
 ـةيعبشـة الييمقراطدـة الية الجزائر يالجمهور 
 يعليم العالي والبحث العلمتوزارة ال

 
 -1-اس سطيفبجـامعة فرحـات ع

 سييرتة وعلوم اليجار تة والية العلـوم االقتصاديكل
  لنيلأطروحة مقدمة 

 في العلوم االقتصاديةشهادة دكتوراه 
 تحت عنوان:

 
 تحسين جاذبية الوجهة السياحية المحلية دور استراتيجية الترويج السياحي في

 -دراسة استقصائية لبعض الفاعلين في ترويج الوجهة السياحية "جيجل"-
 
 :تحت إشراف                                             عداد الطالبة:ا 
 دومي سمرة د.                                                                                      الغو سمية 

 لجنـــة المناقشــة
 الصفة الجامعة الرتبة العلمية االسم واللقب

 رئيسا -1-جامعة سطيف أستاذ التعليم العالي أ. د . ليلى قطاف
 مشرفا ومقررا -1-جامعة سطيف -أ-محاضرأستاذ  د. سمرة دومي

 شاقمنا قسنطينةجامعة  -أ–ذ محاضر أستا . ىبة بوشوشةد
 امناقش برج بوعريريججامعة  -أ-أستاذ محاضر د. خالد بوعزة 

 مناقشا المسيلةجامعة  أستاذ التعليم العالي د. العيد فراحتية
 مناقشا -1-جامعة سطيف -أ-محاضر أستاذ د. الطيب قصاص

 
 2020/2021 السنة الجامعية:
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ـةيعبشـة الييمقراطدـة الية الجزائر يالجمهور 
 يعليم العالي والبحث العلمتوزارة ال

 
 -1-اس سطيفبجـامعة فرحـات ع

 سييرتة وعلوم اليجار تة والية العلـوم االقتصاديكل
  لنيلأطروحة مقدمة 

 في العلوم االقتصاديةشهادة دكتوراه 
 تحت عنوان:

 
 الترويج السياحي في تحسين جاذبية الوجهة السياحية المحليةدور استراتيجية 

 -دراسة استقصائية لبعض الفاعلين في ترويج الوجهة السياحية "جيجل"-
 
 :تحت إشراف                                             عداد الطالبة:ا 
 دومي سمرة د.                                                                                      الغو سمية 

 لجنـــة المناقشــة
 الصفة الجامعة الرتبة العلمية االسم واللقب

 رئيسا -1-جامعة سطيف أستاذ التعليم العالي أ. د . ليلى قطاف
 مشرفا ومقررا -1-جامعة سطيف -أ-محاضرأستاذ  د. سمرة دومي
 شاقمنا قسنطينةجامعة  -أ–ذ محاضر أستا د. ىبة بوشوشة
 امناقش برج بوعريريججامعة  -أ-أستاذ محاضر د. خالد بوعزة 

 مناقشا المسيلةجامعة  أستاذ التعليم العالي د. العيد فراحتية
 مناقشا -1-جامعة سطيف -أ-محاضر أستاذ د. الطيب قصاص

 
 2020/2021 السنة الجامعية:

 



 



 شكر وعرف ان
الحمد هلل رب العالمين الذي منحنا القوة والصبر إلتمام ىذه الدراسة، وصلي الليم وسلم  

 على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين. 

أتقدم بالشكر الجزيل ألستاذتي االستاذة الدكتورة "دومي سمراء" على جميع  أوال  
النصائح واالرشادات التي قدمتيا لي، والتوجييات القيمة التي كانت لي عونا في  

 مواصلة وإتمام ىذا العمل بصفتو النيائية ىذه. 

مناقشة  التقدير إلى كل أعضاء اللجنة الموقرة على قبول  الشكر و تقدم بخالص  ا أكم
 موضوع األطروحة وحضورىم للمشاركة في إثراء جوانبو. 

في كل    مصالح في الييئات المحليةال رؤساءو أتقد بالشكر الجزيل إلى مسؤولي ومدراء، 
من مديرية السياحية والصناعة التق ليدية والعمل العائلي، مديرية الثق افة والفنون، 

في    الحيوانات والتسلية، والحظيرة الوطنية لتازةة  ق، حدياإلذاعة المحليةمديرية البيئة،  
 طيلة مدة التربص.ورافقونا بجد   ونااستقبل  ذينالوالية جيجل،  

مستوى والية    ىعل لوكاالت السياحيةا مسيريو ، شكر موصول كذلك لمالك الفنادق  
 .جيجل

  ، والذينبمختلف صيغيا  والدواوين  الجمعياتوأعضاء    رؤساءل  كل التقدير والعرف ان 
 علمونا أن التطوع والمبادرة ىو صبر وعزيمة من سمات الرجال.
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 005 0101-0101حصيلة الوكاالت السياحية   00
 001 0101-0101التوافد على حديقة الحيوانات والتسلية   00
 002 0101-0101التوافد على حديقة الحيوانات والتسلية   07
 002 0101-0101التوافد على غار الباز   00
 001 0101-0107منازل قرية الشريعة   05
 000-001 مناطق التوسع السياحي في والية جيجلوضعية   01
 000                  0110برنامج التنمية السياحية   02
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 000                   0100برنامج التنمية السياحية   01
 000    0100برنامج التنمية السياحية   00
 000 تهيئة  مناطق التوسع السياحي 00
 007-000 0101-0102حتى سنة   استثمارات القطاع الخاص 00
 007 ملف ات مشاريع االستثمار السياحي على مستوى الوزارة للمصادقة على المخططات 00
 005-000 0100( في والية جيجل حتى مارس  PQTAم  خطط ج  ودة السياح  ة الجزائ  ر ) 07
 001 0101-0102عملية تصنيف الفنادق في والية جيجل 00
 001 الدورات التكوينية لف ائدة حرفي الصناعات التق ليدية 05
 000 أمثلة عن األيام التحسيسية حول إنشاء ودعم المؤسسات المصغرة 01
 000 عدد الخرجات الميدانية لمفتشي الصناعات التق ليدية 02
 007-000 0100-0100البرامج واألنشطة الترويجية المعتمد من طرف المديرية   01
 000 0101 -0101تظاهرات الصناعات التق ليدية والحرف   00
 070-002 ق ائمة المواقع والمعالم األثرية والتاريخية في والية جيجل 00
 000 العينة المدروسة بواسطة االستبيان 00
 007 محاور االستبيانات الموزعة على عينة الدراسة 00
 005 الترويج السياحي )المتغيرات المستق لة(االتساق الداخلي لمحور مزيج استراتيجية   07
 001 االتساق الداخلي لفقرات محور مزيج استراتيجية الترويج السياحي 00
 051 االتساق الداخلي لمحور جاذبية الوجهة السياحية 05
 050 معامل الثبات ألف ا كرو نباخ لجميع محاور االستبيانات 01
 057-050 الدراسة  الخصائص العامة للفنادق محل 02
 057 توزيع الفنادق محل الدراسة حسب تصنيفها 71
 050 توزيع الفنادق محل الدراسة حسب جنسية الزبائن 70
 050 توزيع الفنادق محل الدراسة حسب فترة الذروة 70
 055 توزيع الفنادق محل الدراسة حسب نوع الزبائن لديهم 70
 055 عدد الليالي المقضيةتوزيع الفنادق محل الدراسة حسب   70
 051 توزيع الوكاالت السياحية حسب عدد العمال 77
 051 توزيع الوكاالت السياحية حسب عدد سنوات النشاط 70
 052 توزيع الوكاالت السياحية حسب مدى تنظيمها لرحالت داخل الوالية 75
 011 توزيع الجمعيات حسب عدد المنخرطين 71
 011 عدد سنوات التأسيستوزيع الجمعيات حسب   72
 010 توزيع الجمعيات حسب مجال النشاط االصلي 01
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 010 توزيع الجمعيات حسب مدى تنظيمها للرحالت السياحية في الوالية 00
 010 تقييم اإلجابات حسب سلم "ليكارت" الثالثي 00
 010 تقييم درجات سلم "ليكارت" الثالثي 00
 010-010 للمتغيرات المستق لة لدى الفنادقنتائج تحليل االحصاء الوصفي   00
 012-011 نتائج تحليل االحصاء الوصفي للمتغيرات المستق لة لدى الوكاالت السياحية 07
 020-020 نتائج تحليل االحصاء الوصفي للمتغيرات المستق لة لدى الجمعيات 00
 025-020 لعينة الفنادق t-testنتائج اختيار   05
 021 الترويج في تحسين جاذبية الوجهة السياحية "جيجل" في الفنادق  فقرات استراتيجية 01
 011 لعينة الوكاالت السياحية T- testنتائج اختيار   02
فقرات استراتيجية الترويج في تحسين جاذبية الوجهة السياحية جيجل في الوكاالت   51

 السياحية
010 

 010-010 لعينة الجمعيات t-testنتائج اختيار   50
 010-010 فقرات استراتيجية الترويج في تحسين جاذبية الوجهة السياحية جيجل في الجمعيات 50

  

 فهرس األشكال

 الصفحة شكلعنوان ال الرقم
 خ نموذج الدراسة 10
 00 سلسلة القيمة للنشاط السياحي 10
 00 الوجهة السياحية كمجموعة من المشاريع 10
 01 دورة حياة الوجهة السياحية 10
 00 في الوجهة السياحية  السياحي  سلسلة العرض 17
 07 البنية التحتية السياحية بين القطاع العام والخاص 10
 02 مستويات التخطيط للوجهة السياحية   15
 01 مستويات تنفيذ التخطيط للوجهة السياحية 11
 00 نظام الوجهة السياحية 12
 00 واالدارة العلياالعالقة بين نظام الوجهة السياحية   01
 00 السياحي التشاركي  تخطيطللالنموذج المعياري   00
 70 عناصر العملية االتصالية 12
 77 مستويات الوعي بالعالمة التجارية 00
 50 اتجاه االتصال في استراتيجية السحب 00
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 55 اتجاه االتصال في استراتيجية الدفع 07
 51 الهوية  اتجاه االتصال في استراتيجية بناء 00
 20 نموذج الثالث فجوات في تكوين صورة وجهة سياحية   05

 

 البطاق ات/الخرائط

 الصفحة عنوان البطاقة/الخريطة الرقم
 010 موقع والية جيجل في الحضارة الرومانية التابعة لموريطانيا السطايفية 10
 012 أهم اآلثار والمعالم التاريخية بوالية "جيجل" 10
 000 نشاطات الصناعات التق ليدية والفنية في والية جيجلأهم   10

 

 ق ائمة المالحق

 الصفحة الملحقعنوان   الرقم
 000-007 المتاحات السياحية التابعة إداريا للحظيرة الوطنية لتازة 10
 005 المساحة االجمالية وما تبقى من مساحة مناطق التوسع السياحي في والية جيجل 10
 001 فقرات االستبيان  ترميز 10
 002-002 االستبيان المعتمد في  الدراسة لكل من الفنادق، الوكاالت السياحية، الجمعيات 10
 072-071 لعينة الفنادق، الوكاالت السياحية، والجمعيات SPSS 22مخرجات برنامج   17
 001 ق ائمة األساتذة والمهنيين المحكمين 10
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 مقدمة
الدول التوجو ضلو مصادر ثروة مستدامة خارج قطاعات الطاقة غَت تفرض الظروف الراىنة على معظم 

ادلتجددة، واجلزائر واحدة من ىذه الدول اليت تتخذ قطاع احملروقات قطاعا اسًتاتيجيا يف توفَت اإليرادات وسبويل 
روقات الفعال لقطاع احمل أحد البدائل، و سوق واعدةرب قطاع السياحة يف بالدنا تباقي القطاعات األخرى. ويع

بامتياز، نظرا دلا ظلتلكو من مؤىالت سياحية طبيعية، وموروث ثقايف وتارؼلي غٍت عن التعريف عرب ربوع الوطن. 
من مرحلة بو وقد مر النشاط السياحي يف اجلزائر بعدة مراحل أظهرت فيو السلطات الوصية على القطاع اىتمامها 

هنا أزلتشما يف اذلياكل السياحية والبٌت التحية اليت من شإىل أخرى بنسب متفاوتة، فشهد بذلك تطورا نسبيا 
انعاش ىذا النشاط احليوي، فوضعت برامج وقوانُت جديدة تدعم التوجو احلديث الذي تبنتو الدولة فيما ؼلص 
خلق اسًتاتيجية سياحية تستغل من خالذلا صبيع ادلوارد ادلتاحة، وتبعث وجهة اجلزائر كوجهة سياحية مرجعية على 

جهود  تسخَتيستدعي ربديد مسعى منظم يسمح دبد النشاط السياحي برؤية اسًتاتيجية، و  مالصعيد الدويل، ا
والذي ىو جزء ال -(SDAT 2030متكاملة يف شىت القطاعات. ويعترب ادلخطط التوجيهي للتهيئة السياحية )

جلميع  الوثيقة اليت تعلن من خالذلا الدولةدبثابة  -(SNAT 2030يتجزأ من ادلخطط الوطٍت للتهيئة االقليمية )
 . 2030عن مشروعها السياحي االقليمي آلفاق  الفاعلُت وصبيع القطاعات

ذلذا ، ذا القطاعاجلزائر من موارد ال يعترب كافيا لوحده من أجل تطوير ىأن ما سبتلكو وال ؼلفى على اجلميع 
سبيزت خبصائص طبيعية وثقافية، تراثية وتارؼلية، اقتصادية سواء مادة خام، السياحية يف اجلزائر فإن الوجهات 

ادلسؤولُت  أو ذات بٌت ربتية وىياكل قاعدية فريدة يف العامل، إال أهنا تتطلب سياسة وإرادة جادة من قبل ،وسياسية
تماد الظروف والتوجهات احلديثة، واع اوبكل ما تفرضو عليه ،تطلبوتبكل ما  ةالسياحي من خالل هتيئة الوجهة

 ،وتعبئة كل األطراف الفاعلة خللق وجهة سياحية متميزة على الصعيد الدويل، متكاملة اسًتاتيجيةأساليب وخطط 
وجهة واستحداث أجهزة لًتقية االتصال والتسويق السياحي ل ،سلططات التهيئة السياحية ما جاء ضمن وفق

 سياحية قوية. الذي لن يتأتى إال بتحسُت العرض السياحي وخلق صناعة جلزائرا
لدعم وتثمُت اجلهود ادلبذولة يف الرفع والتحسُت من جاذبية إن اعتماد اسًتاتيجيات تسويقية سياحية 

لكي تتمكن من التأثَت على الطلب  ،يتطلب مزيج متكامل من ادلتغَتات ادلًتابطة فيما بينهاالسياحية  الوجهة
ويج السياحي من ضمن ىذه العناصر، الًت و  االتصال يف األسواق ادلستهدفة. ويعد واستقطاب السياح السياحي

االتصالية اليت  رسالةعرب الالتأـثَت على سلوك ودوافع السياح الذي يلعب دورا ىاما يف تنشيط احلركة السياحية و و 
 وجهة السياحية. الأو ، العرض، أو إقناع السائح خبصائص ومنافع ادلنتج ،التذكَت ،التعريفإىل  هتدف

أن ندرك بأن االتصاالت االسًتاتيجية اليت صاغها  ترويج الوجهة السياحية البداتصال و دلا نتكلم عن 
العديدة اليت تشارك يف  الرسائلليست سوى واحدة من  يف القطاعُت العام واخلاص ونقلها الفاعلون السياحيون

                                                           
 le Schéma Directeur d’Aménagement Touristique.  
 le Schéma National d’Aménagement Territorial. 
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إدارة الوجهات  تعترب ىيئات الراغبُت  يف زيارة مكان أو وجهة معينة.سبرير فهم وإدراك معُت يف أذىان السياح أو 
ادلسؤولة عن تسويق الوجهة، ويكون ىدفها بشكل أساسي ىو  ، اجلهات الوصية على القطاع يف اجلزائرالسياحية

عاون بُت تلعب دورا كبَتا يف تسهيل وتعزيز الت إضافة إىل أهنا ،والسكان احملليُت على حد سواء توعية السياح
الف احلاصل يف كون مثل ىذه اذليئات تلعب دور االدارة تبالرغم من االخو  .يف رلال السياحة أصحاب ادلصلحة

اق السياحية األسو  انتباهالتسويق للوجهة السياحية احمللية، إال أهنا تشارك بشكل كبَت بلفت دور أو والتسيَت، 
تجسد غالبا من مهام وبرامج وسلططات رمسية شلولة كليا أو جزئيا لتنفيذ ما يادلخول الرمسي  ادلختلفة إليها. فهي

 من الدولة.
ال ؽلكن كذلك اغفال الدور اجلوىري الذي تلعبو ادلرافق السياحية، ادلطاعم، ادلنتزىات، الفنادق، و 

وغَتىا من األطراف اليت تساىم بطريقة أو بأخرى يف التعريف بالوجهة السياحية ، اجلمعيات الوكاالت السياحية،
احمللية، سواء من خالل جودة خدماهتا، عروضها، نشاطاهتا ادلختلفة خاصة يف مواسم الذروة السياحية أين ؽلكن 

 للسائح تلقي رسائل تروغلية دبساعدة سلتلف ىذه األطراف الفاعلة. 
ضمن الوجهات السياحية اليت تزخر هبا اجلزائر، واليت تتميز دبناظرىا الطبيعية اخلالبة تعترب والية جيجل من 

اليت ذبمع بُت زرقة البحر وخضرة اجلبال والغابات ادلمتدة من أقصى شرق إىل أقصى غرب الوالية، إضافة إىل 
يف العديد من مناطق وأرياف احلضاري، وادلعامل والشواىد التارؼلية اليت تنتشر بشكل واسع ادلوروث الثقايف و 

وقد انتشرت يف اآلونة  .من صبيع واليات الوطننويا ادلاليُت من السياح والزوار الوالية. تستهوي والية جيجل س
العديد  طرف األخَتة كذلك ظاىرة السياحة اجلبلية، والسياحة البيئية يف باقي ادلواسم نتيجة للجهود ادلبذولة من

الفنادق و يف الوالية منهم اذليئات الرمسية، واجلمعيات الناشطة، ومنهم الوكاالت السياحية من الفاعلُت السياحيُت 
 وما تقدمو من عروض وخدمات ورحالت سياحية داخل الوالية. 

سواء من اذليئات الرمسية احمللية يف القطاع –جاءت دراستنا ىذه لتسلط الضوء على دور بعض الفاعلُت 
التقليدية والعمل العائلي، بصفتها ادلخول األساسي  ى كل من مديرية السياحة والصناعةوقد مث الًتكيز عل ،العام

كذلك  ادلخول الرئيسيسلططات التهيئة السياحية يف الوالية، مديرية الثقافة والفنون بصفتها  ذوادلباشر يف تنفي
اليت  ة احمللية بصفتها القناة الرمسيةعاإلذا .وتنفيذ بعض النشاطات والتظاىرات يف القطاع بتنظيم السياحة الثقافية

فردية غلب األحداث السياحية والثقافية بالتنسيق مع اذليئات القائمة على ىذه القطاعات أو دببادرات أتغطي 
 السياحي كاالت السياحة واألسفار بصفتها الوسيط بُت العرضو  علىيف القطاع اخلاص منها. يف حُت مت الًتكيز 

العروض السياحية اليت تقدمها يف كل مرة للراغبُت يف زيارة اخلدمات و من خالل حزم  وىذا والسياح، يف الوالية
  يهتم السائح من داخل أو خارج الواليةوإقامة بصفتها ىياكل إيواء كذلك مت دراسة الفنادق   .واستكشاف الوالية

 تطرقنا كذلك للجمعيات هتا.واألساليب الًتوغلية اليت تعتمدىا يف تنشيط مبيعاا دبدى جودة خدماهت كثَتا
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بصفتها تطوعية زبدم القطاع  (رياضيةالبيئية، أو الثقافية، ال ،سياحيةال)صيغها وانتماءاهتا دبختلف  والدواوين
 السياحي يف الوالية من خالل مبادراهتا يف ربسُت صورة الوالية على سلتلف األصعدة.   

  دراسةتحديد مشكلة ال :أوال
اسًتاتيجية تروغلية واضحة ادلعامل لصاحل الوجهة  بٍتيتبادر ألذىان الكثَت منا واقع ت سابقاا دلا مت طرحو وفق
، مث ادلستوى الذي وصل لو تنفيذ مثل ىذه اذليئات وادلؤسسات السياحيةمن طرف ىذه  "جيجل"السياحية 

الرئيسي  سؤالكن طرح الذلذا ؽليف استقطاب الشرائح ادلختلفة من السياح. االسًتاتيجيات، وما مدى فاعليتها 
 :التايل

استراتيجية الترويج السياحي المتبعة من قبل بعض الفاعلين السياحيين في تحسين جاذبية الوجهة  دور ما-
 ؟ "جيجل"السياحية 

سواءا من  ،واالختالفات بينهم تبويبو بناءا على طبيعة الفاعلُتعلينا اتساع ادلوضوع تفرض و ن طبيعة إ
احمللية "جيجل"، وىذا وفقا أو من حيث اختبارنا لدورىم يف ربسُت جاذبية الوجهة السياحية  ،حيث مساعلاهتم
  حملورين كالتايل: 

  في القطاع العام الهيئات المحلية الرسميةاألول:  المحور
 :كما يليفرعية   طرح ثالث أسئلةوؽلكن 

يف ربسُت  السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائليمديرية ما دور اسًتاتيجية الًتويج السياحي ادلعتمدة لدى  -
 جاذبية الوجهة السياحية "جيجل"؟ 

يف ربسُت جاذبية الوجهة السياحية  مديرية الثقافة والفنونما دور اسًتاتيجية الًتويج السياحي ادلعتمدة لدى  -
 "جيجل"؟

 يف ربسُت جاذبية الوجهة السياحية "جيجل"؟ ليةاإلذاعة احملما دور اسًتاتيجية الًتويج السياحي ادلعتمدة لدى  -
  المؤسسات السياحية في القطاع الخاص الثاني: المحور

 كما يلي: ثالث أسئلة فرعية حسب ادلؤسسات السياحية ادلدروسة يف القطاع اخلاص   ؽلكن طرح
جاذبية الوجهة السياحية ادلعتمدة يف الفنادق زلل الدراسة يف ربسُت ما دور اسًتاتيجية الًتويج السياحي -

 ؟"جيجل"
ما دور اسًتاتيجية الًتويج السياحي ادلعتمدة يف الوكاالت السياحية زلل الدراسة يف ربسُت جاذبية الوجهة -

 ؟السياحية "جيجل"
ما دور اسًتاتيجية الًتويج السياحي ادلعتمدة يف اجلمعيات زلل الدراسة يف ربسُت جاذبية الوجهة السياحية -

 ؟"جيجل"
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 الدراسة أهداف  :ثانيا
 أردنا من خالل ىذه الدراسة ربقيق صبلة من األىداف أعلها: 

وما سبتلكو من متاحات سياحية وموارد طبيعية  "جيجل"الوقوف على واقع العرض السياحي يف والية -
 سياحية.وتراث ثقايف وحضري، يؤىلها لتكون وجهة 

ربليل احلركة السياحية يف الوالية، واستظهار بعض االحصائيات اليت تأكد اجلاذبية اليت تتمتع هبا وما -
 تستقبلو من سياح من سلتلف ربوع الوطن يف كل سنة. 

واقع تبٍت اسًتاتيجية تروغلية واضحة ادلعامل يف الوالية من طرف اجلهات الوصية على القطاع  إبراز-
 ساسا يف مديرية السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. السياحي وادلتمثلة أ

واقع السياحة الثقافية ومدى تبٍت اسًتاتيجية واضحة ادلعامل كذلك يف مديرية الثقافة والفنون يف  إبراز-
 الًتويج الثقايف للوالية.

من أجل التعريف والًتويج أىم الربامج واألساليب واحلصص اإلذاعية اليت تتبناىا اإلذاعة احمللية  إظهار-
 بوالية "جيجل". 

 الوقوف على أىم مشاريع االستثمار السياحية يف الوالية، سواء يف القطاع العام أو القطاع اخلاص.   -
ربديد مدى تبٍت اسًتاتيجية تروغلية يف كل من الفنادق، الوكاالت السياحية، وما مدى مساعلتها يف -

 نظرىم. ربسُت جاذبية الوالية من وجهة 
الوقوف على األنشطة السياحية والتوعوية اليت تقوم هبا اجلمعيات الناشطة، والدور الذي تلعبو يف ربسُت -

 صورة الوالية وربسُت جاذبيتها. 
الوقوف على أىم الصعوبات اليت تواجهها األطراف الفاعلة زلل الدراسة يف ترويج الوجهة السياحية -

 "جيجل".  
 : فرضيات الدراسة ثالثا

معرفة الدور الذي يلعبو سلتلف الفاعلون من اذليئات الرمسية يف القطاع العام وادلؤسسات السياحية بغية 
طبيعة  لسياحية "جيجل" واستقطاب السياح، ونظرا إىل أنالتابعة للقطاع اخلاص يف ربسُت جاذبية الوجهة ا

سيتم الًتكيز مباشرة على  فإنوالتساؤل الرئيسي للدراسة، موضوعنا تفرض عدم صياغة فرضية رئيسية ذبيب على 
 . ادلذكورة سابقا اختبار الفرضيات ضمن احملاور

 الهيئات الرسمية المحلية في القطاع العام المحور األول:
التقليدية  ةالدور الذي تلعبو اذليئات الرمسية من مديرية السياحة والصناع تأكيداحملور  اضلاول من خالل ىذ

االذاعة احمللية من خالل برارلها الوالئية عرب التظاىرات وادلهرجانات واألنشطة والعمل العائلي، مديرية الثقافة، 
من خالل  اتيتم إثبات أو نفي ىذه الفرضي يف ربسُت جاذبية الوجهة السياحية "جيجل". وغَتىا، الًتقوية
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الث، واالحصائيات ادلتعلقة أساسا بالربامج الًتوغلية السياحية للوالية، الدراسة الوصفية اليت قمنا هبا يف الفصل الث
ات فرعية حسب ثالث فرضيب وهبذا ؽلكن اخلروج واليت مت احلصول عليها كبيانات أولية من طرف ىذه اذليئات.

 على النحو التايل:  عدد الفاعلُت الذين مت دراستهم يف القطاع العام
مديرية السياحة  لدىتساهم استراتيجية الترويج السياحي المعتمدة  :الفرعية األولىالفرضية -

  ".جيجل"في تحسين جاذبية الوجهة السياحية  والصناعة التقليدية والعمل العائلي
تأكيد مساعي مديرية السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي يف ضلاول من خالل ىذه الفرضية 

تأكد نفيذ برامج الًتقية السياحية السنوية اذلادفة إىل الًتويج السياحي يف ادلنطقة، و ا تزخر بو الوالية وتدبالتعريف 
يتم إثبات أو نفي ىذه الفرضية من الدور الذي تلعبو يف ربسُت واستقطاب السياح للوجهة السياحية "جيجل". 

االحصائيات ادلتعلقة أساسا  عرب، ذلذه اذليئة الرمسية ادلعتمد من الدولةخالل الدراسة الوصفية اليت قمنا هبا 
 يتم معاجلتها واستنتاج النتائج اخلاصة هبذه الفرضية.  كبيانات أولية   صبعهاواليت يتم ، بالربامج الًتوغلية السياحية

مديرية الثقافة والفنون  لدىتساهم استراتيجية الترويج السياحي المعتمدة  :الفرعية الثانيةالفرضية -
  ".جيجل"في تحسين جاذبية الوجهة السياحية 
تأكيد مساعي مديرية الثقافة والفنون يف التعريف بالًتاث الثقايف ادلادي ضلاول من خالل ىذه الفرضية 

الدور الذي تلعبو تأكيد والالمادي الذي تزخر بو الوالية، والربامج السنوية اذلادفة إىل الًتويج للسياحة الثقافية، و 
يتم إثبات أو نفي ىذه الفرضية من خالل الدراسة الوصفية ب السياح ادلهتمُت بالثقافة احمللية للوالية. يف استقطا

ترويج السياحة الثقافية تعلقة أساسا بربامج ذلذه اذليئة، وما مت صبعو من احصائيات وبيانات أولية ماليت قمنا هبا 
 أين يتم معاجلتها واستنتاج النتائج اخلاصة هبذه الفرضية.  

في االذاعة المحلية  لدىتساهم استراتيجية الترويج السياحي المعتمدة  :الفرعية الثالثةالفرضية -
   ".جيجل"تحسين جاذبية الوجهة السياحية 

تأكيد مساعي االذاعة احمللية يف التعريف بادلوروث الطبيعي والًتاث الثقايف ضلاول من خالل ىذه الفرضية 
اذليئات الرمسية واجلمعيات الناشطة يف مع واحلضري الذي تزخر بو الوالية، والربامج االذاعية والتفاعلية بالتنسيق 

يتم إثبات أو نفي ىذه الفرضية من اجملال السياحي، والدور الذي تلعبو يف جلب انتباه السياح احلاليُت واحملتملُت. 
 لإلذاعة، وما مت صبعو عن برارلها واساليبها الًتوغلية عن الوالية.خالل الدراسة الوصفية اليت قمنا هبا 

 المؤسسات السياحية والجمعيات المحور الثاني:
الًتويج ادلعتمدة إظهار دور اسًتاتيجية الًتويج ادلتعبة عرب أساليب وتقنيات ضلاول من خالل ىذه الفرضية 

ثالث فرضيات فرعية ب اخلروجتم يوهبذا . من قبل ادلؤسسات ادلختارة يف ربسُت جاذبية الوجهة السياحية "جيجل"
 حسب عدد الفاعلُت اخلواص الذين مت دراستهم على النحو التايل:  
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الفنادق في تحسين  لدىتساهم استراتيجية الترويج السياحي المعتمدة  :الفرعية األولىالفرضية -
 جاذبية الوجهة السياحية جيجل من وجهة نظرهم.

تبيان دور سلتلف األنشطة واألساليب والتقنيات الًتوغلية اليت تعتمدىا ضلاول من خالل ىذه الفرضية 
الفنادق زلل الدراسة للًتويج لعروضها وخدماهتا يف ربسُت واستقطاب السياح للوجهة السياحية "جيجل". يتم 

ليت مت على العبارات والفقرات اموافقة ىذه العينة مدى إثبات أو نفي ىذه الفرضية إحصائيا من خالل قياس 
( وادلتغَت التابع )جاذبية الوجهة الفنادقيف ىذه ادلعتمدة الربط فيها بُت ادلتغَت ادلستقل )اسًتاتيجية الًتويج 

  السياحية "جيجل"(.
في  وكاالت السياحيةتساهم استراتيجية الترويج السياحي المعتمدة لدى الالفرضية الفرعية الثانية: -

 يجل من وجهة نظرهم.تحسين جاذبية الوجهة السياحية ج
تبيان دور سلتلف أساليب وتقنيات الًتويج اليت تعتمدىا الوكاالت السياحة ضلاول من خالل ىذه الفرضية 

ربسُت واستقطاب السياح للوجهة السياحية جل الًتويج لعروضها السياحية يف الوالية يف أزلل الدراسة من 
من خالل قياس مدى موافقة ىذه العينة على العبارات "جيجل". يتم إثبات أو نفي ىذه الفرضية إحصائيا 

( وادلتغَت التابع وكاالتوالفقرات اليت مت الربط فيها بُت ادلتغَت ادلستقل )اسًتاتيجية الًتويج ادلعتمدة يف ىذه ال
 )جاذبية الوجهة السياحية "جيجل"(.

في تحسين  الجمعياتدة لدى تساهم استراتيجية الترويج السياحي المعتمالفرعية الثالثة: الفرضية -
  جاذبية الوجهة السياحية جيجل من وجهة نظرهم.

اليت تقوم هبا سلتلف ىذه اجلمعيات  التطوعية ارتأينا من خالل ىذه الفرضية أن ندرس األنشطة الًتوغلية
يتم واستقطاب السياح للوجهة السياحية "جيجل".  اجلاذبية لصاحل الوالية، وقياس الدور الذي تلعبو يف ربسُت

إثبات أو نفي ىذه الفرضية إحصائيا من خالل قياس مدى موافقة ىذه العينة على العبارات والفقرات اليت مت 
( وادلتغَت التابع )جاذبية الوجهة اجلمعياتالربط فيها بُت ادلتغَت ادلستقل )اسًتاتيجية الًتويج ادلعتمدة يف ىذه 

 حية "جيجل"(السيا
 نموذج الدراسة :رابعا

السًتاتيجيات الًتوغلية اليت االيت تؤكد تأثَت  الدراسات السابقة الدراسة النظرية والعديد من من خالل
تعتمدىا ادلؤسسات والوجهات السياحية عرب العامل يف زيادة عدد زوارىا واستقطاب السياح يف األسواق 

مت اخلروج بنموذج ؽلكننا من االجابة على الفرضيات ادلوضوعة ومن خالل التساؤالت الفرعية أعاله، ، ادلستهدفة
 مسبقا، واذلادفة إىل معرفة الدور الذي تلعبو االسًتاتيجيات الًتوغلية ادلتبناة من قبل رلموعة الفاعلُت السياحيُت

 ، وىذا ما يوضحو الشكل التايل:ربسُت جاذبيهايف  اخلاص يف والية جيجلالقطاع و  العام يف القطاع ادلختارة
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 (: نموذج الدراسة1الشكل رقم)
 
 
 
 
 

 
 
 

 المصدر: من إعداد الباحثة
ربليلها، إن طبيعة االختالف بُت الفاعلُت يفرض اختالف االساليب ادلعتمدة سواءا يف صبع البيانات أو 

ر فرضياتنا، فإن افإذا كانت اذليئات الرمسية توفر معطيات احصائية سبكننا من اجراء دراسة وصفية الختب
سلتلف األطراف من خالل تتبع وجهات  بآراءادلؤسسات السياحية تفرض لدراستها االقًتاب من الواقع واالخذ 

 . نظرىم باعتماد استبيان
 منهج الدراسة: خامسا

 علميُت رئيسيُت: إىل أىداف الدراسة واصلاحها مت االعتماد على منهجُت الوصولمن أجل 
من خالل الوصف الكيفي لظاىرة  ُتادلنهج ينمت االعتماد على ىذالتحليلي: و الوصفي  انالمنهج-

الًتويج السياحي لدى اجلهات القائمة على ىذا القطاع يف والية جيجل، مث الوصف الكمي ذلا أين استعنا 
بالعديد من االحصائيات ادلتواجدة على مستوى االدارات التابعة ذلا، ىذا من جهة. من جهة أخرى مت اعتماد 

النظري للبحث، وربليل بيانات االستقصاء وادلسح ادلكتيب الذي مشل كذلك يف بناء االطار   ُتادلنهج ينىذ
 وغَتىا.    العديد من ادلراجع من كتب، رلالت، دوريات، قوانُت وتقارير

كل من الفنادق، الوكاالت   ، أين مت الًتكيز علىاخًتنا والية جيجل كدراسة حالة منهج دراسة حالة:-
من العينة ادلدروسة ربليل البيانات ادلسًتدة من توزيع االستبيان على  وقد مت ادلتواجدة فيها، السياحية، واجلمعيات

، واليت تساىم يف الًتويج السياحي لوالية جيجل بصفة مباشرة أو غَت مباشرة. وقد مت ىؤالء الفاعلُت السياحيُت
دبجموعة من ادلقابالت  سةتدعيم الدراإىل أنو مت  كما نشَت .استخدام أدوات التحليل االحصائي ادلناسبة يف ذلك

التقليدية والعمل العائلي، مديرية  يف كل من مديرية السياحة والصناعةالشخصية مع العديد من اإلطارات وادلدراء 
، مالك بعض الفنادق، رؤساء بعض اجلمعيات الناشطة يف السياحة البيئية واجلبلية الثقافة والفنون، واالذاعة احمللية

اليت كانت دعما كبَتا يارات ادليدانية الز من ، أين حاولنا االدلام خببايا ىذا ادلوضوع عرب رلموعة على مستوى الوالية
 دم يف حبثنا ىذا.لنا يف التق
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  : حدود الدراسةسادسا
مت الًتكيز نظرا لتعدد مؤشرات قياس اجلاذبية السياحية يف الوجهة السياحية، فإنو  الحدود الموضوعية:-

السياحيُت يف  الًتكيز على بعض الفاعلُت كما متوليس ادلؤشرات األخرى،  مؤشر استقطاب السياح على دراسة 
 .  بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة، وليس صبيعهم "جيجل"التعريف والًتويج لوالية 

ادليدانية يف والية جيجل، أين مت إجراء رلموعة من ادلقابالت  الدراسةب قمنا المجال المكاني:-
على مت توزيع استبيانات  يئات احمللية الرمسية يف الوالية، كماالشخصية، وذبميع إحصائيات من مديريات مصاحل اذل

 .كما مت ذكره أعاله  جلمعيات الناشطة اليت تعٌت بالنشاط السياحيبعض ادلؤسسات السياحية يف القطاع اخلاص و 
إىل غاية شهر مارس  0202بداية شهر فيفري لسنة  امتدت فًتة دراستنا ادليدانية من المجال الزمني:-
، بالنسبة للدراسة االستطالعية للهيئات احمللية يف القطاع العام والفنادق، يف حُت استمرت 0202من سنة

زلاوالتنا يف احلصول واسًتجاع اجابات الوكاالت السياحية واجلمعيات زلل الدراسة إىل أواخر شهر أوت من سنة 
0202. 

 همية الدراسةأ: بعاسا
تسعى خللق تكامل بُت كوهنا  ،اجلزائر تكتسي الدراسة أعليتها من أعلية وضرورة االىتمام بالسياحة يف-

من  ، أين البد السلطات احمللية وادلتعاملُت اخلواص يف كل وجهة سياحيةبالتنسيق مع العرض والطلب السياحي 
 احملليُت واألجانب.تكاثف اجلهود من اجل جذب أكرب عدد شلكن من السياح 

تستقي الدراسة أعليتها كذلك من أعلية الًتويج السياحي وما يتبناه من أساليب وتقنيات حديثة يف رلال -
 السياحة يف مواجهة ادلنافسة الشرسة اليت تعرفها الوجهات السياحية على الصعيد احمللي والعادلي.  

احللقات الفاعلة يف ترويج الوجهة السياحية احمللية القدرة على تشخيص احللقة االضعف من بُت تعترب -
سواء تعلق االمر بتبٍت اسًتاتيجية تروغلية أو  تسليط الضوء على النقائص ادلوجودة وزلاولة معاجلتها امن شأهن

 ف الفاعلة زلل الدراسة.اطر التحسُت من العرض السياحي لدى األ
واألساليب الًتوغلية احلديثة يف  الطرق ل إىل أحسنالوصو ب كما تعترب الدراسة ذات أعلية كوهنا تسمح-

 السياحية. وتنافسيتها من بُت باقي الوجهاتالسائح دبيزة الوجهة السياحية  إقناع
 والنقائص اليت ،"جيجل"ة السياحي الوجهةتكتسي الدراسة أعليتها كذلك من ربليل الوضع العام يف -
 أكثر جاذبية. اوارد ادلتاحة جلعلهومن مت زلاولة إغلاد حلول ناجعة دبا يتوافق مع ادل تشوهبا،

 مبررات اختيار الموضوع :ثامنا
دفعتنا العديد من األسباب الختيار موضوع السياحة احمللية، واختيار والية "جيجل" باخلصوص وكانت 

 أىم ىذه األسباب:
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احمللية، وظهور العديد من أظلاط السياحة البديلة يف اجلزائر، وازدياد  األعلية الكبَتة اليت اكتستها السياحة-
لتناول  واألكادؽليُت انتابو الباحثُت والذي لفت ،يف اآلونة األخَتة وعي االستجمام والنزىة لدى الفرد اجلزائري
 موضوع السياحة ودراستو من سلتلف جوانبو.

السياحة يف والية "جيجل"، أكثر واإلدلام حبيثيات  للتعمقالرغبة واالىتمام الشخصي والفضول ادلعريف -
الوالية اليت أذلمت العديد من السياح دلا تزخر بو من مؤىالت ترشحها ألن تكون من بُت أحسن الوجهات 

اليت حَتت السايح كذلك يف النقص الفادح يف الكثَت من نفسها السياحية على ادلستوى الوطٍت، وىي الوالية 
 .  سياحية، ومستوى واخلدمات السياحية ادلتدنيةية واذلياكل القاعدية الالبٌت التح
للوجهات  اليت صبعت ما بُت األطراف الفاعلة يف عملية الًتويج السياحي قلة الدراسات السابقة-
 لزخم ادلعريف ولو باجلزء اليسَت.واالسهام يف ا إثراء البحث العلمي، وىذا بغية السياحية
بلفت انتباه اجلهات الوصية وادلؤسسات  يف االعتبار وأخذىاالنتائج ىذه يف استغالل الغاية العلمية -

احمللية  ةالسياحيالوجهة  حديثة من أجل ربسُت صورة وجاذبية يف ابتكار طرق واساليب تروغليةالسياحية 
 . على ادلستوى الوطٍت والعادلي الوجهات السياحيةخاصة يف ظل ادلنافسة الشرسة اليت تشهدىا ، "جيجل"

  الدراسات السابقة تاسعا:
مت االطالع على العديد من الدراسات اليت زبدم موضوع حبثنا وتكتسي أعلية يف توجيو البحث بطريقة 

 األجنبية من أعلها:  اتعلمية تنوعت بُت دراسات باللغة العربية واللغ
   الدراسات باللغة العربية: 

  (2014/2015، )3جامعة الجزائر ،أطروحة دكتوراه ،موهوبدراسة صالح .1
. "تطور السياحة في الجزائر في ظل المعطيات السياحية الدولية الجديدة"وقد جاءت الدراسة بعنوان 

وقد ىدفت الدراسة إىل التعرف على الصعوبات وادلعوقات اليت حالت دون تطور القطاع السياحي يف اجلزائر 
حىت يتمكن القطاع من النهوض واالرتقاء إىل  ،اقًتاح احللول ادلناسبة للتقليل من حدهتا ومعاجلتها عن طريق

ادلكانة اليت ينبغي أن ػلتلها يف االقتصاد الوطٍت. وقد توصلت الدراسة إىل أنو من بُت أسباب ضعف النتائج 
اليت انتهجتها اجلزائر بعد  ،اتيجيةاحملصلة يف القطاع السياحي يف اجلزائر يعود إىل االختيارات االقتصادية االسًت 

عطت االولوية لتطوير قطاعات اقتصادية معينة كاحملروقات والدفاع على حساب القطاعات أاالستقالل واليت 
والفالحة والري والصيد البحري. كما خرجت الدراسة بأن التنمية السياحية تعاين من غياب  ،األخرى كالسياحة

يتطلب التطور السريع للقطاع وضع أدوات قانونية وتقنية ومالية نوعية غَت متوفرة مناخ زلفز على االستثمار. و 
حاليا، حيث أن االطار التشريعي والتنظيمي لألنشطة وادلهن السياحية مل يكتمل بعد السيما اجلوانب ادلتعلقة 

اكتفت بتحديد مناطق ن الدولة أالتحكم يف مناطق التوسع السياحي، كما و بوظيفة ادلراقبة وربسُت اخلدمات، 
اليت ؽلكن أن تعرض على  ،از الدراسات التفصيلية ادلتعلقة بالربامج االستثماريةإصلالتوسع السياحي دون 
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ادلستثمرين، خاصة يف غياب البنوك ادلتخصصة. كما ان دخول اجلزائر معًتك عولة االنشطة السياحية سيجعلها 
 سعارىا.أاهتا لتحسُت جودة اخلدمات وخفض تضع ادلنافسة الدولية الشرسة يف مركز اىتمام

  :(2014/2015، )جامعة تلمسان ،أطروحة دكتوراه ،دراسة محمد بن بوزيان.2
دراسة محددات السياحة المستدامة وأثرها على تحسين الجاذبية " وقد جاءت الدراسة بعنوان 

ىدفت ىذه الدراسة إىل اإلجابة على اإلشكالية اليت  ".السياحية لألقاليم باستخدام المعدالت التمييزية
مت تتمحور حول عالقة السياحة ادلستدامة و دورىا يف ربسُت اجلاذبية السياحية لألقاليم. و لتحقيق ىذا الغرض 

وخلصت الدراسة أن ىناك ثالثة عناصر أساسية  (مفردة من السياح )سائح مستدام و عادي 072استجواب 
اجملموعة األوىل: العامل الثقايف، التارؼلي و  ن، ادلتمثلة يف السياحية إلقليم والية تلمسا تأثر يف اجلاذبية

عامل اذلياكل القاعدية يف ادلوقع  اجملموعة الثالثة: م، أمااجملموعة الثانية: العوامل الطبيعية لإلقلي، و االجتماعي
 . السياحي

  (2015/2016،)3جامعة الجزائر ،أطروحة دكتوراه ،شريط دراسة حسين األمين.3
". سبل تحسين كفاءة التسويق السياحي في الجزائر دراسة نظرية وميدانية"جاءت الدراسة بعنوان 

نسب اليت من شأهنا ربسُت كفاءة التسويق السياحي يف اجلزائر، وقد وجدت ىدفت الدراسة إىل إغلاد السبل األ
أن ىناك فجوة اسًتاتيجية بُت العرض والطلب السياحيُت، حيث أن الطلب يفوق العرض، وأن االطلفاض يف 

سباب كثَتة أإىل  باإلضافة ،يف اجلزائر يعود إىل ضعف وقصور اسًتاتيجية تسويق ادلنتج السياحيالسياحية ركة احل
نقص للتساىم يف تدىور السياحة. كما أن ضعف كفاءة ادلنتج السياحي يعود إىل نقص تكوين ادلوارد البشرية 

الفادح يف عدد وإمكانيات ادلعاىد ومراكز التكوين السياحي عرب الوطن. وقد خرجت الدراسة كذلك أن صلاح 
 . 0202خطط التوجيهي للتهيئة السياحية مرتبط بالتطبيق الفعلي السًتاتيجية ادل التسويق السياحي

 (2015/2016، )جامعة بسكرةأطروحة دكتوراه دراسة عبد الحفيظ مسكين .4
"استراتيجية تسويق المنتج السياحي الجزائري من خالل المخطط التوجيهي جاءت الدراسة بعنوان 

للتهيئة السياحية بناء اسًتاتيجية ادلخطط التوجيهي ىدفت الدراسة لدراسة مدى إمكانية . للتهيئة السياحية"
وعدم تناسبو مع ادلقومات السياحية  ،وطنية لتسويق ادلنتج السياحي اجلزائري يف ظل ضعف الطلب السياحي

ضعف اآلليات وادليكانزمات لتسويق ادلنتج السياحي اجلزائري، وعدم وجود دراسات تسويقية كذا للجزائر، و 
لة اخلروج من ىذه األوضاع و الدولة وضعت ىذا ادلخطط زلاأن سة إىل الدرا لألسواق السياحية. وقد خلصت

جعلو بديال لقطاع احملروقات، لكن ىذا ادلخطط يعرف مشاكل كبَتة يف التنفيذ و والنهوض بالقطاع السياحي، 
ال،  وعدم االقبال على االستثمار يف ىذا اجمل ،خاصة ما تعلق بنقص العقار السياحي وسبويل ادلشاريع السياحية

 بالنفقات السياحية. كل ادلؤشرات تشَت إىل ضعف مردود القطاع السياحي يف اجلزائر مقارنة أن  كما 
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 (2015/2016، )3جامعة الجزائر ،أطروحة دكتوراه ،تويزة عبر القادر.5
"الترويج السياحي وأثره في تفعيل السياحة بالجزائر، حالة عينة من مركبات  جاءت الدراسة بعنوان

التعرف على مدى قوة وفعالية عناصر ادلزيج الًتوغلي يف التأثَت على قرار  ىدفت الدراسة إىل السياحة الحموية"
والتعرف على قوة تبٍت عناصر ادلزيج  ،السائح اجلزائري الختيار مركبات السياحة العالجية احلموية كوجهة سياحية

الًتوغلي من قبل تلك ادلركبات عينة الدراسة حسب وجهة نظر السياح واإلدارة. وقد خرجت الدراسة إىل أنو 
 ي رلتمعة على قرار اختيار السائح لوجهتو السياحية دبركبات العالج احلمويغليوجد تأثَت لوسائل االتصال الًتو 

إلدارة كذلك، وأن الكلمة ادلنطوقة قد احتلت ادلرتبة األوىل ضمن ىذا ادلزيج يف التأثَت من وجهة نظر السياح وا
  على قرار السائح. 

 (2016/2017،)1جامعة سطيف ،أطروحة دكتوراه ،دراسة صباح حصيد.6
 "عالمة المدينة كمحرك لرفع جاذبية المدن دراسة مقارنة لبعض المدن".وقد جاءت الدراسة بعنوان 

وقد تناولت ىذه الدراسة بالتحليل والنقاش رلموعة من ادلفاىيم والقضايا ادلتعلقة جباذبية ادلدن وعلى رأسها عالمة 
تنمية وجاذبية جديدة  اسًتاتيجيةادلدينة، وقد أكدت الدراسة أن عالمة ادلدينة كمدخل تسويقي جسدت 

دينة، أما يف الدراسة التطبيقية اليت تبحث إمكانية للمدينة، حيث استنتجت الدراسة ظلوذج مطلق لبناء عالمة ادل
دلدينة ليون من طرف  مدينة سطيف، مت التوصل إىل أن ذبربة مدينة ليون رغم  ONLYLYONتطبيق النهج 

إال أهنا مقارنة بنتائجها تعترب ذبربة ناجحة وتقدم العديد من الدروس اليت بإمكان مدن  ،بعض العيوب اليت تشوهبا
أخرى االستفادة منها، أما مدينة سطيف فتمتلك مؤىالت كبَتة لتبٍت عالمة مدينة قوية وربقيق رؤيتها واليت 

 عديد من النقاط يف ىذا النهج.ؽلكنها تتبع ال
 (2016/2017)، 1جامعة سطيف ،أطروحة دكتوراه ،دراسة فوزية بوصفصاف.7

"دور استراتيجية التسويق السياحي في تطوير القطاع السياحي، دراسة مقارنة جاءت الدراسة بعنوان 
التسويق السياحي يف تطوير القطاع  اسًتاتيجية. ىدفت الدراسة إىل إبراز دور بين الجزائر، المغرب وتونس"

وقد توصلت الدراسة إىل صبلة من النتائج أعلها أن القطاع السياحي السياحي يف كل من اجلزائر، ادلغرب وتونس، 
يف اجلزائر يعترب ضعيفا مقارنة بتونس وادلغرب، كما أن السًتاتيجيات التسويق السياحي يف الدول زلل الدراسة 

السياح، إال أنو توجد ربديات تواجو تطبيق وتنفيذ االسًتاتيجيات التسويقية السياحية يف  دور يف تطوير القطاع
ال أكدوا أنو ىل أن العاملُت يف القطاع السياحي يف الدول زلل الدراسة إتلك البلدان، كما أن الدراسة خلصت 

 يذ االسًتاتيجية التسويقية.    توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت اسًتاتيجية التسويق السياحي وتقنيات تنف
  :الدراسات باللغة األجنبية

1.Abdel-Hafiz Hussein Jaddou Alhroot, Marketing of A Destination Jordan as A Case 

Study, a doctorate thesis, university of Huddersfield, United Kingdom, (2007).  
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ومدى  ،سياحية وجهة األردن كىذه الدراسة يف العوامل الداخلية واخلارجية اليت تؤثر على تسويق  تحبث
ربديد العالقة القائمة وقد مت الًتكيز على السياحية يف األردن.  ؤسساتاستخدام مفهوم تسويق الوجهة من قبل ادل

السياحة  ادلؤسساتالعوامل اليت تستخدمها من خالل ربديد  ،بُت العوامل الداخلية واخلارجية يف تسويق الوجهة
ربسُت  ىي حسب نتائج الدراسة أىم العوامل توقد كانوتلك العوامل اليت تساىم يف جذب السياح إىل األردن. 

 األردنمت تطوير واختبار ظلوذج تسويق الوجهة ادلقًتح يف من وجهة نظر ادلستجوبُت. وقد  ادلنتجات السياحية
 .مت ذبربتو على سلتلف الوجهات السياحية عرب العامل إذ أنوناجع كذلك وثبت أنو 

2.Bassey Benjamin Esu, Ezekial Ebitu,  "  Promoting an Emerging  Tourism Destination, 

Global Journal of Management and Business Research, 2010. 

جيات تروغلية لوجهة سياحية ناشئة، وقد وقد ىدفت الدراسة إىل وضع تصور لنموذج تطوير اسًتاتي
إدارة  دلنظمات و البد، وأنيف مرحة النضج الناشئة السياحيةالوجهة وخصائص ىذه الدراسة شليزات  تعاجل

أن تتبٌت اسًتاتيجية تروغلية موجهة ضلو ادلنتج، من خالل االىتمام بادلوارد ادلادية،  السياحية الوجهات
 فسية للوجهة واليت غلب أن تشكل أسسا قوية يف صياغة اسًتاتيجية الوجهة السياحية.واالجتماعية، الثقافية والن

  وقد اقًتحت الدراسة رلموعة من االسًتاتيجيات الًتوغلية يف الوجهة السياحية اعتمادا على الدراسات السابقة.
3.Seyed Siamak Mousavi, Effective Elements on E-Marketing strategy in Tourism 

Industry (Case study Germany and Iran Airlines, Tour Operator and Chain Hotels), a 

doctorate thesis, University Trier, Germany, 2012.  

وقد اختَتت  ،الدراسة على اسًتاتيجية التسويق االلكًتوين للسياحة وما يتصل هبا من عناصر فعالة تكز ر 
على ثالث أجزاء رئيسية يف صناعة السياحة ىي سلسلة الفنادق، منظمو  تركز  أين، كدراسة حالةيران  إادلانيا و 

الرحالت، شركات الطَتان. وكان الغرض من الدراسة ىو إغلاد عناصر فعالة السًتاتيجية التسويق االلكًتوين 
رضا العمالء اليت تؤثر على باستخدام طريقة ديلفي. وقد أخذ الباحث يف االعتبار عناصر البيئة التنظيمية و 

. وقد توصلت الدراسة كذلك  السياحية والذي يؤثر على ىيكل الصناعة ،اسًتاتيجية التسويق االلكًتوين السياحي
ات األعلية مت الًتكيز عليها من طرف العينات ادلدروسة يف البلدين من بينها ذإىل أنو يوجد العديد من العناصر 

مطابقة الفرص وادلوارد  ، وىذا دون إعلاليف السوق، ورضا العمالء ة السياحيةرب احتياجات ورغبات السياح واخل
 لحصول على ميزة تنافسية.السعي ل السياحية و ؤسساتادلتاحة لتنمية ادل

4.Esther, W. Makunyi, et all, Marketing Adventure Tourism in the Mt. Kenya Region by 

the Kenya Tourist Board: An Analysis of the Changing Roles of Destination Marketing 

Organizations, international journal of Education and social science, 2016. 

( يف تسويق KTBىدفت الدراسة إىل التحقق من األساليب اليت يستخدمها رللس السياحة الكيٍت )
( يلعب دورا زلدودا يف تسويق KTBوتشَت النتائج إىل أن ىذا رللس )، سياحة ادلغامرات يف منطقة "جبل كينيا"

التواصل االجتماعي للمؤسسات وسائل سياحة ادلغامرات، حيث أن رحلة السائح تبدأ باستخدام منصات 
 .رللس السياحة الكيٍت ناشطة يف ادلنطقة إضافة إىلالسياحية ال
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5.Jarkko Saarinen, et all, Geographies of tourism development and planning, International 

Journal of Tourism Space, Place and Environment, 2017. 
ث البد من التخطيط الشامل ي، حبوقد عاجلت الدراسة نظريا أعلية التخطيط اجلغرايف للنشاط السياحي

مع مراعاة اخلصائص االجتماعية  ،للسياحة وتوجيو مسار التنميةواالسًتاتيجي من أجل التقليل من اآلثار السلبية 
والبحث يف كيفية درلها يف عملية التخطيط السياحي، اليت هتدف إىل  والثقافية واألخالقية يف األقاليم السياحية،

 خلق اتساق وتفاعل بُت سلتلف القطاعات والعناصر األخرى ادلكونة للمنطقة السياحية. 
6.Hanef.  Kavunkil. Sunita, a model to explore the impact of tourism infrastructure on 

destination Image for effective tourism marketing, doctorate thesis, school of the built 

environment, university of salford, uk, 2017. 

وىذا على مرحلتُت  ،التحتية على صورة الوجهة السياحيةالتحقق من تأثَت البنية  إىلىذه الدراسة  ىدفت
تقييم مدى رضا السائح ونوايا السفر ادلستقبلية ذلذه الوجهة، وقد ىل إباإلضافة الزيارة الفعلية للوجهة،  دقبل وبع

، صورة الوجهةاإلمارات العربية ادلتحدة. أكدت النتائج تأثَت البنية التحتية على و أجريت الدراسة التجريبية يف ديب، 
البنية التحتية أن تأثَت  كذلك  أكدت الدراسة كماتسهيل التسويق السياحي الفعال.   وىي من بُت أىم العوامل يف

 يف زيارةلو قبل الزيارة الفعلية وبعد الزيارة الفعلية لتقييم مدى رضا السائح والنوايا ادلستقبلية يكون على مرحلتُت، 
ساسية يف أاعتربت الدراسة أن البنية التحتية للسياحة وصورة الوجهة ىي عبارة عن مدخالت حيث  ،الوجهة

 جهود التسويق للوجهة السياحية.  
7.Dhian Tyas Untari, Budi Satria, Measuring website effectiveness in communicating 

tourism destinations in Jakarta, Indonesia, African Journal of Hospitality, Tourism and 

Leisure, 2019. 

يف  "جاكارتا"يف إيصال ما تتميز بو الوجهة السياحية  DKI Jakartaىدفت الدراسة إىل التحقق من فعالية موقع 
 ةسائح يف شبان مناطق متميز  042عينة عشوائية من السياح  اختباريف جذب السياح لزيارة ادلنطقة، مث  إندونيسيا

وقد أظهرت نتائج  (والتواصل ،التأثَت ،اإلقناع، لتعاطف)ا EPICحيث مت اعتماد ظلوذج  "جاكارتا"يف العاصمة 
بشكل كايف من وجهة نظر العينة يف سبثيل ما تزخر بو ىذه  للسياحة فعال DKI Jakartaالبحث أن موقع 

اح احملتملُت وتأثَت غَت كبَت يف جذب السيالوجهة، من جهة أخرى أثبتت النتائج أن ىذا ادلوقع لو فعالية أقل 
 .نطقةواىتماماهتم بادل

8.Christina Katsikari, et all, Push and Pull Travel Motivation: Segmentation of the Greek 

Market for Social Media Marketing in Tourism, journal of Sustainability, 2020. 

التواصل االجتماعي اخلاصة بية احملتوى الذي ينشر على مواقع معرفة مدى جاذ ىدفت الدراسة إىل
تركز على  اليت "اليونان"إدارة الوجهة السياحية يف وىذا على موقع بالوجهات السياحية لدى السائحُت احملتملُت، 

بنوع احملتوى الذي تفضلو التنبؤ من خالل  ،حسب شرائح السياح الذين يتوافدون إليها ،ذبزئة السوق اليونانية
وتشَت نتائج الدراسة إىل أن زلتوى . الشرائح ادلستهدفة من السوق السياحي على وسائل التواصل االجتماعي

ن أمن ادلرجح  ،والثقافية والعناصر التقليدية وادلواقع التارؼلية ،الوسائط االجتماعية الذي يركز على األحداث احمللية
ادلشي الًتفيهية،  األنشطة الرياضية،أن إضافة إىل خلفية عن ىذه ادلنتجات والعروض.  ذبذب السياح الذين لديهم
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ونفس الشيء بالنسبة للحياة الربية ، احلياة الليلية وادلالىي ىي جواذب كبَتة للسياح يف اليونان. والتسوق
. أما  التواصل االجتماعي عرب وسائلخاصة اذا ما مت التعريف هبا فهي عوامل جذب للسياح األهنار، و ، الغابات
 فاخرة.يف الفنادق وادلطاعم وادلراكز التجارية ال تستهوي السياحفهي عوامل جذب الرفاىية حياة األمن و 

  :السابقةالدراسات ميز دراستنا عن يما 
 تعترب دراستنا امتدادا للدراسات السابقة، وتتميز عنها يف النقاط التالية: 

يف حُت ركزت الدراسات السابقة على  "جيجل"ركزت دراستنا على والية  من حيث بيئة الدراسة:-
 ية واالجنبية.بيئات سلتلفة منها اجلزائر 

بعض الفاعلُت االسًتاتيجية الًتوغلية لدور  تبيان ىدفت دراستنا إىل من حيث أهداف الدراسة:-
"جيجل"، يف حُت تعددت االذباىات البحثية للدراسات السابقة  يف ربسُت جاذبية الوجهة السياحية السياحيُت 

 أعاله.توضيحو كما مت 
تناولنا اسًتاتيجية الًتويج السياحي ادلعتمدة يف كل من اذليئات الرمسية  من حيث متغيرات الدراسة:-

مت احمللية، وبعض ادلؤسسات السياحية كمتغَت مستقل، وجاذبية الوجهة السياحية احمللية كمتغَت تابع. يف حُت 
  الًتكيز على متغَتات متنوعة يف الدراسات السابقة.

ماد على أسلوب صبع البيانات االحصائية، وادلقابالت مع مت االعتمن حيث أساليب جمع البيانات: -
مدراء وإطارات يف اذليئات احمللية يف الشق األول للدراسة، بينما مت اعتماد توزيع استبيان على ادلؤسسات السياحية 

  يف الدراسات السابقة. تنوعت األساليب ادلعتمدة  يف القطاع اخلاص يف الشق الثاين من ىذه الدراسة. يف حُت
 دراسةصعوبات ال :اشر اع

، سواء من الصعوبات من أجل إخراج البحث ىذا على ما ىو عليو اليومو  العراقيل واجهتنا العديد من
 . يف مقدمة ىذه الصعوبات:اجلانب العملي أو ادليداين 

ل البحث اكمإأين صادفت فًتة احلجر الصحي واليت حالت دون  الدراسة ادليدانيةالفًتة اليت تلت مباشرة بداية -
اشر بقرار ذبميد النشاط دلدة ن األطراف الفاعلة اليت قد مت اختيارىا كانت معنية مبأخاصة  ،يف ادلدة ادلخطط ذلا

 السنة. تفوق
جر الصحي احلتوقيف استقبال الًتبصات كذلك على مستوى االدارات العمومية، واليت كانت أيضا من تبعات -

 ادلفروض يف تلك الفًتة.
شل حركة النقل بالكامل كذلك على إثر قرار احلجر الصحي، والذي حال دون التنقل إىل اإلدارات العمومية -

 وباقي ادلؤسسات السياحية ادلستهدفة.
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بعض من بُت الصعوبات اليت واجهتنا كذلك صعوبة اغلاد ادلعلومات واالحصائيات الدقيقة واحلديثة عن -
ىل قلة التقارير وادلؤشرات إشلا اضطرنا إللغاء التحدث عنها كليا باإلضافة  ،ادلتاحات السياحة اليت تتميز هبا الوالية
  .السياحية يف بعض اذليئات احمللية الرمسية

 الدراسة  محاورعاشر: احدى 
إىل  األىداف ادلرجوة، فقد مت ىيكلة الدراسة من أجل االجابة على اشكالية الدراسة ادلطروحة، وربقيق

أربعة فصول، أين خصص الفصل األول والثاين لكل ما يتعلق بالدراسة النظرية، وشرح لبعض ادلصطلحات 
واخلدمات السياحية بصفة األول يعٌت بالسياحة الفصل وادلفاىيم اليت تساعدنا على اسبام اجلانب التطبيقي، فكان 

يف . السياحية الوجهات زبطيط اسًتاتيجية، و السياحي بذاجل وعوامل السياحية الوجهاتسلتصرة، مت تطرقنا إىل 
الثاين يعٌت باالسًتاتيجية واألساليب والتقنيات الًتوغلية اليت ؽلكن للوجهة أو ادلؤسسة السياحية الفصل حُت كان 

 وترويج اتصال يف الفاعلة األطراف، مث تطرقنا بصفة عامة إىل الزوار والسياح احملتملُت تبنيها من أجل إثارة انتباه
خصص الفصل الثالث  . يف حُتعلى اذليئات اليت تعٌت بذلك يف اجلزائر خاصة فيو، وركزنا السياحية الوجهة

، مث وربليل جاذبيتهابادلقومات السياحية يف والية جيجل، والرابع للدراسة ادليدانية، فقد كان الفصل الثالث يعٌت 
كأطراف فاعلة يف القطاع العام   احمللية الرمسية اذليئات بعض مستوى على السياحي الًتويج اسًتاتيجية تشخيص

اختيارىم الذين مت  اخلواص الفاعلُت بعض دراسة. أما الفصل الرابع من ىذه الدراسة فقد تناول يف ترويج الوالية 
 منهجية. حيث مت التطرق إىل "جيجل" السياحية الوجهة ترويج يف)الفنادق، الوكاالت السياحية، اجلمعيات(

  . ادليدانية الدراسة قًتحاتومادلتوصل إليها  نتائجال، وسرد النتائج وربليل الدراسة فرضيات اختبار ،ادليدانية الدراسة
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 تمهيد: 
أصبحت اغباجة ملحة يف العصر اغبديث إذل استثمار االنساف لوقت فراغو يف اؼبتعة واالستجماـ من أجل 

سواء كانت  ،واستثمار موارد البيئة احمليطة بوىذا بالقدرة على العمل واالنتاج،  زيادةالنشاط و اغبيوية و ذبديد 
و ثقافية، وىي أمور زادت من أنبية السياحة وحتمت تنظيمها وتطويرىا يف إطار جغرايف وإقليمي. وتؤكد أطبيعية 

أمثلة عديدة يف العادل دور السياحة اؼبباشر يف تغيَت التوزيع السكاين بل وأحيانا تغيَت اغبرؼ االقتصادية السائدة. 
الناتج احمللي اإلصبارل العاؼبي،  قدمت  %10.2دعمت السياحة والسفر االقتصاد العاؼبي بنسبة   2016يف عاـ 

مليوف وظيفة حسب اؼبنظمة العاؼبية  292لدت و وقد  ،العاؼبي تريليوف دوالر لبلقتصاد 7.6ناعة ىذه الص
ة، وىذا ما يوحي بإمكانية الدوؿ للسياحة،  ومن اؼبتوقع أف تنمو ىذه األرقاـ خبلؿ العقد القادـ بطريقة متسارع

النامية النهوض بإقتصادياهتا من خبلؿ خلق فرص العمل وتطوير النشاط السياحي على الصعيد الوطٍت وعلى 
وؼبعاعبة بعض اؼبصطلحات واؼبفاىيم اؼبرتبطة بالسياحة والوجهات السياحية مت تقسيم ىذا  1اؼبستوى اإلقليمي.

