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  مقدمة

ها البحث اللساني الحدیث األهمیة موضوع التواصل من الموضوعات التي أوال یعد

البالغة، سعیا منه الوصول إلى طبیعته و كیفیة حدوثه و آلیته التي یعتمدها في عملیة 

  المتلقي، الرسالة ، اللغة : اإلبالغ فكان من قضایاه األساسیة التي تناولها بالدراسة

  . و السیاقات المختلفة

و تركز أكثر الدراسات اللسانیة على التواصل الطبیعي سواء ما تعلق بتواصل اإلنسان  

مع أخیه اإلنسان بطریقة مباشرة نطقیة شفویة أو ما تعلق بتواصل المتلقي مع نصوص 

معینة ، ولكي یتوفر هذا األخیر البد من وسیلة أو آلیة یتحقق بها هذا التواصل و هي 

و هي عبارة عن رموز  .اللغة أوال ،فهي عماده و بها یتم تحقیق الوجود االجتماعي للفرد

  .اعتباطیة منطوقة متعارف علیها بین أفراد مجتمع ما

و إلعالم التي بها یتم نقل األخبار أما الوسیلة الثانیة التي یجب توفرها هي وسائل ا

الناس بكل الوقائع و األحداث  خباربإ وم هذه األخیرة بمختلف أنواعهاالمعلومات، حیث تق

مكتوبة بحیث تحاول إیصالها إلى  أمالتي تقع یومیا سواء كانت وسائل لغویة منطوقة 

اكبر عدد من الجمهور و الذي بدوره یتجاوب مع هذه الوقائع التي تهمه، كموضوع 

حیث  ،السیاحة و الترویج لها و الذي أصبح من أكثر المواضیع المطروحة و المعاصرة

تحظى السیاحة في الكثیر من دول العالم خاصة المتقدمة منها باهتمام كبیر من قبل 

الحكومات ،الباحثین و كذا العاملین و المستثمرین فیها، و ال تقتصر أهمیتها على كونها 

مصدرا أساسیا من مصادر الدخل الوطني، بل إن مقدار المداخیل المالیة التي تحققها 

كمؤشر لقیاس مدى تقدم الدول، و السیاحة كصناعة قائمة بذاتها معتمدة  غالبا ما تستخدم

... في ذلك على المقومات األساسیة و المتمثلة في األرض، العمل ، رأس المال ، التنظیم

و هذا األخیر یتم بواسطة آلیات أو  .لذلك تتنافس الدول لتطویر هذا القطاع الحساس

  .وسائل لغویة
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  :التساؤل األتيمن هنا نطرح و 

  دورها في توجیه العمل السیاحي؟ هو ما هي آلیات التواصل اللغوي ، و ما

  :و تندرج تحت هذا التساؤل األسئلة الفرعیة

  ؟ ماهي مستویات تحلیل الخطاب السیاحي -1

  ما هو التحلیل السیمیولوجي للصورة االشهاریة ؟ -2

حدیث الدراسة مما نشاهد زیادة  ا، كونه موضوعلموضوع لهذا او یرجع سبب اختیاري 

و الذي یعكس دور وسائل اإلعالم و تنوعها في هذا  ،االهتمام به في الوقت المعاصر

  .المجال

أما  .فصل نظري و فصل تطبیقي و خاتمةو ملت هذه الدراسة على مقدمة تشاو قد 

 حول الموضوع و فیه عرفت اللغة و التواصل من الناحیة ایعطي تمهید فهوالمدخل 

اللغویة و االصطالحیة ، أما الفصل النظري األول الذي عنونته بالعمل السیاحي و هو 

مقسم إلى خمسة عناصر مرقمة بالترتیب، أولها تعریف السیاحة لغة و اصطالحا ثم 

ما العنصر الخامس جاء السیاحة أ بعد هذا تأتي أهمیتها یلیها أنواع ،أسباب انتشارها

جاء  وص الفصل الثاني فخصص للجانب التطبیقي وو بخصبعنوان أسس السیاحة، 

" دراسة تحلیلیة للخطاب و الصورة "غوي في العمل السیاحيلبعنوان آلیات التواصل ال

و كل عنصر یحمل أربعة عناصر ، األول بعنوان  .إلى عنصرین خرقسمته هو اآلو 

  .الوسائل اللغویة المنطوقة و شمل اإلذاعة و المؤتمر الصحفي و التلفزیون و اإلشهار

جاء بعنوان الوسائل اللغویة المكتوبة و یشمل اإلعالن و الجریدة و فأما العنصر الثاني 

أهم النتائج المستخلصة من  خلصتالمجلة و الملصق ، بعد هذا تأتي الخاتمة و فیها 

  .هذه الدراسة
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 اهو المنهج الوصفي التحلیلي كونه منهجفو بالنسبة للمنهج المعتمد في هذه الدراسة 

یعتمد على وصف الظاهرة التي تقوم على جمع البیانات و تصنیفها و محاولة تفسیرها 

   .وتحللیها

 معتمدةمجال السیاحة ،  بعض الصعوبات التي اعترضتني كقلة المراجع في وجهتو لقد 

لسان العرب البن منظور ، الفیروز ك وبعض المصادرفي عملي هذا على القران الكریم ،

لعبد الجلیل مرتاض " اللغة و التواصل" ، أما عن المراجع نذكر " القاموس المحیط"أبادي 

مقابلة لتمام حسان و صناعة السیاحة ألحمد محمود " معناها و مبناها"،و اللغة العربیة 

منها رسائل  التي إلى غیر ذلك من المصادر و المراجع ، باإلضافة إلى الرسائل الجامعیة

دراسة مقارنة بین الجزائر ، تونس و "الماجستیر و الدكتوراه كاآلثار التنمویة للسیاحة 

   حة ،لعشي صلی" المغرب

خالد و غیرها من لكواش " حالة الجزائر" أهمیة السیاحة في ظل التحوالت االقتصادیة و 

   .الرسائل التي اعتمدتها

، و تعتبر السیاحة نشاط  و في األخیر یبقى اإلعالم قاعدة حتمیة یقوم علیها المجتمع

  .اقتصادي تعتمد على الترویج الذي هو من مهام وسائل اإلعالم 

   

 



  

  

  

  خطة البحث
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  :تعریف السیاحة/1

وما ینجز عن ذلك من تهذیب  السیاحة نشاطًا إنسانیًا یعتمد على االستكشاف والتعلم تعد

للسلوك، و اكتساب للمهارات و المعلومات، و االطالع على المعارف بشتى أنواعها، 

  1.واالكتشاف في الطبیعة والحضارات المتعاقبة 

العالم فقد أصبحت الیوم من أهم القطاعات في والسیاحة من أكثر النشاطات نموًا في 

نحو خمس مائة واثنان  1998التجارة الدولیة، حیث بلغت قیمة الصادرات السیاحیة عام 

بلیون دوالر فهي من منظور اقتصادي قطاع إنتاج یلعب دورًا مهمًا في ) 532(وثالثون

الصعبة، وفرصة زیادة الدخل القومي وتحسین میزان المدفوعات، ومصدرًا للعمالت 

  .لتشغیل األیدي العاملة، وهدفًا لتحقیق برامج التنمیة 

ومن المنظور االجتماعي والحضاري فإن السیاحة هي حركة دینامیكیة ترتبط بالجوانب 

الثقافیة والحضاریة لإلنسان، فهي جسر للتواصل بین الثقافات والمعارف اإلنسانیة لألمم 

  2.والشعوب 

  :ةلغ/أ

من ساح الماء یسیح سیحًا، إذا جرى على "اللفظة مأخوذة "قال الجوهري في صحاحه إن 

ضرب من البرود وساح في األرض : الماء الجاري والسیح أیضاً : وجه األرض، والسیح

  3" .یسیح سیاحًة وسیوحًا وسیحًا وسیحانًا أي ذهب

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة " دراسة مقارنة بین الجزائر، تونس، والمغرب " ، اآلثار التنمویة للسیاحة عشي صلیحة -  1

، ص 2005الماجستیر، قسم العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

08 . 
ه 1428فة العلمیة للنشر والتوزیع ،عمان، األردن، ، المعر 1أحمد محمود مقابلة، صناعة السیاحة، دار كنوز، ط - 2

  . 79م، ص 2007،
 . 400، ص الصحاح أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري ، -  3
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الصائم : ألرض للعبادة، والسائحالذهاب في ا: "والسیاحة بالكسر والسُّیوُح والسیحاُن والسیحُ 

  1" .المالزم للمساجد

  :اصطالحاً  /ب

تعد السیاحة مظهرًا من المظاهر االجتماعیة التي یرتكز مفهومها على أساسین، یهتم 

األساس األول بضرورة انتقال اإلنسان من موطنه األصلي أو مقر عمله إلى دولة أخرى 

  .ع بوقت الفراغ أو إقلیم آخر لسبب معین یهدف إلى االنتفا

بینما یرتكز األساس الثاني على أن عملیة االنتقال تكون مؤقتة، وتتراوح بین أكثر من 

أربع وعشرین ساعة وحتى أقل، كما أن هناك من یعرف السیاحة على أنها ظاهرة 

اجتماعیة والبعض اآلخر یعتبرها ظاهرة اقتصادیة، ومنهم من یعرفها من حیث دورها في 

  2.ات الدولیة أو كعامل من عوامل العالقات اإلنسانیة أو التنمیة الثقافیة تنمیة العالق

هي كلمة ذات مفهوم واسع جدًا " بقوله  gérard guibilato" جیرارد جیبیالطو"ویعرفها 

وترتبط بعدد كبیر من األنشطة كالسفر واإلیواء واإلطعام والترفیه والتنشیط وحب االطالع 

واالنتفاع من العوامل الطبیعیة واالقتصادیة االجتماعیة والثقافیة لألماكن أو البلدان التي 

  3."یزورها السائح 

  

  

                                                           
  . 288ص  ،1القاموس المحیط،الجزءالفیروز أبادي،  - 1
، اإلسكندریة، 1منال شوقي عبد المعطي أحمد، دراسة في مدخل علم السیاحة، دار الوفاء لدنیا للطباعة والنشر، ط -  2

 . 41، ص 2010مصر، 
صالح موهوب، تشخیص واقع السیاحة في الجزائر واقتراح سبل تطویرها، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قسم  -  3

  . 26، ص 2007لوم التسییر، جامعة الجزائر،الجزائر، التسییر، كلیة العلوم االقتصادیة وع
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. تي نشأت منذ أن خلق اهللا األرض وما علیها كما أنها ظاهرة من الظواهر اإلنسانیة ال

بین  فهي قدیمة قدم الحیاة، عریقة عراقة التاریخ، فمنذ زمن بعید واإلنسان في حركة دائمة

السفر والتنقل بحثًا عن أمنه واستقراره، وسعیًا إلى رزقه و معاشه ومتطلعًا إلى العلم 

  1.والمعرفة 

على أنها مجموع العملیات المتداخلة " " Herman" هیرمانعرفها العالم  1910وفي سنة 

وخاصة االقتصادیة منها والمتعلقة مباشرة بدخول األجانب وٕاقامتهم وتحركاتهم داخل 

وخارج حدود دولة أو منطقة جغرافیة وقد انتقد هذا التعریف إلهماله الجوانب االجتماعیة 

  2." حة الداخلیةوالثقافیة والجغرافیة  للسیاحة باإلضافة إلى إهماله للسیا

بأنها تمثل ظاهرة "لمفهوم السیاحة  1905عام  "جوبیر فرویلر"وأول تعریف محدد وضعه 

ناتجة عن حاجة اإلنسان المتزایدة إلى الراحة والمتعة والتغییر وكذلك رغبته في زیادة 

  ."االتصال بین الشعوب المختلفة 

السیاحة على أنها مجموعة األنشطة " :  "تنهوفنشولیرن شرا"عرف  1910وفي عام 

  3."االقتصادیة المباشرة وغیر المباشرة المترتبة على وصول المسافرین إلى إقلیم ما 

  

  

                                                           
لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة  أطروحة، "حالة الجزائر"السیاحة في ظل التحوالت االقتصادیة  أهمیةكواش خالد،  - 1

  . 03ص  ،2004العلوم االقتصادیة و علوم التسییر، قسم العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر، الجزائر،
 أطروحة،"السیاحة بالجنوب الغربي"السیاحي بالجزائرالتسویق السیاحي في تنمیة القطاع  أهمیةبودي عبد القادر، -  2

، ص 2006لنیل شهادة الدكتوراه،قسم العلوم التسییر،كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر،جامعة الجزائر،الجزائر،

44. 
  . 42، ص مدخل علم السیاحة دراسة في أحمد،منال شوقي عبد المعطي  -  3
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) Tourisme(تعني یجول أو یدور أما كلمة ) Tour(وفي اللغة اإلنجلیزیة نجد أن كلمة 

من مكان إلى مكان أي السیاحة فمعناها االنتقال والدوران، وهي عبارة عن تجوال اإلنسان 

ومن زمان إلى زمان آخر، وهذا یعتبر سیاحة عالمیة أو االنتقال في البلد نفسه، أي 

ساعة وقد تكون ألغراض ثقافیة أو دینیة أو  24سیاحة داخلیة لمدة یجب أن ال تقل عن 

  1.الخ ...ریاضیة أو اجتماعیة أو أعمال 

ي، ومجاًال استثماریًا لكونها نشاطًا وبذلك تعد السیاحة ركیزة من ركائز اإلنتاج الوطن

إنتاجیًا تنمویًا، وتعد أیضًا عنصرًا مساهمًا في التغییر االجتماعي الشامل وتطویر العادات 

وتهذیب أنماط السلوك االجتماعي واالستهالكي، فهي إذن سلسلة من األنشطة 

كبیرة ودورًا فعاًال  االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة المترابطة ببعضها كما تكتسي أهمیة

وریادیًا في زیادة الدخل الوطني في شتى المجاالت ومن هذا األخیر السؤال المطروح هو 

  2ما أهمیة السیاحة أو في ما تكمن أهمیتها ؟

  :أهمیة السیاحة/2

السیاحة دورًا هامًا في تحقیق التنمیة االقتصادیة للدول من خالل ما تحققه من مزایا  تؤدي

وفوائد عدیدة تعود على المجتمع من خالل االستثمارات المختلفة الموجهة إلى القطاع 

  .السیاحي 

وتعتمد كثیر من الدول على السیاحة كمصدر هام من مصادر الدخل واستطاعت هذه 

 3.أرقام كبیرة للناتج السیاحي كإیطالیا واسبانیا وغیرها وهذا ینعكس أثره الدول الوصول إلى

                                                           
  . 24، ص صناعة السیاحة ،حمد محمود مقابلةأ -  1
  . 21، ص اآلثار التنمویة للسیاحة حة،عشي صلی -  2
 .77، ص أهمیة السیاحة في ظل التحوالت االقتصادیة كواش خالد،  -  3



 العمل السیاحي                                                :الفصل األول

 

 
10 

 

على تحقیق التوازن في میزان المدفوعات وحل بعض المشكالت االقتصادیة 

  1.واالجتماعیة

  .كما تهدف إلى المساهمة في دعم االقتصاد المحلي والعالمي  -

  . بة ورؤوس األموال الضخمةجذب رؤوس األموال إلى البلد من حیث العمالت الصع -

  .تساعد في تشغیل عدد كبیر من األیدي العاملة والقضاء على البطالة  -

  .تعتبر السیاحة سوقًا زاخرة بالصناعات المختلفة كالصناعة والتجارة والزراعة  -

تزداد أهمیة السیاحة خاصة في الدول النامیة التي تهدف إلى تحقیق فائض أو موازنة  -

  .یزان المدفوعات وتحقیق فائض في مجال العملة الصعبة في مجال م

السیاحة كصناعة لها أهمیتها الخاصة تستمد من تأثیرها على بنیان وأداء االقتصاد  -

  2.القومي 

وتعكس السیاحة على المستوى االقتصادي نوعین من اآلثار مباشرة وآثار غیر مباشرة  

  :في اآلثار المباشرة وتتمثل

  :على اإلنفاقأثر السیاحة *

یمكن تعریف اإلنفاق السیاحي بأنه التقویم االقتصادي لمجموع الخدمات المقدمة إلى 

   3.السائحین بمعنى أن كل إنفاق من جانب السائح إنما هو في المقابل خدمة سیاحیة

                                                           
  . 77، ص أهمیة السیاحة في ظل التحوالت االقتصادیة ، اش خالد كو  -  1

  . 26، ص  صناعة السیاحةاحمد محمود مقابلة ،  - 2
 .77، ص  أهمیة السیاحة في ظل التحوالت االقتصادیةكواش خالد ،  -  3
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یحصل علیها كاإلنفاق على الخدمة الفندقیة والتي تشمل اإلیواء واإلطعام ومختلف 

لبها السائح أثناء إقامته بالفندق ، وهذا اإلنفاق یمثل انتقال األموال من الخدمات التي یط

  .حین إلى أصحاب المؤسسات الفندقیةالسائ

ولكن من جانب الدولة السیاحیة , وهناك نوع آخر من اإلنفاق لیس من جانب السائح

شق السیاحیة وٕانشاء و " المركبات"كاإلنفاق على المشروعات السیاحیة كإنشاء المدن 

. الطرقات و إقامة المعالم والنصب التذكاریة والمتاحف والمعارض وتوسیع شبكة النقل 

وهذا النوع من اإلنفاق على المرافق العمومیة یؤدي من دون شك إلى تنشیط الحركة 

  .االقتصادیة 

إن األثر الذي یتركه الدخل السیاحي في میزان : أثر السیاحة على میزان المدفوعات* 

  ت ال یتضح إال إذا قورن بغیره من إیرادات الصادرات األخرى للبلد نفسه المدفوعا

ففي بعض الدول یصل الدخل السیاحي إلى مبالغ ضخمة لكنه إذا قورن مع غیره من  

الصادرات فإنه ال یمثل سوى نسبة ضئیلة ومیزان المدفوعات ما هو إال وثیقة محاسبة 

صادیة المحققة خالل فترة زمنیة معینة، بین االقت" المبادالت"ترسم مجموع التحویالت 

  .دولة معینة أو بقیة العالم الخارجي 

  :أثر السیاحة على العمالة* 

تتصف صناعة السیاحة كما سبق وأن أشرنا بأنها نشاط اقتصادي متزاید وخاصة فیما 

حیث تحتاج إلى أعداد كبیرة من العاملین تبعًا لمستوى ) بالید العاملة(یتعلق باستخدام 

  1.أنشطة السیاحة 

  

                                                           
 .84- 78، ص  أهمیة السیاحة  في ظل التحوالت االقتصادیةكواش خالد ،  -  1
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  :أما اآلثار غیر المباشرة للسیاحة تتمثل في

یدخل قطاع السیاحة یدور في حركة هو أن المبلغ الذي  :أثر المضاعف للسیاحة*

االقتصاد الوطني دورات تتعدد حسب قوة هذا االقتصاد یكون أثرها أكبر من قیمة المبلغ 

ویختلف تقدیر حجم أثر المضاعف من دولة ألخرى بحسب حجم المعامالت . األصلي

  .التي تتم 

من میزانیاتهم في إنفاق السیاح بجزء كبیر  تتمثل :أثر السیاحة على سوق بعض السلع*

السیاحیة وهو حوالي الثلث إلنفاقها على المشتریات في الدولة التي یزورونها لیس لشراء 

الهدایا والتذكارات السیاحیة فقط بل شراء بعض المنتجات المحلیة التي یجدونها مناسبة 

  .وبالتالي یتم التأثیر على أسعار تلك السلع 

تحتاج المرافق األساسیة لمبالغ مرتفعة من  :سیةأثر السیاحة على تنمیة المرافق األسا*

أجل تشییدها، وتعتبر السیاحة عامًال جد مهم من أجل إنشاء هذه المرافق، حیث أن 

سریع  السیاحة تقوم بزیادة الحركة السیاحیة بصورة منتظمة وما یترتب على ذلك من دخل

األساسیة وینعكس ذلك على  للعملة الصعبة تزید من قدرة الدولة على زیادة كفاءة مرافقها

  .ارتفاع حقیقي لمستوى معیشة المواطنین 

كما أن هناك آثارًا عدیدة غیر مباشرة للسیاحة على المستوى االقتصادي كأثر السیاحة في 

زیادة االستثمار الوطني واألجنبي واإلعالم عن نهضة البلد والمساهمة في التهیئة 

  1.ن الدول العمرانیة ودعم الصالت االقتصادیة بی

  

  

                                                           
 .89- 87، ص  أهمیة السیاحة في ظل التحوالت االقتصادیةكواش خالد ،  -  1
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  :أما األهمیة االجتماعیة للسیاحة* 

فالمقصود هنا رصد كل النتائج االجتماعیة والثقافیة لصناعة السیاحة والتي تنعكس على 

للسكان، باإلضافة إلى المالمح االجتماعیة الخاصة  الجوانب الجغرافیة والدیمغرافیة

بسلوكیاتهم وعالقاتهم والخصائص الثقافیة المتعلقة بالعادات والتقالید والفنون واآلداب 

  1.واللغات واألدیان وخصائص العمران 

  :أسباب انتشار السیاحة/3

  :من األسباب أو العوامل التي أدت إلى انتشار السیاحة هي

أدى إلى زیادة أوقات  ل اآلالت واألجهزة الحدیثة،ساعات العمل نتیجة لدخو تقلیل  -1

  .أصبح ذلك فرصة للسفر الفراغ و 

أدى إلى زیادة الطلب على الخدمات في المدینة , االنتقال من الریف إلى المدینة -2

ن وانخراط الناس في األعمال المكتبیة الخاضعة للروتین، و استعمال الفكر والعقل بدال م

القوة الجسمانیة كل هذا أدى إلى ضرورة التمتع بإجازة شتویة للهروب من جو الروتین 

  .والعمل في زخم المدینة 

  .انتهاء الحرب العالمیة الثانیة وانتشار السالم بین العالم  -3

تلوث البیئة وخاصة جو المدن الصناعیة أدى إلى هروب الناس فترة من الزمن إلى  -4

  2.المناطق األخرى 

  

                                                           
  . 89، ص أهمیة السیاحة في ظل التحوالت االقتصادیةكواش خالد،  -  1
 .27، ص  صناعة السیاحةود مقابلة ، ماحمد مح -  2
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زیادة وحدات اإلنتاج أدى إلى حصول فائض في اإلنتاج، وبدء التجار والصناعیین  -5

  .لتصریف بضائعهم وهذا یحتاج للسفرفي البحث عن أسواق جدیدة 

انتشار الحروب أدى بطریقة أو بأخرى إلى انتقال األفراد والقوات المسلحة من مكان  -6

 .إلى آخر 

رغبة لدى واالجتماعي وانتشار المعلومات أدت هذه الزیادة إلى الزیادة الوعي الثقافي  -7

  1.ة البلدان األخرى لغرض اإلطالع على ثقافتهم وأمور معیشتهمالكثیر من الناس في زیار 

  :أنواع السیاحة أو دوافعها/4

هناك العدید من الدوافع التي تؤدي إلى النشاط السیاحي والتي على ضوئها تتحدد أنواع 

ة وتختلف دوافع السیاحة من شخص إلى آخر فقد تكون هذه الدوافع اقتصادیة أو السیاح

اجتماعیة أو دینیة أو صحیة فهناك العدید من الدوافع لیست على مستوى واحد من 

  2:األهمیة وعلیه سنحاول تقدیم هذه الدوافع

  :لهذا المعیار إلى نمطین هما تقسم السیاحة تبعاً  :باعتبار فترة اإلقامة السیاحیة*

تتم خالل فترات محددة من السنة وغالبًا ما تكون قصیرة وفي بعض  :السیاحة الموسمیة

المصایف األحیان یكون المناخ هو السبب األساسي في هذا النمط السیاحي حیث تضم 

  3.والمشاتي 

  

  

                                                           
  . 27، ص صناعة السیاحةاحمد محمود مقابلة ،  -  1
  . 37، ص أهمیة السیاحة في ظل التحوالت االقتصادیة كواش خالد ، -  2

 .56- 55، ص  في مدخل علم السیاحةدراسة  منال شوقي عبد المعطي احمد ،  -  3
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لیة المستوى یفضل معظم السیاح االتجاه صوب المناطق الجبلیة عا :فصل المشاتي*

 .خالل فصل الشتاء بهدف ممارسة الریاضة كالتزحلق في الجلید 

كاالتجاه إلى المناطق التي تتصف بالمناخ المعتدل لمزاولة  :أما بالنسبة للمصایف*

 الخ...الریاضات البحریة كریاضة الغوص والتجدیف والشراع 

السیاحیة التي تمارس على طول مدار السنة وغیر  یقصد بها األنشطة :السیاحة الدائمة*

  .المرتبطة بفترة زمنیة محددة في السنة 

  :وهي ثالث أنماط :باعتبار الموقع الجغرافي أو الحدود*

تعرف السیاحة الداخلیة بأنها حركة انتقال السائح من مكان إقامته : السیاحة الداخلیة*

