابة العمل المؤقت  00/20/5202الى  52/25/5202

صة لمالحظة طرٌقة االتصال بٌنها وجمع معلومات عن بصفة عادٌة . لذلك كانت أحسن فر

 المدٌرٌة وزٌارة أقسامها و مصالحها اإلدارٌة والتعرف على وظائفها
1
و خدماتها عن  

 .طرٌق استخدام المقابالت الحرة مع العمال

 

 

 

 

 

 تحديدّالمفاهيم:

دراستنا الى بعض المفاهٌم منها : تعد مفاهٌم الدراسة بمثابة الكلمات المفتاحٌة و قد تطرقنا فً  

:ويجالتر  

:تعنً رَوج، راج ، رواجا : نفق اذن كلمة تروٌج ٌعنً تنفٌق الشًء وحتى ٌنفق هذا لغة

 الشًء البد من االتصال باآلخرٌن و تعرٌف الناس بالسلع و الخدمات التً ٌمتلكها البائع .

فً اقامة منافذ للمعلومات و فً :ٌعرف التروٌج بأنه التنسٌق بٌن جهود البائع حااصطال

ٌج هو احد تسهٌل بٌع السلعة او الخدمة او فً قبول فكرة معٌنة ، وكما اسلفنا فان الترو

و هو ٌتأثر بالقرارات المتعلقة بالسلعة ،السعر و التوزٌع ، فمثال عناصر المزٌج التسوٌقً 

بلها المستهلكون حتى بعض قرارات التسعٌر ٌسهل تروٌجها بٌنما سٌاسات أخرى قد ال ٌتق
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بعد التروٌج لها ، ٌتغلب التروٌج على مشكلة جهل المستهلك بتقدٌم المعلومات عن الشركة 

، السلعة، العالمة التجارٌة ، االسعار ،توفر سلعة و استخداماتها ، كما ٌتغلب التروٌج على 

ما ٌقدم الٌه و  و خلق حالة نفسٌة معٌنة ٌتقبل المستهلك بمقتضاهابإغرائه تردد المستهلك 

بمعنى اخر اغراء المستهلك بان ٌتصرف بطرٌقة معٌنة ٌرضى عنها البائع
1
. 

وكتعرٌف اخر : هو نشر معلومات بطرق مختلفة بغرض جذب انتباه الجماهٌر .
2

 

 : اجرائيا

التروٌج نظام متكامل ٌقوم على نشر و بث و نقل المعلومات عن سلعة او خدمة ، بأسلوب 

موجه للتأثٌر على الجمهور او المستهلكٌن ٌدفعهم ألخذ سلوك نحو الخدمة اقناعً  مصمم و 

او السلعة المرَوج لها سواء باقتنائها او استخدامها او التعامل معها بما ٌعرف بالسلوك 

 الشرائً .

 

 

 

 

 

 : لثقافةا

من الفعل "ثَقف " مأخوذ: اصل الثقافة فً اللغة العربٌة لغةّ
1

 

 : هناك تعرٌفات كثٌرة للثقافة اوردها علماء االنتروبولوجٌا من ابرزها ماٌلً : اصطالحا

اشٌاء و  من : " هً كل ماصنعته ٌد االنسان و عقلهKilpatrickحسبّتعريفّكلباتريكّ

مظاهر فً البٌئة االجتماعٌة ، اي كل ما اخترعه االنسان ، او ما اكتشفه ، و كان له دور 

 فً العملٌة االجتماعٌة . 

                                                           
1
 09، ص  6002شٌر عباس العالق و علً محمد الربابعة ،التروٌج و االعالن التجاري ، دار الٌازوري ،د ط ، ب 

 26، االردن عمان ، ص  6064محمد جمال الفار ، معجم المصطلحات االعالمٌة ، دار اسامة للنشر و التوزٌع ، د ط ،  
2
  

22م،القاهرة ، ص6004ه/6463،  6صطلحات عصر العولمة ، الدار الثقافً للنشر ، طاسماعٌل عبد الفتاح عبد الكافً ، معجم م 
1
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:" هً ذلك الكل المركب الذي ٌتضمن المعرفة و العقٌدة و  Tylor حسبّتعريفّتايلور

ٌتحصل علٌها  الفن و القانون و االخالق و العادات ،و التقالٌد ، و غٌرها من القدرات التً

المرء كعضو فً جماعات .
2

 

كما تعرف اٌضا : الثقافة هً القٌم و المعاٌٌر و العادات و االفكار التً ٌشترك فٌها الناس و 

تحدد سلوكهم ، و تتكون الثقافة من الجانب المعنوي الفكري و الجانب المادي .
3
  

 : اجرائيا

و العادات ، و االخالق ، و  التقالٌد، و  الثقافة هً مجموعة األفكار و القٌم ،و المعتقدات

النظم و المهارات و كل ما صنعته ٌد االنسان و انتجه عقله من نتاج مادي و فكري ، او 

 توارثه من االجٌال السابقة . 

 :الثقافةّالسياحيةّ

: هً احد اشكال السٌاحة التً ٌسعى الٌها السائحون تهدف الى اشباع رغباتهم  اصطالحا

المعرفٌة و ٌعتمد هذا النوع على اقامة الندوات المعرفٌة الثقافٌة و كذا المعارف الخاص 

و الحوار  الرأيبالكتب و المسابقات الثقافٌة خاص مسابقات الشعر لغرض الدعوة لتبادل 

تجدها بلد ٌزخر بالعدٌد من اآلثار لمختلف  ب الخبرة فمثال الجزائر مما ٌمكن للسائح اكتسا

الدول و الحضارات التً مرت علٌها كالعهد الفٌنٌقً الرومانً و مختلف المدن و القالع و 

شبكة الطرق .
1

 

 :اجرائيا

هً ذلك النسٌج من المعارف و المعلومات و االتجاهات و القٌم و العادات و التقالٌد و 

ات و المهارات المرتبطة بالسٌاحة و التً ٌجب ان ٌمتلكها المجتمع لٌكون اداة السلوكٌ

 السٌاحة و حماٌة المعالم االثرٌة

على وجه الخصوص ، و المقومات السٌاحٌة لبلده ، و دافعا لتكوٌن  مجتمع ذات سمات 

الى خاصة تتماشى مع سماته التارٌخٌة و الحضارٌة و الحفاظ على الترابط ، مما ٌدفعه 

الدور المنوط به للنهوض بالسٌاحة و تكون لدٌه اتجاهات الن ٌسلك سلوكا سٌاحٌا واعٌا 

                                                           
62. 62م، ص ص 6450/6009، 6خالد محمد ابو شعٌرة ، الثقافة و عناصرها ، مكتبة المجتمع العربً للنشر و التوزٌع ، ط 
2
  

664م ، عمان االردن ، ص 6060، دط ، و التوزٌع و دار المشرق الثقافً للنشردار اسامة  اإلعالمًمعجم المحمد جمال فار ،  
3
  

  96م ، االسكندرٌة ، ص  6002وفاء زكً ابراهٌم ،  دور السٌاحة و التنمٌة االجتماعٌة ، مكتب الجامع الحدٌث ، د ط ، 
1
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لرفع و تحسٌن السٌاحة و خلق انواع من الترابط الروحً بٌن االفراد و المكتسبات السٌاحٌة 

 للبالد .

 : المعالمّاالثرية

هً اي انشاء هندسً معماري منفرد او مجموع ٌكون شاهدا على حضارة معٌنة او على 

تطور هام او حادثة تارٌخٌة .و المعالم المعنٌة بالخصوص هً المنجزات المعمارٌة الكبرى 

 المعلمٌةو الرسم ، و النقش ، و الفن الزخرفً ، و الخط العربً ، و المبانً او المجمعات 

الفخمة ذات طابع دٌنً او عسكري او مدنً او زراعً او صناعً ، و هٌاكل عصر ما 

الكهوف و الهٌاكل او العناصر  ألمغاراتقبل التارٌخ و المعالم الجنائزٌة و المدافن ،و 

المعزولة التً لها صلة باألحداث الكبرى فً التارٌخ الوطنً .
2

 

:صعوباتّالدراسةّ  

الى صعوبات فً انجازه و ان اختلف من باحث الى اخر  اي بحث علمً  ٌتعرض صاحبه

 وعلى غرار باقً البحوث فقد صادفنا :

  .ـ قلة المراجع الخاصة بالثقافة السٌاحٌة فً الجزائر بصفة عامة ، و غلٌزان بصفة خاصة

عدم االكتراث بتصمٌم عملنا كونه ٌعالج موضوعا الٌطابق واقع السٌاحة الة واـ حالة الالمب

ٌزان .فً غل  

ـ تحفظ بعض المبحوثٌن فً االجابة عن اسئلتنا الخاصة بالتروٌج للثقافة السٌاحٌة بحجة انه 

 ال دخل لهم بهذه االمور.

 ـ سوء المعاملة من طرف مدٌر مدٌرٌة الثقافة و بعض الموظفٌن. 

ـ صعوبة التنقل بعض المناطق السٌاحٌة مثل :قصر كاوا بعمً موسى ، و القلعة بٌلل  

ذلك الى انعدام االمن. دوٌعو  

 
:الدراساتّالسابقة  

                                                           
،باللغة العربٌة02، ص 6992جوان  66ه/ 6469صفر  66، 44العدد  الجرٌدة الرسمٌة،الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة ، - 2
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من المعروف انه من غٌر الممكن انجاز اي بحث دون التطرق لدراسات سابقة من اجل 

اخذ صورة عن الموضوع . و جدنا فً مجال بحثنا هذا بعض الدراسات التً تتقارب مع 

 هذا العمل حٌث ٌمكن تقدٌمها كالتالً :

السٌاحً فً تنشٌط الخدمة السٌاحٌة ، دراسة حالة الوكالة ، دور التروٌج بوقرةّعادلّـ 

سفار،مسٌلة  ، مذكرة ماستر ، كلٌة العلوم االجتماعٌة ، جامعة مستغانم الراٌة للسٌاحة و األ

6063/6062  

:كٌف ٌساهم التروٌج السٌاحً فً تنشٌط الخدمة السٌاحٌة للوكالة محل الدراسة ؟ليةالشكاا  

كبٌرة للتروٌج السٌاحً كعنصر فاعل و رئٌسً لتنشٌط الخدمات هدفها ابراز االهمٌة ال

 السٌاحٌة 

ٌلعب االعالم السٌاحً دورا كبٌرا فً مجال التروٌج من خالل وسائل االعالم الدور:ّ

المختلفة المتمثلة بالوسائل المقروءة و المسموعة و المرئٌة و المعارض و االفالم و 

نتٌجة مفادها نقص التعامل بالوسائل التروٌجٌة  ،والتً توصلت الى المطبوعات و غٌرها

.الحدٌثة المتاحة و ضعف الزحم المعلوماتً الذي ٌخص الوكالة السٌاحٌة   

دور اذاعة مستغانم الجهوٌة فً التروٌج للسٌاحة ، مذكرة ـّطويلّمحمد،لطرشّعبدّالحفيظّ

  .6063/6062، كلٌة العلوم االجتماعٌة ، جامعة مستغانم ماستر 

: كٌف تساهم المؤسسة االذاعٌة لمستغانم فً التروٌج للسٌاحة بالوالٌة ؟  االشكالية  

كان الهدف منها لفت انتباه المسؤولٌن و المنظمات السٌاحٌة و المهتمٌن بالنشاط السٌاحً 

التروٌج السٌاحً عن طرٌق االذاعة باعتبارها وسٌلة اتصال فعالة لدفع عجلة  اهمٌة ىال

ة .التنمٌة المحلٌ  

: االذاعة المحلٌة لمستغانم تساهم بشكل فعال فً التعرٌف بمؤهالت الوالٌة السٌاحٌة الدور

  .و تنشٌط السٌاحة بها

وكان من نتائجها لالذاعة اهمٌة فً دعم التروٌج السٌاحً لكنها ناقصة من حٌث التنوع و 

سٌاحٌة .غٌر كافٌة من حٌث االستخدام و لم تصل بعد الى مستوى تفعٌل الحركة ال  

، تناول فٌها مفهوم السٌاحة  اطروحةّدكتوراهّفيّالعلومّاالقتصاديةّ،عوينانّعبدّالقادرّـ

و مراحل تطورها على ممر العصور المختلفة و االهمٌة المختلفة لها ، كما تركزت هذه 
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الدراسة على مفهوم التسوٌق السٌاحً و التروٌج السٌاحً و توصلت الى نتٌجة مفادها ان 

حة تساهم فً التنمٌة االقتصادٌة بنسبة كبٌرة من حٌث المداخٌل بالعملة الصعبة و السٌا

تحسٌن مٌزان المدفوعات و نصحت هذه الدراسة بجعل المجتمع الجزائري مجتمع سٌاحً 

و ذلك من خالل نشر ثقافة سٌاحٌة لدى افراد المجتمع و ضرورة مراجعة اسعار الخدمات 

.السٌاحٌة   
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 الفصل االول:ماهية الترويج

 :تمهيد 

ٌلعب التروٌج دورا هاما ورئٌسٌا فً المجال السٌاحً باعتباره جزء من االتصال الذي 

و التذكٌر بالسلع والخدمات الى جانب انه العامل االساسً لجلب العدٌد  ٌهدف الى االقناع

على سلوكهم واتجاهاتهم باالعتماد على  والتأثٌرمن السٌاح من مختلف البلدان و االجناس 

استراتٌجٌة تروٌجٌة سٌاحٌة تهدف الى تحقٌق االهداف المحددة لهذا البلد او الموقع او 

 . المؤسسة باستخدام التروٌج االعبلمً
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 :مدخل مفاهيمي1المبحث

هو العنصر الرابع من عناصر المزٌج التسوٌقً وٌساهم التروٌج فً تصرٌف أـ تعريف الترويج:

البضائع والسلع والخدمات وٌمثل القوة الدافعة للنشاط التسوٌقً ،و ٌرى خبراء التسوٌق 

وممارسٌه ان الجهود التسوٌقٌة فً حقٌقتها هً جهود تروٌجٌة باعتبار ان هدفها ٌتمثل فً 

ة معدالت دوران السلع المباعة من خبلل اسالٌب تنشٌط تحقٌق االهداف البٌعٌة وزٌاد

 لبلستجابة نحو اقتناء السلع والخدمات المعلن عنها . واإلقناع والتأثٌرالمبٌعات 

 وإقناعاالتصال الذي ٌبنً و ٌحافظ على العبلقات من خبلل اعبلم  بأنهـ وٌعرف التروٌج 

 جمهور المشاهدٌن بوجهة نظر المنظمة بصورة اٌجابٌة وقبول منتجاتها.

عملٌة اتصال مباشرة وغٌر مباشرة بالمستهلك لتعرٌفه بالمنتج و  بأنهـ وكذلك ٌعرف 

بالشراء وحماٌته  وإقناعهالسٌاحٌة ولتحقٌق رغبته ومٌوله ورسما الصورة الذهنٌة الخدمة 

من االستغبلل
1
 . 

 المي :ب ـ الترويج االع

هو احد عناصر المزٌج التسوٌقً عبر وسائل االعبلم وذلك للتخفٌف من الحدود الجغرافٌة 

الى خلق اسواق جدٌدة بغٌة الحصول على مٌزة تنافسٌة كما ٌدركها المستهلك )الجمهور 

المتلقً( فً نطاق االعمال االعبلمٌة من اجل االستهبلك او كما ٌدركها الزبون فً نطاق 

 اجل العمل .... االعمال من

حٌث ان تضاعف حمبلت التسوٌق عبر التروٌج االعبلمً ٌمكن ان ٌجعل المتلقً او 

زاد تواترها  وإذامجرد رسائل غٌر مرغوب فٌها تتصف ببساطتها  بأنهاالجمهور ٌشعر 

سٌعتقد انه اصبح ٌلعب دور المروج مجانا لصالح ماركة ، او تاجر سلعً او خدماتً عبر 

وسائل االعبلم .
2

 

 ج ـ الترويج السياحي :

                                                           

، ص  1341/5112، عمان ،  1مصطفى ٌوسف كافً ، االعبلم و االعبلن السٌاحً ، دار الجامد للنشر و التوزٌع ، ط

131 131ص   
1
  

13:11، الساعة  13/12/5113، الثبلثاء   https://ar.wikipedia.org2  
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منافذ للمعلومات لتسهٌل بٌع المنتج الى السائح  وإقامةهو التنسٌق بٌن جهود البائع والسائح 

واتصال وان هناك عدة عوامل ادت الى ظهور  وإقناعممارسة اخبار  بأنه، وصف التروٌج 

 التروٌج منها:

 ـ البعد الجغرافً بٌن المنتج و السائح. 1

 ـ تعاقد اتصاالت السوق السٌاحٌة العالمٌة . 5

 ـ تعدد البدائل المتاحة امام السٌاح . 4

 ـ ازدٌاد الطلب السٌاحً المستقبلً ، وٌتحدد بثبلث عوامل: 3

 أ ـ العنصر الجغرافً 

 ـ نوع السائح  ب

ج ـ نوع المنتج
1
  

: هو جهود موحدة ومنسقة تتبعها المنظمات السٌاحٌة الربحٌة  وكتعريف اخر لهـ 

،  واألفكارو بٌع المنتجات والخدمات  لئلعبلناسات والمؤسسات غٌر الربحٌة بوضع سٌ

فً ذهن السائح وجعل الطلب السٌاحً  للتأثٌرلومات قنوات ومنافذ باستخدام تكنولوجٌا المع وإقامة

 2عدد ممكن. بأكبر

 : اهمية الترويج السياحي2المبحث 

 بالمنتج و الخدمة السٌاحٌة و تقدٌم كافة المعلومات عن المنظمة السٌاحٌة و المستهلك .التعرٌف ـ 

 ـ رسم صورة ذهنٌة و تذكٌر المستهلك بالمنتج .

 لمنافسة .ـ التفضٌل لنوعٌة معٌنة من المنتج اي ا

 ـ تحرٌك الطلب السٌاحً )المبٌعات(.

 ـ زٌادة المبٌعات و استقرار االرباح للمنظمات السٌاحٌة .

 وكبلء .ـ دعم رجال و مندوبً البٌع و ال

 ـ قناة االتصال بالبٌئة الداخلٌة للمنظمة و البٌئة الخارجٌة المحٌطة بالمنظمة .

