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:ةــدمــقــم   

 

بمعظم المقاييس اكبر الصناعات في العالم لم تعد السياحة قطاعا بالغ  أصبحت السياحة

األىمية. لتأثيرىا البارز اجتماعيا و ثقافيا واقتصاديا فحسب بل لكونيا أيضا صناعة متسارعة 

 النمو.حيث انو متوقع تضاعف حجميا خالل العقد القادم

الحياة االجتماعية والثقافية والبيئية فان أثارىا االقتصادية ىائمة ترى فضال عمى أثارىا عمى 

ات سواء العالمية أو المحمية أن السياحة بمثابة مصدر دائم أو نفط الذي ال ئالمنظمات و اليي

ينصب والذي يمكن من خاللو توليد الثروات و جذب العممة األجنبية.صناعة السياحة اليوم 

لى منح دفعة إضافية لمنشاط االقتصادي من خالل تشجيع المؤسسات صناعة مزدىرة تيدف إ

-الفنادق-المطاعم-الصغيرة والصناعات التقميدية ناىيك عن تنشيطيا لقطاع الخدمات )النقل

غيرىا(.إضافة إلى ذلك تفرض الصناعة السياحية فرص مميزة لممجتمع تتيح من خالليا إمكانية و 

و مفيدة لتحقيق اكبر قدر ممكن من الراحة والترفيو و القرف  االستماع بفضاءات سياحية متنوعة

عمى ثقافات و معارف جديدة وكسر روتين الحياة اليومية و من جية أخرى تمعب الصناعة 

السياحية دورا بارزا في خمق نوع من التوافق االجتماعي والثقافي عن طريق تبادل الثقافات 

 والتقاليد واألعراف بين مختمف الشعوب.

و من ىنا يتنامي االىتمام بالسياحة من قبل الباحثين و المختصين في المجال العممي باعتبارىا 

احد أىم المتطمبات األساسية و الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة و وسيمة فعالة لممساىمة في 

دفع عجمة النمو االقتصادي وترقية المجتمع بصفة عامة و في دراستنا نيدف إلى تعريف 

بالمبادئ االقتصادية األساسية لمسياحة  يالقتصاد من خالل دراستو لمادة االقتصاد السياحيا



ب  
 

ب والعرض مكنشاط وصناعة وعميو تشتمل المادة العممية عمى دراسة السوق السياحي بجانبيو الط

ب وأىميتو عمى المستويين الجزئي والكمي.كما تتناول دراسة الظواىر متنبؤات اتجاىات الط

أساليب التحميل ياحية عمى مستوى االقتصاد الكمي صادية المترتبة عمى األنشطة الساالقت

 االقتصادي المستخدمة.

 

إن السياحة من إحدى ظواىر العصر الحديث فيي كغذاء لمروح وبترول القرن الواحد والعشرون 

و األجنبية و لذلك فان االىتمام بيا يؤدي إلى توفير العممة الصعبة وجذب االستمارات الوطنية 

 تحقيق التكامل في مختمف القطاعات االقتصادية األخرى.

تتمتع بمؤىالت سياحية ىامة جدا فتمتمك الجزائر  والجزائر تعد بمدا يتميز بأىمية جغرافية متميزة 

مقدمات ىامة سواء كانت طبيعية من حيث المناخ و الموقع االستراتيجي أو من إمكانيات 

الجزائر متجذرة في التاريخ تتميز بالتنوع فكل منطقة ليا تاريخيا و  حضارية تاريخية فأعماق

عاداتيا الخاصة كذلك توجد ىياكل و بنى قاعدية مثال النقل و الطرقات و النقل الجوي و 

البحري و غيرىا.جعل الجزائر من البمدان األوائل من حيث اإلمكانيات السياحية غير أن المشكل 

حية  لكن من االستغالل فالواقع مر فالجزائر تحتل مراتب متأخرة في ليس في اإلمكانيات السيا

عدد السياح والنشاط السياحي مقارنة بالبمدان الجوار و التي ال تممك مثل مقومات الجزائر. ىذا 

األمر راجع إلى غياب االستغالل األمثل لمقطاع السياحي و الترويج لو وعدم وجود إستراتيجية 

يح الستقطاب عدد كبير من السياح األجانب و بالتالي العممة الصعبة لذلك ناجحة لعممية الترو 

معظم االستراتيجيات التي وضعتيا الحكومة لمنيوض بالقطاع السياحي لم تجني ثمارىا و ىذا 

لعدة أسباب لعل أبرزىا غياب ترويح سياحي فعال ييدف إلى التعريف باإلمكانيات الضخمة التي 



ت  
 

جزائرية و كذلك غياب ثقافة سياحية لدى المجتمع الجزائري و عدم إعطاء تتمتع بيا السياحة ال

أىمية لمسياحية كمورد ىام لمخزينة العمومية.ونظرا لغياب االىتمام بالسياحة و مقوماتيا من قبل 

الجيات الوصية بالقطاع جعل المجتمع المدني يتحرك لحماية مختمف اآلثار الثقافية و 

 مختمف مقومات السياحة في عمل جمعوي منظم. االجتماعية التاريخية و

لقد ظيرت الجزائر عدة جمعيات مختمفة ناشطة في كل المجاالت السياسية و االجتماعية و 

الثقافية وغيرىا من ىذه الجمعيات خصوصا الثقافية منيا تيتم بكل ما ىو حضاري و ثقافي في 

معيات لعل أىميا جمعية الظيرة لمفنون الجزائر و في منطقة مازونة بوالية غيميزان توجد عدة ج

ال السياحة التي تيتم بتاريخ مازونة و حمايتو من االىتمام بك ما ىو ثقافي و ديني و حتى 

سياحي ىذا األمر جعل منيا جمعية رائدة في ىذا المجال و االرتقاء بمختمف المقدمات السياحية 

ياحيا فصل دور ىذه الجمعية في و الحضارية لمنطقة الظيرة و إعطائيا بعدا ترويجيا س

 السياحة.

فتقوم بعممية الترويح السياحي و التعريف بالمنطقة ىذا ما سنتعرف عميو في بحثنا ىذا و الذي 

 تطرقنا فيو إلى جانب منيجي يتعمق بمشكل الدراسة و اجراءاتيا 

أسباب اختيار المنيجية و ذلك من خالل طرح اإلشكالية وصوال إلى التساؤالت و الفرضيات إلى 

الموضوع إلى تحديد المفاىيم  و المنيج الدراسي و أدوات جمع البيانات إلى صعوبات البحث، 

( مراحل في الفصل األول تطرقنا إلى السياحة بصفة 30ثم في الفصل الثاني تطرقنا إلى ثالث )

ف عامة من حيث التعريف و أنواعيا و خصائصيا و نتائجيا ثم نيضات السياحة ثم مختم

اآلثار االقتصادية و االجتماعية و الثقافية لمسياحة أىميتو و أدواتو و وسائل االتصال في 

 الترويج السياحي )من خالل اإلعالن السياحي و الدعاية و العالقات العامة السياحية(



ث  
 

ثم في الفصل الثالث تطرقنا إلى العمل الجمعوي من حالل تعريف الجمعيات و دورىا و    

 التاريخ خصوصا في الجزائر و جمعية الظيرة نموذج.شأنيا عبر 

في المرحمة الثانية تطرقنا إلى الميدان التطبيقي لمبحث يتضمن تعريف بمنطقة مازونة السياحية 

 و تحميل المقابالت و االستنتاج العام ومقارنة الفرضيات مع نتائج البحث ، ثم الخاتمة.
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: 

 : اإلشكاليةبناء  -1

النشاط السياحي نموا وتطور في الوقت الراىن حيث أصبحت السياحة من أىم الظواىر االقتصادية  يشيد

واالجتماعية وىي تحتل موقعا ميما في اقتصاديات العديد من الدول المتقدمة والنامية فيي تعد احد 

ياحي يحتاج إلى الركائز في معظم اقتصاديتيا نظرا لمساىمتيا الفعالة في الدخل الوطني. فالنشاط الس

عممية الترويج التي تيدف إلى تقديم معمومات لمتسييل بين المنتج والسائح ولنجاح الحممة الترويجية أو 

السياسات الترويجية التي تضعيا المنظمات السياحية فإنيا تعتمد عمى ميزانية خاصة لمدعاية  واإلعبلن 

نشر ونظرا لقمة المنظمات السياحية وظيور الحركة والبيع الشخصي والعبلقات العامة وتنشيط المبيعات وال

الجمعوية كواحدة من أبرز المؤسسات االجتماعية التي ظيرت كمحرك أساسي في المجتمع المدني 

فأصبح العمل الجمعوي أداة عممية لتطبق إستراتيجية تعتمد عمى استقطاب اإلفراد وترشيدىم في عمل 

دت انتشار واسع في الجزائر بحيث أخذت ىذه الجمعيات جماعي منظم وذات طابع قانوني. بحيث شي

ذات  الطابع االجتماعي السياسي أو الثقافي.نذكر بالتحديد  جمعية الظيرة  لآلثار والسياحة  التي تيتم 

بكل ماىو ثقافي وسياحي لمنطقة مازونة بوالية غميزان. بحيث تيتم بحماية التراث الثقافي االجتماعي 

د أساسا عمى عممية اإلعبلم في الترويج لمختمف مقومات السياحة في المنطقة وىذا لممنطقة بحيث تعتم

 المؤسسات والمنظمات السياحية. لنقص نظرا
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 التالي : اإلشكالومن أجل األخذ بجوانب الموضوع، ارتأينا طرح 

   ؟في عممية الترويج السياحي  دور في  معمل الجمعويل فهل

 ولئلجابة عن التساؤل الرئيسي ،قمنا بتحديد تساؤوالت فرعية وىي :

مؤسسات سياحية ميتمة  ل غيابظصوصا في ؟ خ ىل تيتم الجمعيات بالمورث الثقافي والتاريخي-1

 ؟بالجانب  السياحي

 ىل تعطي  جمعية الظيرة لآلثار السياحية أىمية الترويج السياحي ؟-2

كيف تسوق وتروج  لمسياحة  أوالخارجي ؟  الجميورلآلثار السياحية مع  كيف تتعامل جمعية الظيرة-3
 محمية ؟ال

 : الفرضيات -2

 جمعية الظيرة تيتم في حماية مختمف مقومات السياحة المحمية. -

 تعتمد جمعية الظيرة عمى مختمف وسائل االعبلم لمترويح السياحي. -

  جمعية الظيرة ليا دور في الترويح السياحي. -
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 أهمية الموضوع: -2

نظرا ألىمية السياحة في حياة األمم واقتصاديات الدول ونظرا لمدور الذي  تمعبو  السياحة في حياة اإلفراد 

نظرا لئلرث السياحي والثقافي المبادئ  الذي تزخر بو الجزائر و نركز  بالذكر عمى منطقة مازونة في 

 الغرب الجزائري بوالية غميزان.

جانب الدولة  في عممية حماية المورث الثقافي والسياحي والترويج لو  ادى الى  نظرا لغياب فعال من

 ظيور جمعيات ثقافية سياحية تسير في األساس عمى حماية وترويج السياحة المحمية

الحركة الجمعوية أصبحت  تبني أفكار  مختمفة ) سياسية اجتماعية ثقافية ( وأصبحت  تستقطب العديد 

ع خصوصا الشباب  وىذا  ميم جدا  في نشر الوعي الثقافي والسياحي وأصبحت من اإلفراد المجتم

 الحركة  الجمعوية كمؤسسة  تيتم بالترويج السياحي  بمختمف مقومات  السياحة المحمية

3-  

 :أهداف الدراسية 3 

 تيدف أو تتمحور أىداف البحث ما يمي :

 بالجانب السياحيتيتم الدراسة إلى معرفة مدى  اىتمام الجمعيات   -
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 إلى معرفة الميام المختمطة  التي تقوم بيا الجمعيات الثقافية والسياحية  -

 كيفية القيام الجمعيات  الثقافية والسياحية بعممية  الترويج  السياحي  -

 أسباب اختيار الموضوع: 5 

 أسباب ذاتية  5-1:

ماىو متعمق  بالسياحة  وكيفية النيوض وجود  رغبة منا كطمبة اتصال سياحي وذالك إلعطاء  كل    -

 بيا واالىتمام  بيا

الموضوع ييتم بعممية الترويج  السياحي في  منطقة مازونة  و الظيرة وبالتالي وبحكم االنتماء    -

 لممنطقة تسعى دائما إلى التعريف بالمنطقة سياحيا  عمى الجانب الجيوي والوطني.

 السياحة والقرابة الموجودة مع أعضاء الجمعية.بحكم وجود جمعية الظيرة لآلثار و   -

 

 سباب موضوعية :ا 5-2

نظرا  ألىمية الجانب السياحي في الببلد كونو كاقتصاد بديل لذا وجب عمينا االىتمام  بالسياحة   -

 والنيوض بيا
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غياب مؤسسات سياحية مختمطة تيتم بالترويج السياحي وجب عمينا االىتمام بيذا الموضوع و  كون  -

 قصد حمايتو وتشجيع الفاعمين في ىذا  الميدان

الواقع المتدىور لمسياحة الجزائرية عموما ومنطقة الظيرة بوجو الخصوص وغياب االىتمام من   -

 السمطات

 مية الترويج السياحي وقصد التشجيعإبراز أىم الجعيات التي  تيتم بعم  -

يقتضي إجراء أي بحث عممي تحديد األسموب و المنيج الذي يتناسب مع  منهج  البحث :  -6

موضوع المعالج و الذي يساعد بدوره عمى جمع المعمومات و البيانات و تحميل المعطيات، والمنيج الذي 

فالمنيج يوجو إتجاه الباحث "تثيرىا مشكمة بحثو،ينتيجو الباحث يجب أن يجيب عمى مختمف األسئمة التي 

 1"كإستراتيجية شاممة، فإن ذلك يتم مطابقة لؤلسئمة المطروحة أو اليدف من البحث 

فالمنيج ىو مجموعة من العمميات التي تعمل مع بعضيا البعض لموصول إلى عدة أىداف، فيو بذلك  

راتجيات الشاممة التي يستخدميا الباحث لفيم خطة عمل من أجل تحقيق غاية، فالمنيج يمثل بذلك إست

  وتفسير الظاىرة التي ىي َمحل الدراسة .

، فإن  الدور الذي يمعبو العمل الجمعوي في عممية الترويج السياحيوبما أن دراستنا تيدف لمعرفة  

، ألننا قمنا بتحميل تحميمية في األساس نحاول من ِخبلليا فيم الظاىرة المدروسةكيفية دراستنا ىي 

 المقاببلت التي قمنا بيا مع المبحوثين بغرض الوصول إلى نتائج.

                                                           
 43،ص.2015الجزائر، دار ىومة،  ،كية البحث في العموم اإلنسانيةدينامي لمياء مرتاض نفوسي،  1
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 :مجتمع البحث و المعاينة و العينة 7

قبل اختيار عينة البحث كان عمينا بداية تحديد مجتمع الدراسة الذي ىو مجموع المفردات التي يستيدف  

المجتمع الكل أو المجموعة األكبر لممجتمع المستيدف الباحث دراستيا لتحقيق نتائج الدراسة، ويمثل ىذا 

 ويتم تعميم نتائج الدراسة عمى كل مفرداتو، ويتكون مجتمع بحثنا من أعضاء جمعية الظيرة بمازونة. 

أفراد عينتو بما يخدم أىداف  فالباحث ىو الذي ينتقي نمطية)قصدية(، احتماليةولقد قمنا بمعاينة غير  

كون ىناك قيود أو شروط غير التي يراىا ىو مناسبة من حيث تعمى معرفتو دون أن  دراستو وبناءاً 

 1الكفاءة أو المؤىل العممي أو االختصاص أو غيره .

العينة  ىي عبارة عن عدد محدود من المفردات التي سوف يتعامل الباحث معيا  منيجيًا، فعينة الدراسة و 

 يخدمون إشكالية البحث،  باعتبارىم الظيرة أعضاء من جمعية 10أي  ات مفرد 10تكونت من

 

 أدوات الدراسة :  8-1

األداة و التقنية ىي مجموعة إجراءات و أدوات التقصي المستعممة منيجيا تستخدم لقياس و تقييم ووصف 

باليدف المنشود الذي يرتبط بدوره بالمنيج المستخدم في  اختيارىاو مبلحظة أبعاد مختمفة لمظاىرة، يرتبط 

      موضوع الدراسة .

                                                           
 177ص. ،1997 ان لمنشر،زىر  عمان، ،أساليب البحث العممي في ميدان العموم االداريةكاظم، ظاىر،جودةالكبللدة   1
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حول الدور الذي يمعبو العمل الجمعوي في عممية عمى آراء المبحوثين  فاعتمدناونظرا لطبيعة الموضوع  

 ستخدمنا في دراستنا تقنيتين وىما المبلحظة و المقابمة .ا، و  الترويج السياحي

 :ـة المالحظــ8-1-1

ىي تقنية مباشرة لمتقصي العممي، تسمح بمبلحظة مجموعة ما غير موجية من أجل القيام عادة بسحب 

 . 1كيفي ،بيدف فيم المواقف و السموكات 

تسجيل بذلك السموك و فالمبلحظة بذلك ىي توجيو الحواس لمشاىدة و مراقبة سموك معين و ظاىرة معينة، 

 في دراستنا عمى :  و خصائصو، ولقد إعتمدنا

 

 المالحظة  المباشرة: 8-1-1-1

غية فيم المواقف ذلك بيدف أخذ معمومات كيفية، ب  و تستعمل عادة في مشاىدة مجموعة ما بصفة مباشرة  

و السموكات وتظير في دراستنا من خبلل التمكن من مبلحظة المظاىر التعبيرية و الحركية لممبحوثين 

 التي نستغميا فيما بين طرح أسئمة المقابمة. االستراحة( إزاء كل سؤال، وذلك في فترات أعضاء الجمعية)

من خبلل مبلحظة بعض األفراد في المنطقة كتصرفات من حيث  والمبلحظات التي قمنا بتجميعيا

 تعامميم لعناصر التراث الثقافي المادي  والبلمادي .

 الــمـقـابمــة :  8-1-2

 . 2م بين الباحث و المبحوث أو  المبحوثين لتحقيق ىدف معين ىي تفاعل لفظي منظ

                                                           

184،ص.2،2000ر القصبة لمنشر ،طدا ،الجزائر منهجية البحث في العموم اإلنسانية )تدريبات عممية(موريس أنجرس، 1  
392، ص.2008المعارف،دار ، ، بيروت االتصالتحميل المحتوى في بحوث اإلعالم و محمد عبد الحميد ،   2  
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 .( غير المقننة)لجمع المعمومات من المبحوثين المقابمة النصف الموجية استخدمناو 

في العموم اإلنسانية. س ميت كذلك ألنيا ليست مفتوحة بشكل كمي.  استخداماىي نوع المقابمة األكثر  التي 

إلى دليل المقابمة المحضر مسبقا  استناداىذه الحالة، ت طرح عمى المبحوث مجموعة من األسئمة  في

ليس شرطا أن ي تَبع تسمسل األسئمة كما جاءت فيو. يقوم الباحث من خبلل ىذا النموذج  ولكن،

 1وع"."باالستفسار حول بعض المواضيع المحددة مع تمكينو من طرح مواضيع أخرى أو زوايا من الموض

لذلك فيذا النوع من المقابمة ي عتبر مرنًا حيث يمكن تكييفيا حسب مجريات المقابمة. يتكون دليل المقابمة 

 في ىذه الحالة من مجموعة أسئمة غير أن عددىا قميل، كما يتم المجوء إلى أسئمة مكممة بمثابة أسئمة

 تساعد عمى دفع وتيرة المقابمة . (questi2ons de relance)دفع

الذين ليم عبلقة موضوع  الدراسة، ومن أجل ذلك قمنا  أعضاء جمعية الظيرة ودليل المقابمة  موجو إلى 

المستوى بصياغة أسئمة  المقابمة و التي تضمنت السمات العامة لممبحوثين )الجنس،السن،

متغيرات وكل فرضية تضم عدة أسئمة و عدة  ( و بيانات مصنفة حسب فرضيات الدراسة،التعميمي،المينة

 .*أسئمة(10 عشرة) و أبعاد.ولقد ضم دليل المقابمة

 

 :تحديد المفاهيم -9

 :ر لدوا
                                                           

1 Luc Bonneville et autres, Lntroduction aux méthodes de recherche en communication, Canada, Gaёtan 
Morin, 2007, p.175 

 

.10أنظر الملحك رلن  
*
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 1نعرف بأنو الحركة ان الفعل و العمل :لغة

ىو أنماط سموكية  تكون موحدة  ذات معنى وتبدو  مبلئمة  شخص يشغل مكانة معينة في : اصطالحا

 2.يشغل   محدد  في عبلقات شخصية المتبادلة االمجتع او

المقصود  بالدور في ىذا البحث ىي وظيفة التي   تؤدييا تكنولوجيا االتصال  :التعريف   االجرائي 

 الحديثة في اعبلم االخرين

  وأوامرالجمعية  ذاك    طابع  االسياحي والسكاني  عرفت الجزائر منذ االستقبلل  عدة قوانين ومراسيم  
لم تنتظر  المشرع    األخرىمات  يي نصوص  في  نظم  عمل  الجمعيات ووصف  لتميزىا  عن  التنظف

 الجزائري عمى تعريف واحد   تعريفات  كتعريف

 :الترويج  السياحي

سييل  منافذ لممعمومات  لمت إقامةي سيق  بين  جيود البائع والسائح فالتن  بأنويعرف  الترويج  السياحي 
 (  2) الىسائح  بين االمنتج

 : العمل الجمعوي

الجمعيات اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص الستخدام معموماتيم أو نشاطاتيم 
 بعد تحقيق أىداف أعضائيا غير المبرمجة 

                                                           
1
 38، ص.9، ط9112، ، دار الفائز لسنطينة ابجديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعية:علي غربي   

 . 91.دار الشرق ،بيروت ،لبنان، ص.منجد الطالب ،فؤاد لوام البستان ،  2 
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و تعرف الجمعية أيضا أنيا تجمع أشخاص طبيعيين أو معنويين عمى أساس تعاقدي لمدة محددة أو غير 

شتركون ىؤالء األشخاص في تسيير معارفيم و الوسائل المتاحة ليم تطوعا لغرض من أجل محددة و ي

ترقية نشاطيم السيما في المجال الميني و االجتماعي العممي التربوي الثقافي الديني ...الرياضي و 

 1البيئي

 حدود البحث أو الدراسة: -10

حيث إن  مختمف  مراحل  البحث  تدور حول    مدينة مازونة في لدراسة تم إجراء ا :المكاني المجال

طار عممية جمع  البيانات والمعطيات  والمعمومات المبلحظات ومقاببلت   وىذا  في  االمدينة  من 

 الميدانية.

 : االيطار الزماني

 ، وأجريت عمى النحو التالي:2112إلى ماي  2112استغرقت الفترة الزمانية لمدراسة من شير ديسمبر 

                                                           
 2112 ،جامعة بسكرة ،رسالة ماجستير ،نظام عمل الجمعيات في التشريع الجزائري ،فاضلي سيد علي 1  
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  والتي تم  *أسئمة11الدراسة الميدانية  : وىي مرحمة تم فييا تصميم المقابمة التي ضمت مرحمة ،

إلى غاية  2112ماي  21وذلك من تاريخ ، من أعضاء جمعية الظيرة بمازونة  11مع إجرائيا 

 .2112ماي  23

 الدراسات السابقة :  11

الدارسين و الباحثين، إذ تساعدىم في تكوين خمفيات عممية  لجميع  تشكل الدراسات السابقة مصدرًا م يما   

ما يمي سيتم عرض ما تم الحصول عميو من دراسات التي ليا يو ف .عن مواضيع دراستيم و أبحاثيم

 عبلقة بموضوع  بالبحث:

 الحركة الجمعوية بين الفعل الثقافي والخدمة االجتماعية،دراسة انثروبولوجية/ عوايسية نصر الدين، 1

 .2016،رسالة ماجستير،جامعة وىران،لجمعية الظهرة الثقافية بمازونة

 : دور الحركة الجمعوية في تفعيل العممية االجتماعية و الثقافيةو تناولت مشكمة البحث 

 وكانت نتائج الدراسة كمايمي :

السترجاع مكانة المدينة  ان دوافع تأسيس الجمعية كانت حول مدى استجابة لطمبات أبناء مازونة -

 التاريخية و إخراجيا من طي النسيان.

أصبحت الجمعية منبر العبلقات الجديدة بين أعضاء الجمعية وفئة من المواطنين المحميين  -

 والحفاظ عمى الموروث الثقافي لمازونة.

                                                           
*
 .10ن أنظر الملحك رل  
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 صعوبات الدراسة :   12

  جمعيات وعبلقتيا بالسياحة وتتبع قمة المراجع نظرا النعدام مرجعية أكاديمية تناولت موضوع ال

 مسارىا.

 .تباين المعمومات في المراجع و عدم تطابقيا 

  .صعوبة الحصول عمى المعمومات والتقارير في الدراسة الميدانية 

  لقد تمقينا كثيرة كأي باحث الذي يتمقى العراقيل والصعوبات في عممية اإللمام بالموضوع وىذه

المعمومات الخاصة بالدراسة وىذا اإللقاء نظرة حول النشاط السياحي و العمل الجمعوي.ىذا ما 

تصعب عمينا األمر خصوصا النعدام الدراسات السابقة في ىذا المجال وصعوبة المقابمة مع 

 ض أعضاء الجمعية )جمعية الظيرة(.بع

  أيت أن تقيم البحث إلى جانب نظري تطرقنا إلى الباحث وعممية الترويج السياحي والعمل تأر

لى جانب تطبيق جمعية الظيرة وبالترويح السياحي في المنطقة.  الجمعوي وا 
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 السياحة  أساسيات:األول الفصل

  

 الدول، ىذه إقتصاديات يف ىام دور من ذلا دلا واخلاص، العام بقطاعيها وذلك العامل، دول معظم إىتمام السياحة تتصدر

 الثقافية ادلالمح من وتستفيد للدول، الطبيعية ادلظاىر تستثمر اجلوانب متعددة ظاىرة كوهنا من أساسا أمهيتها وتربز

 .لشعوهبا واإلجتماعية

 السياحة مفهوم على التعرف خالل من وذلك عليها، التعرف سيتم عديدة، أساسيات السياحي لإلقتصاد فإن وذلذا

 .التارخيي وتطورىا السياحة لنشأة التطرق ننسى أن دون اذلامة، السياحية ادلصطلحات وبعض وخصائصها،

 التصنيف حيث من سواء إليها، النظر زوايا حيث من أنواعها زبتلف السياحة فإن وركائزىا، السياحية اجلوانب لتعدد ونظرا

 األخرى ادلعايَت من وغَتىا للسياحة التنظيمي والشكل الطابع حسب وأىدافهم، السياح جنسية حسب الثقايف، اجلغرايف،

 .السياحة لتصنيف

 كذلك زبتلف واليت السياحية، ادلناطق حسب ومتباينا متنوعا سياحيا عرضا رلملها يف تشكل السياحية األصناف سلتلف إن

 .السياحية اخلدمات ضمنها ومن أسباب لعدة يرجع وذلك عليها السياحي الطلب حيث من

 :التالية ادلباحث سيتضمن الدراسة ىذه من األول الفصل فإن لذلك

ونشأتها وخصائصها بالسياحة للتعريف مدخل :األول المبحث.

السياحة أنواع :الثاني المبحث. 

السياحية والخدمات السياحي السوؽ :الثالث المبحث. 

 ونشأتها وخصائصها بالسياحة للتعريف مدخل:األول المبحث 

 مواردىا، زيادة يف وصلحت الدول من العديد عليها إعتمدت حيث والدراسة، بالبحث اجلديرة ادلواضيع من السياحة تعد

 .الوطٍت للدخل ىام كمصدر رىا باعتبا خاصة

 تقتصر بسيطة مفاىيمها تعد فلم الدول، إقتصاديات يف منوا األسرع الصناعة بأهنا توصف والسياحة

 من للعديد زبضع إنسانية ظاىرة لتشكل وأىدافها مفاىيمها تطورت بل معينة، رغبات إلشباع األفراد إنتقال رلرد على

 .واإلستمرارية النمو البقاء، عن بدورىا تبحث بذاهتا قائمة صناعة حاليا السياحة وأصبحت واإلجتماعية، اإلقتصادية ادلتغَتات
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 السياحة  أساسيات:األول الفصل

 وعناصر وأمهيتها، التارخيية ونشأهتا وخصائصها، السياحة مفاىيم إىل ادلبحث ىذا يف سنتطرق 

 .السياحي اإلقتصاد يف األساسية بادلفاىيم لإلدلام ضرورية أخرى

السَاحح تعرَف :األول المطلب. 

السَاحح خصائص :الثانٍ المطلب. 

التارَخٍ وتطورها السَاحح نشؤج :الثالث المطلب. 

السَاحَح المصطلحاخ تعض :الراتع المطلب. 

 لسياحة ا تعريف :األول المطلب: 

 .ذلا وتعاريف مفاىيم عدة وجود إىل أدت اجملتمعات حياة يف السياحة وظائف إختالف يف سامهت اليت الظروف تعدد إن

 خلصائصها التطرق إىل وكذا جهة، من واإلصطالحي اللغوي الكلمة بأصل التعريف إىل يقودنا السياحة دلفهوم التطرق أن إذ

 .أخرى جهة من ادلفاىيم بقية عن سبيزىا اليت

 للسياحة للغوي ا التعريف :أوال 

 مت مرة، وألول م 3461 عام ففي " Torno " الالتينية الكلمة من ادلشتقة " Tour " لكلمة السياحة مفهوم يعود

 الًتحال أو اإلنتقال أو التجوال أو السفر على ليدل " Tourism " ادلفهوم إستخدام

 1 للمسافرين ادلختلفة احلاجات تشبع اليت ادلهن كل ادلفهوم ىذا يتضمن حيث آلخر، مكان من

 :أمهها من نذكر للسياحة اللغوية ادلفاىيم من العديد وىناك.

 . 2 أخرى رحبية نشاطات أي أو العمل عن البحث فيو يتم ال حبيث إجباري وغَت مؤقتا كان إذا سياحة السفر يعترب 1- 

 البشرية، الطبائع إحدى فهي النفس، عن والدفاع ادلعرفة كغريزة إجتماعية إنسانية غريزة والتنقل احلركة أو السياحة-2

 . 3 ادلكان نفس إىل أخرى مرة والعودة والتجوال والرحيل األصلي ادلكان من اإلنتقال سبثل لغة والسياحة

 فهي النفس، عن الًتفيو قصد سفر عملية عن عبارة ىي " Larousse " الروس قاموس حسب السياحة أن صلد كما -3

 .4السياح بعدد عنها وادلعرب منطقة كل يف أو دولة كل يف ادلتاحة والثقافية التقنية،ادلالية اإلجراءات من رلموعة

                                                           
 11ظ ، 2000األردٌ نهُطر، ٔائم دار ،حألردن في حلسيخكش صنخعش :رٚت انذبج فٛصم ٔ يمبثهخ خبنذ 1
 11ظ ،نفسه حلمرؿع 2
 11ظ ، 1811يصر نهكزبة، انعبيخ انًصرٚخ انٓٛئخ يطبثع ،حلعرريش وحلدول مصر في حلسيخكي للطخطيط عصريش رإيش :كفبفٙ دسٍٛ 3
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 م،وأن3011 عام اإلصلليزية اللغة يف مرة ألول إستخدم قد سائح مصطلح أن إىل " Oxford " قاموس وأشار -3 

 . 5 م 3033 عام فعليا إستخدم قد السياحة مصطلح

 عرف م،بينما 3134 عام الفرنسية اللغة يف عرف قد سائح مصطلح أن أوضح قد " Robert " روبارت قاموس بينما -4

 . 6اإلصلليزية مناللغة والسياحة السائح مصطلحي إلشتقاق القاموس ىذا أشار حيث م، 3163 عام سياحة مصطلح

 تعٍت "األرض يف ساح" وعبارة التجوال، يعٍت أنو صلد حيث كذلك، العربية اللغة يف معروفا كان "السياحة" لفظ أن كما -6

 فِسَُحواْ ﴿ : 8تعاىل قولو ففي موضع، من أكثر يف الكرمي القرآن يف السياحة لفظ ورد وقد. 7 األرض وجو على وسار ذىب

ُكمْ  أ واْعلُمواْ  ْشُهر   أ ْرتعح أ ْرِض  األ فٍِ رُ  نَّ َْ  أيها سَتوا دبعٌت ﴾، اْلكافِِرَن ُمْخِزٌ للاّ  نَّ  وأ للاِّ  ُمْعِجِزٌ غ

ائُِتو﴿ : 3 تعاىل وقولو أحد، خالذلا لكم يتعرض ال أشهر أربعة دلدة آمنُت السائحُت سَت ون ادلشرك  ن عاتُِدو الْ  ن التَّ

ائُِحو ن حاِمُدو الْ  اِكُعو ن السَّ اِجدو ن الرَّ اُهون مْعُروفِ تِال ن اِِمُرو ن السَّ  واْلحافُِظو اْلُمنكرِ  عنِ  والنَّ

رِ  للّاِ  لُِحُدودِ  ن  .﴾ اْلُمْإِمنَِن وتشِّ

 سَاحح﴿ :الشريف احلديث يف وسلم عليو ا صلى ا رسول لقول الصائمون، ىم السابقة اآليات يف بالسائحُت دلقصوداو 

 .﴾سائحاخ عاتداخ تائتاخ قانتاخ مإمناخ مسلماخ﴿ : 4 تعاىل قولو يف ادلعٌت بنفس وىي ﴾،الصوم أمتٍ

 خلقو أجناس يف اخلالق آيات على التعرف فوائدىا أىم ومن وادلعرفة، العلم بطلب إقًتنت اإلسالمي ادلفهوم يف فالسياحة

 وإقباال بعظمتو إديانا يزيدىم شلا وىذا وىواياهتم، سلوكياهتم ويف وثقافتهم أفكارىم ويف وتقاليدىم عاداهتم ويف وألسنتهم وألواهنم

 السياحة ضمن يدخل ما وىذا سبيال، إليو إستطاع دلن البيت حج اإلسالم فرائض من فإن ذلك إىل إضافة ،  طاعتو على

 .الدينية

 للسياحة اإلصطالحي التعريف :ثانيا: 

                                                                                                                                                                                                         
 عًبٌ، األٔنٗ، انطجعخ ٔانزٕزٚع، نهُطر انٕراق يؤسسخ ،وحلسيخكش حلسفر مرخدة :انذثبغ عهٙ يذًذ إسًبعٛم انذٕر٘، طّ يثُٗ 4

 41ظ ،األردٌ
 241 .ظ ، 1881يصر انمبْرح، نهُطر، انكزبة يركس ،حلفرحغ وأوقخص للطرويق عصريش رإيش :انذًبدًٙ ٔيذًذ درٔٚص كًبل 5
 241 ،نفسه المرجع 6
  12ظ ، 0220 انُطر، يكبٌ ركر دٌٔ يذثٕنٙ، يكزجخ ،"متكامل اقتصادٌ مدخل" السَاحٍ التسوَق :انخضٛر٘ أدًذ يذسٍ 7

8
 02 رلى اٜٚخ انزٕثخ، سٕرح  
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 وشامل موحد تعريف إلعطاء زلاوالت عدة جرت حيث احلديث، العصر يف إال وزلدد واضح بشكل السياحة مفهوم يتبلور مل 

 .والدولية الثقافية اإلجتماعية، اإلقتصادية، الناحية من اجلوانب متعدد مفهوم فهي للسياحة،

 :التاحثَن أهم حسب السَاحح تعرَف 1-

 :التعاريف أبرز ومن والعشرين، احلادي القرن وبًتول الروح وغذاء العشرين القرن صناعة بأهنا إصطالحا عليها يطلق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

  880رلى اٜٚخ انسٕرح، َفس -  3 

 5  رلى اٜٚخ انزذرٚى، سٕرح - . 4 

 دكزٕراِ ضٓبدح نُٛم يمذيخ أطرٔدخ ،والمغرب وتونس الجزائر فٍ للسَاحح واإلجتماعٍ اإلقتصادٌ واألثر اِداء :عطٙ صهٛذخ  - 5

كهٛخ انعهٕو االلزصبدٚخ ٔ عهٕو انزسٛٛر جبيعخ انذبج نخضر ثبرُخ انسُخ انجبيعٛخ االلزصبدٚخ رذذ اضراف أ.د صبنخ فالدٙ    انعهٕو

 12ظ 2010/2011

 11-13 -ص 3991توفيق صناعة السياحة دار زىوان للنشر و التوزيع عمان األردن ماىر عبد العزيز -4

 



 

18 
 

 السياحة  أساسيات:األول الفصل

 السياسية احلدود خارج األفراد إنتقال عن عبارة وىي اليُت، غَت للسكان واإلقامة السفر أشكال مجيع ىي السياحة -أ 

 ذلك وراء من اذلدف يكون ال أن على واحد، عام عن وتقل ساعة وعشرين أربع على تزيد مدة فيها يعيشون اليت للدولة

 3( ترانزيت( األخرى الدولة عبور رلرد أو الدراسة أو العمل أو الدائمة اإلقامة

 . السفر أشكال معظم تشمل وأهنا اإلستجمام، أشكال ولكل الفراغ لوقت زلدد إستخدام عن السياحة تعرب -ب

 موطنو عن السائح الفرد إبتعاد عن والناذبة عليها ترتبة امل النشاط وأوجو البشرية التنقالت رلموعة ىو بالسياحة ادلقصود -ج

 .الكامنة رغبتو لتحقيق

 وتشمل الدائمة، وإقامتهم سكناىم مناطق خارج معينة مناطق إىل للناس أو للسكان مؤقتة حركة إال ىي ما السياحة -د

 ىذه دلمارسة توفَتىا مت اليت والتسهيالت اخلدمات مجيع وكذلك ادلستهدفة ادلناطق يف سبارس اليت النشاطات مجيع السياحة

 اإلقامة أو التسوق أو اذلجرة أو اليومية العمل رحلة عن خيتلف الذي السفر أنواع من نوع ادلفهوم هبذا والسياحة لنشاطات،

 . 2 الدائمة

 احلر السفر أشكال كل وكذلك النقاىة، وسياحة ادلهنية والسياحة والعالج بادلهنة ادلرتبطة السفر أشكال السياحة تشمل -ه

 .العام بادلفهوم والًتفيو اإلستجمام إىل يهدف الذي

 مؤقتة بصفة يتواجد الذي الشخص بُت تنشأ اليت ادلتبادلة العالقات من رلموعة أهنا على م، 3911 عام السياحة عرفت -و

 ادلؤقت التغيَت عن نامجة تكون واخلدمات العالقات وىذه ادلكان، ىذا يف يقيمون الذين األشخاص وبُت ما، مكان يف

 .  ادلهنة أو العمل أسباب ذلك على الباعث يكون أن دون اإلقامة دلكان واإلرادي

. 

