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 التقدير الشكر ك

 الحمد اهلل كالصالة كالسالـ على من ال نبي بعده محمد صلى اهلل عليو كسلم

 لهو من الصحابة أجمعينأكعلى آلو ك  

 يا إلو المشرؽ ك المغرب  أشكرؾ يا إلهي ك

 ك يا رب السموات كاألرض

 للمناقشةلى تقديمو على أٍف كفقتني في عملي كساعدتني ع

لكل أساتذتي الكراـ )أستاذم المشرؼ، كأستاذ كما أتقدـ بجزيل الشكر ك العرفاف 
األستاذة جفاؿ سامية،  ك كاالستاذ نبيل لحمربخوش نجيب، األستاذ عٌياد محمود، 

 (، كاألستاذة سليماني صباحكاألستاذ مالك شعباني، ك األستاذ عصماف بوبكر

 ، ك  كافة عماؿ مكتبة العلـو اإلقتصادية فردا، فردا حلٌيةالم ككل عماؿ اإلذاعة

يدر بن عطية. األصدقاء ، كباألخص العم ح ، ككلالزمالءي أف أهحي كل كما ال يفوتن
كفريق ككالة الطيف زميل الدراسة محمد الصغير زغدم  ، ك كصديقتي أمينة صيفي

 لإلشهار 

  كلكل من منح يد العوف لي

 ككل من رافقني في رحلتي مع العلم كالمعرفة ألصل إلى ىذا المنبر..
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 :الملخص

المحلٌية  من الدراسات الميهمة التي تهدؼ إلى معرفة دكر كسائل اإلعالـ العلمية تػيٌعد ىذه الدراسة
إذاعة بسكرة أنموذجا، ك برنامجها الدليل الٌسياحي موسم في التركيج للٌسياحة ك المسموعة

لها،  التركيج ككيفية ،المحلية السىياحػة كبالتحديد الٌسياحة فعند الحديث عن( ميمثالن  4102)
 قدمتو لما ذلك ياحةالسٌ  تحتلو الذم الموقع نبرز أف يستوجب بها المسموع اإلعالـ كعالقة

 فال.العالمية ك الحضريػة، االجتماعية التنمية عناصر سائر عن تنعزؿ ال كأنىها العالم، القتصاديات
 نشاط ًظل في تهحققو أفٍ  يمكن الذم الديناميكي كالتفػاعل الوثيقة للعالقة نضرا إغفالها يصحن 

 منها. المحليىة اإلعالـ، كخاصة كسائل

الذم بثتو  4102أجريت ىذه الدراسة التحليلٌية على برنامج الدليل الٌسياحي في موسمو الثاني 
دقيقة، 262إذاعة بسكرة المحلٌية، كالذم بلغت عدد حلقاتو بإثنا عشرة حصة أم: ما ييعادؿ 

انطلقت من كانطلقت الدراسة من تٌم حصرىا جميعان،  ثانية، 42612كما ييعادؿ  ثانية. 22ك
  أىداؼو ىي :

 برامج من المحلية اإلذاعة تهقدموه  ما مواكبة ،المحلػي السياحػي اإلعالـ كدكر  بأىميػة التحسيس
 بسكرة لوالية ياحيالسٌ  الجذب قدرات عند الوقوؼبسكرة،  كالية في ةالمحلي  السياحة لتفعيل
 التعػريف ،المحلػي اإلعػالـ مكانة كتعظيم المحليػىة المنتوجات تثميػن، حاليا تدىورىا معرفةك  سابقا

كاعتمدت على منهج الوصفي التحليلي   .بسكرة لوالية المعنوم الموركث ك الثقافي بالمنتج
كمنهجان ،ك المقابلة، ك تحليل المضموف بأسلوبيو الكمي كالكيفي كأداتين لجمع المعلومات 

 قراء البيانات.كاست

 خلٌصت إلى نتائج ىي:ك 

يعتمد على اللهجة العامٌية   4102ٌف برنامج الدليل الٌسياحي من الشبكة الصيفية موسم أ
كمستول إلنتاج المعنى كىذا راجع القتساـ كل من الضيف كالمذيع ثواني كدقائق الحديث بهذه 

 (.% 30.61اللهجة ضمن ثنايا البرنامج، ك بلغت نسبة ذلك )



 

في ىذا  اإلرتقاء باللغة من اللهجة المحلٌية كالعامية إلى الفيصحى البسيطة، كالواضحة ميهم جدان 
 البرنامج.

كصدل لدل  ،تيكسبو التفاؼحتى أٌف برنامج الدليل الٌسياحي بحاجة إلى معالجة فنٌية ميقدرة 
ذاعة في الجمهور الخارجي الذم غاب تواجده ضمن الحصة، رغم فتح الخطين االتصالين لإل

 دكنما ردو أك تجاكب.كالرابع العدد الثاني من البرنامج 

أٌف أسس الربورتاج )اللغة األدبٌية، الصوت الرخيم، التعليق الفصيح، كثرة األساليب البالغٌية 
كالصور البيانية( ىو ما يتماشى مع ىذا البرنامج الدليل الٌسياحي، كىنا نستدؿ بحلقتين من ىذا  

ق األمر بالحلقة العاشرة، كاألخيرة.حتى تنطفأ نسبة التلعثم، كالصمت، كالملل البرنامج، كيتعل
 كالتكرار كما حدث في الحلقة الرابعة، الحادية عشرة، ك التاسعة.

أٌف الجهة اإلنتاجٌية لبرنامج الدليل الٌسياحي ييستحسن أف تكوف خارجية ذلك لما ييكسب الحصة 
حي فمعايشة الواقع، كجمالية الموقع تترؾ اللساف يترنم، ك ركنق التعايش مع مناطق الجذب الٌسيا

 تخلق لدل المستمع صورة ذىنية إيجابية عن المكاف المتحدث عنو.

نستنتج كعي إدارة قسم البرمجة على مستول اإلذاعة المحلٌية بمدل مالئمة الفترة الٌصباحٌية 
ان أف نسبة المتتبعين من الجمهور تستمع لبرنامج الدليل الٌسياحي. أكالن ألنٌها فترة الذركة، كثاني

.  لألثير فقط في صباح كل يـو

انقسمت في ىذه  ،أٌف الفواصل اإلذاعية كالتي كاف لها النصيب الوافر ضمن حصص البرنامج
الدراسة كفي ىذه العينة إلى فواصل موسيقٌية، خدماتية، فواصل غنائية، مؤثرات صوتية لها من 

لذم ىو ٌسائح  في نهاية األمر أف يشد الرحاؿ للسفر كالزيارة ذلك القدرة ما يجعل المستمع ا
أين شغلت الفواصل الموسيقٌية جل الحيز الزمني مقارنة  04دكف تكثيفها كما حدث في الحلقة الػ

بالمدة التي تحدث فيها المذيع، كىذا لتكثيف الشعور بالمحتول كما تميزت الحلقة الخامسة من 
تي بهجتي منطقة الجماؿ بسكرة...(، كخلق صورة ذىنية إيجابٌية عن البرنامج )يا صحراء إن

المنطقة المتحدث عنها، ك عن المنشط الذم نٌشط الحصة، ك تقني الصوت كالمخرج قائدم 
 الرحلة األثيريٌة.



 

أٌف برنامج الدليل الٌسياحي، كعبر حٌصصو اإلثنتاعشرة، كالتي امتدت على مدل ثالثة أشهر من 
ة المنصرمة يعتمد كل من منشطيو كالضيوؼ المستضافة على اللعب على كتر الفترة الصيفي

كالتوصيف لما للمدينة من مقومات جذب سياحٌية  ،العاطفة كالوجداف من خالؿ حالتي الفخر
 يتعين استغاللها، كترقية مستول الخدمات بما يتناسب ك مقومات كل منطقة.

صنف مسؤكلين كمدراء، أعطى إحساسنا بالركتين،   اعتماد برنامج الدليل الٌسياحي على ضيوؼ من
كذلك طابع الحصة ثقافي ال سياسي ، لذا يتعين على الطاقم الميشرؼ فتح المجاؿ أكثر 
لألصحاب الدكاكين، ك الفاعلين في مجاؿ الٌسياحة، ك مختصوف إليجاد حلوؿ جذرية في مجاؿ 

ميخالفان عن الواقع الذم يعيشونو بحكم القطاع الٌسياحي، فالمسؤكلوف دائمان ما يرسميوف كاقعا 
 منصبهم، كبحكم المؤسسة المتواجدكف فيها، ك داخل بالطو أستوديو اإلنتاج.

تطابق عنواف البرنامج مع الوظيفة التي يعمل على تحقيقها كىي التعريف بجيل المناطق الٌسياحٌية 
بلدية،  04دائرة، ك 66ل على مستول المنطقة مع اإلشارة إلى الحديث عن ثالثة مناطق من أص

كتركيز الحصة األكلى من البرنامج على حصرو بعض المعالم ما جعلها تنحو منحى رحلة ٌسياحٌية 
خاطفة ميسلطة الضوء على بعض المناطق الجميلة المنسٌية كػمنطقة جمينة، صواعد كنوازؿ كهف 

 جل حسب مدير الٌسياحة. عين زعطوط الذم ييشبو صواعد كنوازؿ زيامة ، كمنصوريٌة في كالية جي

ككافة قطاعاتو كما تصدر نسبة  ،أٌف اإلعالـ سلطة ال بديل عنها، كمرآة تعكس نبض المجتمع
 ميهمة اإلعالـ إلى دليل على صدؽ ذلك.

تأكيد فكرة كسياسة أٌف الٌسياحة مورد إقتصادم ىاـ لو من األبعاد ما تجعلها تيساىم في تحقيق 
 لة النمو.تنمية مستدامة، كالدفعو بعج

أٌف برنامج الدليل الٌسياحي )باإلذاعة( لم يرؽ بعد لمستول اإلعالـ الٌسياحي المتخٌصص الذم 
 يهدؼ إلى تشجيع شتى أنواع الٌسياحة، كىذا النحصار ىدفيو بين تشجيع االستثمار الخاص،

 أٌف البرنامج في موسمو الثاني. كالتعريف بالمناطق الٌسياحية، ك



 

مكن أف تعود للواجهة الٌسياحٌية عبر بوابة االىتماـ بالٌسياحة الطبيعية ك األثرية، أٌف مدينة بسكرة يي 
كاستغالؿ الٌسياحة الدينية، ك الواحاتية، كالحموية كمن خالؿ ترقية خدمة األعماؿ الٌسياحية 
)الفنادؽ كالمطاعم( كاألنشطة الٌسياحية كأماكن التسلية ك الترفيو ك توفر مختلف المحالت 

 رل كمحالت بيع المواد الغذائية، كالمثلجات على حدكد مناطق الوالية كما كرد في التحليل. األخ

 أنهم جزءب السياحية، المنظومة من كجزء سياحية مدينة منطقة،أك أم في المحليين السكاف أىمية
ل السىياحي،كما تمحور كاعتالء نسبة الجمهور المستهدؼ في برنامج الدلي اإلعالـ من يتجزأ ال

. كىي النتيجة ذاتها التي التوصل إليها الباحث سعيد %( 25.44) حديثناالٌسياحي دليل على 
 (.26محمد باقر الرمضاف )ص

 :مقترحاتال

 على البيئة  اج برنامج الدليل الٌسياحيمن األفضل أف تيركز اإلذاعة المحلٌية في إنت
 بدؿ البيئة الداخلية )األستوديو(. الخارجية

 بمضموف الرسالة اإلعالمية أثناء عملية المعالجة الفنية كالتقنية للبرنامج. االىتماـ أكثر 
  إيجاد سياسة إعالمية جديدة تيواكب الحداثة في تقديم الرسالة اإلعالمية اإلذاعية، ألٌف

 السياسة اإلعالمية الحالية لإلذاعة ال تسمح بخلق قاعدة جماىيرية أفقية.
 مقدمة في برامج اإلذاعة المحلية.دراسة لتقييم اللغة اإلعالمية ال 
  دراسة تيبدم فقداف اإلذاعات المحلٌية لبحوث سبر اآلراء عن مدل نجاح البرامج لدل

 المستمعين.
 .دراسة حوؿ فن اإللقاء اإلذاعي 

 

 

 

 



 

 مقدمة 

دكؿ متخلفة، كأخرل متقدمة، كلكن تيوجد تيوجد بأنٌو ال    Peter Drunker :الزلت أؤمن بما قالو
ميسيرة بطريقة جيدة، كأخرل بطريقة سيئة. كمن خالؿ تمعننا بشكل جيد فيما قالو بيتر دكؿ 

، المرجوة قيق األىداؼتحالتسيير الجيد ل درانكر ييمكن لنا أف ندرؾ فعالن أىمية التسيير، أك
 كضماف التحكم كاالستغالؿ األمثل للموارد المتاحة.

 ااتسم اللذاف ، كالواحد كالعشرينالقرف العشرين اصة . خمجتمع اإلعالـ وبأنٌ  العالم اليـوييوصف  
في كسائل اإلعالـ كاالتصاؿ فقد استطاعت ىذه الوسائل إحداث آثارو كالمتسارع  ،الهائل بالتوسع
منها موعة خالؿ تلك الفترة سيما الوسائل المسنموا ملحوظان ، كما شهدت عمق البحارعميقة 

، كخاصة في ميداف اإلعالـ العربٌية التي شهدت ىذا التقدـ كلٌعل الجزائر أحد األقطار كالمرئية.
 زيادة تعمل علىكالجزائر  الحين، كمنذ ذلك 0642عرفت ظهور اإلذاعة سنة  كالتي، اإلذاعي

 إذاعة محلية. 24ما جعل تعدادىا اليـو يبلغ  األرجاء في كافةكتعميمها   ها المحلٌيةإذاعاتعدد 
على إنشاء، ك تدعيم القطاع  الجزائر االستعمار عملت ديةعبو  بعد االستقالؿ كالتحرر منف

( ك إقرار التعددية الحزبية، كاإلعالمية في 0656اإلعالمي، خاصة بعد أحداث أكتوبر )
الثمانينات من القرف الماضي، ك في إطػار ديموقراطية اإلعالـ، ك فتح المجاؿ أماـ الحق في حرية 

عالمية ظهور صحف كزكاؿ صيحف أخرل، كالتفكير الجاد شهدت الساحة اإل أين الرأم كالتعبير،
-أفريل-41إذاعة الساكرة ) بتني مشركع اإلذاعات الجهويٌة فكانت االنطالقة األكلى مع

الوطن، كمن بين  نحاءكلتتواصل بعدىا فكرة توسيع مشاريع اإلذاعات الجهوية في كل أ(.0660
ىذه ، الدراسة موضوع تمحور حولهاي التي حلٌيةالم بسكرةاإلذاعات التي رأت النور بعدىا إذاعة 

  (FM) أثيرىا تواصل عبر أثير فتح جسر الك  ،على االتصاؿ تيحافظ المحطة التي الزالت

لمخاطبة،  تعتمد عليها الدكؿ التي ٌف اإلذاعة كاحدة من أبرز كسائل اإلعالـ الجماىيريٌةأل ك
نظير الحصص ، ئر على غرار القنوات التلفزيونيةفي الجزا تأثيران تيعد األكثر  .كتوجيو الرأم العاـ

التي  )العادية، الصيفٌية، كالرمضانية( كالبرامج المتنوعة التي تيسطرىا ضمن الشبكات الثالث
تيحدد سير عملها كل ثالثة أشهر من السنة، كمن بين ىذه البرامج نجد )السياسٌية، الثقافٌية، 



 

برامج التنمية، كبرامج أخرل خاصة ، برامج الدين، اؿ، برامج الًصحةالترفيهية، برامج األطف
( ترجو الجزائر من 4142- 4111) سنة توجيهي.ىذا القطاع الذم تدعم بمخطط بالٌسياحة(

 .تهيئة القطاع الٌسياحيخاللو 

ا ال كالمتتبع لبنود اتفاقية الشراكة األكرك متوسطية، كشركط االنضماـ لها يكاد ييجـز أٌف بالدن
بعض حتى في المراحل الميقبلة أف تيحقق ما استطاعت تحقيقو  كلوقت الراىن، أتستطيع في ا

، أك البعيدة في مجاؿ اإلنتاج السلعي ك الٌصناعي، كعليو فهي ميطالبة أٍف تتوجو المحاذيةالدكؿ 
الٌسياحة، كالذم يمكن أف يكوف بديالن إقتصاديان  قطاعىو  القطاعإلى قطاع تيمثلو الطبيعة، ىذا 

لترقية القطاع الٌسياحي، كاىتمت بمناطق  الجزائر تطبيق أىداؼ المخططإذا أحسنت  ىامان 
 ياحي التي تتناثر على أطرافها من الشماؿ، كالجنوب، كالشرؽ كالغرب.الجذب السٌ 

فالٌسياحة اليـو لم تٌعد مجرد نشاطو ترفيهي ييمارسو الفرد، بل أضحت ٌصناعة تصديرية قائمة 
اتساع تفرعاتها  . كالبشرية، ك الحضاريٌةاألربعة اإلقتصاديٌة، االجتماعٌية، نظير أبعادىا بذاتها 

من سياحة مجاؿ من مجاالت الحياة فحسب دكافع كاحتياجات، كأىداؼ كل سائح، كتبعان لكل 
 ، كغيرىا.خارجية إلى ٌسياحة داخلية، كمن الٌسياحة الداخلية إلى الٌسياحة المحلٌية

أك المستهدؼ في الخطط التي أعلنتها مستول المأموؿ، الينمو ب لمكألٌف القطاع الٌسياحي 
سنة أخرل حتى تتجسد أىدافو رغم 01السلطات المعنية، ك خاصة البرنامج األخير الذم يحتاج 

من خالؿ  هافي تفعيل ما تمتلكو كتكنزه كل كالية من كالية الجزائر، نفترض أف يكوف لإلعالـ دكر
 ركيج الٌسياحي.االعتماد، ك تبني سياسة الت

دكر اإلعالـ المحلي المسموع في التركيج  ترصدكمن ىينا تولدت فكرة القياـ بدراسة علمية 
باالعتماد على  بإذاعة الزيباف، ك ممثالن  4102لدليل الٌسياحي موسم برنامج امن خالؿ للٌسياحة 

 (فئات للمضموف 2فئات للشكل  3) تهاأداة تحليل المضموف التي أيعد تصميمها، ك تحديد فئا
محطة الزيباف لتركيج الٌسياحة ارتأينا أنٌها الفئات التي من خالؿ سنتوقف على الدكر المناط ب

مارس من ىذا العاـ لتحكيمها،  05تسليمها لألساتذة الميحكمين في  تمٌ ك بعدىا  المحلٌية
  .كالوقوؼ عند كل فئة من الفئات التي سٌطرناىا



 

جد )فئة اللغة، فئة جهة اإلنتاج داخلي/خارجي، فئة الفواصل، فئة ففي فئة كيف قيل؟ ) الشكل( ن
 -فئة االستماالت العقلية: استمالة التمييز، اإلخبار، السمات فئة بث البرنامج، الضيوؼ،

االستماالت العاطفية: استمالة االستعارة، الفخر، الجاذبية(. كأمىا فئة ماذا قيل؟ )المضموف(، 
هدؼ، فئة اإلتجاه(، تحصلنا من خاللها األىداؼ، فئة الجمهور المستفنجد )فئة الموضوع، فئة 

   .(تسمح لنا ببدء عملية التحليل، كتعميم نتائجها 1.61%على نسبة )

 خاتمة. خمسة فصوؿ، ك،تملت الدراسة على مقدمة شكقد ا

غتها، احث فيو مشكلة الدراسة، كصياتناكؿ الب -اإلطار المنهجي للدراسةنجد ففي الفصل األكؿ 
ثم أكٌضح أىمية الدراسة، أسباب اختيار الموضوع، تحديد أىداؼ الدراسة، فالمفاىيم األساسية 

 الواردة في البحث، كفي األخير تعرض الباحث للدراسات السابقة حوؿ موضوع الدراسة.

الفصل الثاني نٌوه إلى ماىية اإلعالـ المحلي متناكالن مفهومو، شركطو، أىميتو، دكره، ككضع  
) مفهـو اإلعالـ المحلي في كالية بسكرة، معرجنا بعدىا إلى مفهـو اإلعالـ المحلي المسموع 

اإلذاعات المحلية كاإلقليمٌية، خصائص اإلذاعات المحلٌية ككظائفها، أسباب ك أيسس انتشار 
ثالث: أٌما الفصل ال اإلذاعات المحلٌية، اإلذاعات المحلٌية في العالم الجزائر كفي كالوطن العربي.

كالموسـو بػ اإلعالـ الٌسياحي: فحدد كعبر خمسة مطالب مفهـو اإلعالـ الٌسياحي، كظائف 
كمقومات اإلعالـ الٌسياحي، أىدافو كأىميتو، العالقة بين اإلعالـ كالٌسياحة، ثم عرج إلى موضوع 

 ،سىياحػةال صناعة عن تاريخية مقدمةالدراٌسة كىو ٌصناعة الٌسياحة متناكلين ضمن ىذا المطلب )
 السىياحة كأىميىة أنماط ،السىياحة في تتوافر أف يجب التي كالسىمات الشركط ،السػىياحة هـوفم

 .بسكرة مدينة في السىياحة كاقع ،األخرل التكميليىة الصىناعات ك بالصىناعة كعالقتها

لفصل عملية التركيج، حيث حاكلنا من خالؿ ىذا ا ماىية نوف ىذا الفصل بػكعي  الفصل الرابع:
اإلشارة مفهـو التركيج، كظائفو، أىدافو، عناصر المزيج التركيجي، العوامل المؤثرة في عملية 

ىدافو، ثم عناصر المزيج التركيجي. الفصل التركيج، فمفهـو التركيج الٌسياحي، أىميتو، أ
البرنامج، الخامس: كتٌم فيو التعريف بالمؤسسة المستقبلة إذاعة الزيباف المحلٌية، التعريف بمٌعد 



 

التعريف بالبرنامج )الدليل الٌسياحي(، ثم تحليل مضامين البرنامج قيد الدراسة، فعملية التحليل 
 الكمي، كالكيفي للجداكؿ فئات الشكل، كالمضموف، كأخيرا استخالص النتائج كالخاتمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ل األكؿػالفص

 

 دراسػةػلل المنهػجػػي اراإلطػ

 

 

 .اإلشػكػػاليػة يػدتحػد: أكال

 .اختػيارالموضػوع أسبػاب: ثانيا

 .الدراسػػػة أىػػػداؼ:ثالثا

 .الػدراسػػػػة أىمػيػة:رابعا

 .الػػدراسػة مفاىيم ضبط:خامسا

 .البحث كأداة المنهػج تحديػد:سادسا

 .السػابقػػة الػػدراسػات:سابعا

 

 

 



 

 أكال  إشكػػػالية الدراسػة:

و في عملية  اتصاؿ ػذ أف كهجػد اإلنسػاف على سطح المعمورة، كىميػنذ فجػر التاريخ، كمنػ   
مستمرة، ك متقدمة مع غيره من البشر من ناحية، كالبيئة المحيطة بو من ناحية أخرل،كفي نطاؽ 

 محدكد فرضتو عليو الظػركؼ الطبيعيىػة كاإلجتماعيػىة. 

قبائل في شكل ذ أف كانت تحيا الـ ك مػارستو منػأىمية اإلع فقد أيقنت المجتمعػات اإلنسانية 
  اإلعالـ، كبتقدـ العصور لم يستطع اإلنساف التخلي عن دكر.اراتبدائية كتسكن الكهوؼ،كالمغ

اء عنو بل ازدادت حاجتو إليو كحاكؿ بطبيعتو اإلنسانية التأقلم،التفاىم، كالتكيف ػأك اإلستغن
 .كتبادؿ األفكار،كاآلراء ،كاألخبار...إلخ مع غيره من البشر

ة خالؿ عيشها كتطورىا بمحطات تاريخية محددة تركت كل ػرت البشريٌ كمنذ آالؼ السنين مٌ 
 ة،كجلية في مسيرتها فإذا كاف إكتشاؼ الكتابة كالطباعة،الصحف،ػمرحلة بصمات كاضح

ة محطات سابقة فإفن المحطة التي تحياىا المجتمعات المعاصرة كالثورة الصناعيى  إلخ.كالتلغراؼ..
 ة.ػى كالتفػاعلي ،عصر تكنولوجيػا اإلعالـاليـو ىي 

كيػهعىػد اإلعالـ نبضي الحياة كشريانها، كبمثابة المرآة التي نرل من خاللها ما يهستجد على ساحات 
اعلػة على صعيد ت، كتأثيرات فاعلػة كأخرل غير فورات كتفاعالتنوعػة من تطكمجاالتها الم الحياة،

الموضوعي لعقليػة الجماىير كلركحها، كميولها، كاتجاىاتها في حياة األمم كالشعوب، كألننو التعبير 
 تنوعت زكاياه تبعنػا الىتمامػات الجمهور كالمتخصنصين،فنجػٍد: ،الوقت نفسو

ص يتعلق باإلبداع األدبي وؿ(،إعالـ متخصى كهػ، شباب ص يتعلق بالسن) أطفاؿ،إعالـ متخصٌ 
   ،نشطة الرياضيػة )كرة قدـ، تنس..(ص يتعلق باألالـ متخصٌ ػكالفني )شعر، مسرح..(،ك إع

ص يهتم بالسياحة )آثػار، معػالم سياحية( إلى غيره.كالحديث عن اإلعالـ كإعالما آخر متخصى 
ٌه  ياحي الذم يعتبر بمثابة الدليل المادم للصناعة ككظيفتو الـ السٌ ػنا ىو إشارة لإلعػالمتخصىص قي

  أك أثرية،طبيعية من معالم سياحية سواء كانت  اسية كجوىرىا ىو التعريف بما يحتويو البلدػاألس
كافة  باستخداـ ياحي،كذلكأك فندقية، أك أم مظهر آخر،أك أم مجاؿ من مجاالت الجذب السى 

( قادرة على من الوسائل كغيرىا أنترنت.. تلفزيوف، إذاعة، ة )صحف،ة كاالتصاليى الوسائل اإلعالميى 



 

ياح األجانب، كاألفراد داخل الب ٌه لد الواحد،كبالتالي فاإلعالـ ضركرة لصىناعة جذب السى
التي ظهرت،كتبلورت بشكل دقيق بعد الحقوؿ ياحة ىما من ك السٌ ألفى اإلعالـ ك  ياحػة.السٌ 

ياحة كعلى مدل العقود الخمسة الماضية كانت العالقة بين اإلعالـ، كالسٌ  الحرب العالمية الثانية
عالـ بأدكاتها المختلفة كاحدة من أىم المؤثرات على ة لكل منهما،فوسائل اإلة أساسيى عالقة تبادليى 

إلى الجمهور بأطيافو المتعددة،كاإلنتشار دكلي،إذ أف قدرتها على الوصوؿ الك  الرأم العاـ المحلي
صات،كمن ىذا المنطلق تهعدى حاجة مهلحىا لجميع األنشطة كالتخصى  بسرعة مدىشة جعل منها مطلبان 

أك  ياحةو اـ بالسٌ ػكيرجع اإلىتم ة نفسها.ياحة الس  ػال يتجزأ من صناعياحة للنشاط اإلعالمي جزء السٌ 
،ٌصناعة العصر )كما ًاصطلح( عليها اآلف  رافد قومي ناعة ًخصبة،ككمستقبال كصى  ك لمىا تمثلو اليـو

ناعات األخرل صناعة الحديد كالصلب،صناعة كمورد إيراد ىاـ،ككبديل ألنواع الصى ، معطاء
ن كمطلع العشريرف ػكما أنها تعتبر السنمة المهميزة للقرف الماضي القإلخ،  يات..السيارات، اإللكتركن

البينى التحتية، ك المواصالت،ـ السىريع كالهائل لوسائل النقل،كىذا للتقد ،نيالقرف الواحد كالعشػر 
 اؿانتشار الوعي الٌسياحي،التنظيم القانوني لقطاع الٌسياحة كالفندقة..كغيرىا من األنشطة كاألعم

ي العالم أضحت من أخصب القطاعات إعطاءنا نىها من أكثر الصىناعات نموا فكأل .التي تقـو عليها
ياحة من منظور إقتصادم"ىي فالسٌ  ريا.اكىذا ألبعادىا األربعة :إقتصاديا إجتماعيا بشريا، كحض

 المدفوعات،كمصدرا قطاع إنتاجي يلعب دكرا مهما في زيادة الدخل القومي كتحسين ميزاف
 (.0) 1ةج التنميكىدفا لتحقيق برام كفرصة تشغيل األيدم العاملة، ة،للعمالت الصعب

ىي حركة ديناميكية ترتبط بالجوانب الثقافية، كالحضارية من المنظور اإلجتماعي كالحضرم"  ك
لإلنساف،بمعنػى أننها رسالة حضارية، كجسر للتواصل بين الثقافات،كالمعارؼ اإلنسانية،كمنهال 

 .(4)المجتمعات سياحيا،ك ارتفاع المستول المعيشي للفرد"لتطور 

كتتعدد أنواع السياحة تبعا لتنوع الرغبات،كالدكافع كاألىداؼ،كاإلحتياجات المختلفة للسائح 
التاريخية كالثقافية،السياحة الدينية،كما  السياحةالسياحة العالجينة،،فنجد سياحة المتعة كالترفيو

                                                           

 ،العدد السابع،جوافجملة أحباث إقتصادية، خاف أحالـ،زاوي صورية،السياحة البيئية وأثرىا يف التنمية الريفية،( 0)
 .004جامعة حممد خيضر،بسكرة،ص ،)0202)
 .004( ادلرجع نفسو.ص4)



 

أنواع أخرل من السىياحة كسياحة ور على ظهادم تماعي،كاإلقتصساعد التطور العلمي كاإلج
،كقػهسمت حسب المعيار اػالمؤتمرات، سياحة المعارض، السياحة الرياضية، السياحة البيئية كغػيرى

 (0) 1 الجغرافي إلى ثالًث مستويات ىي:

 تضىم السياحة المحلية، كالسياحة الوافدة.ك :الداخليىة السياحة 
  ارجيػة.ة الخكتضىم السياحة المحلية،كالسياحة:السياحة الوطنيى 
 :كتحتوم على مفهـو السياحة الوافدة، كالخارجية.السياحة الدكليىة 

 اإلعالـ ةكعالق لها، جالتركي ةككيفي المحلية ةػاحيالسى  كبالتحديد ةياحالسٌ  وعموض اكؿنتن كحينما 
 عالم،ال اتالقتصادي ودمتق الم ذلك السياحة تحتلو الذم الموقع نبرز أف يستوجب بها المسموع

 نضرا إغفالها يصحن  فال.العالمية ك الحضريػة، ةاالجتماعي ةالتنمي اصرعن سائر نع تنعزؿ ال اأنىه ك
 اصةكخ الـ،اإلع لكسائ نشاط لظً  في حققوته  أفٍ  يمكن الذم اميكيالدين كالتفػاعل الوثيقة للعالقة
 .منها ةالمحليى 

ي ذاى كفي  ًٌ  اضبانخف لتتص ةالنامي دافالبل يف ةياحللسٌ  جكالتركي ةالتنمي التمشك دنج اؽالسى
 كالمحيط البيئة مستول ىعل اكزاتتج نم ويػتخلل ااالجتماعي،كم الضبط ضعف يياحالسٌ  يالوع
  الئممػ درق إلى تطبيبها في تحتاج إشكاليات من كغيرىا يكالثقاف رمالحضن  التركيج ةثقاف ابكغي

 لكسائ تػهفعل أف الضركرم من كىنا .يكالمؤسسات جماىيرمال ادالرش من عالية كمكانة
 ة،المقنع النيةاإلع التالحم الؿخ نم الخصوص ذاى يف ادكرى:أم ةاإلذاع هااإلعالـ،كمن
 من بو تتسم كبما كأمثلة معلومات من عبرىا تقدمو األكلى،كما الدرجةػب برامجها على كاعتمادىا

 لمنتوج ام لفكرة التركيج جديدة،أك ارؼمع ةافبإض ويوم نم ويلةط اتساع الفرد ةمرافق على درةقػ
 كناحية ضاحية كل في ياحيالسى  الجذب عناصر ندع كتقف معينة، لمناطق معينة،أك لثقافة نمعي
 انتماؤه يزداد حتى بمجتمعو ورالجمه يرتبط أف البد كىنا(. بسكرة)الزيباف منطقة نواحي من

 من االستفادة ترتبط المحلي،إذ يياحالسى  جالتركي في كالمساىمة ناعةالصى  ىذه على كحرصو
 اإلعالـ كسائل بين كالفعالة الموجودة العالقة مقدارب المحلي ياحيالسٌ  التركيج نشاط في اإلعالـ
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 التركيج في المحلية ةػاإلذاع دكر حقيقة على كللوقوؼ .ياحةالسى  مجاؿ في الناشطين كمختلف
 الثابتة البرامجية شبكتها عبر كالخارجي الداخلي الجمهور لدل المحلي ياحيالسٌ  للمنتج

 كالمناسباتية

 أىدافنا إلػى وصوؿػكال وقوؼال منها القصد ةعلميى  ةدراس إجراء يتعين وفإنى ( كالصيفية الرمضانية) 

 منطلقين من تساؤؿ رئيسي مفاده:

 ؟ بوالية بسكرةة وع في التػركيج للسىياحي المسمما دكر اإلعالـ المحل

 تساؤالت الػػدراسة: ثػػانيا

 ػىة التالية:تعين اإلجابة عن التساؤالت الجديكلإلجابة عن التساؤؿ الرئيسي ي 

  ٌياحي؟ما ىو اإلعػالـ الس 

  ٌكنشاط إقتصادم؟  ياحةً ما المقصود بالس 

  ياحة المحليىػة بوالية بسكػرة؟المحلي المسموع في تفعيل الس  اإلعالـ كيف ييساىم 

 ياحة المحلػيىة؟إذاعة الزيباف "بسكرة" لقطاع السٌ ا ما األىمية التي تيوليه 
  ٌياحي من حيث أىدافو كمضمونو في ترقية السىياحة المحليػىة؟يشارؾ برنامج الدليل الس 
 الشبكة ياحة المحلية ضمن مخطط برمجةإذاعة الزيباف خصوصية لقطاع السٌ  تهػولي 

 يفية(البرامجية )العادية،الرمضانية،الصٌ 

 يحذكه برنامج الدليل الٌسياحي في موسمو الثاني ضمن الشبكة  ما المنحى الذم
 ؟4102البرامجية لفترة صيف 

ة كاإلجتماعية،ترتبط إرتباطا كثيقا ػة أم بحث في العلـو اإلنسانيػإفن قيم ػدراسة:ثػالثا  أىداؼ ال
ثو أف ج التي يرمي إلى تحقيقها، فيجب على الباحث قبل الشركع في بحداؼ، كالنتائبقيمة األى

ستكوف عوننا لو،كأساسا يرتكز عليو في توجيو بحثو في مختلف  يضع األىداؼ التي
إفن دراستنا كأىداؼ مهسبقنة تحكمو كعليػو ف المحطات،كالمراحل فال يهمكن تصىور بحث دكف خطة

 ا يلي:ػتهدؼ إلى م



 

 .التحسيس بأىميػة  كدكر اإلعالـ السياحػي المحلػي 
 المحلية من برامج لتفعيل السياحة  المحليػة في كالية  مواكبة ما تهقدموه اإلذاعة

 بسكرة.

 .الوقوؼ عند قدرات الجذب السياحي لوالية بسكرة سابقا كمعرفة تدىورىا حاليا 

 .تثميػن المنتوجات المحليػىة كتعظيم مكانة اإلعػالـ المحلػي 

 .التعػريف بالمنتج الثقافي ك الموركث المعنوم لوالية بسكرة 

ة دراستنا من كوننها تبحث في أحد المواضيع الهامة كىي: ػتنبجػس أىمي يػػػة الدراسػػة:رابعا  أىم
الـ ىذه األخيرة التي عرفت إىتماما من طرؼ السلطات الجزائرية إلى أف ػالسياحة كعالقتها باإلع

.كتتمحنور أىمية اختيار ىذه الدراسة في أسباب 4142اؽ ػة تتمثل في آفػكضعت لها إستراتيجي
  اتية، كأخرل موضوعية ىي:ذ

 األسػباب الػذاتيػػة: -0

 الميػل إلى كل ما لػو عالقػة بالجانب الحضارم كالثقافي. -

 الرغبة في دراسة موضوع اإلعالـ كعالقتو بصناعة السىياحة. -

الرغبة في معرفة سبب تراجع نشاط السياحة في كالية بسكرة مقارنة بماضيها رغم تطور  -
 كسائل اإلعالـ.

 المػوضػوعيػة:األسباب  -4

 تقديم تفسيرات منطقية،ككاقعية إلشكالية الدراسة المطركحة. -
 إستشراؽ مستقبل السىياحة المحلية في مدينة الزيباف مػن خالؿ التركيج اإلعالمي. -

 وركث المحلي.ػإظهار أىمية اإلعالـ السياحي في سبيل تنشيط السياحة ،كتركيج الم -

 لخلق مجتمع مههيأ لتنمية،كترقية السياحة المحليػة.  تثمين دكر البرامج اإلذاعية،كمكانتها -

 ا من نتائجػها.ػة نػواة لدراسات أخرل مهشابهة إنطالقػدراسػجعػل ىػذه ال -

 :للدراسػػة  المفاىيم ضبط  خامسا



 

-اؿكاالتص اإلعالـ علـو ميداف -بينها العلمية،كمن المعرفة فركع من فرع كل أف المالحظ إفن 
 مالتحك على القدرة مدل في ذلك معالم التحليلية،كتتضح كأدكاتو كسائلو تطوير إلى يسعى الذم

 العلمية،أك بالكفاءة يهعرؼ ما دراستو،كىذا في يختص أك الفرع ىذا يتناكلو الذم المجاؿ في
 ىذه تدعيم في ىاما دكرا تلعب المفاىيم أفن  ،ذلك" بيكوف فرنسيس" تعبير حسب المعرفية القوة

 تنمية،كبلورت الباحثوف العلم،كاستطاع في المفاىيم صياغة تقدمت كلما ننوأ العلمية،إذ وةالق
 من دالعدي لػحن  يػف العلمية،كتمكنها المعرفة تقدـ على ذلك كمستجدة،دنؿ حديثة وراتتط

 العالم يهحددىا معالم ىي العلمينة المفاىيم إفن :"بقولو السيرياقوسي يهعرفها فالمفاىيم التالمشك
 ."10"ػوالعلم،كحقائق ع،كقائ نع التعبير في ايستخدمه  يالت ةمينػالعل للمصطلحات

باعتبارىا  ذكره حوؿ أىمية المفاىيم كدكرىا األساسي كالرئيسي ألم بحث،كبناءا على ما سبق 
 األتي:ػاىيم كػالمف مفاتيح لحلن  شفرات كل بحث كاف لزامنا علينا تحديد مفاىيمنا بعناية كىذه

 يػالـ المحلػاإلع -

 ة.ػة المحليػذاعاإل -
 ة.ػة المحليػياحالسٌ  -

 ياحي.الـ السٌ ػاإلع -

 ي.ػياحج السٌ ػالتركي -

يرتبط مفهـو اإلذاعات المحلية كاإلعالـ المحلي  (Les médias locaux ) ي:ػالـ المحلػإلعا
ا يجعل تحديد مفهـو المجتمع المحلي ضركرة قبل التعرض لذلك  بالمجتمع كالتنمية المجتعية،ممى

 عالـ،كاإلذاعات.النمط من اإل

 .يػمع المحلػالمجت -ةػالمحلي -يػالمحل

"المكاف" كقد كيجدت   كىي تعني حرفيا( Locus)من الكلمة الالتينية  (Local) أهشتق المصطلح
الكلمة في العديد من اللغات األكركبية كىي تشير إلى كياف صغير منفصل عن كيانات كبيرة 
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شير إلى الجزء كليس الكل،كإضافة إلى ذلك فالمعنى أك ته  ،(Large-Scale-Entities) المدل
ألكركبي ينطوم على معاًف بعضها من الخصائص القومية،كالبعض اآلخر  من النط ا العالمي

األكركبي.كفي إنجلترا ييعبر المصطلح عن عناصر من الجوار كالقرية،كالمدينة 
ف نسنبيا،أك مكاف من نطاؽ يمتد كالقطر،كالمقاطعة.كبمفهـو نظامي يػهننوه مفهـو المحلي إلى كيا

 (0) .من الكبير للصنغير

ارم ػالم،كالقػتعني كل الع(  (Mondialالميةػالمي،أك العػمصطلح الع إفن ػاح ذلك فػكإليض
(Continental) أك آسيا،كالقومي  ني إحدل قارات العالم كأكركباػتع(National) ،أك  تشمل شعب

أك ،   رقط،زاء من الدكلة أكالشعب )دكلة فيدراليةػم أجضن ي (Régional)كاإلقليمي .دكلة كاحدة
 .إقليم جغرافي(

 منطقة حضرية) يشتمل على جزء من إقليم،كأحيانا لو كظيفة مركزية (Local) كمصطلح المحلي
قطاع أك جزء من  (Localité) ي يحتوم على أجزاء من المحليةػدكف المحل ك مدينة، بلدة قرية..(

 لالوسائ كل إلى رؼتنص قد الـاإلعػ ةكلم إلى اكإضافتهػ (Local ) ةكلم  ةترجم أف رػغيالمدينة
 الـإع مقابل في يلوطنا الدكلة إعالـ يعني كلها،كىذا الدكلة حدكد داخل تنطلق التي اإلعالمية

 المحلي اإلعالـ مفهـو الباحثين،كاستخدموا بعض اؼػأض ذلك على كزيادة األخرل دكؿػال
 (4).الداخلي الـعػاإل مركػز إلى لإلشارة

 امحلي االاتص عليػو يهطلق قد ما لليشم يمػتد أف يمكن المحلي الـاإلع مفهـو إفن را،فػػكأخي
 .(6)1شابػو كمػا ارضدكات،كالمعكالن اتالثقاف قصر ةأنشط:لمث

 :أفه  ذلك كمعنى 
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 تناكال التعبير اكؿنتن ما رافكثي عليها المختلف المصطلحات من ةالمحليػن  ك ي،المحل مصطلح 
 فنحن محلية اراأخب نقوؿ فعندما.فيو نضعو ذمال اراإلط كحسب آخر إلى معنى نػم يختلف
 ذاتو الوقت في تعني العالمية،كقد ك الدكلية األخبار مقابل الداخلية الخاصة األخبار: نقصد

 أفن  يعنن محلينة صناعة نقوؿ كعندما الدكلة، أقاليم من إقليم ي،أكػمحل بمجتمع ةػالمتعلق األخبار
 تتعدد ذامحلي،كىك مجتمع صينع كذلك بها نعني أجنبية،كقد كليست كطنية ةػصناع ناعةالصى 

 .ةاألجنبي ةصف عنو بالوطػن،كينفي يتعلق ما كل يعني الذم المصطلح استخدامات

 نعنيو الذم ما نحدد أف األىمية من والمحلي،فإنن  المجتمع مفهـو ديدػتح في التنوع ذاػى كإزاء
 ة،أكػريحض ةكمنطق مإقلي من زءاج ييعن"الضينق ىبالمعن يالمحلػالمحلي،ف:أم حػمصطلال بهذا

 مدينة،

 لكك ةالدكل على ينطبق ما ةبالمحلي نقصد أف نستبعد ثيم كمن معين محلي مجتمع ديدحكبالت
1(0.) 

 ي:  ػاإلجرائي لمصطلح المحل التعػػريف

ار الدكلة أك جزء من أرجاءىا مثال ػد أقطػلى أحإاء ػي اإلنتمػي من المحلينة ك تعنػػ"المحل
ل كجى ، الجزائر،كأحد كاليتها الشرقية أك الغربية،أك الشمالية،أك الجنوبية فالجزائر ىي الوطن األـ

 ة."ػة،أك محلين ػػاطق داخلين ػي منػرل ىػػا األخػمناطقه

 (La société local)  ي:ػع المحلػالمجتم

أرض محدكدة المساحة يؤدم معظم أفراده نشاطا  كىو عبارة عن مجتمع محدكد العدد فوؽ
اط الرئيسي الذم يزاكلو أفراد المجتمع ػمحددا )إقتصادم،صناعي،زراعي...( كقد يكوف النش

صيد األسماؾ فيينسب  :كوف المجتمع زراعيا،كقد يكوف النشاط حرفيا مثلػنشاطا زراعيا في
 (4 ).رادهػارسها جيلى أفػالمجتمع إلى الحرفة التي ييم

                                                           

 .12مالك شعباين،ادلرجع السابق،ص ( 0) 
 .12ادلرجع نفسو،ص( 4) 



 

مجموعة من الناس تيقيم في ( (  La société localفي حين يرل فاركؽ مداس: المجتمع المحلي
ا بينهم كحدة ػمعنا في األنشطة السياسية كاإلقتصادية،كييكونوف فيم معينة كيشتركوفة ػمنطقة جغرافي

 أك الصغيرة،المدينة  :لػإجتماعية ذات حكم ذاتي، تسودىا قيىم عامة،كيشعركف باإلنتماء نحوىا مث
 .0 القرية

  :مجتمع المحليالتعريف اإلجرائي لل

راد الذين يقطنوف في دائرة ما،أك إقليم ما أك ناحية ما ػذلك الحشد من األفالمجتمع المحلي ىػو 
 ميزىا التوافق كاإلنسجاـ العىاـ.ػيتشاركوف العادات كالتقاليد،كاألعراؼ،كاللغة كخلية كاحدة يي 

 (La radio local) ة:ػة المحليػػػاإلذاع

  :ا ػويػػػلغ

اع"،كالمذياع في اللىغة ىو الشخص الذم ال ػوف للراديو ىو" المذيػم الذم إختاره اللىغويػاإلس
تي   .وػره، كإذاعتػر،كيعمل على نشػم السى ػيستطيع أف يكى

فوف اؿ،كالعرب يصػا ييقػى النشر العاـ،كذيوع مػة" ىي إشاعة بمعنػك األصل اللىغوم لكلمة "إذاع
 .(4)1اعػل المفشي لألسرار بالرجل المذيػالرج

  ا:ػطالحػإص

ابع ػة من البرامج ذات الطػي" عبارة عن ىيكل في شكل أدكار، ككظائف تقـو ببث مجموعػكى
يتكوف من ، كذلك الستقبالها في آف كاحد من طرؼ جمهور متنافر الترفيهي كالتثقيفي كاإلعالمي،

 .(6) "ةػمناسب اؿػأجهزة استقػأفراد كجماعات ب
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 موجات األثير،باستخداـ عبر ييبث ما" دليو فيضيل" حسب( الراديو) المسموعة باإلذاعة كييقصد
 مباشر طػربب مستمعيها ة،كربطرافيىة،كالسياسيالجغ الحواجز ازإجتي إمكانهابػ ةيكهركمغناطيس

 .01كسريع

 نيمك  إلى أفى اإلذاعة النظر بلفت  (Kirestead&Kirestead)ككريستيد كريستيد من لك اـكق
 قد المحلية القومي،فاإلذاعة الـاإلع اـنظ في ادكرى علػى ادباإلعتم ددة،كذلكمتع رؽبط تيعرؼ أف

 إلى أيضا تشير متجانسة،كقد ةسكاني ةمنطق إلى درةالق المنخفض البث ضوء في تقنيا تعرؼ
 على كتؤكد الوظائف، تصىف أخرل تعريفات كىناؾ.البرامج إنتاج في المحلي الجمهور مشاركة

  .ةالمحليى  ةاإلذاع بها تتعهد التي الجوىرية األىداؼ

 تستجيب بأنىها: "المحلية اإلذاعة بوصف المحلية لإلذاعة العالمي اإلتحاد اـػق المثاؿ سيبل كعلى
 ةديموقراطي  أجل من تنميتو،كتناضل في تسهم ماػتخدمو،ك الذم يالمحلػ المجتمع اتالحتياج
 .ةػنوعي لبيئة كفقا ةمختلف االأشك تتخػذ التي يالمحل عالمجتم مشاركة الؿػخ نػم االتصاؿ

 ىي المحليػة اإلذاعة إفى :"فقاؿ السابق التعريف عن يختلف ال كصفا (Librero) ليبريرك دـكق
 ةمكاني حدكد ذات جغرافية منطقة داخل الناس تنمية دؼػبه لإلذاعة النظامي خداـػاالست

 ذكم اسأن ألم ةينمع ةجغرافي ػةمنطق لداخػػ وبػالراديػ ةإلذاعا ييعن ػذامحددة،كى
 ."كبير حىد إلى متشابهة ػوح،كخصائص،كمشكالتطم

 :أفن  ذلك كل من كيتضح

 تشرؾ أف ثحاكؿ ك ،امتجانس امحلي امجتمع تخدـ ام عالية،كغالبا إرساؿ قوة ذات اإلذاعة"
 اؿاالتص اؿأشك أحد ىي المحليىة إلذاعةا: "أفى  يعني المجتمع،كىذا لتنمية أنشطتها في أعضاؤه
 .(4) "ػاإليه ا،كتنتهػيمنه تبدأ المتميزة الصغيرة بالمجتمعات اإلتصاق األكثر
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ا  :نجانبيػ الؿخ نم محلية ابأنىه تيوصف أف ما،يمكػػن الـإع كسيلة ألم فإفى  سبق كممى

   01:تخػدمػو الذم اؽالنطػ أك بػػالمدل يتعلق :اػأكلهم

 ليالمح عالمجتم في وزعتي  المحلية فالصحيفة) النطاؽ بمحدكديىة تتسم المحلية الـػاإلع فوسيلة
 (.  دؼالمسته اجمهورى ةلتغطي محدكدة بثن  وةػق اػله أفى  كفيػي ةػالمحلي ةػكاإلذاع دموػتخ الذم

 و:ػـو بػة أك الدكر الذم تقػالوظيفػيتعلق ب ر :ػكاآلخ 

كيزىا المحلي،فهي من المجتمع كإليو،كتعمل على خدمة ة بمحور تر ػة المحليػيث تتميز اإلذاعػح
 .ةػكالت المحليى ػر عن خصوصية المشػاإلىتمامات المحلية،كتيعب

 :المحلية لإلذاعة اإلجرائي التعػريف

 :المحليىة اإلذاعة

 برامج،ك بػبثو   مغناطيسية الكهرك الموجات طريق األثير،كعن عبر تقـو جماىيرية إعالـ كسيلة ىي
( كالمساحة العدد محدكد) بعينو محلي مجتمع تخص.. دينيػة،ترفيهية ثقافيػة وعةمتن حصص

 .عليها يحػريص التي يتبع،كالقيىم التي كالتقاليد كالعادات يتحدث التي باللغة جمهوره كمخاطبة

 (Tourisme local ): المحليىة السياحة

 (Tourist- Tourisme ): كالسىػائح السنيػاحة مفهـو  :أكال

 اإلقتصادية،اإلجتماعية،البيئية،الثقافية النواحي على آثار من لها لما متميزة بأىمية ػياحةالسى  ىتحظ
 كالتقدـ العالم يشهدىا التي تطورات مع األىمية ىذه كالدكؿ،كتزايدت المجتمعات في

 بارزا ػاقطاع ةػالسياح تيعػد التي الخدمات تجارة خاصة الدكلية التجارة التكنولوجي، العولمة،كتحرير
  ضمنها.

                                                           

 .60أمحد، ادلرجع السابق،ص  سيد طارؽ( 0)
 



 

 ك  ار،الفرج* شكل ويشب وإل إسم كىو  (Torons) اليونانية الكلمة الى السياحة كلمة أصل كيعود
 10 .الدائرم المسار بو ليقصد الالتينية ةػاللغ إلػى أدخلت

 عن حػكالتركي فيو كالتجواؿ بلده غير بلدا المرء إجتياب: "ةالسىياح يتعن ةالعربي اللغة يػكف
 األرض في فّسيُحوا"  منها مواضع عدة في الكريم رآفالق في السياحة لفظ كرد كما ."النفس
 (4)".الكافرين ُمخزي اهلل وأنّ  اللـه معجزي غير أّنكم واــواعلم أشهر ةـأربع

 اػد،كأمٌ أحػ اللهاػخ لكػم يتعرض أشهػر،ال أربعػة مدة آمنين سائحين المشركوف أيها سيركا نيػكتع 
 ةكلم ظنالحػ  ا،كمدكري أك وؿيج ابه كيقصد (  Tour) كلمػػة دػفنج لػزيةاإلنج ةاللغ في

(Tourism ) (6) .دكرافال ك اؿاإلنتق عنيت التي 

 :(Larousse) قاموس تعريف

 التقنية اإلجراءات من مجموعة النفس،فهي عن التركيح قصد سفر عملية عن عبارة":ةالسىياح
 (2) ".واحالسى  ددبع اعنه رمنطقػة،كالمهعب لػك في دكلػة،أك كػل يف  ةالماليػة،كالثقافيػ

 الذم ردػالف" بأنو: السائح (Larousse) عرىؼ السائيػح بتعريف إال يكتمل ال السياحة تعريف ألف ك
  العالميػة  ةػالسياح منظمة عرفت ،"المتعػة في رغبتػو اعإشب بغرض أماكن زيارة أجل من يسافر

(O.M.T )األقل على ساعة كعشرين أربعة يزكره الذم دالبلػ في ييػقيم مؤقت زائر كل:"بأنٌو السائح 
 ة،الصنحػة،قضاءالترفيو،الراح أجل نم تكوف" السفر" الزيػارة يػاحةالسٌ  أسبػاب بحيث

                                                           

، إبراىيم خليل بظاظو، اجلغرافيا السياحية 'تطبيقات على الوطن العريب'.األردف: الوراؽ للنشر و التوزيع 0
 .01ص،(0202)
 هبا تُػرسم بقلم مزودة و متحركة واألخرى ثابتة إحدامها ساقٌن ذات آلػػة ىو: فراجًن،والفرجار اسم،مجع الفرجار:*

 واخلارجية. الداخلية األقطار لقياس وأداة الدوائر،واألقواس
 (0) ػةاآلي التوبة، سورة( 4)
 .07،ص(0225) للمعرفة، الكنوز دار: السياحة.األدرف مقابلة،صناعة حممود أمحد (6)
 الصحراكية السياحة كترقية دعم في اإللكتركني التسويق دكر: حوؿ زيرؽ،دراسة زغيب،سوسن مليكة( 2)

 .0سكيكدة،ص قسنطينة وجامعة جامعةالجزائرية،
(O.M.T) :Organisation Mondial Tourism. 