                                                           

135مصطفى ٌوسف كافً ، المرجع نفسه ، ص  
1
  

5112، القاهرة ،  1فؤاد عبد المنعم البكري ، التسوٌق السٌاحً و التخطٌط للحملة التروٌجٌة، عالم الكتاب ، ط   2
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السٌاحٌة )كالعبلمة التجارٌة و االسعار و منافذ ـ اعبلم المستهلك بالمنتج و المنظمة 

التوزٌع(.
1

 

ـ تقدٌم المورد السٌاحً الرئٌسً و ما ٌتبعه من تسهٌبلت و خدمات و انشطة مكملة ، و 

ٌكون الوصف واقعٌا بدون مبالغة )مهد الحضارات ، .....جنة السٌاحة(.حتى الٌصاب 

و ٌحمل الى بلده انطباعا سٌئا عما سمع و رأى  ، فمثبل فً  السائح بخٌبة امل عند وصوله ،

التروٌج عن منطقة طبٌعٌة غٌر مستغلة بعد قد ٌكون بعض الخطورة من اكتشافها من قبل 

السائح ، وذلك ٌجب ان ٌتضمن التروٌج شرح تلك الصعوبة ، و كذلك االمر عندما ٌوجد 

تً ٌجب احترامها و التصرف بما ٌناسبها لدى السكان بعض العادات و التقالٌد و الطقوس ال

فٌجب بٌان ذلك للسائح ، اما عندما ٌظهر من نتائج تحلٌل السوق وجود طلب على بعض 

الخصائص المتوفرة فً المنطقة كمعالم طبٌعٌة ٌمكن ان تمارس فٌها سٌاحة المغارات و 

رها فً رسائل المخاطر او الوان السٌاحة البٌئٌة فٌجب التروٌج لتلك الخصائص و اظها

التروٌج فً ذلك السوق ، و بعبارة بسٌطة تتم مخاطبة االسواق السٌاحٌة وفق االهتمامات 

الموجودة فٌها اذا كانت متوفرة فً المنطقة بالشكل القابل لبلستخدام السٌاحً
2

 

 : اهداف الترويج السياحي 3المبحث

نظم عملٌة االتصال هو معرفته كٌف عملٌة تروٌج هً الشراء و القناعة الن هدف م أليان التجارب 

 ٌحول الجمهور المستهدف الى حالة ٌكون فٌها مستعدا للشراء 

 ـ تزوٌد المعلومات عن المنظمة السٌاحٌة و منتجوها و خدماتها .

 ـ شرح و توضٌح اعمال و نشاطات المنظمة السٌاحٌة .

 ـ جذب السائح و الحصول على والئه .

 .المبٌعاتـ تقلٌل تقلبات 

 .السٌاحٌةاستخدام المنتج و الخدمة  رتكرا ـ

 ـ اعداد و تهٌئة االدراك و االنتباه لدى السائح /المستهلك.

                                                           

32، ص  5111المنتوج السٌاحً ، غلٌزان نموذجا ، العربً امٌنة ، عامر عامر عائشة ، دور االعبلم فً تروٌج   1  
م ، 5113ه/1353، عمان ،  1رعد مجٌد العانً ، االستثمار و التسوٌق السٌاحً ، كنوز المعرفة للنشر و التوزٌع ،ط  

113 112ص ص  2
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ـ شرح اعمال ونشاطات المنظمات السٌاحٌة و الفندقٌة اغراء المستهلك و استمالة مشاعره 

 فً الشراء و الخزن .

 ـ معرفة السٌاح المستهدفٌن .

 وتنقسم هذه االهداف الى صنفٌن: 

 االهداف الترويجية البيعية المباشرة:ـ  1

و البٌع الشخصً و  كاإلعبلنهً التً تستخدم االدوات التروٌجٌة ذات الزمن المحدد 

جدٌدة و ضمان و صٌانة خدمات  وبأسالٌبتنشٌط المبٌعات و الدعاٌة ، و العبلقات العامة 

 .ما بعد البٌع للمنتج السٌاحً 

 : االهداف الترويجية البيعية غير المباشرةـ  5

المجتمع فً قمة اهتمامها و خدمته على المدى البعٌد و المساهمة فً  الجماهٌروهً مصالح 

االجتماعٌة تحت شعار عبلمة تجارٌة او المساهمة فً ابحاث و اجراءات االنشطة 

ن فً المطعم او فً طوابق المحافظة على البٌئة من خبلل التروٌج للفندقة ٌمنع التدخٌ

خاصة من الفندق او منع تناول المشروبات الكحولٌة واحترام العادات والتقالٌد الدٌنٌة 

 واالجتماعٌة للبلدان .

وتتبنى مطاعم الوجبات السرٌعة اسالٌب و ممارسات من شانها عدم تلوٌث البٌئة من خبلل 

على مواصفات البناء و التشٌٌد السٌطرة  وأحكاماالحكام على جودة االغلفة و العٌوب 

للمنتجات والمواقع و الفنادق السٌاحٌة بشكل ٌؤمن اعلى درجات السبلمة و االمان والحفاظ 

 1 على البٌئة من التلوث

 

 

 : العالقة بين الترويج االعالمي و الترويج السياحي 4المبحث 

االعبلم عامل اساسً فً التروٌج السٌاحً حٌث كل واحد منهما خصوصٌاته ولكن ٌكمبلن بعضهما فً 

ذلك عبلقة تكاملٌة تبادلٌة وذلك من خبلل اعطاء صورة صحٌحة و مشرفة لبلد ما وٌكون 

                                                           

121 ، ص5113ان ،ابراهٌم خلٌل بظاظو ، التخطٌط و التسوٌق السٌاحً ، مؤسسة الوراق للنشر و التوزٌع ، دط ، عم 
1
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االعبلم المرئً و المسموع و المكتوب و من خبلل  وأدواتمتعددة من وسائل  بأشكال

 ارض والفرق الفنٌة والمطبوعات و االفبلم .المهرجانات والمع

ـ ٌتجلى دور االعبلم خاصة فً التروٌج و الجذب السٌاحً حٌث تلعب وسائل االعبلم دورا 

بالقدوم الى بلد من البلدان وبالتالً للتروٌج االعبلمً دور  وإغرائهمهما فً اقناع السائح 

 الحقٌقٌةخبلل نقل الصورة  استراتٌجً فً صناعة السٌاحة و التروٌج لها و ذلك من

والصادقة عن البلد باستعمال وسائل االعبلم المتعددة السمعٌة البصرٌة والمكتوبة وكذلك 

االنترنت ووسائل التواصل االجتماعً وغٌرها لذلك ٌعمل التروٌج االعبلمً على التوعٌة 

..كذلك لما له من اثر اٌجابً عن التروٌج السٌاحً  واإلقناعو التعرٌف 
1

 

وسائل االعبلم المختلفة ٌسقً الفرد معلوماته والتً تصله عادة فً شكل اذ من خبلل  

اخباري عن حقائق ومعلومات سٌاحٌة ٌهتم بها السائح وتدفع شركات السٌاحة مقابل مادي 

عن االخبار السٌاحٌة ذات الطابع االعبلنً وعن برامجها السٌاحٌة او ما ٌهم جمهور 

باشر ، وٌرتبط االستفادة من االعبلم فً نشاط التروٌج الوسٌلة االعبلنٌة السٌاحٌة وبشكل م

السٌاحً بمقدار العبلقة الوطٌدة بٌن شركة السٌاحة ومحرري االخبار السٌاحٌة فً وسائل 

 واإلذاعةاالعبلم الجماهٌرٌة ،وكذلك برؤساء تحرٌر الصحف و المجبلت ودور النشر 

ٌات ومكانة الشركة السٌاحٌة ومدى والتلفزٌون والعاملٌن فً هذه االجهزة فضبل عن امكان

على التروٌج السٌاحً حٌث تجعل محرري االخبار السٌاحٌة ٌسعون للحصول على  تأثٌرها

اخبار سٌاحٌة وكل منه حرٌص على تسجٌل سبق اخباري عنها وخططها السٌاحٌة القادمة 

.والقائمٌن علٌها بشان النشاط السٌاحً  المسئولٌنالتً تراود  واألفكار
2

 

 

 

 خاتمة :

العاكسة لكافة الجهود و االنشطة المبذولة  المرآةنستخلص من هذا الفصل ان التروٌج ٌعتبر 

على السٌاحة و التً تهدف الى تحقٌق االهداف المنشودة و المحددة لها .  القائمٌن من قبل

                                                           

11، ص  5112،  1فؤاد البكري ، االعبلم السٌاحً ، دار النهضة الشرق للنشر و التوزٌع ، ط  
1
  

، االسكندرٌة ـ مصر ،  1احمد طاهر عبد الرحٌم ، تسوٌق الخدمات السٌاحٌة ، دار الوفاء لدنبا الطباعة و النشر ، ط  

51152
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و الذي ٌتم تنفٌذه وفق  مختلف عناصر المزٌج التروٌجً السٌاحً االكثر مبلئمة ، باستخدام

تفصٌبلت تتعلق بالوسٌلة التروٌجٌة و علٌه فان التروٌج السٌاحً ٌقع علٌه مسؤولٌة كبٌرة 

فً نقل ما ترغب به الجهات المعنٌة ذات الصلة بموضوع السٌاحة و ذلك بنقل االستراتٌجٌة 

 . السٌاحٌة بشكل عام و التروٌجٌة بشكل خاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني : الثقافة السياحيةالفصل 

 تمهيد :
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 الثقافة السٌاحٌة تعد عنصرا هاما، لتحقٌق التنمٌة بفضل امتدادها على كل االبعاد االقتصادٌة

و االجتماعٌة ، وترجمة المعرفة الى وعً متكامل و سلوكٌات اٌجابٌة اتجاه السٌاحة و 

 .الى تنمٌة سٌاحٌة  السٌاح مما ٌؤدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تعريف الثقافة السياحية 1المبحث 

موضوع الثقافة السٌاحٌة لم ٌتناوله الباحثٌن فً مجال السٌاحة بصورة مستفٌضة لحداثة 

ٌمكن ان نتناول بعض التعرٌفات لموضوع الثقافة السٌاحٌة  وهً امتبلك الفرد  الموضوع و

القٌم التً تشكل فً  لقدر من المعلومات والمعارف والمفاهٌم و المهارات و االتجاهات و

موجبها خلفٌة مناسبة لكً ٌسلك سلوكا سٌاحٌا رشٌدا نحو المشتمبلت و المظاهر السٌاحٌة 
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وكذلك العملٌات البلزمة للتخطٌط و التنظٌم و التعامل مع المؤسسات و االماكن السٌاحٌة و 

 اح .السو  

تها االقتصادٌة و ـ هً تراكم المخزون المعرفً لدى الفرد عن مقومات السٌاحة و اهمٌ

االجنماعٌة و السٌاسٌة و البٌئٌة و ترجمة هذه المعرفة الى و عً سٌاحً  متكامل و ال 

 سلوكٌات اٌجابٌة اتجاه السواح و السٌاحة مما ٌؤدي الى تنمٌة سٌاحٌة متواصلة .

:الحفاظ على الموروث الثقافً و اكسابه وظٌفة تجارٌة و التعامل بٌن  بأنهاو تعرف ايضا ـ 

جمٌع اعضاء المجتمع  فً ذلك لتحقٌق الفائدة لهم جمٌعا .
1

 

 :انواع الثقافة السياحية 2المبحث 

 ٌمكن للثقافة السٌاحٌة ان تكون سلبٌة واٌجابٌة و نوضح ذلك فٌما ٌلً:

بالثقافة السلبٌة تلك المعارف و االتجاهات و نقصد الثقافة السلبية اتجاه السياحة:ـ 

المعتقدات السلبٌة التً ٌحملها مجموعة من االفراد فً المجتمعات اتجاه السٌاحة او الفعل 

 عادة ما تكون نابعة من ماٌلً:الثقافة السلبٌة اتجاه السٌاحة السٌاحً ، وعلى ضوء هذه 

االقتصادٌة و السٌاسٌة و الثقافٌة و االجتماعٌة  باألبعادـ غٌاب او انعدام الوعً و االدراك 

للنشاط السٌاحً و الذي عادة ما ٌؤدي الى البلمباالة ، و التهمٌش و االهمال و حتى النسٌان 

لكل الثروات السٌاحٌة المتوفرة على مستوى الفضاء الجغرافً و حتى الثقافً واالجتماعً 

 الخاص بجماعة او بمجتمع معٌن .

تبنً قراءة سلبٌة للسٌاحة او النشاط السٌاحً بمعنى اعتبار السٌاحة اداة فعالة ـ انتهاج او 

و  باألفرادلذوبان الذات و الكٌان الثقافً و الموروث الحضاري ، و التً عادة ما تؤدي 

الجماعات و المجتمعات الى عدم انتهاج سلوكٌات و مناهج و استراتٌجٌات لترقٌة المنتج 

 السٌاحً بمفهومه الواسع .

 الثقافة االيجابية اتجاه السياحة :ـ 

ـ عادة ما تنحدر من التصورات و القراءات االٌجابٌة التً ٌحملها االفراد و الجماعات اتجاه 

و ٌمكن تشخٌص توفر هذا الصنف من الثقافة السٌاحٌة عل السٌاحة و الفعل السٌاحً ، 

 مستوى مجتمع معٌن من خبلل المؤشرات التالٌة:

                                                           

113م ، ص 5113،  1التخطٌط و التنمٌة السٌاحٌة ، امواج للطباعة و النشر و التوزٌع ، ط احمد علً عبد هللا ، 
1
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ـ المٌل الى اعتبار السٌاحة كمورد او كثروة او كصناعة قادرة على االسهام بشكل فعال فً 

ر فالسٌاحة تساهم فً تنوٌع مصاد الخالتنمٌة االقتصادٌة ، االجتماعٌة و الثقافٌة.....

 االقتصاد الوطنً اي الحد من االعتماد على الثروات الطبٌعٌة .

صناعة مبنٌة على تقدٌم  ألنهاالسٌاحة تساهم فً توفٌر العدٌد من مناصب العمل نظرا 

الخدمات بمختلف انواع السٌاحة.
1
  

 : اهمية الثقافة السياحية 3المبحث 

مً لدى مواطنٌها ثقافة سٌاحٌة من تحرص الببلد ذات المكانة السٌاحٌة العالمٌة على ان تن

وعً المواطنٌن باهمٌة السٌاحة و السائح ، فغٌاب الثقافة السٌاحٌة او نقصها  خبلل تنمٌة

ٌؤدي الى حدوث اضرار حتمٌة على اقتصاد الببلد و ٌرجع اساس غٌاب او نقص ثقافة 

همٌة الثقافة سٌاحٌة لدى الفرد او المواطن مفهوم خاطئ عن السٌاحة و اهمٌتها وتتضح ا

 السٌاحٌة من خبلل ماٌلً :

 لؤلمةتعمل الثقافة السٌاحٌة على الحفاظ على التراث الحضاري ـ فهم و تنمية التراث : 1

الذي ٌمثل ذاكرتها التارٌخٌة من خبلل تعرٌف المجتمع بمكوناته و كٌفٌة الحفاظ علٌه و 

 بأهمٌته .احة الى جانب تنمٌة الوعً باستغبلله االمثل فً تنشٌط السٌ

تعتبر الثقافة السٌاحٌة على قدر كبٌر من االهمٌة نظرا الحتٌاج المجتمع : ـ احتياج المجتمع للتغيير2

للتغٌٌر فً انماط العبلقات االجتماعٌة و التً الٌمكن ان تحدث االمن خبلل التغٌٌر 

 االجتماعً و الثقافً و االقتصادي .

لثقافة السٌاحٌة ان تقدم المعلومات و المفاهٌم و : من وظائف ا ـ عالمية الثقافة السياحية3

االتجاهات لجمٌع افراد المجتمع ، لٌس فقط على المستوى المحلً و بل على المستوى 

الدولً اٌضا و ذلك لمحاولة دمج الثقافات المختلفة بما فٌها من قٌم و عادات تتبلءم مع 

 المجتمع.

لثقافة بوجه عام و الثقافة السٌاحٌة بوجه : تعمل ا ـ ضرورة الثقافة السياحية للتنمية4

خاص على احبلل قٌم و عادات و تقالٌد جدٌدة تتماشى مع البٌئة المحٌطة بالفرد و التً 

                                                           

مواسٌم رابح ، رفٌق ٌسعد سٌد احمد ، دور االذاعة فً تنمٌة الثقافة السٌاحٌة لدى المجتمع المحلً ، مذكرة ماستر ،  

42 41، ص ص  5111جامعة مستغانم ، ، تخصص اتصال سٌاحً 
1
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تهدف الى التغٌٌر و رفع المعٌشة وان ٌعً االفراد ابعاد هذه القٌم بحٌث تصبح جزءا من 

 كٌانهم الثقافً و االجتماعً .

: هً نشاط ٌقوم به االنسان ،و الثقافة من السمات  جتماعيـ الثقافة السياحية نشاط ا5

باعتباره عضو فً المجتمع ومشاركة الجماهٌر فً اعداد برامج لتنمٌة  لئلنسانالبلزمة 

الثقافة السٌاحٌة .
1

 

من خبلل تعرٌف المجتمع  لؤلمةفالثقافة السٌاحٌة تعمل على التراث الثقافً و الحضاري 

فٌة الحفاظ علٌه  بالنسبة للمجتمع و االستغبلل االمثل فً تنشٌط بمكونات هذا التراث و كٌ

 .هذا التراث بأهمٌةالسٌاحة الى جانب تنمٌة الوعً 

دورا اصولها و قواعدها المرعبة و ان هذا الصنف ٌصبح ذا فائدة كبٌرة اذ و الضٌافة تلعب 

ٌصبح بمثابة السفٌر للبلد الذي ٌزوره مما ٌؤدي الى  ألنهللدولة و شعبها .  صدٌقااصبح 

جذب  اعداد كبٌرة من السائحٌن وهذا كله ٌعتمد على ثقافة المواطنٌن و اهمٌة وعٌهم 

الدول سٌاحٌا  تأخٌرالسٌاحة كصناعة مهمة بالنسبة للدولة ، و برجع كثٌر من  بأهمٌة

لى غٌاب و نقص الثقافة السٌاحٌة بالرغم من وجود العدٌد من المقومات السٌاحٌة لدٌهم ا

لدٌهم ، و انتشار بعض المفاهٌم المعرضة عن السٌاحة .
1

 

 :: معوقات نشر الثقافة السياحية 4المبحث 

تقسٌم المعوقات و الحواجز التً تحول دون نشر و تعمٌم الثقافة السٌاحٌة فً اوسط ٌمكن 

 :فٌما ٌلًالمجتمع الى معوقات ذات طابع اجتماعً نفصلها 

من بٌن اهم المعوقات التً تحول دون نشر ثقافة سٌاحٌة فً المجتمع : أـ المعوقات الثقافية

نجد الخلفٌة الثقافٌة للمجتمع او الثقافة السائدة فٌه ، حٌث ٌرى الدكتور علً الخشبٌان مدٌر 

 زالتماعام ادارة برامج المجتمع فً الهٌئة العلٌا للسٌاحة ، ان الثقافة السائدة فً المجتمع 

ت هناك بوادر توحً بتجاوز قضٌة لتتوجس من مصطلح السٌاحة ، مشٌرا الى انه مازا

و مدى قبولها للسٌاحة بالتفاعل و لو الجزئً مع معطٌات السٌاحة ، فً  االجتماعٌةالثقافة 

مجتمعنا هنالك قضٌة مازالت عالقة بٌن السٌاحة كمفهوم و بٌن الثقافة السائدة التً تتوجس 

مصطلح السٌاحة حٌث علقت االذان مفاهٌم لم تكن واردة فقط من الممارسات التً كثٌرا فً 
                                                           

33، ص  1443، السٌاحة النظرٌة و التطبٌقٌة ، الشركة الغربٌة للنشر و التوزٌع ، دط ، القاهرة ، هدى سٌد لطٌف  
1
  

113احمد علً عبد هللا ، مرجع سبق ذكره ، ص  
1
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واكبت مفهوم السٌاحة على المستوى االجتماعً و لكنها اتت من تقٌٌم مسبق من الثقافة 

لمفاهٌم السٌاحة على المستوى االجتماعً ولكنها اتت من  نفسها التً تردد عدم احتمالها

سها التً تردد عدم احتمالها لمفاهٌم السٌاحة مثل زٌادة االثار و تقٌٌم مسبق من الثقافة نف

الترفٌه ، اضافة الى الصورة السلبٌة التً رسمت عن السٌاح و السٌاحة الخارجٌة من 

المجتمع ، مشكلة السٌاحة فً المجتمع ان الثقافة )الفكر االجتماعً (مازالت التحتمل 

لب المشكلة و مع ان السٌاحة فً انظمتها امكانٌة وجودها كمصطلح و كممارسة و هذا 

ان السٌاحة  إالالعالمٌة )منظمة السٌاحة العالمٌة (التتعارض مع القٌم و االخبلق و الثقافات 

مازالت تشكل الكثٌر من المعانً غٌر المرغوب فٌها فً ثقافة المجتمع العربً كله و لٌس 

 مجتمع بعٌنه .