 نهُطر صفبء دار انثبَٛخ، انطجعخ ،ومتكامل شامل مكانٍ تخطَط ستَل فٍ السَاحٍ التخطَط :سعذ َجٛم ثُٛزب ٔ غُٛى يذًٕد عثًبٌ - 1

 00،02 .ظ ظ، ، ٔانزٕزٚع،

 02 .ظ ،ساتق مرجع :سعذ َجٛم ثُٛزب ٔ غُٛى يذًٕد عثًبٌ - . 2

 02 .ظ . ،ساتق مرجع :رٕفٛك انعسٚس عجذ يبْر - 5

 ظ ، 0228 يصر، اإلسكُذرٚخ، انجبيعٛخ، انذارح ،والفندقح السَاحح اقتصادَاخ :انجُب يذًذ - . 7

 أخرى، أماكن يف ويقيمون وادلعتادة الدائمة إقامتهم أماكن يغادرون الذين األفراد هبا يقوم اليت النشاطات تشمل وىي -ط

 بتقدمي مباشرة غَت أو مباشرة بصورة ادلتعلقة واإلجتماعية اإلقتصادية النشاطات كافة تشمل السياحة صناعة فإن وبالتايل
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 اإليواء، ودور الفنادق النقل، ضمنها من وليت ا اإلقتصادية النشاطات من فرعا 301من أكثر تتضمن وىي للسياح اخلدمات 

 والتشجيع الدعاية مؤسسات ادلالية، وادلؤسسات ادلصارف الًتفيهية، الثقافية ادلؤسسات وادلشروبات، األطعمة تقدمي مؤسسات

 . 1 والًتويج

 -5 الرسمَح الهَآخ تعض حسب السَاحح تعرَف:  

 :مثل :اخلاصة رؤيتها حسب ذلا تعريف وإعطاء السياحة مفهوم إثراء يف سامهت واليت الرمسي الطابع ذات اذليآت بعض ىناك أن كما

 :للسَاحح الدولَح األكادَمَح تعرَف -أ

 ما وكل الًتفيو، رحالت على يطلق إصطالح ىي السياحة بأن للسياحة الدولية األكادديية ترى

 م،1937 سنة ادلتحدة األمم ذليلة التابعة اإلحصائيُت اخلرباء جلنة تعريف ففي السائح، حلاجات وإشباع أنشطة من هبا يتعلق

 أو ساعة 24 من زمنية لفًتة يسافر شخص أي عام كمبدأ بو يقصد حيث السائح لتعريف إصالحات بعدة أوصت فقد

 . 2 دائمة بصفة فيها يقيم اليت تلك غَت أكثر

 يكون شخص كل أنو على الدويل السائح تعريف مت فقد الدولية السياحة عنوان ربت 1963 ادلتحدة األمم ذليلة إجتماع ويف

 . 3 أكثر أو ساعة وعشرين أربع خالل األصلي سكنو مكان خارج ويعيش أجنبية دولة يف مؤقت بشكل موجودا

 :للسَاحح الترَطانَح الجمعَح تعرَف -ج

 وادلختارة اخلاصة األنشطة من رلموعة ىي السياحة أن فمفاده م، 1981 عام ظهر الذي للسياحة اجلمعية ىذه تعريف أما

 . 4ادلنزل عن بعيدا والبقاء اإلقامة وتشمل ادلنزل خارج تتم اليت

 

  حإلسالمي حلمإطمر رمنظمش حألعضخء حلرلدحن في حلمسطدحمش حلسيخكيش حلطنميش وآفخق مشخكل يمبنخ :دثٕر َجٛم -1

 822 .يصر،ظ اإلسكُذرٚخ، وحلطوزيع، للنشر سنطر حلريطخش وحلططريق، حلنظريش رين حلسيخكش صنخعش :دعجس ٚسرٖ -2

 71 .ظ ،سخرق مرؿع :انذثبغ عهٙ يذًذ إسًبعٛم انذٕر٘، طّ يثُٗ -3

 87 .ظ ، 8888 األردٌ، عًبٌ، نهُطر، يجذالٔ٘ انخبيس، انجسء ،حلسيخكي حإلقطصخد من مخطخرحص :انسكر يرٔاٌ -4

 :للسَاحح اإلقتصادَح والتنمَح التعاون منظمح تعرَف -د

 من أكثر السكان حركة على تعتمد صناعة أهنا السياحة يف فًتى ) O.E.C.D ( اإلقتصادية والتنمية التعاون منظمة بينما

 .  البضائع حركة
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 :للسَاحح العالمَح المنظمح تعرَف -ه 

 إىل يتوجو شخص كل ديثلون الذين الزوار بُت يفرق م 1963سنة للسياحة تعريفا حددت فقد للسياحة العادلية ادلنظمة أما

 وثقافية علمية وندوات مؤسبرات وحضور األقارب.أجر مقابل مهنة دلمارسة وليس سلتلفة ألغراض عادة فيو، يقيم ال بلد

  .ساعة وعشرون أربع إقامتهم وقت يتعدى ال زوار فهم ادلتنزىُت أن حُت يف.وسياسية

 للسَاحح آسَا لغرتٍ واإلقتصادَح اإلجتماعَح اللجنح تعرَف -و

 بُت برحلة يقوم شخص أي ىو السائح أن ادلتحدة لألمم التابعة آسيا لغريب واإلقتصادية اإلجتماعية اللجنة أشارت كما

 أعمال شلارسة فراغ، وقت أو عطلة قضاء بغرض وذلك سنة عن وتقل ساعة والعشرين األربع عن تزيد دلدة أكثر أو دولتُت

 السفر وكاالت خدمات وادلطاعم، الفنادق خدمات السياحي النشاط يتضمن حيث أخرى، أغراض ألية أو للتجارة معينة،

 . 1 وادلتاحف والتنزه واإلتصاالت النقل يف تتمثل أخرى وخدمات السياحي، اإلرشاد خدمات الرحالت، ومشغلي ومنظمي

 :والسَاحح والتروَح للترفَه الدولٍ المإتمر تعرَف -ز

 تعريف على اإلتفاق مت بإصللًتا، م 1981عام عقد الذي والسياحة والًتويح للًتفيو الدويل ادلؤسبر حسب السياحة عرفت

 تشتمل ال أو تشتمل وردبا إلقامتو، الدائم ال نطاق خارج الفرد هبا يقوم اليت النشاط من األوجو تلك أهنا على للسياحة

 . 2 الوطن أو ادلنزل عن بعيدا الليلية اإلقامة

 -3علَها المإثرج العوامل حسب السَاحح تعرَف: 

 بواسطة السياحة تعريف وديكن والبيلية، التكنولوجية السياسية، اإلجتماعية، اإلقتصادية، العوامل من بالعديد السياحة تتأثر

 : 3 يلي كما عليها ادلؤثرة العوامل

 

 األردٌ، عًبٌ، ٔانزٕزٚع، نهُطر صفبء دار ،"مفاهَمٍ مدخل" العالجَح السَاحَح الخدماخ تسوَق أسس :انُسٕر انفزبح عجذ إٚبد - 1

 02،07 .ظ  ظ، ، 0221

 052 .ظ ،ساتق مرجع . :انذًبدًٙ يذًذ ٔيذًذ درٔٚص كًبل - 2

 ظ ،ساتق مرجع ، . " وأنواعها أركانها مفهومها،" السَاحح :كٕاش خبنذ - 3

 

 08 
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 يف زيارهتم دوافع وتتلخص يزورونو، الذي البلد يف ساعة رين وعش أربع األقل على ديكثون ون مؤقت زوار فهم السياح أما 

 بزيارة القيام أجل من وكذلك الرياضة، الدراسة، العطل، قضاء الصحة، الراحة، الًتفيو،

 :االقتصادٌ المحَط -أ

 األدوات يف ادلتمثلة السياحية واخلدمات السلع إنتاج طريق عن اإلقتصادي النشاط صفات لإلقتصادي، بالنسبة السياحة سبثل

 غَت السلع إنتاج وغَتىا، والًتفيو التنشيط ادلطاعم، اإليواء، النقل، يف فتتمثل اخلدمات أما .ادلباين الًتفيو، ذبهيزات الرياضية،

 الفروع وسلتلف السياحة بُت ترابط وجود يوضح ما وىذا القاعدية، واذلياكل النقل مثل السائح يستهلكها واليت السياحية

 جيعلها شلا دولية، ظاىرة بإعتبارىا والنفقات، اإليرادات حيث من ادلدفوعات ميزان على إنعكاس للسياحة أن كما .األخرى

 موضوع" الطلب طريق عن السياحية الظاىرة على اإلقتصادي النظام يؤثر كما األخرى، للدول بالنسبة الدولة مكانة تبُت

 "اإلستثمارات" والعرض "السياحة

 :االجتماعٍ المحَط -ب
 الزمان إستهالك اذلجرة، حيث من اإلجتماعي الباحث إىتمام على تستحوذ فهي إجتماعية، كظاىرة السياحة بإعتبار

 إراديا تتم احلركة ىذه أن حيث العمل، قوة إسًتجاع والتعارف، االجتماعية العالقات والعادات، القيم تبادل وادلكان،

 وسيلة كوهنا يف يتمثل السياحة من اإلجتماعي اجلانب أن كما والعقلي، والبدين النفسي واإلستجمام الًتويح بغرض وإختياريا

 .الشعوب بُت والفوارق ادلسافات من والتقليل السوية الشخصية تكوين على يساعد الذي واحلضاري الثقايف لإلتصال

 :السَاسٍ المحَط -ج

 أن بإعتبار النامية، البلدان يف خاصة السياحة وزبطيط لتوجيو معينة سياحية سياسة لوضع الدولة تتدخل اجملال ىذا يف

 ادلنتجات بعد الدولية التجارة حركة بنود من بند ثالث تعد فهي تونس، ادلغرب، كمصر، إلقتصادىا، أساسي مورد السياحة

 تطورىا يف يساىم الذي فهو بالسياحة وطيدة عالقة لو السياسي الوضع بأن نذكر أن جيب وىنا .السيارات وصناعة البًتولية

 .تأخرىا أو
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 :التكنولوجٍ المحَط -د 

 ووسائل السياحية التجهيزات رلال يف خاصة الدولة، يف السائد التكنولوجي بالتطور السياحة تتأثر اإلقتصادية، الفروع ككل

 .صحيح العكس و إجيابية السياحية النتائج كانت كلما إجيابيا التكنولوجي التطور كان فكلما .ادلستعملة النقل

 :التَئٍ المحَط -ه

 وجود ربدد اليت ىي وغَتىا، اجلبال البحار، وادلناخ، كالطقس الطبيعية العوامل ألن السياحة، أساس ىو البيلي ايط يعترب

 ذلا األصلي والعرض األساسي ادلكون بإعتبارىا السياحة

 

 للسياحة اإلجرائي التعريف :ثالثا: 

 لغات عدة خالل من وذلك السياحة، للفظ اللغوي اجلانب عن عربت اليت تلك سواء سابقا ادلسردة التعاريف خالل من

 من أو وادلعاجم، القواميس من معتربة رلموعة على وإستنادا واإلصلليزية، الفرنسية كالعربية،

 شاملة تعاريف تقدمي يف ومسامهاهتم وحبوثهم أفكارىم حيث من وذلك اجملال، ىذا يف الباحثُت من العديد مسامهات خالل

 .للسياحة

 السياحة( زمان إىل زمان ومن مكان إىل مكان من األفراد إنتقال عن عبارة السياحة بأن القول ديكن سبق ما كل خالل ومن

 تكون ال حبيث ساعة، وعشرون أربع عن تقل ال أن جيب دلدة ،)الداخلية السياحة( نفسو البلد داخل اإلنتقال أو ،)اخلارجية

 اإلستجمامية األسباب من غَتىا أو الرياضة الدين، األعمال، الثقافة، أجل من بل وأغراضها، الدائمة اإلقامة أجل من

 .األخرى

 السياحة خصائص :الثاني المطلب: 

 طبيعة حيث من تبويبها إرتأينا خصائص بعدة تتميز وىي احلديثة، الدولة يف اإلنساين النشاط قطاعات أىم من السياحة تعد

 :يف تتمثل السياحة خصائص فإن ادلنطلق ىذا ومن ذلا، ادلكونة وعناصرىا تأثَتىا، نفسها، السياحة

 طبيعتها حسب السياحة خصائص :أوال: 
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 سلتلف عن سبيزىا بطبيعة السائح للمستهلك ادلقدمة اخلدمات حيث من وكذا السياحي السوق حيث من السياحة تتميز 

 : 1 ادلنتجات

 األخرى اإلنساين النشاط قطاعات على تطرأ اليت للتغَتات الشديدة واحلساسية بالندرة السياحي العرض مقومات تتميز 1-

 بادلكتسبات أو واحلديثة القددية احلضارية ادلوروثات الدولة، هبا تتمتع اليت الطبيعية باذلبات األمر تعلق سواء اجملتمع، يف

 .تكميلية وخدمات ربتية بٌت من ادلعاصرة احلضارية

 وصعوبة النادرة السياحية وادلوارد ادلقومات لبعض بالنسبة خاصة األحيان من الكثَت يف النقل أو اإلحتكار إمكانية عدم 2-

 .بديلة سياحية سلع بإنتاج القيام

 األخرى بالسلع مقارنة الطلب تقلبات مع كبَت بشكل تتغَت ال لكوهنا وذلك السياحية ادلنتجات أسعار مرونة عدم3-

 يف تطابق ىناك كان لو حىت اجلودة يف إختالف ىنالك سيكون دوما ألنو اإلختالف خباصية السياحي ادلنتوج ديتاز4-

 .ادلقدمة السياحية للخدمة ادلادية اخلصائص

 .للسائح ادلقدم النهائي السياحي ادلنتج قيمة من يقلل إحداىا يف فالتقصَت ادلقدمة السياحية اخلدمات سلتلف بُت التكامل5-

 من اخلارجية السياحة عمالء إىل الدولة مواطٍت من الداخلية السياحة عمالء من ديتد السياحة لقطاع ادلستهدف السوق 6-

 .السلوكية واألمناط واإلنتماءات اخلصائص متنوع سوق فهو األخرى، الدول مواطٍت

 رها تأثي حسب السياحة خصائص :ثانيا: 

  2 يف تتمثل أخرى خصائص للسياحة تعطي بالذكر، جديرة اجلوانب من العديد على تأثَت لو السياحة قطاع أن نالحظ كما

 ألهنا احلديثة، اإلقتصاديات يف الوطٍت للدخل رئيسيا مصدرا تشكل أصبحت اليت اخلدمية القطاعات من السياحة تعد 1-
 .للمجتمع واحلضاري والثقايف واإلجتماعي اإلقتصادي بالكيان ترتبط اليت األنشطة من متكاملة منظومة سبثل
 الدول بُت عادلية تكون ما دائما السياحة رلال يف فادلنافسة الواحدة، للدولة اإلقليمي النطاق خارج إىل ادلنافسة نطاق ديتد2-

 .العادلية البيلة على تطرأ اليت بالتغَتات تتأثر أيضا فهي ذلذا ادلختلفة،
 مركبا يكون األثر ىذا أن أي ادلضاعف تأثَت طابع يأخذ األخرى القطاعات على القطاع ىذا أثر3-

 .دائمة بصفةومتوسعا 
 02 .ظ ، 0228 يصر، اإلسكُذرٚخ، انجبيعٛخ، انذار ،"وحإلسطرحطيؿيخص حلمفخهيم" حلخدميش حألنشطش وطسويق ادحرس :انًصر٘ يذًذ سعٛذ - . 1

 87 .ظ ،يصر اإلسكُذرٚخ، انثبَٛخ، انطجعخ انعرثٙ، انًكزت ،وحلفندقيش حلسيخكيش حلمنشآص وادحرس طنظيم :لذف أثٕ انسالو ٔعجذ يبْر أدًذ - ، 2
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 تابعة ربح، إىل هتدف ال أو هتدف كانت سواء خاصة، أو عامة ادلنظمية إنتماءاهتا بكل اجملتمع فالت كل4-

 الصورة تشكل ألهنا مباشرة، غَت أو مباشرة بطريقة السياحية اخلدمات تقدمي يف تشًتك كلها فإهنا يره، غ أو احلكومي للقطاع

 .1 الدولة طرف من للسائح ادلقدمة السياحية اخلدمات دلزيج زة ادلمي الذىنية

 2  ومبيت نقل من السياحي ادلوقع يف التحتية كالبٌت األخرى السياحية ادلرافق على اإلعتماد-5

  3 التالية فيالعناصر نوردىا  يا،ازو  عدة خالل من للدولة الكلي ادلستوى على تؤثر السياحية األنشطة أن كما-

 .اإلقتصادي النمو معدالت وربسُت والقومي الفردي الدخل على التأثَت -6

 .الطبيعية باميات ادلرتبطة ادلوارد تلك وخاصة الطبيعية وادلوارد البيلية لألنشطة ادلستمر التحسُت-7

 .وذبارهبا ومعارفها ثقافاهتا من احلصيلة وزيادة ادلختلفة الشعوب بُت واإلتصال التواصل قيم تعظيم -8

 .ادلوروثة احلرفية الصناعية األنشطة وتنمية والثقافية، العمرانية لألنشطة ادلستمر والتطوير التحسُت-9

 .السياحية التجمعات من قريبة جديدة وصناعية عمرانية مناطق وخلق بالدولة اإلقليمية التنمية خطط تدعيم -10

 :ها عناصر حسب السياحة خصائص :ثالثا

 الدولة إقتصاد دعم على يعمل كما للسائحُت، ادلختلفة السياحية اخلدمات تقدمي يف بارزا دورا اإلقتصادي النشاط يلعب

 : 4 التالية باخلصائص ذلا ادلكونة العناصر أساس على السياحة وتتميز الوقت، نفس يف ادلعنية السياحية

 .آخر إىل مكان من اإلنتقال يف ودلتمثل ا احلركي العنصر 1-

 88 .ظ ، 0222 األردٌ، عًبٌ، نهُطر، ٔائم دار ،"سلوكي مدخل"حلسيخكي حلطسويق :عجٛذاد يذًذ - . 1

 88 .ظ ،نفسه حلمرؿع - . 2

 08 .ظ ظ، ، 0228 يصر، انمبْرح، ٔانزٕزٚع، نهُطر انذرٚخ يكزجخ ،حلسيخكيش حلمكخسرش :انعطًبٔ٘ انفزبح عجذ يذًذ - ، 00. 3

 052 .ظ ، سخرق مرؿع :انذًبدًٙ ٔيذًذ درٔٚص كًبل - . 4
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 .السياحية ادلنطقة يف اإلقامة عملية بو وادلقصود الساكن العنصر 2- 

 . آخر إىل مكان من ينتقل الذي الفرد وىو اإلنساين العنصر 3-

 اخلدمات وسلتلف التسهيالت وكذلك والتاريخ والبيلة بالطبيعة ادلرتبطة الغرضية العناصر رلموعة وديثل الغرض عنصر 4-

 أن على تتفق مجيعها أن لنا تبُت السياحة، هبا تتمتع واليت إستعراضها مت اليت اخلصائص من العديد خالل ومن .السياحية

 ."وادلدة الغاية اإلنتقال،" ىي السياحة ربددان أساسية عناصر ىناك

 العائالت متناول يف تكن مل أهنا إذ الثرية، العائالت قبل من األحيان أغلب يف سبارس والنقاىة اإلستشفاء سياحة كانت

 األساسي والغرض البحار، وسواحل ادلائية، الينابيع مناطق يف سبارس وىي وادلتوسطة، الفقَتة

 .واجلسدية النفسية األمراض بعض من الشفاء ىو والنقاىة اإلستشفاء سياحة إليو هتدف الذي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28 .ظ ،نفسه حلمرؿع - . 1
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 :الترفَهَح السَاحح -3 

 اجلبلية بادلناطق اإلىتمام إزداد فقد والرياضية، الًتفيهية السياحة دوافع أىم أحد ادلرحلة ىذه يف بالطبيعة اإلحساس أصبح

 سبارس حيث الشتاء فصل ويف الصيف، فصل يف واإلستجمام الًتفيهية للسياحة كهدف أوروبا يف األلب جبال وخصوصا

 بروز إىل باإلضافة اجلليد، على التزجل رياضة سيما وال الرياضية السياحة

 ضوضاء عن بعيدا الطبيعية بادلظاىر والتمتع الرياضة سياحة ظهور عن صلم وقد .واإلستجمام الراحة ألغراض الشواطئ أمهية

 ادلناطق من كثَت يف السياحية وادلنشآت ادلرافق من الكثَت إنشاء إىل أدى شلا بإستمرار، السياح أعداد العمل،تزايد وروتُت ادلدن

 الشرائح قبل من سبارس أصبحت بل فقط، اإلقطاعية العائالت على مقتصرة تعد مل اليت والعامل أوروبا أضلاء يف السياحية

 .ادلختلفة السياحية النشاطات وتكثيف السياح أعداد تزايد إىل أدى الذي األمر مستوياهتا، دبختلف السكانية

 :المعاصرة العصور مرحلة :رابعا

 الدويل ادلستوى على والسفرات الرحالت قيمة اإلقتصاد رجال عرف فقد العشرين، القرن وأوائل عشر التاسع القرن هناية يف أما

 احلربُت أن نعترب أن ديكن أنو إال إليها، السياح جبذب عديدة دول قامت الفًتة تلك ففي الدول، إقتصاديات على رىا وأث

 احلربية الطائرات تطوير بدأ الثانية العادلية احلرب بعد أنو إذ .السياحة وتقدم تطور يف كبَت أثر ذلما كان والثانية األوىل العادليتُت

 شلا فقط، احلريب اجملال يف إستعماذلا على كان ذلك قبل اإلىتمام ألن والربي، البحري النقل وسائل وكذلك مدنية طائرات إىل

 التحتية والبنية الفنادق تطور ذلك يف ورافقها السياحة حركة وتطور إزدياد إىل ودى أ والقارات، الدول بُت التنقل سهل

 .والسياسي اإلقتصادي اإلجتماعي، والتطور والثقافات اخلربات وتبادل العامل دول بُت السالم وإحالل والفوقية

 الفرد، معيشة مستوى حيث من اإلنساين الفكر لتطور كنتيجة العادلية السياحة حركة وإزدياد تطور على الكبَت األثر برز وقد

 الصناعي، التقدم نتيجة الفراغ، أوقات وزيادة األجر، ادلدفوعة اإلجازات فًتة وزيادة

 ىذه خالل من إال تثمينها يتم مل السياحة أن القول ديكن أنو حيث اجلماىَتية، السياحة ظهرت فقد ادلرحية، الوسائل وتوفَت

 . 1 للسياحة الذىيب العصر دبثابة فهي لذلك ادلرحلة

 

 81 ظ، ،سخرق مرؿع ، . " وأنوحعهخ أركخنهخ مفهومهخ،" حلسيخكش :كٕاش خبنذ - 1
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 اليت العوامل من بعدد إرتبط قد ونشاط، كظاىرة للسياحة التارخيي التطور أن ذكرىا، اآلنف ادلراحل خالل من ويالحظ 

 .ومسارىا السياحة مفهوم يف ربول نقاط أو منعطفات دبثابة العوامل ىذه وكانت النهضة، عصر بداية يف أوروبا عاشتها

 وغَت مباشر بشكل سامهت وإجتماعية، إقتصادية تكنولوجية، والت وتح تطورات من تبعها وما والصناعية الزراعية فالثورات

 :3 أمهها عديدة عوامل خالل من وذلك السفر، وحركة السياحة وإنتشار تطور سرعة يف مباشر

 نتيجة والتعلم اإلطالع يف الرغبة وتنامي التعليم مستويات وإرتفاع وربسن السكاين النمو معدالت تزايد -3

 .اإلقتصادية وشرائحهم اإلجتماعية طبقاهتم دبختلف السكان عند الوعي لزيادة

 من ونصيبهم األفراد دخول معدالت وإرتفاع لزيادة نتيجة العامل دول معظم يف احلياة ونوعية ادلعيشة مستويات ربسن -1

 .واألعمال التجارة ألغراض السفر معدالت يف كبَتة زيادة إىل أدى شلا والتنمية، اإلمجايل الوطٍت الناتج

 عنها ينجم وما ادلختلفة، بأنواعها واإلتصاالت ادلواصالت وسائل رلال يف خاصة ادلتسارعة والتقنية اإلقتصادية التحوالت -1

 .سواء حد على والسفر التجارة حركة يف تسارع من

 .الدول من العديد بُت احلدود على واجلمارك السفر إجراءات وتسهيل تنظيم يف واذلائل السريع التقدم -6

 وزيادة وأبعادىا مفاىيمها بلورة إىل أدى بشكل والسياحة السفر نشاطات تكثيف على رلتمعة عملت العوامل ىذه ومجيع

 إختيار حرية مدى يف ساعد شلا  السفر ومنظمي السياحية ادلؤسسات وتعدد السفر وتكاليف أسعار إىل إضافة هبا اإلىتمام

 . 1 بالسياحة ادلهتمُت األفراد على وفاعليتو ويج الًت تأثَتات وكذا السياحية، ادلناطق

 

 

 22 .ظ -ظ ،سخرق مرؿع :سعذ َجٛم ٔثُٛزب غُٛى يذًٕد عثًبٌ -1

 57 .ظ ظ، ، 0220 انمبْرح، نهُطر، انكزت عبنى ،حلسيخكش في حلكديػش حإلطؿخهخص أطوحر :انجالد أدًذ 2-  
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 السياحية المصطلحات بعض :الرابع المطلب 
 الذين األفراد ىؤالء تعداد يصل عندما وإجتماعيا إقتصاديا بعدا يتخذ وادلفهوم الفردية، النشاطات أىم من السياحة تعد

 نوعا وتفرض السياحة تدويل عملية تبدأ األفراد ىؤالء حركة خالل من أنو إذ بادلاليُت، أخرى دول إىل دوذلم حدود يعربون

 اإلستجمام، الفراغ، كوقت السياحة مفهوم مع متداخلة ومصطلحات مفاىيم عدة وىناك .الدويل ادلستوى على التغيَت من

 :الفراغ وقت :أوال : 1 يلي فيما مفاىيمها نورد حيث النزىة، ، الزيارة السفر،

 والنوم العمل وقت من للفرد يتبقى ما كل ىو أدق ودبعٌت والنوم، العمل تأدية بعد ادلتبقي الوقت أنو على راغ الف وقت يعرف

 بأنواعو واإلستجمام السياحة يشمل الفراغ وقت مفهوم أن إىل ونشَت .ادلنزلية األشغال وخصوصا األساسية احلاجات وقضاء

 معينة، وبدوافع معينة، نشاطات يف فراغو ألوقات اإلنسان إستغالل مبدأ على تقوم مجيعا األنواع ىذه ألن وذلك ادلختلفة،

 .منو واذلدف النشاط نوع وحسب الفراغ وقت حسب وتقصر تطول زمنية ولفًتات

 اإلستجمام :ثانيا: 

 آداء أو باألطفال العناية أو اإلضايف، العمل بإستثناء الفراغ، وقت أثناء الشخص ديارسها اليت النشاطات مجيع يشمل

 :مها رئيسيُت نوعُت إىل اإلستجمام وينقسم .بادلنزل اخلاصة الصيانة أعمال مجيع وكذلك ادلنزلية، الوظائف

 :القرَب اإلستجمام 1-

 يف أو الفرد سكن زلل داخل يتم الذي وىو الداخلي اإلستجمام ىو األول اإلستجمام، من نوعُت القريب اإلستجمام يتضمن

 ادلراد ادلناطق إىل األقدام على سَتا الوصول يتم وإمنا ادلختلفة، بأشكاذلا النقل وسائل فيو تستخدم ال حبيث القريب، زليطو

 فيتمثل القريب اإلستجمام من الثاين النوع أما .ساعات والثالث الواحدة الساعة بُت غالبا تًتاوح الزمنية مدتو أن كما زيارهتا،

 األحيان أغلب يف فيو يستخدمون حيث لألفراد، السكاين التجمع حدود ضمن حيدث الذي وىو الي، اإلستجمام يف

 زلل ادلنطقة بعد حسب معينة نقل وسيلة

 ساعا ست إىل ثالث من عادة مدتو تًتاوح إذ اإلستجمام،

 882 .ظ ، 8881 األردٌ، األٔنٗ، انطجعخ نهُطر، يجذالٔ٘ ،السَاحٍ اإلقتصاد من مختاراخ :انسكر يرٔاٌ - . 1
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 التعَد اإلستجمام -2

 السياحية ادلناطق يف ينشط البعيد اإلستجمام ألن وذلك القريب، اإلستجمام عن ما نوعا خيتلف فهو البعيد اإلستجمام أما

 تقل أن ديكن ال أهنا كما واحد، يوم عن تزيد ال الزمنية مدتو أن كما لألفراد، السكانية التجمعات خارج تقع اليت والًتفيهية

 .ساعة وعشرون أربع عن

 السفر :ثالثا 

 ذلك ىو ادلسافر أن حيث أخرى، منطقة إىل متجها فيها، يعيش اليت ادلنطقة خارج األفراد حركة أنواع من نوع ىو السفر إن

 فيها، يعيش اليت الدولة نفس داخل أخرى منطقة إىل منطقة من ينتقل أو أخرى، دولة إىل دولة من ينتقل الذي الشخص

 .سياحية غَت أو سياحية تكون قد سلتلفة ألسباب سفره يكون حيث

 الزيارة :رابعا  

 من سبب ألي دائم، بشكل فيها يقيم اليت تلك غَت بلدا يزور الذي الشخص أنو على الزائر، العادلية السياحة منظمة تعرف

 .وادلتنزه السائح مفهوم التعريف ىذا ويشمل يزورىا، اليت الدولة يف بأجر عمل أو وظيفة على احلصول غَت األسباب

 النزهة :خامسا 

  الزيارة، بلد يف ساعة وعشرون أربع من أقل ديكث أنو إذ مؤقتا، زائرا النزىة طالب أو ادلتنزه يعترب

 الربية اطات أو والبحرية اجلوية ادلوانئ يف الوقت من بعضا قضوا وإن حىت الًتانزيت مسافروا التعريف ىذا ضمن يدخلوال

 ألن وذلك ادلتنزه، وعن الزائر ادلسافر، ادلستجم، مفهوم عن خيتلف السائح مفهوم فإن سبق شلا وإنطالقا .ادلضيف للبلد

 وعشرون أربع عن تقل ال الزيارة مدة أن أي ،)الزيارة بلد( اذلدف البلد يف األقل على واحدة لليلة ديكث زائر ىو السائح

 أجل من وطنو عن بعيدا ويبقى يسافر الذي ىو فالسائح وبالتايل .بأجر العمل أو الوظيفة بإستثناء ىدف ألي وتكون ساعة

 وال ذبارية، أعمال أي شلارسة أو الدائمة اإلقامة قصد دون ساعة، والعشرين األربع عن تقل ال معينة زمنية لفًتة سلتلفة أسباب

  1 السياح فالت ضمن األفراد من التالية الفالت إعتبار ديكن

 875 .ظ ، 0221 األردٌ، عًبٌ، انٕطُٛخ، انًكزجخ دائرح ،حلكديػش وحلفندقيش حلسيخكيش حلمصطلكخص :عجٕ٘ يُٛر زٚذ- . 1

 :التايل الشكل إدراج ديكن ادلنطلق ىذا ومن
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المسافرَن مختلف عن السائح تمََز 1 : رقم الشكل           

 

 

  

.  

 ، 0221 مصر، اإلسكندرية، والتوزيع، للنشر سنًت البيطاش والتطبيق، النظرية بُت السياحة صناعة :دعبس يسرى :المصدر

 341 .ص
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 السياحة أنواع  :الثاني المبحث 

 الطبيعي كالتصنيف وأسس، معايَت لعدة وفقا سلتلفة أنواع إىل السياحي والنشاط السياحة لتصنيف ااوالت من العديد جرت

 مبوبة أخرى سياحية أنواع صلد أن ديكن كما الدول، من العديد يف السياحية التصنيفات أىم يعتربان اللذان الثقايف ولتصنيف ا

 وكذا إقامتهم، ومدة السياح إذباه حسب للسياحة، التنظيمي والشكل الطابع حسب وأىدافهم، السياح جنسية حسب

 .السياحية ادلرافق حسب

 ادلطالب يتضمن والذي ادلبحث ىذا خالل إليها نتطرق أخرى معايَت حسب السياحة تصنيف ديكن فإنو ذلك إىل باإلضافة

 :التالية

الطتَعٍ التصنَف حسب السَاحح :األول المطلب. 

الثقافٍ التصنَف حسب السَاحح :الثانٍ المطلب. 

السَاح اتجاه حسب السَاحح :الثالث المطلب. 

السَاحَح المرافق حسب السَاحح :الراتع المطلب. 

معاََر حسب السَاحح أنواع :الخامس المطلب  
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 الطبيعي التصنيف حسب السياحة :األول المطلب 

 السياحة، وأنواع أشكال ربديد يتم ضوئها على اليت األسس أىم أحد الطبيعي التصنيف يعترب

 : 1 التالية السياحية األنواع صلد أن ديكن ادلعيار ذلذا ووفقا

 الساحلية السياحة :أوال

 إمتداد على األفراد طرف من تتم فهي ادلدن، سواحل على وتقام تنشأ اليت السياحة تلك ىي الساحلية بالسياحة يقصد

 :طريق عن وذلك عالجية ألغراض أو اإلستجمام أجل من كبَت بإىتمام وربظى وايطات، البحار شواطئ

 .السباحة 1-

 .الرمال على اإلستلقاء 2-

 الصحراوية السياحة :ثانيا

 الصحاري يف السياحة من النوع ىذا ديارس حيث الطبيعي، التصنيف حسب السياحة أنواع أىم من الصحراوية السياحة تعد

 :أجل من وذلك ادلناطق بعض هبا تتمتع اليت الواسعة

 .كالرايل شاسعة مساحات إىل ربتاج اليت الرياضات بعض شلارسة1- 

 .ادلناخ أو الرمال طريق عن األمراض بعض عالج2- 

 .الشمس بغروب اإلستمتاع3- 

  الحموية السياحة :ثالثا

 أساسا تقام لكوهنا احلموية بالسياحة وتسمى األفراد، عند أخرى وأمراض والنفسي اجلسمي بالعالج ادلتعلقة السياحة وىي

 وسبارس الشرب، أو اإلستحمام طريق عن للعالج أساسية كواسطة تعترب حيث ادلعدنية، وادلنابع احلمامات مستوى على

 :بغرض احلموية السياحة

 واألوجاع اآلالم من التخفيف2 /.األمراض بعض من التام الشفاء1-

 

 051 .ظ ، سخرق مرؿع :انذًبدًٙ ٔيذًذ درٔٚص كًبل.  - 1
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 والجبلية المناخية السياحة :رابعا

 اجلبال، يف تعاجل اليت األمراض بعض مثل وذلك ادلناخ، طريق عن العالج األحيان بعض يف ادلناخية السياحة من يستفاد1- 

 . الصحراء يف آخر ونوع البحار، قرب اآلخر والبعض

 شتوي سياحي فصل ذلا تكون اليت اجلبال بعض يف إال واحد فصل ذلا يكون ما فعادة اجلبلية السياحة أما -2

 .أخرى آلغراض صيفي وفصل الثلج، على التزجل أجل من

 . الثقػافي التصنيف حسب السياحة :الثاني المطلب 

 من السياحية للنمطقة الثقافية اجلوانب سلتلف اإلعتبار بعُت تأخذ لكوهنا التصنيفات، أىم أحد للسياحة الثقايف التصنيف يعد

 .ادلقدسة الدينية األماكن لألفراد، اإلجتماعية اجلوانب بالدولة، ادلتواجدة اآلثار وحضاراتو، اجملتمع ثقافات

 تصنيف ديكن ذلك على الثقافية،وبناء األنشطة رأسها وعلى الدولة مستوى على تقام اليت الثقافية األنشطة سلتلف إىل إضافة

 :يلي كما نوضحها أنواع عدة إىل الثقافية اجلوانب ناحية من السياحة

 :الثقػافية السياحة :أوال

 غَت وادلناطق الدول على للتعرف الثقافية حاجاهتم تشجيع خالل من األشخاص لدى ادلعرفة زيادة إىل السياحة ىذه هتدف

 : 1 يلي دبا أساسا مرتبطة وىي ذلم، ادلعروفة

 .وثقافاهتا الدول تاريخ على التعرف1- 

 .وتقاليدىا وعاداهتا الشعوب بُت التقارب2- 

 .التقليدية الصناعات رفة مع3- 

 .ادلختلفة الية الثقافية التظاىرات معرفة 2-

 

 سُخ ركر ثذٌٔ ، 02 رلى عذد سٛبدخ، انجسائر :يجهخ ،جدَد انعاش أجل من التقلَدَح، الصناعاخ صالون :نهسٛبدخ انٕطُٙ انذٕٚاٌ - 1

 يطجعخ انُطر،
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 :والحضارية األثرية السياحة :ثانيا 

 التاريخ، قبل ما عصور إىل نشأهتا تاريخ يعود مناطق من ربتويو ما بفضل األثرية ادلزايا على واحلضارية األثرية السياحة ترتكز

 يساىم السياحة من النوع وىذا السياحية، ادلنطقة على مرت اليت القددية احلضارات سلتلف وتشرح توضح أن شأهنا من واليت

 : 2 على التعرف يف

 .السياحية للمناطق األثرية ادلواقع1-

 .الشعوب حضارات2-

  .ادلتاحف3-

 اإلجتماعية السياحة :ثالثا

 بشكل السياحة ىذه وتقام جغرافيا، ذلا رلاورة دول يف تعيش جاليات ذلا اليت الدول يف خاصة اإلجتماعية السياحة تنتشر

 1 زيارة وكذا بالسياحة القيام خالل من وذلك والعائلية، األسرية العالقات مثل اإلجتماعية العالقات سلتلف للمحافظة أساسي

 .واألصحاب األصدقاءو  واألقارب األىل

 الدينية السياحة :رابعا

 على التعرف هبدف اخلارج أو الداخل من القادمُت السياح تدفق يف وتتمثل السياحة أنواع أقدم من الدينية السياحة تعترب

  2 ومعتقداهتم لألفراد ادلختلفة الديانات حسب ذاك أو الدين ذلذا روحية قيم من سبثلو ودبا وتارخيها، العامل يف الدينية ادلواقع

 ادلرتبطة والنفسية الروحية والدالالت السياحي ادلوقع على للتعرف للسياح وحافزا نفسيا عامال سبثل الدينية السياحة أن حيث

 :3  أمثلتها ومن ديٍت واجب آلداء ادلقدسة األماكن لزيارة السائح يقصدىا حيث بو،

 .للمسلمُت بالنسبة ادلكرمة مكة1-

 .للمسيحيُت بالنسبة روما2-

 الرياضية السياحة :خامسا
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 ادلهرجانات أو العروض أو ادلسابقات، الرياضية، ادلباريات دلشاىدة ادليل منو الغرض يكون الذي السياحة من النوع ذلك وىي 

 الرياضية السياحة من الغرض يكون قد كما ادلتنوعة، الرياضية ادلسابقات أو العادلية البطوالت حضور يف ادلشاركة أو الرياضية،

 : 1 مثل لديو ادلفضلة الرياضة دلمارسة الفرد حاجة إشباع

 .اجلليد على التزحلق1-

 .بأنواعو الصيد2-

 .اجلبال تسلق3-

  .الصحاري أو الغابات يف التخييم4-

___________________ 
 02 .ظ انجسائر، انذٕٚاٌ،

 81 .ظ ،ساتق مرجع :انسكر يرٔاٌ - . 2

 لسياح ا إتجاه حسب السياحة :الثالث المطلب 

 للسياحة أخرى أنواعا بدورىا تفرض أخرى أسس توجد ذلك ومع السياحة، أنواع أسس أىم للسياحة الطبيعي التصنيف يعترب

 : إىل السياح إذباه حسب السياحة تقسيم ديكن ولذلك خارجيا، أو داخليا وإذباىاهتم السياح كحركة

 الداخلية السياحة :أوال 

 ادلناطق بُت ما داخليا السياح إنتقال كذلك وتشمل بالدىم، حدود داخل الدولة مواطٍت بسفر الداخلية السياحة تتسم

 مع الزيارة مكان إىل ادلعتاد إقامتو مكان من ادلواطن إنتقال إال ىي ما الداخلية السياحة بأن القول ديكن وبالتايل ادلختلفة،

 : 1 يلي ما مراعاة

 .شهور ستة تتجاوز وال ساعة والعشرين األربع عن تقل ال اإلقامة فًتة1-

 .أوروبا يف السائد للرأي وفقا كلم 100 أو األقل على كلم 40 مسافة قطع2-

 .واذلجرة العمل ماعدا األغراض من غرض ألي يكون السفر 3-
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 الخارجية السياحة :ثانيا 

 أوجو من وىي األصلي، وطنهم خارج سياحية أماكن يقصدون الذين السياح حركة على اخلارجية السياحة مصطلح يطلق