خل حدود دولته التي یقیم فیها بحیث یقطع المعتاد، لزیارة مكان آخر أو منطقة أخرى دا

ألي غرض من األغراض فیما عدا العمل ) كلم 40(مسافة ال تقل عن أربعین كیلومتر 

أو لغرض الكسب وهذه األغراض قد تكون للترفیه أو للریاضة أو االستجمام أو زیارة 

  .غیر ذلك أو األقارب أو للدراسة أو ألسباب دینیة أو العالج أو حضور مؤتمر أو ندوات

یقصد بها حركة السفر واإلقامة بین دول متجاورة تشكل منطقة : السیاحة اإلقلیمیة*

سیاحیة واحدة، وتقدم الدول المتجاورة في هذه الحالة جمیع التسهیالت المتبادلة و الالزمة 

لتحقیق نوع التجانس والتكامل فیما بینها لتنمیة و تنشیط السیاحة كما هو الحال في     

  1الخ...مالیزیا والفلبین وسنغافورة , أندونسیا

  

                                                           
 .58- 57، ص  دراسة في مدخل علم السیاحةمنال شوقي عبد المعطي احمد ،  -  1
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هذا النمط في حركة االنتقال واإلقامة المؤقتة عبر حدود الدول  یتمثل: السیاحة الدولیة*

خالل اآلونة األخیرة  وقد شهد هذا النمط من السیاحة ازدهارًا واسعاً . المختلفة في العالم 

  بالسیاحة والعمل على تخطیطهالتشمل العدید من الدول نتیجة اهتمام الدول 

وتنمیتها باعتبارها مجاًال للتنمیة االقتصادیة الشاملة، مما ینعكس على زیادة السائحین  

  1.وزیادة مدة إقامتهم 

  :نجد األنواع التالیة :الهدف أو دوافع السفر -

تكون الزیارة فیها من أجل قضاء العطل في  : "االستجمام ،الترفیه"سیاحة المتعة * 

األماكن التي تشتهر باعتدال الطقس أو بمناظرها الطبیعیة و هدوء ربوعها وجمال 

شواطئها وحتى صحاریها ویعرفها المختصون على أنها تغییر مكان اإلقامة لغرض 

ایات االستمتاع والترفیه عن النفس ولیس لغرض آخر، ویمكن أن یتخللها ممارسة الهو 

  ...المختلفة كالصید، الغوص والتزحلق 

تكون الزیارة فیها للمناطق األثریة المشهورة بآثارها القدیمة من  :السیاحة الثقافیة* 

تكون الزیارة فیها ،مختلف الحضارات، ویهدف السائح خاللها إلى تنمیة معارفه الثقافیة

ق األثریة ذات الماضي عمومًا بهدف التعرف على الحضارات القدیمة وزیارة المناط

والتاریخ لذلك فهي تجذب نوعیات معینة من السائحین الذین یرغبون في إشباع رغبة 

المعرفة وزیادة معارفهم الحضاریة والتمتع بما هو متاح من التراث القدیم للبشریة من 

  2.خالل المتاحف والمعابد

  

                                                           
 .58، ص  دراسة في مدخل علم السیاحةمنال شوقي عبد المعطي احمد ،  -  1
في تسویق السیاحة الداخلیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قسم  إسهاماتهادمام نوال ،االسترتیجیة الترویجیة و -  2

 .17، ص 2010العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر، جامعة دالي ابراهیم، الجزائر، 
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الج أو قضاء فترات النقاهة تكون الزیارة فیها بهدف الع :سیاحة العالج أو االستشفاء -

الخاصة بعالج حاالت متمیزة، عرف هذا النوع من السیاحة مند زمن قدیم، حیث اهتم 

وتعتمد . الرومان به ألسباب صحیة وعالجیة وقاموا ببناء الحمامات الخاصة باالستشفاء

  هذه السیاحة على المقومات الطبیعیة الموجودة في البیئة مثل المناخ الدافئ 

أحدث نوع من هذه السیاحة هو . مال الساخنة و مصادر المیاه الكبریتیة والمعدنیةوالر 

  1.الفنادق البیولوجیة التي تعتمد على إعادة بناء الجسم روحًا وعقًال 

یتعلق هذا النوع من السیاحة بتنقل األفراد ألسباب مهنیة لغرض  :سیاحة األعمال -

األعمال والحصول على صفقات تجاریة لرجال األعمال، رغم وجود جدال كبیر حول 

الطابع السیاحي لهذا النوع إال أن المنظمة العالمیة للسیاحة أخدت به واعتمدته وأصبح 

  2.الیوم مكرسًا في كل بلدان العالم 

القدس ومكة : یكون السفر بدافع الحج إلى األماكن المقدسة مثل :ینیةسیاحة د -

المكرمة وزیارة أماكن دینیة مشهورة مثل أضرحة الصحابة أو جامع الحسیني في القاهرة 

  .أو لرحالت العمرة في شهر رمضان

  .مثل زیارة البلد األم من خالل تجدید الروابط األسریة  :سیاحة عرقیة -

: تكون لغرض مشاهدة مباراة ریاضیة أو تشجیع فریق معین مثل :سیاحة ریاضیة -

   3. مشاهدة كأس العالم

                                                           
  . 18، ص  االسترتیجیة الترویجیة و إسهاماتها في تسویق السیاحة الداخلیةدمام نوال،  -  1

  .40،ص تشخیص واقع السیاحة في الجزائر و اقتراح سبل تطویرها  ، موهوبصالح  - 2

  .34- 33، ص دراسة في مدخل علم السیاحة ، احمد منال شوقي عبد المعطي - 3
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  :أسس السیاحة/5

تبنى السیاحة كغیرها من العلوم األخرى على مجموعة من األسس التي تتكامل فیما بینها 

لقیام هذا النشاط أو جعله ذا فعالیة في اقتصادیات البلدان السیاحیة، وتظهر هذه األسس 

  :في العناصر التالیة

یعتمد الطلب السیاحي كغیره لدى الشخص لتلبیة أهداف متعددة قد  :الطلب السیاحي* -

تكون مادیة أو معنویة، ثم تتحول هذه الرغبة إلى تصرف مادي في شكل انتقال وسفر 

ومن . الشخص من مكان إقامته المعتاد إلى الجهة التي یقصدها إلشباع تلك الرغبة 

مجموع االتجاهات والرغبات وردود الفعل اتجاه : "الواردة للطلب السیاحي هيالتعاریف 

وطالما أن هذه الرغبة في السفر هي دافع مكتسب ومتأخر نوعًا ما في . منطقة معینة 

سلم الدوافع النفسیة إذ یأتي دوره بعد الدوافع األصلیة التي تقوم على أساسیات بیولوجیة 

فإن الدافع . الجوع والعطش والملبس والمسكن وما إلى ذلك متعلقة بحیاة اإلنسان مثل 

  .إلى السفر یخضع لمؤثرات متنوعة تؤدي إلى وجود متغیرات متعددة في أراء الناس 

إذن فالطلب السیاحي ینشأ نتیجة دوافع نفسیة وروحیة لدى الشخص اتجاه منطقة معینة 

والذي یتأثر بعدد من العوامل، منها ارتفاع مستویات المعیشة، تحسن ظروف العمل على 

المستوى العالمي، وما نتج عنها من استفادة القوة العاملة بالعطل وأوقات الفراغ  

وسائل النقل واالتصال، وعوامل أخرى ساهمت في نمو الطلب  والتطورات التكنولوجیة في

السیاحي العالمي، مما فتح مجاالت واسعة للتنقل والسفر وانعكس ذلك على نمو الحركة 

 25.3السیاحیة الدولیة في العالم إذ تطور عدد السائحین على المستوى العالمي فانتقل 
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ملیون  464ثم إلى .  1970 ملیون سائح عام 165.8إلى  1950ملیون سائح عام 

    1 . 2000ملیون سائح عام  698.3لیرتفع عددهم إلى .  1991سائح عام 

بالمائة  4.8، أي بمعدل نمو متوسط سنوي 2002ملیون سائح عام  702.8ثم إلى 

م، كما تعتبر عملیة إشباع حاجات السیاح من اهتمامات الدول 2000-م1975للفترة 

ارها أیضا من عوامل الجذب السیاحي، التي تساهم في جذب المستقطبة للسیاحة باعتب

. وما یترتب على ذلك من طلب على السلع والخدمات المختلفة . أعداد كبیرة من السیاح 

ویتسم الطلب السیاحي بالمرونة وقابلیته للتغییر تبعًا لألحداث السیاسیة واالقتصادیة التي 

  .تشهدها الدول المستقطبة للسیاح 

  :المنتوج السیاحي السیاحي والعرض *

یعرف العرض عموما بكمیة السلع والخدمات المتواجدة في السوق ، أما العرض السیاحي 

فیعتبر عامًال جوهریا في جذب الحركة السیاحیة أو ما یسمى بالطلب السیاحي وتم 

مستقلة  خلیط من العناصر غیر المتجانسة التي تؤخد: تعریف العرض السیاحي على انه 

بمعنى أن العرض . عن بعضها البعض لتشكل العرض السیاحي الوطني أو الدولي

ومن ثم تنمیة . السیاحي یتضمن كل ما یمكن عرضه من مغریات ووسائل جذب للسیاح 

المنتوج السیاحي إلى " Robert Lanquar"وفي هذا السیاق صنف . الحركة السیاحیة 

  :ثالثة عناصر أساسیة هي

التراث المتكون من الموارد الطبیعیة، الثقافیة، الصناعیة والتاریخیة التي مجموعة  -1

  .تجذب السائح لالستمتاع بها 

                                                           
 . 30، ص اآلثار التنمویة للسیاحة  عشي صلیحة، -  1
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مجموعة التجهیزات التي ال تعتبر العامل األساسي في جذب السائح،غیر أن عدم  -2

كوسائل النقل المختلفة ووسائل اإلیواء واإلطعام . توفرها یمنع السائح من السفر

  1 .ات الثقافیة والریاضیة والترفیهیةوالتجهیز 

مجموعة اإلجراءات اإلداریة المتعلقة بتسهیالت الدخول والخروج ذات العالقة بوسائل  -3

  .النقل التي یستخدمها السائح للوصول إلى المنطقة المرغوب فیها 

أما تصنیف منظمة  السیاحة العالمیة للمنتوج السیاحي فكان أشمل من التصنیف السابق 

  :وتتضمن سبعة عناصر هي

التراث الطبیعي ما یحتویه من مقومات سیاحیة طبیعیة، كالبجار واألنهار والصحاري  -1

  .والجبال 

  . التراث الطاقوي التقلیدي، مثل الطرق المستخدمة في استخراج المیاه وفي الطواحن -2

  . لتقالید وغیرهاالتراث البشري وما یتضمنه من التنوع في أنماط المیاه كالعادات وا -3

  .الجوانب التنظیمیة واإلداریة والسیاسة  -4

  .الجوانب االجتماعیة مثل بنیة المجتمع، العرق، الدین واللغة  -5

  .األنشطة االقتصادیة والمالیة  -6

  .التسهیالت الخدمیة كوسائل النقل، اإلیواء والمطاعم  -7

ویلتقي التصنیفان السابقان في كون العرض السیاحي یتجسد في مجموعة عناصر 

ومقومات غیر متجانسة من حیث طبیعتها، إال أنها متكاملة فیما بینها من أجل تحقیق 

  1.إشباع رغبات السائحین من هذه العناصر السیاحیة التي تشكل المنتوج السیاحي 

                                                           
  . 31 -30، ص  اآلثار التنمویة للسیاحةعشي صلیحة ،  - 1
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  :التسویق السیاحي *

لسیاحي ذلك النشاط اإلداري والفني الذي تقوم به هیئات ومؤسسات یقصد بالتسویق ا

داخل الدولة وخارجها، للتعرف على األسواق السیاحیة الحالیة والمحتملة والتأثیر فیها 

  .لتنمیة الحركة السیاحیة الدولیة القادمة منها 

یا في ویتضمن التسویق السیاحي تسویق المنتوج السیاحي والتعریف به داخلیا وخارج

أسواق الدول المصدرة للسیاحة عبر قنوات منظمة من أجل إثارة الدوافع المختلفة لدى 

  .السائحین لرفع حجم الطلب على المنتوج السیاحي للدول المستقطبة للسیاحة 

  :ومن هذا التصور یتضح بأن عملیة التسویق السیاحي تمثل فمایلي

فهي تقوم أساسا على التخطیط ووضع سیاسات  عملیة إداریة وفنیة في آن واحد،* 

تسویقیة باعتبار ذلك وظیفة إداریة وفنیة من حیث المنهج واألسلوب المستخدم في عملیة 

  .التسویق 

متعددة مثل شركات نقل نشاط مشترك بین الهیئات المختلفة والمؤسسات السیاحیة ال* 

  .شركات سیاحیة  سیاحیة، فنادق، بنوك،

حیث  ،هذا النشاط من داخل الدولة باعتبارها مصدرًا له یتبعلجوانب و نشاط متعدد ا* 

  2.تقوم بتوفیر سبل النجاح بما تملكه من إمكانات مادیة وبشریة 

                                                                                                                                                                                
  . 32، ص  التنمویة للسیاحةاآلثار  صلیحة،عشي  -  1
 .34- 33، ص  اآلثار التنمویة للسیاحةعشي صلیحة ،  -  2
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وفي الواقع فإن عملیة تنشیط التسویق السیاحي تتوقف على مدى قوة المنتوج السیاحي 

) المسموعة والمكتوبة والمرئیة(دور اإلعالم واإلشهار بكل أنواعه  وعلى. لمنطقة معینة 

في تزوید السائح بالمعلومات حول المنطقة السیاحیة من حیث تعریف السائح بمقوماتها 

  .الطبیعیة والمادیة والبحث عن أسواق سیاحیة جدیدة لرفع مستوى العرض السیاحي

الحركة في  األسواق السیاحیة وٕاحداث نموومن ثم ترقیة المنتوج السیاحي لتوسیع نطاق  

رة إضافة إلى وجود متغیرات عدیدة كالعالقات بین الدول المصد ،السیاحیة الدولیة

غیر أن ذلك یتوقف على الظروف األمنیة والسیاسیة . للسیاحة والدول المستوردة لها

  .السائدة في هذه الدول 

  :اإلنفاق السیاحي*

ال شك أنه كلما زاد حجم الحركة السیاحیة زاد حجم اإلنفاق العام على السلع والخدمات 

السیاحیة، وبالتالي یحدث ارتفاع في معدالت االدخار مما ینشط الصناعات والخدمات 

المرتبطة بصناعة السیاحة، ویتولد عن ذلك اتساع نطاق هذه الصناعات أو الخدمات ألن 

  .نفاقًا جدیدًا وینشأ عنه مداخیل جدیدة كل استثمار جدید یعني إ

وینظر إلى اإلنفاق السیاحي الدولي من وجهة تقدیر الدولة المعینة بهذا اإلنفاق، فإذا 

كانت مستقبلة للسیاح فإن هؤالء یعد إنفاقهم بمثابة عائدات سیاحیة لهذه الدولة، ویدون 

ئنة، وفي الحالة العكسیة وهنا تعد صفقات دا. في جانب المتحصالت بمیزان المدفوعات 
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فإن اإلنفاق السیاحي یعد بمثابة مدفوعات تتحملها الدولة المعنیة وهي صفقات مدینة 

  1.تدون في جانب المدفوعات من هذا المیزان للبلد المعني 

وتتوقف أهمیة وحجم اإلرادات السیاحیة على حجم ما ینفقه السائحون في الدولة المضیفة 

دة متغیرات منها الغرض من السیاحة ونوعیة اإلقامة وعدد اللیالي للسیاح وذلك تبعًا لع

  .السیاحیة التي یقضیها السیاح في مختلف المؤسسات الفندقیة وغیرها 

  :اإلیرادات السیاحیة* 

تمثل اإلیرادات السیاحیة مصدرًا مهمًا للعمالت األجنبیة لكثیر من الدول المتقدمة والنامیة 

. ا السیاحي، وتعرف اإلیرادات على أنها كافة ما تحققه الدولةالتي أولت أهمیة لقطاعه

من إیرادات من السائحین، وما تحققه السیاحة كنشاط اقتصادي وكوعاء ضریبي وما 

یحققه األفراد والشركات الوطنیة والمؤسسات العمومیة والخاصة في حقل السیاحة والفنادق 

والمالحظ أن . ت السیاحیة المختلفة والطیران والمالحة نظیر ما یقدمونه من الخدما

  :اإلیرادات السیاحیة تتأثر بعدد من المتغیرات، هي

  .قوة المنتوج السیاحي لمنطقة معینة على اإلغراء وجذب السیاح  -1

  .مستوى الخدمات السیاحیة المختلفة المقدمة للسیاح  -2

  .أسعار السلع والخدمات السیاحیة -3

 .المواطنین والعاملین في حقل السیاحة مدى الوعي السیاحي لدى -4

 2.قدرة السائح على اإلنفاق -5

                                                           
 .36- 34، ص  اآلثار التنمویة للسیاحةعشي صلیحة ،  -  1
 .35- 34، ص  اآلثار التنمویة للسیاحةعشي صلیحة ،  -  2
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طبیعة اإلجراءات اإلداریة والجمركیة والنقدیة المتبعة من طرف المؤسسات واألجهزة -

 .المعنیة في الدول المضیفة للسیاح 

 .العالقات السیاسیة بین الدول المستقطبة للسیاح والدول المصدرة لهم-7

فان اإلیرادات السیاحیة تتأثر بالتغیرات في الحركة السیاحیة  هذه المتغیرات إضافة إلى -

أثران عكسیا بالظروف األمنیة والسیاسیة تی و عدد اللیالي السیاحیة، و هذین المتغیرین

 .واالقتصادیة السائدة في البلدان السیاحیة 

یاحیة على المستوى وتشیر إحصائیات منظمة السیاحة العالمیة إلى تزاید العائدات الس

العالمي من سنة إلى أخرى تبعًا لتزاید حركة السیاحة الدولیة الوافدة إلى المناطق 

سمحت صناعة السیاحة العالمیة بتسجیل عائدات معتبرة  1950ففي عام . السیاحیة

. ملیار دوالر أمریكي 17.9إلى  1970ملیار دوالر أمریكي لتصل عام  2.1بلغت 

ملیار دوالر أمریكي عام  475.8ثم إلى  1990دوالر عام  ملیار 268.9لتصبح 

  . 2002ملیار دوالر أمریكي عام  482.3، لتصل إلى 2000

  :االستثمار السیاحي *

االستثمار هو المجال الذي یسمح بخلق ثروة جدیدة وتجدید الثروات القائمة، وهو أحد 

المراحل الرئیسیة في الدورة االقتصادیة التي تتمثل في اإلنتاج والتوزیع واالستهالك 

  .والذي یؤدي إلى معدل نمو أكبر . واالدخار واالستثمار 

ل في االقتصاد أن التحول الحاسم في الحائز على جائزة نوب" لویس.أ"وأوضح االقتصادي 

  1.حیاة المجتمعات ال یبدأ مع احترامها للثروة 

                                                           
 .36، ص  اآلثار التنمویة للسیاحةعشي صلیحة ،  -  1
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ومن ثم ما . ولكن عندما تصبح هذه المجتمعات في المقام األول واالستثمار المنتج  

یترتب عن ذلك من ثروة ، یعتبر االستثمار السیاحي جزءًا من االستثمارات اإلجمالیة 

  .ؤوس األموال لتمویل مشاریع القطاع السیاحي للدول وهو ما یخصص من ر 

وقد تعددت المفاهیم الواردة في تحدید ماهیة االستثمار تبعًا لتعدد أهدافه وأنواعه، ومن 

" إجمالي تكوین رأس المال الثابت والتغیر في المخزون"هنا یمكن النظر إلیه على أنه 

. سبیل اقتناء رأس المال الثابت ویمثل االستثمار حسب هذا المفهوم إجمالي ما أنفق في 

وما ینفق من أموال لتجدید االستثمارات القائمة، وأیضا التغیر في مخزونات المؤسسات 

المتواجدة بمخازنها من المواد األولیة ومختلف المنتجات في نهایة الدورة المالیة، وعرف 

االستعمال كإنشاء أیضا بأنه أي استعمال لرأس المال سعیا لتحقیق الربح مهما كان شكل 

  1.مصنع، مشغل، مزرعة، فندق، ملكیة عقاریة 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 37 ، ص التنمویة للسیاحةاآلثار  ،ي صلیحة عش -  1
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  :خالصة

مما سبق یتضح أن السیاحة أصبحت أحد أكبر وأهم الظواهر االقتصادیة واالجتماعیة 

في عالم الیوم فبعد أن كانت نشاطًا یقتصر على فئة قلیلة من األثریاء في مستهل القرن 

جماهیریة خاصة في البلدان األكثر نمو بحلول السبعینات العشرین أصبحت ظاهرة 

وغدت في متناول فئات أوسع من الناس في معظم البلدان بسبب تحسن ظروف المعیشة 

والعمل وتطور وسائل النقل، وظهور الحاجة إلى الراحة والترفیه أثناء العطل واإلجازات 

ضمن التخطیط واالستثمار في ویستفاد أیضًا بأن السیاحة صناعة قائمة ومتكاملة، تت

المرافق التي لها عالقة بالنشاط السیاحي والتسویق والترویج، وهذا ما أضفى على النشاط 

السیاحي خصوصیة من حیث اتساع مفاهیمه وأنشطته التي تمیزه عن باقي األنشطة 

   .االقتصادیة 
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تطرقنا في الجانب التطبیقي إلى تحلیل الوسائل اللغویة المنطوقة و المكتوبة التي سبق    

دراستي قائمة على الوسائل اللغویة، و اعتمدنا في  نأو درسناها في الجانب النظري بما 

و علیه . تحلیل خطابات الصور أوال ثم تحلیل الصورة من الناحیة السیمیولوجیة علىهذا 

  :التحلیل السیمیولوجي للصورة تقوم على أربعة مراحل هين خطوات فا

  :و تشمل: المقاربة الوصفیة-1

  .التعریف بمرسل الرسالة: المرسل*

  .الفكرة التي یتمحور حولها موضوع الرسالة:الرسالة*

جرد كل العناصر واأللوان والرسائل األلسنیة المكونة : محاور الرسالة*

  ).لثانویة، أكثر العبارات التي تكررت في الرسالةالشخصیات الرئیسیة و ا(للرسالة

  :المقاربة النسقیة -2

نوع الرسالة،عالقة هذه الرسالة بالحیاة المعاصرة ): الرسالة البصریة( النسق من أعلى*

  .للمجتمع

هل عرفت الرسالة انتشارا زمن عرضها، هل حصلت على ): الدعایة( النسق من أسفل*

  1.تعرضت له الذيجوائز،النقد 

  

 

                                                           
تحلیلیة سیمیولوجیة لصور أیوب دراسة "أمال قاسیمي ، ظاهرة اإلرهاب في الجزائر من خالل رسومات كاریكاتوریة - 1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم اإلعالم و 2001إلى جانفي  1997خالل الفترة الممتدة من جانفي " و دیالم

االتصال، كلیة العلوم السیاسیة و اإلعالم، قسم علوم اإلعالم و االتصال، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

  .10، ص 2009
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  )االیقونیة(  :المقاربة االیكونولوجیة -3

ثقافة المجتمع الذي أنتج الرسالة فیما یتعلق بموضوع : المجال الثقافي و االجتماعي*

  .الصورة

تقسیمات الصورة، مواقع العناصر و ربطها : مجال اإلبداع الجمالي في الرسالة* 

  .التقاط الصورةباأللوان و األحجام،الدیكور،اإلضاءة، زوایا 

  :المقاربة السیمیولوجیة -4

داللة (داللة شكل الصورة،التأطیر،زاویة النظر للصورة : مجال البالغة و الرمزیة* 

و األلوان المكونة ) الدیكور(، اإلضاءة، داللة الشخصیات و العناصر)التقاط الصورة

الرسائل  للصورة من خالل ربط كل هذه العناصر مع بعضها البعض باإلضافة إلى

  .األلسنیة

عالقة الصورة بالعنوان،وظائف الصورة مع تحدید الوظائف : المستوى التضمیني* 

  .المسیطرة على الصورة وصوال إلى الوظیفة الماوراء لغویة

تقییم المحلل للصورة من حیث التصمیم و قدرتها على : حوصلة و تقییم شخصي* 

  1).ذاتیة المحلل(إیصال الرسالة 

  

  

 

  

                                                           
 .11ص  ظاهرة اإلرهاب في الجزائر ، قاسیمي، أمال -  1
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  "دراسة تحلیلیة للخطاب:"الوسائل اللغویة المنطوقة/أوال