ت االجتماعٌة التً تسئ الى الثقافة السٌاحٌة نذكر :من المعوقا ب ـ المعوقات االجتماعية

 منها :

 ـ عدم االختبلط بالغٌر) السائح ( خوفا من عاداتنا و تقالٌدنا منه .

ـ المطالبة باالبتعاد كلٌا عن المنشاة على  السٌاحٌة على اعتبارات انها جالبة للتغٌٌر السلبً 

انفسهم الٌعرفون شٌئا عن الغٌر )  ،و التعامل فً مجال السٌاحة مع اشخاص مغلقٌن على

 السائح(.

السٌاحة و خاصة السٌاحة االسرٌة و النظرة القاصرة على  بأهمٌةت عدم التوعٌة الكافٌة 

 دون االسرة . لؤلفرادان السٌاحة بمعناها المجتمع التكون سوى 

قٌمة  قلكأـ مشكلة الذهنٌات و الثقافة و المعتقدات حٌث نجد البعض ٌنظر الى بعض المهن 

 من المهن االخرى .

 . النشأةـ ضعف غرس االحساس و االدراك السٌاحً منذ 

 ـ غٌاب برامج لتنظٌم الرحبلت و زٌارة المعالم السٌاحٌة داخل الوطن .

 المواطنٌن .كافة السٌاحة لدى  بأهمٌةـ تواضع الوعً السٌاحً وتخلف التوعٌة الشعبٌة 

او المنظمات السٌاحٌة التً تلعب بدورها فً نشر  ـ غٌاب دور المجتمع المدنً كالجمعٌات

 الثقافة السٌاحٌة لدى الفرد و تعرٌفه بالمناطق و اهمٌتها .
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الحكومٌة المخصصة  االعتماداتـ تواضع خطط التروٌج و التسوٌق السٌاحً و قصور 

للتسوٌق و البحوث و االحصاءات و االعبلم السٌاحً 
1

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة : 

 

بعد التعرف على ماهٌة الثقافة السٌاحٌة و انواعها و اهمٌتها نجد ان الدور الذي تلعبه فً 

عصرنا الراهن باعتبارها قاطرة التنمٌة و سبب من اسباب الرقً الحضاري و تنمٌة وعً 

الثقافة السٌاحٌة و حٌوٌتها لببلدنا حٌث  بأهمٌةٌتوافق وال شك على المعً الكامل المواطنٌن 

تساعد على تعظٌم الدور الذي ٌلعبه فً تحقٌق التنمٌة الشاملة وفً جمٌع الجهات مع اجهزة 

 السٌاحة المختلفة فً اداء رسالتها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

53 54، ص ص  5113، القاهرة ،  1زهران ، الثقافة السٌاحٌة و برامج تنمٌتها ، عالم الكتب ، ط امدج هناء 
1
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  اليات الترويج للثقافة السياحية الفصل الثالث :

 

 تمهيد :

 

ان التروٌج للثقافة السٌاحٌة ٌتغلب على مشكلة جهل السائح وعلى تردده وذلك بإغرائه و 

خلق حالة نفسٌة معٌنة ٌتقبل بمقتضاها ما ٌقدم الٌه وحى ٌتم تقدٌم العرض السٌاحً تقدٌما 

مناسبا للجمهور ٌجب ان ٌراعً االهتمام بالمغرٌات المتنوعة و عرضها عرضا شٌقا 

بلمٌة اتصالٌة مناسبة كاإلذاعة والتً تبرز وظٌفتها االساسٌة و جوهرها باستخدام وسائل اع

فً التعرٌف بما ٌحتوٌه البلد من معالم سٌاحٌة سواء كانت طبٌعٌة، او اثرٌة تارٌخٌة ، او 

 اي مظهر اخر . 
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 عالقة الترويج بالثقافة السياحيةالمبحث االول :  

بعد تهٌئة البٌئة الداخلٌة و الخارجٌة لتقبل الصناعة السٌاحٌة كصناعة ٌأتً دور التعرٌف 

بالمقومات و المنتجات السٌاحٌة التً ٌتوفر علٌها البلد و التً تسمى بمناطق الجذب 

السٌاحً ، فمن الركائز األساسٌة لصناعة السٌاحة نجد مناطق الجذب السٌاحً و التً تعد 

ا للتروٌج السٌاحً كما تعد مناطق الجذب السٌاحً الدافع القوي الذي ٌقود مادة مهمة أٌض

السائح الى االقبال على الخدمات السٌاحٌة من خبلل الصورة الذهنٌة التً ترسم لدٌه ، سواء 

اذا زال هذا المكان ، أو اذا رأى ذلك من خبلل وسائل التروٌج السٌاحً .
1

 

 فة السٌاحٌة عبلقة تكاملٌة و ٌبرز هذا من خبلل :و بالتالً ان عبلقة التروٌج بالثقا

االٌجابٌة لنجاحها و هذا  السلوكٌاتالتوعٌة على قبول فكرة السٌاحة كصناعة وتشجٌع  ـ

 ٌكون عن طرٌق تكثٌف الحمبلت االعبلنٌة و الحصص التلفزٌونٌة و االذاعٌة .

 غٌرها .تنظٌم الرحبلت و الجوالت الى المراكز السٌاحٌة و األثرٌة و ـ 

 تنظٌم الرحبلت للتعرٌف بالمقومات السٌاحٌة . ـ

المدارس الثانوٌات ، الجامعات لتهٌئة النشء وزٌادة   تنظٌم رحبلت و مخٌمات لطبلب ـ

 وعٌهم بأهمٌة السٌاحة .

ـ توفٌر الخدمات العامة و البنٌة التحتٌة المبلئمة لتسهٌل زٌارة المواقع السٌاحٌة و األثرٌة و 

 غٌرها .

التروٌج للمواقع السٌاحٌة و األثرٌة و أي مظهر أو مجال من مجاالت الجذب السٌاحً ـ 

 الخ.اعبلنات ، اشهارات ، ملصقات ....

                                                           

52 ، ص 1444، القاهرة ،  1ابو اسماعٌل فؤاد ، التروٌج ، دون ناشر ، ط  
1
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استخدام الوسائل االعبلمٌة و االتصالٌة من أفبلم و اعبلنات قادرة على جذب السائح ـ 

 .سواء المحلً أو األجنبً 

ول أهمٌة السٌاحة و دورها فً حٌاة األفراد و اقامة البرامج التوعٌة و االرشادٌة  حـ 

 المجتمعات و الدول اعبلنٌة خاصة بالمعالم األثرٌة و السٌاحٌة و التارٌخٌة و غٌرها 

تنظٌم دورات ارشادٌة للطبلب و األسر و غٌرهم حول السٌاحة و كٌفٌة التعامل مع ـ 

المواقع السٌاحٌة سواء السٌاحة الداخلٌة أو الخارجٌة .
1 

 المبحث الثاني : دور االذاعة المحلية في الترويج للثقافة السياحية 

تعتبر تنمٌة الثقافة السٌاحٌة امر فً غاٌة االهمٌة ، حٌث تعتبر احد اهم اسس التنمٌة 

السٌاحة و مقوماتها ، و قادرة  بأهدافالسٌاحٌة بوجه عام ،حٌث تهدف ال اٌجاد جٌل واعً 

على المساهمة  الفاعلة فً هذه التنمٌة ، فالثقافة السٌاحٌة مسؤولٌة الجمٌع لذى سنحاول ان 

نسلط الضوء على اهم المؤسسات التً لها دور مهم فً تنمٌة الثقافة السٌاحٌة  و التً تتمثل 

 : فٌما ٌلًاساسا  

االعبلم و االتصال من العوامل الهامة التً تلعب  وسائل االعبلم و االتصال : تعتبر وسائل

ٌصل  دورا هاما فً التغٌٌر االجتماعً ومن بٌن هذه الوسائل االذاعة ، لقد اصبح الرادٌو

الى الناس و مخاطبته لكل الثقافات و الطبقات و التالً تلعب االذاعة دور هام فً نشر 

و تقوٌة الشعور القومً ، و تنوٌر الراي الثقافة بصفة عامة و الثقافة السٌاحٌة بصفة خاصة 

العام والترفٌه عن الجمهور فهً من اهم وسائل االعبلم المؤثرة فً حٌاة و سلوك الجماهٌر 

و خاصة قلٌلة الحظ من الثقافة و التعلٌم .
2

 

 دور الرادٌو فً تنمٌة الثقافة السٌاحٌة : 

احٌة التً تقوم بالتعرٌف بالمناطق ومنها البرامج السٌ شاملة،ٌقوم بتقدٌم برامج متنوعة و 

 الحضارٌة،السٌاحٌة و عرض رٌبورتاجات للتعرٌف بمقومات البلد الطبٌعٌة و التارٌخٌة و 

 ..الخ .وتقالٌدهم.واصل سكانها وعاداتهم  السٌاحٌة،وكذلك التعرٌف بتارٌخ المناطق 

                                                           

علوم  ماجستٌر،نسٌمة جمٌلً ، السٌاحة الثقافٌة و تثمٌن التراث من خبلل البرامج التلفزٌونٌة فً الجزائر ، رسالة  
21 االعبلم و االتصال ، ص

1
  

2 41هناء جامد زهران ، مرجع سبق ذكره ،ص  
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القٌام  لئلذاعة لتوسٌع و انتشار قاعدة الوعً السٌاحً البد بأنهمما سبق ٌمكن القول 

 التالٌة : باألدوار

اعطاء البرامج السٌاحٌة المتخصصة اهتماما اكبر من حٌث الكم و النوع فً البرامج  ـ

 االذاعٌة .

االهتمام بالبرامج التً تتناول قضٌة التنمٌة عموما و القضاٌا السٌاحٌة خصوصا على ـ 

 اعتبار ان السٌاحة جزء من هذه التنمٌة الشاملة .

واء البرامج االذاعٌة على العناصر االذاعٌة التً تهتم بتوعٌة الجمهور بالدور الذي ـ احت

 ٌلعبه النشاط السٌاحً فً التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة و الثقافٌة .

ـ التسوٌق للسٌاحة الداخلٌة و لمختلف االنماط السٌاحٌة ) صحراوٌة ، عبلجٌة ، دٌنٌة ، 

 (ترفٌهٌة ، ثقافٌة .....الخ 

ـ حث المواطنٌن على القٌام بهذه الرحبلت وان تقوم الجهات المسؤولة علٌها بوضع اسعار 

 فً متناول اغلب المواطنٌن .

ـ بٌان اهمٌة السٌاحة الخارجٌة مع التركٌز على بعض النماذج السٌاحٌة التً ٌمكن االستفادة 

منها فً تطوٌر السٌاحة الداخلٌة .
1
    

 المعالم االثرية في الترويج للثقافة السياحيةالمبحث الثالث : اهمية 

القدٌمة ، فبل تكاد  لؤلجٌالاالثار هو مصطلح ٌطلق على كل ما تبقى من مشكبلت مادٌة 

مختلف بشكل نسبً من  لآلثاران مقدار هذا التوجه  إالتخلو منطقة فً العالم من االثار ، 

 ٌلً : منطقة الى اخرى لذا تكمن اهمٌة المعالم االثرٌة فٌما

 :أ ـ االهمية التاريخية 

الٌمكن ان تعد االثار شٌئا ثانوٌا ، فالعدٌد من االشخاص خاصة فً مجتمعاتنا العربٌة 

ٌنظرون الٌها نظرة عادٌة وال ٌلونها الكثٌر من االهمٌة مع انها تحتل مكانة عظٌمة فهً 

رضه التً ٌقٌم اوال وقبل كل شًء تعتبر الدلٌل المادي على وجود الشعب و احقٌته با

                                                           

سبلم براوٌك، نسرٌن الغضبان ، الثقافة السٌاحٌة لدى المواطن و دورها فً الحفاظ على المعالم االثرٌة بوالٌة منى اال 
13،عنابة ، صقالمة ، جامعة باجً مختار  

   
1
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و المسلمون انفسهم علٌها،ولوال االثار العربٌة االسبلمٌة و المسٌحٌة فً فلسطٌن لبدا العرب 

 ٌشكون فً ان فلسطٌن لهم . 

وتجدر االشارة الى وجود اختبلف بٌن العادات وترسخ االعتزاز بالوطن ، مما ٌنتج عنه 

محافظة على االثار و التارٌخ ، التبلحم القوي بٌن ابناء الشعب الواحد ، تساعد فً ال

باعتباره مصدرا رئٌسٌا لحفظ تارٌخ الشعوب التً عاشت فٌها ، وٌعكس حضارتها االصلٌة 

 التً قامت فٌها منذ القدم . 

 :  ب ـ االقتصادية و السياحية

سواء  تكمن اهمٌة المعالم االثرٌة االقتصادٌة فً كونها مساهما رئٌسٌا فً دعم االقتصاد ،

كان ذلك بشكل مباشر او غٌر مباشر ، ومن ابرز االوجه االقتصادٌة التً تساهم االثار فٌها 

هً توفٌر فرص عمل و دعم المجتمع من حٌث تقلٌل نسبة البطالة ، حٌث ٌؤدي استثمار 

االثار و المواقع االثرٌة المختلفة خاصة فً المناطق و المحافظات و المدن و القرى النائٌة 

وظٌفٌة اقتصادٌة للشباب فً تلك المناطق ، االمر الذي ٌحقق  بعٌدة . الى اٌجاد ادوارو ال

 االستقرار السكانً و دعم العائبلت المحتاجة .

  % 51القطاع السٌاحً فً توفٌرها تتراوح بٌن  تشٌر االرقام الى ان الوظائف التً ٌساهم 

من اجمالً حجم التوظٌف فً سوق العمل التً تعبر عن نسبة عالٌة من الوظائف  %2،1  

التً ٌتطلب مجال الخدمات السٌاحٌة ، والتً تشكل االثار و التراث احد عناصر الجذب 

االساسٌة فٌها و بذلك ٌساهم فً استغبلل االثار بالطرٌقة الصحٌحة فً اٌجاد اقتصاد قوي 

 ومتكامل .

معال م االثرٌة دور حٌوي فً جذب السٌاح  و بالتالً تحسٌن اقتصاد الدول ، ـ حٌث نجد لل

مهم و حٌوي و فعال فً تحسٌن اقتصاد الدول المختلفة خاصة فالسٌاحة تشكل مصدر دخل 

فً المناطق التً تحتوي على العدٌد من المعالم االثرٌة المهمة و الحٌوٌة ذلك ان الناس 

هافتون على رؤٌة العظمة  فً البناء ، و الدقة فً التصمٌم ، بمختلف انواعهم و اصنافهم ٌت

و االفكار الخبلقة التً كانت موجودة عند االقوام و الحضارات المتدبرة ، مما ٌعمل على 

تنشٌط الحركة االقتصادٌة فً الدول التً ٌزورونها ، حٌث تتوفر العدٌد من فرص العمل ، 
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السٌاحٌة باإلضافة الى اقبال السٌاح على المرافق كما تنشط الحركة التجارٌة فً المواسم 

بكثرة الى الدول السٌاحٌة .السٌاحٌة المختلفة مما ٌؤدي الى ضخ االموال 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خاتمة :

 

نستنتج مما تقد كله ان هناك عدة الٌات تساهم فً نشر الثقافة السٌاحٌة فً المجتمع ، و 

فً منظمات االعمال السٌاحٌة كانعكاس طبٌعً للتطورات فً  تأثٌراٌزداد دورها اهمٌة و 
                                                           

الرٌاض دار النشر بالمركز العربً للدراسات )" ،  اٌة امٌن احمد حلمً ، " الوسائل االمنٌة لحماٌة االثار و االعمال
13االمنٌة و التدرٌب ، ص 

1
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التروٌج السٌاحً و التً تقتضً بان ٌكون العاملون كافة فً المؤسسات السٌاحٌة الذٌن فكر 

هم على تماس مباشر مع السٌاح المحلٌٌن خاصة  و االجانب عامة . وذلك من خبلل التأثٌر 

 و تقدٌم التسهٌبلت البلزمة لهم .علٌهم و جذبهم لزٌارة االماكن السٌاحٌة 
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 الفصل االول : بطاقة فنية لوالية غليزان

:تمهيد  

األولى ، حركة تطورٌة على ؼرار جمٌع مناطق الوطن تعرؾ ؼلٌزان منذ بداٌة األلفٌة 

سوسٌو ـ اقتصادٌة و عمرانٌة منقطعة النظٌر . ذلك أن الموقع الجؽرافً لوالٌة ؼلٌزان 

سمح لها بأن تلعب دور همزة وصل بٌن جمٌع مناطق الوطن كما سمح لها بامتالك واحدة 

من أهم شبكات الطرقات فً الوطن على اختالؾ أنواعها ، وبؽض النظر عن أهمٌة 

نقلة تنموٌة  ألحداثاالستراتٌجً ، فان هذه الوالٌة تملك من المؤهالت ما ٌرشحها موقعها 