 الفصل على النحو التارل:
 مدخل للسياحة والخدمات السياحية :ث األولالمبح

 الوجهات السياحية وعوامل الجذب السياحي  المبحث الثاني:
 استراتيجية تخطيط الوجهات السياحية المبحث الثالث:

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

                                                           
1
 Dana-Nicoleta Lascu, and all , A cluster analysis of tourist attractions in Spain Natural and cultural traits and 

implications for global tourism, European Journal of Management and Business Economics, 5 March 2018, 
pp218-230, p218.available on www.emeraldinsight.com, consulted 23/11/2018.  

http://www.emeraldinsight.com/
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  والخدمات السياحيةمدخل للسياحة  المبحث االول:
عادة ما  ،زيارة بيئة أخرىوىذا ليقيموف أين األفراد سائحُت عندما يغادروف طواعية ؿبيطهم الطبيعي  يصبح

لذلك فالسياح  .يشارؾ ىؤالء األفراد يف أنشطة ـبتلفة، بغض النظر عن مدى قرب أو بعد ىذه البيئة/الوجهة
من إيواء وإقامة، أكل وشرب، يطلبونو ، ما زوار، وما يفعلونو أثناء زيارهتم ؼبكاف آخر يبكن اعتباره سياحة

 .السياحية تعترب خدمات سياحية استجماـ يف متاحات سياحية أخرى...وغَتىا أثناء رحلتهم
 السياحةاهيم عامة عن مفالمطلب األول: 

ذبدر االشارة إذل أف البعض من اؼبختصُت واؼبفكرين يف ىذا اجملاؿ اعترب اف السياحة ىي يف األصل عبارة 
عن أنشطة وخدمات، وطاؼبا أف ىذه األنشطة واػبدمات سبثل عرض السوؽ ويبثل السياح جانب الطلب، وأهنا 

هم، واعتربوا أف السياحة دبعناىا اجملرد جزء من االقتصاد، فإنو يبكن وصفها كصناعة، بينما عارض ذلك العديد من
نشاط فبتع ينفق خبللو اؼباؿ اؼبكتسب من مكاف اإلقامة الدائم للسائح إذل مكاف الزيارة، حيث يتضمن 
استخداما اختياريا للوقت واؼباؿ. وبالتارل فقد اعترب ىذا التوجو أنو من اػبطأ أف نطلق على السياحة كنشاط 

 الًتفيو اسم صناعة. انساين يهدؼ بو اؼبتعة و 
 أوال: السياحة عامة

يف  .الشخص الذي يقـو بزيارة اماكن معينة من اجل اؼبتعة والًتفيو السائح على أنو أوكسفورد معجماعترب 
أعلنت منظمة السياحة العاؼبية التابعة لؤلمم اؼبتحدة أف "السياحة تشمل أنشطة األشخاص الذين  1991عاـ 

يسافروف إذل أماكن خارج بيئتهم اؼبعتادة ويقيموف فيها ؼبدة ال تزيد عن سنة متتالية للًتفيو أو العمل أو ألغراض 
د الرقعة اعبغرافية للوجهة السياحية، والسياحة ويبكن التفرقة بُت السياحة الداخلية اليت تكوف داخل حدو  أخرى".

والذي  1اػبارجية اليت يقطع فيها السائح حدود إقامتو الدائمة متوجها إذل اؼبكاف الذي يريد زيارتو ألغراض ـبتلفة.
 2وسع اعبغرافيا اؼبرتبطة بظاىرة السياحة على الصعيدين الوطٍت والدورل.

تعاريف اؼبتعددة ؽبذا اؼبصطلح مرىوف بعدد الباحثُت يف ىذا اجملاؿ، يعترب خرباء السياحة يف العادل أف ال
حيث أف للسياحة تعاريف عديدة عدد الباحثُت، واختبلؼ الباحثُت يف تعريف السياحة يكمن يف اختبلؼ 

لية وتأثَت ذلك اعبوانب اليت يتناوؽبا ىؤالء، فاالقتصاديُت يركزوف على النواحي االقتصادية ؽبا واؼبتمثلة يف اؼبوارد اؼبا
على الدخل القومي وميزاف اؼبدفوعات، بينما ينظر ؽبا رجاؿ االعبلـ على أهنا ظاىرة ووسيلة إعبلمية لتحسُت 

ة بقيصورة البلد اؼبضيف، أما اعبغرايف فينظر ؽبا من زاوية اإلقليم األكثر استقطابا للحركة البشرية، وىكذا 
 اؼبختصُت.

                                                           
1
 Mark Anthony Camiller, Tourism Planning and Destination Marketing, Emerald Publishing Limited Howard 

House, Wagon Lane, Bingley BD16 1WA,Ed, UK, 2019, pp1-23. P3. 
2
 Bosse Bergman, Guides to a geography of tourism, Revue belge de géographie, No3, 2012, p6. Available on 

http://journals.openedition.org/belgeo   

http://journals.openedition.org/belgeo
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وتعتمد السياحة على عدة متغَتات أبرزىا اؼبوارد الطبيعية كاآلثار واؼباء واؽبواء والطاقة واالرض  واؼبعادف،  
 1والًتاث واغبضارة وعناصر الًتفيو ووسائل النقل واعبهود  االنسانية.

الدليل ىي فرنسية األصل، حيث ظهرت أوؿ مرة يف  tourتشَت العديد من اؼبراجع اغبديثة إذل أف كلمة 
وىو أوؿ دليل للسياحة يف العادل، وقد انتشر مصطلح السائح إذل  1672السياحي الذي أصدرتو فرنسا يف سنة 

 tourismeاللغات األخرى ليدؿ على طلب العلم يف أوروبا واقبلًتا، مث تطور استعمالو ليشَت إذل السياحة 
ساب اؼباؿ واالقامة الدائمة، حيث يتم خبلؽبا واالشًتاؾ يف الرحبلت لغرض اؼبتعة وألغراض عبلجية عدا اكت

فالسياحة حقيقة ىي ؾبموعة متكاملة من الظواىر  بصورة فردية أو صباعية.قاصد سياحية معينة اختيار م
واألنشطة البشرية والعبلقات اليت تتولد نتيجة عمليات االنتقاؿ الوقيت اليت يقـو هبا عدد من األشخاص إذل أماكن 

وتعترب السياحة عامل مهم لتعزيز التفاىم  2متهم الدائمة ألغراض غَت متعلقة بالربح اؼبادي.خارج منطقة إقا
الًتكيز على فيما يلي وسنحاوؿ   3اؼبتبادؿ بُت الناس وتوسيع التعاوف االجتماعي واالقتصادي والثقايف والعلمي.

لدولية اؼبهتمة سواء األكاديبيُت واؼبختصُت يف اجملاؿ أو اؽبيئات واؼبنظمات ا ،ء هبايأىم تعاريف السياحة اليت ج
 بالسياحة.

 تعريف السياحة  ثانيا:
التعاريف اليت تركز على جانب العرض واليت تركز على جانب الطلب السياحيُت، فالسياحة من  اختلفت

 ، بينماجانب الطلب تقاس بإنفاؽ السياح على ـبتلف السلع واػبدمات من أجل بقائهم يف اؼبقصد السياحي
ػبدمة السياح، وعليو تقاس السياحة من جانب العرض باؼبنشآت والسلع اليت تنتجها الصناعة  اؼبوجهة أساسا 

 4ربدد السياحة دبقدار ما تنتجو اؼبنشآت السياحية.
 : ألكاديميين والمختصين في السياحةتعريف ا .1

السياحة بأهنا "اغبركة اؼبؤقتة لؤلشخاص إذل وجهات خارج أماكن عملهم  Mathieson and Wallعرؼ 
  5."إنشاؤىا لتلبية احتياجاهتم تميتسهيبلت و أنشطة أين يكوف ىناؾ وأماكن إقامتهم العادية، 

ؾبموع الظواىر والعبلقات الناشئة عن تفاعل السياح على أهنا "  " McIntosh and Goeldnerوعرفها 
 6 .وإقامة ىؤالء السياح والزائرين" وموردي األعماؿ واغبكومات واجملتمعات اؼبضيفة يف عملية جذب واستضافة

                                                           
1
Babou. Isabelle et Callot. Philipe, les dilemmes du tourisme, Ed librairie vuibert, France, 2007, p191.  

2
، مجلة آلٌة التربٌة، جامعة المقومات الجغرافٌة الطبٌعٌة لنشوء وتطور السٌاحة فً المنطقة الجبلٌة من العراقندي، ٌد امٌن النقشمازاد مح  

 . 25ص  ،9535، ، البصرة2البصرة، العدد 
3
 Christina Bonarou, Heritage tourism and museum management, Technological Educational Institute of 

Thessaloniki, Department of Tourism Management, Greece.disponible sur le site  www.academia.edu, consulté 
le 01/11/2018.  

 
4
 . 91ص www.kau.edu.sa/Files/0002132/Subjects/TE%20(1).pdfال متوفر على الموقع  ، مقاقتصادٌات السٌاحةبخاري عبلة،  

5
 Mathieson. A, Wall. G , Tourism: Economic, Physical and Social Impacts, Longman House Ed, USA, 1982,p 52. 

6
 McIntosh.R.W, and Goeldner. C.R, Tourism: Principles, Practices and Philosophies, 5

th
 ed. John Wiley and 

Sons, USA, 1986, p8. 

http://www.academia.edu/
http://www.kau.edu.sa/Files/0002132/Subjects/TE%20(1).pdf
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على أهنا " السياحة ىي دراسة اإلنساف بعيدا عن موطنو   Candela Guido, Figini Paoloوعرفها  
تو، وأثر ىذه الصناعة على األصعدة االجتماعية، الثقافية، حتياجاا رغباتو ولاؼبعتاد، والصناعة اليت تستجيب 
 1االقتصادية، وعلى البيئات اؼبادية".

 اتمرتبطة دبمارسغَت نشاط متعلق بأنشطة أخرى " السياحة على أهنا Jean-Louis BARMAولقد اعترب 
 2."لحصوؿ على دخل مالدؼ هت
 تعريف الهيئات والمنظمات الدولية  .2

أف السياحة ىي"  1963اؼبنعقد يف روما سنة  مؤتمر األمم المتحدة للسياحة والسفر الدوليانبثق عن 
ظاىرة اجتماعية وإنسانية، تقـو على انتقاؿ الفرد من مكاف إقامتو الدائمة إذل مكاف آخر لفًتة مؤقتة ال تقل عن 

 3شهرا، هبدؼ السياحة الًتفيهية، العبلجية، أو التارىبية". 12ساعة وال تزيد عن  24
أي نشاط يتعلق باألجل يف سياحة متضمنة على أهنا "تعترب ال الجمعية البريطانية للسياحةوقد عرفتها 

ركة الناس إذل وجهات خارج األماكن اليت يعيشوف فيها عادة والعمل فيها، وأنشطتهم أثناء غبالقصَت واؼبؤقت 
 4اإلقامة يف ىذه الوجهات". 

ر اليت تنشأ أهنا " ؾبموعة العبلقات اؼبتبادلة والظواى لميين في السياحةاالرابطة الدولية للخبراء الععرفتها 
من سفر الناس وبقائهم يف أماكن ليست ؿبل إقامتهم الدائمة، وال مكاف عملهم، سواء لقضاء وقت الفراغ أو 

  5األنشطة اؼبقًتنة بالعمل أو الدراسة".
ىو بالضرورة عبارة عن سياحة، بل عرفتها على و ليس كل سفر بأن المنظمة العالمية للسياحةوقد أكدت 

أهنا  "تشتمل السياحة على أنشطة األشخاص اؼبسافرين إذل أماكن خارج بيئتهم اؼبعتادة والبقاء فيها ، وذلك ؼبدة 
ألغراض الًتفيو واألعماؿ وغَتىا من األغراض اليت ال تتعلق دبمارسة نشاط  التوارلال تزيد عن سنة واحدة على 

  6جر من اؼبكاف الذي سبت زيارتو".مقابل أ
للعلـو االقتصادية على أهنا "السياحة عبارة عن  Northern Arizona University أريزونا عرفتها جامعة

ؾبموعة من األنشطة واػبدمات والصناعات اليت توفر ذبربة السفر، دبا يف ذلك وسائل النقل، وأماكن اإلقامة، 

                                                           
1
 Candela. Guido, and Figini. Paolo, The Economics of Tourism Destinations, springer Edition, 2012,  p27.  

2
 Jean-Louis BARMA, Marketing du tourisme et de l’hotellerie, 3

eme
 éd, édition d’organisation, France, 2004, 

p3. 
3
 Jean pierre et Michel Balfit, Management de Tourisme, 2

eme
 Edition, Pearson éducation,2007, p4. 

4
 British Tourism Society, available on https://www.tourismshow.co.uk/supporters/tourism-society/, consulted 

consulted le 31/10/2018.  
5
 Norbert Vanhove, The Economics of Tourism Destinations, Elsevier Butterworth-Heinemann edition, uk,2005, 

uk,2005, p6.  
6
 World Tourism Organization/WTO, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm, consulte 

consulte le 31/10/2018.  

https://www.tourismshow.co.uk/supporters/tourism-society/
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm
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وؿببلت البيع بالتجزئة، واألنشطة الًتفيهية، ومرافق األنشطة وغَتىا من خدمات وأماكن تناوؿ الطعاـ والشراب، 
   1.الضيافة اؼبقدمة لؤلفراد أو اجملموعات الذين يسافروف بعيًدا عن منازؽبم"

ويتضح من خبلؿ كل التعاريف السابقة أف السياحة تقـو على أربع عناصر أساسية يبكن إصباؽبا على 
 النحو التارل: 

 وىو اؼبتغَت األساسي يف معادلة السياحة وصناعة السياحة. :السائح-
خارج  واليت تقـو بتقدًن ـبتلف السلع واػبدمات السياحية اليت يرغب هبا السائح :الوجهة السياحية-

 .مكاف إقامتو الدائمة
، لمية، عبلجيةواليت تتحدد بنوع السياحة يف حد ذاهتا من بيئية، ع :المعالم السياحية بكافة أشكالها-

 . واػبدمات اؼبرافقة ؽبا وغَتىا ...، الثقافيةتراثية
 داخل اجملاؿ اعبغرايف لدولة السائح األصلية أو خارج حدود الدولة.    وإف كاف :نمط السياحة-

 النشاط السياحي متطلبات و أبعاد : ثالثا
النشاط السياحي يف أي منطقة على ؾبموعة اؼبن االعتبارات واؼبقومات حىت تكتمل الرحلة السياحية  يقـو

للسائح يف الظروؼ والشروط اليت تليب احتياجاتو ومنطقو السياحي يف الوجهة السياحية، ويبكن التطرؽ يف ذلك 
 .إذل النقاط لتالية

 .أبعاد النشاط السياحي1
ى ؾبموعة من العناصر اليت تعترب اساس زيارة السائح للوجهة السياحية اليت يريد يرتكز النشاط السياحي عل

  2قضاء بعض من وقت راحتو فيها، واالستمتاع ببعض من اػبدمات اليت توفرىا وىي:
السياحة كنشاط يتأثر دبدى إحساس السائح باألماف، وأنو غَت مهدد خبطر يهدد حياتو أو األمان: -
  فبتلكاتو.
زيادة تعامل السياح مع مزيج اػبدمات لكاف ىذا دافعا   : فكلما كانت التكلفة منخفضة كلماالتكلفة-

 السياحية. 
وىو أعلى مراتب االعجاب اليت يبر هبا السائح عند زيارتو للمنطقة السياحية، وؽبذا على إدارة االنبهار: -

  وإظهارىا للسائح. اجودهت من اؼبقصد السياحي أف تنمي عناصر اعبذب السياحي وربسن
وذلك بتوفَت سبل الراحة البلزمة للسائح والتقليل من اعبهد الذي سيبذلو يف سبيل اغبصوؿ على الراحة: -

 ؾبموعة اؼبنافع اليت ستحققها لو اػبدمة السياحية اليت تعاقد عليها. 

                                                           
1
Northern Arizona University, Parks & Recreation Mgmt. Introduction - Online Lesson 

http://www.prm.nau.edu/prm300, consulté le 31/10/2018.  
2
دار االعصار العلمٌة للنشر والتوزٌع ومكتبة المجتمع العربً للنشر والتوزٌع،  ، مبادئ السٌاحة الطبعة األولى،، حمزة درادكة وآخرون  

 . 24،  ص2094 األردن،

http://www.prm.nau.edu/prm300
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ل كبَت مع طبيعة ىو البحث عن كل ما ىو مثَت وغريب وغَت مألوؼ، فاإلثارة تتبلقى بشكاإلثارة: -
  1الشباب اؼبتحفز دائما والساعي وراء االثارة.

وىي أىم جانب، بل إف السياحة ىي فن اؼبتعة اؼبعنوية، حيث أف استمتاع السائح ىي الوسيلة المتعة: -
 .  األساسية الستمرار العملية السياحية

 متطلبات صناعة النشاط السياحي  .2
أكرب الصناعات يف  وما ينجم عنو من نشاطات أخرى السياحة النشاطاؼبنظمة العاؼبية للسياحة  اعتربت

العادل، ودل تعد السياحة قطاعا بالغ األنبية لتأثَتىا البارز اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا فحسب، بل لكوهنا كذلك 
دوف ببالصناعة "على مصطلح السياحة  صناعة متسارعة النمو أكثر من مثيبلهتا يف باقي الصناعات. وقد أطلق

والبشرية كاؼبواقع  ،موارد تًتاوح بُت الطبيعية كالغابات واعبباؿ والبحار وغَتىا كصناعةتستغل السياحة  و  2مداخن.
 3األثرية اؼبتاحف واألماكن اؼبقدسة وغَتىا، وىذا من أجل العمل على إهباد مواقع سياحية ذبذب السياح.

  4:على مستلزمات تفي بإقامة صناعة قائمة بذاهتا تتمثل فيما يليصناعة ىذه الأف تتوفر وبالتارل البد 
 :تتضمن اؼبغريات واالماكن اغبضارية اليت تنفرد هبا منطقة معينة عن أخرى، وتتكوف من المادة األولية:-

 :وتتكتل يف اؼبناطق واؼبناظر الطبيعية، اعبو، األهنار، البحار، اعبباؿ الجواذب الطبيعية 
 وغَتىا.

 :ديث، وتتكتل يف اؼبدف اغبضارية، اآلثار، التقدـ العمراين اغب الجواذب غير الطبيعية
 وغَتىا.  األضرحة، األماكن الدينية

األثرية والطبيعية واليت ربتاج  ويتمثل يف إنشاء التسهيبلت واػبدمات السياحية يف اؼبناطقرأس المال: -
 إذل جهود استثمارية حىت تسهل عملية اعبذب السياحي كإنشاء الفنادؽ، اؼببلىي، مكاتب السياحة، اؼبواصبلت

  وغَتىا، وكلها ربتاج  إذل رأس اؼباؿ.
استخداـ األيدي العاملة وهتيئة العمل دبستوى ؿبلي وعاؼبي، حيث ربتاج صناعة السياحة إذل العمل: -

ألداء دورىا بصورة صحيحة، وتؤثر صناعة السياحة على االقتصاد  اختصاصأيدي عاملة ماىرة ومدربة، وذات 
 اؼبهارات العالية.  القومي عن طريق ما ربصل عليو الدولة من العمبلت الصعبة، وىذا عن طريق العماؿ ذوو

يعمل على توفَت معلومات عن طريق النشرات، الصور...وغَتىا،  فاإلعبلـاإلعالن والدعاية السياحية: -
فنجاح االعبلف يعٍت قباح السياحة، وؽبذا السبب نبلحظ أف كثَت من الدوؿ بدأت تركز على نوعية االعبلنات 

 سباب اؼبهمة إلقباح أي منطقة سياحية. اليت تصدرىا عن مناطقها السياحية، ألهنا من األ
                                                           

1
، أطروحة دور استراتٌجٌات التسوٌق السٌاحً فً تطوٌر القطاع السٌاحً دراسة مقارنة بٌن الجزائر، المغرب وتونسبوصفصاف فوزٌة،   

 . 2، ص2092/2093، 9دكتوراه، جامعة سطٌف
2
الملتقى الوطنً األول للسٌاحة فً  ،التطبٌققراءة فً البرامج وإشكالٌات -صناعة السٌاحة فً الجزائرفاٌزة بركات واسماعٌل جوامع،   

 . 1، ص99/92/2090البوٌرة،  ةجامع -الواقع واآلفاق-الجزائر
3
 . 14، ص2090، الطبعة األولى، مؤسسة الوراق للنشر والتوزٌع، االردن، ٌة وأسس استدامتهائالسٌاحة البٌإبراهٌم بظاظو،   

4
 . 20-95، ص2004، الطبعة األولى، دار الراٌة للنشر والتوزٌع، األردن، االقتصاد السٌاحًزٌد منٌر سلمان،   
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وىو من العناصر اغبيوية واؼبهمة يف الوجهة السياحية،  خاصة األمن السياحي والخدمات الصحية: -
يف اؼبناطق النائية والطبيعية، فاألمن والسبلمة يعد من الشروط األساسية لنجاح اؼبنطقة السياحية اعبذابة ألهنا سبنح 

ألماف اليت يطمح إلو خبلؿ رحلتو السياحية، وأما اػبدمات الصحية فهي من اؼبعايَت احملددة السائح الطمأنينة وا
 1عبودة بعض اؼبناطق والوجهات السياحية اؼبعروفة عاؼبيا.

هبب توفر وسائل اؼبواصبلت السريعة واؼبروبة وطرؽ اؼبواصبلت، ويتعلق األمر ىنا بالدرجة األوذل النقل: -
 بوسائل النقل الربية، البحرية، واعبوية. 

 ولوجيا...وغَتىا.وتشمل شبكات اؼبياه الثقيلة، الكهرباء، الغاز، البنوؾ، توافر التكنالبنية التحتية: -
و تقديره للتنمية السياحية  وربليو  االقتصادية وأنبيتها للسياحةوفهمو  فإدراؾ الفردالوعي السياحي: -

أو النظر إليو على أنو  ،جبملة من آداب السلوؾ والتعامل مع السائح واحًتامو وعدـ استغبللو والتضييق عليو
الًتحيب بو وتقديره ألنو وبقق لبلدىم  كرًن ىبتلف عليو يف السلوؾ والثقافة لذا هبب  ضيفمصدر للربح، إمبا ىو 

  2فوائد اقتصادية.
 السياحية  الخدمات مفهومالمطلب الثاني: 

إف زيارة السياح وإقامتهم  تعٍت ظهور طلب على سلسلة من اػبدمات، فكل منها يبكن أف ىبلق طلبا ألكثر من 
يف النقل واإليواء والتجهيز  خاصة، واػبدمات السياحية اليت تستدعيها الرحلة تتمثل الواحدة الزيارة أو مرة للرحلة

الطلب واػبدمات السياحية اليت تنعكس يف  ويكوف السائح ىو الذي ىبلقالسياحي واإلطعاـ والتسلية والًتفيو، 
 3العرض السياحي يف السوؽ.

 وخصائصها الخدمة السياحيةتعريف  أوال:
، ويبكن عموماال ىبتلف كثَتا تعريف وخصائص اػبدمات السياحية عن تلك التعاريف اؼبتعلقة باػبدمات 

 على النحو التارل. التطرؽ إليها 
 .تعريف الخدمة السياحية1

ين على أف اػبدمة عموما ىي نشاط شعوري غَت مادي تتبادؿ اؼبؤسسات اػبدمية ر اتفق الكثَت من اؼبفك
  5تتطلب التفاعل بُت مقدمي اػبدمة والزبوف، لتلبية احتياجاتو. بل 4معينة ال تتطلب نقل اؼبلكية.مع األفراد قيمة 

 .يف القطاعات األخرى وال ىبتلف كثَتا مفهـو وخصائص اػبدمة السياحة عن مفهومها وخصائصها العامة

                                                           
1
 . 125، ص2009، مؤسسة الوراق للنشر والتوزٌع، االردن، أصول صناعة السٌاحةحمٌد عبد النبً الطائً،  

، 2002للنشر والتوزٌع، مصر،  ، مؤسسة شباب الجامعةالوعً السٌاحً  والتنمٌة السٌاحٌة، مفاهٌم وقضاٌادالٌا محمد، وتٌمور زكً،   2

 . 101ص
3
 . 22، ص2002الطبعة األولى،  دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة، األردن،  ،تسوٌق الخدمات السٌاحٌةسراب إلٌاس وآخرون،   

4 Dominique Cottin et Didier Dufresne, concevoir vendre, gérer les services business to business, edition 

DCMG, paris, 1998, p 2 . 
5 James Teboul, le temps des services, éditions d’organisation, paris 2002, p 29. 
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راء واستهبلؾ تعرؼ على أهنا ؾبموعة من األعماؿ والنشاطات اليت توفر للسائح تسهيبلت عند شو 
 1اؼبنتجات السياحية خبلؿ وقت سفره أو إقامتو يف اؼبرافق السياحية البعيدة عن مكاف إقامتو األصلية.

معينة، هتدؼ أساسا إذل سياحية يف أسواؽ  نتجات غَت ملموسة يتم التعامل هباكما تعرؼ على أهنا م
احة واالطمئناف والرعاية، كما ربقق نوع من وتساىم يف توفَت جانب كبَت من الر  سائحجات ورغبات الاإشباع ح

فهي النشاطات  2.يف الوجهة السياحية االستقرار االقتصادي سواءا على اؼبستوى الفرد أو على مستوى اجملتمع
  3اليت يبكن تقديبها بشكل مستقل، وليس من الضرورة أف ترتبط مع بيع منتوج أو خدمة أخرى.

 خصائص الخدمة السياحية .2
القطاع السياحي إذل القطاعات اػبدمية ؽبذا فهو يتصف بالعديد من اػبصائص اؼبشًتكة بينو وبُت ينتمي 

 قطاع اػبدمات األخرى، كما أنو يتميز خبصائص فريدة عن باقي اػبدمات نوردىا فيما يلي:
فالظروؼ حيث أف استجابة القطاع السياحي للمتغَتات البيئية تكوف كبَتة،  :المرونة في الخدمات-

 4السياسية واالقتصادية ؽبا تأثَت واضح على زيادة أو البفاض أعداد السياح.
 أف السياحي اؼبوقع يف القصَتة إقامتهم خبلؿ وقت السياح رغبة بسبب الخدمات: تقديم عند السرعة-
 5األخرى. اؼبتوفرة السياحية اإلمكانات صبيع ويستخدموا بوقتهم يستمتعوا
 تعترب شغولةاؼب غَت الفندقية الغرؼ فمثبل زبزينها يبكن ال حبيث المتذبذب: والطلب الفناء قابلية-

  6.يموظب عليها الطلب أف كما زبزينها، يبكن وال للفندؽ بالنسبة خسارة
 الذروة موسم عليو يطلق ما يوجد إذ باؼبوظبية السياحية األسواؽ تتأثر :بالموسمية السياحية السوق تأثر-

بالنسبة للشباب، أين  وتشغيلية تسويقية فرص أفضل يوفر والذي ،السياح وازدياد السياحي الطلب موسم وىو
 السياحي الطلب فيو ينخفض والذي الكساد وموسمتزداد فرص العمل اؼبؤقتة يف العديد من اؼبناطق السياحية، 

 العادل يف اؼبعينة اؼبناطق بعض عدا ما أخر، إذل يـو من الطلب فيو يتذبذب الذي وسط وموسم هنائيا، ينعدـ وقد
 7السنة وال يتأثر باؼبوظبية.  مدار على معتدؿ فيها اعبو يكوف إذ

 8شرائها. قبل رؤيتها أو ربسسها أو تذوقها اؼبستحيل فمن :)ملموسة غير (المعنوية-

                                                           
1
 . 15، ص9555دار مجدالوي، االردن، الطبعة األولى، ، مختارات من اإلقتصاد السٌاحًمروان السكر،    

2
، 2003، مؤسسة حورس الدولٌة للنشر والتوزٌع، مصر، التسوٌق السٌاحً ، التسوٌق الفندقً :التسوٌقطارق عبد الفتاح الشرٌعً،   

 . 911ص
3
 . 91، ص2009، دار البركة للنشر والتوزٌع، األردن، تسوٌق الخدمات السٌاحٌةمروان أبو رحمة وآخرون،   

4
دار الراٌة للنشر  -لسٌاحً والفندقً فً الدول العربٌةدراسة للتسوٌق ا-التسوٌق والتروٌج السٌاحً والفندقًعصام حسن السعٌدي،   

 . 12، ص2005والتوزٌع، األردن، 
 . 54السكر، مرجع سابق، ص مروان  5

  6
 40، ص2002األردن،  والتوزٌع، للنشر العلمٌة المعرفة كنوز دار األولى،  الطبعة ،السٌاحة صناعة مقابلة، احمد

 
7
ص  ،  2005،  الرابع العدد ،1التسٌٌر، جامعة سطٌف وعلوم االقتصادٌة العلوم مجلة ،السٌاحٌة الخدمات سوق خالد وباللطة مبارك، كواش  

152  . 
8
-9550، رؤٌة تحلٌلٌة خالل الفترة )الخدمات السٌاحٌة والنمو االقتصادي فً الجزائر واقع ومساهماتالعربً غوٌنً وعادل مستوي،   

 . 52، ص2094، 3العدد ، 1جامعة الجزائر (، مجلة المؤسسة،2094
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أي أنو ال يبكن فصل اػبدمات عن بائعها، وىذا يعٍت اف قناة التوزيع  :)الفصل إمكانية عدم (التالزم-
 1يف أغلب األحياف تكوف مباشرة.

 باعة جملموعة كانت سواء قياسها أو إنتاجها ربديد اؼبستحيل من انو حيث :التشابه وعدم التغير-
 2.رحلة كل يف اػبدمة من النوعية نفس تقدـ ال اعبوي مثبل النقل فشركة واحد، لبائع حىت أو ـبتلفُت

أي التجربة اؼبعاشة من طرؼ السائح، واليت أصبحت تعترب كأداة تنافسية  خاصية التجربة المعاشة:-
 3حادة، وىي تركز على نقطتُت أساسيتُت نبا:

 مع حاجاتو اػباصة، ويفضل اغبصوؿ على اؼبنتج أو  يتبلءـبحث السائح على منتج سياحي ي
 .ضيف أو مدعو فقطسياحية باعتباره اػبدمة ال

  يبحث السائح عن مقدمي اػبدمات السياحية من خبلؿ تنظيم مغامرات سياحية غَت قابلة
للنسياف وكذا من حصوؽبم على توفيقة مثلى من اػبدمات واؼبنتجات السياحية وضباية البيئة 

  .واحًتاـ اؼبضيف )فلسفة االستدامة(
  العرض السياحيالقيمة في وسلسلة  أنواع الخدمات السياحية ثانيا:

اؼبتداخلة فيما بينها، واليت يبكن أف تكوف مكملة  اػبدماتمل النشاط السياحي على العديد من تيش
القطاع السياحي يشًتؾ مع العديد من للخدمة اعبوىر اليت يطلبها السائح يف أي وجهة سياحية، كما أف 

  القطاعات اليت يبكن أف تشكل فيما بينها سلسلة عرض بأكملها، حيث سنوضح ذلك فيما يلي. 
 .أنواع الخدمات السياحية1

إذل اػبدمات األساسية أما تعرؼ باػبدمة اعبوىر، واػبدمات الداعمة أو  تصنف اػبدمات السياحية 
مة لبلستمتاع أكثر أثناء الرحلة السياحية اليت يقـو هبا السائح، ويبكن توضيح ذلك الًتفيهية، واليت تكوف مكل

 :فيما يلي
وتشمل خدمات النقل، خدمات اإليواء، خدمات الطعاـ والشراب الخدمات األساسية )الجوهر(: -

 4ونأيت إذل أخذىا بشيء من التفصيل فيما يلي:
 :وتشمل صبيع خدمات النقل اليت تسهم يف نقل السائح إذل وجهتو اؼبرغوبة.  خدمات النقل 
  :وغَتىا. والشقق اؼبؤجرة للسياحوتتمثل خصوصا يف الفنادؽ، خدمات اإليواء 
  :وىي تقـو خبدمة السياح يف طريقهم إذل اؼبنطقة السياحية.خدمات الطعام والشراب  

                                                           
1
 . 911ص مرجع سابق،كواش خالد وبالطة مبارك،   

2
جودة الخدمة السٌاحٌة واثرها على تعزٌز والء السائح مع دراسة مٌدانٌة لكٌفٌة تقدٌم الخدمة السٌاحٌة لمنطقة بوشاشٌة نادٌة ونوري منٌر،    

 .  31، ص2093، جوان 94العدد جامعة الشلف،  ٌة واالنسانٌة،، مجلة األكادٌمٌة للدراسات االجتماعلمنطقة الشلف
3
، دراسة محددات السٌاحة المستدامة وأثرها على تحسٌن الجاذبٌة السٌاحٌة لألقالٌم باستخدام نموذج المعادالت التمٌٌزٌةبن بوزٌان محمد،   

 . 24، ص2091كتوراه ، جامعة تلمسان، داطروحة 
4
 . 24، ص2002، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة، األردن، الخدمات السٌاحٌة تسوٌقسراب إلٌاس وآخرون،   
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وتشمل اػبدمات الرياضية، اػبدمات الثقافية كاؼبسرح ودور الخدمات التكميلية الداعمة والترفيهية: -
السنما وأماكن العبادة الدينية، خدمات االستقباؿ والتنظيم كمكاتب السياحة والسفر، خدمات اجتماعية عامة  

 1كاؼبرافق الصحية والعبلجية، ومراكز االمن وغَتىا.
 العرض السياحيالقيمة في .سلسلة 2

بالعديد من القطاعات االقتصادية األخرى، وسواء كاف  يرتبط النشاط السياحييبُت الشكل أسفلو أف 
ذلك باالستثمار العاـ يف السياحة الذي يتخذ عدة أشكاؿ منها الفنادؽ والشقق، واجملمعات السياحية والقرى 

معارض اغبرؼ اليدوية واؼبنتجعات السياحية، ومراكز الًتفيو واؼبخيمات، واؼبطاعم واؼبفروشة والزرايب التقليدية، و 
تطوير وتنمية القطاع السياحي، واؼبتعلقة أساسا ببناء وتطوير  باسًتاتيجيةوغَتىا، أو ما تعلق باألنشطة اؼبرتبطة 

البٌت التحتية، وشبكة النقل واؼبواصبلت، وربسُت اػبدمات الصحية وغَتىا، واليت من شأهنا أف تعمل كعوامل 
ع االقتصادي ألي بلد، وكبدائل مستدامة يعوؿ عليها من طرؼ اؽبيئات الرظبية ؿبفزة يف أجندة التنمية والتنوي

خارج قطاعات الطاقات غَت اؼبتجددة، وأف تكمل اعبهود الرامية للًتويج للسياحة وحسن الضيافة يف إطار تقوية 
من خبلؿ التمويل  سلسلة القيمة اؼبرتبطة بالسياحة، لتمكُت ـبتلف القطاعات من زيادة عوائدىا وخلق الوظائف،

والدعم اؼبادي وبناء الكفاءات. ويوضح الرسم البياين التارل األنشطة اؼبختلفة اليت قد زبضع لبلستثمار السياحي، 
 ومن مت التنمية السياحية اليت ترتبط بشكل مباشر أو غَت مباشر باألنشطة االقتصادية األخرى. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 . 13صمرجع، سابق،  ،السعٌدي حسن عصام  



 :...................................................................السياحة وتخطيط الوجهات السياحيةالفصل األول
 

12 
 

 للنشاط السياحي(: سلسلة القيمة 2الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source :Mohamed BERRAG, et Ouehchia HAMOUCHE, Tourisme et développement 

durable. Quelles relations ?, congrès international: L’investissement touristique en Algérie 

et son rôle dans le développement durable, université de Tipaza,  26 et 27 Novembre 2014, P 

04. 
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 الوجهات السياحية وعوامل الجذب السياحي المبحث الثاني: 
ىناؾ تداخل بُت اؼبفاىيم اؼبتعلقة اساسا بالعرض السياحي، اؼبنتج السياحي، والوجهة السياحة، االقليم 

 وحي دبا سبتلكو منطقة أو إقليم معُت منيالسياحي، واغبقيقة أف كل ىذه اؼبسميات تصب يف ؾبرى واحد والذي 
فهي تعترب من  ،مغريات ومصادر ترفيو واستجماـ يرغب هبا السائح سواء كانت طبيعية أو من صنع االنساف

     يرتادىا كلما ظبحت الظروؼ بذلك. يتضمن الوجهات اؼبفضلة لديو وال
 الوجهة السياحيةو  االقليم السياحيالمطلب األول: 

تناولت العديد من اؼبراجع كل من مصطلحي "اإلقليم السياحية" و"الوجهة السياحية" على أهنما نفس 
اؼبصطلح، ولكن يف حقيقة األمر، ومن خبلؿ اطبلعنا وتعمقنا أكثر يف ىذا اجملاؿ وجدنا أهنما ىبتلفاف يف ظبة 

 رئيسية يبكن توضيحها فيما يلي. 
 يةتداخل االقليم والوجهة السياح أوال:

، ما يبيزه عن الوجهة السياحية، وكباوؿ تبياف الفجوة اليت نوضح يف النقاط التالية مفهـو االقليم السياحي
 ربدث االختبلؼ يف كبل اؼبصطلحُت يف األدبيات والدراسات السابقة. 

 .مفهوم االقليم السياحي1
بيوفيزيائية خاصة، ومبت فيو تدرهبيا ، ويعرؼ على أنو حيز مكاين ربملو بيئة أرض اعبغرافيُتباإلقليم يلقب 

أنشطة أخرى شكلت مفهـو االقليم كما ىو متعارؼ عليو غالبا )االقتصاد اؼبكاين أو اغبضري أو اعبغرايف، علم 
ال يعتمد تعريف اإلقليم على اعبغرافيا فحسب، بل و  ،االجتماع اغبضري أو الريفي، األنثروبوليجيا اغبضارية...(

علم االجتماع واالقتصاد، فهناؾ عنصرين أساسيُت لئلقليم: مكوف الفضاء االجتماعي، أيضا على الفلسفة و 
ويتمتع  ،موضوع للعديد من األنشطة اؼبرتبطة بو)متعدد االختصاصات( كوف الفضاء اؼبعيشي. فاإلقليم ىووم

ء فكري متحرؾ، اإلقليم بطابع متحرؾ وديناميكي، حيث يعتربه الكثَت من اؼبتخصصُت على أنو نظاـ، فهو بنا
ىذا نظاـ الذي يتكوف من طبسة  1متطور وغامض، وتًتابط خصائصو مع العناصر الداخلية والعناصر اػبارجية .

اؼبادي واؼبارل يف اؼبنطقة ؿبل  التخصيصفاعلُت رئيسيُت، حيث تتمثل االربعة األوذل يف 
 االستغالل، (l’échanges)وما تعلق بالعمليات التجارية واالقتصادية (، التبادلl’appropriationاالىتماـ)

والذي يلعب دور  السكن والسكان (،l’exploitation)اؼبتعلق خاصة باؼبوارد اؼبادية، الطبيعية، البشرية، اؼبالية
 تنظيم الفضاء واليت تساىم صبيعها يف (l’habitationجوىري يف ربفيز اغبركة االقتصادية والسياحية يف اؼبنطقة)

واليت تلعب دور اؼبسَت ؼبختلف الفاعلُت يف الفضاء  (la gestion) اإلدارة اعبغرايف، أما الفاعل اػبامس فيتمثل يف
وتتأثر فكرة االقليم بكل العناصر الطبيعية والبشرية اليت تتكوف منها، فبا يعٍت أف ىذه الفكرة ليست  ،السياحي

  2ثابتة اؼبعادل واػبصائص.

                                                           
1
 MEYRONIN Benoît. Marketing territorial, Enjeux et pratiques, Magnard-Vuibert Ed, paris , 2012, p67. 

2
 Moine Alexandre, Le territoire: Comment observer un système complexe, L'Harmattan Ed, Paris, 2007, p176.  
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تارىبية، اجتماعية، اقتصادية، مؤسسية، جغرافية، حيث تعترب ابعاد تتقارب  عرؼ اإلقليم على أنو حقيقةوي
   1 إلعطاء ؾبموعة من اعبهات الفاعلة يف القطاع العاـ واػباص لتشكل منطقة متسقة يعرب عنها باإلقليم.

نعتمد على هنجُت متكاملُت يف وإذا ما أردنا تلخيص كل ما يتعلق دبفهـو االقليم السياحي فيمكن أف 
 2 شرحو، حيث يعترب االوؿ أف اإلقليم مساحة اجتماعية وفضاء للعيش واليت تتميز ب:

 أف االقليم السياحي ىو نظاـ معقد يضم شبكات من الفاعلُت واؽبويات اؼبتعددة؛-
والطابع التطوعي يشَت إذل البعد السياسي من خبلؿ الطبيعة اؼبتعمدة واؼبقصودة من طرؼ الدولة، -
 لتأسيسو؛
 يؤكد على دور عناصر الًتاث يف بناء وتأكيد اؽبوية اعبماعية والثقافية؛-
  يسجل تارىبيا ورظبيا لدى السلطات الوصية على القطاع كمشروع سياحي. -

ودبجرد اىتمامنا باإلقليم السياحي من حيث مراقبتو أو مبلحظتو، أو نية إقامة مشروع سياحي فيو، ويكوف 
السائح أو الزائر فيو ىو البلعب الرئيسي، فإف ىذه الرؤية اليت زبصص فيها األراضي اليت يقاـ فيها اؼبشروع، ىو 

 وف فيما بعد وجهة سياحية متميزة. ما يضفي الشرعية على ىذه اؼبنطقة كإقليم سياحي يبكن أف يك
أما النهج الثاين فيعترب أنو لتحديد اؼبنطقة يعتمد على فكرة الفضاء السيميائي، وبصورة أدؽ منطقة شبو 
ؿبيطية مفتوحة على اػبارج، فاإلقليم ال يتألف فقط من الداخل وما وبملو من خصائص سبيزه عن األقاليم 

وما تقدمو اؼبنافسة،  ،يضا وما يبيز ؿبيطو من الصورة اليت وبملها السائح عنوالسياحية األخرى، بل من اػبارج أ
وما يشوبو من تغَتات سياسية واجتماعية واقتصادي عديدة، يشَت ىذا النهج بالتارل إذل فكرة أف االقليم ىو ايضا 

 والتصورات لدى السائح اؼبستقبلي.ؾبموعة من االوباءات 
السياحي يبثل ازدواجية بُت اؼبشروع السياسي واؼبؤسسايت، واؼبرغوب من قبل العديد وبالتارل فاف االقليم 

من الفاعلُت واصحاب اؼبصلحة من جهة، واؼبنطقة السياحية اليت يأمل ووبلم هبا السائح، ويرغب يف زيارهتا من 
  جهة اخرى.

 والوجهة السياحية إدارياالفجوة الموجودة بين اإلقليم  .2
تتوافق مع  اكل السياحية يف إقليم معُت، ودبنطق سياسي وإداري، ال يعٍت أف كل ىذه اؽبياكل إف تعدد اؽبي

لفًتة  لئلقامة فردإليو اليتوجو كوف االقليم وجهة سياحية،  نظرًا ألف الوجهة ىي أواًل وقبل كل شيء اؼبكاف الذي 
 يكوف وجهة سياحية.  فيرقى ألهبب أف يكوف ىذا اؼبكاف معروفًا وؿبّدًدا بوضوح من أجل أف و ، معينة

اؼبدينة الساحلية والتارىبية يف جنوب غرب فرنسا  "l’Aquitaine " فإنو على سبيل اؼبثاؿ مدينة وىكذا
ومتحف الفنوف اعبميلة، والكثَت من  ،واليت تشتهر باؼبساكن اليت تعود إذل القرنُت الثامن عشر والتاسع  عشر

هنا باألحرى منطقة تضم يف ال تعترب وجهة سياحية، ألهي فسبتلكو ىذه اؼبدينة  اؼبميزات الطبيعية األخرى، فرغم ما
                                                           
1
 MEYRONIN Benoît, Op. Cit, p69. 

2
Alain Escadafal, Des territoires aux destinations touristiques : la fin d’une illusion?, Sud-Ouest européen  

journal, 2015, pp55-63, disponible sur https://doi.org/teoros/10.4000/soe.1882, consulté le 08/10/ 2020. 

https://doi.org/teoros/10.4000/soe.1882
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ويبكن التطرؽ كذلك ؼبسألة العبلمة التجارية االقليمية واليت  ،عدة أقطاب سياحية فقط ال ذبذب االنتباهداخلها 
تلكو من خصائص وفبيزات ربدد اؼبناطق واألقاليم السياحية، واليت ال تدؿ فقط عن االسم اإلداري وحده، وما سب

 1ال يكفي ألف تكوف وجهة سياحية.
الذي يبكن أف يكوف مدينة، دولة، أو  -يستفيد السائح من ؾبموعة من اػبدمات يف مكاف أو إقليم ؿبددو 

وبسبب عواملو اؼبشوقة واعبذابة يصبح ىذا اؼبكاف مركزا سياحيا،  -حىت قرية صغَتة، أو أي مكاف جغرايف آخر
ىو الذي ىبتار اؼبنتج السياحي وىدفو من الرحلة من حيث اػبدمات اؼبعروضة اليت تناسب حيث أف السائح 

 ،ويبكن االفًتاض أف اؼبكاف السياحي يتحدد دبوجب دليل الطلبتطلعاتو ومقارنتها بالبدائل األخرى اؼبتاحة. 
يف حد ذاتو ىو الذي يصنع  اؼبنتج السياحيودل يعد . بالدرجة األوذل يث يأخذ يف اغبسباف وجهة نظر السائحح

، واليت تؤىلو ألف بل اإلقليم السياحي وقدرتو على االبتكار وخلق سلسلة القيمة اليت يرجوىا السائحالطلب، 
وبالتارل يصبح من الضروري  2.ة السياحيةبكل ما ىو مرغوب وكل ما يزيد من متعة التجرب زيصبح وجهة تتمي

ها اعبيد يف وقعسبسياحية أف سبيز نفسها من خبلؿ البحث عن  وكمشروع مستقبلي لوجهةالسياحية لؤلقاليم 
السياحية بالتنسيق مع صبيع  ضهاو ، من خبلؿ ربسُت عر وظبعتها صورهتا عن طريق تعزيزو  ،األسواؽ السياحية

 3.األطراؼ الفاعلة يف االقليم السياحي
 مفهوم الوجهة السياحية: ثانيا

وموضوع اىتماـ  فيرتبط قباح قطاع السياحة ارتباطًا وثيًقا دبفهـو الوجهة السياحية، الذي يعرب عن مكا
 سياحية قادرة على ربقيق ىذا اغبلم. ؤسسات وىيئاتوحلم السائح، وم

أنبية الطابع اعبغرايف يف فهم مصطلح فدراسة اؼبناطق واألقاليم السياحية يتعلق أوال بدراسة الفضاءات، و 
الوجهة السياحية يطرح العديد من اؼبفارقات واليت رباوؿ تعريف األقاليم السياحية من خبلؿ وجود مقومات 

فالوجهة  ، تكفي لضماف وجود السياحطبيعية ، ثقافية، حضارية...واليت تعترب غَت كافية ألف اؼبقومات ال
ح على أنو اؼبكاف الذي يبارسوف فيو ـبتلف أنشطتهم السياحية يف حدود إقليم سياحي ا يالسياحية ىي ما يراه الس

 كما يلي: السياحية  ويبُت الشكل التارل تناسق اؼبشاريع اؼبتعددة لتشكل مشروع الوجهة  4معُت.
 
 

 
                                                           
1
 Ibid.  

2
 Nathalie Fabry, cluster de tourisme et ancrage territorial, l’expérience du cluster tourisme du val d’Europe, 

journal monde du tourisme, mars, 2013, p42. Disponible sur 
https://www.researchgate.net/publication/235986106  consulté le 19/11/2018.   
3
 Jean-Marie-Hazebroucq, destinations innovantes et développement du tourisme, revue L'Harmattan  

Marché et organisations, N° 3 , 2007, pp117 - 153, p118, disponible sur le site  https://www.cairn.info/revue-
marche-et-organisations-2007   
4
 Jean Pierre et Philippe Violier, Proposition pour un modèle d’analyse et de management des lieux 

touristiques, Destinations et territoires, editions Téoros, Presses de l’Université du Québec, pp 23-37, p27.  

https://www.researchgate.net/publication/235986106
https://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations-2007
https://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations-2007
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 كمجموعة من المشاريع  (: الوجهة السياحية3الشكل رقم)

 
Source : Boualem Kadri,  et autres, Le concept de destination Diversité sémantique et 

réalité organisationnelle, journal téoros, january, 2011, vol 30, N
o
1, pp10-22, P 22. 

"ؾبموعة ديناميكية من اؼبشاريع  سبثلالوجهة السياحية يف عبلقتها دبفهـو اؼبشروع  الشكل أعبله أف ُتيب
نفس  اليت مت تصميمها بتسخَت جهود كبَتة من اعبهات الفاعلة اؼبشاركة يف بناءىا. ىذه اؼبشاريع اليت ىي يف

تستدعي  اليت 1الوقت متمايزة ولكنها تساىم يف تشكيل مشروع متكامل متعدد االذباىات واالىتمامات.
االجتماعية، الثقافية، الطبيعية، الًتاثية، والتقنيات اؼبختلفة اليت تساعد تفاعبلت قطاعية تًتابط معا يف حالتها 

 2. على تكوين اؼبشروع السياحي اؼبختصر يف الوجهة السياحية
 تعريف الوجهة السياحية   .1

عرؼ مصطلح "الوجهة السياحية" منذ فًتة طويلة بالتسمية البسيطة ؼبكاف اإلقامة اؼبؤقت، دبا يتماشى مع 
التحليل العاـ للتدفقات السياحية ؼبنطقة معينة، وقد ألغى ىذا النهج فكرة االختيار والنية القائمة لدى اعبهات 

السياحي وأصحاب اؼبصلحة والفاعلُت، وىبلق يف الكثَت من األحياف التباًسا كبَتا بُت مناطق الوصية على القطاع 
اؼبرور وأماكن اإلقامة اغبقيقية. وأحسن مثاؿ على ذلك تدفق السياح الوافدين إذل فرنسا بفضل موقعها كمفًتؽ 

MIT وقد حاولت فرقة  3با.طرؽ، وبالتارل كمنطقة مبوذجية يعربىا مبليُت السياح سنويا كبو جنوب أورو 
  

(Mobilités, Itinéraires, Tourismes) مقاطعة عنصري الزماف واؼبكاف يف ربديد اغبدود الزمانية واؼبكانية
اليت تعكس مكاف وغبظة االلتقاء بُت الفاعلُت السياحيُت، وذبارب "بلحظة المكان"  للوجهة السياحية بتسميتها

 4وأذواؽ السياح، القيم االجتماعية، اؼبعايَت القانونية، واالقتصادية والفنية. 
وتشَت الوجهة السياحية إذل اؼبكاف الذي ينوي فيو السائح قضاء وقتو بعيًدا عن إقامتو الدائمة. وقد تكوف 

جزيرة أو بلًدا، وقد تكوف الوجهة  ،منطقة ،مدينة ،بلدة ،قرية ،اليت يزورىا السياح مركزًا ىذه الوحدة اعبغرافية
السياحية موقًعا واحًدا أو ؾبموعة من الوجهات السياحية اعبزئية اؼبتعددة كجزء من جولة ، وجهة متحركة مثل 
                                                           
1
Boualem Kadri,  et autres, Le concept de destination Diversité sémantique et réalité organisationnelle, 

journal téoros, january, 2011, vol 30, N
O
1, pp10-22, P10. 

2
 ibid,  P13. 

3
 Alain Escadafal, Op, Cit.    

   .تعتبر هذه الفرقة األولى من نوعها فً فرنسا لألبحاث فً مجال السٌاحة 
4
 equipe MIT,  http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/mit-en-geographie, consulté le 20/06/2019. 

 مشروع أنتروبولوجً
)تحسٌن العالقات االنسانٌة  

 واالجتماعٌة (

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/mit-en-geographie
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يضعو الزوار يف أذىاهنم كوجهة رحلة حبرية، يبكن أف يكوف أيًضا مكاف جذب أو كائن أو شخص أو حىت مفهـو 
ووفقا ؼبنظمة التجارة العاؼبية، "الوجهة السياحية ىي مكاف فريد يقضي فيو الزوار ليلة واحدة على  1مستقبلية.

األقل، حيث يتم عرض اؼبنتجات السياحية مثل مناطق اعبذب، وخدمات الدعم، واؼبوارد السياحية كاملة مدعمة 
ؼبختلف فهي ذبميع  2بينها، مكونة صورة معروفة لدى السياح عن ىذه الوجهة. بأساليب ونشاطات متسقة فيما

 3.احية اػباصة أو العامةللعروض اليت تقدمها اؼبؤسسات السي
الطبيعة اؼبركبة للمنتج السياحي ىي وجهة سياحية فريدة ألهنا مزيج من العوامل اؼبلموسة وغَت كما أف 

تقدـ كل و  .4)من اؼبنتجات واػبدمات األساسية إذل احمليطية أو الثانوية اؼبلموسة اليت تشمل التجربة السياحية
وجهة ؾبموعة متنوعة من اؼبنتجات واػبدمات السياحية عبذب الزوار ، ولكل سائح فرصة االختيار واؼبفاضلة من 

واليت غالبا ما تركز على االىتماـ بالزوار وربفيزىم على شراء اػبدمات اليت تفي  5.بُت ؾبموعة من الوجهات
 6برغباهتم السياحية والًتفيهية.

 تداخل الوجهة السياحية مع القطاعات األخرى .2
الوجهة السياحية عن القطاعات االقتصادية األخرى )احملبلت التجارية ، البنوؾ ، النقل ، ال تنفصل 

وبتك السائح طواؿ فًتة إقامتو بالعديد من القطاعات اليت ؽبا عبلقة مباشرة أو غَت مباشرة و إخل(.  ...الصحة
. وفكل قطاع من ىذه القطاعات ربسن من شروط إقامتو من بداية رحلتو حىت عودتو إذل موطن ،بقطاع السياحة

يث ربقق للسائح جودة العرض، كل من ىذه اعبهات الفاعلة يف سلسلة العرض السياحية مًتابطة ومتسقة، حبو 
دة للوجهة السياحية، وبالتارل ربفيز اؼبؤسسات السياحية لتحسُت يظبعة جحيث تكوف لديو إمكانية الوصوؿ، و 

عروضها. ويلعب تنظيم الوجهة السياحية وتقاسم اؼبهاـ بُت ـبتلف الفاعلُت يف الوجهة السياحية أنبية كبَتة، 
Nathalie FABRY حيث أنو ووفًقا لػ

   ، هبب أف تكوف الوجهة السياحية عبارة عن الشبكات اؼبًتابطة فإنو
بُت ـبتلف الفاعلُت، حبيث تكسر حدود الوظائف األساسية للوجهة السياحية باألخذ يف االعتبار السكاف 

                                                           
1
 Hanef.  Kavunkil. Sunita, a model to explore the impact of tourism infrastructure on destination Image for 

effective tourism marketing, doctoral these in philosophy, school of the built environment, university of 
salford, uk, 2017, p46. 
2
 WTO, le tourisme-mondial-consolide sa croissance en 2019, https://www.unwto.org/fr, consulté le 

27/09/2020. 
3
 Khomsi Mohamed Reda, La résilience organisationnelle comme outil de relance d’une destination, Le cas du 

Québec, Études caribéennes, journals open edition, November, 2018, pp1-15, p1.  
4
 Berendien A,  Lubbe, Matching Tourism Supply and Demand: an analysis of how tourism products meet the 

needs of emerging domestic market segments in selected regions in south Africa, TTRA International 
Conference, Travel and Tourism Research Association/ Advancing Tourism Research Globally, 2013, pp1-14, p3. 
5
 Crompton. John Lee, Structure of Vacation Destination Choice Sets, Annals of Tourism Research journal, Vol. 

19, No.3, 1992, pp 420-434, p428.   
6
 Davidson. Rob and Robert. Maitland, Tourism destinations, the dynamics and evolution of tourism 

destination, London : Hodder and Stoughton Ed, 2002, p281. 
 Maître de Conférences HDR, Université Paris-Est - Equipe S3IS, Responsable du Master Ingénierie du Tourisme 
– Université de Marne-la-Vallée, France. 

https://www.unwto.org/fr/
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والرفع من  والًتاث واؼبوارد الطبيعية والسلع اعبماعية وما إذل ذلك، وىذا ما يزيد من استدامة الوجهة السياحية
 1الذي يسعى إذل: قليمي وتسويق الوجهات السياحيةجاذبيتها والذي يتيح استعماؿ التسويق اال

 بناء ىوية مشًتكة ؛-
 توحيد وتعبئة وتعزيز ؾبموعة من البلعبُت والفاعلُت اؼبتميزين؛-
 إقامة مشاريع مشًتكة.-

يعتمد قباح الوجهة السياحية على العبلقات اإلهبابية اؼبتبادلة بُت صبيع القطاعات، حيث يًتجم ذلك 
ة بشكل أساسي من أربعة يالسياحالوجهة لدى مقدمي اػبدمات السياحية إذل ذبربة إهبابية للسياح. تتكوف 

 2:ك فيما يليليبكن توضيح ذ، حيث عاؼببيعات والتوزي ،اإلقامة، اػبدمات اإلضافية ،النقلىي:  قطاعات رئيسية
فقدرة السياح على السفر والتنقل "السوق المتحرك" لسياحة مصطلح لفقد أعطى قطاع النقل  النقل:-

 يبكن تقسيم حاجة السياح للنقل إذل ثبلث ؾبموعات:و  ،بطريقة سريعة وفعالة مرىوف بوسائل النقل
  الوجهة السياحية( ؛النقل من البلد األصلي للسائح إذل البلد اؼبضيف( 
  النقل بُت الوجهات السياحية ، حيث يسافر السائحوف إذل أكثر من وجهة سياحية يف

 ؛إقليم سياحي واحد
  والنقل داخل الوجهة السياحية الواحدة، يتم استخداـ وسائل نقل ـبتلفة من أجل الوصوؿ

 إذل الوجهة السياحية اؼبرغوبة.
اشكاؿ ـبتلفة من مرافق الضيافة اليت يبكن تصنيفها كخدمة واليت ويتألف قطاع االقامة من  اإلقامة:-

أماكن االقامة اػبدمية كالفنادؽ، أماكن اؼببيت واالفطار، ونزؿ السفر...إخل، وكذا أماكن االقامة يف تتمثل خاصة 
إنشاء أماكن اإلقامة عادة الذاتية اػبدمة واليت قد تشمل اؼبخيمات، إهبار الفلل، الشقق والشاليهات...إخل، يتم 

على طوؿ طرؽ النقل الرئيسية، ال سيما عند وجود مفًتقات طرؽ. وقد يتم تطوير الفنادؽ بالقرب من السكك 
 إخل.اغبديدية واؼبطارات، الشواطئ، اعبباؿ، اؼبنتجعات الصحية...

ت اؼبًتصبُت ماحيث تعترب مرافق التسوؽ، ومراكز الًتفيو، خد :(المساعدة) اإلضافية الخدمات-
، اػبدمات اؼبالية والربيد السريع، مرافق االتصاالت والصرؼ الصحي والتخلص من ُتواؼبرشدوف السياحي

 النفايات، الشرطة واألمن، اػبدمات الصحية والنظافة...متطلبات ضرورية يف الوجهات السياحية.
 نظاـ توزيع"منتج سياحي للسائح باسم  يُعرؼ النظاـ الذي يتم من خبللو بيع المبيعات والتوزيع:-
، يتم توزيع مبيعات السياحة من خبلؿ مزودي اػبدمة )دبا يف رار معظم الصناعات األخرى. على غ"اؼببيعات

                                                           
1
 Cerveaux Corinne. Goazen, cluster tourisme du Pays Basque. Revue ESPACES, Mai-Juin 2013, n°312, pp 25-33, 

p30.  
2
 Mark Anthony Camiller, Op. Cit, p5.  
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ذلك شركات الطَتاف والفنادؽ وشركات النقل وغَتىا( وذبار اعبملة )منظمي الرحبلت السياحية( وذبار التجزئة 
 يُعرؼ بالوسطاء. ويعرؼ نظاـ اغبجوزات الرقمية تطورا مهما يف وقتنا اغبارل. )وكبلء السفر( ، وكبلنبا 

 1 ة كعناصر اساسية وحيوية يف الوجهة السياحية:العناصر التالي إغفاؿ دور وتأثَتكما ال يبكن 
ويتمثل يف األصل اعبوىري وعناصر اعبذب الرئيسية يف الوجهة السياحية، واليت تتمثل خاصة يف  الموقع:-

 واألحداث اؼبوازية، اؼبهرجانات. اغبدائق واأللعاب، اؼبتاحف، اؼبعارض، اغبضائر الوطنية والربية، اؼبراكز الرياضية
و اؽبيئات السياحية ػبدمة األىداؼ أ السياحيةويتمثل يف اؼبكاتب  القطاع المنظم للوجهة السياحية:-

تعمل مكاتب السياحة على تعزيز الشراكات العامة واػباصة يف  .الوطنية يف ؾباالت التخطيط والتنمية السياحية
يف اعبزائر التسويق السياحي احمللي والدورل، باإلضافة إذل  الدور التنظيمي اؼبهم الذي تلعبو يف الوجهة السياحية، 

يئات يف الديواف الوطٍت للسياحة، الدواوين احمللية للسياحة، مديريات ومكاتب السياحة، واعبمعيات تتمثل ىذه اؽب
 السياحية. 

 دورة حياة الوجهة السياحيةسلسلة العرض و ثالثا: 
 .دورة حياة الوجهة السياحية1

اؼبشاريع السياحية من منطلق أف الوجهة السياحية البد أف تتميز بًتدد السياح عليها بشكل تفاعلي مع 
واليت مت إنشاؤىا من قبل أصحاب اؼبصاحل، فهذه األعداد من السياح قد تتناسب  ،اعبزئية اؼبتواجدة على مستواىا

هبذا منتج ونظاـ متكامل  فهي 2مع ما تقدمو الوجهة السياحية من عروض مغرية تليب احتياجات ورغبات ىؤالء.
 1980" والذي قدـ مبوذج عاـ  Butler Richard وضعو اعبغرايف "يتبٌت التسويق مبوذج دورة حياهتا الذي 

 عدد الزوار دبرور َتمستوحى من دورة حياة اؼبنتج السلعي، وىذا من نشأة الوجهة السياحية إذل تراجعها مع تغ
 3السياحية.الوقت، ويعترب النموذج األكثر استخداما لتقييم أداء الوجهة السياحية كنوع من اؼبنتجات واػبدمات 

 ويوضح الشكل التارل دورة حياة الوجهة السياحية:
 
 
 
 
 

 

                                                           
1
، الملتقى الوطنً الرابع بجامعة البوٌرة حول القطاع السٌاحة فً الجزائر، مشكل تسوٌقً ام مشكل قطاعً عمٌقسمٌر سالمً وعمر بوجمعة،   

 . 4، ص2091سبتمبر 24-23الخاص ودوره فً تنمٌة السٌاحة، ٌومً
2
 CERIANI Giorgia, et autres, Conditions géographiques de l’individu contemporain, revue de Espace temps. 

net, disponible sur le site http://www.espacestemps.net/document4573.html , consulté le 10/10/2020. 
3
 Butler Richard, The concept of a tourist area cycle of evolution : implications for management of resources, 

The Canadian Geographer review, 1980, , vol 1, N
o
 24, pp 5-12, p6. 

http://www.espacestemps.net/document4573.html
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 ةي(: دورة حياة الوجهة السياح4الشكل رقم)

 
Source : Butler Richard, The concept of a tourist area cycle of evolution :implications for 

management of resources, The Canadian Geographer review, vol. 1, n
o
 24, 1980, pp 5-12, 

p7. 

واكتشافها من قبل الزوار والسياح  أهتااؼبراحل اليت سبر هبا الوجهة السياحية من نشأعبله يوضح الشكل و 
 مبوىا من جديد. ويوضح اعبدوؿ التارل ـبتلف ىذه اؼبراحلو ألوؿ مرة إذل غاية ركودىا وزواؽبا أو ذبدد عروضها 

 :  وما يبيز كل مرحلة على حدى
 (: مراحل دورة حياة الوجهة السياحية1)رقم الجدول

 المرحلة مميزات المرحلة
 توقع زوار غَت ؿبليُت يف الوجهة السياحية نظرا ؼبيزاهتا الطبيعية، الثقافية الفريدة؛-
 قلة اؼبرافق والتسهيبلت اؼبتوفرة للزوار؛-
 بالسكاف احملليُت مرتفع، والذي يكوف عامل جذب كبَت لبعض السياح؛من احملتمل أف يكوف االتصاؿ -
 لن يتغَت النسيج اؼبادي واألوساط االجتماعية للوجهة السياحية؛-
 يكوف عدد السياح ذا أنبية ضئيلة يف اغبياة االجتماعية واالقتصادية للسكاف احملليُت.-

 
 مرحلة االكتشاف

(Exploration) 

 السياح وفرض بعض األنظمة؛زيادة نسبية لعدد -
 دخوؿ بعض السياح احملليُت مرحلة اؼبشاركة بتوفَت بعض اؼبرافق للسياح؛-
 توقع ظهور موسم سياحي بإجراء تعديبلت يف النمط االجتماعي للسكاف احملليُت؛ -
 يبكن توقع مستوى معُت من التنظيم السياحي؛-
 لعامة لتوفَت أو ربسُت وسائل النقل واؼبرافق األخرى للسياح.يتم فرض الضغوط األوذل على اغبكومات والوكاالت ا-

 
مرحلة المشاركة 

(Involvement) 

 تعكس ىذه اؼبرحلة منطقة سوؽ سياحي ؿبدد جيدا؛-
 مت االعتماد اعبزئي على االعبلنات اؼبكثفة للوجهة السياحية؛-
 تقدـ ىذه اؼبرحلة ستنخفض اؼبشاركة احمللية والسيطرة على التنمية بسرعة؛ مع-
 قد زبتفي بعض اؼبرافق اؼبقدمة ؿبليا ليحل ؿبلها مرافق أكثر حداثة توفرىا اؼبؤسسات السياحية اػبارجية؛-
 يتم تطوير وتسويق مناطق اعبذب الطبيعية والثقافية؛-
 ؛يتم تدعيم بعض اؼبرافق من صنع االنساف-
 وبدث تغَت مادي ملحوظ على الوجهة السياحية الذي يبكن أف يلقى العديد من اؼبعارضة من قبل السياح احملليُت؛-
 ضرورة اؼبشاركة االقليمية والوطنية يف زبطيط اؼبرافق وتوفَتىا واليت قد ال تتماشى سباما مع التفضيبلت احمللية؛-
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 ياح مع عدد السكاف احملليُت يف الوجهة السياحية؛قد يتساوى أو يتجاوز يف مرحة الذروة عدد الس-
 يف هناية ىذه اؼبرحلة سيتم استخداـ العمالة اؼبستورة؛ -
 ظهور اؼبرافق اؼبساعدة لصناعة السياحة؛ -
 تغَت نوع السياح حيث يتم االعتماد على أسواؽ أوسع.-

 
 مرحلة النمو

(Development) 
 

 السواح على الرغم من استمرار الزيادة يف العدد االصبارل؛ ينخفض معدؿ الزيادة يف أعداد-
 يتجاوز إصبارل عدد السياح عدد اؼبقيمُت الدائمُت؛-
 يتم ربط جزء كبَت من اقتصاد الوجهة السياحية؛-
 يستعمل التسويق واالعبلف على نطاؽ واسعن وبذؿ اعبهود لتمديد موسم السياحة و ومنطقة السوؽ؛-
َتة من الزوار والتسهيبلت اؼبقدمة ؽبم بعض اؼبعارضة واالستياء بُت السكاف احملليُت خاصة أولئك تثَت األعداد الكب-

 الذين ال يشاركوف يف صناعة السياحة؛
 يبكن اعتبارا اؼبرافق القديبة من الدرجة الثانية وتنقص الرغبة يف زيارهتا.-

 
مرحلة الثبات/ النطاق 

 الحرج
Consolidation 

(critical range 

of elements of 

capacity)) 

 يف مرحلة الركود سيتم الوصوؿ إذل ذروة أعداد الزوار؛ -
 الوصوؿ إذل قمة العطاء للعديد من اؼبتغَتات أو ذباوزىا؛-
 مصاحبة اؼبشاكل البيئية، االجتماعية واالقتصادية؛ -
 رسوخ صورة معينة للوجهة السياحية لدى السياح؛ -
 يات بُت العارضُت والسياح؛تكرار الزيارات واالتفاق-
 سعة كبَتة لؤلسرة يف ظل السعي للحفاظ على السياح واألسواؽ السياحية؛-
 من احملتمل أف ربل منشآت اصطناعية مستورة ؿبل عوامل اعبذب الثقافية والطبيعية األصيلة؛ -
 من اؼبرجح أف تشهد العقارات اغبالية تغَتات يف اؼبلكية.-

 
 

 
مرحلة الركود 

(stagnation) 

 يف مرحلة االكبدار ال تكوف الوجهة السياحية قادرة على التنافس مع مناطق اعبذب اعبديدة؛ -
 تواجو سوقا مًتاجعة مكانيا وعدديا؛-
 يكوف معدؿ دوراف اؼبمتلكات مرتفعا وغالبا ما يتم استبداؿ اؼبرافق السياحية هبياكل غَت مرتبطة بالسياحة؛ -
 اؼبزيد من اؼبرافق السياحية حيث تصبح الوجهة أقل جاذبية للسياحة؛ زبتفي-
 من احملتمل ربويل العديد من اؼبرافق إذل أنشطة ذات صلة؛ -
 قد تصبح الفنادؽ ؾبمعات سكنية، أو شقق تقليدية؛-
 قد تصبح اؼبنطقة السياحية حيا سياحيا فقَتا وقد تفقد وظيفتها السياحية سباما.-

 
 

 دارمرحلة االنح
(Decline) 

 قد وبدث التجديد من خبلؿ إما إضافة عامل جذب للوجهة السياحية من صنع االنساف؛-
 غَت اؼبستغلة سابقا  هنج بديل للتجديد ىو االستفادة من اؼبوارد الطبيعية-
 اؼبشًتكةالعمل على إظهار اشكاؿ جديدة من االستجماـ وىذا مع ضرورة االعتماد على اعبهود اغبكومية واػباصة -

 
مرحلة التجديد 

(rejuvenation) 
Source : Butler Richard, The concept of a tourist area cycle of evolution :implications for 

management of resources, The Canadian Geographer review, vol.1, n
o
 24,1980, pp. 5-12, 

pp8,9. 