 أو فراغهم أوقات قضاء بغرض وذلك األجانب السياح إستقبال أو اخلارج إىل الوطنيُت السياح تسفَت يف سبارس اليت النشاط

 : 3 مها نوعُت على اخلارجية السياحة تكون وقد . 2 معينة نشاطات يف ادلشاركة أو واإلستجمام، الراحة

 :اإلقلَمَح السَاحح 1-

 واليت األصلي لبلدىم اجملاورة الدول بُت والتنقل بالسفر خالذلا من األفراد يقوم اليت السياحة تلك عن اإلقليمية السياحة تعرب 

 األوروبية الدول ادلتوسط، األبيض البحر حوض دول اإلفريقية، أو العربية الدول يف واإلقامة كالسفر سياحية، مناطق تعد

 .وغَتىا

 الدولَح السَاحح 5-

 والقارات الدول حدود عرب وتنقالهتم األفراد حركة سبثل فهي الدولية، السياحة صلد اخلارجية السياحة أشكال أىم من إن

 تسود اليت واإلجتماعية واإلقتصادية السياسية ادلتغَتات من للعديد زبضع وىي السياحة، بغرض فيها ادلؤقتة واإلقامة ادلختلفة

 .السياحية ادلناطق

 

 

 

 878 .ظ ،نفسه المرجع - . 0551 .ظ ،نفسه المرجع - . 1

 051 .ظ ،ساتق مرجع :انذًبدًٙ ٔيذًذ درٔٚص كًبل - . 2

 52 .ظ ،ساتق مرجع :انخضٛر٘ أدًذ يذسٍ - . 2

 055 .ظ ،ساتق مرجع :انذًبدًٙ ٔيذًذ درٔٚص كًبل - . 3
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 السياحية المرافق حسب السياحة :الرابع المطلب 

 الذي السياحي ادلرفق إختيار يف اخلاصة إعتباراتو سائح ولكل دولة، أي يف السياحة دعائم من ادلختلفة السياحية ادلرافق تعترب

 السياحة عن خيتلفان بدورمها ومها النزل، على ترتكز اليت السياحة عن زبتلف الفنادق، على ترتكز اليت فالسياحة .يالئمو

 : 1 التالية األنواع إىل السياحة تصنيف ديكن األساس ىذا وعلى السياحية وادلخيمات القرى على ادلرتكزة

 والنزل الفنادؽ سياحة :أوال -

 سياحية خدمات ويقدم عالية راحة تؤمن ألهنا السياح، قبل من وتفضيال شعبية األنواع أكثر من الفنادق يف السياحة أن حيث

 اإلقامة فمدة )موتيل( النزل يف السياحة أما .أخرى خدمات إىل إضافة والطعام كالنوم األساسية اخلدمات تشمل متكاملة

 على تكون ما عادة فهي السفر، أثناء مركباهتم معهم يصطحبون الذين للسياح فنادق سبثل وىي الواحدة، الليلة تتجاوز ال فيها

 .مركباهتم ويصلحون ادلسافرون فيها ليسًتيح الطويلة الطرق جوانب

 السياحية القرى :ثانيا -

 آنذاك، السياحية النوادي ألعضاء سلصصة وكانت الثانية العادلية احلرب بعد والنمسا فرنسا يف بداية السياحية القرى ظهرت

 كبَت عدد يفضل حيث اإلجتماعية، الطبقات سلتلف من السياح جلميع ىامة سياحية مواقع حاليا القروية السياحة وأصبحت

 .ترفيهية أخرى وأغراض اجلميلة والطبيعة اذلدوء ذلم توفر ألهنا القرى، يف اإلقامة منهم

 السياحية المخيمات :ثالثا -

 السياحية ادلخيمات مستوى على ينشأ وىو ومستوياهتم، أعمارىم بإختالف السياح من الكثَت يطلبها السياحة من النوع ىذا

 وىذا أخرى، سياحية منطقة أي يف أو اجلبال مستوى على الشواطئ، على الصحاري، يف سواء منطقة أي يف تقام ديكن اليت

 .والضجيج اإلزعاج عن واإلبتعاد الطبيعة من اإلقًتاب حيبون الناس أن التطور ىذا وسبب مستمر، تطور يف السياحة من النوع

 

 02 .ظ . ،سخرق مرؿع :انسكر يرٔاٌ - 1
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 أخرى معايير حسب السياحة أنواع :الخامس المطلب 

 السياحة لتصنيف أخرى معايَت ىناك صلد ذلك مع ولكن السياحية، األنواع تصنيفات أبرز من الذكر السابقة ادلعايَت تعد

 التنظيمي الشكل حسب أو السياحي، الطابع أوحسب أىدافهم، حسب أو السياح، جنسية حسب سواء بالذكر، جديرة

 :يلي ام افيه نفصل حيث السياحي، ادلوسم حسب السياح،أو عمر حسب أو ادلستخدمة، النقل وسائل أوحسب للسياحة،

 السياح جنسية حسب السياحة :أوال -

 اليُت األفراد قبل من تتم اليت وىي داخلية سياحة تكون فقد جنسياهتم، سلتلف حسب السياح حركة عن تعرب سياحة وىي

 حدود خارج األفراد قبل من تكون اليت وىي خارجية سياحة تكون وقد .زللية عملة فيها وتنفق دولتهم حدود داخل ون وتك

 : 1 التاليتُت احلالتُت إحدى على اخلارجية السياحة وتكون بزيارهتا، قاموا اليت للدولة بالنسبة أجنبية عملة فيها وتنفق دولتهم

 :السالتح الخارجَح السَاحح 1-

 وفروىا اليت الية عملتهم وينفقون اخلارج يف للسياحة اليون األفراد يذىب عندما سالبة اخلارجية السياحة تكون حيث

 .بلداهنم داخل

 :الموجتح الخارجَح السَاحح 5-

 يف تساىم واليت فيها الصعبة عملتهم وينفقون السياحية الدولة إىل األجانب حيضر عندما موجبة اخلارجية السياحة وتكون

 .زاروىا اليت الدولة لتلك الوطٍت الدخل زيادة

 السياح أهداؼ حسب السياحة :ثانيا

 : 2 منها أقسام عدة إىل السياح أىداف حسب السياحة تنقسم

 :الترفَهَح السَاحح 1-

 النفسية القوى إلستعادة الضرورية للراحة احلاجة ىو الًتفيهية، السياحة خالل من للسياح األساسي اذلدف يكمن حيث

 والفيزيائية

 87 .ص -ص ،نفسه المرجع  -1 

 ص . ،نفسه المرجع  -2
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 :الرَاضَح السَاحح 5-

 أو الرياضية، وادلباريات الفعاليات سلتلف يف الفعلية للمشاركة موجبة تكون قد اليت واإلقامة السفر يف الرياضية السياحة تتمثل

 .الرياضية واإلحتفاالت ادلباريات مشاىدة أجل من واإلقامة السفر يف تتمثل سالبة رياضية سياحة تكون قد

 السياحي الطابع حسب السياحة :ثالثا

 نوعُت إىل السياحي الطابع حسب تقسيمها وديكن خبصائصهو، تتميز جيعلها معينا طابعا السياحة تأخذ قد

 : 1 مها 

 :الرسمَح السَاحح 1-

 أجل من معينُت أشخاص أو الوفود أعضاء يسافر عندما تكون سياسية، رمسية سياحة نوعُت إىل الرمسية السياحة تقسم

 وسياحة معينة، دولية إحتفاالت يف ادلشاركة أجل من أو رمسية، زلادثات يف ادلشاركة

 .والتجارية الصناعية ادلعارض مشاىدة أجل من الشخص يسافر عندما تكون إقتصادية رمسية

 :الرسمَح غَر السَاحح 5-

 يف وتتمثل السياحة، أنواع أقدم من تعترب اليت الدينية السياحة صلد أشكاذلا أىم فمن الرمسي، غَت الطابع السياحة تأخذ قد

 والسياحة للمسيحيُت، بالنسبة روما يف والفاتيكان للمسلمُت، بالنسبة بالسعودية ادلكرمة كمكة الدينية، ادلواقع زيارة

 األقارب زيارة أجل من السفر أبرزىا ومن .األفراد بُت اإلجتماعية العالقات بقاء على للمحافظة هتدف اليت اإلجتماعية

 الًتانزيت سياحة كوذلك .اجملاورة الدول يف تعيش جاليات ذلا اليت الدول لتلك بالنسبة خاصة ادلناسبات، سلتلف يف وادلعارف

  علما أخرى، دولة إىل للوصول معينة دولة أراضي خالل من قصَت لوقت العبور إىل احلاجة نتيجة برزت اليت ) العبور سياحة (

 للسياحة التنظيمي الشكل حسب السياحة :رابعا

 ادلناطق سلتلف إىل يسافرون الذين األفراد نسبة لزيادة ذىبية فرصة يتيح العامل مستوى على السكاين النمو زيادة أن باعتبار

 : 2 التاليُت الشكلُت السياحة يعطي ما وىذا .مجاعات أو فرادى كانوا سواء السياحية

______________ 

  57. .ظ ،52ظ ،سخرق مرؿع :انخضٛر٘ أدًذ يذسٍ -1

 17 .ظ سخرق، مرؿع ، . " وأنوحعهخ أركخنهخ مفهومهخ،" حلسيخكش :كٕاش خبنذ -  2
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 الفردَح السَاحح 1-

 .السياحية األغراض من غرض ألي األصلي سكنهم مكان خارج لإلقامة لوحدىم األفراد سفر وىي الفردية بالسياحة يقصد

 :الجماعَح السَاحح2-

 األماكن تشمل برامج ضمن تكون ما وعادة رلموعات، ويف مجاعيا بعضهم مع السياح يسافر عندما اجلماعية السياحة وتكون

 .والسفر السياحة وكاالت طريق عن تنظم ما وعادة وغَتىا، والطعام النوم اكن أم تنظيم إىل إضافة وغَتىا، زيارهتا ادلراد

 السياح إقػامة مدة حسب السياحة :خامسا

 أو ادلادية إمكانياهتم حسب أو لديهم ادلتاح الوقت حسب زاروىا اليت السياحية ادلناطق يف السياح إقامة مدة زبتلف

 : 1 إىل السياحة تقسم وعليو إقامتهم، مدة قصر أو طول تفرض هبم خاصة أخرى إلعتبارات

 :الطوَلح السَاحح 1-

 الرفاىية أجل من كانت إذا أما البعيدة، التارخيية األماكن زيارة خالذلا يتم أسابيع دلدة إمتدت إذا طويلة السياحة تكون قد

 خاصة السنة طوال يستمر النوع ىذا أن علما سنوات، مخس حىت الثقافية السياحة سبتد وقد أسبوعُت، تتجاوز ال مدهتا فإن

 .العالجية والسياحة الثقافية السياحة

 :القصَرج السَاحح 5-

 قصَتة هنارية وسياحة األسبوع، هناية سياحة مها قسمُت إىل وتقسم أسبوعُت، من أقل إىل فًتهتا سبتد فهي القصَتة السياحة أما

 .واحد يوم من أكثر تستغرق ال

 المستخدمة النقػل وسائل حسب السياحة :سادسا

 : 2 التالية األنواع إىل فيها ادلستخدمة النقل وسائل حسب السياحة تقسم

 

 

 87 .ظ -ظ :نفسه المرجع - .1

 052 .ظ ،ساتق مرجع :انذًبدًٙ ٔيذًذ درٔٚص كًبل - .2
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 :الترَح السَاحح 1- 

 وغَتىا الدراجات احلافالت، القطارات، السيارات، طريق عن تتم اليت السياحة من النوع ذلك وىي

 .الداخلية السياحة يف الرئيسية الوسيلة يعد الربي النقل أن إىل نشَت حيث الربية، النقل وسائل من

 :التحرَح السَاحح 5-

 والبحَتات والبحار األهنار مستوى على تكون حيث واليخوت، البواخر السفن، القوارب، بواسطة تكون اليت السياحة وىي

 السياحة أحيانا وتعد والًتفيو، للراحة السياح حاجة تليب سلتلفة أىداف أجل من

 .الدولية السياحة من جزءا البحرية

 السياحية للمنطقة الداخلية السياحة ضمن تعد فهي النهرية السياحة أما

 :الجوَح السَاحح 3- .

 طويلة مسافات قطع ديكن بواسطتها حيث الدولية السياحة يف خاصة أفضلية ذلا اليت الطائرات طريق عن اجلوية، السياحة تتم

 األخرى باألنواع مقارنة يفضلوهنا فهم لذلك السياح، جلميع الراحة توفر أخرى ناحية من أهنا كما نسبيا، قصَتة زمنية مدة يف

 .للسياحة

 :السياح عمر حسب السياحة :سابعا

 النساء، وسياحة الرجال سياحة لدينا فتكون جنسو، حسب تكون فقد نفسو، السائح خلصائص وفقا السياحة تقسيم ديكن

 : 1 التالية السياحية األنواع فنجد ، ره عم حسب تكون وقد

 :الطالئع سَاحح 1-

 معارف إكتساب خالذلا من يتم تعليمية مرحلة فهي سنة، 30 من األقل العمرية بادلراحل السياحة من النوع ىذا ويتعلق

 .الطبيعة على التعرف رحالت أو تعلم ورحالت كشفية رحالت شكل على السياحة وتكون معينة وسلوكيات ومهارات
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 :الشتاب سَاحح 2- 

 السياحة من النوع ىذا ديتاز حيث سنة، 40 إىل سنة 30 سن من األفراد هبا يقوم اليت الشباب، بفلة اخلاصة السياحة وىي

 والقرى ادلعسكرات الشباب، بيوت إستخدام يتم ما غالبا أنو كما وادلغامرات، واإلثارة اإلجتماعية احلياة عن بالبحث

 فيها لإلقامة السياحية

 :الناضجَن سَاحح-3

 60 و سنة 40 بُت أعمارىم تًتواح الذين األفراد هبا يقوم حيث العمر، متوسطي بسياحة كذلك الناضجُت سياحة تسمى

 .واإلستجمام الراحة طابع عليها ويغلب العمل جو من وىروب ومتعة إسًتخاء سياحة وىي سنة،

 تكون وبالتايل باذلدوء، تتميز اليت وادلناطق اكن األم إىل السفر العمرية الفلة ىذه إىل ينتمون الذين األفراد يفضل ما فغالبا

 .واألرياف واجلبال والدافلة اذلادئة واألماكن الشواطئ ضلو أغلبها

 :المتقاعدَن سَاحح4-

 عليها يقبل حيث السن، وكبار ادلتقاعدين من كل فيها يشارك حيث التقليدية، السياحة أنواع من ادلتقاعدين سياحة تعترب

  كالعالج للسياحة خاصة دوافع لديهم يكون حبيث العمل، عن التقاعد سن بلغوا أي سنة 60 سنهم تعدى الذين األفراد

 :السياحي الموسم حسب السياحة :ثامنا

  وسياحة تروحيية ثقافية، رلملها يف وتكون للسياح ادلصدرة الدول يف اإلجازات دبوسم مرتبطة كانت إذا أساسية السياحة تكون

  2: صلد ذلذا للسياح، ادلستقبلة للدول بالنسبة السياحي وبادلوسم ادلالئم بالطقس األساسية السياحة ترتبط قد كما

 .الشتاء فصل يف تتم السياحة كانت إذا الشتوية السياحة 1-

 .الصيف فصل يف تتم السياحة كانت إذا الصيفية السياحة 2-

 أو رياضي أو دينيي، طابع ذات سواء معينة، مناسبات على تقوم السياحة كانت إذا ادلناسبات سياحة3-

 .غَتىا

 057 .ظ ، ساتق مرجع :انذًبدًٙ ٔيذًذ درٔٚص كًبل . 1- .

 انعهٕو، دكزٕراِ ضٓبدح نُٛم يمذيخ أطرٔدخ 1794/2002 /قَاسَح دراسح الجزائر فٍ والفندقح السَاحح :ضعٕثٙ فٕز٘ يذًٕد ، 2

  11ص 02222002/2001 انجبيعٛخ انسُخ انجسائر، جبيعخ انزسٛٛر، ٔعهٕو اإللزصبدٚخ انعهٕو كهٛخ البسى، لبدح د.أ - / إضراف رذذ
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 لسُاحٍط االجتماعُح للنشاواَح دالقتصار اِثا: االثالثلمثحث ا 

ال يوؿد ولعشرين ن حلقرحمع خيش  مللعخح يف ىلوألحلظصديريش ص حلصنخعخحلسيخكش من حصزلض أ 

لسيخكش ن حلنخميش ألول حلدص حيخدقظصخحخخصش د والقظصخحعلى  مثشك فيمخ للسيخكش من طؤػ ىنك أدهنخ

 ربطعظس، ومزخشر مثغس ومزخشرس مثعمل كزص خ يظيق فرممخكهخ جن لزشريشحلعخملش حليد حطعظمد على 

يعمل ي لذحلسيخكي ط حلزيجيش للنشخوحالؿظمخعيش ر حآلػخحكمخ ال نغفل ، لصعزشحلعملش حلذ جلح يزممرح مصد

ظل  يف. خخصش يلولدوحلي حملى حسظوملحعلى ري ضخحلوحالؿظمخعي ط حطزخرالوحصل حلظوحقيق حتعلى 

ف لسيخحكن من ممد عد ربكأؿلذ  يفلسيخكيش ول حلدح نثرس يدخلق منخفسش شد ىلايضخ أدص أ يتلحش مللعوح

الؿظمخعيش ، حيشدالقظصخر حآلػخحظلف خم ىلق انظطرف زلغ سوملح حهذل من خال. ومللعخدول حظلف خممن 

 لسيخكي.ط حلنشخوحش مللعوح نثلعالقش رح ىلاضخفش ، اللسيخكشلزيجيش وح

 َح للسُاححدالقتصار اِثاول: األالمطلة ا  

يش دالقظصخحص حمثظغملحلعديد من حه على مثطؤػ ىلالسيخكي ع حطخيش للقدالقظصخحيش هنألحطرؿع 

رصفش  يبألؿنحلنقد حرد حمن موردح موومهمخ للدخل رصفش عخمش رح من كيغ كونه مصد، لرثيسيشح

لنخطؾ ح يفش هنسخملس وحعمل ؿديدص خلق فرر والسظؼمخحطنشيط  يفح مئػرح كمخ يعد عنصر، خخصش

 نش.حزظوملحإلقليميش حلظنميش حقيق حتن، أي كخالؿظمخعي للسدي وحالقظصخحزن حلظوحطنميش ولي حملح

 لسُاحٍط اللنشاج لمثاشراَح دالقتصار اِثااال: أو

 لظخليش:ط حلنقخح يفلسيخكي ط حللنشخس زخشرملحيش دالقظصخر حآلػخحز حرراكن جي

يوضق ي لذحلسـل حلك ذلزلد مخ ص دفوعخملحن حيزمب: يقصد خلمدفىعاان السُاحح علً مُزاثر أ -1

، سنشدس منيش عخس زرتفل خال مللعخحرقيش ولزلد ح حهذ يف نثقيمملح نثيش ردالقظصخص حلعمليخح يعمجقيمش 

 مثغدرحص لصخحظلف خمطؤخذ مكخ خ ضمن رس ونظوملح مثغص عخمالملحمن ءح ؼل ؿزمتلسيخكش وح

ح مثطؤػري لظـخحن حيزملحلسيخكي على حلدخل حيئػر وصرفيش ملص حعخمالملوح نثلظؤموحالكش ملكخرس نظوملح

حمزخشر
1

حن لصخفيش للميزحلنظيـش ح ىلانسزظهخ ولسيخكي حن حلصخفيش للميزحألػر رخلقيمش ح حهذد كيغ يظلد، 
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ح مثلسيخكي كزحن حللميز يبخجهإلحألػر ن حكخوكخنض سلزيش ذح فب، سلزيشأو خريش جهاكخنض ء حسوري لظـخح 

حن يزملح كخنض نظيـشاذح مخ أألقل. حفف منه على ٰهري أو لظـخحن حيزملح يفلعـز حد من مهفبنه قد 

ري لظـخحن حيزملح يفخريش جهإلحطلك دس يخز يفلسيخكي حن حللميز يبخجهإلحألػر حخريش سخعد جهري الظـخح

در هخمخ من مصخرح لسيخكش مصدحطشكل ولش. وللدص دفوعخملحن حخريخ على ميزجها مثلظؤػح كنجي يلرخلظخو

 يفخكي لسيحلدخل حيش هندحد أهنخ طزوعليهخ. ل صوحلح ىلا مللعخدول حطسعى ي لذحألؿنزيش ص حلعمالح

 هخ:هند أسزخس ألنخميش لعدول حلدح يفخخصش ص دفوعخملحن حميز

 يفنخفسش ملحعلى رس لقدأن حخر كيغ ع آقطخأي من كؼر ول ألدحذه هلص دفوعخملحن حلسيخكش ميزحطدعم 

لسلعيش مع درحص حلصخل حخجم يفنخفسش ملحعلى رس لقدحمن  ربكألنخميش هو ول حلسيخكش رخلنسزش للدل حخجم

ول لدح يفطنخفس مؼيال خ أن كنهخ جيظخلفش ملول حلدح يفلسيخكيش ص حنظـخملر حسعخن أظقدمش ألملول حلدح

 يفر لصعزش نظيـش لالسظؼمخحلعملش ح يفخصلش حلص حلظسررخأن ح ؛عشصنملحلسلع ح يفل خحلحظقدمش رعكس ملح

نش مع معظم رقصر مقخأقض و يفورؤكؼر قيمش وؿخعهخ رتسحكن جيع لقطخح حهذوحردحص نظيـش أو لسيخكش ح

من ح مثلسيخكش ال طظطلذ معدال كزحصنخعش ان  ؛ظقدمشملول حلدح يفلظكنولوؿي ر حلظطوحنظيـش ى ألخرح

 لسيخكي.ط حخصش رخلنشخخلحص حلظـهيزوحلسلع د ححمثالسظرحص السظؼمخح يلخمجا ىلا يبألؿنحلنقد ح

ص دمخخلع حمودي القظصخح ميلظقوحلسيخكي رؤنه ق حإلنفخحكن طعريف جي ق:إلنفاالسُاحح علً اثر أ 2.

صل مهقخرل خدمش سيخكيش ملح يفخ هو منالسخثق حمن ؿخنذ ق نفخاكل أن  رثعمب، نثلسخثلح ىلا قدمشملح

يطلزهخ  يتلص حدمخخلحظلف خمعلى م، وإلطعخحء وحإليوحطشمل  يتلوحلفندقيش حدمش خلحعلى ق عليهخ كخإلنفخ

ص ئسسخملد حصلخأ ىلا نثلسخثلحمن حل ألمول حنظقخحؼل جيق إلنفخح حهذ ق،قخمظه رخلفندء اػنخألسخثق ح

لفندقيش حلصنخعش حعلى  نثلقخثمق حنفخاهي ص ولنفقخحمن ى خرأسلسلش ق إلنفخح حعلى هذع يظفرولفندقيش. ح

على  نثلقخثمل حخودمن ء ؿزل نظقخح يلرخلظخدق ومش للفنخزلالحص حلظـهيزحديد جتء وقظنخحص ٰهفيمخ 

د صلخل أخودمن ء كمخ يذهذ ؿزص دمخخلوحونو م رخلسلع جيلذين حثهم عمال ىلالفندقش حصنخعش 

.خظلفشملحألطعمش ردي حمو ىلدق الفنخح
 

_______________________ 

ؿخمعش ، هرحكظودكش وطر، أثرحلسيخكي رخلـزع حلقطخحلظسويق في طنميش حهميش در، ألقخحعزد دي ؿو

52.ص 2006.ثر.حزجلح
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على رس لقدحأن خر كيغ ع آقطخأي كؼر من ول ألدحذه هلص دفوعخملحن حلسيخكش ميزحطدعم 

ل خجم يفنخفسش ملحعلى رس لقدحمن  ربكألنخميش هو ول حلسيخكش رخلنسزش للدل حخجم يفنخفسش ملح

كنهخ جيظخلفش ملول حلدح يفلسيخكيش ص حنظـخملر حسعخن أظقدمش ألملول حلدحلسلعيش مع درحص حلصخح

 يفخصلش حلص حلظسررخأن ح ؛عشصنملحلسلع ح يفل خحلحظقدمش رعكس ملول حلدح يفطنخفس مؼيال خ أن 

ؿخعهخ رتسحكن جيع لقطخح حهذوحردحص نظيـش أو لسيخكش ح يفر لصعزش نظيـش لالسظؼمخحلعملش ح

لصنخعش ح يف مثلظغل حمعدان  ى؛ألخرص حلصنخعخحنش مع معظم رقصر مقخأقض و يفورؤكؼر قيمش و

 يفطسظطيع  ال يتلوحلنخميش ول حلدحمخ يالثم ح هذى، وألخرص حلصنخعخح يفقل منه ألسيخكيش هو ح

ر لظطوحنظيـش ى ألخرص حلقطخعخح يفلسريعش و حخثلش هلرحص حلظطوحزش كحمون ألكيخحغلذ أ

 ىلا يبألؿنحلنقد حمن ح مثلسيخكش ال طظطلذ معدال كزحصنخعش ان  ؛ظقدمشملول حلدح يفلظكنولوؿي ح

 لسيخكي.ط حخصش رخلنشخخلحص حلظـهيزوحلسلع حد حمثالسظرحص السظؼمخح يلخمجا

ع مودي القظصخح ميلظقوحرؤنه لسيخكي ق حإلنفخحكن طعريف جي ق:إلنفاالسُاحح علً اثر أ 2.

قخرل خدمش ملح يفخ هو منالسخثق حمن ؿخنذ ق نفخاكل أن  رثعمب، نثلسخثلح ىلا قدمشملص حدمخخلح

ظلف خمعلى م، وإلطعخحء وحإليوحطشمل  يتلوحلفندقيش حدمش خلحعلى ق صل عليهخ كخإلنفخمهسيخكيش 

ى خرأسلسلش ق إلنفخح حعلى هذع يظفرولفندقيش. ص حئسسخملد حصلخأ ىلا نثلسخثلحمن حل ألموح

لذين حثهم عمال ىلالفندقش حعلى صنخعش  نثلقخثمل حخودمن ء ؿزل نظقخح يلرخلظخدق ومش للفنخزلالح

ألطعمش ردي حمو ىلدق الفنخد حصلخل أخودمن ء كمخ يذهذ ؿزص دمخخلوحونو م رخلسلع جي

.خظلفشملح
1
ط ظصلش رخلنشخملص حدمخخلحعن سخثر ل لفندقيش يقخص حدمخخلحعن ل مخ يقخو       

ق إلنفخدس حخيز ىلالسيخكيش حركش حلط حكذلك نشخدي كمخ يئ، عهخحنوألنقل ركل ص حلسيخكي كخدمخح

لش طسظفيد من ولعموميش للدحزينش خلأن حكمخ ر،السظؼمخدس حيخ، وزالسظهالكيشوحيش رلظذكخحلسلع حعلى 

م سور للدخوحثذ على حلضرحيش رلظـخوحلصنخعيش ف حرخرألحثذ على حلضرحص، حمثلظؤشم حسور

 ظصلش رخلسيخكش.ملل حألعمخوحهن ملحلش حوزمبخيص رتلح

_____________ 

 22.، صكرهذمرؿع سزق حل، نود مخد-3
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، لسيخكيشحلش ولدحخ هلطزد يتلذحص حهوح ش يظوقف على لسيخكيحركش حلحكـم أن  ىلرس اإلشخر حدجتو

لسيخكيش ص حإلمكخنيخر حظهخاهو ذحص هوح هذه ز ررأمن ف، ولسيخحكن من ممر قد ربكحد أالؿظذ

ص حلطسويقيش حلطي طقوم رهخ حلدولشللدولش عن طريق حلكمال

ثر من حزجلحمن ضمنهخ ولؼخلغ ح مللعخدول حغلزيش أ ين: طعخلتشغُلع السُاحح علً قطااثر أ 3-

لشغل حربمكخ خ خلق منخصذ  يتلص حلقطخعخحريك حتوفع دلعمل على حظم مه خمملزطخلش حمشكلش 

1.لزطخلشحلظخفيف من عزت وح
إلنظخؿيش ص حلقطخعخحمرطزط مع و مركذ ع لسيخكش قطخر حرخعظزخو

نثلظؤمحعي رحلزوحلصنخعي ع حكخلقطخى ألخرح
 

 مثغس وفهي رذلك طسخهم رطريقش مزخشر، لنقلو ح

لسيخكش ر أن حرخعظزخ، لزطخلشحمن ء ؿزص مظصخوحلشغل حلعديد من منخصذ حخلق  يفس مزخشر

قد رينض ولعمل.حرصفه خخصش عنصر وظمع ح  يفؽ إلنظخحمل حطوظيف عودس يخزطعمل على 

 زثلوطحلدخل ح يفللسيخكش س عطخملحيش هنمرطزط رخأل مثلظؤػأن حل خح ح هذ يفس لعديدص حسخرحلدح

 يفخلق منصذ شغل ر أن يقد، وفيهخر السظؼمخحيظم  يتلحيش إلنظخؿص حلقطخعخحقخثمش  يفلويظهخ وأو

ظيفش لكل و 2.75لقختلسيخكش أن حكمخ ، خرع آقطخ يفلفندقش ينـر عنه خلق منصذ ؿديد ح

 2.غرفش فندقيش

:يفثيسيش طظمؼل ص ررع فجخأر ىلالسيخكش حطش رصنخعش رطزملحلعخملش ى حلقوحكن طصنيف جيو
 

ف لسيخق حظخثفهم ربنفخوطرطزط  يتلحلفجش حهم : وجمثاشررج تصىن ئمىالدن العاملىا -

فيه رتلحكز حمردق وفق خدمخ م كخلفنخحمرولسيخكيش ح صنشآملحين علىددملرتح

 ؛لسيخكيشص حلركالحمنظمو ولسفر وحلسيخكش ء حكال، ووخ رطزطشملحطخعم ملوح

رطزطش رؤنشطش ملص حدمخخلرخن لعخملوح: هم فجش جغُر مثاشررج لسُاحح تصىافٍ ن لعاملىا-

مخميش ص أخ عالقخهل يتلص حلقطخعخص وحلنشخطخحش عن جتلنخحلعمل حمنخصذ  ملجمأي لسيخكش ح

 ؛لظـهيز، حلظؤػيغء حلسيخكي كخلزنخع حلقطخحخلفيش مع و

هم : وجَدالمتزاضافُح مئقتح نتُجح لطثُعتها ي السُاحح كقىالً ن المنجذتىن العاملىا    - 

سم حوملح يفروس لذس حرتفل خالن يعملووؿهخ رليس من خخولسيخكيش ح نطقشملن حغخلزخ سكخ

 ؛لسيخكيشح
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لكنهخ طنظؾ ، ولسيخكيش رطزيعظهخح مثلعمل غحمل منخصذ جمهو : وضلمحرالسُاحٍ العمل ا-

 .لصلشو حلظغذيش ف، حرحل،حعش رحلز، حمؼل ف لسيخف حطسظهلك من طر صخدمخوسلعخ 

لسيخكيش عمومخ على حيش هنألذحص حنخطق ملح: طوؿد لدخلاَع زتىدج عاالسُاحح علً اثر أ 4-

 ىلد األقرحألمخكن حهي س، ولزعيدر حآلػخحمخكن حء، ألصلر، حلريفل، حزخجلح يفر لزلخحطت حشو

رسيط يعظمد ؽ نظخم انخطق على نظخملحهل هذه أغلذ أيعيش ن( ودملحن )حلعمرح ىلالطزيعش منهخ ح

ى سظوملحضعف  ىلدي اخ يئممرفيش حلص حلصنخعخحرعض ، وشيحوملح طرريشعش رحلزحعلى 

3.نعيشي للسكخملدي وحظصخالقح
هخ رػخوأخصش خلحقومخ خ مبوكن للسيخكش جيوف لظرحهذه  يف 

ذه هلطنميش سيخكيش ل نخطق من خالملحمهمخ ألهل هذه ردح طصزق موأن فعش حلدحيش دالقظصخح

فهي طعمل على س، خيل ؿديدحمد يلرخلظخس وعمل ؿديدص خلق فر ىلاحلمنخطق حلطي سوف طإدي 

لرثيسيشحضريش حلحكز حرملح نخطق ردال من طركيزهملحلدخل على كخفش حيع زطو
1

ر فخألؿو، 

خلكي ملققش حملحخيل حدملف وحرخرألوحنخطق ملحهذه  يفقخمش ملحلسيخكيش ص حنشآملرخ نثدفوعش للعخململح

ل لدخودس حيخز ىلدي السيخكي طئط حلنشخحظخؿهخ مه يتلحص حلظـهيزوحلسلع حمنظـي  ىتكويع رشخملح

وف لنزحد من حلحلك ذلسيخكيش كمخ ينظؾ عن حنخطق ملحهذه ن ودملح نثيعه رزطودس عخا يلرخلظخوفيهخ 

لزطخلش.حء حش من ؿرجتلنخحلريفي ح
 

  :للسُاححج لمثاشراَح غُر دالقتصار اِثااثانُا 

  أن هي  لسيخكيق حإلنفخحضخعف ملألسخسيش س حلفكر: ان حلسُاحٍق اإلنفاامضاعف

سذ يثد طظعددورحص  زثلوطد حالقظصخحكركش  يفور لسيخكش يدح عيدخل قطخي لذحزلغ ملح

إلنفخدي حكيغ يئ، ألصليحزلغ ملحمن قيمش  ربكأػرهخ ن أيكود، والقظصخح حهذس قو
 

ل صوحلح مقخرل يفف لسيخحالسظهالكي من ؿخنذ ق حإلنفخح حكذولسيخكي ع حلقطخح يفري السظؼمخح

نه ألك ذطفصيل ى، وألخرحيش دالقظصخص حلقطخعخحطنشيط  ىلاخظلفش ملحلسيخكيش ص حدمخخلحعلى 

نظيـش س ثيش ؿديدحشرس ؼل قومت يتلص حكخفآملص وحرطزخملحفع ودلعمخلش حكـم دس يخز ىلارخإلضخفش 

من س ؿديددورحص  ىلدي اخ يئممحد مثالسظح يفلش ولدحصل عليهخ حت يتلحص لعمالحم طسظخد، للسيخكش

لش.ولدحخل ق دحإلنفخحء وحلشرح
2

ثيخ نهخؽ رخت ىلوأل، حنثظمهشر ىلاغخلزخ ينقسم  يلوألحلدخل أن حال ا 

لسلع حد حمثسظرس حصو يفص دفوعخملحؿهش رعض حومل ـز حتكيع  دالقظصخح يفحول لظدى حرجممن 

ألؿنزيش حلعمخلش حمن ؿخنذ ص ويالحترس صو يفحص، أو هيزجتحص ومعدأو مش للظشغيل زلالح
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د القظصخحخل دحيزقى حول ولظدح يفم فيسظخد ينلؼخء حزجلحمخ ، أألؿخنذحلمسظؼمرين لف رخركؤأو

ع طفخحرعلى ص سخرحلدحلض دقد ق. وإلنفخحلذلك يسمى مضخعف حص ومرس عدق إلنفخر حيظكرو

ول لدح يفن يكو نثك يفحص، سش مرمخ5دل خ يعخمبظقدمش ملحنخطق ملح يفلسيخكي حضخعف ملحقيمش 

، طهذحعلى  زثطلود حالقظصخد حعظمخى حمد ىلالك ذ يفلسزذ حيرؿع س ومر 2 ىلا 1,2لنخميش من ح

ضخعف.ملحػر أطفع د وحرلظسرحقطخعخ خ قل  يفلظكخمل حلسيخكيش حلش ولدحفكلمخ كققض 
3 

يع رشخملء حنشخا يفلظوسع دي ح: يئيألخراَح دالقتصاخ القطاعاالسُاحح علً تنمُح اثر أ- 

ص لقطخعخح نثخمل رلظكحؿش معينش من درقيق حت ىلاخليش حلحيع رشخملح ططويرأو لسيخكيش ح

أو سيخكي قد يظزعه طوسيع وع مشرء نشخا يفلسيخكي فخلظوسع ع حلقطخى وحألخرحيش دالقظصخح

لسيخكي ط حمرطزطش رخلنشخى خرأخدمخطيش و يشدقظصخحنشطش رس أخمتس يع ؿديدرمشخر ظهو

دس يخزمع دق لفنخد حعددس يخن زخر فبآ رثعمب، طلزخولسيخكيش نشخطخ حركش حلح يفدس لزيخحقخرلش مل

ف سوح هذص لوؿزخحد حمش إلعدزلالحثيش حلغذحد حوملحلطلذ على ح يفدس يخزيظزعه  نثللسخثح دعد

حص لظـهيزحظلف خملطلذ على دس حيخز ىلاضخفش اعش رحلزوحثيش حلغذح صلصنخعخحطنشيط  ىلدي ايئ

ف لسيخكي سوع حلقطخحططوير ورظنميش ص خخ نخمؾربلش لولدحضع دي وكمخ يئدق مش للفنخزلالح

 نثرص لظشخركخحكل هذه وألسخسيش حلظلظيش حلزنيش حيع رقخمش مشخء والزنخص حشخورطنشيط  ىلدي ايئ

 ؛لفيشخلوحألمخميش حلدفع ر حػخآطسمى ى ألخرص حلقطخعخوحلسيخكي ع حلقطخح

 

 

 

 131.، ص.2000س،، لقخهر، حيبلعرحلفكر ، دحر حيشدالقظصخحفيخ حلـغرحسس أرون، د هخمحأعلي  3 

61.، ص2001ن، عمخ، لرضخ للنشر، دحر حىلوألحلطزعش ، حلفندقيشوحلسيخكيش ص حللمئسسخ للديؼشدحرس حإلححن، مدحلحسهيل  1 
 

، 2002،مشق، دلنشروحيع زلظووحللطزخعش زم كخ، دحر ىلوألحلطزعش ، حلعصرحلسيخكش صنخعش ، حلدين خرروطيف حصال 1

 206.ص

 

 



 

49 
 

لدولش مخ  مخ يقدم حلسيخف عند زيخرطهم غخلرخأثر السَاحح علً تسوَق تعض السلع  -3

سلع و منطؿخص طقليديش و حلطي طذكرهم رخلمنخطق و حألمخكن حلطي يزورونهخ كمخ على شرحء 

يقومون رشرحء سلع أخرى طشطهر و ططميز رهخ حلدولش حلسيخكيش حلمسطقرلش للسيخكش على 

 1غرحر حلسلع حلغذحثيش حلطي يطلرونهخ حقخمطهم حلسيخكيش 

 ىلاخؿش حلدون حطنيش ص ونظـخملؼخرش طصدير مبيعد لسلع حعلى هذه ق إلنفخح حطزيعش هذان 

د عدى رخألكرأو لسيخكيش حركش حلزحدص حكلمخ  يلرخلظخرؽ، وخخلح ىلالنقل وحلشلن حيف رمصخ

منه طرطفع وسظقزليش ملحلش وللدس ميزملص حنظـخملحطسويق زحد كلمخ رؽ خخلحمن  نثمدلقخف حلسيخح

 ؛لسلعحخ من طلك درح صخ

لسيخكش صنخعش مركزش ر حعظزخح: على ألجنثٍوالىطنٍ ار الستثمادج اَازلسُاحح علً اثر أ-

لسيخكش رطريقش حطنشيط  يفطسخهم  يتلوحيش دالقظصخص حلنشخطخحطرطزط طنميظهخ رخلعديد من وطضم 

طنميش وؿلذ  يفيسخهم م هخع قطخ ربلسيخكي يعظع حلقطخن حفبس، مزخشر مثغس أو مزخشر

، لريخضيشحكز حرملء حظشفخالسحكز حكمرر لالسظؼمخدس عدمظص خالجم مثلك رظوفرحص وذالسظؼمخح

رحص سظؼمخحطظطلذ ص خالح كل هذه وهخ. مثغولنقل حسخثل دق، ولفنخ، حلسفرص حكخال، وطخعمملح