 نوعٌة وبلوغ مراتب الصدارة فً اطار التطورات التً تحققها الدٌنامٌكٌة االقتصادٌة للبالد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نبذة تاريخية عن الوالية : 10المبحث   

 ـ اسم الوالٌة : ؼلٌزان 
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84التقسٌم االداري : ـ رقم الوالٌة حسب   

 ـ تسمٌات الوالٌة : 

 " Mina فً الفترة البربرٌة : مٌنا "ـ      

"                Mlina"  فً الفترة الرومانٌة : ملٌناـ  

 "            GHILIZANE            " ـ فً الفترة الفرنسٌة : ؼلٌزان  

 

شمال خط االستواء . ؼرٌنتششرق خط  °02.0ـ موقع الوالٌة حسب احداثٌات المبٌر   

.كلم 84.42.4ـ مساحة الوالٌة :   

004.نسمة / 8.644ـ عدد السكان :    

بلدٌة  14دائرة /  41ـ التنظٌم االداري للوالٌة :   

 ـ مناخ الوالٌة : قاري
 

 موقع و تاريخ والية غليزان : 

ادي الشهٌر مٌنا " و هو الو اسم"تقع مدٌنة ؼلٌزان على الضفة الٌمنى للوادي الذي ٌحمل 

الذي ٌشق المنطقة من الجنوب الى الشمال تصب مٌاهه فً وادي الشلؾ توجد المدٌنة فً 

ٌلل " ؼربا الى ؼاٌة بلدٌة  "محٌط سهل مٌنا " المعروؾ بخصوبة اراضٌه الممتدة من ناحٌة

الخصبة و المٌاه الؽزٌرة. باألراضًوادي الجمعة "بداٌة سهل الشلؾ السفلً " شرقا تمتاز   

لقد عرفت والٌة ؼلٌزان الموجودة فً قلب الجهة الؽربٌة من الوطن ، ضد احداث تارٌخٌة 

عرفها المؽرب االوسط تفاعلت معها منذ الفتح االسالمً و خاصة فً عهود الدول التً   

الجزائر" و فً العهد العثمانً ، وكذلك فً فترة االستعمار الفرنسً التً شاركت اثناءها 

  كل االنتفاضات و الثورات الشعبٌةمنطقة ؼلٌزان فً 

 

ؼلٌزان مدٌنة عرٌقة و عظٌمة ، هً من المدن الجزائرٌة الهامة و لكنها لسوء حظها لم 

تحظى بعناٌة الكتاب الجزائرٌٌن الذٌن ٌرجع لهم االمر فً كتابة تارٌخ بالدنا و مناطقها 

 و االعالم و المعالم  و المناطق التارٌخٌة.  باألمجادالزاخرة 
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اما عن اسمها فقد مرت بعدة اسامً من بٌنها :" مدٌنة مٌنا ، ؼلٌزان ، ؼزة ..." بعد 

، ظلت منطقة ؼلٌزان تابعة لوالٌة ؼلٌزان الى ؼاٌة  .466استرجاع السٌادة الوطنٌة سنة 

" 14" و هً تتشكل من " 84. و منذ هذه السنة اصبحت ؼلٌزان مقر الوالٌة رقم " 4648

ى شهٌرة قامت بدور كبٌر فً تارٌخ الجزائر القدٌم و الحدٌث و فً بلدٌة منها مدن و قر

نسمة  411نسمة و بكثافة سكانٌة تقدر ب  .461268بلػ عدد السكان  4614احصاء سنة 

فً كلم مربع .
1

 

 

 : التعريف بمديرية الثقافة و السياحة بغليزان10المبحث 

تقع بوالٌة ؼلٌزان ، شارع محمد : هً مؤسسة عمومٌة ادارٌة ، التعريف بمديرية الثقافة 

 العربً تبسً .

 رقم الهاتؾ :

                    403324440  

 
 رقم الفاكس : 

                  2 403324048     
 
 
 

، االسم  252: تقع المدٌرٌة ب شارع محمد خمٌستً ص ب التعريف بمديرية السياحة 

 1م. س.ص.ت. باللؽة العربٌة D.T.Aالمختصر باللؽة الفرنسٌة 
 

 WWW.Relizen.Tourisme.infoالعنوان االلكترونً : 
 

 403222328رقم الهاتؾ : 
 

                                                           

 08، ص ص  006.مطبعة دار هومة ،  ،46محمد مفالح ، اعالم من منطقة ؼلٌزان تراجم منذ القدم الى ؼاٌة القرن  
04

1
  

 صباحا ، بمكتبه 40،  044./.8/0.مقابلة مع السٌد : بن عٌسى احمد ، موظؾ بمكتب مصلحة التراث الثقافً ،  
2
  

 06:00، على الساعة  044./08/.4مقابلة مع السٌد جلول ، رئٌس مكتب االستثمار و التهٌئة السٌاحٌة ، تمت ٌوم  

1 صباحا ، بمكتبه
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 403222328رقم الفاكس : 
 

E-mail :relitourisme   yahoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         
غليزان والية : اهم المعالم االثرية ب03المبحث  

 

 KASR Kawa               ـ اسم الموقع : قصر كاوا 

الفترة التً ٌعود الٌها المعلم :الرومانٌة ـ   

نوع الموقع : معلم عسكري   ـ  

الوضعٌة القانونٌة : ملك خواص   ـ  

40/44/4244الطبٌعة العلمٌة : مصنؾ وطنٌا فً  ـ  
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ٌعد قصر كاوا من اهم المواقع االثرٌة الرومانٌة بمنطقة عمً موسى ٌقع بالتحدٌد على تلة 

كلم و  3كلم وعن بلدٌة الولجة  22ضمن جبال الونشرٌس ٌبعد عن مقر الوالٌة ؼلٌزان 

ار اي نصؾ هكتار،  54كلم ٌتربع على مساحة معتبرة تقدر ب  44عن بلدٌة عمً موسى 

  زال قائما و االسوار المحٌطة بالهٌكل و بقاٌا االسوار لموقع كاوا كقوس المدخل الذي ما ٌ

متر و تٌؽاردتٌن التً تؽطٌها اشجار الزٌتون  232ٌحد القصر من الشمال قمة القلعة  

kawa  .و البلوط  

ٌتشكل مدخل المبنى من عمودٌن ٌقع خلفهما الباب االول بعض التنوعات و الكورنٌش اما 

مترا،  44و 8مترا و عرضه مابٌن 444فٌؤدٌان بهو دائري الشكل طوله البابان الجانبٌان 

 هو حسب الباحث مكان مخصص لحامٌة الخدم و العبٌد .

منها  2فقرة  44كتنفه دعامتان معقودتان بعقد نصؾ دائري به اما مدخل القلعة فهو باب ت

لجزء البارز انصاؾ اعمدة و ٌحل ا 3مزخرفة و بعض الكورنٌشات ، و تدعم هذا المدخل 

 من القوس النقش علٌه الكتابة التالٌة :                                             

Spesin De oFerimmi Amen                                                                     

تة داخل ٌؤدي باب المدخل الى رواق تقع على ٌمٌنه ؼرفتان بمعلقٌن من حجارة  منحو 

الجدار و باحدى هاتٌن الؽرفتٌن ممرا و باخرى رواق عال ٌسمح بملئ المعلقٌن و ٌقابل 

المدخل فتحة عبارة عن شكل صلٌبً قرٌب من االرض و على ٌساره ٌوجد رواق ثانً 

 ٌؤدي الى :

ـ درج)مصعد من الحجارة (4  

( ؼرؾ تتصل ببعضها بمداخل مقوسة 44ـ شقة تتكون من ثالث )2  

 42عمودا ومن اسوار داخلٌة ، ٌؤدي البهو عبر منفذ الى  40و داخلً ٌتشكل من بهـ 4

ابواب تنقل بدورها الى عدة شقق تتشكل من ؼرفة واحدة او ؼرفتٌن. كل قواعد االعمدة 

متر الذي ٌشكل قاعدة و نهاٌة  4554موجودة فً اماكنها مسندة على جدار صؽٌر علوه 

صهرٌجان ضخمان طول كل وحة على الفضاء الخارجً البهو ، ٌوجد اسفل الساحة المفت

امتار ، كما ٌوجد ابواب بالجدار  0متر و ارتفاع  4534متر  و بعرض  3544منهما 
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الفاصل  ثم اٌضا العثور على مجاري فخارٌة بداخله ، و من ارضٌة هذٌن الصهرٌجٌن الى 

سالم و االخر قٌمته مترا  42اعلى قطعة حجارة بالجدار الخارجً ٌصل االرتفاع الى 

سٌقان اعمدة مرتبة او على محمل و لكن  43كما ٌوجد قوس و العقد المشكل من  مهدمة

منها مهدمة و عندما ضعفت قوة الركام التً كانت تشدها تهاوت االعمدة كؽٌرها من  40

" من خالل مقارنة  بٌن  مار شاناالعمدة االخرى التً سقطت قتلها فً الصهرٌج و ٌرى " 

الركام و المكعبات االسوار الداخلٌة و الخارجٌة ان المبنى ٌتكون من طابق علوي و  حجم

"البالنشار" الذي لعال ما ٌؤكد هذا االعتقاد هو الدرج ) المصعد( و ارتفاع بعض الشرفات 

الرومانٌة  باآلثار، ٌؤكد ان كل الوثائق المتعلقة  4882جوان 45زار قصر كاوا فً 

سى المختلطة و حسب "البالنشار " ٌمكن تحدٌد تارٌخ بناء كاوا محفوظة بمكتب عمً مو

بناءا على عدة معطٌات وشواهد لخصها الباحث فً صالحٌة جهاز االسوار،النمط االجمالً 

ئا، لكن االشؽال المنجزة مهملة تنقصها الدقة بناء الصروح الداخلٌة ثم بمواد للبناٌة لٌس ردٌ

احد الصهرٌجٌن التً تبٌن كلها سٌقان االعمدة ،كما ان بناء جلبت من جهات اخرى مثل قبة 

قواعد و تٌجان االعمدة رؼم انها رائعة تنتمً للحقبة السفلى وهً كلها من طراز القرن 

وٌدعم هذا لطرح الزخرفة المتناثرة هنا و هناك و منها مفتاح قوس الباب ٌحمل شكل  الرابع

شهدا كامال لعملٌة الصٌد : رجل مسلح حمامة ، طٌور ، حٌوانات وٌحمل احد االبواب م

بسهم ٌسبقه كلب صٌد ٌطارد ؼزالة و نفس االشكال و االذواق توجد بالمدخل الرئٌسً ، 

احجار مزخرفة هنا وهناك و كل المواضٌع تبدوا منحوتة بطرٌقة سٌئة . وفً اعمال الحفر 

 سجل "البالشار " الكتابة التً تعلو الباب الرئٌسً 

spes –In –Deo-Ferini-Amen Ferenus     ؼٌر معروؾ و المؤكد حسب الباحث

ان فرٌنٌوس هو احد كبار اعٌان االقلٌم وان كاوا هو اجمل القصور الموجودة بهذا االقلٌم و 

موقعا اثرٌا تحمل نفس المواصفات و تنتمً لنفس  444" فً مارشانالتً احصاها "

 الحقبة.

 لمحة تاريخية عن الموقع :
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الدراسات و الشواهد المادٌة كن كتابات التٌنٌة عثر علٌها فً مناطق مجاورة وما لقد اثبتت 

 مٌالدي من رسومات و نقوش ترجع كلها الى الحقبة الرومانٌة . 42اكتشفه باحثوا القرن 

وحسب التواجد الرومانً فً منطقة عمً موسى فان قصر كاوا ٌرجع تارٌخه الى القرن 

ً خالل االمبراطورٌة العلٌا ، حٌث كان مركز قٌادي فً عهد الرابع مٌالدي ٌعتقد انه بن

الرومان ٌطل على عدة مراكز مراقبة تنشر عبر مناطق مجاورة ، و لقد اجرى الباحثون 

 4852" " مارشانعدة دراسات على هذه المنطقة من بٌنهم كاتبان فً الهندسة العسكرٌة 

 كز للحراسة مٌالدي و هو الذي وصفه بالقصر و تحٌط به عدة مرا

-ATLAS ARCHEO LOGIQUE. TOME ISTPHEN GZELL.MARCHAN 

And B.S.G.A.O 1859 

  1ان قصر كاوا فعال برج السٌد : فٌرٌنٌوس " عاش خالل القرن قبل المٌالد
 

 
 

 ـ قلعة بني راشد 

 نبذة تاريخي عن القلعة :

 55كلم ، و عن مستؽانم بنحو  25القلعة هً بلدة صؽٌرة تبعد عن مدٌنة معسكر بحوالً 

كلم ، وهً معروفة قدٌما بقلعة بنً راشد و اول من كان  43كلم و عن مدٌنة ؼلٌزان ب 

عامال علٌها من االتراك  هو " اسحاق بن ٌعقوب " اخ عروج الذي توفً و دفن قرب 

مان " ، استعمله اخواه على هذه الناحٌة و اكد علٌه فً ضرٌح الولً الصالح "سٌدي دح

تشدٌد الضؽط على االسبان المقٌمٌن بوهران و قطع المٌرة علٌهم )اي الطعام ( و كان 

" معهم فجاء الى القلعة مقاتال مع االسبان و اشتدت المعارك هناك و  حمو الثالثابو   ٌومئذ

" بجٌش و معه االسبان فحاصر القلعة و ضٌق  ثم عاد " ابو حمو لألتراككان الظهور فٌها 

شهرا ثم افرج عنها وكانت الهدنة و عقد الصلح . 43علٌها الخناق مدة   

                                                           

، ص ص  .04./044.زؼٌج سفٌان ، الخرٌطة االثرٌة لوالٌة ؼلٌزان من خالل المجلة االفرٌقٌة ،تخصص اثار قدٌمة ، 

41 4.
1
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هجري بقٌادة "  225ثم الح الئح الخٌانة من طرؾ االسبان فانقضوا على القلعة سنة 

ة وكان حاشٌة التركٌقضوا على اهلها ؼدرا و قتلوا الهٌكودومونكاد " نائب ملك صقلٌة و 

 من بٌنهم "اسحاق " .

وفً ذلك الوقت توفٌت الملكة التركٌة و دفنت بالقلعة و مازال ضرٌحها موجود الى حد 

 االن .

"  ازيالتومن بٌن علمائها الشٌخ العالمة الزاهد االمام " ابراهٌم بن محمد بن علً الحنتً 

حٌث اتسم بالورع و ( مٌالدي ، 45الذي ٌعتبر من احد كبار علماء القرن الخامس عشر)

الزهد و الكرم و ؼٌرها من الصفات التً ٌتمٌز بها االولٌاء الصالحٌن ، و كؽٌره من 

مختلؾ انحاء العالم االسالمً طلبا للعلم و المعرفة فقصد  النازيالعلماء زار االمام ابراهٌم 

، قاضً  مناسك الحج حٌث التقى بكبار علمائها و منهم كبٌر محدثٌها ألداءمكة المكرمة 

المالكٌة " سٌدي شرٌؾ " ، تقً الدٌن محمد ابن احمد بن علً الحسٌن القاسمً ثم انتقاللى 

المدٌنة المنورة و درس على اٌدي جماعة من االئمة مثل " ابو الفتح ابن ابً بكر القرشً ، 

و بعد عودته انتقل الى تلمسان حٌث درس ثم درس بتونس على ٌد الشٌخ عبد هللا العبدوسً 

على ٌد العالمة " محمد بن مرزوق " و كان بكل محطة من محطات ترحاله ٌحصل على 

 اإلمامجائزة فً العلوم التً ٌتلقاها ، ثم انتقل الى مدٌنة وهران ودرس على ٌد الشٌخ 

كما اسس  الهوا ريسٌدي  لإلمامحٌث استقر بها و عمل كمساعد  "عدة سنوات  الهواري

ن و الفقه و اللؽة .معه مدرسة لتعلٌم علوم الدٌ  

( مٌالدي الموافق لسنة 43" فً بداٌة القرن السادس عشر ) ازيالتوتوفً االمام " ابراهٌم 

هجري و دفن بالقلعة . 833  

كتاب كما نجد  444 تألٌؾومن بٌن علمائها اٌضا "سٌدي عبد القادر " ومن بٌن اعماله : 

العالمة الشٌخ محً الدٌن الذي برز و شاع نسبه حٌث كان ٌشؽل رئٌس دٌوان االمٌر عبد 

 القادر .
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ولً صالح هذا بتعداد  433جمعها ل على انفراد تمٌٌز وجهها ، احتوائها ،  ٌضفً 

اٌام السنة ، حٌث ٌمثلون الجسر الرابط بٌن ماضً المنطقة و تارٌخها الثقافً و 

هها الدٌنً و مستقبلها مرورا بحاضرها .توج  

( مواسٌم سنوٌة )طعم ، على تسلسل منسجم ، القلعة ( 44كما ٌمٌزها اٌضا استقبالها لثالث)

ـ الدبة ثم السمار و تعتبر اعٌادا ألولٌاء هللا الصالحٌن حٌث ٌلتقً السكان بأهالٌهم و ذوٌهم 

نها طوال العام و قد اعٌد احٌاء هذه الذٌن قدر لهم الرحٌل عن المنطقة فً اٌام ٌنتظرو

( سنوات.40المواسٌم منذ اربع )  

  : الموقع الجغرافي لبلدية القلعة 

 تقع بلدٌة القلعة فً الجهة الؽربٌة الجنوبٌة من والٌة ؼلٌزان و هً محددة كالتالً :

ـ شماال : بلدٌة عٌن الرحمة و بلدٌة سٌدي سعادة            

بلدٌة المناور ) والٌة معسكر( ـ جنوبا :          

ـ شرقا : بلدٌة عٌن الرحمة          

ـ ؼربا : بلدٌة سجرارة )والٌة معسكر(         

 التضاريس :         

تتمٌز بلدٌة القلعة بكونها منطقة جبلٌة و من اهم جبالها جبل بربر الواقع على مرتفعات 

متر اما مستوى البلدٌة ٌقدر  844القلعة و ٌقدر ارتفاعه على مستوى سطح البحر ب 

هكتار . 3228متر على مستوى سطح البحر. تتربع بلدٌة القلعة على مساحة  524ب  

 المناخ:

منطقة القلعة ب مناخ متوسطً حار فً الصٌؾ و بارد شتاءا ، معدل سقوط االمطار تتميز 

الحرارة فً متر مكعب فً السنة ، اما درجة  044متر مكعب الى  244ٌتراوح مابٌن 

° .04الى ° 44الصٌؾ تتراوح مابٌن   

:السكنمجال   

السكان :عدد  

نسمة  44484ب  4223عدد سكان بلدٌة القلعة قدر حسب احصائٌات   
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السكان:توزيع   

 ٌتوزع سكان القلعة بٌن المناطق الحضارٌة و الرٌفٌة و التجمعات السكنٌة :

 224نسمة       ـ عدد البناٌات  4038ـ عدد السكان       40%ـ القلعة مركز :   4   

 325نسمة            ـ عدد البناٌات  0383ـ عدد السكان             %46ـ السمار : 2

  423ـ عدد البناٌات     %نسمة  083ـ عدد السكان :            %  5ـ الدبة : 4

بالمئة  45ـ المناطق الرٌفٌة : 0  

 الفالحة:

 0444ن الفالحة و تقدر المساحة الصالحة للفالحة بحوالً اؼلبٌة سكان القلعة ٌمارسو

فً المناطق الجبلٌة و الخضر بالنسبة لسهول السمار و هكتار ومن اهم المزروعات الجلبان 

 تسقى من المٌاه الباطنٌة و مٌاه االمطار خالل الفصول الممطرة .