التنافسية ما عدا حىت مع عوامل اعبذب السياحي اليت تتمتع هبا الوجهة السياحية فقد تفقد قدرهتا و 
 ، واليت تكوف قادرة على ربمل الضغوطللفرد أف يتوقع جاذبيتها اؼبستدامة واليت يبكنالوجهات السياحية الفريدة 

واآلثار السلبية والعوائق اؼبختلفة اليت ربوؿ دوف استمرار جاذبية الوجهة السياحية. ويف ىذه اغبالة البد من إضافة 
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خصائص وميزات جديدة يف كل مرة واليت تبقي على تفضيبلت السياح وسبيزىا عن الوجهات األخرى اؼبنافسة، 
  1.(Disneyworldو  Disneylandوىذا ما تتميز بو مدينة األلعاب )

عن طريق إعادة تنظيم أو  هاعندما تصل وجهة سياحية إذل مرحلة الركود، فمن اؼبمكن إعادة سبوقع
سياحية يف مرحلة التدىور، فبل بد من احملافظة على استقرارىا الإذا كانت الوجهة  أمااستكماؿ معاؼبها السياحية. 

يف ىذه اؼبرحلة ىي ضرورة التحوؿ إذل ي وجهة سياحية يارات اؼبتاحة أل، فاػبوتنشيطهاأو إعادة ذبديد مواردىا 
 2اػبصائص واؼبميزات اليت يرغب هبا السائح اغبارل.

 سلسلة العرض في الوجهة السياحية.2
العرض السياحي يف الوجهة السياحية ما ربتويو من مقومات سياحية سواء كانت عوامل جذب  يبثل

وىذا ما مت التطرؽ  3طبيعية أو تارىبية أو صناعية، إضافة إذل اػبدمات والسلع اؼبساعدة يف إسباـ الرحلة السياحية.
خر ىو أف اؼبستهلك ىو سلعي آ عرضأو  الفرؽ اعبوىري بُت سلسلة العرض السياحي وأي منتجإليو مسبقا. و 

 4يتكوف من اػبدمات اؼبكملة اليت من شأهنا ربسُت اؼبنتج.السياحي، والذي  الذي يتنقل ؼبكاف تقدًن اؼبنتج
لذلك فالسائح يلعب  5فالعرض السياحي مصدره السوؽ السياحي الداخلي أي الدولة اؼبستقبلة للحركة السياحية.

  .وبصل بطريقة مباشرة على اػبدمات اليت يرغب هبا دوف أي وساطة دورا مهما يف ىذا العرض، حيث أنو
سلسلة العرض السياحي على أهنا شبكة اتصاؿ للمؤسسات السياحية فيما بينها، واليت توفر ؾبموعة  عرؼت

جزئية ـبتلفة من اؼبنتجات واػبدمات السياحية وتوزيعها الحقا كمنتجات سياحية جاىزة يف أماكن سياحية 
توفَتىا للسياح يف وقت ومكاف  الذين يعملوف على اؼبوردين عبميع السلع واػبدماتوىي بذلك تشمل  6معينة.
غطي ىذه الشبكة ؾبموعة واسعة من اؼبشاركُت من القطاع العاـ واػباص. حيث البد اف تأخذ سلسلة تو  7معُت.

 8 :االعتبارالعرض السياحي العناصر التالية يف 

                                                           
1
 Butler  Richard, Op. Cit, p5. 

2
 I. RUIZ, and all, renovation of mature destinations: the case of the playa de san juan, International  Journal 

of  Sus. Dev. Plann, Vol. 11, N
o
 3, 2016, pp 295–302, P296, available on www.witconferences.com  

3
 . 99، ص2002، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة، األردن، تسوٌق الخدمات السٌاحٌةسراب إلٌاس وآخرون،   

4
 Beata Slusarczyk and all, the supply chain of a tourism product, article in researchgate journal, january, 2016, 

pp197-207, p197. Available on https://www.researchgate.net/publication/pdf 
5
المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارة بحوث ودراسات، مصر،  ،عربٌة بالتسوٌق السٌاحً والفندقً، أسس علمٌة وتجارصبري عبد السمٌع،   

 . 921 ، ص2002
6 Zhang, H , and all, Tourism Supply Chain Management: A New Research Agenda, Tourism Management 

review, N
o
 30, 2009, pp345-358, p348, Available on http://www.elsevier.com.  

7 Tapper. R, and Font. X, Tourism Supply Chains, Report of a Desk Research Project for The 

Travel Foundation, Environment Business and Development Group, Leeds Metropolitan University, January, 

2004, p2. Available on https://icrtourism.com.au 
8 Tigu. G and Calaretu. B, Supply chain management performance in tourism, Continental hotels 

chain case, journal of  Amfiteatru Eonomic, vol. 15, N
o 

33, 2013, PP 103-115, p106.  
 

http://www.witconferences.com/
https://www.researchgate.net/publication/pdf
http://www.elsevier.com/
https://icrtourism.com.au/
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كل يف ىيكلها   تشمل أف فسلسلة العرض يف الوجهة السياحية البد: سلسلة العرض السياحي هيكل-
اؼبرتبطة  ، اؼبفاىيماؼبتبعة من طرؼ اؽبيئات الوصية على القطاع السياحي االسًتاتيجيات يوضح أف ما من شأنو

   ؛، اؼبزايا التنافسية...إخلاؼبنتجات والعروض السياحية قنوات التوزيعب
والوكاالت  الضرورية، ، اؼبرافق، االقامةواليت تتمثل خاصة يف ىياكل االطعاـ سياح:الو عالقات السوق -
 ؛...إخلالسياحية
رضا السائح، األداء حيث البد من القياس والتقييم اؼبستمر ل :ياحيقياس أداء سلسلة العرض الس-

 .يف الوجهة السياحية...إخل التشغيلية للمستخدمُت، التنمية السياحية اؼبستدامة الكفاءة اؼبارل،
 ويشارؾ العديد من اؼبوردوف يف انشاء وتوزيع اؼبنتجات السياحية كما ىي موضحة يف الشكل التارل:  

 ةفي الوجهة السياحي السياحي سلسلة العرض(:5الشكل)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Beata Slusarczyk and all, the supply chain of a tourism product, researchgate 

journal, january, 2016, pp197-207, p199. 

 

الجواذب المحلٌة/ الناقلٌن  هٌاكل اإلقامة واإلطعام

المحلٌٌن/المرشدٌن 

 المحلٌٌن

 الوكاالت المستقبلة

  موردو السلع والخدمت

 (2مستوى االمداد )

 

 

 (1مستوى اإلمداد )

 

( 2وكٌل المستوى )

 منظم

( 1وكٌل المستوى )

 منظم

 

 بائع -وكٌل

 المستهلك/السائح

 الناقلٌن

 الوكاالت المرسلة

 السٌاح

الرحالت  منظمو  

 الوجهة السٌاحٌة للسائح 

 السائح هالمكان الذي ٌعٌش فٌ
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منتجي اؼبواد الغذائية، مصنعي مواد البناء، معدات اؼبرافق ) يبُت الشكل أعبله أف موردو اؼبستوى الثاين
الذين و  ،(السياحية، مقاوالت الًتميم والبناء، شركات االعبلـ واالتصاؿ، مصنعي اؽبدايا التذكارية واؼبطبوعات

ت وشركا )الناقلُت يقدموف خدمات معينة ؼبوردي اؼبستوى االوؿ ،عادة ال هبمعهم اي اتصاؿ مباشر  مع السياح
نتزىات واألماكن الطبيعية اليت يًتدد عليها اؼبمسَتي مناطق اعبذب السياحي ك، ىياكل اإلقامة واإلطعاـ، الطَتاف
أو  مباشرةبطريقة اػبدمات السياحية  ىؤالء بينما يقدـ موردو اؼبستوى االوؿ, (...إخل، اؼبرشدين السياحيُتالسياح

اليت تعمل يف أماكن  (االت االستقباؿ)وك اؼبنظموفوكبلء لا( قبد كذلك 2يف اؼبستوى الثاين)  .للسايح غَت مباشر
 لسفر والسياحة. كاالت خدمات لكل من السياح ووكاالت اىذه الو  حيث تقدـ استقباؿ السياح،

عروضهم السياحية حيث أهنم يشًتوف  )منظمو الرحبلت(، ( قبد الوكبلء اؼبنظموف1وؿ )يف اؼبستوى األ
مباشرة من ىياكل االستقباؿ واإلطعاـ، وكذا شركات الطَتاف،  أو قبل الوكاالت اؼبستقبلة، خدمات منسلع و من 

  يف مكاف العرض اػباص هبم. سائحبعدىا منتج سياحي معقد حيث يباع للوالناقلُت...وغَتىم، ليشكلوا 
على اؼبستوى التارل من سلسلة العرض  من خبلؿ توفر قنوات التوزيع أو وكاالت التوزيع السياحية تتموقع

 tour operatorsالسياحة  ومنظمي بُت مصنعي)الوكاالت اؼبرسلة( اليت تعمل دبثابة وكاالت البيع السياحية 
بينما تعمل الوكاالت اؼبصنعة للحـز والعروض يف أماكن إقامة السياح.  الوكاالت غالباتعمل ىذه و  والسائح.

تفق مع بائعي التذاكر أين ت ،على إرضاء أحسن للسياح وتلبية رغباهتم وتطلعاهتم tour operatorsالسياحية 
من ، فالسياحية واؼبركبات البحرية، واغبافبلت لكن يف نفس الوقت يشكل السائح الرابط األخَت واغبلقة اؼبفرغة

   1األىم والضروري أف تتوافق ويعدؿ آداء السلسلة بأكملها مع رغباتو وحاجاتو.
سياحية ما لقاصديها من السياح الفعليُت وجهة  العرض السياحي كل ما تستطيع أف تقدموسلسلة تضمن ت

واؼبتوقعُت، متمثبل بسلسلة متصلة ومتكاملة من اؼبغريات واعبواذب الطبيعية والتارىبية والصناعية والبشرية، ومن 
أف تًتؾ من االثر يف نفوس قاصديها التسهيبلت واػبدمات واؼبنشآت اليت من اؼبمكن ؽبا ؾبتمعة اف تؤثر أو 

   2لزيارهتا أو للمكوث فيها ؼبدة من الزمن دوف غَتىا.
 تنافسية الوجهات السياحيةو جاذبية المطلب الثاني: 

ىذا اعبزء من الدراسة على اعباذبية والتنافسية السياحية دوف التفصيل أكثر يف اعبوانب األخرى نركز يف 
من  وغَتىا لية،، ومشاريع التنمية احملجاذبة لبلستثمارات، ورؤوس األمواؿ السياحية بصفة عامة لكوف الوجهات

 .برامج التنمية االقتصادية اليت تصبو إليها العديد من الدوؿ 
 
 

                                                           
1
ومكتبة المجتمع العربً للنشر  ،دار االعصار العلمً للنشر والتوزٌع ،الطبعة األولى ،االقتصاد السٌاحًماهر عودة الشماٌلة وآخرون،   

 .55، ص 2093والتوزٌع، األردن، 
2
 Patricia Lejoux, L'analyse de la géographie des flux touristiques en France métropolitaine : un autre regard 

sur l'attractivité des territoires, revue flux, vol. 3, n° 65, 2006, pp33 - 46, pp33,34.  



 :...................................................................السياحة وتخطيط الوجهات السياحيةالفصل األول
 

25 
 

 جاذبية الوجهة السياحية مفهوم  أوال:
مفهـو اعباذبية بالسمات واؼبقومات اليت تشكل اإلقليم، سواء أكانت للعيش واالستقرار، أو إنشاء  يرتبط

باعباذبية اليت سبثلها من خبلؿ  /الوجهة، أو لزيارهتا والتنزه فيها، و بالتارل يبكن أف ترتبط جاذبية اإلقليممؤسسة
يًا باعبغرافيا، بل يرتبط دبواصفات أخرى تتعلق تكوينها واالحتفاظ بسكاهنا. لذلك ال يرتبط ىذا اؼبفهـو حصر 

ىي قدرة اؼبنطقة على جذب السياح بناًء على كمية وتنوع الصفات  السياحية اعباذبيةف باإلقليم/الوجهة السياحية.
  .الطبيعية والبشرية اليت تتكوف منها بشكل أساسي

 جاذبية االقليم عمومامفهوم .1
سبت دراسة اعباذبية يف و  ،عامة اليـو موضوع ؿبوري يف سياسات التنمية احملليةتعترب اعباذبية اإلقليمية بصفة 

األجنبية يف بلد ما. اؼبفهـو الذي يشكل مفتاح الدخوؿ ؽبذا اؼبوضوع ىو ؤسسات االقتصاد الدورل لفهم مواقع اؼب
اؼبيزة ألوؿ مرة من ، حيث لوحظت ىذه 1993( سنة John H. Dunning) الباحثة اليت وضعتها "ميزة الموقع"

باالستفادة من  مؤسساتا تسمح للمنظور األصوؿ الطبيعية يف منطق العرض. وبالتارل تعترب اؼبنطقة جذابة ألهن
اؼبوارد القابلة لبلستغبلؿ، البٌت التحتية، العمالة اؼبتاحة، مستوى االنتاجية اؼبقبوؿ، التكنولوجيات، واػبدمات 

تقرار االقتصادي، وبشكل عاـ ألهنا تستفيد من بيئة اجتماعية واقتصادية وسياسية العامة، البيئة التشريعية، االس
اؼبستثمرة من تطوير حصصها  ؤسسةبإمكانيات مبو عالية سبكن اؼب ىذا اإلقليم يتمتع أفذلك  ضف إذلمواتية. 

اءة االنتاجية اليت ذبمع اسًتاتيجية هتدؼ إذل ربقيق الكف ؤسساتنافسة الشرسة اليـو تتبٌت اؼبالسوقية، ويف ظل اؼب
بُت ربسُت التكلفة واستغبلؿ الفرص اعبديدة. وتظهر اعباذبية كمفهـو نسيب من الناحية الزمانية واؼبكانية ألهنا 
قادرة إضافة إذل ذلك على تنشيط اغبركة االقتصادية بطريقة مستدامة وإدامة جاذبيتها، دوف إغفاؿ مشروع التنمية 

 1السلطات احمللية يف اي إقليم.اؼبستدامة اليت هتدؼ لو 
والنسيج  ،النسيج السكٍت ،النسيج اإلنتاجي رئيسية ىي:تستند جاذبية أي إقليم إذل ثبلثة أعمدة و 
غَت متساوي، فالنشاط السياحي غالباً ما يتم إنبالو، ويتم ـبتلف و على كبو وتقاس تقيم ، وىي ؾباالت السياحي

، ؤسساتواإلنتاجي، ويف الواقع تعترب اؼبنطقة جذابة إذا كانت قادرة على جذب اؼبالًتكيز على اؼبكوف االقتصادي 
على  اعباذبية السياحيةوتعترب ورؤوس األمواؿ )بغض النظر عن مصدرىا( ألغراض إنتاجية وألغراض سكنية. 

 ىي أساسا من اليتو السياحية،  ؤسساتبكل من السكاف، السياح، واؼب أكثر تعقيدا ألهنا تتعلقمستوى االقاليم 
  2اؼبنتجُت للخدمات، ومع ذلك ال يبكن فصل جاذبية الوجهة السياحية عن اعباذبية العامة لئلقليم.

 
 
 

                                                           
1
 Olivier Dominic Galarneau, L'attractivité du territoire touristique, université LAVAL, canada, 2015, p8. 

Disponible sur le site https://corpus.ulaval.ca  
2
 Gérard Guibilato, Economie touristique, Delta Spsi Edition, suisse, 1983, p52. 

https://corpus.ulaval.ca/
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 جاذبية الوجهة السياحية خاصة.2
 1جذب انتباه واعجاب السياح بتلك اؼبناطق السياحية. علىالتنقبلت واغبركة السياحية دليل واضح تعترب 

ذبذب منطقة سياحية معينة السائح بفضل خصائصها وفبيزاهتا اليت تليب احتياجاتو ورغباتو السياحية،   عندماف
تعب عملو دوف غَتىا من اؼبناطق السياحية، فهذا  وعندما يقصد ىذه اؼبنطقة حبثا عن قضاء وقت فبتع ينسيو

سبثاؿ تارىبي، أو صرح حضاري، دليل على جاذبيتها، فمنطقة اعبذب السياحي قد تكوف ؿبددة بثقافة شعب، 
وقد تكوف سلسلة من اؼبناطق اػببلبة أو اؼبتاحف والشواىد التارىبية وغَتىا. وزبتلف أنبيتها باختبلؼ اذواؽ 
السياح واذباىاهتم، فاألهنار والبحَتات واغبضائر واألماكن الدينية واغبضارية والثقافية والعادات والتقاليد، اؽبياكل 

طق ومقومات جذب سياحي، البد أف تكوف ؾباال فاعبل وجذابا من جهة، ومنظما ومتجانسا السياحية ىي منا
فاؼبؤىبلت واؼبقومات السياحية ؼبنطقة معينة تعد العامل األساسي  ،على مستوى ـبتلف الوظائف من جهة أخرى

الوجهة السياحية ىي من وجهة نظر السياحة ، فإف السمات اليت تتكوف منها    2يف التواجد والتدفق السياحي.
 مت سبثيل جاذبية، وقد ؾبموعة من عوامل اعبذب اؼبلموسة وغَت اؼبلموسة اليت ستؤثر إهبابًا أو سلًبا على السياح

 LAVAL اعبغرافيا يف جامعة ستاذأ Olivier Dominic Galarneauالسياحية من طرؼ األستاذ  الوجهة
)الًتاث الطبيعي ، واللوجستيات ،  سبثلت يف ظبة مت ذبميعها يف أربع ؾبموعات رئيسية 19خبلؿ  الكندية من

  3:، ونستعرض ذلك فيما يليواؼبنتجات السياحية والعوامل االجتماعية واالقتصادية(
بشكل عاـ ماال يغَته االنساف دبا يف ذلك الفصوؿ، اؼبناخ، واؼبناظر الطبيعية، األماكن  التراث الطبيعي:-

 الطبيعية مثل اعبباؿ. 
من البنية التحتية لبلستقباؿ، وإمكانية الوصوؿ والنقل، البنية التحتية لبلستقباؿ ىي  اللوجستيات:-

الفنادؽ، اؼبوانئ، احملطات واؼبطارات، سهولة الوصوؿ واؼبواصبلت ىي كل ما هبعل اؼبنطقة سهلة الوصوؿ )الطرؽ 
 واؼبطارات، اؼبوانئ السكك اغبديدي، النقل العاـ(. 

ماكن الثقافية والتارىبية، أماكن الًتفيو واؼبنتجعات، األحداث واؼبهرجانات، األ المنتجات السياحية:-
 العمارة، مراكز التسوؽ. التفرد والندرة وبدداف الوجهات اليت ال يسهل الوصوؿ إليها غالًبا. 

 سبثل تأثَتات السكاف احملليُت، الشعور باألمن يف الوجهة، الثقافة العوامل االجتماعية واالقتصادية:-
 الشعبية احمللية، طريقة استقباؿ السكاف احملليُت، اللغة والدين، األسعار، اؼبأكوالت احمللية. 

 ضمن اىتماماتمن جهة أخرى ىناؾ بعض السمات اليت تتصل بالوجهة السياحية واليت هبب اف تكوف 
   4القائمُت والفاعلُت فيها نوردىا على النحو التارل:

                                                           
1
Nathalie Fabry, Clusters de tourisme, compétitivité des acteurs et attractivité des territoires, Revue 

Internationale d'Intelligence Économique, Lavoisier, VOL .1, N
o
 1, 2009, pp55-66, p52.  

2
 Patrick VICERIAT, et autres, Attractivité touristique des grandes métropoles françaises et effets structurants 

sur le tourisme régional, Rapport final – Synthèse du diagnostic, enjeux et recommandations, compte de la 
direction du Tourisme – bureau de la Stratégie, Paris, Octobre 2007, pp1-58, p8.  
3
 Nathalie Fabry, Op. Cit, pp12,53.  

4
 Olivier Dominic Galarneau, Op. Cit, pp6-10. 
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أف تكوف الوجهة قادرة على تطوير سياسة تنافسية تركز على خلق قيمة هبب تطوير سياسة تنافسية: -
مضافة للسائح اغبارل واؼبرتقب، واليت تكوف مقًتنة خاصة جبودة اػبدمة اؼبقدمة، السعر، واؼبيزة التنافسية، واليت 
تساعدىا حشد ـبتلف أصحاب اؼبصلحة يف كل من العرض والطلب والذي يتطلب على تعاوف وثيق بُت 

 فاعلة يف القطاعي العاـ واػباص.عبهات الا
هبب أف تكوف الوجهة قادرة على االستفادة من الدعم اؼبؤسسي : الدعم المؤسسي والحكومي-

واغبكومي، والقادر على تعزيز الصورة السياحية للوجهة، واإلشراؼ القانوين على النشاط السياحي يف الوجهة 
م أو حىت تشجيع أحداث واسعة النطاؽ )األلعاب األوؼببية ، كأس العادل، السياحية، ووضع اؼبعايَت النوعية ، ودع

مع االحتياجات  اؼبهرجانات ...(. باإلضافة إذل قدرهتا على تدريب القوى العاملة ورأس اؼباؿ البشري وتكيفها
 اػباصة بالقطاع.

احمللي والدورل،  هبب أف تفي الوجهة السياحية بالطلب السياحي الوفاء بالطلب المحلي والدولي:-
  حيث تسمح األخَتة حبشد اإلنفاؽ السياحي الكبَت وتطوير صادراهتا من اؼبنتجات واػبدمات السياحية.

 مؤشرات قياس الجاذبية السياحية .3
تشكل جاذبية إقليم أو وجهة سياحية ىاجسا كبَتا ألي سياسة سياحية تقـو هبا الدوؿ و اؼبؤسسات 

وال تتضح جودة ىذه اعباذبية من خبلؿ عدد السياح الوافدين إذل االقليم يف فًتة السياحية على حد سواءػ، 
فقط، ولكن أيضا  الوجهة السياحيةومن خبلؿ حجم نفقاهتم على ـبتلف السلع واػبدمات اؼبوجودة يف   ،معينة

قتصادي واالجتماعي من خبلؿ الفًتة اليت يقضيها ىؤالء يف الوجهة أو االقليم السياحي يف ظل احًتاـ احمليط اال
الداخلية،   اشهد دائما وباستمرار مبو وتطور سياحتهت ةالسياحية اعبذاب الوجهة، إضافة إذل أف للسكاف احملليُت

دوف وجود فاعلُت ػبلق التنافسية السياحية يف االقليم السياحي، فعلى  ذابةكن تصور الوجهة السياحية اعبوال يب
، ا، فإنو من الضروري التفكَت يف الوسائل واآلليات اليت من شأهنا تعزيز جاذبيتهاؼبستوى الدورل ويف ظل اؼبنافسة

السياحية، واؽبيئات الرظبية،  نتجعاتاؼب الفاعلُت )اؼبؤسسات السياحي، أو حيث ال يبكن ألي من ىؤالء
والسكاف احملليُت...إخل ( أف يكونوا دبعزؿ عن ؿبيطهم اؼبؤثر واؼبتأثر دبختلف التغَتات يف ظل اغبركة السياحية 
اؼبتزايد، فجاذبية الوجهة السياحية موضوع جد متشعب البد أف يرتبط جباذبية اإلقليم يف حد ذاتو وميزة موقعو 

ية لقياس جاذبية كم  التصنيفات اليت تتخذ عدة معايَت ومؤشراتمن أىم  "شارل بوركي" ويبثل تصنيف الفريدة.
من طرؼ اؽبيئات واعبهات الوصية على القطاع السياحي، أو من طرؼ اؼبؤسسات السياحية   الوجهة السياحية

  1كذلك نوردىا على النحو التارل:
 ؛عدد السياح-
 ؛عدد الليارل السياحية-

                                                           
   فً خدمة التسوٌق السٌاحً. الجغرافٌة هجنٌف، وقد وضع خبرتشارل بوركً أستاذ الجغرافٌا فً جامعة 
1
 . 19، ص9559، دار المعرفة الجامعٌة، مصر، جغرافٌة السٌاحةمحمد مرسً الحرٌري،  
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 ؛السياحيةااليرادات -
 ؛متوسط إقامة السائح-
 ؛نسبة السياح من بلد إذل غَته-
 ؛نسبة االيرادات السياحية-
 ؛نسبة الليارل السياحية-
 ؛موظبية اغبركة السياحية على شهور السنة-
 ؛أنواع السياحة السائدة-
 ؛التغَت يف عدد السياح وااليرادات من سنة إؿ أخرى-
 ؛بلد اؼبنبع للسياح)سلسلة زمنية(-
 ؛االنفاؽ على صناعة السياحة يف الدولة-
 .نسبة الدخل إذل االنفاؽ والعكس-

يف قياس مدى جاذبية الوجهة فقط ، أو يبكن اختيار ؾبموعة منها كاملةكما يبكن أف تعتمد اؼبعايَت أعبله  
الليارل الطرؽ الكمية للعدد السياح واإليرادات السياحية، عدد ذلك بصفة كلية على بالسياحية معتمدين 

وغَتىا. كما يبكن أف نقيس وفقا ؽبذه اؼبعايَت أنواع السياحة السائدة يف  السياحية، نسبة الدخل إذل اإلنفاؽ
 الوجهة السياحية، والبلد اؼبصدر للسياح...إخل. 

  تنافسية الوجهة السياحية ثانيا:
اؼبنافسُت وؼبدة طويلة من تشَت اؼبيزة التنافسية إذل تقدًن منتجات أو خدمات للزبوف بشكل أفضل من 

ترتبط التنافسية السياحية بشكل كبَت باعباذبية السياحية، لدرجة انو يف الكثَت من األحياف يتم اػبلط و  1الزمن.
   بُت اؼبفهومُت نظرا للًتابط والتداخل الكبَت بينهما.

 التنافسية السياحيةتعريف .1
التنافسية السياحية على أهنا "الزيادة يف االنتاج والتحسُت يف  (UNWTO)عرفت اؼبنظمة العاؼبي للسياحة

نوعية السلع واػبدمات السياحية دبا يرضي أذواؽ السياح وقدرة الدولة على توليد موارد وإمكانيات تتفوؽ هبا 
  .2على منافسيها يف األسواؽ الدولية"

السياحي على أهنا "القدرة على زيادة االنفاؽ  الوجهةتنافسية  (crouch et ritchie)ويعرؼ الباحثاف 
السياحي عبذب متزايد للزوار وربقيق ذبارب مرضية تليب رغبات السياح، باإلضافة إذل تعزيز رفاىية سكاف اؼبقصد 

 3من جهة واغبفاظ على الثروة الطبيعية من جهة أخرى لؤلجياؿ القادمة.
                                                           

1
 . 19، ص2091، دار مجد للنشر والتوزٌع، األردن، التحلٌل االستراتٌجً والمٌزة التنافسٌةثامر البكري،   

2
 https://www.unwto.org/tourism-competitiveness, consulted 21/12/2020.  

3
ل تقٌٌم وتحلٌل التنافسٌة السٌاحٌة لدول شمال إفرٌقٌا وفق مؤشر المنتدى االقتصادي العالمً )دافوس( خالزٌان بروجة علً وراتول محمد،   

 . 949العدد الرابع عشر، صجامعة الشلف، ، مجلة اقتصادٌات شمال إفرٌقٌا، (2012-2002الفترة )

https://www.unwto.org/tourism-competitiveness
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 محددات القدرة التنافسية للوجهة السياحية.2
قدرة على أهنا القدرة التنافسية للوجهة السياحية   (OCED)منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية   تعرؼ

على ربسُت جاذبيتو سواء كاف السياح مقيمُت أو غَت مقيمُت وىذا بتقدًن خدمات وسلع ذات اؼبقصد السياحي 
السياحية احمللية والعاؼبية، مع ضماف نوعية بطريقة مبتكرة وجذابة للسياح واغبصوؿ على حصص يف األسواؽ 

ويلخص اعبدوؿ التارل ؿبددات القدرة  1استخداـ اؼبوارد اؼبتاحة اليت تدعم السياحة بكفاءة وبطريقة مستدامة.
 التنافسية للوجهة السياحية.

 (: محددات القدرة التنافسية للوجهة السياحية2) جدول رقمال
العناصر الرئيسية  المحدد

للقدرة المحددة 
 التنافسية

 
 العناصر الثانوية المحددة للقدرة التنافسية 

 
01 
 

 
 

 حوكمة السياحة

الدعم اغبكومي واعتبار السياحة ذات أولوية كغَتىا من القطاعات األخرى وىذا من -
 اتباع هنج اغبوكمة، االسًتاتيجيات بتوفَت السبلمة واألمن؛ خبلؿ اللوائح والتشريعات،

القطاع العامة / اػباصة والتعاوف يف توفَت االحصائيات والبيانات الشراكات مع -
 الضرورية؛

 زبصيص ميزانية لدعم السياحة على اؼبستوى احمللي واالقليمي.  -
 
02 

 
تطوير المنتج 

 السياحي

سبييز اؼبنتج ، واالبتكار ،االستثمارات ، توسيع اغبصة السوقية ، وتوفَت التجارب -
السياحية الفريدة من نوعها ، زيادة القيمة اؼبضافة للسياحة، واليت غالبا ما يبلحظها 

 السائح من ذبربة إذل اخرى، عرب ـبتلف اؼبستويات يف سلسلة العرض السياحي. 
جودة الخدمات  03

 السياحية
ربسُت جودة اػبدمات واؼبنتجات السياحية والًتحيب بالزوار، والًتكيز على نوعية اغبياة -

 والعدالة االجتماعية؛  
أسعار اػبدمات/اؼبنتجات، أسعار الصرؼ، قياس النسبة السعر / اعبودة "القيمة مقابل - تنافسية األسعار 04

 ،فرض الضرائب "اؼباؿ
تطوير البنية التحتية ، اؼبوقع اعبيوسًتاتيجي للوجهة السياحية ،قرب الوجهة من اؼبرافق - الوصول / االتصال 05

 الضرورية
العالمة التجارية  06

 للوجهة
 الًتويج والتسويق، اؽبوية ،الصورة، الوعي بالوجهة، اتساع االستئناؼ، السوؽ تنويع-

الموارد الطبيعية  07
 والثقافية

 اؼبناخ، التنوع البيولوجياالستدامة، فن الطهو، -

 اؼبهارات والتعليم والتدريب والعمل واإلنتاجية، ومراكز التدريب السياحة- تنمية الموارد البشرية 08
Source: OCED, tourism papers,  a guidance document, indicators for measuring 

competitiveness in tourism, 2013, p14. Disponible sur le site 

http://www.oecd.org/general/searchresults, consulté le20/03/2020. 

للقدرة التنافسية ؿبددات  (08منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية) تقد حددكما يبُت اعبدوؿ أعبله ف
للوجهة السياحية، واليت تتمثل أساسا يف قدرة الوجهة السياحية عرب اؽبيئات الرظبية والسلطات احمللية فيها على 
                                                           
1
OCED, TOURISM PAPERS,  A GUIDANCE DOCUMENT, Indicators for Measuring  Competitiveness in Tourism, 

2013, p14. Disponible sur le site http://www.oecd.org/general/searchresults, consulté le 28/11/2018.  

http://www.oecd.org/general/searchresults
http://www.oecd.org/general/searchresults
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حوكة السياحة، وقدرهتا على تطوير اؼبنتج السياحي، وضماف جودة خدماهتا السياحية، قدرهتا على التحكم 
وموصبلت لتسهيل تنقل السائح يف الوجهة السياحية، تتبعها ألساليب وتنافسية األسعار، قدرهتا على توفَت طرؽ 

وطرؽ مبتكرة للتسويق والًتويج لعروضها السياحية يف الوجهة، قدرهتا على اغبفاظ على اؼبوروث السياحي يف 
 الوجهة، وقدرهتا على تكوين وتدريب وتنمية اؼبوارد البشرية والعاملُت يف اؼبؤسسات السياحية. 

 ت قياس تنافسية الوجهة السياحية مؤشرا.3
مت اختيار  دعرب تنافسية السياحة عن مفهـو واسع يف ظل صعوبة ربديد اؼبؤشرات األساسية لقياسها، وقت

تأخذ يف االعتبار كل من العرض والطلب السياحيُت، مع الًتكيز على النتائج  اليتؾبموعة من اؼبؤشرات 
موضوعا  اؼبعتمد ؤشراتاؼب عدد االقتصادية والتغَتات النسبية العملية واجملاالت ذات األولوية، وغالبا ما يكوف

تستطيع االعتماد على  فالدوؿ اليت تود قياس تنافسيتها السياحية مقارنة بالبلداف األخرى نقاش بُت الدوؿ، لل
عدد أكرب ؽبذه اؼبؤشرات تتجاوز اجملموعة األساسية اؼبتفق عليها. فبعض الدوؿ هتتم بدور العبلمات التجارية 
والطرؽ اعبوية الدولية والتنويع يف األسواؽ الناشئة. فاؼبؤشرات التكميلية اليت يبكن أف تغطي ىذه اؼبواضيع يبكن 

ـ ىتمااالمع دوؿ ؿبددة تعتمد مؤشرات ؿبددة، حبيث يبكن هبذه الطريقة توجيو  تطويرىا كجزء من برنامج منسق
، وقد خرجت منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية دبجموعة ـبتصرة ؽبذه اؼبؤشرات  أخرى ؿبددة داخليا إذل ابتكار

 1:يوضحو اعبدوؿ التارل كما
 (: مؤشرات قياس تنافسية الوجهة السياحية3الجدول رقم)

 المقياس المؤشر الثانوي الرئيسي المؤشر
 
 
 
 

األداء السياحي 
 والمؤثرات

 
 

المؤشرات 
االساسية 
للتنافسية 
 السياحية

 المباشر للسياحة  GDPالناتج المحلي االجمالي -
 مقياس دورل رائد ؼبسانبة السياحة يف الناتج احمللي االصبارل -

 إيرادات السياحة الداخلية لكل زائر حسب السوق المصدر -
 مقياس النشاط االقتصادي للزوار -

 الليالي المبيتة في جميع أماكن االقامة-
 مقياس التدفق السياحي يف اماكن االقامة -

 صادرات الخدمات السياحية -
 مقياس مسانبة السياحة يف الصادرات -

 
 

المؤشرات 
 التكميلية
للتنافسية 
 السياحية

 تنويع السوق ونمو األسواق -
البلداف اليت  مقياس يقيس األسس الواضحة لؤلداء السياحي يف العديد من مصادر االسواؽ،-

البد  ؽبا ؾبموعة واسعة من االسواؽ اؼبصدرة للسياح، الًتكيز على تنمية اسواقها السياحية اليت
  ؽ السياحية اؼبركزة والضيقة.أف ربصل على أعلى السياح نسبة لؤلسوامن 

                                                           
1
 OCED, Ibid.  
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المؤشرات 
المستقبلية 
للتنافسية 
 السياحية

 
 ال توجد حتى اآلن

 
 
 
 

قدرة الوجهة 
السياحية على  
توفير جودة  

الخدمات 
السياحية 
 وتنافسيتها

 
 

المؤشرات 
االساسية 
للتنافسية 
 السياحية

 انتاجية الخدمات السياحية -
 مقياس يظهر االنتاجية االقتصادية للنشاط السياحي -

 تعادل القدرة الشرائية واسعار السياحة -
 مقياس يوضح التنافسية يف اسعار السياحة باستخداـ التعادؿ يف القوة الشرائبة -

 متطلبات تأشيرة دخول الدولة -
 إصدار التأشَتات  مقياس ؼبتطلبات تأشَتة الدخوؿ دبا يف ذلك طرؽ-

 
 
 

المؤشرات 
التكميلية 
للتنافسية 
 السياحية

 العمالية السياحية حسب السنن المستوى التعليمي، ونوع عقود التشغيل-
مقياس من شأنو تقييم اعبذب واالحتفاظ بالعمالة وتطوير اؼبواىب يف صناعة السياحة -

 والتمكُت من القدرة التنافسية. 
 سعر المستهلك السياحي  مؤشر-

 مقياس تكميلي كباقي اؼبؤشرات مثل مؤشر القدرة الشرائية -
 الربط الجوي وشبكات الطرق -

مقياس للقدرة التنافسية حوؿ الطرؽ اعبوية، الوقت الذي تتطلبو الرحلة السياحية من السوؽ -
 السياحي اؼبصدر حىت الوجهة السياحية،  عدد الركاب. 

المؤشرات 
المستقبلية 
للتنافسية 
 السياحية

 اعتمادات الميزانية المخصصة للسياحة -
 يقيس االنفاؽ اغبكومي على السياحة الوطنية -

 معدل ركود المؤسسات السياحية -
 مقياس نشاطات اؼبؤسسة السياحية -

 
 
 
 

جاذبية الوجهة 
 السياحية

 
 

المؤشرات 
األساسية 
للتنافسية 
 السياحية

 الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي -
 مقياس ؼبخزوف الدولة من األصوؿ الطبيعية -

 الموارد الثقافية واالبداعية -
 مقياس لؤلنشطة والفعاليات الثقافية واالبداعية يف البلد -

 رضا السياح والزبائن -
 مقياس غبجم اعباذبية من جانب الطلب اغبارل واؼبستقبلي -

المؤشرات 
التكميلية 
للتنافسية 
 السياحية

 مؤشر جودة الحياة -
 اؼبقياس يستعمل مؤشر مركز  ودقيق جدا للقياس -

المؤشرات 
المستقبلية 
للتنافسية 
 السياحية

 
 ال يوجد حتى اآلن

 خطة السياحة الوطنية -المؤشرات  
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السياسات 

المتبعة والفرص 
 االقتصادية

األساسية 
للتنافسية 
 السياحية

 
 للسياحة  اؼبتبعة لتحسُت القدرة التنافسيةمقياس يشَت إذل فعالية السياسة -

المؤشرات 
المستقبلية 
للتنافسية 
 السياحية

 استخدام السياحة االلكترونية والخدمات المبتكرة -
 قياس مؤشر االبتكار واستخداـ وسائل التواصل االجتماعي يف صناعة السياحة -

 هيكلة سلسلة العرض السياحي -
 قياس مؤشر حجم العرض السياحي، التكتبلت السياحية، التنافسية اغبالية واحملتملة  -

Source: OCED, Tourism Papers, a Guidance Document, Indicators for Measuring 

Competitiveness in Tourism, 2013, p14. available on 

http://www.oecd.org/general/searchresults, consulté 20/03/2020.  

منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية قسمت مؤشرات قياس تنافسية الوجهات اعبدوؿ أعبله أف يبُت 
  جودة توفَت  على السياحية الوجهة قدرة، السياحي األداء( مؤشرات رئيسية سبثلت يف 04السياحية إذل )

. بينما اعتمدت االقتصادية والفرص اؼبتبعة السياسات، السياحية الوجهة جاذبية، وتنافسيتها السياحية اػبدمات
انقسمت بُت مؤشرات أساسية، مؤشرات تكميلية، ومؤشرات مستقبلية للتنافسية السياحية، على مؤشرات ثانوية 

 اؼبؤشرات لو مقياس كمي يقيسو كما يوضحو اعبدوؿ أعبله.   وكل من ىذه
 جاذبية الوجهة السياحيةو  تنافسية العوامل المؤثرة علىثالثا: 

السياحية، فيمكن أف تكوف عوامل  على الوضع التنافسي للوجهةاحمليطة بيئية التؤثر العديد من عوامل 
ويبكن  و السائح يف حد ذاتو، أ اؼبضيفطبيعية، أو تكنولوجية، كما يبكن أف تكوف متعلقة أساسا باجملتمع 

 1مناقشة ىذه العوامل بشيء من التفصيل يف النقاط التالية:
من خليط من السكاف احملليُت واألجانب، الشبكات االجتماعية، أماكن الًتفيو، العمل  يتألف :المجتمع.1

والتوظيف، األعماؿ اليومية، حيث يبكن أف تتداخل ىذه العوامل مع عوامل بيئية أخرى، واليت تؤثر 
جتماعية ؾبتمعة/منفردة على األداء السياحي للوجهة السياحية. وتشجع العديد من ىذه العوامل التنشئة اال

اؼبتجددة يف اجملتمعات احمللية، كتغَت أصناؼ اؼبأكوالت وتغيَت اغبياة الليلية، حيث يذىب العديد من السياح 
للمطاعم التقليدية ليس ألهنم جوعى، ولكن الستغبلؿ فرصة التواصل االجتماعي، اليت تكوف مزيج بُت االنتماء 

 ينتج عنها ازدىارا ؾبتمعيا.  واالحًتاـ، وأف الوجهة السياحية األكثر تنافسية
تتغَت التكنولوجيا باستمرار، وىبتلف مستواىا  من بلد إذل آخر، فعلى سبيل اؼبثاؿ أنشأت  :التكنولوجيا.2

( يكافح بشكل كبَت ظاىرة التلوث يف اؼبدينة، والذي أدى O-bus ال ومسؤوؿ بيئيا )نظاـاالنمسا نظاـ نقل فع
ل الوصوؿ والتجوؿ يف اؼبدينة أكثر سهولة. فموارد اؼبعلومات اإللكًتونية إذل خفض مؤشر التلوث من جهة وجع

مهمة للسياح وبشكل خاص لرجاؿ األعماؿ اليت تعترب من األساسيات يف الوصوؿ إذل الربيد اإللكًتوين 
                                                           
1
 Lalita A. Manrai, and all, Environmental determinants of destination competitiveness and its Tourism 

Attractions-Basics-Context, A-B-C, indicators: A review, conceptual model and propositions, Journal of 
Economics, Finance and Administrative Science, pp1-25, P6-10, available on www.emeraldinsight.com/2077-
1886.htm 

http://www.oecd.org/general/searchresults
http://www.emeraldinsight.com/2077-1886.htm
http://www.emeraldinsight.com/2077-1886.htm
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ؼبناطق الريفية واؼبكاؼبات الدولية اؼبهمة يف أي وقت يريده السائح يف البلداف اؼبتقدمة، لكن يف البلداف النامية وا
خاصة البد على السياح فيها التخلي عن ىذه الكماليات. وبالتارل فإف التكنولوجيا تؤثر على مناطق اعبذب 

 السياحي وتنافسيتها. 
ويعد الًتاث الثقايف للوجهة أمرًا حاظبًا لتحقيق  1تعترب الثقافة موردا أساسيا يف الوجهة السياحية. :الثقافة.3

، فكلما كاف السكاف أكثر  االزدىار على اؼبدى الطويل ويساعد على تعزيز شعور السكاف باؼبكانة والفخر اؼبدين
فخرًا دبسقط رأسهم ، زادت رغبتهم يف مشاركة منازؽبم ويومياهتم  مع السياح. ويرغب السياح يف ذبربة ثقافات 

أو ـبتلفة. من خبلؿ السفر  تتاح للسائحُت الفرصة لبلندماج الثقايف للسكاف احملليُت، واليت قد تصبح  جديدة
للوجهة السياحية ميزة تنافسية. يبكن أف تؤثر الثقافة أيًضا على ميزة اؼبهرجانات والفن والعمارة واؼبطبخ عرب العادل. 

عندما سبكنت عائلة و معظم األطباؽ لن تشمل غبم البقر. ففي اؽبند مثبل تعترب البقرة مقدسة، وبالتارل فإف 
ىابسبورغ )

Habsburg family من السيطرة على إسبانيا ، تغَتت اؽبندسة اؼبعمارية يف البلد، حيث دل يتم)
لك الًتكيز على بناء اؼبنازؿ اإلسبانية اغبديثة لتحمل العوامل اعبوية القاسية ألف اؼبناخ يف إسبانيا كاف معتدال. لذ

عند اؼبشي يف مدينة مدريد االسبانية يبكن رؤية ىذه االختبلفات اؼبعمارية بسهولة من خبلؿ ذبواؿ السياح. 
التجارب الثقافية الفريدة و فالثقافة واالنتماءات اغبضارية موضوع معقد للغاية يشمل صبيع جوانب اغبياة البشرية. 

 .حواؼبتنوعة ذبعل الوجهة السياحية أكثر جاذبية للسيا 
يبكن أف تلعب العوامل واػبصائص الديبوغرافية مثل معدؿ معرفة القراءة والكتابة ومؤشر  :التركيبة السكانية.4

اعبريبة والدين والعرؽ دورًا يف عملية ازباذ القرار للسياح. من اؼبرجح أف يكوف للوجهة اليت لديها معدؿ إؼباـ 
ؿ ذات معدالت اإلؼباـ بالقراءة بالقراءة والكتابة منخفض ومؤشر جريبة مرتفع وضع أقل تنافسية مقارنة بالدو 

والكتابة العالية ومؤشرات اعبريبة اؼبنخفضة يف الًتكيبة السكانية. فعلى سبيل اؼبثاؿ يبكن تصنيف العديد من 
السياح الشباب على أهنم مغامروف بينما يهتم السائحوف األكرب سًنا باالسًتخاء. وبالتارل  يستهلك السائحوف 

فئات معينة من السياح وجذهبا ، فإف القلق األساسي  الًتكيز علىما رباوؿ الوجهات الوجهات بشكل ـبتلف. بين
الذي يساور السياح بشأف السفر إذل اػبارج يف عادل اليـو ىو السبلمة ومعدؿ اعبريبة. وبالتارل ، فإف وجود 

 الًتكيبة السكانية اليت تدعم صورة الوجهة كمكاف آمن ىو األولوية. 
وجود اقتصاد قوي ومستقر أمرًا حيويًا عبذب السياح، وجذب السياح أمر حيوي لتحسُت  يعداالقتصاد: .5

ات الصغَتة. مع السياحة غالًبا ما يأيت االستثمار األجنيب اؼبباشر واؼبشاريع اؼبشًتكة اليت تسمح للبلداف ياالقتصاد
قتصاد باستمرار ، وىناؾ العديد من اؼبؤشرات الزوار. يتغَت اال من النامية بتوسيع اقتصادىا ويف اؼبقابل ذبذب اؼبزيد

                                                           
1
 Ritchie. J.R.B. and Crouch. G.I, A model of destination competitiveness and sustainability”, In Wang, Y. and 

Pizam, A. (Eds) Destination Marketing and Management: theories and Applications, CABI North America. MA 
journal, 2010, pp 326-339, p330. 

  األباطرة مصدر كونها وتشتهر المانً اصل من أوروبا فً المالكة العائالت أهم أحد كانوا النمسا، آل باسم أحٌانا   إلٌهم وٌشار هابسبورغ آل 
  . واالسبانٌة النمساوٌة االمبراطورٌات حكام وكذلك ،9340 - 9414 بٌن  الرومانٌة اإلمبراطورٌة لحكم رسمٌا   المنتخبٌن
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9
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على وجود اقتصاد قوي مثل مؤشر أسعار اؼبستهلك، وتعادؿ القوة الشرائية ، واالستثمار األجنيب اؼبباشر، والقيمة 
ومن الشائع أف الوجهات السياحية ذات االقتصاديات القوية تتمتع دبيزة تنافسية  اؼبضافة للتجارة والصناعة. 

 1أكرب.
حدد تتعد اعبغرافيا العًبا رئيسًيا للسياح الذين يبحثوف عن أنواع ـبتلفة من مناطق اعبذب. ت: الجغرافيا.6

لو عبلقة   والذي اؼبناظر الطبيعية واؼبناخ والنباتات واغبيوانات. تتعلق اعبغرافيا باؼبوقعالسياحية يف جغرافية الوجهة 
وقع جغرايف معُت مثل النباتات واغبيوانات دب رتبطجغرافيا الوجهة كل ما ي كبَتة بقدرتو على جذب الزوار. تشمل

ـبتلفة من السياح  مثبل شرائحباؿ تضم اعباليت  السياحية تستهدؼ الوجهاتف .واغبياة الربية األصلية يف الطبيعة
 شواطئ. تضم العن الوجهات اليت 

يف  "أوغندا"يبكن للتاريخ أف وبسن أو يدىور القدرة التنافسية للوجهة. على سبيل اؼبثاؿ كانت التاريخ: .7
أوقات سابقة متورطة يف العديد من اغبروب األىلية، واليت انعكست على صورة وطبيعة البلد الذي عرؼ فيما 

ألوغندا وأورثها موقع تنافسي أدى ذلك إذل صورة سلبية  بعد أف سكانو ؾبردوف من اإلنسانية وحقوؽ اإلنساف.
، وقد سبكن ىذا البلد من تغيَت ىذه الصورة حاليا بفضل السياسات التنموية يف العديد من سيئ أماـ سياحها

" البيرويف " ""ماتشو بيتشو. من ناحية أخرى كانت مناطق اعبذب التارىبية القطاعات اليت اتبعتها اغبكومة
 ي تتمتع بثقافة وتاريخ وحضارة غنية. عامل جذب أساسي يف العاصمة، والذ

البنية التحتية ؽبا تأثَت حيوي على السياحة. تعد الطرؽ السريعة والسكك اغبديدية وخدمات البنية التحتية: .8
اغبافبلت واؼبطارات والعبارات مهمة يف نقل السياح من وإذل النقاط اؼبهمة اؼبرغوبة سياحيا. ذبعل البنية التحتية 

يد. وتسمح اؼبطارات اؼبتطورة واؼبوانئ القوية اؼبوقع السياحي متاًحا للسياح، واليت تعكس األداء السياحي اعب
يبكن أف .والطرؽ والسكك اغبديدية واؼبمرات اؼبائية للسائحُت بالتنقل بسهولة يف صبيع أكباء الوجهة السياحية 

االستثمارات األجنبية يف الوجهة السياحية الواعدة ، وىذا بدوره يبكن أف وبسن  تتحسن البنية التحتية أيًضا مع
يف جانب العرض وىنا مبيز بُت البٌت التحتية اليت تكوف على عاتق الدولة  .تية عامة يف الوجهةالبنية التح
 على النحو التارل: نتيجة للطلب اؼبتزايد على الوجهة السياحية ىم هبا القطاع اػباصاوتلك اليت يسالسياحي، 

 
 
 
 

                                                           
1
Assaker. G, and all, An empirical operationalization of countries' destination competitiveness using partial 

least squares modeling, Journal of Travel Research, Vol. 53 N
o
. 1, 2014, pp. 26-43, p31.  

 الضائعة القلعة أو بٌتشو ماتشو مدٌنة :( Machu Picchu)   ًالخامس القرن فً اإلنكا شعب قبل من المدٌنة هذه بنٌت ،القدٌمة الجبل قمة وتعن 
 الٌونسكو منظمة قامت ،البحر سطح فوق متر 2140 ارتفاع على األندٌز جبال سلسلة من جبلٌن بٌن البٌرو فً كوزكو فً المدٌنة هذه تقع عشر،

  .الجدٌدة السبع الدنٌا عجائب إحدى وهً ،9541 عام العالمً التراث قائمة فً المدٌنة هذه بتصنٌف
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 (: البنية التحتية السياحية بين القطاع العام والخاص6الشكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : National Department of Tourism, Tourism Destination Planning Manual, report 

by republic of south Africa, march 2018, P90. 

ىنا يتمثل يف واؼبؤسسات واؽبيئات القائمة على تطوير القطاع السياحي يف الوجهة السياحية فدور اغبكومة 
وربديدًا يف البنية التحتية للطلب على  ي،السياحاجملاؿ خلق بيئة مواتية تشجع استثمار القطاع اػباص يف 

ق هبا اغبكومة بيئة مواتية ىي كما ىو موضح أعبله. إحدى الطرؽ اليت يبكن أف زبلاػبدمات السياحية يف اؼبنطقة  
خاصة هتيئة الطرقات، واؼبطارات، والسكك اغبديدية...وكل ما من شانو  يف البنية التحتيةالضخمة االستثمار 

وىذا ما يوضحو الشكل أعبله  الذي يبُت العبلقة اليت ذبمع البنية التحتية للعرض ومع  دعم اغبركة السياحية.
 .دمات السياحيةعلى اػبالبنية التحتية للطلب 

تغَت القوانُت من بلد إذل آخر قد تثٍت السياح عن زيارة وجهات سياحية معينة. على سبيل اؼبثاؿ القانون: .9
البَتوقراطية وقوانُت منح التأثَتة لؤلجانب يف اعبزائر أدى إذل ضعف التدفقات السياحية  للسياح األجانب. وقد 

فبا يثنيو كذلك ، بطريقة سلبية اؼبعتادة إذل تغيَت مبط حياة السائح واالجراءات األمنية يؤدي تطبيق بعض القوانُت
 من شأنو تثبيط حرياتو.  ذيعلى التوجو للبلد ال

يبكن أف تؤثر عوامل اعبذب يف البلداف اجملاورة على األداء السياحي للدولة، وبالتارل هبب على المنافسون: .10
ي اؼبتشاهبة أف تعمل جبدية أكرب للتنافس مع بعضها البعض، ألف وجود منافسة داخل البلداف ذات اعبذب السياح

االقليم السياحي الواحد يسمح بظهور بيئة تنافسية تسمح بدورىا باستقطاب السياح وزبفيض أسعار اؼبنتجات 

 البنٌة التحتٌة السٌاحٌة

 البنٌة التحتٌة فً جانب العرض

 الخفٌفة

طرق السكك -
الحدٌدٌة، الطرق 

 البحرٌة، المطارات
مراكز ونظم -

معالجة المعلومات 
 حول حركة السٌاح

مراكز الترفٌه -
 والمنتزهات 

 النقل العمومً-
تهٌئة المناطق -

 الطبٌعٌة...
 

 تقدٌم الدعم

لطلبالتحتٌة فً جانب االبنٌة   

 الثقٌلة

االمن وخدمات --
 التنظٌف

دعائم تطوٌر -
 التجارة

 التسهٌالت-
التدرٌب والوعً -

 السٌاحً باالبتكار...
 

 

 مؤسسات االٌواء واالقامة -
 المطاعم -
 سلع وخدمات متنوعة-
 المالهً والنوادي-
 منظمو الرحالت-
 الحدائق والمنتزهات الخاصة...-
 

 

 استثمارات القطاع الخاص استثمارات القطاع العام
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ويزيد من جودة السياحية. فحروب األسعار اؼبنخفضة لشركات الطَتاف غالبا يزيد الطلب على السفر للخارج، 
 اؼبنتجات وتتعدد اػبيارات والبدائل. 

النظاـ السياسي غَت اؼبستقر ىبيف وينتهك سبلمة واستقرار السياح القادمُت من البلداف ذات السياسة: .11
االقتصادات والنظاـ السياسي اؼبستقر، وىو اؼبستوى الثاين يف التسلسل اؽبرمي لبلحتياجات "ؼباسلو". على سبيل 

فإف تدفق السياح لبلد ذو نظاـ شيوعي يكوف أقل من البلد الديبوقراطي النظاـ. أيًضا  قد يثٍت بعض القادة  اؼبثاؿ
السياسيُت اغباليُت السياح عن السفر إذل اػبارج. وبسبب عدـ االستقرار السياسي يف مصر مؤخرا البفضت 

شكل كبَت. وغالًبا ما يُطلب من السياح تكاليف السفر وعدد السايح فيها فبا أثر على مداخيلها السياحية ب
 االبتعاد عن اؼبظاىرات السياسية ألهنا نقطة ساخنة ألعماؿ اإلرىاب والعنف.

 الوجهات السياحية تخطيط استراتيجية المبحث الثالث: 
على الرغم من أف أفكار التطوير و  ،لطاؼبا كاف التطوير والتخطيط ؿبور تركيز اعبغرافيُت السياحيُت

إال أف ىناؾ اتفاقًا قويًا على الصلة األكاديبية واجملتمعية ألحباثهم يف  ،والتخطيط معقدة ويصعب ربديدىا
ية، فصناعة السياحة تتطلب تدابَت زبطيط شاملة ومستقبلية تقلل من العوامل اػبارجية السلبية اعبغرافيات السياح

 1للسياحة وتوجهها كبو مسار التنمية.
 تخطيط الوجهة السياحيةالمطلب األول: 

تعترب التنمية السياحية عملية طويلة األجل، قد تستغرؽ سنوات لرؤية شبارىا. حيث من اؼبهم أف ندرؾ أنو 
ال توجد نتائج فورية، لكن األمر يستحق بدؿ جهود متكاملة للقياـ بعملية التخطيط عرب العمل اعباد لتطوير ىذه 

كل مباشر وتدعم بشكل غَت مباشر العديد من االستثمارات واألنشطة الصناعة، خاصة أهنا زبلق فرص عمل بش
داخل اؼبنطقة السياحية الواحدة )مثل استثمارات البنية التحتية(. تتمثل إحدى طرؽ ربقيق التنمية السياحية 

ذا مت الناجحة يف دمج التخطيط السياحي يف صبيع التخطيطات احمللية اليت تقـو هبا اعبماعات احمللية، ألنو إ
التخطيط للبنية التحتية اليت ترضي السكاف احملليُت )سهولة الوصوؿ وجودة اػبدمات( وذبسيدىا وصيانتها، 
فسينعكس ذلك على السياح بطريقة إهبابية خاصة إذا ما مت توفَت بعض العناصر اػباصة بالسياح مثل البلفتات 

 واؼبعلومات اإلضافية، والعمل على ربسُت اػبدمات اؼبقدمة.
 
 
 
 

 

                                                           
1
 Jarkko Saarinen, and all, Geographies of tourism development and planning, Journal of Tourism Geographies, 

Vol. 19, N
o 

3, 2017, pp307-317,p307. 

https://www.tandfonline.com/author/Saarinen%2C+Jarkko
https://www.tandfonline.com/toc/rtxg20/current
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 تطور الفكر التخطيطي للوجهة السياحيةأوال: 
 متطلبات التنمية اؼبتغَتة للوجهات السياحية اليت تليب مت تطوير عدد من مناىج التخطيط اؼبختلفة

السياح، ويبكن استظهار الزيادة العاؼبية يف أعداد تعاجل خصائص صناعة السياحة و  ورغبات السياح، وتركز على
 1 :فيما يليأىم ىذه النماذج 

كثَتا، حيث كاف يُنظر إذل التخطيط على أنو ؾبرد عملية تشجيع فنادؽ   انتقدالذي  النهج االقتصادي.1 
فبا يشجع اغبركة االقتصادية والتجارية يف جديدة على االفتتاح، وضماف وجود وسائل نقل للوصوؿ إذل اؼبنطقة، 

 السياحية.  الوجهة
حي، حيث  السيا طهج اآلثار السلبية  للسياحة ضمن التخطيىذا النيكن يراعي  فلم نهج استخدام األراض.2

للبلد أو الوجهات السياحية، دوف  السياحية ؼبوارد اؼباديةا تفصيلية وتقييم قوائم إلعداد يورل أنبية كبَتةكاف 
 االىتماـ باألثار العرضية احملتملة للمشاريع السياحية على البيئة اجملاورة.  

، حيث تبلشى االىتماـ والًتكيز الكبَت على اعبانب االقتصادي الوجهة السياحية طالنهج البيئي لتخطي.3
 واؼبادي فقط، واذبو اؼبخططوف كبو االىتماـ بالبيئة أين أصبحت آثار النشاط السياحي واضحة وأكثر واقعية. 

للسياحة كذلك أثار قد تكوف يف  والذي أدرؾ فيو اؼبخططوف أف ةالسياحيالوجهة نهج المجتمع لتخطيط .4
الكثَت من األحياف مدمرة للمجتمعات والثقافات اليت كانت ؿبور اىتماـ السياح، وأف ىناؾ حاجة إذل زبطيط 
وإدارة بديلُت لتطوير مبادئ توجيهية مقبولة اجتماعيا يف ظل التوسع السياحي. يعترب ىذا النهج شكبل من 

 اجملتمع بدال من تنمية اجملتمع.  فيل إذل أعلى، وقد شدد على التنمية فأشكاؿ التخطيط من أس
، حيث مت االعًتاؼ دوليا دبفهـو االستدامة من قبل اللجنة ةيالسياحالوجهة  طالنهج المستدام لتخطي.5

. واليت حددت اؼبمارسات اؼبستدامة على أهنا تلك اليت تليب 1987( سنة WCEDالعاؼبية للبيئة والتنمية)
، وقد سبت الدعوة إذل التنمية اؿ القادمة على تلبية احتياجاهتمأىداؼ اغباضر دوف اؼبساس بقدرة األجي

وبسبب حقيقة أف  ،السياحيةلموارد لاؼبستدامة لقطاع السياحة كحل ؿبتمل للتدىور البيئي واالجتماعي 
النهج اؼبستداـ للتخطيط يعتمد  السياحة تعتمد بشكل أساسي على اؼبوارد الطبيعية، وتراث اجملتمع اؼبضيف.

مشاركة العديد من أصحاب اؼبصاحل يف عملية التخطيط، وكذا اغباجة إذل توجيو اسًتاتيجية طويلة السياحي 
األجل يف زبطيط الوجهات السياحية، ويتوقف ربقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة على اعتماد مبوذج تشاركي  

ذل جانب أصحاب اؼبصلحة والوكاالت واؽبيئات اغبكومية ذات يتضمن مشاركة ذات مغزى من اجملتمع، إ
اغبارل يف أي وجهة  الصلة، واليت بدورىا ستؤدي إذل االتفاؽ على اذباىات وأىداؼ التخطيط. هنج التخطيط

استخداـ التخطيط االسًتاتيجي ليحل ؿبل مناىج التخطيط التقليدية، والذي يسعى إذل ب حية البد أف يقـوسيا
 ث أىداؼ اسًتاتيجية أساسية: ربقيق ثبل

                                                           
1
 Lisa Ruhanen , Strategic Planning for Local Tourism Destinations: An Analysis of Tourism Plans, Tourism and 

Hospitality Planning and Development review, December 2004, pp1-39, p6,7,  available on 
https://www.researchgate.net/publication/37617335  

https://www.researchgate.net/publication/37617335
https://www.researchgate.net/publication/37617335
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  ؛، وضماف متعة ذبربة السياح يف الوجهةاغبفاظ على قيم اؼبوارد السياحية-
 ؛تعظيم العوائد االقتصادية، االجتماعية، البيئية ألصحاب اؼبصلحة يف اجملتمع اؼبضيف-
االجل، يستجيب زبطيط سياحي استباقي، يتبٌت أفق زبطيط طويل و هنج اسًتاتيجي مستداـ، اتباع -

 الحتياجات اجملتمع، ويتصور التخطيط والتنفيذ كجزء من عملية مستمرة واحدة.
 IDP (integrated destinationيتم تلخيص مراحل عملية تطوير التخطيط اؼبتكامل للوجهة السياحية و 

planning:1(داخليا لتتبلءـ وتتناسق مع اؼبشاريع القائمة ؿبليا من خبلؿ ما يلي 
 قضايا أو مشاكل التنمية احمللية القائمة ذات األولوية؛ تقييم-
 ربديد الرؤية واألىداؼ واالسًتاتيجيات وربديد اؼبشاريع السياحية؛-
ربديد مؤشرات األداء وـبرجات اؼبشروع واألىداؼ واألنشطة اؼبتعلقة باؼبشروع السياحي واعبدوؿ الزمٍت -

 ؛وتقديرات التكلفة واؼبيزانية
الربامج القطاعية، برنامج االستثمار احمللي الرأظبارل طويل األجل، إطار التنمية اؼبكانية، اػبطة  معرفة-
 ؛اؼبؤسسية
 ؼبؤسساتـز لضماف حصوؿ ؾبتمعاهتا وامعرفة الدور الذي تلعبو اغبكومة يف توفَت القيادة والتخطيط البل-

 احمللية على أقصى استفادة من الوجهة السياحية، والعمل على تقليل أي آثار سلبية. 
 أهمية تخطيط الوجهة السياحيةثانيا: 

ساسا خبطة عمل يتم فيها تنفيذ االسًتاتيجيات أيف حُت أف ىناؾ ـبرجات للتخطيط السياحي واؼبتعلقة 
إف عملية التخطيط ذاهتا ال تقل أنبية وردبا أكثر أنبية من والسياسات اؼبوضوعة، وربدد فيها األىداؼ والغايات، ف

اػبطة نفسها. والسبب يف ذلك ىو أف عملية التخطيط الدقيقة تضمن أف يعرؼ صبيع أصحاب اؼبصاحل ما ىو 
ومن ىو اؼبسؤوؿ عن تنفيذ األنشطة؟ وكيف سيسانبوف يف التنفيذ الناجح للخطة؟ وما ىي  ؟دورىم يف التخطيط

االطر الزمانية لذلك؟ فهي عملية مستمرة لفهم ومشاركة آماؿ وأحبلـ األفراد يف تطوير ؾبتمعاهتم واؼبناطق 
الوجهة السياحية على ؽبذا البد أف تتكامل خطة العمل مع وثائق التخطيط يف  .السياحية اليت يعيشوف فيها

اؼبستوى االقليمي واحمللي، وكذا اؼبيزانيات واألطر الزمنية لضماف التنفيذ، ويعترب ىذا فبكنا فقط إذا مت اعتماد هنج 
  2تعاوين للتخطيط باالشًتاؾ مع اإلدارات اغبكومية األخرى.