عن حء ططويرهخ سوولسيخكيش حنخطق ملحكظهيجش ى، ربلكحيع ر شخملح يفرحص السظؼمخح ىلاضخفيش ا

فيزيش حتحءحص ؿرذ اخختثر كخليخ رخحزجلحليه امخ طسعى ح هذوألؿخنذ أو ح نثليحملحسظؼمرين ملحطريق 

لسيخكي ع حلقطخحططوير ولظنميش حء على كد سو يبألؿنوح زثلوطر حالسظؼمخحلظسهيل س عديد

هم أمل جنأن كننخ جي مثألخح يفولؼخلغ.حلفصل ح يفخنذ جلح حهذ ىلق انظطرف سوي. وثرحزجلح

 2:-لظخليشط حلنقخح يفلسيخكي ط حيش للنشخدالقظصخر حآلػخح

د القظصخص حظلف قطخعخخمخريش على جهر اػخآدػه من حتخ مبيش دالقظصخحلظنميش ح يفلسيخكش حطسخهم -

يش دالقظصخص حلقطخعخحلسيخكي مع ط حلفيش للنشخخلوحألمخميش ص حلظشخركخل حمن خال زثلوطح

 م؛خخلح زثلوطؽ حإلنظخدس حيخز ىلدي اطئى، وألخرح

______________ 

، ثرحزجلحؿخمعش ، هرحكظودكش وطرأ، ثرحلـزحلسيخكي في حلمنظؾ حشكخليش طسويق والسيخكيش رحص حالسظؼمخح، رديعش نثروعقل

29.، ص2006
 

105.، صكرهذمرؿع سزق ، كشولزحيس مخمد حم 
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حء سو، ثذحضرم وسورلسيخكي من ط حلنشخحطذ على رتخ يمبضريزيخ ءح عخولسيخكش ح ربطعظ- -

 مثغم سوأو ريش رلظـخف حرخرألل أو حلدخوحثذ على حضرأو خيص حكخنض على شكل طر

 س؛مزخشر

ع ألػخء وحلزنخحظصلش رنشخطخ خ مؼل ملص حدمخخلص وحلصنخعخحعلى لطلذ حلسيخكش من حطزيد -  

ق نفخل امن خالس مثلصغص حلصنخعخص حمنظـخو يفرحلؽ حإلنظخدرحص حكذلك صخحص ولظـهيزوح

 ف؛لسيخح

طلذ ل لسيخكيش من خالحلش وخصش رخلدخلحلسلع حلسيخكي على طسويق رعض ط حلنشخحيسخعد -  

 ؿيش.رخخلحق حألسوح ىلانقلهخ وهخ شلنل طصديرهخ من خال ىلاخؿش حلدون حليخ حمف لسيخح

 ٌلسُاحط الثُئُح للنشاواالجتماعُح ر اِثاالثانٍ: المطلة ا 

ؿظمخعيش حص حمثضخ طؤػيأطذ عنه رتلسيخكي طط حلنشخن حيش للسيخكش فبدالقظصخر حآلػخحر حعلى غر

 يلولدأو حلي حملى حسظوملحعلى حء سو يفلؼقخو حالؿظمخعي حزن حلظوحمن ع نود خجها ىلدي اطئ

مخ ولزيجي حخنذ جللسيخكش رخحهو عالقش ولسيخكيش حلظنميش حعمليش  يفؿخنذ مهم  ىلارخإلضخفش 

ح هذل من خالر آلػخحهم هذه أ ىلق انظطرف سو، ولزيجشحظلفش على خمحص مثللسيخكش من طؤػ

 طلذ.ملح

 يفلسيخكي ط حالؿظمخعيش للنشخر حآلػخحهم أ ىلق انظطرأن كننخ جي الجتماعُح للسُاححر اِثااال:أو-

  1:لظخليشط حلنقخح

ء لقضخوحلنفسيش للشعذ حلصلش ى حفع مسظور يفلرغزش حعن ح مثصزلض طعزأخليش حلدحلسيخكش ح-  

 حء؛ضرخلص حسخكخمل، وحخثيشملص حسطلخمل، حلطزيعيشص حميخحملر حلزيجي رخنظشخع حلظلوحعلى 

عند  عخ خحذ مرجه يتلحلصليش( ، حنيشحلعمر، حمخليشجل، حالؿظمخعيش حهخ ) درعخأخ هللسيخكش ح- 

 ؛لسيخكيشحلظنميش ح
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 لصنخعشحكخنض ذح فبس، مثيش كزهنأفيهخ ي لزشرحللعنصر ن كؼر من صنخعش ألأصزلض ألسيخكش ح

لسيخكش حمخ ن، أإلنسخص حظطلزخملالسظـخرش حلنهخيش ح يفف فب خ طسظهد -حصمعدص والآريك حت –- 

ؽ، نظخإلحيفيد خ مبلعصزيش وحلذهنيش حلليخقش دس حسظعخف حأل خ طسظهد،نفسهن إلنسخس حفهي كيخ

 ؛لرفخهيش للمـظمعحقق حت، وىلوألحؿش رلدحفخلسيخكش صنخعش رشريش من 

حغ لفرحروقض ع السظمظخح يفن إلنسخحطؤكيد كق  يف ينإلنسخحظمع ح  يفيش رخلغش هنأؼل متلسيخكش ح- 

، لظنميشؽ وحإلنظخحخريخ رقضيش جهالك ط ذطزخرلعمل الح يفلسفر مقخرل كقه ح يفكريظه ل من خال

 ؛لظنميشحش لظلقيق مهمأدحس من  ربكأصزلض أفخلسيخكش 

لقيم حمع رض ال طظعخوفهخ وظرد ولزالحطزيعش ءم وطظال يتلحلسيخكيش ط حخمنألر حخظيخحثمخ يظم دح-

ص نشآملحخل دح نثطنحوملحكن من ممد عد ربكش ألكرشخملس حطوسيع قخعدوظمع ص ح خالقيخوأ

لسيخكي وع حشرمليطش رخحملحلسكنيش حنخطق ملحمن  نثلعخملحمن د عد ربكأيغ طسظوعذ يثلسيخكيش ح

 ؛لسيخكيوع حشرملوحظمع ح  نثرء لوالحلظلقيق 
نخطق ملحميل جتق ولطرحصف ر يفؿخنذ يظمؼل دس له عخن ثمخ يكودحلسيخكي ر حالسظؼمخح- 

 ؛ينظفع لكلحلك حرذولصلي ف حلصرص حعخومشر، ولظليفونيشحدمش خلح نثسحتو

ء رنخ يفطسخهم ورخلوطن حز العظزوحلقومي حلوعي حطنميش ء والنظمخحلظعميق أدحس لسيخكش ح-

عمله  ىلاطن حوملد حفيعوي سدجلوحلنفسي حيق ورتلوحفيه رتلحطعمل على وإلنسخنيش حلشخصيش ح

 رف؛لظعخوحلظآلف حن حلوأخ طنظـه من مبظمع  خسكمت يفنظخؿيش كمخ طسخهم واكؼر نشخطخ أ

إلكخطش ركل حلسيخكش هو ط حنشخن أل، الؿظمخعيحلوعي وع حفركد ألسيخكي هو حلوعي ح- 

ح على هذف لظعرل حالؿظمخعي من خالحلوعي حطنميش ، ولطزيعشوحظمع ن، ح يطش رخإلنسخحملحقع حلوح

علهم جهخ ممظمع حد ح فرى ألسيخكي لدحلوعي حطنميش  ىلدي اطئ فسوص رركالم قع رخلقيخحلوح

ظلف خممن ف لسيخد حدجلرس فضل صوأ يفه جيطقد علىن يعملوويط م مهعلى قيمش مخ ن يظعرفو

 ؛مللعخدول ح
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ك الكظكخص وحالطصخالحطسهل  يتلحلزيجش ء حنشخس واديدجلص حظمعخء ح نشخوالسيخكش حططوير - 

 ؛سيخكيخس هردزملحالؿظمخعيش للمنخطق حلظنميش ح ىلدي اظلفش طئخمرحص كضخص ورؼقخفخ

فظئػر فيهخ سلزيخ ص معخظد ح ؿظمخعيش طسوس حظخهرو ىلوألحؿش رلدح يف يننسخط السيخكش نشخح- 

على طفخعل م خريخ أل خ طقوجهواطلذ( ملح حهذل لسلزيش من خالر حآلػخحرعض  ىلا مثنشف )سو

 ؛ضيفملحظمع حد ح فروأالؿظمخعيش حلزيجش وحلسخثق ح نثمزخشر ر

 يتلحه رفكخوأالؿظمخعي حسلوكه ولشخصيش حطه حمعظقدوميوالطه وخهخطه جتلسخثق رخح- 

خ ينشؤ هلطه رحيخحر زطكر ومنطقش سيخكيش أو لش ي دوأل سيخكيش رسرزيخم كينمخ يقو، يظزنخهخ

لش ولدح يفظمع حد ح فرأ نثرورينه  ؽالندمخوحلظآلف حمن ع نورس ظكرملرحص حلزيخحنظيـش هذه 

لؼقخفيش ح صقومخملحعلى  نثلسخثلف حطعر رثعمبػقخفيخ( أو طآلفخ) لغويخ ن قد طكووهخ زحر يتلح

ظمع على ح ح هذع طالا ىلاضخفش ال خح ح هذ يفه رططووطه زحخجناطظزع وضيف ملحللمـظمع 

 ص؛هظمخمخر وحفكخأملونه من مهخ مب نثلسخثلء حهئالل من خالس فدحلوحألؿنزيش ص حلؼقخفخح

ح لسيخكيش نظرص حظمعخحد ح فرأ نثلطزقي رل حلظلووح مثلظغدر حمن مصخرح صزلض مصدألسيخكش ح

من ن نظقلومزخشر ي مثغأو رشكل مزخشر حء م رخلسيخكش سوهلعمخأظمع طرطزط ص ح رعض فجخن أل

 ؛لسيخكيحلعمل حعن طريق ف رخوأرققونه من مكخسذ مهخ ملعلى أطزقش  ىلاؿظمخعيش حطزقش 

لسيخكيش ول حلدحخظلفش كيغ طكظسذ ملد حلشعوح نثلؼقخفش رحيش لظنميش رسيلش كضخولسيخكش ح- 

 ر ألفكخوحللغش حليهخ مؼل ا نثمدلقخول حلدحخظلفش من سخثلي ملحص حخلربوحلؼقخفيش رحص حهخملح
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ك نظيـش الكظكخ نثسظقزلش للسخثلملول حلدح يفظمع حد ح فرأ نثالؿظمخعي رر حلظطوحكمخ ينشؤ 

ص الحملدق( أو حلفنخ)حإلقخمش حمخكن أ يفحء ظمع سوحد ح فرأ نثرونفسهم أ نثلسخثلح نثزخشر رملح

 لسيخكيشحلسلع أو حيش دلعخح

م وآدحد لنظخوح نثنحلقوحم حرتكحلسيخكيش مؼل حنخطق ملح يفحل لظـوء حػنخأ يفرحص( أو لظذكخ)ح

 ك؛لسلوح

كمخ طعمل ، الؿظمخعير حلظطوحقق مهخ ممظمع حد ح فرأ نثرحرق لفوحلسيخكش على طقليل حطعمل - 

يش ٰهرلظخحقع حوملوح يفلؼقخحع حرتلحخفظش على حملوحلسيخكيش حلش ويش للدرضخحلحرخلقيم م الهظمخحعلى 

 ؛هخمثغويش وليدص حلصنخعخوحلظقليديش ن حلفنوء حكيخس واميزملحيش رعمخملحألنظمش وحألػريش وح

ر لصعذ طصوحخهلهخ فمن جتذ جهالؿظمخعي ال حلظكخفل وحلسيخكش ح نثرس طيدوعالقش ك هنخ- 

هم حلمصخس ولنخوف حنخ ظررعظزخح يفنضع دون أن ه حرسظمروحلسيخكي حلظدفق حخيش محمكخنيش ا

خ حرح مزس ولفخخرحقهخ دفنخل كوولسيخكيش ن حدملل حكون يعيشولذين س حلنخ، حيويشحلحكظيخؿخ م وح

فخهيش ر يفن ينظقلو نثمدلقخحألؿخنذ ف حلسيخحؽ حفوون أهم يشخهدولفقر حض خط حترس شهوملح

طرطعد أو قش رخحلحلصيف حس حيض حتن دقع يظظللوملحفقرهم  ىلارخإلضخفش ء ضلش رينمخ هئالوح

1.ءلشظخد حمفخصلهم من رر
ور لدن حكم " فبحرتلر " حقدء هيش شيحرلكوحقد حلحيكسر سم  ألنه الو 

أ يزدأن الؿظمخعي على حلظكخفل ر حصو يفرخكهم أرمن ء ؿزوح يعيدأن لسيخكش ي حعلى مسظؼمر

 م.رح سظؼمخحنخطق مبسظؼمرين ملء حهئال

عمليش  يفطدخل  يتلوحلسيخكي ط حلنشخحططوير وعمليش طفعيل  يفنقطش مهمش  ىلا مثنشأن ذ جه

2:هيوظمع حد ح فرأيع مجف من طر لسيخكيشحلش ولسيخكي للدحيؾ ورتلح
 

ن يط رخإلنسخحملحقع حلوحإلكخطش ركل ن حالؿظمخعي ألحلوعي وع حكد فرأ: هو لسُاحٍالىعٍ ا+

ل الؿظمخعي من خالحلوعي حطنميش ن فب مثمن ولسيخكي. ط حلنشخم حدٰه لطزيعشوحظمع وح 

 ىلسيخكي لدحلوعي حطنميش  ىلاكظمخ دي سظئرحص يخص وزكالل رقع من خالحوملحلظعريف ذه ح

رس فضل صوأ يفه جيعلى طقدن يعملوويط م مهعلى قيمش مخ ن علهم يظعرفوجهخ مم، ظمعحد ح فرأ

 لسيخكي.ك حلسلوحطنميش وعرفش ملدل حطزخ، ومللعخدول حظلف خممن ف لسيخحليه د ادجت
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فه رمعخوهله أ ىلالظـررش حرنقل نصيلظه من هذه م نه يقوألك ذألهم من ، وحطخليشرحص مرطقزخ لزيخ

 لشفو حلدعخيش أو حنطوقش ملحرخلكلمش ف هو مخ يعرح ومثيؾ طؤػورتلوحلدعخيش حع حنوأ ربكأؼل جيخ مم

 

ػقخفيخ ذن كر مخيلي:وؿظمخعيخ حلسيخكي ط حلسلزيش للنشخر حآلػخحمن و
 

هخ مثطعموخظلفش ملحلسيخكيش حنخطق ملرخم الهظمخحلسيخكي يظطلذ ط حلنشخ: حالجتماعُحخ التحىالا+

 رس مؤلوفش رصو مثغس وطقخليد ؿديدولك قيم ذيظولد عن ، ونثلسخثلل حهخ السظقزخحدعدوا طنميظهخو

يش رضخحلحػخ م رظلف عن موخت يتل، وحلسيخكيشحنخطق ملن حسريعش رخلنسزش لسكخومفخؿجش 

 ص؛ظمعخح هذه  يفحص مثطغص ووالحت ىلادي خ يئممعليهخ ح طررووفيهخ ح نشجو يتلحالؿظمخعيش وح

 ض فخخنحمن  ينطعخول لدح: رعض ألخالقٍواالجتماعٍ ار لتدهىد والفساامل اعىر نتشاا

نخطق ملحهذه  ىلافد حيظوي لذحلوقض ح يف، ظخكشملص حإلمكخنيخحنقص و عيششملص حمسظويخ

خه جتح ىلدي اخ يئممخليش ملح طهمرحقدوالسظهالكيش ح طهمدحرعخ نثلسخثلحظلفش من خمف صنخأ

 مثروسخثل غكخنض وان يش سريعش دقيق مكخسذ مخحتلش وخحم ىلول الدحهذه ء نخرأنسزش من 

ظعش مل، حفيهرتل، حلظسليش حمؼل ص ض مسميخحتحف رحنالر حرعض صور نظشخوحعش. ومشر

 ؛كشحلروح

 رسزذ  نثلؼقخفظح نثلسلزيش رحؿهش حوملأو ح يفلؼقخدم حلظصخحمن ع نووع : كدلثقافٍدم التصاا

 رألفكخحص وحعظقدملس وحيخحلحسخليذ وأ نثلؼقخفظحعنخصر  نثر مثلكزف حالخظالح

طه دحعخورقيمه ي لزشرحع حرتلحلش هم ولدح يف نثطنحوملر أن حلسلزيش رخعظزخحر آلػخحكن طقليل هذه جيو

ذه هلؽ لعالن حيكوولش وي للدٰهرلظخري وحضخحلحلطزيعي حع حرتلحيش عن هنأال يقل ي لذوحطقخليده و

م إلعالحسخثل و ىترش نثطنحوملى حألخالقيش لدوحلدينيش حلقيم حلسلزيش عن طريق طقويش ر حآلػخح

 طقخليدهخ.وخ دح عخوػهخ حطروقيمهخ  لشدولكل أن فهخمهم والظعليم وح

  :لثُئُح للسُاححر اِثااثانُا 

لزيجش حسلزيش على رح ػخألذ جتطه ذحلوقض ح يفلكنهخ ولسيخكش ؿلذ منخفع عظيمش لزلد مخ حطسظطيع 

 يتلودس حدحملحرد حوملد حعلى كسخ نال طكوأن ذ جهلسيخكش حطنميش ن لذلك فب، ألػريشوحلطزيعيش ح

 يفلسزذ حهي أو لسيخكي ط حليش للنشخوألدس حخملحلزيجش هي أن حللسيخكش كيغ د عخمل ؿد ربطعظ

 س  كيخ يفلزيجش ص حػرألقد ط، ولنشخح حهذم قيخ
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هذه ولسلزيش وحخريش جهإلحنزهخ حخ ؿوهلصزلض عالقش وألزيجش حعلى ن إلنسخحػر أكمخ ن إلنسخح

لؼقخفيش وحلطزيعيش حلزيجش حكخطض رعنخصر أ يتلحلزيجيش ص حشكالملر حظهو ىلأدص العالقش ح

  1.نيشحلعمروح

لظؤكيد ح متلزيجش عندمخ حلسيخكش على حكهخ رتط يتلحلسلزيش ر حآلػخح ىلالسيخكيش ول حلدحقد طنزهض ح وهذ

2* (1980)مخنيالن عالل الك من خالذعلى 
ص كظيخؿخحنه ال ينزغي طلزيش أنص على ي لذح 

أو لسيخكيش حنخطق ملن حيش لسكخدالقظصخوحالؿظمخعيش ح حلصخملرخر لضرحيقش طللق رطرلسيخكش ح

ألسخسي د حدجلحعخمل  ربطعظ يتلحلؼقخفيش وحيش ٰهرلظخحقع حوملوحلطزيعيش حرد حوملأو حرخلزيجش 

  لسيخكش.ل

خؿش يثهي ، ويشزغخوسخثلش وصلزش ص لفخخمعنهخ ر يصدولطزيعيش حرد حو ملحفخلسيخكش طسظهلك 

لسيخكش أن حخخصش ء ولزقخحؿل أمن ودس دحملحرد حوملحخ طظنخفس على أ كمخ دس، دحمظيش حترنيش  ىلا

 ييثلردي حخملحلزعد حيغلذ عليه ي لذص حخخلع حلقطخحصنخعش يسيطر عليهخ 

 

 

 

___________________ 

 89.، صكرهذمرؿع سزق ، كشولزحيس مخمد حم
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لطخقش أو حلظلمل وز حخجت متذح فب، لسيخكشحألسخسي لصنخعش حلرصيد حلطزيعيش حلزيجش حطشكل 

ال سزيل إلصالكه رح ضرن قد يكور، ولظدهوحمن  ينطعخأن لرصيد فيمكن ح حذهلالسظيعخريش ح

 يفريجي ر طدهو ىلالشمس( وحلرمل حخخصش مخ يسمى سيخكش )وـم حلس ح مثلكزحلسيخكش أدص حفقد 

طونس  يفر. ولزلخحطت حقعش على شوحلوحطق نخملحهخ من مثغوظوسط ملحلزلر وح يبيرلكخحن حرلد

ؿل طلزيش أمن ط فرملل حالسظغالحرسزذ ص مخمخحلحمنطقش  يفو فيش جلحيخه ملى حفض مسظوخنح

 س.يدحظزملف حلسيخص حكخؿيخ

دو رح لسيخكش حرينمخ طلعذ ، وللقلقرح يش مصدٰهرلظخوحألػريش حقع حللمووحر لزد حيد عدحطز ربيعظو

رلغض اليكولوؿيش حطللق رخألنظمش  يتلحر حألضرأن حال ازليش جلحنخطق ملص حيخدقظصخح يفثيسيخ ر

 لسيخكش نفسهخ.حسظقزل مبخ يضر ممكرؿخ ى مسظو

خريش على جهر اػخأ ىلاضخفش اسلزيش ر ػخى أألخرص حلقطخعخحهخ من مثللسيخكش كغن يكوأن كن جي

أن ذ جه يتلحلصليلش حلسيخسش حاليكولوؿيش رخلظؤكيد هو حيؾ للسيخكش ورتلأن حلزشريش كيغ حلزيجش ح

 ىلاخؿش حلون حنظؾ ردملح ىلق السوح يتكيغ يؤ هخ صنخعش طنمويشرلسيخكيش رخعظزخول حلدحـهخ طنظه

 س.مثكزرحص سظؼمخح

 ملمنخطق طزيعيش  ىلالسفر حلطزيعيش( هو " حلسيخكش أو حلزيجيش ) حلسيخكش حطعريف ان 

نزخطخ خ ونخظرهخ مبع لك لالسظمظخوذلل خلح ىلالطزيعي حخ حز طوض يظعرملع ولظلوحخ رهيللق

3.خضر"حلوحخضي ملح يفخ ر كضخويش ربلحخ خ نحكيوو
 

، الرشخلحنخظرهخ مبلطزيعش حعلى ول ألم حقخملح يفلزيجيش طعظمد حلسيخكش أن حيظضق ح من هذو

يش دخملص حلسمخحخيش محعلى س فزحملح مثرحلظدحلزيجش عن طريق حنفعش على ملرخدص فخلسيخكش عخ

 يش.ربلس حيخحلوحيش ٰهرلظخح ملعخملوحقع حوملوحللزيجش 

 33.ص2008.، يشرإلسكند، حخمعيشجلحعرفش مل، دحر حللسيخكشللديؼش ص حالطـخهخوي، حلشرقخحفظلي وفي لسيد كنء حيخمل
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*
2

 يلولدحر متئملحعقد فيهخ  يتلحدينش ملحسم حنطالقخ من حمخنيال ن عالاي مسمخنيال: ن عالا 

مخنيال هي عخصمش أن كيغ ، 1980يش للسيخكش سنش مللعخحنظمش ملحشرفض عليه ي ألذحللسيخكش 

 .نثلفيليزح

من س مثكؼحع نووألوطنيش حثق حدحلء حنشخامن  نثلوألح نثدفهلحلسيخكش وحفيه رتلن حيكومخ دس عخو

س سخألحطشكل ولرثيسيش د حدجلحمل حلطزيعيش عوحنخطق ملم حليوحصزلض أقد ، وميشحملحنخطق ملح

 اليكولوؿيش.حلسيخكش أو حلطزيعيش حلسيخكش حرخسم ن آلف حخ يعرمل

خضر مع حلف حلسيخص كظيخؿخحؿهش حألصل على موح يفمش طعظمد حسظدملحلسيخكش س حفكرن لذلك فبو

ص كظيخؿخح نثلظالقي مخ رحمش هي نقطش حسظدملحسظقزل. فخلسيخكش ملف حمشخ ش لسيخ ص فر مثطوف

يغ يظم يث، سظقزليملحلظطوير ص حعم فرودخيش مح ىلدي اخ يئممم. هلضيفش ملحنطقش ملوحر وحلزح

 يفلكنهخ وكيش ولروحالؿظمخعيش وحيش دالقظصخص حالكظيخؿخحرطريقش طوفر در صخملحيع مجادحرس 

يع مجي ويوحلع حلظنووري وحلضرحلزيجي حلنمط ري وحضخحلحقع حلوحخفظ على حتطه ذحلوقض ح

نظمظهخ.س وأيخحلص حمسظلزمخ
1 

ػش مظخهر ػالك هنخى، ألخرص حلصنخعخحمش حنسزش السظدرخلل خحلحلسيخكيش كمخ هو حمش حلالسظدو

 خلشحمظد

 لزيجيش.حمش حالسظدح - 

لطزيعش يعمل على ل حخمجأن  يفرخلزيجش ن إلنسخحعالقش  يفخريش جهإلحنذ حو جلحعليه طظمؼل و

 ىلدي االسظيعخريش للزيجش يئحلطخقش ق حفو نثلسخثلحد حعداذح زحدص ألكن و ألؿخنذ ح نثلسخثلدس حيخز

ط لنشخح طنميشن فبى خرأرينمخ من ؿهش ، رخلزيجشن إلنسخحعالقش يبلسلحخنذ جلحهو ح هذوهخ رطدهو

 لعنصر حيذ رطدوسينهخ حتولطزيعيش حرخلزيجش ء العظنخح ىلدي ايئف سوحم لسيخكي رشكل مسظدح

يش دالقظصخح حلخصملم حدٰهخ مبظمع ح  يفلسيخكي حلوعي حطنميش وػقخفظه دس يخي وزلزشرح

 خريش للسيخكش.جهإلحنذ حوجلحهذه هي ن ولسكخحميع جلولش ولزيجيش للدوحالؿظمخعيش وح

______________ 

 90.، ص2007ن،عمخ، يعزلظووحلعلميش للنشر حعرفش ملز حكنو، دحر لسيخكشحصنخعش ، مقخرلشد موحمد محأ3
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 لعىلمحوالسُاحح الثالث: المطلة ا 

ك فهنخ نثمعل خجم يفنذ يصعذ كصرهخ حوجلو حؿه وألد حش مصطلق مركذ مظعدمللعوح ربطعظ  

نذ هنخ حوجلحكل هذه  ىلق الظطرحكننخ جيال ، وإلعالميشوحلسيخسيش وحلؼقخفيش وحيش دالقظصخحش مللعوح

ط ش رخلنشخمللعوحديغ عن عالقش حلحكننخ جي ىتيش كدالقظصخحش مللعوحطعر يف  ىلا مثنشأن يكفي و

 لسيخكي.ح

ى ظوحملظشعذ ح ش نظرمللعوس حصيخغش طعريف شخمل لظخهر يفس مثصعورش كزك قيقش هنخحلح   

لذين ن حمن هنخ فب، وشملللعورض معخومئيد  نثرر ألفكخرحء وحآلحنقسمض حكيغ م فهوملح

ضخ ومفروشيجخ كظميخ و يغ طزديثيش. مللعخح نثرويف طررط رينهخ ررظعخن ش يؤطوملللعون ؿووير

لعو س حلفكر نثفضحلرحمخ أره حر إلقرحف وحرتالعحززخ الرد من حمشيجخ ، أو لهم السظسالحالرد من 

 ظقدمش خخصشملول حلدحله وؽ ؿديد طرع من نور سظعمخحخ أ خ على هلطعريفهم  يفون ش يعظمدمل

منهخ.ف وخلر وحذحلحذ جهنه ون أيئكدوألمريكيش ح سظلدملص حلواليخح  
1

نذكر رعض أن يكفي و 

 يش فيمخ يلي:دالقظصخحش مليف للعورلظعخح

 َحدالقتصاالعىلمح اال: تعرَف أو 

د العظمخدس حيخز يفش مللعوح: " طظمؼل َحدالقتصااح ملللعى يلو لدالنقد وق اتعرَف صند-

خ طصف أ كمخ ود، دحلح ربطظم ع يتلص حعخمالملحطكخمل ع ومع طنوول لدح نثردل ظزخملدي حالقظصخح

 مللعخء حؿخأركد أ يفع دحت يتلحألنشطش حع وحألكدحرحص وحلقردي حخ طئهلمن خال يتلص حلعمليخح

"مللعخحرقيش  يفص ظمعخحد وح ألفرنظخثؾ مهمش ل ىلا
2

 ؛

ي أليدص وحدمخخلوحلسلع حل وحألمورإوس حكركش ل ونظقخحشخملش كريش رس رصو زثش طعمللعوح

 د؛يش قيودون أإلقليميش وحلوطنيش ود حدحلح ربعص علومخملرحص وحالسظؼمخوحش مللعخح

صد طسعى رق يتلرحص حلظطوحص وحسظـدملحش رؤ خ" كل مللعود حمئلف كظخز" طرم وحيعرفهخ "مخلكو

3.كد"وحي ملظمع عخجم يف مللعخن حمؾ سكخد ىلاقصد ون ردأو 
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 ازدهار النشاط العولمح : ثانَا-

ف لسيخد حعددس يخوزلسيخكي ط حلنشخح يفو من ىلاشك ون ردي دظه سظئملعود والقظصخر حهخان حزد

ن من كوول ألم حقخملح يفش جتش نخمللعووحلسيخكش ح نثفخلعالقش رم. لسيخكي رشكل عخق حإلنفخوح

رس لظـخحرير حتوش مللعوص حديخحتر طخا يفولوطن. ود حكدوز يظـخدي قظصخط حلسيخكش نشخح

طنميش صنخعش أن ثر حزجلحمن ضمنهخ ولنخميش ول حلدحلعديد من حكض ص أدردمخخلر س حخجتوليش ولدح

لصنخعش من حذه هلخ ملالؿظمخعيش وحيش دالقظصخحؼلى للظنميش ملوحلصليلش حلطريقش حلسيخكش هي ح

ص لقطخعخحلسيخكش مع رقيش ع حطشخرك قطخولكؼيفش حلعمخلش حعلى د يش كخالعظمخهنوأخصخثص 

رإوس  ىلاخؿش حلح ء أوللـودون حسيخكي ؽ نظخالنخميش على ول حلدرس حقدى وألخرحيش دالقظصخح

 ى.ألخرص حلصنخعخص أو حدمخخلحطظطلزهخ  يتلحظقدمش ملحلظقنيش حص حعدملأو حضخمش حل ومأ

ءس لكفخحخ من كيغ ادحر كيفيش  يفحص مثيش من طغمللعخحلسيخكش حعلى صنخعش م ليوأ حمخ طران 

لسيخكيش من ول حلدح نثرس منخفسش شديدر ظهو ىلف أدى اقدمش للسيخملوحظقدمش ملحدمش خلدس حؿوو

حء ربخص فقخ لظوقعخووش. مللعوحمن زمخ يفرضه ر طخا يفف لسيخحكن من ممد عد ربكد أؿد ؿلأ

ل عدمب 2010 يفسخثق ن مليو919)من)ف لسيخد حيزيد عدف يش للسيخكش فبنه سومللعخحنظمش ملح

حدحص إليرح يفدس يخزطصخكزهخ رخلطزع ف سودس لزيخحهذه ، و2020سنش ىتك 4%سنويش دس يخز

ض دور فخخنوحؿي رخخلح مللعخحعلى ف النفظخوحدل لظزخدس حيخز ىلاش مللعودي حسظئولسيخكيش. ح

سهولش ويش دالقظصخس حيخحلح يفص خخلع حلقطخص وحنسيخجلدس حمظعدص لشركخد دور حيخوحزدلش ولدح

 حل.ألموحد ورإو س حألفرل حنظقخح

 

1_________ 

، مثسخلش مخؿسظر، ثرحلـزحكخلش  -لعرريشول حلدحلى المزخشر حألؿنزي ر حالسظؼمخحطهخ عل طدفق حطؤػيرولعولمش ح، مسمثوي يخمه

 8.، ص 2005، ثرحزجلحؿخمعش 

ؽ خحلحؿخمعش ، مثسخلش مخؿسظرس، رلعخلميش للظـخحلمنظمش ر حطخافي رس لظـخحكريش وإلقليميش حيش دالقظصخص حلظكظالح، يفحلوحسيخ أ2

 127.، ص2007، ضر رخطنشخل

 لصفلش.حنفس ، لمرؿعحنفس 3

 



 

60 
 

 

خريطش  مثطظغأص .كمخ رديبوروألد حخحتإلم حيش مؼال رظلقق قيخرلظـخحؿز حوحلحلض ءلقد طضخو

يش مع رعض مللعخحلسيخكش ص حلعديد من شركخحض جمندذص وحسظلوأن حلسيخكيش رعد ص حلشركخح

شركش " طومي" حد سلوحيعد و مللعخدول حلعديد من ح يفظوسطش ملس وحمثلكزحلسيخكش ص حشركخ

ع دحلحألمريكيش هو س حظلدملص حلواليخح يفـم حلحظوسطش ملحلسيخكش ص حخيع شركمجخنيش على ملألح

 حدحص".إلسظلوحكركش "  يف ربكألح

ء ضو يفي مللعخى حسظوملحلسيخكش على حطعرفه وطشهده أن يظو قع ي لذر حلظطوان ح

 لظخليش:خطلنقخح يفصده ركن جيش مللعوح

ص ظاللظكر حؿخنذ ظهو يفخخصش و شمللعوس حظخهردي طئف سوود:للدر حعزوحءحص ؿرا

حص طعقيدحءحص وؿراصال أطلغى  ملان سرعش ورسخطش ك طصزق هنخ أن ىلايش دالقظصخح

ص لظقنيخر حلك سزذ ططووذص دمخخلوحرخلنسزش للسلع حد أو رخلنسزش لألفرحء سوود دحلر حعزو

لكذليل على د مثرخ رشخنغل" خأورومخ كققظه  ربيعظ، وألمنس، حسخعدملح
1

 ؛

دحد اذ مخفظجض طزي وجلحلنقل حن حميد يفخصلش حلرحص حلظطوان حلنقل: حسخثل ر وططوو طوسع 

ء لشيحلركلش ح يفشخص  600كؼر من د أسظيعخحعلى درس لقخحص حلطخثرحمن  ديدجلحيل جلحظهر 

 :ىلدي ايئف سوي لذح

ص شركخ نثنخفسش رملد حيخحزد؛ويشجلص حلركالحطكلفش ولنقل ر حسعخأكل من  يففيض خت

 صخخصش رعد طوؿه شركخ، لسيخكشوحلسفر ص حكخالص ووشركخص والعم يفض فخخنحي؛وجلحلنقلح

ف سوح هذونيش ورتإللكص حالطصخالحشزكش ل من خالد لركخحللظعخمل رشكل مزخشر مع حن مثلطح

 قل.أرظكلفش ص خدمخوضخ مغريش وعرف يوفر للسيخ

عمل يو ص سخعخ 10و ميخألعشرين سظش ن حلقرحثل أوح يفلعمل ن حلعمل: لقد كخص حطخفيض سخعخ

مؼل حن لزلدحرعض  يفن لقرحذحص خيش  يففضض خن، وحسنويشأو سزوعيش رس أعطل مؤؿوون ردوميخ 

ع مع عطلش سنويش مدفوع ألسزوح يفم يخأ 4لعمل حمكخنيش اسزوعيخ مع أسخعش عمل  35 ىلافرنسخ 

ص قخ، أي أن أولدينيشوحلوطنيش د حألعيخوحلعطل م حيخأ ىلاضخفش اسخريع أ 4ألؿر ال طقل عن ح
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م يخس أمد ديخحزد ىلدي الك سيئأن ذالشك ، وطقريزخ 45%رنسزش ض فخخنحخ لعمل قد كصل فيهح

2.لسيخكشحؿل ألسفر من ح
 

ديؼش حلص حلظقنيخأص حلمظوقعش سيخكيخ: لقد ردحنظخثـه ونعكخسخطه وحلظكنولوؿيخ حلسريع في ر حلظطوح

لدفع حنظمش أ ىلاضخفش ، السيخكيحلسخثق للمقصد ر حخظيخق حنيض كؤكد طررتالنحم حسظخدح أرعد رد

ـز. حلح يف مثطوسع كز ىلدى اسيو ينورتإللكحيد ربلحم حسظخدحكذلك ري، وفوي طسديد نقدون رد

لوسخثل حصزق من ي ألذحلالسلكي حلظطزيق ل حطوكووسم ررحمخ يصطلق عليه أي  WEB)ـ)لان ح

 يظصلأن سيظيق للمسظهلك ي لذحللسيخكش س ديدجلرس وحظطوملح

حم سظخدأدى حلقد ل. ولنقخحهخطفش  ربعزحص ـويثم يقوص و أن علومخملحألخذ (WEB)حد. رخلو

ل الطصخحكنه جيكيغ ن زخشر للزروملق حلظسوحش مكخنيا مثطوف ىل، السيخكشحص نيض رشركخرتالنح

 ء.سطخدون ولسيخكي حقصد ملرخ

ر نيض صنخعش طدرتالنل حلسيخكش من خالص حنيش لظصزق خدمخورتإللكحلسيخكش حيخ طرسخض ملعخو  

حن مثلطص حقخعد شركخمللظقليديش زحص حـوحلص حخدمخم مفهووزس مظـخرحص الولدرحص حمليخ

طفخعليشكؼر ص أخدمخ ىلاهخ مثغولسفن وحدق لفنخف حغرو
1

قع مؼل موقع حوملحرعض أن فظـد ،  

(travelocity.com) ضع ووليهخ السفر حطريد  يتلحهش جلأو حدينش ملر حلك رخخظيخيسمق ي لذح

وقع ملحغ يثك رحمليك د ا( ليعوخلحطرفيه... س ، لركلش )مغخمرحديد طزيعش حتونيش حيزملود حكد

 نيظك.حميزونخسزش لطلزك ملرحص حيخخلحمن  درعد

صزلض طلعزه ي ألذحهم ملور حلدحكد ينكر أفال دم لقخح مللعخحنيش كلم ورتإللكحلسيخكش حصزلض ألقد 

موعش جمهي  (e.Tourism)نيش و رتإللكحلسيخكش س، وحمثلصغحرخلقريش ف ظل مخ يعر يفن آلح

من  ربألكء حزجلحلسيخكش حطشكل ، ونيض"رتالن"حنيش ورتإللكرس حرطزطش رخلظـخملحلسيخكيش ص حدمخخلح

هي و 2005م عخ 45%كؼر من أ ىلاصلض نسزظهخ وكيغ ص دمخخلح يفنيش ورتاللكرس حلظـخحكـم 

 نثللسخثلح كؼر طصديرن أآلح ىتنيش كورتإللكحلسيخكش حخدمش حل كيغ ال طز ، مسظمرع طفخحر يف

ص سخفخملحلنظر عن ف حمكخطزهم رصر يفػيق رزمالثهم ل ورخطصخوسفرهم  نثكد عظخملم كخهلعمخأ

س.لزعيدح
2 
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لسيخكش أن حكيغ ، لسيخكشح ملعخ يفرس يصنع ػوأن  ينورتإللكحلسيخكي حلظسويق ع حسظطخحلقد    

حء، على كد سوص دمخخلم حمقدأو لزخثع حعلى ولسخثق ي أو حرتشملحعلى ص ػرأنيش ورتإللكح

قه.ذوطرضى ول أن خحتكلهخ س عديدرحص خظيخح نثلسخثق لينظقي رم حمخل أخح فظلض و
 

ضيش رألس حلكرن حلوسطي لسكخحلعمر د حيخس: ان حزديدحمظزس وؿديدس كظخهرلمسنين حسيخكش    

 نثسنملد حعددس يخوزطقخعد مزكر  ىلدي اطئف مل سوحلصليش هي عوح لعنخيشح نثسحتو

لصنخعش حططوير ولظنشيط لظنميش وحيؾ ورتلن وحدملم حكخحزد ىلدي اسيئي لذء حلشي، حظقخعدينملح

لعطل كسذ ص حقخر أوخظيخح يفظقخعدين ملحو نثسنملحكريش ن فب متمن و مثلسيخكيش رشكل كزح

ص قخأو حلسم لصخحوملدو رس ح يفلضغط حطقليل  يفسظسخعد  ىندألحلسعر حص حرتفء ػنخوأؿهم حمز

ن كخحء لسنويش سوحيش دودرملدس حيخز يلرخلظخي ولسنول حالسظغالحخ يزيد من مملضعيف حلعمل ح

ء ػنخء أالمظالحنسذ س دلنقل كنظيـش لزيخحسخثل أو ولسيخكيش حفق حرملص وحلك رخلنسزش للمئسسخذ

حءس لقرحسهلش رحص كظيخؿخ م كخإلشخح ءمطالوطنخسذ ص مظطلزخ نثللمسن، ان لضعيفشحسم حوملح

طفظقر  يتلحألمخكن ح نثسنملحغخلزخ مخ يقصد ص وخخلم حإلطعخوحلسيخكيش حقع حوملح يفلطزيش حلعنخيش وح

 ىلارخإلضخفش طت حلشوري أو حلصلخل وحزخجل، حش جيلقدر حآلػخرحص وحضخحلحم كؤمخكن ح ليهخ رلدا

 .كؼرأنفخقخ اططلزض  وان ىتلرفيهش كس حيخحلحطفضيلهم ر عظزخحعلى س سيخكظهم مظميزأن 

 

 

 

.

