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 ملخص

 ملا الدول من الكثري اقتصاديات عليها وتقوم اليوم عامل يف كبرية بأمهية تتمتع اليت االقتصادية األنشطة أحد الداخلية السياحة تعترب
  اإلعهه م و يعههد  .عليههها تههها ا الههيت الكبههرية العائههدات خهه ل مههن أو العاملههة اليههد تشههلي  حيهه  مههن سههوا  كبههرية فوائههد مههن هلهها حتققهه 

تكههوين رههواة  الهههمي نكههن أع يلعبهه  يف ت بههع أمهيتهه  مههن الههدوا الكبههري  السههياحأ أحههد العوامهه  ال ئيسههية لل هههوا  ههها القطهها  حيهه
 .اجيابية و متميزة لوجهاهتا السياحية و ت سيخها يف أذ اع السياح

Le tourisme interne est l'une des activités économiques ayant une importance cruciale dans le 

monde d'aujourd'hui, de nombreux pays s'appuient sur ce phénomène dans leurs économies 

grâce aux avantages qu’ils en tirent, l’un pour l’exploitation de la main-d'œuvre, l’autre pour 

les grands revenus obtenus. 

L’information Touristique est considérée comme l’un des principaux axes dans le progrès du 

secteur, et cela par le rôle qu’elle pourrait éventuellement jouer dans la formation de l’image 

positive et distinguée de ses destinations et en l’installant dans les esprits des touristes. 

 

 

 

 

 

 

 السياحي في صورة السياحة الداخلية اإلعالمتأثير  :عنوان المداخلة
 -لعينة من السياح دراسة ميدانية-

 

 بلبخاري سامي
 بن احسن ناصر الدين

دراسة –تأثير اإلعالم السياحي في صورة السياحة الداخلية 
-ميدانية لعينة من السياح  

قالمة 5491ماي  80جامعة   

قالمة 5491ماي  80جامعة   



2 
 

 

 مقدمة

ً   كبههريا   تطههواا   الداخليههة السههياحة ع فهه  لقههد  ً  ال قهه  وسههائ  تطههوا إىل يعههود األكههرب السههب  ولعهه    األخههريين  العقههدين يف وخارههة 
 أمهيتههها وإدااك السههياحةال ههو  مههن  هلههها الههدول توليهه  بههدأت الهههمي الكبههري اال تمههام ذلهه  إىل باإلضههافة واالتصههاالت  واملوارهه ت

 والبيئهأ واالجتمهاعأ االقتصهادمي ادوا ه تزايهدوكهدا  وخم جاهتها مهدخ هتا هلها بههاهتا قائمهة ره اعة أرهبت  أهنها و خارهة الكبهرية

 موقعها حتته  الداخلية السياحة أربت   لها فقد ملا هلا من تأثريات مباش ة أو غري مباش ة يف  هه القطاعاتأيضا و  والتك ولوجأ

 واأليهدمي املسهتثم  املهال اأس التهدفقات و اإليه ادات و حيه  مهن اتصه اعال أ ه مهن به   لتصهب  الشعوب اقتصاديات يف متميزا

 .املستخدمة العاملة

  اإلعهههه م يسهههها    إىل حههههد كبههههري بالصههههواة اله  يههههة حههههول املقصههههد السههههياحأ  تلهههه  الصههههواة الههههيت الداخليههههة تههه تبر ح كههههة السههههياحةو  
ملمااسههة ال شههاس السههياحأ مههن  املههواي  نثهه  أحههد أ هه  دوههزات دوافههع السههو  لههد   يف تكوي ههها بشههك  ملتههو  حيهه  السههياحأ

  ومهن  هها  إب از موهاتن و مقومهات وجهاهتها السهياحيةو  خ ل ما يقدم  من مواد إع مية جهابة حول امل افق واخلدمات السياحية
مهن خه ل مسهامهة  احملليهة ةي تجهات السهياحامليشك  أداة ائيسية تسا   يف خلق وتعزيز الطل  على  السياحأ  اإلع م فامل طلق 

 .واي  لد  امل سياحة الداخليةمتميزة لل يف ب ا  رواة  خمتلف وسائل 

 :دراسةمشكلة ال

 إسهااتيجية تبهي خه ل مهننشه  التوافهة السهياحية يف الهداخ  ة السهياحة الداخليهة و رهوا  لتتسه  كلري ها مهن البلهداع  اجلزائه  تسعى
 .اعتمادا على وسائل  املختلوة للتأثري على  هه الصواة لإلع م السياحأ فعالة

 :س تاول من خ ل  هه الدااسة اإلجابة على اإلشكالية التالية السياق  ها وضمن

 ؟ الداخلية في الجزائرعلى صورة السياحة المؤثرة ية اإلعالمالوسائل هي أهم  ما
 فرضية الدراسة

 .تأثريا على رواة السياحة الداخلية يف اجلزائ  لد  املواي   يةاإلع م الوسائ أكث   اجلزائ ية الصتفتعترب 
 :الدراسة منهجية
 يف ال جو  مت حي   بايأ االست امل هج على االعتماد ف ضيتها مت واختباا الدااسة إلشكالية وم هجأ علمأ بتتلي  القيام  دف
على أ    التع ف  دف استبياع استمااة اعتماد مت فقد يف الدااسة امليدانية أما  الثانوية املعلومات مصادا إىل ال ظ مي اجلان 
من املواي   يف ك  من مدي يت  عشوائية عي ة مااستخد حي  مت  ية تأثريا يف رواة السياحة الداخلية يف اجلزائ  اإلع م الوسائ  

 .حج  العي ة املداوسة مثل  اليت كان  كلها راحلة للتتلي  و استبياع استمااة 25ع ابة و قاملة  وقد مت توزيع 
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 اإلحصائية احلزمة ب نامج على االعتمادب للتتلي  الصاحلة االستمااات من عليها املتتص  البيانات وحتلي  تبوي  عملية مت وقد 
 :التالية اإلحصائية األدوات توظيف ومت (spss)االجتماعية للعلوم

 املئوية وال س  التك ااات-
 التتلي  العاملأ-

 :داوا أابعةإىل  دااسةوقد مت تقسي   هه ال

  ؛و وسائل  اإلع م  السياحأ:احملوا األول  

 م اح  تشك  رواة الوجهة السياحية؛: احملوا الثاين 

 ؛الصواة السياحية اإلع م علىتأثري : احملوا الثال  

 .الدااسة امليدانية : ابعاحملوا ال 
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 اإلعالم السياحي و وسائله :المحور األول