ة السياحية، وما الذي التحدي الذي يواجو ـبططي السياحة ىو ربديد ما ىو الشيء الفريد يف الوجهو 
يبيزه عن األماكن األخرى، مث بعدىا التخطيط لتطوير وتسويق ىذا التفرد بطريقة ذبذب الزوار، أين يبكن أف توفر 

 البيئة، فبا هبعلها صناعة نظيفة.مبًوا اقتصاديًا مع اغبد األدىن من اآلثار الضارة على نوعية حياة السكاف و 

                                                           
1
 National Department of Tourism, Op. Cit, p12.  

2
  Ibid,p39. 
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الوجهة السياحية لآلثار السلبية اليت تؤدي إذل تدمَت وتدىور البيئة فالتخطيط السيء يبكن أف يعرض 
قد يؤدي ىذا الضرر إذل البفاض عدد السياح الذين يزوروف فالطبيعية والثقافية والتارىبية تفوؽ الفوائد اؼبرجوة. 

يشجع التخطيط  الوجهة السياحية بشكل كبَت، فبا يعٍت البفاض اإليرادات والعوائد االقتصادية. وعلى النقيض
السياحي التنوع االقتصادي والتجاري ويساعد على مواءمة تنمية الوجهات السياحية مع عمليات التخطيط 

حيث باإلضافة إذل ما سبق فإف أنبية زبطيط الوجهة السياحية تربز كذلك على اؼبستوى االسًتاتيجي،  .احمللية
بإدراج و ، من جهة شًتكةاؼب تهاإنشاء ىويو سياحية النطقة اؼبلتطوير  ناسقالق رؤية واسًتاتيجية أكثر تيساعد يف خ
 1معزولة إذل قائمة الوجهات السياحية من جهة أخرى.مناطق ريفية 

 مستويات تخطيط الوجهات السياحية: ثالثا
يتم التخطيط السياحي اؼبتكامل على ثبلثة مستويات ـبتلفة، تًتابط فيما بينها وتتدرج مكانيا من 

( اؼبوجودة يف ىذا االقليم، مث اؼبوقع Destination( كرقعة جغرافية واسعة إذل الوجهة السياحية )Regionاالقليم)
. ويبكن االستدالؿ بذلك من خبلؿ االقليم الصحراوي يف اعبزائر الذي يبتد عرب حدود (Precinct) السياحي

لسياحية اؼبعروفة داخليا وخارجيا)سبيموف، عدة واليات عرب الوطن، داخل ىذا االقليم ىناؾ العديد من الوجهات ا
سبنراست، غرداية...(، ذبمع ىذه الوجهات بعد ذلك ؾبموعة من اؼبواقع أو مناطق اعبذب للزوار )اؽبقار 

 ؽبذه اؼبستويات:  اجغرافي سبثيبل التارل شكلثل اليبوالتاسيلي، قبب وقصور بٍت ميزاب، بيٍت عباس...(. و 
 ةالسياحي للوجهة التخطيط(: مستويات 7رقم) شكلال

 
Source: National Department of Tourism, Tourism Destination Planning Manual, report by 

republic of south Africa, march 2018,p60. 

ولتنفيذ التخطيط السياحي عرب ـبتلف اؼبستويات البد من وجود ؾبموعة إضافية من العمليات واالساليب 
التشغيلية للتصميم والتخطيط التفصيلي للموقع، باإلضافة إذل تقييم األثر البيئي واالجتماعي واالقتصادي 

 2، وىذا عرب االجابة على األسئلة التالية: للتدفقات السياحية، واآلثار الناذبة كذلك عن تقسيم اؼبناطق السياحية

                                                           
1
 National Department of Tourism, Ibid, p20. 

2
 Ibid, p109. 
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ويكوف قبل انطبلؽ عملية التخطيط من خبلؿ اللجاف  المؤسسات السياحية:و  الهيئات على مستوى-
 عمل معو؟نو  تحدث معونهبب أف  الذي من: ديات النقاش اؼبتعلقة بالوجهة السياحية باإلجابة على السؤاؿتومن

أين يوجد النشاط  التحليل الظريف لؤلسواؽ السياحية باإلجابة على السؤاؿ:واليت تعترب مرحلة  البحث:-
 السياحي والطاقة القائمة وأين اإلمكانيات السياحية؟

الرؤى، األىداؼ والغايات من زبطيط وجهتك السياحية؟ وما ىي أساليب ما ىي  العمل: مخطط-
ولوياتك يف الوجهة السياحية عرب ـبتلف مستويات وـبطط العمل الواجب اتباعو لتحقيق ما تسعى إليو؟ وما ىي أ

 من اؼبسؤوؿ عن ـبتلف األعماؿ؟التخطيط)االقليم، الوجهة، اؼبوقع(؟ 
؟ وىل ما مت تنفيذه قد حقق األىداؼ اقد مت تنفيذه حق لو ما مت التخطيطىل  التنفيذ والمراقبة:-

  خبلؿ الشكل التارل:  ويبكن توضيح ذلك يفاؼبرجوة منو يف الوجهة السياحية؟. 
 السياحية واألسئلة الواجب طرحها (: مستويات تنفيذ التخطيط للوجهة8الشكل رقم )

 
Source: National Department of Tourism, Tourism Destination Planning Manual, report by 

republic of south Africa, march 2018, p111. 
يوضح الشكل أعبله أف عباف وىيئات التخطيط السياحي تعمل مع اجملتمع يف الوجهة السياحية وقياس 
مدى إدراكو ووعيو السياحي  كمرحلة تنظيمية، ويتم بعدىا التحليل اؼبوضعي، دراسة اػبصائص والفرص، والقيود 

تبدأ عملية التنفيذ  مرحة البحث. والصعوبات اليت تواجو الوجهة، اضافة إذل ربليل السوؽ اؼبستهدؼ، وىذا يف
بوضع أىداؼ ورؤى وغايات تنفذ من خبلؿ برامج واساليب معينة دوف اغفاؿ األولويات االجتماعية، الثقافية 
والبيئية اليت هبب احًتامها وفقا ؼببدأ االستدامة، وىذا يف مرحلة خطة العمل. لتجنب االكبرافات لؤلىداؼ 

د بعض اؼبؤشرات الفاعلية، وتقييم ومراقبة االكبرافات اليت يبكن أف ربدث اثناء اؼبسطرة مسبقا البد من اعتما
 التنفيذ الفعلي.  
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 نظام الوجهة السياحية المطلب الثاني: 
الذي ظهر نتيجة التخطيط اؼبتكامل للسياحة يف منطقة و سبثل كل وجهة سياحية منتجا سياحيا متكامبل، 

سياحية معينة. فالتخطيط اؼبتكامل للوجهة السياحية ىو نشاط واعي ومستمر من طرؼ أصحاب اؼبصاحل، 
والذي يقيس إمكانية التنمية السياحية يف حدود اؼبوارد اؼبتاحة دبا يتماشى مع األىداؼ االجتماعية واالقتصادية 

التوافق الداخلي للوجهة السياحية اليت تعترب نظاًما اجتماعًيا معقًدا، هبمع ؾبموعة متنوعة من  للبلد، وحدود
 الوجهة السياحية. نظامالعناصر أو األنظمة الفرعية ، وبالتارل يطلق عليو أحيانًا 

 لوجهة السياحيةاتخطيط  نظام أوال:
الحاليين  السياحاؼبستهلكوف )فرعية أساسية وىي يبكن ذبميع نظاـ الوجهة السياحية يف ثبلث أنظمة 

والدولة والمنظمات والمؤسسات ( اإلمداد السياحي، ومقدمي اػبدمات السياحية )اؼبنتجوف ،(والمرتقبين
الطلب السياحي السياحية مقيد حبدود مكانية وزمانية معينة، واليت يبكن ربديدىا حسب نظاـ الوجهة فاألخرى. 

 ويبثل الشكل التارل عناصر نظاـ الوجهة السياحية. .لئلقليم السياحي دود اإلداريةبشكل مستقل عن اغبو 
 (: نظام الوجهة السياحية9الشكل رقم)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Desimir Bošković, and all, planning and organising tourist destinations -the 

example of the rural Istria cluster, tourism and hospitality management Conference 

Proceedings, Institute of Agriculture and Tourism, Poreč¸ Croatia, 2010, pp 794-807, p796.  
يعترب االرتباط الوظيفي للنظاـ السياحي)الوجهات السياحي( ونظاـ اإلدارات العليا إطاًرا لفهم إمكانية 

السياحة نفسها وتأثَت ذلك على تطوير وتوازف نظاـ االدارة العليا. دبعٌت أف تطوير السياحة كعنصر من تطوير 
عناصر النظاـ االقتصادي، مقيد دبستوى النظاـ االقتصادي ككل، والفكرة القائلة بأنو من اؼبمكن ربقيق تنافسية 

والسًتاتيجية  ،ر لنظاـ سياحي متكاملسياحية، ومستوى جودة عالية ضمن اػبدمات السياحية يف بلد يفتق

 روابط سوسٌوسٌاسٌة

هٌئات حكومٌة، 

مؤسسات خاصة، 

 مؤسسات غٌر ربحٌة

منتجون: سلع، خدمات، 

 تسهٌالت، جواذب سٌاحٌة

مستهلكون/

سٌاح/أفراد

 /مجتمع

 البٌئة المحٌطة 

 البٌئة المحٌطة 

 البٌئة المحٌطة 

روابط 

 روابط إدارٌة اجتماعٌة/اقتصادٌة

 البٌئة المحٌطة 

 البٌئة المحٌطة 
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يبكن تطوير نظاـ اجتماعي واقتصادي باالعتماد  تعترب ؾبرد حرب على ورؽ، وال سياحية ؾبهولة األىداؼ والرؤى
وبالتارل وبتاج نظاـ السياحي. اغبيوي بالرغم من توفره على مقومات سياحية فريدة يف إقليمو قطاع ىذا العلى 

املة، وىذا من أجل ربقيق االتساؽ بُت اإلدارة األفقية)ـبتف اؽبيئات وأصحاب اؼبصاحل إذل إدارة متكالوجهة 
التابعُت للوجهة السياحية(، واالدارة الرأسية )إدارة القطاع(، مع وضع خطة عقبلنية يتم من خبلؽبا تقييم اؼبردودية 

تخطيط اؼبتكامل يف الوجهات السياحية على احملتملة ألصحاب اؼبصلحة من اؼبوارد اؼبتاحة واحملتملة، وتتم عملية ال
 مرحلتُت: 
مرحلة التخطيط االسًتاتيجي: حيث يتم ازباذ القرارات اؼبتعلقة أساسا باؼبهمة، الرؤية، األىداؼ، وضع -

 واختيار ـبتلف االسًتاتيجيات لتحقيق األىداؼ احملددة. 
والسياسات، وصياغة العمليات والربامج الفنية مرحلة التخطيط التشغيلي: تيم من خبلؽبا تفصيل اػبطط -

 لتحقيق وتنفيذ اػبطة االسًتاتيجية. 
فاإلدارة اؼبتكاملة للوجهة السياحية واليت تنسقها كل من االدارات األفقية والرأسية، يبكن التخطيط ؽبا 

اء فيما يتعلق بتخطيط وتنفيذىا بكفاءة شريطة أف يشارؾ صبيع أصحاب اؼبصاحل، هبدؼ التوصل إذل توافق يف اآلر 
ويبثل الشكل التارل تكامل االدارة العليا مع االدارات األفقية يف ؿباولة لصياغة  1وتنمية الوجهة السياحية.

 التخطيط اؼبناسب للوجهة السياحية: 
 (: العالقة بين نظام الوجهة السياحية واالدارة العليا10الشكل رقم)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Desimir Bošković, et all, planning and organising tourist destinations -the 

example of the rural istria cluster, tourism and hospitality management  Conference 

Proceedings, Institute of Agriculture and Tourism, Poreč¸ Croatia, 2010, pp 794-807, p797.  

                                                           
1
 Bramwell. B, and Sharman. A, Collaboration in local tourism policymaking, Annals of Tourism Research, 

Vol.26, N
o
 2, April, 1999, p392. 

 

 
المستهلك/ 

 السائح

الوجهة 

 السٌاحٌة 

المؤسسات 

 السٌاحٌة

الهٌئات 

 السٌاحٌة

للسٌاحةالنظام الفرعً   

 نظام االدارة العلٌا

 البٌئة االقتصادٌة
 البٌئة التكنولوجٌة

هٌئاتاختٌار   
سٌاحٌة   

 البٌئة السٌاسٌة
 البٌئة اإلٌكولوجٌة

 البٌئة االجتماعٌة
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يؤدي التكامل والتنسيق بُت ـبتلف اإلدارات يف الوجهات السياحية، وبُت ـبتلف األطراؼ ذات اؼبصلحة 
 من القطاع العاـ واػباص إذل: 

تصبح العبلقة التعاونية بُت أصحاب اؼبصاحل ذات تأثَت إهبايب إذا ما مت إعطاء صبلحيات أكرب ؽبم يف -
 1حياهتم بطريقة إهبابية.صنع القرار الذي ىبدـ مصاغبهم ويؤثر على 

يؤدي ىذا التعاوف إذل تنسيق السياسات واألساليب العملية، ووبسن من األثار االقتصادية، البيئية، -
 2واالجتماعية للسياحة، واليت يبكن أف تكوف أكثر كفاءة واستدامة.

اؼبعريف والرؤى والقدرات يؤدي التعاوف بُت ىؤالء إذل الرفع من قيمة الوجهة السياحية من خبلؿ البناء -
 3اليت يتميز هبا كل طرؼ داخل الوجهة.

يؤدي تبادؿ األفكار بُت أصحاب اؼبصاحل إذل الفهم اعبيد ؼبختلف نقائص الوجهة السياحية، واليت -
 4تؤدي إذل وضع سياسات سياحية أكثر ابتكار.

اكل التنمية بشكل أفضل، من خبلؿ التعاوف والتنسيق اؼبتبادؿ بُت أصحاب اؼبصاحل يتم تشخيص مش-
 5حيث يكوف من األسهل وضع مبادئ عملية الستدامة الوجهة السياحية.

 خطوات تخطيط الوجهة السياحية :ثانيا
يعتمد مبوذج زبطيط الوجهة السياحية على التخطيط االسًتاتيجي من خبلؿ معاعبة اؼبعوقات على 

ومن اؼبستوى اعبزئي واالنتقاؿ من اعداد اػبطط قصَتة األمد إذل تصميم سياسات وخطط سياحية طويلة األمد، 
تفرد كل مكاف ومع   االعتباراألخذ يف معالتواصل مع صبيع األطراؼ الفاعلة وخلق روابط وثيقة بينهم مث هبب 

 الوجهة السياحية.نظام وىذا بالتوافق مع ما يتطلبو  ،مراعاة كل من السوؽ والسكاف احملليُت
يبكن ربديد بعض االعتبارات اليت البد من أخذىا على ؿبمل اعبد عند القياـ بالتخطيط لوجهة سياحة و 

 6 ىي:
 السياحي الذي تنتمي إليو الوجهة السياحية؛ لئلقليمدود اؼبكانية اغبربديد -

                                                           
1
Timothy. J.D, Participatory planning a View of Tourism in Indonesia, Annals of Tourism Research, Vol.26, N

o
 2, 

April, 1999, pp 372-373, p371.  
2
 Dredge. D, Destination place planning and design, Annals of Tourism Research, Vol.26, N

o
 4, October,1999,  

p 773. 
3
 Yuksel. F, and all, Stakeholder interviews and tourism planning at Pamukkale Turkey, Tourism Management 

journal, Vol. 20, N
o
 3, June. 1999, p351. 

4
 Carmin. J, and all, Stakeholder involvement in the design of U.S. voluntary environmental programs: Does 

sponsorship matter?, Policy Studies Journal, Vol. 31, N
o
 4, 2003, pp527-543, p530. 

5
 Baidal. J.A.I, Regional Tourism Planning in Spain: Evolution and Perspectives, Annals of Tourism Research, 

Vol.31, N
o
.2, April, 2004, pp318-319. 

6
 Xulio Pardellas de Blas, Carmen Padín Fabeiro, a Tourist Destination Planning and Design Model: 

Application to The Area Around the Miño River in The South of Galicia and The North of Portugal, Vigo 
University review, Spain, 2001, pp1-24, p4. 
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، واؼبمرات الداخلية اليت ربديد وفود السياح اغباليُت واؼبرتقبُت، واألسواؽ السياحية اؼبصدرة ؽبم-
 ؛يسلكوهنا
ا عن األسواؽ السياحية ربديد اؼبقومات السياحية ذات اعبذب السياحي، واؼبيزة التنافسية اليت سبيزى-
 اجملاورة؛

 يف الوجهة السياحية، دبا يتماشى مع التطلعات والرغبات اؼبتجددة للسياح؛ التصميم الداخلي اعبذاب-
 اؼبنافد واؼبخارج اليت تؤدي إذل داخل وخارج اإلقليم السياحي.تسليط الضوء على -

طيط التنمية يؤكد بعض الباحثُت على أنبية اؼبشاركة الفعلية للسكاف احملليُت يف عملية زبباإلضافة إذل ذلك 
توفَت الالسياحية يف مناطقهم، حيث يبكن أف تظهر آثار إهبابية يف الوجهة السياحية كتوفَت مناصب الشغل، و 

اؼبباشر للخدمات السياحية، وال يقتصر األمر فقط على ما يوفره موردي اػبدمات السياحية الذين يسانبوف 
 ما يبينو الشكل التارل:  باستثمارات كبَتة غالبا يف الوجهات السياحية، وىذا

 تخطيط السياحي التشاركيللالنموذج المعياري  (:11الشكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 

source: Timothy. J.D, Participatory planning a View of Tourism in Indonesia, Annals of 

Tourism Research,Vol.26, N
o
 2, April, 1999, pp 372-373, p372. 

السياحي التشاركي طرؽ مشاركة السكاف احملليُت يف كامل عملية زبطيط  تخطيطلليوضح النموذج اؼبعياري 
التنمية السياحية، وىذا من ربديد األىداؼ االسًتاتيجية، ازباذ القرار، واؼبشاركة يف ربقيق اؼبوارد اؼبالية من النشاط 

 1 :ىيضمن زبطيط الوجهات السياحية عدة خطوات يتو عية وتعليم السكاف حوؿ السياحة. السياحي، إذل تو 
 وؿ السياحية اؼبختلفة اليت تتميز هبا اؼبنطقة السياحية؛صربديد األ-
 التعرؼ على حاجات ورغبات السياح؛-
 تطوير الغايات واألىداؼ اؼبرجوة من طرؼ اعبهات الوصية؛-
 تطوير االجراءات التنفيذية ؼبتابعة األىداؼ والغايات؛-
 وضع خطة تسويقية؛ -

                                                           
1
  National Department of Tourism, Op. Cit, P34. 

 التخطٌط السٌاحً التشاركً

 اشراك السكان المحلٌٌن فً صنع القرار اشراك السكان المحلٌٌن فً عوائد السٌاحة

أهداف ورغبات السكان 
 المقٌمٌن من السٌاحة

مشاركة أصحاب 
 اآلخرٌن المصلحة

المشاركة فً العوائد 
 المتأتٌة من السٌاحة

توعٌة السكان 
 المحلٌٌن بالسٌاحة
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 تطوير إطار تنفيذي لتلبية احتياجات السياح وربقيق أىداؼ اػبطة اؼبوضوعة.-
 الوجهة السياحيةالفعال في تخطيط ال ثالثا:

ربت  للوجهة السياحيةإذل اإلدارة اإلقليمية  اعبهات الوصية على القطاع  تم نقل العديد من مسؤولياتي
 فضل بُت اإلدارات الوطنية األخرىاألتنسيق المن أجل  وتركيز اعبهود الوطنية ،مظلة سياسة التخطيط السياحي

ستدعم يبكن اخذ العديد من االعتبارات اليت  .والتسويق والتمويل لقطاع السياحة الواسع التنظيم من خبلؿ 
 1من انبها: السياحي يف الوجهة السياحية التخطيطفعالية 

وهبب أال  فحسب، واالسًتاتيجيات بناءا على ما تنتجو البحوث النظرية ال ينبغي بعد اآلف وضع السياسة .1
يُنظر إذل التخطيط على أنو عملية بناءة اجتماعية يدعمها بل البد أف  .يتم ربديدىا من قبل اؼبتخصصُت فقط

دية هبب أف تُبٌت على أساس مراعاة اػبصائص االجتماعية واالقتصافالسياسات واالسًتاتيجيات شامل.  نظام
 .منطقة سياحيةواؼبادية لكل 

ال تشمل فقط التقدـ يف نظرية التخطيط  ةالسياحيالوجهة زبطيط ف كفاءة وفعالية تزايد بأاؼبوعي بال التحلي .2
السياحي وفبارستو ولكن أيًضا ربسُت اإلطار التنظيمي الذي يتم من خبللو تصميم القرار ووضعو موضع 

يف الوجهة السياحية، ألصحاب اؼبصلحة واؽبيئات الفاعلة، والتنسيق اؼبستمر اؼبنظمات  من خبلؿ ،التنفيذ
اؽبرمية ها وبُت السكاف احملليُت واؼبنظمات غَت اؽبادفة للربح، بشكل تستبدؿ فيو األساليب وتوثيق الروابط بين

 تصبح فيو السياساتث ، حيأفقية ومرنة أخرى بأساليب لئلدارة العليا)من األعلى إذل األسفل( والرظبية القديبة
 .أكثر إبداًعا وابتكارًا واالسًتاتيجيات

هبب أف يصبح التخطيط نشاطًا موجًها بشكل أساسي كبو إدخاؿ اغبلوؿ اؼبعرفية يف صميم عمليات صنع  .3
 خاصة مع تزايدوكذلك يف تنسيق صبيع اعبهات الفاعلة اؼبشاركة يف عملية التخطيط )الوساطة(. وازباذ القرار 

 للوجهات السياحية، واليت تتطلب اؼبعرفة واليقظة السوقية من طرؼ اعبهات الفاعلة.   القدرة التنافسية
وجعلو ، للمواطن اليت تتخذىا اعبهات الوصية على القطاع من خبلؿ اؼبشاركة العامة هبب دعم السياسات .4

ؼبنظمات واؽبيئات ال يبثلوف عامة الناس حيث أف العديد من ا مراقب للقرارات السياسية اليت تؤثر على حياتو.
اػباصة يف الوجهة السياحية، وىذا قد ينعكس وأفراد اجملتمع، لكن يبثلوف فقط بعض األطراؼ ذات اؼبصلحة 

على ـبططي الوجهات السياحية الذين قد يفضلوف بعض اجملموعات اػباصة على حساب اعبمهور العاـ. 
يف التواصل بُت اعبهات زيادة مستويات اؼبشاركة العامة قد تساعد يف التغلب على ىذا القصور وبالتارل فإف 

 فعالية ومردودية عبميع األطراؼ. تطوير سياسات أكثر الرظبية والسكاف احملليُت، ويؤدي كذلك إذل 

                                                           
1
 Carlos Costa, An emerging tourism planning paradigm, A comparative analysis between town and tourism 

planning, International Journal of Tourism Research vol. 3, November 2001, pp425-441, p437-439. Available on 
https://www.researchgate.net/publication/229638618. 

https://www.researchgate.net/publication/229638618
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تصميم السياسات هبب أف يدرؾ اؼبخططوف أف العوؼبة تؤثر بشكل حاسم على الطريقة اليت يتم هبا  .5
هبب تصميم االسًتاتيجيات من خبلؿ مراعاة اؼببادئ التوجيهية اليت وضعتها كل حيث  .ووضعها موضع التنفيذ

هبب أف تدرؾ اعبهات الفاعلة يف ؾباؿ السياحة أيًضا أف واؽبيئات القطاعية، و من اغبكومة الوطنية واؼبنظمات 
البلد بل يف اػبارج. مع وضع ذلك يف االعتبار ، يتعُت على منافسيهم الرئيسيُت غالًبا ال يتواجدوف داخل 

اعبهات الفاعلة يف ؾباؿ السياحة أف تبحث حبكمة عن شركائها وربالفاهتا وأف تكوف على دراية دبنافسيها ليس 
  فقط داخل حدود الببلد ولكن أيًضا يف اػبارج.
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  خالصة الفصل:
، وقد تكوف ربتيةىياكل قاعدية وبٌت  ،أثريةقد تكوف مادية طبيعية و  واردجبواذب وم تتميز الوجهة السياحية

ما هبب أف يسودىا من غَت مادية تعرب عن عادات وتقاليد ووعي السكاف احملليُت يف ىذه الوجهة، وىذا يف ظل 
 يف زيارهتا مرة أخرى. السائح بالتجارب والعروض السياحية اؼبتميزة اليت ذبعلو يرغب اثارة أمن وطمأنينة، و 

تشمل من بذؿ جهود متكاملة ولكي ربافظ الوجهة السياحية على سبيز وتفرد عروضها وخدماهتا البد 
ـبتلف الفاعلُت والقطاعات اؼبرتبطة بالقطاع السياحي يف اؼبنطقة، واليت ال بد أف زبدـ ـبططات التنمية احمللية يف 

الوجهة السياحية الفاعلُت السياحيُت يف ـبتلف ات االهبابية اؼبتبادلة بُت العبلقف اسًتاتيجية بعيدة األمد. ظل رؤى
الفنادؽ، اؼبنتجعات  اؼبتمثلة أساسا يفيف اؼبؤسسات واؼبتاحات السياحية سلسلة العرض السياحي  ىو ما ىبلق

 شركات النقل والطَتاف، وغَتىا. السياحية، اؼبخيمات العائلية، الصناعات التقليدية، اؼبطاعم، 
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 تمهيد: 
ػلتاج ادلسوقون ضمن صناعة السياحة للتعرف على اخلصائص الرئيسية للسائحُت وسلوكهم االستهالكي 

اذلدف من معظم اسًتاتيجيات التسويق السياحي ىو زيادة عدد زوار ف ،من أجل ربديد الشرػلة ادلستهدفة بنجاح
السلوكية وزيادة احتمالية حركة ادلسافرين  الوجهة السياحية. ورباول محالت التسويق التأثَت على االذباىات

لتطوير و وبالتارل فالتنبؤ بالسلوكيات ادلستقبلية للسياح يعد جزًءا مهًما من زبطيط الوجهات السياحية.  ،والسياح
اسًتاتيجيات تسويقية فعالة هتدف إذل تشجيع وربفيز الطلب على وجهة معينة، البد من معرفة مىت وكيف يتم 

 وما ىي ادلتغَتات اليت تؤثر على االذباىات السلوكية للسياح من أجل زيارة الوجهة السياحية.ربفيز الطلب 
تعتمد نية السفر لدى السائح على درجة اليقُت لديو ذباه الوجهة السياحية اليت ينوي زيارهتا، وعلى موانع و 

بُت  ادلرتبطة بالسائح والتفاعل ادلستمر السفر كذلك. وغالبا ما تؤكد ظلاذج اختيار الوجهة السياحية على ادلتغَتات
زلفزات السفر مثل الًتويج واالتصاالت التسويقية، مزايا السفر والرحالت  ، على غراروىذه ادلتغَتات يف ذىن

السياحية، الكلمة ادلنطوقة، اقًتاحات وتوصيات اجلهات الفاعلة يف القطاع السياحي، متغَت آخر يشمل احملددات 
اعية، ادلواقف الشخصية واالجتماعية واالقتصادية، ادلتمثلة يف اخلصائص الشخصية للسائح، التأثَتات االجتم

والقيم. وىناك أيضا ادلتغَتات اخلارجية، كالثقة يف الوجهة السياحية، صورة الوجهة السياحية، ذبارب السفر 
وغَتىا، وقد تلعب كل ىذه ادلتغَتات دورا ف ة/الذاتية، وقيود الوقت والتكاليالسابقة وتقييم ادلخاطر ادلوضوعي

 احية، والتأثَت على نية السفر، واختيار الوجهات ادلفضلة لدى السائحمهما يف خلق الوعي وادلعرفة بالوجهة السي
، التسوق، األكل...وغَتىا. اتالنشاطات السياحية، االصلذاب للوجهة، وضعية النقل والطرق دبا فيها االقامة،

من خالذلا إذل نتناول يف ىذا الفصل بنوع من التفصيل اسًتاتيجية االتصال والًتويج  للوجهة السياحية أين نتطرق 
 العناصر التالية:

 المبحث األول: أساسيات حول اتصال وترويج الوجهة السياحية
 المبحث الثاني: استراتيجية اتصال وترويج الوجهة السياحية

 المبحث الثالث: متابعة وتقييم االستراتيجية الترويجية في الوجهة السياحية
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 وترويج الوجهة السياحيةساسيات حول اتصال أالمبحث األول: 
مهم عند دراسة العوامل اليت تؤثر على نية السفر لدى السائح، صلد ان احلمالت الًتوغلية تعمل كمحفز 

، ونتناول فيما يلي ادلفاىيم األساسية لالتصال والًتويج لالذباىات اليت ػلملها السائح عن الوجهة السياحية
  السياحي.

 وترويج الوجهة السياحيةالمطلب االول: مفهوم اتصال 
، "مشًتك"أو  "عام"( وتعٍت communes( مأخوذة من األصل الالتيٍت )communicationكلمة اتصال )

وذلذا فهي زبلق قاعدة عامة مشًتكة. فوظيفة االتصال ربقق ادلشاركة يف احلقائق واآلراء، أو الًتويج لفكرة، 
مكان معُت، عن طريق انتقال ادلعلومات أو األفكار أو االذباىات من شخص أو أو خدمة، قضية، موضوع، 

باستخدام رموز ذات معٌت موحد ومفهوم لدى الطرفُت؛ ادلرسل )ادلعلن(؛ أخرى مجاعة إذل شخص أو مجاعات 
ىداف ل ازدادت امكانية ربقيق األوكلما كان االتصال وفق نظام سليم وفعا 1وادلستقبل )ادلستهلك/السائح(.

 .للجمهور ادلستهدف يف الوقت وادلكان ادلناسب من وصول الرسالة االتصالية ذلك سهلو 
  وجهة السياحية  لل يترويجاالتصال العناصر أوال: تعريف 

عادة ما يتم استبدال مصطلح الًتويج دبصطلح االتصال التسويقي والذي يعترب أحد اجملاالت الرئيسية يف 
كال من الًتويج )االعالن، البيع الشخصي، تنشيط ادلبيعات، العالقات تشمل   االتصاالت التسويقية فالتسويق، 

لكن ما سنركز عليو  2العامة، النشر(، والتغليف والتمييز، كما تشمل نظام ادلعلومات التسويقية، وحبوث التسويق.
 ادلتكاملة.   اشكال االتصاالت التسويقيةالدراسة ىو االتصال الًتوغلي باعتباره شكال من  ا اجلانب منيف ىذ

 .تعريف االتصال الترويجي1
يشَت الًتويج إذل النشاط التواصلي للتسويق، فهو يسد الفجوات االدراكية وادلعلوماتية ادلوجودة بُت موردي 

الزباذ قرار الشراء السياحة)الصناعة( والسياح)السوق(، ويتمثل الًتويج يف توصيل ادلعلومات اليت ػلتاجها السائح 
 3واالستهالك.

وىو  ،احملادثة بُت العالمة التجارية ومجهورىا عنعموما على أنو عبارة  االتصال التسويقيوقد عرف 
 4ادلصطلح الذي غلمع مجيع وظائف االتصال ادلستخدمة يف تسويق وترويج منتج أو خدمة.

 بواسطتها إعالم ؤسساتاالتصاالت التسويقية على أهنا الوسائل اليت رباول ادل (keller)ويعرف 
 5عوهنا.تاادلستهلكُت، اقناعهم وربفيزىم وتذكَتىم بشكل مباشر أو غَت مباشر بالعالمة التجارية اليت يب

                                                           
1
 ، ص9002، دار الٌازوري العلمٌة  للنشر والتوزٌع، األردن، أساسٌات وتطبٌقات التروٌج اإللكترونً والتقلٌدي، مدخل متكاملبشٌر العالق،   

 . 90-71 ص
2
 .127، ص9007، المكتبة األكادٌمٌة، مصر، إدارة التسوٌقمحمد صادق بازرعة،   

3
 Bassey Benjamin Esu, and Ezekial Ebitu, Promoting an Emerging  Tourism Destination, Global Journal of 

Management and Business Research, vol 21,N
o 

1, January 2010, pp21-28, p 91. 
4
 Pickton. D, and Broderick. A, Integrated Marketing Communications, Prentice Hall, USA,  2001, P 165. 

5
Keller, K.L , Mastering the Marketing Communication Mix: Micro and Macro Perspectives on Integrated 

Marketing Communication Programs. Journal of Marketing Management, Vol. 17, 2001, pp 819-847, P819. 
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ى أن تكون االتصال يف التسويق يعٍت نقل ادلعلومات من ادلرسل إذل ادلستقبل، علويف تعرف آخر اعترب أن 
ح وسهلة الفهم، حيث البد أن تصل حسب ادلعاين اليت يقصدىا ادلعلن، فقد تتعرض الرسالة إذل و زلددة بوض

 1.عمليات التشويش والضوضاء
نشاط تسويقي  الًتويج أنو نشاط اتصارل مباشر أو غَت مباشر، حيث عرفو على أنو  "كوتلر"  وقد اعترب

 تعتمده ادلؤسسة بغية إيصال منتجاهتا إذل عمالئها وتثبيتها يف أذىاهنم، وإقناعهم بازباذ قرارا شرائها. 
السيما يف الًتويج االتصال و   العناصر األساسية اليت سبيز نشاطوتشَت التعاريف أعاله إذل رلموعة من 

 : الوجهات السياحية على النحو التارل
ىو نشاط تسويقي تسعى من خاللو ادلؤسسة السياحية إذل توصيل معلومات للسائح عن الوجهة -

 السياحية الزباذ قرار السفر. 
تتبع ادلؤسسات السياحية عدة أساليب ووسائل بغرض إقناع، ربفيز وتذكَت السائح خبصائص العروض -

 السياحية يف الوجهات السياحية. 
الطابع التواصلي للًتويج ػلدد طرفُت اساسُت يف العملية االتصالية علا ادلرسل وادلستقبل، أين ؽلكن أن -

 يشوب الرسالة عمليات تشويش عديدة من سلتلف األطراف اليت قد تأثر على ادلعٌت احلقيقي ذلا. 
للمؤسسة السياحية على معتقدات السائح ال شعوريا، حيث ينعكس على  الًتويجو يأثر االتصال -

 سلوكياتو ضلو اقتناء العرض السياحي ونيتو يف السفر ضلو الوجهة السياحية.  
 ويجالتر و تصال اال.عناصر عملية 2

عدة ظلاذج لالتصال تصب يف معٌت واحد وىدف واحد أال وىو نقل الرسالة وإقناع ادلستلم، فنجد  توجد
النموذج التقليدي الذي يشتمل على الزبون مستلم الرسالة، األىداف من الرسالة، زلتوى الرسالة، وسائل 
االتصال ادلستعملة، مصدر الرسالة أو ادلرسل، الضوضاء واليت تعترب عوامل غَت سلطط ذلا،  مث التغذية العكسية أو 

ل االقناعي وىو النموذج الذي يتبناه الًتويج ردود الفعل. صلد كذلك ظلوذج االتصال الرمزي، ظلوذج االتصا
دبختلف مزغلو ودبختلف وسائلو التقليدية أو االلكًتونية. وما غلب التأكيد عليو أن كل ظلاذج االتصال تشمل 
على ادلكونات األساسية لعملية االتصال واليت تقوم بًتتيب عناصر عملية االتصال على اساس ظلوذج سريان 

 2.الرسالة االتصالية
إنشاء رسالة وإرساذلا إذل ادلتلقي من خالل أين يتم  تسويقلل نشاط االتصارلال( إذل Duncan)يشَت و 

قد تؤثر  ربدث ىذه العملية يف بيئة  حيث. بُت ادلؤسسة والزبون قنوات سلتلفة، باعتباره عملية االتصال التفاعلي
 وقد تتغَت ادلعاين بشكل كبَت. على الرسالة بشكل سلتلف عن ادلقصود "الضوضاء"ادلسماة  االضطرابات فيها 

 ىذه العملية موضحة يف الشكل أدناه.
                                                           

1
 .17-71، ص مرجع سابقبشٌر العالق،  

2
 . 17-71ص نفس المرجع،   
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مؤسسات، 
 عالمات، ووكاالت

  

 

: القناة االتصالية

 
 

 

 

 عناصر العملية االتصالية(: 12رقم) الشكل

 ,Using Advertising and Promotion to build brands-IMC , T .Duncan : Source

McGraw-Hill, USA, 2002, p127. 

 عناصر العملية االتصالية يف حالة الوجهات السياحية: الشكل أعاله يوضح
 ماهتاعالمؤسساهتا السياحية و الوجهات السياحية دبختلف ويتمثل يف  وىو مصدر الرسالة، المرسل:-
من  ادلستهدفةاجلماىَت انتباه جذب بطرق وأساليب تساعد على االتصالية رسالة الحيث تقوم بتشفَت  ،التجارية
  .اليت تتلقى الرسالة السياح 

، ويف ىذه احلالة تكون تصالاالادلعلومات اليت يتم إرساذلا عرب قناة  سبثلوتعرف على أهنا وسيط  :الرسالة-
عرب أو الوجهة السياحية رسائل سلطط ذلا، يف حُت تكون غَت سلطط ذلا عندما ال تكون من طرف ادلؤسسة 

 لدى مجاىَتىا. قد تؤثر سلبا أو إغلابا على صورهتا شاعات والكلمة ادلنطوقة اليت اال
إليصال الرسالة  السياحية ادلؤسسةالوجهة أو تستخدمها وىي الوسائل االتصالية اليت  القناة االتصالية:-

عترب وسائل اتصال ، واليت تلصحفمثل التلفزيون والراديو وايف ادلناطق اجلغرافية ادلتنوعة   العريضإذل مجهورىا 
ُيشار إذل الوسيلة اليت عميل. يف ادلقابل الإذل  ؤسسةالوجهة أو ادل، حيث تنتقل الرسالة فقط من أحادية االذباه

قد  كمامثل اإلنًتنت واذلاتف.   على أهنا وسائط تفاعلية رسالةالإرسال واستقبال بباالتصال ثنائي االذباه،  تسمح
العالمة التجارية من خالل خصائص وقيم ، نظرًا لقدرهتا على نقل ادلنتجات واخلدمات أيًضا كوسيطتعمل 

 . سواء كانت مؤسسة أو وجهة سياحيةوخدماهتا عروضها ومنتجاهتا 
عن مؤثرات بيئية، مؤثرات إدراكية كالفهم واالذباىات وادليول، وادلؤثرات  الضوضاء تنتج الضوضاء:-

والعوامل احلضارية، ىذا األمر غلعل من ادلعلن يتخذ االحتياطات الالزمة من اآلثار السلبية على احلمالت 
يف عملية االتصال. الًتوغلية، والعمل دائما على إقناع الزبائن بالرسالة على اعتبار أن عملية االقناع مهمة جدا 
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صدر إذل ادلستلم، فإن الرسالة ذاهتا غلب أن زبتلف ظلاذج االتصال حسب الطريقة ادلتبعة يف نقل الرسالة من ادل
ده ادلرسل بوضوح تام، حىت يتمكن ادلستلم من فهم ىذه الرسالة يربقق غرضا واحدا، وىو نقل ادلعٌت الذي ير 

  .واالستجابة ذلا
حاليا العديد من اخليارات والعروض وادلنتجات، ويتعرض لفوضى الرسائل  لعاديالشخص اػلاط ويشاىد و 

منافسة طوال اليوم، عرب عشرات القنوات التلفزيونية، الصحف ووجهات سياحية واالعالنات التجارية دلؤسسات 
ومن  1.االجتماعي، مئات القنوات يف مواقع التواصل واجملالت، اللوحات االعالنية، الربيد العادي واإللكًتوين

أجل اخًتاق حاجز الضوضاء وللوصول إذل السوق ادلستهدف البد من مراعاة اتصاالت تسويقية متكاملة مع 
العمالء تضمن تغذية عالقات مرحبة معهم من خالل التحكم االسًتاتيجي يف مجيع الرسائل وتشجيع احلوار 

الفوضى االعالمية الكثيفة من صعوبة وقد زادت  2.اذلادف القائم على مجع ودراسة سلوكياهتم وردود أفعاذلم
الراديو، لتلفزيون، والتأثَت عليها من خالل وسائل االعالم التقليدية مثل ا الوصول إذل اجلماىَت ادلستهدفةوتكلفة 

 3.إذل الطرق اجلديدة اليت مت تطويرىا من اجل سبييز الرسائل االعالمية أمام حدة ادلنافسة باإلضافةالصحافة، 
نظرا لشراسة ادلنافسة يف صناعة السياحة، فإن القدرة التفاوضية للعمالء عالية جدا، لذلك  المستقبل:-

فإن تقنيات واسًتاتيجيات توصيل الرسالة ذلا أعلية حيوية، حيث تقدم اسًتاتيجية االتصال عرض ادلنتج، ورباول 
 .بو والسائح ، وتوسيع وعي ادلستهلكوالعروض السياحيةتأكيد وتعزيز ادلواقف االغلابية ذباه اخلدمة 

تغيَت ادلواقف والسلوك ذباه شراء العرض ادلؤسسة أو الوجهة السياحية زلاولة التغذية العكسية: - 
، بل تعد خدمة العمالء وقياس ردود األفعال عناصر نتهي عملية االتصال دبجرد الشراءالسياحي، حيث أنو ال ت

وتقيس ادلؤسسة السياحية يف ىذه ادلرحلة نسبة فهم الرسالة من  4الشراء. أساسية للتواصل من أجل ضمان تكرار
طرف السائح وامكانية شراء وتبٍت عروضها والذي يشَت حقيقة إذل مدى فاعلية الرسالة وصلاح اجلهود الًتوغلية 

 ادلبذولة. 
 الوجهة السياحية في  يترويجالتصال االثانيا: أىمية وأىداف 

السياحي يف أنو عبارة عن أنشطة ديناميكية مستمرة تعتمد على وسائط اتصالية تكمن اعلية الًتويج 
عديدة هتدف يف ادلقام األول إذل تزويد السائح دبا يسمح لو بازباذ قرار اقتناء العروض وادلنتجات السياحية 

 يد من التفصيل على النحو التارل.ادلختلفة. وؽلكن التطرق ذلذه النقاط دبز 
 
 

                                                           
1
  Duncan. T,  Op Cit,  p128. 

2
 Ibid, p 08. 

3
 Keller. K.L, Op Cit, P848. 

4
 Grove. S, and all, Addressing Services Intangibility Through Integrated Marketing Communication: an 

exploratory study. Journal of Services Marketing, Vol. 16, N
o
 5, 2002.  pp. 393-411, p398. 
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 ج الوجهة السياحية.أىمية تروي1
بذلك فهي  ،ةح واالطراف ذات ادلصلميز بالعديد من الفاعلُت السياحيُتكون الوجهة السياحية تت  

اليت تسمح بتنسيق طبيعة كل سوق سياحي دبا يالئمو، واليت غالبا ما سبيل إذل التغَت وسائل عديد التستخدم 
بُت األجهزة واذليئات الرمسية، وكذا ادلؤسسات السياحية والتطور يف بيئة تستدعي إقامة عالقات قوية متبادلة 

واألسواق السياحية ادلصدرة للسياح. ونظرا لتزايد ادلخاطر ادلتعلقة باخلدمات السياحية غَت ادللموسة فإن أعلية 
قوة التغَتات التكنولوجية أين تزايدت الوجهات السياحية تزداد يوما بعد يوم خاصة يف ظل االتصال الًتوغلي لل

 1، وؽلكن استظهار أعلية العملية الًتوغلية يف الوجهات السياحية فيما يلي:التفاوضية للموردين السياحيُت
عدم استقرار الطلب السياحي الذي ؽليز عديد الوجهات السياحية دبا تتضمنو من فاعلُت، إضافة إذل -

 تبعيتو للتغَتات ادلومسية. 
   2 قصر دورة حياة العروض واحلزم السياحية ادلقدمة من طرف ادلؤسسات السياحية.-
 ية، والذي يتطلب خلق صورة متفردة.شراسة ادلنافسة يف سلتلف الوجهات السياحية الداخلية اخلارج-
إيصال اخلصائص الفيزيائية ، وىذا من خالل حية وعروضها عن الوجهات ادلنافسةسبييز الوجهة السيا-

 ادلستهدفة.  والنفسية اليت يتميز هبا ادلنتجات والعروض السياحية يف الوجهة السياحية يف السوق
يف أذىان السياح احلاليُت وادلرتقبُت م خالل السعي  بناء واحلفاظ على صورة ومسعة الوجهة السياحية-

 إليصال كلمة منطوقة إغلابية.
 السياحي يف أوقات الذروة الناتج عن ادلومسية. ؽلكن لًتويج الوجهة السياحية يف موازنة الطلب-

 الوجهة السياحية  ي فيترويجالتصال اال.أىداف 2
بالزيادة يف حجم ادلبيعات، ومعدل الدوران، واحلصة السوقية، وذلذا فمن  عموما يعرب عن أىداف التسويق

عناصر األخرى للمزيج التسويقي، وبالتارل الزل تأثَتات ألنو من الصعب ع والًتويج الصعب فهم أىداف االتصال
وربديد االطار الزمٍت الذي يتم خاللو ربقيق ىذه الًتوغلية فإنو من الضروري دائما ربديد أىداف احلملة 

 األىداف. 
مجلة من إذل ربقيق تسعى اجلهات الرمسية ادلكلفة بًتويج الوجهات السياحية دبختلف الفاعلُت فيها و 

تساعد على استقطاب السياح خارج   غايات ورؤى اسًتاتيجيةل، كما هتدف إذل بلوغ األىداف قصَتة األج
 3ادلواسم السياحية يف األمد الطويل، حيث ؽلكن إغلاز ىذه األىداف يف النقاط التالية:

 حية للسياح احلاليُت وادلرتقبُت.وىو إتاحة سلتلف ادلعلومات ادلتعلقة بادلنتجات والعروض السيا االعالم:-

                                                           
1
 Bassey Benjamin Esu, Ezekial Ebitu, Op. Cit, p 99.  

2
 . 11ص، 2006، 1، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائرالتسوٌق السٌاحً فً تنمٌة القطاع السٌاحً بالجزائرأهمٌة ، بودي عبد القادر 
3
، اطروحة دكتوراه، جامعة التروٌج السٌاحً وأثره على تفعٌل السٌاحة بالجزائر، حالة عٌنة من المركبات السٌاحٌة الحموٌةبلقاسم توٌزة،   

 . 68،61، ص ص9078، 1الجزائر
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زلاولة إقناع اجلمهور ادلستهدف واحملتمل من السياح بالًتكيز على ادلنافع اليت تليب رغباهتم  االقناع:-
 وتطلعاهتم الًتفيهية يف الوجهة السياحية. 

اخلصائص الفريدة للعروض السياحية، وىذا بغية دعم تعٍت تذكَت السياح من فًتة إذل أخرى ب التذكير:-
 اخلريطة الذىنية للسائح.وتعميق مستوى الوالء النسيب، وعدم ترك الفرصة الساضلة للمنتجات ادلنافسة للتوغل يف 

تعزيز ودعم ادلواقف واآلراء اإلغلابية احلالية للسياح ضلو العروض وادلنتجات يف الوجهة السياحية،  التعزيز:-
 ور بالرضا ودفعهم لتكرار الشراء.ذا من خالل ابتكار حزم سياحية لتقوية الشعوى

إثارة االىتمام بالوجهة السياحية، وزلاولة دفع السياح احلاليُت وادلرتقبُت لتكوين صورة ذىنية  االىتمام:-
 جيدة وإغلابية عنها. 

للسياح يف األسواق ادلستهدفة إذل اذباىات العمل على تغيَت االذباىات واآلراء واألظلاط السلوكية السلبية -
 1وآراء وأظلاط سلوكية إغلابية ضلو الوجهة السياحية.

إذل التدخل والتأثَت على عملية سلوك الشراء واالستهالك، وتنقسم عموما هتدف االتصاالت التسويقية -
، لذلك تتعلق أىداف السلوكيةفية، اإلدراكية، العاطتتمثل يف كل من ادلرحلة  ىذه العملية إذل ثالث مراحل رئيسية

بكل مرحلة من ىذه ادلراحل الثالث، حيث تعمل ادلؤسسة على جعل ادلنتج معروفا، جعلو  والًتويج االتصال
 زلبوبا، وجعل ادلستهلك يتخذ ردة فعل يوحي برغبتهم يف ادلنتج لشرائو. 

للمؤسسات  لعالمة التجاريةا أو تعديل صورة زيادة الوعيىو  والًتويج ؽلكن أن تكون أىداف االتصالو -
يف القطاع  ىاالذين يعرفون بوجود للسياحىي النسبة ادلئوية معينة حيث أن معدل الوعي بعالمة السياحية 
ويبُت الشكل التارل الوعي بالعالمة التجارية ضمن ىرم مكون من أربع مستويات الذي تنتمي إليو. السياحي 

 احلضور الذىٍت ذلا لدى ادلستهلك. زبتلف حسب اختالف درجة 
 (: مستويات الوعي بالعالمة التجارية13الشكل رقم)

 
Marketing fondamental, Les objectifs de la communication source : 

Didponible sur le site : https://moodle.luniversitenumerique.fr/mod/book/view.php 

consulté le 20/12/2020 

                                                           
1
 . 78، ص9007، الطبعة األولى، مجموعة النٌل العربٌة، مصر، أسرار التروٌج فً عصر العولمةمحسن فتحً عبد الصبور،  

 
 الوعي الصريح 

 بالعالمة التجارية

 الوعي التلقائي بالعالمة التجارية
 

 الوعي بالعالمة التجارية

 عدم الوعي بالعالمة التجارية 

https://moodle.luniversitenumerique.fr/mod/book/view.php
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  1عرب عدة مستويات:يف القطاع السياحي ؽلكن قياس الوعي بالعالمة التجارية حسب الشكل أعاله فإنو 
ين يكون الشخص ليس أادلستوى قاعدي، وىذا  :(marque inconnue)عدم الوعي بالعالمة التجارية-

ادلؤسسات الفندقية، الوكاالت السياحية، والوجهات السياحية يف ادلناطق معينة كعلى دراية إطالقا بعالمة ذبارية 
 السياحية ادلعزولة وغَتىا. 

ألفراد دبعرفتهم للعالمة وىو ادلستوى الذي يصرح فيو ا: (Notoriété assistée) بالعالمة التجارية الوعي- 
 التجارية ادلعروضة يف قائمة مكونة من رلموعة من العالمات التجارية.

ىو مستوى وعي األفراد بالعالمة التجارية : (Notoriété spontanée) الوعي التلقائي بالعالمة التجارية-
ضمن قائمة ، وىنا قد تكون العالمة تلقائيااليت يعرفوهنا يف رلال معُت التجارية  اتذكر العالمعندما يطلب منهم 

 العديد من العالمات األخرى. 
الوعي ادلباشر  ويشَت الفرد يف ىذا ادلستوى إذل: (Top of mind)بالعالمة التجارية  الوعي الصريح-

  واألورل لعالمة ذبارية معينة ضمن العديد من العالمات يف قطاع معُت.
 السياحيةمقومات االتصال الترويجي في الوجهات خصائص و  المطلب الثاني:

اسًتاتيجية االتصال الًتوغلي للوجهات السياحية على رلموعة من اخلصائص وادلقاومات اليت صلاح  تمديع
من شأهنا دعم اجملهودات ادلبذولة يف ىذا اجملال، من طرف العديد من األطراف الفاعلة عرب تسخَت الوسائل 

قواعد ادلتينة اليت تساعد على ربقيق األىداف ادلرجوة من واألساليب الًتوغلية ادلناسبة من جهة، وتوفَت الركائز وال
 أنشطة الًتويج السياحي. 

 خصائص االتصال الترويجيأوال: 
تقتضي الفاعلية ادلنتظرة من تسخَت األدوات واالساليب ادلعتمدة يف ترويج الوجهة السياحية العديد من 

  2اخلصائص والشروط التالية:
 يف تشفَت الرسالة الًتوغلية، واختيار العبارات ادلألوفة استخدام أسلوب بسيطمن خالل عدم المبالغة: -

 والبسيطة والقصَتة، باإلضافة أنو البد من أن يكون مضموهنا يدور حول فكرة مركزة ومعلومات قليلة. 
تكمن قوة الرسالة الًتوغلية يف احتوائها على وعود قوية تستمد قوهتا من واقعيتها  قوة الوعود:-

  وموضوعيتها، واليت ترتبط مباشرة بادلنتج أو العروض السياحة ادلقدمة يف ادلؤسسة أو الوجهة السياحية.
 البد على ادلؤسسة أو اجلهات الوصية على الوجهة السياحية حسن اختيار: حسن اختيار الوقت-

 األوقات والوسائل ادلناسبة لتكرار الرسالة.

                                                           
1
 Marketing fondamental, Les objectifs de la communication, disponible sur  http://ressources.aunege.fr , 

consulté le 12/12/2020. 
2
 . 80ص  مرجع سابق،بلقاسم توٌزة،   
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أن تتخذ رموز قوية كتكرار الشعارات الصوتية، الرسومات،  حيث أن الرسالة البداالستمرارية: -
، يف زمن كايف الستيعاب الرسالة وإدراكها ومن مت تأثَتىا على ادلتلقي الومضات االشهارية، االعالنات، وغَتىا

  من اجلمهور ادلستهدف. 
وغلية للمؤسسة أو البد من احلرص على وحدة واتساق الرسائل الًت  االتساق العام للرسالة الترويجية:-

الوجهة السياحية الواحدة، حبيث تكون متقاربة ومتكاملة وغَت متناقضة، حبيث تدعم كل منها األخرى حىت 
غلب تصميم أدوات االتصال التسويقي ادلتكاملة لدعم نفس كما   باختالف االساليب والوسائل الًتوغلية.

عنها من خالل القنوات االتصالية االخرى تكون  وذلك لتجنب إرسال رسائل يعرب ،األىداف العامة للمؤسسة
 .سلالفة السًتاتيجية ادلؤسسة

 مقومات االتصال الترويجي في الوجهة السياحية ثانيا:
يتنافس ادلسوقون يف العديد من الدول جلذب أكرب عدد شلكن من السياح يف العديد من األسواق 

سبييز الوجهات السياحية عن غَتىا من خالل العروض السياحية، وللحصول على ميزة تنافسية أصبح من ادلهم 
السياحية اليت تقدمها ادلعادل السياحية واالنشطة ادلرافقة ذلا، وقد أكد ادلسوقون على ضرورة قضاء وقت اطول يف 

 الًتكيز على تسويق وترويج الوجهة السياحية بشكل خاص.
نشاط ترويج الوجهة السياحية رلموعة من اخلصائص وادلقومات واليت سبثل ظروف وشروط البد  يتطلبو 

  1:من أن تتوفر عند شلارسة أساليب وتقنيات الًتويج السياحي أعلها
 تنويع الربامج السياحية من موسم سياحي إذل آخر لتشمل خدمات وعروض سياحية جديدة؛-
 مناطق سياحية جديدة، وتطوير عناصر اجلذب السياحي فيها؛ تنمية-
االعتماد على الطرق العلمية يف وضع السياسات السياحية من أجل غزو واخًتاق األسواق السياحية -

 ادلستهدفة؛
عقد مؤسبرات وندوات يف الدول ادلصدرة للسياح عن طريق اجلهات ادلسؤولة عن التعريف بالوجهة -

 ارج؛السياحية يف اخل
 تبسيط وتسهيل االجراءات ادلرتبطة أساسا حبركة السياح إذل الوجهة السياحية؛-
    .ربسُت مستوى اخلدمات السياحية اليت تقدم للسياح األجانب واحملليُت-
 
 
 
 

                                                           
1
 Pierre Ghewy , Marketing , Edition Foucher , Paris , 2009, P 123. 
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 ترويج الوجهة السياحية و المبحث الثاني: استراتيجية اتصال 
تكون األنشطة الًتوغلية متوافقة مع ، و لطرق االتصالبرنامج متكامل  على االسًتاتيجية الًتوغليةتعرب 

كحقلة وصل بُت العمالء   الذي يعمل احتياجات السائحُت ومتكاملة مع العناصر األخرى للمزيج الًتوغلي
أساسا لوضع اسًتاتيجية تروغلية لدى بدورىا واليت تشكل  ،وتوقعاهتم حول التجارب السياحية اليت يبحثون عنها

 حيثأدوات الًتويج،  ختياراسلتلف الوجهات السياحية. يتطلب تطوير اسًتاتيجية تروغلية فعالة أكثر من رلرد 
وربطها مع دوافع السياح سلتلف ادلتغَتات يف البيئة احمليطة يبحث يف تكامل  واضحالبد من وجود ظلوذج 

   .ورغباهتم
 األول: مزيج اتصال وترويج الوجهة السياحية المطلب

دلؤسسات والوجهات السياحية البد أن تتكامل سلتلف طرق اخلاصة با االتصاليةرسالة المن أجل إيصال 
سياح احملتملُت على وتطويرىا باألساليب اليت تالئم ربفيز ال هاللمسوقُت التحكم فيؽلكن  اليتاالتصال الًتوغلي 

  1.ةيالعروض وادلزايا التنافسية السياح شراءازباذ قرار 
 عناصر مزيج االتصال الترويجي في الوجهة السياحية : أوال

يتم الًتويج للوجهة السياحية من خالل استخدام واحدة أو رلموعة من األدوات الًتوغلية)االعالن، البيع و 
( ىوية الوجهة أو ادلؤسسة السياحية... الكلمة ادلنطوقة،الشخصي، ترويج ادلبيعات، الدعاية، العالقات العامة، 

إذل أبعد نقطة شلكنة وغَتىا من األساليب واألدوات اليت يكون اذلدف األساسي منها ىو إيصال الرسالة الًتوغلية 
  .االتصال والًتويج من مؤسسة/وجهة سياحية ألخرى أساليب واسًتاتيجياتيف السوق. وقد زبتلف 

 .االعالن: 1
مدفوعة األجر من قبل راع زلدد للوصول إذل تروغلية غَت شخصية،  اتصالية و تعترب االعالنات نشاطات 

وبناء صورة العالمات التجارية. ويعرف االعالن يف صناعة السياحة خلق الوعي تساعد على ، الواسعة َتىاماجل
لتطوير الوعي والفهم واالىتمام  مهترو التسويق كجزء من محاليستخدمها مديعلى أنو أداة اتصالية كالسيكية 
من جهة، وخلق ادلناخ ادلالئم دلندويب ادلبيعات والعمل على زيادهتا من جهة  والتحفيز بُت اجلمهور ادلستهدف

اذلدف األساسي من اسًتاتيجية االعالن ىو خلق اتصاالت مقنعة، وتغيَت آراء ومواقف ويكون بذلك  ،أخرى
العروض يعتمد اختيار القناة الوسيطة بُت ادلرسل وادلستقبل على نوع و  2االعالنية.األطراف ادلستقبلة للرسالة 

ادلخصصة لذلك. وتستخدم احلمالت االعالنية التلفزيون،  ادلستهدف وادليزانيةالسياحي والسوق السياحية، 

                                                           
1
 Sean M. Hennessey, and all, Determinants of Travel Intentions to a neighboring Destination, international 

conference (TTRA), University of Massachusett Amherst, 2010, pp2-4, p4. available on 
htts://scholarworks.umass.edu/tta/2010/Oral/16  
2
 Meyers-Levy. J, and Malaviya. P, Consumers’ processing of persuasive advertisements: An integrative 

framework of persuasion theories, Journal of Marketing, vol. 63, p47. 
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 جة للعروض والوجهاترلالت ادلستهلك، اجملالت التجارية، اللوحات االشهارية ادلرو  الصحافة، الراديو، السنما،
 وغَتىا. السياحية، أدلة وكتيبات السفر 

  1 كما البد أن تراعى يف احلمالت االعالنية رلموعة من اجلوانب الرئيسية أعلها:
للوجهات السياحية عرب األطراف الفاعلة سًتاتيجية االبداعية وتتمثل يف اال تطوير الرسالة االعالنية:-

 سياح. ال أذىانيف ترسخ صورة إغلابية إغلاد طرق فعالة  البد ذلا مناليت فيها، و 
 .الطريقة اليت ستقال هباالرموز و  وتتمثل يف: كيفية صياغة الرسالة-
يشمل وسائل و  :المستقبل سائحالمرسلة إلى ال ات أو الوجهات السياحيةكيفية نقلها من المؤسس-

 .االعالم اليت يتم اختيارىا
ادلتمثلة يف القناة، ادلسار، الوسائط وغَتىا ىي اعتبارات حيوية  للعملية االعالنية العوامل اخلارجيةتعترب -

من عروض وخدمات  بيعيماذا  تومعرف و، واالكثر أعلية يف ذلك ىمن طرف ادلعلن وغالبا ما يتم ربديدىا بدقة
؟" قد  تتم عملية البيع ىذا ادلنطلق فإن السؤال "كيف بيعو؟ مني؟ دلاذا بيع من اجلماىَت ادلختلفةيدلن ؟ سياحية

تنعكس التغَتات االجتماعية، التسويقية، واالعالمية اذلائلة و  ،لإلعالنولد من ىذه األجزاء الثالثة الرئيسية 
 2 اليوم. بوضوح يف االنفاق االعالين وزبصيص موارده، خاصة مع التطورات اليت يعرفها العادل الرقمي

ىي وادلشاعر االنسانية  يعتقد ادلسوقون أن العواطفعلى بعد المتعة في الوجهة السياحية: التركيز -
اليت يتخذىا ادلستهلك أو  قراراتلل مداخل فعالةهي فوبالتارل  3تغيَت سلوك ادلستهلك واقناعو.يف جانب مهم 

ادلستهلك عند ازباده لقراراتو  ىناك تصور ثنائي األبعاد الذباىاتحيث أنو  ،وعيالخاصة اليت ترتبط بال السائح
عروض وخدمات الوجهة والناتج عن االحاسيس ادلستمدة من ذبربة  ةالبعد األول ىو بعد ادلتعف ،الشرائية

وىنا يظهر دور  .4ادلنتجاتسلتلف هو البعد النفعي ادلشتق من الوظائف اليت تؤديها فالبعد الثاين أما ، السياحية
ر إما ببعد ادلتعة أو بعد ادلنفعة، وردبا كالعلا معا، ويركز ادلسوقون يف الكثَت من االعالن حيث غلعل العميل يشع

أثناء  ستجمامألهنم يبحثون عن الراحة واال لدى السياح يف الغالب،األحيان على بعد ادلتعة، وىو األكثر طلبا 
 .تواجدىم يف الوجهات السياحية اليت ؼلتاروهنا

صُت يف االعالن على ضرورة تيؤكد العديد من ادلسوقُت وادلخ: الدعابةتضمين محتوى الرسالة بعد -
بعد الدعابة وروح الفكاىة مصحوبة بتعابَت الوجو االغلابية لتحسُت وزيادة على تضمُت زلتوى الرسالة االعالنية 
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ر السعادة لدى االستجابة االغلابية والتقليل من السلبية لدى الزبون، والذي من شأنو أن يتناسب طرديا مع شعو 
 1.بقراره الصائب يف اختيارهالعميل وزيادة االدراك 

كما يراعى يف االعالن جنس ادلعلن وارتباط كل من اجلنسُت بنوع معُت من ادلنتجات واخلدمات اليت يتم -
م بأدوار الًتويج ذلا، حيث يتم استخدام اجلنس األنثوي يف االعالنات ادلرتبطة بادلهام ادلنزلية والغذائية، القيا

اجتماعية، وأداء ادلهام األسرية، بينما يربز الرجل كمعلن يف ادلنتجات ادلرتبطة بالتخطيط االقتصادي االجتماعي  
  2 .السيارات، العمل، االستثمار ادلارل، والرياضةك

غلب على ادلؤسسة أن زبتار بعناية عناصر االعالن، وربدد بوضوح اذلدف منو، ألنو على الرغم من  -
يد اذلدف الدقيق، فإن حداثة وطريقة األسلوب ادلتبع يف االعالن تلعب دورا جوىريا يف ازباذ القرار الشرائي ربد

 ينشئ انطباعات أولية إغلابية أو سلبية ،لدى الزبون الذي يعمل على تقييم العالمة التجارية مسبقا ودون وعي منو
االختالفات يف  من قليل قدر االمكانتأجل الوفقا لقصة االعالن الذي البد عليو أن يسعى جاىدا من 

 3 االستجابة لزيادة اجلاذبية االعالنية.
على التكرارات اليت  ما او خدمة التذكر وازباد موقف معُت ضلو ادلنتج : يعتمدتكرار الرسالة االعالنية-

مت . وقد ريح أو الضمٍتتدفع ادلستهلك يف كل مرة السًتجاع ما قد تعلمو من قبل يف إطار ما يعرف بالتعلم الص
تطوير العديد من ظلاذج االتصال خالل الستينيات من القرن ادلاضي، واليت صممت يف الغالب على ظلوذج 

حيث يقًتح ىذا النموذج أن ادلستهلكُت الذين يشًتون ، "Lavidge and Steiner"لالتسلسل اذلرمي للتأثَتات 
اذلرمي من الوعي، من خالل ادلعرفة، االعجاب، التفضيل، القناعة، منتجا أو خدمة معينة ينتقلون عرب التسلسل 

 4.مث يف النهاية الشراء
  .العالقات العامة:2

إعالم قوي يعتمد على عالقاهتا العامة بُت سلتلف  من قوهتاسياحية دبختلف الفاعلُت فيها الوجهة تستمد ال
 .مجاىَتىا على ادلستوى اجلزئي أو الكلي

على أهنا عملية اتصالية تقوم هبا ادلؤسسة عرب إيصال معلومات للجماىَت  Claude Demeureيعرفها 
الداخلية واخلارجية، واليت تسمح بًتويج ادلنتج وإيصال الصورة ادلرغوبة عن ادلؤسسة، واخلروج بتقارير جيدة عنها، 

 5اتصال متخصصة.حيث تركز على ما ستقوم بو ادلؤسسة مستقبال عرب وضع أىداف صرػلة وتسخَت وسائل 
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يعرفها ادلعهد الربيطاين للعالقات العامة على أهنا جهد متعمد، سلطط ومستمر بغية إنشاء واحلفاظ على و 
ربدد السياسات واالجراءات والربامج العامة يف  اليت داريةاإلوظيفة العالقة تفاعلية بُت ادلؤسسة ومجهورىا، فهي 
 1واصل مع اجلمهور ادلستهدف.ادلؤسسة، وىذا من خالل استغالل الفرص للت

 لدىمن أجل جلب االنتباه وخلق قيمة جيدة  تستعُت العالقات العامة بالعديد من التقنيات االعالميةو 
كادلقاالت واالصدارات الصحفية، تنظيم حفالت االستقبال والتعريف بشخصيات واألحداث اليت زبص  ،زبونلل

ادلؤسبرات الصحفية والفعاليات  إضافة إذل 2واألنشطة اجملتمعية. وادلعارض  ةالتعريفادلؤسسة، تنظيم األيام ادلفتوحة 
وىي النشر   (PENCILS)كلمة يف "كوتلر" خلصهاوقد   اليت ترعاىا ادلؤسسة واجلوالت والتربعات...وغَتىا.

 affairs) ، القضايا االجتماعية(News)األخبار ،(Events) ، األحداث(Publication) واإلعالم

Community)وسائل اإلعالن ادلختلفة ، (media Identity)،  زلاولة التأثَت على القرارات ادلتعلقة ببيئتها
 من خالل برامج ادلسؤولية االجتماعيةاالجتماعي واجملتمعي  ، االستثمار(Lobbying) باستخدام أفراد ذوو نفوذ
(investments Social)  االتصال يف كل  اسًتاتيجيةدوات الفعالة يف من الطرق واأل والوسائل السابقة تعترب

 يف إصلاح األىداف ادلسطرة.مؤسسة، واليت غالبا ما تسخرىا 

فالعالقات العامة ليست وسيلة للمبيعات بقدر ما ىي وسيلة حلماية ادلؤسسة من عواقب الرأي العام 
ادلوظفُت والعمل، عالقات مل على عالقات تذباوزت العالقات العامة وظيفة التسويق لتشفقد  العدائي.