 الى جانب الزراعة هناك تربٌة الحٌوانات و الدواجن .

 الغابات:

هكتار هً من  354تحتل الؽابات المرتفعات الجنوبٌة من بلدٌة القلعة و تتربع على مساحة 

  اجمل ؼابات الوالٌة .

: القلعة ثقافة   

بعض منها محفوظ ومستؽلمخطوطات قدٌمة الزال ال ـ  

م ال زالت على نمطهااالصلً 4854ـ مساجد قدٌمة بحٌث ٌعود بناء مسجد عتٌق الى سنة   

: القلعة ،الدبة ،السمار.ٌحتفل بها سنوٌا مواسٌم  44ـ   

حضرة سنوٌا تقام خاصة فً فصل الربٌع45ـ   

 ـ مقابر عثمانٌة ال تزال قائمة لحد االن منها ضرٌح ملكة تركٌة والً جانب المصلى 

ـ مدرستٌن لتعلٌم القران الكرٌم ٌقصد بها طلبة مسافرون من مختلؾ الوالٌات المجاورة 

ن حساب  المواطنٌنبدون اي تكفل اال م  

ازي القادر بن ٌسعد ،سٌدي ابراهٌم التسٌدي عبد ولً صالح منها :سٌدي صالح ، 433ـ 

 ،سٌدي دحمان الٌزال ٌعتنً بها.
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مؤسسة تعلٌمٌة وتربوٌة كافٌة منها متوسطة و ثانوٌة. 44ـ   

:الصناعات الحرفية و التقليدية  

بتراثها التارٌخً ٌعود زمانه الى عهد الرومان واالتراك ،ومن اهمها مسجد   تزخر البلدٌة 

وضرٌح بنت السلطان  الدبة الذي تحتوي مكتبته على كتب ومخطوطات وكذا مسجد القلعة 

  التركً بالقلعة مركز.

تقتصر الصناعة التقلٌدٌة على صناعة الؽزل او الصوؾ او الجلود او الزرابً ، اال ان  

مكانٌات حال دون تطور هذا الجانب الهام.نقص اال  

وباالتفاق  مع مركز التكوٌن المهنً والتمهٌن بٌلل تم فتح  2444وفً شهر اكتوبر سنة 

 1.ملحقة للتكوٌن المهنً فً مجال الخٌاطة والنسٌج التقلٌدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

11 8. مدنً شرٌؾ عبد القادر ، قلعة بنً راشد ، منشورات دار االدٌب ، د ط ، ص ص 
1
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:مازونة  

مازونة: لمدينة االطار المكاني  

الموقع نتٌجة تقاطع خطوط الطول مع دوائر العرض ،ومن هنا هذا ٌتحدد :الموقع الفلكي

االستواء و  درجة شمال خط 43543و 43544فمدٌنة مازونة تقع فلكٌا بٌن خطً عرض 

الؽربً.وهً تعد بوابة االقلٌم  ؼرٌنتشخط  درجة شرق 4554و  4505خطً طول   

ركزا وسطٌا الموقع الفلكً الذي تتمٌز به مدٌنة مازونة جعل منها م الموقع االقليمي :

بٌن اقلٌمً الشمال الؽربً والشمال االوسط وهً بذلك تمثل مركز اشعاع والقلب النابض 

،كما انها تلعب دور هاما وفعاال فً فك العزلة عن المناطق النائٌة ذات التضارٌس  لإلقلٌم

فً الجزء الشمالً من الناحٌة الشرقٌة و من والٌة ؼلٌزان الجبلٌة الوعرة  وٌتحدد موقعها 

كلم. 35تبعد عن مركز اوالٌة ب   

 48و اخر رقم  22و ٌمر بها طرٌق والئً رقم  24وٌربط بٌنهما الطرٌق الوطنً رقم 

كلم عن العاصمة الجزائر  244كلم و تقرٌبا  244تبعد عن عاصمة االقلٌم الؽربً بحوالً 

كلم . 50عن ساحل البحر االبٌض المتوسط بحوالً ، كما انها  تبعد   

تتصل حدودها بدائرة سٌدي امحمد بن  2كلم 32تتربع مدٌنة مازونة على مساحة تقدرب 

علً من الشمال وبدائرة عٌن امران من الشرق ، وبلدٌة وارٌزان  من الجنوب ، وبلدٌة 

ٌجٌا هاما فً المنطقة باعتبارها القطار من الؽرب ، هذا ما جعلها تتحتل موقعا اقلٌمٌا استرات

 منفذا حساسا للمدن . 

  : الموقع االداري
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م 4203ٌعود تعٌٌن مدٌنة مازونة كمركز بلدي الى فترة االحتالل الفرنسً و بالضبط 

وكانت جمٌع شؤونها انذاك تسٌر من طرؾ البلدٌة المختلطة ل " رنو " سٌدي امحمد بن 

االدارٌة الى ؼاٌة االستقالل ، حٌث اعٌد تهٌئة و هٌكلة علً حالٌا ، و ظلت على هذه الحالة 

االقالٌم البلدٌة و مراجعة النظام البلدي القدٌم ، واصبحت بموجب ذلك مدٌنة مازونة بلدٌة 

م  4233مستقلة لها كامل الصالحٌات فً تسٌٌر شؤونها االدارٌة المحلٌة و كانت ذلك سنة 

اعادة تنظٌم الحدود االقلٌمٌة البلدٌة ومنها  وعقب ذلك عدة نصوص كان بٌن اجراءاتها ،

م ، الذي ارتقت طبقا له مدٌنة مازونة الى مقر دائرة و صنفت ضمن 4230نص سنة 

الدوائر الجدٌدة انذاك و كان ذلك التعٌٌن نظرا لموقعها الجؽرافً االستراتٌجً ، الذي تتمٌز 

دون ان تنسى الدور التارٌخً ث به ، وكذلك نتٌجة امتداد نسٌجها العمرانً العتٌق بالحدٌ

الذي تمٌزت به عن ؼٌرها من المدن المتواجدة باإلقلٌم الؽربً وقد بلػ مجموع سكانها 

نسمة . 22555م ب 4288حسب احصاء   

:اهمية المعالم المدنية االثرية بمنطقة مازونة   

مراعاة لمعاٌٌر االستنباط و االستخالص التً اعتمدت علٌها فً استنطاق المعالم االثرٌة 

المدنٌة من مساكن و مرافق عامة و اخرى تجارٌة لمازونة القدٌمة التً كان الهدؾ منها 

القٌام بعملٌة جرد بعض من تلك المعالم التً تزحزح بها فً مختلؾ الفترات الرومانٌة 

اء خارطة تصنفها . وقد تبٌن لنا تارٌخها اللؽز وما تزحزح به من شهرة االسالمٌة و انش

التزال على لسان كثٌر من  المؤرخٌن  و محل اهتمام ، وما اكتشفناه من خباٌا عنها فٌما 

ٌخص فً التارٌخ العرٌق الذي بدا لنا سهال فً البداٌة لكن بعد البحث المتواصل تؤكدنا ان 

 المهمة لٌست سهلة .

كانت مازونة محطة حضارات عدٌدة وكانت ضحٌة العدٌد من الصراعات و النزاعات  ـ لقد

نظرا لما تزحزح به من معالم هامة لعبت دورا بارزا و لمدة طوٌلة فً عهود سابقة ، 

فأحٌاؤها ٌؽلب علٌها طابع االبنٌة العثمانٌة و االستعمارٌة وذلك بعد تدخل ٌد االنسان فٌها 

لتً كانت تتمٌز بها لما ؼٌره فً نمط البناء القدٌم الذي ٌظهر على مما شوه تلك النظرة ا

مساكنها ولكن هذا الٌمنع من القول ان المدٌنة مازالت محافظة على بعض من طابعها القدٌم 
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وٌظهر ذلك فً القصبة و هذا ما وجدته من خالل الزٌارة المٌدانٌة و اكثر من كل هذا 

ة االلهٌة التً تتجلى فً تلك الؽابات و الودٌان و منابع الموقع االستراتٌجً الهام و الروع

 المٌاه الطبٌعٌة و الكثٌرة .

وما ٌدعوا للدهشة هو نسٌان هذه المدٌنة وتدهورها ، سببها ذلك الجانب البشري الذي حول 

نسٌجه العمرانً الى فوضى كبٌرة وتظهر المدٌنة حالٌا بوجه مختلؾ تماما عن ما كانت 

ن خالل بحٌث اختفت كل النشاطات االساسٌة كنشاط تجاري وٌظهر هذا م علٌه فً السابق

 موقعها ودكاكٌنها الؽائبة عن العمل والتً اصبحت محل ضعؾ وانهٌار للمدٌنة .

على ارثنا الحضاري تحتاج تلك المعالم المدنٌة المدروسة الى جهود متواصلة  ولإلبقاء

كبٌر و الالمباالة من الجهات المعنٌة حبال  لحماٌتها، وهذا من خالل ما الحظناه من تدهور

ح تامدة المهمل او تلك المساكن التً تكاد تندثر وذلك السوق الذي مسبهذه المعالم ،كمعلم 

اصبح مجرد ساحة بدكاكٌن ؼائبة عن العمل ،على ؼرار المعالم االخرى التً تبدو فً 

ٌة الكبٌرة لمدٌنة مازونة فً المعالم تؤكد لنا االهم هذهوضعٌة سٌئة ورؼم كل هذا تبقى 

، انها ما زالت تعانً من عوامل التخرٌب وؼٌاب الترمٌم وان وجدت  إالفتراتها المختلفة 

كان تدخال من ؼٌر متخصص فً هذا المجال حٌث افقد بعض المعالم اصالتها وهذا ما 

زونة عدٌمة ، القصبة ، اوالد ساٌح ، بوذلول حتى التبقى ما مانعوجدناه فً معالم حً بنً 

الكفاءة عبئا على حٌاة القاطنٌن وحتى نحفظ شهرتها تبقى فعال كما قٌل عنها انها مدٌنة العلم 

الدعم من طرؾ السلطات المعنٌة االهتمام اكثر بشرط المساهمة  والحضارة والثقافة انتظر 

ت الجماعٌة لالطراؾ المعنٌة وسكان وجمعٌات وخاصة السلطات المحلٌة بالقٌام بعملٌا

 ترمٌم شاملة وبطرٌقة سلٌمة ،دون ان انسى االستعانة بتجارب وخبرات الدول السابقة فً

،وترسٌخ الهوٌة الوطنٌة فً ابناء المنطقة من خالل ربطهم بفنهم وثقافتهم هذا المٌدان 

والحرص على انشاء متحؾ محلً وٌبقى الزائر لمدٌنة مازونة ٌلمس فٌها تلك  وأثارهم

المدٌنة المحافظة على عاداتها وتقالٌدها ومٌزاتها االثرٌة  فً عمق التارٌخ فهً بحق مدٌنة 
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تفوح بعمق التارٌخ كما وصفها الرحالة والمؤرخون ، مع العلم انها حالٌا فً صدد 

 40.1/  28الثقافً حسب المرسوم التنفٌذي لقانونالتصنٌؾ لضمنها ضمن التراث 

 ـ مدرسة مازونة :  1

هً الوحٌدة الباقٌة كمعلم اثري فً االقلٌم الؽربً و التً تستطٌع من خاللها االجابة عن 

سابقة الطرح . ومن ٌقؾ امامها تظهر له ما كان للعلم قدر و قٌمة و تخبره  تساؤالت

 دان الفكر و الدٌن و االدب .بالتطور الذي عرفه االسالؾ فً مٌ

دورها العلمً و الثقافً و انعكاسات ذلك محلٌا و اقلٌمٌا طٌلة العهد العثمانً فً بناء جٌل 

مشبع بالثقافة المحلٌة لمواجهة و احباط سٌاسة طمس هوٌة االمة ، تخصصت فً العلوم 

 ؼٌرها ...الخ الدٌنٌة " الفقه " و اصوله ، تفسٌر القران ، علوم القران و الحدٌث و

شهدت تخرج علماء مقتدرٌن فً تخصصات دٌنٌة اما المسجد العتٌق الذي مازال ٌسمى 

بالمدرسة االشتمالٌة عن المدرسة الفقهٌة القدٌمة و الذي اسسها سٌدي محمد بن الشارؾ 

 م . 4344ه/4422سنة 

ؾ العمرانٌة ، التحولعل من روائع الفن االسالمً الذي خلفته االجٌال منذ فجر االسالم 

السٌما منها المساجد ، الجامعة ، المدارس و الزواٌا ، لتكون مدرسة مازونة الفقهٌة احد 

هذه التحؾ بنورها الوضاء و اشعاعها الحضاري و الروحً الوهاج دلٌل على حضور 

المدٌنة االسالمٌة فً شتى المجاالت تنٌر السٌرورة االنسانٌة و ركبها الزاحؾ نحو الرقً 

 و التقدم الحٌوي . الروحً

 : ـ الزوايا و مراكز حفظ القران 2

ان الزاوٌة قاعة من قالع بث العلوم و توعٌة العقول و تربٌة النفوس ، االخذ بٌد االمة نحو 

 السعادة و دعوتها الى كل كمال و لذا كانت الزواٌا منتشرة قً مازونة وما حولها من بٌنها :

فً اوالد السالمة على مرتفعات الظهرة بالقرب من دوار العفانٌة و  ـ زاوٌة سٌدي بللوش

شهدت هذه الزاوٌة بتخرج الكثٌر من الطلبة حفظة القران الكرٌم الذي كان ٌبلػ عددهم 

طالبا كما تشهد لشٌخها رحمه هللا بالتقوى و الصالح و الدعوة المباركة . 454احٌانا   

                                                           

1 ملٌكة بن زهرة ، رئٌسة مكتبة الشهٌد العقون محمد ، بلدٌة مازونة 
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لى جهة الشمال ، لقرٌة حمري فً وسط جبال الظهرة ـ زاوٌة سٌدي ؼالم هللا وهً واقعة ع

بتخرج عدد من الطلبة على الجهة المطلة على حوض شلؾ ، ولقد شهد لهذه الزاوٌة اٌضا 

طالبا ٌدرس بها ، وهً  424و عملت على تدرٌس القران وكانت تحتوي على اكثر من 

المحال .  مشهورة عند اهل المنطقة فً الظهرة و حوض الشلؾ ومناطق عكرمة و  

ـ البيوت و االحياء القصديرية :  3  

الطابع  تأخذما ذكر الرحالة االلمانً " هاٌترٌش " ان المدٌنة مازونة هً مدٌنة عربٌة حٌث 

الؽرب بدون هندسة معمارٌة اوروبٌة التً قد تؽٌر من شكل بناء المنزل وان اشكال البناء 

مدٌنة الجزائر  و المنازل كانت  بأحٌاءفً احٌاء المدٌنة بسٌطة جدا و فقٌرة اذ ما قورنت 

ومازال الٌوم م 4852ال . وكان هذا خالل سنة ابع واد بها قرمٌد ٌؽطً منظرا جمٌذات ط

زونة احٌاء و بٌوت قدٌمة و ازقة ضٌقة تشبه قصبة مدٌنة الجزائر ، ومن ضمن االحٌاء بما

 القدٌمة فً بوعلوفة و القصبة و بومانع ، وكما ذكر االدرٌسً ان مساكنها مونقة .

:ـ االسوار و االبواب المدينة  4  

ً اخبار تذكر المصادر الجؽرافٌة القدٌمة ان للمدٌنة اسوار و ابواب وورد ذلك حتى ف

الرحالت و منها ٌذكر االدرٌسً : " وهً مدٌنة ذات سور " و ذكر الرحالة هاٌنرٌش عند 

 قدومه من مدٌنة شلؾ الى مازونة انه دخل من بوابة الجنوب .

ـ المدرسة الفرنسية :  5  

م وهً مدرسة مختلطة عرب و فرنسٌٌن ، تخرج 4833اسسها االستعمار بمازونة سنة 

م( و السٌد بن علً بوقرط ) 4240- 4880السٌد لوكٌل ٌوسؾ ) منها الكثٌر امثال

م( و السٌد موالي بلخمٌسً و السٌد عبد القادر بن عمارة و الكثٌر ٌصعب 4284 -4240

 حصرهم .

: ـ االضرحة و القبب  6  

و العلماء ومن بٌنها قبة  لألولٌاءاالضرحة و القبب منتشرة كثٌرا داخل المدٌنة مازونة 

بن شارؾ ، قبة سٌدي بوراس و قبة الشٌخ سٌدي بوطالب ، قبة سٌدي مبارك الشٌخ سٌدي 
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و قبة سٌدي حمو ، وقبة سٌدي بلمهل ، و قبة سٌدي هنً ، وهذه القبب كانت قد بنٌت مابٌن 

 القرن العاشر و السادس عشر مٌالدي .

الٌة الى ذلك هناك قبب خارج المدٌنة منتشرة عبر جبال الظهرة على الجهة الشماضافة 

المقابلة لحوض الشلؾ ومن بٌنها سٌدي بلعباس  ، و قد سمٌت تلك الجهة المحاذٌة لها 

و قبة سٌدي ؼالم هللا و قبة سٌدي  العباس اي باسمه ، و اٌضا سٌدي الصحراوي بأوالد

بوعبد هللا ، محمد المؽوفل ، وقبة سٌدي بوعبد هللا الصؽٌر و قبة سٌدي عابد ، و قبة سٌدي 

الجهة الشمالٌة للمدٌنة هناك ضرٌح وقبة سٌدي لمحمد بن علً ابهلول  افؽول و فً

 المجاجً بمدٌنة " رنو " ) سٌدي امحمد بن علً (.

كانت تحظى و مازالت باحتفاالت و زٌارات خالل عٌد  لألولٌاءوهذه القبب و االضرحة 

تقلٌدي ٌحاكً الفطر و المناسبات االخرى و تعتبر هذه الزٌارات فً اطار كونها عادات فن 

بقدوم العدٌد من العائالت من مناطق مجاورة و بعٌدة تاتً االسالؾ ، وٌكون االحتفال 

لالحتفال و رؤٌة االهل و االقارب ، وتبقى هذه العادة مظهرا من مظاهر االتصال 

 1التقلٌدي.