 السياحي اإلعالم مفهوم-1 

 :نهك  م هاالسياحأ  لإلع م  اك عدة تعاايف 

 السههياحية الصههواة لتتسه  ال مسيههة وغهري ال مسيههة اجلههات مههن واملبهولهة الشخصههية وغهري املوضههوعية اجلههود أنهه ب ةلبكؤؤ   فؤؤدة    يع فه
 على العم   كهل  السياحية اخلدمة أو امل تج عن ييبة رواة تقدمي  دف ال سائ  من جمموعة أو اسالة ونق  إعداد إىل والداعية
 األسهواق تله  يف امله تقب  السهائت  ا تمهام جههب بله ا االتصهالية الوسائ  باستخدام ما م طقة أو للدولة سياحية وت مية خلق
 1السياحأ ال شاس وممااسة السو  إىل  دفعه مث ومن خااجها أو الب د داخ  سوا 

 يف والتشويق اجلهب عوام  مستخدما وعقلية موضوعية خمايبة اجلمهوا خمايبة على قومت و يع ف أيضا بأن  العملية االتصالية اليت
 مع فهة يف وتشهجيع  والدولهة للوه د وفوائهد ا السهياحة با اميهة ا تمامه  وإثهااة اجلمههوا إق ها  بقصهد السياحية اخلدمة أو امل تج تقدمي

 مجهههوا خيايهه   و ههو حيتاجونهه  فيمهها ومسههاعدهت  السههياح معاملههة وحسههن بيهه ه  السههياحأ الههوعأ ب شهه  وذلهه  السههياحية املل يههات
  2السياحأ للم تج وجه   الزيااة على وتشجيعه  امل تقب  السائت 

 نتيجهة ظهه  الههمي و السهياحة وموضهوعات قضهايا بالتوصهي  يت هاول الههمي احلدي   اإلع م  أشكال بأن  أحد  و نكن أع نع ف  
 اإلعه م   ال شهاس عهن و و يعهرب و الاجمل  ها يف اجلمهوا لد  املع فية اجلوان  ت ميةلو  واجلديدة املتخصصة املعلومات إىل للتاجة

التع يهف نها حيتويه   هدف  و اجلههات ال مسيهة و خمتلهف املتعهامل  السهياحي  املختلوهة  اإلع م   وسائ  تقوم ب  الهمي االتصايل مي
 ت ميهة مهن اجه  اجلههب السهياحأ من مظها  ف دقية أو أمي مظه   وأث ية تااخيية أ والبلد من معامل سياحية سوا  أكان  يبيعية أ

  .أخ   ناحية من و استقطاب أكرب عدد ممكن من السياح ناحية من اجلمهوا لد  السياحأ الوعأ

 السياحياإلعالم  وسائل-2

يهة الهيت يهت  نقلهها عهرب  ههه  اإلع م أنوا  ال سائ   تسلير الضو  علىالسياحأ يتوج  علي ا   اإلع م قب  ع ا خمتلف وسائ  
 :ث ثة أنوا   إىلالوسائ  و اليت ت قس  

 :التوعوية الرسالة-

                                                           
1
 .2 ،ص 5002 ، الكتب عالم ، القاهرة ،1 ،ط السياحية المنشأت في العامة العالقات، البكري فؤادة - 

2
 .171 ،ص 5001 والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري دار ، عمان ،1 ط ، السياحي االتصال وسائل، تيم الجابر عبد ، الظاهر نعيم - 
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هتيئة  يستهدفحي   السياحة  بص اعة الع قة ذات اجلوان  خمتلف مع مي اإلع م  للتعام  األوىل اخلطوة اخلطاب  ها نث 
 سعي  إىل إضافة  احلدي  ملوهومها وفق او تعزيز الوعأ لد  اجلمهوا املستهدف جتاه السياحة الداخلية  السياحة لتقب  احملليةالبيئة 

  .ل اتقا  بالسياحة وتطوي  ا ال زمة اإلجيابية السلوكيات لتشجيع
 

 :الرسالة التعريفية-

السياحية احمللية و خمتلف املقارد املهيأة الستقبال السياح وكدا الوعاليات  وامل تجات وامل افق باملقومات تع يف املواي   إىل هتدف
 .و األنشطة السياحية اليت يشهد ا الوين

 :اإلقناعيةالرسالة -

التهأثري علهى سهلوكياهت  و مهواقوه   األرعدة  بلية خمتلف الداخلية على السياحة بإجيابيات اجلما ري تعزيز الق اعة لد  تعم  على
 .جتاه  هه الص اعة وحتويز   ملمااستها

يلهأ عه ا أل ه     وفيمهاامل اسهبة ية اإلع م اختياا الوسيلة  األم املستويدين يتطل   إىل ية اإلع م ال سالة  إيصاللكأ يت  و    
 : هه الوسائ 

 :التلفزيون-1

ه مقومات املقصد السياحأ و عوام  جهب  للسياح و من مميزات  ه ا أ  ربز ميب  الصواة السياحية مستخدما الصوت و الصواة 
الورهول إىل أكهرب عهدد ممكهن  و الثقافيةخمايبة مجيع الوئات والش ائ  ومبختلف املستويات  القداة على أع هلا ية اإلع م الوسيلة 

 %11املسهتخدمة يف العهامل إذا أع حهوايل   اإلعه م يعهد مهن أكثه  وسهائ   حيه  من املشا دين يف وقه  واحهد و  ه  يف م ازهل 
 .3من املعلومات املكتسبة للو د تكوع من خ ل 

 :الصحف-5

خمتلهههف  احيههه  حتمههه  يف يياهتهههة م خوضهههة تكلوهههبالنتشهههاا ا الواسهههع و  متثههه  أحهههد الوسهههائ  ال ئيسهههية يف خمايبهههة اجلمههههوا السهههياحأ
  .األخباا حول الوجهات السياحية يف الب د

 :اإلذاعة-3

 التواع  به   ههه الوسهيلة واجملتمهع يت  السياحأ اليت تستخدم لت شير التعاقدات السياحية حي   اإلع م و أ من أجن  وسائ  
 مجهه  لوظيههة و تعبههريات ك ميههة يكههوع هلهها وقههع يف أذاع املسههتمع هتههدف إىل جهههب انتبههاه مههن خهه ل حاسههة السههمع علههى باالعتمههاد

                                                           
3
 .25.،ص،5001، الجامعة شباب مؤسسة: اإلسكندرية ، وقضايا مفاهيم السياحية والتنمية السياحي الوعي زكي، تيمور محمد داليا 
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 وكهههدا نقهه  املعههااف إلهههيه  وتزويههد   مبختلههف املعلومهههات حههول خمتلهههف 4يه يههة وت سهههيخها لههد اإلعهه م ل ال سهههالة اصههإيو  السههياح
 . األماكن السياحية

 

 

 :المجالت-2

ن اوح عهه ف يههة ةالتعبههري بط يقهه: بهه  وظيوتهه  ائيسههت  و مههها  ههها ال ههو  مههن الدعايههة و جيمههعتصههدا ا أغلهه  أجهههزة السههياحة ال مسيههة 
والتهأثري يف اجلوانه  العايويهة أو م سهومة  فوتوغ افيهة اروا سوا  كان   و األلواع على الصوا باالعتماد  املكاع أو امل طقة السياحية