ادلستثمرين، الشؤون احلكومية، إدارة األزمات وادلخاطر، شؤون اجملتمع، خدمة العمالء، وأي جانب آخر من 
وما ؽلكن اخلروج بو من ىذا أن العالقات  ،جوانب االدارة حيث تكون االتصاالت الفعالة عامل صلاح حاسم

خرى تشارك يف كل جانب من جوانب ادلؤسسة، واليت تعٌت زبصصات االتصاالت األ العامة على عكس باقي
  3باالستماع واالستجابة جملموعة كاملة من أصحاب ادلصاحل.

 4أنشطة العالقات العامة أعلها:تراعى يف رلموعة من االعتبارات غلب أن  و ىناكأنكما 
)يعترب الرأي العام أكرب قوة غَت مرئية زبلق تدفقا اجتماعيا وثقافيا وتأثر أقوى من اي مراعاة الرأي العام:-

قوة سياسية، لذلك وقبل تنفيذ اي سياسة أو اسًتاتيجية غلب على ادلؤسسة توفَت رلال االستجابة للرأي العام من 
ووسائل االعالم واجلمهور من خالل كسب ثقتو الصدق، نقل ادلعلومات الصرػلة، إزالة احلواجز بُت ادلؤسسة 

أجل ربقيق سياسة االتصال التفاعلي، ويعتقد اخلرباء أنو على الرغم من أعلية العالقات العامة والدور الفعال 
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للمديرين يف ىذا اجملال يف اذليئات التابعة للدولة والوزارات ادلختلفة، فإنو ال يوجد مظهر احًتايف وبرامج زبطيطية 
 األجل يف العديد منها.واستثمارات طويلة 

عدم االحتكاك والثقة غَت ادلتبادلة بُت وسائل االعالم )خاصة الصحف( االعالم والعالقات العامة: -
السياسية، وتواجو ىذه -مع العالقات العامة ىو مشكلة تارؼلية  خلقت مشكلة عامة كذلك يف البنية االجتماعية

ات العامة يف ادلؤسسات االقتصادية واذليئات احلكومية العالقة العديد من التحديات خاصة بُت العالق
والصحفيُت، فتتهم وسائل االعالم العالقات العامة يف ادلؤسسة بإخفاء احلقائق، يف حُت تعتقد العالقات العامة 
أن وسائل االعالم ال تعرض األخبار كما ىي يف الواقع وغالبا ما تغَتىا دبا يتماشى مع مصاحل أطراف معينة. 

ترب ارباد كل من العالقات العامة ووسائل االعالم يف اجملتمع أمرا يساعد على التدفق احلر للمعلومات وؼلدم يع
مصاحل كل من ادلؤسسات واذليئات احلكومية ويزيد من ثقة اجلماىَت ادلستهدفة يف آن واحد، وىذا عرب زيادة حس 

ياكل االجتماعية والسياسية وربسُت  العالقة ادلتبادلة الدؽلوقراطية وحرية التعبَت  واستجابة مؤسسات السلطة واذل
 مع الصحافة وعدم االعتماد فقط على عقد اجتماعات دورية مع الصحفيُت. 

إن أىم األسئلة اليت غلب طرحها ىو كيف ؽلكن استخدام اخلدمات االلكًتونية  التأثير التكنولوجي:-
للوصول إذل أىداف العالقات العامة، واألىم من ذلك كيف ؽلكن من خالل ىذه اخلدمات انشاء عالقات مع 

لية: ظهور العمالء أو اجلماىَت األخرى عن طريق العالقات العامة، حيث أنو ال ؽلكن غض النظر عن العناصر التا
أصبحت  العالقات العامة تتغَت وتتوسع بشكل متزايد؛ نوع جديد من اجلمهور عرب الوسائط االلكًتونية؛

 العالقات العامة تقنيات اتصال مباشرة لتكنولوجيات االعالم واالتصال. 
، وادلشاركة كما أن عالقات ادلؤسسة حباجة كبَتة  للتكنولوجيا ادلوجهة ضلو التعاون واالبتكار واحلداثة-

والتزامن مع كل ما من شأنو التأثَت على الرأي العام. غلب على مديري ومستشاري العالقات العامة أي يتحلوا 
بالقدرات وادلواىب اليت تؤىلهم دلمارسة مثل ىذا النشاط احليوي يف ادلؤسسة اليت تعترب مزيج بُت الفن 

هدفة اليت البد أن تعرف ثقافتهم وانتماءاهتم العرقية والتكنولوجيا للتواصل بشكل صحيح مع اجلماىَت ادلست
 وثقافاهتم االجتماعية. 

ال ؽلكن أن تكون ادلؤسسة دبعزل عن احمليط الذي تنشط فيو، فهي  تفاعل المؤسسة مع محيطها:-
 حباجة ماسة إذل العالقات مع سلتلف أصحاب ادلصاحل، حيث تتداخل نشاطات العالقات العامة مع كل من

ة، االعالن، الوكاالت الصحافية، الشؤون العامة يف الدولة، إدارة القضايا، عالقات ادلستثمرين، التنمية، الدعاي
  1.وغَتىا من عناصر احمليط اخلارجي للمؤسسة
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 .الدعاية:3
نتائج  تتورل ادلؤسسات يف السنوات األخَتة األعلية األكرب للدعاية على حساب االعالن، حيث اختلف

 لزبونالدراسات اليت أصلزت يف ىذا ادلوضوع، واليت كان مفاد بعضها أن للدعاية تأثَت كبَت على القرار الشرائي ل
اجلمهور ادلستهدف يدرك أن االعالن يتميز بسيطرة ومراقبة الراعي االعالمي حملتوى  أن خاصة ،عالنمقارنة باإل

تربه أقل موضوعية. ويبقى ادلسوقون يف ادلؤسسات والوجهات الرسالة، شلا يؤدي إذل التشكيك يف فحواه ويع
وعلى أي اسًتاتيجية يتم الًتكيز سباشيا مع  وميزانياتو الًتويج ىم الذين يقررون كيفية زبصيص موارد السياحية

  األسواق ادلستهدفة.
رعاية طرف  تشَت الدعاية إذل االتصاالت غَت الشخصية للمؤسسة، منتج، أو فكرة، غَت مدفوعة، ربت 

معُت، وتكون غالبا يف شكل قصة اخبارية، إعالن عن مؤسسة معينة أو منتج أو خدمة، وتستخدم لذلك تقنيات 
  1معينة كالصحف، ادلقاالت، الصور الفوتوغرافية، األفالم وأشرطة الفيديو.

خصية(، وترد من عرب وسيلة اتصال مجاىَتية)غَت ش ذتعرف الدعاية التجارية على أهنا عملية اتصال تنفو 
خالل خرب صحفي، أو أي مادة إعالمية بقصد استمالة الطلب على سلعة أو خدمة أو مؤسسة، وؽلتاز بأنو 

 2نشاط غَت مدفوع األجر.
وضع أخبار عن ادلؤسسة/ ب ، واليت تعٌتللمؤسسة  وتعترب الدعاية عنصرا رئيسيا يف العالقات العامة

. غالبا ما تظهر الدعاية بشكل كبَت يف وسائل االعالم يف وسائل االعالم دون دفع مقابل منتجاهتا/ خدماهتا
، الربيد االلكًتوين، مواقع الويب، وسائل التواصل  كالصحف واجملالت، التلفزيون،  ، ادلسموعة، وادلرئية، ادلطبوعة

طابات العامة والندوات وورش ووسائل الدعاية األخرى كاخل ،(Facebook, Twitter, and blogsاالجتماعي )
 3العمل يف ادلؤسبرات الصحفية.

 ىي:  اليت سبيز الدعاية رلموعة من العناصر األساسية فقا دلا مت التطرق إليو سابقا ؽلكن أن نستنتج و 
 غَت شخصية غَت مدفوعة األجر؛تروغلية أداة الدعاية ىي -
 يف صيغة أحداث؛ الصحافةقبل من تها عالية مقارنة باإلعالن ألهنا تنشر صداقيمدرجة -
 يف االطار ادلخطط لو.  واالستجابة ادلرغوبة تستعمل وسائل إعالم مجاىَتية بغية التأثَت الواسع -
فهي تعترب اسًتاتيجية فعالة من حيث التكلفة إذا ما مت ربطها ، الدعاية ىي خيار منخفض التكلفة-

 بقصص اخبارية؛ 
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ؽلكن إضافة إذل أنو  ضد األوضاع التنافسية اليت تشهدىا ادلؤسسة. اشلتاز  ااسًتاتيجي اتعترب الدعاية بناء-
 للدعاية أن تساعد ادلؤسسة يف التحالفات االسًتاتيجية؛

رلموعة من األمور البد على ادلؤسسة أو اذليئات الوصية على القطاع السياحي يف الوجهات  وىناك
   1 أعلها:ية أن تأخذىا يف االعتبار السياح

، إال أهنا ؽلكن أن أو مراقبة ما تنشره وسائل االعالمعلى الرغم من أن الدعاية ال ؽلكن السيطرة عليها -
العالقات وظيفة تتعلق دبهمة  يف حالة كانت األخبار وادلعلومات ادلنشورة  تستخدم بطريقة إغلابية ولصاحل ادلؤسسة

أن يؤثر بصفة سلبية على صورة ومسعة ادلؤسسة أو التحكم يف زلتوى الرسالة بينما ؽلكن لعدم القدرة على العامة، 
  2.الوجهة السياحية

على ادلؤسسة معرفة الوسائل األكثر صلاعة يف الدعاية يف زلاولة للتعريف دبنتجاهتا وصورهتا ألكرب عدد -
 احلصول على التغذية الراجعة من شلكن من الشرػلة ادلستهدفة يف أقصر وقت شلكن، فالدعاية ال تكتمل إال إذا مت

متلقي ادلعلومات ادلرسلة، وبالتارل البد من توفَت منصات إلرسال التعليقات أو أي شكل من أشكال االستجابة 
 غلب أن تكون القصص الدعائية شلتعة ويف الوقت ادلناسب وذات صلة باألحداث اليت هتمو  ،للرسالة اليت مت نشرىا
فالدعاية الفعالة تتجاوز النشرات  ات أو الوجهات السياحية،من قبل ادلؤسسلسياح من االشرػلة ادلستهدفة 

 االخبارية وربتاج إذل اسًتاتيجية عالقات عامة فعالة. 
فتوقيت الدعاية ليس دائما ربت سيطرة ادلسوق، فاخلرب الصحفي قد يكون ذو قيمة اخبارية  التوقيت:-

الغالب ربت سيطرة وسائل االعالم، وبالتارل قد تصدر ادلعلومة يف وقت عالية جدا، والبيان الصحفي يكون يف 
  أبكر شلا ىو مرغوب فيو أو بعد فوات األوان لتربير وتوضيح مواقف ادلؤسسة.

يعد البيان الصحفي طريقة رئيسية للحصول على الدعاية، فتضيع ادلعلومة اليت تريد ادلؤسسة الدقة: -
  ما يعرب عنو يف الدعاية "بفقدان السيطرة ". يؤدي إذلإيصاذلا جلماىَتىا لسوء ترمجة ونقل ادلعلومة الصحيحة، 

 .ترويج المبيعات: 4
سويق اليت مت تصميمها يف سياق تسويقي اسًتاتيجي رلموعة من تقنيات التتعرب أنشطة ترويج ادلبيعات عن 

 3.تحقيق حجم معُت من ادلبيعات، أو لتحقيق ىدف تسويقي زلددلمن أجل إضافة قيمة للمنتج 
رلموعة من األنشطة الًتوغلية غَت البيع الشخصي، االعالن، أو النشر الدعائي، واليت وقد عرفت على أهنا 

، وتتضمن طرائق العرض ادلختلفة، ادلعارض الكفاية التوزيعية للسلع واخلدمات تستميل السلوك الشرائي، وترفع من
  4وغَتىا من األنشطة الًتوغلية اليت زبرج عن الروتُت العادي.

                                                           
1
 Ibid, p33. 

2
 Martin Eisend, and Franziska Küster,  the effectiveness of publicity versus advertising: a meta-analytic 

investigation of its moderators, Journal of the Academy of Marketing Science · December 2011, pp1-45, p4. 
3 Palmer. A, introduction to marketing: theory and practice, first ed, Oxford university press, USA,  2003,p429. 

4
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مصممة بشكل أساسي لتوفَت قيمة إضافية أو حوافز للقوة البيعية،  وأنشطة تسويقية  تقنيات وىي تعترب
وتشمل زبفيض  وشبكات التوزيع، أو ادلستهلك النهائي على ادلدى القصَت، من خالل احلوافز والعروض ادلؤقتة

بوالت، األسعار، عروض ادلبيعات، الكوبونات، ادلنتج اإلضايف، خدمات إضافية، اذلدايا، العمولة اإلضافية، الطون
احلفالت...إخل. أما األىداف اليت ؽلكن ربقيقها من ترويج ادلبيعات ىي زيادة الطلب يف األمد القصَت، زيادة 
احلصة السوقية، مكافئة العمالء احلاليُت للمؤسسة، ربسُت وعي الوكيل بادلنتجات، ربسُت عروض ادلؤسسة يف 

 منافد التوزيع.
وسيلة ناجعة الستهداف العمالء والوصول إليهم خاصة مع اطلفاض  ترويج ادلبيعات عرب األنًتناتكما أن 

تعترب العروض الًتوغلية عرب األنًتنات انتقائية أكثر، ومتاحة يف رلال حبث واسع و التكلفة مقارنة بالربيد ادلباشر.
ياحية يف وؼلضع ترويج مبيعات ادلنتجات الس1طول الوقت، واليت غالبا ما سبس فئات متنوعة من ادلستهلكُت.

ىناك العديد من األساليب و لتقلبات العادية اليومية أو األسبوعية أو ادلومسية. لمعظم مؤسسات السفر والسياحة 
اليت تستخدمها ادلؤسسات السياحية لتحفيز مبيعاهتا، مثل اذلدايا اليت تقدمها وكاالت السياحة ، والتخفيضات 

ظمها ، ومكافأة الفائزين ، والدعاية اليت يتم وضعها يف الصحف ادلؤقتة يف مواسم معينة ، وادلسابقات اليت تن
 يف العروض السياحية خاصة يف مواسم الركود السياحي.  بتخفيضات معينة شَتواجملالت اليت ت

 .التسويق المباشر:5
 مع يث تتواصل ادلؤسسات مباشرة يعد التسويق ادلباشر أحد أسرع األنشطة التسويقية ظلًوا يف التجارة، ح

العمالء ادلستهدفُت لتوليد رد فعل أو معاملة سريعة. وقد أصبح جزًءا ال يتجزأ من االتصاالت التسويقية ادلتكاملة 
 2يف العديد من ادلؤسسات الكربى غالًبا ما يستحوذ فيها التسويق ادلباشر على ميزانيات واسًتاتيجيات منفصلة.

يعرف التسويق ادلباشر على أنو نظام تسويق تفاعلي يستخدم وسيلة اتصال واحدة أو أكثر للتأثَت على 
الزبون وادلؤسسة الزبون هبدف ازباذ قرار الشراء أو عقد صفقة ذبارية يف وقت ومكان زلدد يتم االتفاق عليها بُت 

 3مباشرة.
حىت من  يناسبو تهلك عربه احتياجاتو يف أي مكانادلس ليبفالتسويق ادلباشر ىو "التسوق النظري" الذي ي

ة بيانات سبكن ادلؤسسة من االتصال بعمالئها أين يكون التفاعل واالستجابة دويعتمد على قاع 4منزلو.داخل 
يستخدم التسويق  5فورية عرب االنًتنات، وىذا من خالل االستغالل ادلنهجي للمعلومات ادلتوفرة عن كل زبون.
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واذلاتف والفاكس والربيد اإللكًتوين للتواصل مباشرة مع العمالء احلاليُت واحملتملُت وحثهم على  ادلباشر الربيد
 .االستجابة مباشرة
، منها التسويق ربأشكال جديدة وجذابة الستمالة ادلستهلك وربقيق مبيعات أك التسويق ادلباشر ويستخدم

ادلباشر، الندوات عرب اإلنًتنت، عروض التسويق عرب اذلاتف، عرب اإلنًتنت، التسويق عرب الربيد اإللكًتوين، الربيد 
وغَتىا. يعد استخدام ىذا النوع ت...، الكتالوجاقنوات البيع التلفزيوين ادلباشرة، البيع ادلباشر، النشرات اإلعالنية

  1 من التواصل مع اجلمهور ادلستهدف أمرًا زلدًدا وشخصًيا، واألىم من ذلك أنو قابل للقياس.
صلم عن التطور ادلتسارع لإلنًتنت واذلاتف النقال إذل زيادة سريعة يف التفاعالت وبناء عالقات قوية  وقد

للمؤسسات مع عمالئها من خالل العروض الًتوغلية عرب وسائل التواصل االجتماعي، ومواقع الويب، وتطبيقات 
وقد مكن ذلك من  ال وزيادة ادلوثوقية.اذلاتف احملمول، والتجارة اإللكًتونية، والذي أدى إذل التواصل الفع

لقوائم العمالء وزبفيض التكاليف دبا يتوافق مع ميزانيات التسويق بناًء على معرفة عميقة  الفعال االستخدام
 .ومتطورة للعمالء وسلوكهم والتواصل ادلباشر معهم

 :البيع الشخصي.6
ع الطلب على اجلودة والبحث ا ارتفو ادلنتجات، اخلدمات و ادلنافسة بشكل كبَت يف معظم  يدزالت استجابة

بالتواصل مع بيع الشخصي التقوم ادلؤسسة من خالل عن القيمة الفعلية للمنتج بشكل حاد من قبل العمالء، 
وتطوير العالقة ادلتبادلة من خالل ربديد احتياجاهتم، تصميم وتقدمي ادلنتجات بناءا على الشرائح ادلستهدفة 
سًتاتيجية اتصال تسويقية تسهل عملية ازباذ القرار الشرائي. ورغم اسهامات البيع الشخصي رغباهتم، وتصميم ا

يف ادلؤسسة فإنو دل يتخذ كاسًتاتيجية تسويقية واتصالية بارزة، فغالبا ما يرتكز اىتمام ادلؤسسة على االعالن، 
اخلدمات اليت تقدمها. و  روض ادلنتجاتالدعاية، وترويج ادلبيعات، وىذا نظرا لتكلفتو وعدم االستجابة السريعة لع

ر ا، ويتخذون طرق غَت فعالة للحو لقدرة على التفاوضللثقة واإضافة إذل أن بعض مندويب ادلبيعات يفتقرون 
 واالستماع للزبائن. 

يعرف البيع الشخصي على أنو االتصاالت الشخصية للتعريف وإقناع ادلستهلك احملتمل بشراء سلعة، 
 2ي شيء ؽلكن من إشباع حاجاتو وإرضائو.خدمة، فكرة، أو أ

العملية االتصالية اليت  يتم فيها عرض شخصي شفهي لألفكار، ادلنتجات، واخلدمات أين ويعرف على أنو 
يقنع البائع ويساعد ادلشًتي على ازباذ قرار الشراء يف زلادثة خاصة، فهو ؽلثل اتصااًل ثنائي االذباه بُت البائع 

  3التأثَت عليو من خالل استهداف العالقات طويلة األمد.وادلشًتي من أجل 
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ادلبيعات مهاراتو وقدراتو يف زلاولة إلجراء  وبدمنطريقة تروغلية يستخدم من خالذلا  على أنوعرف كما ي
يقوم نشاطها على أساس التفاعل بُت البائع وادلشًتي ، وؼلتلف حسب شخصية الباعة والطرق ادلتبعة  ،عملية بيع

حالة و  يتيح ذلك ضبط جودة ادلعلومات اليت يتبادذلا البائع مع العميل وتعديلها حسب ظروفو  ،يف عملية البيع
1البيع.

  
خالل التعاريف السابقة على النحو  ؽلكن استخالص رلموعة من اخلصائص اليت سبيز البيع الشخصي من

 التارل:
 يف عملية تبادلية خلصائص ادلنتج بُت البائع وادلشًتي؛ البيع وجهاً لوجو ىو  البيع الشخصي-
 أو خدم، أو فكرة معينة؛ ػلاول شخص واحد ىو البائع إقناع العميل بشراء منتج -
 ؛ؽلكن تعديل العرض دبا يتوافق مع رغبات الزبون-
على البيع الشخصي االقناع، فعلى رجال البيع اقناع الزبائن احملتملُت بأن احتياجاهتم قد مت تغلب -

 .ربديدىا بشكل صحيح من قبل ادلؤسسة وأن العرض يوفر مزايا كبَتة مقارنة بعروض ادلنافسة
2 علها:رلموعة من االعتبارات اليت غلب على ادلؤسسات والوجهات السياحية أخذىا يف االعتبار أ وىناك

   
حيث يتم دعم ىذه التقنية  فريد يف العملية االتصالية،نادرًا ما يتم استخدام البيع الشخصي كأسلوب  -

بتعديل العرض القائم بُت  واالحتكاك ادلباشر بالعمالء أين يسمح التفاعل ،بالوسائل األخرى للمزيج الًتوغلي
، وتعترب ىذه الطريقة جد فعالة يف كذلك واذباىات السوق، بطريقة سريعة ومرنة رجل البيع  ورغبة العميل

 .االحتفاظ بالزبون ألكرب مدة شلكنة
التقدم ، ومع البيع الشخصي ىو أغلى أشكال الًتويج، ويتضمن بناء عالقة من خالل االتصال-

التفاعلية عرب األنًتنات التكنولوجي يتم البيع الشخصي كذلك عرب اذلاتف، من خالل مؤسبرات الفيديو، والروابط 
 بُت البائع وادلشًتي.

يشَت العديد من ادلختصُت يف اجملال أن الرسائل االتصالية للبيع الشخصي ال ؽلكن التحكم هبا، وىذا قد -
ارباك العميل، لذلك البد من والذي ينجم عنو  لرسائل االتصالية األخرى للمؤسسةيؤدي إذل عدم االتساق مع ا

ادلبيعات والوقت الذي يقضونو مع العميل لتجنب تعريض عملية  مندوبولرسائل اليت يقدمها تنظيم ومراقبة ا
 االتصال للخطر ادلدرك لدى العميل. 

لًتوغلية الوحيدة اليت تضمن اال ؽلكن إنكار تأثَت البيع الشخصي على إنتاجية ادلؤسسة، فهي األداة -
باشر وفوري للمستهلك. وتعترب ادلعلومات اليت غلمعها التفاعل الشخصي واليت ؽلكن أن تستفيد من رد فع م

                                                           
1
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مندوبو ادلبيعات خالل احلوار ادلباشر والفعلي مع العمالء خطوة ذات اذباىُت، فالبيع الشخصي عملية اتصال 
عروض ادلؤسسة إذل الزبون و  ،خدمات ،ثنائية االذباه، فيجب على رجل البيع توصيل ادلعلومات حول منتج

يشار إذل مندويب البيع على حيث  تياجات العمالء وفهمها بشكل صحيحدلقابل غلب تفسَت احل، ويف اماحملت
 أهنم عيون وآذان ادلؤسسة. 

 الكلمة المنطوقة: .7
من األشخاص يصدقون ما يرويو ذلم أفراد عائالهتم وأصدقائهم عن مؤسسة،  %22حقيقة أن  ىناك

إحدى أقوى احلقائق يف التسويق، وىي أن أكرب أصول ادلؤسسة منتج، أو خدمة معينة، وزبفي ىذه اإلحصائيات 
وأعلها ىي قاعدة عمالئها احلاليُت. وتنفق اليوم العديد من ادلؤسسات ادلاليُت على إعالناهتا التجارية ألجل ربح 

م من تعدد عمالء جدد، بينما تتجاىل سباما ادلوارد واالمكانيات التسويقية الضخمة لعمالئها احلاليُت، وعلى الرغ
 1 طرق واساليب استغالل قاعدة بيانات العمالء احلاليُت، إال أن القليل منها لو نفس تأثَت الكلمة ادلنطوقة.

وتؤكد مجيع الدراسات السابقة على الدور الفعال للكلمة ادلنطوقة على السلوك الشرائي للمستهلك يف 
ادلستهلك سيأخذ هبا كعامل مهم يف التفضيل بُت اخليارات سلتلف القطاعات، وسواء كانت سلبية أو إغلابية فإن 

ادلتاحة لديو. ويف دراسات أخرى أثبتت أن الزبون غَت الراضي سيؤثر على تسعة من األفراد احمليطُت بو من 
 أصدقائو وعائلتو، بينما ادلستهلك الراضي يؤثر فقط على ثالث افراد من معارفو.

روض السياحية التسامها خباصية الالملموسية تسعى العديد من ونظرا لصعوبة ترويج اخلدمات والع
ادلؤسسات والوجهات السياحية جاىدة إلرضاء زوارىا بشىت الطرق بغية اجلهر بتجارهبم السياحية اإلغلابية 

 لألقارب واألصدقاء. 
دلغامرين ىم يعترب السياح ادلبتكرين واحيث تؤثر االتصاالت الشخصية بشكل فعالة يف القطاع السياحي، و 

أول من يكتشف وجهات أو خدمات سياحية جديدة، ىؤالء ىم قادة رأي يشاركون آرائهم وخربهتم حول 
ذبربتهم السياحية مع أقارهبم وأصدقائهم. حيث يعترب ذلك مرجع يقتدى بو يف اختيار السياح احملتملُت لوجهاهتم 

 يف غرب اسًتاليا مفادىا أن غالبية قرارات السفر يف السياحية، وقد أثبت ذلك دراسة قام هبا رلموعة من الباحثُت
 2غرب اسًتاليا استندت إذل اتصاالت الكلمة ادلنطوقة.

الكلمة ادلنطوقة ىي عملية اتصال طبيعي شفوي وجها لوجو حول عالمة ذبارية أو منتج، أو خدمة بُت ف
بُت ادلرسل وادلستقبل، أين يقدم أشخاص ال تتم على اساس ذباري أو بقصد تروغلي وإظلا من باب التواصل 

خالذلا ادلستهلكُت معلومات وحقائق سلبية أو إغلابية دلستهلكُت آخرين. ورباول ادلؤسسة خلق سبب للتحدث 
                                                           
1
 Jacob McMillen, Word of mouth marketing and testimonials are an extremely effective way to promote 

your products, Website Copywriter and Email Marketing Strategist review, July 22nd, 2021, available on 
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عنها ضمن الكلمة ادلنطوقة اليت ال تشتمل فقط خلق حوارات بُت ادلستهلكُت، ولكن تشجع وتسهل أيضا 
ة تسويق واتصال شاملة نشطة ومفيدة للطرفُت تضم مجيع عناصر ادلزيج احملادثات ورباول ترسيخها يف اسًتاتيجي

التسويقي األخرى، وإدخال رلموعة من تقنيات االتصال األخرى  إذل جانب األنًتنات ضمن ما يعرف بالتسويق 
وىذا بغرض توليد زلادثات ومناقشات وتوصيات طبيعية حول كل ما يتعلق بادلؤسسة وعروضها،  1الفَتوسي.

 ع الزبائن إذل التحدث عنها مع من يشاركوهنم نفس االىتمامات والتفكَت ادلماثل.ودف
وتعترب الكلمة ادلنطوقة إحدى أقوى اإلعالنات اجملانية من طرف الزبون حول ذباربو السابقة ألن ذلك 
يعكس اىتمامو دبؤسسة، دبنتج أو خدمة معينة يف حواراتو اليومية مع أصدقائو وأقاربو بشكل أساسي، وؽلكن أن 

وسي، ادلدونات، التسويق عرب وسائل تكون الكلمة ادلنطوقة شفوية، عرب االنًتنات، من خالل التسويق الفَت 
 2وغَتىا. التواصل االجتماعي

  3 وىناك رلموعة من االعتبارات اليت البد على ادلؤسسة أن تأخذىا فيما يتعلق بالكلمة ادلنطوقة أعلها:
  ؛احلرص على جودة ادلنتجات واخلدمات والعروض ادلقدمة-
عالقة احًتام وتقدير مع الزبائن من خالل تقدمي اذلدايا، أو تطوير قصة مثَتة لالىتمام حول  بناء-

 ادلؤسسة ومنتجاهتا.
انشاء زلتوى مفيد ومثَت للجدل، وقابل للمشاركة مع الزبائن وترك الفرصة ذلم من أجل التعليقات -

حوافز للعمالء الذين يشاركون معلومات واالقًتاحات عرب وسائل التواصل االجتماعي. باإلضافة إذل تقدمي 
 ادلؤسسة مع أصدقائهم. 

العمل على بناء مسعة جيدة عنها منذ البداية من خالل سبييز منتجاهتا باجلودة، التصميم ادلتفرد. فعلى -
ل من خالل العروض ادلتميزة وادلفاجئات اليت ذبع ،ادلؤسسة أن تبهر مجهورىا يف كل مرة دبا ؽليزىا عن منافسيها

الزبائن يتحدثون عنها والذي ؼللق لديهم احلماس لزيارة والتعرف أكثر أن ادلؤسسة والرغبة للتحدث عن ذلك عرب 
 وسائل التواصل االجتماعي. 

 : .الهوية8
 اذلوية ادلرئية مصطلح ظهر منذ القدمي، والذي كان يعٍت فقط اللوغو أو الشعار الرمزي والعالمة التجارية،

 اليت تظهر بشكل ملموس ىوية ادلؤسسة، بعدىا أخذت اذلوية بعدا آخرا يرتكز على سياساتوسلتلف العناصر 
فيما بعد  واسًتاتيجيات ادلؤسسة، ىيكلتها، وثقافتها الداخلية وىي كلها عناصر غَت مرئية بالنسبة للزبون، تنعكس
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واسًتاتيجيتها،  ؤسسة مبينة فلسفتهايف سلوك ادلؤسسة يف رلتمعها. واعتربوا اذلوية ىي الطريقة اليت تتبناىا ادل
 1وسلوكها ورموز تلك اذلوية، أىدافها وتوجهاهتا من خالل اإلعالن واالتصال.

ذىب العديد من ادلفكرين إذل ادلزج بُت مصطلحي اذلوية عنصر اتصال ذو بعد اسًتاتيجي، حيث وىي 
خلصائص السلوكية والفكرية للمؤسسة أو والشخصية واعتبارعلا نفس ادلعٌت، لكن البعض األخر اعتربىا رلموع ا

الوجهة السياحية، واليت تعمل على تقدؽلها للزبون أو السائح لتميز نفسها عن باقي ادلنافسُت يف نفس القطاع، 
بينما اعترب البعض أن اذلوية ترتبط  2.بالواقع العملي وذبسد ادلؤسسة ىويتها خبطط  اسًتاتيجية زلكمة لربطها

مصطلحات كالصورة، السمعة، واالتصاالت السوقية والتسويقية، سواء كانت داخلية أو  وبشكل كبَت بعدة
أما عمليا فيكمن إدراكها من خالل فلسفتها، درجة وقيمة تبنيها لقضية معينة، ثقافتها وىيكلها،  خارجية،

 3.ة وادلمارساتتتمثل يف سلتلف مظاىر النشاط الذي تقوم بو بغض النظر عن طبيعة ىذه األنشط وبالتارل فهي
أما بالنسبة للزبون فهوية ادلؤسسة ما ىي إال رلموعة من حقائق معروفة يلتمسها من خالل ثقافتها وأىدافها اليت 

  4تنقل على أهنا رسائل اتصالية يستقبلها عرب سلتلف وسائل االتصال.
عب دورا أساسيا يف بناء وىذا يقودنا للتأكيد أن ىوية ادلؤسسة سواء كانت مرئية أو غَت مرئية فإهنا تل

حيث ويعترب  5صورهتا لدى زبائنها عن طريق سلتلف األساليب واالسًتاتيجيات االتصالية الداخلية واخلارجية.
 ذلك عنصرا مهما يف ادلفاضلة بُت اختيار ادلؤسسات والوجهات السياحية لدى الزبائن أو السياح على حد سواء. 

 مزيج اتصال وترويج الوجهات السياحية: العوامل المؤثرة في اختيار نياثا
تعترب األساليب والوسائط ادلستخدمة يف إيصال الرسالة االتصالية للمؤسسة متكاملة فيما بينها، حيث أنو 
ال ؽلكن أن تستخدم وسيلة وتغفل باقي الوسائل األخرى يف ربقيق األىداف الًتوغلية للمؤسسة، فتحاول ادلؤسسة 

االتصال مع باقي أىداف واسًتاتيجيات  بذلك تنسيق اجلهود التسويقية حبيث تتالءم أىداف واسًتاتيجيات
ادلؤسسة. وتوجد عدة عوامل البد من مراعاهتا عند اختيار مزيج اتصال وترويج الوجهات السياحية ؽلكن 

 تلخيصها يف النقاط التارل:
اختالف طبيعة ادلنتج ادلرغوب الًتويج لو يؤثر على اسًتاتيجية وأدوات طبيعة المنتج/الوجهة السياحية: .1
ويج ادلعتمدة، أما ادلعدات واآلالت الصناعية مثال فيفضل استعمال البيع الشخصي والتسويق ادلباشر. كما الًت 
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ؽلكن أن تستخدم كل من الدعاية واالعالن دلنتج مت إطالقو حديثا يف السوق للحصول على قبول سريع من طرف 
حيث يعترب البيع الشخصي أكثر فاعلية بالنسبة  يؤثر تعقيد ادلنتج كذلك على اختيار الوسائط الًتوغلية،و الزبون. 

للمنتجات التقنية ادلعقدة، واحملفوفة دبخاطر ما بعد الشراء خاصة اليت مت تطويرىا حديثا ألهنا ربتاج إذل شرح 
وبادلثل إذا ما تعلق األمر بادلؤسسات والوجهات السياحية، حيث تعتمد الوكاالت السياحية  1ومالحظة شخصية.

يق ادلباشر وترويج ادلبيعات، يف حُت تعتمد الفنادق على البيع الشخصي والتسويق ادلباشر، وكذلك على التسو 
االعالنات والدعاية. أما الوجهات السياحية فتعتمد على العالقات العامة ورعاية األحداث واأليام التعريفية بثقافة 

 قطاع. وعادات وتقاليد الوجهة من طرف اجلهات الرمسية القائمة على ال
تطرح كل مرحلة يف دورة حياة ادلنتج هتديدات وفرص سلتلفة، وربتاج كل مرحلة .دورة حياة الوجهة السياحية: 2

إذل اسًتاتيجية تسويقية واتصالية منفصلة، وتتمتع كل أداة تروغلية كذلك بدرجة سلتلفة من ادلالءمة مع كل مرحلة. 
مرحلة التقدمي تتطلب جهود تروغلية مكثفة كاإلعالن والدعاية، اما  فالوجهة السياحية غَت ادلعروفة واليت تكون يف

مرحلة النمو فيحاول اصحاب ادلصاحل فيها بالتفاوض مع الوكاالت وادلوردين السياحيُت أين يتم استخدام البيع 
تكاليف الشخصي، التسويق ادلباشر، وتنشيط ادلبيعات دلواجهة ادلنافسة، أما مرحلة النضج فيتم فيها ذبنب ال

الباىظة للًتويج والًتكيز على أساليب أقل تكلفة كالكلمة ادلنطوقة والتسويق الفَتوسي عرب االنًتنات، أما مرحلة 
التدىور فالبد من تنشيط مبيعات وعروض وخدمات الوجهات السياحية، إضافة إذل زلاولة االبتكار وإدخال 

 عروض جديدة النعاش الوجهة. 
ىناك عالقة وثيقة بُت األىداف الًتوغلية للمؤسسة او الوجهة  وجهة السياحية:األىداف الترويجية لل.3

السياحية واختيار ادلزيج الًتوغلي ادلناسب، فإذا كان ىدف الوجهة السياحية دبختلف الفاعلُت فيها ىو إعالم 
ذا ما كان فمن ادلستحسن تسخَت االعالن، أما إ ،عدد كبَت من الزبائن والسياح خبدمات أو عروض معينة

استهداف شرػلة معينة وزلدودة من رواد الفنادق الفخمة مثال يف الوجهة السياحية فيستخدم البيع الشخصي، أما 
إذا أريد رفع عدد الزوار يف مواسم خارج الذروة فيستخدم ترويج العروض واخلدمات السياحية. كما أن بعض 

ات العامة يف ربسُت صورهتا ومسعتها يف األسواق ادلؤسسات والوجهات السياحية تستخدم الدعاية والعالق
 السياحية. 

البد على أي مؤسسة أن تقسم السوق إذل رلموعة من العمالء البنية الثقافية للسوق المستهدف: .4
تستهدفهم بعروضها وتركز عليهم رلهوداهتا، وزبضع عملية اختيار واستهداف السوق إذل عدة اعتبارات ؽلكن أن 

اجتماعية واقتصادية، او ثقافية وسلوكية، ووفقا لذلك على ادلؤسسات والوجهات السياحية أن  تكون جغرافية،
تراعي يف عروضها عادات وتقاليد وثقافة شرػلة الزوار والسياح ادلستهدفة من خالل دراسة رغباهتم واحتياجاهتم 
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ماد معايَت خاطئة يف تقسيم األسواق قد الًتفيهية، والعناصر والشروط غَت ادلرغوب فيها من زيارة ادلكان، ألن اعت
يؤدي إذل ضياع اجلهود الًتوغلية يف ربقيق ادلبيعات ادلخطط ذلا، ويف نفس السياق فإن اجملتمعات ادلنفتحة على 
الثقافات األخرى، واليت تعتمد األنظمة ادلتطورة عرب األنًتنات كثقافة اتصالية يف سلتلف تعامالهتا يسهل من 

وغلي مناسب غَت مكلف عرب األنًتنات من جهة، ومن شأنو أن يلقى رواجا كبَتا بُت الشرائح اختيار مزيج تر 
 ادلستهدفة يف السوق السياحة من جهة أخرى. 

تلعب ادلخصصات ادلالية ادلتاحة دورا كبَتا يف اختيار ادلزيج الًتوغلي ادلناسب .الموارد المالية المتاحة للترويج: 5
السواق ادلستهدفة، فادلؤسسات والوجهات السياحية الناشئة تتسم دبحدودية مواردىا نظرا يف الوقت ادلناسب ويف ا

الطلفاض مبيعاهتا يف بداية دورة حياهتا، وتعتمد يف ذلك اساليب اتصالية غَت مكلفة خاصة مع التقدم 
السياحية ادلعروفة التكنولوجي الذي يعتمد على األنًتنات وسرعة االنتشار، يف حُت سبتلك ادلؤسسات الوجهات 

 على مستوى أسواقها السياحية موارد وسلصصات كافية الختيار مزيج تروغلي مناسب ألىدافها االتصالية. 
يتم تصميم ادلزيج الًتويج يف الوجهات السياحية وفقا لنوع ادلنافسة وشدهتا، حيث .طبيعة المنافسة السائدة: 6

الًتويج واالتصال على عروض وخدمات ادلنافسة، فتلجئ  يعتمد مستوى اجلهود الًتوغلية واختيار أدوات
ادلؤسسات والوجهات السياحية إذل االعالن التنافسي يف حالة ادلنافسة االحتكارية زلاولة جذب انتباه السائح إذل 

 نافسة الكاملة حلدة ادلنافسة.  ما ؽليزىا عن باقي ادلنافسُت، يف حُت تلجئ إذل ترويج ادلبيعات يف حالة ادل
باإلضافة إذل العديد من العوامل االخرى كتوافر وسائل االعالم وإتاحتها يف سلتلف الفًتات وإمكانية بثها دلا 
ترغب بو ادلؤسسة كرسالة اتصالية، والوسائل االعالمية اليت يفضها الزبون، القوانُت والتشريعات اليت سبنع كل ما 

 ن الرسالة االعالمية...وغَتىا.   ؽلس بعادات وتقاليد اجملتمع واجلمهور ادلستهدف م
 المطلب الثاني: صياغة استراتيجية اتصال وترويج الوجهة السياحية 

، ووفقا وفقا للخصائص وادلزايا اليت تتمتع هبا وترويج الوجهات السياحية يتم تطوير اسًتاتيجية اتصال
تصالية، حيث ربتاج احلمالت السياحية ودرجة تقبلو للرسالة اال قاسو مهور ادلستهدف يف األخلصائص اجل

ادلتابعة وادلراقبة ادلستمرة للبيئة احمليطة من الًتوغلية إذل استثمار حذر يضمن خلق دوافع ورغبات إغلابية من خالل 
الديناميكية من جهة وفقا لقواعد السوق كافية وارد  مزبصيص و  وضبط أساليب اتصال وترويج مناسبة،جهة، 

، دى اجلهات الوصية على القطاع السياحي يف ادلنطقةىداف االسًتاتيجية العامة لاخرى، إضافة إذل مراعاة األ
وتكمن األعلية الكبَتة  والبدائل ادلمكنة يف حالة اضلراف أو تعديل اخلطط االسًتاتيجية وفقا لفرص السوق ادلتاحة.

ل التسويقي لتقدمي رسالة السًتاتيجية ترويج الوجهات السياحية يف كيفية اجلمع بُت أدوات واساليب االتصا
 واحدة اكثر فاعلية وتدارك نقص التنسيق الذي غالبا ما يشوب عناصر العملية االتصالية.
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  اتصال وترويج الوجهة السياحية مراحل صياغة استراتيجية  وال:أ
 ادلسطرة عرب  لتحقيق األىداف الًتوغليةترويج الوجهات السياحية اسًتاتيجية صياغة يتم تلخيص مراحل 

ة يف ادلؤسسات جديد أو خدمة، أو افتتاح مرافق سياحية منتج طالقدبناسبة إمحلة تروغلية  فيها خطوات تصمم
ثقافية، تارؼلية، أو طبيعية تسعى من خالذلا اجلهات الوصية الستقطاب وجذب  ةالسياحية، أو اكتشاف منطق

لية من بُت العناصر الرئيسية يف االتصاالت التسويقية ادلتكاملة السياح يف األسواق ادلستهدفة. وتعترب ادلراحل التا
 1:اليت البد ان يراعى فيها تناسق الرسالة االتصالية مهما كانت األساليب والوسائط الًتوغلية ادلستخدمة يف ذلك

وجهة وؽلكن التمييز بُت عنصرين أساسيُت علا اجلمهور ادلستهدف، والتحليل محركات الوجهة السياحية: .1
 والدوافع محركات الوجهة السياحية ىي مساهتا وخصائصها اجلاذبة واليت تتوافق مع القيم واالحتياجاتالسياحية، ف

ػلاول فك خصائص اجلمهور ادلستهدف الذي حيث غلب الًتكيز على  الفعلية للسائحُت احلاليُت واحملتملُت،
 اخلدمات والعروض السياحية داخل الوجهة. على جودة وسعر ويبحث يف نفس الوقتالرسالة الًتوغلية شفرة 

غالبا . و اىتمام السائح لزيارة ىذه الوجهة وتستقطب إذل صورة مث عالمة ذبارية ربفز وتتطور ىذه الرسائل فيما بعد
ت ىي االحتياجاالسياحية عوامل الدفع فلشرح مفهوم احلاجة والدافع،  ما تستخدم مفاىيم عوامل الدفع واجلذب

اليت تشجع السائح على السفر، يف حُت أن عوامل اجلذب ىي اليت ربفز السائح والًتفيهية االجتماعية والنفسية 
مؤقتة لعوامل اجلذب، فعلى الوجهة نفسية فعوامل الدفع ىي سوابق منطقية و  2.تثَته يف الوجهة السياحيةو 

 أن يستجيب السائح بشكل إغلايب السًتاتيجيةالسياحية أن تتوفر على مسات تتوافق مع احتياجات السائح قبل 
اليت غلب عليها أن و  ،وجهات السياحيةللترويج جهات وصية وىيئات على عاتق ذلك يقع و  .الًتويجو  االتصال

من بكثَت أىم  ما يدركو السائحأن  ،ؽلكن اخلروج باستنتاجُت رئيسيُتوىنا تكون الرابط بُت الوجهة والسائح. 
ما يرسخ يف ليس يف ادلنتج وإظلا يف  الذي ربققو ادلؤسسة أو الوجهة السياحية عرب اسًتاتيجياهتا الواقع، وأن النجاح

أذىان العمالء، حيث يتم ذبسيد العالقة الًتابطية بُت مسات الوجهة السياحية وإدراك السائح  إلعطاء شخصية 
 عالمة التجارية للوجهة السياحية.ال
 ذج االتصالاؽلكن تصنيف األىداف بناًء على ظلالوجهة السياحية:  وترويج صياغة أىداف اتصال.2

ادلرحلة ادلعرفية اليت يدرك خالذلا العمالء ، واليت تشًتك كلها يف مراحل عملية االتصال اليت تتجسد يف ادلختلفة
وادلرحلة العاطفية اليت يقوم خالذلا العمالء بتكوين اآلراء وادلواقف ادلتعلقة بادلنتجات، ومرحلة  ،احملتملون ادلنتجات

قبل صياغة االسًتاتيجية الًتوغلية غلب ربديد األىداف و  قرار الشراء من عدمو.العميل  خالذلا يتخذاليت السلوك 
)الزائر، الصناعة، اجملتمعات، البيئة(،   VICE من الضروري معرفة ظلوذجذلك للوجهة السياحية، ومن أجل العامة 

                                                           
1
 Rowley. J, Promotion and Marketing Communications in the Information Marketplace, Journal Library 

Review, Vol. 47,N
o
. 8, pp 383-387, p386. 

2
 Christina Katsikari, and all, Push and Pull Travel Motivation: Segmentation of the Greek Market for Social 

Media Marketing in Tourism, journal of Sustainability, June 2020, p1-18, p6. Available on www.mdpi.com  
   ًتتمثل نماذج االتصال المتعارف علٌها ف“AIDA” ،“Hierarchy -of -Effects”،“Innovation- Adoption” ،“Communication 

http://www.mdpi.com/
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وىو اختصار لنموذج دورل ػلدد توقعات أصحاب ادلصلحة يف الوجهة السياحية، حيث أنو وحسب ىذا النموذج 
 ربقيق أىداف أصحاب ادلصلحة التالية:يهدف اتصال الوجهة السياحية إذل 

تتمثل أىداف الوجهة السياحية فيما يتعلق بالسائح يف إرضائو من خالل السعي  )السائح(: لزائرا-
 حلسن ادلعاملة والًتحيب وإشراكو يف صناعة مستوى الًتفيو والراحة واالستجمام الذي يطمح لو.  

ىنا نتكلم على القائمُت على الوجهة السياحية من مسؤولُت وىيئات  )الوجهة السياحية(:الصناعة -
  تطوير القطاع وازدىاره.ربقيق األرباح، والعمل على  وصية على القطاع، حيث تتمثل أىدافهم يف رمسية 

يعمل ادلسؤولُت يف الوجهة السياحية على إشراك اجملتمع احمللي يف األرباح احملققة ويف  :المجتمعات-
لتعاون مع السلطات يف إصلاح العملية السياحية على حد سواء، وىذا من خالل توعية السكان احملليُت بضرورة ا

 النشاط السياحي آلثاره اإلغلابية من اجلانب االقتصادي واجملتمعي. 
يعمل القائمون على الوجهات السياحية على التقليل من اآلثار السلبية للنشاط السياحي من  :البيئة-

وعادات وتقاليد السكان  خالل زلاولة محاية ادلوروث الثقايف والطبيعي للمنطقة، واحملافظة على خصوصيات
 احملليُت واحلد من تأثَت الثقافات الدخيلة على اجملتمع احمللي.

بعد ربديد زلركات الوجهة وصياغة أىدافها الًتوغلية اليت تسعى إذل ربقيقها سلتلف  صياغة االستراتيجية:.3
أو  وجهة السياحية،صورة ال للوجهة السياحية، على العالمة التجاريةفقد يركز يف ىذه احلالة  السلطات احمللية،

اليت تتجسد يف تناسق احلمالت ادلتكاملة ادلتنوعة يف سلتلف مراحل  أساس الرسالة التسويقية تها واليت تعتربىوي
ىيكل عن أجل تصميم رسالة ذات زلتوى متوازن غلب أن صليب على السؤال "ماذا أقول؟"، أما االتصال. ومن 
استخدامو، باإلضافة إذل الشكل وادلصدر الذي  غلب  ،على السؤال "كيف أقوذلا؟ منطقًيا ورمزيًا"الرسالة فنجيب 

  .يف الوجهة السياحية ، فكلها عناصر غلب أن تشملها الرسالة االتصاليةعن الوجهة رمسيال ىو ادلتحدثومن 
، حيث م السائح بزيارة الوجهةؽلكن أن تثَت اىتمابدقة ؽلكن دلديري الوجهات بعد ذلك صياغة أنشطة زلددة 
 . اليت تكسبها صورة متكاملة تشكل ىذه األنشطة أسس اسًتاتيجيات الًتويج للوجهة

ؼلتلف حساب ادليزانية الًتوغلية ويعتمد على طرق سلتلفة وىذا حسب موارد تخصيص ميزانية ترويجية: .4
زمنية معينة، وؽلكن وضع ادليزانية الًتوغلية على ادلؤسسة، أو يتم حساهبا كنسبة من ادلبيعات احملققة خالل فًتة 

 تبليغ الرسالة االعالمية مقارنة مع ادلنافسُت.مستوى أساس االىداف ادلرجوة و 
 اليت االسًتاتيجيات من سلتارة رلموعة من يتكون مناسب تروغلي مزيجربديد  يتم ترويجي:المزيج الاختيار .5

 ادلتاحة، ادليزانية يف أساسا ادلتمثلة ،االعتبار يف ىاذأخ غلب اليت العناصر حسب اتصال أدوات عدة تستخدم
هتا، حيا دورةادلرحلة من  االنتشار الذي ربظى بو الوجهة السياحية، مستوىواالتصالية،  التسويقية الرسالة

يد من الوجهات السياحية ادلنافسة...وغَتىا. ويعتمد يف ذلك رلموعة من األجهزة واألطراف ذات الصلة والعد
يتم ادلفاضلة بُت بدائل ادلزيج الًتوغلي والًتكيز على ما  .األنشطة واألساليب واألدوات من قبل اجلهات الوصية
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التسويق  ،ػلقق األىداف ادلرجوة، فيمكن أن تستخدم الدعاية والعالقات العامة، كما ؽلكن أن تستخدم االعالن
ادلباشر...وغَتىا، باالعتماد على القنوات التلفزيونية، الصحافة ادلكتوبة احمللية واالقليمية، االذاعات احمللية، أو 

  باالعتماد على الًتويج عرب األنًتنات. 
 ، فقد يكون من الصعب  التمييز بُت تأثَتاتصال وترويج الوجهات السياحيةعند قياس نتائج  قياس النتائج:.6

الًتويج وتأثَت العناصر األخرى للمزيج التسويقي، ومع ذلك من ادلهم جدا مالحظة اآلثار اليت يًتكها الًتويج من 
الوجهة  مسعةو   صورة تقييم ، أو، وارتفاع عدد الزوار يف الوجهة السياحيةخالل نسبة الزيادة يف أرقام ادلبيعات

  السياحية قبل وبعد احلملة الًتوغلية.
 أنواع استراتيجية اتصال وترويج الوجهة السياحية ثانيا: 

ػلتاج السائح عند اختياره للوجهة السياحية اليت يريد زيارهتا إذل العديد من ادلعلومات، وتتعدد مصادر 
فقد تكون ادلصادر الًتوغلية)االعالن، الكتيبات، الفيديوىات، االنًتنات...(، أراء اآلخرين )العائلة،  ،ادلعلومة
اء، وكاالت السفر والسياحة...(، التقارير االعالمية)الصحف، اجملالت، التقارير االخبارية التلفزيونية، األصدق

األفالم واألشرطة الوثائقية...(، الثقافة الشعبية)األدب، العادات والتقاليد...(، عالوة على ذلك قد تكون من 
ومهما كانت ىذه ادلصادر فإنو البد من ان تصاغ  1.خالل الزيارة الفعلية يف السنوات السابقة للوجهة السياحية

على شكل اسًتاتيجية متكاملة ومتناسقة مع مضمون العرض السياحي وخصائص اجلمهور ادلستهدف هتدف إذل 
 إيصال رسالة واحدة. 

بطرق ترسيخ سلتلف عروض ادلؤسسة أو الوجهة السياحية إذل  التالية هتدف مجيع االسًتاتيجيات الثالث
مع ادلسطرة،   األىدافساليب معينة حسب أ كل اسًتاتيجية  تصاغ داخلو  يف أذىان اجلمهور ادلستهدف معينة

رف اسًتاتيجية ؽلكن أن تنح أين للمؤسسة،والداخلية وجود العديد من ادلتغَتات يف البيئة اخلارجية مراعاة 
 عن االسًتاتيجية ادلوضوعة. ويبُت اجلدول التارل خصائص االسًتاتيجيات االتصالية. االتصال وتبتعد 

 (: أنواع استراتيجيات االتصال4الجدول رقم)
 أىداف االتصال تركيز الرسالة الجمهور المستهدف االستراتيجية

 الشراء ادلنتج/اخلدمة ادلستهلك النهائي/الصناعي استراتيجية الجذب/السحب
 الشراء ادلنتج/اخلدمة قنوات الوسطاء استراتيجية الدفع

 بناء السمعة/الصورة ادلؤسسة ككل مجيع اصحاب ادلصلحة استراتيجية بناء الهوية
Source : Dawn Maposa, Marketing communications: strategies, tactics and planning,  

University Women's University in Africa, course General Management (GM111),  Academic 

year 2019/2020, available on https://www.studocu.com, consulted 10/06/2021.  

                                                           
1
 Echtner. C.M. and Ritchie. J.R.B, The Meaning and Measurement of Destination Image. Journal of Tourism 

Studies, 2003, vol. 14, N
o
. 1, pp 37-48, p38. 

https://www.studocu.com/row/user/2670946
https://www.studocu.com/row/institution/womens-university-in-africa/11293
https://www.studocu.com/row/course/womens-university-in-africa/general-management/3176171
https://www.studocu.com/
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 وسطاء، بينما هتدف اسًتاتيجية الدفع باحلوار مع الاحلوار مع العمالءتتعلق اسًتاتيجية السحب ب
هتدف إذل التأثَت على رلموعة واسعة من أصحاب ادلصاحل وليس فقط  بناء اذلوية اسًتاتيجيةوالبائعُت، يف حُت أن 

  1:وؽلكن التطرق لذلك بشيء من التفصيل فيما يلي .العمالء والوسطاء
 (:pull-positioning strategy).استراتيجية الجذب/السحب1

ادلستهلك النهائي وتطوير الوعي لديو بوجود منتجات أو خدمات أو تركز ىذه االسًتاتيجية على سحب 
يف وسائل االعالم  عالمة ذبارية دبواصفات معينة، وتكون مصحوبة باستخدام حوافز الشراء وتسخَت االعالن

 ػلتاجها الرعاية ومواقع الواب لتوفَت كافة ادلعلومات اليت اجلماىَتية ادلدعومة باتصاالت غَت مباشرة، باإلضافة إذل
ادلستهلك، وخلق نقاط البيع وفرص التفاعل مع ادلؤسسة. ومن اجل تنفيذ ىذه االسًتاتيجية يف ادلؤسسة أو 
الوجهة السياحية البد من وضع خطة لالتصاالت التسويقية اعتمادا على رلموعة من الوكاالت التسويقية 

كل أدناه اذباه الرسالة االتصالية يف ظل ادلتخصصة واذليئات الرمسية وسلتلف أصحاب ادلصلحة. ويبُت الش
 اسًتاتيجية السحب. 

 (: اتجاه االتصال في استراتيجية السحب14الشكل رقم)
 
 
 
 
 
 

Source : Sebastiano Mereu, Push, Pull, Profile - 3Ps of Marketing Communications 

Strategy, Edinburgh Business School (EBS Global), available on https://vimeo.com, 

consulted 07/08/2021. 

يبُت الشكل اعاله أن الرسائل االتصالية توجو إذل الزبائن وادلستخدمُت النهائيُت ويكون الغرض منها توليد 
، إذل اآلراء شاركةمتفاعل و مستويات متزايدة من الوعي، تغيَت أو تعزيز ادلواقف اإلغلابية، تقليل ادلخاطر وتشجيع ال

غاية إثارة دافع داخلي يف السوق ادلستهدف من الزبائن. ىذا الدافع ىو ربفيز على عملية الشراء حيث يتوقع 
اجلمهور من خالل ما خرج بو من معلومات أن يكون العرض متاًحا ذلم عندما يقررون االستفسار أو ذبربة أو 

                                                           
1
 Dawn Maposa, Marketing communications: strategies, tactics and planning, University Women's University 

in Africa, course General Management (GM111), Academic year 2019/2020, available on 
https://www.studocu.com, consulted 10/06/2021.  
 
 
 

 تاجر التجزئة

 تاجر الجملة

 لمنتجا
تدفق االتصاالت

تدفق السلع والخدمات

https://vimeo.com/sebinomics
https://vimeo.com/
https://www.studocu.com/row/user/2670946
https://www.studocu.com/row/institution/womens-university-in-africa/11293
https://www.studocu.com/row/institution/womens-university-in-africa/11293
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سحب ادلنتجات من خالل شبكات التوزيع حيث يقًتب ادلستهلك من ازباذ قرار شراء عرض معُت، أين يتم 
 . تجزئة وقنوات التسويق ادلباشرسلتلف منافذ البيع بال

 (:Push-positioning strategy).استراتيجية الدفع2
يف القناة التسويقية والتوزيعية  ميعترب الوسطاء وذبار اجلملة والتجزئة مجهور لدى ادلؤسسة بناءا على مساعلته

االسًتاتيجية للوسطاء أكثر على حد سواء، وىذا بإضافة قيمة مضافة يف سلسلة الطلب، أين تكون القيمة 
شلا يساعد على الوصول إذل األىداف التسويقية للمؤسسة، ويؤدى إذل تزايد القوة التفاوضية لتجار  ،وضوحا

 ة. بصفة عاماجلملة والتجزئة والوسطاء 
تتضمن اسًتاتيجية الدفع التأثَت على قنوات التوزيع وتشجيع الوسطاء على تقييم النقائص وإدراك خصائص 
ومسات ادلنتج يف القنوات النشطة، وهتدف ىذه االسًتاتيجية إذل دفع ادلنتج لألسفل ضلو ادلستخدمُت النهائيُت 

 ويوضح الشكل أسفلو اذباه االتصال يف اسًتاتيجية الدفع.  وادلستهلكُت.
 اتجاه االتصال في استراتيجية الدفع(: 15الشكل رقم)

 
 
 
 
 
 

Source : Dawn Maposa, Marketing communications: strategies, tactics and planning,  

University Women's University in Africa, course General Management (GM111), Academic 

year 2019/2020, available on https://www.studocu.com, consulted 10/06/2021.  

بشكل  مغلب التعاون معه ذينال من سلتلف أصحاب ادلصلحة التوزيعية واالتصالية تتكون شبكة القنوات
، وىذا من خالل الًتابط بُت سلتلف العناصر يف القناة أين البد أن ادلنشودة للمؤسسة ىدافاألمباشر لتحقيق 

تنتقل الرسالة بُت سلتلف ادلستويات)األفقية والعمودية( مع مراعاة التدفقات ثنائية االذباه. تعتد ادلؤسسة البيع 
ة، االعالنات التجارية، ترويج ادلبيعات التجارية، العالقات العامة، باإلضافة إذل الشخصي ضمن ىذه االسًتاتيجي

لوكاالت السياحية، ومنظمو ل عروضها  تقدميالفنادق والقرى السياحية لالتسويق ادلباشر الذي تعتمده يف الغالب 
اجلماىَت ادلستهدفة بطرق جديدة الرحالت السياحية. بينما يوفر استخدام اإلنًتنت حاليا فرًصا كبَتة للوصول إذل 

 . ومبتكرة
 (:Profile-positioning strategy).استراتيجية بناء الشخصية3

رلموعة كبَتة من أصحاب ادلصاحل ػلتاج إذل معرفة وفهم قيم ادلؤسسة بدال من شراء منتجاهتا  ىناك
وخدماهتا الفعلية، وتشمل ىذه اجملموعة زلللُت ماليُت، نقابات عمالية، ىيئات حكومية وموظفُت، أو اجملتمع 

 تاجر الجملة تاجر التجزئة

 لمنتجا

تدفق االتصاالت

https://www.studocu.com/row/user/2670946
https://www.studocu.com/row/institution/womens-university-in-africa/11293
https://www.studocu.com/row/course/womens-university-in-africa/general-management/3176171
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البد من تلقي وفهم سلتلف احمللي وغَتىم. وؽلكن أن تأثر ىذه األطراف على ادلؤسسة بطرق سلتلفة، حيث 
رسائل ادلؤسسة، فاحملللون حباجة إذل معرفة األداء ادلارل والتوقعات ادلالية التجارية، اجملتمع احمللي يهتم بالتوظيف، 
وتأثَت ادلؤسسة على البيئة االقتصادية واالجتماعية. أما اذليئات احلكومية فتهتم دبدى تطبيق واتباع اللوائح 

مة العامة ودفع الضرائب وغَتىا. كل ىذه األطراف تتعامل مع ادلؤسسة على أهنا كيان واحد، التشريعية والسال
يصبح التمييز بُت اتصال ادلنتج فوعادة ما ال تكون ادلنتجات واخلدمات والعروض ادلقدمة زلور االتصاالت بينها، 
خَتة ىي من بُت أىم عناصر واتصال ادلؤسسة وعالمتها التجارية غَت واضح بشكل كايف، خاصة أن ىذه األ

 وية. ويبُت الشكل التارل اذباه االتصال يف اسًتاتيجية بناء ىوية ادلؤسسة. اذلاسًتاتيجية بناء 
 اتجاه االتصال في استراتيجية بناء الهوية(:16الشكل رقم)

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Dawn Maposa, Marketing communications: strategies, tactics and planning,  

University Women's University in Africa, course General Management (GM111), Academic 

year 2019/2020, available on https://www.studocu.com, consulted 10/06/2021.  

يتطلب بناء ىوية ادلؤسسة لدى أصحاب ادلصاحل وعي وادراك واضح دلواقف ادلؤسسة يف زليط عالقاهتا 
إذل تنمية الثقة وااللتزام وتطوير عالقات إغلابية واتصاالت متكاملة  وىذا من خالل احلوار ادلستمر الذي يؤدي

 حديثة سبكن من تطوير ىذه االسًتاتيجية وربقيق أىداف ادلؤسسة يف ظل الشفافية. 
وقد صنف الرؤساء التنفيذيُت مسعة ادلؤسسة على أهنا أكثر أعلية من منتجاهتا وخدماهتا الفعلية، بينما ىي 

عالمتها التجارية، يدعمها يف ذلك فريق إداري قوي، اتصاالت داخلية وخارجية متكاملة،  عكس حقيقةتعناصر 
العالقات العامة، ادلساءلة االجتماعية، إدارة التغيَت وغَتىا. وؽلكن اعتبار أن كل صاحب مصلحة ىو يف حقيقة 

 األمر مدافع عن أي اسًتاتيجية تعزز أىداف ادلؤسسة. 
سًتاتيجية بناء ىوية ادلؤسسة ترتكز على تطوير عالقاهتا مع أصحاب ادلصاحل، وما ؽلكن اخلروج بو أن ا

وربسُت صورهتا ومسعتها داخليا وخارجيا، واليت ؽلكن دعمها بنشاطات العالقات العام، الرعاية، االعالنات، 
 واالتصاالت الشخصية.   

 

 المؤسسة

 الموزعون
 باعة التجزئة 

 المشرعون

 المجتمع المحلي 

 الموظفون

 األسواق المالية

 الزبائن باعة الجملة
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 في الوجهة السياحية  الترويجية متابعة وتقييم االستراتيجية المبحث الثالث:
يواجو السائح اليوم رلموعة ال متناىية من العروض السياحية، حيث ؼلتار عرضا يفي ميزانيتو وغلعلو يشعر 
أنو يضمن الرفاىية اليت يسعى إذل ربقيقها خالل فًتة مكوثو يف الوجهة السياحية اليت ؼلتارىا. يريد سائح القرن 

فحسب، بل ػلسن التجارب اليت ؽلكن عيشها  ادلختارة السياحي وجهةسن الالواحد والعشرين عرضا سياحيا ال ػل
بينما تتزايد ادلنافسة وعروض األماكن اجلديدة يوما بعد يوم، من  واليت تتناسب مع منطقو يف الراحة واالستجمام،

الوجهة السياحية،  من سلتلف األطراف الفاعلة يفادلهم ربديد رلاالت السوق اليت سًتكز عليها اجلهود التسويقية 
 .السياح احملتملُتباىتمامات وىوايات ادلعرفة ادلسبقة وىذا من خالل  
  في ترويج الوجهة السياحية األطراف الفاعلةالمطلب األول: 

يعترب كل من القطاع العام تعترب اسًتاتيجية اتصال الوجهة السياحية ىي مهمة األطراف الفاعلة فيها، و 
والقطاع اخلاص مسؤولُت بشكل مباشر يف تنمية السياحة يف الوجهة السياحية من خالل االستثمارات اليت يتبناىا 

الًتوغلية ادلتبعة من سلتلف اذليئات الرمسية احمللية  االسًتاتيجيات ومن خاللالقطاعُت من فًتة إذل أخرى، 
األساليب والوسائل ادلختارة يف كل اسًتاتيجية، ومدى تناسب مث  القطاع، وادلؤسسات السياحية الناشطة يف

 .  معرفتو حول الوجهة السياحية اليت ؼلتارىاإذلزلتواىا وطريقة عرضها مع ما ػلتاج السائح 
  القطاع العام في ترويج الوجهة السياحية دورأوال: 

عندما ينطوي على نشر متعمد للمعلومات  ااسًتاتيجيوالدعاية والًتويج دبختلف اساليبو  االتصاليعترب 
يركز االتصال والعروض السياحية يف الوجهة السياحية، و  اتدماخلأو  اتنتجادلواألفكار وادلبادئ وادلعتقدات حول 

وادلنظمات غَت الرحبية اليت هتدف إذل تبليغ  دلؤسساتاالسًتاتيجي خاصة على احلكومات والوكاالت الوطنية وا
 يتم إيصاذلا االتصال االسًتاتيجي غَت عشوائي يتسم بوجود رؤية وقيم اساسيةفدلعلومات ونشرىا عمدا. بعض ا

 رؤىوالمع االسًتاتيجية ، حيث يتوافق ذلك كثر تفاعليةثنائية االذباه أو متعددة االذباىات دبنظور أيف عملية 
  1 .قبل السلطات احمللية سطرة منادلاالقتصادية واالجتماعية ىداف األوالقيم التنظيمية و 

للوجهات السياحة العديد من اجلهات الفاعلة ذات األىداف ادلختلفة وادلوارد والقدرات ادلتاحة، وبالتارل و 
فإن التحدي الرئيسي الذي يواجو منظمات إدارة الوجهات السياحية ىو التوصل إذل اسًتاتيجية تسويق واتصال 

 2ياحية متكاملة تؤكد على خصائصها الفريدة.متناسقة للخروج بعملية تسويق وجهة س
 
 

                                                           
1
 Bodil Stilling Blichfeldt, Strategic Communication in Tourism, center of tourism, innovation and culture, TIC 

TALKS, university of southern Denmark, N
O
. 5, September  2017, pp1-89, p5.   