 252.، صكرهذمرؿع سزق وي، لشرقخحفظلي ولسيد كنفي ء حيخمل1

، 2003، قسنطينشري ؿخمعش منظو، هرحكظودكش وطر، أالؿظمخعيشوحيش دالقظصخحهخ رػخوآلسيخكش ، حمليكش كفيظ شزخيكي

207.ص
 

208.، صلمرؿعحنفس  
 

 208.، صكرهذمرؿع سزق ، مليكش كفيظ شزخيكي
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سلم ملحد حعد يفن آلحصزق أألفضل للوقض: وحألمؼل ل حالسظغالن وحألمخوحلسالمش ح

 ركش ال طظطولسيخأن حره 

ال ود أو كرأو ؿظمخعيش أو حسيخسيش ص رخحضطروحقالقل س ه مزخشرحروىثأو رلد فيه  

يش ورضروط شرن آلمخحر وحالسظقرم وحلسالح متمن وللزيجش دس دحملوط حلشرحطظوفر فيهخ 

 ش.مللعوحظل  يفلسيخكي ع حلقطخح يفر لظطووحسخسيش للظنميش وأ

لظنميش حكديغ عن م  21ن لقرحيش حردم و 20ن لقرحيش نهخ: لقد ميزلسُاححوالثُئح ا 7.

ف لسيخحمن س يدحمظزص لزيجيش مع طلزخحلسيخكش حو منيسظمر و لزيجيشحلسيخكش وحمش حسظدملح

ملوػش كيغ  مثغوخالرش  طزيعشوذحص عن مقخصد سيخكيش نظيفش ن لذين يزلؼوح

 كؼر طنظيمخ.أسظصزق  يتلحء حضرخلحقع حوملحكؼر على ن أينفقول وطوس أمدن يقضو

لرثيسيش حف حألهدحطدعو  لسُاحح:ع اثرها علً قطاخ وألخدماافٍ رج لتجااتفاقُح ا  -1  

ليش حملص حدمخخلحمعخملش  يفوحس سخملح ىلا (GATS)ص دمخخلح يفرس للظـخم لعخق حلالطفخ

1.لسيخكشحلك ذ يفخ مبص دمخخلرس حخجت يفمخيش حلوحلظمييز حلظقليل من وحألؿنزيش وح
يدعو و 

 يفوعخملش ملح يفوحس سخملح مثطوف ىلء األعضخول حلدحيع مجص دمخخلح يفرس للظـخم لعخق حالطفخح

دق لفنخحمن قزيل طشغيل ص خدمخون لذين يوفرحألؿخنذ حين ردللموق لسوح ىلد النفخح

ألؿخنذ حين ردللموف لسمخوحعخملش ملح يفوحس سخملحطظضمن ص ولركالوحلسفر ص حكخالوو

يع مجعلى ل صوحلم رخهلف لسمخ، وحمح رلد مثغ يفلسيخكيش ص حدمخخلح ميطقدء وربنشخ

يظمظع خ مقدمو  يتلى حألخرحص حميزملوحليش حملحفز حوحلحعطخثهم رؽ واخخلحمن ص سظلزمخملح

من ص دمخخلحهذه دحرس إل نثمزلالح نثوظفملحطظضمن كذلك كريش طنقل ن، وليو حملص حدمخخلح

م لظخحلظلرير ح ىلص ادمخخلرس حلظـخم لعخق حالطفخحيدعو م رشكل عخد وقيودون رلد آلخر 

 يتلحيش ر لظـخد حلقيووحؿز حوحلحيع مجء لغخوا،لسيخكشحخ فيهخ مبص خدمخلح يفرس لكخمل للظـخوح
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ر ػخآريش يثحد ألفرو حلسلع ل حنظقخو حليش ولدرس حلظـخحلظلرير ع، ولقطخح حو هذمنل دون وحت

 يذ رلظدحص وحرمتئملحسيخكش ل خجم يفلسيخكش خخصش ع حخريش على قطخجهح

لطلذ حمش لظلزيش زلالحظيش لظلحلزنيش حلديهخ  يتلحن حلزلدح يفخصوصخ ل ألعمخل حؿخرسيخكش و

رن مخ قواذح كش قطخعخ مفظوكخ نسزيخ لسيخع حلك يشكل قطخذعلى وس عال، وظوقعملح

ص خخلع حلقطخحلك ذ يفخ مبص خخلع حلقطخحطعظمد على حن لزلدحمعظم ى وألخرص حرخلقطخعخ

 طز ولسيخكش حطنميش  يفثيسي ور رردم للقيخ يبألؿنح

دق لفنخحلك يعمل مشغلو ذ ىلا رخإلضخفشض لغرح حلظلقيق هذحص يزملوحفز حوحليده رخ

ؿه حطو يتلحلرثيسيش حشكلش ملحلكن ، ولسيخكيشحن حلزلدحمن  مثكزد عد يفط ليش رنشخولدح

ؿه حطو يتلحشكلش ملذحص حثر هي حزجلحمن ضمنهخ ولعرريش ول حلدح يفلسيخكش حمشغلي 

منهخ ولعرريش ول حلدحطعمل أن فعال الرد ح كي يظلقق هذ، ولسيخكيشص حدمخخلحهخ مثغ

فظق ، وليشحملص حدمخخلحنوعيش  نثسحتولسيخكش ع حميش قطخهخ لظندثر على طكؼيف ؿهوحزجلح

دس يخز يلرخلظخ، ولظنخفسيشحطه رقدوفعخليظه دس لزيخص خخلع حلقطخم حمخأيخ جهرطدع لقطخح حهذ

 يٛخلعخحلسيخكيش حركش حلحكن من ممد عد ربكد حسظقطخ طه علىرقد

 

 

 

، قسنطينشري ؿخمعش منظو، هرحكظودكش وطر، أالؿظمخعيشوحيش دالقظصخحهخ رػخوآلسيخكش ، حمليكش كفيظ شزخيكي-3 

207.، ص2003
 

208.، صلمرؿعحنفس -1 
 

نخؿي حلطوني دور و حفخق حلقطخع حلسيخكي في حقطصخديخص حألقطخر حلعرريش حلمعهد حلعرري للطخطيط حلكويص -1

 9ص1113
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 انترويج انسياحي                                                                             انثاني انفصم

  

 انسياحي انترويج ماهيت :األول انمبحث

 : تمهيذ

 رغ١١ش ٚإٌٝ ٌٍشاؽخ اٌّزضا٠ذح اٌؾبعخ ِٓ اٌؼظش،رٕجضك ظٛا٘ش ِٓ ظب٘شح اٌغ١بؽخ رؼزجش

 اٌشؼٛة ث١ٓ األخض ػٍٝ االرظبالد ّٔٛ إٌٝ اٌطج١ؼخ،ٚأ٠ؼب ثغّبي اٌٙٛاء ٚاإلؽغبط

 ث١ٓ اٌّخزٍفخ

 وً ػٓ اٌجؾش ِٚؾبٌٚخ ثٙب اال٘زّبَ ٚعت ٌٚٙزا..اإلٔغب١ٔخ اٌغّبػبد ِٓ اٌشؼٛة اٌّخزٍفخ

 اٌغّب١٘ش ٚاّرغب٘بد رزٕبعت عذ٠ذح ع١بؽ١خ ِٕبؽك إ٠غبد خالٌٙب ِٓ اٌزٟ ٠ّىٓ ٌٕب اٌضغشاد

 اٌّؼشٚع ػٍٝ أوضش اٌطٍت ٚرؾم١ك ثضمزُٙ اٌفٛص آخش ٚثبٌزبٌٟ إٌٝ ٚلذ ِٓ رزغ١ش اٌزٟ

 ػٍٝ عٛاء األسعبء وبفخ وً فٟ ؽ١جخ ٘ٛ إلبِخ ػاللبد رٌه إٌٝ عج١ً أثشص اٌغ١بؽٟ،ٌٚؼً

 ٌٚٛ ؽزٝ ٌٍغ١بؽخ اٌّزش٠ٚظ ٔغزط١غ فّٓ خالٌٙب اٌخبسعٟ اٌّغزٜٛ ػٍٝ أٚ اٌذاخٍٟ اٌّغزٜٛ

 صالس فٟ اٌضبٌش اٌفظً ِٓ خالي ع١ٍب ٌٕب ع١زؼؼ ِب ٚ٘زا ِجبششح غ١ش ثطش٠مخ رٌه وبْ

 :ٟ٘ سئ١غ١خ ِؾبٚس

 .اٌغ١بؽٟ اٌزش٠ٚظ ِب١٘خ1-

 .اٌغ١بؽٟ اٌزش٠ٚظ فٟ االرظبي ٚعبئ2ً-

 .اٌغ١بؽٟ اٌزش٠ٚظ فٟ اٌؼبِخ اٌؼاللبد دٚس3-

 انسياحي انترويج وأهميت تعريف :األول انمطهب. 

 1انسياحي انترويج تعريف: 

ٚثشاِغٙب  اٌششوخ ػٓ اٌغبئؼ ٌذٜ اٌّؼشفخ إؽذاس ػ١ٍّخ" ثؤّٔٗ اٌغ١بؽٟ اٌزش٠ٚظ ٠ؼشف

 اٌغٙٛد ؽش٠ك ػٓ ػ١ٍٙب ؽظً اٌزٟ اٌّؼٍِٛبد ٚث١ٓ اٌغبئؼ ث١ٓ إ٠غبثٟ رفبػً ٚإؽذاس

 اٌجشاِظ أؽذ ػٍٝ اٌزؼبلذ ِؾٛسٖ إ٠غبثٟ ثغٍٛن اٌم١بَ ػٍٝ ٚرؾف١ضٖ اٌزش٠ٚغ١خ ٚرشغ١ؼٗ

ًّ  ٌذ٠ٗ وبِٓ ؽٍت خٍك أٚ رمذِٙب اٌششوخ اٌزٟ اٌغ١بؽ١خ  ٠مَٛ ؽزٝ ٚاٌمٍك ثبٌزٛرش ٠شؼشٖ ٠ظ

 صّخ ِٓ ٚرٕجغ اٌغ١بؽ١خ اٌجشاِظ إلٔغبػ اٌزش٠ٚغ١خ اٌغٙٛد أ١ّ٘خ رؤرٟ ٕ٘ب ِٚٓ ."ثئشجبػٗ

 :األسثؼخ اٌزش٠ٚغٟ اٌّض٠ظ ِىٛٔبد داخً اٌفؼبي اٌّؾٛس ثبػزجبسٖ االرظبي اٌغ١بؽٟ أ١ّ٘خ
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 انترويج انسياحي                                                                             انثاني انفصم

  

 اٌشخظٟ اٌج١غ1

 اإلػال2ْ

 اٌّج١ؼبد رش٠ٚظ3-

 اٌؼبَ اٌؼاللبد4-

 اإلػال2ْ-

 اٌّج١ؼبد رش٠ٚظ3-

 اٌؼبِخ اٌؼاللبد4-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

 7ص 1995محمد منير حجاب . المداخل األساسية للعالقات العامة . دار الفجر للنشر والتوزيع ، مصر -1
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 انترويج انسياحي                                                                             انثاني انفصم

 
 

 

غ١ش  أٚ ِجبششح ثظٛسح األٔشطخ ٘زٖ ػجش االرظبي خالي ِٓ إال ٠زُ ال اٌغ١بؽٟ فبٌزش٠ٚظ

 اٌغ١بؽٟ اٌزش٠ٚظ ِؼ١ٓ ٠ٚؼشف ع١بؽٟ ثشٔبِظ ػٍٝ اٌزؼبًِ ثؤ١ّ٘خ إللٕبػٗ ثبٌغبئؼ ِجبششح

 سعبٌخ ٚٔمً إػذاد اٌشا١ِخ إٌٝ اٌؼبِخ ٚاٌؼاللبد ٚاٌذػبئ١خ اإلػال١ِخ اٌغٙٛد وبفخ ثؤّٔٗ أ٠ؼب

 ِؾذدح ثبٌٛعبئً أعٛاق إٌٝ ِب ِٕظّخ أٚ ِب ٌذٌٚخ اٌغ١بؽ١خ اٌظٛسح ػٓ ِؼ١ٕخ سعبئً أٚ

إٌّبؽك اٌّغزٙذفخ  رٍه فٟ ع١بؽٟ ٔشبؽ ِّبسعخ إٌٝ ٚدفؼُٙ اٌغّب١٘ش عزة ثغشع اٌفؼ١ٍخ

 ."اٌغ١بؽٟ اٌطٍت ٘ٛ اٌٙذف أْ أٞ

 ٚاالرغب٘بد اٌّشبػش ٚوغت اٌخ١بي ٚإ٠مبظ اٌؼٛاؽف ِخبؽجخ ػٍٝ اٌغ١بؽٟ اٌزش٠ٚظ ٠ؼزّذ

 ِغ ٚاٌّىزغجخ، األعبع١خ ٚاٌذٚافغ اٌغش٠ض٠خ اٌغٛأت ٔؾٛ ِٛعٙخ ع١ىٌٛٛع١خ ِٕطٍمبد ِٓ

 إغفبي ػذَ

 إ٠غبث١خ ٚخٍف١خ ِؼ١ئخ طٛسح ثٕبء ٘ٛ اٌغ١بؽٟ اٌزش٠ٚظ فذٚس.ٚاٌفىش٠خ اٌّٛػٛػ١خ إٌّٛاؽٟ

 ٚدٚاَ اٌظٛسح ٘زٖ اعزّشاس٠خ ػٍٝ اٌؾفبظ صُ اٌّزؼذدح سعبئٍٗ ِغزمجٍٟ ِٓ اٌمذس األوجش ٌذٜ

 ػ١ٍٙب األػٛاء ثّذاِٚخ رغ١ٍؾ ثش٠مٙب

 انسياحي انترويج أهميت: 

  :٠ٍٟ ف١ّب اٌغ١بؽٟ اٌزش٠ٚظ أ١ّ٘خ رزّضً

 :انسياحيت انّنىعيت تحميك :أوال

 ػٓ اٌغ١بؽخ رؼٛق اٌزٟ اٌؼٛاًِ أؽذ ٠ؼذ اٌغّٙٛس ٌذٜ اٌغ١بؽٟ اٌٛػٟ ِغزٜٛ فبٔخفبع

 اٌغ١بؽٟ إٌّزظ رفمذ اٌزٟ اٌخط١شح اٌؼٛاًِ ٚأؽذ ثٗ ٚاالسرمبء اٌّغزّغ ر١ّٕخ فٟ أداء دٚس٘ب

 .عذا ِّٙخ اٌغ١بؽ١خ إٌّٛػ١خ فزؾم١ك ثٙب،ٌزٌه ٠ز١ّض ِمِٛبرٗ اٌزٟ أُ٘

 :انسياحي انمضمىن عهً انطهب تحفيز:ثانيا

اٌزٟ  اٌغ١بؽٟ اٌغزة ػٕبطش إعّبٌٟ إال ٘ٛ ِب،ِب ِٕظّخ أٚ ِب ٌذٌٚخ اٌغ١بؽٟ فبٌّؼّْٛ

 .ف١ٙب ثبٌغ١بؽخ ٌالعزّزبع ص٠بسرٙب إٌٝ ٚرذفؼُٙ إٌّطمخ أٚ اٌذٌٚخ رٍه إٌٝ اٌغ١بػ رغزة

 :انسياحيت انمعرفت نشر:ثانثا

اٌذاخٍٟ  اٌغّٙٛس ٌذٜ اٌغ١بؽ١خ ٚاٌضمبفخ اٌّؼشفخ ٌٕشش األعبع١خ اٌٛعبئً أؽذ اٌزش٠ٚظ ٠ؼذ

ٚاٌجشاِظ  ٚاٌخذِبد اٌغ١بؽ١خ ٚاٌّؼبٌُ ا٢صبس ػٓ رٕشش اٌزٟ اٌّؼٍِٛبد خالي ٚاٌخبسعٟ فّٓ

 اٌغّٙٛس ِٚٛالف ٚاّرغب٘بد آساء فٟ ٠ؤصش ٚاالعزضّبس اٌغزة أٚعٗ ٚػٓ اٌّخزٍفخ
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 :انسائح نذي اإللناع تحميك:رابعا

 رغبػذ اٌزٟ اإللٕبػ١خ ٚاألعب١ٌت اٌزش٠ٚغ١خ األٔشطخ وبفخ ثبعزخذاَ اٌغ١بؽٟ اٌّزٕش١ؾ ٠زؾمك

 ػٍٝ خبسعٙب ِٓ أٚ اٌذٌٚخ داخً ِٓ ٚاٌّشرمج١ٓ اٌفؼ١١ٍٓ اٌغبئؾ١ٓ إػذاد ػٍٝ ص٠بدح

 اٌششوبد ػٓ اٌّغئ١ٌٛٓ رؾف١ض إٌٝ اٌغٙٛد رٙذف ٘زٖ إٌٝ رٌه ثبإلػبفخ...اٌغٛاء

 .اٌغبئؾ١ٓ ِٓ ػذد أوجش العززاة وض٠بدح عٙٛد٘ب اٌغ١بؽ١خ ٚا١ٌٙئبد ٚاٌّؤعغبد

 اٌغ١بؽٟ اٌزش٠ٚظ ٚعبئً أُ٘:اٌضبٟٔ اٌّطٍت

 3: انسياحي انترويج أدواث

 :٠ٍٟ ف١ّب اٌغ١بؽٟ اٌزش٠ٚظ أدٚاد أُ٘ رزّضً

 األفالو:أوال

أوضش  ِٓ األفالَ ٚرؼذ اٌزش٠ٚغٟ اٌٙذف ٚرؾمك اٌخبسط فٟ رغزخذَ اٌزٟ اٌٛعبئً ِٓ ٟٚ٘

 أٚ ِٚؼّْٛ ِٚزغذدح دائّخ سعبٌخ ٚعٛد ِٓ ثذ ال أّٔٗ ػٍٝ األفىبس ٔمً اٌٛعبئً فبػ١ٍخ فٟ

 األفالَ ٘زٖ إلٔزبط ِٕبعجخ ١ِٚضا١ٔخ اٌّشب٘ذ٠ٓ ٌغزة األػٛاء ػ١ٍٗ رّغٍؾ ١ِّض ِٕزظ ع١بؽٟ

 اٌششوخ أٚ اٌّىزت أٚ اٌغٙخ ٌذٜ ٠زٛفش ٚأْ اٌزش٠ٚغ١خ ٚاٌؾّالد ٠زفك ثّب رغ١ًٙ إٔزبعٙب أٚ

 اٌّخزظخ اٌغٙبد ِغ االرفبق ٠زُ ٚأْ ٚاٌؾذ٠ضخ إٌّبعجخ اٌغ١بؽ١خ اٌغ١بؽٟ األفالَ اٌّّضً أٚ

 ٚاٌغفبساد ٚاٌغبِؼبد اٌؼشع دٚس ٚفٟ اٌغّب١٘ش٠خ اإلػالَ .ثؤعٙضح األفالَ ٘زٖ ٌؼشع

 رىْٛ ٚأْ اٌّغشؽٟ ٚغ١ش اٌّغشؽٟ ٌالعزؼّبي اٌّمبعبد ِخزٍفخ األفالَ ٘زٖ رىْٛ أْ ػٍٝ

 رغطٟ أُ٘ ثؾ١ش دٚس٠خ ثظفخ ِٚزغذدح اٌّؼّْٛ ع١ذح اٌّٛػٛػبد ِزٕٛػخ األفالَ

ِٓ  اإلػالْ ف١ٗ ٠زُ اٌزٞ اٌجٍذ فٟ ٌٍؼشع طبٌؾخ رىْٛ ٚأْ ٚرجشص٘ب اٌغ١بؽ١خ إٌّبؽك

 ٌززٕبعت األفالَ ٘زٖ ٔغخ ِٓ وج١ش ػذد ٚاٌزش٠ٛك رٛفش ٚاٌغبرث١خ ٚاٌفىشح اٌّٛػٛع ؽ١ش

 رىْٛ ٚأْ إخشاعٟ ِغزٜٛ أػٍٝ ػٍٝ ٍِٛٔخ أفالَ اٌزش٠ٚغ١خ رٛف١ش اٌؾٍّخ ١ِذاْ ٚأّرغبع

 ِذاِٚخ ِغ ٌٍؼشع طبٌؾخ ٚاإلخشاط اإلػذاد ع١ذح رىْٛ اٌزٍفض٠ْٛ ٚأْ فٟ ٌٍؼشع طبٌؾخ

  فٟ ٌٍزؤوذ ِٓ العزخذاِٙب اٌالصِخ اٌظ١بٔخ ػًّ

__________________ 
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 :انصىر :ثانيا

اٌّغالد،ٚأ٠ؼب  أٚ اٌظؾف فٟ ِمبالد وزبثخ ػٕذ خبطخ اٌزش٠ٚغ١خ اٌٙبِخ اٌّٛاد ِٓ ٟٚ٘

 ػٕذ ثٙب ٌالعزؼبٔخ ٚاٌّغالد ٚاٌظؾف األٔجبء ٚوبالد ػٍٝ رٛصع اٌزٟ اٌّظٛسح األٔجبء

 ِٓ عبٔت ػٍٝ اٌظٛس رىْٛ أْ ِشاػبح ِغ ٚاٌغبِؼبد إٌّٛادٞ ٚفٟ ٔششاد ع١بؽ١خ ػًّ

 وبفخ ػٓ ٚرؼج١ش٘ب رٕٛػٙب ػشٚسح ّٚعزاثب،ِغ ٚٚالؼ١ب ش١مب رظ٠ٛشا اٌٛالغ ٚرظٛس اٌؾذاصخ

 اٌّٛعٛدح اٌغ١بؽبد أٔٛاع

 خٍك ػٍٝ ٚرؼًّ ٚع١ٍّخ عٍٙخ ٌغزٙب رضم١ف١خ ِبدح أّٔٙب ثغبٔت اإلٔزجبٖ ٌغزة ٚاٌظٛس اٌشعَٛ

 1 .اٌّزٍّمٟ ٌذٜ اٌؾبفض

 :انكتيباث :ثانثا

ػٓ  رخزٍف ٚال أ٠ؼب ٚاٌخبسط اٌذاخً فٟ اعزخذاِٙب ٠ّىٓ اٌزٟ اٌٙبِخ اٌٛعبئً ِٓ ٚاٌىز١جبد

 ٠ّٚىٓ ِٕبعجخ ٚرش٠ٚغ١خ دػبئ١خ ِبدح ٚعٛد ػٍٝ اٌؾغُ،ٚرؼزّذ طغش فٟ إال وض١شا اٌىزت

 ػٍٝ ٌزٛصع ٚاٌجالد إٌّشؤح خبسط ِٓ ٚاٌّزشدد٠ٓ ٌٍضٚاس ٚرمذ٠ّٙب إٌّشؤح اعزخذاِٙب داخً

 ٌغخ أٚ اٌجالد ٌٚغخ رزفك ع١ٍّخ عٍٙخ ثٍغخ اٌىزبثخ ف١ٙب ٠شاػٟ أْ ػٍٝ ثىبفخ ِغز٠ٛبرٗ اٌغّٙٛس

 ؽبٌخ فٟ إٌّبفظ ثبٌّغزٜٛ رزّزغ اٌغبئذح،ٚأْ ٚرمب١ٌذٖ ٚصمبفبرٗ ف١ٗ ٚػبدارٗ رٛصع اٌزٞ اٌجٍذ

 ِٓ ال ف١ٗ عزٛصع اٌزٞ اٌجٍذ فٟ إٌّشٛس اٌّغزٜٛ ػٓ ال رمً ثؾ١ش اٌخبسط فٟ رٛص٠ؼٙب

 أٚ اإلخشاط اٌؼشع ٚال ٚاٌطجبػخ اٌغٛدح ؽ١ش

 :انمهصماث :رابعا

اٌٛعبئً  ٚرٕٛع رؼذد سغُ اٌّخزٍفخ ٌٍّٕشآد اٌٙبِخ اٌزش٠ٚغ١خ اٌٛعبئً ِٓ اٌٍّظمبد صاٌذ ِب

 شىً رؤخز لذ ِمشٚءح رش٠ٚغ١خ ٚع١ٍخ ٚاٌٍّظمبد اٌؾذ٠ضخ اٌٛعبئً ِٓ اٌىض١ش اخزشاع ٚسغُ

ٚاٌشٛاسع  وب١ٌّبد٠ٓ ػبِخ أِبوٓ فٟ رّؼٍك اٌّؼذْ أٚ اٌٛسق أٚ اٌمّبػ وج١شح ِٓ الفزخ

 اٌغىه اٌؼبَ،ِٚؾطبد إٌّمً ِشوجبد ػٍٝ رّؼٍك أٚ اٌغّٙٛسػ١ٍٙب  ٠زشدد اٌزٟ اٌشئ١غ١خ

 اٌزش٠ٚظ ٌخج١ش اٌُّٙ ِٚٓ ػذ٠ذح اٌّخزٍفخ رغزخذِٙباٌغٙبد اٌزٟ ،ٚاٌٍّظمبد اٌؾذ٠ذ٠خ

 اٌزؾش٠ش ؽ١ش ِٓ ٔٛع ٚخظبئظٙب وً ِٚضا٠ب اٌّخزٍفخ أٔٛاػٙب ٠ؼشف أْ اٌغ١بؽٟ

 عٛاء اعزخذاِٙب ٠فؼً اٌزٟ ٚاٌطش٠مخ رؾم١مٙب رزؾمك أْ ٠ّىٓ اٌزٟ ٚاأل٘ذاف ٚاإلخشاط

 ؽج١ؼ١خ سعَٛ أٚ فٛرٛغشاف١خ طٛس أٚ فمؾ وزبثخ وبٔذ
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 إٌٝ اٌٍّظمبد ٚرٕمغُ ٚثؼؼٙب األشىبي ٘زٖ ث١ٓ رغّغ أٚ

 خشج١خ ٌٛؽبد ػٍٝ سعّٙب أٚ ؽجؼٙب ثؼذ ٚرٍظك اٌؾغُ وج١شح ٟٚ٘ :اٌٛسل١خ اٌٍّظمبد -1

 ِؼذح

 .ص١ِٕخ فزشح وً رغ١١ش٘ب ثغٌٙٛخ ٚرز١ّض ٌزٌه

 ٟٚ٘ اٌزش٠ٚغ١خ اٌشعبٌخ داخٍٙب ٚرٛػغ ٚاٌضعبط ٚاٌخشت اٌّؼبدْ ِٓ ِظٕٛػخ ٌٛؽبد -2

 ؽ٠ٍٛخ

 .األعً ؽ٠ٍٛخ ِغزّشح سعبٌخ رؾًّ رزو١ش ٚع١ٍخ ثبػزجبس٘ب أوضش ٚرف١ذ اٌؼّش

إلِىبْ  اٌغبئؼ ِغ اٌّغزّش االرظبي خٍك ػٍٝ رغبػذ اٌزٟ اٌٙبِخ اٌٛعبئً ِٓ ٚاٌٍّظمبد

 رىشاس٘ب

 رىْٛ ٚأْ ٌٙب اٌزش٠ٚظ اٌّشاد اٌغٙخ ثطبثغ رّزبص أْ ِخزٍفخ،٠ٚغت ثؤؽغبَ رؼ١ٍمٙب ٚإِىبْ

 اإلعزؼّبالد ِغ األؽغبَ رٕبعت ِشاػبح ِغ إ١ٌٗ رشِٟ اٌزٞ اٌٙذف ٚػٓ بػٕٙ ِؼجشح

 فٟ اٌّخزٍفخ

 ٚرٛافش ٚاٌّٛػٛػبد ٚاإلخشاط اٌّزظ١ُّ ِغزٜٛ اسرفبع ف١ٙب،ِٚشاػبح اٌّشٚط اٌذٚي

 ٚششوبد فٟ اٌط١شاْ ٚػؼٙب ثغٌٙٛخ اٌٍّظمبد اٌؼشع،ٚرّزبص ٌزٕبعت فشص اٌى١ّبد

 ٠غت ٘بَ ٌزا اٌٍّظك ِٛلغ اٌغفش،ٚاخز١بس ِٚىبرت االؽزفبالد ٚأِبوٓ ٚاٌّؼبسع اٌغ١بؽخ

 2ٌٍغّٙٛس ٚاػؾب ٠ٚىْٛ ٠غزة االٔزجبٖ ِٛلغ فٟ ٚػؼٗ

  واألظرف انخطاباث ورق:خامسا

  ػٕٙب اٌّؼٍٓ اٌغ١بؽ١خ ٌٍغٙخ اٌزش٠ٚغ١خ اٌؼالِخ ٚاألظشف اٌخطبثبد أٚساق ٚرؾًّ

 اٌفٕذق أٚ اٌغبئؼ ٠مَٛ أْ ٠ّىٓ ؽ١ش ِىٍفخ غ١ش ٚع١ٍخ ٟٚ٘ ثٍذ أٚ فٕذق أٚ ششوخ وبٔذ عٛاء

 ػٍٝ ا٢خش٠ٓ ٌزؼشف ٚع١ٍخ ثزٌه عٙخ،ف١ظجؼ أٞ أٚ طذ٠ك أٚ لش٠ت إٌٝ خطبة ثئسعبي

 ِٚضا٠ب ٚإِىب١ٔبد عّبي ثٗ ِٓ ٠زّزغ ِٚب اٌّىبْ

 ثبال٘زّبَ شؼٛسا رخٍك أّٔٙب ١ِّضارٙب اٌّخزبس٠ٓ،ٚأُ٘ اٌضثبئٓ ِٓ وج١ش ٌؼذد إسعبٌٙب ثئِىبْ

 ٚاٌزمذ٠ش

_______________________ 
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 ٚلذ ٚفٟ ل١ٍٍخ ثزىٍفخ األفشاد ِٓ ػذد أوجش إٌٝ ٌٍٛطٛي فبػٍخ ٚع١ٍخ ٟٚ٘ إ١ٌٗ اٌّشعً ٌذٜ

 ٚاٌفٕبدق اٌط١شاْ ششوبد ِٓ وض١ش ٚرغزخذِٙب األخشٜ االرظبي ٌٛعبئً ثبٌٕغجخ ل١بعٟ

 اٌششوبد ٚثؼغ

 ِشح اٌزؼبًِ فٟ اٌّزؼبًِ أٚ اٌغبئؼ عزة فٟ اٌششوبد ٘زٖ رٕغؼ ٚلذ اٌغ١بؽ١خ،

 االعزغبثخ خٍك ػٍٝ ألذس ٚرىْٛ ٚاٌٛد اٌط١جخ اٌّشبػش رؾًّ اٌخطبثبد ٚأْ أخشٜ،خبطخ

 1.اٌفئبد ثؼغ ٌذٜ اٌؾغٕخ

  انبريذ بطالاث :سادسا

رّضً  اٌجش٠ذ ثطبلبد فئْ اٌغ١بؽٟ ٌٍزٕش١ؾ ثبٌٕغجخ اٌفمشٞ اٌؼّٛد ٟ٘ اٌّطجٛػبد وبٔذ ٚإرا

 فّٓ ٚاٌزؼج١ش اٌّؼٕٝ رؾًّ اٌجش٠ذ ثطبلبد ألْ اٌغ١بؽخ،ٚرٌه ِغبي فٟ أ١ّ٘خ خبطخ

 أْ ثطبلبد اٌّؼشٚف

 ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد اٌّظٛسح ٚاٌؾمبئك اٌظٛس ؽش٠ك ػٓ ؽم١مخ إٌٝ اٌؾٍُ رؾٛي اٌجش٠ذ

 اٌزٟ

 .ٚرؼشػٙب رزؼّٕٙب

 :ٟ٘ اٌجطبلبد ٘زٖ إطذاس ػٕذ رشاػٝ ػ١ٍٙب ِزفك ِجبدا ٚرٛعذ

 أٚ األفك ثؼؼٙب رؼشع ثؾ١ش اٌغ١بؽخ ششوبد ٌذٜ ٚاٌّمجٌٛخ اٌّؾذدح ثبألؽغبَ االٌزضاَ -1

 .art Works ؽٍّٙب أٚ ثبٌجش٠ذ إسعبٌٙب ٠ّىٓ

 اٌف١ٕخ ألّٔٙب اٌّزظ١ّّبد ِٓ ثذال اٌظٛس اعزؼّبي اٌجؼغ ٠ٚفؼً ٍِٚٛٔخ ع١ذح اٌظٛس -2

  test .لظ١شح ٚاٌؼجبساد عذا أوضش ِخزظش ِٚؤصشح ِزؼّٕخ

  اٌظٛس ٚػغ ػٕذ خبطخ اٌمبسا ا٘زّبَ رغزض١ش ثؤّٔٙب ػبَ ثٛعٗ اٌّطجٛػبد اٌّزٓ ٚرز١ّض -3

 ٚع١ٍخ اعزؼّبي اٌف١ٕخ ٌٚىٓ اٌّزظ١ّّبد اعزؼّبي ػٕذ ٚر١ّضٖ اٌّىبْ إِىب١ٔبد ػٓ اٌّؼجشح

 اٌجطبلبد أْ ٠زوش اٌجؼغ اٌغ١بؽخ ِغبي ٚفٟ ِٕٙب االعزفبدح ٠ّىٓ اٌزٟ خظبئظٙب ِطجٛػخ

 رزوش دْٚ رىٍفخ اٌظٛسح ٌٕمٍٙب ٌٙب اٌّشٚط اٌغٙخ ػٓ اٌزش٠ٚظ فٟ اٌٙبَ دٚس٘ب ٌٙب اٌجش٠ذ٠خ

 .اٌزش٠ٚظ ػ١ٍّخ ٚرىشاس

_________________________ 
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 :انمطبىعت اننشراث :سابعا 

 ٠ٚش١ش اٌغبئؾ١ٓ رُٙ ِٚؼٍِٛبد طٛس ػٍٝ رؾزٛٞ إٌششاد ٘زٖ إلطذاس اٌذٚي رزغبثك

 ثش١ٕ٠ىش

 ألْ إٌششح إػذاد ػٕذ اٌزٛل١ذ ػبًِ ِشاػبح اٌؼشٚسٞ ِٓ أْ إٌٝ إٌّغب٠ٚخ اٌغ١بؽخ خج١ش

 ٚاألٌّبْ اإلٔغ١ٍض ِضً ِجىشا ٌشؽٍزٗ ٠غزؼذ فبٌجؼغ اٌشؼٛة ثؼبداد لذ رشرجؾ األٚلبد

 ٌٙب ٠غزؼذ ٚاٌجؼغ

 ؽ١ش عذا ِجىش ٚلذ فٟ ثشاِغٙب ػٓ رؼٍٓ فٟٙ اٌغفش ٌٛوبٌخ اٌفشٔغ١١ٓ،ٚثبٌّٕغجخ ِزؤخشا ِضً

 رؾزبط إلػذاد٘ب

 .اٌّخزٍفخ ٌٍذٚي ٚإسعبٌٙب ِجىشا

 أشٙش،ٚرمَٛ صالصخ أٚ شٙش وً ٌٙب دٚس٠خ ٔششح ثؼًّ اٌّخزٍفخ ٚاٌششوبد إٌّشآد رمَٛ ٚػبدح

  اٌؼّالء صمخ الوزغبة ؽ١جخ أداح دائّخ،ٚإٌششح ثظفخ عّب١٘ش٘ب إٌٝ أٚ ػّالئٙب إٌٝ ثئسعبٌٙب

 ػّب ٚاالعزفغبس ٌٍغؤاي اٌفشص رٟٙء فٟٙ ٘بِخ ٚأخجبس ِف١ذح ِؼٍِٛبد ِٓ رزؼٌّّٕٗب 

 اٌض٠بساد ثشاِظ ػٓ إٌششح رغ١ت اٌغ١بؽخ ِغبي ٚفٟ أعئٍخ ِٓ اٌّزؼبًِ أر٘بْ فٟ ٠ذٚس

 اٌغ١بؽ١خ إٌّشؤح اٌشغجبد ٚرمَٛ أٚ االلزشاؽبد ٌزٍّمٟ ع١ذح 1.ٚع١ٍخ أّٔٙب وّب ٚاألعؼبس

 "اٌذاخٍٟ ٌٍغّٙٛس"اٌذاخ١ٍخ اٌغ١بؽخ ٌغزة اٌجالد داخً رٛصػٙب داخ١ٍخ ِطجٛػبد ثئطذاس

 إلػطبئُٙ اٌفىشح ٚرٌه اٌّشرمج١ٓ اٌؼّالء أٚ اٌغ١بػ ِٓ اٌؼبَ ٌٍغّٙٛس خبسع١خ ِٚطجٛػبد

 ثئطذاس اٌغ١بؽ١خ إٌّشآد ثؼغ رىزفٟ ٚلذ اٌّزٕٛع اٌغ١بؽٟ إٌّزظ اٌغ١ذػٓ ٚاالٔطجبع

 ٚخطؾ ِؼٍِٛبد ِٓ ِؼشفزٗ اٌؼّالء ٠ُٙ ِب ٌششػ اٌذاخً فٟ رٛصع ٔششح داخ١ٍخ

 ِٓ طٍخ اٌغ١بؽ١خ ثبٌّٕشؤح رشثطُٙ ِٓ إٌٝ ٚإسعبٌٙب اٌخبسط ٠ّىٓ رٛص٠ؼٙب فٟ ٚأعؼبس،وّب

 ػٓ ِٕبصٌُٙ ػٍٝ اٌؼّالء إٌٝ إٌّششاد إسعبي األ٘ذاف،٠ٚفؼً ثؼغ إٌّظّبد ؽ١ش

 ل١ّزٙب ٠ؾذد اٌزٞ ٘ٛ إٌّششح ٠مذَ فٟ اٌزٞ ٚاٌّف١ذ اٌغ١ذ اٌّؼّْٛ اٌجش٠ذ ٠ٚؼزجش ؽش٠ك

 إٌّششاد ػٍٝ ٘زا ٠ٕطجك ٚال.أطذسرٙب اٌزٟ ٌٍغٙخ أٚ إ١ٌٙب رزٛعٗ ٌٍغٙخ اٌزٟ عٛاء ٚأ١ّ٘زٙب

 ٚاٌشعبٌخ اٌّؼّْٛ عالِخ رزطٍت اٌزٟ ٚاٌٛعبئً وبفخ اٌّطجٛػبد ػٍٝ ٠ٕطجك ٚإّّٔب فمؾ

 .ٚاٌّفِٙٛخ اٌغ١ٍّخ اٌٛاػؾخ

____________________ 
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  انمعارض :ثامنا -2

اٌغ١بؽٟ  ثبٌؼًّ اٌّٙز١ّٓ ثٍمبء ٚرغّؼ اٌفشص رٟٙء اٌزٟ اٌٙبِخ اٌٛعبئً ِٓ اٌّؼبسع ٚرؼذ