  "الخطاب اإلذاعي/"1

اكتسبنا خبرة في التكفل : المدیر العام لشركة سیاحة وأسفار الجزائر لإلذاعة

 بالحجاج ومستعدون إلنجاح تظاهرة قسنطینة عاصمة الثقافة العربیة

 برنامج ضیف األولى كامال   

العمومیة سیاحة وأسفار الجزائر الطاهر ساحري عن مشروع كشف المدیر العام للشركة 

إنجاز قریتین سیاحیتین بوالیتي بومرداس وعین تموشنت سیتم فتحها على مدار السنة 

مشیدا بما حققته الشركة خالل  ابللسیاح الجزائریین واألجانب على أن تنطلق األشغال قری

  .          كةللمواطنیین على خدمات الشر نظرا لإلقبال الواسع  2014موسم االصطیاف 

الطاهر ساحري أن ر وأكد الرئیس المدیر العام للشركة العمومیة سیاحة وأسفار الجزائ

  .الشركة تسعى لجعل الجزائر الوجهة المفضلة للسیاح الجزائریین و األجانب

 و في هذا اإلطار أوضح ساحري لدى نزوله هذا الخمیس ضیفا على أمواج القناة

أن شركته تعمل جاهدة للترویج للسیاحة "ضیف األولى " اإلذاعیة األولى ضمن برنامج

الجزائریة داخلیا وخارجیا من خالل ضمان خدمات في المستوى وتلبیة طلبات الزبون لربح 

و تأسف المسؤول نفسه للعجز المسجل على مستوى . ثقته وجلب أكبر عدد من السیاح

ي  لم یسمح بترقیة وجهة الجزائر السیاحیة إلى المستوى الهیاكل الفندقیة األمر الذ

  1. المطلوب

                                                           

1-http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article 
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وأوضح المتحدث أنه بالرغم من هذه العوامل التي أثرت على السیاحة بالجزائر إال أن 

شركته تعمل على ترقیة و تطویر خدماتها السیاحیة خاصة و الجزائر تتمتع بمناظر 

.                                                                   مدار الفصول األربعة خالبة وجذابة تمكنها من استقبال السائح على

أضاف ساحري أن شركته تسعى أیضا إلى تطبیق اإلستراتیجیة التي سطرتها الحكومة و  

 .     لترقیة قطاع السیاحة و جعله یساهم بصورة فعالة في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

ر التعاون الجزائري الصیني بهدف الترویج للسیاحة الجزائریة بالخارج قال المدیر وفي إطا

العام للشركة العمومیة سیاحة وأسفار الجزائر إن الشركة عقدت مؤخرا اتفاقیات مع شركة 

 یارة عدة خرجات إلى والیاتصینیة من المقرر وصول وفدها غدا الجمعة وستتضمن الز 

                             .   الجزائري بالموروث الثقافي الجزائري  لتعریفهمق الشر 

وبخصوص تنظیم و تأطیر رحالت الحج والعمرة، أكد الرئیس المدیر العام لسیاحة وأسفار 

أن الشركة اكتسبت خبرة معتبرة  في مجال التكفل بالحجاج الجزائریین وهو ما الذي جعل 

الحجاج مقارنة بالوكاالت الخاصة،موضحا أن السلطات العمومیة تمنحها عددا كبیرا من 

. عملیة نقل الحجاج المیامین انطلقت في ظروف عادیة یسودها الهدوء والتنظیم المحكم

حاجا في 2400أن حصة الشركة حالیا من الحج تصل إلى  إلىوأشار في نفس اإلطار 

 یةكل موسم مضیفا إلى أنه بالرغم من تقاسم حصص الحج بین الوكاالت العموم

                1.  بعد الدیوان الوطني للحج و العمرة" في الطلیعة"والخاصة فان سیاحة وأسفار تبقى 

  

  

                                                           

1-http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article  
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على موعد مع أكبر  2015وألن قسنطینة مدینة سیاحیة بامتیاز، وستكون السنة المقبلة 

الجزائر أن تظاهرة ثقافیة، بتنصیبها عاصمة للثقافة العربیة، ارتأت وكالة سیاحة وأسفار 

تسجل حضورها في هذه التظاهرة ، خاصة بعد أن تدعمت حظیرتها السیاحیة بالفنادق 

الخرجات السیاحیة للسیاح  ذات الجودة العالیة، وهذا من خالل برمجة الرحالت و

الجزائریین الذین سیزورون قسنطینة بهذه المناسبة، وكذا ضیوف قسنطینة من المشاركین 

  .قافیة الكبیرةفي هذه التظاهرة الث

مقرا عدد منها یوجد في طور  35من جانب آخر أكد ساحري أن شركته تتوفر على 

 اعتبرانجاز المقرات الجدیدة ستساهم في تقریب السیاحة من المواطن وتطویرها محلیا و 

في الترویج للنشاطات السیاحیة في الجزائر و في تجسید " مساهما فعاال"أن شركته 

و في رده على سؤال حول إمكانیة فتح .السیاحة و الصناعة التقلیدیة إستراتیجیة وزارة

مكاتب للشركة بالخارج بغیة جلب السیاح األجانب إلى الجزائر قال ضیف األولى إن ذلك 

یبقى من صالحیات الدولة مشیرا إلى أن الشركة تعمل بالتنسیق مع السفارات والقنصلیات 

  1 .جنبیة من أجل ترقیة وجهة الجزائرالجزائریة بالخارج ووكاالت سیاحیة أ

 .2014ة اإلذاعة الجزائری:المصدر                                                  

  

  

  

  

                                                           

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/.-1  
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  ":اإلذاعي"تحلیل الخطاب * 

نبدأ تحلیلنا لهذا النص انطالقا من العنصر األول، العنصر المركزي أي المحمول   

أو بما یعرف بفحوى الكالم وهو المسند الذي تمثل في الفعل والخبر، أما الفعل فقد طغى 

علیه الزمن الماضي ذلك أن زمن حدیث المدیر العام لشركة سیاحة وأسفار الجزائر سبق 

أكد، تأسف، أوضح، أضاف، قال، أكد، أشار، ارتأت، كشف ( زمن تدوین الخطاب 

 وكل ) اعتبر

هذه األفعال أدت المعنى ذاته عند المتلقي، أما المرسل فقد اضطر إلى تغیر صیاغتها 

  .تفادیا للتكرار

یتم، تنطلق، تسعى، تعمل، یسمح، تعمل، یساهم، (أما األفعال المضارعة   

دلت على معنى المستقبل القریب لذا نرى معظمها اقترن ) ....تصل تكون، تتوفر تتضمن

سیتم، ستتضمن، ( بحرف السین الذي یدل على ذلك على عكس سوف 

 اء،هال ،انطلقت ،اكتسبت ،عقدت،مدینة ،تعمل ،تسعى(وبالنسبة للخبر )....ستكون

سواء كان لفظا صریحا أو  "إن" فلم یرد إال خبرا للحرف المشبه بالفعل للتوكید )تدعمت

 .جملة فعلیة 

وهو العنصر المشارك فاعال  المسند إلیه :أداة التحصیل أما العنصر الثاني فهو  

الحضور الذي یستحق  )المدیر، الشركة( كان أو مفعوال أو مبتدًا لكي یكون للمسند 

 الشركة أو رالمدی( فاألول هو إما "المبتدأ"و " الفاعل"وورد على شكل  كفحوى الخطاب،

فنالحظ أن الفاعل نفسه أي ) ضیف أو المتحدث أو المسؤول أو ساحري أو الرئیس أو

شخص واحد لكن تختلف صیغ التعبیر عنه، فتارة یصرح المرسل باسمه الحقیقي 

وتارة ) المسؤول، الرئیسر، المدی (وتارة أخرى بمركزه أو الوظیفة التي یشغلها  )ساحري(

جاء الفاعل اسما ظاهرا معربا كما ورد ضمیرا ، ) الشركة( یمثلهاأخرى بالمؤسسة التي 
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الذي یعبر عن اسم البرنامج، " األولى ضیف"مستترا ، أما الثاني فهو المبتدأ في جملة 

عدد " ..، "وهذا من خالل برمجة الرحالت"، ..."وهو ما جعل السلطات العمومیة تمنحها"

 ...".الذي لم یسمح بترقیة األمر" ،" ..جاز المقراتنیوجد في طور ا منها

  طغت الجملة الفعلیة على النص لبیان عالقة اإلسناد مع داللة زمن

أما من ناحیة  العنصر الثالث والذي هو الفضلة أو كما یطلق علیها أنماط اإللحاق أو 

التكملة فقد جاءت دالالتها مستقلة عن مضمون الجملة األساسي وقد وردت كإلحاق 

، خارجيو ،األجانبو، تموشنت عینو، الجزائر أسفارو(    coordinationبالعطف   

 ),,,العمرةرحالت الحج و تأطیرو ،خدماتها  تطویرو ، طلبات الزبون تلبیةو

مدینة ، عادیةظروف ، معتبرةخبرة (نعت  suborduntion  أو كإلحاق بالتعلق

 ),سیاحیة

طلبات ، الحجرحالت  ،هاخدماتتطویر  ،تموشنتوعین ، الجزائر روأسفا(مضاف إلیه  

على ،لجعل، لإلقبال ،على مدار،تابوالی( أو شبه الجملة الجار والمجرور ),,,الزبون

التي تنوعت بها حروف العطف من  )على السیاحة بالجزائر،للترویج للسیاحة، أمواج

مون ناحیة المعنى لكن معظمها جاء بمعنى الظرفیة المكانیة والزمانیة وهذا له عالقة بمض

 ...النص وموضوعه السیاحة في الجزائر

ففي هذا الخطاب وردت فیه جملة " جمل فعلیة أو جمل اسمیة"بالنسبة لدراسة الجملة و 

،فهنا المسند إلیه أو المبتدأ هو "المدیر العام لشركة سیاحة وأسفار الجزائر لإلذاعة"اسمیة 

ألن خبرها جاء , جد داع إلى الدواموهنا الجملة تفید استمرارًا تجددیا إذا لم یو " المدیر"

( أما باقي الجمل فهي جمل فعلیة وردت في النص" اكتسبنا) "فعل مضارع(مضارعًا 

أوضح مسافري لدى نزوله یوم " ،"أكد الرئیس المدیر العام"،"كشف المدیر العام للشركة"

  ..")..ارتأت وكالة سیاحة وأسفار الجزائر " ،..."أشار في نفس اإلطار " ،"الخمیس
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" زمن الفعل"والجملة الفعلیة كما سبق وأن ذكرنا فهي تبین عالقة اإلسناد مع داللة الزمن 

  . وهنا األفعال تشیر إلى تجدد سابق في الماضي

و انما اشتمل  أما من الناحیة البالغیة نرى أن الخطاب لم یشتمل على محسنات بدیعیة

  :في قوله التشبیه و هي على صورة بیانیة

و هنا نجد التشبیه في كلمة ) المفضلة للسیاح الجزائریین الوجهةتسعى لجعل الجزائر (

القناة اإلذاعیة  أمواج(...الوجهة ،حیث أن أوجه الشبه هو الجزائر،كذلك نجد في عبارة 

حیث یشبه الترددات اإلذاعیة التي تبعث الصوت باألمواج ذلك ألنها تشبه ) األولى

  .وطها و التي هي عبارة عن خطوطاألمواج في نزولها و هب

و هنا یشبه المناظر ...) خالبة و جذابةالجزائر تتمتع بمناظر (...باإلضافة نجده في

  .الخ...الطبیعیة التي تمتلكها الجزائر من جبال و أودیة و بحار و 
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  "خطاب المؤتمر الصحفي/"2

لدولي للسیاحة و للصالون ا 35الثراء السیاحي الجزائري حاضر في الطبعة ال

 األسفار بمدرید

للصالون الدولي للسیاحة واألسفار  35سیشارك الدیوان الوطني للسیاحة في الطبعة ال

فبرایر بالعاصمة االسبانیة مدرید، حسبما أفاد  1ینایر إلى  28الذي ستنظم من " فیتور"

الصالون، الذي سیجري وستكون المشاركة الجزائریة في هذا .به یوم االثنین بیان للدیوان

متر  120، مجسدة عبر جناح عرض یقدر ب "باركي خوان كارلوس"بقصر المعارض 

مصمم على نمط الثراء المعماري العثماني األصیل الذي یبرز جزء من المعالم "مربع 

المعماریة والتاریخیة للجزائر وكذا المقومات السیاحیة التي تزخر بها الوجهة السیاحیة 

 ".الجزائریة

وسیوضع جناح الجزائر تحت تصرف المتعاملین السیاحیین الجزائریین للتعرف بمنتوجاتهم 

السیاحیة والسعي لتسویقها، كما سیعرف حصص تنشیطیة یسهر على تأدیتها عدد من 

استعراضیة تبین كیفیة صنع  بأشغالالحرفیین في مجال الصناعة التقلیدیة الفنیة للقیام 

تعكس الثراء السیاحي وتنوعه "كما سیتم عرض وتوزیع دعائم ترقویة .هذه المنتجات الفنیة

 1".تحتوي على عروض لمنتجات سیاحیة موجهة للزبائن

  

  

  

                                                           
1   -  http://www.aps.dz/ar/economie/ 
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مع  اتصاالت إلجراءللوفد الجزائري " فرصة جیدة"و أشار البیان إلى أن الصالون سیكون 

في المعرض قصد المشاركة  اإلعالممسؤولي أكبر الوكاالت السیاحیة في العالم و وسائل 

جلب التدفقات السیاحیة نحوه والتعریف  إلىترقیة المقصد السیاحي الجزائري وسعیا 

 ."الممیزة"بقدراته ومؤهالته السیاحیة 

یعد من أهم " فیتور" واألسفارو أوضح نفس المصدر أن الصالون الدولي للسیاحة 

ه ثاني أكبر معرض في التظاهرات السیاحیة التي تحرص الجزائر على التواجد بها لكون

القطاع السیاحي في العالم حیث یضم كل سنة خبراء وصناع قرار صناعة السیاحة في 

 .العالم من اجل إرساء روابط تجاریة متعددة

مؤسسة عارضة تمثل  9000وقد سجلت تظاهرة السنة الماضیة، حسب البیان، أزید من 

توافد  إلى باإلضافةر مربع، مت ألف 54العالم على مساحة  أنحاءدولة من شتى  165

 7زائر من الجمهور العریض وكذا حضور أزید من  54.997زائر محترف و 231.120

  1.بشتى أنواعها اإلعالمدولة أجنبیة من مختلف وسائل  60أالف صحفي من 

  "المؤتمر الصحفي:"تحلیل خطاب*

 35الهو مؤتمر صحفي یتحدث عن مشاركة الدیوان الوطني للسیاحة في الطبعة 

كان " مدرید"والذي نظم في العاصمة اإلسبانیة " فیتور"للصالون الدولي للسیاحة واألسفار 

  . 2015جانفي  28یوم االثنین : وكان بتاریخ" باركي خوان كارلوس"بقصر المعارض 

نعلم أن التركیب اإلسنادي هو النواة التي تقوم علیها العبارة وترتبط بها سائر الوحدات 

  :أو غیر مباشرة وهي ثالثة عناصر تقوم علیها الجملة بصفة مباشرة

                                                           
1   -  http://www.aps.dz/ar/economie/ 
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أو الفعل أو ما یعرف بفحوى الكالم فهنا الفعل غلب " المسند"فاألول العنصر المركزي 

سیشارك، (ذلك أن زمن الحدیث لم یكن بعیدًا كثیرًا عن وقوعه , علیه الزمن الحاضر

عنى المستقبل القریب وهي تدل على م...) ستكون، سیجري، سیوضع، سیعرف، سیتم 

وهذه األفعال تؤدي نفس المعنى عند المتلقي إال أن المرسل اضطر إلى تغییر صیاغتها 

  . وهذا تفادیًا للتكرار دائماً 

, الدیوان الوطني(و بالنسبة للمسند إلیه أو أداة التحصیل سواء كان فاعًال أو مفعوًال 

ر أو الفعل الذي یستحق كفحوى هنا یكمن الحضور للمسند أو الخب) المصدر, البیان

الخطاب، ونالحظ هنا أن الفاعل نفسه إال أن صیغ التعبیر عنه تختلف و ورد على شكل 

كما " الدیوان الوطني"كما ورد الفاعل اسما ظاهرًا معربًا ) المصدر, البیان(في " الفاعل"

ذا ما یفسر بقلة أما المبتدأ فیكاد ینعدم في هذا الخطاب وه)المصدر, البیان(جاء مستترا 

  .الجمل االسمیة 

أما العنصر الثالث وهو الفضلة أو أنماط اإللحاق أو التكملة، كذلك جاءت مستقلة عن 

  ) التعریف بقدراتهواألسفار، و(مضمون الجملة األساسي كإلحاق بالعطف 

ین، العثماني األصیل، المعماریة والتاریخیة، المتعاملین السیاحی" (نعت"أو إلحاق بالتعلق 

للسیاحة ( أو مضاف إلیه ...) المقومات السیاحیة،حصص تنشیطیة، التقلیدیة الفنیة 

  ...)تسویقها لمنتوجاتهم السیاحیة، بالتاریخیة للجزائر، و, األسفارو

ومعظم هذه األخیرة ) تأدیتها  علىللدیوان ، ،للصالون ( أو شبه جملة جار ومجرور 

جاءت بمعنى الظرفیة المكانیة والزمنیة وهذا طبعا له عالقة بموضوع الخطاب أو النص 

  .وهو الحدیث عن السیاحة في الجزائر

  " الجملة"أما بالنسبة للبنیة التركیبیة 
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 جملة"نشیر إلى أول ثنائیة تحلیلیة للجملة وقف عندها الدرس اللغوي النحوي  بدایة

،فالجملة االسمیة موضوعة لإلخبار بثبوت المسند والمسند إلیه، وفي "اسمیة، جملة فعلیة

  : فیه الجمل االسمیة  بل طغت علیه الجمل الفعلیة مثل تردهذا النص لم 

 سیتمالمشاركة الجزائریة في هذا الصالون،  ، ستكونالدیوان الوطني للسیاحة سیشارك( 

  ...)البیان إلى أن الصالون سیكون  رأشاعرض وتوزیع دعائم ترقویة، 

  ) جملة فعلیة فعلها مضارع(وهنا نالحظ أن أفعال هذه الجمل وردت مضارعة أي 

ماضي، (كما أن هذه الجمل الفعلیة موضوعة لبیان عالقة اإلسناد مع داللة الزمن 

  .وتشیر األفعال إلى تجدد حاضر كما تشیر إلى استمرار دون تجدد ) حاضر، مستقبل

في أول النص في الكنایة ، فنجد لتحلیل وهي الجانب البالغي إنا المرحلة األخیرة في اأم

التي تمتلكها  المقومات السیاحیة كل ، فهي كنایة عن"السیاحي الجزائري الثراء"مقولة 

 بالثراء...) منتوجات فنیة والمعالم المعماریة  صناعات تقلیدیة و أوسواء طبیعیة  الجزائر

   .ألهمیتها و قیمتها الثمینة كموروثنظرا 
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  "التلفزیونيالخطاب "/3

  القرعة عملیة بعد مباشرة الحجاج الستقبال أبوابها ستفتح الوكاالت

 السیاحیة الوكاالت أسماء قطاعات، عدة من المشّكلة المشتركة الوزاریة اللجنة حددت

 تم سیاحیة وكالة 45 اختیار تم حیث المقبل، للموسم الحجاج تأطیر في ستشارك التي

 منها واحدة كل تهتم حاج، ألف 14 بقرابة للتكفل الدینیة الشؤون وزارة قبل من اعتمادها

 اختیار في الصرامة اعتماد تم أنه بالوزارة، مسؤول مصدر وأكد.حاج 500 أو 250 بـ

 من منها واحدة كل ستستفید أین الموسم، لهذا الحج عملیة ستنظم التي السیاحیة الوكاالت

 عمدت حیث الفارطة، المواسم خالل به معموال كان كما حاج، 500 إلى 250 تأطیر

 الماضي العام األمر كان كما 45 الـ الوكاالت عدد على اإلبقاء إلى الموسم هذا الوزارة

 ملفات دراسة لجنة اجتماع خالل وتقرر. الحج موسم تنظیم في نجاحها أثبتت بعدما

 للوكاالت الفرصة إعطاء الحج، موسم تأطیر في للمشاركة المقدمة السیاحیة الوكاالت

 خالل من وذلك للحجاج، الخدمات أفضل تقدیم على قدرتها الدیوان رأى التي السیاحیة

 المنظمة السیاحیة الوكاالت قائمة عن اإلعالن وبمجرد. العمرة في السابقة مشاركاتها

 أداء في الراغبین الحجاج لصالح التسجیالت باب بفتح األخیرة هذه ستقوم الحج، لعملیة

 وجمیع التأطیر بعملیة تقوم التي القرعة بعملیة القیام بعد الوكاالت، هذه مع الحج مناسك

 الدیوان ووزع. بالسعودیة واإلطعام النقل وتكالیف العمائر بكراء الخاصة اإلجراءات

  1.الوطن والیات جمیع على الوكاالت والعمرة، للحج الوطني
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 حاج، آالف 3بـ عددهم المقدر الغربیة الوالیات حجاج لتأطیر وكالة 11 اختیار تم حیث 

 منطقة حصة أما فقط، حاج 250بـ والبقیة حاج 500بـ ستتكفل فقط واحدة وكالة منها

 من استفادت واحدة وكالة منها سیاحیة وكالة 14 بتأطیرها تتكفل حاج 3750 فهي الوسط

  .حاج 250 من األخرى 13و حاج 500 تأطیر

 سیاحیة وكاالت 5 بهم تتكفل حاج، 1250 على الجنوب منطقة حصة بلغت حین في 

 منها واحدة تتكفل وكالة 13 على حاج 3500 فوزعت الشرق، منطقة لحصة وبالنسبة

1.حاج 250بـ أخرى وكالة 12و حاج، 500بـ
 

  "التلفزیون:"تحلیل خطاب*

هو إعالن تلفزیوني سیاحي یتحدث عن الوكاالت السیاحیة المشاركة في تأطیر الحجاج 

تاریخ هذا الخطاب أو ووالتكفل بهم والتي تم اعتمادها من قبل وزارة الشؤون الدینیة 

  . 2014اإلعالن التلفزیوني كان في فترة الحج أي في شهر أكتوبر من السنة الماضیة 

طاب یكون كما سلف من النصوص السابقة ونبدأ بدراسة تحلیلنا لهذا النص أو الخ

سواء فعل أو خبر، فقد ذكر الفعل في زمن " المسند"العنصر المركزي أو المحمول أي 

الماضي ذلك أن المتحدث باسم هذا اإلعالن التلفزیوني أو الخطاب قد سبق وأن دون هذا 

أكد، كان، عمدت، أثبتت، حددت، :(األخیر ومن هذا تم إحصاء هذه األفعال الماضیة ك

أو المقصود منها  نفسه وكل هذه األفعال تؤدي المعنى...) ، فوزعتتقرر، إعطاء، رأى

أما المرسل فقد اضطر  ،المتلقي وهو الحدیث نفسه عن موضوع الوكاالت السیاحیة ىلذ

  .إلى تغییر صیاغتها وذلك تفادیا للتكرار 
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تهتم، م، ستسفید، ستقوم، ستتكفل، تتكفل،ستشارك، تقوم، ستنظ(أما األفعال المضارعة 

  ) التسویف(فقد دلت في معظمها على معنى المستقبل غیر القریب نوعًا ما ...) تتكفل

وهنا المسند ورد فعًال ...)  هاقدرت،ستنظم ،تهتم ،هااعتماد ،كستشار" (المسند"أما الخبر 

وذلك داللة على التجدد )  ها، نجاحهااعتماد( في معظم الحاالت كما نجده ورد اسما 

  لتفادي التكرار 

 أسماء، الحجاج،الوكاالت( أما بالنسبة للعنصر الثاني وهو أداة التحصیل أي المسند إلیه 

وهنا ورد المسند إلیه على ) مسؤول، الدیوان الوطني، حاج، ، اللجنةالوكاالت السیاحیة

وهنا یكون ) حاج، مسؤول( أو مبتدأ مثل...)الوكاالت، الحجاج، اللجنة " (الفاعل"شكل 

عنصران إلزامیان ال یمكن حذفها ) المسند والمسند إلیه(للمسند إلیه حضور ألن كالهما 

  .من الجملة 

وقد طغت الجملة الفعلیة على النص لبیان عالقة اإلسناد مع داللة الزمن، أما أنماط 

 500ستتكفل ب(: إلحاق بالعطف مثل: نیهي على نوعفاإللحاق أو التكملة أو الفضلة 

وٕالحاق بالتعلق وهو یشمل ...) من  األخرى 13وحاج  500، تأطیر والبقیةحاج 

اللجنة (إلیه في  ا،أو مضاف) سیاحیةوكالة (وظائف نحویة مختلفة عدیدة كالنعت في 

  ). للحجاجالخدمات , الفارطةالمواسم , هااعتماد, المشكلةالوزاریة المشتركة 

 إلى، بالوزارةبقرابة، مسؤول  للتكفلالمقبل،  للموسم( كذلك اإللحاق بالجار والمجرور في 