2
 Esther, W. Makunyi, and all, Marketing Adventure Tourism in the Mt. Kenya Region by the Kenya Tourist 

Board: An Analysis of the Changing Roles of Destination Marketing Organizations, International Journal of 
Education and Social Science, Vol. 3 N

o
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 وجهة السياحيةللترويج في ال ةالسكانيو اإلرادة السياسية .1
تعترب االرادة و  ،إن الًتويج للسياحة ىو ىدف رئيسي للعديد من السياسيُت على ادلستوى الوطٍت واحمللي

السياسية من طرف احلكومات يف تطوير ادلناطق السياحية ىي احملفز الرئيسي للسياحة يف أي دول، لكن ال ؽلكن 
أن هنمل احلاالت اليت كان فيها ادلواطنون ىم احملفزون البارزون للسياحة يف مناطقهم ادلعزولة الذين أصبحوا 

ذبارية أشركت السكان احملليُت وأثارت اعجاب حرفية و أعمال  طويرخلق وتمروجُت ذلا فيما بعد، وىذا من خالل 
، وقد كان ذلك نتيجة للعديد من االجراءات واالساليب اليت جعلت منها داخل وخارج ىذه ادلناطق السياح من

   1وجهات سياحية بامتياز، وؽلكن ذكر بعض منها فيما يلي:
  عاتق السلطات العموميةاليت تكون على ادلسؤولية  ربملمن  فالبدرعاية وحماية الوجهة السياحة: -

، بنوع من احلب واالنتماء للمنطقة، وىذا الشعور يتولد عليو العديد من لى حد سواءع السكان احملليُتو 
، ادلبادرة بالتنظيف ورعاية احمليط، وادلبادرة بتزيُت ادلكان بدأ االسلوكيات االغلابية اليت تقود إذل االىتمام بنظافته

 دبحيط ادلنازل حىت احمليط ادلشًتك للمدينة. 
أماكن دينية بُت  تتنوع واليت تصبح فيما بعد عوامل جذب سياحيالمنطقة السياحية:  خصائصابراز -

السائد بادلنطقة والقادر على  طبختراث ادلأو روحية، أماكن رياضية، أماكن أثرية وتارؼلية، وردبا تكون األطعمة و 
ربريك اآلالف من الزوار الذين غالبا ما تستهويهم األطباق احمللية ويرغبون يف تذوقها. ذلذا فإن استخراج روح 

نربط بُت ادلنطقة   أن ادلكان وابرازه وجذب االىتمام ىو مهمة يف غاية الصعوبة، وادلهم يف كل ذلك كيف ؽلكن
اليت يثوق إليها  زيارة الث البد من حسن اختيار احلدث الذي يصبح جوىر ورمز وموضوع احلدث السياحي، حب

 .السياح كل سنة
يصبح احلدث جزءا من ىوية ادلكان دلا يًتسخ لفًتة طويلة يف أذىان إثارة السائح بالتجارب الحية: -
إيطاليا صلاحا باىرا مقارنة ( يف the Mantua Literature Festivalحقق مهرجان مانتوا األديب)فقد السياح. 

" ىي إحدى مدن الفن االيطالية اليت افتتحت قبل  Mantua بنظائره يف ادلدن األوروبية األخرى، ألن مدينة "
 زوار وإثارة محاسهم بطرق سلتلفة.عشرين عاما، وقد أصبح احلدث ذبربة مثَتة وادلدينة بأكملها تستعد الستقبال ال

زيارة نصب تذكاري معُت من طرف السائح يدل على ن جماىير السياح: تنظيم إجراءات الترحيب بي-
ويف كلتا احلالتُت  ،أنو يعرف شيئا عن قصتو، واألمر يكون سلتلف سباما يف حالة مركز سياحي/ذباري أقل شهرة

ركز ذباري،  جملموعة من اخلرباء  أو ادلأو النصب التذكاري،  ادلعلم األثريبف يتعر وال مهمة الًتويج أن توكلالبد من 
وغالبا ما يتم  .وغَتىم...غامرونكل من الطالب، ادلؤرخُت، اذلواة، ادلها  كل يف رلال خرباتو حىت يستفيد من

وزع بُت واحلقائق ت علوماتادل قائمة مناحلاجة إذل باإلضافة إذل التعامل مع مجيع عمليات الضيافة باىتمام كبَت. 

                                                           
1
 Claudia Bettiol, How to Promote tourism in 5 strategic steps,  E. journal descover place/people, August 27, 

2020, available on https://discoverplaces.travel, consulted 10/12/2020.  
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مع مراعاة إتقان  .بشكل صحيحللوجهة السياحية الثقافية احمللية  حولاح يالس عتواصلوا ملي السكان احملليُت
 اللغات األجنبية من طرف الدليل السياحي والفريق ادلكلف بالًتويج يف حالة السياح األجانب.

 المحلية الرسمية الوصية على القطاع السياحي .الهيئات 2
تم ي ليتتسويق الوجهة، وال اذليئات الرمسيةالوظيفة الًتوغلية للوجهة السياحية يف ادلقام األول مسؤولية تعترب 

، حيث ؽلكن اعتبار رلالس السياحة االقليمية ةاحملتمل ألسواقجهات سياحية معينة مستهدفة اإنشاؤىا للًتويج لو 
احية لدى األسواق ادلستهدفة. والذي يتم عرب جهد تعزز مكانة الوجهة السي التسويقية ادلختصة أداةكاالت الو و 

للعمل بشكل  ،وادلؤسسات السياحية يف منطقة جغرافية زلددة يئاتاذلو  القطاعات مجاعي يتطلب العديد من
ترويج الوجهات السياحية على  ىيئاتمتناغم معا لتحقيق ىدف مشًتك، حيث ؽلكن ذكر بعض مسؤوليات 

 1 النحو التارل:
غَت رحبية هتدف إذل ربفَت السياح لزيارة وجهة سياحية معينة يف فًتات ة أو ذبارية يإدار  ؤسساتتعترب م-

 ؛معينة
 لدى األسواق السياحية ادلستهدفة؛ مسؤولة عن تطوير صورة إغلابية ومتميزة عن الوجهة السياحية-
 ؛تنسيق جهود دوائر القطاع العام واخلاص يف ترويج الوجهة السياحية-
باستخدام الوسائط واألساليب توفَت ادلعلومات ادلتعلقة بالوجهة السياحية ونشرىا عرب نطاق واسع -

 الًتوغلية ادلناسبة؛
  ؛الوجهة السياحية اليت سبيز األنشطة السياحيةإحياء  االشراف على-
عرب درلها يف لثقايف الشعيب تستغل بعض السلطات العمومية احمللية يف الوجهات السياحية الًتاث اكما -

 2ة الًتويج االقليمي  ادلعتمدة يف وجهة سياحية معينة.سياس
تسويق قائمة بذاهتا توكل ذلا مسؤولية  ؤسساتالوجهة السياحية على اهنا موتسيَت إدارة  ىيئاتتعرف 

ارهتا،  والذي يكون ىدفها االساسي ىو توعية السياح بالوجهة واقناعهم بزي السياحية، العالمة التجارية للوجهة
وقد اختلف يف   ،كما تلعب دورا حامسا يف تسهيل وتعزيز التعاون بُت أصحاب ادلصلحة احملليُت يف رلال السياحة

لفت و تطوير الوجهة دبشاركتها يف تلعب دور االدارة أو التسويق للوجهات السياحية احمللية،  اذليئاتكون ىذه 
االسًتاتيجية اليت صاغها ونقلها الفاعلون السياحيون ليست سوى االتصاالت ف 3انتباه السوق السياحي إليها.

فيمكن االشارة  أما عن سلتلف ىذه اذليئات يف اجلزائر .تأثر على إدراك السائحالعديدة اليت  رسائلواحدة من ال
ربت وصاية وزارة السياحة، واليت أوكلت ذات الطابع التجاري أنو يوجد العديد من ادلديريات وادلؤسسات الوطنية 

                                                           
1
 Bassey Benjamin Esu, and Ezekial Ebitu, Op. Cit, p99   

2
 Elsa broclain, tango enjeux d’une stratégie de promotion territoriale fondée sur la réappropriation d’un 

patrimoine musical, revues Questions de communication, décembre 2014, pp123-140, p125.   
3
 Beritelli.P, and all, The coordinating DMO or coordinators in the DMO? An alternative perspective with the 

help of network analysis, Tourism Review, vol. 70, N
o
 1, 2015, pp24-42. P27. 
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اذليئات ادلكلفة بصفة  نذكر منها وؽلكن أن ذلا مهام السهر على تنفيذ السياسة الوطنية لًتقية وتنمية السياحة،
  ًتويج الوجهات السياحية يف اجلزائر فيما يلي: بواضحة 

ة سلطط جودة السياحة والضبط" تعمل ربت وصاية "مديريوىي  الفرعية للترقية السياحية: مديريةال-
 ، وتكلف بادلهام التالية:ديرية العامة للسياحةالتابعة للم

 ادلشاركة يف إعداد اسًتاتيجية الًتقية السياحية؛-
 ربليل تطور األسواق السياحية العادلية ومتابعتها؛-
 اقًتاح التدابَت الرامية إذل تعزيز مقصد اجلزائر، وتسهيل النشاطات السياحية؛ -
والدواوين السياحية احمللية الناشطة يف ميدان خلُت ددعم النشاطات اليت يبادر هبا سلتلف ادلت-

 وربقيق االنسجام بُت نشاطاهتم؛ السياحة 
تنسيق النشاطات السياحية مع اجلماعات احمللية واذليئات العمومية وفقا لتوجيهات وأىداف -

 السياسة الوطنية للتنمية السياحية ادلستدامة؛
وذبدر االشارة يف ىذا الصدد إذل أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية تسخر على مستوى كل والية عرب 
الوطن مديرية تتوذل تنسيق وترقية سلتلف النشاطات السياحية، إضافة إذل دعم النشاطات الثقافية ونشاطات 

 اخلاصة بكل والية.الصناعات التقليدية اليت تعترب جزء ال يتجزأ من ادلوروث السياحي 
ائر، والذي يعد أول مؤسسة سياحية انشأت يف اجلز  :(ONAT)للسياحة الجزائري الديوان الوطني-

مكلف بًتقية السياحة ودراسة األسواق السياحة وىو يعمل ربت وصاية وزارة السياحة والصناعات التقليدية، 
 وكلت لو ادلهام التالية: أحيث وبناء عالقات عامة، 

وخاصة ادلناطق الصحراوية بالتعاون مع بعض  ،الدعاية واإلشهار دلختلف الوجهات السياحية يف اجلزائر-
 الوكاالت السياحية يف أوروبا؛

 ؛عرب الوطن ومناطق التوسع السياحيدلشاريع رات السياحية والدراسات التقنية االستثما متابعة اصلاز-
 متابعة ومراقبة وكاالت السياحة واألسفار؛-
 توجيو سلتلف ادلتعاملُت السياحيُت، وترقية ادلنتج السياحي اجلزائري.-
يعرف النادي بتقدؽلو للنشاطات الًتفيهية وخدمات السفر واحلج  :(TCA)النادي السياحي الجزائري-

كما ؽللك العديد من الوكاالت السياحية اليت تعمل ربت وصايتو موزعة عرب الًتاب والعمرة، ونشاطات التخييم،  

                                                           
  والذي ٌتضمن  9070أكتوبر  90الموافق ل 7417ذو القعدة  79المؤرخ فً  966-70من االطالع ٌمكن مراجعة المرسوم التنفٌذي  لمزٌد

 تنظٌم اإلدارة المركزٌة لوزارة السٌاحة والصناعة التقلٌدٌة. 
  جمادى الثانٌة  06المؤرخ فً  406-20، المرسوم رقم 7282أكتوبر  17الموافق ل 7402ربٌع األول  90المؤرخ فً  974-88 المرسوم

 .   7229أكتوبر  17الموافق ل 7471جمادى األولى  06 409-29، المرسوم التنفٌذي رقم7220دٌسمبر  99الموافق ل 7477

  سمً للنادي  للمزٌد من االطالع ٌمكن زٌارة الموقع الرhttp://www.algeriatouring.net    
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الوطٍت، باإلضافة إذل امتالكو ألصول ووسائل نقل سياحي. وقد كون شراكة مع مؤسسيت "سياحة واسفار 
 يف: من خالل ىذه الشراكة  (  وتتمثل مهام الناديITSومؤسسة اخلدمات الدولية للسياحة)  (TVAاجلزائر)

 وطنية ودولية؛  مؤسسات سياحيةتنظيم رحالت سياحية استكشافية داخلية وخارجية مع -
 ؛تنظيم رحالت احلج والعمرة-
تنظيم رحالت ثقافية إذل اخلارج للتعريف بادلنتجات الثقافة والًتاث احمللي واالحتكاك بباقي -

 ثقافات العادل؛
 ي، وإصدار رخص السياقة الدولية. إصدار تذاكر السفر البحري واجلو -

 الجمعيات والمؤسسات السياحية غير الهادفة للربح.3
يف تسويق الوجهة  جوىرياية غَت اذلادفة للربح دورا السياحوادلؤسسات والنوادي  والدواوين اجلمعياتتلعب 

السياحية وجذب الزوار إذل مناطق حمل مسؤولية اتصال وترويج الوجهة تتأسيسها لتعادة ما يتم السياحية، واليت 
نائية أو مهمشة من قبل السلطات الوصية على القطاع، ىذه ادلناطق ، وغالبا ما تكون تتميز دبوارد سياحية معينة

من طرف مجاىَتىا احمللية  هايتم سبويلو  أو تتأثر سلبا بظاىرة السياحة بغية تنظيم محالت ربسيسية حول ادلنطقة،
وؽلكن ذكر بعض  1.مقارنة بباقي القطاعاتمن احلكومة صغَتة وىبات دبيزانيات لية، أو إما جبمع تربعات زل

 ادلهام اليت تتحملها مثل ىذه اذليئات يف النقاط التالية: 
 وغَته. التارؼلي، الطبيعيترقية ادلوروث السياحي الثقايف، ادلبادرة بكل نشاط سياحي من شانو ادلساعلة يف-
 وربيُت ادلعادل واآلثار التارؼلية والوجهات الطبيعية وإحياء الًتاث الوطٍت؛ادلساعلة يف محاية -
 والسياحي الذي تزخر بو ادلنطقة؛ تنظيم لقاءات زللية ووطنية قصد إبراز وتعريف ادلوروث الثقايف-
 واألثر االغلايب ذلا، خاصة من الناحيةتوعية السكان احملليُت بأعلية السياحة ومنطقتهم السياحية -

 االقتصادية؛
 تنظيم مسابقات ورحالت داخلية وخارجية لتحفيز ادلواطن على تنشيط السياحة الداخلية؛-
 التعاون مع اجلمعيات واذليئات وادلؤسسات ادلهتمة بالسياحة وطنيا ودوليا؛-
 إحياء ادلناسبات واأليام العادلية والدولية والوطنية والدينية. -

 القطاع الخاص في ترويج الوجهة السياحية  دورثانيا: 
باإلضافة إذل القطاع العام ودوره احملوري يف ترويج الوجهة السياحية، يعترب القطاع اخلاص دبختلف متغَتاتو 

 كانوسواء  داعما رئيسيا يف تنشيط احلركة السياحية، و عنصرا اسًتاتيجيا يف ادلعادلة السياحية يف ىذه الوجهة، 
رسائل الًتوغلية للؽلكن  ...وغَتىا، فإنو، مؤسسات الطَتانمتحف، فندق، وكالة سياحية، ، مطعمسياحياا زىتمن

كل حسب أساليبو واسًتاتيجياتو  ذب ادلزيد من الزوارذبللجماىَت ادلستهدفة، و  أن تصلاجلهات  دلختلف ىذه

                                                           
1
 Esther. W. Makunyi, and all, Op. Cit,  p3.  
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ادلقدمة يف سلتلف ىذه ادلؤسسات القطاع العام يف ذلك. وتعترب جودة اخلدمات والعروض السياحية دبساعدة 
ن مث صورة ومسعة حسنة لدى واذلياكل السياحية اخلاصة اللبنة األولية يف ادلساعلة الفعالة يف خلق انطباع جيد وم

 السياح. 
 القطاع الخاص لترويج عروضو في الوجهة السياحية  عتبارات فياالبعض . 1

 1 القطاع اخلاص االلتزام بو لًتويج عروضو يف الوجهات السياحية: فيما يلي بعض ما غلب على

ادلناسبة  ، والروابطاخلاصة هبا غلب التأكد دائما من مشاركة ادلؤسسة السياحية لروابط مواقع الويب-
 لوسائل التواصل االجتماعي، والذي يعترب حلقة الوصل بُت ادلؤسسة والسائح؛

السياحية لذلك البد عليها  حيا عن ادلؤسسات ذات الوزن الثقيل يف الوجهةتعترب ادلطاعم والفنادق مثاال -
للسياح. كادلبادرة بفكرة الطعام الصحي يف ادلطاعم، أو  من ربديث وتغيَت أصوذلا دبا يتماشى مع الرغبات ادلتطورة

 .الطازجة، البيئية وادلومسية األطباق ذات ادلكونات

االنطباع باحلداثة والتكنولوجيا  ة للمؤسسة السياحية دبا يعطي للزائرالفيديوىات الًتوغليو ربديث الصور -
 ؛ العالية اجلودة يف السنوات األخَتة اليت تتميز هبا خاصة مع التطورات التكنولوجية

إرفاق االعالنات والعروض الًتوغلية عرب سلتلف قنوات االتصال باللغة اليت يفهمها أغلب أفراد السوق -
هجات واللغات لدى السياح، والذي ادلستهدفة، حيث البد أن تراعي ادلؤسسة السياحية اختالف اللالسياحية 

 ؛من شأنو أن يساعد على االنتشار الواسع حملتوى الرسالة الًتوغلية
للمروجُت يف وجهاهتم السياحية أن تكون ذلم نظرة لالذباىات األوسع  فال بد: استهداف أسواق جديدة-

 .نية استهداف شرػلة أخرىاوالسياحة ومعرفة األفكار اجلديدة غَت ادلستغلة وامك يف صناعة السفر
السياحة على وسائل التواصل االجتماعي والكلمة ادلنطوقة، حيث  مؤسسةالًتويج لل يف استخدام الويب -

االعالن  طريقإما عن تعترب الطريقة الفعالة للتواصل مع آالف السياح احملتملُت واحلاليُت، وؽلكن استخدامو 
هبا التعامل باحًتافية مع االىتمامات اليت يرغب أو ، والًتويج اجلماىَتي الذي يستهدف شرائح كبَتة من السياح

مؤسسة أو معُت حول تفاعلي تعليق الويب موردا مشًتكا ؽلكن ألي شخص إضافة وقد أصبح السياح احملتملون. 
    www.booking.com andwww.tripadvisor.com مثل، وىو سر صلاح مواقع عديدة وجهة سياحية معينة

والبد من ادلوقع. وآرائهم على  انطباعاهتمم كتابة جزء من احملتوى بواسطة الزوار أنفسهم الذين يًتكون تحيث ي
الوجهة السياحية من ازباذ اجراءات بشأن نقاط الضعف يف أو حىت تتمكن ادلؤسسة  التعليقاتمراقبة كل 

اسًتاتيجياهتا وسياساهتا من خالل خطة اسًتاتيجية ذات رؤية واضحة للهدف ادلراد ربقيقو. هبذه الطريقة ؽلكن أن 
( واليت ربكي www.energitismo.com, Specialpeople Specialplacesتكون البوابات االلكًتونية مثل )

                                                           
1
 Colleen Onuffer, How to Promote Local Tourism, December 1, 2017, available on 

https://breaktheicemedia.com/how-to-promote-local-tourism/ consulted 12/12/2020.   

http://www.booking.com/
https://breaktheicemedia.com/author/colleen/
https://breaktheicemedia.com/how-to-promote-local-tourism/
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دة عن األماكن واألشخاص، ؽلكن أن تساعد يف جوىرىا يف ربديد مكانة وبناء مسعة يف مكان قصصا مفي
  1الوجهة السياحي يف العادل احلقيقي.ادلؤسسة أو افًتاضي والًتويج لصورة 

  في الوجهة السياحية أساليب ترويج القطاع الخاصبعض .2
طاع اخلاص يف ترويج خدماهتا وعروضها مؤسسات القىناك العديد من األساليب الًتوغلية اليت تستخدمها 

بعضا السياحية، فتختف األساليب والوسائط واألدوات الًتوغلية باختالف ادلؤسسة السياحية، وؽلكن استظهار 
 2 على النحو التارل:منها 

 ،وقات الركود السياحيأجلذب سياح جدد خالل وىذا   :خلق عرض خاص أو حزمة غير موسمية-
رلانية  ارلإضافة لي أو ،مثال ؽلكنها أن تنشط احلركة السياحية هبا بتخفيض أسعارىا بنسبة مئوية معينة فالفنادق

وانطباع لدى السائح دبحدودية العرض وضرورة االسراع يف االستفادة منو، وخللق شعور يؤكده الزائر،  لكل حجز
لدى من الزمن ودون أن يًتك اجملال مفتوح للتفكَت لفًتة سبتد فقط  عل التخفيضاتغلمثال أن الفندق ستطيع ي

السائح وترشيد قراره يف اختيار العرض دون سواه من العروض السياحية يف الفنادق ادلنافسة، واعتباره االنسب 
  واألكثر رحبية.

العمالء يف ادلسابقات واذلدايا أداة شلتازة لتوليد الطلب وزيادة قوائم  تعترب: تنظيم المسابقات والهدايا-
وغَتىا ...، الوكاالت السياحيةادلطعم ،السنة، وخاصة يف مواسم الركود السياحي. كأن ؽلنح الفندق مجيع أوقات

ا ذلم يف قلب احلدث زبفيضات لكل السياح الذين ينشرون صور  ىدايا أومن ادلؤسسات السياحية األخرى 
أصدقاء إذل  عشرةللزبائن الذين يدعون أكثر من  رلانية يف حساباهتم على األنستغرام، تقدمي وجبةالسياحي 

 .او زليطهبمي خدماهتا وفقا دلا يتطلللمؤسسة السياحية أن تتميز باالبتكار يف تقد ادلطعم...وىكذا، حيث البد
حيث أن ادلواسم السياحة تتميز بسياح اجانب عن الوجهة : العناية واالىتمام بالسياح المحليين-

 األصلي بدال من اخلارج، أو إجازة يقضوهنا يف ادلنزل بلدىميف  هتمإجاز قضاء يرغبون يف  السياحة وسياح زلليُت
فيها)فنادق، أماكن اإلقامة  وتتضمن رحالت يومية إذل مناطق اجلذب احمللية. فالوجهة السياحية ومجيع الفاعلُت

ى حوافز الزيارة للعائالت احمللية ألهنم دائما عل أن يبقوامن  األخرى، ادلطاعم، احلدائق، ادلنتزىات... ( البد عليهم
 .الوجهة السياحية الفئة ادلستدامة يف

لف الفاعلُت يف الوجهة تحيث أنو ال يقتصر األمر على ما يروج لو سل: استخدام رسائل قوية وإيجابية-
ال بد  الًتوغلية ولكن الطريقة اليت يروجون هبا ىي اليت ربدث الفرق يف ربفيز الطلب. فتصميم الرسالة السياحية،

  .أن يكون مقنعا لفئة السياح ادلستهدفُت منها

                                                           
1
 Claudia Bettiol, Op. Cit.  

2
  Janine Perri, 9 Strategies for Promoting Your Destination in the Down Season, October 2, 2019,  available on 

https://marketing.sfgate.com/blog, consulted on 12/12/2020.     

https://marketing.sfgate.com/blog/author/janine-perri
https://marketing.sfgate.com/blog
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حيث ؽلكن للعالمات التجارية يف اجملال : المحلية السياحية إقامة استثمار/شراكة مع المؤسسات-
من خالل  فيما ؼلص ترويج مبيعاهتا السياحية مساعدة بعضها البعض السياحي والقائمة على خدمات الوجهة

ينظم فندق وشركة  أن اختيارات السياح. على سبيل ادلثال ؽلكن وإقامة حزمة سياحية ترضي أكثر ذبميع خدماهتا
معينة حيث ػلصل فيها السائح على خصم إذا مت احلجز يف نفس الفندق وادلؤسسة  سفر رحلة إذل منطقة

  .معا السياحية
تروج فيو الوجهات السياحة  فادلكان الذي: االستثمار في االعالنات المصورة عبر شبكة األنترنات-

تتمتع  يف ربح شرائح أخرى من السياح احملتملُت، حيث أن شركات السفر والسياحة عرب العادل يلعب دورا كبَتا
اليت تقدمها. فقد أثبتت  بنسب عالية من التواجد عرب الشبكة العنكبوتية، ضف إذل ذلك العروض والتخفيضات

حبثا عن وجهات سفرىم عرب ىواتفهم قبل  الذين لديهم ىواتف ذكية غلرونمن ادلسافرين  %00إحصائيات أن 
ميزانيات سبكنهم من االعتماد على اسًتاتيجيات تسويقية  السفر. ذلذا فعلى مروجي السفر والسياحة زبصيص

 .األنًتنات وتروغلية فعالة عرب
دور الرئيسي لتنظيم يتمثل ال: توظيف االحداث والمهرجانات المحلية في الحمالت الترويجية-

األحداث و ادلهرجانات يف الوجهات السياحية يف العمل كمحفز جلذب الزوار والسياح الذي يؤدي إذل زيادة 
الوجهة السياحية ومسعة االنفاق السياحي ومدة االقامة يف الوجهة، وتعمل مثل ىذه ادلهرجانات على خلق صورة 

فيها فيكون  ،استهداف األسواق وربديد سبوقعها يف أذىان السياحتعرف هبا عرب العصور، وىذا يساعد على 
ما تطلق الفنادق وادلطاعم العادلية ترويج مبيعاهتا وخدماهتا يف ظل  وغالبا، اجلمهور ادلستهدف شديد التفاعل

  .واحلفالت احمللية ادلهرجانات
 الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في ترويج الوجهة السياحية.3

جلهات الوصية على القطاع دة من الشراكة اليت البد أن تسعى إليها اذليئات والتحقيق أقصى استفا
البد من تضافر اجلهود يف الوجهة السياحية على حد سواء  فيوختلف الفاعلُت ، وكذا القطاع اخلاص دبالسياحي

مث  ،من جهةوالسعي لتوفَت عروض وخدمات سياحية تستهوي السائح ادلبذولة يف تنمية وترقية القطاع السياحي 
، من أجل توسيع السوق السياحية ادلستهدفة من جهة أخرى يف كال القطاعُت اليت البد أن تبذل اجلهود الًتوغلية

    1اليت تكون أكثر فاعلية إذا ما سبت بارباد الطرفُت: األساليب الًتوغليةو الوسائل وفيما يلي بعض 
، حيث ؼلتلف زلتوى كل موقع األنًتناتموقع على شبكة  ةواقليمي ةسياحيىيئة لكل مواقع الويب: -
الذين يًتددون على  السياح شرائحتصنيف أن ربتوي على الرمسية  واقعدلالذلك البد ذلذه ، ةالسياحي اذليئةحسب 

، مواقع والفنادق وأنواعها وتصنيفاهتا حسب ادلعايَت ادلعتمدة االقامةمواقع مرافق اإليواء و ، الوجهة السياحية
ؽلكن للزوار العثور فيو على معلومات وهبذا . ن الًتفيو األخرى يف الوجهةكا أموكل ، احلضارية والريفية ادلطاعم

                                                           
1
 Colleen Onuffer, Op. Cit. 

https://breaktheicemedia.com/author/colleen/
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صور خاصة إذا ما توفر ادلوقع االلكًتوين كذلك على  ،السياحي الذين يبحثون عنهاخاصة دبناطق اجلذب 
توفره على االحداث وادلهرجانات والعروض وحىت الندوات اليت تقام يف الوجهة  دلواقع أثرية وطبيعية، أو فوتوغرافية

 السياحية. 
عرب مراكز الًتحيب والتوقف السريع، حيث وادلطبوعات الكتيبات  من خالل توزيع الدليل السياحي: -

إذل  باإلضافة، يف الوجهة السياحية ادلختارة يتوقعو الزائرربتوي ىذه الكتيبات على صور شاملة دلا ؽلكن أن 
، أو أرقام ومواقع إلكًتونية ذليئات ومؤسسات أخرى تعرض خدماهتا السياحية إضافة احتوائو على مساحة اعالنية

 متعة أكرب.ادلتوقعة لدى السائح للعروض ادلروج ذلا سابقا، واليت ؽلكن ان تضفي على الرحلة 
جديد يف ادلدينة، أو منتزه  أو فندق افتتاح مطعم نعندما يكون ىناك اعالن عالتصريحات الصحفية: -

فالبد على اذليئات الرمسية واحمللية أن تواكب احلدث من خالل الدعاية واستدعاء الصحافة احمللية حكومي، 
ام وسائل اعالم أكثر شلا ىو متوقع، وىذا يثَت اىتم حيث ؽلكن أناالقليمية والوطنية،  عرب القنوات هنشر و والوطنية 

على معلومات أوضح حول ادلنتج/ اخلدمة اجلديدة والذين يرغبون يف ذبربتها لدى السائح احملتمل ػلفز الطلب 
 بأنفسهم. 
تعد منشورات ادلدونات طريقة مهمة للًتويج للعديد من أصول الوجهة السياحية (: Blogsالمدونات)-

ا تقدم تقريرا موجزا عن عوامل اجلذب البارزة يف ادلنطقة، وعادة ما تعرض بطريقة يغلب يف وقت واحد، حيث أهن
الًتوغلية األخرى، ؽلكن للمدونات أن تقدم نظرة أعمق يف شليزات و عليها احملادثة على خالف ادلقاالت التسويقية 
  وخصائص الوجهة السياحية بدال من الكتيب.

التابعة ؽلكن دلكاتب السياحة احمللية واالقليمية (: Large Activationsعمليات التنشيط الكبيرة)-
الوصول إذل مجهور أكرب من خالل التواجد يف للهيئات الرمسية الوصية على القطاع السياحي يف الوجهة السياحية 

ية يف ادلنطقة اجلمعيات السياحالدواوين و األحداث الثقافية، ادلعارض الشعبية، ادلهرجانات الًتاثية، بالتنسيق مع 
وإيصال احلدث عرب منصات ووسائل التواصل اجلماىَتية اليت تراىا مناسبة للفت اتباه، واقناع مجهور السياح 
ادلستهدف بزيارة ادلنطقة. ويعترب احلدث الكبَت ادلكان ادلثارل للًتويج للوجهة السياحية نظرا الختالف وتعدد 

أجواء غَت مألوفة يف احلدث من األشياء ادلستحبة لدى العديد من  أصناف اجلماىَت ادلتواجدة فيو. ويعترب خلق
السياح األجانب عن منطقة سياحية معينة، ذلذا على ادلطاعم، الفنادق، ادلخيمات الصغَتة، احلرفيُت...وغَتىم 

ورك دينة نيويفإن ماستغالل فرصة تواجد السياح يف الوجهة السياحية للًتويج دلشروعاهتم. وكمثال على ذلك 
الضوء يف  يسلط و يف عشرة مراكز ترحيب جديدة يف ادلدينة هبدف تعزيز السياحة احمللية،  تاالمريكية  قد استثمر 

 سوقالكل مركز ترحيب على الوجهات السياحية الشهَتة يف تلك ادلنطقة من خالل الصور، مقاطع الفيديو، 
 ةتعمل العالمة التجارة دلدينو ، جدار القطع األثرية يف ادلدينة...وغَتىا، "Taste NY market" الشهَت يف ادلدينة
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وبشكل وثيق مع مكاتب السياحة احمللية واالقليمية وىذا جلمع القطع األثرية  "I Love NY "نيويورك بشعار
 والرموز ادلميزة من الشركاء الذين يشرحون بطريقة بصرية مباشرة تاريخ وثقافة ادلنطقة. 

التسويق ذات ادليزانيات الكبَتة إعالنات تلفزيونية للًتويج  ووكاالت تدير مكاتباالعالنات التجارية: -
وتستهدف من خالل ذلك شرائح سلتلفة من السياح احملتملُت  ،والية أو خارجهاالللوجهة السياحية على مستوى 

ات اليت تلفت انتباه اجلمهور. وكمثال من داخل وخارج الوجهة السياحية، مستعملة يف ذلك العديد من الشعار 
، إضافة إذل الشعار الرئيسي "It’s All Here" ،"It’s Only Here"على ذلك شعارات والية نيويورك األمريكية 

وشعارات  "I Love Amsterdam"العاصمة اذلولندية امسًتدام  شعار باإلضافة إذل .(I Love NYللمدينة )
ومناطق  اأصوذلسلتلف  ىذه ادلدنحيث تعرض "Only Lyon"و "I Love Paris"مدينيت ليون وباريس الفرنسية 

دن مع األخذ يف االعتبار ادلؤسسات السياحية يف القطاع اخلاص، وتعترب مثل ىذه ادل السياحي فيها اجلذب
 مليونية بكل معايَتىا السياحية واالقتصادية واالجتماعية. 

، حيث تشَت اوين ومجاعي جلميع أصحاب ادلصاحلجهد تعالوجهات السياحية الناشئة ويتطلب ترويج 
 حل الرئيسيُت يف الوجهة السياحيةبُت مجيع الفاعلُت وأصحاب ادلصا ةادلتخذ ةادلشًتك اتالعملية التعاونية إذل القرار 

  1 فيما يلي: ا منهاوؽلكن إيراد بعض
حيث البد دلديري الوجهات ترويج الوجهة السياحية من خالل ضمان الموقف االيجابي للمجتمع: -

السياحية التأكد من أن السكان احملليُت ملتزمون بشكل إغلايب بالتنمية السياحية، فيجب أن يكون ذلك من 
 خالل هنج شامل ػلًتم ويشرك السكان احملليُت يف مجيع األنشطة الًتوغلية السياحية يف ادلنطقة. 

ادلعلومات حيث يعتمد ىذا النظام على  الوجهة: جهة السياحية من خالل نظام تسويقترويج الو -
إحدى الطرق خللق وصنع ادلعلومات وإتاحتها يف األسواق دبختلف خصائصها، و تحديد األسواق ادلتعلقة ب

، حيث أن التحدي "destination marketing system DMS"ادلستهدفة ىي نطام تسويق الوجهات السياحية
السياحيُت الوسطاء عن امتالك قاعدة بيانات لعروض سياحية قوية، وبيانات الذي يواجو ىذا النظام ىو ضمان 

 ...على وسائل التواصل ادلتعددة، كالتصوير الفوتوغرايف، ادلقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو تنشر اليت البد أن
من خالل عدة  التنظيم والتشغيل اجليد لنظام تسويق الوجهة يتطلب إشراك القطاع اخلاص يف إدارتوف. وغَتىا

طرق، فإما تسليم قاعدة بيانات النظام بعد مرحلة االعالم للقطاع اخلاص دلواصلة عملية الًتويج، وإما اللجوء إذل 
مشروع تعاوين شللوك من قبل اجلمعيات واجلهات الشراكة يف مجيع مراحل الًتويج وفقا ذلذا النظام، أو ازباذه ك

 جوىره أن يتعدى تسويق الوجهة السياحة القطاع احلكومي، وإلقاء الفاعلة يف القطاع اخلاص. وىذا يعٍت يف
 السياحية.والوكاالت التسويقية ادلستقلة  ادلتخصصة يف اجملال ادلسؤولية كذلك إذل اجملالس 

                                                           
1
  Bassey Benjamin Esu, and Ezekial Ebitu, Op. Cit, p98. 
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فإن  "ANHOLT Nation Brand Index"وفقا دلؤشر ترويج الوجهة السياحية من خالل الحوكمة: -
تعترب واحدة من ادلعايَت ادلهمة يف جاذبية الوجهة السياحية، فالفساد، الصراعات واحلروب، وانتهاك  احلوكمة

حقوق االنسان ىي بعض العوامل اليت ؽلكن أن تلحق الضرر بصورة البلدان أو الوجهات السياحية، على العكس 
صورة البلد يف اخلارج، ذلذا فالبد دلديري من ذلك فنظام احلكم الدؽلوقراطي، وحرية التعبَت يعترب عومل ربسن من 

التسويق يف الوجهات السياحية إطالق محالت تساعد على إعادة بعث العالمة التجارية للبلد/للوجهة السياحية 
  بالتعاون مع القطاع اخلاص يف ذلك.  إغلابية يف اجملتمع الدورل عامة دبنحها صورة

حيث ؽلكن للوجهة السياحية أن سبتاز دبيزة تنافسية األفالم: الترويج للوجهة السياحية من خالل انتاج -
ستحقق منظمات تسويق الوجهات و  .من خالل ما تقوم بو من إنتاج ألفالم وثائقية زبص كل ما يتعلق هبا

 السياحية صلاحا كبَتا إذا ما مت إنتاج ىذه األفالم مسبقا يف الوجهة السياحية، مث الًتويج دلوقع ىذه األفالم بعد
 طرح الفيلم يف األسواق ادلولدة للسياح.

 في الوجهة السياحيةالمطلب الثاني: تقييم األنشطة الترويجية 
أو يغَت السلوكيات ادلختلفة اليت   وؽلكن أن يعزز ،على العديد من جوانب حياتنا تصال والًتويجيؤثر اال

ه للقرار الشرائي. ذلذا البد على ذزباايف مسار عملية  زبون البيئة اليت يتأثر هبا الؽلكن أن تسببها عدة عوامل يف
ادلؤسسة  االتصالية يف سًتاتيجيةاالوالتحكم فيها دبا يتالءم ويتكيف مع تأثَت الرسائل الًتوغلية ادلسوقُت قياس 

دمة يف عن ادلنتجات والعروض ادلق، مع مراعاة الصورة الذىنية اليت يكوهنا السائح والظروف احمليطة دائمة التغَت
 .ادلؤسسة/الوجهة السياحية

 أوال: قياس فعالية اتصال وترويج الوجهة السياحية
البد على ادلسؤولُت واذليئات احمللية زبصيص ميزانيات  من أجل ضمان فعالية ترويج الوجهة السياحية

حول السائح والصورة اليت ػلملها عن  ورلدية مفيدة دراساتب والقيام دلناطق اجلذب السياحي، كافية تروغلية
العروض أو اخلدمات  بيعاتمتأثَتاهتا على   وتتبع مدىتقييم الرسائل البديلة ووسائل االعالم الوجهة، وىذا عرب 

، وعادة هامعينة ألىداف تروغليةوربقيق محلة  التصالالدقيق دائما قياس مدى فاعلية ا سوقػلاول ادلو  1 .السياحية
ادلستهلكُت أو رلموعة من األسئلة حول نية عرب ما يتخذ القياس شكل حبث تسويقي نوعي أو كمي. والذي يتم 

. ومن ادلعروف أن قياس فعالية للوجهة أو ادلؤسسة السياحية العالمة التجارية خدمات وعروض يف شراء السياح
أو باقي للخدمة أو العرض السياحي بيعات الفعلية صعبة نوعا ما، حيث ؽلكن اعتبارىا ادل احلمالت الًتوغلية

واليت  ،ادلتغَتات البديلة مثل احلصة السوقية، وىي االنعكاس احلقيق الوحيد دلرحة السلوك يف عملية االتصال
تقاس على ادلدى  حيث ،تعطيها أكثر مصداقية عند عملية التقييم اليت تكون رلمعة عادة لفًتات شهرية معينة

 زلددة. تروغلية أو إعالنيةة بدال من محالت لطويل عادا
                                                           
1
 Alhroot. AbdelHafiz Hussein Jaddou, Marketing of a destination: Jordan as a case study, Doctoral thesis, 

University of Hudders field, 2007, uk, p209. 
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 صورة الوجهة السياحية لدى السائح.1
الصورة الذىنية ىي النتيجة النهائية والصافية جلميع التفاعالت واخلربات وادلواقف واألحاسيس وادلعرفة  تعترب

عترب السفر وي. بالنسبة لو عن مسعتها تعرب الوجهة السياحية اليت ػلملها السائح يف ذىنو عن صورةالف 1ادلسبقة.
السائح باستمرار يف البحث عن معلومات ذبعلو يتخذ قراره بشأن ذبربة  فيهاوالسياحة منتجات ذبريبية يشارك 

وألن خدمة السياحة غَت ملموسة، فإن الصورة تصبح أكثر  2لي اورل.ظلوذج عقبتكوين  السفر اليت يريد القيام هبا
ادلعروضة يف وسائل االعالم بشكل كبَت على صورة الوجهة السياحية كما  تؤثر صورة الوجهةو  3أعلية من الواقع.
النفسية اليت يربطها  قعة، والرموز وادلعاين، واخلصائصونتيجة للسمات األساسية، والفوائد ادلتو  ،يتصورىا السائح

يف ذىنو، ويتحدد فيما بعد سلوكو ضلو السائح مع الوجهة السياحية زلل االىتمام، ػلدد كذلك موقع ىذه الوجهة 
 4السفر من عدمو.

لتصحيح الًتويج واسًتاتيجيات االتصاالت التسويقية دبختلف متغَتاهتا تستخدم الوجهات السياحية و 
استخدام الروايات وادلرئيات يف ذلك يتم و 5.هتا لدى السائحعلى صور بقوة وبصفة إغلابية للتأثَت ادلواقف السلبية و 

نشر يف وسائل االعالم، ال زلسوسة للوجهة السياحية يف السوق ادلستهدف، وىذا باالستعانة بخللق معاين
واليت تتعلق أساسا  للوجهة، التفاعل الذي ػلدث يف األماكن الثانوية خللق تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت

دلتحركة عرب القنوات والربامج ادلوسيقى الشعبية، الصور اوكذا باألدب والفنون الشعبية اليت ذبذب السياح، 
السياحي جزءا فقط من عملية بناء صورة واالتصال التلفزيونية وسلتلف وسائل االتصال األخرى. ؽلثل الًتويج 

الوجهة السياحية، ويًتابط مع العديد من مصادر ادلعلومات ادلتاحة األخرى، واليت تؤثر على عملية ازباذ القرار. 
 ف ادلصادر اليت ؽلكن أن تؤثر على تكوين صورة الوجهة السياحية لدى السائح. ويوضح الشكل التارل سلتل
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 (: نموذج الثالث فجوات في تكوين صورة وجهة سياحية17الشكل رقم )

 
Source : Egbert van der Zee and Frank M. Go, Analysing Beyond the Environmental 

Bubble Dichotomy:How the 2010 World Cup case helped to bridge the host-guest gap, 

Journal of Sport Tourism · February 2014,  p7. 

عندما فصورة الوجهة السياحية الذي يفكك العملية إذل ثالث فجوات،  ظلوذج تكوينيوضح الشكل اعاله 
رغباهتم ال يتماشى ادلنتج السياحي مع صورة الوجهة ادلتوقعة، أو عندما ال يتم تلبية توقعات السياح إما بسبب 

ن ييف تقدمي الوعود ادلتوقعة، تظهر العديد من الفجوات يف عملية تكو  السياحية أو فشل الوجهة غَت الواقعية
يت تكون يف اخللل الذي يظهر عندما تفشل مؤسسات وىيئات "، والفجوة اسًتاتيجية التنمية السياحية"الصورة، 

اليت تعرب عن البيئة الطبيعية وادلوروث الثقايف والتارؼلي الذي  ،ترويج الوجهة يف تقدمي ىويتها ادلرئية وغَت ادلرئية
وىي ربدث دلا يكون ىناك خلل كذلك يف عرض خصائص  "،التوريد والعرض السياحي ؽليزىا. مث ىناك "فجوة

ادلواصفات ادلطلوبة دبختلف خدماتو االضافية. أما "فجوة الطلب" فهي تعرب عن فجوة  وشليزات ادلنتج السياحي
من ىذه الوجهة ، وىي ربدث دلا يكون ىناك خالف يف التوقعات بُت ما تعد بو وما تقدمو للوجهة السياحية

معاجلة ىذه الثغرات ؽلكن للوجهات  ومن خالل عروض، وبُت رغبات ومتطلبات السياح يف الوجهة السياحية.
   1السياحية أن توازن بُت الًتويج لصورة الوجهة، وتوقعات السياح ورغباهتم.

 .صعوبات قياس فعالية الحمالت الترويجية في الوجهة السياحية2
شاط الًتويج ضغوطا كبَتة على أي مؤسسة، ويعترب تقومي ىذه نتشكل ادلوارد ادلالية اليت يتم زبصيصها ل

األنشطة من الضروريات اليت البد منها لتقييم األداء ولتحديد االضلرافات اليت ؽلكن أن ربدث بُت وضع األىداف 

                                                           
1
 Maria banyai, dracula’s image in tourism : western bloggers versus tour guides, european journal of tourism 

research, vol. 3, N
o
. 1, 2009, p8. 
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ية ىو كيف الًتوغلية والنتائج ادلتوصل إليها يف هناية احلملة الًتوغلية. إن السؤال ادلطروح قبل بدأ أي محلة تروغل
ؽلكن أن تنفق األموال يف ىذه احلملة بطريقة مثلى؟ وما ىي األساليب واالدوات ادلستعملة فيها؟. من جهة أخرى 
البد على ادلؤسسة من تقييم نشاط الًتويج واختبار فعاليتو، شلا يساعد على اختيار مزيج تروغلي بديل، وربديد 

ظة ضعف نتائج احلمالت الًتوغلية مثال من خالل االقبال نقاط القوة والضعف داخل ادلؤسسة. ؽلكن مالح
احملتشم على منتجات ادلؤسسة وخدماهتا بالرغم من اجملهودات الكبَتة وادليزانيات ادلخصصة، وبالتارل فتقييم ىذه 
النتائج ؽلكن أن يكشف على األسباب احلقيقية وراء ضعف االقبال، وعلى مدى صلاح/ فشل ادلؤسسة يف اختيار 

 1ساليب واألدوات الًتوغلية، ومدى دقة زبطيط ميزانية الًتويج والتحكم فيها.األ
واليت غالبا ما  وادلبيعات واضح نسبيا، سًتاتيجية االتصالية والًتوغليةالقياس الكمي للعالقة بُت االيعترب و 

ادلتغَتات اليت تؤثر على  لكن نظرا لكثرةتأخذ العالقة الطردية، فكلما زادت احلمالت الًتوغلية زادت ادلبيعات، 
، ونظرا للعديد من العوامل اليت تدخل يف عملية ازباذ القرار الشرائي عات بطريقة مباشرة أو غَت مباشرةحجم ادلبي

بعض وفيما يلي لدى ادلستهلك/السائح، فإن عملية قياس فعالية مثل ىذه احلمالت تعترب معقدة نوعا ما، 
  :العروض واخلدمات يف الوجهة السياحية بيعاتمعلى  ىذه احلمالتأثر  تواجو عملية قياس الصعوبات اليت

تعترب عملية تقومي احلمالت الًتوغلية يف ادلؤسسة مكلفة يف ادلال واجلهد والوقت، ذلذا يفضل غالبا الًتكيز -
يساعد  حيثعلى األنشطة واألحداث ذات األعلية وبشكل دوري، واليت ؽلكن أن ذبمع معلومات كافية حوذلا، 

  2رب عدة سنوات ووفقا لنفس الظروف.على مقارنة النتائج ادلتوصل إليها ع
(S.M.A.R.Tعندما تضع ادلؤسسة أىدافها اليت تتميز بأهنا ) -

  وتقول عنها أهنا فعالة إذا وفقط إذا مت
األىداف غلب أن ربدد بدقة قبل بداية احلملة االتصالية وإال يكون ىناك اضلراف كبَت يف  هربقيقها، بينما ىذ

 3تقدير وتقييم ما مت ربقيقو من نتائج لغياب األىداف احملددة مسبقا.
كما ؽلكن أن نلخص بعض الصعوبات اليت تواجهها اذليئات وادلؤسسات السياحية يف تقييم األنشطة 

 4 لتالية:الًتوغلية يف النقاط ا
يعترب تقييم وقياس احلمالت الًتوغلية من طرف اذليئات ادلسؤولة على ترويج الوجهات السياحية غَت -

ر ألرقام ادلبيعات ادلباشرة ومصادر البيانات الدقيقة، اليت ربصي عدد زوار الوجهة وىذا لتعدد قدقيق خاصة أهنا تفت
العروض واخلدمات فيها وتعدد ادلؤسسات السياحية، حيث تنعكس استجابة السياح للرسائل االتصالية اليت 

 ترسلها ىذه اذليئات من خالل التوافد على ادلتاحات السياحية ادلختلفة. 

                                                           
1
  .771، ص9007، الطبعة األولى، مجموعة النٌل العربٌة، مصر، أسرار التروٌج فً عصر العولمةمحسن فتحً عبد الصبور،   

2
 . 778نفس المرجع، ص  

 Specific, Measureable, Achievable, Relevant, Timely. 
3
 Linda Brennan, an answer to the question “How can we measure marketing communications effectiveness 

from beginning to end?, in https://www.researchgate.net/post/ consulted 11/12/2020. 
4
 Edward G. McWilliams, and  John L. Crompton, An expanded framework for measuring the effectiveness of  

destination advertising, journal of Tourism Management, Vol. 18, N
o
. 3, 1997, pp. 127-137, p127. 
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ؽلكن تتبع نشاط االتصاالت التسويقية بسهولة أكرب داخل ادلؤسسة السياحية من  لقطاع اخلاصيف ا-
 يف االستفسارات أو احلجوزات أو أحجام ادلبيعات أو االستجابات األخرى لألنشطة واحلمالت حيث الزيادة

السياحية من خالل الشراكة بُت  التسويقية والًتوغلية. لكن يعترب من الصعب تقييم تأثَت احلملة اليت تروج للوجهة
على ادلستوى احمللي وحىت الوطٍت حول تأثَت احلمالت  القطاعُت العام واخلاص، باإلضافة إذل نقص األحباث

 لنقص البيانات واالحصائيات ادلتاحة من قبل موردو السياحة يف ادلنطقة كالفنادق ادلمولة من طرف الدولة نظرا
 1.ووكالء السفر الداخليُت ومنظمي الرحالت السياحيةوأماكن اإلقامة، وادلنتجعات، 

كما يعترب قياس نفقات السياح يف الوجهة السياحية أمر صعب ادلنال خاصة إذا ما مت ربطو بفعالية -
احلمالت الًتوغلية مباشرة، ألن السائح ؽلكن أن يتعرض حلملة من مؤسسة سياحية وينفق أثناء رحلتو يف العديد 

 من ادلؤسسات وادلتاحات السياحية يف نفس الوجهة.  
يت يقطعها السياح من أجل إدراك الوجهة السياحية اليت يرغبون هبا غالبا مسافة طويلة تعترب ادلسافة ال-

ن يتعرضوا خالذلا لرسائل تروغلية أخرى، وىذا غلعل من الصعب إجراء دراسات لتقييم أثر احلمالت أللغاية ؽلكن 
  دلنطقة اجلغرافية.الًتوغلية مقارنة بالسلع التجارية حيث ػلدث الًتويج واالستهالل عادة يف نفس ا

 2 وعن وسائل التواصل االجتماعي فيمكن أن نلخص بعض الصعوبات التالية:
التحدي اآلخر يف قياس فعالية احلمالت عربىا ىو  أما فيما يتعلق بوسائل التواصل االجتماعي فإن-

التأثَت غَت ادلباشر الذي يتعرض لو السائح عرب القنوات االتصالية األخرى، على سبيل ادلثال إذا زادت مبيعات 
منتج أو خدمة كنتيجة حلملة تسويقية أو تروغلية معينة، فمن الصعب ربديد أي جزء من إمجارل ادلبيعات يزداد  

ذه احلملة، مثل احلمالت ادلتعلقة بادلنتجات اجلديدة واألخبار ادلنشورة حول ادلؤسسة أو الوجهة كنتيجة ذل
 السياحية، أو عروض األسعار الًتوغلية. 

يعد تقييم القيمة ادلالية من حيث األرباح والعائد على االستثمار جزًءا أساسًيا آخر للمؤسسات السياحة -
إلثبات صلاح محالهتا التسويقية والًتوغلية عرب وسائل التواصل االجتماعي، ومع ذلك تشَت األحباث السابقة إذل أن 

ة كافية بالعوائد ادلالية الستثماراهتا عرب ىذه ادلؤسسات والوجهات السياحية على حد سواء ليس لديها معرف
 الوسائل، شلا ؼللق اختالفات كبَتة يف كيفية تقييم جودة وفعالية وسائل التواصل االجتماعي يف جذب السياح . 

  3 أما فيما يتعلق بالصعوبات اليت ؽلكن أن تظهر يف قياس االعالن فيمكن أ نلخصها فيما يلي:
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Analysis of Conversion Studies, Journal of Travel Research, vol. 49, N
O
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2
 Jonna Kumpu, and all, Measuring the Value of Social Media Marketing from a Destination Marketing 

Organization Perspective, Conference paper on Information and Communication Technologies in Tourism,  12 
January 2021, pp 365-377, available on https://link.springer.com  
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 Mike T. Bendixen, advertising effects and effectiveness, European journal of marketing, 1993, vol. 27, N
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pp19-32, pp19-21.  
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ادلبيعات بشكل على ؽلكن أن تظهر ما يعرف بالسببية العكسية، أي أن نفقات االعالن قد يؤثر - 
 إغلايب، لكن مستوى ادلبيعات ادلنخفض فيما بعد قد يؤثر بدوره على نفقات االعالن.

ؽلكن استخدام االعالن لتحقيق مكاسب تسويقية تكتيكية، وبالتارل فقد تكون احلمالت االعالنية ذات -
دماهتا خبدببيعات سطرىا ادلؤسسة فيما يتعلق خاصة تر قصَت وردبا قد زبرج عن االىداف البعيدة األمد اليت عم

بُت أىداف ادلؤسسة واحلمالت االعالنية يف ، وقد يؤدي ىذا إذل عالقة غَت مستقرة وعروضها، وحصتها السوقية
 األىداف ادلسطرة.  األمد البعيد، شلا يصعب عملية قياس فعالية االعالن يف ربقيق 

ؽلكن استخدام وسائط إعالنية عديدة دلختلف األساليب التكتيكية واالسًتاتيجية أيضا، حيث قد تتغَت -
ىذه الوسائط دبرور الوقت، وبالتارل ؽلكن للتغَتات يف مزيج الوسائط  أن يؤدي إذل التغَتات يف العالقة اذليكلية 

 . كذلك  بُت االعالن وادلبيعات دبرور الوقت
 قياس الحمالت الترويجية في الوجهة السياحية  مؤشراتو  ذجانم ثانيا:

قبل قياس وتقييم فعالية االتصال والًتويج البد أن ضلدد أوال ظلوذج االتصال الذي يعتمده ادلسوقون يف 
ادلؤسسة/ الوجهة السياحية، وما إن كان ظلوذج االتصاالت احلوارية اليت تتمثل يف االتصاالت ادلستمرة والتفاعلية 

يف ادلرسل وادلستقبل فقط دون التفاعل بينهما، وذلا   مع الزبون دبختلف تقنياهتا، أو ظلاذج اتصال أحادية تتمثل
 كذاك تقنياهتا اخلاصة يف االتصال والًتويج.  

 ذج قياس الحمالت الترويجية في الوجهات السياحيةا.نم1
الذي ػلدث جانب الطلب تقيس  ظلاذج عديدةإدارة الوجهات السياحية على  ىيئات ومؤسساتتعتمد 

زيارة وجهة وسلوك السائح يف َت قرار يعد جزء فقط من العوامل اليت تغ االتصارل الذي تأثَت النشاطنتيجة ل
 1 وفيما يلي بعض النماذج ادلعتمدة من طرف ىذه اذليئات على ادلستوى العادلي:سياحية معينة. 

على الزيارات الفعلية، متجاىلة العمليات  "ظلوذج دراسات التحول" يركز :دراسات التحولنموذج -
الذي يلعبو التسويق يف التأثَت على رلموعة من العوامل النفسية وادلعرفية  السلوكية األساسية يف صنع القرار والدور

حلملة اتصالية أو تسويقية إذل  يعرب عن نسبة ربول السياح احملتملُت الذين تعرضوا بالوجهة، وىو ادلتعلقة بالوعي
نسبة التحول ىذه يف  ووفقا ذلذا النموذج فإنو ؽلكن استخدام. فعالسياح فعليُت، وىذا بزيارة الوجهة السياحية 

إضافة إذل قياس  الفعالية والكفاءة وتأثَت اإلنفاق والعائد على االستثمار يف احلمالت الًتوغلية، تقدير مستوى
لًتوغلية نموذج بكثرة لتقييم احلمالت اال مستوى إنفاق الزائر أثناء رحلتو للوجهة السياحية. ويستخدم ىذا

ىذا  كون العوامل متداخلة، وقد مت تبٍتاجلذب السياحي احمللية أين ت والتسويقية اليت تكون غالبا يف مناطق
تتضمن حيث  اق واسع.طالسياحة احلكومية واإلقليمية واحمللية يف الواليات ادلتحدة على ن مؤسساتيف النموذج 

الرسائل االتصالية عن  ولتحليل ما إذا كان متلق استبياناتإذل  غالًبا ما يستند إجراء حبثدراسات مثل ىذه ال

                                                           
1
 Stephen Pratt1, and all, Op. Cit, pp180-181.  
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احلصول على مزيد من  هممن خالل طلباصبحوا زوارا ذلا نتيجة ذلذه الرسالة، وىذا قد سياحية معينة وجهة 
  .و/أو احلجوزات و/أو الزيارات الفعلية ادلعلومات
استخدام أحباث ادلستهلك لتوفَت معلومات  يرتكز هنج تتبع اإلعالنات على :تتبع االعالناتنموذج -

االتصال والتسويق، على عكس ظلوذج التحول الذي يركز فقط  حول ردود أفعاذلم يف مراحل سلتلفة من عملية
التسويقي. ويعد ىذا النموذج مناسب عندما يكون اذلدف ىو توفَت معلومات حول  على التأثَت النهائي للنشاط

ليس كل اإلعالنات  ا األنشطة التسويقية ببناء الوعي بالوجهة السياحية، مع مراعاة أنواليت تقوم من خالذل العملية
أيًضا إذل بناء صور ذىنية وارتباط إغلايب  والعمليات االتصالية تؤدي مباشرة إذل ادلبيعات، حيث ؽلكن أن تؤدي

احلمالت  إلعالنات لتقييم صلاحتتبع ا نموذج يفاستخدام ىذا ال ضلو الوجهة على مدى فًتات زمنية أطول. ويتم
وادلعرفة ادلدركة، ونية السفر ضلو  التسويقية، وتقييم الرضا لدى السائح، والتغَتات اليت قد ربدث يف ادلواقف،

ىذه النماذج معلومات مفصلة حول استجابات السياح احملتملُت ألنواع  مثل ؽلكن أن توفرو  .الوجهة السياحية
أين . من الدقةاستخدامها لفحص سلوك السياح على مستوى عارل  حيث ؽلكنسلتلفة من األنشطة التسويقية 

ؽلكن أن ربدد ىذه النماذج احتمالية أن يقوم شخص ذو خصائص اجتماعية واقتصادية معينة بزيارة الوجهة بعد 
 .االتصالربة نوع معُت من ذب

 من النماذج احلديثة  EPIC(empathy, persuade, influence, communicate ) نموذجيعترب بينما -
السياحية، وقد مت تطويره من طرف مؤسسة احلمالت الًتوغليةلقياس فعالية 

AC Nielsen -   وىي مؤسسة
النموذج أربعة أبعاد سبكننا من قياس مدى وصول الرسائل يغطي ىذا  –أحباث تسويقية رائدة على مستوى العادل 

الًتوغلية اليت مت تطويرىا ونشرىا يف وسائل االتصال ادلختلفة واستيعاهبا من طرف السائح حول الوجهة السياحية. 
  1 وتتمثل ىذه األبعاد فيما يلي:

التعاطف ىو حالة ذىنية سبكن السائح ومتلقي الرسالة الًتوغلية عرب الوسائل والوسائط  بعد التعاطف:-
ادلختلفة من ربديد شعوره اذباه الرسالة مع رلموعة من األقارب واألصدقاء أو مع رلموعات أخرى، ويقوم ىذا 

والذي يعرب عن درجة حبو  البعد على فحص العالقة بُت زلتوى الرسالة عرب القنوات الًتوغلية وشخصية العميل،
أو تعلقو باحملتوى. وؽلكن أن تكون صياغة بعض األسئلة من أجل قياس ىذا البعد مثال، ىل توافق أن موقع 

العبارات ادلوجودة اجلمل و ؟ ىل ربب x ة جذاب للغاية؟ ىل ربب العروض ادلقدمة يف موقع الوجه xالوجهة 
سئلة اليت سبكن ادلسوقون على مستوى الوجهات السياحية من وغَتىا من األ ؟ xعلى موقع الوجهة السياحية 

 قياس بعد التعاطف. 

                                                           

  ًللمزٌد من االطالع على نشاط هذه المؤسسة ٌمكن زٌارة موقعها االلكترون  https://global.nielsen.com   
1
 Dhian Tyas Untari, and Budi Satria, Measuring website effectiveness in communicating tourism destinations 

in Jakarta, Indonesia, African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, Vol. 8, N
o
.4, 2019, pp1-16, pp5-10, 

available on http//: www.ajhtl.com   

https://global.nielsen.com/
http://www.ajhtl.com/
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ػلدد ىذا البعد من خالل مستوى مشاركة السائح يف ترويج ادلنتج أو العرض السياحي،  بعد اإلقناع:-
ض لو. ويساىم وػلدد كذلك تغَتات االقتناع والثقة وادلواقف والرغبة يف الشراء بسبب التواصل الًتوغلي الذي تعر 

ىذا البعد يف قياس صورة العالمة التجارية للوجهة السياحية. وؽلكن أن تكون بعض األسئلة اليت تقيس ىذا البعد 
ىل ؽلكن أن تزور الوجهة السياحية  بعد رؤية االعالن اخلاص هبا؟ xمثال، ىل أنت مهتم دبوقع الوجهة السياحية 

x وغَتىا من األسئلة.  بعد زيارتك دلوقعها االلكًتوين؟ 
يقيس ىذا البعد تأثَت عالمة ذبارية لوجهة سياحية معينة ومدى اصلذاب السائح ذلا وتفوقها  بعد التأثير:-

مقارنة بالوجهات السياحية األخرى ادلنافسة. وؽلكن صياغة بعض األسئلة لقياس ىذا البعد مثال، ىل رباول 
ىل توافق على أن رتك دلوقعها االلكًتوين/ تلقيك معلومات حوذلا؟ بعد زيا xالتعرف أكثر على الوجهة السياحية 

 أكثرا إبداعا مقارنة بالوجهات السياحية األخرى؟ xادلوقع االلكًتوين/ الرسائل الًتوغلية للوجهة السياحية 
ساذلا يوفر ىذا البعد معلومات تتعلق بقدرة العمالء على تذكر الرسائل االتصالية اليت مت ار  بعد االتصال:-

 .ونشرىا عرب وسائط االتصال ادلختلفة، ومدى فهم السائح وفك شفرهتا وقدرة الرسالة على ترك انطباع جيد
يوفر معلومات مفيدة  xوؽلكن صياغة بعض األسئلة لقياس ىذا البعد مثال، ىل توافق أن موقع الوجهة السياحية 

ىل تفهم   تقدم خدمات جيدة؟ xلوجهة السياحية ىل توافق أن ا  وشاملة مقارنة بادلواقع السياحية األخرى؟
 ؟ xبوضوح الرسائل اليت تنشر على ادلوقع االلكًتوين/الوسائط الًتوغلية ادلختلفة حول الوجهة السياحية 

     السياحية ترويج الوجهةقياس فعالية المستخدمة في  مؤشراتبعض ال.2

ادلؤشرات لقياس مدى صلاح احلمالت الًتوغلية اليت تعتمد ادلؤسسات والوجهات السياحية على العديد من 
أو دفعو ، لدى السائحالوعي  تتحدد وفقا لألىداف ادلرجوة من خالل كل محلة، حيث ؽلكن أن تكون خلق

الصورة الذىنية القاسبة اليت ؽلكن أن ػلملها، تقدمي و  إزالة ادلفاىيم اخلاطئةالعرض واخلدمات السياحية، تجربة ل
وفيما يلي بعض ادلؤشرات ادلستعملة يف قياس فعالية ترويج ادلؤسسات وغَتىا. دلندويب ادلبيعات...الدعم 

والوجهات السياحية على حد سواء، واليت ؽلكن أن ظليز فيها بُت ادلؤشرات ادلتصلة وادلؤشرات غَت ادلتصلة 
 األنًتنات على النحو التارل:

  األنترناتب.المؤشرات غير المتصلة 1.2
ن التطرق إذل ادلؤشرات اليت تكون اكثرا وضوحا وذات موضوعية أكرب يف ربديد درجة االستجابة ؽلك

 1منها:دلختلف األساليب الًتوغلية 

ىناك مؤشرات متنوعة لتقومي نتائج ادلشاركة يف ادلعارض، وىي تتعلق  تقويم المشاركة في المعارض:-
اليت مت التعاقد عليها بالفعل مبدئيا، وكذلك بالنسبة للزوار أو العارضُت، وؽلكن ذكر بعض  صفقاتبكمية ال

 ادلؤشرات ادلتعلقة بادلشاركة يف ادلعارض على النحو التارل: 

                                                           
1
 . 790- 772ص صمرجع سابق،  محسن فتحً عبد الصبور، 
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 الزيادة يف الصادرات اليت مت عرضها خالل عدة سنوات بادلعرض؛-
 ت اليت سبت بادلعرض؛قيمة طلبات الشراء ادلتوقعة يف ادلعرض كنتيجة لالتصاال-
شهرا  12-2قيمة طلبات الشراء اليت ؽلكن إرجاعها مباشرة للمعرض واليت تلقاىا ادلصدر خالل فًتة -

 بعد فًتة العرض. 
: يعترب تقومي االعالن أسهل بكثَت من تقومي ادلشاركة يف ادلعارض، وذلك ألن تقويم النشاط االعالني-

اجلانب العملي لإلعالن أقل تعقيدا، وذلذا البد من وضع أىداف واضحة لإلعالن لكي توفر أساسا صحيحا 
عيار بقياس مدى لعملية التقومي، حيث انو من معايَت التقومي يف االعالن وصول الرسالة االعالنية ، ويهتم ىذا ادل

قدرة االعالن على إيصال الرسالة االعالنية للجمهور ادلستهدف بناءا على عدد قرائها، والذي يشَت على األقل 
 إذل نسبة مشاىدة أو قراءة وردبا استيعاب الرسالة االعالنية. 