الهههيت جيههه   و اخل..مهههن خههه ل املقهههاالت الهههيت حي ا ههها الكتهههاب و املقهههاالت العلميهههة و عههه ا األحهههدا  الثقافيهههة و ال ياضهههية للسهههياح
 .5بلية التأثري يف ال شعوا بال سبة للقاائ فائقةاختياا ا بع اية 

 :والمعارض السياحية المهرجانات-2

 ت شههيرالسههياحية  ههدف  و املعههااا لاكيز ة واال تمههام بامله جانههاتتقههوم األجهههزة السههياحية ال مسيههة وشهه كات السههياحة الكههرب  بهها
سههياحية اجيابيههة  ةوتكههوين رههوا   هههه التظهها  ات   والسههعأ إىل حتقيههق االتصههال املباشهه  بي ههها وبهه  زائهه مي الداخليههةسههياحية الح كههة 
 .اخل...سياحية م شآتمن ح ف و ر اعات تقليدية و ياك  و  مقومات البلدخمتلف  إب ازمن خ ل  لديه 

 : اإلنترنت-6

السياحية املختلوة بصواة  سواقاألالسياحأ من خ ل قدات  الواسعة يف الورول إىل   اإلع م وتكمن أمهية استخدام اإلنان  يف 
مسههتهل  السههياحأ احلصههول علههى مجيههع لل حيهه  تتههي  يههةلاعختتصهه  الكثههري مههن اجلهههد والوقهه  واملههال وبأسههالي  باللههة التههأثري والو

البيانههات واملعلومههات الههيت حيتاجههها عههن امل ههتج السههياحأ ويشههم  ذلهه  معلومههات عههن الطههرياع والو ههادق والههربامج السههياحية وأمههاكن 
 .اخل.. تأجري السيااات

 مراحل تشكل صورة الوجهة السياحية: المحور الثاني

 .وأ   مكوناهتاها موهوم س سلر الضو  أوال علىصواة السياحية القب  التط ق إىل م اح  تشك  

 :الداخلية مفهوم صورة السياحية-5

 :الداخلية السياحة-أ

                                                           
4
 .36.،ص5005األردن، والتوزيع، للنشر المسيرة دار:،عمانالسياحية الخدمات تسويق وآخرون، إلياس سراب 

5
 .31.نفس المرجع السابق،ص  

http://www.7bna.com/vb/17553.html
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 الزيهااة أو معامل سياحية تستتق  سياحأيوجد  ا جهب  اليتالدولة ملدهنا املختلوة  موايييت  من  الهمي السياحأو و ال شاس  
 .6خت ج عن نطاقها ر اعة تكوع داخ  حدود الدولة وال  أالداخلية  السياحة أع أمي

 صورة السياحيةال-ب

  نههك  مهن بي هها مها للسهائ  تعددت التع يوات والدااسات اليت قهدمها اخلهربا  والبهاحثوع والكتهاب اخلارهة بتع يهف الصهواة اله  يهة
 : يلأ

بأهنهها جممههو  املعتقههدات واالنطباعههات واألفكههاا وإدااك األشههخاس لكشههيا  والسههلوك  Kotler & Duboisع فههها كهه  مههن 
 7.واألحدا 

السههياحية  ههأ متثيهه  عقلههأ نههاتج مههن العقهه  ونثهه  كميههات كبههرية مههن املعلومههات حههول  صههواةالأع  Ryanو Pikeويهه   كهه  مههن  
 8.وجهةال

: علههى أهنها إدااك ذان مههن السههائ  للع اره  املوضههوعية واخلصههائه اخلارهة مبقصههده مثهه  Holderna_Mielcarekوتع فهها 
 .9اخل...املعطيات الطبيعية والب ية السياحية وسهولة الورول والظ وف السياسية واالجتماعية

 10.اا و سلوك السو  بال سبة للسائ  جز  ال يتجزأ و ع ص  مؤث  يف عملية اختاذ الق  و   اك من يع فها بأهنا 

تتكههوع ع ههد األفهه اد أو اجلماعههات ب هها ا صههواة السههياحية بأهنهها جممههو  االنطباعههات و التصههواات اله  يههة الههيت الو نكهن أع نعهه ف    
  إزا  من خ ل التجااب املباش ة وغري املباش ة وت تبر  هه التجااب بعوايف واجتا ات األفه اد وعقائهد    على اخلربة املتاحة هل 

  بلهها ال ظهه  عههن رههتة املعلومههات الههيت تتضههم ها خ رههة  هههه التجههااب فهههأ يف ال هايههة متثهه  دافعهها رههادقا ةمعي هه ةسههياحي وجهههة
 .همون  على أساسهابال سبة ألرتا ا ي ظ وع من خ ل  إىل ما حوهل  ويو

  السياحية مكونات الصورة-ج

 :يلأ فيما تتمث  للوجهة اله  ية ساسية للصواةاأل األبعاد أو املكونات بأع الباحث  معظ  ي     

  :املكوع املع يف-1-ج

                                                           
6
 Chaissebourg Fernand,Conseil économique et social,édition depot lagal,1996,p.133. 

7
 P.Kotler, B.Dubois, Marketing management, (Vuibert, Paris, 10e éd, 2000), p.554. 

8
 .13.،ص5001، الجامعة شباب مؤسسة: اإلسكندرية ، وقضايا مفاهيم السياحية والتنمية السياحي الوعي زكي، تيمور محمد داليا 

9
 .15.،ص مرجع سبق ذكرهزكي، تيمور محمد داليا 

10
 - Arch G. Woodside, Carol M. Megehee, Perspectives on Cross-Cultural, Ethnographic, Brand Image, 

Storytelling, Unconscious Needs, and Hospitality Guest Research, (Emerald Group Publishing, 2009), p.145. 
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وقهد مت اكتسهاب  ههه  لوجههةيتمث  يف املعلومات و األفكاا واالجتا ات اليت على أساسها يكوع السائ  روات  اله  يهة حهول ا   
أو   اإلعههه م  املعلومههات بشههك  مباشهه  مههن خهه ل مهها ج بهه  كسههائ  زاا تلهه  الوجهههة أو بشههك  غههري مباشهه  مههن خهه ل وسههائ  

 املتكونهة السهياحية الصهواة يف األخطها  فهإع املعه يف للبعهد االتصال الشخصأ وغري ذل  من مصادا احلصول على املعلومات ووفقا  
 .السياح  ؤال  عليها حص  اليت اخلايئة واملعااف املعلومات عن أساسا   ناجتة أخطا   أ السياح لد 

 :أو العايوأ املكوع ال وسأ-5-ج

 و يتشك   ها اجلان  مع اجلان  املع يف و مع امن خ ل تكوين اجتا ات عايوية حنو  وجهة و تقيي  السائ  لل