 وبفخ ٌٍمبء ٚاٌفشص اٌّغبي رز١ؼ اٌزٟ اٌذ١ٌٚخ ٚاألعٛاق اٌّؼبسع ثٗ،خبطخ ٚاٌؼب١ٍِٓ

 ػٍٝ اال٘زّبَ أطؾبة ٠ؾشص ِؾذد ٚلذ ٌٙب أطجؼ ٚاٌزٟ ثبٌغ١بؽخ اٌّؼ١١ٕٓ ٚاٌّٙز١ّٓ

 اٌغ١بؽ١خ،ٚػمذ اٌغ١بؽ١خ،ٚاٌجشاِظ إٌّزغبد آخش ٌؼشع ٚع١ٍخ اٌّشبسوخ ف١ٗ ،فبٌّؼبسع

 ٚاٌزجبدالد االرفبلبد

 اٌغ١بؽ١خ ٚرّضً ٚاألخجبس االرغب٘بد ٚآخش ٚاٌؼٕب٠ٚٓ إٌّظش ٚعٙبد ٚرجبدي ث١ٓ اٌزشاثطبد

 ِٓ اٌم١ّخ ٚرض٠ذ اٌضٚاس ػ١ٍٙب ٠مجً اٌزٟ اٌّؾ١ٍخ إٌّزغبد ٌؼشػٙب خبطخ أ١ّ٘خ اٌّؼبسع

 اٌخبطخ ٚإٌّٛافز إٌّبفز أُ٘ ِٓ ٚاألعٛاق اٌّؼبسع ٚرؼذ اٌغبئؾ١ٓ إلٔفبق اٌّؼبفخ

 اٌزٟ ا١ٌّّضح اٌّؾ١ٍخ اٌخظبئض ثجؼغ ر١١ّض٘ب إٌٝ أ١ّ٘زٙب ٚرشعغ ثبٌؼشع اٌخبسعٟ

 ر١ّض اٌزٟ اٌخظبئض ٚرزّضً اٌششاء فٟ اٌغّٙٛس سغجخ رش٠ٛك ٚإصبسح ػٍٝ رغبػذ

 :فٟ ٚاألعٛاق اٌّؼبسع

 رش٠ٛك ٚٚعبئً ِغش٠بد ِٓ اٌغبئؼ ٠ٕزظشٖ ٌّب ؽ١خ طٛسح ٚرٛفش اٌذٌٚخ عٛ رؼىظ أّٔٙب -1

 ِٚزؼخ ٚساؽخ

 ٚرٕٛػٗ اٌغ١بؽٟ إٌّزظ ٚعّبي اٌّزٛفشح اٌغ١بؽ١خ اٌّضا٠ب رجشص ٚأفالَ ششائؼ ػشػٙب -2

 ٚرؾمك

 اٌغٛ ٌٗ ٠ؾمك ِّب خبطخ ٚؽ١ٕخ ث١ئخ فٟ اٌّزٛاعذ ِٚزؼخ اٌششاء ِزؼخ ِٓ ثٗ ٠ؾٍُ ِب ٌٍغبئؼ

 1ػٕٗ اٌّؼٍٓ اٌجٍذ فٟ ٠ٕزظشٖ اٌزٞ إٌّفغٟ

 خ١بي ٠ض١ش اٌذٌٚخ ثٙب رشزٙش شؼج١خ ٚٚعجبد ٚؽ١ٕخ ٚسلظبد أص٠بء ػشع رٕظ١ُ إِىب١ٔخ -3

إٌّزغبد  رط٠ٛش ػٍٝ ٠ؼًّ ِّب اٌجٍذ رٌه إٌٝ ثبٌغفش اٌمشاس اّرخبر إٌٝ ٠ٚذفؼٗ اٌغبئؼ

 اٌغ١بؽ١خ

 

 

 

 



 

74 
 

 انترويج انسياحي                                                                             انثاني انفصم

  

 

 .اٌخبسط فٟ ٌؼشػٙب ثبٌذٌٚخ اٌخبطخ اٌف١ٕخ اٌّٙبساد ٚرط٠ٛش اٌشؼج١خ ٚإٌّزغبد

 خبطخ عٛدرٙب ٚص٠بدح اٌّؾ١ٍخ ٚإٌّزغبد اٌخذِبد ِغزٜٛ رؾغ١ٓ ػٍٝ اٌّؼبسع رغبػذ -4

 ػبَ ثٛعٗ بػ١اٌغ ػ١ٍٙب ٠مجً اٌزٟ اٌّززوبس٠خ اٌغٍغ

  انمنشأة مجهت:تاسعا

 اٌذاخٍٟ عّٙٛس٘ب ِغ ٌٍّزؼبًِ اٌّخزٍفخ إٌّشآد ٚعبئً أُ٘ ِٓ ٚع١ٍخ إٌّشؤح ِغٍخ ٚرؼذ

 عّؼخ ثٕبء أ٘ذافٙب ٚأُ٘ أشٙش صالصخ وً أٚ دٚس٠ب أٚ شٙش٠ب إٌّشؤح ٚرظذس٘ب ٚاٌخبسعٟ

 إٌّشؤح

  ٠زجؼٙب،ٚرزؼّٓ لغُ أٚ اٌؼبِخ اٌؼاللبد إداسح رظذس٘ب ٚلذ اٌغّٙٛس ث١ٓ ٚرذػ١ّٙب ٚشٙشرٙب
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 ٚع١ٍخ رٕف١ز٘ب،ٟٚ٘ ع١زُ اٌزٟ اٌّغزمج١ٍخ اٌخطؾ ٚأُ٘ اٌغبس٠خ ٚاألؽذاس أُ٘ األخجبس

 رٙزُ ؽ١ش اٌخبسعٟ اٌّغزّغ ٚث١ٓ ٚث١ُٕٙ اٌؼ١ٍب ٚاإلداسح إٌّشآد اٌؼب١ٍِٓ فٟ ث١ٓ االرظبي

 ػٍٝ ٚاٌّزؾف١ض اٌغّٙٛس ٚث١ٓ ث١ٕٙب اٌّزفبُ٘ ِٓ عٛ ٚخٍك سٚػ اٌضِبٌخ ثخٍك اٌىج١شح إٌّشآد

 اٌغ١بؽ١خ إٌّشآد ِغزٜٛ األ٘ذاف ٚػٍٝ رٍه ػٍٝ رؾم١ك إٌّشؤح ِغٍخ اٌؼًّ،ٚرغبػذ

 ٚرذػُ األ٘ذاف ٘زٖ ِغٍخ رؾمك عّٙٛس٘ب إٌٝ رمذَ أْ اٌغ١بؽ١خ إٌّشآد وبفخ رغزط١غ

 اٌّمبالد اٌّشٛلخ ٠ىْٛ اٌّزٛص٠غ رؾش٠ش٘ب فٟ ٠شاػٟ أْ ػٍٝ ثٙب اٌخبطخ اٌؾغٕخ اٌظٛسح

ٚاٌّؾشسْٚ  إٌّمً،اٌّىزبة اٌغ١بؽخ،ششوبد ٚششوبد اٌغ١بؽخ ِغئٌٟٛ ِٓ ثذءا األ١ّ٘خ ؽغت

 أزظبَ ٠شاػٟ أْ ػٍٝ اٌّخزٍفخ اٌغ١بؽ١خ اٌّغبالد فٟ ثبٌغ١بؽخ ٚاٌّٙزّْٛ اٌغ١بؽ١١ٓ

 1إٌّبعت اٌٛلذ فٟ ٚطذٚس٘ب رٛص٠ؼٙب طذٚس٘ب ٚعشػخ

  انمؤتمراث :عاشرا

ٚثؼؼُٙ  األػؼبء ث١ٓ األفىبس ٚرجبدي ِٕبلشخ ػٓ ػجبسح اٌّؤرّش أْ اٌجبؽض١ٓ ثؼغ ٠ٚشٜ

 ِؼ١ٓ،ٚرٌه ثظشف رشرجؾ ظب٘شح أٚ ِششٚع أٚ ِشىٍخ أٚ ِٛػٛع أٚ لؼ١خ ؽٛي اٌجؼغ

 ثٙب ٚفٟ االٌزضاَ ػٍٝ اٌؼًّ ِغ ِٕبعجخ لشاساد أٚ رٛط١بد أٚ آساء إٌٝ ثمظذ اٌّزٛطً

 اٌّخزٍفخ .اٌغ١بؽ١خ اٌمؼب٠ب ٌّٕبلشخ اٌّؤرّشاد ِٓ اٌىض١ش ثؼمذ اٌّغئٌْٛٛ لبَ اٌغ١بؽخ ِغبي

اٌغ١بؽ١خ  ٚاٌز١ّٕخ اٌغ١بؽخ رٕش١ؾ عجً أّ٘ٙب ِٓ ٚوبْ ثبٌّغبي اٌخبطخ اٌّٛػٛػبد ٌجؾش

 فٟ اٌجالد ظشٚف فشػزٙب اٌزٟ اٌّٛػٛػبد ِٓ ٚغ١ش٘ب اٌغ١بؽخ ِغبي فٟ ٚاالعزضّبساد

 ٚػٛاًِ اٌغ١بؽخ ػٍٝ ٚرؤص١شٖ اإلس٘بة ػٓ ػمذ اٌزٞ اٌّؤرّش ِضً ِٓ األٚلبد ٚلذ

 ثٙب رمَٛ اٌزٟ األٔشطخ أُ٘ ِٓ ٚاٌّؤرّشاد اٌذٚي ِّضٍٟ ف١ٗ اٌؼذ٠ذ ِٓ ٚشبسن ِىبفؾزٗ

 ٚاٌفىش٠خ االعزّبػ١خ سعبٌزٙب ٌزؾم١ك اٌّخزٍفخ اٌغٙبد

 ِٓ ٌىض١ش ٚاٌغجً اٌغ١بعبد ٚثؾش ِٕبلشخ اٌّؤرّشاد رٍه فٟ ٠زُ ؽ١ش ٚاإلػال١ِخ

 اٌّٛػٛػبد

 اٌّؤرّشصُ ثّٛػٛع اٌّزّؼٍمخ اٌّٛػٛػبد ِٓ اٌىض١ش ِٕٚبلشخ اإلعزشار١غ١بد ٚرؾذ٠ذ ٚٚػغ

 ػشع

_____________________________ 
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 إٌٝ اٌّؤرّش أ١ّ٘خ ٚرؼٛد.اٌّزٛط١بد ٚاّرخبر اٌّؤرّش فٟ اٌّشزشوْٛ إ١ٌٙب ٠زٛطً اٌزٟ إٌّزبئظ

 رؼٕٟ ِّب اٌّؤرّش رٌه ٠ؾزؼٓ اٌزٞ اٌجٍذ ٚػٍٝ ثٙب ٠ذٚس ِب ٚػٍٝ ػ١ٍٗ األػٛاء رغ١ٍؾ

 وبْ إرا خبطخ اٌّؤرّش ألؽذاس اإلػال١ِخ اٌّزغط١خ ِغبؽخ ٌزضا٠ذ وج١شح إػال١ِخ أ١ّ٘خ

 أٚ اإلل١ٍّٟ أٚ اٌؼبٌّٟ اٌؼبَ اٌشأٞ ثبي رشغً اٌزٟ اٌٙبِخ اٌّؤرّشاد ِٓ االٔؼمبد ِٛػٛع

 أؼمبد ٚثؼذ أصٕبء اٌغ١بؽٟ ٌٍّزش٠ٚظ اٌّٛار١خ اٌفشص أوجش ِٓ اٌّؤرّش ػمذ ٠ؼذ وّب.اٌّّؾٍٟ

 اإلػالَ سعبي دػٛح أٚ اٌغ١بؽٟ اٌغزة ِٛاؽٓ ٌّشب٘ذح اٌّؤرّش ػ١ٛف ثذػٛح إِب اٌّؤرّش

 ِٓ اٌشعّٟ اٌغ١بؽٟ اٌّزش٠ٚظ ٠ّىٓ ِّب اٌّؤرّش ػمذ ثٍذ فٟ سأٖٚ ِب أخجبس ٚٔمٍُٙ ٌٍض٠بسح

 ػٓ اٌّزش٠ٚظ اٌّؤرّشاد،ٚرىض١ف رٍه أؼمبد أصٕبء فٟ اٌجالد ػٓ ٌٍزش٠ٚظ ِٕبعت ثذٚس اٌم١بَ

فشح اٌغ١بؽ١خ اٌخظبئض ّٛ  ٚغ١ش األعبٔت ٚاٌّشاع١ٍٓ األٔجبء ٚوبالد إٌٝ رٌه ٚٔمً اٌّز

 اٌّغز١٠ٛٓ ػٍٝ اٌشخظٟ ٚعبئً االرظبي أُ٘ رّضً اٌّؤرّشاد رٍه أػؾذ ٌزٌه األعبٔت

 ثٙب رغزط١غ ِب األدٚاد ٘زٖ ث١ٓ ِٓ اٌّخزٍفخ اٌغ١بؽ١خ إٌّشآد ٚرخزبس.ٚاٌؼبٌّٟ اٌّّؾٍٟ

 "ٚاٌجشش٠خ اٌّب١ٌخ" اٌخبطخ ٚظشٚفٙب أ٘ذافٙب ِغ رزٕبعت اٌزٟ اٌّزش٠ٚغ١خ أ٘ذافٙب رؾم١ك

 .سعبٌزٙب رؾمك اٌزٟ إٌّبعجخ اٌٛع١ٍخ اٌّغزٙذف،ٚأْ رخزبس عّٙٛس٘ب إٌٝ رظً ثؾ١ش

 :انسياحي انجمهىر

 ٚخظبئظٗ اٌغّٙٛس ِؼٗ،فّؼشفخ اٌّزؼبًِ فٟ اٌشئ١غٟ اٌّذخً ٟ٘ اٌغّٙٛس ِؼشفخ رؼذ

 ٚعّبرٗ

 اٌٛالؼ١خ ٚاٌجشاِظ إٌّبعجخ اٌٛعبئً ٚرؾذ٠ذ إٌّبعؼ اٌّزش٠ٚظ ػٍٝ رغبػذ اٌزٟ ٟ٘ ٚؽج١ؼزٗ

 1إ١ٌٗ رمذَ اٌزٟ

  انسياحي انجمهىر تعريف :أوال :

 ثظفخ ٌٍغّٙٛس اٌؾم١مٟ اٌّؼٕٝ ِؼشفخ أٚال ثذ ال اٌغ١بؽٟ اٌغّٙٛس رؼش٠ف إٌٝ اٌزطشق لجً

 إٌّبط ِٓ عّغ ػٍٝ ٌٍذالٌخ اٌؼبِخ اٌؼاللبد خجشاء ٠غزخذِٗ فّٕٟ اططالػ اٌغّٙٛس.ػبِخ

 ١ٌغٛا اٌغذي،ُٚ٘ ؽٌٛٙب ٠ضبس ِٛالف أٚ ِغبئً إصاء ِشزشوخ ا٘زّبِبد أٚ ِظٍؾخ رشثطُٙ

 أْ ِٓ اٌجبؽضْٛ ٠ؤوذٖ ِب ٚ٘ٛ ِؾذٚدح ؽج١ؼ١خ أٚ عغشاف١خ ؽذٚد رغّؼُٙ ثبٌؼشٚسح

  ِغبؽخ فٟ أزششٚا أٚ ِؾذٚدح ثمؼخ فٟ اعزّؼٛا عٛاء وض١شح أفشادا ٠غّغ اٌغّٙٛس ِظطٍؼ
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 ِشىٍخ أٚ ؽذس أٚ ٌمؼ١خ ٠غزغ١جْٛ شخظ١ب،ثً اٌجؼغ ثؼؼُٙ ٠ؼشفْٛ ال ُٚ٘ ٚاعؼخ

 عٛاء ٔغج١ب وج١شح إٌّبط ِٓ عّبػخ ثٗ ٠مظذ فّٕٟ اططالػ فٙٛ اٌغ١بؽٟ اٌغّٙٛس أِب.ٚاؽذح

 ثشٚاثؾ أفشاد٘ب ٠شرجؾ ٚاعؼخ ِغبؽخ فٟ أزششٚا أٚ ِؾذد ِىبْ فٟ اعزّؼٛا 

 عّٙٛس طفبد أُ٘ ِٓ ٚأْ خبطخ ثزظشفبد ٠ز١ّضْٚ وّبِشزشوخ  ١ِٛي ِؼ١ٕخ،ٚرغّؼُٙ

 رشؼشٖ اٌزٟ اٌذػب٠خ أخجبس ،ٚأٞ اٌغ١بع١خ ٚاإلشبػبد ٌٍماللً اٌؾغبع١خ شذ٠ذ أّٔٗ اٌغبئؾ١ٓ

 اٌغٛأت أصش رم١ًٍ ػٍٝ اٌذائُ اٌؼًّ ٠زطٍت ِّب اٌغفش أٚ اٌض٠بسح ِٓ ٚرّٕؼٗ االؽّئٕبْ، ثؼذَ

 أٚ األصِبد أٚ اٌطبسئخ األؽذاس ػٓ رٕشؤ لذ اٌغ١بؽخ،ٚاٌزٟ فٟ ٚرؤصش ٠ؾذس لذ اٌزٟ اٌغٍج١خ

 اٌخذِخ رمذ٠ُ ٚعشػخ اٌّؼبٍِخ ٚاٌّزمذ٠ش ٚؽغٓ ثبٌّٛدح ٠زؤصش اٌغبئؾ١ٓ اٌىبرثخ،ٚعّٙٛس اإلشبػبد

 اٌّغزٜٛ أ٠ؼب ٚاٌّٛاػ١ذ،وّب٠ّٙب ثبٌٛػٛد ٚاإلٌزضاَ اإلعشاءاد ٚعشػخ اٌّٛاػ١ذ ٚاؽزشاَ

 .األعؼبس فٟ اٌّغبالح ٚػذَ إٌّبعت

 :انسياحي انجمهىر تمسيماث:ثانيا

  ّ٘ب سئ١غ١١ٓ لغ١ّٓ إٌٝ اٌغ١بؽٟ اٌغّٙٛس ٠ٕمغُ

 :انخارجي انجمهىر -1

 أٚ ِجبششا ارظبال اٌغ١بؽ١خ اٌششوخ ثُٙ ٚرزظً اٌذٚي خبسط ٠مؼْٛ اٌز٠ٓ األفشاد وً ٠ؼٕٟ

 ا٘زّبِبد أٚ ١ِٛي أٚ ِظبٌؼ أٚ سٚاثؾ رغّؼُٙ اٌز٠ٓ األفشاد ٠شًّ :ٔٛػ١ٓ ٚ٘ٛ ِجبشش غ١ش

 .اٌغّؼ١بد أٚ اٌغبِؼبد أٚ اٌّظبٌؼ أٚ إٌّمبثبد أٚ إٌّٛادٞ ِضً عّٙٛس ِشزشوخ

فٟ ثٍذ  اٌغّٙٛس ٘زا وبْ ِؼ١ٓ،عٛاء ثٍذ أٚ ِؼ١ٕخ ِٕطمخ فٟ اٌخبسع١خ اٌغّب١٘ش ع١ّغ ٠ٚشًّ:ػبَ

 1.ػشثٟ ثٍذ أٚ أعٕجٟ

 :انذاخهي انجمهىر -2

 اٌغ١بؽ١خ إٌّظّخ أ٠ؼب ثُٙ ٚرزظً آخش إٌٝ ثٍذ ِٓ ٠ٕزمٍْٛ اٌز٠ٓ اٌّؾ١١ٍٓ اٌّٛاؽ١ٕٓ ٠شًّ

 اٌغّٙٛس أٔٛاع ثىبفخ اال٘زّبَ ٟ٘ اٌشئ١غ١خ اإلػالَ ٚٚظ١فخ.ِجبشش غ١ش أٚ ِجبششا ارظبال

 اإلػال١ِخ اٌخطؾ ٌٕغبػ ثٗ ٌالرظبي اٌخطؾ إٌّبعجخ ٚٚػغ"ٚاٌخبسعٟ اٌذاخٍٟ"

 اٌغغشاف١خ ٌخظبئظُٙ رجؼب إٌّٛػ١خثبٌغّب١٘ش  االرظبي ٠فؼً أ٘ذافٙب رؾم١ك فٟ ٚاٌزش٠ٚغ١خ

 .االعزّبػ١خ اٌطجمخ أٚ اٌذ٠ّٛلشاف١خ أٚ اٌؾؼبس٠خ أٚ

__________________ 
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 انسياحي انترويج استراتيجيت : انثاني انمبحث

 :انسياحي انترويج إستراتيجيت تعريف:األول انمطهب

 أٚ ِؼ١ٓ ِٛلف فٟ إرجبػٗ اٌٛاعت األعٍٛة أٚ اٌزىز١ه ٟ٘ اٌؼبَ ِؼٕب٘ب فٟ اإلعزشار١غ١خ

 ٚفٟ.اٌّزبؽخ ٌٍٚٛع١ٍخ اٌغ١ٍُ ٚاٌزٕغ١ك اٌزمذ٠ش ػٍٝ ٠ؼزّذ ٌٍزفى١ش ِٕٙبط فٟٙ ِؼ١ٓ، ٘غَٛ

 اٌزش٠ٚظ ِغبي

 اإلعزشار١غ١خ ٘زٖ ٚرشرجؾ ٌٍٕشؤح اٌزش٠ٚظ ثئعزشار١غ١خ اإلػال١ِخ اٌّّبسعخ رزؤصش اٌغ١بؽٟ

 رزؤصش ثبعزّشاس،وّب اٌضمخ ٘زٖ ٚر١ّٕخ اٌغّٙٛس صمخ ٌىغت إٌّشؤح رزجؼٙب اٌزٟ ثبٌغ١بعخ

 إٌٝ رغؼٝ اٌزٟ ثبأل٘ذاف اٌغ١بؽ١خ إٌّشآد ثٙب رؤخز اٌزٟ اٌغ١بؽٟ اٌزش٠ٚظ إعزشار١غ١خ

 اٌشا٘ٓ ثبٌّٛلف اٌّشرجطخ ٚاٌّشىٍخ اٌّغبػذح ٌإلداساد اٌزٕف١ز٠خ ٚاٌغ١بعبد رؾم١مٙب

 ٚاألعٕجٟ،ِٕٚٗ اٌذاخٍٟ اٌغبئؼ فٟ اٌّزٛافشح ثبٌّؼٍِٛبد ٚأ٠ؼب ٌٍّٕشؤح اٌّخزٍفخ ٚثبألٔشطخ

 اٌزغ٠ٛم١خ اإلعزشار١غ١خ ِىٛٔبد أٚ أعضاء إؽذٜ رؼزجش"  اٌغ١بؽٟ اٌزش٠ٚظ فبإلعزشار١غ١خ

 ِغّٛػخ خالي ِٓ اٌغ١بؽٟ ثبٌغٛق ٌالرظبي رظ١ّّٙب ٠زُ ٚاٌزٟ ٌٍّٕظّخ اٌؼبِخ اٌغ١بؽ١خ

 اٌغ١بؽٟ ٌٍغٛق رمذِٗ ِب أٚ إٌّظّخ ٔشبؽ ؽج١ؼخ إؽبس فٟ ِّبسعزٙب ٠زُ اٌزٟ األٔشطخ ِٓ

  :اٌزب١ٌخ اٌّؼٍِٛبد رٛافش ٠غزٍضَ اٌغ١بؽٟ اٌزش٠ٚظ إعزشار١غ١خ ٌٚٛػغ."خذِبد ِٓ

 3.ثذلخ األ٘ذاف رؾذ٠ذ .1

 .إٌّبفغخ اإلعزشار١غ١خ رؾذ٠ذ .2

 .اٌّغزٙذف١ٓ ٚاٌّغزٍٙى١ٓ اٌّغزٙذف اٌغ١بؽٟ اٌغٛق رؾذ٠ذ .3

 .اٌزش٠ٚغٟ اٌّض٠ظ ػٕبطش رؾذ٠ذ .4

 .اٌزش٠ٚظ ٚعبئً ِغ األ٘ذاف سثؾ .5

 .اٌزش٠ٚغ١خ اٌؾّالد ػ١ٍٙب عزؼزّذ اٌزٟ ٚاٌشخظ١بد اٌشؼبساد رؾذ٠ذ .6

 انسياحي انترويج استراتيجياث أنىاع *انمطهب انثاني:

 :انمكثفت انترويجيت انحمالث إستراتيجيت:أوال

اٌؾّالد  خبطخ ٚثظفخ اٌّخزٍفخ ؽّالرٙب فٟ اإلعزشار١غ١خ ٘زٖ اٌغ١بؽخ ششوبد رغزخذَ

ٌٝ ٌٍزش٠ٚظ ِغبؽبد ششاء ػٍٝ ثبٌزؼبلذ رمَٛ ؽ١ش اٌزش٠ٚغ١خ ّٛ  اٌغبئؼ ٌذٜ االٔطجبع ثزٌه ١ٌز
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 صمبف١خ ِٛػٛػبد اٌزش٠ٚغ١خ اٌشعبٌخ رزٕبٚي ٌٙب،ٚلذ اٌزش٠ٚظ اٌّشاد اٌغ١بؽ١خ إٌّطمخ ػٓ 

 اٌزش٠ٚغ١خ ٌٍشعبٌخ اٌمبسا ًٌٍّ رالف١ب ٚإسشبد٠خ

 اٌّبد٠خ اإلِىب١ٔبد راد اٌىجشٜ اٌغ١بؽخ ششوبد ؽشف ِٓ اإلعزشار١غ١خ ٘زٖ ٚرغزخذَ

 اٌغٛق رخبؽت اإلعزشار١غ١خ ٘زٖ فئْ ٕ٘ب اٌّزٕٛع،ِٚٓ شذ٠ذح اٌغ١بؽ١خ ٚاٌجشاِظ اٌىج١شح

 اٌغ١بؽٟ

 فٟ عّؼزٙب ٚػٍٝ اٌششوخ ٚشؼبس اعُ ػٍٝ وج١شا اػزّبدا ٚرؼزّذ ؽجمبرٗ ٚثىً فئبرٗ ثىً وىً

 فٟ اٌىج١شح ٚإِىب١ٔبرٙب ثشاِغٙب ٚرٕٛع اٌغ١بؽ١خ خذِبرٙب عٛدح ؽ١ش ِٓ اٌغ١بؽٟ اٌغٛق

 خبطخ ٚإِىب١ٔبد ػٕبطش ِٓ ٌذ٠ٙب اٌغ١بػ،ِٚب أٔٛاع ع١ّغ ٚسغجبد اؽز١بعبد إشجبع

 .اٌغ١بؽٟ ٌٍغزة

 :انجزئيت أو انمتمطعت انترويجيت انحمالث إستراتيجيت:ثانيا

 ٠ٚىْٛ.اٌغ١بؽٟ ثبٌّٛعُ رشرجؾ ػبدح ِزجبػذح فزشاد اخز١بس ٠زُ اإلعزشار١غ١خ ٌٙزٖ ٚٚفمب

 اٌغ١بػ خبطخ،٠ٚمغُ عزة ػٕبطش ػٍٝ رؾزٛٞ اٌزٟ ا١ٌّّضح اٌغ١بؽ١خ اٌجشاِظ ػٓ اٌزش٠ٚظ

 اٌشعبٌخ فئخ ٌىً ٌٗ،ٚرؼذ اٌّشٚط اٌجٍذ فٟ اٌغ١بؽ١خ اٌغٛق ٌذساعخ رجؼب ِؾذدح فئبد إٌٝ ٕ٘ب

 ػٍٝ رؼبلذارُٙ ػٍٝ ٚاٌؾظٛي ؽجمخ وً فٟ اٌفؼبي اٌزؤص١ش ٌؼّبْ رٕبعجٙب اٌزٟ اٌزش٠ٚغ١خ

 1.ٚلذسارُٙ ٚسغجبرُٙ ٠زٕبعت اٌزٞ ثبٌشىً اٌجشاِظ

 :انمترابطت انترويجيت انحمالث إستراتيجيت:ثانثا

    اٌؾٍّخ ِٓ عضئٟ ٘ذف رؾم١ك ػٍٝ ِٕٙب وً رؼًّ األفىبس ِٓ ِغّٛػخ أعبط ػٍٝ ٚرمَٛ

 فٟ اٌغٍغ ٚاؽز١بعبد رزفك ٚاؽذح فىشح ِٕٙب رزٕبٚي ثؾ١ش اٌزش٠ٚغ١خ اٌشعبٌخ اٌزش٠ٚغ١خ،ٚرؼذ

اٌٙذف  رؾم١ك إٌٝ ٚرظً اٌّؼٕٝ ِزشاثطخ ع١ّؼٙب اٌّٛػٛػبد رىْٛ إٌّٙب٠خ ٚفٟ وً عٛق،

 .اٌغ١بؽ١خ اٌّزؼبلذاد ِٓ اٌغ١بؽخ ٌششوخ اٌغٛلٟ إٌّظ١ت ص٠بدح إٌّٙبئٟ ٚ٘ٛ

 

 

___________________ 
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 انسياحي انترويج في االتصال وسائم : انثانث انمطهب

 ِفب١ُ٘ ٚث١ٓ ث١ٕٗ خٍؾ ِٓ ٠ؾذس لذ ٌّب ٚٔظشا اٌغ١بؽٟ اٌزش٠ٚظ ِفَٙٛ عجك ف١ّب أٚػؾٕب

 رىْٛ ٚأْ رؼذ ال اٌفْٕٛ ٘زٖ أْ اٌؼبِخ،ٚسغُ ٚاٌؼاللبد ٚاٌذػب٠خ وبإلػالْ األخشٜ االرظبي

 ػٓ فؼال ٌٍغّب١٘ش ٚاٌزؤص١ش٠خ اٌزش٠ٚغ١خ سعبئٍٗ ٔمً فٟ اٌغ١بؽٟ اٌزش٠ٚظ ٠غزخذِٙب أدٚاد

 فٟ اٌغ١بؽٟ اٌزش٠ٚظ ٚث١ٓ ث١ٕٙب ٔمبسْ أْ اٌؼشٚسٞ ِٓ وبْ أّٔٗ إال ثزارٙب لبئّخ فٕٛٔب وٛٔٙب

 .اٌّخزٍفخ اٌغ١بؽٟ اٌزطج١ك ِغبالد
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          تعرٌفه وتارٌخه فً الجزائر : العمل الجمعوي 

 :*تمهٌد

 التنظيمات ،العالم  دول  معظم  في  كما  األخيرين  العقدين في الجزائرشيدت      

 والسياسية ،الصحية ،الثقافيةاالجتماعية الحياة بقضايا الميتمة األىمية والجمعيات المدنية

  شيد  حيث السياسي  االنفتاح بعد  وخاصة الماضي في مثيل لو يسبق لم بشكل  وغيرىا

  االجتماعية  الحركات  أحدثتيا  ديناميكية  ائريز الج  المجتمع

 المجال فتح ما وىذا االجتماعية بالقضايا االىتمام مجال في الدولة دورتراجع   مع خاصة  

 فتح بضرورة المنادية األصوات تعالي مع وخاصة البالد في النشاط الجمعوي توسع أمام

 1.الجمعيات أمام المجال
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 الجمعٌات                                            ماهٌة : األّول المبحث

 انتطرق فً هذالمبحث لمفهوم الجمعٌات واألصول التارٌخٌة لنشاته           

   الجمعٌات إلنشاء التارٌخٌة و النظرٌة األطر :األّول *المطلب
 ماال وذلك الموحد الفكري اإلطار لتكوين ذلك التجمع فكرة إلى مياالً  القدم منذ اإلنسان ظل    

 يضميم الذي اإلطار تكوين إلى يرمي بل متباعدين األشخاص  بين االجتماع عن يتمخض

 اعتبار أي الفطرة لممارسة حق يصبح المطمب ىذا جعل مواقفيم،ما عن فيو يعبرون و

بحرية  اإلمكان قدر السممي التجمع في المشاركين يتمتع أن ينبغي أساسي حق التجمعات

تنظيمية بدون تقييد من أحكام  قانونية فاعتبار ماال يمنعو  القانون  بصراحة يجب اعتباره 

 إذن عمى الحصول عمى مرغمين ليسوا تجمًعاممموسا بذلك فان الذين يرغبون في إقامة 

 بحيث األىداف في الجمعيات عن يختمف السياسي الحزب بأن   اإلشارة تجدر و بذلك، بالقيام

 عن تختمف فأىدافيا الجمعية أما سياسي بشكل مسمطةل الوصول إلى يستيدف األو ل أن  

 .السياسي الحزب

 بعض ىناك أن   حيث متدخالن و متشابيان تنظيمان بااألحز  و الجمعيات أخرى جية منو 

 في ذلك، عمى مثال ئرياالجز  و الجمعيات أنواع من نوع أن يا عمى بااألحز  إلى تنظر الدول

بالجمعيات ذات الطابع  المتعمق 89 / 7 / 5 في مؤرخ11/98 قانون و 1989 الدستور

 .السياسي الذي يرمي إلى اإلشارة  لألحزاب السياسية

وتبقى أىم ميزة عن الجمعيات ىي إن نشاط الجمعيات عموما يكون ذو طابع اجتماعي أو  

ثقافي تربوي أو ديني في حين األحزاب نشاطيا سياسي باألساس  ييدف إلى  مشاركة  

 اإلنسان يسعى فطرة األزل منذ ظمت القبيمة أو المجموعة إلى االنتماء فكرة أن   كما 1سياسية
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 قد التي األخطار من نفسو حماية أجل من إما ذلك و مجموعة في واجدالت إلى خالليا من

 الجمعي العمل يعتبر كما )الحروب و عاتاالصر (نفسو اإلنسان من أو الطبيعة من تيدده

 مجموعة التجمعات ىذه تأخذ وقد اليامة، تاالقرار  صنع في الدولة و المواطنين بين الوسيط

  :منيا األشكال من

 شرط الحالة ىذه في القانون يستثني و ليا مسبق تحضير دون تكون و :العفوٌة التجمعات 

 .السميمة التجمعات ىذه كانت طالما لتجمعات اإلخطار

 تكون أن بالضرورة ليس الوقت نفس في التجمعين يحدث بأن تكون و :المتزامنة التجمعات

                                                                       .تتداخل يجعميا الزمن عامل لكن مشتركة األىداف

 يمنع ال و يحدد ال فيياشتراك اال أو فيةاالجغر  الرقعة في كااالشتر  عدم أي :المكانً العامل

 1حدوثيا

 من التعبير ضرورة عند تحدث التجمعات أشكال من خاص شكل ىي: المضادة التظاهرات

  .وألفكارىم لمصالحيم فعمي تيديد ىناك أن   يحسون عندما ذلك و المجتمعين، طرف

__________________ 

 ،) نموذجٌن السٌاسٌة و األحزاب الجمعٌات( القانون الجزائري فً التجمع حرٌة ممارسة تنظٌم .  محمد رحموني1

 السياسية،جامعة العموم السياسية،قسم والعموم الحقوق ،كمية العام القانون في دكتورة شيادة لنيل مقدمة أطروحة 1-     

 . 04 ص 03 ،ص 2014 .تممسان
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 تأسٌسها دوافع و أنواعها الجمعٌات، مفهوم : الثانً *المطلب

 :الجمعٌات تعرٌف1- 1

 حصرىا يمكن التي و الدراسة جوانب باختالف مختمفة و متعددة تعريفات عدة لمجمعيات

 : الفقهً التعرٌف/*أوال  كاآلتي

 أشخاص من تتألف معينة غير أو معينة لمدة مستمر تنظيم ذات جماعة كل ىي الجمعيات

1مادي ربح عمى الحصول بغرض واعتباريين طبيعيين
  

 يقوم فييا العمل مربحة غير اجتماعية منظمات و بشرية اتحادات بأن يا الجمعيات تعرف

 يحتاج المجتمع إلييا يحتاج متنوعة و عديدة خدمات تقديم إلى تيدف و تطوعي أساس عمى

 الواليات في عمييا يطمق ، بيا  العمل رحل ا م جميع في كترااالش الجمعيات ىذه أعضاء

 ىو الخاص القطاع و األو ل القطاع ىي الدولة أن   أساس عمى الثالث القطاع اسم المتحدة

 3الربح تحقيق إلى اليادف الثاني القطاع

 

 

 

____________________ 

 حرٌة بخصوص اإلنسان حقوق و الدٌمقراطٌة المؤسسات مكتب األوربً، التعاون األمن منظمة راء خب من مجموعة  1

 . 18 ص ، 2 ط ، 2010 ،رسب ورغ ا ست ،وارسوالتجمع

 قسم السياسية، والعموم الحقوق كمية ، ماجستير، شيادة لنيل مقدمة مذكرة المنافسة، القانون و الجمعٌات .تواتي الدين أنور 2

 . 11 ص ، 2005 ، 1 الجزائر جامعة السياسية، العموم
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 غير تطوعية أسس عمى تقوم منظمة و فاعمة اجتماعية تشكيالت بأن يا أيًضا تعرف و

 التي قانونية أطر ضمن رشد إال الحكم أساليب تعتمد لمجموعة عامة أىداف لتحقيق مربحة

 العممية االجتماعية" :بأنو الجمعية تعرف االجتماع عمم التشكيل في وحرية الشفافية تضمن

 . االتصال و التفاعل في تنعكس التي

 لمجمعيات القضاء وضعيا التي التعريفات أشير بين من : القضائً التعرٌف/**ثانٌا

 رقم الشيير حكميا في المتضمن مصر في العميا الدستورية المحكمة عن الصادر التعريف

 1999 سنة 153رقم القانون دستورية بعدم القاضي دستوري، قضاء 21 سنة 153

 ما الحكم حيثيات في جاء ما أىم من حيث األىمية المؤسسات و الجمعيات قانون المتضمن

 بحسبانو الفرد بشخصية بارتقاء الكفيمة ىي إذ الدولة و الفرد بين العقد واسطة ىي : يمي

 و العامة والثقافة المعرفة نشر و الوعي بث طريق عن المجتمع بناء في األساسية القاعدة

 الشفافية و ضمان عمى المشروعة و الفردية قراطيةالديم ثقافة عمى المواطن تربية ثم من

 االقتصادية و االجتماعية بناء و الحر الحوار من إطار في السياسات والتوافق في التأثير

  و مًعا،

 إلحداث الجماعية الجميور تعبئة و مًعا، االقتصادية و االجتماعية بناء و الحر الحوار من

 مساعدة و االجتماعي التضامن مفيوم تعميق و الوسائل العامة بكل التنمية العمل من مزيد

 أفضل أداء عمى التطوعية الحث المشروعات العامة و  المبذولة راءالخب طريق عن الحكومة

 االتفاق العام ترشيدتوجيييا  و الموارد توزيع حسن عمى لمخدمات
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 :إلٌها االنضمام و الجمعٌات تأسٌس واقع /2- 1

                            : التالية العوامل و لألسباب تأسيسيا أو الجمعيات إلى راد األف انضمام يكون

                                                                  .األعضاء بين المشتركة األعمال إنجاز*

                                                           .بينيم االتصال سيولة و راداألف بين العالقات تقوية*

 1.مكتسباتيم عمى الحفاظ و حقوقيم حماية*

 و كالخبرة جديدة مكتسبات عن البحث .المجموعة خالل من التقدير و االنتماء تحقيق 

 الحاجات إشباع .المعتاد الرسمي اإلطار خارج العالقات و الصداقة إلى الحاجة .التعمم

 يبحث إن ما ىو الجماعات تمك إلى بانضمامو فالفرد الجماعة، داخل العمل خالل و اإلنسانية

أعضاء  بين اإلنساني الجماعي العمل إثراء خالل من تكون التي اإلنسانية الحاجة تمبية عن

   :يمي فيما األىداف ىذه تتمثل و .قيادتيا و الجماعة

 و االتجاىات في األشخاص بين التشابو خالل من ذلك و :األشخاص بٌن التجاذب/أوال-

 االقتصادي المستوى و الوجدانية الخصائص و الخصال و البدنية والشخصية السمات القيم

 االجتماعي. و

 معين بنشاط ييتم لكونو رانظ معين لنادي االنضمام مثل :الجماعة ألنشطة الجاذبٌة/ثانٌا-

 .بو لمقيام ممحة رغبة لو الفرد يكون
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 مع وتتشابو تتداخل الجماعة أىداف أن   الفرد يرى عندما : الجماعة ألهداف الجاذبٌة/ثالثا-

  فراداأل فيو يشعر بمناخ تمتاز الجماعة أن   خالل من ذلك  الشخصية أىدافو و طموحات

 ىذه تتمثل مشترك، و ىدف تحقيق سبيل في مًعا لمجماعة والعمل الوالء و واالنتماء بالتقارب

 يمي فيما العوامل

 كمما الجماعة رد ا أف بين التفاعالت زدت ا كمما أن و أي :األعضاء بٌن التفاعل جاذبٌة /ا  

 1.من التماسك مزيد إلى ذلك أدى

 ا قد و استعدادات مع الجماعة أنشطة توافق خالل من ذلك و : الجماعة أنشطة جاذبٌة/ب

 ( 2 ( .سماتو الشخصية و الفرد رت

 مادية األىداف ىذه كانت سواء و : الخاصة األهداف تحقٌق فً الجماعة عضوٌة إسهام/ج

 3(.الجماعي العمل عمى اإلقبال و لمجماعة راداألف والء من يضاعف ما ىذا و معنوية أو

 

 

______________ 

 . 75 ص ، 1981 سنة ،1 ط ، الجامعية المطبوعات ديوان ،زائرالج ،العامة الحرٌات نظرٌة.مممح حسن  1

 ، 2006 القانونية، النشر و الكتب مصر،دار األهلٌة، الجمعٌات قانون دستورٌة بعدم الحكم أثر.حسين محمد إبراىيم   2

 المنظمات و لمقوانين الدولي المركز راتلمنشو  النشر ،لبنان،دارالعربً الوطن فً المدنً المجتمع.رجة ا ك سائد 11ص

 .اليادفة غير
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 الجمعٌات إلنشاء القانونٌة الضمانات : الثالث *المطلب

 يمارسيا و بيا يتمتع أن يمكن التي اإلنسان حقوق من أساسي حق السممي التجمع حرية إن  

 قد و االعتبارية الييئات و القانونية الكيانات و المسجمة، غير الجمعيات و الجماعات راداألف

 مع المشاركة تسييل السممية يساعد و الفعالة راطية الديمق أحد أسس بأن يا رافاالعت تم

 داخل الحوار بتسييل السممي التجميع حرية تقوم النحو ىذا عمى و ، التجمعات في اآلخرين

 قد الحكومة، و و القيادات السياسية بين ما و المدني المجتمع بين ما و المدني المجتمع

 عن الدفاع و آراءهالتعبير عن  ذلك في بما كثيرة أعراضا السمميمع التج حرية تخدم

 ىذه لممارسة إن   االحتجاج، و واالعتصام المناسبات إحياء و االحتفال ، المصالح المشتركة

 المناط في ةىام رصاعن تكون أن يمكنيا و سواء، حد عمى إجرائية رمزية و أىمية الحرية

 ىذه تستكمل األقميات، ىويات عمى الحفاظ ومراعاة  في كذلك و تطويرىا و الثقافة عمى

 االتصاالت إقامة في الجمعيات الحق تكوين حرية مثل والحريات، الحقوق من بغيرىا الحرية

 داخل التواصل عمى اإلبقاء و

 الضمير، الفكر حرية التعبير، حرية الدولية، عبور في الحق التنقل حرية و الدولة أراضي

 يكون منو و الشخصية، الكرامة و التنمية مجاالت في أىمية جوىرية التجمع حرية تحمل

 : كاآلتي لمتجمع القانوني اإلطار

 : اإلقلٌمٌة و الدولٌة المعاٌٌر/ 1- 1

 .السممي التجمع حرية شأن في اإلقميمية و الدولية المعاىدات أىم نذكر المجال ىذا في

 : اإلنسان لحقوق العالمً اإلعالن : 20 المادة-
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 .السممية الجماعات و الجمعيات في االشتراك حرية في الحق شخص لكل

 : السٌاسٌة المدنٌة بالحقوق الخاص الدولً العهد : 21 المادة-

 إال الحق ممارسة عمى قيود توضع أن يجوز ال بو، معترًفا السممي التجمع في الحق يكون

 األمن لصيانة قراطية ديم مجتمع في ضرورية تدابير تشكل و لمقانون طبًقا تفرض التي تمك

 حماية العامة أو آلداب أو العامة الصحة حماية أو العام أو النظام العامة والسالمة القومي

 .حرياتيم و اآلخرين حقوق

  والتي لمقانون طبًقا المفروضة القيود غير قيود بأية الحقوق ىذه ممارسة تقييد يجوز ال .