 تملُت هتدف إذل تقدميتفاعالت مباشرة مع مشًتين زل وىذا من خالل :صفقات البيع الشخصي-
 واحلجوزات وغَتىا. ، مثل اإلجابة مباشرة على األسئلة وتلقي الطلباتعرض أورل
استخدام الرسائل واذلواتف والفاكس ورسائل الربيد اإللكًتوين  ويظهر ذلك من خالل :التسويق المباشر-

ى ردود مباشرة واحملتملُت أو احلصول عل احلاليُتوغَتىا من األمور غَت الشخصية للتواصل ادلباشر مع العمالء 
 1 .، واالستفسار على جودة وسعر العرض أو اخلدمة السياحيةمنهم

  .المؤشرات المتصلة األنترنات1.2
ربتاج إذل ربديد أنظمة القياس اخلاصة هبا ، واليت   ادلقاييس بُت ادلؤسسات السياحية اليت ؼلتلف اختيار

ذليئات  االسًتاتيجية لوسائل التواصل االجتماعي أمرًا حيويًاادلسطرة مسبقا. وتعد اإلدارة  تتماشى مع االسًتاتيجية
للوسائط التقليدية أو غَت ادلتصلة  ومؤسسات تسويق الوجهات السياحية، واليت ال ؽلكن أن تتبع أنظمة القياس

 سلتلفة وسهلة القياس مثل عدد ادلتابعُت وادلشاركة ؤشراتم باإلنًتنت، حيث توفر قنوات التواصل االجتماعي
 الذيؽلكن من خالذلا مباشرة توجيو الزوار والسياح للموقع  أينواإلعجابات،  والوصول وردود الفعل التفاعلية

استخداما للًتويج اإللكًتوين اليوم من أكثر األدوات  ويجيعترب الًت و  2.للمسوقُت بتقييم صلاح محالهتم سمحي
ن القيام ؽلك ، حيثالتقليدية تصال والًتويجمقارنًة بطرق االلعروض وخدمات ادلؤسسة بسبب قلة تكاليفو 

ؽلكن اليت واسعة االستعمال و  التطبيقاتيف العديد من وسائل التواصل االجتماعي  عربحبمالت ضخمة 
أو  أداء كل محلةفعالية  الزبائن، وفيما يلي أىم ادلؤشرات اليت تقيس الوصول ألكرب قدر منللمؤسسة من خالذلا 

 3 :أو الوجهة السياحية عرب ىذه الوسائل ادلؤسسة إعالن تقوم بو

                                                           
1
 Dhian Tyas Untari, Budi Satria, Op. Cit, p 8. 

2
 Jonna Kumpu, and all, Op. Cit, pp 365-377. 

3
 https://www.rewaatech.com, consulté le 10/06/2021. 

https://www.rewaatech.com/
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اإللكًتوين بعد أي  وقعادلالتغيَتات يف عدد زوار ف: Trafficمؤشر عدد الزوار في الموقع أو ما يسمى-
 وػلتوي ىذا ادلؤشر على عددادلؤسسة هبا  قامتجيداً على فعالية احلملة اليت  يعد مؤشراً  أو تروغلية محلة تسويقية

 د.ىؤالء الزوار باإلضافة إذل معدل االرتداالزوار، مصادر 
مقابل  عو ادلؤسسةادلبلغ الذي تدفوىي  :Customer Acquisition Cost (CAC) )تكلفة اقتناء العميل-

احلمالت اإلعالنية خالل فًتة  احلصول على عميل جديد خالل فًتة معينة. ويتم حسابو من خالل تقسيم تكلفة
 .فًتة نفس من العمالء خاللمعينة على ادلبالغ احملصلة 

تتبع طريقة  انت ادلؤسسةفإذا ك :Cost Per Click (CPC) )التكلفة مقابل النقر أو ما يسمى-
اختيار احلملة اإلعالنية فالبد من . انقرة على إعالهن خذ بعُت االعتبار تكلفة كلأن تأاإلعالنات ادلدفوعة فيجب 

 .ودراسة تكلفتها لكي ال يتم ربمل تكاليف غَت ضرورية ادلؤسسة أو الوجهة السياحية ادلناسبة لنشاط
وقاموا بشراء  ادلؤسسة ليُت ىم الذين قاموا بزيارة موقعالفع زبائنال: فConversion Rate معدل التحول-

قاموا بالشراء على عن طريق قسمة عدد العمالء الذين  تقييم نسبتهم ؽلكنالعرض أو اخلدمة السياحية، حيث 
 .ادلوقع يف فًتة معينة عدد زوار
دلؤشر من ويعد ىذا ا: Click Through Rate (CTR) )يسمى مؤشر نسبة النقر إلى الظهور أو ما-

تقوم بالتسويق عرب الربيد  انتيف حال ك أو ،تتبع طريقة اإلعالنات ادلدفوعة انت ادلؤسسةأىم ادلؤشرات يف حال ك
 .النقرات على ىذا اإلعالن مقارنًة بعدد ظهوره على معرفة عدد يساعدوىذا  ،االلكًتوين
الذي  ،التسويق عرب ادلؤثرينب ظهر ما يعرف مواقع التواصل االجتماعيبفضل النمو السريع الذي شهدتو و 
ت منتجاادلؤثرين لنقل رسالة ىؤالء قوية، إذ بات من السهل التعاون مع جد  وتروغلية قناة تسويقيةأصبح 

ؽلكن استظهار بعض مدى فاعلية محالت التسويق عرب ادلؤثرين  . ولقياساإذل متابعيه ادلؤسسة وخدمات
  1 التالية: قاييسادل

ؽلكنك ىذا ادلقياس من معرفة عدد ادلرات اليت شوىد هبا منشور  :Impressionsعدد مرات الظهور-
دعم وتعزيز منشور ادلؤثر  عند ةخاص عرب ادلؤثرين احلمالت االعالنية فعالية مؤشر مهم جدا لقياس  ادلؤثر وىو

  .بإعالن مدفوع الثمن عرب ادلنصة ادلنشور هبا لتوسيع نطاق الوصول احملتمل
على الرغم من فعالية ادلؤشر السابق يف تقييم التسويق عرب ادلؤثرين إال أن  :Engagementsالتفاعل-

يوفر  أو التعليقات أو اعادة ادلشاركةقياس معدل تفاعل مجهور ادلؤثر مع احملتوى الًتوغلي من خالل اإلعجابات 
 .نظرة أعمق و فكرة أوضح عن مدى فعالية منشور ادلؤثر

تعظيم و يف قيادة  تصالمدى قدرة ىذا النوع من االادلسوقون حاليا يدرك  :Conversionsالتحويالت-
الكلمة تبُت أن  "ماكينزي"وقد أقرت بذلك دراسة حديثة أجرهتا . يف أي منصةوزيادة ادلبيعات معدل االشًتاك 

                                                           
1
 https://dolphinuz.com/blog/single, consulté le 25/06/2021 

https://dolphinuz.com/blog/single/45/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://dolphinuz.com/blog/single/28/whats-influencer-marketing
https://dolphinuz.com/blog/single/23/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://dolphinuz.com/blog/single/23/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://dolphinuz.com/blog/single
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فيما يلي طرق و  .ربقق أكثر من ضعف مبيعات األشكال األخرى من اإلعالنات ادلدفوعة ادلنطوقة االلكًتونية
 :عالنية عرب ادلؤثريناال احلمالتمن الناذبة أساسية لتتبع معدل وعدد التحويالت 

من غوغل وىي رلانية، وؽلكنها  URL builders استخدام أداة ؽلكن:الروابط القابلة للتتبع -
قام تتبع التحويل اخلاصة بأي محلة اعالنية وحىت تتبع عدد ادلبيعات اليت من  ة ادلؤسسة/الوجهة السياحيةمساعد

 وتعمل .العمل معهم رلددا للمؤسسة ؽلكنعلى معرفة أي ادلؤثرين الذين  بشكل منفصل، شلا يساعدكل مؤثر هبا  
وادلدونات عرب االنًتنت وقد ال تعمل يف منصات مثل  ،يف منصات كفيسبوك وتويًت واليوتيوب عموماىذه الطريقة 
 .انستغرام مثال

فهم نتائج  هاؽلكن ادلؤسسة لزم اي رلهود اضايف، ولكنوىذه الطريقة ال تست: التزامن البسيط -
  هاأو معدل الزيارات دلوقع هالديو بالتغَتات دبعدل البيع لدي االعالنية مع مؤثر ما عرب ربط وقت النشرها محلت

 يعترب االىتمام بال : Brand Mentionsة للمؤسسة التجاري العالمةعدد مرات اإلشارة وذكر -
Brand mention االدراك لدى  من االذباىات الصاعدة بالعادل الرقمي، ليس لتأثَته ادلباشرة اليوم على ربسُت

ركات قياس نفوذ وسلطة العالمات احملمن  هغوغل وغَت زلرك البحث بل ألنو الطريقة اليت يعيد هبا  الزبون فقط،
على ادلرات اليت يتم االشارة واحلديث وذكر عالمة ذبارية ما عدد وعادة ما يقصد هبا  .التجارية عرب اإلنًتنت

أو  ،مدونات ومقاالت مواقع ويبيف و مواقع التواصل االجتماعي،  يف تغريدات أو شكل منشورات أو فيديوىات
خبصائصها الفريدة مهور اجلأو يف سياق ادلشاركة يف تثقيف  اإلغلابية للعمالءيف سياق الشكاوى وردود الفعل 

، أين تنتشر مثل ىذه الطبيعية من ادلستخدمُتالعفوية و التوصيات مقارنة دبنافسيها، واليت تأيت يف سياق 
االجتماعي  التجارية على وسائل التواصل  عالمتالرات اليت ذكرت فيها ادللتتبع عدد و  االعالنات بشكل فَتوسي.

 أو TweetReach أو Hootsuite استخدام للمؤسسة مع ادلؤثرين، ؽلكن ًتوغليةال تحماللكنتيجة ل
Buzzsumo أو Brandwatch أو Mention.  

جدا يف تقييم احلمالت الًتوغلية، وال ؽلكن أن هتتم  مهمةكذلك  ادلقاييس النوعيةذبدر االشارة إذل أن 
. حيث أنو من خالل التواصل مع العمالء يف ادلؤسسات والوجهات السياحية فقط بادلقاييس الكمية وادلالية

 و ؽلكن احلصول على معلومات قيمة عن ادليزة التنافسية مثال أو عرب الوسائط األخرى االجتماعي قنوات التواصل
جديدة ابتكارية احلصول على أفكار  هبا السايح، وكذا رغبيزات العروض واخلدمات السياحية اليت يخصائص وشل

 الوجهة السياحية.يف زبطيط  واالستفادة منها
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 خالصة الفصل:
يأثر على قرار السائح لزيارة وجهة سياحية معينة العديد من العوامل كالًتويج، اذباىات ومسات السائح، 

 .وغَتىا لسفر وأسلوب احلياة الذي يعيشوادلسبقة للوجهة واليت كوهنا نتيجة لًتاكمات عديدة، رغباتو يف االصورة 
وبناء على ذلك فإن االسًتاتيجيات االتصالية اليت يتبناىا ادلسوقون يف تسويق الوجهة السياحية زبتلف باختالف 

باجلهود ادلبذولة من طرف اذليئات وادلؤسسات ىذه ادلتغَتات، فالوجهة وما تعرضو من خدمات سياحية مرتبط 
ادلسؤولة عن تسويقها بتظافر اجلهود يف القطاعي العام واخلاص لتطوير عروض تليب رغبات السائح، ومرتبطة  
كذلك باذلدف النهائي والًتكيز على الرؤية ادلستقبلية استجابة للتغَتات البيئية والديناميكية. ويدرك ادلسوقون 

ية فهم اىتمامات السياح والتأثَت على قراراهتم يف اختيار الوجهة السياحية، حيث البد من اختيار السياحيون أعل
بكل ما غلعلو واإلقناع وتذكَت السوق ادلستهدف أشكال االتصاالت التسويقية الفعالة يف نشرىا ادلعلومات والتأثَت 

  يتخذ قرار الشراء اقتناعا منو بالقيمة الفريدة دلا يريده.
بالرجوع من معلومات،  هاقياسو فقط حسب ما توفر لدي هاما ؽلكن ادلؤسسات والوجهات السياحية قيست

لبعض ادلؤشرات اليت ربدد مدى فاعلية احلمالت الًتوغلية والتسويقية اليت قامت هبا عرب االساليب والوسائل 
 الًتوغلية ادلختلفة اليت ؽلكن أن تكون تقليدية، أو متصلة عرب األنًتنات. 

 



 

 :ثالثالفصل ال

استراتيجية الترويج السياحي في  
والية جيجل على مستوى بعض  

 الهيئات المحلية
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    تمهيد:
أين ، "جيجل" الوجهة السياحيةوالعروض السياحية اؼبتوافرة يف  أف نبُت اؼبنتجاتارتأينا يف ىذا الفصل 

، وما الذي تزخر بو من موارد القائموف على القطاع يف الواليةما الذي يروجو اؼبسؤولوف و  سنحاوؿ أف نبُت
، والذي هبعلها وجهة سياحية الواليةوخارج طبيعية، ثقافية، وحضارية تؤىلها للفت انتباه السياح من داخل 

ىذه الذين يتبنوف تنظيم وترويج  احمللية لعاـ واؽبيئات الرظبيةمن القطاع امن ىم الفاعلوف السياحيوف مث  بامتياز.
. نناقش يف ىذا الفصل كذلك مدى وجود اليت تعرفها الوالية سنويا الًتقوية السياحيةاؼبخططات الوجهة يف ظل 

صوصا يف مديرية السياحة خ ةواضحة اؼبعادل تكفلها ىذه اؽبيئات، واؼبتمثل يةتروهب سياسات واسًتاتيجيات
تها الثقافة والفنوف بصف بصفتها الوصي اؼبباشر للسياحة يف الوالية، مديرية ،التقليدية والعمل العائلي والصناعة

للسياح،  أساسيجذب  الثقايف واغبضري، والذي يعترب عامل اؼبوروثو  الوصي اؼبباشر على السياحة الثقافية
األحداث واؼبناسبات والتظاىرات اؼبنظمة على و احملافل،  االذاعة احمللية بصفتها الصوت الرظبي للوالية يف ـبتلف

ن أجل التطرؽ عبميع ىذه العناصر مت تقسيم ىذا الفصل إذل ثالث مباحث  مو  مستوى ـبتلف اؽبيئات الرظبية.
 كما يلي: 

 .جيجللوالية المبحث األول: المقومات السياحية 
 المبحث الثاني: جاذبية الوجهة السياحية "جيجل"

 المبحث الثالث: استراتيجية الترويج السياحي على مستوى بعض الهيئات المحلية 
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 المقومات السياحية لوالية جيجلالمبحث األول: 
من حيث استقطاب  ية اليت جعلتها يف مقدمة الًتتيبتزخر والية جيجل بالكثَت من اؼبقومات السياح

واؼبوروث  ،وصنفت على أهنا جوىرة الشرؽ اعبزائري بامتياز، نظرا للمقومات الطبيعية من جهة ،السياح سنويا
 عن باقي الوجهات السياحية األخرى يف اعبزائر.  يكسبها مزيدا من التميز الثقايف واغبضري الذي 

 المطلب األول: لمحة عن الوجهة السياحية جيجل 
من  %82حبوارل تضاريسها معظم اعبباؿ اليت تسود  بُتسبلك والية جيجل موقعا جغرافيا متميزا هبمع 

 والبحر األبيض اؼبتوسط الذي يبتد على طوؿ الشريط الساحلي للوالية. اؼبساحة اإلصبالية، 
 لوالية جيجل الموقع الجغرافي أوال: 

كلم،   360اسًتاتيجيا يف الشماؿ الشرقي للجزائر، حيث تبعد عن العاصمة ب ربتل والية جيجل موقعا
أين أصبحت  1974كلم، وقد كانت دائرة تابعة لوالية قسنطينة قبل سنة 120وسبتد على شريط ساحلي يفوؽ 

 1984فيفري عاـ  04اؼبؤرخ يف  09-84.  وقد عرفت تقسيما دبقتضى القانوف يف نفس السنة مستقلة إداريا
عرفت تقسيما جديدا  1991بلدية، ويف سنة  28دوائر، و 06اؼبتضمن التقسيم االداري للوالية، الذي نتج عنو 

يسود هبا الطابع   2كم2398تفوؽ دائرة. تًتبع والية جيجل على مساحة  11زاد من عدد الدوائر لتصبح 
. وبدىا مشاال البحر األبيض اؼبتوسط، شرقا والية سكيكدة، غربا والية جباية، وجنوبا كل  %82اعببلي حبوارل 

. يسودىا مناخ 2017 سنة نسمة حسب احصائيات 750794 سكاهنا من والييت سطيف وميلة. يتجاوز
درجة(، وتسجل سنويا نسبة  35-20درجة( شتاءا، وحار رطب صيفا )من  15-5وسطي فبطر وبارد )من
  1مم/سنويا. 1200إذل  800هتاطل معتربة تًتاوح بُت 

 جيجل عبر التاريخ ثانيا: والية 
وىناؾ على مستوى إقليم ؿبطة للعديد من اغبضارات اليت قبد أثارىا ىنا اعتربت والية جيجل قديبا 

فأوؿ اسم أطلق على اؼبنطقة ىو  ،اؼبتعاقبة عليها غٍت باألحداث ، فهوريخ اؼبنطقة يتميز حبركية كبَتةتا الوالية.
بُت القائل أهنا ذات أصوؿ ؿبلية  تضاربت آراء اؼبؤرخُت حوؿ أصل اشتقاؽ التسميةف (IGILGILI)جلي" ل"إجي

اؽبضبة أو "من ربوة إذل ربوة"، وىذا ما يوحي بو مظهر الوالية. بينما يرى  ( واليت تعٍتIGHILبربرية لكلمة )
" يعٍت جزيػرة ساحلية و Iتتكوف من شطرين، فالشطر األوؿ "البعض اآلخر أف التسمية ذات أصوؿ فينيقية 

تعاقب اغبضارات بعد ذلك أفرز العديد من األظباء كما أف ،  "مرفأ الدوامة"يعٍت (الذي GHIL) الشطر الثاين
ل كما ىو مبُت يويبكن تتبع تاريخ الوالية بشيء من التفصو يف األخَت جيجػل.  "منها"جيدري"، "خيخل

  2:أسفلو

                                                           
1
 .7، ص0202السٌاحً لوالٌة جٌجل، جٌجل الجنة المخفٌة، الدلٌل مدٌرٌة السٌاحة والصناعة التقلٌدٌة والعمل العائلً لوالٌة جٌجل،  

2
 مدٌرٌة الثقافة والفنون ومدٌرٌة السٌاحة والصناعة التقلٌدٌة والعمل العائلً لوالٌة جٌجل.   
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تثبتو األثار والشواىد  وىذا ما، عصور ما قبل التاريخ يعود تاريخ والية جيجل إذلجيجل قبل التاريخ: .1
اؼبواقع األثرية اؼبختلفة عرب الوالية، حيث يعود تأسيس اؼبدينة إذل القرف اػبامس قبل اؼبيالد  العديد من اؼبتواجدة يف

من  ابتداءمن طرؼ القرطاجيُت، وقد تعاقبت عليها عدة حضارات كاف ؽبا االثر الكبَت يف نشأهتا وتطورىا 
 ؽ.ـ31استالء الروماف عليها سنة 

أكدت أغلب اؼبصادر التارىبية حوؿ الوالية إذل أف مدينة جيجل ذات نشأة جيجل في الفترة الفينيقية:  .2
سبق  اكم  "مرفأ الدوامة"والذي يعٍت  ،فينيقية، حيث قاموا بتكوين أوؿ مرفأ ذباري أطلقوا عليو اسم إجيلجيلي

اليت تعود إلة القرف  و"مزغيطاف" طقة "الرابطة"ذكره. ومن أىم مواقع ىذه الفًتة اؼبقابر اؼبتواجدة على مستوى من
 ؽ.ـ(. 6)ؽ
ؽ.ـ، 31تعرضت والية جيجل لالحتالؿ الروماين سنة  جيجل في الفترة الرومانية، الوندالية، والبيزنطية:.3

تعرضت  ـ 430ـ وبالضبط سنة  05ميالدي، وخالؿ القرف  األوؿوقد منحت رتبة مستعمرة رومانية خالؿ القرف 
جيجل للغزو الوندارل الذي استمر قرنا من الزمن قضى فيها على ازدىارىا، ليتم احتالؽبا ؾبددا من طرؼ 

 اين بنو أـ داـ بقائهم فيها لقرف آخر  533البيزنطيُت الذين جاءوا للمنطقة من أجل استعادة ؾبد الروماف سنة 
 ونية" بُت قرطاجة وروما، وقد كانتة اغبروب "البجيجل يف ىذه الفًت والية شهدت وقد فيها اؼبدف واغبصوف. 

أصبحت جزءا منها. خالؿ عهد  "ماسينيسا"إذل  "نوميديا"وبعدما انتقل حكم  "،نوميديا الغربية"جزءا من 
ويف سنة . "موريطانيا القيصرية"تعرضت جيجل لالحتالؿ الروماين وأصبحت جزءا من  "أوكتافيوس أغسطس"

التالية موقع والية جيجل يف اغبضارة الرومانية التابعة  بطاقةوتبُت ال ."ؼبوريطانيا السطايفية"ـ أصبحت تابعة 297
 ؼبوريطانيا السطايفية. 

 موقع والية جيجل في الحضارة الرومانية التابعة لموريطانيا السطايفية(: 1رقم) بطاقةال

 
 مديرية الثقافة والفنون لوالية جيجلالمصدر: 
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اسم اؼبدينة  ـ تغَت 720لى يد"موسى بن نصر" سنة ع بعد فتح اؼبدينةجيجل في فترة الفتوحات االسالمية: .4
ليبقى على ما ىو عليو اليـو "جيجل"، وأصبح ؽبا مكانة ىامة طواؿ اغبكم االسالمي، فكانت إحدى مدف 

الرببرية اليت ربالف  "كتامة"ـ، واؼبعروؼ أف أىارل جيجل من قبيلة  882سنة  "القَتواف"وعاصمتها  "األغالبة"
، حيث لعبت دورا ىاما يف تأسيس الدولة الفاطمية، واليت ازبذت القاىرة مقرا ؽبا خالؿ "الفاطميُت"سكاهنا مع 

ب بعد ذىا. "القَتواف"من خالؿ احتضاهنا لدعوة "عبد اهلل الشيعي" أين مت اإلطاحة حبكم  ـ10القرف 
ـ( و  1120) "اؼبهديُت"ـ( مث  1007ـ(، اغبمادييػن )973) "الزيريُت"الفاطميُت، وقعت جيجل ربت سيطرة 

 .ظلت طمعا لعدة دوؿ حاولت غزوىا و استعمارىا عدة مرات
 1514سنة   "عػروج و خَت الدين بربروس"باألخوين  والية جيجل ستنجد سكافا جيجل في الفترة التركية:.5
 وفلتصبح أوؿ مدينة يدخلها األتراؾ ينطلقبعد اؽبجومات اؼبتكررة اليت أصبحت هتدد الوالية للعديد من الغزاة،  ـ

 منها لتحرير جباية و اعبزائر من اؽبيمنة اإلسبانية.
من  سنوات من االستيالء على اعبزائر وبعد سبع ،1838مارس  13يف  فترة االستعمار الفرنسي:جيجل في .6

، 1841ثورات اؼبقاومة لسنوات متفرقة منها ) مع بقاء جيجلمت احتالؿ ، طرؼ االحتالؿ الفرنسي
 ـ.   1851ودل يتم االستيالء الكامل على منطقة جيجل إال يف سنة  (1845،1847،1851

 في الوجهة السياحية جيجليعية والثقافية بالطالمقومات المطلب الثاني: 
تزخر والية جيجل دبجموعة من اؼبقومات الطبيعية والثقافية اغبضارية ذبعلها ربتل موقعا سياحيا اسًتاتيجيا 

 . سياحة اؼبغامراتالسياحة اعببلية و وتعرؼ الوالية بطبيعتها اػبالبة اليت تستهوي السياح وؿبيب عرب الوطن، 
 لوجهة السياحية "جيجل"في االمقومات الطبيعية  أوال:

، اغبضائر ، والغاباتالبحَتات، اعبباؿ ،يف الوالية بُت البحرالسياحية الطبيعية واؼبوارد تتنوع اؼبقومات 
 وغَتىا، ويبكن استظهارىا فيما يلي:  الوطنية،

كلم، من "زيامة اؼبنصورية" غربا إذل "واد  120يقدر الشريط الساحلي لوالية جيجل ب.الشريط الساحلي: 1
 53يضم الساحل اعبيجليو ، على طوؿ الساحلشواطئ وخلجاف متناثرة  يصادؼ السياحزىور" شرقا، حيث 

الشواطئ  شاطئ غَت مهيأ سبنع فيو السباحة، وىي تتنوع بُت20شاطئ مهيأ ومسموح للسباحة، و33منها  شاطئ
  ذات الرماؿ الذىبية الواسعة و الشواطئ الصخرية.

مالمسة للبحر فبتدة من "زيامة اؼبنصورية" إذل "العوانة" ويتمثل يف أجراؼ صخرية  .الكورنيش الجيجلي:2
، أين يالمس البحر تتخللها غابات الفلُت. يبتاز بندرة صبالو فهو يعد من أصبل اؼبواقع على اؼبستوى العاؼبي

األجراؼ الصخرية، والذي وبتوي على شواطئ وخلجاف ربيط هبا الغابات ذات التنوع واالختالؼ البيولوجي 
 واغبيواين.  النبايت
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كلم عن مدينة جيجل ، مت اكتشافها   35على بعد  "زيامة منصورية"و  "العوانة"تقع بُت  لكهوف العجيبة:.ا3
، و تعد من عجائب الطبيعة من حيث الشكل و النقوش اليت 43عند شق الطريق الوطٍت رقم  1917سنة 

وىي اآلف ؾبهزة و مفتوحة الستقباؿ  يبة.واليت ربتوي على أشكاؿ وؾبسمات غر  صنعتها الصواعد و النوازؿ،
 زوارىا.

، "بزيامة منصورية"موقع يعود إذل ما قبل التاريخ و ىو عبارة عن مغارة واسعة مفتوحة على الطريق .غار الباز: 4
صر ذبسد ع ةبعد هتيئتها واقباز ؾبسمات ضخم 2006وافتتحت للزوار سنة  1917مت اكتشافها سنة 

من أجل  والسياح كل فئات الزوار  تقبل ىذا اؼبعلم التارىبي والطبيعي اآلفس. ويالبدائيالديناصورات واالنساف 
 تطوير السياحة العلمية و الًتبوية.

،  08/11/1997رخ يف اؼبؤ  67/786أنشأت ىذه احملمية بالقرار الوالئي رقم  المحمية الطبيعية لبني بلعيد:.5
كلم عن مدينػة جيجػل تًتبع على مساحة  32على بعد  "جوؿخَتي واد ع"تقع دبنطقة رطبة على ساحل بلدية 

يف إطار مشروع  1996ؿبيط منطقة التوسع السياحي لبٍت بلعيد، مت اختيارىا عاـ  جزء منىكتار، و ىي  122

MEDWET  .نادرة. النباتات الالطيور و الكثَت من ىذه احملمية ربتضن من طرؼ اجملموعة االقتصادية األوروبية 

ىو وجود اعبزيرة الصخرية  "جيجل"أىم ما يبيز اعبهة الغربية للشريط الساحلي بوالية  الجـزر و شبـو الجـزر:.6
إضافة إذل جزيرة برج بليدة اليت تدعى "أندرو"، وشبو اعبزيرة الصغَتة  بالعوانة و اليت تدعى أيضا ؿبليا  "الدزيرة".

 بوبالطن.دبنطقة "
تًتبع اغبظَتة على مساحة  ،ؿبطة عبذب السياح الباحثُت عن الًتفيو والراحةىي  .الحظيرة الوطنية لتازة:7

نوع من النباتات العطرية  137تتميز بتنوع غطائها النبايت و تركيبتها اغبيوانية حيث  ربتوي على ، ىكتار 3807
و الشجَتات نوع من األشجار  17نوع من النباتات ذات االستعماؿ الزخريف،  20و أخرى ذات أنبية طبية، 

 ،يانوع ؿبمي قانون 11نوع من الثدييات من بينها  15نوع من الفطريات و 135ذات األنبية البيئية واالقتصادية، 
 نوع من الطيور موزعة بُت اعبوارح و الطيور اؼبائية. 134و
تضم  ،2006 من سنة بتداءاىيئ الستقباؿ الزوار  تتواجد على مستوى بلدية "العوانة": حديقة الحيوانات.8

. وتستقبل اغبديقة سنويا آالؼ الزوار الطيور موزعة بُت اعبوارح و الطيور اؼبائيةـبتلفة من اغبيوانات و أنػواع اغبديقة 
 من داخل وخارج الوالية. 

من طرؼ اغبريف "شارؿ سالف" الذي كانت  1865 شيدت ىذه اؼبنارة سنةالمنار الكبير )رأس العافية(: .9
 إذل بر األماف. القريبة من الوالية ىدفو األساسي ىو توجيو البواخركاف  ،اغبجارةمهنتو النقش على 

                                                           
 Mediterranean Wetlands, for more details consult https://medwet.org/  
 

https://medwet.org/
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اؼبتواجدة  "زيامة منصورية"دائرة لالتابعة إقليميا   "ايراقن سويسي"بأعارل بلدية  "إيراقن"يقع سد  يراقن:إ سد.10
جهة و قبلة سياحية بامتياز للزوار و واليـو أصبح  و  1961، مت بناء ىذا السد  سنةبُت والييت سطيف و جيجل

 .الرياضيةو  السياحة اعببليةات و سياحة اؼبغامر ىواة  خاصة السياح
وىو عبارة عن ؾبموعة من الصواعد    "جيملة"بأعارل بلدية    "بوعزة"يقع يف جبل   وىو :غار الشتا.11

 .وأعقدىا بالوالية الحتوائو  على العديد  من اؼبداخل النوازؿ ويعترب من أطوؿ الكهوؼو 
مًت من 900وعلى بعد  "المادالف"غَت بعيد عن كهوؼ  ،"سلمى بن زيادة"بأعارل بلدية  المشاكي:منبع .12

العامة " أو كما يسميها عُت األوقاتشالالت عجيبة، معروفة باسم "بالقرب من الطريق العاـ يف سفح اعببل 
أهبرت و  ،اؼبنبع عبارة عن ظاىرة طبيعية فريدة من نوعهاف لغز آخر من ألغاز الطبيعة العذراء ىيو  ".اؼبشاكي "عُت

ت كلر من وقف عليها و شاىدىا  ىذه الشالالت اؼبعجزة. اأسرارىوفك ثَت فضوؿ الكثَتين ؼبعرفة تزاؿ ت الو  ،حَتر
و تزداد غزارهتا  ببطءة وعذبة ػػتسيل منها مياه صافيأسفل اعببل،  ن الصخورػػة بيػعبارة عن فتح ،ةػػػو السراعة اؼبائير أ

كررر تتو  .دقيقة 40ؼبدة  تدفقمث تبدأ العملية العكسية حىت تتوقف اؼبياه هنائيا عن ال ،دقائق10شيئا فشيئا ؼبدة 
سبتاز مياىو بالربودة صيفا والدؼء شتاًء، نقيرة و صاغبة للشرب و  .ىذه الظاىرة طواؿ اليـو و على مدار السنة

ا تشفي من كثَت يعرؼ إقباال كبَتا من عدة واليات، لذلك فاؼبكاف ، مراض اؼبزمنة و اؼبستعصيةمن األ يزعم أهنر
 .مراض اعبلدية، والروماتـز وغَتىاخاصة الواليات اعبنوبية، حيث يقصده الكثَت من اؼبرضى للتداوي من األ

  عدة حبَتات طبيعية أنبها يتواجد على مستوى الواليةالبحيرات الطبيعية: .13
تضم ىكتار و  120تل وىي فسيفساء طبيعية ساحرة يف الوالية، رب بلعيد)دائرة العنصر(:بني بحيرة -

 على اؼبستوى العاؼبي. ةمعروف يوى ،نوع من الطيور 23يقل عن  ماال
 32ما ال يقل عن  اىكتار و هب 36تل مساحة حوارل رب بحيرة غدير بني حمزة)القنار دائرة الشقفة(:-

 نوع من الطيور.
 ، وتتميز جبماؿ وخصائص فريدة. ىكتار 05ًتبع على مساحة ت غدير المرج )الطاىير(:بحيرة -
ف  مياىها ذببحَتة ال ال ، حيث أفتوازف بيئي فريد من نوعوب "سبزقيدة"منطقة  تتميز :بحيرة تمزقيدة-

عبارة عن مسطح مائي  ألهنا  "البحَتة اؼبعلقة"يطلق عليها اسم و  "بٍت ياجيس"تقع ببلدية وىي ، على طوؿ السنة
مًت فوؽ سطح البحر، تتواجد وسط تنوع نبايت نادر بأشجار البلوط   1250يف اؼبرتفعات على علو حوارل 

كما أصبحت كذلك موطن ألصناؼ نادرة  من والدردار.  الفليٍت و البلوط  األخضر والفلُت والصنوبر اغبليب 
واح الذين يبحثوف على الراحة واؽبدوء واؼبناظر الطبيعية  الطيور كالكرؾ و الكرواف، وىذا ما جعلها قبلة للس

 اػبالبة.
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.youtube.com/watch?v=E-6OT5y8Uyg
http://www.youtube.com/watch?v=E-6OT5y8Uyg
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 ،تاز دبناظرىا اػبالبة اؼبشجعة على السياحة اعببلية والصيدتتميز والية جيجل بغابات كثيفة سب أىم الغابات:.14
 ىكتار و من أىم غاباهتا :  115.000مساحتها اإلصبالية حبوارل  إذ تقدر
 ىكتار . 10260: الواقعة على الكورنيش دبنطقة العوانة تًتبع على مساحة  "قروش"غابة -
 جيملة.بلدية ىكتار ب 8928: تًتبع على مساحة  "تامنتوت"غابة -
 .ببلدية خَتي واد عجوؿ "إيدـ"غابة -
 بالعوانة . "بوحنش"غابة -
 اؼبيلية.دائرة ب "مشاط"و  "بٍت فرقاف"غابة -
 تاكسانة.بلدية ب "اؼباء البارد"غابة -
 . "غبالةببلدية "غابة القرف -

الصنف الرئيسي لغابات الوالية ىو البلوط الفليٍت حيث تقدر اؼبساحة اإلصبالية ونشَت يف ىذا الصدد أف 
لوط الفليٍت،  بلوط بلوط الزاف، الب –ىكتار. أما باقي األصناؼ فتتمثل يف البلوط األخضر  43700ب

دور ىاـ يف التنمية السياحية ؽبا تتميز ىذه الغابات بثروة نباتية و حيوانية متنوعة و  البحري.الصنوبر األفاراس، و 
 واؼبغامرات، والسياحة اعببلية، وغَتىا. صيد سياحة الالدراسية ، و  كالسياحة التعليمية ،غَت الشاطئية

 لوجهة السياحية "جيجل"في االمقومات الثقافية ثانيا: 
الصناعات التقليدية، العادات تتنوع اؼبقومات الثقافية يف والية جيجل بُت اؼبواقع األثرية والتارىبية، 

 والتقاليد والًتاث الشعيب وغَتىا. 
يبكن تلخيص أىم اؼبواقع االثرية اؼبتواجدة يف ـبتلف أكباء والية جيجل يف  ـة:يالمواقع األثريـة و التاريخ .1

 اعبدوؿ التارل:
  حسب الفترات التاريخية والية جيجلل(: المقومات األثرية 5جدول رقم)ال

 المواقع األثرية الفترة
 موقع تاميال ببلدية األمَت عبد القادر .  ما قبل التاريخ

 .جبل مزغيطاف 
 . كهوؼ الشتاء ببلدية جيملة 
 الكهوؼ العجيبة  بالزيامة منصورية 

 قرب حبالة جيدة  يف جبل سيدي أضبد أمقراف .  الفترة الفينقية
 . أثار ميناء فينيقي جبيجل 
 . مقربة  فينيقية  بالرابطة  بلدية جيجل 

 الفترة  الرومانية :
 

 . أثار مدينة  رومانية  " شوبة " بالزيامة منصورية 
 فسيفساء بالطوالبية  بلدية جيجل 

 فترة األتراك :
 

 .قرب الباي عصماف بأوالد عواط 
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 من طرؼ شارؿ سالفا . 1865اؼبنار الكبَت لرأس العافية  مت بناءه سنة   الفترة اإلستعمارية :
  فًتة  ثورة التحرير الوطنية :مغارات مهيأة الستقباؿ اجملاىدين، مستشفيات

 وـبابئ للجيش
 .2021التقليدية لوالية جيجل جانفي  ة جيجل، مديرية السياحة والصناعةالمنوغرافيا السياحية لوالي: المصدر

 التالية أىم اآلثار واؼبعادل التارىبية بالوالية  بطاقةسبثل الو 
 أىم اآلثار والمعالم التاريخية بوالية "جيجل" (:2رقم)بطاقة ال

 
 لوالية جيجلمديرية الثقافة والفنون  :المصدر

كاف يف األصل مدرسة قرآنية أسسها العالمة ىو اؼبتحف الوحيد على مستوى الوالية، حيث  .متحف كتامة: 2
ـ، وإباف الثورة التحريرية أصبحت مقرا للمكتب الثاين للجيش الفرنسي، وبعد 1939عبد اغبميد بن باديس عاـ

أين حولت إذل متحف 1993ة لصغار الصم البكم إذل غاية ساالستقالؿ عادت لنشاطها األوؿ مث اصبحت مدر 
 يبثل والية جيجل. 

 03، تضم 04/09/2007مقرىا "حي العقايب" يف بلدية جيجل، افتتحت يف "عمر أوصديق":  ثقافة.دار ال3
قاعة ؿباضرات، وقاعة عروض إذل ورشات: ورشة للمسرح، ورشة للموسيقى، وورشة للفنوف التشكيلية، باإلضافة 

 مقعدا. 1080. وربتوي كذلك على العديد من اؼبكاتب وتضم لألنًتانتفنية، قاعة للمطالعة، وأخرى 
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  الصناعات التقليدية.4
تضم الصناعات التقليدية بالوالية عدة نشاطات حرفية متميزة، واليت تظهر ثقافة وتقاليد أىل اؼبنطقة، 

واستحداث مناصب شغل من جهة،  ،وترقية العمل اغبريفوخلق الثروة حيث يبكن استغالؽبا لبعث التنمية احمللية 
 تزخر والية جيجل على غرار باقي مناطق الوطن. و من جهة أخرى وذبسيد اؽبوية احمللية وتنشيط اغبركة السياحية

، السكاف احملليُتبرصيد تراثي غٍت يف ميداف الصناعات التقليدية اليت كانت وال تزاؿ من بُت معادل شخصية 
 تتميز هبا الوالية منها:  وتوجد عدة حرؼ وصناعات تقليدية

تعمل يف اغبياة اليومية أغلب سكاف اؼبنطقة، اليت كانت تس كاف يبارس ىذه اغبرفة صناعة الفخار:-
ه من الينابيع الطبيعية واآلبار، زبزين اؼبواد الغذائية كالقمع والزيت، اروتينية كجلب اؼبيال ملقضاء نشاطاهت العادية

غلب اؼبناطق يف الوالية اليـو إذل ىجر مثل ىذه أكانت تستعمل كأواين مطبخية لتقدًن وطهي الطعاـ، وقد آلت و 
 وكذا جباؿ "تاكسنة" و"العوانة". يف اؼبناطق الشرقية للوالية ةالصناعات اغبرفية، وقبدىا ترتكز بكثر 

يد مصدرا للباس وغطاء السكاف كانت ىذه الصناعة اغبرفية إذل وقت غَت بع  صناعة النسيج والغزل:-
احملليُت على غرار اغبايك، الربنوس، الزربية اليت تلـز العروس اعبيجلية حبياكتها خاصة باؼبناطق الريفية لدوائر 

ليـو على بعض العائالت الشقفة، الطاىَت واؼبيلية، إال أف ىذه اغبرؼ تراجعت كثَتا يف وقتنا الراىن، وىي تقتصر ا
 احملافظة.
تلقى ىذه الصناعة رواجا كبيار يف الوالية حبكم توفر العديد من أنواع ة الخشب والفلين: صناع-

ة الغابية اليت تزخر هبا مثل الفلُت، الزاف، اػبلنج، واليت تستعمل يف صناعة األواين اػبشبية اؼبنزلية و األشجار والثر 
كبَتا داخل ، وتلقى ىذه اغبرؼ إقباال ورواجا  والتحف الفنية واآلالت اؼبوسيقية خاصة دبنطقيت الطاىَت واؼبيلية

.  وخارج الوالية اليـو
صناعة السالؿ منذ العصور القديبة، وىي تستمد مادهتا األولية عرفت الوالية كذلك بصناعة السالل: -

اغبرفة من غابات وأودية اؼبنطقة، وتعتمد على العديد من اؼبواد الطبيعية كالديس، الروابط، والقصب، وتنتج ىذه 
والكثَت من التحف الفنية ليومية كسلل اػبرب، سلة الزيتوف، العديد من األواين اؼبنزلية اليت تستعمل يف اغبياة ا

 "، "سيدي عبد العزيز"، اؼبيلية".األخرى، وتنتشر ىذه اغبرؼ بكثرة يف كل من مناطق "طهر وصاؼ
ازالت إذل يومنا ىذا العديد من اؼبدابغ عرفت صناعة اعبلود منذ القدًن باؼبنطقة، ومصناعة الجلود: -

ية أخرى كصناعة األلبسة اعبلدة، دالتقليدية، باإلضافة إذل اؼبصانع اغبديثة والذي وفر اؼبادة األولية غبرؼ جل
احملافظ، األحزمة، والتحف الفنية، وتنتشر بكثرة مثل ىذه الصناعات يف مناطق "سيدي عبد العزيز"، "اؼبيلية"، 

 حبييب"."اعبمعة بٍت 
اشتهرت اؼبنطقة بصناع اغبلي التقليدية، خاصة يف منطقة اؼبيلية والعنصر، بيد أهنا ال  صناعة الحلي:-

 يف الزينة. ختلف اؼبنتجات الفضية اليت تستعملتزاؿ سبوؿ اؼبناطق الشرقية للوطن دب
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اشتهرت اؼبنطقة حبرؼ أخرى عرفت يف القدًن ازدىارا كبَتا نظرا ػبصوصيتها وموقعها،  صناعات أخرى:-
إال أهنا صنفت اليـو من بُت اغبرؼ اآللية للزواؿ نظرا للتطورات التكنولوجية، ومن أنبها صناعة السفن، اغبدادة 

يومي، مثل اؼبزبر، سكة احملراث الفنية واليت ازدىرت يف السابق بشكل كبَت لصناعة وسائل وأدوات ذات استعماؿ 
التالية توزيع الصناعات التقليدية واغبرؼ على  بطاقةوسبثل الت اػباصة حبيوانات النقل واغبرث. التقليدي، واؼبعدا

 .إقليم والية جيجل حسب درجة انتشارىا من منطقة إذل أخرى
 جيجلأىم نشاطات الصناعات التقليدية والفنية في والية  (:3رقم)بطاقة ال

 
 التقليدية والعمل العائلي لوالية جيجل السياحة والصناعةمديرية  المصدر:

يف والية جيجل حسب خصوصيات  وترتكز تقليدية واغبرؼ تتوزع عاله فإف الصناعات الأىو مبُت  كما
حيث تتنوع بُت صناعة الزرايب، اغبلي، اللباس التقليدي، صناعة التحف الفنية، وكل ما من شأنو أف  كل منطقة،

 اؼبنطقة.  وىوية عكس تاريخ وحضارةي
 في الوجهة السياحية جيجل الهياكل القاعدية السياحيةالمطلب الثالث: 

يف ىذا  ملحوظوإف كانت والية جيجل تعرؼ نقصا  ،يعترب اإليػػواء من أىم مكونات اؼبنتج السياحي
، إال أف ىذا ال يشكل عائقا يف تغيَت وجهة جاؿ السيما خالؿ موسم االصطياؼ مقارنة بباقي أشهر السنةاؼبػػ

تفعيل نشاط اإليواء عند لب من خالؿ عملية كراء اؼبنازؿ و كػوف سكاف الوالية تأقلموا مع الطػواؼبصطافُت  السياح 
 .رغم أف ىذا النشاط يلزمو إطار قانوين وتنظيمي وبكمو القاطػن
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تتوفر الوالية على العديد من اؽبياكل القاعدية اليت زبدـ القطاع السياحي، واليت تتوزع يف ؾبملها على و 
 الساحلي الذي يبيزىا واؼبعروؼ غالبا لدى أغلب سياح الوالية الذين يتوافدوف عليها سنويا.   مستوى الشريط

 ىياكل االيواء واإلقامة أوال:
 الشباب،تتنوع ىياكل االيواء واالقامة يف والية جيجل بُت اؼبؤسسات الفندقية، اؼبخيمات العائلية، بيوت 

 مراكز االصطياؼ واؼبقصورات السياحية وغَتىا. 
فندؽ فقط حليا نشاطو  28ويزاوؿ ، مؤسسة فندقية 30ة الفندقية يف والية جيجل علىَت تتوفر اغبظ .الفنادق:1

وتتوزع صبيع ىذه الفنادؽ على الشريط الساحلي واؼبناطق اغبضارية، يف  سرير، 2148 إصبالية بطاقة استيعاب
حُت تنعدـ سباما يف اؼبناطق الداخلية واعببلية للوالية، وىذا ما يفسر أف السياحة اؼبنتشرة يف اؼبنطقة ىي السياحة 

 الشاطئية بكثرة. 
، قبمتُتما يبيز اؼبؤسسات الفندقية يف الوالية أهنا غَت مصنفة، ماعدا فندؽ اعبزيرة الذي صنف يف رتبة 

ويرجع السبب يف ذلك إذل تطبيق شروط دعم ـبطط جودة اػبدمات السياحية ونوعية السياحة بالتصنيف 
دة النظر يف النصوص القانونية للفنادؽ، وىو ما يستدعي عصرنة تامة ؼبستخدميها وكذلك إعااعبديد القانوين 

 .2021إذل2010من اػباصة بالتصنيف. فيما يلي تطور عدد الفنادؽ يف الوالية وطاقة استيعاهبا خالؿ الفًتة 
 تطور طاقة إيواء الفنادق في والية جيجل (:6الجدول رقم)

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 سنة فنادق
 27 27 28 27 26 25 26 27 27 26 26 25 المستغلة

 2053 2053 2148 2112 1777 1653 1766 1842 1842 1931 2124 2050 االيواء/سرير
 3 3 2 3 4 5 4 3 3 4 4 5 غير مستغلة

 التقليدية والعمل العائلي معطيات مديرية السياحة والصناعة على من إعداد الباحثة باالعتماد المصدر:

يبُت اعبدوؿ أعاله أنو رغم الطابع السياحي الذي يبيز والية جيجل إال أف عدد الفنادؽ فيها دل يتطور 
، فعلى مدار عشرة خاصة يف السنوات األخَتةبالشكل الذي يتماشى مع الطلب السياحي والتوافد الكبَت للسياح 

لعدد االصبارل متدبدب بالزيادة والنقصاف بفندؽ بينما كاف اسنوات ازدادت اغبظَتة الفندقية للوالية بفندقُت فقط، 
التقليدية والعمل  ناعةإذل فندقُت من سنة إذل أخرى، وحسب ما مت إفادتنا بو على مستوى مديرية السياحة والص

العائلي فإف بعض الفنادؽ زبرج من اػبدمة من فًتة إذل أخرى بسبب اؼبنازعات أو أشغاؿ الًتميم، أو بسبب 
إضافة  اليت دل ربًـت شروط جودة اػبدمات اؼبعموؿ هبا. ،اليت تتخذىا اؼبديرية يف حق ىذه الفنادؽقرارات الغلق 

 ، تغيَتالفندقية  للمؤسسة القانونية الوضعية تسوية عدـ، رخصة دوف من االستغالؿإذل أنو يبكن أف يكوف بسبب 
يفسر تطور عدد الفنادؽ يف والية  بينما، وغَتىا من األسباب. االستػغالؿ إجراءات استكماؿوعدـ   اؼبالك يف

ية واغبضارية عالطبي ، استغالال منها للمواردةتغلب على اؼبنطقضعف االستثمارات السياحية اليت البد أف جيجل 
  . تلبية للطلب السياحيو اليت سبيز الوالية 
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وتصنيف كل فندؽ، وطاقة استيعاب يبُت اعبدوؿ التارل الفنادؽ اؼبوجودة على مستوى الوالية، بينما 
 باإلضافة إذل النمط الذي يبيزه.

 2021والية جيجل حسب إحصائيات مارس الحضيرة الفندقية على مستوى  (:7رقم) لالجدو 
 نمط الفندق التصنيف عدد االسرة عدد الغرف اسم الفندق البلديـة الرقم
01  

 
 
 
 
 
 

 جيجـل

 حضري غير مصنف 162 72 لويزةفندق 
 حضري غير مصنف 80 40 البصرةفندق  02
 ساحلي غير مصنف 90 40 النسيمفندق  03
 ساحلي غير مصنف 90 34 كتامة فندق 04
 حضري غير مصنف 145 46 السالم فندق 05
 حضري غير مصنف 43 24 المشرق فندق 06
 حضري غير مصنف 22 10 فندق القالسيي 07
 ساحلي غير مصنف 19 08 نزل ريفي كونفيفيال 08
 ساحلي غير مصنف 35 18 الريزيدونس جيجلفندق  09
 ساحلي غير مصنف 56 24 الجنة الزرقاءفندق  10
 ساحلي غير مصنف 32 16 الكريـكفندق  11
 حضري غير مصنف 72 36 جزيرة فندق 12
 حضري غير مصنف 72 34 تاغـراستفندق  13
 حضري غير مصنف 24 15 جلجيلفندق  14
 ساحلي غير مصنف 111 47 العزفندق دار  15
 حضري غير مصنف 27 12 فندق بربروسروايال 16
 حضري غير مصنف  72 24 مراد -آل فندق الطاىـير 17
األمير  18

عبد 
 القادر

 
 الزمردفندق 

81 
 

 

 ساحلي غير مصنف 160

سيدي  19
عبد 
 العزيز

 حضري غير مصنف 164 82 النيل فندق
20  

ابن بطوطة)غير فندق 
 مستغل(

 ساحلي غير مصنف 70 30

 حضري غير مصنف 21 12 الفتح فندق الميلية 21
 حضري غير مصنف 58 30 فندق كاري بلو 22
واد  23

 عجول
 حضري غير مصنف 40 20 جمال)مغلق( فندق

24  
 

 
 
 

 28غرفة
 
 

60  
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 العوانـة

 
 

اإلقامة السياحية الصخر 
 األسود

 
 
 

  

 
 غير مصنف

 ساحلي

مقصورة22  74 
 

كوخ إفريقي  
20 

 

80 

 ساحلي غير مصنف 51 20 أفتيس )مغلق(فندق  25
 حضري غير مصنف 32 20 اللبالبفندق  26
زيامة  27

منصور 
 ية

 72غرفة  شوبا قفند
 مقصورات  02

 ساحلي غير مصنف 150

شقق 08 منزل سياحي مفروش تيزنثان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       28  ساحلي غير مصنف 36 
 2148 947 المـــــــــجموع

 التقليدية والعمل العائلي لوالية جيجل والصناعةمديرية السياحة  المصدر:

بُت ما ىو ( فندقا 16تتمركز الفنادؽ اؼبوجودة على مستوى الوالية يف مدينة "جيجل" فقد بلغ عددىا )
بينما توزعت باقي الفنادؽ على باقي بلديات "الطاىَت" بفندؽ واحد حضري، ، حضاري، وما ىو ساحلي

حد ساحلي، "سيدي عبد العزيز" بندقُت األوؿ ساحلي والثاين حضري، "اؼبيلية" "األمَت عبد القادر" بفندؽ وا
"العوانة" بثالث فنادؽ، فندقُت ساحليُت، واألخر بفندؽ واحد حضري،   "بفندقُت حضاريُت، "واد عجوؿ

 دقُت ساحليُت فقط. نحضري، بينما يتواجد على مستوى بلدية "زيامة منصورية" ف
ما يالحظ على توزيع الفنادؽ اؼبتواجدة على مستوى الوالية ىو سبركزىا على اؼبناطق الساحلية، ما عدا 
فندؽ "اؼبراد" اؼبتواجد على مستوى بلدية الطاىَت، والذي يعترب الوحيد، وكذا فندقي "كاري بلو" و"الفتح" 

خَتي واد صباؿ" اؼبتواجد على مستوى بلدية اؼبتواجدين على مستوى بلدية اؼبيلية الداخلية،  إضافة إذل فندؽ "
لطابع السياحي الشاطئي النمطي وتتميز اؼبناطق الداخلية للوالية بنقص حاد يف ىياكل االستقباؿ نظرا لعجوؿ. 

 السائد يف أذىاف كل اؼبستثمرين والسياح على حد سواء. 
، بطاقة موزعة على اؼبناطق الساحلية اـبيما عائلي 21يتواجد على مستوى والية جيجل  .المخيمات العائلية:2

رب ىذه اؼبخيمات تابعة لدوائر تتع، واليت تعرؼ إقباال كبَتا للعائالت من صبيع ربوع الوطن، سرير 5109استيعاب 
قرارات استغالؽبا أو  كوف ؼبديرية السياحة أي سلطة عليها، ال من ناحية الًتميم أوي ال حيث أنو وبلديات الوالية،

 . 2020-2010تطور عدد اؼبخيمات العائلية خالؿ سنوات يبُت اعبدوؿ التارل غلقها يف كل موسم اصطياؼ. و 
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 (: تطور عدد المخيمات العائلية في والية جيجل8الجدول رقم)
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 سنة مخيم

 0 16 21 21 12 11 13 18 20 21 21 المستغلة
 - 3705 4277 4689 2619 2489 2899 4349 4509 5109 5109 االيواء طاقة

 21 05 0 0 09 10 08 03 01 0 0 غير المستغلة
 التقليدية لوالية جيجل لمديرية السياحة والصناعة التقارير السنويةمن إعداد الباحثة باالعتماد على  المصدر:

قد استغلت وفتحت أبوهبا  2011، 2010نالحظ من اعبدوؿ أعاله أف صبيع اؼبخيمات العائلية سنوات 
على التورل يف استغالؿ  2016، 2015، 2013،2014ة، يف حُت ىناؾ تراجع يف سنوات أماـ العائالت اعبزائري

ىذه اؼبخيمات بسبب قرارات البلديات التابعة ؽبا نتيجة نقص اػبدمات أحيانا، أو أشغاؿ الًتميم أحيانا أخرى، 
أو عد استعدادىا الستقباؿ اؼبصطافُت والعائالت ألسباب أو ألخرى. بينما عادت صبيع اؼبخيمات لالستغالؿ 

يالحظ كذلك أف . 2019ـبيم فقط يف سنة  16العدد اؼبستغل إذل  ، فقد تراجع2018، 2017التاـ يف سنيت
صبيع اؼبخيمات اؼبتواجدة يف الوالية دل تستغل سباما نتيجة لقرار إيقاؼ النشاط السياحي يف الوالية إثر جائحة 

covid19  .األمَت "ية وقد مت هتدًن اؼبخيم اؼبتواجد على مستوى بلدعلى غرار العديد من األنشطة واؼبرافق األخرى
 خالؿ نفس السنة.  "عبد القادر

إذل غاية  (21سنوات يف الوالية ) 10أكثر من لمخيمات ثابت طيلة االصبارل لعدد اليالحظ ايضا أف 
كل والذي يوحي بأف البلديات ال تورل اىتماما كبَتا لبناء مثل ىذه اؽبيا ( ـبيم فقط 20اين أصبح ) 2019سنة

الستقطاب السياح واؼبصطافُت. وتستغل ىذه اؽبياكل يف الوالية وفقا للمزايدات اليت سبنح من طرؼ مصاحل 
 البلديات اؼبعنية كل سنة أين ربدد فيها األسعار اؼبطلوبة، واؼبخيمات اليت تستغل وتفتح أبواهبا للسياح.  

على مستوى البلديات، إضافة إذل سعة استقباؿ  ويبُت اعبدوؿ التارل توزيع اؼبخيمات اؼبتواجدة يف الوالية 
 على حدى.  ـبيمكل 

 2021(: المخيمات بوالية جيجل حسب احصائيات مارس 9رقم) الجدول
 سعة االستقبال اسم المخيم البلدية الرقم
01  

 
 زيامة منصورية

 64 المرجان الشاطئ األحمر
 274 نفطال الشاطئ األحمر 02
 100 نادي سالدا 03
 100 الوئام تازة 04
 265 ماجي كلوب 05
 180 مخيم الريحان 06
 350 مخيم سونلغاز 07
08  

 العوانة
 600 مخيم مريغة

 270 مخيم ماجي كلوب أفتيس 09
 240 مخيم بنت السلطان برج بليدة 10
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11  
 
 القنار

 300 البريد والمواصالت المزاير
 120 وكالة الكورنيش/المزاير 12
 420 مخيم سونلغاز/المزاير 13
 120 سدات/المزاير 14
 240 مخيم نجمة/المزاير 15
 160 مخيم الرمال الذىبية/المزاير 16
 300 المنار العزيز سيدي عبد 17
 300 مخيم بني بلعيد خيري واد عجول 18
 150 األزرق الكبير 19
 60 ح.ش.ر جيجل 20

 سرير 5059 المجموع
 التقليدية والعمل العائلي السياحة والصناعةمديرية  :المصدر

( 07تستحوذ على ) اليت تقع يف غرب الوالية حسب ما يبينو اعبدوؿ أعاله فإف بلدية "زيامة منصورية"
تليها بلدية "القنار" واليت تقع يف وسط الشريط الساحلي للوالية موزعة على ـبتلف مناطق البلدية،  عائلية ـبيمات

وتضم بلدية "خَتي واد عجوؿ" ( ـبيمات عائلية، بينما تضم بلدية "العوانة" ثالث ـبيمات عائلية، 06ب)
ويبكن االشارة ىنا  أما كل من بلدييت "جيجل" و"سيدي عبد العزيز" فتضماف ـبيم واحد فقط. ـبيمُت فقط، 

يم(، وـبيمات تابعة للخدمات ـب 12إذل أف اؼبخيمات العائلية يف الوالية تتنوع بُت ماىي ـبيمات ذبارية )
ويبكن أف وغَتىا.  ـبيمات( يف على غرار قطاع الًتبية والتعليم، التعليم العارل، الشباب والرياضة 08االجتماعية)

يكوف ىناؾ ـبيمات استثنائية حسب القرارات اليت يتم اػبروج هبا يف االجتماعات الوالئية اؼبنعقدة من كل سنة 
 ؼ، حيث تستحدث على إثرىا ـبيمات استثنائية على مستوى عدة بلديات. ربضَتا ؼبوسم االصطيا

نظرا ؼبا تستقطبو ية اؼبهمة يف أي وجهة سياحية تعترب بيوت الشباب من بُت اؽبياكل القاعد .بيوت الشباب:3
أين يبكن  ،من سياح  خاصة فئة الشباب اؼبغامر، وتتميز مثل ىذه اؽبياكل بالبفاض تكلفة اؼببيت واالقامة فيها

طوؿ يف اؼبنطقة السياحية. ويبثل اعبدوؿ التارل تطور عدد بيوت الشباب يف والية ألسائح قضاء وقت للشاب ا
   2021-2010جيجل خالؿ سنوات

 الشباب في والية جيجل ودور (: تطور عدد بيوت10الجدول رقم)
 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 بيوتالشباب
 520 520 520 520 520 270 520 520 520 520 520 270 االيواء/سرير 

  التقليدية مديرية السياحة والصناعةل التقارير السنويةمن اعداد الباحثة باالعتماد على  المصدر:
فقط رغم الطلب الكبَت الذي تعرفو مثل ىذه اؽبياكل يف  دور شباب( 5)يتواجد على مستوى الوالية 

خر، فيمكن أف تستغل ىذه اؽبياكل  آموسم االصطياؼ، ويعترب العدد الضئيل ىذا قابل لاللبفاض من موسم إذل 
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حسب درجة استعدادىا الستقباؿ السياح من ناحية التهيئة واؼبرافق  ،ألخركما يبكن أف تلغى كليا من موسم 
احة يف الوالية على أف تتوافق مع ما وبتاجو لسيواليت ربرص البلديات بالتنسيق من مديرية ا ،هبا ؼبتوفرةواػبدمات ا

. وافدة، ومع ما يتطلبو اؼبرفق السياحي من معايَت تعكس جودة اؼبنتج والعرض السياحيالعائالت اؼبتالسياح و 
 ويبُت اعبدوؿ التارل بيوت الشباب اؼبتواجدة على مستوى والية جيجل. 

 2021(: بيوت الشباب المتواجدة على مستوى والية جيجل حسب إحصائيات مارس11الجدور رقم)
 السعة/سرير الموقع المالك بيت الشباب الرقم
 60 الطاىَت مديرية الشباب والرياضة بيت الشباب الطاىَت 01
 60 تاكسانة - بيت الشباب تاكسانة 02
 50 زيامة منصورية مديرية الشباب والرياضة بيت الشباب زيامة منصورية 03
 100 بلدية جيجل - بيت الشباب جيجل 04
 250 برج بلبدة/العوانة - اؼبخيم الدورل للشباب 05

 520 المجموع
 مديرية السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائليل من إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير السنويةالمصدر: 

ظ انو كل من ح( بلديات فقط، ويال5تتوزع دور الشباب اؼبتواجدة على مستوى والية "جيجل" على )
زيامة منصورية"، "العوانة"، و"بلدية جيجل" ىي بلديات ساحلية مطلة مباشرة على واجهة البحر، بينما  بلديات "

طاىَت"، و"تاكسانة" ىي من البلديات الداخلية، ويعترب عدد بيوت الشباب أماـ عدد بلديات كل من بلدييت "ال
الوالية عددا ضئيال جدا، وال يتماشى كذلك مع الطلب الكبَت من طرؼ شروبة الشباب اؼبغامر الذين يقصدوف 

بل كذلك يف باقي اؼبواسم األخرى خاصة يف اآلونة األخَتة أين انشرت  ،الوالية ليس فقط يف موسم االصطياؼ
 ،مع سياسة التوعية باؼبوروث الثقايف والطبيعيوىذا  ،ظاىرة السياحة اعببلية والًتاثية يف العديد من مناطق الوالية

 .   الناشطة اليت تتبعها العديد من اعبمعيات السياحية والبيئية والثقافيةو 
خالؿ  يتم تثبيت العديد من اؼبقصورات السياحية بشواطئ الوالية : صطياف والمقصورات السياحيةاال.مراكز 4

ؿباولة كل موسم اصطياؼ، إضافة إذل زبصيص مراكز وـبيمات مؤقتة يف الكثَت من اؼبؤسسات الًتبوية 
 السنوية يف الوالية. اوقات االستجماـ وعطلهم المتصاص الفائض الكبَت للسياح الذين يتوافدوف سنويا لقضاء 

 الوكاالت السياحيةثانيا: 
يف  تعترب الوكاالت السياحية شريك اسًتاتيجي يف أي وجهة سياحية نظرا للدور الكبَت الذي تقـو بو

التعريف دبا تزخر بو اؼبنطقة، ونظرا للعروض واغبـز السياحية اؼبتنوعة اليت تنظمها مع باقي األطراؼ أصحاب 
والًتويج ؼبا وربفيز الطلب السياحي الوعي هبا  ية، والذي من شأنو أف يساىم يف زيادةاؼبصلحة يف الوجهة السياح

نشاط الوكاالت السياحية يف الوجهات السياحية حركية و  تعترب كذلكو  .تتميز بو من مؤىالت طبيعية وحضارية
يبُت اعبدوؿ التارل تطور عدد الوكاالت السياحية و  .دليل على انفتاح اجملتمع احمللي وتقبلو للثقافات احمللية اجملاورة

  .2021-2010يف والية "جيجل" خالؿ سنوات 
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 2021مارس  (: تطور عدد الوكاالت السياحية حسب إحصائيات12الجدول رقم)
 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

 50 37 33 25 13 10 7 6 5 3 4 5 ع/الوكاالت
 التقليدية والعمل العائلي عةمديرية السياحة والصنا اعتمادا على احصائياتمن إعداد الباحثة  المصدر:

كانت الوكاالت السياحية يف والية جيجل   2013إذل سنة  2010اعبدوؿ أعاله أنو وخالؿ سنوات يبُت 
وقد استمر  ، 2016يف سنة ( وكاالت سياحية 10( وكاالت سياحية ، بينما تطورت لتصل إذل )5ال تتجاوز )

ويعترب التزايد الكبَت للوكاالت . 2021( وكالة يف سنة 50عدد الوكاالت يف االرتفاع بشكل متسارع ليصل إذل )
ناطق ملل ين انتشرت فكرة الرحالت االستكشافيةأفز كبَت للسياحة يف الوالية خاصة يف اآلونة األخَتة السياحية ؿب

ويبُت اعبدوؿ التارل اعببلية وؿباولة اػبروج من السياحة النمطية السائدة واؼبعروفة يف الوالية لدي أغلب السياح. 
 الوالية.على مستوى وكاالت السياحة واألسفار اؼبعتمدة وتوزيعها 

 والية جيجلفي (: الوكاالت السياحية المعتمدة 13الجدول رقم)
 العنوان تسمية الوكالة السياحية الرقم العنوان تسمية الوكالة السياحية الرقم
 جيجل العقرم للسياحة واألسفار 26 جيجل الكورنيش للسياحة واألسفار 01
 جيجل للسياحة واألسفارنجم الشمال  27 جيجل فرع سياحة وأسفار الجزائر 02
 جيجل قروش للسياحة واألسفار 28 جيجل جيزال لالسفار 03
 جيجل سيدي فرج للسياحة واألسفار 29 جيجل كوكب لألسفار 04
 الطاىير إجيلجلي تور 30 جيجل جن جن للسياحة واألسفار 05
 الطاىير بيلم تور 31 جيجل الشهباء تور 06
 الطاىير دقداق تور 32 جيجل مزغيطان للسياحة واألسفار 07
 الطاىير موبيل تور 33 جيجل فرع النجاح ترافل أجانسي 08
 الطاىير أورال ترافل 34 جيجل شوبا للسفر 09
 الطاىير النزىاء للسياحة واألسقار 35 جيجل ماتيا ترافل للسياحة واألسفار 10
 األمير عبد القادر جيجل ترافل 36 جيجل بيكاردي تور 11
 األمير عبد القادر عميمور للسياحة واألسفار 37 جيجل سيتل كبيل 12
 جيملة عبود للسياحة واألسفار 38 جيجل رواحل طيبة للسياحة والسفر 13
 الميلية العربي للسياحة واألسفار 39 جيجل سدين للسياحة واألسفار 14
 الميلية وردة ترافل 40 جيجل أوالد عيسى ترافل 15
 الميلية نوساميرا تور 41 جيجل للسياحة واألسفارالتنمية  16
 الميلية نهاد للسياحة واألسفار 42 جيجل بوالديس تور 17
 الميلية فرع السقيفة للسياحة واألسفار 43 جيجل رسيم للسياحة واألسفار 18
 الميلية زيزري تور 44 جيجل ىايلة للسفر 19
 الميلية لبعانة تور 45 جيجل إشال ترافل 20
فرع وكالة المرينية للخدمات  46 جيجل جيجري ترافل 21

 السياحية
 الميلية

 الميلية أيار للسفر 47 جيجل أفوزار للسياحة واألسفار 22
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 الميلية لبريش للسياحة واألسفار 48 جيجل شبوطي ترافل 23
 الميلية بوفلعاص ترافل 49 جيجل لوفلي تريب 24
 الميلية بارل بلو 50 جيجل ديلطا فواياج 25

 لوالية جيجلالسياحة والصناعة التقليدية مديرية المصدر: 
( من أصل 33أف الوكاالت السياحية يف الوالية تتمركز خاصة يف بلدية جيجل ب)يبُت اعبدوؿ أعاله 

( وكالة سياحية، تنظم معظمها رحالت اغبج والعمرة وتصدر تأشَتات إذل البلداف األوروبية خاصة. يف حُت 50)
( وكالة منها العديد ـبتصة كذلك يف تنظيم رحالت اغبج والعمرة دوف تنظيم رحالت 12بلدية اؼبيلية على ) تتوفر

سياحية داخلية تشجع هبا الطلب على السياحة يف الوالية، خاصة أف البلدية تعترب من اؼبناطق الداخلية ذات 
( 6لية سبتاز بالطابع التجاري يف الوالية فتتوفر على )الطبيعة اعببلية، أما بلدية الطاىَت اليت تعترب كذلك بلدية داخ

وكاالت سياحية، وتتوفر بلدية األمَت عبد القادر اجملاورة لبلدية الطاىَت على وكالُت سياحيتُت فقط، واليت سبتاز 
ى وكالة بالطابع الفالحي والسياحي نظرا لطبيعتها الساحلية، وبلدية جيملة الداخلية ذات الطابع اعببلي تتوفر عل

  سياحية فقط. 
 الدواوين المحلية والجمعيات ثالثا: 

مع اغبركة السياحية والثقافية اليت تعرفها  معوي يف والية جيجل حبركية دائمة، خاصةيتميز النشاط اعب
سياحية بالتنسيق مع السلطات الوصية على النشاطات ال مظلةالوالية من فًتة إذل أخرى، فمنها من تعمل ربت 

 من تعمل بطريقة فردية دوف التنسيق مع اؽبيئات الرظبية.  ، ومنهاالقطاع
دواوين سياحية معتمدة، باإلضافة  العديديوجد على مستوى والية جيجل : الجمعيات السياحيةالدواوين و .1

باؼبنتج ، والتعريف تساىم يف ترقية السياحية احملليةإذل ؾبموعة من اعبمعيات الثقافية، السياحية، والبيئية اليت 
وؿ بُت اعبديوالعروض السياحية يف الوالية، وىذا عن طريق إقامة معارض ؿبلية واؼبشاركة يف التظاىرات الوطنية. و 

 عدد من الدواوين واعبمعيات السياحية والثقافية اؼبعتمدة والناشطة على مستوى الوالية.  التارل
 الصناعات التقليديةالناشطة/ جمعيات  الدواوين و الجمعيات السياحية (:14الجدول رقم)

 عيات الناشطة في الصناعة التقليديةالجم الرقم الدواوين و الجمعيات السياحية الرقم
 

 صبعية اهبيلجلي للسياحة و الصناعة التقليدية 01 الديواف  اعبيجلي للسياحة 01

 صبعية الفجر إلحياء اغبرؼ التقليدية 02 صبعية السفَت للسياحة 02

 صبعية األصالة للطرز و اػبياطة التقليدية 03 صبعية الصيادين اؽبواة النزىة و السياحة 03

اعبمعية السياحية الوالئية للسياحة  04
اعببلية وتبادؿ األسفار للطفولة 

 والشباب

04  
 صبعية جسور اإلبداع

 صبعية الياقوت األزرؽ الثقافية 05 / /
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 مديرية السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائليإعداد الباحثة باالعتماد على إحصائيات من المصدر: 
( دواوين وصبعيات سياحية فقط ناشطة على مستوى 04يظهر اعبدوؿ أعاله أف ىناؾ ما يقدر ب)

نشاط اعبمعوي . ما يبيز ال( صبعيات05يقدر ب)فالوالية، أما اعبمعيات الناشطة يف ؾباؿ الصناعات التقليدية 
مسايرة األحداث السياحية والثقافية وكل ما من شأنو التعريف بالثقافة احمللية والًتاث الثقايف  والية جيجل ىو  يف

وتتبٌت العديد من اعبمعيات ابراز ذلك من خالؿ عديد  .واغبضري، واؼبوارد الطبيعية اليت تزخر هبا اؼبنطقة
على الوالية، واػبرجات السياحية اؼبيدانية اليت تقـو هبا اعبهات الوصية التظاىرات واألياـ الثقافية اؼبفتوحة 

  بالتنسيق مع ىذه اعبمعيات كلما ظبحت الفرصة بذلك. 
تلعب اعبمعيات الثقافية يف والية جيجل دورا ؿبوريا يف الًتويج للثقافة احمللية اعبيجلية عرب الجمعيات الثقافية: .2

واليت تقاـ إحياءا للمناسبات واألعياد الثقافية التظاىرات واؼبهرجانات التعريفية اليت تقـو هبا داخل وخارج الوالية 
فة والفنوف يف الوالية، وـبتلف األطراؼ  واؽبيئات ، وىذا بالتنسيق مع مديرية الثقاالوطنية واحمللي من كل سنة

وعن عدد اعبمعيات الثقافية يف الوالية فإنو دل نتمكن من اغبصوؿ على العدد الوطنية واحمللية الوصية على القطاع. 
بإحصاء الدقيق ؽبا نظرا لعدـ وجود إحصائيات رظبية هنائية يف مديرية التنظيم والشؤوف العامة يف الوالية واؼبكلفة 

 مثل ىذه اعبمعيات. 
من ضمن األنشطة اعبمعوية الرئيسية اعبمعيات البيئية يف والية جيجل نشاط عترب يالجمعيات البيئية: .3

إضافة إذل مواكبتها للعديد من التظاىرات واألياـ الوطنية والعاؼبية اؼبتعلقة بالبيئة بصفة  ،اؼبتواصلة طواؿ السنة
يئية وتشجيعها الدور الكبَت الذي تلعبو ىذه اعبمعيات يف السياحة الب عامة. إف ما يلفت االنتباه يف ىذا اجملاؿ ىو

سياحية اعببلية بعدما كانت يف أسوء صورىا للسياحة اعببلية، واليت ضبلت على عاتقها ربسُت صورة اؼبناطق ال
 لدى الكثَت من السياح عرب الوطن. ويبُت اعبدوؿ التارل اعبمعيات البيئية الناشطة يف والية جيجل. 