 

 

 

 خاتمة :

تتمٌز هذه الوالٌة بكونها تقع فً ملتقى الطرق بٌن الشمال والجنوب والشرق والؽرب لتشهد 

بذلك تدفق كبٌر من المسافرٌن و الوافدٌن ، لذلك نحرص على وضع كل الوسائل المالئمة 

لتثمٌن المؤهالت السٌاحٌة الهائلة و تنمٌة وتطوٌر السٌاحة بالوالٌة بؽٌة تحوٌلها الى وجهة 

ذات اولوٌة . ونؤكد بان التسهٌالت الممنوحة فً اطار االستثمار السٌاحً الى سٌاحٌة 

السٌاحً فً المواقع التً تتوفر جانب الجهود التً تقوم بها الدولة النشاء مناطق للتوسع 

                                                           

مدٌرٌة السٌاحة و الصناعة التقلٌدٌة لوالٌة ؼلٌزان ، كتاب  الدلٌل السٌاحً ؼلٌزان   1
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على مؤهالت سٌاحٌة سوؾ تمكننا من خلق دٌنامٌكٌة من شانها ان ترقى ؼلٌزان من مجرد 

ر طلبا للراحة الى وجهة سٌاحٌة حقٌقٌة لالستكشاؾ و االسترخاء .مدٌنة ٌتوقؾ عندها العاب  
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 الفصل الثانً : الخطوات المنهجٌة للدراسة المٌدانٌة 

  طرٌقة الدراسة المٌدانٌة : 10المبحث 

 ( :10الجدول رقم )

 االسئلة  شرح االهداف اجزاء االستبٌان 
الجزء االول ٌتضمن 

الخصائص الدٌمغرافٌة 
 للعٌنة مثل : الجنس ، المهنة 

  معرفة خصائص العٌنة 

الجزء الثانً ٌتضمن 
 التروٌج 

لمعرفة مدى اعتماد 
المدٌرٌات )الثقافٌة ، 

على التروٌج السٌاحٌة( 
 السٌاحً فً الوالٌة 

 17الى  10من 

الجزء الثالث ٌتضمن الثقافة 
 السٌاحٌة 

وجود ثقافة سٌاحٌة بغلٌزان 
ومدى تفاعل الجمهور 
المحلً مع المؤسسات 

 السٌاحٌة 

 01الى  01من 

الجزء الرابع ٌتضمن الٌات 
 التروٌج للثقافة السٌاحٌة 

دور االذاعة و المعالم 
االثرٌة فً التروٌج للثقافة 

 السٌاحٌة 

 02الى  00من 

 
 

 : عرض و مناقشة الدراسة المٌدانٌة 10المبحث 

 ٌعد توزٌع االستبٌان الذي اعددناه ف المستجوبٌن تحصلنا على النتائج المبٌنة فً الجدول :

 ( :10الجدول رقم )

 النسبة  عدد العٌنة  البٌان 

 %011               41             عدد االستبٌانات الموزعة 
 %011                   41            عدد االستبٌانات المستردة 
 % 66.55                35            االستبٌانات القابلة للتحلٌل 

 

 ٌوضح حجم االستمارات الموزعة والمستردة  ( :10الشكل رقم )
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 من اعداد الطالبتان باالعتماد على نتائج االستبٌان 
 
 

المبٌن من الجدول ان هناك استجابة من المبحوثٌن فً االجابة على االستبٌان و هذا ما 

اما النسبة غٌر قابلة للتحلٌل  عبرت علٌه نسبة االستمارات التً تم استرجاعها وتحلٌلٌها ،

من مجموع االستمارات التً تم توزٌعها و  % 00.44استمارات  اي نسبة  15فتمثلت فً 

 استردادها .

 وصف خصائص العٌنة لمتغٌر " الجنس "  ( :10-10الجدول رقم )

 
 

النسبة     التكرارات      الفئات      المتغٌر       
    %24.44       06 ذكر     الجنس  

   %20.44         03   انثى 
 

 ٌوضح خصائص العٌنة لمتغٌر " الجنس " ( :10الشكل رقم )

 
 
 
 

48%

50%

52%

54%

56%

58%

60%

62%

 عدد االستبٌانات الموزعة

 عدد االستبٌانات المستردة

 االستبٌانات القابلة للتحلٌل 
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 من اعداد الطالبتان باالعتماد على نتائج االستبٌان        
 
 

من خالل الجدول الموضح لعدد العٌنات المشمولٌن بالدراسة فً متغٌر الجنس ٌتبٌن ان 

للذكور ثم  %46.66االناث وقد شكلت النسبة العالٌة  الذكورونسبة المبحوثٌن متقاربة بٌن 

 مبحوث . 35مبحوثٌن من  03اي بعدد  %41.66االناث بنسبة 

 

 متغٌر المستوى العلمً "  وصف خصائص العٌنة " ( :10-10الجدول رقم )
 

 النسبة    التكرارات     الفئات       المتغٌر    

 % 0 11 ابتدائً  المستوى التعلٌمً

 %3.33 10 متوسط 

 %13.33 16 ثانوي 

 %71.66 25 جامعً  

 

 : ٌوضح خصائص العٌنة لمتغٌر المستوى الدراسً  (10الشكل رقم )

 

47% 

42% 

 ٌوضح خصائص العٌنة لمتغٌر الجنس

 ذكر

 انثى
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 باالعتماد على نتائج االستبٌانمن اعداد الطالبتان  
 
 

نالحظ من الجدول ان المستوٌات التعلٌمٌة متفاوتة جدا فً النسب حٌث نجد ان المستوى 

ثم %13.33ثم المستوى الثانوي بنسبة  %71.66المستجوبٌن بنسبة  كأكبرالجامعً 

المستوى المتوسط بنسبة ضعٌفة قدرت ب ثم المستوى المتوسط بنسبة ضعٌفة قدرت ب 

 مع انعدام وجود المستوى االبتدائً . 3.33%

 

 وصف خصائص العٌنة " متغٌر المهنة "  (:10-10الجدول رقم )

 

 النسبة   التكرارات  الفئات   المتغٌر   

موظفً مدٌرٌة  المهنة
 الثقافة 

      01 33.33% 

موظفً مدٌرٌة  
 السٌاحة

       01 33.33% 

 %21.66 05        موظفً االذاعة 

 
 ٌوضح خصائص العٌنة لمتغٌر " المهنة " ( :10الشكل رقم )

 

0% 

3% 

13% 

72% 

 ٌوضح خصائص العٌنة لمتغٌر المستوى الدراسً

 ابتدائً

 متوسط

 ثانوي

 جامعً
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 من اعداد الطالبتان باالعتماد على نتائج االستبٌان         
 

من الجدول نالحظ ان المستجوبٌن من موظفً مدٌرٌة الثقافة ومدٌرٌة السٌاحة متساوٌة 

من العدد %21.66نسبة المستجوبٌن فً االذاعة فً االخٌر بنسبة  وتاتً %33.33بنسبة 

 االجمالً للحالة المدروسة.

 

 وصف خصائص العٌنة لمتغٌر" السن " (:10-10الجدول رقم )

 

 النسبة    التكرارات  الفئات    المتغٌر    

 %25 03         03/51من  السن
 %46.66    06        50/21من 

 %16.66 01        فوقفما  20من  

 
 ٌوضح خصائص العٌنة لمتغٌر السن ( :10الشكل رقم )

33% 

33% 

22% 

 ٌوضح خصائص العٌنة لمتغٌر المهنة

 موظفً مدٌرٌة الثقافة

 موظفً مدٌرٌة السٌاحة

 موظفً االذاعة
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 من اعداد الطالبتان باالعتماد على نتائج االستبٌان 

 
 

تمثل العدد االكبر  50/21نالحظ من خالل ما تم تسجٌله فً الجدول ان الفئة العمرٌة من  -

مبحوث وتأتً الفئة من  03ب  03/51ثم تلٌها الفئة من  %46.66من المبحوثٌن  بنسبة 

 فما فوق فً مؤخرة الترتٌب . 02

 هل تعتمد مؤسستكم على التروٌج ؟ ( :10الجدول رقم )
 

 النسبة   التكرارات    االجابة   

 %66.66       21              نعم
 %21.66       05              ال

 
 ٌوضح اعتماد مؤسستكم على التروٌج ( :10الشكل رقم )

25% 

47% 

17% 

 ٌوضح خصائص العٌنة لمتغٌر السن

 25/30من 

 31/40من

 فما فوق 41من
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 من اعداد الطالبتان باالعتماد على نتائج االستبٌان 
 

من خالل الجدول المبٌن لعدد المبحوثٌن و النسب ٌتضح ان نسبة االجابة " نعم " استحوذت 

من العدد االجمالً ثم تلٌها االجابة ب " ال " بنسبة   %66.66على الحصة الكبرى بنسبة 

21.66%  . 

 

 ماهً الوسٌلة التً ترتكزون علٌها فً مجال التروٌج السٌاحً ؟(: 10الجدول رقم )

 

 النسبة       التكرارت     الوسٌلة  

         %76.66  24              االذاعة
 %46.66 06              التلفزٌون

 %60 54              الملتقٌات

 %61.66 55              الملصقات

 
 ٌوضح الوسٌلة التً ترتكزون علٌها فً مجال التروٌج السٌاحً  (:10الشكل رقم )

67% 

22% 

 ٌوضح اعتماد مؤسستكم على التروٌج 

 نعم

 ال
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 باالعتماد على نتائج االستبٌان من اعداد الطالبتان  
 

من خالل الجدول المبٌن لعدد المبحوثٌن و النسب ٌتضح لنا ان نسبة االعتماد على االذاعة 

من العدد االجمالً تلٌها فً المرتبة الثانٌة   %76.66استحوذت على الحصة الكبرى ب 

وفً االخٌر ٌاتً التلفزٌون بنسبة  %60ثم الملتقٌات بنسبة   %61.66الملصقات بنسبة 

46.66%  . 

 

 هل تعتقد ان هناك وسائل تروٌجٌة اخرى ٌمكن ان تكون اكثر فاعلٌة ؟ (:10الجدول رقم )

 

 النسبة        التكرارات       االجابة     

      %80  26           نعم     

 %8.33 13          ال    

 
 (: ٌوضح ان هناك وسائل تروٌجٌة اخرى ٌمكن ان تكون اكثر فاعلٌة 16الشكل رقم )

77% 

47% 
60% 

62% 

ٌوضح الوسٌلة التً ترتكزون علٌها فً مجال 
 التروٌج السٌاحً 

 االذاعة

 التلفزٌون

 الملتقٌات

 الملصقات
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 من اعداد الطالبتان باالعتماد على نتائج االستبٌان  
 

فً الجدول المبٌن الحظنا ان اغلب المبحوثٌن اجابوا بان هناك وسائل تروٌجٌة اخرى " 

من   %8.33و كان الخٌار الثانً " ال " بنسبة    %80نعم " و ذلك بنسبة كبٌرة بلغت 

 المبحوثٌن .

 ما الغاٌة من اعتماد مؤسستكم على التروٌج ( :10الجدول رقم ) 
 

 النسبة        التكرارت      العبارات     

التعرٌف بالوالٌة و موروثها 
 الثقافً 

           00 20% 

 %26.66 04            تطوٌر السٌاحة المحلٌة

 %18.33 00            تشجٌع االستثمار االقتصادي 

 %8.33 13            جذب السٌاح 

 %8.33 13            توعٌة ثقافٌة

 %6.33 12            تقدٌم خدمة جوارٌة

  

 ٌوضح الغاٌة من اعتماد مؤسستكم على التروٌج  (:10الشكل رقم )

 

80% 

8% 

ٌوضح ان هناك وسائل  تروٌجٌة اخرى ٌمكن ان 
 تكون اكثر فاعلٌة 

 نعم

 ال
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 من اعداد الطالبتان باالعتماد على نتائج االستبٌان            

 
نالحظ من خالل الجدول ان عبارة تطوٌر السٌاحة المحلٌة كانت لها نسبة كبٌرة قدرت ب 

ثم بعدها تشجٌع   %20ثم تلٌها عبارة التعرٌف بالوالٌة و موروثها الثقافً بنسبة   26.66%

لتأتً كل من جذب السواح و التوعٌة الثقافٌة بنسبة   %18.33االستثمار االقتصادي بنسبة 

 . %6.66و فً االخٌر عبارة تقدٌم خدمة جوارٌة بنسبة   8.33%

 نتائج اٌجابٌة على مؤسستكم ؟هل كان للتروٌج اسٌاحً  ( :10الجدول رقم )

 

 النسبة    التكرارات  االجابة     

 %50 51 نعم    

 %38.33 05 ال    

 

 ٌوضح النتائج االٌجابٌة للتروٌج السٌاحً على مؤسستكم (:01الشكل رقم )

20% 

27% 18% 

8% 

8% 

7% 

 ٌوضح الغاٌة من اعتماد مؤسستكم على التروٌج

التعرٌف بالوالٌة و موروثها 
 الثقافً

 تطوٌر السٌاحة المحلٌة

 تشجٌع االستثمار االقتصادي

   جذب السٌاح

 توعٌة ثقافٌة

 تقدٌم خدمة جوارٌة
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 من اعداد الطالبتان باالعتماد على نتائج االستبٌان   

 

المبحوثٌن اجابوا بان للتروٌج السٌاحً نتائج اٌجابٌة " فً الجدول المبٌن الحظنا ان اغلب 

 . %38.33ثم تلٌها االجابة ب " ال " بنسبة  %50نعم" على المؤسسة وذلك بنسبة تقدر ب

تخصٌص مبالغ مالٌة لقطاع السٌاحة عامة و التروٌج  هل هناك ( :10الجدول رقم )

 خاصة؟

 النسبة     التكرارات     االجابة

     %46.66    06          نعم    

    %41.66 03          ال   

 

 ٌوضح تخصٌص المبالغ المالٌة لقطاع السٌاحة عامة و التروٌج خاصة (: 00الشكل رقم )

50% 

38% 

ٌوضح النتائج االٌجابٌة للتروٌج السٌاحً على 
 مؤسستكم

 نعم

 ال
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 من اعداد الطالبتان باالعتماد على نتائج الدراسة         

 

ثم   %46.66كانت اكبر قدرت ب  فً الجدول المبٌن نالحظ ان نسبة االجابة ب " نعم "

 .  %41.66تلٌها االجابة ب " ال " بنسبة 

 

 هل ٌوجد تنسٌق بٌن مؤسستكم و الجمهور الخارجً ؟ (:01الجدول رقم )

 

 النسبة     التكرارات    

 %68.33        20         نعم     
             %20 00          ال     

 

 ٌوضح التنسٌق بٌن المؤسسة و الجمهور الخارجً ( :00الشكل رقم )

47% 

42% 

ٌوضح تخصٌص المبالغ المالٌة لقطاع السٌاحة عامة 
 والتروٌج خاصة

 نعم

 ال
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 من اعداد الطالبتان باالعتماد على نتائج االستبٌان 
 

غٌر   %68.33من خالل الجدول نالحظ ان االجابة ب " نعم " حققت اكبر نسبة قدرت ب 

 . %20ان االجابة ب" ال " كانت اقل نسبة 

 

هل ترجعون ارتفاع او تدنً نسب االقبال المحصل علٌها سنوٌا الى  (:00الجدول رقم )

 غٌاب االهتمام االعالمً او ما ٌسمى بالتروٌج السٌاحً ؟

 

 النسبة       التكرارات     االجابة

 %45       05          نعم     

 %43.33          04          ال      

 

ٌوضح ارتفاع او تدنً نسب االقبال المحصل علٌها سنوٌا الى غٌاب (: 00الشكل رقم )

 االهتمام االعالمً او ما ٌسمى التروٌج السٌاحً 

 

68% 

20% 

 ٌوضح التنسٌق بٌن المؤسسة و التنسٌق الخارجً

 نعم

 ال
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 من اعداد الطالبتان باالعتماد الى نتائج االستبٌان  
 

 نالحظ من خالل الجدول ان النسب المتحصل علٌها متقاربة فً االجابة " نعم "و " ال "

 .  %43.33اما االجابة ب " ال " بنسبة  %45حٌث كانت نسبة االجابة ب " نعم " تقدر ب 

 

 ماهً المشاكل التً ٌعانً منها التروٌج السٌاحً فً نظرك ؟ (:10-00الجدول رقم)

 

 النسبة       التكرارات       العبارات 

 %16,66  01         مشاكل مادٌة

انعدام المنتوج السٌاحً 

 المروج له

         16 13,33% 

 %8,33 13          عدم اهتمام اهل االختصاص 

الفهم الخاطئ للثقافة 

 السٌاحٌة

        07 31,66% 

 %33 , 13 16         نقص الوعً الثقافً 

45% 

43% 

ٌوضح ارتفاع او تدنً نسب االقبال المحصل علٌها سنوٌا 
 الى غٌاب االهتمام االعالمً  

 نعم

 ال
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 %5 15        انعدام الثقة تماما

 

 المشاكل التً ٌعانً منها التروٌج السٌاحً فً نظرك ٌوضح (:00الشكل رقم )

 

 
 

 من اعداد الطالبتان باالعتماد على نتائج التروٌج 
 

نالحظ من خالل الجدول ان عبارة الفهم الخاطئ للثقافة السٌاحٌة حققت اكبر نسبة و ذلك ب 

لسٌاحً لتتساوى كل من انعدام المنتوج ا  %16,66  ثم المشاكل المادٌة بنسبة 31,66%

، لنجد بعدها عدم اهتمام اهل  %13,33المروج له و نقص الوعً الثقافً فً النسب ب 

 . %5و فً االخٌر عبارة انعدام الثقة تماما بنسبة %8,33االختصاص بنسبة 

 

  ماهً الحلول المقترحة(: 10-00الجدول رقم )

 

 النسب      التكرارات       االجابة

جمٌع القطاعات فً  مشاركة
 التروٌج السٌاحً

         14            10% 

 %18,33           00         تخصٌص مبالغ مالٌة 

 %11,66          15          اححسن المعاملة مع السٌ

17% 

13% 

8% 32% 

13% 

5% 

 ٌوضح المشاكل التً ٌعانً منها التروٌج السٌاحً 

 مشاكل مادٌة

 انعدام المنتوج السٌاحً المروج له

 عدم اهتمام اهل االختصاص

 الفهم الخاطئ للثقافة

 نقص الوعً الثقافً

 انعدام الثقة تماما
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 %18,33         00          التوعٌة بالثقافة السٌاحٌة 

 %13,33         16         انشاء مشارٌع سٌاحٌة 

 %16,66        01          التكوٌن و التدرٌب

   

 

 ٌوضح الحلول المقترحة (:10-00الشكل رقم )
 
 

  
 