 



 

 مػؤتمػرات،نػدكات ة،حضػورعائلي أعماؿب اـالقي أجل نػم أك ،الرياضػة الديانػة العطػل،الدراسػة،
 (0) 1 .ػىةسياسي أك ة،ثقافيىػةعلميىػ

 :ىي ةالسىيػاحػ ك

 الصناعة المتكاملة، الصناعة كالمركبة،أك المتداخلة الصناعة العشركف،أك الواحد القرف صناعة" 
 لالتصاؿ مساعدا عامال ةياحالس كالعشرين،كتػيعىد الواحد عصر كبتركؿ ،الركح مداخن،غذاء بدكف

 مختلف في العمل ىعل لبالط دفركا من رافدا الشعوب،كاألمم،كتمثل بين الثقافي،كالحضارم
 (4) "امنه اتػيةالخػدم اسيم اعاتالقط

 من اإلنتقاؿ بغرض األفراد من مجموعة الفرد،أك يؤديها حركة" أنىها على أيضا السياحة كتيعرؼ
 راتالمؤتم ورلحضازات،أك اإلج لقضاء و،أكللترفي ة،أكإجتماعي ابألسب رآخ ىإل افمك

 الهجرة السياحة في يدخل الدائمة،كال اإلقامة أك العمل غرضب للعالج،كليس ،أك كالمهرجانات
 (6) ."اسػيالدبػلوم السلك اءأعض المػؤقت،كال العمل ية،أكنهائ ةبصف رآخ إلى دبل من

 :ائحالسى  ك ياحةللسى  التعػريف اإلجرائي

 : احةالسني

 ةالراح قصد تةمؤق بصورة آخر إلى مكاف من األفراد انتقاؿ عبر يتم مادم غير تركيحي نشاط ىي
 .راضاألغ نم ػاالنفس،كغيرى نع كالتػركيح

 : حػائالسى  ك

 ةكإراح يوالترف بغرض أخرل أماكن صىوب إقامتو كبلد مكاف، يغادر الذم الشخص ذلك ىو
 أك أخرل. ،ةثاني اتقافكث ارؼ،عادات،كمع كاكتساب ا،كعقلياػنفسي الجػسم

                                                           

(1) Robert Lanquard,le Tourisme international ,série que sais , (1961),p12. 

 (2) Gérard Guibilate,Economie Touristique, Suisse:Edition Delta et 

SPES,(1983),p10. 

 .00،دط،ص(0225)والتوزيع، للنشر التنوير دار: السياحة.اجلزائر كػواش، خالد( 6)



 

 :ةػالداخليى  ك ػةالمحليى  يػاحػػةالسى  مفهـو ثانيا:

 إنتقاؿ"  بأنىها تعريفها بالدىم،كيمكن أرجػاء أك دكدح داخػل ةالدكل مواطني اؿبانتق زػكتتمي
 تزيد ساعة،كال كعشرين أربعة عن تقل ال لفترة الزيارة مكاف إلى المعتاد إقامتو مكاف من المواطن

 .التكسب،كالهجرة أغراض من أغراض ألم أشهر ستة عن

 كتيشيػر يالسياس حدكده داخل البلد جنسية من المواطنين لسيياحا حركة السياحة ىذه كتشمل  
 (70%) بين ما ييمثل الداخلية السياحة على يينفق ما أفى  على المحليػة السياحة  منظمة تقديرات

 .العػالمػي اإلنفػاؽ اليإجم مػن%(  51)ك

ة، ػالخارجي وضح حجم السياحة المحلية حيث ييعادؿ تسعة أضعاؼ السياحةػكىناؾ إحصائية ت
 ا يلي: ػكيرجع  ىذا الفرؽ إلى عػدة أسباب نوجزىا فيم

 إنخفػاض تكاليف الرحالت السياحية الداخلية مقارنة بالسياحة الخارجية منها. 
 .إجػراءات السياحػة الداخلية أقل تعقيدا من نظيرتهػا الخارجيػة 
 لثقافي، لمواطنيهاتشجع الحكومة السياحة الداخلية حفاظا على التماسك اإلجتماعي،كا. 

 كالسياحة الداخلػػية حسب خالد كواش ىي:

 في السياحة سكانها يمارس حيث فيها يعيشوف التي الدكلة حدكد داخل السكاف ييمارسها التي "
 (10 )."األنهػػار أك ،السياحيػة كالمنػاطق المػدف أك ةالريفي قالمناط

 

 : نقوؿ المحلية ياحةللسى  إجرائي ككتعػريف

 ستة عن تزيد ال مدة في الوطن داخل مناطق أرجاء،أك أحد لزيارة تىخصىص التي ياحةالسٌ  تلك ىي
 .داؼاألى من اكغيرى  كاإلسترخاء كالمتعة اإلستكشاؼ بهدؼ يومين عن تقل كال أشهر

                                                           

 .00السابق،ص ادلرجع كواش، خالد( 0)
 



 

 ي:ػياحالـ السى ػاإلع

 ىذا تنػاكؿ من أكؿ أفى  يتضح' السياحي اإلعالـ' مصطلح اكلتػتن التي العربيىػة الدراسػات بتتبع
 أتى ثم.لو محددا اػتعريف يضع لم أنو إالى  ،0654 عاـ المقدادم ىو خاصة دراسة في  المفهـو

 (0)و.مالمح يصف دقيق تعريف إعطاء كحاكلوا المفهـو ىذا تناكلوا الذين الباحثين من عددا بعده

 مخاطبػة كخارجها دالبال داخل الجمهور مخاطبة"بأنػىو ييػاحالسى  اإلعالـ البكػرم في حين،عػرىفت
 إقػناع السياحي،قصد المنتج تقديم في ػقكالتشوي الجذب عوامل مستخدما كعقلية موضوعية
 المغريات على التعرؼ على كتشجيعو.كالدكلة للفرد كفوائدىا ياحػةبالسى  اىتمامو كإثارة الجمهور
:14."السائحيػن ةمعامل سنيػاحي،كحالسى  الػوعي رة،كنشالسيػاحيى   

 ةالسياحيػى  اإلحتياجات لتلبية اإلعالميػة األشكػاؿ بمختلف احيالسىي المجػاؿ خدمػة ىػو"  :كأيضا
 من معينة منطقة تحتويو بما كالتعريف الجمهور إلى للوصوؿ اإلعالـ ألجهزة األمثل كاالستخداـ

 6".السياحي الجذب مجاالت سياحيػة،كإظهار ة،كمعالمثقافيػة،تيراثيتة،جمالي مكونات

 :ياحػيالسٌ  لإلعػػالـ اإلجرائيالتعػريف 

 مدينة أك منطقة ،أكتمثيل التعريف على كحصصىو برامجو خالؿ من يعمل الذم اإلعالـ ذلك كىو
 بهػدؼ المجػاالت من كغيرىػا طبيعيػة أك تراثية، أك تػاريخية معالػم من بو تزخػػر ما كنشر. ما

 .ياحيالسى  التركيج في اإلسهىاـ

 (La promotion du Tourisme ) :التركيػج السىيػاحي

  (La promotion)  :لغػػػة *التركيجأ

                                                           

 للنشر أسامة دار: .عماف'وتطبيقاتو مفاىيمو' السياحي ـالسهلي،اإلعال السيف احلريب،سعود رجاء بن ىباس( 0)
 .21،ص(0200) والتوزيع،

 .54،دط،ص(0220)الشرؽ، هنضة السياحي.القاىرة:دار اإلعالـ فؤادة، البكري 4
  .11،ص(0777) اجلامعية، ادلؤسسة:السياحي.عماف التسويق يف القادر،اإلعالف عبد مصطفى 6



 

" :      ركج شيء أم: عػرؼ بو كىذا يعني أفى التركيج ىو العربي كلمة التركيج مشتقة من الفعل
 (0) 1االتصاؿ باألخرين كتعريفهم بأنواع السلع كالخدمات التي بحوزة البائع".

 بيع تسهيل للمعلومات،كفي منافذ إقامة في باالتصاؿ ئمالقا بين التنسيق" ىو ك*اصطالحػػا:ب
 توفر أسعار، ة،تجاري ةعالمشركة،سلعة، عن معينة، ارػأفك وؿػقب في أك  الخدمات أك السلع

 المستهلك يتقبل ةمعين نفسية الةػح خلق على جركيػالت ليعم ك السلعة، داماتالسلعػة،إستخ
 (4)".إليو يقدـ اػم ابمقتضػاى

 ودمتستخ ذمال التركيجيػة األدكات من الخليط ذلك"  وأنىػ على التركيجي جالمػزي رؼيػيعى  بينما
 الشخصي،تنشيط اإلعالف،البيع يفػ لالتسويقية،كيتمث أىدافهػا لتحقيق ااالتهاتص في اتالمنظم

  (6) ."األنترنتب اشر،التسػويقالمب ويقالعامة،التس القاتالمبيعات،الع

 :وبأنى  ذلكك فوتعري نكيمك

 كيعتمد سلوكم على التأثيرك ، اتبالمعلوم ممدى دؼبه المختلفة ارىبجماىيػ أةالمنش اؿاتص"  
 المػؤثرة واملالع ك اكأسواقهػ عمالئها عن معلومات بجمع الهيئة قياـ على التركيجي النشاط نجاح

 2.هااطنش ىعل

 

 أكثرىا يكن لم ي،إفالسياح التسويقي المزيج عناصر أىم دػأح"  ىو التركيػػػج السيػىاحي:ج* 
 على السياحية شركةػال قدرة على يتوقف سياحي برنامج أم نجاح إفٌ  اإلطالؽ،بل كجو على أىمية

                                                           

 .5(، ص0202، الرتويج واإلعالف.األردف:دار زىراف للنشر والتوزيع،)مسًن العبديل،قحطاف العبديل( 0)
 ادلاجيسرت شهادة لنيل ،مذكرة(0200-0202)،الخدمات تسويق مجاؿ في دكراألنترنت عالية، بوباح( 4)

 .15منتوري،ص التجارية، قسنطينة:جامعة العلـو منشورة يف
 .073(، ص0224اجلامعي، ) الفكر دار:.اإلسكندريةاإللكرتونية والتجارة باألنرتنت طو،التسويق طارؽ( 6)
 لنيل مكملة ،مذكرة(0226-0225)،الجزائرية اإلقتصادية المؤسسة في اإلعالف كأىمية كاقعكوسة ليلى،  2

 .20منتوري،ص التجارية،قسنطينة: جامعة العلـو يف ادلاجيسرتمنشورة  شهادة



 

 لزيارة السواح من ممكن درػق أكبر لجذب رالمسطٌ  الهدؼ تحقيق كبالتالي البرنامج ىذا تركيج
 1 0"ولػ ركجالمػه  افالمكػ

 التعريف اإلجرائي للتركيج: 

ن عناصر المزيج ػمق ىو التوزيع فإفى التركيج ىو الترقية،لذا فالتركيج عنصر إذا كاف التسوي
كاف فكرة أنىو اتصاؿ كتعريف بالمنتج سواء  ن تحديد تعريف إجرائي لو من خالؿػيكمك ويقي ػالتس

 أك خدمة أك سلعة.

 إليها تلجػأ التي التسويقيػة يةاالتصال األنشطػػة دأحػ ىػو لتعريف اإلجرائي للتركيػج السيىاحػي:ا
 للتفعي السياحة ثقافة  كترقية نشػر، إلػى احػةبػالسي الخاصة كالوكاالت المؤسسات مختلف
 .السنييػاح كجذب السياحػة

 :الػبحػث أداة ك المنهػج تحػديػد  سادسػا

 كتعريف سؤاؿ، لػشك في البحث في تحقيقو إلى ىػيسع الذم للهدؼ الباحث حديدػت بعد
 توصل دق ذلك لبك اـالقي بعد يكػوف اؤالتالتس الدراسة،كصياغػة وبسلأ اركاختي المصطلحات

 سول ىنا عليو كيبقى جمعها، الواجب المعلومات نوع لموضوعو،كحدد العاـ التطور ضبط ىإل
نتم يالت األداة ذاػالمعلومات،كك ذهى ىإل ؤدمالم( الطريق) المنهج دديػتح  أداة) هاجمع نم وكى

 4(.البحث

 ألفى  ذلك التحليلي الوصفي المنهج على سيعتمد الذم بحثنا مشركع على ينطبق ام ذاكى 
بوالية  ةالمحليى  ةاحيللسى  جالتركي يف وعالمسم المحلي الـاإلع دكر - ةالدراس لمح الظاىرة

 البحث بمشكلة تعلقت تيال الدراسة ؼاىدأ تحقيققصد  ،القائم الحاضر ىػإل يتنتم - رةبسك
 ىي اكم ارئللق اكصفها،كتصىويرى كعبر عليها، وءالض تسليط الؿخ نم بالحاضر، الصىلة ذات

  .ةالعاديىػ اظػركفه الطبيعي،كضمن كضعها في
                                                           

 .53،ص( 0220)والتوزيع، للنشر فجرال دار:السياحي.القاىرة اإلعالـ حجاب، منًن حممد 0
، (0225)اجلامعية، ادلطبوعات ديواف:واالتصاؿ.اجلزائر اإلعالـ علـو يف العلمي البحث مناىج مرسلي، بن أمحد 4
 .73،ص1ط



 

: " وبقػول ػةالوصفيى  الدراسػات عػن حديػثو معػرض يف (Scates) سكيتس يذكر المجاؿ ىذا كفي
 الحقائػق يصتلخ ك بتجميع تهتم التي اتالدراس جميػع يشمل مػا ةالوصفيى  اتبػالدراس رادي

 نم مجموعة األشياء،أك من ددع النػاس،أك من ػةجماع عكبوض بطبيعة، المرتبطػة الحاضرة
 أف يمكػن التي الظواىر من آخػر نوع أم أك ،فكرم اـنظ داث،أكاألح من ةفصيل ركؼ،أكالظ

 ". ادراسته في الشخص يرغب

 :ؿيقػو  إذ السابق التعريف مع يتفق فإنػىو  (Whitney) تنيكي أما

 ف،أكموق أك رةاىظ ةبطبيع ةالمتعلق ةالراىن قالحقائ ةدراس نتتضم يالت ىي ةالوصفي ةالدراس إفى " 
 .10"األكضاع من ةمجموع

 كباألسلوبين الكمي كالكيفي (المضموف تحليل أداة )فهي استخدامها سيتم تيػال األداة نػكع
ب البحث العلمي التي تهدؼ   " تحليل المحتول ىو أحد أسالي أفى Berlson حيث يرل بيلرسوف 

 .  4الموضوعي ك المنظم ك الكمي للمضموف الظاىر لمادة من مواد االتصاؿ" إلى الوصف

ستعمل في منتوجات تي   تقنية غير مباشرة فػي حين أكرد موريس أنجرس أفى  تحليل المحتول "
لتي يظهر محتواىا في كا ،ادرة من أفراد أك مجموعة أك عنهممكتوبة أك سمعية أك سمعية بصرية،صى 

  6شكل مرقًم".

 خطوات ىي: قـو على مراحل كت(  المضموفتحليل  ) كىذه األداة

ترتبط عملية التصنيف كتحديد الفئات بمفهـو التجزئة أم:  .تصنيف المحتول كتحديد فئاتو:0
تحويل الكل إلى أجزاء ذات خصائص، أك مواصفات، أك أكزاف مشتركة بناء على محددات يتو 

 01فها، كاالتفاؽ عليها مسبقان.كص

                                                           

 ، والتوزيع للنشر الوراؽ مؤسسة:اجلامعية.األردف الرسائل إلعداد العلمي البحث أسس إبراىيم، اجمليد عبد مرواف 0
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 .02(،ص0225)



 

 كفي ىذه المرحلة تم االعتماد على الفئات التاليىة:

 .)الشكػل( ؟كيف قيل الفئات التي تيجيب على السؤاؿ: أكال

 .راجةالدٌ  ،الفيصحى كتنقسم حسب مستويا التعبير إلى: :فئة اللغة

 : قطاع عمومي،قطاع خاص.فئة جهة اإلنتاج

 المساء. الظهيرة، ،: الصىباحفئة بث البرنامج

 ، مواطنوف.مختصوف كمسؤكلوف، ءمدرا الضيوؼ:فئة 

  4 تنقسم إلى: : عقلية،عاطفية كفئة االستماالت المستخدمة

أك الوصفٌية للسلعة أك الخدمة من جانب المستهلك، ك  كترتكز على االحتياجات العملية، عقلية:
)الجودة، الكفاءة..( كبذلك ترتبط ا ذلك من خالؿ عرض صفات المنتج كالمزايا التي يتمتع به

 االستماالت العقلٌية بالحاجات الجوىرية في الحياة )األمن، الحماية، االستقرار..( 

: كىي تعتمد على ذكر المعلومات كالحقائق، اإلحصائيات الخاصة بالمنتج، أك استمالة اإلخبار
 الخدمة.

 ، أك السلعة من خصائص كسمات.   : كىي تعتمد على ذكر ما الذم تتميز بو الخدمةالسمات 

التمييز: كتعتمد على إظهار الميزة القائمة التي ينفرد بها المنتج، ك المقارنة بين المنتج، 
 كالمنتوجات األخرل.

كترتكز على االحتياجات النفسٌية كاالجتماعية لجمهور المستهلكين مثل: : عاطفيةاالستماالت 
 0ية، ك الحنين إلى الماضي، كمن أمثلتها:المرح كالجاذبية، كالمكانة االجتماع

                                                                                                                                                                      

 .000(،دط،ص0757ف ادلطبوعات اجلامعية،)حممد عبد احلميد، ربليل احملتوى يف حبوث اإلعالـ.اجلزائر:ديوا 0
) قطب  ،حماضرة أُلقيت يف أقساـ جامعة حممد خيضرعناصر اإلعالف التلفزيوني،0202-00-27حلمر نبيل،  4

 شتمة(،بسكرة.اجلامعي 



 

: كاالستعارة ىي عبار عن أسلوب مجازم لوصف شيء ما من خالؿ التعبير اإلستعارةاستمالة 
 عنو.

 : كتعتمد على إشباع حاجة الفخر لدل الفرد المستهلك لتمييزه بامتالكها..استمالة الفخر

ل استخدامها يجب أف نسأؿ أنفسنا فإذا : كىي تمتلك تأثيرا عاطفيا كلكن قباستمالة الجاذبية
 ريبطت معالم إخراجها كتنفيذىا استطاعت أف تيحقق ىدفها.

 : فئة الفواصل

(، كمعرفة أنواع النهاية نيريك،بعد جيالحصة ،أثناءحصةالقصد منها متى كيظفت الفواصل )قبل الك 
 ؟األغاني ك الموسيقى التي استخدمت ىل تتناسب كالمضموف؟، أك ال تتناسب

 ، فواصل غنائية، مؤثرات صوتية.فواصل إشهارية، فواصل خدماتيىة، فواصل موسيقية 

  41 )المضموف(. : الفئات التي تيجيب على السؤاؿ ماذا قيل؟ثانيا

فيد في الكشف عن فئة الموضوع: كتستهدؼ ىذه الفئة اإلجابة عالـ يدكر موضوع المحتول، كتي 
 مادة اإلعالمية قيد التحليل.مراكز االىتماـ التي تمحورت حولها ال

كتسمح بمعرفة الجماعات التي ييوجو إليها المحتول، أك المادة : فئة الجمهور المستهدؼ
اإلعالميىة، كمعرفة الجماىير التي يتم التركيز على مخاطبتها في إطار األىداؼ، كالسياسات 

 اإلعالميىة. 

التي تكشف عن الطرؽ كالوسائل التي  : كىنا يتعين على الباحث أٍف يصيغ الفئاتفئة األىداؼ
 ينتهجها القائموف على االتصاؿ لتحقيق أىدافهم. 

                                                           

 حلمر نبيل مرجع سبق ذكره. 0
 . 002حممد عبد احلميد، ادلرجع السابق،ص 4

  



 

التي يمكن من خاللها معرفة مسار الحصة، كالسلوؾ الذم اتبعو الضيف أثناء  :اإلتجاهفئة 
  .الطرح

(، إلى أفى ىناؾ 0640كالخبراء من أمثاؿ بيرلسوف ) ،ات التحليل: كيذىب الباحثوفد.كح4
 01ات رئيسيىة في تحليل المادة اإلعالمية: دخمس كح

 (Word)كحدة الكلمة:  .0
 (Theme)كحدة الفكرة:  .4
 (Character: )الشخصيةكحدة  .6
 (Item) أك السيىاؽ: كحدة المادة اإلعالمية .2
 الزمن. كحدة المساحة ك .2

وث كاستخدامان في بح ،من أكثر الوحدات شيوعان د التي تعٌ  في دراستنا الفكرةك تم تحديد كحدة 
اإلعالـ، ألفى تناكؿ الفكرة كوحدة تحليل ييفيدنا في ضبط المؤشرات المندرجة تحت الفئات 

 األصلٌية المحددة.

من خالؿ الفئات التي حيددت كالوحدة التي تم االعتماد المضموف تصميم استمارة تحليل  .6
 عليها.

، )التكرار( تكرار الكلمات دةكح على فيها التي سنتعمد اسػالعدى كالقيمرحلة مرحلة ال ىذه ثم يلي
لتقييم الوحدات المختارة، كتقرير النتائج لتكتمل بذلك الخطوات  ك كوحدة للقياس،  كالزمن

 المضموف.منهجيىة الخاصة بتحليل ال

البرنامج( كذلك كىذا من  )ميعد كبعد ىذه الخطوة سنعتمد في ىذه الدراسة على أداة المقابلة مع
كالتوازم مع ما يطمح إليو  لتحليل لمضامين برنامج الدليل الٌسياحي،أجل الوقوؼ عند مصداقية ا

 المٌعد في ىذا المجاؿ، كإلى مدل كيقف في عملية التتبع.

 ػ:كاختيارنا لهذه األداة راجع لً   
                                                           

  .011،ص(0222)العريب، الفكر دار:القاىرة.اإلنسانية العلـو يف احملتوى ربليل طُعيمة، أمحد رشدي 0



 

موسم  خالؿ( يياحالسى  الدليل برنامج) موثقة إعالمية مادة عن عبارة المبحوث واقعال أفى 
 ة،ػالمحليى  افبالزي إلذاعػة البرامجيةالصيفية  ةالشبك ضمن يةاعإذ حصىص لو شك يف ،(4102)

ر الشامل للحصىص التي أذعيت عبر األثير كضمن البرنامج )برنامج الدليل الحصى  طريق كعن
د  26-د43-د46-د02ا بين )ػحصة( تفاكت عمر بثها م 04) ػدرت بي قي ػكالت السياحي(

رض الحصة راجع أحيانا للشخصية المستضافة ػعالزمن الكلي ل ذا التفاكت فيػكى د( 24إلى
حسب معند  -بسػكرة -يباف لز السىياحي في منطقة اا أخرل التعريف بأحد مقومات الجذب كأحياني 

كتم االعتماد على المسح أك الحصر الشامل لعينة الدراسة )برنامج  )إسماعيل نوىار(. البرنامج
اف المحلية( للوصوؿ إلى نتائج مقنعىة الدليل السياحي( من مجتمع البحث )إذاعة الزيب

كصادقة،كنمنح كذلك لإلعالـ المحلي المسموع حقىو في الدراسة ىل ىناؾ فعال دكر مناط بو؟ 
؟ كحتى   ال تكوف الحجة حجة )الوقت كالجهد كالماؿ( عائقان في  كىل يقـو بهذا الدكر كما يلـز

 كجو دراستنا، ك تقصير في حقى مجتمع البحث ككل.

و اخترنا ػو لػألنى  -مجتمع البحث -ي بغرض التمثيل تمثيلتفلعينة القصدية أك العشوائية ال اف
ر ممىثل ػكىذا فعال غي ،إثناعشرة حصة ص من أصلً أك ستة حصى  ة،إحداىما سيتم فقط حصر أربع

ص ضمن برنامج الدليل السىياحي مستقلة عن غير موجود،ككل أركاف الحصى التجانس  أفى ذلك 
أردنا الحصوؿ على نتائج تتصادؽ كإطارنا  ر الشامل ىو الطريقة األمثل إذاصالحى إذف،األخرل 

كالجدكؿ التالي يهوضح محاكر البرنامج التي تم  طرة في الدراسة.كاألىداؼ المسى  ،النظرم
(، كالزمن الذم استغرقو، 4102، كالساتػل في الموسم الصيفي الفارط )األثيرمناقشتها كبثها عبر 

 ي تػىم استضافتها لتفعيل الحصىة.كالضيوؼ الت

 
 تػاريخ بث البػرنامج يػـو ك

 
 الموضػوع الذم تػم مناقشتو

 
 الضيػوؼ المستضافة

 
 حصةلل الكيػلي زمنػال

ياحية التي المعالم السٌ  4102-13-02:اإلثنين
 تكتنزىا كالية بسكرة

 ى'يحي ناعة التقليديةياحة كالصٌ مدير السى 
 عبد الحكيم'

 د 24:11

 ىيحي' مدير السىياحة كالصىناعة التقليدية ماىية األعماؿ الٌسياحية 4102-13-16نين:اإلث
 'الحكيم عبد

 د64:26



 

مختصة في ترقية الجانب السىياحي  التعريف بمنطقػة مليلي 4102-13-03اإلثنين:
 'نعيمة ىاني'

 د43:22

 د25:00 قليدية.مدير السىياحة ك الٌصناعة الت الحظيرة الفندقية 4102-13-46اإلثنين:

-التعريف بوالية بسكرة  4102-13-61اإلثنين:
 -بوابة الصحراء

أستاذ كباحث في التاريخ عبد الحليم  
صىيد، كمراد سيرتا رئيس مصلحة اإلعالـ 

 على مستول المتحف الجهوم

 د25:41

التعريف بمنطقة خنقة سيدم  4104-14-14اإلثنين:
 ناجي

ية رئيس المجلس الشعبي البلدم  لبلد
 خنقة سيدم ناجي.

 د02:11

الٌصناعات التقليدية في  4102-14-02اإلثنين:
 مدينة الزيباف

بعض  مدير غرفة الٌصناعة التقليدية ك
 الحرفيين.

 د60:44

الٌسياحة الدينية في كالية  4102-14-40اإلثنين:
 بسكرة

كالي الوالية، ممثل كزير الشؤكف الدينية، 
اسات في مدير الٌسياحة، مدير مركز الدر 

 نيجيريا.
 

 د06:11

 –من خيرات مدينة الزيباف  4102-14-45اإلثنين: 
 -التمور

 -مدير التجارة –رئيس بلدية طولقة 
 مدير السىياحة.

 د46:46

 د43:45 باحثين في التاريخ ك مواطنة.   -تأشيرة سفر 4102-15-12اإلثنين: 

قطاع الٌسياحة   كاقع التنمية 4102-15-05اإلثنين: 
 صناعة ك الثقافةكال

 مدير السىياحة: يحيى عبد الحكيم
 ك مدير الثقافة: عمر كابور.

 د24:16

للٌسياحة رئيس الديواف المحلي  التعريف بمنطقة القنطػرة 4102-15-00اإلثنين: 
 كشاىد عياف من البلدية. -بالقنطرة

 د24:11

 
 

 

 :حدكد الدراسة             



 

 ة.لزيباف المحليىػكيشمل إذاعة ا اإلطار المكاني: -

اإلطار الزمني: تغطي الدراسة الفترة الزمنية من الشبكة البرامجية الصيفيىة لسنة   -
(4102  .) 

                  : بدراستػنػا عالقػة لهػا  سػابقػة أدبيػات  سابعػػا

 إلقتناعا ةدراس أك بحث بأم القياـ في يفكر اعندم احثالب ىعل رضيف هابعي كتش المعػرفة ونمػ إفى 
 يكوف أف دالبه  القبيل ىذا من علمي عمل فكل كثيرة بمحاكالت متصلة حلقة عن ارةعب عملو أفن ػب

 .ةمكتبي ميدانية،أك سابقة اتدراس شكل في سىدةمج رلأخ ودجه وسبقت قد

 أك ،اػكتاب السابقة للدراسات إضافة ينضم الذم المعرفي باإلطار يعرؼ ما أك السابقة الدراساتػف
 لكح ،ثللبح ورىمتصى  في الباحثين إللهاـ صالحا أساسا شكلتي  الفنوف من نان ف أك ،ةعام ثقافة

 الجهد أك ةللمالحظ كيميل التراث ذلك عن زالمنع يكوف أال باحثال ىعل يجب لذلك ومشكالت
 على الباحث فاطالع للمشكلة رةالمفسى  الفركض إيجاد أك لخلقو  المحاكلة عند كحده يالشخص

 األساسية، العالقات إلى التوصل إلى بالباحث يؤدم أف شأنو من موضوعو حوؿ ابقةالس األدبيات
ًٌ  بيانات من وعن يبحث ما أك  10 .ادراسته ددبصى  الذم ىو اىرةالظ تفسير على ساعدهتي  رةمفسى

 كالقادرة الناضجة العقوؿ من كثير بواسطة أبدع سابقة أدبيات من فيو بما اإلنساني التراث إفن 
 بما اإلنساني التراث يقل أك يشح قد لكن ،للباحثين دةالمساع المصادر دػى عتي  ألنىها ءاالعط على
 دراستنا على اؽاإلنطب تماـ تنطبق األخيرة باراتالع كىذه احث،الب بيئة في ةسابق دراسات من فيو

 كجدنا أين ."ةالمحليى  ةياحللسى  التركيج يف وعالمسم المحلي الـاإلع دكر" في لثتتم التي
 .ذلك لك لكقب توفرت التي الدراسات عن التحدث قبل كلكن الجزائر خارج أخرل اساتدر 

 بطبيعة كمنها ،العربي العالم مستول على الحديثة الدراسات من المتخصىص اإلعالـ دراسات دعى تػي 
 قطاع بركز بعد إال كاضح بشكل يتبلور لم الذم احيالسىي الـاإلع ناكلتت التي اتالدراس الحػاؿ
 كاألدبيات الدراسات فبدأت م،قػىين  ثقافي إقتصادم،إجتماعي،ك أثر ذات ةحديثػ ةكصناع ةحالسيا

                                                           

 ،(0777)منتوري، جامعة منشورات: العلمي.قسنطينة البحث يف السابقة وآخروف،الدراسات التهامي، إبراىيم 0
 021ص



 

 عبر اعالقط  يةكترق ربالسياحة،فتطويػ الـاإلع القةع إلى ،الشامل بمفهومها السياحة ةصناع تتناكؿ
 وعلي اعتمدت الذم اإلذاعي كاإلعالـ جماىيرية إعالمية أجهزة كعبر التسويقية كاالتصاالت سيبل

 كدكر المحلػي الـكاإلع عموما( ياحةالسى )العصر لصناعة أىمية أكلت التي الدراسات كمن.دراستنا
 :دٍ نجػ ةػى يالمحل ةاحػالسىي ػجكتركي تفعيل في الجماىيرية الـاإلع لكسائ

  FM سياحة إذاعة":األردف في السياحي اإلعالـ: بعنواف الماجيستر شهادة لنيل رسالة-أ
 10 .الحميدات علي محمد يزفا لػ" أنموذجا

 إذاعة دراسة خالؿ من المسموع السياحي اإلعالـ كاقع عن الكشف إلى الدراسة ىذه رمت
السىياحي  اعالقط في العاملين رنظ كجهة من األردف في السياحي للنمو كمواكبتها ،FM  سياحة
 :التالية داؼاألى لتحقػيق الدراسة ىػذه تػأتي تحديد رأكث لكبشك

 ةإذاعػ عبر تبث التي اإلعالمية وادللم احيالسىي اعالقط في العاملين تقييم على التعرؼ -
  FM .    سيػاحةدعى بػ:كالتي ته   ةخاص

 . FMةسياح إذاعػة ثهاتحيػ التي ةالمتنوع اراآلث عن الكشف -
 المملكةب السياحية كاألنشطة للمواقع التركيج في FM  ةاحسي ةإذاع إسهػاـ مدل تقييم -

 .لهػاشميػةا ةاألردني
 في األردف. ياحيالسى  وللنم FM سياحة إذاعة كمواكبة ـإسهػا مدل على التعرؼ -

 اإلستبانة طبقت لو،حيث أدكاتكػ كالمقابلة اإلستبانة أداتي ك المسحي يالوصف المنهجب مستعينا
 في اص،كالخ وميالحك وبشقي األردف يف يالسىياح القطاع يف العاملين من(  613) عينة على
 .كبرامجها اإلذاعػة ىعل نالقائمي من عدد مع ابالتمق احثالب أجرل حين

 :ةالتاليػ النتائج إلى الدراسة كخلػيصىت

                                                           

، رسالة (0201)،نموذجاأ ' FMسياحة  األردف 'إذاعة في الٌسياحي اإلعالـ احلميدات، علي حممد فايز 0
   األوسط. الشرؽ ستًن يف اإلعالـ منشورة، جامعةماج



 

  غيرىػا إلى بالنسبة ةمتقدم عمواق على حصلت كاألغػاني ةالموسيقي المقطػوعات أفن 
 القسط تأخذ كانت أنها كيبدكFM سياحة  إذاعة عبر تبث التي اإلعالمية المواد من

 عن اإلذاعة تميزت فقد اإلذاعة،كذلك في ثتب التي اإلعالمية المواد من رفاألك 
 الشعرية كالقصائد ،كاألغاني، الموسيقية المقطوعات ىذه ببث اتاإلذاع من غيرىا
 .األخرل اتاإلذاع في ذاعته  يالت وسيقىكالم انياألغ عن مختلفا أغلبها كاف كالتي

  إلذاعة اإلستماع جراء المستجيبوف توقعها تيال اآلثار من كانت السلوكية اآلثار إفن 
   FM .ةسياح

  جاءت األردف في السياحية كاألنشطة  للمواقع التركيج في اإلذاعة برامج فاعلية إفن 
 أك تحفيزية، فاعلية منها أكثر تثقيفية الفاعلية ىذه تكوف أف كيمكن متوسطة بدرجة

 أف يمكن اإلذاعة برامج أف إلى النتائج أشارت السياحي،إذ بالنشاط اـللقي تشجيعية
 بالتسهيالت تػيعرىؼ أف السياحية،كيمكن المواقع في المتوفػرة الخدمات طبيعة تػيوضح

  .للسائح تقػدـ التي السياحية
  القياـ اءأثن الناس وؾسل في التأثير إمكانية في تتمثل المتوقعة السلوكية اآلثار إفن 

 .ةالسياحيى  المواقع بعض زيػارة على قباؿاإل من تزيد قد أيضا كىي سياحيػة أنشطةب
  درجة على حصل السياحي للنمو اإلذاعة مواكبة لدرجة العاملين تقدير إفى 

 بتواك يلك الزمن عليها يمػٍر مرة،كلقصي رةفت ذمن العمل بدأت قد متوسطة،ألنىها
 ؿالقصير،كخال عمرىا كبيرة،كرغم بدرجػة األردف في يالسياح النمو اىرةتظ هابرامج

 خارطة على اسمها كتضع المتميزة ىويتها تشكل أفٍ  ةاإلذاع اعتاستط كجيزة فترة
 كىذا.لإلذاعة يستمعوف من المبحوثين من% 46 أفى  نتبي حيث األردني اإلعالـ

 ياحيالسى  القطاع في العاملين تقدير درجة لتحسين لالعم من للمزيد ةاإلذاع ودعي
 .ياحيسى ال اعالقط يةتنم في لبرامجها،كإسهامها



 

 في الماجيستر درجة متطلبات من رسالة ةالداخليى  ياحةالسى  على أثيرهكتػ السعودم اإلعػالـ -ب
 10 .الرمضاف باقػر محمد سعيد:بها تقػدـ اؿكاالتص الـاإلع

 بعضها عدة محاكر من السعودية العربية المملكة في السياحي اإلعالـ الدراسة ىذه عالجت
 في يتمثل اآلخر السينما،كالبعض ك اإلذاعة كالتلفزيوف تقليديةال ةاإلعالمي المؤسسات يخص

 الحديثة اإلعالمية المؤسسات ك(،اليوتيوب التويتر بوؾ، كالفيس) الجديدة اإلعالـ كسائط
 كلكوف. السياحي اإلعالـ تقديم في متخصصة جهة تعتبر التي كاآلثار للسياحة امةالع كالهيئة

 الهيئة تأسيس عاـ كىو ،(ـ4111 ريلأف 03) في بالتحديدك  حديثان  تأسس احيالسىي الـاإلع
 في كىامػان  ملحػان  أمران  كتأثيره ،ياحيالسى  الـاإلع دراسة جعلما  السعوديػة في كاآلثار للسياحػة العامة

 .السعودية العربية المملكة

 على تأثيره السعودم،كمدل ياحيالسى  اإلعالـ يسلكو الذم اإلتجاه تقيػيم إلى الدراسة ذهىػ تكرمى 
 في ياحيالسى  اإلعالـ مجاؿ في للباحثين وجهةمي  ةالدراس ىذه أف اكم الداخلية، ةاحيالسى  ةاعصىن

كما   .ىاـ قومي رافدك ناعةالصى  ىذه تطوير اءاتصإحك  ،ةوثقػمي  اتمعلوم رلتوفياألكؿ، المقاـ
 عن كالكشف ة،الداخليى  ياحةالسى  في المؤثر دكره احي،كيالسى  اإلعالـ أىمية توضيح إلى ىدفت
 كضع ك كفاءتو رفع كسبل السعودية، العربية ةالممػلك في ياحيالسى  اإلعالـ ضعف مواطن

 من إنطالقا تطبيقها، ككيفية السعودية في ياحيالسى  الـلإلع حديثػة برامج عن مدركسة مقترحات
 خطة على ليةالتحلي دراستو في استند الباحث،حيث بها قاـ التي كاإلحصائيات اإلستبيانات نتائج

 (.توصياتال ك نتائجال) اتمةكخػ وؿفص ةكخمس مقدمة تضمنت

 كفي. وباأسل االستبياف إستمارة كأداة كمنهجا الوصفي المنهج على دراستو في الباحث اعتمد ك
 اإلعالـ موضوعات حوؿ استبياف استمارة بتصميم الباحث قاـ التحليلية اإلجراءات إطار

( 40) تبلغ يكالت الواردة الدراسة اؤالتتس أساس على ةالداخليى  حةياالسى  على كتأثيره السعودم
 للسياحة الموجهة كسائلو بكافة السعودم اإلعالـ ىو كالعينة الدراسة مجتمع فكاف سؤاال

                                                           

 اإلعالـ يف ماجستًن رسالة ،(0200)الداخلية، السياحة على السعودي اإلعالـ تأثًن الرمضاف، باقر حممد سعيد 0
 الدامنارؾ.  يف ادلفتوحة العربية اآلداب األكادميية كلية واالتصاؿ منشورة، جملس



 

 الجديد اإلعالـ مع المتفاعلوف المحليوف السائحوف ك السعودية العربية المملكة في الداخلية
 عرض كمرحلة األكلي، األداة تصميم بمرحلة الدراسة داةأ مرت كقد كتويت، وؾب الفيسك

 أداة تصميم مرحلة ،ك الخبراء من األداة اعتماد مرحلة الخبراء،ك على لألداة األكلي التصميم
 كلةشا  ىعلػ ةصفح بتصميم الباحث قاـ المرحلة ىذه كفي إلكتركني استبياف شكل ىعل دراسةال

 كبعد نشرىا، ك األداة اختبار تم الغرض،ثم لهذا معدة تبيانا بقاعدة مرتبط إلكتركني افاستبي
 اعتمادىا ثم الواردة البيانات قواعد تدقيق تم الدراسة عليهم أجريت ممن كثيرة بيانات وؿكص

 من الصدؽ معايير  من للتحقق البحثية االستمارة تحكيم تم كقد النتائج الستخالص كتحليلها
 .ةبالسعودي لفيص الملك امعػةكج ادفكالمع ركؿالبت ةعجامػ يف الـاإلع اتذةأس من ددعػ لقب

 :يلي ما داكؿالج ريغتفػ بعد كاستنتج الباحث

  السنوات خالؿ جيدة نتائجان  قدـ السعودية العربية المملكة في السياحي اإلعالـ أفى 
  .الماضية القليلة

 كثير في طويرت إلى يحتاج التقليدية اإلعالـ كسائل تقدمو الذم ياحيالسى  اإلعالـ كلكن 
 في ياحيالسى  اإلعالـ أف يرل الجمهور غالبية أف الدراسة أكضحت حيث أكجهو من

 اإلعالـ في طرحيي  ما لكل مراجعة يتم أف يستلـز كىذا ،السىياحة عكاق يخالف السعودية
 ةمصداقي من قلليي  أف ذلك أفش من ألفى  يةجزئ أم في المبالغة عن ياحي،كالبعدالسى 

 الجديد اإلعالـ أف السياحي،كما اإلعالـ يحملها التي كٌن  الهامة ميةاإلعػال الرسالة
 كترسيخ كإقناعهم الجمهور مع للتواصل األساليب أىم أحد الراىن الوقت في يعتبر

 في األكلوية كإعطائو بل بو االىتماـ يتم أف المنطقي فمن ، لديهم السياحة أىداؼ
 مع دائمان  مفتوحة نوافذ الجػديدة عالـاإل كسائل ،كاعتبار الجديدة كالدراسات الخطط

  مشاكلهم. من بعض كحلو  بآرائهم، كاألخذ الجديد لتقديم الجمهور
 لتحسين  الدقيقة كالدراسات العلمي المنهج على المرتكزة ةياحيى السى  الثقافة نشر 

 ةالعام ةالثقاف من يتجزأ ال جزءان  كجعلها ، الفعلية كاحتياجاتها ةالداخليى  ةالسىياح األكضاع
 في المحليين السكاف جعل ك ،العاديين المواطنين أك ياحيالسى  لالحق في املينللع سواء

 الميدانية اتالدراس ألفى  ياحيالسى  اإلعالـ برامج من يتجزأ ال جزءان  ياحيةالسى  المناطق



 

 بشكل ياحةالسى  البرامج نجاح على كبالتالي ائحينالس اعانطب على الكبير رىمتأثي أثبتت
 كإدخالهم ، ةيالسياح المناطق في القاطنين المحليين بالسكاف االىتماـ يجب ذلكعاـ،ل

 قكالشق ادؽكالفن احيالسىي اإليواء مواقع مالؾ كخصوصان  تثقيفية ككرش دكرات في
 . معهم املينكالع ،ةركشالمف

  إلى تحتاج السعودية في السياحي اإلعالـ في المستخدمة اإلعالمية الوسائل جميع  أفن 
 ةاحالسىي عن حقيقية رسالة محتواىا يقدـ كأف التصميم، في كليس المحتول في ويرتط

 .ةالداخلي ةاحالسىي ييفعل إعالـ ألم مدركسة ميزانيات كضع ،ك جاذبان  يكوف كأف الداخلية
 ك ،السياحية المنظومة من كجزء سياحية مدينة منطقة،أك أم في المحليين افالسك ةأىمي 

 .طويل أمػدو  إلى يمتػد قػد أثران  يتركوف ألنهم ياحي،السى  الـاإلع من يتجزأ ال جزء
 بما مقركف التأثير ىذا كإفن  الناس، ثقافات تغيير على كبيرة قدرة يملك ياحيالسى  اإلعالـ 

 .ةسياحي اتخدم من الواقع أرض على قدـيهػ
 هاإلنتبا الجذب،كشد لعنصرم تفتقر كالمجالت الصحف: مثل التقليدية اإلعالـ كسائل 

 كالمجالت الصحف كأفن  كمحتواه، اإلعالف صياغة إلى أسبابها الدراسة أكضحت فقد
 .ورالجمه اتطموح قكفػ تطوير إلى يحتاجاف

 لبشك تهتم اتالمطػبوع كأفن ،كالخرائط األدلة بتوفير الهيئة اىتماـ عن راض الجمهور 
 لفهم دقيقة اتدراس إلى داراتاإلص تلك تحتػاج ائحين،كلكنللس السلوكي باالتجاه دجي

 .نالسائحي كسلوكيات اتمتطلب

ا  صبةخً  دراسات ىي دراستنا في سابقة كأدبيات ااختيرت اللتاف الدراستين أف يتضح تقدـ كممى
 بين ةالصىياغ اختلفت كإفٍ  تقاطػع ىناؾ أفى  ،ككثيرا رمالنظ الجانب تخدـ صلبة أرضية  ك

 المسموع المحلي اإلعالـ دكر حوؿ ىي التي كدراستنا الحميدات علي فايز الباحث دراسة
 اآلثػار عن الكشف في تتمثل كالتي المرجوة األىداؼ حيث نم المحلية ياحةللسى  التركيج في

 لوالية كالمعنوم الثقافي بالمنتوج التعريف FM ةسياح ةإذاع اتحثه يالت ةالمتنوع
 تقدمو ما مواكبة ،ياحيالسى  للنمو FM سياحػة ةإذاع كمواكبة سهاـإ مدل على التعرؼ،بسكرة
 .رةبسك ةكاليػ في ةالمحليػى  ياحػةالسى  لتفعيل برامج من المحلية اإلذاعة



 

 البحث كخطة ،األداة استخداـ يخصن  افيم بحثنا وضوعم عن احثالب دراسة تختلفك 
 احييالسى  اعالقط على ودراست يف داتالحمي علي فايز الباحث اداعتم ةباإلضاف جةالمنته

 في ةبالسىياح تتعلق اصةخ اةقن في يتمثل ذمال البحث مجتمع ك اص،كالخ يومالحك وقيبش
 حكوميػة ةمحليػ إذاعة دكرحوؿ  دراستنا موضوع يتمحور حين األردنية،في الهاشمية ةالممػلك

 الشرقي الجنوب كالية في المحلية ياحةسى ال  للتركيجك  باسمػو، ةه ناطق كالجزائرم،  اـللنظ ةتابع
ييمثل  الذم الزيباف ةبإذاعػ ياحيالسى  الدليل برنامج: أم ىناؾ احةيالسى  كبرامج -بسكرة -

 .عليها المعتمد  كالعينػة ،التطبيقيػة البيئػة الؼاخت ذابحثنػا،كك مجتمع

 الؿخ من انطلقت التػي الرمضاف باقر محمد سعيدالباحث  ةدراسل النسبةب ر كذلكاألمك 
 افاالستبي ك ،اتالمعلوم على وؿحصلل كمنواال التحليلي الوصفي المنهج ىعل التركيز

 ياحالسىي الـاإلع يف وبث ميت ما ةمراجع إلى ةدراسال تكرمى .ذلك من تمكىنو أداةك ياإللكتركن
 التواصل شبكات) ديدجال الـاإلع على ركيزالت ك ة،المبالغ عن باالبتعاد ودمالسع

 الجديدة اإلعالـ ئلكسا كالترسيخ،كاعتبار كاإلقناع لللتواص جديدة كأساليب( االجتماعي
 نم بعض لو الجمهور،كح آراءبػ ذخكاأل الجديد لتقديم ورالجمه مع ادائم ةمفتوح نوافذ

 حوؿ يتمحور بحثنا بمشركع الخاصة( المكاني المجاؿ) الدراسة طبيعة أفى  حتى .وو مشاكل
 البلد نطاؽ ضمن ما وركثكم توجكمن ،ةكثقاف ةبمنطق خاصة أنىها: أم ةالمحليى  ياحةالسى 

 الواحد،كطرؽ الوطن أك البلد، أقطار من قطر كل تشمل فهي الداخلية ياحةالسى  الواحد،بينما
 ساحليىػة، جبليػىة، انتك سواء ذبج اطقمن نم وب رتزخ ما ضمن كالتجواؿ ،كالسياحة السفر

 .ةصحراكيى  كأخػرل

 في ليينالمح افالسك) كػ اتكمنطلق فرضيات بمثابة كانت إليها المتوصل النتائج أفى  إال
 ةياحالسى  ورةص نكتحسي ،يياحالسى  الـاإلع برامج من زأيتج ال ءز ج ىم ةاحيى السىي المناطق
 التػأثير ذاى كإفن  الناس، ثقافات تغيير على كبيرة قدرة يملك ياحيالسى  اإلعالـأفى ة،ك الداخليػى 
 .نػادراست يف إثباتهػا وىدنػ (ةاحيى سي اتخدم نم عالواق أرض على قػدـيه  بما مقػركف

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 انيػػػػل الثػػػالفص

 

 ػالـ المحلػياإلعػػػ

 

 .المحلي اإلعالـ ماىية ث األكؿ:حالمب 



 

 .: مفهـو اإلعالـ المحلي0المطلب   

 شركط اإلعالـ المحلي. :4المطلب  

 أىمية اإلعالـ المحلي. :6المطلب          

 لمحلي.دكر اإلعالـ ا :2المطلب  

         

 .اإلعالـ المحلي المسموع المبحث الثاني: 

 .اإلقليمية ك المحلية اإلذاعة في كأسس مفاىيم :0المطلب 

 .كظائفهػا ك المحليىػة اإلذاعػات خصائص :4المطلب          

 .المحليػة اإلذاعػات انتشػار أسبػاب :6المطلب          

 .المحليػة ذاعػاتلإل يطالتخطضوابط  :2المطلب          

 خالصة الفصل.           

           

           

 :يػالمحل الـػاإلع اىيةػم :األكؿ المبحث

 تمهيد:

نتطرؽ فيها  حولو مختصرة كنبذة ،اإلعالـ معنى بينسنػي  كمفهـومتغير ك المحلي اإلعالـ تناكؿ قبل
 كاألسس التي يقـو عليها اإلعالـ. ،لبعض التعاريف كالمبادئ

  :لإلعالـ اللغوم المعنى

 .إياه أخبره أم: (فأعلمو)الخبر كستعملو معرفة( علمان ) ييعلمو بالكسرة الشيء علم



 

 : مشتقاتو كمن( علم) الثالثي ،كمجرد(اعلم) المزيد الرباعي الفعل مصدر كاإلعالـ

،ك كعالم، كعالمات،معلم، الـ،إعالـ،ػأع( ـ.ؿ.ع)  .0) .عليممعلومات،استعلم،العالمين،الت كمعلـو
1)  

 حقيقتو،كنقل كإظهار بالشيء كاإلعالـ كالتعليم كاإلنباء اإلخبار: العربية اللغة في اإلعالـ كيعني
 4.الغير إلى بو إلى العلم

 لهم فتصبح بينهم ينتشر بحيث جماعة فرد،أك بوساطة األفراد بين انتقاؿ تعني مرادفات ككلها 
 6.شاركةللم للتعامل،ككسيلة لتفاىم،كاصطالحا لغة

 :لإلعالـ االصطالحي المعنى

 التي التعريفات تعددت كقد الناس حياة في المؤثرات أكثر من الحديث العصر في اإلعالـ ييػعىد
 اختالفات التعريفات تلك اإلعالمية،كأظهرت الدراسات مجاؿ في كالباحثوف الدارسوف  قدمها
 التعريفات تلك عليها بػينيت التي تكالمنطلقا المفاىيم في اختالؼ خاللها من يتضح في كثيرة

: أنىو على كينصن  لإلعالـ الليبيرالية النظرية من ينطلق الذم جركت أتو قدمو الذم كالتعريف
  ".نفسو الوقت في كاتجاىاتها كلركحها،كميولها الجماىير لعقلية الموضوعي التعبير"

 كالحقائق  السليمة كالمعلومات ةالصحيح باألخبار الناس تزكيد ":أنىو على إماـ إبراىيم كيعرفو
 من مشكلة أك الوقائع من كاقعة في صائب رأم تكوين على تساعدىم التي الثابتة

 ،اىاتهمػكاتج الجماىير عقلية عن موضوعيا تعبيرا عن الرأم ىذا ييعبر المشكالت،بحيث
 2(0)."همتكميول

                                                           

 .150ص7(،ج0776الرتاث العريب،) إحياء علي شًني.بًنوت:دار:وتعليق العرب.تنسيق لساف منظور، ابن( 0)
  .00،ص(0202)والتوزيع، للنشر الفضائي. األردف: دارأسامة اإلعالـ عواد، حسٌن فاطمة 4
 .02،ص(0202)والتوزيع، للنشر أسامة التلفزيوين.األردف: دار اإلعالـ النيب، عبد سليم 6
 .23،ص(0763)العريب، الفكر عي.: داراإلذا اإلعالـ إبراىيم، إماـ (0)
 .05و 04 ، دط،ص(0773العريب،) الفكر دار:العاـ. القاىرة والرأي االتصاؿ العيد، عديل عاطف 4
 .02ص ،(0220)اجلامعية، ادلطبوعات واالتصاؿ. اجلزائر :ديواف اإلعالـ لعلـو مدخل إحدادف، زىًن 6



 

 الجمهور تزكيد تستهدؼ التي يةاالتصال النشاط أكجو كافة:" أنٌو ىػعل اإلعالـ حسن سمير كعرىؼ
 كالموضوعات القضايا عن السليمة الصحيحة،كالمعلومات كاألخبار الحقائق بكافة

 درجة أكبر خلق إلى يؤدم تحريف،بما كبدكف موضوعية بطريقة األمور كالمشكالت،كمجريات
 لمادةل المتلقين جمهور فئات لدل الشاملة اإلحاطة كالوعي،كاإلدراؾ،ك المعرفة من ممكنة

 في الجمهور لدل الصىائب الرأم العاـ،كتكوين الرأم تنوير في ييسهم بما..اإلعالمية
 4.المطركحة المثارة كالمشكالت الوقائع،كالموضوعات

 ألفاظ،أك بوساطة مناسبة صيغة في كاآلراء الوقائع نشر ىو الـػاإلع أفٌ  ":تيرك فرناف يرلفي حين 
 6".الجمهور يفهمها التي العالمات جميع بوساطة عامة بصفة  صور،ك أصوات،أك

ٌن  التعريف ىذا إذف،  كشيوع يغةالصى  كىما اإلعالـ عملية كجود في أساسيين شيئين على ينصي
 .الخبر

 كبصر،كلساف سمع من إليها الموجهة الحاجة المستعملة،كحسب الوسيلة بنوع تتعلق الصيغةف
 المارة جميع يفهمها البص، ك يدعمها بةمناس عالمات يستعمل  مثال المركر فقانوف إلخ،..كلمس
 على اإلطالع إلى اليـو صلوفايتو  كالمكفوفوف بالخطر لإلشعار النار تستعمل كانت كقديما

 عملية في تختلف إذف فالصيغة. باليد اللمس عبر يدركونها بهم خاصة بكتابة المعلومات
 .إليها الموجهة الحاسة اإلعالـ،كتنوع

 ىناؾ أفٌ  ىذا معنى الناس،ك  من كبير عدد عند معركفة جعلها فهو لوقائعا كنشر الخبر شيوع أمىا
 كبعض ،العسكريىة كاالستعدادات الدبلوماسية كالمساعي تنتشر كال سرية تبقى ككقائع أحداثا

 غير يينشر ال كما ينشر ما بين كالحدكد.نشرىا  عدـ في فائدة أصحابها يرل التي األحداث
  .كالزماف مكػافال ظركؼ حسب تتكيف كاضحة

  الوسائل تستعمل التي االتصاؿ عملية على خاصة ينطبق عصرم مفهـو الحقيقة اإلعالـ كفي
 .االتصاؿ  على اإلعالـ كلمة  قديما ييطلق كلم.. تلفزيوف مكتوبة،إذاعة،ك صحافة من العصرية



 

 المفهـو ىإل أقرب كىو الدعوة بالتبليغ،أك سيمني االتصاؿ من نوعا اإلسالمي الدين عرؼ ك
 العربية، إلى األجنبية اللغات من ترجمت (Information) مستحدثة كلمة لإلعالـ،كىي العصرم
عيوىا كحػػاكؿ  أشد مرتبط لالتصاؿ خالفا كاإلعالـ .معنى من للكلمة ما أحسن ييؤدكا أفٌ  كاضو
 العملية وقوعل األساسيين الشرطين في االتصاؿ مع يتفق كاف إفٍ  الحديثة،كىو بالوسائل اإلرتباط

 عملية كقوع في شرط ىو ليس الخػػبر،إذ شيوع في معو يختلف فإنٌو الخبر، كنقل الصيغةأم:
 على يقتصر اإلعالـ حين في إجتماعي مدلوؿ لها االتصاؿ عملية أفٌ  ذلك على االتصاؿ،زيادة

 01.التعبير صح إف محضن  إعالمي مفهـو

 :اإلعالـ عليها يقـو التي األسس ك المبادئ

 . اإلحصاءات ك األرقاـ تدعمها التي حقائقال -
 .الحقائق عرض في بالموضوعية التحلي ك الذاتية من التجرد -
 .ةاألصليػى  مصادرىا من البيانات جمع في األمانة ك الصدؽ -
 تقارير من يقدـ فيما الثقة اإلعالـ،ك إليو يتوجو الذم الجمهور عن الصادؽ التعبير -

 . إعالمية

 :ييعن ىذا ك

 .اإلعالـ مفهـو عنو يينتف الواقع أساس على ـوػيق ال الذم الـػعاإل ٌأفٌ  

 2(0)  :التالية العوامل على تقـو اإلعالمية العملية ٌأف في الباحثوف يختلف الك 

 .اإلعالمية للرسالة المرسل -
 .نفسها اإلعالمية الرسالة -
 .الرسالة بنقل تقـو التي الوسيلة -
 .اإلعالمية للرسالة المستقبل -

                                                           

 .03و02إحدادف، ادلرجع السابق،ص زىًن 0
 منشورة،جامعة ماجيسرت ،رسالة(0202-0227).المسموعة اإلعالـ كسائػل خصائص ، ور جُلٌنالش (0)

 .10اإلقتصاد،ص دمشق:كلية



 

 .اإلعالمية للرسالة اإلستجابة معدالت خالؿ من العكسية التغذية أك دلالصٌ  رجع -

ككسائل اإلعالـ المعركفة اآلف كالتي يدركها الكبير من كالصغير أضحت كسائل إعالـ تقليدية 
ر كسائط في ضل انتشا المطبوعة الوسائل ،السينمائية العركض وفالتلػفزي المسموعة اإلذاعة

ظهور األنترنت التي مهدت لظهور ىذه الوسائط كشبكات التواصل  مناإلعالـ الحديثة بدءا 
  اإلجتماعي،الهواتف الذكية،األلواح الرقمية.. كغيرىا.