 : اإلنسان لحقوق األوربٌة االتفاقٌة : 11 المادة-

 مع الجمعيات تكوين حرية و السممية االجتماعات حرية في الحق إنسان لكل . -1

 .مصالحو لحماية التجارية االتحادات في االشتراك حق ذلك في بما اآلخرين،

 حسبما القانون في المحددة تمك غير أخرى لقيود الحقوق ىذه ممارسة تخضع ال . -2

 و القومي، األمن لصالح قراطيديم مجتمع لصالح قراطيديم مجتمع يف الضرورة تقتضيو

 القوات رجال ممارسة ع ىذه المادة م فرض قيود قانونية عمىيمن ال و الجماىير، سالمة

 .الحقوق ليذه الدول تمك في اإلدارة أو الشرطة أو المسمحة
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 .اإلنسان لحقوق األمرٌكٌة االتفاقٌة : 51المادة-

 ممارسة عمى قيود فرض يجوز ال و بو معترف حق ىو سالح بدون السممي االجتماع حق

 مجتمع في ضرورية تدابير تشكل التي و لمقانون طبًقا المفروضة تمك إال   الحق ىذا

 العامة الصحة حماية أو العام النظام أو العامة أوالسالمة القومي األمن لمصمحة ديمقراطي

  اآلخرين حقوق أو العامة األخالق أو

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

 ،ال الجامعة شباب مؤسسة مصر، ،الجماعات و اإلنسان االجتماعً البناء.رشواني u1585 أحمد ميدحسين عبد الح
  248 ص ، 2007، اسكندارية. 

 لمنشر المسيرة ،دار عمان ،التعلٌمٌة المؤسسات دراسة فً التنظٌمً السلوك .المجيد عبد محمد فميو عبده فاروق 2

 89ص ، I ، 2005 ،ط األردن و الطباعة، والتوزيع

  97 ص ،سابق مرجع . المجيد عبد محمد يو
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  .الجزائر فً الجمعوي للنشاط التارٌخً التطور :*المبحث الثاني

 من العديد تأسيس تم حيث  االستعمارية الحقبة إلى ئرزاالج يف الجمعوي العمل يعود

 .مراحلال ليذه تفصيل يمي  فيما و الجمعيات

 المطلب االول  : 

 ئرزاالج في المدني المجتمع نشأة .للجزائر الفرنسً االحتالل إبان :األولى ** المرحلة

 المجتمع لتشكيل األولى البدايات أن الباحثين بعض يرجع و الزوايا، خاصة بالدين ارتبطت

 اإلطار تشكل التي الصوفية الطرق بروز مع ميالدي، عشر الحادي القرن إلى تعود المدني

 من اآلنية الداخمية األفكار ضد الوطنية الحرية عمى يدافعون خاللو من الذي العام

 لميوية يرمز ما كل إلى طمس حيث االستعمار، أنواع أبشع الجزائر واجيت فقد االستعمار،

 التف قير األسود الثالوث خالل من الجزائري لمشعب الحضارية المقومات كل ، زائريةالج

 اعتبر الذي الفرنسي المرسوم إصدار خالل ذلك من ابعد إلى ذىب بل التجييل، التنصير

  3الجزائريين بعده.  قام فعل كرد السيئ، الوضع ىذا ظل في فرنسية، مقاطعة الجزائر

 

 

 

_______________ 

 108محمد منٌر حجاب مرجع سابق ص  -3.
 . 85 ص ، 2009 ، 1 والتوزيع،ط لمنشر المعرفة عالم ،الجزائرٌة الجزائر الوطنٌة لحركة. القاسم ابو الو سعد 1
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 :الراشدٌة الجمعٌة

 ئريةزاالج الفرنسية المدارس خريجي الشباب من مجموعة طريق عن 1894 سنة تأسيسيا تم

 كان ئر،زاالج فروع ليا ينشئا أن استطاعوا و ئريين،زاالج مع المتعاطفين طرف من بتأييد و

  التفكير العمل عمى ئريزاالج الشباب مساعدة ىو الجمعية ىذه ىدف

 إلغاء رسالتيا لتبميغ عمييا ترتكز التي اآلليات بين من و عصرية، عيشة العيش و

 بين األخوة و التضامن 1907 الجمعية نظمتيا التي تراالمحاض عناوين ىذا و تراالمحاض

 . 1832 منذ ئرزاالج في اإلسالمي التشريع .المسممين

 :التوفٌقٌة الجمعٌة /ب

 وصل األعضاء من ىائال عددا استقطاب الجمعية ىذه استطاعت و 1908 عام إنشائيا تم

 الجمعية ىذه ىدف "التيامي آية "الدكتور يرأسيا كان واحدة، سنة خالل عضوا 200 إلى

 ئريينزاالج جمع ىو الثقافية

 الجمعيات ىذه جانب إلى كم ( 1 ( .العممي الفكر تطوير و أنفسيم تثقيف في يرغبون الذين

 في ئريزاالج الشباب نادي الشرفي، بآي صالح نادي :أىميا النوادي من العديد تأسيس

 الثقافية اليوية عمى الحفاظ في ز ا بار ر ا دو لعبت ...إلخ ... جيجل في اإلقبال تممسان،

 .الفرنسي الثقافي الغزو من حمايتو و ئريزاالج لممجتمع

 :الصوفٌة الطرق /ج

 الغزو ضد تحصينو و الجزائري لممجتمع الثقافية اليوية عمى الحفاظ في ىاما راو د ليا كان

 تشكيل في ميما فاعال تمعب زل ا ي ال و زئر، ا لمج احتاللو أثناء الفرنسي الثقافي
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 الجانية الطريقة السياسي التجنيد في كذلك بل اإلسالمية، مدركاتيم و المواطنين تراتصو 

 .إلخ... القادرية الطريقة ، 1786

 .المسلمٌن علماء جمعٌة /د

 72 ضمت قد و بالعاصمة 1931 مايو من الخامس في المسممين عمماء جمعية تأسست

 و الدينية، االتجاىات مختمف من و القطر أنحاء u1571 مختمف من جاءوا ئريازاج عالما

 من بو عمق بما اإلسالم تصفية و رفات ا الخ محاربة العربية، المغة تعميم أىدافيا بين من

 .الوطنية القضية في فعاال دور ليا كان المتأخرة، الفروق خالل شوائب

 الميضومة، بحقوق المطالبة إلى دعتو و غفوتو و سباتو من ئريزاالج الشعب أيقظت حيث

 .الشريفة السنة و رن آ بالقض العمل عمى نادت و الوطن و الدين لغة العربية، بالمغة القيام
 إن المعاصر، ئرزاالج تاريخ تناولت التي ساترا دال معظم تؤكد كما السياق نفس في 5

 يمنع لم الفرنسي، االحتالل مقاومة في الكبير الفضل ليا كان المدني المجتمع مؤسسات

 فيي شاممة، مؤسسة بمثابة لتكون االحتالل فترة خالل الزوايا غميو آلت الذي السيئ الوضع

 ىناك ذلك عمى عالوة و ء،رالمفق مركز و لمغرباء مأوى لمياربين، ممجأ و لمعبادة مسجد

 في العرق بمثابة تعد التي "التويزة "أوليا تتجسد التي التضامنية الممارسات من العديد

 و أخالقية ترا اعتبا إلى إضافة محترمة، بشخصية يستمتعون الذين التقميدي، المجتمع

 5 .األسر من ينحدرون الذين خاصة

_______________________ 
 .111محمد منٌر حجاب . مرجع سابق ص-1
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 المطلب الثاني  :  

 االستقالل بعد ما مرحلة : الثانٌة المرحلة**          

 عمى ىما ئري،زاالج السياسي النظام بيما مر قد ىامتين فترتين إلى المرحمة ىذه قسمت قد و

 :التالي النحو

 1988 – م 1962 : الحزبٌة األحادٌة فترة : أّوالا -

 السمطة لعبت حيث المدني لممجتمع الفعمي النشاط بضعف الحزبية األحادية فترة تميزت

 عمى مدني مجتمع تكييف في ىاًما ر اً  دو االستقالل منذ ئرزاالج في الحاكمة السياسية

 الوحدة عمى المحافظة" ضمنيا من محددة رات شعا رفع عمى باالعتماد ذلك و مقاميا،

 صياغة و لالستيالء سعت السمطة االستقالل من األولى السنوات منذ أن   يالحظ و "الوطنية

 العديد .دوتؤك مصمحتيا تقتضيو مما وفًقا ذلك و الرسمي غير و الرسمي السياسي الفضاء

 التربوية االجتماعية، االقتصادية، التنمية أن   ترى كانت الدولة ألن   الحقيقة ىذه الشواىد من

 منظمات عمى السياسي النظام لييمنة  ظران و السياسي، النظام طبيعة في الثقافية مدمجة و

 المجتمع مؤسسات عمى الفعمي الوصي و األب دور تمارس ظمت الدولة فقد المدني المجتمع

 الذي المصير نفس أن   بحيث آنذاك، سائد الذي كان أإلقصائي لمفكر رانظ ذلك و المدني

 معالم ىناك كانت و السياسية مؤسسات الدولة في متخمخالً  كان المدني المجتمع مؤسسات واجيتو

  .المستويات جميع عمى واضحة الديكتاتورية

 عدم و تراالمباد ورفض رراالق لصناع الشخصية لألفكار كان يروج السياسي النظام أن   ذلك

 النظام في شمولية إيديولوجية سادت و المتطرف أو المعتدل المعاكس سواء التيار تقبل
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 االنقالبات بروز الوطني و التحرير جبية حزب داخل عاتراص عنو انجر ما وىذا السياسي

 ثانوي المدني المجتمع نشاط جعل ىذا كل و اآلخر البعض فشل و بعضيا نجح العسكرية

 .بالقصور يوصف يكاد منو ال فائدة

 و :» إلنشاء مكفولة الحرية 19 المادة م، 1963 دستور إلى بالرجوع و أنو اإلشارة تجدر و

 توجيات الجمعيات ىذه يكون أن يجب ال أنو بحيث الدولة، طرف من الجمعيات تنص التي

 النظام في المنتيجة كيةرااالشت معالم و الحزب الحاكم توجيات مع تتعارض

 ىذه ميمة تكون أن و الحزب الحاكم توجيات وفق بالسير ممزمة تكون بل ئر،زاالج السياسي

 بنشاطح ذلك السما ليا، الترويج ضمان و الحزب بقيم مشبعة كوادر تكوين ىي الجمعيات

 ولوجي االيدي النطاق عمى الخروج و تجاوز الطرح ىذا مع تتعارض التي الجمعيات

 .لمحزب

 الجمعيات تأسيس عمى الفعمي التضييق يوضح ما ىذا عديدة، ذلك عمى األمثمة و الحاكم «

 و تمثال مجرد أصبحت و محتواىا من الجمعية أفرغت فقد القول صح وان نشاطيا نطاق و

 .قالبا و قمبا السياسي لمنظام آخر وجو يمثل ىمي

_______________ 

 الجمعيات حرية الفكر من ىذه وردت  1

 والٌة حالة دراسة د ،الجزائر فً المحلٌة التنمٌة و المدنً المجتمع .نواري أمينة يامنة : مرجع من بتصرف

- 2014 سعيدة، جامعة السياسية، العموم قسم السياسية، العموم و الحقوق ،كميةماجستير شيادة لنيل مقدمة مذكرة ،سعٌدة

 . 38 ص ،سابق مرجع نواري، أمينة يامنة مرجع، من بتصرف الفكرة ىذه وردت  2 . 37 ،ص 2015
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 5191بعد( الحزبٌة التعددٌة فترة

 رانظ ىذا و ، م 1995 و م 1988 أكتوبر أحداث أحدث المدني المجتمع نشاط أزدىر

 تقتضيو ما و العالم، أن بمدان غرار عمى ئرزاالج شيدت الذي طيراالديمق التحويل لظروف

 1التعبير في األفراد حريات من

 إنشاء مجال في التسييالت بعض الحاكمة السمطة أبدت و الثمينات فترة جاءت قد و

 بعض وجود مع 1987 جويمية 21 في المؤرخ 15 / 87 رقم قانون في ذلك و الجمعيات

 . كبير بشكل محصور ظل الجمعوي أن النشاط القول يمكن عموما أنو غير التضييق،

 عرف فقد بالجمعيات المتعمق 1987 جويمية 21 في المؤرخ 15 / 87 رقم القانون أما

 و معارفيم جعل عمى محددة غير أو محددة لمدة يتفقون أشخاص تجمع مادتو في الجمعية

 يكون و غموض دون الجمعية ىدف يعمن أن يجب و بأنيا الثانية : » وسائميم و أعماليم

 أن التعريف ىذا في نجد و لو، مطابقا ربحا يدر ال معين تحقيق قصد بينيم مشتركة ...« أسميا

 حتى ىذا و مطابق ليدفيا، اسميا يكون أن و الجمعية تشكيل من اليدف إعالن المشرع ألزم

 األىداف، كما نفس ليا أخرى جمعيات مع تشخيصيا يختمط ال و عمييا التعرف لمجميع يتسنى

 ىذا و 79 / 71 رقم األمر بيا جاء التي الجمعية عن الديمومة عنصر ينفي القانون ىذا أن نجد

 .)محددة غير أو محددة لمدة( أورد عبارة عندما

_________________ 
 136إبراهٌم إمام. مرجع سابق ص -1
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 .الجزائر فً الجمعوي للعمل القانونً اإلطار  :المطلب الثالث

 .بالجمعٌات المتعلق ، 1990 دٌسمبر 4 ،الصادر 31 / 90 القانون : 1

 في زيد ا مت باىتمام حظي القدم،و منذ ممارسة كمفيوم، ئرزاالج في المدني المجتمع عرف

 من تعتبر التي القانونية الدستورية النصوص من مجموعة رراإق خالل من السياسي الخطاب

 3.لممارسة نشاطيا الضمانات أقوى

 .الجزائرٌة الجمعٌات 1989 دستور حسب - 1

 أىم كانت ئر،زاالج تاريخ في التعددية حقبة لتكريس 1989 ئريزاالج دستور جاء

 الطابع ذات الجمعيات إنشاء حق «، 40 المادة استحداث ىي احتواىا التي اإلصالحات

 اإلنسان حقوق مجال في إيجابية نصوص عدة عمى كذا تنص التي : » بو معترف السياسي

 ىائال عددا ليشكل 1989 باب الدستور من ربع أال الفصل في ذلك و العامة، الحريات و

 من كل السياق، نصت نفس في و النقابات و كالجمعيات المدني المجتمع تنظيمات من

 األساسية الحقوق عن الدفاع في درااألف و الجمعيات دور عمى ) 53 ، 39 ، 32 (المواد

 المواطنين، لجميع النقابي الحق إلى باإلضافة الجماعية الفردية، حريات لإلنسان وعن

 .التعددية باتجاه السياسي االنفتاح تدعم ىذا قد و القانون، بقوة حمايتو

 . 1990 دٌسمبر 04 فً المؤرخ 31 / 90 القانون بصدور حسب -2

 موادىا، من عددا لو خصصت و الجمعيات موضوع تناولت التي القوانين بين من يعتبر و

 حضر و إيقاف و تمويميا و عمميا قواعد و لتأسيسيا الالزمة الشروط و المبادئ حدد الذي

 العمل بحرية فرااالعت مجال في كبيرة خطوة اعتبارهيمكن  31 / 90 القانون نشاطيا،
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جرائية  إدارية تسييالت من تضمنو لما الجمعوي  لمقوانين تخضع اتفاقية تعرف أنياوا 

 الثانية أشخاصا مادتو في القانون ليذا طبقا الجمعية : » إطارىا في تجمع و بيا، المعمول

 لمدة رسائميم و معارفيم،  تنفيذ في يشتركون كما مربح، غير لغرض معنويين و طبيعيين

 و التربوي الديني، االجتماعي، الميني، الطابع ذات األنشطة ترقية أجل .« من و محددة

 الجمعيات في المتمثمة الجمعيات أجيزة القانون الخصوص يحدد عل الرياضي و الثقافي

 1.الداخمي تسييرىا آليات يوضح التأسيسي، المكتب و العامة

 90 القانون أن التذكير من بد ال و المحاسبي، رراالق اتخاذ سبل و انتخابات، و مداوالت من

 تنص إذ السياسي، العمل عمى الجمعوي العمل العم استقاللية استقاللية عمى أكد 13 /

 طابع ذات جمعية أي عن عمميا وتسميتيا و بيدفيا الجمعية تميز ضرورة عمى 11 المادة

 جانب ىيكمية إلى أو تنظيمية كانت سواء بيا عالقة أية ليا تكون أن يمكن ال سياسي،

 مواردىا 26 مادتو في القانون يحدد السياسي، الطابع ذات الحمية عن المالية استقاللية

 .الوصايا و اليبات باألنشطة، المرتبطة العائدات األعضاء، كاترااشت – :في المتمثمة

 1.البمدية أو الوالية أو الدولة تقدميا قد التي المحتممة اإلعانات

 

 

 

_____________________ 

  137.ص  2003أحمد الجالد. التنمٌة واإلعالم السٌاحً المستدام. عالم الكتب. مصر  -1
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 الفعمية الممارسات و لمقانون الجديدة قفال ذلك، مع و المختصة السمطات التصريح لدى

 بداية بمرحمة ارتبط الذي المتفائل الحكم ىذا في النظر المالحظ يعيد تجعل قد بو المرتبطة

 الوضع تدىور جراء ذلك بعد فائقة ئر بسرعةزاالج في األوضاع تسوء أن قبل التسعينيات،

  2 :يمي ما بذكر ذلك لتوضيح و السياسي، و األمني

 السمطات لدى التأسيس تصريح :التالية ءاتجرااإل بعد قانونيا الجمعية تؤسس : 07 المادة-

 التأسيس تصريح تسجيل وصل تسميم .القانون ىذا من 10 المادة في المذكورة المختصة العمومية

 ا د بعد و الممف إيداع يوم من األكثر عمى أيام 10 خالل المختصة العمومية السمطة خالل من

 .القانون ألحكام مطابقة رسة

 عن الجمعٌة طرٌق عن أو الفردي الدفاع على 1989 دستور 32 المادة تنص حٌث : 1

 عن لإلنسان األساسٌة الحقوق

 .الجماعٌة الفردٌة الحرٌات

 .بالجمعٌات المتعلق 31 / 90 القانون من 02 المادة : 2

 لإلخطار، الموالية يوما 30 خالل ذلك في الفصل أمر اإلدارية الغرفة إلى يعود القانون ىذا

 ألخطابيا في االمازيغية العروبة، و اإلسالم في المتمثمة الوطنية الجية اليوية تخطر لم إذ

   السياسي

_____________________ 
 35ص 1963ار القومٌة للّطباعة والّنشر مصر حمود الجوهري دلٌل العالقات العامة للمؤسسات والشركات. الد-1
 35ص 1963ار القومٌة للّطباعة والّنشر مصر العامة للمؤسسات والشركات. الد حمود الجوهري دلٌل العالقات -
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 نص حسب لممواطن مضمونة االجتماع و الجمعيات إنشاء التعبير حرية أن ليؤكد جاء فيو

 1. 41 المادة

 تذىب و العمومية شؤون تسيير في المواطنين مشاركة عمى منو، 16 المادة نصت كما

 المادة و المدنية و السياسية الحقوق عن الدفاع ضمان عمى الدستور نفس من 33 المادة

 الحركة ازدىار ا عمى التشجيع و الجمعيات الدولة إنشاء ضمان عمى تنص التي 43

 القوانين لسن الدولة يؤىل الجمعوية ولم الحركة بإنشاء يكتف لم 1996 فدستور الجمعوية،

 الحركة الجمعوية تشجيع في البارز الدور الدولة أعطى إنما و فقط الحركة ىذه تنظم التي

 توعيتو و المواطن تنشئة في أساسي دور ليا يكون أن يجب األخيرة ىذه أن من انطالقا

 السياسة وضع في المباشرة غير أو المباشرة المشاركة و العمة في السياسات ريو أ بإبداء

 الحكومة برنامج إلى بإضافة لألمة، الوطنية خدمة المصمحة في يكون بحيث الخارجية،

 شؤون إدارة في المدني مساىمة المجتمع تشجيع الحكومة أن عمى نص الذي 2004 لسنة

 نتيجة و .الجمعيات لقانون الحكومة رجعة ا م عمى نص كما الفكري، النقاش المجتمع،

 بوتفميقة العزيز عبد الحالي الرئيس ألقى 2011 عام مطمع في حدث الذي العربي كرالمح

 كافة تمس جوىرية إصالحات بعدة بالقيام فيو توعد السنة، نفس من أفريل خطابا شير

 اإلصالحات، ليذه كمخرجات قوانين عدة ظيور إلى اىذ أدى الدولة، في المجاالت

_____________________ 

 162ص 2001فؤادة البكري. اإلعالم السٌاحً دار الّنشر للجامعات مصر  2.
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 كذلك ،الجيوري العمل مع يتعارض ىذا و الرقابة أحكام إلى سعى قد المشرع أن كما

 التي الجمعوي العمل حرية تضمن التي الدولية الصكوك و المعاىدات بنود مع يتعارض

 ضمنتيا و ئرزاالج عمييا وقعت

 بالجمعٌات المتعلق 31 / 90 القانون من 26 إلى 11 من المواد :1

 الجمهورٌة رئٌس علٌها ٌصادق التً المعاهدات أن على 132 المادة تنص حٌث : 2

 القانون على تسمو الدستور، فً علٌها المنصوص الشروط حسب

 نص بموجب الداخمية القوانين عمى تسمو الدولية المعاىدات ان عمما الدساتير،  1 مختمف

 . 132 في مادتو 1996 الدستور

 المنصوص المختصة العمومية السمطات تعمم أن الجمعيات عمى يجب 17 المادة أما-

 عمى تدخل التي التعديالت بكل القانون ىذا من ) 2 ) 10 عمى المادة تنص : » في عمييا

 الموالية يوما « 30 خالل القيادية عمى ىيئاتيا تطرأ التي تراالتغي جميع و األساسي قانونيا

 الشأن ىذا في تتخذ التي قراراتلم

 فييا المنخرطين بعدد المتعمقة المعمومات كل تقديم الجمعيات عمى يجب 18 المادة نص و

 :» كذا و

 وفقا المختصة، العمومية السمطة إلى منتظمة بصفة المالي 1575وضعيا و أمواليا مصادر

 3.يحددىا التنظيم التي لمكيفية

 رةاوز  رقابة تحت الجمعية تجعل ) 17،18 ( المادتان ىاتان أن يتضح الذكر سبق مما و

 أمام عمميا أنيا المحمية، حتى الوطنية الجمعيات من الكثير تجربة بينت مباشرة، لقد الداخمية
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 ىو الرئيس باعتبار التحديد وجو عمى بالمالية تقوم المكمف مرة كل في بيا فرااالعت إعادة

 تفسير أي فإن لمجمعية، المالي التسيير ىحت المالية أمين مع يممك لمجمعية، القانوني الممثل

 الداخمية  رةاوز  مصالح أما لمجمعية جديد تسجيل إعادة عمميا يعني ليما

 فإمضاء المطابقة، تأشيرة منحيا عدم و الجمعية عمى لمضغط الفرصة ىذه تستغل قد إلى

 مالية، معاممة أي عند البريد ركز ا م و البنوك كل قبل من المالية مطموبان أمين و الرئيس

 تعطيل معناه المطابقة تأشيرة عمى في الحصول تفسير كل أن يعني مما حجميا كان ميما

 1الجمعية لعمل فعمي

 . 1996 دستور ظل فً الجمعوٌة الحركة - 3

 أصدرت ممتمكاتيا، مصادرة و نشاطيا حضر تم ، لإلنقاذ اإلسالمية الجبية فوز بعد

 مرتبطة كانت التي الجمعيات و التنظيمات جميع بحل 1992 في مارس رار ق ا الحكومة

 الحكم إلى زروال اليمين الرئيس وصول غاية الوضع إلى استمر و لإلنقاذ اإلسالمية بالجبية

 2عميو تصويت تم و 1989 دستور عمى تعديل بأجراء قام ،

 

 دفاتر مجلة ، 06 / 12 القانون ضوء في نقدية ءةراق ئر،زاالج في لمجمعيات القانوني النظام .بوطيب ناصر بن 1 

 . 256 ص ، 2014 مرباح، قاصدي جامعة ، 10 العدد ،القانون الساسة

 تصريح بداع المؤسسون القيادية الييئة أعضاء يبادر عمى بالجمعيات المتعمق القانون من 10 المادة تنص حيث  2 

 2المختصة السمطات لدى الجمعية تأسيس
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 بدل الجمعوي، النشاط لحركة تقييد و رمة ا ص أكثر كان القانون ىذا أن يظير سبق مما

 اتجاه في يأتي أن

 الربيع يسمى ما حركات صاحب صدور أن خاصة انفتاحا أكثر أطروحات عمى يعبر

 الذي الضغط ناحية من األقل عمى كيةار شتا طيةراالديمق بإرساء معالم القاضية العربي،

 مستوى عمى اإلجراءات تشديد إلى فالقانون سعي الحاكم، النظام عمى حركتيا شكمتو

 بزاباألح المالي عالقتيا مواردىا الجمعية نشاط عمى المشددة الرقابة فرض ، التأسيس

 جزائرال في الجمعيات أداء عمى سمبا يعكس ما ىذا الدولية، الجمعيات مختمف و السياسية

 إال ، 2013 إحصائيات حسب جمعية ألف 120 تجاوز الذي التعداد من فبالرغم عموما،

 رجع ا ت في أسيم ما ىذا ،بالمناسبتين يتصف ما غالبا و ضعيفا زل ا ي ال نشاطيا أن

 .جميع عمى المدني المجتمع حركات دور

 . 2016 الدستوري التعدٌل حسب القانونٌة الضمانات- 4

 عن و لإلنسان األساسية الحقوق عن الجمعية طريق عن أو الفردي، الدفاع : 33 المادة+

 .مضمون والجماعية الفردية الحريات

 .لممواطن مضمونة االجتماع و الجمعيات، إنشاء و التعبير، حريات : 41 المادة+

 .الجمعوية الحركة ازدىار الدولة تشجع – .مضمون الجمعيات إنشاء حق : 45 المادة+

 1.الجمعيات إنشاء كميفيات و شروط العضوي القانون يحدد

_______________ 

 . 136 ص ،السابق المرجع.بنوة نادية1
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 والج دستوريا مكفول الجمعيات إنشاء حق أن الدستوري التعديل في جاء ما خالل من يظير

 حق و الشعبية المشاركة ءاإثر  و الجمعوي العمل ترقية تحاول التشريعات ىذه منخالل زئر ا

 1المواطن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

 الفكر دار مصر، ،)مقارنة رسة ا د (الغربٌة و العربٌة الدول فً المدنً المجتمع منظمات .الدين زين أمين بالل 1 

 . 37 ص ، 2014 ، 1 ط االسكندرية، الجامعي،
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 واآلثار والسٌاحة للفن الظهرة جمعٌة واقع  :المبحث الثالث

 لتعرٌف بالجمعٌةا : المطلب ألول

 8 األحد ٌوم الجمهورٌة جرٌدة فً التأسٌس نشر تم :الوطنٌة الٌومٌة فً التأسٌس نشر بٌان

 2112فً عددها 2002 فبراٌر 22 ل الموافق ه1221محرم

 الظهرة جمعٌة عن فنٌة بطاقة*

 ةمازون بلدٌة مستوى على تنشط واآلثار والسٌاحة للفن الظهرة جمعٌة : االسم- 

  .2 002ًجانف 27 : فً تأسست

 2002 ع ت م/ ع ش ت م/001 : االعتماد رقم- 

 غلٌزان والٌة مازونة الجنة عٌن : العنوان- 

 * عبدالقادر كحلوش األستاذ : الجمعٌة رئٌس-

لتعرٌف بالجمعٌة : جمعٌة الظهرة للفن والسٌاحة واآلثار لمازونة هً جمعٌة معتمدة ا

و اعتمدت بٌتارٌخ  15/1/2004مصنفة ضمن جمعٌات الثقافٌة المحلٌة ، تاسست بتارٌخ 

بحٌث تعمل علً ابراز المعالم  ، تنشط علً مستوي تراب والٌة غلٌزان 27/1/2004

التارٌخٌة و الثقافٌة و السٌاحٌة و الفنٌة ٌاالشتراك مع مدٌرٌة الثقافة و مدٌرٌة السٌاحة و لم 

منخرط من  150تشارك مع مدٌرٌة النشاط االجتماعً أبدا لوالٌة غلٌزان ، ٌنخرط فٌها 

سنتعرف علٌهم فٌما  اضوع 15مختلف المستوٌات العلمٌة و المهنٌة و ٌقوم علً تسٌٌر ها 

 . بعد

 : األولً االنطباع و الجمعٌة علً التعرف ظروف*

________________ 

 

 2002أرشٌف الجمعٌة اشهار جرٌدة الجمهورٌة -1

   2002والٌة غٌلٌزان سنة  22/01/2002بتارٌخ 001/2002وصل تسجٌل رقم-2

 101فؤادة البكري مرجع سابق ص -2
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. بالحركة الجمعوٌة ابتداء من مذكرة لٌسانس علً مستوي غلٌزان  اهتممنا إتباعاو  اإذ 

من  إذحاولنا البحث عن جمعٌة ثقافٌة تنشط بشكل منتظم فً أحد بالدٌات والٌة غلٌزان 

فً  األصدقاء بأحدعلً الكثٌر من الجمعٌات و أعضائها تبٌن لً أنً اتصل  أطالعً خالل

ة و نظم لً موعد مع رئٌس الجمعٌة فً دلنً علً جمعٌة الظهر حتىالحركة الجمعوٌة 

 ىوتالحركة الجمعوٌة علً المس إحصاءها بدئنا فً اللو من خ 2012شهر دٌسمبر سنة 

ً و هذا ما أكده الكثٌر من أهل مازونة بكونها جمعٌة نشطة و لها دور فعال فً والئال

عائلٌة و لنا معه عالقة المخبرٌنبتارٌخ مازونة و هذا ما صرحه لنا أحد  اهتمام صهري   ( 

الذي رافقنً فً مراحل انجاز هذا البحث. و الذي عرفنً أكثر و عن قرب برٌس الجمعٌة 

انطباع الذي خرجت كونه صدٌق خصٌة المازونٌة له و زمٌل له فً قطاع التربٌة ، و أول 

الصرار علً نشر تارٌخ مازونة و التحدي علً لثبات الشخصٌة المازونٌة به هو ذلك 

ارٌخٌة هذه المنطقةواثبات ت  

: المطلب الثانً  

 كرونولوجٌا  الحركة الجمعوٌة

تبٌان معالم أثارها هذه الجمعٌة للدفاع عن تارٌخ مازونة و تأسٌسإذ كان الجمٌع متفق علً 

2004 البحث عن المحافظة علً تقالٌد المنطقة حٌث بدأ سنةو        

بطرح فكرة  تأسٌس جمعٌة مكونة من أبناء المنطقة و كانت الفكرة بداٌة من طرف الرئٌس 

الحالً للجمعٌة و بعض أعضائها و اجتمعوا حول الفكرة فً تأسٌس جمعٌة الظهرة و هو 

بحصولهم على االعتماد و هذا ما مكنهم فً مزاولة نشاطهم و الذي لم  2004ما تم فً سنة 

اللحظة التً نقوم فٌها بهذا البحث و دام نشاطهم إلى درجة مشاركتهم ٌعرف االنقطاع حتى 

فً كل المناسبات المحلٌة و الوطنٌة كما سنبٌنه فً تحلٌلنا لنشاطاتهم الجمعوٌة فً إطار 

أفكارهم و أهدافهم المسطرة فً قانونهم األساسً و التً هً على مدار العشر سنوات  و 

ٌٌر أعضائها فً ثالث مرات و هذا من خالل تغٌٌر التً عرفت الجمعٌة من خاللها تغ

و بقٌة الرئٌس محتفظ بالرئاسة منذ  األعضاءبعض تغٌر القوانٌن المنظمة للجمعٌات و 

6/2012 مرورا بقانون 2014الً  2001  
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 المطلب الثالث : ابعاد ووظائف الجمعٌة  

الجمعٌة تهدف اساسا الً نشر تارٌخ المنطقة  و كما هو مصرح به فً القانون االساسً ، ان

و المحافظة علً االثار و المعالم االثرٌة و المطالبة بترمٌمها و تحسٌس افراد المجتمع 

البنائً فً  –بااللتفاف حول هذا المشروع كما جاء فً كتابات االتجاه الوظٌفً 

بها الجمعٌة كون  االنثروبولوجٌا و علم االجتماع مع الوظٌفة الظاهرة التً تتمتع الوظائف  1

.الظاهرة هً بالضرورة نتائج موضوعٌة التً ٌتوقع االفراد حدوثها  

الحركة  إطارالنشاطات فً  خاللمن  الهدافالجمعٌة ٌعملون علً تحقٌق هذه  أعضاء إن

و البعد الثقافً و البعد السٌاحً الً  االجتماعًو هو البعد  أبعادالجمعوٌة ، و التً فً ثالثة 

: لجانب التحسٌسً و التً ٌركزون علً تحقٌقها من خالل ما ٌلًا  

: االجتماعًالبعد   

 أسستنظرا للدوافع التً  الولًجمعٌة الظهرة تعتبر جمعٌة ذات طابع ثقافً بالدرجة  إن

المنطقة و تارٌخها كما  بأهمٌةنلتمس وعً المنتمٌن للجمعٌة  خالهامن اجلها و التً من 

من  الحٌانالفاعلٌن فً الجمعٌة بشكل واضح و الذٌن عبروا فً كثٌر من  خاللتبٌن من 

عن تارٌخها ، و  القاعبالمنطقة و  االهتمامالمحلٌة التً تري فٌها عدم  الدارةاستٌائهم من 

 أخريوالنشاطات التً تقوم بها الجمعٌة و نشاطات  العمالهذا ٌتبٌن فً الدوافع الولٌاطة 

فً الدرجة  تأتً  

 أبناءو التً تصب فً مساعدة كبار السن فً حالة التقتعد من  االهتمامٌة من حٌث الثان

المنطقة و خارجها كما  أبناءفنٌا و ثقافٌا من  المعروفونالمنطقة و حٌانل تكرٌم الوجوه 

بتنظٌم زٌارات  أحٌاناالزٌارات المٌدانٌة و الخرجات السٌاحٌة تقوم الجمعٌة  ستبٌنه فٌما بعد

و احٌاء النشاطات الوطنٌة المختلفة و المناسبات  ألبنائهاخل و خارج مازونة مٌدانٌة دا

فً االسابٌع الثقافٌة التً تقام فً الوالٌات داخل الوطن ، و ٌقوم  أٌضاو المساهمة  الثقافً

المعروفة لمدٌنة مازونة فً بٌوتهم فً  الرجوعالجمعٌة بزٌارة الكثٌر من  أعضاء أٌضا

ٌزورونهم و ٌقدون لهم الهداٌا  أٌنلدائرة مازونة  إدارٌامعزولة و التابعة و المناطق ال رىقال

.و اهم نشاط ٌحبذونه  

 

________________ 

5919النثروبولوجٌة للحركة الجمعوٌة ذات الطابع الثقافً ، رسالة ماجستٌر، جامعة قسنطٌنة،  البعاد،  رحٌل.   1-  
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أفرٌل من كل سنة و المثمتل فً ٌوم  07الجمعٌة هو ذلك التكرٌم ٌقام سنوٌا فً ٌوم  أعضاء