 ة                 السياحي حي  ت قس  مشاع  السائ  جتاه الوجهة اجلوان  العايويةالوق  تت شى املعلومات و املعااف و تبقى  م وا

 .11إىل مشاع  اجيابية أو سلبية أو دايدة 

 :املكوع السلوكأ-3-ج

 أهنهها إىل بعههد ا السههلوكأ يف اله  يهة الصههواة أمهيههة ت جهع حيهه  لديهه   املشهكلة السههياحية الصههواة يعكههط يبيعهة السههائ  إع سهلوك 
 .يف فاة معي ة من عدمها ةالسياحي وجهةالسائ  من خ ل اغبت  يف قصده لزيااة ال بسلوك الت بؤ من متكن

 السياحية صورةالمراحل تشكل -2

وكيف يسا   يف تقب  السياح هلا و كس  اضا    سياحيةصواة الالالسياحأ يف التأثري على   اإلع م  لوه  الدوا الهمي يلعب  ال
 : 12تشك   هه الصواة يف أذ اهن  و اليت مت  بث   م اح ( عملية) ال بد من مع فة آليات 

 الصورة العضوية-أ

تطوا عرب وق  يويه  و هو نثه  مجيهع   ايزوا  أو إليها يساف  أع دوع  أ اإلدااك العام املكوع لد  السائ  عن الوجهة السياحية 
يههة مههن ج ائههد وأخبههاا ال اديههو والتلوزيههوع  اإلعهه م  مهها يتلقههاه السههائ  مههن املعلومههات حههول املقصههد الههيت تههوف ت مههن خمتلههف الوسههائ  

 -توقعهات أو – رهواة لهديه  تكهوع قهد السهياح أع ذله  يعهي و  اخل...وأيضا املسه حيات والكته  وخهربات األرهدقا  واألقهااب 
الاوجييهة للمتعهامل   وسهائ ال لتهأثريات ع ضهة يكونوا مل لو حىت أو قب  من زااو ا أع هل  يسبق مل لو و حىت السياحية الوجهة عن

  .السياحي 

 الصورة المستحثة-ب

                                                           
11

 .50، ص5007 .عشر الثاني الدولي فيالدلفيا مؤتمر إلى مقدم بحث ،الصورة ثقافة عتريس، فاروق فاتن ،قطب محمد ميسون 
12

 .51-50.،ص صمرجع سبق ذكرهزكي، تيمور محمد داليا
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 عليه  يف ت سهيخها يف ذ هن السهائ   هدف التهأثري وجههةو أ عبااة عن الصواة اليت ي غ  جهاز السياحة واملتعامل  السهياحي  لل 
باالعتمههاد علههى الكتيبههات السههياحية الههيت تتههوف  يف الشهه كات السههياحية واملقههاالت السههياحية بههاجمل ت وخمتلههف   طقههةلهه  املتلزيههااة 

 .ية الصاداة عن اجلهاز السياحأ للبلد اإلع م  األنشطة 

 الصورة المعقدة-ج

السهياحية متيه  إىل التههأث   الوجههة متثه  اخلهربات الوعليهة للسهائ  الهيت كوهنها مهن زيااته  للوجههة السهياحية ويف  ههه امل حلهة فهإع رهواة 
و ما من ش    و  كها يتأكد السائ  من رتة الصوا السابقة من عدمها  بداجة التوافق ب  الصواة العضوية واملستتثة والواقع

ي ت ضفإذا تطابق  رواة الوجهة مع تو. تتوقف إىل حد كبري على نتيجة  هه املقاانة للوجهة عن اختيااهأع داجة اضا السائ  
 . تتظى ب ضا سالسياح و توقعاهت  فإع الوجهة السياحية 

 Fakeyeو Cromptonمقاح من  الوجهة السياحية والشك  التايل يوض  منوذج تشك  رواة

 السياحية الوجهة نموذج تشكل صورة(:5)الشكل

 

 الصورة العضوية 

 النية للسفر 

 الصورة المستحثة

 يم الصور السياحية البديلة يتق البحث عن المعلومات   

 اختيار المقصد 

 زيارة المقصد 

 الصورة المعقدة 
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 اجلامعة شباب مؤسسة:  اإلسك داية وقضايا موا ي  السياحية والت مية السياحأ الوعأ زكأ  تيموا دمد داليا :املصدا
 .13. س5001 

 :صورة السياحيةالخصائص -3

 :   اك العديد من السمات واخلصائه املختلوة اليت تتس   ا الصواة السياحية  نهك  م ها ما يلأ     

 عدم الدقة -أ

انطباعهات  جمه د هأ  السهياحية الوجههة رهواة السياحية ال تتس  بالدقة   وم د ذله   هو أع صواةالذ   كثري من الباحث  إىل أع 
الكلهى   ولك هها  أ   به  تعهد تبسهيطا  للواقهع   كمها أهنها ال تعهرب بالضه واة عهن الواقهعال تصاغ بالض واة على أساس علمأ موضهوع

شههاملة عهههن الوجههههة  وع إىل تكهههوين فكههه ةؤ تعههرب يف معظههه  األحيههاع عهههن جزئيهههة مههن الواقهههع الكلهههى   السههيما وأع السهههياح عهههادة يلجهه
 .13لومات الكاملةمن خ ل معلومات قليلة حيصلوع عليها لعدم القداة على مجع املع السياحية

 المقاومة للتغيير-ب

  .متي  الصواة السياحية إىل الثبات ومقاومة التليري   وتتعدد العوام  اليت حتدد وتؤث  يف وق  وكيوية التليري احملتم  يف الصواة 

 التغير البطيء-ج
 و كمية املعلومات اجلديدة وحجمها اليت يتع ا هلا   اأ يف تليري سحي  أع الع ص  األسا السياحية تتلري ببر  الوجهة رواةإع 

  حيه  أع تبهات واسهتم اا املعلومهات اجلديهدة املتلقهاة ملهدة يويلهة خارهة إذا كانه  تتعهااا  اإلعه م  السائ  من خمتلف وسائ  
 .14وتكوين رواة جديدة بالكام  وجهةمع الصواة احلالية عموما فإهنا تؤدمي إىل تليري تداجيأ يف رواة ال

  الصورة السياحية غير موضوعية-د

السهياحية إىل تكهوين إدااكهات متتيهزة لهد  السهائ    لهها فإهنها تهؤد  إىل إرهداا أحكهام متعصهبة ومتتيهزة الوجههات تؤد  رهوا 
بعيدة عن املوضوعية   فمن خ ل الصواة السياحية ي   السائ  جوان  من احلقيقة   ويهم  جوان  أخ   ألهنا ال تتماشى مع 

 .معتقدات  و اجتا ات   وال تتوق مع ي يقة توكريه

 التنبؤ بالمستقبل -ت

أم  اأمي  ه  يزوا ه وجههةال هيف الت بؤ بالسلوك والتص فات املستقبلية ل  جتاه  ه ةالسياحي الوجهةللسائ  عن  اله  يةتسه  الصوا 
 .ال