  ...) .عدد الوكاالت  على، إلبقاءا

أما من ناحیة دراسة الجملة في الخطاب، فقد كثرت فیه الجملة الفعلیة كما سبق وأن 

اختیار الوكاالت  حددت اللجنة الوزاریة، أكد مصدر مسؤول، اعتماد الصرامة في(ذكرنا 

،فنالحظ أن الجملة الفعلیة هي التي یدل فیها ...)السیاحیة، عمدت الوزارة هذا الموسم 
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المسند على التجدید وهي تبین عالقة اإلسناد مع داللة زمنیة على حدث سواء في 

  . الماضي أو الحاضر أو المستقبل

الوكاالت ستفتح (اإلعالن  أما في الجملة االسمیة فقد وردت إال واحدة وهي عنوان هذا

وكما نعلم أن الجملة االسمیة هي موضوعة لإلخبار بثبوت المسند والمسند ...) أبوابها 

و " ستفتح أبوابها) "جملة فعلیة فعلها مضارع(خبرها مضارعًا  ءإلیه إال أن هذه الجملة جا

  .هنا یفید استمرارا تجددیا إذا لم یوجد داع إلى الدوام 

لمستوى البالغي سواء محسنات بدیعیة أو صور بیانیة لم ترد في هذا النص أما بالنسبة ل

   .األخیرةكونه نص إعالمي قل ما تذكر فیه هذه 

أما فما یخص اإلشهار فلم یرد فیه خطاب كون أن اإلشهار یرتكز على الصورة و االلوان 

  .أكثر شيء
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  "للخطابدراسة تحلیلیة : "الوسائل اللغویة المكتوبة/ ثانیا

   "خطاب المجلة"/1

  "ةالسیاحی"صدور العدد األول من مجلة 

وهي مجلة نصف " السیاحیة"تعززت الساحة اإلعالمیة الجزائریة بمولود جدید تحت اسم 

وفي افتتاحیة العدد األول یعرف طاقم . شهریة متخصصة في عالم السیاحة والبیئة

هي مجلة متخصصة تسعى لمعالجة فراغ في الساحة اإلعالمیة، ": "السیاحیة"التحریر ب 

لى صحافة متخصصة بشكل عام ومهتمة بالقطاع فراغ أوجده عدم توفر الجزائر ع

ویتضمن العدد األول من هذه المجلة ذات اإلخراج ". السیاحي والبیئي بشكل خاص

الملون ثالثة عشر موضوعا بین حدیث ومقال وروبرتاجات مدعمة بالصور الملونة تعرف 

ضافة إلى بمدن جزائریة عریقة وببعض المعالم األثریة عبر العدید من مناطق الوطن إ

صفحة لمحات عن تاریخ مدینة  60ونقرأ في هذا العدد الذي یضم . مواضیع حول البیئة

البلیدة وأبوابها السبعة وأهم المعالم األثریة لمدینة تبسة، إضافة إلى رحلة عبر األسواق 

ولمحة عن " جوهرة الصحراء "واألحیاء العتیقة، والمواقع الطبیعیة الخالبة لمدینة بوسعادة 

كما تقودنا المجلة في جولة عبر تاریخ مدینة ،" القلعة الصامدة"اریخ بمدینة وهران ت

وتغوص بنا في أعماق " قلعة األمیر عبد القادر"وكذا إلى ملیانة " جوهرة میزاب"غردایة 

حیث نتتبع مسار األحداث الكبرى في تاریخ مدینة الجزائر إلى غایة " الجزائر البیضاء"

ا العدد من المجلة حدیثا لوزیر التهیئة العمرانیة والبیئة والسیاحة شریف ونجد في هذ. الیوم

رحماني حول واقع وآفاق قطاعه، وحوارا مع مدیر الدیوان الوطني للسیاحة حول إشكالیة 

 1.مواضیع أخرى تتعلق بقطاع البیئة مثل برنامج إلىالترویج للسیاحة بالجزائر، إضافة 
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یة الجزائر، وموضوعا مطوال حول محاربة مادة األمیونت تهیئة شواطئ نموذجیة عبر وال

  1.في الجزائر

  "المجلة:"تحلیل خطاب*

و هي مجلة جزائریة تهتم بالقطاع السیاحي و البیئي " السیاحیة"هو خطاب خاص بمجلة 

كما هو موضح في الخطاب و نبدأ تحلیلنا لهذا النص كما سبق بعده أال وهو بالمحمول 

  .أي المسند والذي تمثل في الفعل والخبر  أو فحوى الكالم

یعرف، تسعى، تعرف، نقرأ، " (أفعال مضارعة"فاألفعال في هذا النص وردت معظمها 

  فهي تدل في معانیها على المستقبل القریب ) یضم، تقودنا، یتضمن، تغوص

حیث أما المرسل فقد غیرها من , عند المتلقي أو القارئ نفسه وهذه األخیرة تؤدي المعنى

  .ماائالصیاغة وهذا تفادیًا للتكرار د

  ) تسعى، یتضمن، تعرف بمدن، مدینة، تقودنا، نجد(وبالنسبة للخبر أو المسند 

أما العنصر الثاني وهو أداة التحصیل أو المسند إلیه وقد یكون فاعًال أو مفعوًال أو مبتدأ 

إلیه البد من توفره حتى والمسند ") الجزائر"، "مدیر"، "شریف رحماني"، "طاقم التجرید("

المسند والمسند (یكون للمسند الحضور في النص أو الخطاب فكالهما عنصران إلزامیان 

  ). إلیه

فالمالحظ هنا أن ) مدیر، شریف رحماني، طاقم التحریر: (مثل" فاعل"وقد ورد على شكل 

ظاهرًا الفاعل هو نفسه و االختالف في صیغ التعبیر عنه فقط ،كما جاء الفاعل اسما 

معربًا كما طغت الجمل الفعلیة على النص و ذلك لبیان عالقة اإلسناد مع داللة الزمن 

  .على عكس الجملة االسمیة فهي تكاد منعدمة في النص 
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أما بالنسبة للعنصر الثالث والذي هو الفضلة أو أنماط اإللحاق أو التكملة فقد جاءت 

 ومهتمة(د وردت كإلحاق بالعطف دالالتها مستقلة عن مضمون الجملة األساسي وق

  )الخ...الطبیعیة  والمواقعفي هذا العدد،  ونقرأالعدد،  ویتضمنبالقطاع السیاحي، 

، العتیقة، عریقة، الملونة، بالصور متخصصةمجلة (في " نعت"أو كإلحاق بالتعلق 

، ومهتمة قطاعه، وأفاق مطوالوموضوعا (و مضاف إلیه في ) الخ...الصحراء، جوهرة

 بالصورالسیاحي،  بالقطاع( وشبه الجملة جار ومجرور) اإلعالمیة، في الساحة بالقطاع

فقد تنوعت حروف العطف في النص من ناحیة )  إلى مواضیعجزائریة،  بمدنالملونة، 

المعنى ومعظمها جاءت بمعنى الظرفیة المكانیة والزمنیة، وهذا له عالقة بمضمون النص 

  لجزائریة وموضوعه أال وهو السیاحة ا

فنجد في هذا النص قد ) جملة اسمیة و جملة فعلیة(أما بالنسبة للتحلیل الثنائي للجملة 

یعرف طاقم التحریر :( طغت علیه الجمل الفعلیة أكثرها من الجمل االسمیة،مثل

، تعززت الساحة اإلعالمیة الجزائریة بمولود جدید، تعرف بمدن جزائریة عریقة "السیاحة"ب

: ، فكل هذه الجمل هي جمل فعلیة)جلة في جولة عبر تاریخ مدینة غردایة، تقودنا الم

والجملة الفعلیة هي الجملة التي یدل فیها المسند على ) مسند إلیه(فاعل ) + مسند(فعل 

  .التجدید ذلك ألن الداللة على التجدید إنما تستمد من األفعال وحدها

كما جاء  الكنایة فنجداهرة في النص هذا، الظ الصور البیانیةأما من الناحیة البالغیة أي 

و هنا ") جوهرة الصحراء: ("في الخطابات السابقة،و في هذا الخطاب ورد كثیرًا في القول

 و هنا كنایة عن مدینة وهران ")بالقلعة الصامدة("، لسحرها و جمالها لمدینة بوسعادة كنایة

و هذا كنایة  "األمیر عبد القادربقلعة "ووقصد بها مدینة غردایة، ") جوهرة المیزاب("و 

  . ")بالبیضاء("مدینة الجزائر  كنىكما  عن مدینة ملیانة
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و بالنسبة لإلعالن و الجریدة و الملصق لم یرد فیهما سوى عبارات توضیحیة قصیرة و 

  .ذلك من اجل توصیل الرسالة و توضیح الفكرة لذا المتلقي

  :خالصة 

الجملة مصطلح یدل على وجود عالقة اسنادیة بین اسمین او أن  نستنتج من هذه الدراسة

 إیقاع" بأنهاو فسرت نسبة  األخرى إلىالكلمتین  إحدىهو نسبة  اإلسناداسم و فعل ، و 

الثنائیات  أولاسمیة و فعلیة و هي : فكانت الجملة بذلك نوعین" التعلق بین الشیئین 

عصرنا الحاضر كما نشیر  إلىالتحلیلیة النحویة للجملة و التي دأب علیها النحاة حتى 

ثنائیة تحلیلیة للجملة وقف عندها الدرس اللغوي النحوي و انتقل بسبل تطوریة  أول إلى

جملة اسمیة و جملة ( الدرس اللغوي الحدیث عموما و هي  إلىفي المصطلح و التعامل 

بال داللة على  إلیهبثبوت المسند و المسند  لإلخبارموضوعة " لجملة االسمیة و ا )فعلیة

كان خبرها اسما فقد یقصد به الدوام و االستمرار الثبوتي بمعونة  إذااستمرار و  أوتجدید 

فقد یفید استمرارا ) جملة فعلیة فعلها مضارع  أي( القرائن و اذا كان خبرها مضارعا 

  .الدوام ، فلیس كل جملة اسمیة مفیدة للدوام إلىع لم یوجد دا إذاتجددیا 

مع داللة زمنیة على حدث في الماضي  اإلسنادالجملة الفعلیة فموضوعة لبیان عالقة  أما

كما ) في الماضي و الحال(حاضر  أوتجدد سابق  إلىالمستقبل و یشیر  أوالحاضر  أو

احدهما :بیة سلك احد الخطیناستمرار دون تجدد و علیه فنظام الجملة في العر  إلىتشیر 

  :یجري على هذا النحو

  جملة اسمیة  =متعلق ظرفي بالجملة االسمیة)+ مسند(خبر)+ إلیهمسند (مبتدأ

  :الثاني یجري على هذا النحو أنعلى حین 
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= مفعول ظرفي+مفعول به مباشر ) + مسند إلیه(فاعل أو ما ینوب عنه )+ مبتدأ(فعل

  .جملة فعلیة

و الجملة الفعلیة هي الجملة التي یدل فیها المسند على التجدید أو التي یتصف فیها 

المسند إلیه بالمسند اتصافا متجددا و بعبارة أوضح هي التي یكون فیها المسند فعال الن 

  . الداللة على التجدد إنما تستمد من األفعال وحدها

  :و تلخیص هذا یكون التقسیم الثنائي للجملة كاآلتي

  أو ما تحول اسما لناسخ فعلي ) المبتدأ، الفاعل، نائب الفاعل( المسند إلیه وهو

 .أو حرفي

 الخبر ، الفعل:( المسند.( 

 وهو عنصر معنوي و هو رابطة الزمة و البد له من طرفین مسند و : اإلسناد

  .مسند إلیه

، ذلك )شعر أو نثر(الخطاب اإلعالمي عكس الخطاب األدبي  كما نستنج في األخیر أن

و  المحسنات البدیعیة"أن هذا األخیر موضوعه قائم على الضوابط النحویة و البالغیة 

أما في ما یخص الخطاب اإلعالمي، فموضوعه قائم على توصیل " الصور البیانیة 

  .الرسالة أوال
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  ":دراسة سیمیولوجیة للصورة"الوسائل اللغویة المنطوقة /ثالثا

  ": صورة اإلذاعة/ "1

  :المقاربة الوصفیة-أ

الصورة إلى السید طاهر ساحري مدیر الشركة الجزائریة للسیاحة و تعود : المرسل*

حیث یصرح في إذاعة الجزائر عن مشروع انجاز قریتین سیاحیتین و  ONATاألسفار 

إذاعة الجزائر التابعة لإلذاعة و التلفزیون الجزائري، بدأت بث برامجها  المرسل هنا هي

ساعة یومیا باللغات العربیة  500تبث الیوم , في بدایة الخمسینات خالل الثورة الجزائریة

إذاعة جهویة بدأت مع اندالع الثورة  30والفرنسیة واإلنجلیزیة واإلسبانیة كما أن لدیها 

الثورة في إیجاد وسیلة تمكنها من القیام بعمل إعالمي دعائي الجزائریة فكرت آن ذاك 

یقوم بتزوید الجزائریین باألخبار وتطورات الثورة في الداخل والخارج وشرح القضایا الوطنیة 

من كل جوانبها واعتمدت الثورة الجزائریة في إیصال صوتها إلى الشعب الجزائري وٕالى 

كان أول میالد ". المصریة والتونسیة"ى خصوص العالم على إذاعات الدول العربیة وعل

, حصلت على أجهزة االتصاالت متطورة 1956لها في المغرب شهر دیسمبر عام 

أو " هنا إذاعة الجزائر المكافحة"أمریكیة الصنع و أول عبارة تبدأ بها اإلذاعة برامجها 

  رنسیة واألمازیغیة  وكان یبث بالعربیة والف" صوت جبهة التحریر یخاطبكم من قلب الجزائر"

   1.میغاهرتز 190و  153: ذبذبات البث

  

  

                                                           

1-ar.wikipedia.org/wiki 
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، كما یبین خطاب الصورة "طاهر ساحري"شخصیة  الصورة الثابتةهذه تحمل : الرسالة*

فان مدیر الشركة العمومیة سیاحة و أسفار یكشف عن مشروع انجاز قریتین سیاحیتین 

بوالیتي بومرداس و عین تموشنت، و هذا في مقابلة خاصة في برنامج ضیف األولى 

ة و ثالثة و ى الساعة العاشر عل 2014سبتمبر  11على أمواج اإلذاعة الجزائریة بتاریخ 

  ).10:33(ن دقیقةثالثی

المدیر العام لشركة سیاحة وأسفار الجزائر "  الثابتة عنوان الصورة: محاور الرسالة*

اكتسبنا خبرة في التكفل بالحجاج و مستعدون إلنجاح تظاهرة قسنطینة عاصمة " :لإلذاعة

ر الشركة مدی" طاهر ساحري"،هذه الصورة أو الرسالة تحمل صورة "الثقافة العربیة

العمومیة سیاحة و أسفار الجزائر، جاءت الصورة واضحة إال أن المصور فقد ركز على 

أما بالنسبة للرسائل األلسنیة المكونة في " طاهر ساحري"للمدیر " الروحي"الجانب العلوي 

  . هذه الصورة فلم توجد أي رسالة ألسنیة

فأولها اللون األبیض من خالل لباس أما عن األلوان المستخدمة في الصورة فهي متعددة 

باإلضافة إلى علم فیه شعار الوكالة " قمیصه"المدیر أو الشخصیة الواردة في الصورة 

واللون . على اللون األبیض كما ظهر هذا اللون في لوحة على الجدار كذلك كذلك یحتوي

لون البني فقد الثاني هو الرمادي ظهر في ربطة العنق التي یرتدیها مدیر الشركة أما ال

كان في باب المكتب وفي إطار اللوحة المعلقة على الجدار واللون األصفر كان في 

وكذلك في لون المكتب و في العلم الذي هو " ستار النافدة"الستار الذي هو وراء المدیر 

وراء المدیر أما اللون األخضر واألحمر واألسود لم یظهر منهم إال قلیال في ذلك العلم 

  .م فیه شعار الوكالة المرسو 
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  : المقاربة التنسیقیة- ب

جاءت الرسالة على شكل صورة ثابتة وظیفتها  ":الصورة البصریة"النسق من أعلى * 

هي اإلشهار و اإلخبار عن مشاریع هذه الشركة وهي صورة كانت عبر اإلذاعة یظهر 

فیها المدیر ویصرح ببعض المشاریع المنجزة أو التي سوف تنجز من قبل هذه الشركة 

ONAT ، اإلذاعة وفي نفس الوقت هذه المقابلة كانت بمثابة ترویج لهذه الوكالة عبر

   .وهي إحدى وسائل الترویج في وقتنا هذا

ال شك أن هذه الصورة أو الرسالة اإلذاعیة قد عرفت ): الدعایة(النسق من أسفل * 

نسبة مستمعین معتبرة، هذا ألنها كانت عبر إذاعة الجزائر وهذه األخیرة تعرف نسبة 

التي تضمنتها أو خطاب  مستمعین معتبرة من قبل المواطنین الجزائریین كما نجد الرسالة

  .الصورة یهم ویخص كل مواطن خاصة المهتمین بالسفر والفئة المثقفة منهم 

  :المقاربة األیكولوجیة -ج

هذه الرسالة أو الصورة كانت عبارة عن مقابلة في إذاعة : المجال الثقافي واالجتماعي* 

  ار الجزائرالجزائر كما سبق وأن ذكرنا مع مدیر الشركة العمومیة سیاحة وأسف

والرسالة التي حملتها هذه الصورة أو خطابها كانت واضحة وهذا یعكس وضعیة المجتمع 

الجزائري في تلك الفترة وهي حالة مستقرة من كل النواحي دلیل ذلك تحدث عن مظاهرة 

كما تحدث عن السیاحة الداخلیة للبالد  2015قسنطینة عاصمة الثقافة العربیة لسنة 

 أم اقتصادیاً  أم األجانب فكل هذا یوضح لنا أن حالة المجتمع، سواء اجتماعیاً ومدى توافد 

  .سیاسیًا فهي جد مستقرة باإلضافة إلى الجانب الثقافي خاصة 

أثناء مراعاتنا للصورة و التمعن فیها نجد اإلطار : مجال اإلبداع الجمالي في الرسالة* 

التي اتخذته هو مربع الشكل كما اتضح لنا إمكانیة تقسیم الصورة بمحور عمودي یفصل 
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المدیر طاهر ساحري في الجزء األیمن و هذا داللة على الحاضر أو الماضي القریب، 

أي المكان الذي یجلس " خال...باب المكتب،الحائط "أما الجزء األیسر یظهر فیه المكتب 

فیه أو الذي جرت فیه المقابلة و هو داللة على الحاضر كذلك، في حین تتوسط الصورة 

ذلك العلم المرسوم فیه شعار الوكالة  أو الشركة ذلك أن الزاویة هذه هي محور تركیز 

  .نظر المتلقي و هذا له أهمیة في نقل الرسالة

  :المقاربة السیمیولوجیة - د

 ( وعرضه) سم 27.5(جاءت الصورة في شكل مربع طوله  :لبالغة والرمزیةمجال ا* 

وهذا الشكل یدل على اإلحتواء والحدود المضبوطة والبساطة والتوازن والتساوي ) سم20.3

والصورة جاءت في الوسط وذلك لتركیز النظر علیها أما عن زاویة النظر للصورة فقد 

المتلقي أو المشاهد لها موجه نظره للمدیر من الیمین كانت جانبیة، حیث نجد المواطن أو 

متجاهًال بذلك المكان الذي یجلس فیه أي أن األهمیة تكمن في الشخصیة وخطابها، وقد 

، أما "بغیة الترویج"یلفت نظر المشاهد إلى ذلك العلم أو شعار الشركة وهدا له مقصد 

وهذا لتركیز النظر على موضوع  عن اإلضاءة فقد جاءت ساطعة من الجانب األیمن كثیراً 

  ".الشخصیة"الصورة 

،جاء "طاهر ساحري"و الصورة ال تحتوي على عناصر شخصیة عدیدة سوى شخصیة 

بصورة مواطن جزائري بمرتبة مدیر الشركة العمومیة سیاحة و أسفار الجزائر عمره یتراوح 

ل و التي لها ما بین خمسون إلى ستون سنة حیث یمكن لهذا األخیر إعطاءه صفة عام

داللة على العمل،القوة،التحكم،النظام،الحكمة و التسییر،أما في ما یخص األلوان المعبرة 

في و في المستعملة في الصورة و دالالتها نبدأ باللون األبیض و یتمثل في قمیص المدیر 

اللوحة المعلقة على الجدار و في العلم الذي یحمل شعار الشركة و هو یدل على النقاء، 

ٕاطار و السلم ، الجمال ،العفاف و الفرح ، باإلضافة إلى اللون البني و هو لون الباب 
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الصورة التي على الحائط فهو ینتمي لمجموعة األلوان الحارة و یحمل دالالت شائعة 

حیث یدل على التراب ،الخریف،األرض،صخر أي الطبیعة كما یدل على االستقرار و 

لون یذكرنا بالبساطة و یزید من اإلحساس بالتواضع و یمنح اإلنسان بعض الهدوء و هو 

هذا نسبیا،أما اللون األصفر الذي جاء في ستار النافذة و لون الحائط و قلیل منه في 

العلم فداللته كما سبق و ذكرنا یزید من السرور و البهجة و التفاؤل،كذلك اللون األحمر 

الخ و ...ثارة و الحرارة و الشر و الدمورد قلیال في العلم و هو یدل على االنفعال و اإل

هذا یعكس النشاط المبذول من طرف هذه الشركة،أما اللون الرمادي و المتمثل في ربطة 

العنق الخاصة بالشخصیة فهي داللة على الرسمیة و الجدیة و هذا طبعا یتوافق مع 

یث أن داللة هذا المقابلة التي یجریها،و بالنسبة للون األسود فقد ورد قلیال في العلم ح

   1.الخ إال انه لون متمیز و بارز...اللون،یدل على الموت ،الحزن، التشاؤم

  .أما بالنسبة للرسائل األلسنیة في الصورة ال توجد فیها أي عبارة لغویة

لكل صورة أو رسالة بصریة معنى  :المعنى التقریري األول و المعنى التضمیني الثاني* 

الل التحلیل السیمیولوجي لهذه األخیرة، حیث یظهر ظاهر و معنى خفي، و من خ

ویتضح لنا أن المعنى التقریري األول واضح وذلك من خالل موضوع الصورة و محتوى  

الخطاب كذلك حیث یصرح عن إنجاز قریتین سیاحیتین وعن أوضاع السیاحة في الجزائر 

ب طرح العنوان فیه تناسق والمشاریع المنجزة من قبل هذه الوكالة أو الشركة ،كما أن أسلو 

مع الصورة، أما الوظیفة التي تحملها هذه الصورة فهي وظیفة تبلیغیة إخباریة وهذا واضح 

  . من خالل مالمح الصورة وموضوع الخطاب

أما الوظیفة ماوراء اللغویة فنجدها في المعنى التضمیني الثاني من خالل تلك العالمات 

ان المستعملة و التي أدت وظیفتها هي األخرى، حیث واأللو ) شعار الشركة ( التشكیلیة 

                                                           
 .45في الجزائر من خالل رسومات كاریكاتوریة ، ص  اإلرهابقاسیمي ، ظاهرة  أمال -  1
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" وضیف البرنامج ) اإلذاعة ( من المرسل  لة التي أراد كلساعدت في الكشف عن الرسا

والتي تتضمن فكرة الترویج والدعایة " المواطن المستمع " طرحها للملتقى " طاهر ساحري 

واإلعالن واإلشهار لهذه الشركة السیاحیة وهذا نستنتجه من خالل العنوان كذلك من خالل 

  ".الخ ... مستعدون النجاز تظاهرة قسنطینة ...اكتسبنا خبرة"كلمة 

تقییمي الشخصي لهذه الصورة أو الرسالة البصریة أرى أن :  وتقییم شخصي محصلة* 

قد وفق في اختیاره لإلذاعة الجزائریة كونها تعد من أكثر " طاهر ساحري " المدیر 

الوسائل استماعا من قبل المواطن الجزائري للترویج عن مشاریع الشركة هذه، كما وفق 

لفكرة المراد تبلیغها و هذا من خالل اختیاره لأللوان و اإلضاءة في توصیل الرسالة أو ا

  .باإلضافة إلى التوافق الموجود بین كل من العنوان والصورة والخطاب
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  ":صورة المؤتمر الصحفي/"2

  :المقاربة الوصفیة-أ

" بالعاصمة االسبانیة  تعود الصورة هذه إلى الصالون الدولي للسیاحة واألسفار:المرسل* 