 بوجود إالٌ  ناجح لمخطط كجود كالفضاءات،كال المجاالت افةك إلى تتطرؽ صنعة ىو اإلعالـإذف،
  تقع التي كالشريحة  الفئة على بةالمترت منو،كالفائدة اإلستفادة مدل كيظهر و،أىدافػ يبرز إعالـ
 .ػوكعطائ معالجتو نطاؽ ضمن

 :يػالمحل الـػاإلع مفهـو :0 المطلب

 االتصاؿ تكنولوجيا فيو تحاصرنا الذم المعاصر عالمنا في ضركرة المحلي اإلعالـ أضحى
 نكع بهػا، ينفػرد ةخصوصي عن الباحث العصر ىذا انساف أفٌ  الفضائية،إذ كالقنوات كالمعلومات

 اإلعالـ بوجود يتحقق كاف ما عالم كىو' .. دؾكح تلس أنت: ' لػو يقوؿ منو،عالم يقترب عالم
 المجتمعات في االتصاؿ صيور ككافة كالتلفزيوف، كاإلذاعة المكتوبة الصحافة يشمل الذم المحلي
 افمك لك في تلك المحػلي اإلعالـ ائلكس نشر ىو اليـو السائد اإلتجاه كجدنا كلهذا. المحليػٌة

 مجرد لخدمة الجوار إذاعات عليها يطلق محليػٌة إذاعات تينشىء كالسويد دكلة فيها كجدنا بدرجة
 الدكؿ في كاإلنماء الترقية في المتخصص اإلعالـ ىذا دكر ذلك إلى كنيضيف.. كاحد ارعش

ـي يق كجليس أنيس ك صديق إلى المجتمعات جميع اجةكح الواعدة، النامية  كالنيصح، اإلرشاد د
 01.الجميلة كالبسمة
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 محدكدا مجتمعااإلعالـ الذم يخدـ  بأنىو:" كعػرؼى عبد اهلل أبو عبد الحسن اإلعالـ المحلي
 اإلقتصادية ك البيئية خصائصو لو مجتمع كاإلقتصادية،كاإلجتماعية الجغرافية النواحي من كمتناسقا
ق أف على المتميزة كالثقافية ٌي  (4.)"المحلي اإلرساؿ رقعة تشملو حتى جغرافية حدكد تحدى

 كالصحف المختلفة الوسائل خالؿ من ييركز الذم عالـك يرل عادؿ عامر على أنىو ذلك:" اإل
 االحتياجات بتلبية رئيسي بشكل كييعنىى الداخلي المحلي الشأف على التلفزة كقنوات كاإلذاعات
 (6)."الدكلة حدكد داخل المناطق مختلف في للمواطنين،كالمقيمين اإلعالمية

 2 :يلي فيما كتتمثل:  يػالمحل الـػاإلع ركطػش :4 المطلب

   :العلمي النهج

 يينظم أف شأنو من الذم كالصحافي، اإلعالمي األداء في العلمي البيعد حضور بو كالمقصود
 .كالعشوائية اإلسفاؼ في السقوط فيجنبها اإلعالمية المعرفة

  :الموضوعي الحسى 

 كمنفصلة الخارجي الواقعي كجودىا لها كأشياء الظواىر دراسة اباعتبارى الموضوعية طلب كيعني
 .الشخصية كالميوالت،كاألىواء كالرغبات الميسبقة كاآلراء شخصي ذاتي ىو ما كل عن

 أفٌ : أم للعمل، القوؿ مطابقة تعني كىي الصىدؽ، من مشتقة المصداقية ككلمة :المصداقية تحرم
د كما اإلنساف يقولو ما ٌو  ينطبق اإلنساف على ينطبق كما كسلوكياتو، أعمالو في ينعكس بو، يعى

 .الواقع لقضايا نقلو في صادقا يكوف أف عليو يتحتم الذم اإلعالـ، على كذلك

 بمجاؿ يهتم فال كلها، كمجاالتها الحياة جوانب اإلعالـ يشمل أف بها كيراد :المتوازنة الرؤية
 التوازف بو يعني كذلك اليومية األخبار أك السياسة أك كالرياضة آخر، مجاؿ حساب على معين

 غير كأ رقمي موقع أـ قناة أـ إذاعة أـ جريدة أكانت سواء حده، على إعالـ كسيلة لكل الذاتي
 .ذلك



 

 ذلك إلى يضيف كإنما فحسب، كنقلو الكائن كصف عند يقف ال اإلعالـ إف :اإلستشراؼ بصيرة
 إال الخاصية ىذه تتأتي كال الممكن، كاستشراؼ يحصل، سوؼ بما التوقع كىي أساسية خاصية
 بصيرة التجارب، كتراكم األياـ مركر مع يكتسب الذم كالمتمكن، الموجو اإلعالـ لذلك

 أك القريب المستقبل سيكوف كيف كمعطياتو، الواقع أحداث على بناء تستشعر إستشرافية
 01.البعيد المستقبل أقل كبنسبة المتوسط؟،

 :يػالمحل الـػاإلع ةػأىمي :6 المطلب

 4 ػة:المحلي في ىذه العناصر المتتاليكنلخص أىمية اإلعالـ 

ا مصدرنا ييعػػدٌ  -  في كبير تأثير ذا كىي مجتمع، أم في كالتثقيف التوجيو مصادر من مهمن
 الفكريػة كمستويػاتهم كتػوجهاتهم اىتماماتهم، في المتبػاينين المختلفين المتلقين جماىير

  كاإلجتماعية. كاألكاديمية،
 مالموحها. تشكيل في المشاركة ك المجتمعات، بناء بعملية يقـو -
 مستشرفػة. كأفكار رؤل كتكوين العاـ، الرأم تشكيل في المساىمة -
 بالعملية صنلة لهم من ككل الدبلوماسيين ك السياسيين، للقادة األساسي المصدر ىو -

 .المجتمع في السياسية
 في المشاركة لألطراؼ أكلية رؤية ييوفػر حيث التفاكض عملية في مهما دكران  اإلعالـ يلعب -

 .التفاكض عملية
 .المجتمع في كالمتداكلة األخالقية القيمى  ترسيخ -
يم من كغيرىا كالوطنية، الحرية مبادئ إرساء -  . الساميػة الشو
 العادات، األثرية، اآلثار)  عليو للمحافظة كالدعوة كالمعنوم المادم التراث حماية -

 التقاليد(
 .األفراد بين كاألسرية األخوية كالصىالت لعالقاتا توطيد -

                                                           

 .6عبد اهلل أبو احلسن، ادلرجع السابق،ص 0
 .6نفس ادلرجع،ص 4



 

 01.كالوطنية،كالعالمية الدينية المناسبات تفعيل في المشاركة -

 :المحلػي اإلعػالـ دكر :2 المطلب

 كالشركات المستثمر ثقافة صياغة في مهم دكر الحاضر الوقت في لإلعالـ أصبح لقد
 لألفكار، كالتركيج اإلعالف خالؿ من ألكلىا التوجيو أداة أصبح ألنو المستهلكين، كاألفراد

 في الحديثة التقنيات استخداـ زيادة مع الدكر ىذا كتزايد االستثمارية، كالفرص كالخدمات
 .اإلعالـ كسائل

 : يلي فيمػا المحلي اإلعالـ دكر كيتلخصي 

 نمط تغيير على كالعمل المستهدؼ، كالجمهور اإلعالمية الوسائل بين العالقة معرفة -
 مجاؿ في حدث الذم االنفجار مع المحلية القضايا لكافة اإلعالمية عالجاتالم

 األخرل الخيارات إلى المتلقي ىركب إلى أدل الذم األمر المباشر البث
 (4).المتاحة

 ال حتى المحلية الوسائل مصداقية ك الداخلي المستوم على الرقابي الدكر فاعلية -
 التي الحقائق على للحصوؿ خارجية كسائل ىإل مباشرة بالفرار للمتلقي الفرصة تعطي

 .دقيقة ميلونػة،كغير كثيرة أحيافو  في تكوف قد

 أك موضوع أم تجاه عاـ رأم تشكيل على بوضعها المحلية اإلعالمية الوسائل عمل -
 تركيز دكف يحوؿ الذم األمر الموضوعات من الكثير يبث مثالن  فالتلفزيوف ، قضية
 متخصصة كسائل كجود إلى ماسة فالحاجة ، بعينها ازكاي على العاـ الرأم إنتباه

 2(0).محدد قطاع أك فئة كسيلة كل لتخاطب
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 الدكلية اإلعالـ كسائل أىمها كمن متعددة كسائط عبر األزمات مع التعامل فرص توفر -
 اإلنحراؼ من الدكلية اإلعالـ كسائل تستطيع انو حيث المختلفة كأنواعها بأشكالها

 كخططها سياستها مع تنسجم أخرل مسارات إلى الموضوعي مسارىا عن بالمشكلة
 .المنطقة تجاه

 الخطاب توحيد المحلية اإلعالمية الوسائل عمل في إيجابيان  المؤثرة األمور من -
 ..المنشود التناغم يحدث حتى كاإلعالمي السياسي

 تلك تصبح بحيث المحلية اإلعالـ كسائل في المتلقين ثقة إستعادة على العمل -
 بالسرعة الدقيقة بالمعلومات المتلقين جمهور أمداد في بو موثوقان  مصدران  ئلالوسا

 4.الهجـو إلى الدفاع مرحلة من اإلعالـ ينتقل حتى المطلوبة

ٌى جل دكر المحلي اإلعالـ ىيتول -  كالحالة السياسية كالوضعية التنموية، العملية في لن
 الذم المجتمع غاالتكانش اىتمامات، عكس على قدرتو حيث من  للسكاف العامة
 جعلت  التي الكونية القرية  ككضع ةالسياسي التعددية ظل في خاصة إطاره في يعمل

 المناطق لهذه التأريخ:في المحلي اإلعالـ دكر يتعزز ىنا كمن قيمتها للخصوصية
  .بأخبارىا  كيهتم  فيها يعمل التي بالمناطق النهوضك  بها، كالتعريف كأحداثها

 :المسموع المحلي اإلعػالـ :الثاني المبحث

 كيػيوجو كمحددة معينة، بيئة من ينبثق الذم المحلي اإلعالـ ركافد أحد ىي المحليػىة إٌف اإلذاعة
 بثقافة كمتصال الناس، ىؤالء بحاجة كثيقا إرتباطا مرتبطا اإلعالـ يهصبح بحيث بعينها جماعات إلى

ا الواقعية، كظركفها المحلية البيئة  البيئة، ىذه في كالقيمىي الثقافي، للتراث اساانعك يجعلو ممى
 بين السائدة األفكار ىناؾ تكوف بحيث أفكار، من فيها ما كل على كليا اعتمادا كيعتمد

 كالعادات كالسياسية، كاإلقتصادية كاإلجتماعية، الثقافية القيم  كتصبح المستهدؼ الجمهور



 

 الهدؼ ألفى  المحلي، اإلعالـ مضموفك  كشكل، أسلوب النهاية في وفتكى  التي ىي كالتقاليد
 01.توعويػنا ك تنويريػنا دكرا يلعب أف ىو المحلي اإلعالـ من الرئيس

 : اإلقليمية ك المحليػٌة اإلذاعة في أسس ك مفاىيم :0 المطلب

 إقليم،أك أك منطقة)ػب (Région) ةكلم ،كتترجم( ليالمحػ)ػب الفرنسية  (Local) كلػمة تترجم
 (Région) كلمػػة أمىا(.المحلية)ػب (Local) اإلنجليزية الكلمة كتترجم ،(ناحية قطر،أك

 ػب (Régional) ػةكلم تترجم المغاربية اإلعالمية األدبيات كفي(.المنطقة) إلى فتترجم
 )الجهوم(

 تختص إذاعة" ىي (Radio Local) بأفى  اإلعالمية المصطلحات معجم صاحب كيقوؿ
 كاإلقليمية كالمحلية الداخلية بالشؤكف تختص بأنىها كتتميز. محافظة أك إلقليم بإرساؿ داخلي

 ".تنميتها على كتعمل تعنيها التي ، كالقضاياالمحلية ، كفنونهابأخبارىا فتعتني تغطيها التي كالمنطقة

 كما.تخدمو الذم المحلي المجتمع الحتياجات تستجيب" بأنها لإلذاعة العالمي اإلتحاد كييعرؼ
". المحلي المجتمع مشاركة خالؿ من االتصاؿ ديموقراطية أجل من تناضل تنميتو،كىي في سهمتي 
(4) 

 المركزيا،فإفى  أك مركزيا كاف سواء بو المعموؿ' اإلدرام النظاـ' كفػق يػيقسم اإلعالـ كاف اكلم
 2(0) :يػيل اػمػع تخرج ال اإلذاعية اطاألنمػ
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 خارج تمتد كقد منها يركب زءج بأكملها،أك الدكلة إرسالها يغطي: زيػىةمرك إذاعات - أ
 .حدكدىا

 ىذه إطار في خدمتها تقديم في معينة،كترتبط جغرافية رقعة تغطي: ةإقليمي إذاعات  - ب
 نشاطات مجاالت بين تفصل التي ترتبط،كالحدكد ال أك المركزية باإلذاعة الرقعة

 الجغرافي،كاتجاه الشكل بين العالقة تقررىا فنية حدكد تكوف اإلقليمية اإلذاعات
 .الواحدة الدكلة داخل ة،أكلغويةقومي حدكدا تكوف رساؿ،كقداإل

 الجغرافية،ك الناحية من كمتناسقا امحلي جمهورا منها كل خدـت:ةمحليػى  إذاعات - ت
 .كالمميزة الخاصة احتياجاتو تيػلبي برامج منو لقربها نتيجة لػو كتقدـ اإلجتماعية

 أك للشبكة، المملوكة يةالمحل اإلذاعات من عددا منها كل تضم: إذاعيػىة كةشب - ث
 مركزم إرسػاؿ كدكف مجموعها،كبارتباطها في لتيغطػي معها المتعاكنة أك فيها المشاركة

  (4). منهػا ػزءبأكملػها،أكج الدكلة تكوف قد كاسعة  جغرافية رقعة

 أحياء من صغيرا حيػنا تخدـ لكنها المحلية اإلذاعات صور من صورة كىي: وارالج إذاعة - ج
 الخدمة ىذه إنشاء على بينهم فيما سكانها يتفق شوارعها من شارع أك ،كبيرة مدينة

 . المحدكدة

 إذاعات مع الحاؿ ىو مثلما محددة كاحدة إذاعية خدمة تقدـ كىي: المؤسسة إذاعة - ح
ة إرشادات بتوجيو تقـو التي الشرطة  تنظيم ك الحوادث، ك بالطرؽ، خاصة مركريػىٌى
 (6).مثال الذركة ساعات في المركر

 طابع لها ك ،برامجها كافة على يغلب معين لوف في المتخصصة ىي ك :النوعيػىة إلذاعةا - خ
 من ك محددة، خدمة لو تقدـ معينا جمهورا كتخدـ الخصوصية، في غاية صوت ك

 .الموسيقى ك األخبار ك الدينية، اإلذاعات أشهرىا

 ،(خاصة ملكية) كةالمملو   الحكومية غير التجاريػىة اإلذاعات ىي ك:  الخاصة اإلذاعات - د
 . تجارم كػمشركع ك الربح أساس على تقـو ىي ك اإلعالنات إذاعات بها يقصد ك



 

 بلغة آخر لشعب شعب تقديم يتم طريقها عن التي ك(: الموجهة) الدكليػىة اإلذاعات - ذ
 قد ك الحدكد، خارج آخػر شعب إلى الوطن داخل من تبث فهي األخير الشعب

 1(0).كاحدة لغة تتكلم التي عوبالش من عدد إلى ميوجهىة تكوف

كاة إذاعات' سبق ما إلى أضفنا كإذا  لتكامل مهدنا قد نكوف المتنقلة،فإننا ،كاإلذاعات'الهػيٌى
 .الواحد الوطن داخػل إذاعي

 لهذه االستخدامات اختالؼ بسبب ةاإلقليميى  كمع ة،الجواري مع ةالمحلي مفهـو كيتداخل
 .الثالث المفردات

 أك الجهوم فاإلعالـ كاحدا معنى يحمالف المصطلحين جعل كالجهوم لمحليا بين ما كالتداخل
 بعض تنموية،أك مشاريع من يينجز بما التعريف تتجاكز ال وجو،كالممارسةالتػ فوقىي المحلي

 .التظاىرات

 ظهر الذم المجػتمع كاقع عن عبرليي  ػناإقليمي بدأ قد حقيػقتو في اإلعػالـ أفى " يرل من كىناؾ
 (4)."وفيػ

 مفاىيم تختلف قطر،كما لكل اإلدارم التقسيم باختالؼ اإلقليمي المفهـو يختلفحيث 
 المحطات" بأفى  يعتقد البعض جعل ما ىذا كلعىل .السياسي النظاـ باختالؼ الجهوية ية،كالمحل

 كتستهدؼ الدكلة، داخل إقليما تشمل محددة دائرة أك معينة مدينة بإرسالها التي ىي اإلقليمية
 ييشكل بحيث الدكلة أجزاء من محدد جزء في المواطنين بعض تبثها التي ببرامجها حطةالم ىذه
 ( 0) 2".مستمعيها جمهور البعض ىذا
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 دائرة أك معينة مدينة بإرسالها التي ىي اإلقليمية المحطات" بأفى  يعتقد البعض جعل ما ىذا كلعىل
 المواطنين بعض تبثها التي جهاببرام المحطة ىذه كتستهدؼ الدكلة، داخل إقليما تشمل محددة

 01."مستمعيها جمهور البعض ىذا ييشكل بحيث الدكلة أجزاء من محدد جزء في

 في اإلذاعة ىذه كتستغل األقاليم في الجماىير مع تعمل كسيلة"  اإلقليمية فاإلذاعة كبالتالي
 4".حدل على إقليم لكل احةالمتػ اإلمكانيات كل عملها

 ىذه بين آخر تداخل إلى أدل الجهوية ،ك كاإلقليمية ةالمحلي اإلذاعة مفهـو بين التداخل كىذا
 بدأ اإلعالـ فى أ من ينطلقوف الرأم ىذا كأصحاب.المتخصص اإلعالـ كمفهـو المفاىيم

 المتخصىص اإلعالـ من نوعا كالجهوم كالمحلي اإلقليمي اإلعالـ يكوف المعنى كبهذا.إقليميػنا
 لالىتمامات كفقا المتخصص الموضوع تنوع جانب إلى تهابذا محافظة أك منطقة باىتمامات

 6.البشرية

 :فهاككظائ المحلية اإلذاعػات خصائص :4  المطلب

 :ليي فيما كتتضح األخرل األنماط من غيرىا عن تػيميزىا ككظائف مىاتسػ المحلية لإلذاعة إفى 

 من محدكد بعينو، محلي جمهور ىو المحلية لإلذاعة المستهدؼ الجمهور :خصػائصهػػا -
 أك"  الدكلة أطراؼ كل تيػغطي التي"  القوميػىة اإلذاعات بجمهور مقارنة العدد حيث

 2.ةالدكلي اإلذاعات
 ذاتو، المحلػي المجتمع من كمستمد نابع المحليػػىة اإلذاعة تقدمها التي المواد محتول -

 كتراثهم، كتقاليدىم، السكاف عادات المختلفة البرامج تعكس بحيث كلخدمتو
 . مػاتهػكاىتمام

 سكاف فيها يظهر كقد بها، كتخاطبو المستهدؼ الجمهور بلغة المحلية اإلذاعة تتحدث -
 02.المستهدفة المنطقة

                                                           
 

 

 .7أديب خضور،ادلرجع السابق،ص 0



 

ػ كىذه  :على تحرص ةالمحليػى  اإلذاعات أفى  إلى شيرتػي  اتالسمى

 .الثقافية ك كاللغوية كالتاريخية كالطبيعية الجغرافية النواحي من متناسقا مجتمعا خدمة .0
 .إليها تنتمي التي كالمنطقة كالبيئة المجتمع مصاؿ عن تعبيرال .4
 المشكالت مناقشة مشاركتو ك خدمػاتو، ك بمصالحو كاإلرتباط المجتمع، إلى اإلنتماء .6

 .لها المباشرة كغير المباشرة، الحلوؿ كتوفير
 المساحة محدكدة أرضو  فوؽ يعيش العدد محدكد خاصا مجتمعا تيخاطب برامج برامجها .2

 ...كغيرىا كالقيميػىة الثقافيىػة، الناحيػة من اسكامتم ك
 .كطبػقاتو أطيافػو، بمختلف المجتمع مع المحليػىة اإلذاعة تتفاعل .2

 ا:كظػائفهػ

 بالطابع ملتزمة فهي المحلي المجتمع جمهور إلى األكلى بالدرجة موجهة المحلية اإلذاعة إفى 
 المجتمع ذلك في الحياة كبنوعية المحلي

 4 :يلي ما الجمهور في اعاتومر  يجب اػكم

 .كالماليين اآلالؼ ليشمل يتسع كقد كمختلف متنوع جمهور أنىو -
 كفترات كزماف مكاف كل في المتجمع الحشد ىو ليس اإلذاعة تخاطبو الذم الجمهور -

 .معينة

 قليلة جماعات إطػار في تماما،أك فردم بشكل تتم اإلستماع عملية اإلستماع،كأفى  في الفردية
 .أقصى حىدو  لىإ العدد

                                                                                                                                                                      

ٌن اهلل عطا 4  .7ذكره،ص سبق آخروف،مرجع و الرحمح



 

 تتجمع لتي األيسر تلك جماعات،ىي ىيئة في دائما يتشكل لإلذاعة العريض الجمهور -
 السينما دكر في المتجمعة الجماىير تلك عن يختلف الجمهور الراديو،كىذا جهاز حوؿ

 01كالمسرح.

 4:ييل فيما تنحصر ةالمحليى  اإلذاعات ائفككظػ

 :كالتثقيفيػىة التعليميػىة الوظيفة

 كالضعف الوىن مظاىر شتى محو في فعىػاؿ بدكر القياـ على المحلية اإلذاعات تعمل حيث
 المنجزة البرامج عبر بسلبياتها للتحسيس المنتهجة كالسياسة التوعية خالؿ من مثال كاألمية

 فاإلذاعة التعليمية البرامج األمية،كأما محو لمراكز التقدـ على األميين المواطنين حولها،كحث
 .المجتمع اتفئػ لكل كخدمة تقديمها في كبيرا دكرا تلعب المحلية

 :التنمويػة الوظيػفة

 اإلعالنات خالؿ من ذلك خاصة،ك اإلقتصادم المجاؿ في ىنا  المحلية اإلذاعة دكر كيتمثل
 األسباب،كتقديم إبراز مع التنمية إلى كبالحاجة القائمة بالمشكالت التوعوية التجارية،كالبرامج

 الفرصة التحوؿ،كإتاحة عمليات في اإليجابية المواطنين مشاركة أىمية ازإبر  الحلوؿ،ك
 الحيواف كتربية كالصىناعة،كالتجارة بالزراعة متعلقة كإرشادات معلومات كتقديم.لألفراد
 .مساعدتهم ك الصحيح الهدؼ نحو كتوجيههم األفراد كتحريك.كغيرىا

   :الترفيهية الوظيفة

 ببعضها الوظػائف تلك تربط األخرل،فهي الوظائف عن أىمية لمحليةا لإلذاعة الدكر ىذا يقل ال
 .مسابقة أك فكاىي، ىزلي قالب في ذلك ككل تػيثقف ك نمي،كت تػيعلم، أنٌها إذ

                                                           

ٌن اهلل عطا 0  .7ذكره،ص سبق آخروف،مرجع و الرحمح
 .02نفس ادلرجع،ص 4



 

 كالعمل كالعلميػىة كاألدبية، الفنية المواىب اؼاكتش خالؿ من ذلك كيكوف :اإلجتماعية الوظيفة
 من ينطلقوا لكي الملكات ىؤالء لكل الفػيرص إتػاحة خالؿ من المواىب تلك بلورة على

 .المحلية اإلذاعات

 القياـ: أم كاحد إجتماعي جسم في السكاف من المجموعات مختلف توحيد العامة: الوظيفة
 .الجوانب المتعدد التكامل بمهمة

 على الحصوؿ يستطع لم الذم الجمهور أغلب على التأثير إمكانية الدعايػىة ك التحريض كظيفة
 .القراءة على اإلنصراؼ ك اإلستماع تفضيل خالؿ من األخرل البلداف جمهور كعلى صحف،ال

 المجاؿ ىذا في الراديو كاستخدـ حدد من أكؿ لينين كاف :العاـ الرأم كتشكيل التعبير كظيفة
 يػيعىد العاـ الرأم عن التعبير الشعب،كأفى  سلطة شركط لتنفيذ الوسائل إحدل فيو رأل الذم كىو

 لبريد الجوانب المتعدد االستخداـ طريق عن كذلك الجماىير لدل دائما مطلبا
 .الميكركفوف،كغيرىا أماـ كالحوارات اإلذاعة،كالمناقشات

 السريع الخبر لنقل قوية كسيلة لوجوده األكلى الخطوات منذ الراديو أصبح لقد:اإلخباريػىة  الوظيفة
 تعتبر حيث  المستمعين، لدل القوم ماـاالىت إلى يعود األخبار بنشرات االىتماـ أفى  حيث

لعا األخبػار نشرات  .عليها الطلب يكثر سو

 بالدرجةك  ةالثقافي الثورة محرؾ ، ك(الجماىير منور) إسم الراديو على أيطلق :المعرفيػىة الوظيفة
 المسائل لمختلف ميخصىصة الواسع التنويرم الطابع ذات البرامج أفى  حيث القرية في القويػىة

 01خاصة. اىتمامات ذات لمجموعات تكوف ك الفنية ك العلميػىة، ك افيػىة،الثق

 جمالينا انعكاسا معركؼ ىو كمػا تعتبر التي الفنية اإلنتاجات تيذيع اإلذاعة إفى  :الجمالية الوظيفة
 لإلذاعة الػعاـ فالبرنامج.اإلذاعة في ثابتػا مكػانا دائما كالموسيقى،كالمسرح األدب للواقع،كيحتل

 اإلنتػاجات من بالعديد الماليين عىػرؼ من أكؿ ىي اإلذاعػي،كاإلذاعة كقتو نصف حوالي عطيهايي 

                                                           

 .00و02أنظر عطا اهلل الراحمٌن وآخروف،ص 0



 

 مدعػاة الميسليىة ك الترفيهية البرامج أفى  الجماليػىة،حيث بوظيفتػها قيامها عند الشهيرة الفنيىة
 .العػامة الراحة المػزاجية،ك كرفع كالتعب، التوتر، كإلغػاء للسعادة،

 :خباريػىةاإل الوظيفة 

 أفى  حيث السريع الخبر لنقل قوية كسيلة لوجوده األكلى الخطوات منذ الراديو أصبح لقد 
 األخبار نشرات تػعىد حيث المستمعين، لدل القوم اإلىتماـ إلى يعود األخبار بنشرات اإلىتماـ

لعا  .عليها الطلب يكثر سو

  :المعرفيػػىة الوظيفة

 القريىػة في القويػىة بالدرجة ك الثقافيػىة الثورة محرؾ ،ك(جماىيرال منور) إسم اإلذاعة على أيطػلق
 ك العلميػىة ك الثقافيػىة المسائل لمختلف ميخصىصة الواسع التنويرم الطابع ذات  البرامج أفى  حيث
 .خاصة اىتمامات ذات لمجموعات تكوف ك الفنيػىة

 :التربويػىة الوظيفة  

 اإلنساف تنشئة على كالمساعدة كالتثقيف، التربيػىة، إلى ػيوجوم اإلذاعة نشاط من األكبر القسط إفى 
 في العلمية ك القومية العقيدة تربية إلى ميوجهة المهنيػىة ك اإلعالنية الوظائف إفى  بالفعل المتطور،ك
 مرتبط المهاـ باختالؼ ك الميحددة، األىداؼ باختالؼ لإلذاعة التربوم التأثيػر إفى  ك.الجماىير
 ك مبرىنة، مقنعة،ك تكوف أفٌ  يجب البرامج فإفٌ  بالتالي إليها،ك الموجىو الجماعات تلك بخصائص

 .بها موثقا ك مفركضة، غير

  :التواصػػل كظيفة

 التغلب على قادرة أنٌها المباشر،حيث غير اإلجتماعي ك الكالمي، التواصل أكجدت اإلذاعة إفٌ 
 01.كالتواصل االتصاؿ تػيواجو التي كالزماف،كالمػكاف المسافة على

 
                                                           

 .00أنظر عطا اهلل الراحمٌن وآخروف،ص 0



 

 :ةػالمحليى  اإلذاعػات انتشػار أسباب :6 المطلب

 01 :يػى واملػع ةػثالث الؿػخ من تتجػلى ك

 :الجغرافي العامل :أكال

 كشكل فحجم دكلة، أم في اإلذاعي النظاـ على تؤثر التي العوامل أىم من الجغرافي العامل ييػعد
 اإلذاعة أحيانا تستطيع ال حيث اإلذاعي، امهانظ على كبير تأثير لو دكلة أك منطقة أية في األرض

 .احتياجاتها تػيلبي أف أيضا يمكنها كال الدكلة، أجزاء كل تػيغطي أفً  المركزيىة

 :اللغة عامل :ثػانيا

 اللهجات،كاللغات تعدد أفٌ  إذ اإلذاعية األنظمة على تؤثر التي العوامل أىم أحد الٌلغة تيعتبر حيث
 إلى الحاجة يؤكد كىذا األحياف، بعض في االذاعة أماـ عائقا ػيشكلي قد الواحدة الدكلة داخل

  . بلغتهم المختلفة السكانية التركيبات لمخاطبة محليػٌة إذاعات

 :التنمية في للمشاركة التحفيز :ثػالثا

 المشاركة تفعيل أجل من المحلية اإلذاعات إلنشاء األساسية كالدكافع العوامل أحد التنمية تػيمثل
 اىتماما تػيولي أفٌ  دكف التنمية أىداؼ تحقق أف تستطيع ال النامية الدكؿ أفى  ،حيث تنميةال في

 لتحقيق اإلعالـ أساليب أفضل أفٌ  عديدة دكؿ أدركت كقد. المحلية مجتمعاتهم في بأفرادىا
 في الجماىير ىذه إلى الوصوؿ ىو التنمية كبرامج خطط، في الجماىير جانب من فعػٌالة مشاركة

 كاإلذاعات كالصحف،كالمجالت المحليػة اإلعالـ كسائل من عديدا فأنشأت المحليػٌة، همبيئات
 الدكؿ لكافة ضركرة اإلذاعات من النمط ىذا أصبح كىكذا المحلية، التليفزيونية كالقنوات
 حيث المحلية، بيئتهم عن يبتعدكا أف يمكن ال األفراد أفى  المعركؼ   ،كمن كالنامية المتقدمة

 .اتكالثقاف وبكالشع افالمك خصوصيػىة مع يتفق بما الداخلي المحلي باإلعالـ رتباطاإل يزداد

 

                                                           

 البدنية الرتبية حنو الشباب اذباىات تنمية يف الفضائية القنوات دور حسٌن، كاظم وسامي العويب، عمار صاحل 0
 .34-01ص ،ليبيا(0220) ،00دراسات،العدد الرياضية،جملة



 

 :المحليىػة لإلذاعػات التخطيطط ػضواب :2 المطلب

 بمثابة تعتبر أساسيػىة عوامل عدة اإلعتبار بعين األخذ يجب المحليػىة لإلذاعة التخطيط عند
 فيما األسس ذهػى كتتمثل المحليػٌة اإلذاعة أىداؼ تحقيق خاللها  من يتم أف يمكن التي األسس

 01:يػيل

 : الجغرافيػىة التغطية نطػاؽ : أكال

 تختلف الجغرافي لإلطار ككفقا المحلية، اإلذاعات تغطيها التي الجغرافية التغطية نطاؽ يختلف
 ينةمد تغطي التي المحليػة اإلذاعات فهناؾ المحلية اإلذاعات تغطيها التي الجغرافية المساحات

 .مدف أك مناطق عدة يهغطى إقليما تغطي التي اإلقليمية اإلذاعػة كىناؾ كبيرة،

 : الخطة لتنفيذ المحددة الزمنية الفترة :ثػانيا

 الزمني اإلطار لهذا ككفقا الهامة، العوامل من اإلذاعية الخطة لتنفيذ المحددة الزمنية الفترة تعتبر
 :  ىػإل اإلذاعي التخطيط ينقسم للتخطيط

 زمنية فترة إلى كتحتاج المدل، بعيدة أىدافو تكوف الذم التخطيط كىو: المدل بعيد تخطيط
 .لتحقيقها طويلة

 زمنية فترة إلى كتحتاج األجل، قصيرة أىدافو تكوف الذم التخطيط كىو المدل قصير تخطيط
 الحدث ك تتناسب خاصة معالجة تستلـز التي األزمات فترات ذلك إلى كييضاؼ لتحقيقها، قصيرة

 .المرتقبة الطارئة األزمات أك

 اإلذاعػة تبثها التي اإلرساؿ ساعات تكوف أف: ىنا كالمقصود : وتػوكق اإلرسػاؿ اتساعػ :ثػػالثا
 الجماىير ظركؼ مع يتالءـ بما كمواعيده البث، ساعات عدد حيث من مالئمة المحليػٌة

ا ككضوحو اإلرساؿ، قوة جانب إلى ىذا المستهدفة  .التلقي عمليػة في يؤثر ممى
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 : المجػتمع ةثقػافػ :عارابػ

 التخطيط عند اإلعتبار في كضعها من البد التي المهمة المتغيرات من المجتمع ثقافة تيعػىد
 في يضع محلػي منطلق من كظائفها أداء في تنطلق المحلية االذاعة أفى  حيث المحليػة، لإلذاعات

مات اعتباره  محليػىة إذاعة كل تستمد أف يستلـز مػا يخاطبو الذم المحلي للمجتمع الرئيسية السو
 يؤثر رئيسا كعامالن  مهما، مصدرا المحلي المجتمع ثقافة تعتبر لذلك ، المجتمع ىذا من برامجها

 المحلية اإلذاعة فإفٌ  لذلك، يقدمونها التي اإلذاعية للمواد اختيارىم في باالتصاؿ    القائمين في
 مختلف في كمتناسق محدد، مجتمع ألنها المحلي المجتمع ثقافة كتحديد فهم، على قدرة أكثر

 01.النواحي

 البرامج، كمقدمي المذيعين، من العاملين اختيار الضركرم من : اؿباالتصػ القائػم :خػامسا
 طبيعة فهم على غيرىم من اقدر ألنهم المحلي المجتمع أبناء من كخالفهم كالمخرجين، كالمعدين

 ىذا طبيعة جيدا يدركوف األقل على أك أفراده، احتياجات تحديد يف األجدر ك مجتمعهم،
 للقائمين التدريبية الدكرات بتنظيم اإلىتماـ من البد معو،كذلك ،كيتعاطوف كيتعاطفوف المجتمع،
 عملهم يؤدكا كي يحتاجونها التي المهارات تلك مهاراتهم تنمية على تعمل كالتي باالتصاؿ،

 .كدكافعو المجتمع التمشك يتفهموا كلكي بكفاءة،

 جمهور يشكلوف كالذين محليػة إذاعة لكل المستقبلوف إفى  : المستهدؼ الجمهور :سػادسػا
 في كىم اإلذاعي، البث من المستهدفوف أنهم حيث االتصالية العمليػة عناصر أىم من المستمعين

 الوصوؿ إلى اإلذاعة أىداؼ تحقيق يتوقف كبالتالي كلو، البرامجي العمل ىدؼ نفسو الوقت
 تػيراعي أفٍ  البػيد لذلك كاألخالقيات، كاالتجاىات المعرفة مستول على فيهم كالتأثير إليهم،

 عند كرغباتو كاحتياجاتو، كاتجاىاتو، كخصائصو، المستهدؼ، الجمهور طبيعة المحليػة اإلذاعات
 البيئة اختالؼب كتختلف تتعدد الجمهور احتياجات أفٌ  اإلذاعية،حيث كالمواد البرامج اختيار

 4كغيرىا.. العمريػىة كالفئػػات المهن كأنواع كالثقافي، التعليمي كالمستول الجغرافية،

                                                           

 .6قصي طارؽ، ادلرجع السابق،ص 0 
 .061ص 0اجمللد ،(0221) التوزيع، و للنشر الفجر دار:قاىرةال.اإلعالمية ادلوسوعة حجاب، منًن حممد (4)



 

 1(0).'القبليىػة الوحدة إلى الناس إرجػاع على: 'مػاكلوىػاف مػارشاؿ يقوؿ كما كتعمل ،."شفويػىة

 :ػغةل اإلذاعة تعريف

 إذاعػة ييذيع،ك الالىسلكي،أذاع لجهازا بواسطة األخبار تنشر التي الدار على تطلق اإلذاعة
 اإلذاعي،أك اإلرساؿ كسواىا،أك األخبار نقل أيضا أفشاه،كىػي:أم السىر نشره،إذاعة:الخبرأم

 2 (4).البث مكػاف بمعنػى  إذاعية محطة الكهربائية،كنقوؿ بالطريقة الموسيقي

  :اصطالحا اإلذاعة تعريف

 في بتصى ىذه التعاريف  كل  أفٌ  إالى  اإلذاعة ريفتع في ات الموجودة بين الباحثيناالختالف رغم
 :أنٌها على رفهاػع من فمنهم كاحد كدلو نمط

 إذاعية محطات طريق عن الالسلكية األصوات بنقل تقـو بالجماىير االتصاؿ كسائل إحدل"
 فئات مختلف تهم متنوعػة برامج اإلذاعة االستقباؿ،كتنظػم بأجهزة إليها كاالستماع

 كبيرة كثقافية تربوية إمكانيات على تحوز كما.االتصاؿ كسائل أسرع من اإلذاعة تبرالمجتمع،كتع
 الحكومات جعل كبيػرما تأثير لألفراد،كذات العادية الحياة في يتجزأ ال جزءا أصبحت لذلك

  (6". )اإلذاعػة على تشرؼ

 

                                                           

 .061ص  ،0اجمللد ،(0221) و التوزيع، للنشر الفجر اإلعالمية.القاىرة:دار ادلوسوعة حجاب، منًن حممد (0)
 من طنٌنفادلستو  اجلزائرية، األراضي استوطنوا الذين واألجانب لألوربيٌن األنسب الكلمة فهي ادلعمرين بدؿ ادلستوطنٌن:
 .األرض أصحاب وىم التعمًن، من وادلعمرين االستيطاف،

 .061حممد منًن حجاب، ادلرجع نفسو،ص 4
 .021ص ،0ط ،(0767) ادلصري، الكتاب دار: القاىرة.واالتصاؿ اإلعالـ لوسائل ادلدخل شرؼ، العزيز عبد (6)
 
 



 

 ببػث تقـو كأدكاركظائف، شكل في هيكلمي  تنظيم:" أنىها على اإلذاعػػة شرؼ العزيز عبد هاكعرف
 دػكاح آفو  في الستقبالها كذلك اإلعالمي الترفيهي،التثػقيفي،ك الطابع ذات البرامج من مجموعػة

  (0)".منػاسبة استقباؿ بأجهزة جماعات أفراد،ك من يتكوف متناثر جمهور طرؼ من

 :المسموعة باإلذاعة أيضا كيقصد

 الحواجز اجتياز بإمكانها طيسيةمغنا كهرك موجات باستخداـ األثير طريق عن يبث ما 
 التلفزيوف شاركت فقط ثمة كمن كسريع مباشر، برباط مستمعيها كربط الجغرافية،كالسياسية

 1 (4).عالمي عاـ رأم  الثقافات،كتكوين تقريب في األخرل االتصاؿ ككسائل

 ىتلر الوق كالقلوب،كما كالنفوس، العقوؿ ييخاطب سالح كونها من اإلذاعة أىمية تظهر ىنا كمن
 بكثير أقل األفراد كل على مكتوبةال كلمةال تأثير أفى  أعلم إني:' ذلك يثبت' حيػاتي' كتابو في
 لكػبارو  كليس الخطباء، لكػوبار فضىلها يعود األرض ىذه على حركة كل كأىفٌ  يسمعونها، كلمة من

 (6) 'ػابالكيتى 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .124(، ص0774دار ادلعارؼ اجلامعية،)عزيب سيد أمحد، علم اجتماع االتصاؿ واإلعالـ.اإلسكندرية،مصر: ( 0)
 ..127صنفس ادلرجع،( 4)
 .021ص ،0ط ،(0767) ادلصري، الكتاب واالتصاؿ.القاىرة: دار اإلعالـ لوسائل ادلدخل شرؼ، العزيز عبد( 6)
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 :الػثػانػػػي الفصػػل خػػال صػػة

 

 خاصة بصفة اإلذاعي الـػػامة،كاإلعع بصفة المحلي اإلعالـ ماىية إلى  الفصل ىذا في التنويو مٌ ػت

 مػن كل في كدكره،ككضعو كشركطو أىميتو ك المحلي اإلعػالـ مفهـو عن نبذة إعطػاءً  خالؿ من

 أنػواع من كنوع المسموع المحلي اإلعالـ الدراسة،ثم حولهػا تتمحور التي بسػكرة كمدينة الجزائر

 .عليها يقـو أسس ك كأسباب كخصائص، مفاىيم لو الذم الموضوعاتي اإلعالـ

 ،كتناكؿ'المحلي اإلعالـ اىيةػم'  األكؿ المبحث في تناكلنا إثنين، مبحثين إلى الفصل تقسيم مى ػكت

 كضػع من كل لىع الفصػل ىذا في التركيػز تمى  ،ك'المسموع المحلػػي اإلعػالـ' ثانيػال المبحث

 اتػاإلذاع كتأريخ النطالقة بسكرة،كالتطرؽ الشرقي الجنوب ككالية الجزائر، يف المحلي الـػاإلع

 الدراسػة محػور المسػموع المحػلي اإلعػالـ باعتبػار كالجزائر العربي، كالوطن العػالم في المحلية

 .ػيىةالحال

 كحػاليان  اليـو تيػمثل هاكون ةػاحبالسىي اإلىتماـ اإلعالـ كسػائل لعمل المستحدثة المجاالت بين كمن

 أىمية من زاد ما مالعالػ أرجاءً  مختلف في ريعالسٌ  النمو في آخػذة ، بل ٌصناعةإقتصادية ظاىرة

 .ياحيالسٌ  اإلعالـ

 اإلقتصادية األخرل؟ باألنشطة كمػا عالقة السىياحػة ياحيالسٌ  الـػباإلع المقصود اػم ف،إذ

 

 

 



 

  

 :ثالػثػػػػالػػ الفػػصػػل

 

 :احػيػػالسيىػ ػالـاإلعػػ

 

 .احييالسٌ  اإلعػالـ ةمػاىيػ المبحث األكؿ:     

 .ييػاحػالسػٌ  الـاإلعػ ـوػمفه :0المطلب      

 .يياحالسٌ  الـاإلع وماتكمق ائفكظ :4المطلب      

 .يياحالسػٌ  الـاإلع ةكأىمي داؼػأى :6المطلب      

 .ةياحكالسٌ  ػالـاإلع نبػي ةالعالقػ :2المطلب      

 .احييالسٌ  الـاإلع في المستخدمة الجماىيرم االتصاؿ كسائل :2المطلب      

 .ةػاحيالسٌ  ةػاعصىنػ :الثػاني المبحث     

 .احػةيالسٌ  ةصناع عن تاريخية مقدمة :0المطلب      

 .ةياحالٌسػ ـومفه :4المطلب      

 .احةيالسٌ  في تتوافر أف يجب التي ماتكالسى  الشركط :6المطلب      

 ناعة ك الصىناعات التكميليىة األخرل.كعالقتها بالصٌ  ةياحسٌ ال ةكأىميى  اطأنم :2المطلب      

 مدينة بسكرة. في ياحةكاقع السٌ  :2المطلب      

 خالصة الفصل.     



 

 :ياحيالسٌ  اإلعالـ ماىػػية:  األكؿ المبحث

 :ييػاحالسٌ  الـاإلعػ مفهـو :0 المطلب

 ىإل ةالحاج نتيجة رزب ذمالػ المتخصىص ـاإلعال اؿأشك من الشك احيالسىي اإلعالـ ييػعد
 ورالجػمه دلل ةالمعرفي وانبكالج دراتالقػ ةكتنمي دة،كالجدي ةالمتخصىص اتالمعلػوم

 بما كالمعارؼ بالحقائق المتنوعة الجماىير تزكيد إلى يهدؼ فهو ذلك إلى إضافة كالمتخصصىين
 الـاإلعف صالمتخص الـلإلع كالأ المطلب ىذا في سنلوح لذا. الخاص كاإلدراؾ الوعػي ييحقق
 .ياحالسىي

 فحين كرقػيو، تحضره على دليال مجتمع أم في ارهازدىػ ك المتخصص اإلعالـ كصيركرة نماء يعتبر
 ػىةكالثقافي العلميػىة المعارؼ اتساع عنو ينجم أفراده بين الدقيق التخصص تيػجاه مجتمع أم يتجو

   .كالتجديد لتقدـل أساسية كخاصية سمة يمثل ما كتعددىا،كىو

 المختلفة اإلعالـ كسائل عبر يتم معلوماتي إعالمي نمط:" أنىو على المتخصص اإلعالـ عىػرؼ
 فنوف مستخدما خاص أك اـع لجمهور المعرفة،كيتوجو مجاالت من معين لمجاؿ اىتمامو كيمنح

 بطريقة عرضها يتيم التي المتخصصة كاألفكار كالحقائق المعلومات على معتمدا ،كيقـوالـػاإلع
 01."موضوعية

 المتلقي الجمهور اىتمامات من كاحد بجانب ييعنى الذم الـػاإلع": أنػىو على شفيق حسين وكعرىف
 السياسة في كالمتعددة المختلفة اإلنسانية النشاطات مجاالت كمعرفة لإلستزادة كالمتطلع

 صالمتخص الـاإلعػ مدكيعترل،األخ اتالنشاط يباق ك نكالدي ركالفك مكالعل كاألدب كاإلقتصاد
 رػنش إلى كيهدؼ ةػمطلق بموضوعية يعرضها ك المتخصصة األفكار كالحقائق،ك المعلومات ىعل
 المختلفة الـاإلع للوسائ ةكالتقني ةالفني اإلمكانيات افةك دـيستخ كمتخصىصة،ك متعمقة افةػثق

                                                           

 .15ذكره، سبق احلميدات،مرجع أمحد فايز 0
 .التحقيق لربورتاج،الربوتري،أوالتقريرا:يف تتمثل و اإلعالمية الفنية القوالب أو:اإلعالـ فنوف

 



 

 كاالنتشار يرأثالت درجات أعلى كتحقيق المستهدؼ هورالجم ذبج ىعل وقدرات لتعظيم
 1(0)"كاإلقناع

 الخصائص بمستول فقط تقاس كال تقتصر كال عدة لعوامل طبقا المتخصص اإلعالـ أىمية كتتأتى
 عوامل ىناؾ العوامل لهذه إضافة كإنما التواجد مناطق أك التعليم مستول ك كالعمر األساسية

 :كػ أخرل

 كلما مع تمشيا اإلعالـ ئللوسا التعرض كأنماط كالهوايات الشخصي بالمزاج االىتماـ 
 كالجػودة كالكػىم اإلتاحة عناصر كتعددت،كأصبحت المطالب زادت الحياة مستول ارتفع

 ضركرة.
 أكبر إمكانيات تمتلك إعالمية كوسيلة نفسها اإلعالـ كسائل في التخصص أىمية 

 .نوعياتو اختالؼ على الجمهور من كبيرة قطاعات إلى كالوصوؿ لالنتشار
 اىتماماتػو يرضي كمحدد معين مضموف إلى يسعى تحديدا أكثر هورجم عن البحث 

ؿ كفي كالثقافي المعرفي التخصص ظل في حاجياتو من بعضا كيشبع كتطلعاتػو،  ضعف ظػىًٌ
 ( العامة) الوسائل من األخرل األنواع

 كأيضا: 

 ك.وجيكالتكنول العلمي للتقدـ مصلحة صالتخصٌ  جاء كبالتالي اإلنسانية المجاالت تعدد إلى 
  من ضاعفت االتصاؿ كتكنولوجيا اإلعالـ ائلكس في الهائلة التطورات ذلك على زيػادة

 من كغيرىا اةالحي مناحي كافة مستجدات على بالتعرؼ هاػكرغبات اىيرػالجم اىتمامات
 4.العوامل

 

                                                           

، (0224) والنشر، للطباعة برس و اإللكرتونية.القاىرة: رمحة وادلطبوعة ادلتخصصة الصحافة حسٌن، شفيق(0)
 .15ص

 .16،ص(0200)اإلعالـ، فلسطٌن:كلية ادلتخصص.جامعة اإلعالـ يف حماضرات صربي، جرب،عمرو أبو 4 
 



 

 كالمادية كاإلجتماعية الطبيعية التغيرات كاكبت التي المتخصص اإلعالـ مجاالت بعض كىذه
 1(0) :األفراد حياة في لتقنيةكا

 .(اثإنػ -ورذك: )النػوعب يتعلػق متخصصان  إعالما

 (.العمر كبار -شباب -أطفاؿ: )السػنب يتعلػق متخصصان  إعالما

 (.المسيحية -اإلسالـ: )نبػالدي يتعلػق متخصصان  إعالما

 (.السلة كػرة -القدـ كػرة: )بالرياضػة يتعلػق متخصصان  إعالما

 (.الكيمياء -الزراعة: )ـوبالعلػ يتعلػق ان متخصص إعالما5

 (.كغيرىا ..اآلثػار -المعػػالم: )ياحػةبالسٌ  يتعلػق متخصصان  إعالما

 :تمثلت ىذه العنػاصر في أربع عناصر بتداخل ارتبط صالمتخصى  ياحيالسى  الـػاإلع ظهور كلعل

 يظهر صالمتخصى  احيسىيال الـاإلع جعل اف،ممىاالسك حجم كزيػادة الفراغ، ككقت اليالع مالتعلي
 ك وللترفي المجتمعات تلك في السائدة بالمفاىيم كيرتبط المتقدمة الصىناعية المجتمعات في

ي ًٌ  .ةػاحالسى

 المبذكلة ةالشخصيى  كغير ػىةالموضوعي ةاإلعالميى  الجهود كافة: " أنىػو على السياحي اإلعالـ كعػيرؼ
 مجموعة أك ة،رسال كنقل إعداد ك احػة،السىي صورة لتحسين  ةالرسميى  كغير ةالرسميى  الجهات من
 لدل ما منطقة أك ما لدكلة السياحية الصورة تنمية أك سياحي، كعي خلق بهدؼ الرسائل من
 في المرتقبين السائحيػن اـإىتم جذب بغرض ةاإلعالميى  لالوسائ داـباستخ معينة ركجماىي واؽأس

 4".يػالسىياح النشاط ممارسة إلى مكدفعه أكخارجها البالد، داخل سواء واؽاألس تلك

 

                                                           

 .22ق،صصربي، ادلرجع الساب جرب،عمرو أبو (0)
 للنشر أسامة دار: .عماف'وتطبيقاتو مفاىيمو' السياحي السهلي،اإلعالـ السيف احلريب،سعود رجاء بن ىباس 4

 .21،ص(0200) والتوزيع،



 

 المؤسسات بها تقـو التي النشاط أكجو مجموعة: " بأنػىو السياحػي لإلعػالـ أشار آخر كتعريف
 أثيرالتػ ثم نكأفكاره،كم اتجاىاتػو في للتأثير الجمهور لدل سياحيػىة معرفيػىة قاعدة لتكوين اإلعالميػىة

 كخارجها البالد، لداخ من نالسائحي من ممكن ددع أكبر الجتذاب ةالسىياح نحو وسلوكات في
 01". تلفػةالمخ الـاإلع كسائل طريق عن

 :يلػي ما نستنتػج ابقةػالس اتػالتعريف الؿػخ كمن

 .المتخصىص اإلعالـ أشكاؿ أحد ىو السىياحي اإلعػالـ أفى  -
 كغير الحكوميػىة المؤسسات تبذلهػا كنشاطات جهود عن عبارة السىياحػي اإلعالـ -

 .خارجو ك الوطن داخل السيياح الستقطاب حكوميةال
 لبلد السياحيػٌة الصيورة لتنمية الجمهور بين كعػي كخلق نشر على يعمل السىياحي اإلعػالـ -

 .ما منطقة أك ما،

 :يػاحالسىي الـاإلع اتمقػوم ك  فكظائػ :4 المطلب

 إالى  الـاإلع ائفكظ ةبقي عن يالسىياح اإلعػالـ كظػائف تختلف ال :ياحيالسى  الـػاإلع ائفكظػ :أكال
 ـلإلعال األساسيػىة ائفالوظ إجماؿ ،كيمكن(السياحي المجاؿ) التخصىص مجاؿ جانب في

 4 :يفػ يالسياح

 :اإلعػالـ ك اإلخبػارأ*

 عن كالموضوعية الدقيقة كالبيانات بالمعلومات الناس تزكيد" ىو الزكيل ىاركلد كفق اإلخبار
 تكوين على يساعدىم بشكل المجتمع في الراىنة المشكالتك  كالظواىر كالقضايا األحداث