                                                           
13

 األمم برنامج دورات إحدى إلى مقدمة ،المصري العام الرأي لدى الشرطة لرجل الذهنية الصورة موضوع حول عمل ورقة الدسوقي، أحمد 

 .2ص، 5003،( دعم مشروع – اإلنمائي المتحدة
14

 .52.، صمرجع سبق ذكرهزكي، تيمور محمد داليا 
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 الصورة السياحية نسبية-م

تتلري من شخه إىل أخ  و ختتلف مهن مكهاع إىل أخه  يف العهامل و يهت  إدااكهها أمي أهنا متلرية وليس  هلا خصائه ثابتة حي   
بطههه ق خمتلوهههة وفقههها لإليهههاا التوهههايف و االجتمهههاعأ وبلهههد نشهههأة السهههائ  و هههها مههها يسهههتوج  ت ويهههع اجلههههود الدعائيهههة يبقههها لكسهههواق 

 . املختلوة

 السياحية  أ عملية دي اميكية متواعلة مت  مب اح  متعددة تتأث  ك  م حلة مبا يسبقها وتؤث  فيما  صواةالإع عملية تكوين -ن
 . 15 ا  كما أهنا متطواة ومتلرية وتأخه أشكاال  عديدة وقوال  خمتلوة يلتق

ن إدااك و فهه  و تههك   عمليهة مع فيهة فههأ مته  مب احه  العمليهات املع فيهة مه  هأ السهياحية ذ  ية للوجههة رواةإع عملية ب ا  -ه
 . وختضع للمتلريات والعوام  اليت ختضع هلا العمليات املع فية أو تتأث   ا

 .السياحية عملية نوسية مما يعىن كوهنا عمليات داخلية هلا أبعاد شعواية إىل جان  أبعاد ا املع فيةالوجهة تكوين رواة  إع -و

 . الصواة السياحية تتكوع وتتطوا يف إياا ثقايف مع  أمي أهنا ال ت شأ يف ف اغ وإمنا تتأث  بك  الظ وف احمليطة  ا -ي

  تأثير اإلعالم على الصورة السياحية :المحور الثالث

 دور اإلعالم في تحسين الصورة السياحية-5

 :16الداخلية من خ لدواه يف دع  السياحة  من اإلع م السياحأ أمهية ت بع

 السهياحية امل تجهات م مه  تشهكي  والهيت مهن خ هلها يهت  املختلوهة وسهائل   عهرب السهياحية املعلومات بااز يف تداول يقوم بدوا -1
 .لسياح املواي  رواة اجيابية لد  ا وتكوين املقدمة

 Potential Demandيعمه  علهى حتويهز اجلمههوا الهداخلأ لإلقبهال علهى السهياحة الداخليهة  أمي حتويه  الطله  الكهامن -5
من خ ل لو  األنظاا إىل امل ايق السياحية و التع يف مبختلف املقومات السياحية و  Active Demandإىل يل  نشر 

 . 17احلضااية هلا

السهههياحأ ف رهههة للمسهههتثم ين والعهههامل  والقهههائم  علهههى السهههياحة لإلعههه ع والهههاويج ملشههه وعاهت  وأنشهههطته   اإلعههه م  يهههوف   -3
 .عاملأ اجلودة و السع  فقر على االقتصاا امل تجات السياحية تمستويا تقااب ظ  يف نكن  ال حي  السياحية 

                                                           
15

 .2.مرجع سبق ذكره،صعتريس، فاروق فاتن. قطب محمد ميسون 
16

 http://www.yementourism.com/gov/about/tourism-media-strategy.pdf,( اليمن)السياحي  اإلعالم إستراتيجية  , Visité 
le:2012/10/08 
17

 http://www.scta.gov.sa/GeneralStrategy/Documents/Str/Str_03.pdf, العربية المملكة في السياحي اإلعالم استراتيجية 

 Visité le:04/10/2012 ,السعودية
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بهه  اوح  يشههجع علههىيعتههرب أحههد أ هه  الوسههائ  االتصههالية الوعالههة يف التع يههف بوهه س االسههتثماا يف اجملههال السههياحأ و الهههمي  -4
 .السياحية  زيادة املش وعاتامل افسة ب  املستثم ين و 

الق اعههات االجيابيههة يههؤدمي اإلعهه م   السههياحأ دواا مههؤث ا يف تعزيههز الههوعأ بأمهيههة السههياحة ويف نشهه  ثقافههة السههياحة و يف غهه س -5
 .جتا ها يف أوساس اجملتمع

 نظه  لوه  يف يسهه  مبها  هتاومشهك  السياحة  معوقات ر اعة حول و األفكاا اآلاا  مل اقشة السياحأ م ربا   اإلع م   يعترب -6
 .و العم  على خلها املشك ت  هه يبيعة إىل واخلارة احلكومية اجلهات

مهن خه ل نشه  املعلومهات  السهياحة ره اعة علهى سهلب ا تهؤث  قهد الهيت املللويهة املعلومهاتو الشهائعاتيسها   يف احلهد مهن تهأثري -7
 .الصتيتة و الدقيقة

لد  املواي   وإبه از الوجه  احلضهاامي واملتميهز للبلهد وحتويهز دوافهع  الوي ية ت مية الشعوا باهلويةو  غ س اوح االنتما  يعم  على-8
 .اإلقبال على السياحة الداخلية

 اإلعالمي في الصورة السياحية التأثير مستويات-5

 :اآلتيةمن خ ل املستويات  الصواة اله  ية لكف اد يف وسائ  اإلع م   تأثري إىلنكن ال ظ  

 :تغير المواقف واالتجاهات  -أ

مها يكهوع املوقهف    وعهادة  للمقصهد السهياحأ الوه دحي  يقصد بهاملوقف اييهة  اإلع م  و و من أب ز وأوض  مظا   تأثري وسائ  
  ههههتههوفري اإلعه م  حيهه  تتهوىل وسههائ    18لديه وذله  ب هها ا  علهى املعلومههات الهيت تتههواف  املقصههد جتههاه  هها  رهواة إجيابيههة أو سهلبية
 .مواقو  جتاه الوجهة السياحية يف ب ا الو د  يعتمد عليها اليت أو أكرب قدا م ها املعلومات والبيانات

 :في المجال المعرفي  التأثير -ب
عملية معقدة قد تستل ق زم ا   األم   مما حيول دوع تليري ا بس عة ب  يتطل  اإلنساينالوك   أعماقللمع فة جهواا  ممتدة يف  إع

 تليري خ ل من لكف اد املع يف التكوين يف  هه األخرية تؤث حي   يةاإلع م  تع ا يويلة ومستم ة للوسائ   يوي   وعمليات
 .19م ها بدال   جديدة مع فية أرول وإح ل  لوجهة سياحية ما القائمة املع فية األرول