والذي نظم  35حیث شارك فیه الدیوان الوطني الجزائري للسیاحة في الطبعة ال " مدرید 

، )د 16:22(على الساعة الرابعة و اثنان و عشرون دقیقة  2015ینایر  02بتاریخ 

والمرسل أو الناشر لهذا الخبر هي وكالة األنباء الجزائریة وذلك بحضور عدد من 

تابعین لهذه الوكالة، باإلضافة إلى حضور عدد كبیر من الصحفیین األجانب  الصحفیین

  .ومن مختلف الدول 

،  ) 1961/ 12/ 01(  1961وكالة األنباء الجزائریة تأسست في أول دیسمبر 

استقرت هذه األخیرة قبل االستقالل )  ( Algérie presse service, APS: بالفرنسیة

وبعد وقف إطالق النار بفترة قصیرة في حي القصبة في الجزائر العاصمة، وبعد 

االستقالل مباشرة انتقلت الوكالة بشكل مؤقت إلى شقة متواضعة في مبنى یقع في شارع 

أت في كریم بلقاسم حیث بدأت في تطویر مختلف أقسامها وفي مقدمتها قسم التحریر وبد

بناء وتركیب شبكتها في كامل البالد كما سعت أیضا للحصول على األجهزة والتقنیات 

  .الضروریة لعملها 

وجهزت نفسها بنص تنظیمي یسند لها مهمة الخدمة العمومیة، كما بدأت في تكوین 

وتدریب صحفییها وعمالها التقنیین والطابعین، وعندها مكاتب ومراسلین في كل من 

سكو، باریس، لندن، بروكسل، روما، مدرید، القاهرة، الرباط، تونس، عمان، واشنطن، مو 

  1.دلكار 

                                                           
  /ar.wikipedia.org/wikiوكالة األنباء الجزائریة -  1
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صحفیین، : تتكون الصورة هذه على عدد كبیر من الناس من مختلف الفئات: الرسالة* 

عارضین، سواح، زوار، وطباخین كذلك ومن مختلف األجناس رجال ونساء من مختلف 

" ون في الصالون الدولي للسیاحة واألسفار بإسبانیا األعمار وهذه األخیرة كانوا متواجد

  .كما تبین الصورة وخطابها،إال أن الثراء الجزائري لم یبین في الصورة" مدرید 

الثراء السیاحي الجزائري " إن العنوان الذي تحمله الصورة هذه هو: محاور الرسالة* 

، إال أن هذا العنوان "دریدللصالون الدولي للسیاحة واألسفار بم 35حاضر في الطبعة ال 

ألنه سبق وأن ذكرنا بأن الجناح الجزائري في هذا الصالون . قد ال یوافق الصورة نوعا ما

  .غیر محدد بالضبط، لم یركز علیه 

على كبیر من الزوار منهم الصحفیین في الجانب األیمن عدد الصورة هذه  تشتمل

هناك عازل بین كل ثالث صحفیین للصورة، وكل ثالثة صحفیین متواجدون في قسم، أي 

وآخرین أما الجانب اآلخر فیمثل أجنحة عرض للمشاركین السیاحیین في هذا الصالون 

كما یوجد توافد عدد كبیر من الناس على جناح عرض خاص بإحدى المشاركین و في 

وسط الصورة یوجد رواق كبیر وطویل فیه حشد كبیر من الناس، صحفیین، مصوریین، 

أما األلوان   .وار وهذا داللة على أن هذا الصالون شهد تغطیة إعالمیة كبیرةطباخین، ز 

اللون  و نجد ایضاالمستخدمة في الصورة كان األسود طاغي كثیرا في لباس الزوار 

   .الرمادي واألزرق واألبیض واألحمر باإلضافة إلى اللون األصفر والبني نوعا ما

  : المقاربة النسقیة -ب

جاءت الرسالة على شكل صورة ثابتة تم نقلها  ) : الصورة البصریة( أعلى النسق من *

صحفیین معتمدین من طرف وكالة األنباء الجزائریة وهذه األخیرة تعطینا صورة ذهنیة عن 

وهذا من خالل توافد " مدرید " هذا الصالون السیاحي الذي أقام بالعاصمة اإلسبانیة 
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یرة كونه ثاني أكبر معرض في القطاع السیاحي في الزوار كما شهد تغطیة إعالمیة كب

 .مؤسسة عارضة، وهذه فرصة للترویج واإلشهار  9000العالم حیث تشارك فیه أزید من 

  " :الدعایة " النسق من أسفل *

باإلضافة إلى   231,120من الزوار المحترفین نسبة  اكبیر  اشهد هذا الصالون عدد

ض وكذلك أزید من سبعة آالف صحفي من ألف زائر من الجمهور العری 997،54

مختلف الدول، فكیف ال تسجل الصورة هذه نسبة مشاهدة كبیرة، كونها ظهرت في 

كما نجد محتوى هذه . وهذا یعود لمصداقیة الوكالة. مرة  463التلفزیون والتي قدرت ب 

الصورة أو موضوع خطابها یهم ویخص كل مواطن جزائري خاصة ذلك الذي یهتم 

  .ع السیاحي واالقتصادي بالقطا

  :المقاربة األیكونولوجیة -ج

من قبل صحفیین جزائریین تابعین  هذه الصورةثم نشر : المجال الثقافي واالجتماعي*

لوكالة األنباء الجزائریة وهي صورة للصالون الدولي للسیاحة واألسفار بمدرید وهذه األخیرة 

في خطابها وكانت واضحة وهذا یعكس نقلت لنا الرسالة أو الرؤیة المقصودة كما جاء 

هذه الرسالة في تلك الفترة وهي  ت فیهالظروف االجتماعیة للمجتمع التي أنتجت أو ظهر 

  .طبعا ظروف تعرف االستقرار وكثرة االستثمارات في القطاع السیاحي واالقتصادي 

انیة تقسیم من خالل التمعن في الصورة تبین لنا إمك :مجال اإلبداع الجمالي في الرسالة*

الصورة بمحور عمودي یفصل بین الجزء األیمن والمتواجد فیه عدد من الصحفیین  وهذا 

یدل على الحاضر أو الماضي القریب أما العارضین والمشاركین في هذا الصالون 

من  اكبیر  ایظهرون في الجانب األیسر وهذا داللة على الحاضر بینما تتوسط الصورة عدد

ذلك ألن المركز هو محور تركیز نظر المتلقي  ...) ار، طباخینصحفیین، زو ( الناس 

 . ولهذا األخیر أهمیة في نقل الرسالة اإلعالمیة كذلك
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 :المقاربة السیمیولوجیة -د

 16.3( وعرضه ) سم 30(الصورة جاءت بشكل مربع طوله : مجال البالغة الرمزیة* 

الخ ...حدود المضبوطة والتوازن هذا الشكل یدل على االحتواء والفوبشكل عمودي، ) سم 

إلى تأطیر الصورة أما عن زاویة النظر فقد كانت جانبیة، حیث نجد أن  ضافةباإل

المواطن موجه نظره للصحفیین تارة ثم إلى الجانب األیسر تارة أخرى أي للعارضین 

 وهذا) وسط الصورة ( والمشاركین، كما یلفت نظر المشاهد في هذه الصورة نسبة الزوار 

  .یخلق في ذهن المشاهد صورة أو فكرة وهي أهمیة هذا الصالون ومركزه 

أما عن إضاءة الصورة فقد جاءت ساطعة جدا في الجانب األیمن أما باقي الصورة كانت 

ما، فداللة األولى تبعث اإلحساس باألمل والغموض والتحدي  اإضاءة عادیة خفیفة نوع

كما تحتوي الصورة على عالمات بصریة كثیرة بدءًا باألشخاص من مختلف الفئات 

واألعمار فمنهم الصحفیین رجال ونساء وهذا داللة على العمل وكشف الحقیقة والشقاء 

یر إلى االنطالق والتحرر یش" رجل أو شاب " والتضحیة والمسؤولیة أما داللة الجنس 

أما المرأة أو الفتاة فهي تدل على العفاف، الجمال، الحیاة، الهدوء ... والمغامرة والنشاط

وهذا طبعا یزید من توصیل الرسالة اإلعالمیة وٕاشهارها ،باإلضافة إلى العارضین أو 

اإلنتاج،  المشاركین في هذا الصالون في الجانب األیسر وهذا یدل على العمل، المادیة،

  ).داللة العامل ( االستثمار، الربح و االستغالل كذلك  

باإلضافة " شباب وكهول " أما الفئة الثالثة من األشخاص هم الزوار من مختلف األعمار 

إلى وجود طفل صغیر وهذا داللة على البراءة، الفرح، الحیاة، المستقبل، العفویة، النمو 

باخین امرأة وشاب فاألولى بمثابة األم وهذا داللة على باإلضافة إلى تواجد اثنین من الط

الحنان والعطف، العطاء والتضحیة أما الشاب فهو یدل على التحرر واالنطالق والمغامرة 

  .كما سبق وأن ذكرنا 
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أما بالنسبة إلى داللة األشیاء أو األشكال فهناك شاشة كبیرة وراء الصحفیین على شكل 

امیة صورة باللون األزرق أما إطارها كان باللون الرمادي مربع یظهر في الشاشة األم

الخ كما سبق و ذكرنا باإلضافة ...وداللة هذا الشكل یدل على االحتواء والحدود والتوازن 

إلى مكان الصحفیین وهو عبارة عن مربع الشكل كذلك مقسم إلى أقسام باإلضافة إلى 

  .غرف العارضین إال أن شكلها غیر واضح نوع ما 

كذلك توجد شاشة كبیرة الحجم فوق الشاشة المربعة الشكل وهي مستطیلة تظهر على 

شاشتها صورة لمنظر طبیعي أما جوانب الصورة كانت باللون األصفر وهذا الشكل 

داللته االتساع واالمتداد األفقي باإلضافة إلى تواجد أشجار في الصالون " مستطیل"

االمتداد العریق وهذا كذلك یزید من منظر و روعة وداللة هذه الثبات، البقاء، العطاء، 

المكان ألن الطبیعة تلعب دور في الحیاة وفي نفسیة اإلنسان، زد إلى ذلك وجود لوحة 

باللون األحمر فوق غرف العارضین على شكل مربع، ووجود مجسم على التراث 

هذه األشیاء هي اإلسالمي باللون األبیض وهذا داللة على الدین و العادات والتقالید ف

  .األكثر بروزًا في الصورة والتي ركز علیها المصور واعتمد على إظهارها 

أما بالنسبة إلى داللة األلوان فاألسود الذي یرتدیه األشخاص بنسبة كبیرة فهو یدل على 

واللون . الخ كما أنه یرتدي في المقابالت الرسمیة ...الحزن والموت والتشاؤم والحرب 

ي یظهر في إطار الشاشة الصغیرة یدل على الغموض والتقلب وعدیم الرمادي الذ

الشخصیة كما أنه لون منافق وطفیلي وعادة ما یكون في الخلفیات، أما اللون األبیض 

الذي یرتدیه كل من الطباخین و الذي یظهر في ذلك المجسم اإلسالمي فهو یدل على 

والجمال أما اللون األخضر الظاهر في النقاء والطهارة والتقوى والفرح والسلم والعفاف 

الشاشة الكبیرة وفي األشجار فهو یدل على االنشراح والهدوء والجنان وهو رمز العطاء 

  .والنماء والحیاة والصحة 
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واللون األحمر والذي لم یظهر كثیرا سوى في حائط إلحدى الغرف الخاصة بالعارضین 

ثارة والشر والحرارة والغضب والتضحیة وفي لوحة ولباس إحدى الصحفیة فداللته هي اإل

  .الخ ...والدم 

أما اللون األصفر الذي یظهر في حائط الشاشة الكبیرة وفي مكتب الصحفیین یدل على 

  .المرض والحزن والذبول والموت كما یدل على النور والسطوع 

ود واللون األزرق في الشاشة فداللته الغموض واألسرار واإلشباع واالتساع الالمحد

والسكینة والهدوء ،أما بالنسبة للرسائل األلسنیة فإن الصورة هذه لم تظهر فیها أي رسالة 

  1.لغویة 

من خالل تحلیلنا لهذه الرسالة أو  :المعنى التقریري األول والمعنى التضمیني الثاني*

الصورة والتي هي عبارة عن صورة ثابتة للمشاركین في الصالون الدولي للسیاحة واألسفار 

یظهر ویتضح لنا أن " المصدر"عبر وكالة األنباء الجزائریة " مدرید"بالعاصمة اإلسبانیة 

أو الخطاب  المعنى التقریري األول واضح وجلي و صریح بحیث أن عنوان الموضوع

واضح كذلك، فهو یتحدث عن مشاركة الدیوان الوطني الجزائري للسیاحة في هذا 

والصورة كذلك ساعدت على توصیل هذه الفكرة هي األخرى،  35الصالون في الطبعة ال

  .كما یوجد تطابق بین الخطاب والصورة 

فاألولى تتمثل في  وهي الوظیفة التعبیریة و التبلیغیة: والصورة تحمل وظیفتین اتصالیتین

  .من خالل موضوع الخطاب فتبرز دالالت األلوان المستعملة في الصورة أما الثانیة

أما الوظیفة الثالثة ماوراء لغویة فنجدها في المعنى التضمیني الثاني من خالل كل تلك  

األشكال واأللوان المستعملة و التي أدت وظائفها واستطاعت المساعدة في كشف الرسالة 

                                                           
1
  .47من خالل رسومات كاریكاتوریة ، ص في الجزائر  اإلرهابقاسیمي ، ظاهرة  أمال- 
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وراء لغویة التي أراد المرسل طرحها للمتلقي وهي الترویج لمشاریع الدیوان الوطني ما

  .ومدى فعالیته ومشاركته في الصالونات الدولیة للسیاحة   ONATالجزائري للسیاحة 

  : وتقییم شخصيمحصلة *

نستنتج في األخیر بأن المرسل للصورة قد وفق في اختیار كل العناصر التي میزت 

، كذلك في إضاءة الصورة و حسن "التقاطه للصورة وتركیزه على الصحفیین"صورته 

اختیار الدیوان الوطني لوكالة األنباء الجزائریة من أجل هذه التغطیة اإلعالمیة كونها 

  .وكالة معروفة ومتمكنة ولها مكانة خاصة 
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 :صورة التلفزیون / 3

  :المقاربة الوصفیة-أ

تعود الصورة هذه إلى قناة النهار الجزائریة وهي قناة جزائریة : النهارقناة : المرسل*

مستقلة أنشأها مجموعة من اإلعالمیین والصحفیین الجزائریین، انطلق البث التجریبي یوم 

بأول نشرة إخباریة قدمت من طرف الثنائي اإلعالمي ریاض بن عمر  2012مارس  06

ها الرئیسي بالعاصمة األردنیة عمان لیبدأ البث ونور الیقین مغریش ، اتخذت القناة مقر 

من هناك على قمر نایل سات، تهتم بالشأن اإلخباري والسیاسي في الجزائر حیث أن 

برامجها كانت مزیجا بین نشرات األخبار والریاضة وأخبار االقتصاد في الجزائر وكذا 

لقناة بعدم حیادها أخبار الصحف الوطنیة  وهذا من خالل برنامج بین السطور، عرفت ا

، فقد 2014في الطرح خاصة أثناء الحملة االنتخابیة لالنتخابات الرئاسیة الجزائریة سنة 

شن علیها وعلى الجریدة التابعة لها بعض من الناشطین اإللكترونیین حمالت مقاطعة 

  سبب ما وصفوه تفاهة القناة وتصغیرها لعقول المشاهدین

: خاصة،المقر االجتماعي:الجزائر،القطاع: ، المقر2012إخباریة،التأسیس :اختصاصها(

   1).27500أفقي   11603تردد  7أتالنتك بیرد : البث عبر الساتل/ الجزائر

تشمل الصورة على عدد من الحجاج الجزائریین في إحدى المطارات  الجزائریة : الرسالة*

وزارة الشؤون الدینیة بوالیة الجزائر تابعین إلحدى الوكاالت السیاحیة المعتمدة من طرف 

اختیار الوكاالت من طرف الوزارة ( واألوقاف للتكفل بعملیة الحج والحجاج وهذه العملیة 

تم اعتمادها اآلونة األخیرة وذلك لتقلیل الضغط وتنظیم موسم الحج ) للتكفل بالحج 

 .وٕاعطاء الفرصة للوكاالت

                                                           
   /ar.wikipedia.org/wikiقناة النهار  -  1
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ح أبوابها الستقبال الحجاج الوكاالت ستفت"الثابتة  الصورة عنوان: محاور الرسالة* 

  ".مباشرة بعد عملیة القرعة

تتكون الصورة على عدد من الحجاج باإلضافة إلى عمال المطار فعدد الحجاج منهم 

أربعة حجاج وحاجة ظهروا بصورة واضحة و اثنین منهم لم یظهر إال رأسهم باإلضافة 

هم اثنین فقط قائمین على أما العمال ف. إلى حاجة كذلك لم یظهر إلى الجزء العلوي لها

التنظیم واستقبال الحجاج أما بالنسبة للرسائل األلسنیة ال توجد في الصورة، أما عن 

طبعا واللون األزرق مع األسود وهو " لباس الحاج" األلوان المستعملة  اللون األبیض 

لباس عامل المطار باإلضافة إلى أسقف المطار كانت باللون األبیض، واألزرق 

خضر واألصفر جاء في األلواح اإللكترونیة الخاصة بتوجیهات المسافرین باإلضافة واأل

  .ظهرت في أمتعة الحجاج التي یحملونها 

  : المقاربة النسقیة - ب

جاءت الرسالة على شكل صورة ثابتة وظیفتها : )الصورة البصریة(النسق من أعلى * 

التلفاز، وهي صورة للحجاج وذلك اإلشهار أو اإلخبار وهي صورة تلفزیونیة ظهرت عبر 

لتقدیم أخبار ومعلومات حول عملیة الحج لتلك السنة لكنها تحمل في طیاتها معاني أخرى 

وهي اإلشهار عن الوكاالت السیاحیة المتمیزة في عملها " ما وراء لغویة"أو رسالة أخرى 

  .وذلك إلثارة المتلقي وخلق عنده رغبة  لمعرفة تلك الوكاالت 

لقد عرفت الصورة هذه نسبة مشاهدة عالیة وكثیرة كونها : )الدعایة(من أسفل  النسق* 

باإلضافة جاء ظهورها موسم " خاصة قناة النهار"ظهرت في التلفاز وهو األكثر مشاهدة 

  ". النهار"الحج وهذا یعود لمصداقیة القناة الجزائریة 
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  :المقاربة اإلیكونولوجیة -ج

" النهار"هذه الصورة هي تلفزیونیة ظهرت في قناة : المجال الثقافي واالجتماعي* 

الجزائریة ونقلت الرسالة التي حملتها بشكل واضح وجلي عن وضعیة المجتمع الجزائري 

, اقتصادیا, سیاسیاً "آن ذاك فهذه األخیرة تبین أن حالة البالد مستقرة من جمیع النواحي 

  .المقدسة  ودلیل ذلك كثرة توافد الحجاج إلى البقاع" اجتماعیا

من خالل تفحصنا للصورة نجد اإلطار التي  :مجال اإلبداع الجمالي في الرسالة* 

اتخذته هو مربع الشكل كما اتضح لنا إمكانیة تقسیم الصورة بمحور أفقي یفرق بین 

األعلى و األسفل، فالجزء العلوي یدل على الجانب الروحي بما أن تركیبة اإلنسان من 

الخ على عكس الجزء ...على القلب والعین أي الحس واللمس الجزء العلوي تحتوي 

السفلي فهو یدل على الجانب المادي أي أرجل اإلنسان فهي داللة على المشي والسعي 

  .أو غیر ذلك ...لجلب المادة 

  : المقاربة السیمیولوجیة - د

 30(سبق وأن ذكرنا أن الصورة جاءت على شكل مربع طوله : مجال البالغة والرمزیة* 

بشكل أفقي یوحي بثقل الموضوع كما أنه شكل مریح للعین ) سم20.3( وعرضه ) سم

ومحبذًا لها كذلك یدل على االحتواء والحدود المضبوطة والبساطة والتوازن، أما عن زاویة 

النظر للصورة فقد كانت من أسفل وهذا داللة على التعظیم حیث نجد المواطن موجه نظره 

ن الجزء السفلي إلى الجزء العلوي كما أن أول ما یلفت النظر هو للحاج بنظرة كاملة م

. أسبقیة النساء الحاجات على الرجال في عملیة تنظیمهم واتخاذ اإلجراءات الالزمة لهم 

أما عن اإلضاءة الموجودة بالصورة كانت ساطعة . وكل هذا یدل على االستقرار والنظام 

  .وهذا داللة على اإلحساس باألمل 
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تحتوي الصورة على عالمات بصریة أو شخصیات بدءًا من الحاج والحاجة وموظف كما 

المطار فاألول جاء لتمثیل مواطن عادي فمنهم المسن في العمر وهذا یعطي داللة على 

 45إلى  40الحكمة والعقل والضعف والعجز والوقار كما یوجد كهل یتراوح عمره مابین 

أخرى كالعمل، العطاء، الرعایة، الشقاء، البذل  سنة فهو بمثابة أب وهذا یعطي داللة

  . والتضحیة والمسؤولیة

أما الشخصیة الثانیة هي المرأة الحاجة وهي بمثابة األم فتدل على الحنان والعطف 

الدین والتدین والطاعة : والعطاء والتضحیة إال أن كل من الشخصیتین یعطیان داللة على

  ". بما أنهم حجاج. "

لثالثة وهي العامل أو الموظف فیدل على النظام، الحكمة، التسییر، األمن، أما الشخصیة ا

  .الحمایة، العمل

أما بالنسبة لداللة األلوان في الصورة فقد شملت على عدة ألوان أبرزها األبیض لباس  

الحاج و هو داللة على الطهارة والنقاء والتقوى والفرح والسلم والعفاف والجمال باإلضافة 

واللوحات اإللكترونیة الموجودة في " سترته"ون األزرق یتمثل في لباس الموظف إلى الل

المطار والبعض منه في أمتعة الحجاج وهذا یدل على االتساع الالمحدود والسكینة 

وفي أمتعة " السروال"والهدوء والتمیز أما اللون األسود و الذي ظهر في لباس الموظف 

اإللكترونیة یدل هذا على الموت والحزن والتشاؤم الحجاج وفي الشریط العلوي للوحة 

الخ و هو لون متمیز كذلك، كما تشمل الصورة على الظل والنور وهذا قد یبین ...والظالم

االتجاه والهیئة وتعكس المشاعر وتبرز العمق والمستویات وقد یحدد الوقت أو الزمن كما 

ما ظهر اللون األصفر وهو لیس تدل األلوان على الدیانة الخاصة بكل شعب أو مجتمع ك

بكثیر في الصورة فقد ظهر في اللوحات اإللكترونیة تتمثل في عبارة مكتوبة بالفرنسي 
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وهي ترجمة لعبارة موجودة فوقها بالعربي واللون هذا یدل البهجة، السعادة، المرح، 

  .التفاؤل،اإلبداع والفضول 

على شكل مستطیل مجزء إلى قسمین أما بالنسبة لرمز أو عالمة قناة النهار فقد جاءت 

الجزء األول مستطیل والجزء الثاني مربع فداللة األول، یدل على االتساع واالمتداد األفقي 

" النهار"أما المربع فقد سبق وذكرت داللته، و المستطیل هو ازرق اللون مكتوب فیه اسم 

و لها داللة باللون األزرق  24/7NEWSباللون األبیض وفي األسفل مكتوب عبارة 

خاصة هي أن قناة النهار تزود باألخبار على مدار األسبوع و طوال الیوم دون انقطاع، 

  . داللة اللون األبیض سبق وأن ذكرت أما

باللون األبیض و هي اختصار لكلمة تلفزیون  TVأما المربع األصفر یوجد بداخله عبارة 

ذلة والقبعة أو غطاء الرأس التي یرتدیها بالعربیة،أما بالنسبة لسیمیولوجیة المالبس مثل الب

كل من الحاج والحاّجة فهي تشیر إلى المكانة، الوظیفة، الدین، العمر، الجنس، البلد 

  1.ة فلم یوجد فیها أي عبارة ألسنیةالخ أما بالنسبة للرسائل األلسنیة للصور ...