 ."كعالمهم مجتمعهم في يحدث ما تجاه محددة مواقف

 اءً إنم على دعمهمت التي كاألنشطة باألنباء الجمهور دادإم يعني السياحي المجاؿ في كاإلخبار
 في وتقديم على كيعملوف بهم، ييحيط ما قيمة على يتعرفوف يجعلهم ممىا لديهم السياحي ادالرش

                                                           

 .21السهلي،ادلرجع السابق،ص السيف احلريب،سعود رجاء بن ىباس 0
 .62،دط،ص( 0220)والتوزيع، للنشر الفجر دار:السياحي.القاىرة اإلعالـ حجاب، منًن حممد 4



 

 منها العتيقة األثريىة المعالم على كالحفاظ الطيبة المعاملة خالؿ من السيياح لجذب صورة أفضل
 01.كالجديدة

 :رالتفسيػب* 

 التنمية جداكؿ كشرح الراىنة، السياحية كالمشكالت األحداث عن مفصىل شرح إعطاء خالؿ من
 ةالعملي لالتفاصي من خالية ىينة كبلغة بسطة،مي  بطريقة المعلومػات ىذه تقدـ أفٍ  على ةالسياحي

 كالمساىمة مناقشتها، في للمشاركة انتباىو كتثير الجمهور تنوه..( المساعدة اإلمكانيات األرقاـ،)
 .لها وؿحلػ لتفعي في

  :التلقين ك التنويػرت* 

 عن معيشتهم كطرؽ الناس، حياة في التأثير على قدرة من لو لما التثقيف كسائل أىم من فاإلعالـ
ٌو  إدراج خالؿ من كالمعلومات كالمعتقدات كالقيم، كالمفاىيم كالقيم، األفكار إرساؿ طريق

 من كمنطقتهم كطنهم، بو يزخر مى ع الجماىير انتباه تػيلفت كغيرىا كمطويػات كبرامج حصص
  .ةسياحيػى  كمميزات راتخي

 المسائل لبعض مكالدع لتأيػيدا دكحش المواد لتلك التعرض خالؿ من :ةكالتعبئػ رفيوج* التػ
 4.يالسىيػاح بالنشاط لةكالصى  ة،العالق ذات ؤكفكالش

 لتعديل اآلخرين في للتأثير كمتواصل كمدركس رمهسط إعالمي اتصالي مجهود كىو: اعح*اإلقػنػ
 إلى(الجماىير: )أم لدفعهم ذلك اإلعالـ لوسائل المتعمد االستخداـ عبر كاىتماماتهم ميوالتهم

 أخرل ةناحي كمن اازدىارى من المهحققػة اإلستفادة خالؿ من ياحػةالسى  عن إيجابية اقفمو  اتخاذ
 . احػييالسً  يالوع مفهـو تعميق في لدكره ةاإلعػالمي ائفػالوظ أىم من ييعدٍ  ناعػاإلقت تحقيػق فإفى 

 

 
                                                           

 .63حممد منًن حجاب،ادلرجع السابق،ص 0
 .23السهلي،مرجع سبق ذكره،ص السيف احلريب،سعود رجاء بن ىباس 4



 

 لمنظماتا إليها تلجأ التي الذرائع أنجع من أدكاتو بمختلف اإلعػالـ :كاإلعػػالف التسويػقخ* 
 الـفػاإلع. كالخارجية الداخلية السياحيىة اتكالسياس البرامج عن لإلعالف السياحية كالهيئات

 تتمتع اعةصىن ذاتها دو ح في القومي،كالسياحة الدخل واردم من ممه وردم يالسىياح اإلقتصادم
  01.دكالعوائ التصدير ابمزاي

 (4): منها السياحي الـػباإلع اطػتن بوظائف أسمتو ما رمػالبك ؤادةػف أضافت فيما

 لصالح عليهم كالتأثير الجمهور فئات بكافة االتصاؿ إلى تهدؼ إعالميػىة خطة كضع (0
 الفائدة تحقيق: أم الجمهور كمصالح السياحػة مصالح بين التوفيق يػيفيد بما السياحة

 .الطرفين لكال
 المواد كمسايرة كبتهاموا  ك محاكلة العالميىة السىياحػة في السائدة االتجاىػات رىصدٍ  (4

 .مزاحمتها ك لهػا اإلعالميىة
 .الداخلية للسياحة السفر دكافع تحفيز (6
 .المجتمع ثقافة ك البيئػة مع التعامل بأساليب السػائح إرشاد ك توعية (2
 السىياحة(.)  العصر بصىناعػة اإلجتماعي بالوعي النهوض (2
 .الميضيفة المجتمعات قابلية تطوير (3

 :احػيالسىي الـاإلعػ اتمقػوم: ثانيا

 اتالمؤسس إليها تلجأ التي الوسائل أىم من المختلفة بوسائلو السياحي اإلعالـ دػعٌ ي
 جانب إلى السياحي اإلعالـ فإفى  لذا برامجها عن لإلعالف السياحية كالشركات ات،كالهيئ
 روافتت أفٍ  إلى ماسىة بحاجة فهو القومية الخطة إطار في السياحية الموضوعات تغطية في دكره

                                                           

 .65و 64حممد منًن حجاب، مرجع سبق ذكره،ص 0
 .72البكري فؤادة، مرجع سبق ذكره،ص( 4)

 



 

 لتحقيقها، يسعى التي المهمة بالمهاـ قيامو تتضمن التي الرئيسية المقومات من دالعدي لو
 01 :يػيل فيما تحديدىا كيمكن

 كالخاصة العمة األىداؼ تحديد خاللها من يتم بحيث المهمة ك الرؤية كضوح -
 أىداؼ أفى  حيث المستخدمة اإلعالمية الوسائل لقدرات كفقا السىياحي لإلعالـ

 الخاصة اإلعالـ لوسائل بالنسبة غيرىا عن تختلف الصحفي السىياحي إلعالـا
 .كغيرىا كالتلفزيوف باإلذاعة

 كالمقومات دائمة جذب مقومات كانت سواء السىياحي الجذب مقومات تأمين -
 كالمتمثلة كالمتجددة الدكرية المقومات في عػاـ،أك بشكل كالمعالم األثرية الطبيعية،

 .المتنوعة بأشكالها كالفعاليات كالمهرجانات طةاألنش تنظيم: في
 تتوافر أفٍ  يجب الذم العمل ىذ لتنفيذ الفنية كاإلمكانيات البشرية اإلطارات توفير -

 .كالشموؿ القوة، الوضوح، الصىدؽ، شركط فيو

 :يػف تتضح التي المجػاالت من الكثير في التخصىصي دكره جانب ىإل

 خالؿ من كذلك السىياحػة، عن التركيج عملية في رئيسا كسيطا اإلعالـ يعتبر :التػركيػج مجػاؿ
 المسموعة، البرامج عبر اإلعالمية الحمالت خالؿ من يتم كالذم المباشر كغير المباػشر قالتسوي

 عن إيجابية صورة تحقيق بهدؼ السياحي المنتج كتركيج توظيف في: ذلك يساىم ممىا كالمقركءة،
 بمختلػف ةالسىياح ىعل راداألف دلل يدالمتزا باإلقباؿ يسمح ما ن،كط في أك منطقة يف احػةالسىي
 .هاأنواع

 لمواجهة بالسياحة األفراد لقياـ الرئيسية األىداؼ أىم من النفس عن حالتركي :التركيػح مجػاؿ
 التدفق بمعدالت كاإلرتفاع السياحي، المنتج على الطلب تحفيز يتم كحتى الحياة أحداج
 كافة عن اإلعالـ خالؿ من الهدؼ ىذا تأمين في اإلعالـ كسائل دكر يتيأ ثم كمن يالسىياح
 لترغيب السياحية المناطق في كالمتوافرة المتعددة، الجذب عناصر رازإبػ رعب التركيحيػة لالوسائ

                                                           

 لدنيا الوفاء ندرية،مصر: دارالسياحي.اإلسك اإلعالـ يف مقدمة أمحد، ادلعطي عبد شوقي عديل،مناؿ عصمت 0
 .75و 74 ،ص(0200)والنشر، الطباعة



 

 زيارتو أثناء السائح إليها يحتاج التي السياحية الخدمات عرض جانب ،إلى الترفيو في السائح
 01.السياحية للمنطقة

 فحسب،ك الترفيهية كسائل من كسيلة األمني المنظور من السياحة تعػدٍ  لم السىياحػي األمػن مجػاؿ
 إقتصاديىا كموردا البعض، بعضها الشعوب بين كالفكرم الثقافي التبادؿ كسائل من كسيلة إنىما

 األىمية بالغ كاستثمارينا

 لها الحمايػة نكتأمي كاألمن الرعايػة، بتتطل حضريػة مناطػق تمثل كاألثريػة السياحية فالمعالم
 كاالجتماعي، الفػردم وؾالسل توعيػة ركرةض ىإل يالسىياح ناألم ـومفه ا،كينصرؼاستغالله نكحس

 .ياحػةالسى  صناعة يف ةالمشػارك لتفعي يف ساعديي  وشػأنػ من كالذم إعداده ك

 في الرئيسة العوامل أحد يألمنا رارفاإلستق كاإلعػالـ، األمػن بين كطيدة عالقة ىناؾ أفى  حيث
 4.عدمػوو  من الطلب زيادة

 :احيالسىيػ الـاإلع داؼأىػ ك أىميىػة :6 المطلب

 أدائها إطار في ةػياحبالسى  اإلعالـ كسائل اىتمت كاإلجتماعية كالثقافية اإلقتصادية لألىمية بالنظر
  كتطويره المجتمع، تنمية في الرئيسية األدكات من أداة باعتبارىا المجتمع يػف ككظائفها اػلدكرى

 .اتكالساح اءاتالفض شتى في كتحضىره

ٌو  في السياحي اإلعالـ أىمية كتتحدد  من يتألف الذم السياحي النشاط عناصر بين التفاعل ضوًء
 طريق كعن كالسفر، السياحي السياحي،التركيج السياحي،الطلب العرض: ىي أساسية عناصر أربعو 

 ك  النشاط، وػنم ك حركة تتم المختلفة اإلعالمية كاألنشطة لعناصرا ىذه بين المستمر التفاعل
 6.السياحي االنتعاش

 
                                                           

 .76و 75أمحد، ادلرجع السابق،ص  ادلعطي عبد شوقي عديل،مناؿ عصمت 0
 .76نفس ادلرجع،ص 4
 .50حممد منًن حجاب، مرجع سبق ذكره،ص 6



 

  إسهاـ ذات ارستوػمم كتػيعد ياحة،السى  بصىناعة الخاصة الطبيعة من ياحيالسى  اإلعالـ أىمية كتأتي

 ىذا في االستثمارية الفػيرص عن الكشف خالؿ من ياحيالسى  العمل اقتصاديات تنمية في مهم
 السياحية منتوجاتهم لتطوير كالمستثمرين السياحية المناطق بين التنافس ركح بث ك المجاؿ،

ؿ في أىميتػو تتضاعف حيث اإلقتصاديػة النواحػي في السياحي اإلعػالـ أىمية عن فضال  ظػىًٌ
 االتصاؿ كباستخداـ اإلعالـ، جهود خالؿ من تحويلو يمكن ياحةالسى  عن كامن طلب كجود

 10.نشط طلبو  إلى( تركيجال)التسويقي

 برامجها ك السياحة بأىداؼ الناس إعالـ كالخصوصية،ك بالهوية الشعور تنمية على قدرتو ككذلك
 الثقافة أخرل،كنشر ناحية من اإلقناعية األىداؼ ك ناحية من االتصاؿ أىداؼ على التركيز عبر

 االتصاؿ كتقنيات اإلعالـ للوسائ الفنية اإلمكانيات مستغال السياحة في كالمتخصىصة المتعمقة
 (4).األخرل المتطورة

 العاـ، الرأم على التأثير في الكبيرة اإلعالـ كسائل قدرة خالؿ من ياحيالسى  اإلعالـ أىمية كتبرز
 ىيكل تشكل التي العوامل من أساسيا عامال باعتباره كاألمىػم الشعوب حياة في اإلعالـ أىمية ك

 تزكيد على يشتغل السياحي فاإلعالـ.. كالمعرفية الثقافية ك تربويةكال اإلجتماعية ،كبنيتو المجتمع
 قبل المواقف القرارات،كتحديد اتخاذ على تساعد التي األنباء من معرفتو إلى يحتاجوف بما الناس

 (6).وخدمتػ ك الجمهور اتحػاج بإشباع قـوي فهو السياحية الرحالت

 المنػافسة كازدياد ةبالسىياح العالمػي ىتماـال جةنتي خاصة أىمية ياحيالسى  اإلعالـ كيكتسب
 السىلع، من لغيرىا السياحة سلعة منافسة إلى باإلضافة الدكؿ، ك البلداف من الكثير بين العالمية
 ةللراح المسافرين من الماليين  لخدمة ميلحة كحاجػة يياحالسى  اإلعالـ ا،فظهرإقتصادين  كقوتها

 كالتنافس الدكلية، السياحية كالحركة بالسياحة العالمي الىتمػاـا تزايد مع مكانتو كالترفيو،كارتفعت
 من بدءا إجػازتو في إليها سييغادر التي الجهة بمعرفة حالسائ لحاجة السائحين،ك لخدمة ياإلعالم

                                                           

 .50أنظر حممد منًن حجاب،ص 0
 .21 ،دط،ص(0775)يونس، قار جامعة ادلتخصص.بنغازي،ليبيا: اإلعالـ أمحد، السيد مصطفى (4)
 .35دط،ص ،(0760) للنشر والتوزيع، الوطنية واحد. اجلزائر:الشركة وعامل متعددة أصوات ماكربايد، شوف (6)



 

 ةالسياحيى  األماكن ة،كالداخلي اؿاالنتقػ وؿ،ككسائلالوص ةالنقػل،محط الرحالت،كسيلة أسعار
 1(0.)السائدة الصحيػىة األحواؿ ك نكاألم ةالبيئي ركؼللظ سيقصدىػا،إضافة التي ةكالترفيهيٌ  ةكاألثريى 

 :في كالثقافيىة اإلجتماعية الناحيتين من ياحيالسى  اإلعالـ أىمية كتكمن

حيحة المعلومات ايصاؿ  ٌى  تؤثر قد التي المغلوطة االخبار بانتشار يسمح ال بما كالدقيقة  الصى
 يمالقى  ترسيخ في يياحالسى  اإلعالـ ك اؿاالتص أىمية كتتعاظم ،ياحةالسى  اعةصىن على اسلبن 

 العالمية،كامتالؾ الثقافة استيعاب على كالمقدرة اءكاإلنم المجتمع، كحدة كدعػم كالمبادئ،
 ةالسىياح لصناعة جابيةاإلي غير التأثيرات ييقػلل معها،ما للتفاعل كالالزمة الكػافية، المهارات

 (4).افيػناكثق يناإجتماع

 :إجماالن  ك

 على الطلب ياحية،كتحفيزالسى  التوعية تحقيق خالؿ من تبرز احيالسىي الـاإلع انةكمك أىمية فإفى  
 لدل اإلقتناع كخلق ياحية،السى  المعرفة نشر السياحية،ك الخدمات ياحي،كتركيجالسى  المضموف

   (6)في اتصاؿ كتفاعل متصىػلين السائح

 :وػائجػكنت يػياحالسٌ  اطػالنش اصرػعن يوضح يػالتال كالرسم

 

 

 

 

                                                           

 .22 و 21ذكره،ص سبق مرجع احلميدات، علي حممد فايز( 0)
، (0752)،مصرية األجنلو ةادلعاصر.مصر:مكتب اإلسالمي اجملتمع وربديات الصحفية الوسائل إجالؿ، خليفة( 4)

 .22دط،ص
 .57-50أنظر حممد منًن حجاب،ص( 6)
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 من إعداد الطالبة باالعتماد على كتاب اإلعالـ السياحي لػ محمد   -(0الشكل )
   -منير كعصمت عدلي كمناؿ شوقي عبد المعطي

السياحػػي العرض                               

السيػاحػي الطلب  

السيػاحػي الطلب  

السياحـي الترويـج     

 السػفػر

 :السياحيػػػة التوعيػػة

 السياحية لواقع المجتمع أفراد جميع إدراؾ
عليها الحفاظ كسيبل كأىميتها  

 :السياحي المضموف على الطلب تحفيز

 الجذب عناصر في وفالمضم كيتمثل
 المحلي السائح تجذب التي السياحي

 كاألجنبي

 :الترويج

 السياحة على القائمة الهيئات نجاح كيتوقف
 السياحية برامجها تركيج على قدرتها في

 السهياح عدد تزايد القدرة لها كاف فكلما

 :السائح لدل اإلقتػناع

 الكرة إعادة ك باإلقباؿ) اإليجابي السلوؾ
 المنتج( استخداـ أك بالزيارة كالتجربة



 

 العوامل من مجموعة حسب الداخلية ياحيالسى  اإلعالـ أىداؼ وعفتتن داؼ،األى يخص فيما أمػىا
 دكات،أكالنػ أك ارضالمع أك ،ةالمسموع أـ ركءةالمق ةالمستخدم الـاإلع كسائل قدرة: اأىمهػ
 كنوع   ة،طبيع ذاكك المستخدـ، المياإلع النشاط لطبيعة تبعػنا األىداؼ ىذه تختلف كذلك.غيرىا

 العليا الهيئة أعدتها التي ياحيالسى  اإلعالـ إستراتيجية اعتمدت ياحي،كقدالسى  البلد داخل السيياح
1 (0): ىي ةػعام اػدافأى تهػعد أساسية عناصر خمسة على ةػياحللسى  العامة

  

 المتميز ك الحضارم الوجو إبراز ك المواطنين لدل اإلنتماء ركح غرسو  في كتتمثل :كطنيىػة أىػداؼ
 ياإلجتماع قالتواف رتيسي على لللعم ة،إضافةالداخليى  ةالسىياح على اإلقباؿ دكافع كتحفيز للبلد

 .المجتمع يف التحضىر اتمستوي مختلف بين

 المناطق يف ةالبيئ مع للتعامل ياإليجاب والتوجي على يعمل ياحيالسى  اإلعالـ :بيئيىػة أىػػداؼ
 بأساليب عاـال وعيال تنمية إلى البالد،إضافة في البيئية ياحيةالسى  بالمقومات كالتعريف ياحيةالسى 

 .ياحيةالسى  للمنتجات األمثل االستخداـ

 لكيشتغ السياحية صناعة نحو اإلجتماعي التوجو على احيالسيى  اإلعالـ دعميي  :إجتماعيىػة أىػداؼ
 لكيعم ة،الدكل في اتويالمست أعلى تقره الذم لمفهومها كفقػنا ةالسىياح لتقبل المجتمع تهيئة على

 بصورةو  معهم كالتعامل كأنواعهم فئاتهم، بمختلف للسياحة المواطنين احتراـ تعزيز على كذلك
 .كالكـر ةالضىياف منطلق من اانطالق حسنة

  :ثقافيػىػة اؼأىػد

 راـاحت مكدع ن،للوط كالمعنوم ادمالم يالثقاف بالتراث التعريف على يعمل السياحي الـاإلع
ٌي   وفالفن على ةالمحافظ تشجيع على يعمل كما افتو،كثق المجتمع لخصوصية احالسىيى
 (  4).ديىػةالتقلي رؼكالح اتكالصىناع

 

                                                           

  .77ذكره،ص سبق أمحد،مرجع ادلعطي عبد شوقي عديل،مناؿ عصمت( 0)
 .24و 23 ذكره،ص سبق مرجع فؤادة، البكري(  4)



 

 ةناعلصى  اإليجابي االستثمار إنعاش في ان اديري دكرا ياحيالسى  اإلعالـ يلعب :إقتصادية أىػداؼ
 االتالمج في المتاحة االستثمارية بالفرص التعريف عن فضال االقتصاد تدعيم كفي ة،ياحالسى 

كما يعمل عل تثمين مبدأ الشراكة بين الجهات الحكومية كجميع   ةالسىياح ةلصىناع المتعددة
 القطاعات، 

 ذات المجتمع قطاعات كجميع الحكومية، الجهات بين ةالشراك أبدم تثمين على يعملكما 
لة ٌو  1(0).ةبالسىياح الصى

 :الخارجية المنافسة مواجهة

 عدد اجتذاب حيث من الدكؿ بين المنافسة مواجهة في اىام دكرا يالسىياح اإلعػالـ يػيشكل  
 يالت كالعوامل المشكالت، ةمعالج في الجػودة،أك مقومػات إبراز اؿمج في ككذلك السائحين،

 (4).ياحػةالسى  وتواج

 6 :على يػالخارج ياحيالسٌ  اإلعػالـ دكر يرتكز بينما

 الفندقية كالمنشآت ةالسياحيى  كالقرل الحديثة، ةالحضاريى  كالمعالم ةالتاريخيى  اراآلث إبراز إمكانية
 .كغيرىا كالخشبية كالنحاسية كالفضية الذىبية كاألعماؿ اليدكية الصىناعات ككذلك كالسياحية،

 .السياحية الدكؿ بها تتمتع التي كالسواحل الشواطئ ىمأ بعرض ىتماـاال

 غيره. ك... االختطاؼ ك العنف:مثل ائحالس لها يتعرض قد التي للمخاطر بالتصىدم الحرصى 

 االستقرار أفى  كثبات،حيث استقرار من بو يمتاز السىياحي،كما للمجتمع السياسي الوضع عرض
 .السياحية الحركة تنشيط عوامل من عامل ييعد أنىو ياح،كماللسي  المستقبلة للدكلة السياحي

                                                           

 .24و 23 ذكره،ص سبق مرجع فؤادة، البكري( 0)
 .022،صق ذكرهشب رجعمأمحد، ادلعطي عبد شوقي عديل،مناؿ عصمت( 4)
  .020نفس ادلرجع،ص  6 



 

 التطور بعد خاصة المجاؿ ىذا في فعىاؿ بدكر تيسهم أفٍ  ييمكنها االتصاؿ كسائل أف كالشك  
 كسائل ك السياحة صناعة تربط كبيرة أىمية االتصاؿ،كىناؾ ميداف في حدث الذم الهائل

 والنم في السائرة الدكؿ في إلحاحا أكثر أدكرا دمتؤ  أفٍ  الوسائل ىذه على أفى  االتصاؿ،حيث
 أثبت ىاـ كمورد حيوم، كرافد ياحةبالسى  االىتماـ راد،كاألف بين سياحي كعي قخل تستطيع حتى

 01..كنيىفٍ  قرف نحو على دارتوج

 :ةكالسىيػاح الـاإلعػ بيػن القةالع :2 المطلب

 محورين خالؿ من عليهما الوقوؼ كيمكن تبادلية عالقة ياحةكالسى  اإلعالـ بين العالقة رػتعتب
 ىمػا: مختلفين

  (Macro level) :امةعػ كاسعة رؤية :األكؿ المحػور

ٌو  عالقة ىي كالسياحة اإلعالـ بين العالقة بأفى  ركتػيق  تكوف أفٍ  دكاتع ال ياحةكالسى  بالكل الجزًء
 في المتمثلة االتصاؿ كظائف من مهم بجزءو  تقـو األمر كاقع في هيذاتو،ف دو بحى  اتصاليا عمال

 كالدعاية اإلعالـ في رئيس بدكر تقـو ياحةالسى  أفى  مستهدؼ،حيث جمهور إلى ما رسالة ايصاؿ
 زهكارلل ممعاملته ةكطريق الشعب كاقع كعن السياحي، البلد في الموجود كالتطور التقدـ، عن

 اؽالنط على البالد شخصية لبناء األساسية األدكات كإحدل الـاإلع استغالؿ تػى  فقد. احكالسهي
 .اؿالمػ من القليل إال تحتاج ال أنىها ك الوسيلة،السيما بهذه البلداف اـاىتم زاد مث كمن دكلي،الػ

 ارمالحض الوجو إبراز في ةىام كأداة ربآخ أك لو بشك احػةالسىي يفتوظ المنػاسب من حأصب كلهػذا
 4.اػكأنماطه اػأشكاله اختالؼ على دفالم ق،ككالمناط اليم،كاألق دكؿلل يكالثقػاف

 

                                                           

 .020أنظر عصمت عديل،مناؿ شوقي عبد العظيم،ص 0
 للنشر الوراقة والسياحة.عماف،األردف: مؤسسة السفر إقتصاديات الدباغ، حممد طو،إمساعيل مثىن احلوري 4

 .013،ص(0222)والتوزيع،
 



 

 (Micro Level) : ةتفصيػليٌ  ةرؤيػ :الثاني المحػور

 نيمك ال مشترؾ،بحيث مقاس يجمعهما مختلفين نشاطين يمثالف الـكاإلعػ ياحةالسى  بأفى  قرركته 
 اإلعالـ إلى ضركرية بحاجة كمنتج احةاآلخر،فالسىي عن ينقطع أفٍ  احةالسىي ةكبخاص إلحداىما
 ميت ال كىػذا اح،السيي من نممك عدد أكبر ابالستقط المختلفة أنشطتها ا،كاتهبمقوم للتعريف

 األحػداث نم عديي  يياحالسى  النشاط أفى  في تتمثل يكالت الـاإلع لكسائ لمتع أف دكف وتحقيػق
 حدكثو  إلى وإغفال ؤدمي  حيث.يةاإلعالم احةالسى  في بتواجػده يحظى أف بد ال التي المتالحقة

صبة إعالمية ادةم يهمثل يالسىياح اطالنش أخرل كبطريقة: أم، اإلعالمية ةلوسيلا أداءو  يف خللو    خو
  01.المتقدمة اإلعالمية وسائلال من للعديد

 تجد مثلما السياحة منها تستفيد تشاركية عالقة كالسياحة اإلعالـ بين العالقة أف: "الركاشدة كيرل
 حركة تقػل أفٍ  البعػض تػوقع الجمػهور،فقػد إلرضاء كمشوقة ممتعة إعالمية مادة اإلعالـ كسائل

 كلكن كالبيانات كالصور بالمعلومات تعىج التي األنترنت شبكة كظهور اإلعالـ تطور مع السياحة
 اعتمادا كأكثرىا رسوخا كأكثرىا نموا الصناعات أكثر ستظل السياحة أفى  أثبتت األخيرة السنوات

 (4).اإلعالـ كسائل على

 المختلفة اإلعالمية الوسائل أداء على اإلجتماعي التواصل كسائل في الهائلة القفزة انعكست كقد
 الـاإلع للوسائ عنها ىغنى  ال أصبح التي طالوسائ ىذه داـاستخ من راكثي من استفادت التي

 للوسائ زخما أعطت التحديثية المتطورة كتطبيقاتها ةالذكي فالهوات تقنيػة أفى  كما كاإلعالميين
ػاإلع   Multi)  طالوسػائػ ددمتع الصحفي: األكؿ الصحفيين من نوعيػة بركز إلى أدل االـ،ممى

Media Journaliste) ،ىاتفػا يمتػلك مواطن أم بإمكاف أضحى حيث الصحفي المواطن كالثاني 
 كالصناعيوف المستثمركف يسعى التطور ىذا كأماـ. يحدث ما كل كالصوت بالصورة ينقل أفٍ  ذكيا
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 المعػ يف مله اكنأم ادإيج إلى ةكالمتوسط الضخمة، المشاريع أصحاب من جار،كغيرىمكالته 
 .اتهمكصىناع اراتهمالستثم جكالتركي للتعبير اإلعالـ

 كتثقيف ةالسىياح صىناعة مدع في  المتقدمة البلداف في اإلعالـ كسائل تمارسها التي األدكار إفى  
 ةفرص من يياحالسى  الـاإلع يوفره بما لتتمث اختالفها، على اإلعالـ كسائل خالؿ من السىائحين

 ة،السىياحي مكأنشطته أعمالهم كتػركيج لإلعالف ةالسيىاح على كالقائمين كالعاملين، للمستثمرين
 .اتكالمخطط نريالمستثم ادةزي على عكتػشجي

 كدعم دةبالمساع دكرىػا أداءو  في رىاتقصي ،أك المجاػل ىذا عن الـاإلع لكسائ غياب إفى ف اىن كمن
ٌه  ك كتقديمػها، اتهػافعالي كتوجيو السياحة،  ا،له الحلوؿ ادالمجتمع،كإيج التمشك عن ؤؿالسى
ػاء دـالتق عوامل من عامالن  المجتمع يفقد المفاىيم كتصحيح  آثػارا، بذلك ول وفكيك كاإلنمى

 01.ةالسىياح صىناعة على كانعكاسات

 :رلاألخ ةالسياحيػٌ  األنشطة ك احييالسٌ  اإلعػالـ: 2 المطلب

 الـاإلع لكسائ من ةكسيل داـاستخ برع اىيرمالجم االتصاؿ إلى وءجاللى  يتم
 المتباين الجمهور من األفراد من الماليين أك اآلالؼ إلى للوصوؿ( صحف،إذاعة،تلفزيوف،سينما)

 باالتصاؿ القائم أك المرسل يرغب أىداؼ أك ىدؼ، تحقيق بغرض كخصائصو صفاتو، في
 كاسعة، بشعبية ربالغ في  تحظى أصبحت فإنىها الجماىيرية الـاإلع لسائك  لمكانة كنظرا تحقيقها

 في منتظم بشكل عشرة كل من أشخاص تسعة' قبل من يوميا تقرأ الصحف أضحت حتى كأفقية
 ،كتوجد%65 بنسبة األمريكية البيوت في موجودة فهي الراديػو أجهزة المتحدة،أما الواليات

 كاحدة مجلة البالغين من% 41 إلى%  31 بين ما ييقرأ ،فيما%66 بنسبة التلفزيوف أجهزة
 4'.بانتظاـ األقل على
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 االنتشار ظالمالح من أنىو إال الثالث العالم دكؿ عن دقيقة إحصائيات توجد ال أنىو من كبالرغم
ا التلفزيوف ل،كخصوصاالوسائ لهذه المتزايد  كاالتصاؿ الـاإلع على القائمين من سيتوجب ممى

  :يلي كما تناكلها سيتم متنوعة برامج عبر الوسائل تلك توفرىا التي المزايا من ستفادةاال ياحيالسى 

مات من بمجموعة الصحافة تتميز :المطبوعػة ائػلالوس :أكال ٌو  عالية مكانة تتبوأ جعلتها التي السى
 الصحافة عصر بانتهاء الباحثين بعض توقع من األخرل،كبالرغم االتصاؿ كسائل بين كبارزة

 مركر من بالرغم ك األخيرة أف إال اإللكتركنية الصحافة عصر كبدء األنترنت ظهور بعد كتوبةالم
 للصحافة بديال تشكل لم األنترنت لشبكة الجماىيرم االستخداـ على الزمن من عقد قرابة

 ثانوية امتدادات عن ارةػعب ىي اإللكتركنية الصحف أفى " McNair   يرل بل المطبوعة التقليدية
 10".المطبوعة الصحافة ةػعلصنا

 معالجػة في منها ادةاالستف يياحالسى  باإلعػالـ مللقائ يمكن مهمة بميزة المكتوبة الصحف كتتميز
-الربورتاج -الصحفي الحديث -المقاؿ) الفنية قوالبها أحد عبر الطويلة السياحية الموضوعات

 من رأكث حتتي الصحف أفٍ  كىي ةموسع لتفاصي إلى ةبحاج تكوف التي ك( كالتقارير األخبار
 إحصائيات، أك ات،بيان نشر إلى اجتحت التي المعقدة ةالسياحي االقضاي ةمناقش رلاألخ لائالوس

 المادة يستوعب أف الحالة ىذه في للقارئ يمكن االنطباعات،حيث ك اآلراء، لمختلف كتناكؿ
 أك طرائػخ صور،أك انتػك ءسوا امعه المنشورة اؿكاألشك كلماتها كتحليل قراءتها، بعد المقركءة

 .األخرل الوسائػل من أعمق تأثيرىػا يجعل كغيرىا،ممىا اءاتإحص

 كيجمعها الجمهور من متجانسة فئات إلى التوجو تعني التي المتخصىصة الصحافة ظهور كمع
 من ركثي في ةاألساسي المواد من للسياح الميوجهىة السياحية الصفحات أصبحت مشترؾ اىتماـ

 السياحية الصحف من العديد ظهور إلى كاإلجازات،باإلضافة المواسم، خالؿ صاخصو  الصحف
 (4).بكاملها صةالمتخصى 
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 حيث استخداما الجماىيرم االتصاؿ كسائل أسهل من الراديػو يهعد :ةالمسموع لالوسػائ :ثانيا
 السيارات مثل النقل كسائل في إليو االستماع يمكن آلخر،كما مكاف من حملو للفرد يمكن

 .الراديو عبر كقوعها فور األحداث متابعة من المستمع يمكن ممىا كالحافالت

 تقنيات فإفى  الفضائية التلفزيونية كالمحطات التلفزيوف، صناعة في المتالحق التطور من كبالرغم
 كسائل كأسمح أىم كأحد البقاء بها حاكلت التي األساليب من العديد أكجدت قد الراديو

 المحطات من الكثير كإنشاء (Digital) الرقمي الراديو ظهور ذلك ة،كمنالجماىيري االتصاؿ
 المحطات من العديد ،كقياـ(FM) القصيرة الموجات على تبث التي المتخصىصة اإلذاعية
 المتلقي جعل ما التلفزيونية، القنوات عبرىا تػيذاع التي الصناعية األقمار عبر إرسالها ببث اإلذاعية

 اتجهت االستقباؿ،كما جهاز نفس عبر اإلذاعة محطات إلى كقنواتو للتلفاز، ومشاىدت أثناء ينتقل
 ما (NET)شبكة على متخصصة إلكتركنية مواقع عبر أثيرىا توفير إلى اإلذاعية القنوات من الكثير
 التركيز أىمية العرب الباحثين لدل ارتبط فقد ،كاف أينما اإلذاعة متابعة من المتلقي على سهل
 أفى  صحيح،إال قوؿ كىو المتعلمين غير كمخاطبة العربي، المالع في األمية النتشار ةاإلذاع على

 من عريضة فئات تهم التي المتخصىصة البرامج بث: كػ اإلذاعي العمل في الحديثة األساليب
 الخصائص مختلف عريض جمهور إلى للوصوؿ كبسيطة مهمة، كسيلة والرادي جعل المتعلمين

 اتاإلعالن أسعار لخفضو  اتجهت اإلذاعػة اتمحط أغلب أفى  كما،  ياجاتكاالحت كاالىتمامات،
 التي الصىغيرة الميزات ذات الشركات أماـ الفرصة أتاح'  المعلنين لجذب كوسيلػة فيها التجارية

 توفرىا التي الخصائص من كاإلستفادة الجمهور إلى للوصوؿ حولها إعالنات تخصيص يتم
 ىذه من اإلستفادة الصىغيرة السياحية للمنشآت كذلك رصةف يتيح ما كىو'. لهم اإلذاعة
 01.الميزة

 كتفعيل تنشيط، في ىامة أداة اإلذاعة تجعل التي المسوغػىات من أعاله المذكورة الميزات دٍ تػيع
 فعاليتها،كمن كزيادة أخرل، اتصالية كسائل تعزيز في استخدمت إذا خصوصا ياحيالسى  الحقل
 حيث". أخرل اتصاؿ كسيلة أم من حميمية أكثر أنىها" إدكارد كاكين يرل كما اإلذاعػة ميزات
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 اإلذاعية البرامج مع خاصة بخصوصية، الراديو يعاملوف الناس أفى  على األحاديث برامج دؿت
 ستعك ذهالبرنػامج،كى مع مباشرة اتفباله المستمع فيها يتصل كالتي" الجمهور مع المباشرة

 برامج بث عبر منها االنتفاع يمكن الخاصية كىذه". المشاركةب الجمهور رغبة في بشرية طبيعة
 على المعتمد كاإلعالف الفنية األشكاؿ من كغيرىا كأحاديث لقاءات: كػ السياح مع مماثلة

 اتإعالن ةحال في وعالن ىذا كيٍصلح اإلعالف، نص بقراءة المذيع يقـو: أم المباشرة المحادثة
 خالؿ من اإلذاعي الربورتاج ،أك(مهرجاف أك معرض أك ةسياحي مناسبة حضور وةكدع) واتالدع

 إلى الحدث مكاف من كتقديمها فيها، ما كبكل المتنوعة بزكاياىا الصورة أك الحدث نقل إعادة
 ذات المسموعة البرامج من تعتبر التي السياحية اإلذاعية المجلة المستهدؼ،أك الجمهور

 المباشر، ،الحديث كالربورتاج) ةاإلذاعي الفنوف مختلف على الشتمالهػا كذلك المتنوع المضموف
 FM سياحة' بالسياحة خاصة  إذاعة إنشاء) ةاألردني ككذا ةالمصريى  اتاإلذاع د،كتػيع(كالحوار

 ولالمست على ةالسياحي اإلذاعية المجػالت كإنتاج بث اؿمج في دةالرائ ةالعربي المحطات من'(
 المجلة مهسمىى منهما كل يحمل مختلفتين طتينمح في إذاعيين برنامجين يوجد حيث يالعرب

( دقيقة02:  )دتوم ةالعربي ةباللغ يأسبوع جبرنام كىػو رلالكب رةالقاى ةإذاع في األكؿ السياحية
 ما كغالبا أيضا( دقيقة) 02 وكمدت اإلنجليزيػة باللغة يالمحل ياألكركب امجالبرن ةإذاع في يكالثان

  : ىػعل التػالمج ىذه مثل تشتمل

 (.عاـ وبوج يالسياح اطكالنش الجديدة المشاريع مأى نع ةمتنوع ةسياحي أخبػار)

 (.فيها المسؤكلين مع اءاتلق مع اعليه وءالض اءكإلق احيةالسي المالمع دأح زيارة)

 (.كمواقعها السياحية الفعاليات كمواعيد السائح يحتاجها التي الهامة المعلومات بعض تقديم)

 جوائز المسابقات ىذه تضم ما كغالبا بالمستمع خاصة سياحية ةثقافي ةتشجيعي مسابقات تتضمن
  .01شبهها ما ك سياحية رحالت في تتمثل

 ."للمستمع اػجذب اإلذاعية اؿػاألشك أكثر من أصبحت اإلذاعيػىة التالمج أفى " حبيب كيرل
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 في المسموع ليالمح اإلعالـ دكر':الدراسة محور هاألنى  إال المسموعة الوسائل في التفصيل اكم
 01'.المحليػىة ياحػةللس جالتركي

 (:كالسيػنما التػلفزيػوف) المرئيػة لالوسائ :ثالثا

 يوما أعدادىا تتزايد التي العربية كالفضائيات التلفزيوف أضحى كاإلذاعات الصحف من كل بعد 
 وضالخ نع العربي،كبعيدا الجمهور دلل الجماىيريػىة الثقافة مصطلح مكونات أىم من يـو بعد
 ول انتقاد كىو الترفيو على كالتركيز ة،الثقاف بتسطيح كاتهامو للتلفزيوف، الموجهة االنتقادات في

 دالمشاى دلل الشأف من راكبي حيزا حاليا تحتل الوسيلة ىذه: بأفى  االعتراؼ من دكجاىتو،البي 
 ".كالواقع كاللوف ةكالحرك ورةكالصى  وتالصى " بين تجمع كأنىها سيما

 المقومات إلبراز األداة ىذه على للتركيز مهىمة رراتمهب التلفػزيوف بها يتميز التي سىماتال توفر
 واتالقن بها جي تع يالت ةالهائل البرامج مواجهة في ةكاإلسالميى  ة،العربيى  المدف بها تتمتع التي

 وادالم دةمشاى درتن يكػاد بالدىا،فيما في ياحةالسى  مقومات تتناكؿ التي الغربية التلفزيونية
 خارطة على مهمة ركائز من عليو تشتمل ما رغم بلداننا في ياحةالسى  عن تتحدث التي التلفزيونية

 أفالش في المتخصىصة ةالقليل ةالعربي واتالقن بعض رتواف من رغمبال ة،كالعالمي ةالسياح
 اجإنت من ميسجىلة وادم عن ارةعب ابرامجه من رككثي ى،األكل امراحله في تزاؿ ال اأنىه إال ي،ػياحالسى 

 4.ربيغ

 كسائل أقول من وفالتلفزي أفى  ىو كذلك سياحيا الوسيلة ىذه على التكثيف اتالمسوغ كمن
 .'معا البصر ك السمع حاستي' يشغل ألنىو الشخصي االتصاؿ بعد اإلقناع على مقدرة اإلعالـ

 محمد حسب أكثر ياحيالسى  باإلعالـ للقائم يتيح أنو المتلقي،كما لدل اإلدراؾ عملية يسهل ممىا
 فنية كأشكاؿ برامج تقديم أخرل كسيلة أم من كالعالمية السعودية اإلعالـ كسائل كتابو في عزت
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 قوالب عبر المختلفة كاإلعالنات كالخدمات السياحية المعلومات مجاؿ في التنوع تالئم كمتنوعة

 01.رىاكغي كاألخبار كاألفالـ، البرامج، من 

 حيسم ممىا المختلفة العمرية الفئات كيجذباف يخاطباف بأنهما كالتلفزيوف السينما من كل تتميز
 جالبرام عبر الطفل:من كل تالئم كسينمائية تلفزيونية برامج كإنتاج بث، إمكانية في وسعبالت

 تتناكؿ للمرأة موجهة لألطفاؿ،كبرامج المخصىصة كالترفيو التسلية مراكز توظف التي الترفيهية
    التوجيو برامج إلى  أىلها،باإلضافة كتناسب تناسبها التي كالفعاليات كالبرامج ية،السياح المقومات

 أكقات قضاء فيها يمكن كالتي لهم المخصىصة السياحية للمواقع إرشادىم عبر بالشباب الخاصة
 4.كغيرىا األسر ألرباب أخرل برامج فراغهم،ككذلك

 كالسينما التلفزيوف خالؿ من تقدـ أفٍ  يمكن يالت السياحية كالمواد البرامج، نوعية مجاؿ كفي 
 مػواد المتوقعين،إلى احللسي موجهىة مواد: من المستهدفة العمريىػة األصناؼ حسب تتنوع فإنىها

 ،ةالسياحيى   اتالنشاط في العػاملين تخاطب مختلفة مواد ككذلك الحاليين للسياح موجهة
 :إلى مػهقسمة كخارجها دالبال داخل للجماىير موجهة كبرامج ن،كالمستثمري

 التلفزيونية،إضافة كالتلفزة،البرامج السينما في التسجيلية التلفزيوف،األفالـ في ةسياحيى  اتػإعالن
 ةػالسابق الجماىيرم اؿػاالتص لػكسائ إلى افةػباإلض، زيوفالتلف في ةالسياحيى  لكالرسائ األخبػار إلى
 :يػكى أخرل اتصالية أدكات دتػهوج

  :كالتلفزيونية توغرافيةالفو  ورةالصى  .0

 ىذا لشكل كاقعية صورة القارئ إلى السياحي للمنتج كالتلفزيونية ةالفوتوغرافي ورةالصى  تنقل
 كغير طبيعي منظر أك تراثي، سوؽ أك فعالية، أكفندقية،أك ترفيهية، منشأة كاف سواء المنتج

 عماد شكالفيه  توأماف كسيلتاف كالسينمائي الفوتوغرافي التصوير أفى " شمو يرل كيرل .ذلك

                                                           

 .056وأخروف، ادلرجع السابق،ص راكػاف حبيب 0
 .37و 36السهلي،مرجع سبق ذكره،ص السيف احلريب،سعود رجاء بن ىباس 4
 



 

 كأكضح تأثيرا، رأكث كتجعلهما الرسالة جسدت خواص من فيهما لمػىا البصرم،كذلك  االتصاؿ
 ."بيانا

 :كالكتيبات المطبوعة السياحية األدلة .4

ثىةمح تكوف أف دالبه  أنىها المطبوعة السياحية األدلة ميزات كمن   دكرم كبشكل باستمرار دى
 متنوعة، معلومات على تحتوم كأفٍ  المتجددة، السياحية اتكالمناسب الفعاليات، لتواكب
 لمناسبة عدته  فهي (Brochures) للكتيبات بالنسبة الفعاليات،أما مواقع تهوضح كخرائط كصىور
 .كاحدة لمرة تهنشر أفٍ  الطبيعي فمن مهرجاف،لذا سياحي،أك كمعرض معينة

 :الطرؽ اتإعالنػػ .6

 خارج "باإلعالف فاربي سميويه  ما ضمن مكانيال للتقسيم كفقا الطرؽ إعالنات تدخل 
 :الميزات من عدد للمعلن تتيح التي األبواب"

 عدة في المزدحمة المواقع على التركيز عبر الجمهور من كبيرة مجموعات إلى الوصوؿ 
 .المدف كمراكز الرئيسية كالشوارع فيها مختلفة،كاإلعالف جغرافية مواقع

 لها يتعرض الذم مهورالج بحجم ادية،مقارنةإقتص أنىها. 
 كبيرة قدرة ذات كتصميمها إخراجها في كالفنية التقنية األساليب تقدـ مع أصبحت 

 01.المػىارة قبل من لها ض التعر تكرار إلى الجمهور،باإلضافة  إنتباه لجذب
 عند بو بأس ال حيزا (Posters) الملصقات تأخذ أف المفترض من :الورقيػىة الملصقات .2

 كالمكاتب المباني داخل كضعها بسهولة اتصالية سياحية، حيث تمتاز حملة أم تنفيذ
 من الملصقات ":الجميلي كيهعد .كغيرىا كالمطارات ،الفنادؽ،المعارض، السياحية

                                                           

 .60و62السهلي،ص  السيف احلريب،سعود جاءر  بن ىباس أنظر 0
  



 

 تػهستخدـ أفٍ  يجب ال أنىها يهػشار أنىو إال االنتباه كجذب التوعية في الهامة األدكات
 01.األخرل الوسائل من عددا تضم خطة ضمن تكوف أفٍ  يجب لوحدىا،بل

 .السىياحػة صىنػاعػة :الثػاني المبحث

الحصوؿ على المتعة كالسعادة، كنتج  ك التنقل كالتجواؿ بحثا عن الجديد ييحبذاإلنساف بطبعو 
ر لمفاىيم الحياة بين الشعوب مة اكتسابو معارؼ جديدة كانتقاؿ مستػياحعن ىذا التجواؿ كالسى 

 المختلفة.

همة، كأضحى لها أسسها كأركانها كأجهزتها من ظاىرة بسيطة إلى صىناعة مي  كتطورت السىياحػة
ؿ الفندقة في كل مكاف كبدأ االمتعددة. فأقيمت المؤسسات التعليمية المتخصىصة كانتشرت أعم

لتسهيالت كتسابقت الدكؿ في تقديم ا االىتماـ بمقومات الجذب السيىاحي على قدـو كساؽ،
ٌي التحتية المن السيىاحية كتأمين البٌنى في حين تتقاعس دكؿ  كاحاسبة لجذب أكبر عدد من السى

 (4.)من الصىناعاتالجديد كتتحضىر أخرل لتبني ىذا النوع 

لقد عهػرفت ظاىرة السفر منذ القدـ بوصفها ظاىرة طبيعية تحتم على اإلنساف اإلنتقاؿ من مكاف 
كأسبابها كأىدافها ككسائلها.ثم آلخر كألسباب متعددة، حيث كانت بسيطة كبدائية في مظاىرىا 

سو لو أسى  تطورت ىذه الظاىرة البسيطة حتى أصبحت في ىذا العصر تشكل علما يىدرس كنشاطان 
ك مبادؤه كقواعده كتأثيراتو المباشرة كغير المباشرة على مختلف شؤكف الحياة، لذلك انبرل 

فر كالسيىاحػة، كبحث تطورىا في علماء السيىاحػة كالمعنيوف بشؤكنها إلى ضركرة متابعة تاريخ الس
 (6إلى العصور الحديثة.)مختلف المراحل التاريخية التي تبدأ من العصور البدائية 

 

 

                                                           

 .60 السهلي،ص السيف احلريب،سعود رجاء بن أنظر ىباس 0
 .3،ص0نعيم الظاىر،سراب إلياس، مبادئ السياحة.عماف،األدرف:دار ادلسًنة،ط (4)
 .00نفس ادلرجع،ص (6)



 

 ة:ػاريخية لتطور السيناحػالمراحل الت

 ور البدائيىة كالحقبة األكلى:ػالسياحة في العص *0

 ـ0521أ* بدأت منذ ظهور اإلنساف حتى عاـ 

 1(0)قداـ أك ركوب الدكاب أك السفن الشراعيىة.ب* كسيلة اإلنتقاؿ: على األ

 أىدفػها:

 أ* انتقاؿ رجاؿ األعماؿ كالتيجار

 ب* اإلنتقاؿ إلى األماكن الدينية مثل مكة المكرمة، القيدس، كبيت لحم.

 * انتقاؿ أبناء الملوؾ للدراسة كالتعلم في المركز الدينية في كل من لندف باريس، ركما.ت

كالمصىايف كالمشاتي كالبحار كالبحيرات  تعة بجماؿ المناظر الطبيعيةث* سفر األغنياء للم
 كالشالالت كعجائب الدنيا.

 كتيقسم ىذه المرحلة إلى:

األلف الخامسة قبل الميالد أم: حتى بزكغ  إلى من قبل التاريخ ك : كتمتداألكلى العصور البدائية
ه المرحلة بانعداـ الحكومات عصر الحصارات في مصر كبالد الرافدين )العراؽ(،كاتسمت ىذ

 كالدكؿ كالجيوش، كالقوانين، كالعلـو كالنقود، ككسائل النقل كالمواصالت كالبيع كالشراء، كغياب
 (4: )الملكية الفردية كالوازع الديني، ككجدت ظاىرة السفر كالتنقل لألسباب التالية

 ود عوائق طبيعية أك بشرية. *عدـ كج2         .السعي كراء العشب كالماء *6.    حب التنقل*0

 .الصىػيد * استكشاؼ األراضي ك3 .الهرب من خطر الحيوانات المفترسىة*2. حاجة اإلنساف*4

  
                                                           

 .00إلياس، ادلرجع السابق،ص الظاىر،سراب نعيم( 0)
 .00نفس ادلرجع،ص( 4)



 

 :ور القديمةػالسىياحة في العص

تبدأ مع نشأة حضارة بالد الرافدين كالفراعنة في ؼ الخامسة قبل الميالد كتنتهي بسقوط 
 رابع. كمن خصائص ىذه المرحلة:الحضارة الركمانية في نهاية القرف ال

 أ* ظهور الجيوش ىيىأ األماف للناس كبالتالي حرية الحركة.

إلى بركز العلـو كتطور كسائل النقل كالمواصالت كخاصة  ظهور األنظمة كالقوانين إضافةب* 
 السفن الشراعية.

 ت* إشراؽ األدياف كالمعتقدات.

ػٍد ظاىرة محكمة بقوانين الطبيعة فقط، بل ظهور حركة السيىاحة التي لم تعى  كل ذلك أدل إلى
بقوانين كتشريعات الدكلة إضافة إلى ظهور حدكد الدكؿ كمالها من أنظمة بحيث فرضت على 

 السىائح احترامها. 

ككاف دافع التجارة كالمتعة كالهجرة، كالرياضىة كحب االستطالع، كالدافع الديني من أىم الدكافع 
 1(0)في تلك العصور القديمة. التي دفعت بالسائح للسىياحة

 ور الوسطى:ػالسيىاحػة في العص *4

حتى القرف الخامس عشر، كمن  662بدأت ىذه المرحلة بسقوط اإلمبراطور الركماني عاـ 
المعركؼ أفى اإلمبراطورية الركمانية ىي آخر إمبراطورية نشأت في العصور القديمة، فقد كانت 

جارم، ككاف لها الفضل األكبر في تطوير حركة السيىاحػة مركز اإلشعاع الفكرم كالحضارم كالت
 (4)كاألسفار في العالم.

                                                           

 .03و 02إلياس،مرجع سبق ذكره،ص الظاىر،سراب عيمن( 0)
  .03نفس ادلرجع،ص (4)

 



 

ككاف دكر أكركبا في حركة األسفار محدكدا في العصور الوسطى مقارنة بالدكؿ العربية حيث كانت 
بع الدكؿ اإلسالمية العربية مركز التنوير الفكرم كالتطور العلمي في الفترة ما بين القرف الثامن كالرا

عشر الميالديين، فاتطورت األسفار بمختلف دكافعها كبواعثها، كقد أسهم العرب إسهامان رائداى في 
 كضع األسس األكلى لفركع السفر كالسيىاحػة.

ككانت بغداد كقرطبة أكثر المدف ثراء، ككانت أرزاؽ العالم تجرم إليهما ككانتا تشكالف مركزيين 
 الدراسة كالتعىلم. ثقافيين يستقطباف طالبي العلم بهدؼ

كتطور السفر عند العرب بدافع حيب الترحاؿ كاالستكشاؼ حيث رافق ذلك تطور صىناعة الورؽ 
حتى قاـ الرحالىة بإعداد مخطوطات دكنوا فيها انطباعاتهم عن األماكن التي كصلوا إليها، كقاموا 

 1(0)بوضع الخرائط الجغرافية للبلداف التي زاركىا.

 عرب في تلك الحقبة من الزمن:الة الحى كأىىم الر 

  42متجها صىوب افريقيا كآسيا، كاستمرت رحلتو أكثر من انطلق من المغرب العربي : ابن بطوطة
ػو )تنحفة النظائر في غرائب  سنة دكف فيها معلومات كافية عن البلداف التي زارىا في مخطوط سمى

 األمصار ك عجائب األسفار(.

 افريقيا كخلىف لنا مخطوطان بعنواف )المسالك كالممالك(. : تجوؿ في غربابن عبيد البكرم

 : ككانت رحلتو من األندلس حتى المشرؽ العربي.ابن جبير

 افريقيا كخلىف مخطوطان بعنواف )مركج الذىب(.: ارتحىل في بلداف مشرؽ المسعودم

 البلداف(. : زار جزيرة العرب سرنديب )سيالف حاليا( كأعىد مخطوطنا تحت عنواف )فتوحالبالذرم

: ارتحل إلى شماؿ الهند كجنوب نيباؿ، كأعىد مخطوطنا بعنواف )تحليل ما للهند من مقولة البيركني
 4مقبولة في العقل أك مرذكلة(.

                                                           

 .05و 04إلياس،ص الظاىر،سراب نعيم أنظر(0)
 .05نفس ادلرجع،ص 4



 

 خمسو دكافع ىي:ياحية في العصور الوسطى في كتلخصىت دكافع الحركة السى 

م الدكؿ العربية اإلسالمية ككانت كل : إذ اتنقل مركز التجارة من ركما إلى بيزنطة، ثدافع التجارةأ* 
 من بغداد كقرطبة محور التجارة العالمية.

شهد تطورا كبيرا عند جميع األدياف المقدسىة، ككاف ىناؾ دمج بين األىداؼ  الدافع الديني:ب* 
 الدينية كأىداؼ المتعة فضالن عن ظهور الحمالت التبشيرية المسيحيىة.