 :في المجال العاطفي  التأثير -ج

                                                           
18

 www.mng.kufauniv.com/.../first%20research.doc, من لعينة ميدانية دراسة) المستثمر قرارات في اإلعالم وسائل تأثير 

ألنجف محافظة في ألمستثمرين ), Visité le:04/10/2012 
19

 http://digital-mediaph.com/book/index.php?option=com_content&view=article&id=103:2010-10-19-14-11-
04&catid=38:2010-10-19-13-48-30&Itemid=75 
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 واملستمع  املشا دين وأحاسيط مبشاع  الت ع  ي يق عن اإلنسانية العوايف مع التعام  على القداة هلااإلع م  وسائ  واع
 ثااتاو  الاكيز دوعالقيام مبمااسة السياحة الداخلية يف بلد ما  ج ا  من املتتققة وامل افع االجيابية اآلثاا على التأكيد خ ل من

 .امل تبطة  ا كالتكاليف امل توعة مث  السلبية اجلوان 
 :السلوك أنماطفي  التأثير-د

 ددودمي التج بة شخاساأللد   إزالتها أوتثبي  قي  حصي ة سلوك األف اد عن ي يق داولة  تليريتؤث  وسائ  اإلع م   يف 
واجتا ات  أفكاايف  األف ادوقو   ؤال   إىليؤدمي يف العديد من احلاالت مما   املواضلة ب  اخلياااتوضعيوأ القداة على التقيي  و 

 .اإلع موسائ  
 
 
 السياحي اإلعالم   نجاح شروط-3

 تواف  من هلا البد التأثري على الصواة السياحية املداكة لد  األف اد إىل ي يقها جتد أع من السياحية اإلع مية ال سائ  تتمكن لكأ

 :20فيما يلأ إمجاهلا نكن واليت الش وس بعا

 .خمتلوة ثقافة ذات مت وعة وجمتمعات جبما ري التصال  وذل  بال سائ  املخته املضموع يف واللياقة السلي  الهوق 1-

 الت ويه يف وم ونة والتقدمي الع ا يف وذوق السلي  التخطير إىل حيتاج ابتكاامي نشاس السياحأ اإلع م     ألع والهكا  امل ونة 2-

 .يةاإلع م    امل افسة مبستو  واالاتقا  امل افس  ملواجهة

 وما السياحية ال ح ت وبياع ومميزات خصائه من  ما يتعلق وما السياحية اخلدمة أو السياحأ امل تج وتقدمي ع ا يف الدقة 3-

 .السياحأ بامل تج املختصة باملتطلبات يتعلق ما ك  عن السليمة بيانات من تتطلب 

 مع فهة وجبه  لههل  األشهخاس ت قه  ح يهة تسههي ت وعلهى يهةاإلعه م    املهواد تهداول ح يهة على السياحأ اإلع م    يعتمد 4-

 .عام بوج  بالسياحة اخلارة والقوان  خاس بوج  اإلع م   ب املختصة القوان 

 .امل افس  أمام الصمود على والقداة واالجتهاد وال شاس املثاب ة يعتمد ب  بس عة مثااه السياحأ اإلع م    يؤن أع نكن ال 5-

 ومقاانهة وإمكاناهتها هله  واملصهداة للسهياح واملسهتوادة العامليهة لكسهواق املستويضهة والدااسهات العلميهة األسهط علهى االعتمهاد 6-

 .املوار ت وتأثري باحلسباع اجلل ايف املوقع وضع مع املماثلة  الدولة بأسعاا تقدمها اليت األسعاا

  والعادات   والدخ    الثقافة ومستو     اجل ط التاايخ) حي  من يةاإلع م    ال سائ  إليه  املوجهة اجلما ري يبيعة مع فة 7-
 (.السائدة االجتماعية والظ وف   اجلماعية واال تمامات والتقاليد 
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 .519.،ص5010،سبتمبر10-9العدد اإلعالمي الباحث ،مجلةالسياحية واألنشطة امةالع العالقات جعفر، كاظم ميادة 
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 الدراسة الميدانية: المحور الرابع

 :الدراسة عينة خصائص وصف -

 الشخصهية البيانهات بعها االسهتبياع مهن األول اجلهز  ت هاول الدااسهة  عي هة ألفه اد الدنوغ افية اخلصائهبعا  على التع ف بل ا
 .الوظيوة اجل ط السن : و أ العي ة  ألف اد

 :الجنس متغير حسب العينة أفراد توزيع-أ

 اجل ط حس  الدااسة عي ة أف اد توزيع التايل اجلدول يب 

 

 اجل ط حس  الدااسة عي ة أف اد توزيع : (1)جدول اق 

 )%(المئوية النسبة  التكرارات الجنس

 75 39 ذكر

 25 13 أنثى

 011 52 المجموع

 االستبياع نتائج ضو  علىالباحثي  إعداد من :املصدا

 ب تقدا مئوية وب سبة ف دا 39عدد    بلغ حي  الهكوا  من    العي ة أف اد من العالية ال سبة أع( 1)اق  اجلدول يوض 
 %.25 ب تقدا مئوية ب سبة ف دا 13 اإلنا  عدد بلغ ح  يف% 75

  :السن متغير حسب العينة أفراد توزيع-ب

 :التايل اجلدول يلخصها فئات ث   إىل السن حس  العي ة أف اد توزيع مت

 السن حس  الدااسة عي ة أف اد توزيع : (5)جدول اق 

 )%(النسبة المئوية  التكرارات  الفئة العمرية 

 91.11 01 سنة  92 -01

 11 92 سنة  11 – 01

 90.01 00 سنة  11ر من بأك

 011 52  المجموع
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 االستبياع نتائج على اعتمادا  الباحث  إعداد من :املصدا

 نث  ما 56 عدد   بلغقد  و[ س ة20-30] العم ية الوئة من    الدااسة أف اد معظ  أع  (05)اق  اجلدول من ي حظ
األشخاس  ك ش  ي مل ح   يف% 51.12 مقداا ا وب سبة ف دا 11 عدد   والبالغ [ س ة 20 من ربأك [ فئة وتليها 20%

 %.51.12 أشخاس و  و ما يقاب  نسبة 12 سو  [س ة59-11] العم ية الوئة الدين    من

 

 

 

 :حسب الوظيفة العينة أفراد توزيع-ج

 وظيوةال حس  الدااسة عي ة أف اد توزيع : (3)جدول اق 

 )%(النسبة المئوية  التكرارات الوظيفة

 0 0 بطال

 56.95 12 طالب

 20.31 51 أعمال حرة

 30.77 16 موظف

 1.93 1 متقاعد

 100 25 المجموع

 االستبياع نتائج علىالباحث  اعتمادا  إعداد من :املصدا

ف دا  51 عدده بلغ حي أرتاب املهن احل ة  من    امله  ة حي  من الدااسة عي ة أف اد غالبية أع أع ه  اجلدول من ي حظ
 يتوزعوع الدااسة عي ة من%  29.65 مقداا ا نسبة ن ثلوع والهين الدااسة عي ة أف اد باقأ أما .% 20.31 مقدااا ا ةب سب