  : المعنى التقریري األول والمعنى التضمیني الثاني* 

تحلیلنا لهذه الرسالة أو الصورة البصریة والتي هي عبارة عن صورة تلفزیونیة من خالل 

ظهرت بقناة النهار، یظهر ویتضح لنا أن المعنى التقریري األول واضح وصریح بحیث 

أن العنوان واضح كذلك وأسلوب طرحه كان متناسق مع الصورة فهو یتحدث عن موضوع 

نجد الصورة تحمل وظیفة اتصالیة من وظائف الحجاج والحج والصورة كانت كذلك، كما 

ون التي وضعها وهي وظیفة إخباریة، أما الوظیفة ماوراء لغویة فنجدها في سرومان جاكب

المعنى التضمیني الثاني وهو الترویج لهذه الوكاالت السیاحیة المتمیزة والمعتمدة من 

 .طرف وزارة الشؤون الدینیة 

                                                           
1
  .47ظاهرة اإلرهاب في الجزائر من خالل رسومات كاریكاتوریة ،ص أمال قاسیمي ،  - 
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  : وتقییم شخص محصلة* 

األخیر بأن قناة النهار أو المصمم لهذه الصورة قد وفق في تصمیمه و اختیاره نستنتج في 

لأللوان و الشخصیات التي أدت وظائفها كما وفق في توصیل الرسالة أو الفكرة المرادة 

وكل ذلك من خالل التناسق واالنسجام الموجود بین كل من العنوان والخطاب والصورة 

 .من حیث تصمیمها 
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  ":صورة اإلشهار/"4

  :المقاربة الوصفیة-أ

تعود الصورة هذه لوكالة النجاح للسیاحة واألسفار الكائن مقرها بوالیة البویرة  :المرسل*

كما لدیها فرع في والیة المسیلة وهي وكالة خاصة، تهتم " 11حي حاج مرزوق رقم "

  .بتنظیم الرحالت وكذلك الحج والعمرة 

م یظهر لها ل.  2015مارس  09عدد كبیر من الزبائن وهذا اإلشهار كان بتاریخ تمتلك 

في الفیسبوك وتم إحصاء عدد المعجبین بهذه  الدیها حساب موقع إلكتروني خاص إال أن

شخص كما لدیها أرقام هاتف خاصة بها ظاهرة في كل ملصقاتها  1235الوكالة إلى 

  1.وٕاعالناتها 

عن تنظیم عمرة  االثابتة الخاصة بوكالة النجاح للسفر موضوع تحمل الصورة: الرسالة* 

الجاري وهذا یدل على أن الوكالة ذات مصداقیة  2015في شهر رمضان الكریم لعام 

ومسؤولیة ولدیها الكثیر من الزبائن ودلیل هذا، اإلشهار عن العمرة قبل وقت طویل عن 

  " .2015مارس  09"شهر رمضان 

  :محاور الرسالة* 

   Najah Travel Agencyوكالة النجاح للسیاحة واألسفار : عنوان الصورة الثابتة

تتكون الصورة هذه على رموز مختلفة الدالالت وهي عبارة عن إشهار لوكالة النجاح 

السیاحیة المتواجد مقرها بوالیة البویرة كما جاءت الصورة واضحة وذلك لتركیز المصور 

كذلك یظهر في أعلى الصورة شعار الوكالة في " ز الكعبةرم"على الجانب األیسر للصورة 

الجانب األیمن أما في أسفل الصورة من الجانب األیمن تظهر عالمة هاتف داخل دائرة 
                                                           

1-  ar.wikipedia.org/wiki/ 
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وهذا یدل على االتصال خاصة وأن أمام هذه العالمة توجد أرقام الهاتف الخاصة 

هو باللغة العربیة و االنجلیزیة  أما العنوان فقد جاء باللون األزرق بحجم متوسط و . بالوكالة

  .لكنه ببنط غلیظ وجاء في الجهة الشمالیة للصورة 

كتبت ببنط غلیظ " عمرة"أما باقي الرسائل األلسنیة المتواجدة في الصورة نجد كذلك كلمة 

هي كذلك " شهر رمضان"في الجهة الیمنى للصورة وباللون األحمر، وكتب تحتها عبارة 

مع "ألحمر، أما في أعلى الصورة یوجد شعار الوكالة تحته عبارة بخط غلیظ و باللون ا

  .بخط صغیر وباللون األزرق كذلك " النجاح تسافر مرتاح

أما عن األلوان المستخدمة في الصورة نبدأ باألسود والذي هو لون الكعبة ولباس المرأة 

لهاتف باللون التي تطوف حول الكعبة داخل الحرم كما تبین الصورة، كما كتبت أرقام ا

مع النجاح تسافر "األسود كذلك، واللون األزرق الداكن كتب به عنوان الوكالة،و عبارة 

باإلضافة إلى شعار الوكالة فیه جزء قلیل من هذا اللون، أما اللون األزرق الفاتح " مرتاح

أما اللون األبیض . فقد كان في عالمة الهاتف الظاهرة أسفل الصورة من الجهة الیمنى

قد ظهر في خلفیة ستار الكعبة وفي لباس التحریم الذي یرتدیه كل من الرجال الذین ف

واللون البرتقالي فقد كان استعماله قلیًال في الصورة , یطوفون حول الكعبة داخل الحرم

وتمثل في ظهوره في شعار الوكالة واللون الذهبي كذلك الذي ظهر على شكل مستطیالت 

  .الكعبة مزخرفة ظهرت في نصف غطاء

كذلك یظهر اللون األبیض في مأدنتي مسجد الحرم واللذان یظهران خلف الكعبة كما 

  .جاءت خلفیة الصورة باللون األبیض 

  : المقاربة النسقیة - ب

جاءت الرسالة على شكل صورة إشهاریة ثابتة ): الصورة البصریة(النسق من أعلى * 

ه الصورة على إبراز عناصر خاصة لوكالة النجاح السیاحیة حیث اعتمد المصور لهذ
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حیث اعتمد على إبراز الكعبة والحرم وهذا من أجل نقل " للعمرة"وذلك لدعایة خاصة 

رسالة هذه الوكالة وأخد معلومات وأفكار علیها وهذا من خالل وضع أرقام الهاتف، لكن 

  .متلقي هذه الرسالة أو الصورة تحمل في طیاتها معاني عدة وتأویالت عمیقة إلثارة ال

من المؤكد أن الصورة هذه عرفت نسبة مشاهدة معتبرة ):الدعایة(النسق من أسفل * 

وكذلك في " الرادیو"التلفاز،المذیاع : ذلك ألنها ظهرت في العدید من وسائل اإلعالم مثل

شخص  280الفیسبوك فقد عرفت نسبة إعجاب معتبرة قدرت ب: المواقع االجتماعیة مثل

كبیرة من األشخاص الذین وضعوا تفسیراتهم حول هذه العمرة في كما نشاهد نسبة 

الخ ...السؤال عن الثمن وعن وقت العمرة بالضبط والمدة ومكان اإلقامة : الفیسبوك مثل

وهذا طبعا یعود إلى مصداقیة الوكالة ومسؤولیتها على الزبائن والمسافرین كما نجد أن 

 .المواطنین  محتوى هذه الرسالة اإلشهاریة یخص ویهم كل

  ):األیقونیة(المقاربة األیكونولوجیة  -ج

نفهم أو نستنتج من خالل هذه الصورة أن وضعیة : المجال الثقافي واالجتماعي* 

حسب تاریخ الصورة وظهورها،أو " الفترة الحالیة"المجتمع الجزائري أثناء هذه الفترة 

الجوانب خاصة أن هذه  تعتبر حالة مستقرة من جمیع" 2015مارس  09"اإلشهار عنها 

الفترة لم تعرف بعدم االستقرار في الجانب السیاسي في الدول العربیة األخرى، كذلك أن 

الرسالة التي حملتها الصورة واالستبیانات المدروسة حولها ساعدت على كشف الوضع 

  " .مستوى معیشي واقتصادي جید وغیر متدهور"الحالي للمجتمع 

, نجد اإلطار التي اتخذته الصورة هو مربع الشكل: في الرسالةمجال اإلبداع الجمالي * 

كما یتضح لنا إمكانیة تقسیم الصورة بمحور عمودي یفصل بین الجانب األیمن للصورة 

والجانب األیسر لها وهذا التقسیم یدل على الماضي والحاضر والمستقبل أما الشكل 

نا،و نجد أغلبیة الرسائل األلسنیة قد فهو یدل على االحتواء والحدود كما سبق وذكر " مربع"
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جاءت في الجهة الیمنى للصورة وهذا یدل على الحاضر أما صورة الكعبة فقد ظهرت في 

الجانب األیسر للصورة كما أخدت جزء من وسط الصورة، وهذا داللة على المستقبل 

فترة زمنیة ذلك أن رمز الكعبة یدل على الحج والعمرة ،والحج مرتبط ب, القریب أو الحاضر

فمن هذا نجد الصورة فیها تناسق وتكامل , محدودة أما العمرة على مدار السنة موجودة

بین الرسائل األلسنیة والصور الموجودة فیها، في حین جاء عنوان الصورة في األعلى في 

الجهة الیسرى باللغة العربیة واإلنجلیزیة فاألول ظهر ببنط متوسط عكس الثاني الذي كان 

  .غلیظ وكالهما باللون األزرق و ذلك من أجل اإلثارة والجذب وانتباه المتلقي ببنط 

  :المقاربة السیمیولوجیة -د

     20.5(سبق وذكرنا أن الصورة جاءت على شكل مربع طوله : مجال البالغة والرمزیة* 

وداللة هذا الشكل، االحتواء والحدود المضبوطة والبساطة ) سم20.5( وعرضه ) سم

الخ وبشكل عمودي یوحي بثقل الموضوع وأهمیته والمصمم للصورة لم یتخلى عن ...

تأطیر الصورة ذلك أن موضوع الصورة أو الرسالة واضح بالنسبة للمتلقي أما عن زاویة 

النظر فقد كانت جانبیة حیث نجد العین ترتكز أو موجه للكعبة أكثر شيء ثم إلى یمین 

خط كبیر،و الذي یلفت نظر المتلقي أو المشاهد للصورة ب" عمرة"الصورة حیث نجد كلمة 

  .اسم الوكالة وشعارها في األعلى 

الكعبة والحرم "أما اإلضاءة التي احتوتها الصورة فقد كانت إضاءة ساطعة مركزة على 

وهذا طبعا لتركیز المتلقي علیها وٕاعطاءه " المكي وعلى الحجاج الذین یطوفون حولها

ه إلى الرغبة في زیارة هذا المكان وهذا ما یعرف بفنون الصورة، إحساس جمیل حیث یقود

كما تحتوي الصورة على عالمات بصریة وعناصر أهمها األشخاص الذین یظهرون في 

الحرم وهم یطوفون حول الكعبة وكانوا مختلفین األجناس رجال ونساء وداللة هذه األخیرة 

ط والتهور و العمل و العطاء و الرعایة حیث أن الرجل یدل على التحرر و البلوغ و النشا
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والتضحیة و المسؤولیة أما المرأة فتدل على الحنان و العطف و العطاء والتضحیة و 

  ... .الجمال و الحیاة و الحیاء و الهدوء 

أما بالنسبة للعالمات األخرى الموجودة في الصورة نجد الكعبة وصورة الحرم و داللة 

أدنتي المسجد والكعبة وأقواس المسجد فهم یدالن على هذین هي داللة دینیة مثل م

  .اإلسالم

كذلك شعار الوكالة و هو عبارة عن دائرة باللون البنفسجي بداخلها رأس صقر وفي 

جانبها األیسر یظهر ثالثة أعمدة أو مستطیالت أما تحت الدائرة یظهر شكل أجنحة 

رة كتب فیها اسم الوكالة باللغة الصقر باللون األزرق الداكن و في الجهة الیمنى للدائ

اإلنجلیزیة فداللة الدائرة تدل على الدیمومة، الدوران، الحیرة و االتساع، كما ترمز للشمس 

و القمر، أما المستطیل فداللة على االتساع واالمتداد األفقي والطموح كما یرمز للحضارة 

كما یظهر . ل على األصالةالمعاصرة فهو شكل العمارات الحدیثة، أما بالنسبة للصقر فید

شكل الدائرة أسفل الصورة وبداخلها رمز هاتف، أما بالنسبة لأللوان المستخدمة في 

الصورة فهي متعددة كاللون األسود وهو لون الكعبة ولون لباس المرأة الموجودة في الحرم 

رب وكذلك لون أرقام الهاتف أسفل الصورة وهذا یدل على الموت، الحزن، التشاؤم والح

والظالم كما أنه لون الصمت و یستعمل لتولید التناقضات، أما اللون األبیض الذي یظهر 

في خلفیة ستار الكعبة وفي خلفیة الصورة وفي لون اإلضاءة على شكل ضوء أبیض 

وفي رأس الصقر وهذا یدل " الرجال"ساطع وكذلك یظهر في األشخاص الذین یطوفون

تقوى والفرح والسلم والعفاف والجمال أما اإلضاءة على النقاء والوضوح والطهارة وال

  الساطعة تعطي اإلحساس باألمل وتحدد الوقت 

أما داللة اللون األحمر فهو یدل على اإلثارة والدم والحرب والشر والحرارة والغضب 

كما أن تواریخ كل " شهر رمضان"وفي كلمة " العمرة"والتضحیة وهذا اللون ظهر في كلمة 
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الهجریة والسنة المیالدیة كتبت بهذا اللون كذلك، أما اللون األزرق بنوعیه من السنة 

مع النجاح "الداكن الذي كتب به اسم الوكالة باللغتین العربیة واإلنجلیزیة و كذلك عبارة 

كما ظهر في شعار الوكالة وعادة ما یدل هذا اللون على التقوى والتدین " تسافر مرتاح

عكس الثقة والبراءة أما األزرق الفاتح ظهر في عالمة الهاتف والصالة  والتأمل وهو ی

أسفل الصورة من الجهة الیمنى وهو یدل على الغموض واألسرار واالتساع الالمحدود 

والسكینة والهدوء، و اللون البنفسجي الذي یظهر في شعار الوكالة وهذا طبعا من خالل 

یدل على التنوع والتكامل والجمال  فهذا" األصفر+ األحمر "مزج األلوان بعضها ببعض 

والطبیعة أما اللون الذهبي الذي یظهر في جدار الكعبة  أو باألحرى في ستارها األسود 

فداللة هذا اللون یدل على القیمة والترف أما اللون األخیر وهو اللون الرمادي وتمثل في 

لون غامض متقلب  الدائرة التي جاء في وسطها عالمة الهاتف فداللة هذا األخیر فهو

عدیم الشخصیة ویقف في الخلفیات عادة كما یساعد على إبراز األبطال الحقیقیین في 

  .الصورة 

وكالة النجاح للسیاحة "وفي ما یخص الرسائل األلسنیة فنجد العنوان أو اسم الوكالة 

خط جاء باللغتین العربیة واإلنجلیزیة واألول جاء ب "Najah Travel Agency"" واألسفار

متوسط أما الثاني جاء بخط غلیظ ،فهذا األخیر جاء بصورة واضحة باإلضافة إلى   

تحمل داللة ورسالة خاصة عن الوكالة، فهي تدل على " مع النجاح تسافر مرتاح"عبارة 

 1...النجاح الذي وصلت إلیه هذه الوكالة وعلى مصداقیتها واالهتمام بزبائنها 

 

 

 

                                                           
1
 .45أمال قاسیمي ، ظاهرة اإلرهاب في الجزائر من خالل رسومات كاریكاتوریة ،ص - 
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  : المعنى التضمیني الثانيالمعنى التقریري األول و *  

من خالل تحلیلنا لهذه الصورة أو الرسالة البصریة والتي هي عبارة عن صورة إشهاریة   

، یظهر ویتضح أن المعنى التقریري األول واضح "النجاح"خاصة بوكالة جزائریة تدعى 

في التي ظهرت " عمرة"وكلمة " الكعبة"وبسیط والذي زاده وضوحًا هو التناسق بین رمز 

  .الصورة كما أنها جاءت باللون األحمر داللة على اإلثارة وجدب الزبون لها 

أما الوظیفة التي تحملها هذه الصورة هي " عمرة بشهر رمضان"وهذا موضوع الرسالة 

وظیفة إشهاریة تبلیغیة و جمالیة إن صح القول وهذا یتضح طبعا من خالل الرموز 

  .األلسنیة الموجودة فیها  الظاهرة في الصورة ومن خالل الرسائل

أما عن الوظیفة ماوراء لغویة فنجدها في المعنى التضمیني الثاني وهذا من خالل كل تلك 

الرموز والعالمات التشكیلیة واأللوان المستعملة في الصورة والتي أدت وظائفها ومن 

والتي  يل توصیلها أو تبلیغها للمتلقخاللها ساعدت على كشف الرسالة التي أراد المرس

تتضمن فكرة الترویج واإلشهار والدعایة لهذه الوكالة، كما ساعدت الرسائل األلسنیة كذلك 

  " مع النجاح تسافر مرتاح"على هذا كعبارة 

  : وتقییم شخصي محصلة* 

قد وفق في توصیل " وكالة النجاح"نستنتج في األخیر بأن المصمم للصورة أو المرسل 

وذلك من خالل توفیقه في اختیار العالمات أو الرموز التي الفكرة أو الرسالة المرادة 

میزت صورته وكذلك من خالل اختیاره لأللوان والعبارات، فالصورة هي محور إلهام 

وسحر وجذب الزبون ویكمن هذا في األلوان والعناصر المكونة لها، كما یكمن في التكامل 

 .بین الرسائل األلسنیة الموجودة فیها وبین الصورة
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  "دراسة سیمیولوجیة للصورة " الوسائل اللغویة المكتوبة / رابعا

  "صورة اإلعالن/ "1

  :المقاربة الوصفیة -أ

وكالة هیبون للسیاحة "تعود الصورة اإلعالنیة هذه لوكالة جزائریة تدعى : المرسل* 

مقر هذه األخیرة بوالیة عنابة بدائرة أو بمنطقة سیدي عیسى وهي وكالة خاصة " والسفر

مجالها الترفیة والسیاحة حیث تنظم الرحالت السیاحیة سواء داخلیة أو خارجیة، تأسست 

هیبون للسیاحة، كما لدیها أرقام  SARL 101ناء عمارة ب: عنوانها الخاص 1999عام 

   Contact@hypponetours.com: هاتفیة خاصة والفاكس وبریدها اإللكتروني

   www.hypponetours.com: والموقع اإللكتروني هو

 13:19على الساعة  2011أفریل 11: وهذا اإلعالن الذي نشرته الوكالة كان بتاریخ

  1.دقیقة 

الرسالة هذه الخاصة بوكالة هیبون للسیاحة والسفر تحمل إعالن عن عنوان : الرسالة* 

توظیف موسمي في إطار تنظیم عمرة بحیث تبحث عن أئمة ومرشدون وأطباء 

وممرضون كما یحمل اإلعالن هذا الشروط الخاصة التي یجب توفرها في كل مترشح 

نسبة للتأطیر الدیني أما بحیث یكون لدیه تجربة مع الكشافة اإلسالمیة الجزائریة وهذا بال

التأطیر الطبي یجب أن تكون لدیه تجربة مع الهالل األحمر الجزائري، وقد وضعت 

الوكالة رقم الفاكس واإلیمیل الخاص بها من أجل إرسال طلب التوظیف والسیرة الذاتیة 

  .دقیقة  13:19على الساعة  2011أفریل 11وتاریخ هذا اإلعالن 

                                                           
1 ar.wikipedia.org/wiki/- 
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للسیاحة واألسفار عن " هیبون"تعلن وكالة : "الصورة الثابتة هذهعنوان : محاور الرسالة* 

  " توظیف موسمي في إطار تنظیم العمرة

والعالمات كذلك أما الرسائل " األشخاص"الصورة هذه مجردة من كل العناصر البصریة 

ي األلسنیة المكونة فیها بدءًا بالعنوان فقد جاء باللون األسود و ببنط غلیظ لكنه لم یكتب ف

أما الرسائل األلسنیة األخرى الثانویة فهي . سطر واحد من یمین الصورة إلى یسارها 

كانت توضیحیة لموضوع اإلعالن و كتبت باللون األسود منها ماجاء بخط غلیظ ومنها 

ما جاء بخط متوسط باإلضافة إلى وجود رقم الفاكس وكتب هو اآلخر باللون األسود 

میل الوكالة فقد كتب باللغة الفرنسیة وبحجم كبیر وباللون وبحجم كبیر، أما بالنسبة إلی

األسود كذلك، أما عن األلوان التي استعملها المرسل في هذه الصورة سوى لونین األسود 

  .وهو لون الرسائل األلسنیة وكذلك إطار الصورة واألخضر هو خلفیة الصورة 

  :المقاربة النسقیة - ب

جاءت الرسالة على شكل صورة ثابتة إلعالن ): ةالرسالة البصری(النسق من أعلى * 

اعتمد خاللها المرسل هذا اإلعالن لنقل رسالته أو , خاص بوكالة هیبون السیاحیة

" أئمة ومرشدون"موضوعه والذي هو عبارة عن البحث على موظفین في القطاع الدیني 

ى زبائنها وهذا من أجل تنظیم عمرة والحرص عل" أطباء وممرضون"وفي القطاع الطبي 

ومعتمریها وهذه الرسالة طبعًا لها عالقة بالحیاة المعاصرة للمجتمع حیث أن المجتمع 

  .الجزائري هو مجتمع إسالمي وعلیه فموضوع العمرة هذه یهم المواطن الجزائري 

ال شك أن الصورة اإلعالنیة هذه عرفت نسبة كبیرة من ): الدعایة(النسق من أسفل * 

موقع "اصة أنها ظهرت في العدید من وسائل اإلعالم بدءًا باإلنترنت القراء والمشاهدین خ

قارئ باإلضافة إلى ظهورها في الجرائد الیومیة الجزائریة  2640فقد عرفت نسبة " الوكالة

وهذا یعود طبعا لسببین السبب األول هو أن موضوع التوظیف یشغل ویهم كل مواطن 
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والسبب الثاني یعود ) الطبي, الدیني(ین خاصة الذین یمتلكون خبرة في هذین المجال

  .ألهمیة ومصداقیة الوكالة وشهرتها كذلك 

  :المقاربة اإلیكونولوجیة -ج

هذه الصورة الثابتة لوكالة هیبون السیاحیة كانت قادرة : المجال الثقافي واالجتماعي* 

على نقل الرسالة أو موضوع اإلعالن بشكل واضح وجلي مما عكس وضعیة المجتمع 

حیث أن البحث عن أئمة ومرشدون وأطباء وممرضون فهذا یدل .الجزائري ومدى ثقافته 

على أن المجتمع الجزائري مجتمع مثقف و متعلم، و مستقر من الناحیة االجتماعیة 

  .واالقتصادیة كذلك" المستوى المعیشي"

بإعالن  یمكن تقسیم الصورة الثابتة هذه الخاصة: مجال اإلبداع الجمالي في الرسالة* 

" الروحي والمادي"تابع لوكالة هیبون السیاحیة بمحور أفقي یفرق بین األعلى واألسفل 

یفصل بین اسم الوكالة وموضوع اإلعالن في الفوق وبین طلب الوكالة ومعلومات 

اإلعالن في األسفل كما یمكن تقسیم الصورة إلى بمحور قطري وهو یحدد البعد كما أنه 

ئ أو المتلقي لهذه الصورة واالهتمام بها فهنا القارئ یصب تركیزه محور تركیز نظر القار 

على طلب التوظیف التي أعلنته الوكالة، في حین جاء العنوان في أعلى الصورة وببنط 

  .غلیظ یحتل مكانة كبیرة وهذا إلثارة وجذب انتباه القارئ 

  :المقاربة السیمیولوجیة-د

( وعرضه ) سم 18 (الثابتة شكل مربع طوله  لصورةاتخذت ا: مجال البالغة والرمزیة* 

وبشكل أفقي یوحي بثقل الموضوع كما أنه شكل مریح  للعین ومحبذًا لها، أما ) سم 11

الخ وهنا ...داللة شكل المربع فهو یدل على االحتواء، الحدود المضبوطة والبساطة 

د كانت شاملة، نالحظ أن المصمم لم یتخلى عن تأطیر الصورة، أما عن زاویة النظر فق
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نظرة إلى أعلى وهذا یدل على التحقیر ونظرة إلى أسفل وتعني التعظیم، حیث نجد القارئ "

ثم إلى موضوع اإلعالن وهذا طبعًا " اسم الوكالة"للصورة موجه نظره أوال إلى األعلى 

یدفعه إلى رغبة اكتشاف و معرفة الوكالة ثم، بعد ذلك نجد نظر القارئ موجه إلى أسفل 

وبالنسبة إلضاءة . ورة وهو موضوع اإلعالن أو المعلومات التي وضعتها هذه الوكالة الص

الصورة فقد كانت إضاءة أمامیة حیث ركز المصور على إبراز اسم الوكالة وموضوع 

اإلعالن وكل هذا من أجل الدعایة واإلعالن وجذب المتلقي و الرغبة في التعرف على 

  .الوكالة 

تنظیم  إطارعن توظیف موسمي في  األسفارتعلن وكالة هیبون للسیاحة و " أما العنوان

غلیظ وكتب في سطرین لجذب انتباه  خطفقد جاء أعلى الصورة سبق وأن ذكرنا وب "عمرة 

القارئ وكان باللون األسود، أما باقي الرسائل األلسنیة التوضیحیة جاءت بخط رفیع 

  .الفاكس واإلیمیل جاءوا بحجم غلیظ وبارز مقارنة بحجم خط العنوان باستثناء رقم 

لم تحتوي على عالمات بصریة  "هیبون"والصورة الثابتة هذه خاصة بإعالن تابع لوكالة 

  . أي شخصیات ألن موضوعها اقتصر على رسائل ألسنیة فقط

فاألول داللته " األسود واألخضر"أما بالنسبة لداللة األلوان فالصورة شملت لونین فقط 

فیما سبق وهو یرتبط بالموت والخوف والحزن وفقد الصبر والوقار أحیانا وهو لون  مذكورة