 يث كاف الرحالىة العرب االثقل األساس في ىذا الجانب.دافع الرحالت االستكشافية ح  ت*

 دافع طلب العلم كالسفر إلى المراكز العلمية التعليميىة.ث* 

 1(0)بين الحضارات. حافز توطيد العالقاتج* 

 ة:ػرو النهضػة في عصػياحالسى * 6

دم كنشوء ه المرحلة بعد انتهاء عصر اإلقطاع في أكركبا في القرف الخامس عشر الميالىذ تشرع
الرأسمالية التجاريىة كحتى قياـ الثورة الصىناعيىة في النصف الثاني من القرف الثامن عشر الميالدم، 

 ميزت ىذه المرحلة بجملة من الخصائص ىي:ػكقد سيميىت ىذه الفترة بػ 'عصر النهضة'. كت

 ظهور السيىاحة كالسفر على الرغم من ضيىقو انتشارىا.

 كوف القارة األكلى من حيث التأثير على األسفار ك السىياحة في العالم.عودة أكركبا من جديد لت

 التنافس بين البلداف كالمستكشفين للحصوؿ على ثركات العالم الجديد.

 توسع الرقعة الجغرافية لحركةو األسفار باكتشاؼ العالم الجديد كتوسع السوؽ العالميىة ك التجارة.

، ك تطور العلـو كالفنوف كاآلداب ترؾ أثرا إيجابيا على عودة ظهور الدكؿ كالحكومات من جديد
 (4)حركةو األسفار.

                                                           

 .06و 05أنظر نعيم الظاىر،سراب إلياس،ص(1) 

 .06نفس ادلرجع،ص( 4)



 

ارين نمت عندىم ركح  الرحالت البحرية في عصر النهضة:م ػأى حيث ظهرت مجموعة من البحى
 المغامرة كاالستكشاؼ كاإلبحار باتجاىات عديدة كجديدة لم تكن معركفة سابقنا مثل:

 .0264س ألمريكا عاـ رحلة البحىار كريستوؼ كولومب* 

 رحلة البحنار اإلسباني كورتيز إلى المكسيك.* 

بيزا الذم شقن الطريق لجزر الكاريبي كمضيق بنما متجها إلى البيرك في أمريكا  رحلة البحىار* 
 .0261الجنوبية كذلك عاـ 

األماكن  كالمسارعة لطلب الغفراف بالسفر إلى ،كالمتعة كالمطالعة ،في حين كانت الثقافة كالعلم
 1(0)في تلك الفترة من التاريخ. اؿرحى ػالمقدسة أىم الحوافز التي دفعت بالسواح لت

 ما بعد الثورة الصىناعية: ي عصرو ػالسيىاحة ف *2

ييسىمى أيضا )عصر سياحة األغنياء أك الطبقة الواحدة(، كيبدأ مع قياـ الثورة الصناعية في  ك
الدم، كاستمرت حتى نهاية الحرب العالمية الثانية عاـ النصف الثاني من القرف الثامن عشر المي

  4.(ـ0622)

 سمات عصر اآللػة: كنجملها فيما يلػي:

أ* قياـ الثورة الصناعيىة أدل إلى تطور كبير في شتنى المجاالت ك األنشطة المختلفة كمنها: أنشطة 
 .  كالسىياحةأثىرت بشكلو مباشر كغير مباشر على حركةو السفر 

المرحلة تطورا ىامنا في كسائل النقل بفعل الثورة الصىناعية، كشمل ىذا التطور بداية شهدت  ب*
األمر السكك الحديدية، فالبواخر التي تعمل بالطاقة البخارية ممىا سىهل اتصاؿ أكركبا بالعالم 

 كبالتحديد العالم الحديث المتمثل في أمريكا ك أستراليا. 

                                                           

 .07. و06إلياس،ص الظاىر،سراب نعيم أنظر (0)
 .02نفس ادلرجع،ص 4
 



 

ادت أىمية القطاع الصىناعي كأدل ذلك إلى زيادة النمو نتيجة للثورة الصىناعية أيضا ز ت* 
 اإلقتصادم، كصحىب ذلك ارتفاع في مستول الدخل كالمستول المعاشي للسكاف.

من نتائج الثورة الصىناعية كالتطور الصىناعي أيضا فتح أفاؽو جديدة للمشاريع كالحصوؿ على  ث* 
السكاف، كزيادة الًهجرة الداخلية من الريفو فرصو العمل بأجور مناسبة ممىا أفضى إلى زيادة عدد 

 إلى المدف ما ساعد على سرعة نمو الحضرم كاالستقرار في المدينة.

ج* ظهور القيود على السفر، كسبب القيود ىو انقساـ العالم إلى دكيالت من أجلو الحدى من 
السفر كالتأشيرات الهجرة كتنظيم إقامة األجانب كمنع التهريب، فنشأت في ىذه المرحلة جوازات 

 إلى غير ذلك.

ح*شعور الدكلة بأىمية السفر كالسىياحة كونها تيشكل أحد الموارد اإلقتصادية المهمة التي تيساعد 
 الدكلة في اقتصادياتها.

كأصبح مكاف العمل  ،خ* الفصل بين محل اإلقامة كمحا العمل إذ نشأت المصانع الكبيرة
حى ىناؾ تمييز ألكؿ مرة بين كقت العمل ككقتو صالن عن مكاف اإلقامة، كمن ثم أضمنف

 1(0)الفراغ.

 :ةػدكافع السفر في عهد اآلل

كألكؿ مرة ظهر للوجود لفظة  ك بشكلو عاـ تطورت ك تعددت دكافع السفر في ىذا العصر
ىي األغراض السياحية  بحيث أصبح دافع السفربمعناها المباشر،  Tourismeاحػة الٌسي

 ات السيىاحيىة كالفندقية التي أنشئت في تلك الفترة.البحتة. كظهور المنظم

 ر الحديث:ػاحة في العصالٌسي* 2

سمىى أيضا  )عصر السيىاحة الجماعية(، كيبتدأ ىذا العصر مع انتهاء الحرب العالمية الثانية ك يي 
 4ـ كحتى الوقت الحاضر.0622عاـ 

                                                           

 .00-02إلياس،ص الظاىر،سراب نعيم أنظر (0)
 .00نفس ادلرجع،ص 4



 

 احة في العصر الحديث:سمػات الٌسي

تصاالت ك النقل، ك المواصالت خاصة النقل الجىوم ، ككذلك تطور تطور كبير في كسائل اال *
 صىناعة السيارات.

عدـ اقتصار السفر ك السيىاحة على طبقة األغنياء، كأضحت األجهزة السياحية في مختلف  *
البلداف تهتم باستقطاب الطبقة العاملة إليها كونها طبقة غير محددة العدد، كأصبحت كذلك 

 ر من الطلب السياحي المحل كالعالمي.تشكل الجزء األكب

اء أماكن اإليواء كتعددىا كتنوعها كاتساع الرقعة الجغرافية لها. فبعد أف كانت عبارة عن ارتق* 
قصور فخمة تصلح إلقامة األثرياء كالقادرم على الدفع نشأت فنادؽ من الدرجة الثانية كالثالثة،  

التي تمتاز أسعارىا المنخفضة كالمعتدلة أم: كما ظهرت المخيمات السياحيىة ك بيوت الشباب 
 في متناكؿ الطبقة العاملة بشكلو عاـ.

أصبحت ظاىرة السفر ك السىياحة بما تحققو من مكاسب ماديىة كبيرة ذات ظاىرة مؤثرة في  *
 اقتصاديات البلداف.

ا * في ىذه الفترة، ك في بداية الستينات طفى ألكؿ مرة علمي السيىاحة إلى الوجود ب  وصفو علمن
كالجامعات المتخصىصة بتدريس ىذا  ،مستقال كمتكامال كمعترفا بو، كتمى إنشاء المدارس كالمعاىد

على النشاط السيىاحي في العالم كعلى رأسها  العلم. كاستحدثت منظمات سياحيىة متعددة تشرؼي 
 1(0).المنظمة العالمية للسيىاحة التابعة لهيئة األمم المتحدة

 ة في العصر الحديث:دكافع السيىاح

دافع السفر بهدؼ السياحة، بل إفى تطورت دكافع السفر كتنوعت في العصر الحديث، خاصة 
السياحة انشطرت إلى أنواع مختلفة )السىياحة الترفيهية، االستجماـ، االصطياؼ...( كالسيىاحػة 

 4اإلقتصادية، الثقافية، السياسيىة...إلخ(.
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 .احػةالس ي مفهـو  :4المطلب 

 اللىغات األجنبيىة:في  (Tourisme) ياحػةلفظة الس   أ*

لقد تزايد عدد الزكار األجانب الوافدين من بلداف مختلفة لفرنسا في القرف السابع عشر 
الميالدم، كاستدعى األمر ضركرة تقديم كافة التسهيالت لهم، منها إصىدار دليل في عاـ 

ن لألجانب في الرحلة إلى فرنسا(، كقد تضمن من قوبل )ساف موريس( بعنواف الدليل األمي0344
الدليل كصفنا للطرؽ التي تيوصل إلى باريس كالمدف المحاذية على الطريق، ككذلك كصفان لمدينة 

( كالتي شملت الرحلة القصيرة)باريس كأماكن الترفيو فيها، كأخيرا تحدث الدليل عن ما أسمىاه 
الطويلة( التي شملت كذلك الجنوب الغربي، الجزء الجنوبي الغربي من فرنسا، ك )الرحلة 

 1(0)كالجنوب الشرقي كمنطقة بورجوني.

كفي القرف الثامن عشر تطوال استخداـ مصطلح الرحلة الكبيرة إلى السيىاحة الكبيرة، ثم انتقل 
زم مهذب المصطلح إلى انجلترا حيث ايستخدـ للتعبير عن الرحلة التي يقـو بها كل شابو إنجلي

إلتماـ تعليمو. ثم تطور المصطلح بتسمية الشباب اإلنجليز الذين كانوا يقوموف بهذه في اكركبا 
أم: السييىاح، إلى أٍف ايستخدـ المصطلح في فرنسا للتعبير عن كل شخصو  (Touristes)الرحلة 

 يقـو برحلةو ما لتحقيق متعة شخصية.

السيىاحػة  (Tourisme)ح ك السىائ (Touriste)لغات أخرل كعديدة بدكرىا مصطلحي  استعارتٍ  ك
من اللغة الفرنسية بمعناىا الضنيق المقتصر على رحلة مجردة من أىداؼ مادية أم رحلة القصد 

 منها الراحة كالمتعة كالصىحة...إلخ.

 ة:غة العربيى ة في اللى ػلفظة السيناح ب*

ا كانت معركفة في اللىغة إالى أنىه على الرغم من كوف لفظة السيىاحػة لفظة حديثة في اللىغات الالتينية
العربيىة، فلفظة السيىاحة في اللىغة العربيىة تعني الضرب في األرض كمنها يسيح الماء، كسيحاف 

                                                           

 .06إلياس،ص الظاىر،سراب نعيم أنظر (0)
 



 

ياحة في أكثر من موضعو ففي سورة الماء يعني جريانو، كقد كرد في القرآف الكريم ذكر لفظ السى 
واجًا خيرًا منكَن مسلماِت  عسى ربه إْن طلقكَن أْن يبدله أز  « تعالىالتحريم كرد قولو 

كالسائحات تعني الصائمات،  01»  ثيبات وأبكارًا مؤمناِت قـانتاِت تائباِت عابداٍت سائحاتٍ 
ا ألنىو يسيحي في النهار بال زادو، كقاؿ بعض المفسىرين إفى معناىا المهاجرات،  كسنمىي الصائم سائحن

ستطاع إليو سبيال، كىذا ما يدخل اليـو كييضاؼ إلى ذلك أفى من فرائض اإلسالـ حجى البيت لمن ا
 2في باب السيىاحة الدينية.

ىكذا يتضٍح أفى اللفظات القريبة من لفظة السيىاحة عند العرب لم يكن ييقصد بها السفر  ك
مؤخران مقتبسة من  كالتركيح عن النفس كالمتعة، كمنو نستنتج أفن لفظة السيىاحة دخلت اللىغة العربيىة

 اللىغات األخرل.

إفى للسياحة أكثر من تعريف، ككل منها يختلف عن اآلخر بقدر اختالؼ الزاكية  :تعريف السيىاحػة
التي ينظر منها الباحث إلى السيىاحػة، فبعضهم يتأثر بالسيىاحػة بوصفها ظاىرة اجتماعية كآخركف 

العالقات الدكلية، علمنا قائمان بذاتو، كمنهم من يركز على دكرىا في تنمية يركنها ظاىرة إقتصادية، ك 
كيركنها كذلك عامالن من عوامل العالقاتو اإلنسانيىة كالثقافيىة...إلخ كفيما يلي استعراض لعدد من 

 التعريف المهمة.

 الحاجة من تنبثق عصرنا ظواىر من ظاىرة" بأنىها 0612 نةس Guyer Freuler األلماني عرفها
 بالبهجة كالشعور الطبيعة بجماؿ اإلحساس نموك  مولد كإلى الهواء تغيير كإلى للراحة المتزايدة

 بين األخص على االتصاالت نمو إلى كأيضا الخاصة، طبيعتها لها مناطق في اإلقامة من كالمتعة
 (6.")اإلنسانية الجماعة من مختلفة شعوب

                                                           

 (3-2سورة التحرمي، اآليحة ) 1
 .07و 06إلياس،ص الظاىر،سراب نعيم أنظر 4
 لإلبداع الوطين ادللتقى: اإلسكندرية،مصر األنثروبولوجيا. يف وثوحب دراسات واجملتمع الّسياحة دعبس، يسرى( 6)

 .02،ص(0227) والتنمية،
 



 

عن  الطبيعية التي تنتج للعالقات كالظواىر المجموع الكلي  "على أنىها  Kraft Henzkerعرفها  ك
 1 (1قامة السائحين طالما ىذه اإلقامة ال تؤدم إلى إقامة دائمة، أك ترتبط بعمل مأجور.")إ

كما يمكن مالحظتو أفى التعريف األكؿ يهتم بالجوانب النفسية كاالجتماعية للسياحة كما تقدمو 
على حركة لإلنساف من راحة كترفيو، بينما يبرز التعريف الثاني الفرؽ بين السيىاحة كالهجرة اعتمادا 

 السىائح تكوف مؤقتة كال تأخذ شكل اإلقامة الدائمة أك العمل.

يرل من األنسب إعطاء كلمة السيىاحة مضموننا  (Michelle Barrier)رييو اكالفرنسي ميشاؿ ب
كاسعان جدا من خالؿ التعريف اآلتي: " السيىاحة تعني االنتفاع باإلجازات أك أكقات الفراغ للتمتع 

ٌو ما عن موقع اإلقامة بالمصادر، أك ا لمغريات الطبيعيىة أك الثقافيىة في منطقةو تبعد إلى حدى
 (2المعتاد." )

 (W.T.O)ككتعريف شامل للسيىاحة سنعتمد على التعريف الذم قىدمتو المنظمة العالمية للسىياحة 
كلمدة ال  كالتي ترل بأنىها " نشاط من األنشطة التي تتعلق بخركج الفرد عن الوسط الذم يهقيم فيو

مرتبطة بممارسة نشاط  تتجاكز سنة متواصلة لغرض الترفيو كاالستمتاع... كغيره على أالى تكوف 
  (3بهدؼ الحصوؿ على دخل.")

 :كيشير ىذا التعريف إلى

أفى السىياحة نشاط يتضمن تنقل الفرد من المكاف الذم يهقيم فيو لفترة محددة قصد الحصوؿ  
 فس دكف نيل أم مكسب مادم. على المتعة كالتركيح عن الن

 

                                                           

 .51دعبس،ا دلرجع السابق،ص يسرى (1)
 .05و 03إلياس،ص الظاىر،سراب نعيم أنظر( 2)

-0353عشي صليحة، األداء واألثر اإلقتصادي واالجتماعي على السياحة يف اجلزائر وتونس وادلغرب، ) (3)
 .4(،رسالة دكتوراه منشورة،كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيًن، باتنة: جامعة حممد خلضر، ص0355

W.T.O=World Tourism Organisation.  

                                             



 

 مات األساسيىة التي يجب أف تتوافر في السيىاحة:الشركط كالسى  :6المطلب 

 1(0ك يمكن تلخيصها في العناصر التاليػة: )

السيىاحة باعتبارىا نشاطان عبارة عن مزيج مركب كمعقد يتكوف من العديد من الظواىر  .0
 الثقافية كالحضارية كاإلعالمية...إلخ.كالعالقات اإلقتصادية منها كاالجتماعية ك 

السيىاحػة نشاط يتولد من حركة األفراد إلى مناطق غير موطن إقامتهم الدائمة، كىي بذلك  .4
 تحتوم على عنصر ديناميكي ىو )الرحلة(، كعنصر ثابت مستقر ىو )اإلقامة المؤقتة(.

الف األنشطة المزاكلة في موطن األنشطة التي يمارسها السىائح في أمكاف القصد السيىاحي تخ. 6
 إقامتو األصلي.

اإلقامة كقتية كالحدى األدنى لها أربع كعشركف ساعة كالحد األعلى لها سنة، كاألعماؿ التي  .2
 تترتب على إقامة األفراد لفترة تقٍل عن أربع كعشركف ساعة تيػعد نشاطا تركيحيان كليس سياحيان.

رتبطا بعنصرو مهم ىو عنصر الوقٍت كاإلجازات، كفي حالة السيىاحػة من حيث كونها نشاطان م .2
 ال تتحقق الرحلة السيىاحيىة. )كقت الفراغ( العدـ عدـ توفر ىذا العنصر

ك فعاليات تبعث البهجة كالمتعة  ،السيىاحة تعني استغالؿ كقت الفراغ كاإلجازات بأنشطة .3
 كالسركر في نفسية اإلنساف.

لسفر كاالنتقاؿ المؤقت الحصوؿ على العمل كبأجر مدفوع من يجب أالى يكوف القصد من ا .4
 داخل البلد المزكر.

 ، كييستثنى من كاف خالؼ ذلك.ةمشركع ةيجب أف تكوف عملية انتقاؿ السيياح بطريق .5

 صىناعة أك ظاىرة في توفرىا الواجب الشركط إيضاح على أكثر يساعد ك يوضىح المخطط ىذا ك
 .السيىاحة
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         -المخطط من إعداد الطالبة -( 4الشكل)               

                        

 السيىػػػاحة

 ما ىي ؟

ة  

من خػػػالؿ 

 انتقاؿ األفراد

 أيــــن ؟

في أماكن غير موطن إقامتهم 

 الدائم

 متػػى ؟

ساعة كال  42لفترة ال تقل عن 

ةتتعىدل سن  

 ألجػػػػػػل:

الرفػػاىية ، التمتع، ك  الحصوؿ على 

 الراحة النفسية

 اآلثػار المترتب عنهػا:

إقتصادية، اجتماعية، ثقافية، حضارية، 

 إعالمية



 

 كعالقتها بالصىناعة كالصىناعات التكميلية األخرل: ةػياحالسى  كأىميػة أنمػاط :2 المطلب

لتنوع المنتج السيىاحي المعركض  تتباين أشكاؿ السيىاحة كأنماطها تبعان  ط السيىاحػة:أنمػػا أكال:
كالذم يتمثل في الخدمات كالمالمح البيئية كالحضاريىة، ككذلك توافر المقومات السيىاحيىة التي 

ة تجذب أعداد ىائلة من السيياح كتتمثل في الشواطئ الرملية الممتدة، المناخ، كالمظاىر الطبيعي
الخالىبة ،باإلضافة إلى اآلثار التاريخية كالمزارات الدينية..إلخ، كتتباين المواقع السياحيىة كظيفيان 

 1(0كمكانيان تبعان لخصائص بيئتها كمواقعها بالنسبةو للدكؿ كاألقاليم السيىاحيىة.)

 معايير تصنيف أنماط السيىاحػة: *0

 قها كتحديد أنواعها كتتمثل فيما يلػي:كف احػةيتتباين المعايير التي يمكن تصنيف السى 

    كإطارىا. السيىاحيىة الحركة إتجاه4                                      السيىاحة. من الهدؼ0

   المكوث. كمدة السيىاحيىة الحركي2للسىائحين.      المستقبلة كالدكؿ المصىدرة الدكؿ طبيعة6

 السيىاحي.         الطلب خصائص3                                   السيىاحي. الموسم طبيعة2

 السيىاحيىة. الرحلة إطار 4

 يدفع الذم بالدافع يتعلق بعضها أخرل معايير لعدة كفقان  ةالسيىاح أنماط تصنيف يمكن كما
 الطلب بها يتميز التي كاإلقتصاديىة االجتماعيىة الخصائص ككذلك بالده، لمغادرة الىسائح

 ىذا في اإلقتصادية العوامل كأثر ة،السيىاح على المتنوعة االجتماعية الطبقات عنىبم السيىاحي،
 للتقييم الرئيسي المعيار يكوف قد أك للسكاف، العمرم التركيب كفق أيضا تيصىنف كقد .الطلب

 أك للسكاف، االجتماعية الحالة ككذلك التعليمي، المستول أك اإلقتصادم، النشاط على قائم
 متعارؼ ىو كما للسيىاحة األساسية األنماط لدراسة موجز عرض يلي كفيما .لهم الدخل مستول

 4.دكليا عليها
                                                           

، (0200افية السيحاحة.اإلسكندرية.مصر:دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،)مناؿ شوقي عبد ادلعطي أمحد، جغر ( 0)
 .37ص
 .42و 37ادلرجع،ص نفس 4



 

كفقان لرغبات السيواح كإمكانياتهم الماديىة، كمستوياتهم الثقافيىة كاالجتماعيىة تضم السيىاحة  -0
 1(0) تبعان لذلك ما يلي:

 العالم، عرفها التي السياحيىة األنماط أقدـ من السيىاحة من النمط ىذا يػيعىد: الترفيهيىة السيىاحػة *أ
 كجذبان  انتشاران  السيىاحة أنماط أكثر ىي الترفيهية السيىاحة أفى  إلى الدراسات بعض كتشير

ياح ٌى  اإلقامة مكاف من االنتقاؿ: "بها كييقصد السيىاحيىة، العالم دكؿ من كثير مستول على للسي
 ."النفس عن كالترفيو كالتسلية، االستمتاع لغرض احدان ك  يومان  تكوف قد قصيرةو  لفترة آخر لمكاف

 المناطق أك السىاحرة، الطبيعية المناظر ذات األقاليم إلى النمط ىذا في السائح يلجأ ما كعادة
 .الهادئة البعيدة

 للعناية النقىاىة فترات كقضاء العالج ىو منها الرئيس الهدؼ يعتبر ك: العالجيىة السيىاحػة *ب
حة ًٌ  محددة أمراض من العالج بدكر تشتهر أقاليم إلى السيواح توجو"  بها كييقصد لعامػة،ا بالصى

 األماكن ىذه كتتميز. كغيرىا.. الركماتيـز أمراض أك التنفس، جهاز كأمراض القلب، أمراض: مثل
 كحمامات الكبريتيىة، أك المعدنيىة، المياه ينابيع: مثل معينة شفائيىة بخصائص بتمتعها
 ."يرىاكغ..الطين

 خالؿ الدينية األماكن بعض زيارة أك السنويىة، الحجىاج رحالت: " بها كنعني: الدينية السيىاحة *ت
 ."الدينية التعاليم بعض لتنفيذ أك الشعائر، بعض لممارسة السنة من محدىدة فترات

  :الثقافيىة السيىاحػة *ث

 متباينة دكؿ أك أقاليم، اتكحضار  ثقافات على التعرؼ إلى السيىاحة من النمط ىذا يهدؼ ك
 معلوماتو، ييثرم أفٍ  السىائح يستطيع خاللها فمن جديدة أشياءو  على التعرؼ جانب إلى الخصائص

 .معارفو دائرة كييوسع
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 من محددة أنواع ممارسة أجل من السفر السيىاحة من النوع ىذا كيهدؼ :الرياضيىة السيىاحػة *ج
، صىٍيد: كػ الرياضىات  محددة فترات كخالؿ معينة، أماكن في البريىة الحيوانات أك ،كالطيور البطو

 ك اؿو ػالجب قمم تسلقو ػل الجليد،أك على بالتزحلقو  الخاصة البحريىة الرياضىات لممارسة أك السنة، من
 في كاضح ىو كما الرياضيىة كالمهرجانات البطوالت مشاىدة في للمشاركة أك المرتفعات،

 .عالميىة أك قارية تكان سواء األكلمبية الدكرات

المناسبات د بهػا المشاركة في المؤتمرات أك ييقص ك :ماعاتكاالجت ة المؤتمراتػياحسى  ح*
يىة، أك ي تنظم على مستويات متباينة تتراكح ما بين القومػأك اإلقتصاديىة، أك العلميىة الت السياسيىة

االجتماعات بمختلف أنواعها من  اإلقليميىة، أك الدكليىة، كتشمل سيىاحة المؤتمرات أنشطة حضور
 سياسيىة كعلمية، كفنيىة، كمهنية، ككذلك الندكات كالمؤتمرات بكافة صوىرىا.

سيىاحػة المعارض: تيػعد سيىاحة المعارض نمط مستحدث من أنماط السيىاحة التي ظهرت في  خ*
لوقت الحالي، فقد اآلكنة األخيرة، كقد ارتبطت بالتطور الصىناعي الكبير الذم شهده العالم في ا

لعبت المعارض دكران بارزان في حركة السفر منذ القدـ كحتى العصور الوسطى، حيث كانت معارض 
اإلنتاج اإلنجليزية على كجو الخصوص ذات شهرة عالميىة، كلعىل من أكبرىا تلك التي كانت تيقاـ 

  ،  (Abandon)أبندكف   (Winchester) كنشسترفي العديد من الدكؿ أىمها: 

كتمثل المعارض التي تيقاـ على مستول دكؿ العالم أحد عوامل ، (Smith Field)فيلد  ك سميث
كاح ك بأعداد ىائلة. ٌي  1(1)الجذب السيىاحي، حيث تجتذب العديد من السى

 أنماط السيىاحة كفقان التجاه الحركة السيىاحيىة ك حدكد الموقع الجغرافي:  -4

 4إلى ثالثةو أشكاؿ ىي: كتنقسم السيىاحة تبعان لهذا النمط

 .السيىاحػة الدكليىة.6.السىياحػة اإلقليميىة.          4              .السىياحػة الداخليىة.0
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 .50-45أمحد، مرجع سبق ذكره، ص ادلعطي عبد شوقي ( مناؿ0)
 .50نفس ادلرجع،ص 4



 

 السىياحػة الداخليىة: كيضعت العديد من التعريفات لهذا النمط من السيىاحة منها:.0  

السيىاحػة الداخليىة : ىي النشاط السيىاحي الذم يتم من خالؿ مواطني الدكلة لمدنها المختلفة 
م سيىاحيىة تستحق الزيارة كالمشاىدة، أم: أننها صىناعة تكوف جذب سيىاحي، أك معال التي يوجد بها

 داخل حدكد الدكلة كال تخرج عن نطاقها".

كيختلف مفهـو السيىاحة عند بعض الدكؿ حسب المسافة التي يقطعها المسافر، حيث يالحظ أفى 
بعيدان عن مقرو تعريف السيىاحة في أمريكا ككندا تعىرؼ على أنىها: " الرحلة التي يقطعها المسافر 

كم، أك أكثر". كفي بلغػاريا كألمػانيا يػيعىرؼ السىائح الداخلي على أنػىو: "المواطن   011إقامتو نحو 
                                                                                             01 الذم يقضي خمسة أياـو بعيدا عن محلو إقامتو لغير أغراض العمل".

ك ييقصد بها حركة السفر ك اإلقامة بين دكؿ متجاكرة تشكل منطقة سيىاحيىة  السيىاحػة اإلقليميىة:.4
كاحدة، كتقدـ الدكؿ المتجاكرة في ىذه الحالة كافة التسهيالت المتبادلة ك الالزمة لتحقيق نوع 

في دكلة إندكنيسيا، ماليزيا  التجانس كالتكامل فيما بينها لتنمية، كتنشيط السيىاحة كما ىو الحاؿ
كالفيليبين، كسنغافورة، تايالند في دكؿ جنوب شرؽ آسيا، كدكؿ غرب أكركبا، كدكؿ بحر 

 المتوسط.

يتمثل ىذا النمط في حركة انتقاؿ األفراد، كإقامتهم المؤقتة عبر حدكد  السيىاحػة الدكليىة:.6
 الدكؿ المختلفة في العالم.

السيىاحة ازدىاران كنموان ملحوظان خالؿ اآلكنة األخيرة لتشمل العديد  كقد شهد ىذا النوع من أنواع
من الدكؿ نتيجة الىتماـ الدكؿ بالسيىاحة، كالعمل على تخصىيصها ك تنميتها باعتبارىا مجاالن 

 (4لتنمية اإلقتصاديىة الشاملة.)

 

 
                                                           

 .51و 50بق ذكره،صأمحد، مرجع س ادلعطي عبد شوقي مناؿ 0
 .52نفس ادلرجع،ص( 4)



 

  أنماط السيىاحػة كفقان للحركة السيىاحيىة كمدة اإلقامة: -6

  1(0) سيىاحة تبعان لهذا المعيار إلى ثالثة أنواع تتضىح كالتالي:ك تيصىنف ال

كاح في مكاف محدد، كمدة ال تتجاكز شهران كاحدان، 0 ٌى .السيىاحػة الفصليىة: كنعني بها إقامة السي
 كيرتبط ىذا النوع من السيىاحة بموسم الذركة السيىاحي.

اح الذين يقضوف ف4 ٌى ترة تزيد عن الشهر في مكاف معين، .سيىاحػة اإلقامة: كىي خاصة بالسيي
ن التقاعد عن  اح ىذا النمط من السيىاحة يتسموف بأنىهم فئة كبار السن الذين كصلوا إلى سو ٌى كسييي
العمل. مع اختيار األماكن الهادئة كالتي تمتاز بالمناخ المعتدؿ، ك في فترة انخفاض الموسم 

 السيىاحي.

مكن للسىائح أًف ينتقل عبر أكثر من دكلة خالؿ نفس .سيىاحػة التنقل: كمن خالؿ ىذا النمط ي6
الرحلة السيىاحيىة تبعان للبرنامج المعىد لها.، أم: انىها خاصة بالسىائح الذم ينتقل طواؿ مدة اإلقامة 

في كل منها أكثر من  التي يقضيها على التعاقب من مكاف إلى آخر دكف المكوث في مكاف
 خمسةو ليالػي.

  :سيىاحػةأنماط حديثػة لل -2

 4ما يلي:اط فيػكتتمثل ىذه األنم

 سيىاحة السفارم ) من السفر(

 السيىاحة الفرديىة.                        السيىاحة البيئيىة. سيىاحة التسوؽ     سيىاحة الحوافز.    السيىاحة الشبابيىة.

         سيىاحة الصحراكيىة.ال  السيىاحة االجتماعيىة أك الشعبيىة.    سيىاحة ذكم االحتياجات الخاصة.

ك لكل نوع من أنواع ىذه السيىاحة التي تمى حصرىا أىميتها، كجمهورىا، كآثاراىا على جميع 
 األصعدة الداخليىة كاإلقليميىة كالخارجيىة كذلك.

                                                           

 .53أمحد،ص ادلعطي عبد شوقي أنظر مناؿ( 0)
 .54نفس ادلرجع،ص 4 



 

 01 يرل كل من نعيم الظاىر كسراب إلياس تقسيم آخر ألنواع السيىاحة تمثلت فيما يلي: ك

مؤتمرات، أثريىة كتاريخيىة، رياضيىة، ًصحة كعالج، ترفيو، ) احة كفقان للغرض إلى: أكال: تيقسىم السيى 
 قافيىة، دينيىة..(.كاستجماـ، ث

 ثانيا: تيقسىم السيىاحة كفقان للعدد: ) فرديىة، جماعيىة(.

 كفقان للعمر: ) سيىاحة شباب، ناضجين، متقاعدين(. السيىاحة تيقسىمثالثا: 

 لمدة اإلقامة: ) أياـ، موسمية، عابرة(. كفقان  ةالسيىاح تيقسىم رابعا:

 للنطاؽ الجغرافي: ) داخليىة، خارجيىة(. كفقان  السيىاحة تيقسىمخامسا: 

 للجنسيىة: ) عالميىة، مغتربين، داخليىة(. كفقان  السيىاحة تيقسىم سادسا:

حصائي ك لكل تقسيم من ىذه التقسيمات خصائصو كميزاتو، كلكل أىميتو من حيث الجانب اإل
للسيىاحة لمعرفة أنواع السيوىاح الوافدين للبلد، ككذلك دكافعهم كرغباتهم، كبالتالي تهيئة الطاقة 

 االستيعابية من حيث:

 إلشباع حاجاتهم في البلد المضيف. النقل ،كالخدماتك اإلقامة 

ػا تتمتع أصبحت السيىاحة من أىم الظواىر المميزة لعصرنا الحاضر نظ أىميػة السيىاحػة: ثانيا: را لمى
 (4) بو من أىميىة في نواحػي عديدة:

  ة:ػاإلقتصاديى  احيىةػمن الن

 كالمادة كمحدكد، نادر الطبيعة في ككجودىا النادرة اإلقتصادية الموارد من جزء السيىاحيػىة الثركة
 عن بها كتتميز السيىاحيىػة، المنطقة بها تنفرد التي كالجوانب المغريات في تتمثل الطبيعيىة الخاـ

                                                           

 .12أنظر نعيم الظاىر،سراب إلياس،ص 0
 .11نفس ادلرجع،ص( 4)



 

 كالبحيرات المالىؾ، كالجىو الخالبىة الطبيعيىة المناظر في تتمثل التي األخرل المناطق من غيرىا
 .إلخ...كالطيور كالحيوانات كالكهوؼ، المعدنية، كالمياه كالجباؿ كاألنهار،

 للحصوؿ الجهود من المزيد بذؿ اإلنساف من تتطلب السيىاحية الموارد ىذه أف الطبيعي من ك
 كاألسواؽ، المطاعم كتوفير السيىاحية، كالمنتجعات الفنادؽ كبناء النقل، كسائل توفير: مثل اعليه

 إليها يحتاج التي الخدمات أنواع كل تقديم شأنها من التي اإلقتصادية المنشآت من كالكثير
 1 (1).األماكن ىذه في السىائح

 (2): كػاآلتي السيىاحة إقتصاديا إبراز مزايا يمكنك  

مناصب عمل: إفى القطاع السيىاحي كثيف التشابك، كيرتبط بالعديد من القطاعات  خلق* أ
األخرل، كىذا يعني قدرة السيىاحة على إحداث فرص عمل بحيث تفوؽ حدكد القطاع السيىاحي، 

 كتمتد لتصل حدكد القطاعات األخرل التي تجهوه بمستلزمات اإلنتاج.

 ليد تلك الفرص ك أكثر من األنشطة الصىناعيىة الكالسيكيىةفالسيىاحة لها القدرة كاإلمكانيىة على تو 
( مرات قطاع البناء، 01( مرات بالنسبة لصىناعة السيارات، ك )2األخرل فهي تيوظف أكثر من )

( عماؿ 01( عماؿ دائمين، ك )2) ( سرير ييوظف على األقل 011( غرفة ك )21فمثال فندؽ بػ )
 ( منصبا عمل دائم مباشر ييضاؼ لها 04موعة يكوف )( عماؿ مؤقتين، كالمج01موسمين، ك )

 مناصب العمل غير الدائمة.

* تدفق رؤكس األمواؿ األجنبية: تساىم السيىاحة في توفير جزء من النقد األجنبي لتنفيذ خطط ب
التنميىة الشاملة، كيمكن تلخيص بعض أنواع التدفقات للنقد األجنبي الناتج عن السيىاحة فيما 

 يلي:

                                                           

 .11أنظر نعيم الظاىر،سراب إلياس،ص (1)
تقى الدويل حوؿ إقتصاديات ، ادللالتنمية المستدامة في الجزائر(، 0202مارس 02و 7عيسى مرازقة،) (2)

 السيحاحة ودورىا يف التنمية ادلستدامة، جامعة حممد خيضر بسكرة.
 



 

 ة رؤكس األمواؿ األجنبيىة في االستثمارات الخاصة بقطاع السيىاحة.مساىم (0
المدفوعات السيىاحيىة السياديىة التي تحصل عليها الدكلة مقابل منح تأشيرات الدخوؿ  (4

 للبالد.
اإلنفاؽ اليومي للسىائحين مقابل الخدمات السيىاحيىة، باإلضافة إلى اإلنفاؽ على الطلب  (6

 لخدمات لقطاعات إقتصاديىة أخرل.على السلع اإلنتاجيىة، كا

، كبذلك تميل األسعار تزيد السيىاحة من فرصو اإلنتاج كاالستهالؾ على حدى السواء (2
الخاصة بالخدمات السيىاحيىة إلى االرتفاع نتيجة الرتفاع مستول الحياة، كزيادة الطلب 

 1 (0على أنواع جديدة من الخدمات كالطلبات.)

  (4) لناحية اإلقتصاديىة حسب مناؿ شوقي فػي:ك تكمن أىمية السيىاحة من ا

أفى السيىاحة سوؽ قابل للتوسىع، كخاصة النشاط اإلقتصادم من خالؿ ما ييحققو من  (0
إيرادات سيىاحيىة متعددة تعود على المجتمع بفوائد، كمنافع كثيرة بواسطة االستثمارات 

 الموجهىة إلى القطاع السيىاحي.
يأتي فيها المستهلك أم: السىائح بحثا عن المنتج، أك يىة تقىدـ السيىاحة قطاعات تصدير  (4

 الخدمة دكف حاجة إلى شحن، أك تحرؾ مكاني للمنتج كػ تذكار مثال.
صىناعة السيىاحة كسيلة لخلقو تكامل اجتماعي، كحضارم على المستول القومي كالدكلي،  (6

عاكف الدكلي ككذلك ىي سبيل فعىاؿ لتنمية صىناعات أخرل إلى جانب خلق نوع من الت
  بين الدكؿ كبعضها.

السيىاحة مصدر ىاـ من مصادر الدخل القومي لمعظم الدكؿ، كالذم يمكن اإلستفادة من  (2
مردكده في إقامة العديد من المشركعىات لتحقيق أىداؼ التنمية.كػ )إنشاء المزيد من 

                                                           

 .3و2عيسى مرازقة، ادلرجع السابق،ص ( 0)
 .67و 66أمحد،ص ادلعطي عبد شوقي مناؿ أنظر (4)



 

ك المنتجعات السيىاحية ك تحسين الخدمات السيىاحيىة على المستول الداخلي لتل
  1 (0)المنتجعات(.

 يلي: فيماأىميتها من خالؿ  ك تكمن  ة:ػاحيىة االجتماعيى ػمن الن

  السيىاحة مطلب اجتماعي ك نفسي مهم من أجل استعادة اإلنساف لنشاطو كطاقتو، كعودتو
 للعمل بكفاءة من جديد.

 .تشارؾ السيىاحة في الحدى من البطالةو، كتحسين المستول المعيشي 
  إلى تطور، كتنمية المناطق األقل في فرص التنميىة إذ تتجو التنمية السيىاحية تؤدم السيىاحة

غالبا إلى المناطق التي تتوافر بها مزايا طبيعيىة كمناخيىة أقرب إلى الطبيعة منها إلى العمراف 
المدني كالشواطئ ك البحيرات ك مناطق الجباؿ، كالبحيرات التي تكوف معدكمة من 

 (4)ما ييصاحب التقدـ الصىناعي. العمراف الذم غالبان 

  من النػاحيىة الثقافيىػة:

 .تيعد السيىاحة أداة لالتصاؿ الفكرم، كتبادؿ العادات كالثقافات كالتقاليد بين الشعوب 
  كسيلة إليجاد مناخ مشىبع بركح التفاىم كالتسامح، فالمرء يأخذ عن كل بيئة يزكركىا الركح

مزارة ك ال شعوريا تنغرس فيو بعد عودتو للديىار،  التي يعيش في كنفها أصحاب األرض ال
 كما تعتبر أداة للتبادؿ المعرفي)العلـو كالمعارؼ(، كاإلنساني كذلك.

 (6)م المختلفة.ػتوطيد العالقات كتقريب المسافات بين الشعوب كأقاليم العال 

 من النػاحيىة السياسيىػة:

  ٌر عن السيىاحة تحسين العالقات بين دكؿ العالمييسف. 

                                                           

 .3عيسى مرازقة، مرجع سبق ذكره،ص( 0)
 .67أمحد،ص ادلعطي عبد شوقي مناؿ أنظر( 4)
 .4زقة، ا دلرجع نفسو،صعيسى مرا (6)

 
                                    



 

 .نشاط الدبلوماسيىة الخارجيىة بين مختلف الدكؿ كالقارات 
 .خلق صيت ك شهرة للبالد المزارة على مستول كل األصعىدة 
  ساىم كبشكل كبير إفى النتائج اإليجابيىة للسيىاحة على المستول اإلقتصادم كاالجتماعي يي

 1(0)على حلو بعض المشكالت ك إٍف حدثت.

بعين اإلعتبار البيعد اإلقتصادم كالثقافي  (O.M.T)للسيىاحة  ك قد أخذت المنظمة العالميىة
 ( ،ـ0666 )أكتوبر القانوف العالمي ألخالقيات السيىاحة فيكاإلنساني للسيىاحة من خالؿ سىنها 

 4 الشيلية، كحددت فيو عشرة بنود أك مبادئ ىػي: (Santiago)بمدينة سانتياغو 

 حتراـ المتبادؿ بين اإلنساف كالمجتمع.مساىمة السيىاحة في عالقات التفاىم كاال .0
 السيىاحة إتجاه حقيقي نحو التفتح الفردم كالجماعي. .4
 ، كتساىم في إثرائو.ان إيجابياإلنساني ك الثقافي، ك الحضارم  اإلرث السيىاحة تستغل .6
 السيىاحة نشاط ىادؼ، كذك مردكدية للدكؿ المستقبلة. .2
2. .  السيىاحة حقي من الحقوؽو
 ككاجب بالنسبة لمنشطني التنميىة السيىاحيىة. ،السيىاحة إلتزاـ .3
 حريىة التنقالت السيىاحيىة كاجبة. .4
 حقوؽ عماؿ كمتعاملي الصىناعة السيىاحيىة مكفولة. .5
  مباشرة العمل بمبادئ القانوف العالمي ألخالقيات السيىاحة. .6

 السيىاحة عامل تنميىة مستديم. .01

كالدائمة مرجعيان للتنميىة العقالنيىة،  ادئ إطاراى ك تعتبر المنظمة العالميىة للسيىاحة أفى ىذه المب
 ياحةللسى 

                                                           

 .4عيسى مرازقة، مرجع سبق ذكره،ص( 0)
: اجلزائر منشورة، جامعة ماجيسرت ،رسالة(0224-0223).الجزائر في السيىاحي االتصاؿ العزيز، عبد أماؿ 4

 .20واإلعالـ،ص السياسية العلـو كلية
O.M.T= Organisation Mondial Tourisme                                      



 

الجديدة، كأخذه بعين اإلعتبار ييعد أمرا الزما من أجلو تحقيق سياسة سيىاحيىة على مشارؼ األلفيىة 
ذات بيعدو إنساني، ألنىها تبرز كبوضوح األبعاد المتعددة لهذه الصىناعة، حيث أفى اإلحتياجات 

ي أف تلبى بطريقة تيلحق الضرر بالمصالح االجتماعيىة كاإلقتصاديىة لسكاف المناطق السياحيىة ال ينبغ
 1(0) السيىاحيىة، كالمحافظة على ىذه المواقع ضركرم باعتبارىا جزء من اإلرث السيىاحي.

 من النػاحيىة البيئيىػة:

من  التأثير اإليجابيتؤثر السيىاحة كبشكلو فعىاؿ على البيئة المحيطة بالمجاؿ السيىاحي كيكوف لها 
 (4) خالؿ ما يلي:

تساعد السيىاحة على االىتماـ بالبيئة في المواقع السياحيىة ، كالمناطق المحيطة بها من خالؿ *
 توفير الجىو المريح في تلك المناطق.

 االىتماـ بالمظهر العاـ كالكلي للبلد ك صىورة نظافتو.*

 أثير على البيئة.*كضع نظاـ فعىاؿ للتخلص من النفايات دكف الت

مة المنبعثة  *تطوير قطاع النقل بحيث ال ييؤثر على تلوث الهواء كالبيئي ككل من خالؿ الغازات االى
 من المركبات القديمة، أك المعطلة.

 *تطوير البنى التحتيىة للمناطق السيىاحيىة.

 *إنشاء ىيئات متخصىصة تيعنىػى بشؤكف البيئة، ككيفية المحافظة عليها.

 ية بشبكات تمديد المياه، كتحديثها بما يالئم تفاديان لمشاكل تسرب المياه.*العنا

  ة األخرل:ات التكميليى ػة ك بالصىناعػة بالصىناعػعالقة السيىاح ثالثا:

 
                                                           

 .20أماؿ عبد العزيز، ادلرجع السيابق،ص( 0)
 نائل موسى حممود سرحاف، مبادئ السيحاحة.عماف،األردف:دار غيداء للطباعة والنشر،جامعة البلقاء التطبيقية،( 4)

 .50دط،ص



 

  السىياحػة مورد صىناعي: -0

أضحت السياحة صىناعة بعد ما كانت ظاىرة كنشاط من خالؿ مزاحمتها لقطاعات اإلنتاج التي 
 ا الدكلة، كمن خالؿ تأثيرىا على كل من :تعتمد عليه

كاح من العمالت الصعبة(. - ٌى  المدخالت )مدخالت السي
كاح من بضائع كذكريات، كصً  - ٌى  (.بلالمستقً البلد  يتٍ المخرجات )مخرجات اؿي
 البرم كالبحرم كالجوم(.)نظاـ النقل  -

بلد من عمالت صعبة، كالصىناعيىة لصىناعة السيىاحة لل كىنا يتشكل األثر كاألىمية اإلقتصادية
كبالتالي تزيد من االستثمارات السيىاحيىة، كتقلل من نسبة البطالة، كإنماء إقتصاديات البلد ،أم: 
ىي سوؽ قابلة للتوسع في كافة المجاالت األخرل في التنمية اإلقتصادية من حيث التجارة، 

 1 (0) .كالصىناعة كالزراعة كالخدمات األخرل المكملة للمنتج السيىاحي

 :فقد أثبتت معظم الدراسات

أفى السيىاحة بعد أف كانت ظاىرة كبعده قطاع إلى كونها حاليان صىناعة امتدت فركعها إلى أف تكوف  
أحد العوامل الرئيسية المحركة للتنمية اإلقتصادية، فمثال: إسبانيا من دكلة متأخرة بالنسبة للدكؿ 

غم من أفى التنمية الصىافيىة للسيىاحة اإلسبانيىة في بداياتها  األكركبيىة الغربيىة إلى دكلة متقدمة على الر 
كانت ىامشيىة للغاية لسيطرة الدكؿ المجاكرة لها، كضعف االستثمارات السيىاحيىة، كبمركر الوقت 
تغير ىذا الوضع، كنتيجة لألىميىة التي تمثلها السيىاحة في الوقت الحاضر كخاصة بالنسبة لدكؿ 

 (4أصبحت لها قناعة بجدكل ىذه الصنناعة.)العالم النامي التي 

 

 

                                                           

 .11إلياس،ص الظاىر،سراب نعيم أنظر (0)
 .64أمحد،ص ادلعطي عبد شوقي مناؿ أنظر( 4)

 



 

البنية رأس الماؿ،  عالقة السيىاحة بالصناعات التكميليىة ) المواد األكلية، العمل، النقل،  -4
  (التحتية، الدعاية كاإلعالف كالتركيج،

تتضمن التنظيمات العىامة كالخاصة التي تشترؾ في إنتاج البضائع الخدمات الملبيىة 
وىاح، كرفاىيتهم كتطوير تلك البضائع، كالخدمات كتسويقها، كتقـو صىناعة الحتياجات السي 

 1(0) السيىاحة على عناصر مهمة ىي:

المادة األكليىة: كىي من مقومات السيىاحة األساسيىة، كتضم عناصر الجذب من أماكن  -0
أثريىة كحضاريىة.. كغيرىا التي تتميز بها منطقة عن أخرل، كتمثل القيمة األصليية 

 للمنتج السيىاحي ك تتكوف من قسمين:

 (من صينع الخالق عزى كجىل)أ* الجوانب الطبيعيىة: أم: 

المناظر الطبيعيىة السىاحرة، الجىو اللطيف، الجباؿ كالغابات كالسهوؿ كاألنهار كالبحار، 
 ..إلخ.األحجار. الثلوج، المياه المعدنية، الحيوانات، كالنباتات كالصىدؼ ك

 الطبيعيىة: )من صنعو اإلنساف(ب* الجوانب غير 

المدف الحضاريىة، ناطحات السىحاب، الخدمات الحضريىة، أماكن الترفيو كالتسلية، الفنادؽ 
 كالمطاعم، اآلثار التاريخيىة، األماكن الدينيىة...إلخ.

العمل: ييعد حقل السيىاحة كالسفر مخزنان ىائالن للطاقة في مجاؿ استخداـ اليد العاملة  -4
تويين المحلي، كالعالمي، أين تدخل األعماؿ الصغيرة في المناطق الريفيىة كعلى المس

رض توفير بغالنائيىة، كالتي تعتني بالصىناعات الشعبيىة كالتقليديىة، كاألعماؿ الزراعيىة 
ىذه المناطق التي تعاني نسبة من البطالة، لذا فإفى أم  مختلف األطعمة للسىائحين

مل على زيادة تلك الصىناعات الشعبيىة أم: خلق تطور يلحق بمشركع سيىاحي يع
 فرص للعمل، كىنا يعتبر العامل سفيرا لبلده عند تقديمو الخدمة الجيدة للسىائحين.

                                                           

 .14و 13أنظر نعيم الظاىر،سراب إلياس،ص (0)



 

النقل: تلعب صىناعة النقل دكران بارزان في إنماءو السيىاحة كإنجاحها في أم مكاف من  -6
ة، كتوافر طرؽ المواصالت العالم، لذا فإفى توافر كسائل المواصالت السريعة كالمريحى 

يساعد على فالح المناطق السيىاحيىة )البريىة كالبحريىة كالجويىة( فالسىائح عندما ييفكر 
 .المواصالت طرؽ ىوفي زيارة منطقة ما فإفى أكؿ ما يفكر فيو 

، كتسهيالت ك خدمات  -2 رأس المػاؿ: بناء أم مشركع سيىاحي يحتاج إلى رأس الماؿ عاؿو
أس ماؿ كجهود لكي تنافس المناطق المشابهة، كتسهل عملية سياحيىة تتطلب ر 

 جذب السيىاح.

ال يكوف المشركع السىياحي مشركعا ما لم يكن متكامالن، ك إٍف لم تتوافر  البنية التحتية: -2
، لو الخدمات األكليىة ك األساسيىة كػ: شبكات المياه كالكهرباء، ك مراكز االتصاالت

 كالطرؽ..ك غيرىا.

اإلعالف كالتركيج: السيىاحة في نظًر اإلعالـ حلم يأمل أف يراه الشخص عبر الدعايىة ك  -3
كسائل اإلعالف، كبالتالي يجمع المعلومات عن طريق النشرات كالصىور، كعندما 
تتواجد عنده حوافز السيىاحة يقتنع بالرحلة كيدفع ثمنها كىنا يقع على عاتق اإلعالف 

 ح، فنجاح اإلعالف معناه نجاح السيىاحة.الناجح الجهود التسويقيىة لجذب السيوا 
(0)1 

 في مدينة بسكػرة: المحليػٌة ةػاحيكاقع السٌ  :2المطلب 

 خصائص المدينة:.0

 باتت إذ, ىاـ د  ػجً  سياحيان  كمعبران  ،وبػكالجن اؿػالشم بين كصل ىمزة رةػبسك كانت األزؿ منذ
 نجمة تلك بسكرة ى حٌد ما،إل كمؤىالتها ثركاتها فيو تألقت إستراتيجي موقعفي  تتموقع
 ك ،ارػكاألفك اؿػاألجي بوابة، الزيباف بجواىر تتحلٌ  عركس ،الشاسعة الصحراء أفق في ساطعة
 ،العبقريات دأبت ىنا كمن ،المفكركفبعض  نشأ ىنا من. الجنوب مناطق ألىم مسلك

                                                           

 .14إلياس،ص الظاىر،سراب نعيم أنظر( 0)
 : مجع ميزاب.لزيبافا



 

 أك زائريةالج الصحراء بوابة) للمنطقة (الجغرافي الموقع) الخالق قدرة طبيعتها في كتجلت
 1(0) .الزيباف( منطقة

 مساحة كتحتل شماؿال في الجباؿ تتمركز حيث متباينة عناصر من الوالية تضاريس تتكوف
 كليوة الدكسن ك لوطاية سهوب في تمثلتك  غرب/شرؽ محور على تمتد كالسهوؿ ،ىامة

 الهضاب اأمٌ . كخصبة عميقة بتربة المناطق تلك كتتميز ،الوادم كزريبة عقبة كسيدل كطولقة
 تغطى فيما خالد كسيدل ،جالؿ أكالد دائرتي كتشمل الوالية إقليم من الغربية الناحية في فتقع

مناخها قارم  .ملغيغ شط :كأىمها ،المدينة تراب من كالشرقية الجنوبية المناطق المنخفضات
رس قا برد) معتدؿ الجو يكوف الشتاء كفي ان،نهار  مرتفعة الحرارة درجة تكوف الصيف في]

 ،كالثقافة كالعلـوات، للحضار  اكمهدن  ،صبةخً  منطقة الزيباف منطقة تٌعد ك كحرارة متوسطة([.
 حررت التي المجيدة التحريرية نوفمبر ثورة تاريخ في خالدة كقلعة ،الديني لإلشعاع كمركزان 
لى ، ككيجهة سياحٌية بامتياز خاصة في فترة ما بعد االستقالؿ، كإالمستعمر عبودية من الوطن

 غاية الثمانينيات من القرف الماضي.