متقاعدين يف ح  خل  عي ة الدااسة من أمي %  1.93 و   %  30.77وظو وم يلبة%  56.95: كالتايل مه ه  حس 
  .ف د بطال

 :عرض النتائج-2

 :المقياس صدق ثبات-أ
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 الثبات معام  وبلغ (Alpha Cronobach) ألوا ك ونباخ الثبات معام  حساب مت وثبات  املقياس ردق من التتقق  دف

 املتور  ال تائج تعتمد لكأ 60% عن املعام  قيمة تق  أال جي  حي  عالية  إحصائية داللة ذات قيمة و أ  % 88.88

 .االستبياع عبااات ب  االاتباس مد  املعام   ها قيمة تربز كما   البت  يف إليها

 :نتائج التحليل العاملي-ب

مت   وقد 06اىل1م تبة حس  ت تي  األسئلة يف االستبياع من اتمتلري  06يف الدااسة إىل  ةمت تص يف املتلريات املعتمد
املؤث ة  يةاإلع م الوسائ  اإلرداا الثامن يف عملية التتلي  اإلحصائأ للبيانات لتتديد و تص يف أ    SPSSاالستعانة بربنامج 

 : اجلزائ  وقد كان  ال تائج كما يلأ السياحة الداخلية يف على رواة

 

 تك ااات إجابات عي ة الدااسة : (2)جدول اق 

متوسط  مؤثر مؤثر جدا

 التأثير

محدود 

 التأثير

 الرقم العـبـارات غير مؤثر

 5 التلفزيون 2 2 02 01 00

 2 الصحف  1 2 7 90 01

 3 اإلذاعة 00 01 00 00 1

 9  المجالت 91 99 1 9 0

 1 والمعارض السياحية المهرجانات 07 02 2 7 0

 6 االنترنت 99 00 2 2 9

 االستبياع نتائج علىالباحث  اعتمادا  إعداد من :املصدا

 الع قة أساس على الداخليةرواة السياحة  يف املؤث ة العوام  أ   حتديد و  العاملأ التتلي  أسلوب استخدام من الل ا إع

 :كما يلأ  متلري لك  امل وصلة املعاملة أساس على وليط املتلريات  هه ب  القائمة

 نس  التباين املوس ة من قب  العوام  : (2)جدول اق 

% التباين نسبة التباين التراكمية التي تفسرها العوامل المعتمدة المفسرة   العوامل القيم الذاتية 

54.793 54.793 3.288 
1 

71.701 16.908 1.014 
2 

1 11.942 1.717 
3 
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1 8.350 1.501 
4 

1 5.699 1.342 
5 

1 2.308 1.138 
6 

71.701 
 المجموع 12 100

 االستبياع نتائج ضو  علىالباحث   إعداد من :املصدا

و ذل  باستخدام   أساس  عامل يف  تمتلريا 06مت تلخيه ( 2)وانط قا من ال تائج الواادة أع ه يف اجلدول اق  
على التوايل  حي  أع معياا استخ س العوام  من  ني يقة املكونات األساسية ذات التدوي  املتعامد وفقا لقيمة اجلها الكام

املتلريات  و أع ال يق  اجلها الكامن للعام  املستخله عن الواحد الصتي  حىت لو كان    اك تشبعات ذات داللة على 
من التباين الكلأ ويب  ل ا اجلدول  اق  %  71.70ولقد سامه   هه العوام  معا يف توسري ما نسبت  . لعام ذل  ا

 :قب  و بعد عملية تدوي  احملاوا   أساسي عامل خ رة نتائج التتلي  العاملأ يف ( 06)و(02)

 تشبعات العوام  بعد عملية تدوي  احملاوا:(07) جدول اق        احملاواعملية تدوي    تشبعات العوام  قب: (06)جدول اق 

 

 

 

 

 

 

 االستبياع نتائج ضو  علىالباحث   إعداد من :املصدا                 

على معام  حتمي  على أمي   وللورول إىل داجة عالية من املصداقية يف استخ اج امل كبات األساسية مت استبعاد أمي متلري حيص
املستخ جة يف نوط على أكث  من عام  من العوام   6.6حتمي   أو حيص  على معام  6.6من العوام  املستخ جة أق  من

 :كاع متثي  العوام  للمتلريات كالتايلقد  و   21الوق 
 : العامل األول -أ
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 .101، ، ص9119الدار الجامعية،  ،، اإلسكندريةبحوث التسويق أساليب القياس والتحليل واختبار الفروض ،ثابت عبد الرحمان إدريس 

5 1 
 العوامل

 المتغيرات

/ 1.882 
V1 

/ 1.821 
V2 

/ 1.795 
V3 

/ 1.637 
V4 

/ 1.822 
V5 

1.980 / 
V6 

5 1 
 العوامل

 المتغيرات

/ 1.935 
V1 

/ 
1.831 

V2 

/ 
1.806 

V3 

/ 
1.627 

V4 

/ 
1.770 

V5 

1.937 / 
V6 
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 التباين من %54.78إذ يوس  لوحده  على رواة السياحة الداخلية التأثري يف أمهية العوام  املستخلصة أكث   و العام   ها
وقد استقط   ها العام  أكرب عدد   أمي أع ما يقاب   هه ال سبة من شبكة االاتبايات ب  املتلريات م ده إىل  ها العام  الكلأ

و من   اإلذاعة  اجمل ت   التلوزيوع  الصتف  وتشري  هه املتلريات إىل على الاتي ( 65)من املتلريات حي  بلغ عدد ا 
ت تلريامن خ ل ااتباي  القومي مبو ذل   التقليدية اإلع م وسائ   عرب عنيالعام  خ ل خصائه  هه املتلريات فاع  ها 

 . واملعااا السياحية امله جانات و الصتف  التلوزيوع
 :العامل الثاني -ب
 الكلأ  التباين من% 16.81 حوايل يوس  إذا املتلريات ب  الع قة توسري يف األمهية حي  من الثانية امل تبة يف  ها العام  يأن

 .اإلع م احلديثةعن وسائ   عربيفاع  ها العام  لها و ي تبر  دا العام  ااتبايا قويا مبتلري واحد و  و االنان  
 

 :التوصيات

وخمتلهف  السهياحأ اإلعه م و  الداخليهة السهياحية ا األساسهية لصهواة املوها ي  إىل التطه ق  ههه الواقهة البتثيهة خه ل من حاول ا لقد
كما أن ا قم ا بدااسة ميدانية مباش ة على عي ة من املواي   اجلزائ ي  و حتديدا يف مدي يت ع ابة و قاملة حي   تؤث  فيهااليت   آليات