الصمت ویستعمل لتولید تناقضات وهو لون الرسائل األلسنیة في الصورة و اعتمده 

یرتبط بشكل مباشر برموز الحیاة وهو " األخضر"المصمم لإلبراز، أما داللة اللون الثاني 

اح ولون الجنان وهو لون خلفیة الصورة وفي ما یخص رمز السالم والهدوء واالنشر 

للسیاحة واألسفار عن توظیف موسمي " هیبون"تعلن وكالة "الرسائل األلسنیة نجد العنوان 

جاء باللون األسود وببنط غلیظ،والعنوان وصل فكرة أو معلومة " في إطار تنظیم العمرة

 طلب"األخرى الثانویة مثل من خالل أسلوب طرحه باإلضافة إلى الرسائل األلسنیة 
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التي وضعته الوكالة أو الرسالة التوضیحیة التي جاءت أسفل العنوان فقد كتبت " التوظیف

باللون األسود وبخط أقل من عنوان الصورة، أما الرسالة التوضیحیة األخرى كذلك والتي 

أو كتبت أسفل هذه األخیرة تمثلت في الشروط التي تفرضها الوكالة من الموظفین 

المهتمین أو الذي یخصهم اإلعالن هذا باإلضافة إلى عبارة توضح فیها الوكالة على 

ون األسود إرسال طلب التوظیف والسیرة الذاتیة على الفاكس فهي األخرى كتبت بالل

  1.وبخط رفیع على العنوان

  :المعنى التقریري األول والمعنى التضمیني الثاني* 

البصریة أو اإلعالن الخاص بوكالة هیبون للسیاحة یتضح من خالل دراستنا لهذه الرسالة 

لنا أن المعنى التقریري األول واضح وبسیط بحیث أن عنوان الصورة جاء واضح من 

خالل أسلوب طرحه كما ساعدت الرسائل األلسنیة األخرى على إبراز المعنى األول 

  .للصورة  باإلضافة إلى األلوان واإلضاءة ساعدت على هذا 

یفة التي حملتها هذه الصورة هي وظیفة إخباریة و إشهاریة وهذا یتضح من خالل والوظ

  .العنوان والرسائل األلسنیة المتواجدة في الصورة 

أما الوظیفة ماوراء لغویة فنجدها في المعنى التضمیني الثاني من خالل حجم الخط كل 

واللون الذي كتبت به  فكل من العنوان والرسائل األلسنیة التوضیحیة وموقع العنوان كذلك 

هذا ساعد على كشف الرسالة ماوراء لغویة التي أراد المرسل توصیلها إلى المتلقي والقارئ 

والتي تتضمن فكرة اإلشهار والدعایة والترویج للوكالة، فهذا اإلعالن هو بمثابة فرصة 

  . للقیام بدعایة عن هذه الوكالة كونه یعتبر من وسائل اإلعالم

في األخیر نستنتج بأن المصمم للصورة أو المرسل لها قد  :وتقییم شخصي محصلة* 

وفق في اختیاره لأللوان وفي حجم الخط بالنسبة للرسائل األلسنیة التي میزت صورته كما 

                                                           
1
  .47كاریكاتوریة ،ص أمال قاسیمي ، ظاهرة اإلرهاب في الجزائر من خالل رسومات  - 
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أنه استطاع توصیل الرسالة أو الفكرة المرادة ببساطة وكل هذا من خالل حسن اختیاره 

بارز وخاصة أن الخلفیة جاءت بلون واحد وهو األخضر  كونه لون" اللون األسود"لأللوان 

مما عكست وزادت في إبراز كل من العنوان والرسائل األلسنیة األخرى باإلضافة إلى 

  .إضاءة الصورة حیث هي األخرى لعبت دور في إبراز الرسالة وتوصیلها 
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  ":صورة المجلة" /2

  :المقاربة الوصفیة -أ

حیث " السیاحیة"تعود الصورة هذه لمجلة ثقافیة سیاحیة جزائریة باسم مجلة :المرسل* 

و هي مجلة نصف  2008-09-24صدر العدد األول منها وتم التصریح عنه بتاریخ 

شهریة متخصصة في عالم السیاحة والبیئة كما تسعى لمعالجة فراغ في الساحة اإلعالمیة 

صحافة متخصصة بشكل عام،ومهتمة بالقطاع  من خالل عدم توفیر الجزائر على

السیاحي والبیئي بشكل خاص، ویشمل العدد األول من هذه المجلة على مقاالت 

وروبرتاجات مدعمة بالصور الملونة تعرف بالمدن الجزائریة، وتضم ستون صفحة في هذا 

  1.العدد ،باإلضافة إلى مواضیع أخرى تتعلق بالبیئة

هي عبارة عن  " السیاحیة"تحملها الصورة هذه الخاصة بمجلة الفكرة التي : الرسالة* 

صور مختلفة وبألوان عدیدة تظهر فیها المدن الجزائریة واللباس الجزائري التقلیدي مثل 

فالرسالة التي تحملها هذه األخیرة هي الترویج " الكاراكو"البرنوس واللباس العاصمي 

جزائر بلدنا،في مختلف المجاالت السیاحیة وكشف الرصید الجمالي السیاحي التي تحمله ال

  .خاصة أن المجلة یظهر في واجهتها الحمامات العالجیة التي تزخر بها الجزائر 

  " .السیاحي: "عنوان الصورة الثابتة الجمالیة هذه هو: محاور الرسالة* 

تتكون الصورة من رسائل ألسنیة عدیدة ومن شخصیات مختصین في السیاحة كما تعتمد 

  . ألوان عدیدة ومختلفة على

فالشخصیات الظاهرة في واجهة المجلة هم عبارة عن رجال وامرأة مختصین وخبراء 

ظهروا في الجهة الیسرى من الواجهة وفي الوسط، أما الشخصیات األخرى عبارة عن 

                                                           
1 -  ar. wikipedia. org/wiki  
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رجلین وامرأتین ظهروا في شكل إجراء مقابلة تلفزیونیة في الجهة الیمنى للصورة وفي 

ا یبین محتوى هذه المجلة وما جاء فیها، أما الرسائل األلسنیة فهي عدیدة األعلى وهذ

جاء باللون األزرق الفاتح وببنط غلیظ في أعلى " السیاحي"والرئیسي فیها هو العنوان 

الصورة احتل الجهة الیمنى كما ألحقت به رسالة توضیحیة أسفله وهي عبارة عن اسم 

األسود وبخط رفیع جدًا كما تظهر أسفل هذا األخیر  المجلة باللغة الفرنسیة كتب باللون

رسالة توضیحیة أخرى كتبت باللون األسود وبخط رفیع جدًا كاد ال یظهر، أما الرسائل 

األلسنیة األخرى تمثلت في عنوان كل مربع ظهرت فیه صورة خاصة بكل مدینة وكتبت 

   .بألوان مختلفة أما خلفیة الصورة كانت باللون األبیض

  :لمقاربة النسقیةا -ب

جاءت الرسالة هذه على شكل صورة ثابتة تعتمد ): الصورة البصریة(النسق من أعلى * 

على عدة صور ورسائل ألسنیة رئیسیة ومنها الثانویة اعتمدها المصمم من أجل نقل 

رسالته وأفكاره وهي عبارة عن صور لمناطق سیاحیة في الجزائر ومالبس تقلیدیة 

ل موضوع السیاحة وذلك لتقدیم أخبار ومعلومات وأفكار ونظرة ومؤتمرات صحفیة حو 

حول السیاحة في الجزائر، فهذه الرسالة لها عالقة بالحیاة المعاصرة للمجتمع والمواطن 

  .خاصة 

نسبة " السیاحیة " لم تعرف الصورة الثابتة هذه أو مجلة  " : الدعایة" النسق من أسفل *

ء الجزائریین، وهذا من خالل عدم ظهور هذه النسبة أو من الرواج أو عدد كبیر من القرا

العدد، إال أنها ظهرت في العدید من وسائل اإلعالم والتواصل كجریدة الفجر الجزائریة 

وكذلك اإلنترنت وفي مختلف شبكات التواصل االجتماعي، كما أن محتوى هذه الرسالة 

  .یهم ویخص كل مواطن جزائري 
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  :اإلیكونولوجیةالمقاربة  -ج

هذه، تعكس لنا ثقافة المجتمع الجزائري " السیاحیة " مجلة : المجال الثقافي واالجتماعي*

حول موضوع السیاحة، حیث أن المواطن الجزائري ال یكتسب ثقافة واسعة في هذا المجال 

إال في اآلونة األخیرة هذه حیث أصبح مهتم بهذا القطاع كونه مصدر جلب األموال 

فراغ أوجده عدم توفر الجزائر " ثمارات وهذا ما یوضحه خطاب الصورة في عبارة واالست

  "على صحافة متخصصة بشكل عام ومهتمة بالقطاع السیاحي والبیئي بشكل خاص 

خالل تفحصنا في الصورة أو في واجهة المجلة : مجال اإلبداع الجمالي في الرسالة*

تضح لنا إمكانیة تقسیم الصورة بمحور هذه نجدها إتخدت إطار على شكل مستطیل كما ی

عمودي یفصل الصور بین الجزء األیمن والجزء األیسر في الصورة وهذا له داللة خاصة 

فاألول یدل على الحاضر أو الماضي القریب أما الثاني فیدل على الحاضر أو المستقبل 

  .القریب 

ریب مثل صور فالصور التي على الیمین والتي تدل على الحاضر أو الماضي الق

فهي موجودة لحد اآلن " حمام ریغة بعین الدفلى وحمام قرقور " الحمامات العالجیة مثل 

وتعرف توافد من قبل المواطنین واألجانب كذلك أما الجزء األیسر من الصورة فداللة 

المؤتمر الظاهر في الصورة مثال والمتكون من خبراء ومختصین یناقشون دور التكوین في 

خدمات السیاحیة فمثل هذه المؤتمرات هي من المواضیع المطروحة في وقتنا تحسین ال

" البرنوس " وهذا داللة على الحاضر أو المستقبل القریب باإلضافة إلى صورة . الحالي

في حین " . الكاراكو " فهذا لباس ال یزال یلبس ویمتلك سمعة عالمیة باإلضافة إلى لباس 

ورة وباللون األزرق الفاتح وببنط غلیظ وهذا إلثارة وجذب جاء عنوان المجلة في أعلى الص

انتباه القارئ باإلضافة إلى الرسائل األلسنیة الثانویة التوضیحیة األخرى والتي جاءت 
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بألوان مختلفة مما أدت دالالت مختلفة كذلك وهذا ما یسمى  بجمالیة الصورة وهذا لغرض 

  .الجذب طبعا 

  :المقاربة السیمیولوجیة -د

في هذا العنصر تظهر أو تذكر داللة شكل الصورة : جال البالغة والرمزیةم*

 29( الخ، حیث اتخذت الصورة شكل مستطیل طوله ...والشخصیات واأللوان المعتمدة 

وبشكل عمودي وداللة هذا الشكل یدل على االتساع واالمتداد ) سم19(وعرضه ) سم 

و .ح كما أنه یرمز للحضارة المعاصرة األفقي والعمودي كذلك والتطاول والنمو والطمو 

المصمم تخلى عن تأطیر الصورة لیترك مساحة أوسع لمخیلة القارئ لهذه المجلة، خاصة 

الخ، أما عن زاویة النظر فقد كانت ... وأنها مجلة سیاحیة ترمز للجمال وسحر الطبیعة

ا یدل على أهمیة غیر محددة فالمصمم لم یتخذ زاویة محددة لتركیز نظر القارئ علیها وهذ

موضوع الصورة أو أهمیة الصور والرسائل األلسنیة المتوفرة فیها، وال یمكن االهتمام 

أما إضاءة الصورة جاءت إضاءة عادیة تبرز كل صور . بعنصر وتجاهل عنصر أخر 

الواجهة، فلم تكن إضاءة ساطعة أو عكسیة تبرز عنصر عن عنصر وهذا أن موضوع 

  " .السیاحة في الجزائر " ي تحملها هي رسالة واحدة الصورة أو الرسالة الت

أما بالنسبة لداللة الشخصیات الموجودة في الصورة فهم عبارة عن صحفیین بالنسبة 

یدل على العمل : للمهنة أما نوع الجنس فقد ظهر الرجل وظهرت المرأة ، فداللة الصحفي

نسبة للرجل یدل على االنطالق وكشف الحقیقة، والمسؤولیة والشقاء، أما داللة الجنس بال

والتحرر، النشاط، التهور، العمل، التضحیة أما بالنسبة لداللة المرأة تدل على العفاف، 

  .الخصوبة، الجمال، الحیاة، الهدوء والتضحیة كذلك 

أما بالنسبة لداللة العناصر األخرى الموجودة في الصورة فمنها التحلیل الیسمیولوجي 

د ظهرت الجبال، األشجار، والنخلة، البحر  وهذه في صور لبعض للعناصر الطبیعیة فق
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الثبات، البقاء، : فداللة الشجرة. المدن الجزائریة كمدینة جیجل، عین الدفلى، البلیدة 

األصالة، التاریخ والعطاء وداللة  متداد العریق، أما داللة النخلة فترمز الىالعطاء واال

لتوحید،  كذلك البحر داللته االمتداد، كما ظهرت الجبال فهي تدل على الشموخ كذلك وا

المالبس كالبرنوس الوبري والكاراكو العاصمي وهذا یدل إلى المكانة واألصالة والتقالید 

والبلد كذلك وبالنسبة إلى ظهور بعض العمارات فهذا یدل إلى األصالة والتراث المعماري 

ت فیها شكل المربع والمستطیل وكل الخاص بالبلد، أما بالنسبة لمحتوى الصورة فقد ظهر 

داللة على : شكل یحمل رسالة خاصة وداللة هذه األشكال سبق وأن ذكرناها، فالمربع

یدل على االتساع واالمتداد : الخ ، أما المستطیل...الحدود واالحتواء والبساطة والتوازن

ة لداللة األلوان الخ، أما بالنسب...األفقي والعمودي،و یدل على التطاول والنمو والطموح

الموجودة في الصورة بدءًا باللون األزرق الذي ظهر في عنوان المجلة وفي رسالة ألسنیة 

لبعض الصور و في خطوط مائلة فوق العنوان باإلضافة إلى ظهور شكل إنسان یحمل 

حقیبة داللة على السفر و كان باللون األزرق، فهذا یدل على السكینة والهدوء ویدل على 

ض واألسرار وهذا من خالل السفر لالكتشاف والتطلع والتعرف كما یدل على الغمو 

والعنوان جاء باللون األزرق و بخط غلیظ ذلك من أجل االنبهار . االتساع الالمحدود 

  .وجلب انتباه القارئ 

  "األشجار" أما داللة اللون األخضر الذي ظهر في الصور الطبیعیة الموجودة في الواجهة

ي الجانب العلوي لبعض المستطیالت الموجودة فیها وظهر في رسالة ألسنیة كذلك ظهر ف

وفي خط جاء أسفل عنوان المجلة فداللة هذا اللون یدل على االنشراح والهدوء ولون 

  .الجنان والطبیعة ورمز النماء والحیاة والصحة 
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خط واللون األحمر الذي كتبت به رسالة ألسنیة خاصة داخل شكل مستطیل جاء في 

مائل فوق العنوان فهذا یدل على اإلثارة والحرارة والتضحیة والغضب والدماء كما أنه 

  .عنصر جذب 

أما باقي األلوان األخرى مثل البنفسجي یعتبر أقل األلوان سطوعا ویدل على الغموض 

  .والتردد في إتخاد القرارات 

والظالم، واللون البني وهو أما اللون األسود دال على الموت والحزن والتشاؤم والحرب 

  لون البرنوس فیدل على االستقرار والهدوء والعودة  للطبیعة وهو لون البساطة

  والذهبي فهو لون الترف والقیمة ،أما األصفر فیدل على السرور والبهجة والتفاؤل 

و اللون األبیض هو لون خلفیة الصورة أو الواجهة فهو یوحي للنقاء والوضوح، أما اللون 

لرمادي فهو لم یظهر بنسبة كبیرة في الصورة و هو لون غامض، سلبي، متقلب، عدیم  ا

أما بالنسبة .الشخصیة یكون في الخلفیات عادة ویساعد في إبراز  األبطال الحقیقیین 

جاء باللون األزرق الفاتح وببنط " السیاحي " للرسائل األلسنیة فهي كثیرة فنجد العنوان 

ورة كاملة وفكرة عما تحتویه المجلة هذه بغض النظر عن غلیظ فالعنوان أعطى ص

" جیجل جوهرة المدن الساحلیة بالجزائر " الرسائل األلسنیة التوضیحیة األخرى فمنها مثال 

جاءت باللون البنفسجي وبخط واضح فوقها عبارة كتبت بخط رفیع جدًا وباللون األسود، 

یناقشون دور التكوین في تحسین مختصین وخبراء " كذلك رسالة ألسنیة أخرى مثل 

جاءت باللون األحمر وبخط واضح كذلك أما باقي الرسائل األخرى " الخدمات السیاحیة 

فقد كتبت بألوان مختلفة وحجم خط مختلف ، مما  ساعد على إبراز موضوع المجلة 

  1.جیداً 

                                                           
1
  . 45أمال قاسیمي ، ظاهرة اإلرهاب في الجزائر من خالل رسومات كاریكاتوریة ، ص  - 
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یظهر ویتضح " السیاحیة " مجلة : المعنى التقریري األول والمعنى التضمیني الثاني* 

لنا أن المعنى التقریري األول لها واضح وهذا من خالل عنوانها والرسائل األلسنیة 

الموجودة فیها من خالل أسلوب الطرح لهذه األخیرة باإلضافة إلى عرض الصور مما 

اتضح رسالة هذه المجلة وهي الكشف عن المناطق السیاحیة و دور السیاحة في الجزائر 

هذه الثقافة عند المواطن الجزائري، كما نجد الصورة قد أدت وظیفة وٕالى أي مدى وصلت 

جمالیة إخباریة وتتمثل األولى من خالل األلوان و وداللة األشكال المستعملة في الواجهة 

  .أما الوظیفة الثانیة تتمثل وتظهر من خالل الرسائل األلسنیة الموجودة فیها 

جاءت في الصورة فنجدها في المعنى التضمیني أما بالنسبة للوظیفة ماوراء لغویة التي 

الثاني من خالل األلوان المستعملة والتي أدت داللة خاصة وحجم الخط كذلك وهذا من 

أجل جلب القارئ وجذبه وخلق رغبة اإلستكشاف والتطلع وهذا یوصل الرسالة التي أراد 

ا یسمى بفنون وهذا م. من خاللها المرسل إلى الترویج السیاحي وكذا جلب المادة 

  .الصورة

نستنتج في األخیر أن مصمم أو المصور للصورة هذه قد : وتقییم شخصي محصلة* 

وفق في إختیاره لكل العناصر واأللوان واألشكال وكذا إضاءة الصورة ومحور تركیز نظر 

القارئ فیها، كما وفق في توصیل فكرته أو رسالته اإلعالمیة ، وكل هذا من خالل حسن 

  .للصور الموجودة ولألماكن السیاحیة الجمیلة إختیاره 
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  "صورة الجریدة/"3

  : المقاربة الوصفیة -أ

الصورة هذه لوكالة هیبون السیاحیة وهي وكالة جزائریة مقرها في مدینة عنابة : المرسل*

یومیة حیث ذكرت معلوماتها مسبقا، هي صورة إشهاریة جاءت بجریدة الخبر، وهي جریدة 

وبعد مرور عشر سنوات من تأسیس  1990جزائریة شاملة، صدر أول عدد لها عام 

تمثل أول سحب في الجزائر بمعدل نصف ملیون نسخة یومیا " الخبر " الجریدة صارت 

ولها نسختین إضافیتین في موقعها اإللكتروني باالنجلیزیة والفرنسیة ویكمن سر نجاحها 

ي، حیث احتضنت كل همومه وانشغاالته، حتى أصبحت في قربها من المواطن الجزائر 

  .الناطق باسمه تجاه السلطات العمومیة، رئیس تحریرها العربي زواق 

 215دج توظف مؤسسة الخبر  276.600.608.00الخبر شركة ذات أسهم برأس مال 

مكتبًا  48مصورین وكاریكاتوریین، وتملك الخبر  03صحفیا دائما و 72شخصا منهم 

مكاتب في بلدان عربیة وأجنبیة وحوالي مئة مراسل متعاون  07راب الوطني وعبر الت

  .عبر الوطن 

كما تمتلك الخبر مكتبین جهویین أحدهما في شرق البالد في والیة قسنطینة والثاني في 

غرب البالد بوالیة وهران باإلضافة إلى مكاتب والئیة عبر كامل التراب الوطني، انتقلت 

حیث كانت في السابق تتخذ دار الصحافة مقرًا لها یضم  2008بحیدرة  إلى مقرها الجدید

المبنى الجدید التابع لها اإلدارة العامة، مدیریة المحاسبة والمالیة، المدیریة التجاریة، 

قسم المنازعات باإلضافة إلى , التحریر بمختلف أقسامه، مدیریة العالقات العامة والتسویق

قد زودت مختلف األقسام بأحدث ما أبدعته التكنولوجیا مما مركز الدراسات الدولیة، و 

  1.یحفز العمال على العطاء وبذل المزید من الجهد 

                                                           
1   -  http:// ar. Wikipedia . org 
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إعالن عن رحلة " هیبون للسیاحة"تحمل الصورة اإلشهاریة الخاصة بوكالة : الرسالة* 

ة إلى مدینة تركیا مع إهداء لوحة إلكترونیة، وقمیص وقبعة وهذا بسعر خیالي مع إمكانی

الدفع بأقساط دون فوائد باإلضافة إلى إقامة في فندق أربعة وخمسة نجوم كما تشمل 

الرسالة هذه على أرقام الهاتف الخاصة بالوكالة سواًء أرقام المقر الرئیسي بعنابة أو 

 م2014أوت 13الفرعي في الجزائر العاصمة وكان هذا اإلشهار بتاریخ یوم األربعاء 

وكالة هیبون للسیاحة، تتكون الصورة : عنوان الصورة اإلشهاریة: محاور الصورة* 

االشهاریة هذه من عالمات بصریة و رسائل ألسنیة منها باللغة العربیة واللغة الفرنسیة، 

دائرة ال، ف"بیضوي"هندسیة مثل شكل الدائرة  أشكالوأرقام هاتفیة كذلك باإلضافة إلى 

تشمل صورة لجسر فالد أما الدائرة الثانیة تحمل عائلة مكونة من أب وأم وأو االولى 

 الوكالة جاء في الجهة الیسرى أعلىأسطنبول وبعض من معالمها األثریة وبالنسبة لشعار 

لصورة أما بالنسبة للعنوان فلقد جاء باللون األحمر بخط غلیظ واضح وكتب أسفله ا

فهي عبارة عن رسائل  العنوان نفسه باللغة الفرنسیة أما باقي الرسائل األلسنیة األخرى

توضیحیة للمتلقي ومعظمها كانت باللغة الفرنسیة وكتبت بخط واضح وباللون األحمر 

ومنها باللون األسود واألبیض أما عن األلوان المستعملة في الصورة فهي األزرق لون 

خلفیة الدوائر و األحمر لون الرسائل األلسنیة باإلضافة لألسود و األبیض و األزرق 

واألصفر الذي كان لون القمیص والخطوط التي جاءت فوق عنوان الوكالة، أما  كذلك،

  .خلفیة الصورة فكانت بلون رمادي باهت جدًا 

  :المقاربة النسقیة  -ب

الصورة هذه هي صورة إشهاریة جاءت في ): الصورة البصریة(النسق من أعلى *   

ات توضیحیة اعتمدها المصمم جریدة الخبر الجزائریة اعتمدت على أشكال دائریة وعبار 

وهذه " إسطنبول"لنقل رسالته وأفكاره للمتلقي وهي عبارة عن رحلة سیاحیة إلى مدینة تركیا 
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الرسالة موضوعها له عالقة بالحیاة المعاصرة إذ أن موضوع السفر أصبح بمثابة مشروع 

  .الخ ...كل مواطن سواء للسیاحة، للعالج أو للدراسة 

ال یشك في أمر هذه الصورة اإلشهاریة أنها عرفت نسبة ): لدعایةا(النسق من أسفل * 

مشاهدة وقراء معتبرة وهذا من خالل ظهورها في جریدة الخبر الیومیة كونها أكثر الجرائد 