هداء  شكأبطاؿ مناضلين أشاكس،  ،كأدباء فطاحل الزمن عصور عبر بسكرة مدينة أنجبتكما 
 كػ: كشعراء كالكثير في سبيل الحرية كالتحرر، ،التي قدمت الكثير الوطن كغيرىا من كاليات

ىؤالء  أبرز بين منك ،،، أجالء كعلماء ...ك غيرىم،حوحو رضا أحمد رحموف، بن بكر أبو
 إلى باإلضافة ،"السهو سجود" في الشهيرة المرجعية صاحب األخضرم الشيخ :األعالـ
 أبو بكر جابر ،،،. الليشاني، سحنوف أحمد العقبي،الشيخ الطيب الشيخ :أمثاؿ أعالـ علماء

 تحت واكعاش بها لواحٌ  الذين كارالزي  كل كمحبة ،اىتماـ التاريخية المدينة ىذه استقطبتك 
التي  البالد ىذه في كلهم جدكاكي . وفمؤرخ ك ،رياضيوف أدباء، فنانوف، شعراء، سمائها،

 ،خلدكف ابنأمثاؿ:  ل،ملٌ  دكف عنها ككتبوا ،فكتبوا كذكرياتهم إلهامهم أحالمهم،طرتهم شا
 (4).كغيرىم و،جي ندريوأ الفرنسي كاألديب

                                                           

 .2ادلشاع اإلبداعي، مرجع سبق ذكره،ص( 0)
 .4نفس ادلرجع،ص (4)



 

 إلى تصل ةػمساح على تمتد حيث جزائر،ال في الكبرل الواحات أىم من ك تػيٌعد مدينة بسكرة
 من أكثر بها غابية ثركةك ، ىكتار (0611) بػ تقريبا قدرػتي  فالحية مناطق تحوم كما(،4كلم 2)
 الجودة ذات للتمور كفير إنتاج . كالمثمرة األشجار من كالعديد، نخلة (2.211.111)

 ."نور دقلة" منها أنواعها، كبجميع العالية

 منها كطنيا، كالمعركفة الوالية، تراب من مختلفة أنحاء في الواقعة الحارة المعدنية المنابع
 كمنها ،...(الحاجب اـحػمٌ ، قةالشً  اـمٌ ػح ،الحاج سيدم اـمٌ ػح، الصالحين )حماـالمستغلة 

 .مستغلةال غير

 قاـالم ة،اإلسالميٌ  الشريعة ك ،الكريم القرآف ليمبتع كالمهتم ان،إسالمي المشهور الديني المركز
 بهذه ضريحو وجودػالم" نافع بن عقبة" الفاتح على اةالمسمٌ  البلدية ىذه قبة،عي  سيدم ببلدية

  1(0.)األخيرة

تراكحت بين المواقع كالمسالك، كالمساجد  على مناطق جذب سياحٌية  منطقة الزيباف كما تتوفر
 (4) كالزكايا، كالحمامات كاآلثار، كالودياف كالسدكد كما يلي:

 عالمواقػػ

 مسجد كضريح الفاتح سيدم عقبة
 النواة القديمة خنقة )سيدم ناجي(

 الزاكية العثمانية )طولقة(
 الزاكية المختارية ) أكالد جالؿ(

 آثار ركمانية )أكماش(
 مسجد كضريح سيدم خالد
 الجسر الركماني )القنطرة(
 الدشرة الحمراء )القنطرة(

                                                           

 .6أنظر ادلشاع اإلبداعي،ص( 0)
 واف يف ضيافة الزيباف.عن مطوية دلديرية الّسياحة والّصناعة التقليدية بعن( 4)



 

 موقع طبيعي جمينػة
 (افأحشػ )موقع طبيعي

 (لوطاية)موقع طبيعي 
 نقوشات صخرية )راس الميعاد(
 آثار ركمانية بئر لفتة )الغركس(

 آثار ركمانية بئر السادكرم )الشعيبة(
 كمانية )أكالد جالؿ(آثار ر 

، كإلى غير م2ن نجمة إلى )نف م( فندقا بين مصٌ 02)ك يتواجد بالمنطقة  ( 1نف )صٌ ( نجـو
( مشركعا 44مدينة في حين يتواجد خارج المدينة فندقين، كنحو )نجمة، كىذا على مستول ال

زؿ ػركب سياحي، كقرية سياحية، كني طور اإلنجاز كتتمثل ىذه المشاريع بين فندؽ كمي 
 ، تتوزع ما بين المدينة كضواحيها، كحصيلة المشارع األخرل كالتالي:طريق،،،كغيرىا

 (.23):  اريعالمش عدد

 (.يرسر  2425): عاباالستي اقةط

 (.0662): رؼالغ عدد

 (. شغل منصب 6563): الشغل مناصب عدد

 

حسب مصلحة ، كتشجيع االستثمار السٌياحي الخاص، كخلق فرص عمل تدعيم المنطقةىذا ل ك
 1(0) االستثمارات على مستول مديرية السٌياحة لوالية بسكرة

 4 (:4102(إلى غاية )4114الجدكؿ التالي ييػوضح عدد السيٌواح من سنة )
                                                           

-22-03حامد فاطمة الزىراء، مهندسة على مستوى مديرية السياحة، مقابلة أجرهتا الباحثة مع ادلهندسة، يـو ( 0)
 دبصلحة االستثمار اخلاص على مستوى مديرية السّياحة. 0203

: رئيسة قسم على مستوى مديرية الّسياحة، مقابلة أجرهتا الباحثة م صابرينة قامسي، 4 -22-27ع رئيسة القسم،يـو
 يف قسم مراقبة النشاطات السّياحّية والفنادؽ واحلمامات ادلعدنية. 0203



 

 
 

 السنػوات
 
 

 عدد الس ػػواح

 
 الجػػزائرييػن

 
 األجػػانب

 
 المجمػػوع

4114 34501 6166 32562 
4115 42555 4415 44263 
4116 41606 2652 46256 
4101 002523 4452 046021 
4100 046443 3355 061202 
4104 062364 3030 021466 
4106 061452 4466 065245 
4102 046616 04522 024024 

 

 (للجدكؿ كما ييسجلو من إحصائيات حوؿ السيواح الوافدين من الداخل )الجزائريينإٌف المتتبع 
يالحظ أٌف السياحة المحلٌية في مدينة الزيباف  4104 ك إلى غاية 4114بدءان من سنة  كالخارج 

كمن  .4104ة ، خاصة سنملحوظان، كىذا من خالؿ اإلحصائيات المٌسجلة  أعاله لت تطوران سجٌ 
 قراءتو كما يلي:، كالذم يمكن يرل ىناؾ تراجع في عدد السيٌواح 4102كإلى سنة  4106سنة 

خبر ػالسائح الوافد يي  :أف الوالية حققت تطور خالؿ السنوات المدكنة أعاله نتيجة اإلخبار أم
لذلك تزايد الوالية، كنتيجة كما كجده في  ،كما تتوافر عليو ،األصحاب ك األقارب عن المدينة

عدد السيٌواح ليصل كيقارب المليوف، لكن ذلك التزايد لم تواكبو عناصر الراحة التي عاصرت 
 ىذا تراجع في أعداد الجزائريين الوافدين لوالية بسكرة ما يستدعي أدل إلى السيٌواح األخرين

  معرفة الطريقة المػثلى السترجاعهم، كلما ال زيادة عدد السيٌواح.

احة الخارجية تيسجل تذبذب في كل عاـ من األعواـ المذكورة أعاله فإذا حققت زيادة بينما السيٌ 
 ، 3355=( 4100)، 6166=( 4114تراجع في العاـ المقبل كما يلػي:)في عاـ تاله 

إلى أٍف حققت قفزة مليونية بتسجيلها رقم  ،4466=(4106) ،3030 =(4104)



 

الحفاظ على ىذه المليونية، ك مضاعفة األرقاـ ، ك ما يسمح بمعرفة أسباب االزدياد (045222)
  إف أمكن.

المختصوف  من كعن كاقع السٌياحة المحلية على مستول المدينة، كضواحيها أدلى كل.4
ك كالٌصناعة التقليدية، كالمهتموف على مستول مديرية السٌياحة المواطنوف، السهواح، كالناشطوف، 

 متنوعة، كرصيد ةمناظر، كمناطق جذب سياحيٌ ب عم عليهاأنىبة من اهلل على أٌف بسكرة اإلذاعة، 
اهستغلت ىذه المقومات  . حيثيمتد على أطراؼ التاريخ، الثقافة، الدين، كالفن كاألٌصالة زاخر

أحسن استغالؿ ما قبل االستقالؿ، كبعده كإلى غاية الثمانينيات من القرف الماضي فالمنشآت 
كجناف الندك   تنشط من فنادؽ كمطاعم، كمنتجعات كحدائقالتي كانت قائمة كالهياكل التي كانت 

، كىندسة معمارية، كأماكن للراحة كاالستجماـ ألهمت الزكار على ثاني تجربة بعد تجربة الحامة
حتى الكتابة عنها ضمن ركاياتهم.  ك  ،المعدنية كغيرىا ك ،األثرية ،زيارتها، كاكتشاؼ كنوزىا الطبيعية

كطيبة األخالؽ التي كانت تتواجد على مستول المنطقة جعلت  ،كذلك الوعي الذم كاف سائد
 منها قػًبلة سياحية مميزة خاصة لدل الفرنسيين كاأللماف. 

ت مكانها معالم كحلٌ  ،تلك المعالم كالمنشآت طهمست كتعاقب السنوات ،لكن بمركر الزمن
ة بامتياز أضحت جهة سياحيٌ كاالجتذاب فبعد أف كانت بسكرة كي  ل دفنت معها ركح الجماؿأخر 

الحضارات، كالثقافات التي  مدينة بال ركح مدينة غاب عنها تراثها، ك تاريخها الغابر الممزكج بعبقو 
. بعيدة، كأخرل مرت على المنطقة منذ سنوات  قريبة من اليـو

 10 اف:ػة في مدينة الزيبػة المحليٌ ػ.معوقات السٌياح6

 ركز نشاطها على تنظيم ل الوالية تيػو أغلب الوكاالت السياحٌية التي تنشط على مست
 الرحالت الخاصة بالعمرة كالحج.

 .معظم السيواح األجانب الوافدين للمنطقة قادمين عن طريق ككاالت سياحٌية خارج الوالية 
  قص الكفاءات المهنية كاليد العاملة المتخٌصصة في القطاع السٌياحي.ني 

                                                           

التقليدية:  الّصناعة و الّسياحة لتقرير الشهري دلديريةا، 0203-21-20 قطاع السٌياحة في كالية بسكرة، 0
 . 7و  6)مصلحة االستثمار اخلاص(،ص



 

 كين التعريفية، كتواجد سول خمسة على غياب الدكا ، كقلة التكوين في المجاؿ السٌياحي
 مستول كل من القنطرة، جمورة، مشونش، سيدم عقبة، بسكرة.

 .ضيعف التحفيزات اإلقتصادية الموجهة لصالح االستثمار الٌسياحي 
 قلة البرامج الترقوية العمومية الموجهة لصالح القطاع السٌياحي. 
 .غياب الوعي الثقافي السٌياحي لدل الجمهور 
 لتنسيق بين مختلف القطاعات المواكبة للحقل السٌياحي، كخاصة فيما يتعلق غياب ا

 ، كغياب إستراتيجية تسويق لدل الخواص.بالجانب التسويقي للمنتجات

 المعنوم الذم تتوفر عليو المنطقة. ك ،عدـ االستغالؿ الجيد للتراث المادم  

  ين.ضعف األىمية اإلقتصادية للمجاؿ السٌياحي بالنسبة للمستثمر 

 و.ػسإلى تكدٌ  غالء المنتوج الٌسياحي أدل 

 كالكم باستثناء المؤسسات المنجزة مؤخران. ،اإليواء يبقى محدكدان من حيث النوع 

 .المصادقة على مخططات المشاريع االستثماريٌة تكوف على مستول الوزارة الوٌصية 

 .طوؿ المدة في استخراج ريخص البناء للشركع في اإلنجاز 

 بني سياسة لتسويق المنتوجات السٌياحٌية المحلٌية.التراخي في ت 

 المشرؼ على  المعني ك كالهيكل ،إيكاؿ المهاـ لمديرية السٌياحة كحدىا بحكمها النظاـ
 (41) قطاع السٌياحة في المدينة.

 كما يمكن استخالصو عن مما سبق:

 ذب أٌف الوالية سابقان أم: قبل االستقالؿ كبعده كانت محط اىتماـ، كموقعة ج
سٌياحي بامتياز خاصة السٌياحة الوافدة من الخارج، كىذا راجع لعدة عوامل، كما 

 تاريخية(. ك ومات سياحٌية )طبيعية، أثرية،ػرت عليو من ىياكل كمنشآت، كمقػتوف
  عاني كييعاني بشدة لتفاقم أف السٌياحة، ك الحقل السٌياحي في مدينة الزيباف اآلف يي

، الوطنية كغياب األيطر كالمخططات (،، التهيئةعتبار)التنمية، إعادة اال المشاكل

                                                           

 .02و  7، ادلرجع السابق.صقطاع السّياحة يف والية بسكرة( 4)



 

كاالىتماـ كالوعي الجماىيرم بفضل القطاع كأىميتو، كما تكنزه الوالية من عناصر 
( ىي 25) ػجذب سٌياحي ال تتواجد في كاليات أخرل. فالجزائر ك كل كالياتها ال

اقة الحضارات التي تاريخها، كلهجتها، كعر تها كتقاليدىا، اعادغنية بتراثها  مناطق
كتوارثتها األجياؿ  ،فت تاريخ، كأٌصالة نابعة من كل حضارة كفدتكخلٌ  ،مرت عليها

 جيل بعد جيل.

  أٌف المعالم كالمنشآت التي كانت قائمة ككانت تميز منطقة الزيباف طيمست كديفنت
معها كل عناصر الجذب فال المدينة استفادت من ذلك كال السٌياحة سلمت في إطار 

 تهديم كبناء ىياكل أخرل يزعم أنٌها تيفيد المواطن كاحتياجاتو خاصة السكن.ال
 كلها شخصيتها الطبيعٌية، التاريخٌية،كأرضها الة شعبهاوالية جذكر متأصلة أصٌ ػأٌف لل ، 

 المستويات من جديد على صعيد كل الحمويٌة يكفيها لتنشيط السٌياحةك الدينية، 
 ٌية منها.لخاصة المحك  المحلي(، الخارجي، )اإلقليمي،

  أف التنسيق الشامل كالجامع لكافة القطاعات العاملة في المدينة من شأنو ترقية
 السٌياحة، كتفعيلها أكثر.

 كتطويقها بالحماية ييساعد في الحفاظ على التراث  ،العناية بمناطق الجذب السٌياحي
 المادم للمنطقة.

 كتنزات كل منطقة من مدينة الزيباف.توسيع مشاريع الجمعيات كالدكاكين المػيعرفة بم 

  اإلعالـ 
 سٌياحية التي تشتكي منها المدينة كبسرعة يتعين إيجاد حلوؿ شاملة لكل المعوقات ال

فالسٌياحة ٌصناعة حققت إيجابيات كثيرة، كعلى كافة األصعدة في الدكؿ التي تبنت 
 تفعيل، كتركيج سٌياحتها المحلٌية.

لالىتماـ بالمدينة  كإف كاف ضئيل تسجيلو إاٌل أنٌو ىناؾ مؤشر ك  ،سبق ذكره ما كبالرغم من كل
، كتوفير كل الخدمات كالهيئات التي من من جديد كويجهة سٌياحية، كإحياء مشاىد الجماؿ

 كل، شأنها أف تيحقق الركاج الفكرم، كالثقافي، كالسٌياحي لمنطقة الزيباف، كمدينة بسكرة كٌ 

 .)العالجٌية( الحمويٌة كذلك السٌياحة  كة الدينية ػخاصة من بوابة السٌياح



 

 الثػػالػػث لػصػالف خػالصػػة 

 

ة كظاىرة كقطاع حيوم ػماىيػة اإلعػػالـ السٌياحػي، كطبيعة السٌياحالتطرؽ في ىذا الفصل إلى  متػٌ 
ساعدت كل الدكؿ العربٌية منها كالغربٌية على  ة قائمة بذاتهاػكمبادئ إلى ٌصناع ،تحوؿ عبر مراحل

كتركيج ثقافاتها كعاداتها،  اقتصادىا، كدعم إنتاجها، كرفع المستول المعيشي لديها، تنشيط
 كطريقة حياتها، ك مميزات حضارتها.

تم تقسيم الفصل إلى مبحثين أحدىما تناكؿ ماىية اإلعػالـ السٌياحي من خالؿ تعريفو، كذكر ك 
ي تجمع ما بين اإلعالـ كوسيلة أىم الوظائف كاألىداؼ التي تترتب عليو، مع إيضاح العالقة الت

كالسٌياحػة كٌصناعػة، ك أىم الوسائل اإلعالمية كاالتصالٌية التي يتم االعتماد عليها لتفعيل السٌياحة 
 من ناحية،  كتسويق مختلف منتوجاتها الماديٌة من ناحية ثانية.

اىرة إلى حقل ىاـ، كٌصناعػة بعد أف كانت نشاط كظة  ػفي حين أشار المبحث الثاني لطبيعة السٌياح
ك رافد قومي حيوم يتعين االىتماـ بو كإيالئو عناية تامة من قبل الدكلػة، كجعلو من بين األكلويات 

كتٌم التركيز في ىذا المبحث على كاقع السٌياحة المحلٌية في مدينة بسكرة . اإلنتاجٌية كالتنموية
ات جذب سياحية ك أخرل حضارية بحكم أنٌها مجرل الدراسة كمحاكلة لتوصيف ما لها من مقومػ

، كالمعوقات التنموية التي تواجهها ك أسباب تدىورىا عما  كتاريخية كأثرية كدينٌية، ككذلك طبيعٌية
كانت عليو، كالمحاكلة الجادة من قبل بعض الهيئات لجعلها مجددان مدينة نابضة بالحياة، ككالية 

 لمطركح: السؤاؿ ا ميستقطبة للسيٌواح المحليين كاألجانب. ك

لية أـ أف تبني ذا كانت محإكخاصة  في مدينة الزيباف، ياحةيل السٌ عىل يكفي االىتماـ ك العناية لتف
 نها ترقية القطاع السٌياحي كتنشيطو أكثر؟سياسة معينة من شأ

التي ارتأينا أنٌها قادرة على  )التركيػج( كىذا ما سيتم التعرؼ عليو في الفصل الرابع، كعبر السٌياسة
  افعة في كل جانب من جوانب المدينة.كخلق مكاسب ي ،لتحسيس كالتفعيلا

 



 

 

  الفصػل الػػرابػػع

                

 احػيػج السيى ػركيػالت                                       

 .جػركيػالتعمليىػة  المبحث األكؿ:

 مفهـو التركيج.: 0المطلب 

 كظائف التركيج. :4المطلب 

 ىداؼ التركيج.أ :6المطلب 

 عناصر المزيج التركيجي. :2المطلب 

 العوامل المؤثرة على المزيج التركيجػي. :2المطلب 

 

 التركيج السيىاحػي. المبحث الثاني:

 مفهـو التركيج السيىاحي. :0المطلب 

 .ياحيالسى  التركيج أىمية :4المطلب 

 أىداؼ التركيج السيىاحي. :6المطلب 

 .ياحيالسى  التركيجي المزيج :2المطلب

 تنشيط السٌياحة. طػرؽ تفعيػل ك :2المطلب 

 خالصة الفصل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عمليىة التركيػج. المبحث األكؿ:

 :: مفهـو التركيج0المطلب 

 :تمهيد

 كالعمالء أخرل أطراؼ كعدة ،المنتجة الشركة بين اتصاالت إقامة منتج أم تسويق يتطلب
 للمنشأة التركيجي النشاط يقـو ك رالجمهو  كعامة ،الحكومية كاألجهزة كالتجار ،كالموزعين

 كلهذا، مباشرة كغير مباشرة بصورة االقتصادية البيئة في خرلاأل األطراؼ مع االتصاؿ بعملية
 فشل إدارتو سوء عن ينجم أف يمكن الذم التسويقي المزيج عناصر أىم من :التركيج يعتبر

 .التسويقي النشاط أداء عفض كبالتالي األخرل األطراؼ مع جيدة عالقات إيجاد في المنشأة

 خطة بوضع التسويق مدير يقـو أف يتطلب التركيج جهود من االستفادة تعظيم أف شك كال
 اتصاالت في الكامل للتحكم زمةالالى  كالوسائل األدكات جميع باستخداـ كتنفيذىا للتركيج
 عمالءال عن كافية معلومات كجمع ،السوؽ دراسة بعد كذلك ،األخرل باألطراؼ المنشأة

 عالقة على للحفاظ ناجحة ورةبصى  التركيج استخداـ يمكن حتى السوؽ كطبيعة ،كالمنافسين
  بين األطراؼ المتعاملة. قوية ك إيجابية

 في راشدة أىمية يكتسب -دكليان  أك محليان  كاف سواء - المنتجات تركيج موضوع أف كالواقع
 بها يموج كالتي متواصلة كعلمية ،كاجتماعية ،اقتصادية تغيرات من العالم يشهده ما ضوء

  01.اليـو عالمال

 مع يتظافرٍ  كي التركيج عن غنى ال ك التسويقي، للمزيج الرئيسية العوامل أحد ىو التركيجف
 لألنشطة ودةػالمنش األىداؼ تحقيق إلى للوصوؿ األخرل التسويقي المزيج عناصر بقية

 من يحتاجها من إلى دماتالخ ك ،لعالسى  إيصاؿ تسهيل ىي التي ك ،التسويقية
 (4)المستفيدين.

                                                           

، (، رسالة ماجيسرت منشورة،سوريا: جامعة دمشق،كلية االقتصاد0202،)سياسة التركيج الفعىاؿأمحد الدويري،  0
 .00ص

 .3(،ص0202مسًن العبديل،قحطاف العبديل، الرتويج واإلعالف.عماف:دار زىراف،) (4)



 

 :يعني ىذا ك ،بو رؼعى  أم( للشيء ركج) العربية الكلمة من مشتقة التركيج كلمة التركيج لػغة:
ًٌ  بأنواع تعريفهم ك ،باآلخرين االتصاؿ ىو التركيج أف  بحوزة التي الخدمات ك لعالسى

 01.البائع

 التركيج اصطالحػا:

 بالمستهلكين االتصاؿ أجل من الشركة تمارسها التي النشاطات جميع ىو التركيج
 أدكات الشخصي، البيع ،اإلعالف يشمل ك المنتىج، بشراء إقناعهم محاكلة ك ،المستهدفين

  4.اإلعالفك  ،امةالعى  العالقات ،المبيعات تنشيط

الجهد المبذكؿ من جانبو البائع إلقناع المشترم المرتقب " :التركيج بأنىو Kermanك عرؼ 
ا في ذىنو بشكلو ييمكنو من ػهحفظن ك  بقبوؿ معلومات معينة عن ًسلعة، أك خدمة،

  3استرجاعها".

كتعريف شامل لعملية التركيج   عواد سليماف محمدك  الخطيب سليم فهدد كل من في حين حدى 
 2من خالؿ ما يلي:

  :أجل من المؤسسة تمارسو نشاط كل ىو التركيج

 .بالمستهلكين االتصاؿ .0
ًٌ  نواعبأ تعريفهم .4  .لديها المتوفرة الخدمات ك لعالسى
 .المنتج بشراءو  إقناعهم محاكلة .6

                                                           

 .5العبديل، ادلرجع السابق،ص العبديل،قحطاف مسًن 0
 .1محد الدويري، ادلرجع السابق،صأ 4
(،رسالة ماجيسرت 0226-0225،)كاقع كأىمية اإلعالف في المؤسسة اإلقتصادية الجزائريةكوسة ليلى،  6

 .20منشورة،كلية العلـو اإلقتصادية وعلـو التسيًن، قسنطينة: جامعة منتوري، ص
، (0222الفكر،) .عماف،األردف:دار(اسيةأس مفاىيم) التسويق مبادئ عواد، سليماف حممد اخلطيب، سليم فهد 2

 .4دط،ص
 



 

 كظائف التركيج: :4المطلب 

 ،ة التي تحقق االتصاؿ بين المؤسسة كنشاطهاييعد التركيج من الوظائف التسويقيىة الحيوي
ىذا فضالن عن التركيج في التعريف بمنتجات المؤسسة،  كمنتجاتها، كالسوؽ المستهدؼ،

 ارة الطلب عليها، كالترغيب كاإلقناع، كالحثو على شرائها.كإث

 ،التركيج أضحى اليـو من األساليب الفعىالة في تحقيق التفاعل مع البيئة، كمواجهة المنافسةف
 1(0) كييمكن النظر إلى كظائف التركيج من خالؿ كجهتين:

  * من كجهة نظر المستهلك:0

 من التركيج نذكر منها: عندما يحصل المستهلك على مزايا مباشرة

  التركيج يخلق الرغبة: حيث يهدؼ الوصوؿ إلى المستهلكين ك لمشاعرىم، كيقـو
 بالتذكير أم: تذكير المستهلكين بما يرغبوف فيو، كما يحتاجوف إليو.

  التركيج ييعلم المستهلكين: تيقدـ الرسائل التركيجيىة المعلومات للمستهلكين عن
م بقيمتها، كأسعارىا كأحجامها، ك الضمانات المرافقة المنتجات الجديدة، كتعرفه

 لها، كغيرىا من المعلومات األخرل.
 :ييبنىى التركيج على آماؿو الناس، كتطلعاتهم إلى  التركيج ييحقق تطلعات المستهلك

الحياة الكريمة، كبمعنى آخر يعتقد الناس أنهم يشتركف ىذه التوقعات عندما يشتركف 
 المنتج.

 :" Revlonمؤسس عالمة     Charles Revsonلز رفزكفك يقوؿ تشار 

 2في المصنع نحن نصىنع مواد التجميل، كفي محالت العطور نحن نبيع حلمان". 

 

                                                           

 .22و 21ليلى، ادلرجع السابق،ص كوسة (0)
 .22نفس ادلرجع،ص 4



 

 * من كجهة نظر رجل التسويق:4

ييحاكؿ رجل التسويق أف ييشارؾ مع غيره بفكرة معينة، كييشجع المستهلك على التصرؼ 
ػا ينعكس على الطلب مباشبطريقة معينة كذلك، كىذا التصر  رة، ك ػؼ ييترجم في السلوؾو ممى

 :ييوضح الشكل التالي أثر التركيج على منحنى الطلب

 

 

 نػاتج التػركيج

 

 

 

 الطلب     

 التركيج                  

 المبيعات           

 (6الشكل )                                       

 -إعداد الطالبة باالعتماد على كتاب سمير العبدلي كقحطاف  العبدلي من -        

 * كما يمكن استخالصو من الشكل:

ىو أفى عملية الطلب كالتركيج عملية طردية أم: إحداىما ييكمل اآلخر سواء كاف األمر 
لب، كىذا يعني أفى كلما كانت عملية الطلب كثيرة ك رافقها تركيج كاسع  ًٌ باإليجاب، أك السى

 . بالعكسو  للمنتج أك الخدمة انعكس ذلك إيجابيا عن المنتج المعركض، كالعكسي 



 

إفى الوظيفة الرئيسيىة لنشاط التركيجي ىي أف يتحرؾ منحنى الطلب إلى اليمين، كبمعنى آخر 
يتم اللجوء إلى التركيج للمحافظة على السعر، كبالمقابل الرفع من مستول المبيعات 

 المحافظة على مستول المبيعات كما لو كانت قبل رفع الًسعر. )الطلب(، أك رفع السعر ك
(0)1 

  ك ييؤثر التركيج في الطلب بإحدل الطرؽ التالية:

زيادة المبيعات أك المحافظة على حجم كبير منها: لكي تحقق المؤسسة حجمان كبيران  (0
نشيط من المبيعات فإنىها تعتمد على رجاؿو البيع، الموزعين، تحفيز المستهلكين، ت

 المبيعات، ك اإلشهار كغيرىا.
التغلب على مشكلة انخفاض المبيعات: حيث يعتبر التركيج من أىم الوسائل التي  (4

 تلجأ إليها 
الهبوط الذم تعرفو مبيعات المنتوج كاالعتماد على المؤسسات في محاكلة الحدى من  (6

 اإلشهار إليجاد استعماالت بديلة لو.
لعة جديدة: يعتمد الت (2 ٌى لعة الجديدةتقديم ًس ٌى في  ركيج على طرؽو عديدة لتقديم الًس

 التي تقدمها. كالتعريف بها، كذكر مزاياىاالسوؽ، 

 أىداؼ التركيج: :6المطلب 

أىداؼ التركيج كثيرة كمتنوعة، كيمكن أف تشمل تزكيد السوؽ بالمعلومات، تمييز المنتج، 
ير االتجاىات كاآلراء كاألنماط إبراز أىمية كقيمة، كمنفعة المنتج للمستهلك، العمل على تغي

حسب  يمكن تصنيفها والسلوكيىة السلبيىة كغيرىا، ك مهما اختلفت ىذه األىداؼ إال أنى 
 (4طبيعتها إلى: أىداؼ تعريفيىة إعالميىة، أىداؼ شعوريىة، كأخرل سلوكيىة.)

 

                                                           

 .23ليلى، مرجع سبق ذكره،ص كوسة  (0)
 .23نفس ادلرجع،ص( 4)



 

 أ* األىداؼ التعريفيىة اإلعالميىة: 

جود منتج جديد أك عالمة جديدة، كبسعر المنتوج، ك تتعلق بتحويل معلومة لزيادة المعرفة بو  
ترقية المبيعات، فالمؤسسة تهدؼ إلى تخزين رسالتها في الذاكرة،  أك نشاط ما يخص

كإدخالها إلى حقلو معرفة الجمهور المستهدؼ، كاألىداؼ التعريفيىة كثيرة التكرار كاإلعادة 
دمات كالعالمات(، ككذا إلعالـ داخل استراتيجيات االتصاؿ لتطوير شهرة المنتوجات )الخ

 مختلف الجماىير باألنشطة التجاريىة ك التركيجيىة المحققة من طرؼ المؤسسة.

 ب* األىداؼ الشعوريىة:

تكوف األىداؼ الشعوريىة موجهىة إلى إقناع المستهلك كالمشترم، كتتمثل في تحسين صىورة 
منتج أك عالمة بعينها، فالهدؼ ىو المؤسسة، أك المنتوج، أك الخدمة أك العالمة، أك لتمييز 

 تحبيب جمهور االتصاؿ في العالمة، المنتج، الخدمة، المؤسسة.

 ت* أىداؼ سلوكيىة:

صعبة المناؿ أك التحقيق بالرغم من التأثير على السلوؾ، أك  ان ػداؼ السلوكيىة أحيانػتعتبر األى
ؿ مستهلكين جيدد، أك برفع تغييره يػيعد أساساى جوىريان لرفًع مبيعات المؤسسة سواء بإدخا

 01مشتريات المشتريين االعتياديين.

 ك يمكن تلخيص تلك األىداؼ من خالؿ المخطط التالي:

 

 

 

 
                                                           

 .24أنظر كوسة ليلى،ص 0
 



 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كوسى ليلى ك   مذكرة  من إعداد الطالبة باالعتماد على - (2الشكل )

Audigier Guy , Decaudin j.m , Communication et la publicité.Paris : 

Dunod,(1993),2éme Edition,p7. 

 

 

 

 

 الهدؼ األكؿ: الشهرة

كمعناه اإلعالـ )التعريف( بالمنتج كمزاياه ،  
العالمة، المؤسسة، أك أم نشاط آخر كالتعريف 

تتوافر عليها بمقومات الجذب السيىاحي التي 
 مدينة الزيباف.

  المجاؿ المعرفي

 اإلعالـ كالتعريف

 

 مػعرفة

 الهدؼ الثاني: الصىورة

صورة إيجابيىة عن العالمة، ك تطوير كمعناه بناء أ
منتوج، كذلك بإحداث أثر على مستول المواقف 

  كاألحاسيس مثال: بسكرة عركس الزيباف.  

لمجاؿ الشعورما  

بيبػالتح  

  موقف

 
 الهدؼ الثالث: التصىرؼ

كمعناه جذب المستهلك نحو المنتج كدفع 
للتصىرؼ كتجريب المنتج مثال: لن تندـ على 

 زيارتك. 

 المجاؿ السلوكي

 الحث على الفعل 

 االقتناع   

 



 

 التركيجي: عناصر المزيج :4المطلب 

كىي تسعى إلى تحقيق األىداؼ السابقة ال تعتمد على أسلوب كاحد في إفى المؤسسة 
، كتتكوف مزيج التركيجيلل صر المشكلةالفيضلى من العنا تركيبةالالتركيج، كإنما تحاكؿ إيجاد 

تركيج المبيعات  –البيع الشخصىي  – اإلشهار: في عناصر المزيج التركيجي كما ذكرنا سابقان 
 1 (1) –العالقات العىامة  –

كالتي تيوضىح العالقة بين المنتج كالمستهلك   ما يسمىى بالشبكة التركيجيىة  كالشكل التالي ييبين
لع كالخدمات.على البي في الحصوؿ ًٌ   انات، كالمعلومات عن السى

    

                                                                                                                             
                                                                                         المنتج

               المستهلك

                         

 

 

 

 

                       

 

 -من إعداد الطالبة باالعتماد على كتاب سمير العبدلي كقحطاف العبدلي  -  (5الشكل )

                                                           

 .01مسًن العبديل،قحطاف العبديل، مرجع سبق ذكره،ص (0)
 

اؿ: ػوات االتصػقن  

اإلعالف .0  
البيع الشخصىي .4  
. الدعاية6  
. التركيج بطرؽ خاصة من المعارض.2  

 

 

ػةػالػرسالػة اإلع ٌى النػيى  



 

 (Personal Selling) :.البيع الشخصىي1

لعة، أك تجريب خدمة ما من خالؿ  باقتناء ك إقناع العمالءىو عبارة عن إجراءات ألخبار  ًٌ سى
 االتصاالت الفرديىة في عمليىة تبادليىة بين البائع )رجل البيع( كالزبوف )المستهلك(.

د أىداؼ البيع الشخصىي بثالثةو مجاميع رئيسيىة ىي:  1(1) ك تحدى

 البحث عن العمالء. -
 إقناع الزبوف بالشراء. -
 الشراء.أف يكوف المستهلك قانعان كراضيان عن عملية  -

 (Publicity) :اإلشهار.2

ىو مجموعة األنشطة االتصاليىة التي تهدؼ إلى االتصاؿ، كالمخاطبة الشفهيىة كالمرئيىة لمجموعة 
لعة، أك التعامل كطلب خدمة، أك  ًٌ مختارة من األفراد بغرض إخبارىم كالتأثير عليهم لشراءو سى

ينة كذلك نظير أجر مدفوع لخدمة تغيير اتجاىاتهم نحو أفكار، أك ماركات، أك مؤسسات مع
 2إعالنيىة محددة.

 (Public Relation) عالقات العامة:.ال3

فإفى العالقات العامة ىي: "كظيفة إداريىة ذات طابع  حسب الجمعيىة الدكلية  للعالقات العامة
مخطط كمستمر، كتهدؼ من خاللها المنظمات كالهيئات العامة كالخاصة إلى كسب تعاطف، 

كلئك الذين تهتم بهم، كالحفاظ على ثقتهم عن طريق تقييم الرأم العاـ المتعلق بها من كتأييد أ
أجل ربط سياستها كإجراءاتها قدر اإلمكاف، كمن أجل تحقيق تعاكف مثمر أكثر كفاءة عن طريق 

 3تخطيط المعلومات كنشرىا".

                                                           

 .02العبديل،ص العبديل،قحطاف مسًنأنظر  (0)
    جامعة حممد خيضر حماضرة أُلقيت يف أقساـاإلشهار في اإلذاعة كالتلفزيوف،،0202-27-00حلمر نبيل، 4
 قطب شتمة(،بسكرة.)
  .30أنظر كوسى ليلى،ص 6



 

 (Sales Promotion).تركيج المبيعات: 4

نىو: " النشاط التركيجي الذم ييحفز المستهلك على الشراًء، يعرؼ نشاط ترقية المبيعات على أ
ك أيضا ىي: " تلك األنشطة التي تستخدـ بشكلو  وج".كييشجع الوسطاء على بيع، كتوزيع المنت

مباشر للحثو كاإلقناع، أك عرض قيمة مضافة، أك حوافز للمنتج كذلك لصالح البائعين 
 كالمستهلكين".

آخر مسار العملية البيعيىة، كىي أقرب من عملية الشراء نفسها حيث  كتتداخل ترقية المبيعات في
 1(1وؾ أكثر من تأثيرىا على المواقف.)لتؤثر على الس

كمن خالؿ ما سبق يتضىح أف لكل أداة من أدكات المزيج التركيجي خصائصو كمميزاتو لذلك على 
أداة كاحدة دكف األدكات المؤسسة، كحتى تنجح في تجسيد أىدافها المسطرة أف ال تعتمد على 

األخرل، بل يتعين عليها أٍف تبحث عن التركيبة الػميثلى من مختلف عناصر المزيج التركيجػي لبلوغ 
 األىداؼ المدرجة كالوصوؿ إلى الفئة المستهدفة.

كيبين الجدكؿ التالي األدكات التي يمكن استخدامها في كل أسلوب من آساليب المزيج 
 التركيجي:

 البيع الشخصىي العالقات العامة قية المبيعاتتر  اإلشهار
 اإلشهار الصحفي.
 اإلشهار اإلذاعي.

 المطبوعات.
 النشرات التعريفية.

 اإلشهار في أماكن البيع.
 
 

 المسابقات 
 األلعاب.

 الهدايا التذكارية.
 المعارض التجارم.
 العركض الخاصة.

نشرات في كسائل 
 اإلعالـ.

 الخطابات كالندكات.
 اإلنسانية.التبرعات 

 التظاىرات االجتماعية.

 العركض البيعية.
 اللقاءات البيعية.

 البرامج التحفيزية.
البيع من خالؿ 

 المعارض.
 
 

 .073(،دط،ص0333سوريا:دار الرضا،).حسٌن علي، السياسات التسويقية –( 6الشكل )

                                                           

 .32كوسى ليلى،ص أنظر (0)



 

 .التركيجػي المزيج على المؤثرة العوامل :5المطلب 

 1(1) تركيجي ألية مؤسسة بعوامل عديدة منها:أثر اختيار المزيج الػيت

الوضع اإلقتصادم العىاـ: ففي فترات اإلنتعاش اإلقتصادم يزيد االستهالؾ ممىا يدفع أ* 
 لعهػا.المؤسسات إلى بذؿ المزيد من الجهد للتركيج سً 

ذلك الوضع اإلقتصادم كالمالي للمؤسسة: فكلما كاف الوضع المالي للمؤسسة كلما مكىنها ب* 
 استخداـ الوسائل التركيجيىة المتنوعة، كالعكس صحيح.من 

 :دكرة حياة المنتوج: تختلف قدرة التركيج كموضوعو طبقان لكل مرحلة

ففي مرحلة التقديم البد من تعريف بالمنتوج الجديد، كىنا يتم التركيز على جهود قوة البيع 
 كاإلشهار اإلخبارم، كذلك لخدمة الطلب األكلي على المنتوج.

أما مرحلة النمو التي تتضمن دخوؿ منافسين جدد للسوؽ فيتحتم التركيز على المزيج التركيجي 
لبناء طلب رئيسي على المنتج، كتعميق رضا المستهلك مع محاكلة إقناع المستهلكين 

 المستهدفين من الفئات األخرل.

ن عناصر المزيج أما مرحلة النضوج ك التشبع فهنا على المؤسسة إحداث نوع من التوازف بي
 التركيجي للمحافظة على مستول المبيعات.

على المؤسسة التخفيض من تكاليف اإلنتاج كالتسويق، كمن ضمنها  نحدارك خالؿ مرحلة اإل
 التركيج.

ت* نوع المنتوج كطبيعتو: حيث يتم التركيز على استخداـ البيع الشخصىي للتركيج المنتجات 
 على اإلشهار للتركيج المنتجات االستهالكيىة.الصىناعيىة، بينما يتم االعتماد 

                                                           

 .36ليلى،ص كوسى أنظر( 0)



 

لعة، أك الخدمة على اختيار المزيج التركيجي المناسب ًٌ ففي  ث* سعر المنتج : يؤثر سعر السى
حالة المنتجات التي يكوف فيها سعر الوحدة منخفضان مثل: المرطبات كالسجائر يكوف التركيز 

 1(1) لكل زيارة، كمعاملة بيعيىة.على اإلشهار كذلك الرتفاع تكاليف البيع الشخصي 

 (2) ج* طبيعة السوؽ: تؤثر طبيعة السوؽ على المزيج التركيجي، كذلك لعدة جوانب منها: 

إذا كاف السوؽ منتشران يكوف اإلشهار أكثر فعالية درجة التركيز أك االنتشار في السوؽ:  .1
 ركز.غرافيان، كتتأثر قوة البيع كذلك إيجابيان في حالة السوؽ المج

نوع الزبائن: إذا كاف السوؽ المستهدؼ من الوسطاء، أك المشترين الصىناعيين فإنىو ييفضل  .2
استخداـ البيع الشخصىي، أما إذا كاف السوؽ المستهدؼ من المستهلكين يتم اللجوء إلى 

 اإلشهار.

شخصىي .عدد الزبائن: فكلما كاف عدد الزبائن كبيرا يكوف كل من اإلشهار كعملية البيع ال3
 مكلفةن جدا، كالعكس صحيح.

كعن استراتيجية التركيج المستخدمة في المؤسسات العىامة كالخاصة، تيفضل بعض المؤسسات 
استراتيجيىة الدفع، كالبعض اآلخر استراتيجيىة الجذب، فاستراتيجيىة الدفع تضم ارتباط رجل البيع، 

جو المنتوج داخل شبكة التوزيع، اتجاه شبكة البيع لكي يو  كتطبيق تقنيات تنشيط المبيعات
فالمنتج يمرر المنتوج إلى تاجر الجملة كىذا األخير يدفع إلى تاجر التجزئة الذم يتعين عليو أف 
يكوف محفزا بما فيو الكفاية حتى يتمكنى ىو اآلخر من دفع المنتوج إلى المستهلك، كذلك من 

ذات فعاليىة فإفى المستهلك سيتوجو  أجل خلق الطلب على المادة المعركضة، ك إف كانت العملية
 تاجر الجملة.صىوب تاجر التجزئة الذم سيتوجو ىو اآلخر لطلب المنتوج من 

 المعتمة في كل من الدفع كالجذب. ك الشكل التالي يوضح استراتيجيىات التركيج

 
                                                           

 .36كوسى ليلى،ص أنظر( 0)
 .37نفس ادلرجع،ص (4)



 

 

     لجذباستراتيجية ا                  استراتيجية الدفع                               

                                                                          

 

                                                       

 

                                                                            

 

 

 

  كوسى ليلى.  الباحثة ( من إعداد الطالبة باالعتماد على مذكرة7الشكل )             

كما يمكن استنتاجو من المخطط أف استراتيجيىة الدفع التي تعتمد عليها  المؤسسات تقـو على 
الموزع )المشرؼ على توصيلها إلى  ،ي المنتج )المشرؼ على المادة(ػاصر مهمة ىػثالثة عن

لعة( كتتحقق فعاليىة ىذه ك المستهلك )المستفيد من ت ،سوؽ( ًٌ للك المادة أك الخدة أك السى
تفاعل كل من المنتوج، ككفاءة الموزع، كحسن اختياره للطريقة حتى ييحقق االستراتيجيىة من خالؿ 

.  من خاللها عملية التوزيع، أك التسويق كما ىو موضح في الشكلو

م يعتبر العنصر الفعىاؿ في ىاتو في حين تقـو استراتيجيىة الجذب على المنتوج، كالمستهلك الذ
االستراتيجية عبر اقتنائو للمنتوج المركج لو، أك المعركض عليو. أم: تبتدأ مع المنتوج كتنتهي عند 

 المستهلك.

 

جو المنت  

عمليات على قوة البيع  الموزع
 كالتوزيع )التسويق(

 المستهلك المستهلك

موزعال  

جو المنت  

عمليات اإلشهار ك 
 تنشيط المبيعات



 

 : المبحث الثاني

إفى صىناعة السيىاحة ىي كيفيىة التعامل مع الناس من حيث التعرؼ على  احي.يػج الٌسيالترك 
لعاتهم كأمزجتهم كأحاسيسهم بهدؼ تحقيق الرضىا المنشود، كما أفى حاجاتهم كرغباتهم، كتط

المنتج السيىاحي ييمثل خدمة راقية غير ملموسة تحكمها عوامل كثيرة قد تكوف ىي األخرل غير 
ملموسة مثل: أساليب الترحيب بالضىيف كاالبتساـ ك االستقباؿ، كاألىم من ذلك كلو ىو أسلوب 

فسها. كعليو فإفى البحث السيىاحي الرصىين ينبغي أالى يتناكؿ المزيج تقديم الخدمة السيىاحيىة ن
التركيجي الرباعي )البيع الشخصىي، اإلعالف، العالقات العامة، ترقية المبيعات( فحسب كإنما 
يتناكؿ ثالثة عناصر إضافية ىي )الناس، كعملية تقديم الخدمة، ك البيئة الماديىة( لييصبح المزيج 

 يان. التركيجي سيباع

 احي:: مفهـو التركيج الٌسي1المطلب 

 من ناكصل كما ميالدىا منذ ياحةالسٌ  كنشاط ،حركة ياحيالسٌ  التركيج عاصر لقد ياحي:التركيج السٌ 
 ككسائل ،مضامين من وتحمل ما ك ، كعادات كتقاليد كغيرىا من الموركثاتكرسـو كمنحوتات ،ثارآ

 على التأثيرفي  لها نظير ال ضخمة ةسياحيٌ  ثركة ىو ياحيالسٌ  التركيج لوسائل األىمية بالغة
 ،مرتكزات من الحضارات تلك صكقصى  ،كاألساطير المالحم دتعٌ  ك.العصور مر على ، كالنفوس
 1(1) .الحاضر كقتنا حتى ياحيالسٌ  التركيج كدعائم

 لكل الدقيق كالوصف ،البلداف كاقع عن نقلوه كما الةكالرحى  ،المستكشفين رحالتك تعتبر 
 التركيج عليها استند التي األكلى األسس كالثقافية ،قتصاديةكاإل االجتماعية الحياة فاصيلت

 ككسائل ،التكنولوجي كالتقدـ ،النقل كسائل كتطور ،ناعيةالصى  الثورة، حيث أسهمت ياحيالسى 
 كالتركيج ،عاـ بشكل ياحيالسى  القطاع على الةفعى  مساىمة نترنتاأل كشبكة ،كاالتصاالت عالـاإل

                                                           

(،رسالة 0224-0223،)تحليل األنشطة السياحيىة في سوريا باستخداـ النماذج القياسيىةمحد، أمحد أديب أ (0)
 .06ماجيسرت منشورة،كلية االقتصاد،قسم اإلحصاء والربجمة،سوريا:جامعة تشرين، ص

 



 

  تنظيم طريق عن عنها التركيج كسائل كتطورت السفر ظاىرة تطورت إذ ،خاص بشكل ياحيالسٌ 
 1(1).كأدكاتو كسائلو كتعدد ،نشاطاتو كتخطيط ،اتويدير م

 للمعلومات منافذ إقامة في كالسائح البائع جهود بين التنسيق"احي على أنىو: ك يعيرؼ التركيج الٌسي
 كاتصاؿ ،كإقناع إخبار ممارسة بأنو السيىاحي التركيج صفكي . ك "السائح لىإ المنتج بيع لتسهيل

 2 منها: هظهور  إلى أدت عوامل عدة ىناؾ فى أك 

 . السىائح ك المنتج بين الجغرافي البعد .1
 . العالمية السىياحية السوؽ اتصاالت تعقد .2
 . السىياح أماـ المتاحة البدائل تعدد .3
 .المستقبلي السىياحي الطلب ازدياد .4

 يتحدد بثالثة عوامل ىي: أم: أنىو

 نوع المنتج. -نوع السىائح  -الجغرافي  العنصر

 (3ك لتحديد مفهـو شامل للتركيج السيىاحي نقترح ما يلي: )

ىو: " توجيو كافة الجهود كاألنشطة داخل المؤسسات، كالهيئات المعنيىة باألمر، كبإشراؼو مباشر  
السيىاحي، قصد إيجاد معادلة متوازنة بين حاجات  من اإلدارة كنفوذ مقبوؿ إلدارة عملية التركيج

كرغبات السيوىاح، كبين المقػومات )مقومات الجذب السيىاحي( التي تتوافػر في البلد أك المنطقة، 
 أك اإلقليم الميضيف".

ياحة في منطقة، أك بلد، أك إقليم ما في فترة زمنية ورة تقديريىة مستقبليىة للسٌ رسم صي  أك ىو: "
احي من أجل تحقيق السيىاحيىة في أماكن الجذب الٌسي يقتضي ذلك حصىر المواردمحددة، ك 

                                                           

 ،65العدد،واالقتصاد اإلدارة جملةاألنرتنت،  شبكة عرب السحياحي الرتويج العكيلي، استخداـ وليد خلود (0)
 .5(،ص0200)
 .6نفس ادلرجع،ص 4 
عصاـ حسن السعيدي، التسويق و الرتويج السيحاحي و الفندقي.عماف:دار الراية للنشر والتوزيع، ( 6)
 .05(،ص0227)



 

 ، كتجسيد تنمية سيىاحيىة سريعة، كمنتظمة خالؿ المواسم األربعةالمدرجة أىداؼ الخطة السيىاحيىة
 1(1)) الخريف، الشتاء، الربيع، كالصىيف(.

 : أىمية التركيج السيىاحي:2المطلب 

 (2) عوامل أك الشركط:السيىاحي في تحقيقو لهاتو الك تكمن أىمية التركيج 

 عن المناطق السيىاحيىة. ذىنية صورة رسم .1
 ات مهما كاف نوعها.المنتج من معينة نوعية تفضيل .2
 .(المبيعات)  ياحيالسى  الطلب تحريك .3
 ياحية.السى  للمنظمات األرباح استقرار ك المبيعات زيادة .4
 .  الوكالء ك البيع  كمندكبي رجاؿ دعم .5
 بالمنظمة. المحيطة الخارجية كالبيئة ،للمنظمة الداخلية البيئة بين تصاؿا قناة .6
كاح إعالـ .7 ٌي  كمنافذ كاألسعار التجارية كالعالمة) ياحيةالسى  كالمنظمة اتبالمنتج السى

 .(التوزيع
دعم كتطوير المنتجات السيىاحيىة، كاستمرارية تقديمها بنوعيىة مقبولة ك مرغوبة من قبل  .8

 3السىائحين.
 االستفادة من القدرات الشرائيىة كاإلقتصادية للسيواح. .9

 احة من مزايا كمدخالت...كغيرىا.طقة، الدكلة، أك اإلقليم ما للٌسيإشعار أىل المن. 11

  .كالتذكير، قناعكاإل ،عالـاإل: ىي عناصر ثالثة فيتتلخص  التركيجعملية  أم: أفى 

 

                                                           

 .001السعيدي، ادلرجع السابق،ص حسن عصاـ( 0)
 .6العكيلي، ادلرجع السابق،ص وليد خلود( 4)
 .27و 26السعيدي، ادلرجع نفسو،ص حسن عصاـ 6 

 



 

 احي:: أىداؼ التركيج الٌسي3المطلب 

  كل ىدؼ ألف اإلقتناع ذلك ك الشراء و تحقيقى تركيج عملية أم دلىت أفى مصلحة بالتجار  إف
 الجمهور يحوؿ كيف معرفتو ىو التسويقي )التركيج( تصاؿاال عمليةىيئة أك مؤسسة إشهاريىة من 

 من حالة عدـ القبوؿ إلى حالة القبوؿ كالتصىرؼ )الًشراء(. المستهدؼ

 1(1) ك لكن ىناؾ مآرب أخرل تتمثل في: بيعاتم يقتحق ىو التسويق اتصاالت ىدؼ ،فذإ

 ك المناطق ك منتوجاتها كخدماتها، احيةالٌسي الهياكل عن بالمعلومات التزكد. 
 كالئو. على كالحصوؿ السىائح جذب  
 المبيعات تذبذبات التقليل من . 
 السىياحية. ك الخدمة المنتج استخداـ تكرار 
 المستهلك/  السائح ك لفت انتباه اإلدراؾ، ك تهيئة إعداد. 
 المستهلك إلغراء كالفندقية السىياحية، المنظمات كنشاطات أعماؿ تقديم تفسيرات حوؿ 

  الشراء ك االقتناء. في مشاعره كاستمالة
 المستهدفين السيياح معرفة. 