ت ت  ع ها استخ س عامل  ائيسي  يؤث اع على رواة السياحة الداخلية املداكة لديه  ومتثل   هاع العام ع حسه  أمهيتهمها 
 :اتي  كما يلأعلى ال

 وسائ  إع م تقليدية -
 حديثة إع موسائ  -
 لجهههات املسههؤولةل نتقههدم  ههانفإ علههى ضههو   هههه ال تههائج و مههن أجهه  حتسهه  رههواة السههياحية الداخليههة يف اجلزائهه  لههد  املههواي  و   

 :بالتوريات التالية
 وما ي بثق ع ها من ب امج السياحأ لإلع موي ية  إسااتيجية إعداد -
 السياحأ و تقدمي املعلومات السياحية اإلع م يف جمال  االستثماا -
وأع يكههوع دتوا هها  التصهمي  احملتههو  و  مهن حيهه  زائهه يف اجل السههياحأاإلعه م يههة املسههتخدمة يف اإلع متطههوي  الوسهائ   ضه واة -

 .يقدم اسالة حقيقية عن السياحة الداخلية   
 .وال ش ات االلكاونية السياحية إع مية واداملو  اجمل ت املزيد من  إرداا -
 خارة امله جانات واملعااا احمللية ت ظي  املزيد من األنشطة و الوعاليات ذات الطابع االتصايل -
 باملؤسسات املتعلقة تل  خارة دقيقة بصوة املعلومات يتضمن احمللأ للسائ  ةموجه اإلنان  شبكة على ةإع مي قعامو  إنشا  -

 اخل...احلو ت السياحية  ال مسية التظا  ات التااخيية  املعامل الثقافية  املميزات السياحية  واملقارد الو دقية 
 .اجلزائ ميقتصاد االت مية يف ودوا ا  الداخلية عن أمهية السياحة لتوعية املواين و احلم ت التتسيسية يةاإلع متكثيف اجلهود  -
 .السياحأ امل تج أمهية لتوضي  مشاكة إع مية سياحية ب امج وت ويه اجلزائ  يفاإلع م  وسائ  كافة ب  املشاك الت سيق -
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 :قائمة امل اجع بالللة الع بية

I- الكت : 

 .5002   الكت  عامل   القا  ة  1  س السياحية المنشأت في العامة العالقات  البك مي فؤادة -1

 .5001 والتوزيع  لل ش  العلمية اليازوامي داا   عماع  1 س   السياحي االتصال وسائل  تي  اجلاب  عبد   الظا   نعي  -5
 .5001اجلامعة  شباب مؤسسة: اإلسك داية   وقضايا مفاهيم السياحية والتنمية السياحي الوعي زكأ  تيموا دمد داليا -3
 .5005األادع  والتوزيع  لل ش  املسرية داا: عماعالسياحية الخدمات تسويق وآخ وع  إلياس س اب -2
 اجلامعية  الداا اإلسك داية   الفروض واختبار والتحليل القياس أساليب التسويق بحوث إدايط  ال محاع عبد ثاب  -2

5005. 
 

II- الدوايات و امللتقيات: 

 .5007عش   الثاين الدويل في دلويا مؤمت  إىل مقدم حب   الصورة ثقافةعايط   فااوق فاتن قط   دمد ميسوع -1

 إحد  إىل مقدمة المصري العام الرأي لدى الشرطة لرجل الذهنية الصورة موضوع حول عمل ورقة الدسوقأ  أمحد -5
 .5003  دع  مش و  – اإلمنائأ املتتدة األم  ب نامج دواات

 .519. س5010 سبتمرب10-9العددجملة الباح  اإلع مأ ،السياحية واالنشطة العامة العالقات  جعو  كاظ  ميادة

 

III- مواقع االنان 

-1 http://www.yementourism.com/gov/about/tourism-media-strategy.pdf, (اليمن)  ,اسااتيجية االع م السياحأ 
Visité le: 5015/10/01  
-5 http://www.scta.gov.sa/GeneralStrategy/Documents/Str/Str_03.pdf,  العربية المملكة في السياحي اإلعالم استراتيجية 

 Visité le:04/10/2012 ,السعودية

http://www.scta.gov.sa/GeneralStrategy/Documents/Str/Str_03.pdf
http://www.scta.gov.sa/GeneralStrategy/Documents/Str/Str_03.pdf
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-3 www.mng.kufauniv.com/.../first%20research.doc, املستثم  ق ااات يف االع م وسائ  تاثري  (  من لعي ة ميدانية دااسة
أل جف دافظة يف أملستثم ين ), Visité le:04/10/2012  

-2 http://digital-mediaph.com/book/index.php?option=com_content&view=article&id=103:2010-10-19-14-11-

04&catid=38:2010-10-19-13-48-30&Itemid=75, , Visité le:05/10/2015  
 

IV- األج بية اتباللل  اجعامل: 
 

1-Marie Hélène Westfalen, Communicator: Le guide de la communication marketing, 

(DUNOD, Paris, 3e éd, 2001) 

2- P.Kotler, B.Dubois, Marketing management, (Vuibert, Paris, 10e éd, 2000) 

3- Botti Laurent, Peypoch Nicolas, Solonandrasana Bernardin, Ingénierie du 

tourisme: concepts, méthodes, applications, (De Boeck Supérieur, 2008) 

4- Arch G. Woodside, Carol M. Megehee, Perspectives on Cross-Cultural, Ethnographic, 

Brand Image, Storytelling, Unconscious Needs, and Hospitality Guest Research, 
(Emerald Group Publishing, 2009). 

4- Chaissebourg Fernand,Conseil économique et social,édition depot lagal,1996. 
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 حـول استبيــــان

 ثر الوسائل اإلعالمية في صورة السياحة الداخليةأ
 ،فقط علمية ألغراض ستستخدم معلوماتكم أن علًما أدناه المدونة األسئلة على باإلجابة التكرم سيادتكم من يرجى

 .الدراسةهذه  إنجاحفي  تعاونكم حسنسلفا  لكم ينكرً اش

 بيانات شخصية :القسم األول

 ذكر                            أنثى          :الجنس
 

  سنة 56أكثر من ،      سنة( 56إلى  36)من ،      سنة (88الى )18أقل من  : السن
 
 

 متقاعد،   موظف         ،             أعمال حرة،            طالب،        بطال :الوظيفة

 

 بيانات تتعلق بالبحت :الثانيالقسم 

 :لديك الجزائر السياحة الداخلية في صورة على الوسائل اإلعالمية السياحية اآلتية تأثير في رأيك ما

متوسط  مؤثر مؤثر جدا

 التأثير

محدود 

 التأثير

 الرقم العـبـارات غير مؤثر

 5 التلفزيون     

 2 الصحف      

 3 اإلذاعة     

 9  المجالت     
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 1 والمعارض السياحية المهرجانات     

 6 االنترنت     

 