عائلة التعلٌم الذٌن قدوا الكثٌر فً مجال  أفرادفنٌة و خاصة من  أو أدبٌةالعلم لتكرٌم وجوه 

 النشاط الوحٌد الذي ننتظره كل سنة و  : التعلٌم علً حد قول احد المبحوثٌن

علٌه " التكرٌم  أطلقالمنطقة من شهر افرٌل من كل سنة الٌوم الذي  أبناءهو تكرٌم بعض 

الظهرة " الذي ٌحدي به مجموعة من المعروفٌن فً المنطقة و هم فً حالة تقاعد و  ببرنس

السنة و نحن نحضر له و  أولمن  االنتقاءالنشاط مبرمج فً كل سنة مرة واحدة التً ٌتم 

ما نزور المختارٌن فً الترٌم بالبرنوس و كما تري هذا ما ٌعجبنً فً النشاط و خاصة عند

فً الصور و الفٌدٌوهات للنشاطات السنوات الماضٌة و النشاط مستمر و ٌتجدد كل سنة ، 

و  رأٌتستة مكرمٌن كما  أصبحنارجل من المنطقة  أول بترقٌممرة  أول بدأناو كما 

2014سنة التركٌم حضرت بنفسك   

، الترفٌهً البعد الثقافً ، التحسٌسً    

تخدم بشكل مباشر  إنتستطٌع  حتىنشاطات الجمعٌة فً مجملها متداخلة و متكاملة  إن

جانب الترفٌه التً تقوم  إلًالجمعٌة ن هذا  أسستالمسطرة لها و التً من اجلها  لألهداف

 االنسجامرٌة خارج منطقة مازونة و هذا لثاماكن المنطقة من حٌث زٌارة األ أطفالبه 

بدو متكامل فً الجانٌن التحسٌسً و الثقافً كما ٌتبٌن لنا فً فً النشاطات ٌتضح و ٌ

خاللالمتبادلة فٌما بٌنهم و هذا من  و  عالمٌة تدخلت خاللهاو من  حفالتتنظٌم  - : 

/من كل سنة 07/14الٌوم الوطنً للعلم ٌوم  - : تحسٌسٌة لصالح منطقة مازونة الٌوم  -

لفنان الٌوم الوطنً ل -الوطنً للشهٌد  األخرىعٌاد الوطنٌة و الدٌنٌة األٌام و األ -  

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

، و هو من انجاز الجمعٌة  5914فٌدو ٌغطً التكرٌم لسنة  أٌدٌنابٌن  -ل  
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تحً و تنظم الجمعٌة و تشارك فً العدٌد من المناسبات الثقافٌة فً الوالٌة و خارجها  أٌضا

التارٌخٌة و المتمثلة فً أثارحول مازونة و ما تختزنه من   -التعرٌف بمنطقة مازونة  - : 

لمنطقة مازونة  أدبٌةالتعرٌف بشخصٌات تارٌخٌة و  التً  الثارالمخطوطات و  إظهار -

 تحتوٌها مازونة

نهٌار الماكن المعرضة ألاو ترمٌم  اآلثارو مطالبتها بالحفاظ علً  دارةاالالتقرب من  -

  .كالقصبة و مساجد عتٌقة

المسطرة من طرف  األهدافهذه النشاطات فهً تعبر علً عدد من  خاللستنتجه من ن

ساسً هو التقارب و التحسٌس و نشر ثقافة و تارٌخ األالجمعٌة و من حاللها نجد ان الهدف 

مازونة فً الوسط المحلً و خارجه و هذه اللقاءات فتعتبرها اعضاء الجمعٌة فرصة 

من  أٌضاالمنطقة و تارٌخها و التقرب  أهمٌةعلً  أكثر للعرببجمعٌات  لالحتكاك

.المسؤولٌن المحلٌٌن من مختلف االدارات العمومٌة  

الدٌوان المحلً للسٌاحة المطلب الثالث    :    

للدٌوان المحلً للسٌاحة بمازونة األساسًالقانون  : تعرٌف الدٌوان المحلً للسٌاحة ٌعتبر  : 

تلقً مساعدات مالٌة  الخٌرةتتمكن هذه  حتىالدٌوان المحلً للسٌاحة جناح تابع للجمعٌة و 

دٌوان للسٌاحة مصادق علٌه من طرف مدٌرٌة تأسٌسالبد علٌها   

 ذاعةباإلحضرنا لحصة خاصة  أٌضامعها مقابلة فً مقر المدٌرٌة و  أجرٌناالتً  السٌاحة

فً مازونة بحضور مدٌر السٌاحة ، ممثلة بلدٌة  ثرٌةاأللغلٌزان حول المعالم  الجهورٌة

طلب دعم مالً  ..مازونة المكلفة بمكتب ..و رئٌس جمعٌة الظهرة بدل من رئٌس الدٌوان

مدٌر السٌاحة إلً  

  طلب دعم مالً الً مدٌر السٌاحة

 جانب الدعم المالً للدٌوان

دعما فً ذا  الجمعٌةكٌف ٌتم تدعٌم الدٌوان : طٌلة مرحلة تأسٌس هذا الدٌوان لم تتلقً 

المجال و بكل بساطة هذا الدٌوان الذي هو من صلب الجمعٌة و أعضاء الجمعٌة هم أنفسها 

حول  إجابةأي  نتلقىأعضاء الدٌوان لذلك لم تقدم أي عمل مقارنة مع عمل الجمعٌة لحد لم 

و فً  إننا لىإ التقلٌدٌةبمدٌر السٌاحة الصناعة  االتصالاولنا كثٌر من المرات هذا الدٌوان ح

المدٌر فً اجتماع و مرة أخرى هو موجود فً الوالٌة إناكل مرة نتلقى نفس الجواب   

إن ما تزخر به مدٌنتنا مازونة من آثار ومعالم سٌاحٌة كمسبح تامدة  طلب دعم مادي

 أوكثٌرا عن قصبة العاصمة  التخلفٌة والقصبة التً الطبٌعً ومدرسة مازونة العثمان
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  يالعمل الجمعو                                                                            الثالث الفصل

 

قصبة تلمسان ٌحتاج جهودا متضافرة ودعما مادٌا من وزارة السٌاحة والصناعة التقلٌدٌة 

ٌتحقق طلبنا هذا كما تعودا منكم دائما . تقبلوا تحٌاتنا إن أملنا.ولتحقٌق ذالك    

.المرفقات  

___________________ 

/06/08الجمعٌة مأخوذ بتارٌخ  أرشٌفالطلب من  2012-  
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 المحور االول:                                  تقديم مجال البحث

 

 نشر تم :الوطنٌة الٌومٌة فً التأسٌس نشر بٌان  بطاقة فنية عن جمعية الظهرة 

 فبراٌر 22 ل الموافق ه1221محرم 8 األحد ٌوم الجمهورٌة جرٌدة فً التأسٌس

 2112فً عددها 2002
 الظهرة جمعٌة عن فنٌة بطاقة*

 ةمازون بلدٌة مستوى على تنشط واآلثار والسٌاحة للفن الظهرة جمعٌة : االسم- 

  .2 002ًجانف 27 : فً تأسست

 2002 ع ت م/ ع ش ت م/001 : االعتماد رقم- 

 غلٌزان والٌة مازونة الجنة عٌن : العنوان- 

 * عبدالقادر كحلوش األستاذ : الجمعٌة رئٌس-

لتعرٌف بالجمعٌة : جمعٌة الظهرة للفن والسٌاحة واآلثار لمازونة هً جمعٌة ا

و  51/5/2000معتمدة مصنفة ضمن جمعٌات الثقافٌة المحلٌة ، تاسست بتارٌخ 

، تنشط علً مستوي تراب والٌة غلٌزان بحٌث تعمل  23/5/2000اعتمدت بٌتارٌخ 

علً ابراز المعالم التارٌخٌة و الثقافٌة و السٌاحٌة و الفنٌة ٌاالشتراك مع مدٌرٌة 

غلٌزان ، لالثقافة و مدٌرٌة السٌاحة و لم تشارك مع مدٌرٌة النشاط االجتماعً أبدا 

مهنٌة و ٌقوم علً منخرط من مختلف المستوٌات العلمٌة و ال 510ٌنخرط فٌها 

 سنتعرف علٌهم فٌما اعضو 51تسٌٌر ها 
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________________ 

 

 وىران 2052/ 2051  مذكرة نيل شيادة المجستير في  االنتثرو ي الوجيا بعنوان الحركة الجمعوية

 

 

 المحور الثاني:                            تحميل المقابالت و النتائج

 عينة البحث : أفراد خصائص  : يبين  10جدول  رقم 

 قمنا باستجواب أفراد العينة و ىذا حسب الجدول التالي :

 تاريخ إجراء المقابمة المنصب المستوى التعميمي السن الجنس الرقم

 25/01/2054 رئيس الجمعية جامعي سنة 15 ذكر 10

 25/01/2054 عضو بالجمعية جامعي سنة 24 ذكر 10

 25/01/2054 كاتب عام متوسط سنة 62 ذكر 10

 25/01/2054 عضو بالجمعية ثانوي سنة 21 ذكر 10

 22/01/2054 عضو بالجمعية جامعي سنة 21 ذكر 10

 22/01/2054 عضو بالجمعية ابتدائي سنة 60 أنثى 10

 26/01/2054 عضو بالجمعية ثانوي سنة 06 ذكر 10

 26/01/2054 عضو بالجمعية ثانوي سنة 05 ذكر 10
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 26/01/2054 عضو بالجمعية متوسط سنة 64 أنثى 10

 26/01/2054 عضو بالجمعية جامعي سنة 23 ذكر 01

مبحوثين، معظميم من  50يتضح من خالل الجدول المبين أعاله  أن عينة البحث مكونة من 

التي تم   فئة الذكور و البقية األخرى ىن من  فئة اإلناث، و يترواح سن أعضاء جمعية الظيرة

سنة ، أما مستوى أعضاء  15سنة و  21إجراء المقابالت معيم في مدينة مازونة ما بين 

الجمعية جاء  متنوعا ،أغمبيم ليم المستوى الجامعي ثم يميو المستوى الثانوي ثم المستوى 

 المتوسط و أخيرا المستوى االبتدائي.  

 .2054ماي  26إلى غاية  2054ماي  25وتم إجراء المقابالت  مع المبحوثين من 

 معية وعالقتها بالنشاط السياحيالفصل األول : الج 

 تمهيد :

تعتبر مدينة  مازونة من المدن التاريخية العريقة األصيمة وقاعدة تاريخية ىامة في قمب 

،فيي كانت ممتقى لعناصر مختمفة و حضارات متعددة ،إلى جانب موقعيا  جبال الظيرة

 االستراتيجي الذي جعميا تتألف عبر مختمف األزمنة .

رة عن السياحة ، تم كيف تساىم جمعية الظي أعضاءفي ىذا الفصل سنعرض ما ىو تصور 

توجد ثقافة سياحية ، وىل و ونشاطاتيا المحمية و الدولية معية في تنشيط السياحة المحميةالج

 ميور الداخمي و الخارجي لمجمعية.لمج

 تصور أعضاء جمعية الظهرة عن السياحية : -
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معية عن السياحة، فكانت أعضاء الجه واحد لتصور ل المقابالت ميزنا اتجامن خالل تحمي

 . تقاربة فيم يرون أن السياحة ىي الترويح عن النفس وتبادل األفكارإجابات المبحوثين م

السياحة في نوع من  <<، قائال :>>، رئيس الجمعية>سنة 05،15وث رقم بالمبح <<نستشيدحيث 

 . >>األفكارتبادل الثقافة من أحل التعارف و 

السياحة ىو ذلك النشاط <<قائال :  >>، عضو بالجمعية سنة 21، 00المبحوث رقم <<ويضيف 

 .>>مجتمع  أليتمع الثقافي و الموروث الفكري لطي ييدف إلى التعرف بمكونات المجا

 التفسير : 

عدة أثار وكانت مركزا بربريا  وتشيد عمى ذلكعايشت مازونة عدة حقبات من العيد الروماني 

ومقرا قديما لرئيس قبيمة الماسون وأسماء أحياء المدينة " تاسرت" ،" أجدير" و" أدليل" لخير دليل 

تممك زخما من المقومات السياحية خول ليا أن تكون مدينة سياحية  عمى ذلك، مما جعل مازونة

التي تسعى لممحافظة عمى الموروث  2000بامتياز، كل ىذا ميد لتأسيس جمعية الظيرة سنة 

الثقافي لممدينة .وجل اعضاء جمعية الظيرة لدييم نفس التصور عن السياحة في المدينة 

و التعرف عمى الموروث الثقافي التي تبادل االفكار فعيتبرون السياحة الترفيو غن النفس و 

 تتميز بو مازونة.

عبارة عن ظاىرة من ظواىر عصرنا  <<السياحة بأنيا 5501عام  جويبر فرولير األلمانيوعرف 

 لىإو      تنبثق من الحاجة المتزايدة لمراحة و إلى  تغيير اليواء و اإلحساس بجمال الطبيعة 

قامة في مناطق ليا طبيعتيا الخاصة،و أيضا إلى نمو االتصاالت   الشعور بالبيجة و المتعة، وا 
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وخاصة بين الشعوب و أوساط مختمفة من الجماعات اإلنسانية،و ىي االتصاالت التي كانت 

 1 >>ثمرة التساع نطاق التجارة و الكتاب السياحيين 

 ية ، ونشاطاتها المحمية و الدولية.اسهام جمعية الظهرة في تنشيط السياحة المحم -

تعريف بالموروث السياحي الجمعية بال إسياماه واحد فيكمن من خالل تحميل المقابالت ميزنا اتج

 ميزان عامة و منطقة الظيرة خاصة.لموالية غ

الجمعية  إسيامتمثل <<قائال : >>بالجمعية  سنة، عضو 21، 01بالمبحوث رقم <<حيث نستشيد 

و الرموز التي تتميز بيا الظيرة، كمدرسة العتيقة،مسبح تامدة  اآلثارفي التعريف بالفن و 

 .>>وغيرىا من المناطق

وذلك عن طريق التعريف  <<قائال : >>سنة، عضو بالجمعية 50،23المبحوث رقم <<ويضيف 

 >>قابل لمتسويق. ااحيسي االفكري لممجتمع المحمي و العمل عمى جعمو منتوج اإلرثبالثقافة و 

يمكن المساىمة عبر  <<قائال : >>سنة ،عضو بالجمعية 03،06المبحوث رقم << أدلىفي حين 

 >>الترويج لمسياحة المحمية عبر نشر مقاطع الفيديو و الصور.

 :التفسير 

تعتبر السياحة مورد ميم ألي دولة  وأي مدينة وىي مؤشر أساسي لدفع عجمة التنمية، فمقياس 

عمى التنمية عمى جميع  إيجاباتالي ينعكس دولة أو مدينة ىو السياحة، و بال تتطور أي

عطاؤىاالمستويات لكن شريطة أن يتم استغالليا   قيمتيا الحقيقية حتى تضمن الفاعمية بذلك  وا 

وتسعى جمعية الظيرة من خالل نشاطاتيا المتنوعة  من خمق تنمية سياحية ،وذلك من خالل 

                                                           
1
رسالة ماستر،جامعة مستغانم، ،  ،تصور األساتذة الستراتيجيات تنمية السياحة الثقافية بمستغانمأمٌن دانً   

 .64،ص.2052/2053
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ميدانية داخل الميرجانات و البرامج التي تدخل في الحياة اليومية لممنطقة و القيام بزيارات 

 وخارج مازونة ألبنائيا و إحياء  النشاطات الوطنية المختمفة و المناسبات الثقافية .

فتستعين  جمعية الظيرة بعدة وسائل اإلعالم و االتصال لمترويج لنشاطاتيا بغية التعريف 

 مات السياحية التي تزخر بيا منطقة الظيرة.  بالمقمو 

 

 .الثقافة السياحية لدى الجمهور الداخمي و الخارجي لمجمعية  -

 

يرى معظم المبحوثين أن لوسائل االتصال الجماىرية دور فعال في نشر الثقافة السياحية 

 لدى الجميور الداخمي )أعضاء الجمعية( و الجميور الخارجي ) المواطنين( إن أحسن

 استغالليا ،و يتم ىذا من خالل برامج و نشاطات الجمعية.

توجد تجارب كبيرة لدى  <<قائال : >>سنة، رئيس الجمعية 05،15بالمبحوث رقم  <<حيث نستشيد

استخدام  أومعارض   بإقامةالجميور الداخمي و الخارجي،وىذا بالدور الذي تمعبو الجمعية سواء 

 >>مواقع التواصل االجتماعي في نشر الثقافة السياحية.

الجمعية تقوم باتصال داخمي <<قائال : >>سنة،عضو بالجمعية  01،21لمبحوث رقم <<ويضيف 

 >>و خارجي قصد التعريف بالمنطقة وىذا ما تركز عميو الجمعية.

 التفسير :

سكان لمتجنيد وسائل اإلعالم و االتصال  االستراتيجيات الحديثة في الدول المتقدمة تعمل عمى

                          ثقافة سياحية و بث لدييم و إشراكيم في التعريف بالموروث الثقافي لممنطقة اكتسابمن أجل 
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ضرورة الحفاظ عميو وكيف يتعاممون مع السائح الوطني و السائح األجنبي، فأعضاء جمعية و 

 .ىم شركاء في ىذه المعادلة  الظيرة

الثقافة السياحية ىي امتالك الفرد لقدر من المعارف و المعمومات و المفاىيم و الميارات  

واالتجاىات و القيم التي تشكل في مجمميا خمفية مناسبة لكي يسمك سموكا سياحيا رشيدا نحو 

 .  2كل المظاىر السياحية

ر الداخمي و الخارجي من خالل تنظيم الممتقيات ويتم نشر السياحة الثقافية لدى الجميو 

النشاطات و األيام الدراسية التي تنظم حول موضوع السياحة وبيذا يتم التعريف بالموروث و 

الثقافي التي تتميز بو منطقة الظيرة و إظيار العادات و التقاليد العريقة التي تعتبر عنصر 

رب مع عادات و تقاليد الشعوب لتقاجذب لمسائحين الذين يبحثون عن التعرف و ا

األخرى،ويكون ذلك من خالل إشراك كافة أفراد المجتمع المدني خاصة الجمعيات و االستماع 

 إلى أفكارىم البناءة و تفعيل ىذه األفكار في إطار التنمية السياحية.

فة  إلى المجتمع المدني باالضافالثقافة السياحية مسؤولية كل المؤسسات السياحية الموجودة في 

و المدرسة،الن الثقافة السياحية عممية مستمرة و ليست مقيدة بوقت أو مرحمة عمرية  األسرة

 كي تقوم السياحة بدور تربوي فعال.التربية أن تضمن جزءا من الثقافة السياحية ل فبإمكانمميزة 

 

 

 خالل ىذا الفصل تك استنتاج ما يمي :من  : االستنتاج

                                                           
.20، ص.2000، القاهرة، 5، عالم الكتاب، ط، الثقافة السياحية وبرامج تنميتهاهناء حامد زهران 
2
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 بمقومات سياحية متنوعة ،وتسعى جمعية الظيرة لمحفاظ عمييا. تتميز منطقة الظيرة -

تسعى جمعية الظيرة  من خالل نشاطاتيا و برامجيا المتنوعة إلى تحقيق التمنية السياحية  -

 في المنطقة .

 تعمل جمعية الظيرة بنشر الثقافة السياحية لدى الجميور الداخمي و  الخارجي. -

 . اإلعالمو عالقتها بوسائل  الفصل الثاني : جمعية الظهرة

 تمهيد :

و الثقافية لممجتمعات  االجتماعيةتصال انعكاسا لمبنية السياسية و و اال اإلعالمتعتبر وسائل 

ضمونو بالمجتمع في أبعاده االجتماعية ممرتبط و يتأثر ب اإلعالميالمتواجدة فييا،فالخطاب 

لممؤسسة،ومن ىنا نرى أن ىناك عالقة تبادلية و تفاعمية بين وسائل العالم و المجتمع المدني 

لة تأثر ىي في حا اإلعالميةبمختمف مكوناتو ،وفيو الجمعيات ومن ىنا نممس بأن الوسيمة 

أعضاء جمعية الظيرة وما ىي كيف يتم التواصل بين في ىذا الفصل ر،وعميو سنتطرق وتأثي

معية مع مؤسسات حكومية وغير حكومية اإلعالمية أكثر استخداما، وىل تتواصل الجالوسائل 

 وىل ىناك توأمة مع جمعيات دولية.

والوسائل اإلعالمية  التي تتعامل بها  ، جمعية الظهرة أعضاءطريقة التواصل بين  -

 الجمعية :

أعضاء جمعية الظيرة يتصل بعضيم البعض عن طريق   أنمن خالل تحميل المقابالت توصمنا 

 عدة وسائل تقميدية و حديثة.
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يتم التواصل عبر  <<قائال : >> سنة، عضو بالجمعية24، 02بالمبحوث رقم  <<حيث نستشيد

 >>عدة طرق منيا مواقع التواصل االجتماعي و االجتماعات .

التواصل بالطرق التقميدية <<قائال :  >> عضو بالجمعيةسنة،  04،05المبحوث رقم <<ويضيف 

 >>و عن طريق مواقع التواصل االجتماعي.

الجمعية تتعامل مع وسائل <<قائال :  >>سنة، رئيس الجمعية 05،15بالمبحوث رقم  <<و نستشيد

إعالمية مكتوبة،المسموعة و المقروئة كالجرائد  و اإلذاعة، وتتعامل أيضا بمواقع التواصل 

 >>يسبوك و تويتر.االجتماعي كالفا

تكمن في  الوسائل التقميدية  <<قائال: >>سنة ،كاتب عام 62، 06المبحوث رقم <<كما يضيف 

 >>كالتمفزيون،الجرائد ، المجاالت، ووسائل الجديدة كمواقع التواصل االجتماعي.

 التفسير : 

تعتبر الجمعيات ىيئات أنشأت لخدمة المجتمع بدون أي ربح وتخمق من طرف مواطنين لمدفاع 

 عن قضايا المجتمع و تطويره وعميو يعد االتصال الجمعوي شكل من األشكال التنظيمية.

تسعى الجمعيات دائما في خدمة المجتمع بمختمف شرائحو و السعي وراء حل مشاكمو المختمفة 

العمومية و الييئات العامة  اإلداراتضل السبل لكونيا ىمزة وصل بينيم و بين و المتعددة وبأف

لمسمطة ،و عميو البد من وجود طرق االتصال لتحقيق األىداف و الوصول إلى غايتيا، وىذا 

تدخل الجمعيات و تطرح بفضل قنوات االتصال المطروحة في المجتمع و التي من خالليا ت

معية،و الذي يعتبر الطريقة عمل االتصال الشفوي بين أعضاء الجتمعية الظيرة تسمشاكميا، فج

المباشرة في طرح المشاكل و رسم الخطط و البرامج وذلك عن طريق المقاءات و الندوات 
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وسائل االتصال التقميدية من إذاعة وصحافة أيضا الجمعية االجتماعات و غيرىا، كما تستعمل و 

جية، ومن جية أخرى وسائل االتصال الجديدة بما يعرف مكتوبة كالجرائد و المجاالت ىذا من 

جديدة )مواقع التواصل االجتماعي(،فيي  تعتبر خيارات جديدة فعالة وسيمة لموصول الوسائط ال

و المشاركة لمفرد في أي مكان حيث تممك وسائل االتصال الحديثة و منيا االنترنت دور أكثر 

ر كذلك معارف الجمعية  ونشاطاتيا في مجال فاعمية لمتعرف باإلمكانات السياحية و نش

 السياحة و التعريف بالمقومات السياحية التي تتميز بيا منطقة الظيرة .

قامةتواصل الجمعية مع مؤسسات حكومية وغير حكومية،   توأمة مع جمعيات دولية . وا 

تتواصل مع عدة جمعيات أخرى داخل  جمعية الظيرة أنمن خالل تحميل المقابالت تبين 

 .الجزائر و خارجو

ىناك شراكة مع عدة <<قائال :  >>سنة ، رئيس الجمعية 05،15بالمبحوث رقم <<حيث نستشيد 

 >>رب ، مصر(.ت خارج التراب الوطني )تونس، المغجمعيا

الجمعية لدييا تواصل  <<، قائال:>>سنة ،عضو بالجمعية 01،21المبحوث رقم <<ويضيف 

يث تقوم بمبادرات خيرية بالتنسيق مع ية حوخارجي،منيا عالقات مع المؤسسات الحكومداخمي 

عير الحكومية من أجل دعم المالي ليا شركات وطنية فتقوم بإعداد  أماالحكومية، المؤسسات

 >>صالونات وطنية.

 التفسير :

قافية وسياحية بيدف التعريف بما تزخر بو أن جمعية الظيرة تقوم بعدة نشاطات ث ذكرنا أنفا

محفاظ عمييا و نشر الثقافة السياحية لاىدة إمكانات سياحية متنوعة و ىي تسعى جمازونة من 
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، وكل الثقافي  اإلرثاية ىذا المشاركة في العمل الجمعوي و حم عألفراد المجتمحتى يتسنى 

معيات أخرى داخل و خارج الجزائر النشاطات التي تقوم بيا الجمعية ىي فرصة لالحتكاك بج

حتى يتم التعريف بالمقومات السياحية و جمب السواح من داخل و خارج الوطن، كما تتعامل 

جمعية الظيرة مع بعض المؤسسات الحكومية كمديريات السياحة و مديريات الثقافة و غيرىا 

و مصر حتى يتم  كما تسعى الجمعية إلى إنشاء توأمة مع عدة جمعيات من المغرب و تونس

 تبادل الخبرات و تبادل الثقافات بين ىذه الدول .

 استنتاج ما يمي : من  خالل ىذا الفصل تم االستنتاج :

 .جديدة  يةتقميدية و وسائل اإلعالم يةجمعية الظيرة  تستخدم وسائل إعالم -

 تسعى جمعية الظيرة لبناء توأمة مع جمعيات داخل و خارج الجزائر . -

 معية الظهرة و الترويج السياحيالثالث : جالفصل 

 :تمهيد 

يعتبر الترويج السياحي نشاطا ضروريا ال يمكن االستغناء عنو، وعميو فان الترويج ىو عنصر 

من عناصر المزيج التسويقي القائم عمى نظام اتصالي لمتأثير عمى األفراد واستمالة سموكيم إزاء 

 ما يروج لو وذلك دون الخروج عن اإلستراتيجية التسويقية لممؤسسة .

معية السياحي، وىل لمج جمعية الظيرة فكرة عن الترويج  ألعضاءل في ىذا الفصل سنعرض ى

تساىم في  أنلذلك،ثم كيف يمكن لمجمعية  اآللياتىي  ميام في الترويج السياحي المحمي وما

 الترويج السياحي الوطني.
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 نظرة جمعية الظهرة عن الترويج السياحي ، ومهامها لذلك. -

الترويج  وميفم اربة عنالجمعية نظرة متق ألعضاء أناتضح  المقابالت من خالل تحميل

 .التقميدية و الجديدة لذلك  اإلعالمعتمد عمى عدة وسائل السياحي ،وىي ت

تعتمد الجمعية عمى  <<قائال : >>سنة ،رئيس الجمعية 05،15بالمبحوث رقم <<حيث نستشيد 

 >>أفكار أعضائيا الناشطين من أجل تقديم الجديد في المجال السياحي.

 األسمىلمجمعية ميام كثيرة  من بينيا السياحة الن الطابع  <<ويضيف نفس المبحوث قائال :

ندوات عن منطقة الظيرة ومعارض لمكشف عن الموروث  بإعدادالذي تتميز بو،و الترويج يكون 

 >>الثقافي لممنطقة.

ة الترويج يكون عممي<<قائال :>>سنة ،عضو بالجمعية  00،21المبحوث رقم <<حيث يضيف 

و االتصال و الوسائط  اإلشيار عبر وسائل اإلعالمو  اإلعالنيشتى الطرق ويكمن ذلك في 

 >>الجديدة.

تقوم الجمعية بالترويج السياحي <<يقول : >>سنة، عضو بالجمعية  23، 50المبحوث رقم << أما

 >>في المنطقة.الموجودة  اآلثارعن طريق التعريف بالسياحة المحمية ومقوماتيا ومختمف 

 التفسير : 

يرتبط الترويج باالتصال من حيث أنو مجموعة األنشطة التي تيدف من خالليا الجمعية إلى 

التأثير عمى اتجاه الجميور و سموكياتيم باالتجاه الذي يحقق أىدافيا و ال يمكن أن تنجح 

تضعو في قالب اتصالي يتيح ليا تمرير رسائميا إلى  الجمعية في نشاطيا الترويجي مالم
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ايجابية  أوجميورىا المستيدف  من جية ويسمح ليا باستقبال نتائجيا في شكل استجابة سمبية 

 .مما قد يجعميا تتدارك األمر إما بتعديل الرسالة أو تغيير القناة أو الوسيمة

لبرامجيا  التي تعنى بمقومات السياحية التي تزخر بيا منطقة الظيرة من  وتروج جمعية الظيرة

أثار و موروث ثقافي متنوع وذلك عبر عدة وسائل إعالمية تقميدية اإلذاعة،الجرائد ، المجاالت، 

ة وتأثر عمى وعبر الوسائط الجديدة من خالل مواقع التواصل االجتماعي التي باتت تنتشر بسرع

 م بوالجماىير وتعرفي

 

 

 إسهام جمعية الظهرة  في الترويج السياحي و العمل السياحي الوطني . -

قة دور فعال في الترويج السياحي لمنطلجمعية الظيرة  أنمن خالل تحميل المقابالت تبين 

توأمة مع عدة  كإقامةلذلك  آلياتائر بصفة عامة، فيي تنتيج عدة  ز الظيرة بصفة خاصة و الج

جمعيات أخرى رائدة في العمل السياحي و الثقافي حتى تسوق المنتوج السياحي و تعرفو 

 يكون الترويج  <<قائال : >>ئيس الجمعيةسنة، ر  05،15بالمبحوث رقم  <<تستشيدلمجيمور.حيث 

  <<ويضيف>>مع جمعيات من الشمال و الجنوب. توأمةالسياحي وطنيا ذلك بالقيام بعدة 

يمكن أن تساىم الجمعية في الترويج <<قائال : >>سنة ،عضو بالجمعية  01،21بحوث رقم الم

 إعدادفيمم قصير من  بإنشاءنات الثقافية وذلك المعمل السياحي وطنيا في المشاركة في الميرج

 >>الجمعية لمتعريف بالمنطقة.

 التفسير : 
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 األثريةو المعالم  اآلثارعمى  ةالمحا فضتيدف جمعية الظيرة إلى نشر تاريخ المنطقة و         

 أعضاءو المطالبة بترميميا وتحسيس أفراد المجتمع بااللتفاف  حول المشروع السياحي، ويسعى 

البعد و و البعد الثقافي  االجتماعيالجمعية من خالل الترويج تحقيق ثالثة أبعاد وىي البعد 

 تحقيقيا من خالل مايمي : ويتم السياحي،

فتقوم الجمعية بتنظيم زيارات ميدانية داخل وخارج  ات الميدانية و الخرجات السياحيةالزيار 

 األسابيعالنشاطات الوطنية المختمفة و المناسبات الثقافية و المساىمة أيضا في  إحياءمازونة و 

قة الثقافية التي تقام في الواليات داخل الوطن .كما تقوم جمعية الظيرة بتكريم بعض أبناء المنط

،كما تقوم الجمعية   >> ببرنوس الظيرة<<في شير أفريل من كل سنة مرة واحد وىذا بما يعرف 

 التي تعرف بما تممكو مازونة من تراث مادي وغير مادي تالفيديوىابعرض بعض الصور و 

المنطقة ، كما تحيي و تشارك جمعية الظيرة في عدة مناسبات داخل والية  إلىالوافدين  لمسواح 

وخارجيا حول مازونة وما تتميز بو من آثار تاريخية و التعريف بالشخصيات التاريخية  انغميز 

ظيار المخطوطات التي تحتوييا المنطقة النيا عايشت عدة حقب زمنية مختمفة  .  و األدبية وا 

 االستنتاج : 

عمى  الترويجية تعتمد جمعية الظيرة في برامجيا -من خالل خذا الفصل تم استنتاج مايمي :

 .عدة وسائل إعالمية 

،فيي تسعى لمحفاظ عمى الموروث الثقافي  تسيم جمعية الظيرة في الترويج السياحي لممنطقة -

 لممنظقة.

 ام :ــــعـاج الـاالستنت
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 مع أعضاء جمعية الظيرة توصمنا إلى النتائج التالية : أجريناىامن خالل المقابالت التي 

بمقومات سياحية متنوعة ،وتسعى جمعية الظيرة لمحفاظ عمييا.وىذا  تتميز منطقة الظيرة -

من خالل نشر الثقافة السياحية في أوساط المجتمع المحمي ،و يشاركوا في حماية التراث 

 الثقافي التي تتميز بو مازونة.

من  تميفزيون و راديو وصحافة مكتوبة  جمعية الظيرة  تستخدم وسائل إعالمية تقميدية  -

 جديدةالوسائل اإلعالمية ومجاالت وممتقيات ىذا من جية، زكم جية أخرى تستعمل الجمعية 

حتى تعرف بما تزخر بو منطقة الظيرة من زخم ، والتي تتمثل في مواقع التواصل االجتماعي

 من المقومات السياحية .

لحفاظ عمى الموروث عمى  الترويج السياحي ،فيي تسعى من خاللو  ا تعتمد جمعية الظيرة -

وىذا قة، وىذا من خالل النشاطات و البرامج المتنوعة التي تسطرىا الجمعية الثقافي لممنط

 بالتنسيق مع مؤسسات حكومية و غير حكومية بيدف تنمية السياحة المحمية.

 لفرضيات :مع ا الدراسة ة نتائج مقارن

 لدراسة التي أجريناىا مع جمعية الظيرة بمازونة تبن لنا مايمي :من خالل ا

تحققت الفرضية األولى التي مفادىا "جمعية الظيرة ميمتيا األساسية حماية مختمف  -

المقومات السياحية "، نظرا لمنتائج المتحصل عمييا من خالل المقابالت التي قمنا بيا مع 

،وتسعى الجمعية عمى نوع مقوماتيا السياحية أعضاء جمعية الظيرة ، فمازونة تتميز بت

الحفاظ عمييا من خالل نشر الثقافة السياحية في أوساط المجتمع المحمي ،و إعطائيم 

 الفرصة لممشاركة  في حماية التراث الثقافي التي تزخر بو .
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أما الفرضية الثانية التي تعتبر " أن الجمعية تعتمد عمى مختمف وسائل اإلعالم و االتصال  -
 تستخدم وسائل اإلعالم التقميدية من تمفزيون و إذاعة فييفي الترويج السياحي " ، 

المتمثمة في مواقع التواصل  جديدة ال الميديا  تستخدم أيضا  و وصحافة مكتوبة وجرائد
 اإلجتماعي ،

،كميا تساىم  لبناء توأمة مع جمعيات داخل و خارج الجزائرأيضا  تسعى جمعية الظيرة ما و ك
 في الترويج لبرامجيا السياحية  و حمايتيا.



 خاتمة عامة

أصبحت السٌاحة تشكل صناعة هامة فً االقتصاد العالمً بعدما كانت عبارة عن نشاط      

، حٌث بسٌط تعنً التنقل من مكان إلى آخر للبحث عن الرزق و األمن و طلب العلم 

تطورت بشكل كبٌر بعد الحرب العالمٌة الثانٌة نتٌجة االستقرار األمنً و التطور 

ٌشهده العالم و خاصة فً وسائل النقل و االتصاالت،و ارتفاع مستوى  التكنولوجً الذي

   الدخول فً الكثٌر من الدول الصناعٌة المتقدمة.

ومن خالل دراستنا عن مساهمة العمل الجمعوي فً عملٌة التروٌج السٌاحً ومن        

ما ٌتعلق  ب خالل نموذج جمعٌة الظهرة لالثار و السٌاحة استنتجنا بان الجمعٌة تهتم

.و ٌظهر هذا االهتمام من بالسٌاحة فهً تسعى الى حماٌة الموروث السٌاحً بشكل عام 

 خالل محتلف النشاطات و المهام التى تقوم بها الجمعٌة .

تبقى بعٌدة المنال ولم ترقى الى عملٌة جذب السٌاح االجانب  غٌر ان عملٌة التروج السٌاح

دف اساسا الى حماٌة الثراث المحلً .مع ذلك فً منطقة مازونة . فمهام الجمعٌة ته

التسهٌالت  و االعالمً و مختلف المالً  المجهودات المبذولة تبقى مشكورة و تنتظر الدعم

نجاح عملٌة التروٌج السٌاحً و بالتالى القٌام بدور فعال فً جذ السٌاح من مختلف الوطن ال

 وحتى االجانب .

دول  أهمالجزائر وعلى الرغم من امتالكها لمقومات سٌاحٌة تمكنها و تأهلها لتكون من      

ال زالت لم تحجز لها مكانا فً الخرٌطة السٌاحٌة العالمٌة التً   أنها إالالعالم جلبا للسٌاح 

القطاع السٌاحً  إهمال إلىالتً تتوفر علٌه و هذا راجع  ةرٌتتماشى مع تلك المقومات الكب

احتالل مراتب متأخرة من حٌث  إلى أدىتروٌجٌة تسوٌقٌة مما  إستراتٌجٌةانتهاجها وعدم 

ظهور جمعٌات ثقافٌة سٌاحٌة تهتم بكل ما  إلى أدى اإلهمالاستقطاب السٌاحة و نظرا لهذا 

إلٌه من خالل دراسة جمعٌة الظهرة حٌث دراستنا  إلٌه هو سٌاحً ثقافً و هذا ما خلصت

هتمام بالسٌاحة و حماٌة الموروث الثقافً و الحضاري الذي ٌشكل تبٌن إن من مهامها اال

أهم مقومات جلب السٌاحة غٌر انه ٌوجد نقص للثقافة السٌاحٌة و فً عملٌة التروٌج 

.للسٌاحة المحلٌة و التعرٌف بها وطنٌا وذلك لعدة أسباب   

من قبل الدولة و إن السٌاحة فً بالدنا تحتاج إلى اهتمام فعال و إستراتٌجٌة مدروسة     

تعاون مع الجمعٌات الثقافٌة الناشطة و هذا ألجل هدف واحد إال و هو التروٌج للسٌاحة و 

.إعطاء الجزائر مكانتها الحقٌقٌة فً مجال السٌاحة  
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 نشاطات  جمعية الظهرة صور تعبر عن بعض
 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صور تعبر عن بعض مقاالت الصحف عن مهام الجمعية

  )جريدة المسار العربي(



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعض مقاالت الصحف عن مهام الجمعية صور تعبر عن   
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 دليل المقابلة 
الجمعية و عالقتها بالنشاط السياحي:  المحور األول  

ماذا تعرف بالسياحة ؟و ما هي السياحة بالنسبة لك ؟ :األولالسؤال   

:كيف تمكن للجمعية )الظهرة( أن تساهم في النشاط السياحي و السياحة السؤال الثاني

 المحلية؟

الثالث:هل توجد ثقافة سياحية لدى الجمهور الداخلي و الخارجي ؟ السؤال  

:الجمعية و التعامل مع وسائل االعالم المحور الثاني  

 السؤال األول:كيف يتم التواصل بينكم كأعضاء الجمعية ؟

 السؤال الثاني:هل تتعامل الجمعية مع وسائل االعالم و االتصال؟و ما هي اهم وسيلة ؟

تواصل مع مؤسسات حكومية كجمعيات مثال؟و هل هناك عملية هل الجمعية السؤال الثالث:

 مشاركات وطنية و دولية؟

:الجمعية و عملية الترويج السياحيالمحور الثالث  

  ؟السؤال األول:هل لديك فكرة عن عملية الترويج السياحي خصوصا في مجال السياحة

المحلية ؟كيف ذلك؟هل من مهام الجمعية الترويج للسياحة السؤال الثاني:  

كيف يمكن للجمعية أن تساهم في الترويج للعمل السياحي وطنيا؟السؤال الثالث:  
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