  يشتمل دكر التركيج ضمن عناصر التسويق كنشاطاتها في اشتمالها على الظركؼ
كاالجتماعيىة  كالثقافيىة، كالتكنولوجيا، كالموارد الفندقيىة، كعلى اإلقتصاديىة كالسياسيىة، 

 2األغلب فإفى دكر التركيج كعنصر من عناصر التسويق يمكن إيجازىا فيما يلي:

  األىداؼ كالموارد. .1
 المزيج التسويقي: )السعر، السلعة، التوزيع، األفراد(. .2
ة، ترقية المبيعات، إستراتيجيىة المزيج التركيجي: )البيع، اإلشهار، العالقات العاىم .3

 التركيج(.
 الجماىير المستهدفة. .4

                                                           

 .7و 6العكيلي، مرجع سبق ذكره،ص وليد خلود (0)
 .02السعيدي، مرجع سبق ذكره،ص حسن عصاـ 4



 

 1(1) إلى قسمين إثنين ىما: السيىاحي م أىداؼ التركيجك تنقسى 

 . مباشرة مبيعات تحقق أىداؼ .1
 مباشرة. غير مبيعات تحقق أىداؼ .2

 :المباشرة البيعية التركيجية األىداؼ

 كتنشيط ي،الشخص كالبيع كاإلعالف المحدد الزمن ذات التركيجية األدكات تستخدـ التي ىيك  
 البيع بعد ما خدمات كصيانة ضمافل جديدة بأساليب العامة كالعالقاتكاإلشهار،  المبيعات

 . ياحيالسى  للمنتج

 المباشرة: غير البيعية التركيجية األىداؼ

 مدلال على نيصب عينيها تواكخدم اتواىتمام، ك  كالمجتمع الجماىير مصالح تضع التي ىيك 
 أبحاث في المساىمة كأ ،تجارية عالمة شعار تحت الجتماعيةا األنشطة في المشاركةك  ،البعيد

 في كأ ،عماالمط في التدخين بمنع دؽاللفن التركيج خالؿ من البيئة على المحافظة كإجراءات
 يعجم متن على التدخين من كالعالمية ،العربية الطيراف شركات منع كأ ،دؽاالفن من خاصة طوابق

 .في البلداف الميػزارة كاالجتماعية ،الدينية كالتقاليد العادات احتراـ كأ ،رحالتها

 من البيئة تلويث عدـ شأنها من كممارسات ،أساليبب السريعة الوجبات مطاعم الدعوة ببناء كأ 
 ،للمنتجات كالتشييد البناء مواصفات على السيطرة ـكإحكاى  ،األغلفة جودة على اـحكى اإل خالؿ

 البيئة على ةحافظمكال ،كاألماف المةالسى  درجات أعلى نيؤمً  بشكل ياحيةالسى  كالفنادؽ المواقعك 
 .التلوث مخاطرجميع  من

 

 

                                                           

 .7العكيلي،ص وليد خلود أنظر( 0)
 



 

 احي:لتركيجي السيٌ : المزيج ا4المطلب 

 تركيجية كأنشطة ،أساليب استخداـ إلى الفندقية ، كالمنشآتياحيةالسٌ  كالهيئات المنظمات تسعى
 التركيجي بالمزيج العناصر تلك كتعرؼ (،ائحالسٌ ) المستهلك إلى لتهارسا ألجل إيصىاؿ كاحدة

 (. التركيجي المزيج ضمن كنشاط كليس ،كوسيلة التركيجية الشبكة) :أم

 إليو بوتصٍ  ما لتحقيق المستخدمة كاألنشطة العناصر مجموعة : "بأنو التركيجي المزيج رؼكيعى 
 بو جاء الذم المعتمد التصنيف. فالفندقيةلمرافق اك  ياحيةالسٌ  المنظمات لدل التركيجية الشركة

William J.Stanton 11 :لىإ التركيجي المزيج عناصر مقسى  حيثخصوصيىة بال تصفي 

 (. العامة العالقات, الشخصي البيع ) : ( أساسية) مباشرة عناصر

 ،كالدعاية رالنش، المباشر التسويق، المبيعات تركيج ،اإلعالف)  قانونية(:) مباشرة غير عناصر
 (. كالتغليف التعبئة

المزيج عناصر   ( Kolter& Armstrong) كحدد
التركيج من خالؿ األنشطة الداعمة لو كالتي تم 
اإلشارة إليها آنفا، كالجديد في ىذه العناصر ىي أف 

تفصيل آخر بخصوص المزيج التركيجي  االباحثاف قدم
صر السيىاحي عبر الربط بإسهامات كل عنصر من العنا

 التالية:

 

                                                

 ( االتصاالت التسويقية 8الشكل )                                                                     

 

                                                           

 .02العكيلي،ص وليد خلود أنظر 0



 

 11عبر عناصرىا أىداؼو ىي:تشكل االتصاالت التسويقيىة 

 فهو دافع لتنشيط  البعيد المدل على لصورةا يرسخ فأ لإلشهار كيمكن احي:.اإلشهار الٌسي1
 ػ: ل كسيلةك  لمبيعاتا

  (Image mentality)  ذىنية صورة بناء  *                    ( Awareness)  الوعي إنشاء* 

 .محددة شريحة استهدافو عند فاعلية كثرأب التجارية العالمة كقبوؿ ،التفضيل الى يؤدم* 

 2ما نوعية، كأخرل نوعية:.البيع الشخصي: كلو ىدفاف ى2

   :ةنوعيٌ  أىداؼ 

 جدد. مستفيدين عن البحث . الحاليين السواح خدمة كاملة بيع بعملية القياـ* 

 .العليا لإلدارة كرفعها المعلومات تجميع .البيع رجاؿ تدريب في المساعدة . المشورة تقديم* 

  . للمنتوج تطرأ التي بالتغييرات المستفيد إبالغ* 

 :   ةميٌ ك أىداؼ

  .المبيعات من معين بمستول ربحية االحتفاظ تحقيق* 

 .معينة حدكد داخل الشخصي البيع تكلفة على اإلبقاء* 

  .بها كاالحتفاظ من السوؽ حصة على الحصوؿ* 

 تنشيط لىإ تهدؼ التي التسويقية النشاطات مجموعة كيقصد بها :ةياحيٌ السٌ  المبيعات  تركيج .3
 يياحالسٌ  المرفق إدارة :بائعبال ودكالمقص البائع لدل البيع عاليةكف ،ياحس  ال لدل الشراء عملية

  (3).ياحيسٌ الجذب ال قعاو م في كأ الفندؽ في واءس

                                                           

 .00العكيلي، ص وليد خلود أنظر 0
 .02نفس ادلرجع،ص 4
 .106(،ص0222والطباعة،) نشرلل الّسياحي.عماف: الوراؽ التسويق الطائي، النيب عبد محيد( 6)



 

( كالتخفيضات كالتعديالت التركيجية كالعينات تاكالتذكار  الهدايا) مبيعاتال تنشيط أساليب كأىم
 انتباه لشد الخارجية العرض نوافذ عبر لأخر  تركيج أساليب كىناؾ .الركود مواسم أثناء خاصة
ٌى   الخارجية العرض نوافذ عبر كالتركيج ،االتكالصٌ  دؽاللفن الداخلي الترتيبمن خالؿ  ياحالسي

 1(1).كالوطنية كالرسمية ،الدينية حتفاالتالاك  كالدكلية ،المحلية كالمهرجانات معارضبوساطة ال

تي تيسديها الوظائف اآلف أىم ال يما سبق سنتناكؿ.العالقات العامة: بعد التعرؼ على تعريفها ف4
 احي:في إطار التركيج السيٌ 

   (2) :منها العامة للعالقات عدة كظائف كىناؾ

 لتحريك الفندؽ يقدمها التي ةياحيٌ السٌ  كالخدمة ،بالمنتج المتعلقة كالبيانات خباراأل نشرأ* 
 خاص كيب موقع للفندؽ كاف ذاإ كخاصة األنترنت كشبكة ،اإلعالمية الوسائل عبر ائحالسٌ  اىتماـ

 .بو

 ك الوسائل، أاإلعالنات خالؿ من كتحسينها المنتج كأ ،الخدمة كشعبية سمعة تدعيمب* 
 أك عبر مواقع البريد اإللكتركنية. ،نترنت، أك األاإلعالمية

 ابيةيجإ كأ سلبية كانت  سواء انتقادات من يطرح ما حوؿ العليا لإلدارات االستشارات تقديمت* 
 .المجتمع صعيد على

 . المجتمع من كالمشاىير األعماؿ رجاؿ مع كثيقة عالقات إقامةث* 

 االتصاؿ خالؿ من مرئية كخطط سياسات ككضع ،كالبيانات المعلومات تكنولوجيا اعتمادج* 
 .ةياحيٌ السٌ  كالمنظمات بالمجتمع

 البرامج رعايةمن خال  اؿفعٌ  بشكل ياحيالسٌ  التركيج في العامة العالقات نشاط ساىميي  ك
(sponsor ship ) ، ٌحصص كقوالب فنيىة أخرل عبر أنواع كسائل االتصاؿ ما ييساعد، يص كتخص

 المؤسسات من كثير ترعى يثأك ييحقق على تفعيلها كتنشيط السٌياحة باختالؼ أنواعها. ح
                                                           

 .04الطائي، ادلرجع السابق،ص النيب عبد محيد( 0)
  .20(،ص0776اليازوري،) دار .عماف:( واإلعالف الرتويج)  ربابعو، علي حممد العالؽ، بشًن (4)



 

 ،ياحةالسٌ  رحالت ، ككالمسابقات ،ياحيةالسٌ  البرامج رعاية الكبيرة كالشركات ،كالمنظمات
 1(1.)كالمهرجانات كالمؤتمرات ،العالمية كالجوائز

 (2) : قسمين لىإ ةياحيٌ السٌ  الدعاية كتقسم .الدعاية:5

 :الداخلية الٌسياحية الدعايةأ* 

، كافة ذكاؽاأل رضاءإ ك ،البلد داخل المنتج نوعية تحسين على التركيز طريق عن ائحللسٌ  كتوجو 
 غير ياحيةالسٌ  الدعاية من النوع كىذا المواطنين قبل من ائحالسٌ كٌضيافة  معاملة حسن ككذلك

 .المزار البلد عن حسن بانطباع ائحالسٌ  يعود ذإ .المباشرة الدعاية من نفعأ المباشرة

 :الخارجية الٌسياحٌية الدعايةب* 

 العرض تقديم :أم ةياحيٌ السٌ  سواؽاأل لىإ البلد عن كالمتكاملة الجذابة ورةالصي  النوع ىذا كيقدـ 
 .عالـاإل كسائل عبر العرض لذلك طلب يجادإ ك ،ياحيالسٌ 

  :النشرت* 

 للتركيج يةاتالخدم  المنظمات في خاص بشكل ستخدـيي ك  إخبارم بشكل المعلومات عرض عبر
 الخدمات على الطلب إثارة الى تهدؼ مباشرة غير اتصاؿ عملية بأنها كتعرؼ ،خدماتها عن

 نفسو ائحالسٌ  عديي  حيث ياحيةالسٌ  المنظمة نشاط على كبير أثر  شركللن  ، ةياحيٌ السٌ  كالمنتجات
 بو االىتماـ يتعين ةياحيٌ السٌ  المنظمة كأ ،للوسيط سواء كمهمة كمجانية ،مباشرة دعائية كسيلة

 أنظار في جيدة صورة خلق على تعمل يجابيةإ دعائية كسيلة لىإ لتحويلو ككالئو ،رضاه ككسب
 .ياحالسي 

 

                                                           

 .20ربابعو، ادلرجع السابق،ص علي حممد العالؽ، بشًن( 0)
 ماجستًن منشورة،كلية (،رسالة0220،)التركيج كأىداؼ تيجيةاسترا في المبيعات تنشيط أثر الٌدرة، بالؿ (4)

  .07و 06ادلستنصرية،ص الّسياحة، بغداد:اجلامعة واإلقتصاد، قسم اإلدارة



 

 ة المحلٌية.ػتنشيط السٌياح رؽ تفعيػل كطػ:5المطلب   

نينوه في ىذا المطلب على كسائل أك كيفية تفعيل السٌياحة كتنشيطها، كطرؽ تحقيق ذلك من 
، القانونية، كاإلعالمية في ظل تنامي مناقب السٌياحة كٌصناعة، كاالجتماعية الناحية الخدماتية

ي تنحصر حوؿ دكر اإلعالـ المحلي رافد حيوم للبالد كاإلقتصاد، كبحكم دراستنا التكك 
 1(1)المسموع في التركيج للسٌياحة بوالية الزيباف ) بسكػرة(.

 :كاالجتماعٌية ةمن الناحية الخدماتيٌ  أ.

الفنادؽ كالمطاعم السٌياحٌية: أٌف الفنادؽ كالمطاعم يعتبراف العنصر الهاـ في التركيج السٌياحي من 
، رغم تباين أسعارىا بين المرتفع لخمس نجـو إلى (ةنجم 1خمسة نجـو إلى )خالؿ فئاتو من 

 نجمة.  1منخفض السعر لػ 

ات النقل الجوم كالبرم: من خالؿ إتباع سياسية االنفتاح لألجواء في البلد )الجزائر(، ػ.خدم2
 كتعديل قانوف النقل على الطرؽ كعدـ حصر النقل بخطوط تقليدية.

ة: من خالؿ تنبو القائموف على ٌصناعة السٌياحة .تشجيع إقامة السيٌياح ألطوؿ فترة ممكن3
كالفنادؽ بتقديم حوافز تحفيزيٌة كتشجيعية للسائح حتى يبقى ألطوؿ فترة ممكنة كسط المنطقة، 

للوافدين ؾ تخصيص إقامة مجانية بعد بقاء الٌسائح مدة معينة ما ييشجعو  كتنظيم برامج سياحٌية
يط حركة السيٌواح من جهة ثانية مع توفير كافة الخدمات على استمرار الزيارة لمكاف من جهة كتنش

 (2)ككسائل الراحة الترفيهٌية التي يمكن أف يحتاجو الٌسائح خالؿ فترة مكوثو.

.عوامل اجتماعية سلوكية: تتمثل في الكرامة كاالعتزاز بالنفس من األمور الهامة عند استثمارىا 4
كالبالد التي تتواجد بها.) نشر ثقافة المنطقة،  تيحقق منافع عجة تعود باإليجاب على المنطقة

   .(غيرىا طيفة... ككرحابة صدر سيكانها، كاستحساف معاملتهم اللٌ  ،يافةالض   التحدث عن الكـر ك

                                                           

 (،0227عصاـ حسن السعيدي، التسويق والرتويج السّياحي و الفندقي.عماف:دار الرّاية للنشر و التوزيع، )( 0)
 .12و 11ص

 .37،مرجع سبق ذكره،صنائل موسى حممود سرحاف( 4)



 

.تحسين البيئة التحتية كالفوقية: تػيٌعد البيئة التحتية كالفوقية من العوامل المهمة التي يعتمد عليها 5
: كجود منطقة أك مناطق سياحية دكف كجود طرؽ ميعبدة للوصوؿ إليها في أم موقع سياحي فمثال

ها سنجد أغلب السيٌياح لن يأتوا إليهما، أك حتى لن يعودكا مرة ثانية،أك منطقة سياحٌية ال يوجد في
شبكات مياه أك ٌصرؼ ًصحي..إلخ من الخدمات التي يتعين تواجدىا في المواقع السياحٌية، 

فوقية الجيدة تساعد على تحسن نشاط السٌياحة بشكل كبيػر كتحفز السيٌواح فالبيئة التحتية كال
 1(1)على القدـك كالتمتع بالخدمات ككسائل المتوفرة مٌما ينعكس إيجابان على المنطقة المزارة.

 من الناحية القانونٌية التشريعٌية: ب.

 تشجيع االستثمار في القطاع السٌياحي:.1

( بقانوف االستثمار 2119منذ سنة )ٌصناعة التقليدية لوالية بسكرة كال ياحة تعمل مديرية السٌ 
بل الوزارة الوص ية ىذا القانوف الذم ييحدد شركط االستفادة من بناء  ًٌ الخاص المقترح من ًؽ

يتعين مراجعتو من طرؼ الوزارة من جديد فهو من  قانوفالمشاريع االستثمارية، كقواعد تصنيفها 
كالمنصوص  كل فالتمويل العمومي المدٌعىكالوالية كٌ  ،ط السٌياحةشاط نضبخالؿ ما ينص عليو يي 

 يجذب المستثمر لكن سرعانما يتفاجئ بغيابو ما يجعلو يتحمل العبء لوحده إف لم يستطع عليو
يغلق المشركع كييٌصرح العماؿ، لتبقى المنطقة في إكماؿ الشركع بالمعايير المدرجة في القانوف ف

 (2ن.)غياب كٌضياع مستمري

 

                                                           

 .42و 41أنظر نائل حممود موسى سرحاف،ص( 0)
ويُقصد هبا كل اخلدمات األساسية اليت يتعٌن أف تتوفر عند إنشاء او افتتاح أي موقع سياحي كػ: البيئة التحتية: 

 شبكات ادلياه العذبة، مياه الّصرؼ الِصحي، الكهرباء، الغاز، تعبيد الطرؽ. 
ىي كل اخلدمات ادلساعدة اليت جيب أف تتواجد يف ادلوقع السّياحي لتلبية رغبات الُسّياح منها: و البيئة الفوقٌية: 

    الفنادؽ، ادلسارح، ادلالعب الرياضّية، ادلطاعم، اخلدمات الرتفيهّية.
ناعة عن مقابلة أجريت مع ادلهندسة حامد فاطمة الزىراء على مستوى مصلحة االستثمار دبديرة السّياحة والصّ ( 4)

 التقليدية لوالية بسكرة. 
 



 

 االستقرار السٌياحي كاإلقتصادم: .2

ييعتبر االستقرار السٌياسي كاإلقتصادم عنصراف مهماف لتنشيط السٌياحة فامن البالد كمناطقها  
الداخلية من أمن السٌياحة كالسيٌواح، كميزة إضافٌية من أجل التعاضد الكامل بين مختلف الهيئات 

 1(1)داخل البلد.

 ة الداخلٌية ك المحلٌية:التركيز على السٌياح.3

تيػٌعد السٌياحة الداخلٌية ك المحلٌية في يومنا ىذا من العناصر المهمة التي يجب أف تيوليو الدكلة  
، كالتركيز الجاد لٌما ييمكن أٍف تحققػو من فوائد لتنمية القطاع، فهي  الجزائرية االىتماـ الاٌلـز

 (2)وسمٌية خاصة إذا كاف نوع السٌياحة حمويٌة.سٌياحػة دائمػة كمستمػرة طواؿ العػاـ، كليست م

 إعداد ك تأىيل اإلطارات البشرية في القطاع السٌياحي:.4

أٌف الحقل السٌياحي في ىذا القطاع يػيٌعد العنصر البشرم ىو أىم عنصر لنجاحو كتفعيلو، حيث  
التعامل مع يتمتع بخصوصٌية عن باقي الحقوؿ األخرل كوف العنصر البشرم الوحيد القادر على 

اإلنساف المقابل أم: الٌسائح أك الضيف، كالتكيف معو كتلبية رغباتو كحاجاتو، كأم خدمات 
 (3أخرل يطلبها مٌما ينقلب إيجابان على نفسية الضيف الٌسائح كراحتو. )

كإجادتو ألكثر من لغة ييساىم على  تتوفر فيو كل الٌسمات الثقافية، .كضع مرشد ٌسياحي5
أم: مرشد  كالعمل على كضعو .كنشر كل خاصية منها ،ما تتوفر عليو المنطقة لٌ جي ػالتعريف بً 

التركيج  في كل موقع سٌياحي من خالؿ استراتيجيات يتم كضعها بواسطة خبراء في مجاؿ سٌياحي
  (4)ك التسويق.

                                                           

  .12السعيدي، مرجع سبق ذكره،ص حسن عصاـ( 0)
 .40موسى سرحاف،ص حممود نائل أنظر( 4)
 .41نفس ادلرجع،ص( 6)
 .13و 12عصاـ حسن السعيدي، ادلرجع نفسو،ص (2)



 

ها كفي ىذه الحالة من القطاعات الحيوية التي أثبتت جدكاىا، كقدرات ة:ػمن الناحية اإلعالميٌ  ج.
 كسائل من كسيلة استخداـ عبر الجماىيرم االتصاؿ إلى اللىجوء يتملكل من البالد كاإلقتصاد 

 األفراد من الماليين أك ،اآلالؼ إلى للوصوؿ( سينما تلفزيوف، إذاعة، صحف،) المتنوعة  اإلعالـ
 ،المرسل يرغب التي أىداؼ أك ىدؼ، تحقيق بغرض كخصائصو صفاتو، في المتباين الجمهور من
كالسٌياحة في الوقت  ،الجماىيرية اإلعالـ كسائل لمكانة كنظرا ،تحقيقها باالتصاؿ القائم أك

الراىن يتعين كبشكل جاد تسخير الوسائل المناسبة لتفعيلها إف لم تكن كذلك، أك تقوية نشاطها 
ثقيلة  إذا كانت مفٌعلة أصالن، كلتوضيح أكثر فإذا كانت دكلة يجب تفعيل األجهزة اإلعالمية ال

كالتلفزيوف كمرشد كدليل، كسياسية تعريف كتسويق ىامة، كإذا كانت منطقة )كوالية الزيباف( ىنا 
يتعين عليها إرساء إعالمها المحلي )إذاعة الزيباف(، كجعلو ناطق باسمها، كباسم كل ما تكتنزه 

مادية التي تيعدىا لتحقيق سياسية التركيج للمقومات التي تتوافر عليها، كتسويق كافة المنتوجات ال
في سبيل نشاطها السٌياحي. فعالقة اإلعػالـ ك السٌياحػة تنطلق من نتيجة تحصيل حاصل في كل 
مباشر، ككافة الحٌصص كحتى بطريقة غير مباشرة كػ الحديث عن الرقعة الجغرافية لمدينة الزيباف، 

 كالبيئة المحيطة بها يسمح بخلق صيورة ذىنية حولها.

 من خالؿ ما يلي: ٌياحػي:.نشر الوعي الس2

كالفائدة المرجوة منها من خالؿ الدخل السٌياحي، كتبادؿ  ،السكاف بأىمية السٌياحػة توعية* 
التصالهم المباشر مع السيٌياح، كىنا البيد من توعيتهم الثقافات كمراعاة العاملين في ىذا القطاع 

 1(1)السيٌواح.أك يوؼ كتدريبهم على كيفية االستقباؿ، كالتعامل كالتواصل مع الض

 * إحياء التظاىرات الفكريٌة كالثقافٌية، كالفلكلوريٌة الخاصة بالمنطقة.

 كتنشيط إنماء على المشرفة الهيئات خرجات كخاصة بالسٌياحة، الخاصة النشاطات كل تغطية* 
 أعلى إلى العادم المواطن من بدءان  السٌياحي القطاع تفعيل مسؤكلية كتشارؾ .المحلٌية السٌياحة

 .في المنطقة كالبالد سلطة

                                                           

 . 42موسى سرحاف،ص حممود أنظر نائل (0)



 

 الػرابػع الفصػػػل خػالصػة

 

ماىية عملية التركيج تناكؿ المبحث األكؿ: إثنين  في ىذا الفصل كالذم تٌم توزيعو إلى مبحثين 
ككافة العناصر التي تندرج ضمن ىذه العملية من كظائف كأىداؼ، كأقساـ، كأىم العوامل المؤثرة 

 على المزيج التركيجي.

كتنشيط  ،على طرؽ تفعيلأكثر كفيو تٌم التعرؼ  ،ما أشار المبحث الثاني إلى التركيج الٌسياحيفي
من خالؿ ربط ذلك بثالثة نواحي ىامة من الناحية الخدماتية كاالجتماعية، كمن  الٌسياحة المحلية

ن تحس   ومن شأن الناحتين التشريعية كاإلعالمٌية فمن خالؿ تفاعل ىذا المقومات كتطبيق خطواتها
 كضع القطاع السٌياحي المحلي، كمن ثم تنشيط السٌياحة المحلية أكثر في مدينة الزيباف.

كمن أجل التحكم بالجانب النظرم كالميداني فقد تٌم ربط ذلك عبر إشكالية كمنهجية الدراسة 
 من خالؿ كضع أىداؼ الدراسة، كتساؤالتها.

تطبيقي من الدراسة التحليلية لدكر اإلعالـ في الفصل التالي سيتم  التطرؽ إلى الجانب الك 
مجتمع  :من خالؿ التعرؼ أكال على المحلي المسموع في التركيج للٌسياحة المحلٌية بوالية بسكرة

البحث )إذاعة الزيباف المحلٌية(، كبعدىا تحليل عينة الدراسة التي تتمثل في شرائط صوتية لبرنامج 
إسماعيل نٌوار عبر خطوتين أساسيتين ىما التحليل الكمي  الدليل الٌسياحي الذم ييعٌده كييقدمو

كل من نتائج  كاستخالص النتائج ك إبراز المقترحات كخطوة أخيرة إلتماـ الفصل، كربط  كالكيفي.
  د التحليل.الجانبين النظرم، كالتطبيقي للدراسة قيٍ 

 

 

 

 



 

 

 

                                                   

 امػسػػػالخصػل ػالف

                                

 اإلطػار التطبيقػي

 

 بالمؤسسة المستقبلة. مدينة بسكرة ك التعريف: 1المطلب                 

 التعريف بمٌعد البرنامج. :2المطلب                 

 التعريف بالبرنامج ) الدليػل السٌياحػي(. :3المطلب                 

 التحليل الكمػي كالكيفػي للبيانػات. :4المطلب                 

 استخػالص النتائػج. :5المطلب                 

 الخػاتمػة.                    

 

 

 

 

 



 

 .التعريػف بالمدينة: )بسكػرة(1

 (.1974بسكرة عركس الزيباف، أك بوابة الصحراء كما تهلٌقب تتواجد ىذه المدينة منذ )

 كلم(، 411 بػ) الدالب اصمةع عن تبعد الجزائر من الشرقية الجنوبية بالجهة تقع كالية ىي ك
 كالية الغربي الشماؿ كمن كلم(، 121) حوالي تبعد التي باتنة كالية الشماؿ من يحدىا حيث

 كالية الغرب كمن كلم(، 211 بػ ) خنشلة كالية الشرقي الشمػاؿ كمن كلم(، 311) بػ المسيلة
 كلم(  277) بػ  الجلفة

 بلدية 33 ك تضم. (2كلم 21671) بنحو تهػقدر إجمالية مساحة على بسكرة كالية كما تتربع
 ساكن 28 تهػعادؿ سكانية كبكثافة نسمة ( ألف633234) يقطنها إدارية دائرة 12 على موزعة
ك  الفالحػة، في (22912) منهم (8818) بػ العاملين السكاف تعػداد ك يهػقدر. كلم لكل

 1(1).أخرل قطاعات في (65181)

 .اإلعػالـ المحلي في مدينة بسكػرة:2

سنة تطوران كتقدمان ملحوظين خاصة فيما يخص إعالمها  15تهسجل الوالية، كمنذ أزيد من 
المحلي، كالصهورة اإلعالمية التي تتضح من خالؿ إذاعتها المحلٌية ىذه اإلذاعة التي شهيدت 

، حيث يعمل ىذا 1999ثير عاـ )كبدأت إرسالها، ك بث برامجها عبر األ (، ك تتواصل لغاية اليـو
اإلعالـ المحلي المسموع على إنتاج برامج، كحصص في الحدكد المتاحة، كدفتر الشركط 

الخاص بو ك بالمواطن، كالشبكات الثالث التي تعمل كفقها المحطة اإلذاعية ) العادية، الصيفية، 
الىتماـ كالتكفل بمختلف األذكاؽ كالرغبات كالطبقات كالرمضانية(، ىاتو الشبكات التي تهحاكؿ ا

داخل المجتمع البسكرم، ك أف تكوف لساف حاؿ المنطقة، كأذف ٌصاغٌية للمواطنين كنبض محلي 
 في كل الميادين المحاطة بالمدينة.

                                                           

: التايل الرابط على اسرتجاعو مت ،(22:34) ،(0203مارس 12) بسكرة، والية اإلبداعي، ادلشاع( 0)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A

9_%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9. 



 

كالية متواجدة على التراب الوطني تعيش كاقع كغيرىا من المواقع  48ك كالية بسكرة من 
األخرل بحكم الموقع، كما تمتع بو من خصوصيات، فما ىو موجود حسب كالواليات 

رئيسها التنفيذم يتواجد في المدف الجزائرية األخرل عٌدا اإلذاعة الوطنٌية كالعاصمة طبعان، 
كىذا بحكم السياسة المركزية التي تخضع لها مختلف المحطات اإلذاعية المحلية في الجزائر، 

مدينة كالوطن ككل. ك عن االختالؼ بين اإلذاعة المحلية )الزيباف( كما تواجدىا إاٌل مكسب لل
كاإلذاعات المحلٌية األخرل أدلى المدير التنفيذم لإلذاعة بدلوه كما يلي: الذم يصنع الفرؽ 
بينها كبين المحطات األخرل ىو طبيعة المنطقة، كخصوصيتها من الناحية الثقافية التاريخية، 

صة كذلك من خالؿ الجانب المحلي الطبيعي )الفالحي( فهي تهساىم كالفنية،،، كغيرىا، ك خا
 من الناتج المحلي للجزائر. %41بنحو 

   ؤسسة المستقبلة:ػالتعريف بالم : 1المطلب 

 لكل االستجابة على قادرة الثالث بمحطاتها الجزائرية اإلذاعة تعدٍ  لم الثمانينات نهاية مع
 كثقافاتو مستوياتو، ك كطبقاتو، أطيافو تنوعت الذم الجزائرم للمجتمع اإلعالمية الحاجات
 المحلٌية، اإلعالمٌية الخدمات توفير على قادر جوارم إعػالـ إلى ميػًلحة الحاجة فأضحت المحلٌية،

 كمواكبة الوطن، مناطق من منطقة كل خصوصٌية حسب كذلك كاألذكاؽ الرغبات مختلف كتلبٌية
 تغطيتها تستطيع ال كالتي ،المركز عن البعيدة السكانٌية معاتللتج كالتنمويٌة االجتماعٌية الحركة

 االفتتاحي كالخط ،القرار مركزية بحكم كانشغاالتها كتظاىراتها ،أنشطتها مختلف مع كالتفاعل
 المتٍبع.

 كىذا الكالـ، صدؽ على دليل محلٌية إلى المصطلح تصحيح كبعدىا جهوية محطات فتح كما 
 .المتجددة لالحتياجات ةػكاالستجاب مستمرة، إعالمٌية لتغطية

( بشار) اكرةالسٌ  محطة لتجسيد طريقو يأخذ المحلٌية اإلذاعات مشركع أبد المركزيٌة ةػاإلذاع كمن
 اإلذاعات انتشار بعدىا كتواصل ،(1991-14-21) الجزائرية المحلٌية اإلذاعات كأكلى

 . رةبسك إذاعة منها ك القطر، جهات كل عبر فالمحلٌية الجهوية،

 



 

 (بسكرة) افػالزيب ةػإلذاع التجريبي البث شهرع( 1999-16-14) األخير التاريخ من كانطالقػان 
 كغير الكافية، غير التجهيزات بعض سول أمامو يجد لمىذا الطاقم الذم  العدد محدكد بطاقم

اػمه  زاى ػكمرك ،ران ػمنب نيلتكو  ةػانحالسٌ   المستجدات االىتمامات،ك االنشغاالت، التفاصيل، لػبك لمن
 ساعات أربع ث لمدةالب ينجح حتى التحدم ةػراي رفع سول كعلى فريق العمل ،عليها كاف ماف

 1(1)لديها. المستمعين أكائل رغباتالمحطػة  خاللها من لبيتهػ انقطاع كدكف ،متواصلة

 ذلك بعد كعامان  الجمهور، لرغبات استجابة البرامج من عدد تقديم في رشً به ك  التحدم ريفع
 ستوديوأ كاف أف بعد رقميين ستوديوىينأ مناإلذاعي  الطاقم استفاد حيث األكضاع نتتحس

 بسيارتين، اإلذاعة تدعمت كما تركيب، ،كغرفة(حاليان  اإلنتاج) استوديو كىو ككحيد كاحدان،
 العمل الستكماؿ ضركرية كانت تجهيزات إلى باإلضافة ،متنقل بث ستوديوأ عن عبارة كأخرل

 آنذاؾ. الخاصة المؤسسات كبعض مالها،عي  من كل بمساعدة ىذا ككاف دارمكاإل اإلعالمي،

 أف كإلى ، كعشركف فأربعة ثمانية، إلى ساعات أربع من بعدىا اليومي اإلرساؿ مدة وسعللتت
 الساعة من: أم ساعة إثناعشرةيهقدر بػ  البث مرعه  كأضحى ظركؼ، نتيجة اآلف تقلصت

 ةػإذاع أمواج إلتقاط المستمعين كل بإمكاف أصبح كما. مساءن ( 21:11) إلى صباحان ( 17:45)
 ترددات إلى األثير أمواج من كاالنتقاؿ( www.zibanfm.com) اإللكتركني موقعها عبر افػالزيب

 عدد كزيادة البث لتوسيع أخرل كتيرة ك جديدان، دفعان  أعطت التي الخدمة ىاتو الساتل
 2(2).ثالثا كالبعيدة ثانيا، المجاكرة ،كالدكؿ أكالن  الواحد الوطن أنحاء كل من المستقطبين

 :كالمصػالح األقسػاـ

 التخطيط على( يحياكم موسى) المشرؼ المدير إلى باإلضافة المحلية، بسكرة إذاعة عمل فريق 
 ككاتبة للمؤسسة، كالمالية اإلدارية األمور بتسيير يتكفالف إثنين إطارين ىما كالتوجيو، كالمتابعة
 كاآلتي: ىما صيحفيين تسعة من يتشكل األخبار فقسم اإلشهار، بشؤكف خاصة ةتجاريٌ  كملحقة

 زرارم. مليكة.                مدكر الكريم عبد.          تتيات الباسط عبد 
                                                           

 احمللّية. الزيباف إذاعة ،بسكرة:نبض الشارع كجسر للتواصل(،0203قسم الربجمة، )( 0)
  قسم الربجمة، ادلرجع السابق.( 4)



 

 بوغرارة. لمياء.            خرخاش نٌوار إسماعيل.      موساكم الوىاب عبد 
 قاسم. توفيق                   .    شوابية حناف.            موفق الكريم عبد  

 األحداث مختلف جميعها تتناكؿ مواجيز كخمسة يومٌية، رئيسٌية نشرة تقديم على جميعان  يعملوف
 المواكبة لألحداث. اإلخباريٌة الحٌصص من مجموعة إلى باإلضافة المحلٌية، كاألنباءو 

 :الدكائر كبرل في المراسلين من شبكػة القسم كذلك كيٌضم

 (.خالد سيدم الواد، زريبة طولقة، عقبة، سيدم جالؿ، الد) ك 

 :ىم منشطين ستة ةػاإلذاع تضم ذلك على عالكة

 مسعودم بدرة.         لكحل حناف. 
 مهية دالؿ.       تومي بن ربيعة. 
 الٌصغير كليدة الكريم للقرآف الجزائر قناة من كالعائدة. 

 :مخرجين خمس ك

 .ناصرم النور عبد.  فرحاتي جماؿ.   يوسف حاج كماؿ.  قيزندا عزالدين.  بناني مواقي ياسين

إعداد ك  ،المعالجة الفنية للحٌصص على ييشرؼ قسمان رئيسيان في المحطة كػونهو اإلنتاج قسم ييشكل
 ستة عليو رفيسهٌ  اإلذاعة من التقني الجانب أما. المختلفة اإلذاعٌية كالفقراتمختلف البرامج، 

 (11) ىم: تقنيين

 ياسين دادة.   البي.             عادؿ شك 

 لخضر غمرم. توفيق دريدم.                

 أسامة عيش تماـ. نبيل بن شيحة.                 

   
                                                           

 ربجمة، مرجع سبق ذكره.قسم ال( 0)



 

  اإلشهػار في إذاعة الزيباف:

 لبرامجها، المتابع الجمهور طرؼ من إقباالن ( 1999) عاـ بثها انطالقة مع الزيباف محطة عرفت
 بتمويلها اإلذاعػة برامج دعمو  على كالخاصة العمومٌية المؤسسات حفز مٌما فيها كالمشارؾ

 تسويق، في ياإلذاع المحلي اإلعالـ اتبإمكاني وفيؤمن المعلنين بعض مازاؿ حيث باإلشهارات،
 اإلذاعػة في ارمكاإلشه ي،الثقاف الفعل تطوير خالؿ من نالمستمعي لجمهور منتوجاتهم كإيصاؿ

 أف كذلك المتوقع كمن بو، بأس ال تطوران  اإلذاعة أمواج عبر لمدلا قصير اراإلشه شهد كما
 ميلحقة منصب استحداث مع اى خصوص اإلذاعة على كالخاصة العمومٌية، المؤسسات إقباؿ يتدعم

 اإلشهار بأسعار المتعلقة منها ك المالية التسهيالت ًظل في الجانب بهذا لػتتكف تجاريٌة إشهاريٌة
 طاقمال ييساىم الذم اإلشهار نوعٌية يخص ما في خاصة المحلٌية اإلذاعٌية تالمحطا بها تنفرد التي

 .كاإلخراجٌية التركيبة توفي صناع المحلٌية اتالتقني كاإلخراجي، كاإلعالمي على مستول اإلذاع
(1)1 

 امج:ػالتعريف بمٌعد البرن :2المطلب 

 : إسماعيل نٌوار خرخاش.اإلسم كاللقب

 :الشهادات المتحصل عليها

 ناؿ شهادة الليسانس تخٌصص تاريخ من جامعة قسنطينة.

 الوظيفة:

 (2115-2115مخرج إذاعي  من سنة ) -

كمقدـ برامج متنوعة خاصة تلك البرامج التي تهعٌنى بالبيئة  ،صحافي على مستول قسم األخبار -
 (2) كالتنمية، كالحٌصص التعريفية الخاصة بمنطقة الزيباف كبرنامج ) الدليل السياحي(.

                                                           

(0 ):  . ،دبقر اإلذاعة احمللّية0203-20-07ىدى برباش، رئيسة قسم اإلشهار،مقابلة أجرهتا الباحثة معها يـو
(4 ):  ،دبقر اإلذاعة.0203-21-02إمساعيل نّوار خرخاش، خمرج إذاعي،مقابلة أجرهتا الباحثة معو يـو



 

 : التعريف بالبرنػامج ) الدليل السٌياحي(:3المطلب 

كىو برنامج أسبوعي يأتي صبيحة كل إثنين تم إدراجو كبرنامج ضمن الشبكة الصيفٌية )موسم 
حيث يهتم في جانبو األكؿ بكل ما تكتنزه كالية بسكرة من شخصية حضارية كتاريخية، (،2113

لثاني فيهتم بالمجهودات التي تبذلها الدكلة الجزائرية كثقافية كمناطق جذب سٌياحٌية، أما الشق ا
لترقية السٌياحة الداخلية باستضافة القائمين على القطاع على غرار مديرية السٌياحة، كالوكاالت 

 1(1) السٌياحٌية كيهدؼ إلى:

  الهدؼ الرئيس كىو التعريف بالمناطق السٌياحٌية في المدينة، ك تشجيع االستثمار
 ولوج إلى ىذا العالم السٌياحي في المنطقة.السٌياحي كال

 .التنمية االقتصاديٌة ك المحلٌية 
  السٌياحٌية المنسٌية.نفض الغيبار على بعض الدكائر 
 .جذب كلفت انتباه السيٌواح مهما كانت صفتهم 
 .التوعية المحلٌية السٌياحٌية لدل سيكاف المنطقة 
 دكاكين، كالجمعيات تنشط فقط في تفعيل دكر اإلعالـ المحلي في ىذا الخصوص كوف ال

 المناسبات الوطنية كالعالمية.

 كالكيفي للبيانات: يالتحليل الكم : 4المطلب

 قبل الشركع في التحليل كاالستنتاج يتعين البدء بخطوات تمهيدية ىي:

 أكال إجراءات الصدؽ كالثبات الستمارة تحليل المحتول:.1

كاالتصاؿ  ،اإلعالـلدراسات التحليلٌية الكمٌية لمواد في ا Validitéالمقصود بصدؽ التحليل: أ* 
المتنوعة ىو التأكد من أٌف استمارة التحليل األداة األساسية في مثل ىذه الدراسات تقيس فعالن ما 

 2يراد قياسو.
                                                           

 إمساعيل نّوار خرخاش، ادلرجع السابق.( 0)
 .002أمحد بن مرسلي، مرجع سبق ذكره،ص  4 
  .003نفس ادلرجع،ص  6 



 

ىو قياس مدل استقاللية المعلومات المتوصل إليها في  Fiabilitéكنعني بثبات التحليل ب* 
كطرؽ القياس. أم: أٌف ثبات التحليل ىو الحصوؿ على نسبة اتفاؽ عالية التحليل عن أدكات، 

في النتائج لعدد من الباحثين الذين يستخدموف نفس األسس كاألساليب في تحليل نفس المادة 
 اإلعالمٌية.

  .حساب معادلة ىولستي:2

ؿ، ك قسم علم بأساتذة من قسم اإلعالـ كاالتصاك لحساب الثبات في ىذه الدراسة تم االستعانة 
بعد ما تم إنجاز استمارة تحليل المحتول كضبط فئاتها ) فئات الشكل ف.11 االجتماع

كالمضموف(، كيزعت على األساتذة المحكمين الذين اختلفوا في ترميز فئات، كاتفقوا في ترميز 
 التي قيدرت بػ كنسبة ثبات جيدة  فئات أخرل، كباستخداـ معادلة ىولستي تحصلنا على

ما يسمح لنا ببدء تحليل المادة اإلعالمية محل الدراسة، كالتأكد من صدقية  (0.94%)
 نتائجها، بحيث يمكن االنتقاؿ منها إلى التعميم.

 :1حساب متوسط االتفاؽ للمحكمأكال: 

 متوسط االتفاؽ= عدد الفئات المتفق عليها/ عدد الفئات الكلية.

 1775   =9/12إذف:

 :2متوسط االتفاؽ للمحكم

11/12    =  1783 

 :3متوسط االتفاؽ للمحكم

11/12     =  1783 

                                                           

األساتذة احملكمٌن: )خبوش جنيب، عّياد حممود، سليماين صباح، رملي بوزيد(. وقد مّت االعتماد على ثالث حمّكمٌن  0
 سليماين صباح.األستاذة حممود عّياد، و األستاذ فقط ىم األستاذ: خبوش جنيب ،

 



 

 :حساب متوسط االتفاؽ العاـ

 3+متوسط االتفاؽ2+ متوسط االتفاؽ1متوسط االتفاؽ العاـ= متوسط االتفاؽ

3            

1.83+1775+1.75 =  2733    =1781 

           3                    3 

  متوسط االتفاؽ=

 :ة الثبات لهولستيحساب معادل

 ف) متوسط االتفاؽ العاـ(    معادلة الثبات:

 ( ) متوسط االتفاؽ العاـ(1-+) ف1                 

 3ف: عدد المحكمين= 

 =3 (1777) 

1( +3-1( )1777) 

 =2.41 

1( +2 )1777 

 =2731         1791 

  2754 

راستنا دكر اإلعالـ المحلي المسموع في إذف، نسبة الثبات الستمارة تحليل المضموف الخاصة بد
 التركيج للٌسياحة المحلٌية بوالية بسكرة ىي:

 

%1.61 

1.44 



 

 :الكيفي ك الكمي .التحليل3

كمن ثم  ،في ىذه الخطوة سيتم إعداد شبكة من الجداكؿ لتسهيل عملية تحليل فئات الشكل
 تحليل فئات المضموف على عينة الدراسة قيد التحليل.

 :الدليل السٌياحي على فئات الشكلبرنامج حٌصص توزيع * 1

 الجدكؿ التالي ييوضح توزع فئة اللغة على عينة الدراسة:

 الزمن العامية الزمن الفيصحى البرنامج
 9752 14 4727 5  المعالم الٌسياحية في الوالية 

 5744 8 1785 1 ماىية األعماؿ الٌسياحية
 1768 1 5712 6 التعريف بمنطقة مليلي

 14796 22 3741 4 ندقيةالحظيرة الف
التعريف بمنطقة خنقة سيدم 

 ناجي
8 6783 1 1 

 في التقليدية الٌصناعات
 الوالية

1 1785 21 14728 

 5744 8 27735 32 -بوابة الصحراء - بسكرة
 1736 2 9741 11 الدينية السياحة

  الزيباف خيرات من
 التمور

1 1785 51 34769 

 1768 1 17791 21 سفر تأشيرة
 قطاعي في التنمية اقعك 

 الٌسياحة ك الثقافة
9 7769 13 8784 

 4718 6 15738 18 -مكاف حكاية – القنطرة
 % 55.51  %44748  % النسبة
  15881   6615 ثوانيالب المستغرؽ الزمن
 61.31  25753  % الزمن



 

 :مالحظة

 (25915كبعدد الثواني ) ( 431745الزمن الكلي لبرنامج الدليلي الٌسياحي بالدقائق كالثواني:)

كالتي  % 61731تشير النتائج في الجدكؿ السابق إلى ارتفاع نسبة استخداـ اللهجة العامية 
من العمر الكلي لبرنامج الدليل الٌسياحي  ثانية(15881) ثانية 28دقيقة ك264حازت على 

درت بػ ، مقارنة باللغة العربية التي شغلت مساحة قي (25915) ثانية( 45دقيقة، ك431)
ثانية  من عمر الكلي البرنامج رغم ارتفاع عدد مرات  15دقيقة ك 111كاستغرقت 25.53%

  استخدامها في الحصة المدرجة تحت عنواف بسكرة بوابة الصحراء.

ك يتضح من ذلك أٌف اللهجة العامية سيٌطرت ك بقوة على كافة عناكين الحصص للبرنامج الدليل 
ا بين ميٌعد البرنامج كالضيوؼ المستضافة. ىذه الحصة التي يتراكح الٌسياحي في موسمو الثاني م

دقيقة كما ىو موضح في الجدكؿ)  52، كإلى غاية 48ك 29 26ك  14-13عمر بثها ما بين 
( استضافت كناقشت، ك أثارت كأدت كظيفتها اإلعالمية كاالتصالية على ثالثة أشهر من 29ص

هجة العامية في تفعيل البرنامج، كمخاطبة المتلقين من الشبكة البرامجية الصيفية مستخدمة الل
الجمهور المحلي كالداخلي )الجزائر( كالخارجي)عبر الساتل(.ك نيرجع ذلك، ك بعد عملية 
التحليل لكافة الحصص أٌف المذيع يسمح كعلى مدار الحصة كافة بإعطاء الفرصة للضيف 

تفعيل الحصة، )كإٌف حدثت ال تتعدل أربع  للحديث، كالتعبير دكف أيما مقاطعة، أك المشاركة في
مرات فقط  6ثواني(،ك إلى اتجاه الحصة، كخاصة الحصة األكلى التي قاطع فيها المذيع الضيف 

د( ،كالثانية كالثالثة، ك التاسعة التي سجلت تكرار استخداـ اللهجة العامية 52من عمر البرنامج )
 أثناء) ..ىذاؾ الركتين في تبقاش ما ،..نتاعك خدمات ترقي مثالن: )يسمحلك  %34769بػ

 ،(كغيرىا المسؤكلين،،، كحنا حنيا ميهمتنا أنٌها على كالتأكيد بالٌسياحة، اإلرتقاء كيفٌية عن جوابو
كالحادية عشرة منحى السؤاؿ كالجواب، كثالثا إلى الضيوؼ من المدراء كالمسؤكلين الذم يقـو 

كس المستول الذم تيمثلو. كرابعان مستول باستضافتهم  البرنامج، فهي تظهر بمستول ع
المنشطين األربع الذين فٌعلوا حصصٌا من برنامج الدليل الٌسياحي )عبد الباسط تتيات، دالؿ 

ما مهية، بدرة مسعودم، كليدة الصغير( على دراية  بكيفيٌة إعداد برامج من ىذا النوع ) التثقيفٌية(.



 

ص ك عن الفيصحى فحضرت كطبعت حصٌ المنطقة.  ييؤكد تركيز اإلذاعة حتى على تركيج لهجة 
قليلة فقط من البرنامج كػ )الٌسياحة الدينٌية ضيفان كمذيعان، بسكرة بوابة الصحراء مذيعان، القنطرة 
حكاية مكاف مذيعان، تأشيرة سفر مذيعان( نظير القالب الذم اعتمده ميٌعد البرنامج، كىو قالب 

دبية الشعرية مثالن: بعض الجمل من برنامج الدليل الٌسياحي الربورتاج الذم تغلب عليو اللغة األ
حركؼ  5كم من جنوب شرؽ العاصمة تتربع على بوابة الصحراء  425'تأشيرة سفر': على بيعد 

ناطقة،، كأنت قادـ من الشماؿ لمدينة باتنة يستقبلك باب البهاء كالجماؿ، كإذا أقبلت من 
السحر اآلخذ...كإذا نزلت من الجنوب الغربي لخنشلة الشماؿ الغربي لمسيلة ييطل عليك نسيم 

...في أيفق الصحراء الشاسعة تسطع بسكرة كنجمة مضيئة، ك عركسا تتألق  ستجد كاؼي كبرياء ككـر
 بجواىر الزيباف دالؿ مهية

 الجدكؿ التالي ييوضح توزع فئة جهة اإلنتاج على عين الدراسة )الدليل الٌسياحي(

 جهة اإلنتاج البرنامج
 خارجي داخلي المعالم الٌسياحية في الوالية 1
    ماىية االعماؿ الٌسياحٌية 2
    التعريف بمنطقة مليلي 3
    الحظيرة الفندقية 4
    التعريف بمنطقة خنقة سيدم ناجي 5
أنواع الٌصناعات التقليدية في  6

 المنطقة 
   

    -بوابة الصحراء –بسكرة  7
    الٌسياحة الدينية 8
    -التمور –يرات الزيباف من خ 9

    سفر تأشيرة 11
 ك الثقافة قطاعي في التنمية كاقع 11

 الٌسياحة
   

    -مكاف حكاية - القنطرة 12



 

 2 11 ظهور جهة اإلنتاج   تكرار 

 16766 83733 %التكرار 

99799 %  

 انحصار الزمن: تمن االعتماد على كحدة التكرار فقط كوحدة للٌعد في ىذا الجدكؿ، ك مالحظة
 في خانة الزمن الكلي لكل حصة. فقط

 اإلنتاج جهة نسبة تٌصدر إلى للعدٌ  كوحدة التكرار على اعتمدت التي السابق الجدكؿ نتائج تشير
 من اإلنتاج جهة نسبة كانخفاض% 83733 إلى المحلٌية اإلذاعة استديو مستول على الداخلي
  %16766 بػ( المنطقة) المكاف عين إلى بالنزكؿ الخارج،

 :القوؿ  يمكننا السابقة النتائج خالؿ كمن

 لبرنامج اإلجمالي العدد من حٌصص 11: أم% 83733 نسبتو ما أنتجت المحلٌية اإلذاعة إفٌ 
 كىو الحصص، لتفعيل العادم األسلوب على االعتماد نتيجة األستوديو داخل الٌسياحي الدليل

 الثاني العدد في الحاؿ ىو كما دراستو لمرادا الموضوع إلثراء الضيوؼ من مجموعة استحضار
 الحلوؿ أىم ك مليلي، منطقة تكنزه ما أىم الخامس ك الٌسياحٌية، األعماؿ ماىية ناقش الذم
 التاسع ك حولها، كااللتفاؼ بمعالمها للعناية، سكانها رجاء ك بالمنطقة،: أم ىناؾ الٌسياحة لترقية
 عشر الحادية كالحصة بطولقة، الواحاتية الٌسياحة للتفعي الدكلي الصالوف مجريات ناقش الذم

 ما كالثقافي الٌسياحي القطاعين في الخدمات ترقية سبيل في الوالية بها تدعمت التي المشاريع
 ال العادية الحصص لمعالجة الدائم الركتين تطبيع إلى ميلها ك الحصص، تلك جفاءً  إلى أدل

 السياحة) إثنين حصتين أنتجت حين في الٌسياحي، دليلال للبرنامج بالنسبة الحاؿ كما الثقافية
 تلك كعبر المنشط، صوت كعبر األثير، خالؿ من سافرنا التي مكاف حكاية القنطرة الدينية،

 إلى  الصوت كمهندس المخرج قبل من( عصافير كزقزقة كرياح مياه، خرير) الصوتية المؤثرات
 .القنطرة كىي فعالن، المكاف عين



 

 كمؤثرات كنغمات، كتعابير  شعريٌة أدبية لغة عبر كاستنطاقها المعالم حقائق كمالمسة فالواقع إذف،
 فعالن  الٌسائح ينجذب المذيع طرؼ من اإليجابية بالركح مفعمة صوت طبقة كعبر طبيعية، صوتية

 القنطرة كحالة. المنطقة عن ٌشكلها التي الذىنية الصورة كعبر األثير، عبر عاشو ما مع لمعايشة
 تحسين شأنو من الحٌصص كافة في الفنية المعالجة تلك على المحلٌية اإلذاعة اعتماد ك. الن مث

 .المحلٌية الٌسياحة كتفعيل الٌسياحٌية، كالمعالم المناطق، لبعض النمطية الصيورة

 الجدكؿ التالي ييوضح توزع فئة بث البرنامج على عينة الدراسة:

 البرنامج              
 الفترة    

 البرنامج بث
 المسائٌية الظهيرة الصباحٌية

     المعالم الٌسياحٌية في الوالية 1
     الٌسياحٌية عماؿاأل ماىية 2
     مليلي بمنطقة التعريف 3
     الفندقية الحظيرة 4
 سيدم خنقة بمنطقة التعريف 5

 ناجي
    

 في التقليدية الٌصناعات أنواع 6
 المنطقة

    

     -حراءالص بوابة – بسكرة 7
     الدينية الٌسياحة 8
     -التمور – الزيباف خيرات من 9

     سفر تأشيرة 11
 الثقافة قطاعي في التنمية كاقع 11

 الٌسياحة ك
    

     -مكاف حكاية - القنطرة 12
   1 11 مجموع تكرار ظهور الحصة 

  %     8.33 % 91.66 %التكرار 



 

 

( من برنامج الدليل الٌسياحي تيبث في الفترة %91799نسبة )  تيوضح بيانات الجدكؿ السابق أفٌ 
 %8733التي شغلت  الظهيرةفترة نسبة لسبة بالتذيل النً كنجد ىي نسبة جد عالية.  ك ،الصباحٌية

 المساء.لحصة من فترة أم نشاط لمن فترة بث البرنامج، كغياب  

ا إذاعة الزيباف لبث برنامجها الدليل النتائج نجد أٌف فترة البث التي تعتمد عليه كبالنظر لهذه
الٌسياحي ىي الفترة الٌصباحٌية من )شهر جواف، جويلية، أكت( ما يدعنا ندرؾ أٌف كقت بث 

ك ميخطط لو مسبقان أثناء عملية البرمجة للشبكة الصيفية ما ييػمكن ك مالئم،  البرنامج مدركس،
لتفاؼ حولها على اعتبار أنٌها فترة جيل المتلقين من جمهور المستمعين إلى تتبع الحصة كاال

Prime time  خاصة أنٌها فترة متابعة البرامج ك  ،اإلذاعة أك كقت الذركة لبث البرامج عبر أثير
كما أٌف توقيت البرنامج   كالظهيرة، على غرار فترة المساء المحليين اإلذاعية من ًقبل المستمعين 

ستمالو الجمهور للسفر، كزيارة الوالية كالتمتع بما في الشهور الثالث تلك من السنة سببو كجيو ال
تحتفي بو. رغم أٌف تلك الفترة من الصيف تجعل الكل يهرع للبحار كالمصايف، كاالبتعاد عن 
المناطق الحارة. ما يجعلنا نينوه إلعداد حصص من البرنامج خالؿ الشبكتين التاليين العادية، ك 

 الرمضانية. 