مصداقیة وقراءة من طرف المواطن الجزائري، باإلضافة نجد أن محتوى أو موضوع 

  .مواطن جزائري، خاصة فئة الشباب  الرسالة التي تضمنتها الصورة اإلشهاریة یهم كل

  :المقاربة األیكنولوجیة -ج

من المؤكد أن كل صورة أو رسالة بصریة تعكس ثقافة : المجال الثقافي واالجتماعي* 

التي جاءت في جریدة " هیبون"المرسل أو المجتمع والصورة اإلشهاریة الخاصة بوكالة 

في طیاتها بشكل واضح عن وضعیة  الخبر كانت قادرة على نقل الرسالة التي حملتها

المجتمع الجزائري الذي یعرف حالة استقرار وعدم الضغط من الجانب االجتماعي 

ومستوى معیشي واجتماعي جید وهذا تستنتجه من خالل موضوع السفر الذي أشهرته 

  .الوكالة 

لنا  من خالل التمعن في الصورة اإلشهاریة اتضح: مجال اإلبداع الجمالي في الرسالة* 

إمكانیة تقسیم الصورة بمحور قطري حیث تتجه نظرة القارئ مباشرة إلى الصور الموجودة 

فیها بالوسط، حیث ركز المصمم على هذا التقسیم وذلك من أجل جذب انتباه القارئ، أما 

فیما یخص عنوان الوكالة أو اسمها جاء أعلى الصورة وبخط واضح وباللون األحمر 

تلقي ودفعه للتعرف علیها كما ساعدت الرسائل أو العبارات وذلك من أجل جذبه للم

والتي  "PRIX CHOC"التوضیحیة األخرى على هذا مثل العبارة التي جاءت بالفرنسیة 

" صدمة"  " choc "إال أن المرسل لم یقصد المعنى ذاته في للكلمة " سعر رهیب"تعني 



 آلیات التواصل اللغوي في العمل السیاحي                     :الفصل الثاني

 

99 
 

العبارة تدفع المواطن إلى المسألة فهذه , بل یقصد أن السعر مناسب لكل من المواطنین

  .واالستفسار عن هذا الموضوع 

  :المقاربة السیمیولوجیة - د

) سم 21( جاءت الصورة اإلشهاریة في شكل مربع طوله : مجال البالغة و الرمزیة* 

وبشكل عمودي وداللة هذا الشكل سبق وان ذكرت فهو یدل على ) سم 9( وعرضه 

الخ ودلیل هذا أن المصمم لم یتخلى ...البساطة والتوازن اإلحتواء والحدود المضبوطة و 

أما عن زاویة النظر فقد كانت من أسفل وهذا یعني التعظیم بالصورة , عن تأطیر الصورة

وبمحتواها حیث نجد المواطن موجه نظره مباشرة لألسفل إلى الصور الواردة في الرسالة، 

رات المكتوبة فیها كاسم الوكالة والسعر كما یلفت النظر إلى الرسائل األلسنیة أو العبا

الخ وكل هذا لجذب المواطن أو المتلقي أما إضاءة الصورة فقد كانت ساطعة وأمامیة ...و

فقد ركز المرسل على صورة إسطنبول وصورة العائلة حیث استخدم فیها إضاءة ساطعة 

میة واضحة وهذا كما ركز على صورة القمیص والقبعة واللوحة اإللكترونیة فقد كانت أما

  . یلعب دور في إبراز الرسالة

فقد ,لم توجد فیه شخصیة بارزة أو رئیسیة, أما بالنسبة للشخصیات الموجودة في الصورة

أوالد بحیث وظفها المرسل لیساعد ثالثة و ظهرت فیها صورة عائلة مكونة من أب وأم 

 ، الرعایة،العطاء ،ى العملعلى إبراز الرسالة أو الفكرة وداللة هذه األخیرة كاألب یدل عل

العطاء  و الحنان و أما األم فتدل على العطف ،البذل والتضحیة والمسؤولیة ،الشقاء

  الخ ...المستقبل والعفویة  و الحیاة و الفرح و والتضحیة كذلك أما الطفل یدل على البراءة

الدائرة أو البیضوي أما بالنسبة لداللة العناصر أو الرموز الموجودة في الصورة بدءًا بشكل 

االتساع كما أن الشكل البیضوي یدل على األنثى و  الدورانو  فهو یدل على الدیمومة

الخ واللوحة ...الجنس , باإلضافة إلى القمیص األصفر والقبعة فقد یدالن على العمر
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و هذه األخیرة   الخ...الحالة المادیة  و الحداثة و اإللكترونیة تدل على التطور العلمي

  . القاريیة إغراء بغ

وبالنسبة لأللوان المستخدمة في الصورة نجد اللون األحمر الذي كتب به اسم الوكالة 

فداللة هذا اللون فیدل على اإلثارة " تركیا"وبعض العبارات باللغة الفرنسیة باإلضافة السم

الخ وهو لون مساعد في إعطاء داللة خاصة للموضوع و ...والغضب والدماء والحرارة 

اللون األزرق الذي جاء في الدوائر واسم الوكالة باللغة الفرنسیة وعبارة أخرى كتبت بخط 

رفیع جدًا فهو یدل على الغموض واألسرار واالتساع الالمحدود والسكینة والهدوء وهذا یدل 

  . على أن الرحلة ممتعة وهادئة

بیة وفي كلمة التي تعني فندق بالعر hotels أما اللون األسود الذي ظهر في كلمة 

turkey  أي تركیا بالعربیة، و هو لون اللوحة اإللكترونیة ولون إطار الصورة فهذا یدل

أما اللون األصفر وهو لون القمیص وظهر , الخ...الحزن والتشاؤم والحرب , على الموت

في شعار الوكالة كذلك، فداللته الموت والذبول والمرض والحزن كما یدل على النور 

  .والسطوع 

كما ظهرت في الصورة مظاهر طبیعیة كالبحر یدل على االمتداد والراحة والترحال  

وهذا كله ساعد المصمم في إبراز الرسالة , وبعض الحیوانات كالقرش داللة على القوة مثال

  1.للصورة  وجماال اكما أعطى رونق

من خالل تحلیلنا للرسالة االشهاریة : المعنى التقریري األول والمعنى التضمیني الثاني* 

هذه والتي جاءت في جریدة  الخبر الیومیة الجزائریة حیث یظهر ویتضح أن المعنى 

التقریري األول واضح و صریح وزاده وضوحا الرسائل األلسنیة الموجودة فیها وهو عبارة 

عن لوحة  عن موضوع تنظیم رحلة إلى مدینة تركیا وبسعر مناسب مع هدیة معتبرة عبارة

                                                           
1
  .45امال قاسیمي ، ظاهرة االرهاب في الجزائر من خالل رسومات كاریكاتوریة، ص - 
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إلكترونیة مع قمیص وقبعة باإلضافة إلى دفع مبلغ الرحلة بأقساط وبدون فوائد مع إقامة 

كما نجدها  . بفندق أربعة أو خمسة نجوم، فكل هذا یتضح من خالل الصورة ومكوناتها

تحمل وظیفة إشهاریة إخباریة فاألولى من خالل اإلشهار عن طریق الجریدة والثانیة 

  .ار عن إقامة رحلة وبسعر هائل أي موضوع الرسالةتتمثل في اإلخب

أما عن الوظیفة ماوراء  اللغویة نجدها  في المعنى  التضمیني الثاني من خالل كل تلك 

األلوان وداللتها والعبارات المستعملة لجذب الزبون خاصة في موضوع السعر، حیث 

توضیحها وهي فكرة الترویج كشفت هذه األخیرة عن الرسالة التي یراد المرسل تبلیغها أو 

كونها األكثر استطالعا من " الخبر " والدعایة للوكالة هذه، كما أن المرسل اختار جریدة  

  . قیة، فهنا المرسل كان أكثر ذكاءطرف المواطن الجزائري واألكثر مصدا

قد " وكالة هیبون " نستنتج في األخیر أن المصمم للصورة :  وتقییم شخصي محصلة*

تصمیمه هذا، وفي اختیاره لكل األشكال والعناصر التي میزت صورته واأللوان وفق في 

كذلك، كما انه استطاع توصیل رسالته وكل هذا من خالل حسن اختیاره للمرسل أي 

  .   جریدة الخبر 
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  " صورة الملصق/"4

  :المقاربة الوصفیة-أ

عبارة عن ملصقة خاصة بوكالة قرطي للسیاحة واألسفار وهي  الصورة هذه: المرسل*

" ، شعارها 25وكالة متواجدة في والیة بسكرة في منطقة شارع الحكیم سعدان رقم 

" بالصدق، الوضوح واإلخالص نتمیز عن غیرنا، تأطیر، إرشاد وتوجیه المعتمرین مهنتنا 

  1.مدریها مكي قرطي . مضان وهي وكالة تنظم رحالت مختلفة بما فیها العمرة بشهر ر 

الفكرة التي تحملها الصورة اإلشهاریة أو الدعائیة هذه موضوع تنظیم عمرة : الرسالة*

بشهر رمضان مرفقة بجمیع البیانات والمعلومات التي توضح للزبون سعر العمرة ومكان 

بالزبون  اإلقامة والمدة كما ترفق هذه الرسالة أو الصورة أو الملصقة بملف العمرة الخاص

   .المشترك وتاریخ هذه األخیرة أو العمرة هي على مدار السنة أو العام

 "رحالت عمرة على مدار العام: " عنوان الملصقة أو الصورة الثابتة: محاور الرسالة*

تتكون الصورة من أشكال ورموز مختلفة الدالالت باإلضافة إلى رسائل ألسنیة متعددة 

رم في األعلى وأسفله صورة طائرة وهذا دلیل على العمرة فالواجهة تتكون من صورة الح

دوائر )  3( والحج أي موضوع الرسالة، أما النصف السفلي من الملصقة عبارة عن ثالثة 

بألوان مختلفة كل واحدة تحمل رسالة توضیحیة حول الموضوع وجاء أسفلها شكل 

وكالة وأرقام الهاتف مستطیل مكتوب فیه شعار الوكالة وأسفل هذا األخیر عنوان ال

الخاصة بها، أما العنوان فلقد جاء بخط أو ببنط غلیظ ولم یكتب في سطر واحد وجاء في 

أقصى الیمین وباللون األصفر ویقابله في الجهة الیسرى اسم الوكالة باللغة العربیة 

ر والفرنسیة، باإلضافة إلى رمز الوكالة أو شعارها وهذه األخیرة جاءت باللونیین األخض

                                                           
  ).ملصقة( .رحالت عمرة على مدار العام ، وكالة قرطي للسیاحة -  1
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واألزرق، أما باقي الرسائل األلسنیة األخرى المتواجدة في الواجهة فهي عبارة عن عبارات 

  .للمتلقي توضیحیة

أما بالنسبة لظهر الملصقة یحتوي على جداول فیها برنامج العمرات المنظمة من طرف 

الوكالة باإلضافة إلى صورتین للحرم المكي وملف العمرة والوثائق المطلوبة من طرف 

  .لوكالة ا

أما عن األلوان التي استعملها المصمم في الصورة اللون األزرق واألخضر واألحمر 

واألصفر، واألسود والذي هو لون الكعبة فهذه األلوان جاءت في الواجهة أما في ظهر 

  .الملصقة شملت ثالثة ألوان، األسود واألزرق والبني أما الخلفیة فكانت باللون األبیض 

  :لنسقیةالمقاربة ا -ب

جاءت الرسالة على شكل صورة جمالیة ):  الصورة البصریة( النسق من أعلى *

اشهاریة تعتمد على ألوان وأشكال مختلفة باإلضافة إلى صورة الكعبة والحرم وصورة طائرة 

فهذا ما اعتمد علیه المصمم في نقل رسالته وأفكاره وذلك من أجل تقدیم معلومات وأفكار 

لمجتمع الجزائري هي حول الموضوع، حیث أن عالقة هذه الرسالة بالحیاة المعاصرة ل

قائمة منذ القدم بما أن المجتمع الجزائري مجتمع مسلم، فلو لم یكن هناك إقبال كبیر من 

  .قبل الجزائریین لبیت اهللا لما أشهرت الوكالة عن إقامة رحالت عمرة على مدار السنة 

أو  حسب ما أخبرنا به مدیر الوكالة فقد عرفت الرسالة) : الدعایة ( النسق من أسفل *

الملصقة هذه نسبة معتبرة من المتلقیین لها مقارنة بالملصقات األخرى التي تشهر عن 

ذلك ألن موضوع هذه الرسالة هو تنظیم رحالت عمرة . رحالت منظمة سیاحیة وترفیهیة 

على مدار السنة وفي رمضان كذلك، ألن المواطن الجزائري أصبح أكثر قبلة إلى الحج 

ألزمنة الفارطة حیث كان األمر مقتصر على موسم الحج فقط، مقاربة على ما سبق في ا

  .باإلضافة إلى مصداقیة الوكالة ووضوحها وتوجیهها وٕارشادها للمعتمرین 
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  :المقاربة األیكونولوجیة-ج

من خالل مالحظتنا للصورة وٕالى الرسائل األلسنیة : المجال الثقافي واالجتماعي*

ة المجتمع الجزائري أو المواطن الجزائري الذي أنتج الموجودة فیها یمكن لنا أن نقیم ثقاف

الرسالة ویتمیز هذا األخیر بثقافة عالیة وهذا من خالل الرسائل األلسنیة الواردة، كما 

نستنتج أن المستوى االجتماعي ووضعیة المجتمع الجزائري ال بأس بها خاصة من 

سنیة أو أسعار العمرات الناحیة أو الجانب االقتصادي وهذا ما توضحه الرسائل األل

  .الموجودة في الملصقة نالحظ أن المواطن الجزائري یتمیز بمستوى معیشي جید 

یمكن لنا أن نقسم الصورة إلى محور أفقي یفصل : مجال اإلبداع الجمالي في الرسالة* 

بین صورة الحرم والكعبة وصورة الطائرة واسم الوكالة في الجزء األعلى للملصقة وهذا له 

أما في الجزء السفلي عبارة عن , لة خاصة فهو یدل على الجانب الروحي والحسيدال

تشمل كل واحدة منهم رسالة خاصة باإلضافة إلى شعار " ثالثة دوائر"أشكال دائریة 

الوكالة وعنوانها وأرقام الهاتف وهذا نجد له داللة كذلك فهو یدل على الجانب المادي 

شكال الدائریة والتي جاء فیها رسائل توضیحیة عن ونربط هذا بمحتوى األ. للموضوع 

حیث جاء , زیادة إلى ذلك عنوان الوكالة واألرقام الهاتفیة, السعر واإلقامة بالنسبة للمعتمر

  .العنوان في أعلى الصورة وبخط غلیظ وباللون األصفر من أجل إثارة المتلقي وجذبه

  : المقاربة السیمیولوجیة - د

وعرضه ) سم30.5(ت الملصقة على شكل مستطیل طوله جاء: والرمزیةمجال البالغة *

وبشكل أفقي یوحي بثقل الموضوع كما أنه شكل مریح للعین ومحبذًا لها، ) سم20.28(

كما أن المصمم تخلى عن تأطیر الصورة لیترك مساحة أوسع لمخیلة القارئ، أما عن 

حیث نجد المواطن , أهمیة الموضوعزاویة النظر فقد كانت من  أسفل وهذا یعني التعظیم و 
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موجه نظره إلى أسعار العمرة ومكان اإلقامة التي وضعتهم الوكالة،أما عن اإلضاءة فقد 

  .كانت ساطعة وهذا لإلحساس باألمل و جلب القارئ لهذه الملصقة 

و بالنسبة لداللة الشخصیات وربطها باأللوان المكونة في الصورة، فالملصقة لم تظهر 

یات بارزة سوى الحجاج الذین ظهروا في صورة الحرم وهم من كلتا الجنسین فیها شخص

التحرر  ،الشقاء ،الرعایة ،العطاء ،یدل على العمل" رجال"فداللة األولى " رجال ونساء"

الجنس أما  ،الدین ،الخ وظهر بلباس أبیض وهولباس التحریم وهذا یدل على المكانة...

الخ وكانت بلباس ...العطف والعطاء والتضحیة , حنانال: بالنسبة للمرأة فهي تدل على

التشاؤم كما یدل على  ،الحزن،أسود وهو لباس التحریم وداللة اللون هذا یدل على الموت

  .األناقة والجدیة والغموض  ،الرسمیة ،الفخامة

أما بالنسبة لداللة العناصر األخرى مثل صورة الكعبة والحرم فهي عبارة عن رموز دینیة 

على اإلسالم والدین وظهرت باللون األسود طبعا، باإلضافة إلى مئذنتا المسجد جاءتا  تدل

كما تظهر في . خلف الكعبة و باللون األبیض، فداللة هذین اللونین سبق وأن ذكرناها 

واجهة الملصقة صورة طائرة في الوسط وهذا داللة على التطور العلمي، الحداثة وكانت 

فداللة هذا األخیر یدل على القوة و اإلثارة و الطاقة و الخطر و   باللون األبیض واألحمر

أما بالنسبة للشكل الدائري الذي جاء . حب المغامرة وهذا یرتبط ارتباطًا وثیقًا بالطائرة 

الخ وجاءت ...أسفل الملصقة فهو یدل على الدیمومة و الدوران و الحیرة و االتساع 

و داللة . یدل على الشباب، الراحة، اإلبداع و المرح  بألوان مختلفة منها البرتقالي فهو

اللون األخضر یرمز للطبیعة و الصحة و النمو و التجدید أما اللون األزرق فیدل على 

الثقة و االستقرار و النجاح و الهدوء وبالنسبة لخلفیة هذه الدوائر كانت باللون الرمادي 

ا  داللة المستطیل الذي كتب فیه شعار ویستعمل غالبًا في الخلفیات وهو لون غامض ،أم

الوكالة فهو یدل على االتساع واالمتداد و التطاول والنمو كما أنه یرمز للحضارة 

  .المعاصرة 
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وفي ما یخص الرسائل األلسنیة فنجد العنوان جاء أقصى الیمین وباللون األصفر وبخط 

سیة وباللونین األزرق واألخضر غلیظ ویقابله في الجهة الیسرى اسم الوكالة بالعربیة والفرن

  .و باقي الرسائل األلسنیة فهي عبارات توضیحیة 

أما خلفیة الملصقة فقد ظهر فیها رسائل ألسنیة توضیحیة و بأحجام مختلفة للخط وألوان 

عدیدة كاللون البني الذي یدل على المتانة و الفردیة والموثوقیة وهو لون الطبقة العلیا 

  1.والرسائل ساعدت على طرح الموضوع بصورة واضحة للمتلقي وكل هذه األلوان 

من خالل تحلیلنا للرسائل البصریة : المعنى التقریري األول والمعنى التضمیني الثاني* 

والتي هي عبارة عن ملصقة إشهاریة لوكالة قرطي للسیاحة یظهر ویتضح لنا أن المعنى 

ن ورد واضح و جلي و كان له دور التقریري األول واضح بحیث أن أسلوب طرح العنوا

كبیر في رسم الرسالة التي جاءت لإلشهار عن رحالت عمرة على مدار العام وبأسعار 

مختلفة باإلضافة إلى لون العنوان وهو األصفر حیث یدل على البهجة والتفاؤل والمرح 

ظیفة التي والسعادة واإلبداع وهذه الدالالت لعبت دور في إبراز المعني األول كما أن الو 

تحملها الصورة هي وظیفة إشهاریة بحیث تشهر عن إقامة رحالت عمرة منظمة على 

  .طوال السنة

أما عن الوظیفة ماوراء لغویة فنجدها طبعا في المعنى التضمیني الثاني من خالل تلك 

األشكال والعالمات واأللوان المختلفة أیضًا و التي أدت دالالت مختلفة باإلضافة إلى 

الوكالة، حیث أن هذه األخیرة ساعدت على كشف الرسالة التي أراد المرسل شعار 

  .توصیلها وهي فكرة الترویج والدعایة عن وكالته 

نستنتج في األخیر بأن المصمم للصورة أو الملصقة : وتقییم شخصي محصلة* 

األلوان ودالالتها "اإلشهاریة قد وفق في اختیاره لكل العناصر التي میزت صورته 

                                                           
1
 .45أمال قاسیمي ، ظاهرة اإلرهاب في الجزائر من خالل رسومات كاریكاتوریة ، ص - 
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ذلك ألن عین القارىء تستلهم األلوان أوًال قبل محتوى الرسالة وهذا ما " األشكال كذلكو 

فالمصمم للصورة هنا عرف كیف یجلب المتلقي، ومن هنا ". جمالیة الصورة"یسمى ب

 یمكننا القول بأنه استطاع توصیل الرسالة أو الموضوع
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  :مةــخات

  :من خالل هذه الدراسة نستنتج أن 

 في ابسط مفاهیمه عماده اللغة و هو هبدور  تواصل بین األفراد ، و التواصلاللغة وسیلة لل -

  .تبادل كالمي بین اثنین أو طرفین

خدت في التطور د ظهور اإلنسان على وجه األرض و أالسیاحة ظاهرة قدیمة ظهرت من -

  .المختلفةعبر العصور و األزمنة 

تشترط السیاحة مجموعة من المقومات للنهوض بها و ترتبط بالعدید من العلوم األخرى ،  -

  .و لها أنواع و أشكال متعددة و متنوعة

نشاط اقتصادي و كصناعة لتقدیم الخدمات فهي بذلك تتكون من عرض و تعد السیاحة  -

ساهماتها في تنمیة طلب و لكل منهما ممیزات و عوامل و خصائص باإلضافة إلى م

  .المرافق األساسیة و زیادة االستثمار و التهیئة العمرانیة

  .المساهمة الفعالة لدور وسائل اإلعالم في الترویج السیاحي و للوكاالت السیاحیة -

مما ... كثرة توظیف وسائل اإلعالم في الترویج السیاحي كالتلفزیون و اإلذاعة و الجرائد -

برامج خاصة بالنشاط السیاحي و بالسیاحة الداخلیة في كل من أدى إلى خلق و إنتاج 

  .اإلذاعة و التلفزیون

بالترویج السیاحي و هذا نجده في كافة  یجعلها ذات  عالقة للغة فعال  دوریلحظ  -

و ذلك من الوسائل المستعملة كاإلذاعة مثال حیث تلعب دورا كبیرا في الترویج السیاحي 

التشویق من اجل جذب السامع لزیارة ذلك المكان و هذا طبعا یكون خالل استعمال عنصر 

   .بآلیة اللغة
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من أكثر الوسائل و أبلغها في توصیل الرسالة حیث انه سمعي  أنه إلى التلفزیونیسجل   -

  .و هذا لجلب السائح... بصري في آن واحد و یعتمد في ذلك على الصورة و األلوان

الترویج ألنه أقل تكلفة و  جلأل الترویج و یعتمده الكثیر من اإلشهار وسیلة من وسائیعد  -

  .فیه یستعمل المشهر أشكاال عدیدة كالصورة و األلوان لسحر المتلقي و جذبه

المؤتمرات الصحفیة دورا كبیرا في هذا الشأن حیث تقوم الصحافة بنقل كل  تؤدي  -

المعلومات و األحداث المتعلقة بالسیاحة كمشاركة الدیوان الوطني للسیاحة في الصالونات 

  .و هذا بدوره ترویجا والمعارض الدولیة

ة إلى اإلعالن إضافحات االلكترونیة و في االنترنت، اإلعالنات التي نجدها في اللو تعد  -

  .و یجذب الكثیر من الناسمن وسائل الترویج السیاحي  دفي الجرائد فكل هذا یع

المستعملة و  ل اللغةهذا من خالو في الترویج السیاحي  الملصق دور كبیرمجلة و لل یلحظ -

       .   آلیة ذات أهمیة بالغة في تطویر و نشر العمل السیاحي دالتي تعتوظیف أشكال 
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  : ملخص

القطاع السیاحي دورا هاما في التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة للدولة و ذلك   یؤدي

ألنه یعد مصدرا هاما من مصادر الدخل بالعملة الصعبة و خلق فرص عمل مباشر 

في القطاع السیاحي و األنشطة السیاحیة المختلفة ، كما تساهم وسائل اإلعالم في 

و المساهمة في تنشیط السیاحة الداخلیة الترویج السیاحي و نشر الوعي الثقافي 

و هذا من خالل ... كالتلفزیون و اإلذاعة و المؤتمرات السیاحیة و الجرائد. خاصة

  .ما تعرضه الوكاالت السیاحیة لرحالت داخلیة و خارجیة

Résumé : 

Le secteur touristique joue un rôle très importants le 

développement économique et social d’un pays par ce qu’il est 

considère comme l’une des sources nécessaire pour rapporter 

le des postes d’emploi dans les différents activités devise et 

créer. touristique  le rôle des médias ( tv. Radio. Journal…) est 

considérable dans ce domaine par la publicité et les colloques 

pour présenter les meilleurs offres des agences touristique a 

l’intérieur ainsi qu’a l’extérieur. 

 

                                                                       

 

    