 من اعداد الطالبتان باالعتماد على نتائج االستبٌان 
 

نالحظ من خالل الجدول ان النسب متساوٌة بٌن كل من العبارات تخصٌص مبالغ مالٌة و 

 %16,66، ثم تلٌها التكوٌن و التدرٌب بنسبة  0%8,33التوعٌة بالثقافة السٌاحٌة بنسبة 

 . %10،وفً االخٌر مشاركة جمٌع القطاعات فً التروٌج السٌاحً بنسبة 

 

 

 

 

 

10% 

18% 

12% 

18% 

13% 

17% 

 ٌوضح الحلول المقترحة

مشاركة جمٌع القطاعات فً التروٌج 
 السٌاحً 

   تخصٌص مبالغ مالٌة

 حسن المعاملة مع السواح

 التوعٌة بالثقافة السٌاحٌة

 انشاء مشارٌع سٌاحٌة

 التكوٌن و التدرٌب
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 الثقافة السٌاحٌة  المحور الثانً :

 

 كٌف تعرف الثقافة السٌاحٌة؟(: 00الجدول رقم )

 

 النسبة التكرارات    العبارات

التعرٌف بالموروث الثقافً 

 و التروٌج لها

       00 20% 

نسٌج من المعارف و القٌم و 

 العادات المرتبطة بالسٌاحة

         16 13,33% 

تم  مكتسبات تعلٌمٌة

استنباطها من المدرسة و 

 المحٌط المعاش فٌه

       15 11,66% 

توعٌة سكان المدٌنة و حب 

 االكتشاف

        05 21,66% 

مادي و المعنوي الل الاالستغ

 اح للمنطقة لجلب السٌ

      15 11,66% 

االهتمام بكل ماهو سٌاحً و 

 استغالله 

       14 10% 

 

 ٌف الثقافة السٌاحٌةٌوضح تعر(:00الشكل رقم )
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 من اعداد الطالبتان باالعتماد على نتائج االستبٌان 

 
نالحظ من خالل الجدول ان عبارة توعٌة سكان المدٌنة و حب االكتشاف حققت نسبة اكبر 

اما  ، %20ثم تلٌها التعرٌف بالموروث الثقافً و التروٌج له بنسبة  %21,66قدرت ب 

مكتسبات تعلٌمٌة تم استنباطها من المدرسة و المحٌط المعاش و االستغالل المادي و 

ثم تلٌها فً االخٌر   %11,66المعنوي لجلب السٌاح كانت بنسب متساوٌة قدرت ب 

 .%10االهتمام بكل ماهو سٌاحً و استغالله بنسبة 

 

 هل ٌوجد ثقافة سٌاحٌة فً غلٌزان ؟ (:00الجدول رقم )

 

 النسبة     التكرارات    ابةاالج

 %35      00      نعم      
  %53,33       50      ال      

 
 ح اٌجاد ثقافة سٌاحٌة بغلٌزان ٌوض (:00الشكل رقم)

 

20% 

12% 

22% 

12% 

10% 

13% 

 ٌوضح تعرٌف الثقافة السٌاحٌة

 التعرٌف بالموروث الثقافً و الترٌج له

مكتسبات تعلٌمٌة تم استنباطها من 
 المدرسة و المحٌط المعاش فٌه

 توعٌة سكان المدٌنة و حب االكتشاف

االستغالل المادي و المعنوي للمنطقة 
 لجلب السٌاح

 االهتمام بكل ماهو سٌاحً و استغالله

نسٌج من المعارف و القٌم و العادات 
 المرتبطة بالسٌاحة
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 من اعداد الطالبتان باالعتماد على نتائج االستبٌان 
 

وجود ثقافة سٌاحٌة فً غلٌزان  الجدول المبٌن اعاله ان نسبة االجابة بعدم نالحظ من خالل

مبحوث باإلجابة "نعم" بنسبة  00مبحوث ثم تلٌها  50ب  %53,33ب "ال" قدرت بنسبة 

35%. 

بصفتكم ضمن مؤسسات القطاع السٌاحً هل ٌتجاوب الجمهور المحلً  (:00الجدول رقم)

 مع الخدمات التً تقدمونها ؟

 النسبة   التكرارات االجابة

 %56,66          52        نعم    

 %66, 31          07       ال     

 

 ٌوضح تجاوب الجمهور المحلً مع الخدمات التً تقدمها مؤسسات (:00الشكل رقم) 

 القطاع السٌاحً
 
 

35% 

53% 

 ٌوضح اٌجاد ثقافة سٌاحٌة بغلٌزان

 نعم

 ال
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 من اعداد الطالبتان باالعتماد على نتائج االستبٌان 
 

نالحظ من خالل الجدول ان نسبة تجاوب الجمهور المحلً مع الخدمات التً  

ثم تلٌها عدم تجاوب الجمهور  %56,66تقدمونها بالنسبة للقطاع السٌاحً " نعم " بنسبة 

 .%31,66بنسبة 

 هل هناك مختصٌن فً مجال السٌاحة ؟ (:00الجدول رقم )

 

 النسبة       التكرارات    االجابة

 %38,33         05       نعم     

 %33, 53         50       ال          

 

 ٌوضح عدد المختصٌن فً مجال السٌاحة(: 00الشكل رقم )

57% 

32% 

ٌوضح تجاوب الجمهور المحلً مع الخدمات التً ٌقدمها 
 القطاع السٌاحً

 نعم

 ال
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 من اعداد الطالبتان باالعتماد على نتائج االستبٌان 
 

الٌوجد مختصٌن فً مجال  بأنهنالحظ من خالل الجدول ان نسبة المستجوبٌن الذٌن اجابوا 

اما نسبة الذٌن اجابوا بان هناك مختصٌن فً مجال  %53,33" ال" قدرت ب السٌاحة 

  %33, 38السٌاحة "نعم" قدرت ب 

 هل ٌوجد مرشدٌن سٌاحٌٌن ؟ (:00الجدول رقم )
 

 النسبة    التكرارات    االجابة

 %28,33   05      نعم
  %60    54      ال

 

 السٌاحٌٌن فً المؤسسة(: ٌوضح عدد المرشدٌن 07الشكل رقم )

  

38% 

53% 

 ٌوضح عدد المختصٌن فً مجال السٌاحة

 نعم

 ال
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 من اعداد الطالبتان باالعتماد على نتائج االستبٌان 
 

نالحظ من خالل الجدول ان االجابة ب "ال" استحوذت على النسبة االكبر و التً تمثلت فً 

 .%28,33ثم تلٌها االجابة ب "نعم " بأقل نسبة قدرت ب  60%

 

 اح على المنطقة ؟اقبال للسٌ هل هناك  (:00الجدول رقم )

 

 النسبة  التكرارات االجابة

 %56,66      52    نعم

 %31,66      07     ال

 
 اح على المنطقةعدد السٌ اقبال ٌوضح (:01الشكل رقم )

 

28% 

60" 

 ٌوضح عدد المرشدٌن السٌاحٌٌن فً المؤسسة

 نعم

 ال
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 من اعداد الطالبتان باالعتماد على نتائج االستبٌان 
 

 %56,66بنسبة اكبر قدرت ب  "نعمنالحظ من خالل الجدول ان عدد المستجوبٌن ب "

 . %31,66لتأتً بعدها نسبة المستجوبٌن ب " ال" بنسبة قدرت ب 

 :فً راٌك ماهً المواسم التً ٌكون فٌها القطاع السٌاحً اكثر نشاطا ؟(00الجدول رقم  )

 

 النسبة    التكرارات  العبارات

 %18,33      00        الخرٌف

   %66, 6      12        الشتاء

  %86,66      30        الربٌع

 %31,66      07         الصٌف

 
 ٌوضح المواسم االكثر نشاطا فً القطاع السٌاحً  (:00الشكل رقم)

57% 

32% 

 ٌوضح اقبال عدد السٌاح على المنطقة

 نعم

 ال
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 من اعداد الطالبتان باالعتماد على نتائج االستبٌان 

 
نالحظ من خالل الجدول المسجل عاله ان نسبة اقبال السٌاح على المنطقة ٌكون فً فصل 

لٌلٌها فصل الصٌف بنسبة  لٌلٌها فصل  %86,66الربٌع و ذلك بنسبة اكبر قدرت ب 

لنجد نسبة اقبال السواح فً فصل  %18,33ثم الخرٌف بنسبة  %31,66الصٌف بنسبة 

 .%6,66الشتاء ضعٌفة جدا بنسبة 

 هل تسعى مؤسستكم الى تطوٌر الثقافة السٌاحٌة بالوالٌة ؟ (:01الجدول رقم ) 

 

 النسبة    التكرارات   االجابة

 %80 26 نعم
 %8,33 3 ال

 
 الثقافة السٌاحٌة بالوالٌة ؟ تطوٌر فً ٌوضح سعً المؤسسة(: 00الشكل رقم )

 

18% 

7% 

87% 

32% 

 ٌوضح المواسم االكثر نشاطا فً القطاع السٌاحً بالمنطقة

 الخرٌف

 الشتاء

 الربٌع

 الصٌف
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 من اعداد الطالبتان باالعتماد على نتائج االستبٌان 

 

لتأتً بعدها  %80نالحظ من خالل الجدول ان نسبة االجابة "نعم " كانت االكبر قدرت ب

 . %33 ,8االجابة ب " ال" بنسبة ضعٌفة جدا قدرت ب  

 

 برأٌك من ٌتحمل مسؤولٌة نشر الثقافة السٌاحٌة بالوالٌة ؟ (:00الجدول رقم )

 

 النسبة التكرارات العبارات

 %15 17       الجهات المعنٌة

 %23,33 02        جمٌع الوكاالت السٌاحٌة

 %15 17        وسائل االعالم

 %15 17       السلطات المحلٌة

 %8,33 13       الوزارة الوطنٌة

 %66, 11 15        المدرسة الجامعٌة

 

 ٌوضح من ٌتحمل مسؤولٌة نشر الثقافة السٌاحٌة بالوالٌة (:00الشكل رقم )

 

80% 

8% 

 ٌوضح سعً المؤسسة الى تطوٌر الثقافة السٌاحٌة

 نعم

 ال
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 الطالبتان باالعتماد على نتائج االستبٌانمن اعداد  
 

نالحظ من خالل الجدول ان االجابة على من ٌتحمل مسؤولٌة نشر الثقافة السٌاحٌة بالوالٌة 

بعدها كل من  لتأتً %23,33بة اكبر قدرت ب جمٌع الوكاالت السٌاحٌة كانت بنس هً

نسب متساوٌة قدرت ب العبارات الجهات المعنٌة ووسائل االعالم ، السلطات المحلٌة ب

 . %8,33و فً االخٌر الوزارة الوطنٌة بنسبة  %11,66ثم المدرسة الجامعٌة بنسبة  15%

 

 كٌف تقٌم واقع الثقافة السٌاحٌة فً غلٌزان مقارنة بالوالٌات االخرى ؟ (:00الجدول  رقم )

 

 النسبة التكرارات العبارات

 %23,33      02       متوسط

 %33, 23   02        ضعٌف

 %41,66 03        ضعٌف جدا

 

 (: ٌوضح تقٌٌم واقع السٌاحة فً غلٌزان مقارنة بالوالٌات االخرى 02الشكل رقم)

15% 

23% 

15% 

15% 

8% 

12% 

 ٌوضح من ٌتحمل مسؤولٌة نشر الثقافة السٌاحٌة بالوالٌة

 الجهات المعنٌة

 جمٌع الوكاالت السٌاحٌة

 وسائل االعالم

 السلطات المحلٌة

 الوزارة الوطنٌة

 المدرسة الجامعٌة
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 من اعداد الطالبتان باالعتماد على نتائج االستبٌان 

 
 نالحظ من خالل الجدول ان نسبة المستجوبٌن فً تقٌٌمهم لواقع الثقافة السٌاحٌة فً غلٌزان

، ثم تلٌها  %66, 41مقارنة بالوالٌات االخرى بعبارة " ضعٌفة جدا " بأكبر نسبة قدرت ب

 . %23,33كل من " متوسط " و ضعٌف" بنسبة متساوٌة قدرت ب 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23% 

23% 

42% 

ٌوضح واقع الثقافة السٌاحٌة فً غلٌزان مقارنة بالوالٌات 
 االخرى

 متوسط

 ضعٌف

 ضعٌف جدا
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 المحور الثالث : الٌات التروٌج للثقافة السٌاحٌة 
 

 كمؤسسة سٌاحٌة كٌف ٌمكنكم ربط التروٌج بالثقافة السٌاحٌة ؟(: 00الجدول رقم )

 

 النسبة    التكرارات   العبارات

ٌعتبر التروٌج احد وسائل 
 دعم السٌاحة و التعرٌف بها

      00 18,33% 

ٌساهم فً تطوٌر الثقافة 
 السٌاحٌة

      01 16,66% 

كلما زاد التروٌج زادت 
 الثقافة السٌاحٌة 

       03 25% 

المصدر الرئٌسً للثقافة 
 السٌاحٌة 

       15 11 ,66% 

 %16,66 01         وجهان لعملة واحدة

 

 توضٌح كٌفٌة ربط التروٌج بالثقافة السٌاحٌة   (:00الشكل رقم )

 

  
 

 من اعداد الطالبتان باالعتماد على نتائج االستبٌان 
 

الذٌن اجابوا عن السؤال التً كانت بعبارة  "  نالحظ من خالل الجدول ان نسبة المستجوبٌن

، تأتً بعدها عبارة "  %25كلما زاد التروٌج زادت الثقافة السٌاحٌة بنسبة اكبر قدرت ب 

18% 

17% 

25% 

12% 

17% 

 ٌوضح كٌفٌة ربط التروٌج بالثقافة السٌاحٌة

ٌعتبر التروٌج احد وسائل دعم السٌاحة و 
 التعرٌف بها

 ٌساهم فً تطوٌر الثقافة السٌاحٌة

 كلما زاد التروٌج زادت الثقافة السٌاحٌة

 المصدر الرئٌسً للثقافة السٌاحٌة

 وجهان لعملة واحدة
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ثم تلٌها  %18,33ٌعتبر التروٌج احدو وسائل االعالم لدعم السٌاحة و التعرٌف بها بنسبة 

" ، " وجهان لعملة واحدة بنسبة  كل من العبارتٌن "ٌساهم فً تطوٌر الثقافة السٌاحٌة

، ثم نجد فً االخٌر عبارة " المصدر الرئٌسً للثقافة السٌاحٌة " بنسبة  16,66%

11,66%. 

 

هل االذاعة تلعب الدور الرئٌسً فً نشر و تنمٌة الثقافة السٌاحٌة فً  ( :00الجدول رقم )

 المدٌنة ؟

 

 النسبة     التكرارات     االجابة

 %33 ,63     56      نعم   
 %25       03     ال   

 

(: ٌوضح الدور الذي تلعبه االذاعة فً نشر و تنمٌة الثقافة السٌاحٌة فً 00الشكل رقم )

 المدٌنة

 

 
 

 من اعداد الطالبتان باالعتماد على نتائج االستبٌان 
 

63% 

25% 

ٌوضح الدور الذي تلعبه االذاعة فً نشر و تنمٌة الثقافة 
 السٌاحٌة فً المدٌنة

 نعم

 ال
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التً تلعب فً االذاعة نالحظ من خالل الجدول ان عدد المستجوبٌن الذٌن اجابوا ب " نعم " 

،  اما نسبة االجابة  %63,33نشر و تنمٌة الثقافة السٌاحٌة فً المدٌنة بنسبة اكبر قدرت ب

 .  %25ب "ال " قدرت ب

 ماهً البرامج السٌاحٌة التً تقوم بها االذاعة بالوالٌة ؟ (:10-00الجدول رقم )

 

 النسبة    التكرارات   العبارات

 %33, 33      01     حصة الجوال 

 %20       00       تارٌخ وسٌاحة

 %35        00       لالذاعةعدم االستماع 

 

 ٌوضح البرامج السٌاحٌة التً تقوم بها االذاعة بالوالٌة (:10-00الشكل رقم )

 

 من اعداد الطالبتان باالعتماد على نتائج االستبٌان 

 

33% 

20% 

35% 

 ٌوضح البرامج السٌاحٌة التً تقوم بها االذاعة بالوالٌة

 حصة الجوال

 تارٌخ و سٌاحة

 عدم االستماع لالذاعة
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الٌستمعون الى االذاعة كانت اكبر قدرت نالحظ من الجدول ان نسبة المستجوبٌن الذٌن 

، ثم تلٌها حصة تارٌخ و سٌاحة  %33,33االستماع لحصة الجوال بنسبة  تأتً، ثم  %35ب

 . %20بنسبة 

 ؟ فً التروٌج للمنطقة ةهل هً كافٌ (:10-00الجدول رقم )

 النسبة   التكرارات العبارات

   %21,66   05      كافٌة

 %65 57      غٌر كافٌة

 

 ٌوضح بان االذاعة كافٌة او غٌر كافٌة فً التروٌج للمنطقة (:10-00الشكل رقم )

 

 

 من اعداد الطالبتان باالعتماد على نتائج االستبٌان 
 

من خالل الجدول ان نسبة االجابة بان االذاعة غٌر كافٌة فً التروٌج للمنطقة اكبر  نالحظ

 .%21,66لتأتً بعدها االجابة بأنها كافٌة فً التروٌج للمنطقة بنسبة   %65قدرت ب 

 

22% 

65% 

 ٌوضح ان االذاعة كافٌة او غٌر كافٌة فً التروٌج للمنطقة

 كافٌة

 غٌر كافٌة
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ان للموروث االثري و التارٌخً دور فً احداث المسار السٌاحً فهل (: 00الجدول رقم )

 ٌمكن ان ٌحقق تنمٌة شاملة و مستدامة ؟

 

 النسبة التكرارات االجابة

 %66,66        21       نعم

 %66, 11        15      ال

 

 ٌوضح مدى تحقٌق الموروث االثري و التارٌخً تنمٌة شاملة و مستدامة (:00الشكل رقم )

 

 

 من اعداد الطالبتان باالعتماد على نتائج االستبٌان 
 

  %66,66نالحظ من خالل الجدول ان االجابة ب " نعم " كانت لها الحصة الكبرى بنسبة 

 . %11,66فكانت بنسبة اقل قدرت ب  اما االجابة ب "ال"

 

 

 

67% 

12% 

ٌوضح مدى تحقٌق الموروث االثري و التارٌخً تنمٌة 
 شاملة و مستدامة

 نعم

 ال
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 : تحلٌل ومناقشة نتائج االستمارة 10المبحث 

 المحور االول : التروٌج 

 س : هل تعتمد مؤسستكم على التروٌج السٌاحً ؟

بٌنت النتائج التً تم تسجٌلها من خالل اجابات المبحوثٌن فٌما ٌخص هل تعتمد مؤسستكم 

" نعم " ان هناك اعتماد  المبحوثٌن الذٌن اجابوا بعلى التروٌج السٌاحً ان نسبة 

ثم تلٌها االجابة ب " ال " بنسبة  %66.66على التروٌج السٌاحً بلغت  لمؤسستهم 

وهذا ٌدل على ان المؤسسات السٌاحٌة تعتمد بشكل كبٌر على التروٌج السٌاحً   21.66%

 وهذا واضح من خالل الفارق الكبٌر فً النسب .