 زع فئة الفواصل على عينة الدراسة:كؿ التالي ييوضح تو دالج

 البرنامج         
 

 الفترة

  الفواصل                   
 مؤثرات صوتية غنائية موسيقية إشهارية خدماتية

 ؾ ؾ ؾ ؾ ؾ
  -    1       -  -  - المعالم الٌسياحية في الوالية 1
  -  -  -  -  - ماىية األعماؿ الٌسياحٌية 2
  - 2 3  -  - مليليالتعريف بمنطقة  3

  - 1 4  -  - الحظيرة الفندقٌية 4



 

  -  -  -  -  - ناجي سيدم خنقة بمنطقة التعريف 5

  -  -  - 1  - المنطقة في التقليدية الٌصناعات أنواع 6

  - 5 1  -  - -الصحراء بوابة – بسكرة 7
  -  - 6  -  - الدينية الٌسياحة 8
  -  - 1  -  - -التمور – الزيباف خيرات من 9

  - 6 15  -  - سفر تأشيرة 11
 ك لثقافةا قطاعي في التنمية كاقع 11

 الٌسياحة
5 -  1 -  -  

 7       2 16 1  - -مكاف حكاية - القنطرة 12
 1:28 4:53 11:55 1:13 1:56 %الزمن  431.45

 

على كافة حٌصص  %11:55تيوضح بيانات الجدكؿ السابق سيطرت الفواصل الموسيقية بػ
الصوتية الطبيعية نوع المؤثرات ثم الفواصل من  %4753البرنامج تليها الفواصل الغنائية بنسبة 

 .%1.13، كفي األخير الفواصل اإلشهارية بنسبة%1:56بػ فالفواصل الخدماتية ،1:28%بػ

كخاصة  ،برنامج الدليل الٌسياحيفي اعتالء نسبة الفواصل الموسيقية  :كمما سبق نستطيع القوؿ
كتم  ،أعدت كأخرجت عنواف القنطرة حكاية مكاف راجع إلى أٌف الحصةفي الحصة التي حملت 

بشكل جيد قضى على الركتين الذم طغى على الحصص األكلى التي أخذت ىندستها صوتيا 
منحنى التحقيق في شكلو األكؿ، ك األمر ذاتو بالنسبة لحصة تأشيرة سفر التي حملتنا المذيعة 
عبر ىدكء طبقة صوتها، كلغة األدب، ك الشعر التي اعتمدت عليها،  كالفواصل الموسيقٌية 

 سفر لبسكرة.التأشيرة ،ك المن ًقبل المخرج كالتقني عادؿ شكالبي إلى الخطوة بقطع المنتقاة 

عن المنطقة كما استخداـ الموسيقى إاٌل لتكثيف الشعور بالمحتول، كلخلقو ٌصورة ذىنية إيجابية 
كعما كل ما تكتنزه كما تطمح إليو من خالؿ ىذه الحصة كىو التركيج للسٌياحة المحلٌية ك كذا 

جية )قطع التأشيرة(، لذا نقوؿ أٌف نجاح الحصة من حيسن تسيير مهندس، كإبداع مخرج، ك الخار 



 

ك أما الفواصل الغنائية فقد سجلت تواجدىا كخاصة في الحلقة الخاصة  جمالية إلقاء لمنشط.
كتقاطعها مع كل  ،على توازيها)عزالدين زنداقي(ببسكرة بوابة الصحراء التي عمل مخرج الحصة 

من الصحراء أغنية محلية   المذيعة تعرؼ بمدينة بسكرة/ المخرج عنو المنشطة مثالن  ما تتحدث
مثالن فاتحوا بيياف طلت عركس الزيباف مطار حضرة سيدم عقبة...المذيعة تتحدث عن أىم 
أساطير الوالية التي تواجدت بمنطقة خنقة سيدم ناجي )قصة حب  السعيد كحيزية(/ المخرج 

قلبي سافر عن  م رنٌم أقواؿ السعيد لحيزية لتضحى أغنية يتوارثها األجياؿأغنية بن قيطوف الذ
الراحل حيزية.. عزكني يا المالح في رايس لبنات... إلخ، كأٌما المؤثرات الصوتية فقد استخدمت 

مرات فقط خالؿ حصة القنطرة حكاية مكاف، كغيابها تمامان في الحٌصص األخرل سببو أٌف  7
طاقم إعدادىا لعين المكاف كتسجيل مؤثرات طبيعية )زقزقة العصافير في  الحصة األخيرة تنقل

في الثانية  ، خرير المياهمن الدقيقة العاشرة 28في الثانية  ، كىزيز الرياح13من الدقيقة 43الثانية 
ثم الفواصل الخدماتية التي تخللت حصة كاقع التنمية  ..( 14من الدقيقة  55كإلى الثانية  27

كعبر األثير  أنادم الشباب  ،كأنا من ىنا ) :الٌسياحة كالثقافة من طرؼ مدير الثقافةفي قطاعي 
غير  الحاصلين على شهادة التعليم المتوسط التسجيل كاالنخراط في المعهد الجديد لخاص 

مستفزا حسهم الوجداني )الشباب(  (بالموسيقى ىذا المعهد المجهز بأحدث اآلالت كاألجهزة..
كأخيرا الفواصل اإلشهارية التي استخدمت ىي  يزة خاصة بالطلبة المجتهدين.بوجود منحة مم

األخرل مرتين طيلة عمر البرنامج كعلى مدل ثالثة أشهر، كيتعلق األمر بالحصة التي تندرج تحت 
 : ة سلمي التي تنشط في مجاؿ صناعة المالبس ك قولهاٌصناعات التقليدية كالحرفية دليلأنواع ال

 .(كؿ عملها في محل  خاص بشارع زقاؽ بن رمضاف ككذلك على مستول بيتها الخاصبأنٌها تزا )

 كاإلشهار الثاني في الحصة األخيرة من برنامج الدليل الٌسياحي ،ك المعنونة بالقنطرة حكاية مكاف،
في سياؽ حديث المنشطة قائلة: إذا زيرت الجزائر يوما ال تنسى أبدان أف تزكر ىذه المنطقة ف

النخيل التي يبيعها الشباب على أرصفة طرقات من ( لتقتني تذكارات من الفٌخار، كسعفي )القنطرة
تسمح بتهافت  جماىيٌرية كمن خالؿ كل ذلك نتساءؿ ىل البرنامج ال يملك قاعدة أفقيةالقنطرة. 

 اإلشهارات حتى أثناء بثو؟ 

 الجدكؿ التالي ييوضح توزع فئة االستماالت على عينة الدراسة: 



 

  االستماالت العاطفية االستماالت العقلٌية امجالبرن
 نوعها

ار 
إلخب

ا
 

 

مييز
الت

 

 

ات
سم

ال
 

 

عارة 
الست

ا
 

 

خر
الف

 

 

ذبية
لجا

ا
 

1 4 4 4   1 8 - 

2 - 1 1 - 2 - 
3 5 - - 5 - 1 1 
            

4  - 2  2 2 1 1 
5 / - - 1 - 5 - 
6 4 - - - - 3 1 
7 / - - 17 - - 1 
8 2 2  5 - - - 
9 3 - - 3 - 1 - 

11 5 - - 14 - 1 2 
11 7 2  5 - 3 1 
12 - 3  4 - - 1 

 مج ؾ

 
31  14  61 3  25  8 

% 21.27  9.92  43.26  2.12  17.73  5.67 

 1:28  4:38  4:41  2:16  2:11  1:41 %الزمن 
   د6:11

أكثر قيد الدراسة التي كانت أٌف حصص برنامج الدليل الٌسياحي دكؿ السابق نتائج الجتيوضح ت
ثانية من الزمن الكلي للحٌصص  18دقائق، ك11حيث شغلت  استخدامان لالستماالت العاطفٌية،

في الحلقة األكلى،  4:41 ػبلمدة قيدرت استمالة االستعارة  تحديدكبال ثانية(، 45دقيقة، ك431)
 12التي تواجدت في تسع حلقات من أصل  ك 4:38كاستمالة الفخر بػ   ،نامجكالرابعة  من البر 



 

فيما نجد  (،12/حصص7)من  1:28 كالجاذبية بػ من ثواني كدقائق الكلية للبرنامج،
من مساحة الزمن الكلي لبرنامج الدليل الٌسياحي،  6:11حازت على  االستماالت العقلية 

ثانية 41دقيقة ك1نظير  ،2711ستمالة التمييز بػ، ك ا2716استمالة السمات بػ  كخصيصان 
 حصة. 12حٌصص من أصلو  8مخٌصصة الستمالة اإلخبار في 

: إف الزمن المستغرؽ ال ييعبر على نسبة التكرار، كىذا لغياب تواجد تكرار اسم الفئة في  مالحظة
 كل حلقات البرنامج.

امتدت على ثالثة أشهر من عمر يقودنا ذلك أٌف برنامج الدليل الٌسياحي كعبر حٌصصو التي 
ففي استماالت ، الفخرالتوصيف ك الصيفٌية ينطلق من ركحو كعاطفة ملؤىا البرامجية الشبكة 

بسكرة ليست أم )مثالن في الحلقة األكلى من برنامج يستهل الضيف حديثو بأٌف الفخر نذكر 
مات ) إف تاريخ المنطقة لس  ا (ىذه بالدم الغالية في الحصة العاشرة كالية، كليست أمي مدينة،،،

خنقة سيدم ناجي يصل إلى غاية مؤتمر باندكنغ فالشاذلي المكي كىو ابن خنقة سيدم ناجي، 
أيضا في الحلقة السابعة من البرنامج  (1955الذم مٌثل الجزائر في تلك الحقبة من الزمن أم: 

كىي اآلف  ،ماؿ السيكرةالمذيعة تصف المدينة في أكلى ثواني البرنامج قائلة: )صباح جميل ج
في الحلقة الرابعة من البرنامج )بسكرة تتميز  كالتمييزتعيش على زٌخات المطر كحبات الٌندل(،

كفي الحصة التي  ،كذلك في قوؿ المذيع  بحكم موقعها االستراتيجي على كثيرو من الواليات..(
يدم عقبة منارة اإلسالـ حملت عنواف الٌسياحة الدينٌية )كوف بسكرة مركز اإلشعاع الديني، كس

، ك بسكرة)بما للوالية  بالجزائر، كمنها بزغت شمس اإلسالـ( ( من مقومات ك معالم، كفضاءاتو
 311) سيدم عقبة المسجد ك المزارة التي تضم ضريح أكثر من  حكايات، كخيراتو كما اإلخبار

 كما ييقاربات كبيرة كخاصة دقلة نور بكمي ،دكلة ماليزيا تطلب أنواع التمور)صحابي جليل.. 
طريقان  15طيرؽ كطنية، ك 8،، تستطيع زيارة بسكرة، كزيارة كافة مناطقها عبر آالؼ قنطار11

) إنٌها منطقة القنطرة باب الذىب عبر باستخداـو تعابير مجازية عنها  ( 2كم518كالئيان بمجموع 
فعالن ال يكفي إلبراز كل  ) الوقت إاٌل لخلق جاذبيةالتاريخ في الحلقة األخيرة من البرنامج، 

،،كلمن استهواه 7الشخصيات، كإعطاء حق كل كاحد منهم الضيف متحدثا للمذيعة في الحلقة 
األمر، كأراد التذكؽ من مأكوالتها ما عليو سول زيارتها أم بسكرة عن المذيعة في الحلقة 



 

كل نخلة، ككل قد ينتهي الوقت، كلكن الحديث عن بسكرة ال يكتمل، ف قولها ،،كذلكالعاشرة
 .نعطاؼ حوؿ ىذه المدينةاالك  ،(ارةو تحكي تاريخان، كأصالة، كحضبيت ككل حبة رب

 (الٌسياحي الدليل برنامجالجدكؿ التالي ييوضح توزع فئة الضيوؼ على عينة الدراسة: )

 الضيػػوؼ 

راء 
مد

لوف
سؤك

كم
 

 

صوف
مخت

 

 

في 
ف 

حثو
با

ريخ
التا

 

 ؾ
وف  %

واطن
م

يوف
عاد

 

 

1 1  - -  - 
 

2 1 - -  - 
3 - 1 -  - 
4 1 - -  -  
5 1 - -  - 
6 1 - -  2 
7 1 - 1 25 - 
8 3 - 1 25 - 
9 3 - - - 11 

11 - - 1 25 1 
11 2 - - - - 
12 1 - 1 25 3 

 16  4  1 15 مج ؾ 

 44.44  11.11  2.77 41.66 %ؾ 

الزمن
% 

12:16   11:54  11:36   11:36 

 



 

تيشير نتائج الجدكؿ السابق إلى تٌصدر فئة المدراء كالمسؤكلوف من الضيوؼ التي تشارؾ في 
، كانخفاض 11/12في  ضيف 15تفعيل البرنامج لفترة شغلت دقيقتين كستة ثواني، كبمعدؿ 

 كثنايا البرنامج ،يمعدؿ استضافة المختصين إلثراء البرنامج، كىو ما ييحدد فترة كجيزة من ثوان
ثم تصدر فئة الضيوؼ من  الثانية. كالرتبة ، كبمعدؿ ضيف كاحد في حصة كحيدة،(11:54)بػ

مع فئة  الثالثة رتبةمكال ،ان ( ضيف16المواطنوف العاديوف المرتبة الثانية بعد الهيئات الرسمية بػ )
اديوف، فاألكلى شارؾ فيها الباحثوف أم: اقتساـ المرتبة بين الضيوؼ الباحثوف ك المواطنوف الع

من ضيوؼ في أربعة حٌصص  4معدؿ باحثين في علم التاريخ الباحثين ب 4مواطن كالثانية  16
 حٌضر فيها المواطنوف كفاعلين. 4، كالعدد اإلجمالي للبرنامج

كعلى مدار ثالثة أشهر من فترة بثو باستضافة  ،ك معنى ذلك أٌف برنامج الدليل الٌسياحي اعتمد
ت الرسمٌية من رؤساء بلديات كبلدية خنقة سيدم ناجي )محمد دريدم(، كالي الوالية الهيئا

مدير الٌسياحة الذم استضافو من خيرات الزيباف،  ػفي الحصة المعنونة ب (عزالدين سليماني)
بذلك الباب ملغيان  مدير الثقافة،،، ،مدير غرفة الٌصناعة التقليدية،البرنامج أكثر من ثالث مرات 

حتى الباحث الذم تم االعتماد عليو تكرر حضوره في  أماـ الباحثين، كالمختصينة الظهور كفرص
،، كعن من أصل أربعة حصص استضافت ضيوؼ بشرؼ باحثين، (ثالث مرات )عبد الحليم ٌصيد

ت قاـ بو المذيع في تسجيال 11المواطنوف الذين شاركوا في تفعيل البرنامج فتفاعلوا من خالؿ 
كتفعيل الٌسياحة الواحاتية ىذا الصالوف الذم احتضنتو عاصمة  ،الدكلي للتمور إطار الصالوف

كتحولها إلى مجموع  ،الوالية )طولقة( ما أدل إلى فقداف طابع، كالقالب الفني  إلخراج الحصة
ة، كمدير غرفة التجارة، كمدير الٌسياحة من الدقيقة من المقابالت الصوتية تحدث فيها كالي الوالي

ثانية، إلى غاية الدقيقة التاسعة أين بدأت تسجيالت العارضين، كالمنتجين  36ة بعد الثالث
 .29:11،كسكاف المنطقة في تقييم للطبعة الثالثة لهذا الصالوف الدكلي، كانتهت عند الدقيقة 

كفتح المجاؿ خاصة  ما يجعلنا نينوه لضركرة غياب الرسمية في ىذا النوع من البرامج الثقافٌية،  
اـ المختصين في القطاع الٌسياحي كما الحاؿ في الحصة الثالثة التي استضافت مختصة في أم

ترقية الجانب الٌسياحي بمنطقة مليلي إليجاد حلوؿ، كتوجيو رؤل السلطات المحلٌية لاللتفاؼ 
حوؿ كل منطقة جميلة منسية بحاجة لتأىيل كما فعلت، كتم ثبطها من قبل المذيع بعد توجيو أبع 



 

اـ للسلطات المحلٌية، ككذلك فتح فضاء األثير للمستمعين للمشاركة، كاإلدالء بدلوىم حوؿ االته
اختيار الضيوؼ على أكضاع قطاع الٌسياحة في سبيل تشجيع الٌسياحة المحلٌية. ك أيضا يتعين 

درجة من الوعي، كالريقي فأصوات بعض الضيوؼ ال تترشح حتى للتواصل معها بما أٌف البرنامج 
 التقديم كاإلعداد.. ك التركيز على انحناء البرنامج منحى الربورتاج في إذاعي

 توزع فئات المضموف على عينة الدراسة: *2  

 ع فئة الموضوع على عينة الدراسة:الجدكؿ التالي ييوضح توز 

 فئة الموضوع 
 ٌسياحي ترقوم ٌسياحي تنموم ٌسياحي توجيهي ٌسياحي تعريفي

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

11      
11      
12      

 ؾ

 % 

58.33 16.66 16.66 8.33 

 تم االعتماد على التكرار في ىذا الجدكؿ كعملية للعٌد.

من برنامج الدليل الٌسياحي كانت موجهة % 58733أٌف نسبة  تيشير بيانات الجدكؿ السابق إلى:
كلمدة زمنية  كمناطق الجذب الٌسياحي التي تتوافر عليها مدينة الزيباف ،ةللتعريف بالمعالم الٌسياحي



 

، فيما احتلت الحٌصص الٌسياحٌية ذات المسار التوجيهي، قيدرت بػدقيقة كتسعة كعشركف ثانية
أين اختلفا في المدة الزمنية المتاحة للتعريف بمسار الحصة، حيث  %16766كالتنموم نسبة
مقارنة بالحصص ذات التوجو  ثانية. 16ن التعريف بالحصة، ك الثانية ثانية م 21األكلى جمعت 

 ثواني من عمر التعريف بالحصة. 9، ك جمعت %8733التي شغلت نسبة الترقوم 

كمنحى البرنامج الذم يحذك للتعريف بالمناطق الٌسياحٌية في سبيل التركيج  ،ما ييفسر صبغة
ليل الٌسياحي مع المضموف الذم يستهدفو، ك المادة للٌسياحة المحلٌية، كتطابق عنواف الحصة الد

البرنامج، ك على مدار ف. كالضيوؼ المستضافة ،القائم باالتصاؿ من ييقدمها كلاإلعالمية التي 
 التعريف، ككاف بمثابة عمل كظيفة (2114) موسم الفترة الصيفٌية ثالثة أشهر السابقة من 

مسار الحصة يسرم  ىم من جمهور السيواح فنجد للمستمعين الذين ، كالدليل الٌسياحيالمرشد
: ، حيث يقوؿ المذيع في أكلى ثواني الحصةفي أكلى حلقات البرنامجللتعريف بالمعالم الٌسياحٌية 

ىذه الحصة التي تيعنى بالتعريف بالمعالم الٌسياحٌية، كما تكنزه الوالية من مقومات طبيعٌية، تاريخٌية 
إللهاـ  يٌةبسكرة في رحلة أثير  ن جولة سياحٌية جالت بعض مناطقعبارة عحصة كانت كالكدينٌية. 

، كأخذ الضيف حصة األسد في رغم الفراغات التي سادت ثنايا الحصة  الجمهور من المتلقين
الحدم شارحان تاريخ كل معلم من المعالم التي تحص عنها كمنطقة مشونش، موقع تيخريب، 

ي البسباس الذم تيشبو نقوشاتو، كرسوماتو ما يتواجد في التل ف كاد الدشرة الحمراء بالقنطرة، ك
ك األمر ذاتو بالنسبة للحصة الثالثة من برنامج الدليل  جباؿ األطلس التلي، كالصحراكم 

)للحديث  الواحاتية المنسٌية  التي خيٌصصت للتعريف بمنطقة مليلي ىذه المنطقةالٌسياحي،ك 
 16:11المذيع في ) ..ٌسياحٌية، المجاىدة كالتاريخٌيةأكثر، كلتسليط الضوء على ىذه المنطقة ال

 .(د15:51

السابعة ) أنواع الٌصناعات المتواجدة في مدينة الزيباف(، كالتاسعة )من  سلكت الحصة بينما
 على: منهما كل  وهنٌ مسار التوجيو، حيث  خيرات كالية بسكرة(

ت التقليديٌة كالحياكة، كالتطريز، ك األكؿ بدكر المرأة في مجاؿ التصنيع، كالحفاظ على الٌصناعا 
 تفعيلتمحور حوؿ باف )طولقة(، كالذم الثاني إشادتو بالصالوف الذم احتضنتو عاصمة الزي



 

. كالخانة الثالثة التي صنفت كل من حصتي الحظيرة الفندقٌية، ككاقع التنمية في الٌسياحة الواحاتٌية
نموم ذلك لمحتول كل من الحصتين، قطاعي الٌسياحة، كالثقافة تحت فئة موضوع سياحي ت

قولو: ) اليـو سنخٌصصو للحديث عن الحظيرة الفندقية،  كجليا المنشط كالفكرة التي عبر عنها 
، ك (11:52ك إلى غاية  11:43في  بافيكدكرىا في تفعيل التنمية، كالٌسياحة في كالية الز 

الٌسياحة كالثقافة كتخصيص الحصة الحادية عشرة كالي عينونت بػ كاقع  التنمية في قطاعي 
، 25موضوع البرنامج بػ )رصد كاقع التنمية في قطاعي الٌسياحة كالثقافة( عند الدقيقة الثانية ك

كإلى الدقيقة الثانية، كاثنا كثالثوف، ىذه الحصة التي غاب عنها أم فاصل موسيقي، كأخذت طابع 
 السؤاؿ، كالجواب.

موضوع سياحي ترقوم من خالؿ  كيصعت في خانةة التي حصة ماىية األعماؿ الٌسياحيٌ الأخيرا  ك
في ىذ العدد سنتحدث، كميطوالن عن كل ما يتعلق بالجانب الٌسياحي، ككيفية ك حديث المذيع ) 

عت قة كرغم السياؽ، كالمسار الذم كيضعلى مستول الوالية، ىذه الحلاالرتقاء بالٌسياحة المحلٌية 
نامج يتعجب إلتاحة المجاؿ للضيف لييعبر عما يشاء، ككيفما فيو، إاٌل أٌف المالحظ كالمتتبع للبر 

 يشاء، حتى ىو من ييحدد، كييملي ما الذم سيتناكلو، )لما تحدث المذيع سائال عن أىم الشركط
خصص لها حصص أخرل دكنما أم للقياـ باألعماؿ الٌسياحٌية، لييجيبو: )مدير الٌسياحة: البيد أف ني 

كمالحظة أخرل: يبدك كخالؿ الحصة أٌف المذيع ميؤيد لكل ما يطرحو  إجابة، كالمذيع أيٌد ذلك؟(،
 Selfحتى، كإف ييخطئ فمثالن )الضيف في حديث عن المطاعم الخدمات الذاتٌية  أك يقولو الضيف

Service   ،فانيطقو بالفرنسية لكلمة مترجمة لإلنجليزية خطأ، لكن المنشط لم ينتبو بتاتان لذلك
 (.17:26)ككاف ذلك في الدقيقة 

ظهورىا  بعض مواضيع تكرر  أ.مضامين ذات صلة بالموضوع، كفي ىذه الجداكؿ سيتم رصد
 .ضمن مادة التحليل لربط ما جاء، ك سيبق ذكره في اإلطار النظرم

 :الجدكؿ التالي ييوٌضح أبعاد الٌسياحة في المنطقة.أ

 الثقافي التاريخي ك التنموم االجتماعي االقتصادم البرنامج
1 5  2  -  2  



 

2 2 - 1   
3 - - -   
4 1 1 3   
5 - - -   
6 1 2 12   
7 - 2 -   
8 2 - - 1  
9 1  - -   

11 - - -   
11 1 - 1 2  
12 - -    

  5  7  7  13 مج ؾ

 15.62  %21787  %21787  %32  %ؾ

 .تٌم االعتماد على التكرار كوحدة للعدٌ 

نالحظ من خالؿ بيانات الجدكؿ السابق تكرر ظهور البعد اإلقتصادم ضمن برنامج الدليل 
(، في 1716كشغل مساحة زمنية قيدرت بػ )(،%32كنسبة قيدرت بػ ) (مرة 13الٌسياحي بمعدؿ )

بما  أم %21بنسبة فاقت  (7البعد االجتماعي كالتنموم ) كل من  حين تساكل تكرار ظهور
  (%15762، ك نسبة )( مرات5، كحصد البعد التاريخي ك االجتماعي )(%21787)ييعادؿ

 حصة ممثلة. 12من ضكفرصة للظهور 

من الشأف يجعل سلسلة البرنامج لو  مورد إقتصادم بحت الٌسياحةنستنتج أٌف كمن خالؿ ما سبق 
الٌسياحة لها  كقوؿ مدير الٌسياحة في الحلقة الثانية من البرنامج:  ترصده في طيات ثوانيها كدقائقها

ا ما يتوازل ، كىذدكر إقتصادم إجتماعي، كدكر تنموم كذلك )الدقيقة الرابعة من عمر البرنامج(
دت في ىذا اإلطار مع مذيع البرنامج إسماعيل نٌوار الذم تحدث لنا قائال: مع المقابلة التي أيع

م تحوؿ إلى رافد مهم من قتصادم للٌسياحة ىذا المورد الذمهمة البرنامج يكمن في البيعد اإل إفٌ 



 

ما احتلو كل من البعد التنموم كاالجتماعي كمرتبة ليؤكد بذلك  ك شأنو تحقيق تنمية مستدامة،
ثانية. فحينما تيفعل الٌسياحة تدفع بعجلة التنمية ما يؤدم إلى تحسن المستول المعيشي لألفراد 

 ضمن أم منطقة، أك بلد.

 :أنواع الٌسياحة في المنطقة.ب

 الٌسياحة الواحاتٌية الدينٌيةالٌسياحة  الٌسياحة الحمويٌة ة األثرية ك الطبيعٌيةالٌسياح
1 15                                                                                                                                                   3 6 5 
2 - - - - 
3 - - - - 
4 - - - - 
5 - - 2 - 
6 - - - - 
7 - - - - 
8 - - 6 - 
9 - - - - 

11 3 - 2 - 
11 3 1 1 2 
12 5 - - - 

 7 17 4 26 مج ؾ

 12796 31748 7741 48714 %ؾ

 مالحظة: تم االعتماد على التكرار في ىذا الجوؿ كوحدة للعٌد.

كؿ في كالية بسكرة المركز األ رية كالطبيعٌية إلى احتالؿ الٌسياحة اآلثتيشير نتائج الجدكؿ السابق 
 12796(، فالٌسياحة الواحاتٌية بنسبة )% 31748(، فالٌسياحة الدينٌية بنسبة )48714بنسبة )

 (% 7741(، ثم الٌسياحة الحمويٌة بنسبة )%



 

ضمن كيتضح مٌما سبق أٌف كرغم ركاج الٌسياحة الحمويٌة في مدينة الزيباف، إاٌل أنٌها لم تلق صدل 
حلقات برنامج الدليل الٌسياحي، التي ركزت على الٌسياحة الدينٌية، ك الواحاتٌية، ك اآلثريٌة في سبيل 

، كأٌف البرنامج ييحاكؿ لفت المستمعين لتواجد نوع آخر من هذه األنواع من الٌسياحةالتركيج ل
 الٌسياحة في مدينة بسكرة بعد الٌسياحة الدينية، كالحموية.

 : بالٌسياحة النهوض همةكمي مسؤكلية .ت

ميهمة  ميهمة الجميع البرنامج
 اإلعالـ

ميهمة السلطات 
 المحلٌية

ميهمة الدكاكين 
 الٌسياحٌية

 

1 2 11 - 3 
2 - 2 - - 
3 - 2 - 1 
4 - - - - 
5 1 - 6 1 
6 - - - - 
7 - - - - 
8 - - 1 - 
9 - - - - 

11 - - - - 
11 - - 1 2 
12 - - -  

 7 8 15 4 مج ؾ

 20.58 23.52 44.11 11.75 %ؾ
 8:18 الزمن 

 
45:45 35:45 34754 



 

تيشير نتائج الجدكؿ السابق إلى أٌف ميهمة كمسؤكلية النهوض بالٌسياحة يتصدرىا اإلعالـ بنسبة 
(،ثم مهمة الجميع بنسبة 23752%(،فمهمة السلطات المحلٌية بنسبة )%44711)
(%11775) 

لإلعالـ دكر كنصيب كبير لنهوض بقطاع الٌسياحة المحلٌية في كالية يتضح أٌف  كمن خالؿ ما سبق
بسكرة مستشهدين ببعض أقواؿ مدير الٌسياحة كالٌصناعة التقليديٌة في الحلقة األكلى، ك الرابعة 
من حلقات البرنامج )أف اإلعالـ، كاإلذاعة المحلية، كضمن ىذا البرنامج اإلذاعي لها القدرة 

ل السلطات المحلٌية في المجتمع، كإحياء ثقافة الٌسياحة لدل الجميع، كزيادة نشاط بتنويو رؤ 
الدكاكين الٌسياحٌية، كتبني ىذا المورد الستقطاب السيياح، ما يجعل احتالؿ السلطات المحلية 
ميهمة النهوض بالٌسياحة في مدينة بسكرة المرتبة الثانية، كميهمة الدكاكين الٌسياحٌية المرتبة 

 جميعان.أٌف الٌسياحة ميهمتنا في ختاـ حديثو ثالثة،،، ك ال

 كانقسمت إلى: .فئة األىداؼ:2

 

  األىداؼ فئة 
استغالؿ  البرنامج

 صناديق الدعم
تشجيع االستثمار 

 الخاص
التعريف بالمناطق  ترقية القطاع الٌسياحي

الجذب الٌسياحٌية 
 في الوالية

تشجيع الٌسياحة 
 المحلٌية

1 1 6 6 - - 
2 - - - - - 
3 - - - 2 3 
4  2 2 5 1 
5 - - - 1 - 
6 2 - -  - 
7 - - - 2 5 
8 - - - - - 
9 - 1 - 3 - 



 

11     1 
11  7 1 1 1 
12 - - - - - 
 21775 28731 16798 28731 5766 %ؾ

 9:47 9:47 11:68 8:16 5:44   الزمن

رين تحت عنواف ترقية القطاع الهدفين المسط ةتيوضح بيانات نتائج الجدكؿ تساكم نسب
(، في حين % 2873الٌسياحي، التعريف بالمناطق الجذب الٌسياحٌية في كالية الزيباف بنسبة )

ك المرتبة الثالثة كانت  (،% 20.75احتل ىدؼ تشجيع الٌسياحة المحلٌية المرتبة الثانية بنسبة )
للهدؼ المعنوف باستغالؿ ، كاألخيرة (%16798بنسبة ) من نصيب ترقية القطاع  الٌسياحي

 .(% 5766كنسبة ) صناديق الدعم

أٌف حلقات  برنامج  نيدرؾالجدكؿ  للبرنامج، ك  كمن خالؿ ما توصلنا إليو في عملية التحليل
الدليل الٌسياحي استهدفت كمنذ انطالقة عرضها تشجيع االستثمار الخاص، كالتعريف بمختلف 

ثناء المقابلة أالزيباف بسكرة، كما ييؤكد حديث المنشط  المناطق الٌسياحٌية التي تتواجد في أرض
كلى، كالتعريف بالمناطق الٌسياحية في الدرجة إلى تشجيع االستثمار بالدرجة األ أٌف البرنامج يهدؼ

تفعيل الٌسياحة المحلٌية التي ىي محور البرنامج الثقافي  ك الثانية كذلك الستقطاب السيياح،
 حي(.) الدليل الٌسيا  الٌصيفي

 .فئة الجمهور المستهدؼ:3

 المستثمركف الشباب المواطنوف المسؤكلوف السيواح البرنامج
1 - - 5 5 - 
2 - 2 8 - 3 
3 4 - 5 1  
4 8 - 9 -  
5 - - 4 -  



 

6 2 - 5 -  
7 4 - - -  
8 - 1 1 - 1 
9 2 - 2 - 1 

11 1 - - - - 
11 3  3 5 1 
12 1 - - - - 

 6 11 42 3 25 مج ؾ

 6.89 12764 48.27 3.44 28.73 %ؾ

 7.10 10.26 47.63 1.57 33.69 %الزمن 

( من الجمهور المستهدؼ % 48727تيشير نتائج الجدكؿ على استحواذ المواطنوف على نسبة ) 
فئة كىي النسبة األعلى بين عناصر الفئة المفيئة، تليها مباشرة   ،في برنامج الدليل الٌسياحي

(، ثم 33769اح ذلك أٌف البرنامج يستهدؼ تنشيط الٌسياحة المحلٌية بنسبة )السيوٌ من جمهور ال
 (7.10% أخيران الجمهور من المستثمركف بػ)(، ك  %11726جمهور الشباب بنسبة )

كمعنى ذلك أٌف نتيجة المقابلة توازت مع ما أدلى بو ميٌعد البرنامج على أننا نستهدؼ فئة المواطنوف 
ىا إٌف مسار البرنامج، كمسار الذم سلكو المذيع في تحديد جمهور المتلقين من الٌسياح، لنقوؿ بعد

في فئة الجمهور من المواطنوف يندرج ضمنها أم فرد ) فالمسؤكؿ مواطن ، كالشرطي مواطن 
 كالمثقف كالمعلم فرد(.

 

 

 

 



 

 ضمن البرنامج. ترصد اتجاه الضيوؼ حوؿ المواضيع المثارة .فئة االتجاه:4

 متوازفالتجاه اال سلبيالتجاه اال يجابياإل جاهاإلت البرنامج
1  - 1  
2 - 1  
3 - 1  
4 2   
5 3   
6 3   
7    
8 22   
9 5   

11 2  1 
11 -  2 
12 -   

 3 3 37 مج ؾ
 6797 6797 86714 %ؾ

 3751 6787 69759 الزمن

في حلقات برنامج الدليل  ارتفاع نسبة االتجاه اإليجابي السابق إلى  الجدكؿ تيشير، بيانات
(، مقارنة باالتجاه السلبي ك المتوازف حيث تساكت نسبة كل 86714الٌسياحي بنسبة )

 . (6797)منهما

 إلى سببين اثنين التوازف نرجع  كمن خالؿ ما سبق نقوؿ أٌف مرد طغياف اإليجابية على غرار السلبٌية، ك

لثالثة كالعشركف ىيئات رسمية في ىيئة مدرٍاءو األمر األكؿ نتيجة استضافة البرنامج كعلى مدار ا
فمن غير المعقوؿ مهاجمة ىيئة رسمية بعينها،  إلى جهة إنتاج البرنامج )عمومية (كمسؤكلوف، كثانيا 

 لها بالسوء. أك اإلشارة



 

 : استخالص النتائج كالمقترحات:5المطلب 

الكمي كالكيفي  لتفسيرلتفريغ، كا، كاالتي خضع لها برنامج الدليل الٌسياحي بعد عملية التحليل ك
 للبيانات كانت االستنتاجات كما يلي:

يعتمد على اللهجة العامٌية كمستول  2114أٌف برنامج الدليل الٌسياحي من الشبكة الصيفية موسم 
إلنتاج المعنى كىذا راجع القتساـ كل من الضيف كالمذيع ثواني كدقائق الحديث بهذه اللهجة 

 (.% 61731بلغت نسبة ذلك ) ، كضمن ثنايا البرنامج

اإلرتقاء باللغة من اللهجة المحلٌية كالعامية إلى الفيصحى البسيطة، كالواضحة ميهم جدا في ىذه 
 الحصة.

أٌف برنامج الدليل الٌسياحي بحاجة إلى معالجة فنٌية ميقدرة تيكسبو التفاؼ كصدل لدل الجمهور 
الخطين االتصالين لإلذاعة في العدد الثاني  الخارجي الذم غاب تواجده ضمن الحصة، رغم فتح

 من البرنامج دكنما ردو أك تجاكب.

الربورتاج )اللغة األدبٌية، الصوت الرخيم، التعليق الفصيح، كثرة األساليب البالغٌية كالصور  أسسأٌف 
رنامج، كىنا نستدؿ بحلقتين من ىذا  الب ،البيانية( ىو ما يتماشى مع ىذا البرنامج الدليل الٌسياحي

حتى تنطفأ نسبة التلعثم، كالصمت، كالملل كالتكرار كما كيتعلق األمر بالحلقة العاشرة، كاألخيرة.
 حدث في الحلقة الرابعة، الحادية عشرة، ك التاسعة.

ذلك لما ييكسب الحصة  خارجيةف تكوف أأٌف الجهة اإلنتاجٌية لبرنامج الدليل الٌسياحي ييستحسن 
نم، ك يشة الواقع، كجمالية الموقع تترؾ اللساف يتر االجذب الٌسياحي فمعركنق التعايش مع مناطق 

 تخلق لدل المستمع صورة ذىنية إيجابية عن المكاف المتحدث عنو.

نستنتج كعي إدارة قسم البرمجة على مستول اإلذاعة المحلٌية بمدل مالئمة الفترة الٌصباحٌية 
لذركة، كثانيان أف نسبة المتتبعين من الجمهور تستمع لألثير لبرنامج الدليل الٌسياحي. أكالن ألنٌها فترة ا

.  فقط في صباح كل يـو



 

أٌف الفواصل اإلذاعية كالتي كاف لها النصيب الوافر ضمن حصص البرنامج كالتي انقسمت في ىذه 
رة الدراسة كفي ىذه العينة إلى فواصل موسيقٌية، خدماتية، فواصل غنائية، مؤثرات صوتية لها من القد

ها  ففي نهاية األمر أف يشد الرحاؿ للسفر كالزيارة ذلك دكف تكثي  ٌسائحما يجعل المستمع الذم ىو 
جل الحيز الزمني مقارنة بالمدة التي أين شغلت الفواصل الموسيقٌية  12كما حدث في الحلقة الػ

نامج )يا الشعور بالمحتول كما تميزت الحلقة الخامسة من البر  تحدث فيها المذيع، كىذا لتكثيف
المنطقة المتحدث  عنكخلق صورة ذىنية إيجابٌية  ،صحراء إنتي بهجتي منطقة الجماؿ بسكرة...(

 ني الصوت كالمخرج قائدم الرحلة األثيريٌة.، ك تقط الحصةعن المنشط الذم نشٌ  ، كعنها

من  أٌف برنامج الدليل الٌسياحي، كعبر حٌصصو اإلثنتاعشرة، كالتي امتدت على مدل ثالثة أشهر
كتر العاطفة  يوؼ المستضافة على اللعب علىشطيو كالضمن منكل الفترة الصيفية المنصرمة يعتمد  

من خالؿ حالتي الفخر كالتوصيف لما للمدينة من مقومات جذب سياحٌية يتعين كالوجداف 
 كل منطقة.  مقوماتاستغاللها، كترقية مستول الخدمات بما يتناسب ك 

احي على ضيوؼ من صنف مسؤكلين كمدراء، أعطى إحساسنا بالركتين،  ياعتماد برنامج الدليل السٌ 
فتح المجاؿ أكثر  الطاقم الميشرؼ كذلك طابع الحصة ثقافي ال سياسي ، لذا يتعين على

مختصوف إليجاد حلوؿ جذرية في مجاؿ ك الفاعلين في مجاؿ الٌسياحة،  ك لألصحاب الدكاكين،
ا يرسميوف كاقعا ميخالفان عن الواقع الذم يعيشونو بحكم ، فالمسؤكلوف دائمان محياالقطاع الٌسي

 اإلنتاج.، ك داخل بالطو أستوديو فيها منصبهم، كبحكم المؤسسة المتواجدكف

تطابق عنواف البرنامج مع الوظيفة التي يعمل على تحقيقها كىي التعريف بجيل المناطق الٌسياحٌية 
بلدية،  12دائرة، ك 33الثة مناطق من أصل على مستول المنطقة مع اإلشارة إلى الحديث عن ث

كتركيز الحصة األكلى من البرنامج على حصرو بعض المعالم ما جعلها تنحو منحى رحلة ٌسياحٌية 
صواعد كنوازؿ كهف  سلطة الضوء على بعض المناطق الجميلة المنسٌية كػمنطقة جمينة،خاطفة مي 

  .ريٌة في كالية جيجل حسب مدير الٌسياحةعين زعطوط الذم ييشبو صواعد كنوازؿ زيامة ، كمنصو 

مة أٌف اإلعالـ سلطة ال بديل عنها، كمرآة تعكس نبض المجتمع ككافة قطاعاتو كما تصدر نسبة ميه
 اإلعالـ إلى دليل على صدؽ ذلك.



 

تأكيد فكرة كسياسة أٌف الٌسياحة مورد إقتصادم ىاـ لو من األبعاد ما تجعلها تيساىم في تحقيق تنمية 
 عجلة النمو.بدفعو المة، ك مستدا

الذم عد لمستول اإلعالـ الٌسياحي المتخٌصص بأٌف برنامج الدليل الٌسياحي )باإلذاعة( لم يرؽ 
يهدؼ إلى تشجيع شتى أنواع الٌسياحة، كىذا النحصار ىدفيو بين تشجيع االستثمار الخاص، 

 كالتعريف بالمناطق الٌسياحية، كمن خالؿ 

يعية ك األثرية، تعود للواجهة الٌسياحٌية عبر بوابة االىتماـ بالٌسياحة الطب أٌف مدينة بسكرة ييمكن أف
كاستغالؿ الٌسياحة الدينية، ك الواحاتية، كالحموية كمن خالؿ ترقية خدمة األعماؿ الٌسياحية 
)الفنادؽ كالمطاعم( كاألنشطة الٌسياحية كأماكن التسلية ك الترفيو ك توفر مختلف المحالت األخرل  

  المثلجات على حدكد مناطق الوالية كما كرد في التحليل.ت بيع المواد الغذائية، ك كمحال

 جزءأنهم  ك السياحية، المنظومة من كجزء سياحية مدينة منطقة،أك أم في المحليين السكاف أىمية
كما تمحور كاعتالء نسبة الجمهور المستهدؼ في برنامج الدليل السىياحي، اإلعالـ من يتجزأ ال

سعيد  كىي النتيجة ذاتها التي التوصل إليها الباحث .%( 48727)ياحي دليل على ما نقوؿ السٌ 
 (.43محمد باقر الرمضاف )ص

التي أبداىا جيل الضيوؼ يبقى كاقع التنمية كترقية القطاع الٌسياحي نسبي التقييم رغم اإليجابٌية 
 المٌضيفة في البرنامج.

 مقترحات:ال

 فيما يلي: التي استوقفتنا أثناء عملية التحليل حاتكييمكننا إيجاز بعض المقتر 

 على البيئة  اج برنامج الدليل الٌسياحيمن األفضل أف تيركز اإلذاعة المحلٌية في إنت
 بدؿ البيئة الداخلية )األستوديو(. الخارجية

 .االىتماـ أكثر بمضموف الرسالة اإلعالمية أثناء عملية المعالجة الفنية كالتقنية للبرنامج 
  إيجاد سياسة إعالمية جديدة تيواكب الحداثة في تقديم الرسالة اإلعالمية اإلذاعية، ألٌف

 السياسة اإلعالمية الحالية لإلذاعة ال تسمح بخلق قاعدة جماىيرية أفقية.



 

 .دراسة لتقييم اللغة اإلعالمية المقدمة في برامج اإلذاعة المحلية 
 سبر اآلراء عن مدل نجاح البرامج لدل  دراسة تيبدم فقداف اإلذاعات المحلٌية لبحوث

 المستمعين.
 .دراسة حوؿ فن اإللقاء اإلذاعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الخاتمة

، كعلى (عركس الزيباف كبوابة الصحراء)على أطراؼ مدينة بسكرة إٌف توافر المناطق الٌسياحية 

ير، كالكثير من الٌسياح ارتادىا الكث ، كقيطبان سياحيان جعل منها مدينة ٌسياحٌية، 2كم  21671مساحة 

في الفترة الممتدة من ما بعد االستقالؿ كإلى السبعينيات من القرف الماضي، تلك الحقبة التي أثني 

الستقباؿ  ان نت تنبض ضجيجا، ككانت مسرحاعليها الكبير كالصغير، ك أجمع العديد أٌف الوالية ك

من كل افات التي قدمت، ك تشربت كركح الثق المدينة كفعالن تزاكجت .شتى الزكار، كالسائحين

كألٌف كمع مركر الزمن كتعاقب المراحل، كاألجياؿ تفرغت  منابعها، الٌسياحٌية، األثرية، ك الطبيعية.

الوالية من كل أصل أصيل عاش كتعايش مع الطبيعة كمع جماؿ كل منطقة من مناطقها. تشكلت 

سياسة التركيج السترجاع حنين حاليان رؤل كثيرة، كمخططات عديدة، كبرامج طامحة  تحت 

كمن بين تلك  الماضي، حنين الحدائق الخضراء، كالنسيم العليل، كاألعماؿ الٌسياحٌية الراقية،

البرامج التي تطمح لتفعيل الٌسياحة ميجددا، كبعثها في كل منطقة كفي كل كاد، كفي كل ناحية من 

كبداية النطالقو كاالنطالقة في   2113نواحي السيكرة برنامج الدليل الٌسياحي الذم أهدرج عاـ 

عملية التعريف كالتركيج بإذاعة الزيباف المحلية كوسيط ييمثل المجتمع البسكرم، ك الدكلة 

الجزائرية. ذلك أٌف الوسائل اإلعالمية تلعب أدكاران مختلفة في تقديم، أك ترسيخ مفاىيم كسياسات 

تعريف بمناطق الجذب الٌسياحٌية التي تتواجد بعينها إيجابية كانت أك سلبية، لذا اعتبر ىدؼ ال

 بالمدينة من أكلى أكلويات البرنامج بمدل ثالثة أشهر من عمر بثو.

كمع أٌف الحٌصص التي تم دراستها تفاكتت في التقديم بالمناطق الٌسياحٌية، كتشجيع الٌسياحة 
الذم يحمل في طياتو  المحلٌية كترقية القطاع الٌسياحي، ك تشجيع االستثمار الخاص، كالتعريف

استقطاب السيياح عبر استماالت عاطفية، ك أخرل عقلية ، بفعل القائم باالتصاؿ، كمن خالؿ 



 

في أرض تطبيقو   فعل ييحاكؿ الفاعلوف الٌسياحة المحلية،الضيوؼ التي استضافها البرنامج، تبقى 
يج أكثر من خالؿ حمالت الواقع، كما أٌف دكر اإلذاعة سيرقي القطاع، كييساعد في عملية الترك 

التحسيس بأىمية الٌسياحة المحلٌية، كنشر الوعي الٌسياحي بين أبناء المجتمع، كتبني الدكلة 
كمختلف أجهزتها سياسة من شأنها تفعيل الٌسياحة الداخلية على مستول الوطن الواحد، كالٌسياحة 

 المحلٌية على مستول كل مدينة من مدنها.
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 الجامعات لخريجي الثقافي الندكة االستثمارية،نادم القدرات تعزيز

 ،تم استرجاعها على الرابط التالي:(2112-11-21)عقبة،األردف،كالمعاىد،ال
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-http://www.nouadibou.info/2012 التالي الرابط على استرجاعو تم( 19:27)
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 الرابط على استرجاعو تم ،(14:56) ،(2115مارس 31) بسكرة، كالية اإلبداعي، المشاع
: التالي
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B1%D8%A9. 

-11 ) إخبارم، بحث محرؾ سات،مصرس النايل عبر عودتو بعد اإلقليمي عامر،اإلعالـ عادؿ
 www.masress.com/alwakei/1071http//:: .5(،ص19:23)،(2011-06

 بحث محرؾ مصرس إذاعة،تلفزيوف،صحافة،'المحلي اإلعالـ تحديات حسن، الحمد أبو اهلل عبد
 /http://www.masress.com/misrelgdida80734( 2111إخبارم، )

 (،:11:39:37(،)2113-13-27العراؽ،) في المحلية طارؽ،اإلذاعات قصي

http://www.maqalaty.com/33934.html       ، 

-http://www.al،(11:15)،(2113)، كاتب،موقع المدينة السعودم  سعود

madina.com/node/425841 

 المجالت ك الدكريات ك الملتقيات:

 إقتصادية، أبحاث الريفية،مجلة التنمية في كأثرىا البيئية صورية،السياحة أحالـ خاف ،زاكم.1
 خيضر،بسكرة. محمد جامعة (،2111) السابع،جواف، العدد

 اإلدارة األنترنت، مجلة شبكة عبر السىياحي التركيج العكيلي، استخداـ كليد خلود.2
 .(2111، )87كاالقتصاد،العدد
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 الشباب اتجاىات تنمية في الفضائية القنوات دكر حسين، كاظم كسامي ويب،الع عمار صالح.3
 ،ليبيا.(2111) ،11دراسات،العدد الرياضية،مجلة البدنية التربية نحو

 (.1996 مارس)،15الصىعاب،العدد قهرت الشباب إرادة: الصغيرة الشاشة مجلة.4

: اإلسكندرية،مصر ولوجيا.األنثركب في كبحوث دراسات كالمجتمع الٌسياحة دعبس، يسرل.5
 .(2119) كالتنمية، لإلبداع الوطني الملتقى

 المحاضرات:

، اإلعالـ فلسطين:كلية المتخصص.جامعة اإلعالـ في محاضرات صبرم، جبر،عمرك أبو.1
(2111.) 

، الملتقى الدكلي حوؿ التنمية المستدامة في الجزائر(، 2111مارس 11ك 9عيسى مرازقة،).2
 حة كدكرىا في التنمية المستدامة، جامعة محمد خيضر بسكرة.إقتصاديات السيىا

لقيت في أقساـ ،اإلشهار في اإلذاعة كالتلفزيوف،محاضرة أي 2114-19-22لحمر نبيل،.3
 شتمة(،بسكرة. الجامعي، قطب ال)جامعة محمد خيضر  

،عناصر اإلعالف التلفزيوني،محاضرة أيلقيت في أقساـ جامعة 2114-12-19لحمر نبيل،.4
 شتمة(،بسكرة. ،الجامعي قطبالحمد خيضر ) م

 المقابالت:

1.: ،بمقر 2115-13-14إسماعيل نٌوار خرخاش، مخرج إذاعي،مقابلة أجرتها الباحثة معو يـو
 اإلذاعة.

فاطمة الزىراء حامد ، مهندسة على مستول مديرية السياحة، مقابلة أجرتها الباحثة مع .2 
 ستثمار الخاص على مستول مديرية السٌياحة.بمصلحة اال 2115-14-15يـو  المهندسة، 



 

صابرينة قاسمي، رئيسة قسم على مستول مديرية الٌسياحة، مقابلة أجرتها الباحثة مع رئيسة .3
 : في قسم مراقبة النشاطات السٌياحٌية كالفنادؽ كالحمامات  2115-14-19القسم،يـو

 المعدنية.

،في 2115-14-11 يـو معو الباحثة أجرتها مقابلة سابق، إذاعي مخرج بناني، مواقي لعربي.4
 .المحلٌية اإلذاعة مقر

موسى يحياكم، مدير إذاعة بسكرة المحلٌية، مقابلة أجرتها الباحثة مع مدير المحطة اإلذاعية .5
 ، في مقر اإلذاعية المحلٌية.2115-14-12يـو 

6.: ،بمقر 2115-12-19ىدل برباش، رئيسة قسم اإلشهار،مقابلة أجرتها الباحثة معها يـو
 اإلذاعة المحلٌية.

 القواميس ك المعاجم:

 .(1995)المجاني، دار عربي. بيركت،لبناف: منشورات -عربي :العربي القاموس

 .(1995)المجاني، دار عربي. بيركت،لبناف: منشورات -عربي :العربي القاموس

 التقارير ك اإلحصائيات

 الٌصناعة ك الٌسياحة ير الشهرم لمديرية، التقر 2115-13-12قطاع السٌياحة في كالية بسكرة، 
 التقليدية: )مصلحة االستثمار الخاص(

 المقاالت :

 السياحة كترقية دعم في اإللكتركني التسويق دكر: حوؿ زيرؽ،دراسة زغيب،سوسن مليكة
 سكيكدة قسنطينة كجامعة الجزائرية،جامعة الصحراكية

 المطويات:

 المحلٌية. الزيباف لتواصل،بسكرة: إذاعة(،نبض الشارع كجسر ل2115قسم البرمجة، )



 

 :المالحق

 المقابلة مع ميٌعد البرنامج: تمارةإس

 األسئلة المطركحة:

 .ما اللغة المعتمدة في تنشيط البرنامج؟1

 ىي العامية إليصاؿ صدل البرنامج لكل السكاف المحليين.

 اإلذاعة؟ .جهة إنتاج البرامج ىل دائما ما تكوف خارجية، أـ داخلية على مستول2

دائما ما تتم على مستول اإلذاعة، كمرات قليلة فقط تتم بالتنقل إلى خارج األستوديو كىذا لعدـ 
 كجود تسهيالت.

 . لما خيٌصص صبيحة كل إثنين لبث البرنامج برنامج )الدليل الٌسياحي(؟ 3

كل يـو إثنين الفترة الصباحٌية ىي كقت الذركة في اإلذاعة لذلك خيٌصصت حلقات البرنامج صبيحة  
 الستقطاب أكبر شريحة من المجتمع.

 .ما الضيوؼ التي تيركز على استضافتها لفعيل البرنامج؟4

ضيوؼ الحصة أغلبهم من المدراء كالمسؤكلوف، كذلك ألنهم الممثلين الرسميين ، ك األكثر دراية 
 بما يجوؿ في قطاع الٌسياحة مثال، كىو ضيف دائم في برنامج الدليل الٌسياحي.

 . ما الجمهور الذم تيحاكؿ اإلذاعة من خالؿ برنامجها الدليل الٌسياحي استقطابو ك شدو انتباىو؟5

 الجمهور المستهدؼ بالدرجة األكلى ىم المواطنوف، ثم المستثمركف، فالمسؤكلوف.

 .ما األىداؼ التي يطمح إلى يرمي إليها البرنامج؟6

 مار، كبعدىا النهوض بالقطاع الٌسياحي.أكال كقبل كل شيء االستثمار، أم تشجيع االستث

 . ما البعد الذم ييحاكؿ البرنامج التركيز عليو ضمن كافة الحلقات التي أٌعدت؟7



 

 البيعد اإلقتصادم في المرتبة األكلى لتحقيق تنمية مستدامة.

 . من يتحمل مسؤكلية النهوض بالٌسياحة في المدينة؟8

 عات ك الهيئات.الٌسياحة ميهمة الجميع، كميهمة كل القطا

 .أنواع الٌسياحة التي يعمل البرنامج على تركيز االىتماـ حولها ؟9

 الٌسياحة الدينية، الٌسياحة الحموية، ك الٌسياحة الطبيعٌية.

.البرنامج تثقيفي، تعريفي، يعمل على التعريف بكل المناطق السياحٌية اآلثرية منها كالطبيعٌية، كأنٌو 11
 لى تكثيف االىتماـ بكل المناطق منطقة بمنطقة.في عدده الثالث سيعمل ع

 لمالحق:

 ب.شبكة تحليل فئات الشكل من البرامج:

 .شبكة تحليل فئات المضموف من البرنامج.ج

 (.2114استمارة تحليل المضموف لبرنامج الدليل الٌسياحي)موسم  د. 

 

 

 

 بيانات أكلية حوؿ البرنامج

 :بيانات كمية
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 دليل االستمارة:

 تيشير إلى عنواف البرنامج،  -1المربعات من 

 يـو كشهر كسنة بث البرنامج. 4-2المربعات 

 تيشير إلى فئة الشكل . 11-5المربعات 

  .ن أ ك بيييشير إلى فئة اللغة التي تنقسم ىي األخرل إلى قسم 5المربع 

 أ العربية الفيصحى، ب: العامية.

 ييشير إلى فئة جهة إنتاج البرنامج كتنقسم كذلك إلى قسمين: 6المربع 

 ب.خارجية. –أ.داخلية 

 : فئة بث البرنامج ، كتفرعت إلى:7المربع 
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 الظهيرة. ، ت ب.المساء فترة أ.

 فئة الضيوؼ كتفرع عن ىذه الفئة خمسة، أك ستة فضاءات. 8المربع 

 مختصوف ت. باحثوف. ث. مواطنوف عاديوف.كمسؤكلوف ب.أ.مدراء 

 فئة الفواصل ىذه الفئة التي تفرعت ىي األخرل إلى: 9المربع 

فواصل  ج. فواصل خدماتية، فواصل إشهارية ث. فواصل غنائية ت. أ.فواصل موسيقية ب.
 فواصل مؤثرات صوتية. إشهارية ح.

 سمت إلى :كييشير إلى فئة االستماالت، التي تق 11المربع 

 أ.االستماالت العقلية: كتفرعت إلى: استمالة اإلخبار، استمالة السمات، كاستمالة التمييز.

 ب.االستماالت العاطفية: كتيشير إلى ثالثة سمات ىي: استمالة الفخر، االستعارة، الجاذبية.

 د عليها.: كتيشير بيانات ىذه الفئة إلى فئات المضموف التي االعتما14إلى  11المربعات من 

 كانقسمت ىي األخرل إلى المربعات فرعية متفرعنة عن الفئة األـ.

 ثالثو فئات ىي: فئات فرعية.5ييشير إلى فئة الموضوع التي تفرعت إلى  11المربع 

 ترقومأ.ٌسياحي تعريفي، سٌياحي توجيهي، سٌياحي، تنموم، ٌسياحي 

 ئات فرعٌية.ف 5كييشير إلى فئة األىداؼ التي انقسمت إلى  12المربع 

ت:  التعريف بالمناطق الٌسياحٌي. ب:تشجيع االستثمار الخاص، ب: ترقية القطاع الٌسياحي،أ.
 استغالؿ صناديق الدعم، تشجيع الٌسياحة المحلٌية.

 فئات فرعية ىي:6كييشير إلى فئة الجمهور المستهدؼ كتفرع عن ىذه الفئة  13المربع 

 واطنوف العاديوف. شباب.المسؤكلوف، المستثمركف، السيواٌح، الم

 : كييشير إلى فئة االتجاه الذم انحصر في ثالثة مستويات.14المربع 



 

 أ.االتجاه اإليجابي ب. االتجاه السلبي ت. االتجاه المتوازف.

 الفئة األساسية.     

 الفئة الفرعية.       

 .2114ق.الشبكة البرامجية الصيفٌية إلذاعة الزيباف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