 ماهٌة الوسٌلة التً ترتكزون علٌها فً مجال التروٌج السٌاحً : س :

بٌنت النتائج التً تم تسجٌلها من خالل اجابات المبحوثٌن فٌما ٌخص ماهً الوسٌلة التً 

علٌها فً مجال التروٌج السٌاحً ان نسبة المبحوثٌن الذٌن عن طرٌق االذاعة ترتكزون 

بٌنما باقً النسب كانت كالتالً  %61,66ثم تلٌها الملصقات بنسبة  %76,66بلغت 

وهذا ٌدل على انه بالرغم من التكنولوجٌا و الوسائل االتصالٌة المتوفرة  %60و  46,66%

فان هناك تقصٌر فً استخدامها و تنشٌطها فً المجال السٌاحً لما تملكه من ممٌزات 

ً اي مكان و السرعة و االنتشار  و السهولة فً التواصل مع السٌاح فً اي وقت و ف

 التخلً عن االعتماد بشكل كبٌر عن االذاعة التً تساهم بقدر واضح فً تنشٌط السٌاحة .

س : هل ترجعون ارتفاع او تدنً نسب االقبال المحصل علٌها سنوٌا الى غٌاب االهتمام 

 االعالمً او ما ٌسمى بالتروٌج السٌاحً ؟

هناك تقارب فً النسب اال ان االجابة ب"نعم تبٌن لنا من خالل هذا السؤال النتائج التالٌة ان 

، لتلٌها االجابة ب"ال" بنسبة   %45" استحوذت على الحصة الكبرى التً قدرت ب 

و هذا ٌدل على ان وسائل االعالم ال تولً اهتمام كبٌر بالتروٌج السٌاحً فً  43,33%

 المنطقة و هذا واضح من خالل النتائج المحصل علٌها .

 ل التً ٌعانً منها التروٌج السٌاحً فً نظرك ؟س: ماهً المشاك

وقد تبٌن لنا من خالل هذا السؤال النتائج التالٌة و هً ان اكبر عدد من المبحوثٌن 

لتلٌها "  %31,66انحصرت ارائهم فً " الفهم الخاطئ للثقافة السٌاحٌة " و ذلك بنسبة 
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 %8,33و  %13,33بٌنما باقً النسب كانت كالتالً   %16,66مشاكل مادٌة " بنسبة 

و هذا دلٌل لتكّون فكرة سلبٌة فً ذهن السائح المحلً خاصة و الخارجً عامة حول  %3و

 السٌاحة فً المنطقة .

 الفرضٌة االولى :

ٌمكن ان تكون والٌة غلٌزان منطقة سٌاحٌة لما تملكه من مؤهالت ثقافٌة سٌاحٌة و هذا فً 

تم اشتراك كل وسائل االعالم و االتصال و التكنولوجٌات الحدٌثة الواسعة  حالة ما اذا

االنتشار و توسٌع حجم التدفق المعلوماتً الذي ٌتلقاه السائح فً سبٌل تعرٌفه بالوالٌة و 

 مؤهالتها .

 المحور الثانً :الثقافة السٌاحٌة 

 س : هل ٌوجد ثقافة سٌاحٌة فً غلٌزان ؟

ل علٌها على انه ال ٌوجد ثقافة سٌاحٌة بغلٌزان و التً قدرت بنسبة وقد بٌنت النتائج المحص

على عدم االهتمام بالمجال السٌاحً عامة و الثقافة السٌاحٌة خاصة هذا دلٌل و  33%, 53

 بالوالٌة و هذا ٌوضح عدم وجود نظرة مستقبلٌة لجعل الوالٌة منطقة سٌاحٌة .

بصفتكم ضمن مؤسسات القطاع السٌاحً هل ٌتجاوب الجمهور المحلً مع الخدمات  س :

 ؟التً تقدمونها 

وقد تبٌن لنا من خالل هذا السؤال النتائج التالٌة و هً ان اكبر عدد من المبحوثٌن التً 

و هذا دلٌل على تفاعل الجمهور المحلً %56,66كانت اغلب اجاباتهم " نعم " بنسبة بلغت 

مات السٌاحٌة التً ٌقدمها القطاع السٌاحٌة وما تولٌه المؤسسات السٌاحٌة من اهتمام مع الخد

 كبٌر بالسٌاح و هذا واضح من خالل الفارق الكبٌر فً النتائج المتحصل علٌها .

 س: هل هناك مختصٌن فً مجال السٌاحة ؟

عدم وجود مختصٌن سٌاحٌٌن"  وقد بٌنت النتائج المحصل علٌها من هذا السؤال ان نسبة "

وهذا دلٌل على نقص السٌاحة بالوالٌة "  %53,33استحوذت على الحصة الكبرى بنسبة 

 وعدم الالمباالة من قبل المسؤولٌن على هذا القطاع . غلٌزان "

 س: برأٌك من ٌتحمل مسؤولٌة نشر اثقافة السٌاحٌة بالوالٌة ؟ 
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بان عبارة " جمٌع الوكاالت السٌاحٌة " هً من  من خالل ما الحظناه من اجابات المبحوثٌن

لتلٌها كل من "  %23,33تتحمل المسؤولٌة فً نشر الثقافة السٌاحٌة بنسبة اكبر قدرت ب 

الجهات المعنٌة " و "وسائل االعالم " و " السلطات المحلٌة " بنسب متساوٌة قدرت ب 

ً الوالٌة و عدم الالمباالة ، و هذا دلٌل على عدم وجود ناشطٌن بالقطاع السٌاحً ف 15%

بالنسبة لكل من الوكاالت السٌاحٌة ووسائل االعالم و المدرسة الجامعٌة و هذا وفقا للنتائج 

 المبٌنة .

 الفرضٌة الثانٌة : 

القائم باالتصال له دور رئٌسً فً التروٌج للثقافة السٌاحٌة و ذلك بتنشٌط المؤسسات 

المخطط  لألهدافلخدماتها التروٌجٌة السٌاحٌة و مساهمتها فً التوعٌة الثقافٌة و هذا وفقا 

 لها و ذللك للتأثٌر على السٌاح ومنه فاالفتراض هذا مؤكد حسب الدراسة المٌدانٌة .

 : الٌات التروٌج للثقافة السٌاحٌة المحور الثالث 

س : ان للموروث االثري و التارٌخً دور فً احداث المسار السٌاحً فهل ٌمكن ان 

 ٌحقق تنمٌة شاملة ومستدامة ؟

تبٌن النتائج المتحصل علٌها من الدراسة ان الموروث االثري و التارٌخً ٌمكنه ان ٌحقق 

و هذا راجع لى القٌمة التً تملكها  %66.66تنمٌة شاملة و مستدامة و ذلك بنسبة بلغت 

 المعالم االثرٌة و الدور الذي تلعبه فً تطوٌر السٌاحة و جعل غلٌزان وجهة سٌاحٌة .

 الفرضٌة الثالثة:

تزخر غلٌزان بمعالم اثرٌة قدٌمة تنفرد ضمن قطب االمتٌاز السٌاحً فً تطوٌر السٌاحة و 

الحداثة و التنمٌة و هذا من خالل مباشرتها  مساهمتها فً تحوٌل الوالٌة الى التفتح على

 بتجسٌد العدٌد من المشارٌع السٌاحٌة الثقافٌة االقتصادٌة استجابة لطموح زوارها .
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 خالصة الفصل:

من خالل  استبٌا نٌةمن خالل ماتطرقنا الٌه فً البحث المٌدانً الذي قادنا الى دراسة 

لنا ان التروٌج للثقافة السٌاحٌة من خالل المعالم االستمارة و النتائج المحصل علٌها تبٌن 

بشكل كافً على كل الوسائل المؤسسات السٌاحٌة  االثرٌة بغلٌزان محل الدراسة وال تعتمد 

فً المنطقة و بالتالً ٌجب ان ٌكون هناك التروٌجٌة خالل عملها مما انعكس على السٌاحة 

 صالٌة الحدٌثة.تفعٌل و توسٌع العمل بالوسائل التكنولوجٌة االت
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 خاتمة عامة:

من خالل دراستنا للتروٌج للثقافة السٌاحٌة دراسة مٌدانٌة لواقع المعالم االثرٌة بوالٌة 

وجدنا ان لوسائل االعالم و االتصال اهمٌة كبٌرة فً دعم التروٌج للثقافة  غلٌزان ،

السٌاحٌة لكنها ناقصة من حٌث التنوع و غٌر كافٌة من حٌث االستخدام و لم نصل بعد الى 

المستوى لتفعٌل الحركة السٌاحٌة و ذلك الن السٌاحة فً غلٌزان تعانً اهماال اعالمٌا ، 

ٌظهر فً المواسم اي التروٌج موسمً كما نلمس قلة الجرائد و حٌث ان التروٌج السٌاحً 

صغٌرة تتحدث فً  قصاصاتالمجالت المتخصصة فٌما ٌخص واقع السٌاحة ، انما توجد 

 بضع اسطر عن السٌاحة.

تعتبر الثقافة السٌاحٌة فً غلٌزان ذات طابع خاص و فرٌد من نوعه حٌث انها سٌاحة 

عدد كبٌر من االضرحة و الزواٌا التً ٌتم زٌارتها من  تتوفر على ألنهاموسمٌة و دٌنٌة 

قبل السٌاح المغتربٌن الذٌن ٌتوافدون بكثرة فً فصل الصٌف وهو ما ٌصادف عطلة اخر 

السنة الدراسٌة و مواسم الوعدات كما ٌتم زٌارة المعالم االثرٌة مثال ) قصر كاوه ، مازونة 

بدور رئٌسً فً تنشٌط الثقافة السٌاحٌة و ابراز ج ، قلعة بنً راشد ( و ال ٌقوم القائم بالتروٌ

المعالم االثرٌة و ذلك لنقص االختصاص فً مجال السٌاحة و نقص الثقافة ووعً الباحثٌن 

بالموقع االستراتٌجً لغلٌزان و انما ٌبقى دوره ثانوٌا وتطوعٌا و الذي ٌتجسد فً نشاط 

 الجمعٌات .

ا و مسؤولٌات اخرٌن فان اقل ما ٌقال هو مشاركة فإذا كانت وزارة السٌاحة تعً مسؤولٌاته

وسائل االعالم المختلفة فً التروٌج السٌاحً و ذلك بتناغم مع خطط و برامج الثقافة 

السٌاحٌة و حماٌة المعالم االثرٌة من االندثار واجبا حتمٌا ال هروب منه و ذلك بالقٌام 

 ٌزان بصفة خاصة.بمهامها طالما ان الوطن هو همنا بصفة عامة ووالٌة غل
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 المراجع                                      

 قائمة الكتب باللغة العربٌة 

ابراهٌم خلٌل بظاظو ، التخطٌط و التسوٌق السٌاحً ،دط ،  مؤسسة الوراق للنشر و  -

 0116التوزٌع ، عمان ، 

 0777 ، دون ناشر ، القاهرة ، 0ابو اسماعٌل فؤاد ، التروٌج ، ط  -

، دٌوان  0احمد بن مرسلً ، مناهج البحث العلمً فً علوم االعالم و االتصال ، ط  -

 0113المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر ، 

، دار الوفاء لدنٌا الطباعة و  0ق الخدمات السٌاحٌة ، ط احمد طاهر عبد الرحٌم ، تسوٌ -

 0100النشر ، االسكندرٌة ، مصر ، 

، امواج للطباعة و النشر و  0التخطٌط و التنمٌة السٌاحٌة ، ط  احمد علً عبد هللا ، -

 0102التوزٌع ، 

امٌن احمد حلمً ، "الوسائل االمنٌة لحماٌة االثار و االعمال اٌة ") الرٌاض دار النشر  -

 بالمركز العربً للدراسات االمنٌة و التدرٌب 

العالن التجاري ، د ط ، دار بشٌر عباس العالق ، و علً محمد الربابعة ، التروٌج و ا -

 0115الٌازوري ، 

حسٌن عبد الوهاب رشوان ، اصول البحث العلمً ، د ط ، مؤسسة شباب الجامعة ،  -

  0115القاهرة ، 

، مكتبة المجتمع العربً للنشر و  0خالد محمد ابو شعٌرة ، الثقافة و عناصرها ،  ط  -

 م .0117ه/0251التوزٌع، 

احة النظرٌة والتطبٌقٌة ، د،ط ،الشركة الغربٌة للنشر و التوزٌع ، هدى سٌد لطٌف ، السٌ -

 . 0772القاهرة ، 

، عالم الكتب ، القاهرة ،  0ـ هناء حامد زهران ، الثقافة السٌاحٌة وبرامج تنمٌتها ، ط

0112 . 
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،  0، دار النهضة الشرق للنشر والتوزٌع ، ط 0ـ فؤاد البكري ، االعالم السٌاحً ، ط

0115 . 

، عالم  0فؤاد عبد المنعم البكري ، التسوٌق السٌاحً والتخطٌط للحملة التروٌجٌة ، طـ 

 الكتب ، القاهرة . 

 . 0114ـ عامر مصباح ، منهجٌة اعداد البحوث العلمٌة مدرسة شٌكاغو ، د،ط 

 . 0115، دار دجلة ، عمان ،  0رحٌم ٌونس كرو الغزالً ، منهج البحث العلمً ، طـ 

، كنوز المعرفة للنشر والتوزٌع ،  0ـ رعد مجٌد العانً ، االستثمار والتسوٌق السٌاحً ، ط

 م . 0116ه /0206عمان ،  

، عالم الكتب ، مصر ،  0االعالمٌة ، طـ محمد عبد الحمٌد ، البحث العلمً فً الدراسات 

0112 . 

، مطبعة دار  07ة القرن ـ محمد مفالح ، اعالم من منطقة غلٌزان تراجم منذ القدم الى غاٌ

 . 0114هومة ، 

 ـ مدنً شرٌف عبدالقادر ، قلعة بنً راشد ، د،ط ، منشورات دار االدٌب .

، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ،  0ـ مصطفى حلمً ، مناهج البحث فً العلوم االنسانٌة ، ط

0113  . 

دار الجامد للنشر و التوزٌع ،  ، 0ـ مصطفى ٌوسف كافً ، االعالم واالعالن السٌاحً ، ط

 م .  0103ه /  0254عمان ، 

، دار القصبة للنشر  0ـ مورٌس انجرس ، منهجٌة البحث العلمً فً العلوم االنسانٌة ، ط

 .  0114والتوزٌع ، 

، د ط ، مكتب الجامع الحدٌث ، وفاء زكً ابراهٌم ، دور السٌاحة فً التنمٌة االجتماعٌة  -

 .0114االسكندرٌة ، 
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 الجرائد الرسمٌة :

،  22الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة ، الجرٌدة الرسمٌة ، العددالجمهورٌة 

 م ، باللغة العربٌة .0776جوان00ه/0207صفر00

 المجالت :

ـ مدٌرٌة السٌاحة و الصناعة التقلٌدٌة، الدلٌل السٌاحً ، ملتقى طرق لكنوز طبٌعٌة ، 

 غلٌزان .

 ، غلٌزان . MONOGRAPHIE TOURISTIQUE،  ملتقى التحف الطبٌعٌة -

 المعاجم :

، الدار الثقافً  0اسماعٌل عبد الفتاح عبد الكافً ، معجم مصطلحات عصر العولمة ، ط -

 م .0112ه/0203للنشر، القاهرة ، 

محمد جمال الفار معجم المصطلحات االعالمٌة ، د ط ، دار اسامة للنشر و  -

 .  0112التوزٌع،

محمد جمال الفار ، المعجم االعالمً ، د ط ، دار اسامة و دار المشرق الثقافً للنشر و  -

 . 0101التوزٌع ، عمان ، االردن ، 

 المواقع االلكترونٌة :

- https://or.wikipedia.org  06:11، الساعة  16/13/0106، الثالثاء . 

 المقابالت:

مالل نصٌرة ، علوم االعالم و االتصال ، كلٌة العلوم االجتماعٌة ، جامعة عبد االستاذة  -

 -مستغانم –الحمٌد بن بادٌس 

 01:11،  05/10/0106بن عٌسى احمد ، موظف بمكتب مصلحو التراث الثقافً ،  -

 صباحا ، بمكتبه .

 17:11، الساعة  03/12/0106جلول ، رئٌس مكتب االستثمار و التهٌئة السٌاحٌة ،  -

 صباحا بمكتبه .

https://or.wikipedia.org/
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،  17/12/0106،  -بلدٌة مازونة–ملٌكة بن زهرة ، رئٌسة مكتبة الشهٌد العقون محمد  -

 مساءا. 05:53الساعة 

 المذكرات: 

لعربً امٌنة و عامر عامر عائشة ، دور االعالم فً تروٌج المنتوج السٌاحً ، غلٌزان ا -

 . 0100نموذجا ، 

الخرٌطة االثرٌة لوالٌة غلٌزان من خالل المجلة االفرٌقٌة ،تخصص اثار  زغٌج سفٌان ، -

 .0100/0100قدٌمة 

منى االسالم براوٌك و نسرٌن الغضبان ، الثقافة السٌاحٌة لدى المواطن و دورها فً  -

 الحفاظ على المعالم االثرٌة بوالٌة قالمة ، جامعة باجً مختار ، عنابة.

سٌد احمد ، دور االذاعة فً تنمٌة الثقافة السٌاحٌة لدى المجتمع مواسٌم رابح ورفٌق ٌسعد  -

 المحلً ، مذكرة ماستٌر ، تخصص اتصال سٌاحً ، جامعة مستغانم 

البرامج التلفزٌونٌة فً الجزائر،  نسٌمة جمٌلً ، السٌاحة الثقافٌة و تثمٌن التراث من خالل -

 -علوم االعالم و االتصال –رسالة ماجستٌر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صور للمعلم االثري قصر كاوا
 

                  
 مدخل للقصر                      

 
 القصر من الداخل                                     
 



 
 االسوار المتبقية من قصر كاوا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صور لقلعة بني راشد          
 

 
 

 مسجد سيدي ابراهيم التازي

 
 
 
 



 الموجودة بالقلعةالقبب 

 

 قبة سيدي سعادة 
 
 

 مغارة الكوة
 
 
 
 

 
 



 مازونة حضارة و تاريخ
 

 
 المدارس و الزوايا 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 مدرسة سيدي محمد بن شارف
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 
 
 
 
 

 مسجد سيدي بلمهل 
 
 

 البيوت و االحياء القصديرية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 االسوار القديمة
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