 2021(: الجمعيات البيئية الناشطة في الوالية حسب إحصائيات مارس 15الجدول رقم)
 مقر الجمعية البيئية الناشطةالجمعيات   مقر الجمعية لجمعيات البيئية الناشطةا 

 / المنبر الوطني لصوت الشباب 14 بلدية الطاىير جمعية األمل 01
بلدية القنار  جمعية حماية البيئية 02

 نشفي
 بلدية الشقفة الجمعية الوالئية للطيور المهاجرة 15

جمعية الوفاء للتضامن  03
 الوطني

 بلدية جمعة بني حبيبي المستدامةحماية البيئة والتنمية  16 بلدية الطاىير

 بلدية الميلية المستقبل لترقية الشباب وحماية البيئة والتراث 17 بلدية جيجل جمعية السالم 04
المنظمة الجزائية لحماية وارشاد المستهلك  18 بلدية جيجل جمعية السفير 05

 ومحيطو
/ 

المكتب –الفيدرالية الوطني للمقاولين الشباب  19 بلدية جيجل جمعية الستار الثقافية 06
 -الوالئي جيجل

 بلدية جيجل

 بلدية جيجلالمنظمة الوطنية لمكافحة التصحر وحماية  20بلدية زيامة  إعادة االعمار والبيئة 07
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 -المكتب الوالئي جيجل–البيئة  منصورية
 18نادي الشباب حي  08

 فيفيري
 بلدية الشحنة جمعية أحباب البيئة 21 بلدية جيجل

الجمعية الجيجلية للسياحة  09
 البيئية

  جمعية بيئة بال حدود 22 بلدية جيجل

الجمعية الوالئية للسياحة  10
 الجبلية

  جمعية جوىرة الساحل 23 /

الرؤية للتنمية ورعاية الشباب  11
 والطفولة

 بلدية جيجل جمعية الصيادين الهواة للسياحة والنزىة 24 /

جمعية ترقية نشاطات الشباب للمركب  25 بلدية الشحنة للشعاع الثقافياألمل  12
 الجواري جيملة

 بلدية جيملة

    بلدية وجانة الصداقة للصيد البري 13
 مديرية البيئة لوالية جيجلالمصدر: 

 سواء اعببلية منها أوحسب اعبدوؿ أعاله تتوزع اعبمعيات البيئية يف والية جيجل عرب عديد البلديات 
 ، ويبكن االشارة يف ىذا الصدد أنو يوجدواليت سبثل الطبيعة فيها العمود الفقري الغالب على تضاريسها ،الساحلية

ونشر حبماية البيئة حياء الوالية اليت هتتم بالدرجة األوذل أاؼبوزعة على ـبتلف بلديات و  لعديد من صبعيات األحياءا
الثقافة البيئية يف األحياء، واليت دل نتمكن من إحصائها نظرا للعدد الكبَت ؽبا. يزيد نشاط اعبمعيات البيئية خاصة 

 يف فصل الصيف للتوعية بضرورة اغبفاظ على نظافة الشواطئ والغابات واألماكن اليت يًتدد عليها السياح. 
 "جيجل"السياحية جاذبية الوجهة  المبحث الثاني:

بالتحليل والنقاش جاذبية الوجهة السياحية جيجل من خالؿ الوقوؼ على ربليل نتناوؿ يف ىذا اؼببحث 
 اؼبتواجدة على مستوى الوالية.  اإليواء والشواطئو  االستقباؿ اغبركة السياحية يف كل من ىياكل

 في الوجهة السياحية جيجل تحليل الحركة السياحية المطلب األول: 
يتم قياس جاذبية الوجهة السياحية جيجل لدى اؽبيئات الرظبية على مستوى الوالية من خالؿ قياس توافد 

األعداد اؽبائلة اليت ترتاد الشواطئ يف كل موسم  وإحصاء وااليواءعلى ىياكل االستقباؿ السياح واؼبصطافُت 
 اصطياؼ. 

 الشواطئ و  توافد السياح على ىياكل االيواءأوال: 
تعرؼ والية جيجل حركية كبَتة جدا يف عدد السياح يف موسم االصطياؼ مقارنة باؼبواسم االخرى، .الفنادق: 1

ويوضح اعبدوؿ التارل تطور عدد السياح اؼبتوافدين من أجانب وؿبليُت على فنادؽ الوالية يف الفًتة اؼبمتدة بُت 
 . 2020و2010
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 2020إلى2010من الفنادقعلى  وافدينتطور عدد ال (:16الجدول رقم)
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 سنة سياح

 جزائريون
 15895 36244 41173 35219 37106 38549 44369 49010 45110 46500 41961 عددالوافدين

 22347 53520 61858 50390 57600 69029 77564 84179 68453 80743 73249 عدد الليالي

 أجانب
 462 1906 1876 1500 1400 1383 1442 1793 1674 1348 1642 عددالوافدين

 322 3490 6436 2758 4872 5181 3912 4398 8775 4712 3181 عدد الليالي
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 التقليدية والعمل العائلي لسنوية لمديرية السياحة والصناعةباالعتماد على التقارير ا لباحثةامن إعداد  المصدر:
كلما زاد عددىم زاد حصيلة الفنادؽ مع عدد الوافدين للوالية من جزائريُت وأجانب، حيث أنو  تتماشى 
يف الفنادؽ قد كاف عدد الليارل اؼبقضاة من طرؼ اعبزائريُت وكما يالحظ يف اعبدوؿ أعاله فإف  نشاط الفنادؽ.

والذي قدر  2013متفاوتا بُت االلبفاض واالرتفاع حسب كل سنة، وقد سجلت أكرب حصيلة سنة 
يف اؼبقابل فإنو . ليلة (22347)واليت قدرت ب  2020 بينما سجلت أضعف حصيلة سنةليلة،  (84179ب)

كانت بأعداد سبيزت بُت االرتفاع يالحظ أف عدد الليارل اؼبقضية من طرؼ األجانب اؼبتوافدين على الفنادؽ قد  
بينما ، وافد (1904)والذي قدر ب 2019سنة تارة وااللبفاض تارة أخرى، وقد سجل أكرب عدد للوافدين 

أما أضعف عدد  .ليلة (8775)والذي قدر ب  2012سنة  قد سجل اؼبقضاةيالحظ أف أكرب عدد لليارل 
 .وافد (322)و (462)واليت كانت على التوارل 2020فقد سجل سنة   والليارل اؼبقضاة للوافدين األجانب

بشكل كبَت لدى اعبزائريُت واألجانب عدد الوافدين وعدد الليارل اؼبقضاة فيها قد البفض  2020ويالحظ أف سنة
جدا نظرا لتطبيق اغبجر الصحي إثر تداعيات األزمة الصحية اليت مازاؿ يشهدىا العادل حىت يومنا ىذا، واليت 

  أثرت بشكل مباشر على حركة السياح يف الفنادؽ ويف باقي ىياكل االستقباؿ وااليواء عرب الوالية. 
خالؿ الفًتة تو الفنادؽ عرب الوالية من جهة أخرى فقد حاولنا اغبصوؿ على رقم األعماؿ الذي حقق

أين سبيز رقم األعماؿ خالؿ ىذه  2020إذل غاية  2016اؼبدروسة، حيث سبكنا فقط من صبع حصيلة سنوات 
أين البفضت بشكل كبَت. ونشَت يف ىذا الصدد أنو وحسب ما  2020السنوات باالرتفاع اؼبستمر إذل غاية سنة

دل تكن تدوهنا اؼبديرية قبل إف األرقاـ الرظبية لرقم األعماؿ على مستوى الفنادؽ يف مديرية السياحة فمت إفادتنا بو 
، وأنو وخالؿ ىذه السنوات األخَتة يتم مراسلة الفنادؽ العديد من اؼبراسالت حىت تتمكن من 2016سنة 

وتقـو اؼبديرية بصفة دورية بتقييم األداء اغبصوؿ عليها نظرا لتحفظ العديد من مالؾ الفنادؽ على رقم أعماؽبم. 
الفندقي يف الوالية عرب اػبرجات اؼبيدانية ؼبفتشي القطاع ؼبراقبة العروض اليت تقدـ للسائح والوافد على الفندؽ، 
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وتأكيدا على نوعية وجوة اػبدمة الفندقية. ويبُت اعبدوؿ التارل تشخيص أداء اؼبؤسسات الفندقية على مستوى 
  .2020إذل غاية ديسمرب  والية جيجل

 تقييم أداء المؤسسات الفندقية (:17الجدول رقم )
 األسباب النوعية النسبــة 

 االمتثاؿ لقواعد النشاط الفندقي - تقدم خدمات جيدة % 28,50
 تسجيل عراقيل ـبتلفة - تقدم خدمات مقبولة % 46,40
 اؼبؤسسة. التعرض لغلق إداري أثر على وضعية - تقدم خدمات ضعيفة % 25,10

 نزاعات و اعًتاضات يف أصل ملكية اؼبؤسسة. -
الًتكيز  على االستغالؿ خالؿ فًتة موسم االصطياؼ فقط و  -

 الغلق على مدار أياـ السنة نتيجة أشغاؿ الصيانة و الًتميم.
 مؤسسات تعود إذل اغبقبة االستعمارية )قديبة(. -
 عدـ احًتاـ القواعد اليت ربكم النشاط الفندقي. -

 مديرية السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي المصدر:
وحسب ما خرجت بو تقارير مفتشي السياحة فإف أداء اؼبؤسسات الفندقية على يبُت اعبدوؿ أعاله 

واليت سبتثل لقواعد النشاط الفندقي اؼبعموؿ بو ، (%28.5)مستوى الوالية يتميز بُت من يؤدي خدمات جيدة 
من الفنادؽ تتميز  (%46.4)، بينما ىناؾ ما نسبتو 2014واحملدد وفقا ؼبخطط اعبودة اليت تبنتو الوالية منذ سنة 

يرجع  ،من الفنادؽ على مستوى الوالية تقدـ خدمات ضعيفة (%25.1)يف حُت  بأداء خدمات مقبولة،
داري الذي يتعرض لو الفندؽ، نزاعات حوؿ اؼبلكية، الًتكيز على موسم االصطياؼ فقط باألساس إذل الغلق اإل

ه األسباب واخرى تأثر بصفة ذدوف اؼبواسم األخرى، قدـ الفندؽ، أو عدـ احًتاـ قواعد النشاط الفندقي. ى
  مباشر على اداء الفنادؽ وعلى ظبعتها لدى اؼبصطافُت والسياح. 

اؼبهمة واؼبعوؿ عليها يف عترب اؼبخيمات العائلة يف والية جيجل من بُت مراكز االيواء ت: .المخيمات العائلية2
زائرية كل سنة،  وخاصة أف الوالية تعرؼ بالسياحة العائلية، ويبثل اعبدوؿ التارل العائالت اعبالتكفل واستقباؿ 

 2020-2010عدد الوافدين على اؼبخيمات العائلية خالؿ الفًتة 
 2020-2010حركة السياح في المخيمات العائلية (: 18الجدول رقم)

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة
 0 16 21 21 12 11 13 18 20 21 21 المستغلة
 0 7076 25655 24623 3320 3123 15225 8076 20758 23653 19750 الوافدون

 - 49532 153930 147738 28576 36287 90988 58140 102523 141918 118500 ع/الليالي

 التقليدية والعمل العائلي يرية السياحة والصناعةباالعتماد على التقارير السنوية لمد باحثةمن إعداد ال المصدر:
قلص بذلك عدد الوافدين كما ىو تو  ،ىاعدديتأثر عدد الوافدين للمخيمات العائلية يف والية جيجل ب

خالؿ  (3123) إذل (19750)من  2010بسنة األساس  كبَتة إذا ما مت مقارنتوبصورة  مالحظ يف اعبدوؿ أعاله 
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سائح، لتستغل   (3320)وتوافد  ـبيم (12)أين عرؼ فتح  2016ابتداء من سنة  عاود االرتفاع بينما ،2015سنة
سائح على  (25655)و (24655)حيث عرؼ توافد   ،2018و 2017سنيت  ـبيم (21) كامل اؼبخيمات
تماشى ي. و  سائح (7076)بحيث قدر عدد الوافدين  ،ـبيم فقط (16)فتح  فقد مت 2019التوارل، أما سنة 

والسلطات  ىا البلدياتذتتخ اليت قرارات الغلق والفتحمع  توازياعدد الوافدين والليارل اؼبقضية يف اؼبخيمات العائلية 
  .كما مت اإلشارة إليو سابقا  سنويا سباشيا مع إجراءات وتدابَت ترميمها وإعادة تأىيلهاالوصية عليها 

 يواء أخرى: إ.التوافد على ىياكل 3
و مراكز  عدد معترب من السػواح يف إطار الرحػالت اؼبنظمة إذل ـبتلف اؽبياكل الًتبوية ربصي الوالية سنويا

واليت تدخل يف إطار اػبدمات االجتماعية ؼبختلف القطاعات.  بيوت الشباب،العطل اػباصة بالشباب والرياضة و 
 . 2020و  2010ويبُت اعبدوؿ التارل تطور اؼبتوافدين على ىذه اؼبرافق يف الفًتة اؼبمتدة بُت 

 توافد السياح على ىياكل استقبال أخرى (:19الجدول رقم)
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 من اعداد الباحثة باالعتماد على معطيات مديرية السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي المصدر:
فسواء   اؼبسخرة سنويا،  ىذه اؼبرافقمرتبط بعدد ارتفاع أو البفاض عدد اؼبتوافدين يبُت اعبدوؿ أعاله أف 

كانت مراكز عطل أو بيوت شباب، أو حىت مؤسسات تربوية فهي زبضع للقرارات اليت يتخذىا رؤساء البلديات 
التابعة ؽبا يف ما يتعلق بقرار استقباؿ أو عدـ استقباؿ وفود السياح. ويتباين عدد ىذه اؼبرافق من سنة إذل أخرى 

ة ومراحل استغالؿ ىذه اؼبرافق، واليت تتأثر بشكل  حسب االجراءات اؼبتخذة على مستوى كل بلدية، وكذا فًت 
كبَت بشهر رمضاف الكرًن، والذي قسم موسم االصطياؼ يف الوالية طواؿ ىذه اؼبدة إذل مرحلتُت )قبل وبعد شهر 

 رمضاف(، ووفقا لذلك تستغل اؼبرافق أين تكوف قرارات الفتح غالبا بعد شهر رمضاف. 
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-2010السنواتاالحصائيات غَت متوفرة بشكل كامل خالؿ  كما نالحظ من اعبدوؿ كذلك أف بعض
، ليلة (25900)ىو عدد الليارل اؼبقضاة يف كل من مراكز العطل 2011، وما مت توافره بالنسبة لسنة 2012

 كما ىو موضح أعاله.   2013. وقد انتظمت اؼبعطيات ابتداء من سنة ليلة (39730)واؼبؤسسات الًتبوية 
  القاطن.االقامة عند 4

تساىم يف ربسيػن حيث ظاىػرة تأخذ أبعادا كبيػرة سنػة بعد األخػػرى، أصبحت االقامة عند القاطن 
اؼبستػوى االجتماعي للمستفيديػن من أصحاب السكنات من جهػة، و تلبػػي الطلب الكبيػػر للعائػػالت اليت ال ذبد 

ند القاطن تستقطب أعداد كبيػرة من السواح اإلقامة عوقد أصبحت  ملجأ إال كراء الشقق من جهة أخػػرى.
أف  وسم، إالمن كل م اكبَت   إقباالويعرؼ ىذا النوع من اؽبياكل خاصة أف والية جيجل تتميز بالسياحة العائلية، 

تتمكن من إحصاء عدد السواح والعائالت بشكل دقيق منذ بداية ىذه الظاىرة دل  اؼبصاحل الوصية على القطاع
عدـ ذباوب أصحاب السكنات مع اؼبنشور الوزاري اؼبشًتؾ اؼبتعلق باإلقامة على مستوى الوالية، وىذا راجع إذل 

 ،احية و البلدياتعند القاطن على الرغم من عمليات التوعية اليت قامت هبا اؼبديرية بالتنسيق مع الدواوين السي
 مع إذاعة جيجل. باإلضافة إذل اغبصص اليت مت تنشيطها  بالتنسيق 

خارج اؼبقاييػػس الدنيا اؼبتعلقػة  يعتربىذا السػوؽ على حساب سػػالمة و أمػػن السائػػح، حيػػث ويتطور 
نظػػرا لعدـ  ،يػػة من جهػػة أخػػرىخسارة ػبزينػػة البلديعترب يشكػل خطػػرا على الزبػػوف من جهػػة و  ، والذيبالفنػػدقة

ويبُت اعبدوؿ التارل احصائيات تقديرية مت االستعانة  آليات تقننػػػو.إجراءات و ـ وجود اعدنالتصريػػح هبذا النشاط ال
الوكاالت العقارية، والعديد من األطراؼ  كاالت السياحػػػة و األسفار،و بالدواويػػػػن واعبمعيات السياحيػػة، و فيها 
 الصلة هبذا النشاط.  ذات

  2020-2010 (: تقديرات االقامة لدى القاطن20الجدول رقم)
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 من إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات مديرية السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي :المصدر
يف الفًتة اؼبنازؿ  اؼبتوافدين على الشقق  سياحزيادة معتربة يف عدد النالحظ من اعبدوؿ أعاله أف ىناؾ 

اؼبعتادين على قضاء عطلهم يف السياح َت وجهة ظَتة الفندقية من جهة و تغإذل ضعف اغب ذلك يعوداؼبدروسة، و 
سائح سنة  540000إذل  2010سائح سنة  100000وقد تطور عدد اؼبتوافدين من  األخرى.اجملاورة البلداف 
حيث أف العدد يبقى نسبيا قابل للتغَت، وىذا  ،حسب أرقاـ تقريبية يبكن أف تكوف أكرب من ذلك بكثَت 2019

 كنات اؼبؤجرة خالؿ جل مواسم االصطياؼ. نظرا لعدـ توفر احصائيات دقيقة لعدد الس
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يضاؼ إذل ىذا النوع من االقامة يف الوالية كذلك، االقامة عند األىل والعائلة أو الصديق واليت تعترب 
  سائح.  60000والذي قدر خالؿ الثالث سنوات اؼباضية حبورل  ،ظاىرة منتشرة على مستوى والية جيجل

هبمع بُت زرقة البحر وخضرة اعبباؿ  شاطئ 53 ما ال يقل عن والية جيجللك تسب: .التوافد على الشواطئ5
حسب  شاطئ مسموح للسباحة 33ؾبمل الشواطئ ىناؾ  . من بُتاليت تطغو على اؼبساحة االصبالية للوالية

ة ، ويبُت اعبدوؿ التارل حركة السياح واؼبصطافُت اؼبتوافدين على الشواطئ اؼبسموحة للسباح2020إحصائيات سنة
 .2020-2010يف الفًتة اؼبمتدة بُت 

 2020-2010حركة السياح في الشواطئ  (:21الجدول رقم)
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 التقليدية والعمل العائلي لسنوية لمديرية السياحة والصناعةباالعتماد على التقارير ا باحثةمن إعداد ال المصدر:
سنة  (7296000)أف حصيلة عدد اؼبتوافدين على شواطئ الوالية قد البفضت من يبُت اعبدوؿ أعاله 

 ب 2017 إذل غاية 2014 ليعاود االرتفاع يف الفًتة اؼبمتدة من سنة، 2013سنة وافد  (6103765)إذل  2010
فقد سجلت  2020و 2018 أما يف الفًتة اؼبمتدة بُت سنة. على التوارل وافد( 13633865)و( 9726710)

وىذا راجع لتأجيل  ،وافد (468280)واليت قدرت ب 2020سنة حىت وصلت أدىن حصيلة يف  كذلك البفاض
 . 19-من انتشار وباء كورونا كوفيد بسب التدابَت اؼبتخذة للحد حىت شهر أوت االصطياؼموسم 

شاطػػئ مسمػػوح  33بػػػػ الضرورية بينما يبنب اعبدوؿ التارل جدوؿ تفصيلي عن اؼبرافق والتجهيػػزات 
ُت خدمات الشواطئ اليت تتميز بأهنا عمومية ، حيث رباوؿ اؼبصاحل الوصية على القطاع يف كل سنة ربسللسباحػػة

 وؾبانية لكل اؼبصطافُت. 
 مرافق وتجهيزات الشواطئ المسموحة للسباحة(: 22الجدول رقم )

اإلنارة  المدخل التسمية
 العمومية

التزود بالمياه 
الصالحة 
 للشرب

المرافق 
 الصحية

أعمدة  المرشات
 اإلشارة

مراكز 
الحماية 
 المدنية

حظائر 
 السيارات

 مراكز األمن/
)شرطة/الدرك 

 الوطني(
العدد من 

 شاطئ 33
39 27 27 82 94 27 34 47 33  

 مديرية السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائليالمصدر: 
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 اؼبرافق و التجهيزات الضروريةعلى توفَت ـبتلف تسعى اؼبصاحل الوصية على القطاع السياحي يف الوالية 
على مستوى الشواطئ اؼبسموحة للسباحة من كل موسم اصطياؼ، ويبُت اعبدوؿ أعاله أنو قد خصص لذلك 

من أجل تسهيل حركة  حظَتة ركن السيارات (47)و لدخم( 39)ما ال يقل على  2020حسب إحصائيات 
وبأعمدة شاطئ مزود باإلنارة العمومية،  (27)باالكتظاظ، يف حُت ىناؾ اؼبصطافُت على الشواطئ اؼبعروفة 

مرش لتحسُت  (94)مرفق صحي، و(82) مت توفَتشاطئ، بينما  (33)وباؼبياه الصاغبة للشرب من أصل االشارة 
مركز للشرطة والدرؾ الوطٍت، وىذا  (33)( مركز للحماية اؼبدنية و34، ويسخر )اػبدمات على مستوى الشواطئ
 ة والسهر على راحة اؼبصطافُت خالؿ موسم االصطياؼ. من أجل ضماف األمن والطمأنين

 ثانيا: حصيلة الوكاالت السياحية والمتاحات السياحية األخرى
الوالية الذي ينعكس يف األعداد الكبَتة اليت تزور على جاذبية كذلك يعرب التوافد على اؼبتاحات السياحية  

 سنويا، إضافة إذل حصيلة الوكاالت السياحية اليت تعترب مؤشرا ىاما يف ذلك. مثل ىذه األماكن 
  : .حصيلة الوكاالت السياحية1

لسياحية يف اؽبامة على اغبركية ااغبصيلة السنوية لنشاط الوكاالت السياحة واحدة من اؼبؤشرات تعترب 
لصاحل مواقع وعروض سياحية الوجهات السياحة، خاصة إذا ما تبنت ىذه الوكاالت تنظيم رحالت استكشافية 

يف والية جيجل تقـو ىذه الوكاالت يف الغالب بإصدار تذاكر السفر، حجز  و طبيعية يف الوجهة احمللية.أثرية أ
القياـ برحالت منظمة داخل وخارج و سياقة دولية،  غرؼ الفنادؽ، القياـ برحالت اغبج والعمرة، إصدار رخص

من  2020-2010الوالية. ويبُت اعبدوؿ التارل تطور عدد اؼبلفات اؼبعاعبة من جزائريُت وأجانب خالؿ الفًتة 
 .2020-2015طرؼ الوكاالت اؼبتواجدة على مستوى الوالية، إضافة إذل رقم اعماؽبا خالؿ فًتة

 2020-2010الوكاالت السياحية (: حصيلة 23الجدول رقم)
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البعض منها ال تقـو بالرحالت والعروض السياحية داخل لوكاالت تبُت أف ا ؽبذه من خالؿ دراستنا اؼبيدانية
، والقياـ الوالية، بل تكتفي فقط بإصدار التأشَتات للدوؿ األوروبية  خاصة، والقياـ برحالت اغبج والعمرة

كر إضافة إذل تنظيم ذ باغبجوزات الالزمة يف الفنادؽ خارج الوطن. بينما يقـو البعض اآلخر باؼبهاـ السابقة ال
 داخل الوالية للتعريف دبا سبتلكو من مؤىالت سياحية متنوعة.   رحالت

يبُت اعبدوؿ أعاله أف عدد اؼبلفات اؼبعاعبة بالنسبة للجزائريُت اتسمت باالرتفاع طيلة اؼبدة اؼبدروسة سنة 
، وارتفعت بشكل ملحوظ يف صبيع السنوات اليت 2010سنة ملف  (4823)معاعبة تلوى األخرى، فقد سجل 

والذي يالحظ فيها  2020سنة  (3728)، بينما عاعبت فقط 2019سنة  ملف (20442)تلتها لتصل إذل 
 .زمة الصحية العاؼبية، والراجع لألتراجع كبَت

وتعود ىذه اؼبلفات  رتفاع تارة وااللبفاض تارة أخرى،فقد اتسمت بُت االاؼبعاعبة األجانب بالنسبة ؼبلفات 
واليت تفسر  2016أعلى حصيلة سنة غالبا إذل اؼبغًتبُت اعبزائريُت العائدين إذل أرض الوطن من كل سنة. سجلت 

غالبا بالتزامن مع افتتاح مركب اغبديد والصلب "ببالرة" يف بلدية "اؼبيلية"، حيث ارتادىا العديد من العماؿ 
فقط  ملف (21)فقد سجل معاعبة  2020لبفاض اؼبلحوظ، أما سنة بالرغم من اال 2019حىت سنة  األجانب

بالنسبة لرقم أعماؿ الوكاالت السياحية فلم نتمكن من اغبصوؿ إال على واؼبفسر باألزمة الصحية اؼبعاشة. 
جع أساسا إذل عدـ توفرىا على مستوى اؼبديرية اليت ا، و الر 2020إذل  2015إحصائيات الفًتة اؼبمتدة من 

ويالحظ أف رقم األعماؿ يف ىذه الفًتة يف تزايد مستمر،  عدـ حيازهتا على ىذه األرقاـ قبل ىذه الفًتة.أكدت 
 2019وسجلت أعلى قيمة ؽبا سنة  2015يف سنة  دج(840,93  534 99)حيث سجل 

 دج.  (269,00 120 53)إذل  2020دج، لينخفض إذل أدىن قيمة ؽبا سنة  (459,40 440 325)ب
  السياحية  المتاحات  علىالتوافد .2

، على غرار اؼبناظر على جاذبية الواليةكذلك  جيدايعترب توافد السياح على اؼبتاحات السياحية مؤشرا 
عدد الزوار على حديقة اغبيوانات، الكهوؼ العجيبة، غار  ةوؿ التاليابُت اعبدت، و الطبيعية اليت تتميز هبا والشواطئ

واليت تعترب أماكن  ،"الشريعة"للحظَتة الوطنية لتازة، إضافة إذل اؼبنازؿ السياحية لقرية الباز، ومتحف الطبيعة 
 عمومية تعرؼ إقباال كبَتا من طرؼ السياح اؼبتوافدين عرب ـبتلف واليات الوطن. 

 2020-2010 حديقة الحيوانات والتسلية(: التوافد على 24الجدول رقم)
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 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على إحصائيات إدارة حديثة الحيوانات في والية جيجل
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أف الزوار الذين يًتددوف على حديقة اغبيوانات يف الوالية يف تزايد مستمر طيلة اؼبدة يبُت اعبدوؿ أعاله 
، كما 2019( زائر من ـبتلف واليات الوطن يف سنة  1061087على حصيلة مسجلة )أاؼبدروسة، حيث بلغت 

افد السياح على نتيجة عبائحة كورونا. وبُت اعبدوؿ التارل تو  2020( يف سنة 407554نالحظ تقلص العدد إذل )
 . 2020-2010 الكهوؼ العجيبة يف الوالية خالؿ الفًتة
 2020-2010(: التوافد على الكهوف العجيبة 25الجدول رقم)
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 في والية جيجلالحظيرة الوطنية لتازة المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على إحصائيات إدارة 
-2010يف الوالية خالؿ الفًتة  "الكهوؼ العجيبة"أف عدد اؼبتوافدين على  اعبدوؿ أعاله نالحظ من

بالتذبذب يف عدد الزوار من سنة إذل  2020-2015( زائر. يف حُت سبيزت الفًتة 306939كانت ) 2014
(. كما نالحظ شبو انعداـ 111305أين بلغ عدد الزوار ) 2019أعلى حصيلة ؽبا سنة  تأخرى، وقد سجل

 "غار الباز". ويبُت اعبدوؿ التارل توافد السياح على نتيجة عبائحة كورونا 2020سنة  ( فقط15) لعدد اؼبتوافدين
  . 2020-2010يف والية جيجل خالؿ الفًتة 

 2020-2010 غار البازالتوافد على  (:26رقم) لالجدو 
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 الحظيرة الوطنية لتازةإدارة من إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات المصدر: 
 2014-2010يف الوالية خالؿ الفًتة  "غار الباز"أف عدد اؼبتوافدين على  اعبدوؿ أعاله مننالحظ 

( الرابط 43عرفت أشغاؿ هتيئة الطريق الوطٍت رقم ) 2020-2015( زائر. يف حُت أف الفًتة 229309كانت )
 2019ت سنة . وقد سجل2017و 2016، والذي أثر على عدد اؼبتوافدين يف سنيت جيجل وجبايةواليت بُت 

بانعداـ كلي لعدد الزوار إثر اؼبنع الكلي  2020( زائر كأعلى حصيلة ؽبا. بينما سبيزت سنة 115191حوارل )
 . "منازؿ قرية شريعةللنشاط السياحي. ويبُت اعبوؿ التارل توافد السياح على "
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 2020-2015 منازل قرية الشريعة(: 27الجدول رقم)
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 من إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات إدارة الحظيرة الوطنية لتازةالمصدر: 
ياحة اعببلية وسياحية فتحت ىذه اؼبنازؿ أبواهبا للرحالت الداخلية اليت يقـو هبا الشباب الناشط يف الس

تعترب رمز للسياحة البيئية يف بلدية "زيامة منصورية"، ذات ىدؼ تربوي وعلمية، ، وىي 2015اؼبغامرات سنة 
وتسعى إذل غرس الوعي باؼبوروث الطبيعي و الثقايف السياحي يف بُت السكاف احملليُت والسياح من خارج الوالية 

كأعلى    2016ة ( سائح سن1200)على حد سواء. وقد استقبلت ىذه اؼبنازؿ كما ىو مالحظ يف اعبدوؿ أعاله 
حصيلة. وال تزاؿ اعبهود متواصلة من أجل التوعية دبثل ىذه اؼبشاريع يف الوالية من قبل اغبظَتة الوطنية لتازة، ومن 

 .(1) راجع ملحق رقمؼبزيد من االطالع  والنائية. أجل تبٍت مشاريع مشاهبة يف العديد من اؼبناطق اعببلية
 في والية جيجل ومناطق التوسع السياحي المطلب الثاني: االستثمارات السياحية

توجد على مستوى والية جيجل العديد من االستثمارات السياحية القائمة يف القطاعُت العاـ واػباص، 
 واليت جسدت يف مناطق التوسع السياحي احملدد وفقا ؼبراسيم تنفيذية. 

 أوال: مناطق التوسع السياحي في والية جيجل
الذي يعٌت ووبدد مناطق التوسع السياحي  1988نوفمرب  05اؼبؤرخ يف  232/88ي وفقا للمرسـو التنفيذ

منطقة توسع سياحي موزعة على طوؿ الشريط الساحلي،  19والية جيجل  على مستوىيوجد يف اعبزائر فإنو 
مت  وىي مناطق ربتوي العديد من اؼبشاريع السياحية اؼبصادؽ عليها، ويف طور االقباز، باإلضافة إذل مشاريع

 إلغاؤىا مؤخرا، وىذا ما يبينو اعبدوؿ التارل:
 وضعية مناطق التوسع السياحي في والية جيجل (:28جدول رقم)ال

تسمية 
 المنطقة

المساحة  المــوقع
اإلجمـالية 

 )ىــ(

المساحة 
المتبقية 

 )ىـــ(

 وضعية المنطقة

 البلدية الدائرة

زيامة  دار الػػواد
 منصورية

زيامة 
 منصورية

 اؼبلف على مستوى الوزارة  للمصادقة 88 88

 16/09/2019مقًتحة لإللغاء اعبزئي خالؿ االجتماع اؼبنعقد بتاريخ  52 62 تػػازة
 .على مستوى الوالية

 16/09/2019الكلي خالؿ االجتماع اؼبنعقد بتاريخ  لإللغاء  مقًتحة / 141 الوعبػة
 .على مستوى الوالية
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 16/09/2019لإللغاء اعبزئي خالؿ االجتماع اؼبنعقد بتاريخ   مقًتحة 53 67 بػوبالطن
 .على مستوى الوالية

 16/09/2019مقًتحة لإللغاء اعبزئي خالؿ االجتماع اؼبنعقد بتاريخ  58 67 العوانة العوانة األفتيػس
 .على مستوى الوالية

-15اؼبرسـو التنفيذي اؼبلف على مستوى الوزارة للمصادقة بعد صدور  122 122 برج بليػدة
الذي وبدد كيفية إعداد ـبطط التهيئة  86-07اؼبعدؿ للمرسـو  78

 السياحية .
عػربيد 
 علي

 .مربؾبػة للدراسة )ؾبمدة( 140 140

اؼبؤرخ يف  13/127ـبطط التهيئة مصادؽ عليو دبوجب اؼبرسـو التنفيذي رقم 122 167 العوانة العوانة العػوانة
باإلضافة إذل اقًتاح تقليص من مساحتها. وىي مقًتحة  06/04/2013

على  16/09/2019خالؿ االجتماع اؼبنعقد بتاريخ لإللغاء اعبزئي 
 .مستوى الوالية

رأس 
 العافيػة

 .للمصادقةاؼبلف على مستوى الوزارة   55 55 جيجل جيجل
 

عدواف 
 علي

مقًتحة لإللغاء اعبزئي خالؿ االجتماع اؼبنعقد بتاريخ  - 91 116
 .جاري اعداد اؼبلف إلرسالو إذل الوزارة 16/09/2019

 .أشغاؿ التهيئة: العملية ؾبمدة -
مقًتحة لإللغاء اعبزئي خالؿ االجتماع اؼبنعقد بتاريخ  - 14 73 جيجل جيجل كازينػو

 .جاري اعداد اؼبلف إلرسالو إذل الوزارة 16/09/2019
 .أشغاؿ التهيئة: العملية ؾبمدة -

 16/09/2019مقًتحة لإللغاء اعبزئي خالؿ االجتماع اؼبنعقد بتاريخ  22 116 بٍت قائػد
 .على مستوى الوالية

أوالد 
 بوالنػار

 16/09/2019مقًتحة لإللغاء الكلي خالؿ االجتماع اؼبنعقد بتاريخ  / 26
 .على مستوى الوالية

األميػر  الطػاىَت  تػاسوست 
عبد 
 القػادر

من أجل اؼبصادقة  09/12/2020مت إرساؿ اؼبلف إذل الوزارة بتاريخ  - 172  391
 .النهائية

 .أشغاؿ التهيئة: العملية ؾبمدة -
 بازوؿ  

)األشواط  
 سابقا( 

 .مربؾبػة للدراسة )ؾبمدة(  109  109 الطػاىَت

 1 اؼبيليػػة  اؼبيليػػة  واد زىػور 
327  

1 
327  

 ANDTالدراسة منحت للوكالة الوطنية لتنمية السياحة  -

 / 2425 3067 / / المجموع

 التقليدية والعمل العائلي مديرة السياحة والصناعةمن اعداد الباحثة باالعتماد على معطيات المصدر: 
يالحظ من اعبدوؿ أعاله أف اؼبساحة االصبالية ؼبناطق التوسع السياحي يف الوالية تقلصت بشكل ملحوظ 

ىذا راجع إذل ىكتار، و  2425ىكتار إذل  3067وقد تقلصت اؼبساحة االصبالية من اؼبناطق، من  العديديف 
ليت كانت أغلبها بطريقة عشوائية التوسع السكاين الكبَت الذي عرفتو الوالية خاصة يف اؼبناطق الساحلية، وا
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، باإلضافة إذل بعض اؼبناطق التابعة ؼب ديرية وفوضوية، إذ أف وضعيات بعض السكنات دل تسوى حىت اليـو
الفالحة، وأراضي تدخل ضمن اؼبمتلكات اػباصة لبعض العائالت، واليت حالت دوف توسع وذبسيد بعض 

ضمن  إلغاء كلي أو جزئي للعديد منها نظرا ؼبختلف ىذه األسبابح/ اقًتا  اؼبشاريع االستثمارية السياحية. فقد مت
  مع اؽبيئات اؼبعنية ووارل الوالية. 2019االجتماعات اؼبنعقدة خالؿ سنة 

نو وبعد ما يتم شطب منطقة التوسع فإحسب ما مت تزويدنا بو من معلومات من مديرية السياحة يف الوالية 
 تلغىفإنو يشرع يف تسوية السكنات العشوائية من طرؼ مديريات السكن، و  ،السياحي من اػبريطة السياحية

العديد  ومصاحل نطقة السياحية أف تدخل يف صالحياتنطقة من دائرة التصنيف السياحي، فيمكن للمتلقائيا اؼب
لفالحية، مديرية التقليدية، مديرية اؼبصاحل ا لى غرار مديرية السياحة والصناعةع ،من اؼبديريات على مستوى الوالية

ؿبافظة الغابات وؿبافظة مسح األشغاؿ العمومية، مديرية التعمَت واؽبندسة اؼبعمارية والبناء، مديرية أمالؾ الدولة، 
  (.2اؼبلحق رقم)للمزيد من التفاصيل حوؿ مناطق التوسع السياحي راجع  األراضي.

 ثانيا: االستثمارات السياحية في والية جيجل 
االستثمارات السياحية يف الوالية خليط بُت ما ىو استثمارات القطاع العاـ ذبسيدا ؼبخططات التنمية تعترب 

 السياحية يف الوالية حسب مراسيم تنفيذية وطنية، ومنها ما ىو استثمارات القطاع اػباص ألشخاص معنويُت
 . أشخاص طبيعيوفأو ، ومؤسسات خاصة

  :2014-2010و 2009-2005ين في إطار المخطط أىم االنجازات .1
، وقد جسدا يف ـبططُت طباسيُت 2005حظيت والية جيجل بربناؾبُت للتنمية السياحية منذ سنة 

و من إقبازات وما مت تنفيذه من عمليات ليسجت ويبُت اعبدوؿ التارل ما مت، (2014-2010)و (2005-2009)
 .(2009-2005)اؼبخطط اػبماسي  خالؿ

 310الوحدة:                  2006(: برنامج التنمية السياحية 29جدول رقم)
عدد 

العمليات 
 المسجلة

الغالف المالي  السنة عنـوان العملية
 الممنوح

الغالف المالي 
 المستهلك

الوضعية المادية 
 للمشروع

دراسة إقباز و ذبهيز مقر مديرية السياحة مع سكن  01
 وظيفي

نسبة اإلقباز:  466 83 000 84 2006
100%. 

حصة التجهيز 
 منتهية.

 التقليدية والعمل العائلي لوالية جيجل مديرية السياحة والصناعةالمصدر: 
يبُت اعبدوؿ أعاله أف ىذا الربنامج أصفر على تسجيل عملية واحد سبثلت يف دراسة وإقباز مقر مديرية 

مت استهالؾ  ، حيثدج84000السياحة والصناعات التقليدية مع مسكن وظيفي، والذي قدر بغالؼ مارل قدره 
 .2006هناية سنة  كانت حصة التجهيز منتهيةأين   %100كانت نسبة االقباز و اؼببلغ 
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برناؾبُت أساسيُت،  (2014-2010) للتنمية السياحية اػبماسياؼبخطط يبُت اعبدوؿ التارل كذلك كما 
  .عمليات تدخل ضمن التنمية السياحية يف الوالية 2014، وبرنامج 2013فقد سجل برنامج 

 310الوحدة:                   2013برنامج التنمية السياحية  (:30ل رقم)و الجد
عدد 

العمليات 
 المسجلة

الغالف المالي  السنة عنـوان العملية
 الممنوح

الغالف المالي 
 المستهلك

 الوضعية المادية للمشروع

 العملية ؾبمدة / 000 42 2013 برنامج الدراسة العامة للسياحة 01

 مديرية السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي لوالية جيجل المصدر:
كما يالحظ يف اعبدوؿ أعاله فقد سجل ىذا الربنامج عملية واحدة فقط سبثلت يف برنامج دراسة عاـ 

ف ألف دج، والذي دل يستهلك حىت اآل 42000ؼبدى تنفيذ بعض اؼبشاريع السياحية يف الوالية بغالؼ مارل قدره 
 .2014خالؿ سنة بينما يبُت اعبدوؿ أسفلو عدد العمليات اؼبسجلة  العملية ؾبمدة بالكامل.

 310الوحدة:    2014برنامج التنمية السياحية  (:31رقم) الجدول
عدد 

العمليات 
 المسجلة

الغالف المالي  السنة عنـوان العملية
 الممنوح

الغالف المالي 
 المستهلك

الوضعية المادية 
 للمشروع

 العملية ؾبمدة / 000 63 2014 "باؼبيلية" إقباز و ذبهيز دار الصناعة التقليدية 01

 العملية مجمدة / 000 300 2014 شــواطئ 06تهيئة  02
 العملية مجمدة / 500 5 2014 إنجاز مونوغرافيا، دليل و خريطة سياحية 03

 العمليات مجمدة / 368500 2014 المجموع

 التقليدية والعمل العائلي لوالية جيجل والصناعة مديرية السياحةالمصدر: 
ثالث عمليات سبثلت يف إقباز وذبهيز دار برؾبة كما يالحظ يف اعبدوؿ أعاله فقد سجل ىذا الربنامج 

، وقد كاف شواطئ، واقباز مونوغرافيا، دليل وخريطة سياحية للوالية 06الصناعات التقليدية يف الوالية، هتيئة 
كذلك أف صبيع ىذه العمليات ؾبمدة دج، وما يالحظ  368500 ؼ اؼبارل اؼبخصص لتنفيذ ىذه العمليات الالغ

 السياحية يف الوالية. اؼبشاريع  التطور اؼبتباطئ الذي تتميز بوذلك يعكس  حىت اآلف.
 2020 سنــة خـــاللوالمجمدة  اإلنــجاز المشاريع في طــور .2

نظرا لسوء اؼبشاريع طور االقباز يف والية جيجل من بُت األمور اليت تظل عالقة لسنوات طويلة تعترب 
لو يف ـبططات  التسيَت غالبا، ويستغرؽ اؼبشروع السياحي يف الوالية يف الكثَت من األحياف أضعاؼ اؼبدة اؼبسطرة

قلة البٌت التحتية اليت ظلت حرب على ورؽ لعشرات السنُت يف و التنمية، حيث ينعكس ذلك يف الركود السياحي، 
  مناطق توسع سياحي. (08)يبُت اعبدوؿ التارل نسبة االشغاؿ اؼبنجزة يف الوالية. 
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 لتوسع السياحياتهيئة  مناطق ( 32الجدول رقم)
تاريخ انطالق  اسم المشروع

 المشروع
 نسبة األشغال قيمة المشروع

 2020في 
 المنجزة قيمة األشغال
 دج

تاريخ االستالم 
 المقرر

مناطق  08تهيئة 
 للتوسع السياحي

 شهر 13.5بعد  1000000000.00 20% 895,20 402 210 26/06/2015

 التقليدية والعمل العائلي لوالية جيجل مديرية السياحة والصناعة المصدر:

، 2015حيث انطلقت هبا األشغاؿ سنة  العوانةبدائرة توسع السياحي للمنطقة  شبانيةيبُت اعبدوؿ أعاله 
فقط، أما  20% 2020دج، وقد بلغت نسبة اإلقباز حىت سنة  210402895 حبوارل وقدرت قيمة اؼبشروع
شهر. ومع الظروؼ الصحية السائدة فيمكن أف تكوف  13فبعد حوارل عمليا التهيئة اؼبسطرة التاريخ اؼبقرر النتهاء 

 اؼبدة أطوؿ. 
والعائدة للقطاع العاـ يف إطار تنفيذ  2020مت تسجيل العديد من اؼبشاريع اليت صبدت يف سنة  وقد

 اؼبخططات السياحية يف الوالية يبكن إهبازىا فيما يلي:
 مبسطة، حفر أعماؿ موجزة، بطريقة مهيئ طريق فتح) "علي عدواف" السياحي التوسع منطقة هتيئة -

 (.الصحي الصرؼ شبكة
 شبكة مبسطة، حفر أعماؿ موجزة، بطريقة مهيئ طريق فتح) "كازينػػو" السياحي التوسع منطقة هتيئة -

 (.الصحي الصرؼ
 شبكة مبسطة، حفر أعماؿ موجزة، بطريقة مهيئ طريق فتح) "تاسوست" السياحي التوسع منطقة هتيئة -

 (.الصحي الصرؼ
 .االستثمارات المسجلة في القطاع الخاص 3

، غَت اؼبنطلقة، يف طور اإلقباز، اؼبعتمدة التابعة للمستثمرين اػبواص يبُت اعبدوؿ التارل ـبتلف اؼبشاريع
  اؼبتوقفة، وكذا اؼبشاريع على مستوى الوزارة الوصية للمصادقة عليها. 

 2020-2019 حتى سنة استثمارات القطاع الخاص(: 33رقم)جدول ال
 2019سنة 

 مناصب الشغل عـدد األسرة التكلفة االجمالية )دج( العدد التعيين
 684 2 6016 673.00 641 438 17 52 مشاريع المعتمدةال.1

 021 1 401 2 400,00 878 912 4 28 المشاريع الغير منطلقة.1.1
 223 1 675 2 769,00 252 756 9 16 المشاريع في طور االنجاز.2.1
 390 940 504.00 510 769 2 08 المشاريع المتوقفة.3.1

 67 508 125,00 721 258 03 المشاريع على مستوى الوزارة.2
 2020 سنة

 مناصب الشغل عـدد األسرة التكلفة االجمالية )دج( العدد التعيين
 891 2 672 6 873,00 779 399 21 61 .المشاريع المعتمدة1
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 1244 2918 600,00 010 897 7 36 المشاريع غير المنطلقة.1.1
 563 1745 284,00 499 277 3 14 المشاريع في طور االنجاز.2.1
 1084 2009 989,00 269 225 10 11 المتوقفةالمشاريع .3.1

 77 246 000,00 800 113 02 .المشاريع على مستوى الوزارة2
 التقليدية والعمل العائلي لوالية جيجل مديرية السياحة والصناعةمن إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات  المصدر:

مشروع بقيمة  52قد تطور عدد مشاريع االقامة وااليواء اؼبعتمدة يف الوالية من أنو يبُت اعبدوؿ أعاله 
، 2020دج سنة  (873,00 779 399 21)مشروع بقيمة  61إذل  2019دج سنة  (673.00 641 438 17)

َت منطلق غمشروع  36مشروع، يف حُت مت تسجيل  11مشاريع جديدة، وتسجيل توقف 09أين مت اعتماد 
 الظروؼ الصحيةكذلك. وحسب مديرية السياحة فإف السبب الرئيسي لتوفق ىذه اؼبشاريع ىي   2020حىت سنة 

  .مقاوالت إقباز بشراكة أجنبيةالسائدة، واؼبتعلقة اساسا باؼبشاريع اؼبنجزة من طرؼ 
للمصادقة  السياحة على مستوى وزارةتابعُت للقطاع اػباص مشروعُت سياحيُت  كما يبُت اعبدوؿ التارل

  ا.عليه
 ملفات مشاريع االستثمار السياحي على مستوى الوزارة للمصادقة على المخططات(:34جدول رقم)ال

إسم و لقب  الرقم
 المستثمـر

عـدد  نوعية المشروع الموقـع
 األسرة

مناصب 
 الشغل

تكلفـة المشروع 
 )دج(

تاريخ إرسال الملف 
 الوزارة لىإ

ش.ذ.م.م  1
فندق وردة 

 البحر

كازينو 
 جيجل

 قبـو 4فندؽ 
 (8)ط أ + 

174 67 1 018 000 
000,00 

2020/11/30 

 000 12 10 72 توسيع فندؽ الطاىَت بولعسل مراد 2
000,00 

2020/11/10 

 000,00 000 030 1 77 246 المجموع

 التقليدية والعمل العائلي لوالية جيجل مديرية السياحة والصناعة: المصدر
( قبـو لصاحبو 04الوزارة تتمثل يف مشروع بناء فندؽ ) على مستوىأف اؼبشاريع يبُت اعبدوؿ أعاله 

(منصب شغل. 67( سرير، والذي من اؼبتوقع أف يستحدث)174( بطاقة استيعاب )ش.ذ.ـ.ـ فندؽ وردة البحر)
( سرير، 72استيعاب إضافية ) بينما يتمثل اؼبشروع الثاين يف توسعة فندؽ اؼبراد لصاحبو)بولعسل مراد(، بطاقة

 ( مناصب شغل.10والذي من اؼبتوقع أف يوفر)
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 : استراتيجية الترويج السياحي على مستوى بعض الهيئات المحلية المبحث الثالث
التقليدية والعمل العائلي   ماده يف مديرية السياحة والصناعةنتعرض يف ىذ اعبزء من الدراسة إذل ما يتم اعت

ـبتلف تظاىرات الًتقية السياحية. اؼبخططات السياحية يف الوالية، واؼبخولة بإقامة  بتنفيذكهيئة رظبية مكلفة 
الثقافة احمللية والًتاث الثقايف جزء ال يتجزأ من العرض السياحي  أف يدونعرج على كل من مديرية الثقافة والفنوف ب

، حيث أف ىذه اؽبيئة الرظبية يف الوالية مكلفة دبتابعة كل ما ىو ثقايف من خالؿ ؿباولة إبراز اؽبوية اعبيجلية احمللي
عرب عديد النشاطات الًتقوية اليت تقـو هبا ىذه اؽبيئة اليت سوؼ نتطرؽ إؽبا بشيء من التفصيل فيما ىبدـ اؼبوضوع 

ذاعة احمللية اليت زبدـ اعبانب الًتوهبي للوالية عرب ؿباولة ؿبل دراستنا. كما مت التطرؽ كذلك إذل نشاطات اال
 اليت قامت وتقـو  هبا االذاعة لصاحل السياحة يف والية جيجل. الوصوؿ إذل بعض النماذج االعالمية

 التقليدية  حي لدى مديرية السياحية والصناعةالمطلب األول: تشخيص استراتيجية الترويج السيا
ؽبا يف إطار  ةاؼبوكل من اؼبهاـ االدارية يتجزأتعترب اسًتاتيجية الًتويج لدى مديرية السياحة يف الوالية جزء ال 

تسيَت اؼبتاحات واؼبوارد السياحية، وتتجسد النشاطات الًتوهبية فيما يعرؼ إداريا "بنشاطات الًتقية السياحية"، 
 سنتطرؽ إليها فيما يلي:  ةالًتوهبي غَت مباشرة بالنشاطاتمرتبطة بصفة مباشر أو بينما ىناؾ مهاـ أخرى 

 : مساعي المديرية في تحسين جودة العرض السياحي في والية جيجل أوال
واالىتماـ جبودة اػبدمات السياحية ضمن اسًتاتيجية ترويج  السياحية، النشاطات نوعية دعم إطار يف

هتدؼ إذل  يتالتقليدية والعمل العائلي، ال من قبل مديرية السياحة والصناعة واؼبعتمدة -جيجل–الوجهة السياحية 
ترويج منتج/خدمة/عرض سياحي يتميز باعبودة، فقد قامت ىذه األخَتة بالعديد من االجراءات واؼببادرات من 

تطبيق اؼبخطط جل إيصاؿ العروض السياحية يف الوالية إذل مقدمة الًتتيب الوطٍت واليت سبثلت يف السعي إذل أ
  نيف الفنادؽ والتحسُت من خدماهتا.العمل على تصو الوطٍت عبودة السياحة يف اعبزائر، 

 السياحيــة الخدمات جودة.1
( الذي تبنتو والية Plan de Qualité de Tourisme d’Algérieيف إطار ـبطط جودة السياحة اعبزائر )

  :اؼببينة يف اعبدوؿ التارل، فقد مت تسجيل بعض النقاط 2014جيجل منذ سنة 
 2021 حتى مارس في والية جيجل (PQTA) الجزائــر السياحــة جــودة (: مــخطط35الجدول رقم )

 المؤسسات عدد
 المنخرطة

 اإلجراءات
 ىذا في المنجزة

 السياق

 التشخيص التأثير المخطط من الهدف

03 
فنادؽ و  02)

وكالة سياحة و 
 أسفار(

 عملياتالقياـ ب
 على ربسيس

 اؼبؤسسات مستوى
 وكاالت و الفندقية

 و السياحة
 .االسفار

 للتهيئة التوجيهي اؼبخطط تنفيذ-
 (.SDAT) السياحية

 .السياحية اػبدمات جودة ربسُت-
 و التكوين عمليات من االستفادة- -

 .اعبودة ؾباؿ يف الدعم و اؼبرافقة
 قطاعات صبيع يف اؼبهنية االحًتافية بلوغ- -

 اعبودة ربقيق
 النوعية و

 ؽبذا اؼبيداين التجسيد عملية
 طرؼ من تتم دل اؼبخطط
 ،(متوقفة) الوزارة مصاحل
 أي تسجيل يتم دل لذلك
 السياحية للمؤسسات البراط
 ذلك و 2014 سنة منذ
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 .الوطٍت السياحي العرض
 جودة" التجارية العالمة على اغبصوؿ- -

 ."اعبزائر السياحة

 اؼبرجعية اؼبدونة إعداد لعدـ
 التزامات و   معايَت اؼبتضمنة
 نشاط كل حسب اعبودة

 وكاالت إطعاـ، فندقة،)
 من( االسفار و السياحة
 .الوصية الوزارة طرؼ

 التقليدية لسنوية لمديرية السياحة والصناعةمن إعداد الباحثة باالعتماد على االحصائيات والتقارير ا المصدر:

اؼبخطط الوطٍت للجودة السياحية واليت تبنتو اؼبديرية وازبذتو من بُت من ما مت اػبروج بو يبُت اعبدوؿ أعاله 
مر، وقد سعت اؼبديرية لتحسيس ـبتلف اؼبؤسسات الفندقية ووكاالت السياحة واألسفار ة األيأولوياهتا يف بدا

ما مت  لكن . 2014بااللبراط هبذا اؼبخطط، ليتم تسجيل استجابة والبراط فندقُت ووكالة سياحية واحدة سنة 
ليس على مستوى والية جيجل  .إفادتنا بو من قبل مصاحل اؼبديرية أف ىذا اؼبشروع متوقف، وؾبمد حىت اليـو

فقط، بل دل يتم االنطالؽ فيو أصال نظرا ألف اؼبعايَت اليت ذكرت يف ـبطط جودة اػبدمات السياحية دل يتم إعداد 
 ى من طرؼ الوزارة الوصية. واػباصة بكل نشاط سياحي على حدمدوناهتا التفصيلية 

كما تقـو اؼبديرية وبالتعاوف والتنسيق مع ـبتلف اعبمعيات السياحية والبيئية يف الوالية بالعديد من 
 اػبرجات اؼبيدانية للوقوؼ على سَت وتقدـ اؼبشاريع واالستثمارات السياحية من فًتة إذل أخرى.

تقـو اؼبديرية كذلك وبالتنسيق مع ـبتلف األطراؼ الفاعلة يف الوالية حبمالت تنظيف للشواطئ قبل افتتاح 
العديد من اؼبديريات كمديرية الصيد البحري، البيئة،  دبشاركة مسؤولُت وإطاراتمن كل سنة موسم االصطياؼ 

دبا فيهم فئة ذوي  ومواطنُت خواص،الشباب والرياضة، اعبمعيات، وكاالت السياحة واألسفار، مستثمرين 
 االحتياجات اػباصة، وىذا من اجل ربسُت العرض السياحي أماـ اؼبصطافُت.

    الفندقية المؤسسات تصنيف عملية .2
 النصوص مع التكيف على مواصلة العمل وكذا اؼبطاعم مت ،ىياكل االستقباؿ تصنيف عملية إطار يف
 تصنيف اؼبتضمن 2019 أفريل 30 يف اؼبؤرخ 19/158 رقم التنفيذيُت للمرسومُت تطبيقا اعبديدة التنظيمية

 السياحية وذلك اؼبطاعم تصنيف اؼبتضمن 2019 أفريل 29 يف اؼبؤرخ 19/151 رقم كذا و الفندقية اؼبؤسسات
 :خالؿ من

اللجنة الوالئية اؼبكلفة بتصنيف اؼبؤسسات  ف، واليت تتضمنللجاف الوالئية اؼبكلفة بالتصنيإنشاء ا-
الفندقية و كذا اللجنة الوالئية اؼبكلفة بتصنيف اؼبطاعم إذل رتب وفقا ؼبا نصت عليو النصوص اؼبذكورة أعاله 

اؼبتضمن إنشاء عبنة والئية لتصنيف اؼبؤسسات الفندقية و  05/08/2019اؼبؤرخ يف 1618)القرار الوالئي رقم 
 .اؼبتضمن إنشاء عبنة والئية لتصنيف اؼبطاعم( 05/08/2019اؼبؤرخ يف  1619القرار رقم 

                                                           
  زٌد من المعلومات حول نشاطات المدٌرٌة ٌمكن مراجعة صفحتها الرسمٌة على األنستغرام على الرابط التالً:للم 

https//instagram.com/Direction _Tourisme_arts_ jijel?utm_medium=copy_link                                         
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لإلمضاء وفقا ؼبا  الوالية عقد سلسلة اجتماعات إلعداد األنظمة الداخلية للجاف الوالئية و إرساؽبا لوارل-
 من اؼبرسومُت التنفيذيُت اؼبذكورين أعاله. 08و  21نصت عليو أحكاـ اؼبادتُت 

 رنامج عمل اللجاف الوالئية ؼبتابعة تصنيف اؼبؤسسات الفندقية.العمل على تسطَت ب-
 عمل َتاؼبصادقة واؼبوافقة على االنظمة الداخلية للجاف التصنيف اؼبذكورة اعاله اؼبتضمنة كيفية تسي-

 اللجاف وفقا للنصوص اعبديدة.
 مراسلة اؼبؤسسات الفندقية للتكيف مع معايَت التصنيف حسب التشريع اؼبعموؿ بو. -

التقليدية للفنادؽ يف سنة  ناعةويبُت اعبدوؿ التارل عمليات التصنيف اليت قامت هبا مديرية السياحة والص
 . 2020، والعمليات التحسيسية سنة2019

 (: عملية تصنيف الفنادق في والية جيجل36جدول رقم)
2019 2020 

فندؽ "االقامة" و النزؿ الريفي"   :(02) تصنيف مؤسستُت فندقيتُت
 كونفيفباؿ " ببلدية جيجل

مت ربسيس ومرافقة اؼبؤسسات الفندقية للتكيف مع معايَت 
 اعبديدة. التنظيمية التصنيف حسب النصوص

 التقليدية  السياحة والصناعةلسنوية لمديرية من إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير االمصدر: 
تفاعل جد ضعيف مقارنة بعدد الفنادؽ اؼبستغلة يف الوالية، اليت تقـو هبا اؼبديرية وقد نتج عن اؼبراسالت 

، ؽبذا فقد حاولت 2019فندؽ داخل اػبدمة يف سنة  28حيث مث تسجيل تصنيف فندقُت فقط من أصل 
 .2020سنة  للتجاوب مع ىذا اؼبخططاؼبديرية ربسيس باقي الفنادؽ يف الوالية 

   عصرنة الخدمات السياحية .3
فقد مت ابراـ اتفاقية بُت قطاع  ،تحسُت العروض السياحية اؼبقدمة يف الواليةليف إطار مساعي اؼبديرية دائما 

حوؿ تفعيل  2020سبتمرب  07الربيد و اؼبواصالت السلكية و الالسلكية و اؼبتعاملُت يف اجملاؿ السياحي بتاريخ 
على مستوى اؼبؤسسات الفندقية و كذا وكاالت السياحة و األسفار سواء  (TPE)وسائل الدفع االلكًتوين 

 العمومية أو اػباصة.
و يف إطار تطبيق سياسة وزارة السياحة الرامية إذل تعميم استعماؿ وسائل الدفع االلكًتوين من قبل 

يف  ية قامت مديرية السياحة و الصناعة التقليدية  والعمل العائليالسيما يف اػبدمات السياح ،متعاملي القطاع
اليت و  ؼبزودة بوسائػل الدفع االلكًتوينبإحصاء لعدد اؼبؤسسات الفندقية ووكاالت السياحة واألسفار ا والية جيجل

 فيما تبقى مؤسسات بنكية.مؤسسات الربيد أو  واليت تتعامل مع ( مؤسسات فندقية09بلغ عددىا تسع )
مع ضرورة التقيد باآلجاؿ احملددة  ،إجراءات التحسيس سارية من أجل عملية التجهيز بالنسبة لبقية اؼبتعاملُت

 . 2020من قانوف اؼبالية لسنة  111بأحكاـ اؼبادة 
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 التقليدية في والية جيجل ةالصناع حرفييتكوين ومراقبة  ثانيا:
فالصناعة  ،الوثيق لقطاع الصناعات التقليدية والقطاع السياحيال يبكن إنكار العالقة اؼبتبادلة واالرتباط 

التقليدية ىي منتجات سياحية بامتياز ترمي إذل تطوير أمباط جديدة من السياحة الًتاثية للوجهة السياحية احمللية 
النقاط من جهة، وتنسيق اؽبوية الثقافية مع ما ينجم عنها من صناعات مواكبة. ويبكن توضيح ذلك أكثر يف 

  3التالية:
ب الثقايف وسيلة ىامة ذتعترب عناصر اعبفي الوالية:   الصناعة التقليدية كأحد عناصر الجذب الثقافي-

لتمييز الوجهة السياحية عن غَتىا من خالؿ ربقيق التفرد، وبالتارل فإف غٌت الوجهة السياحية باؼبوروث الثقايف 
قاط القوة يف اجملتمعات احمللية، حيث قبد أف السياح ينجذبوف إذل والصناعات التقليدية واغبرؼ يعد أحد أىم ن

 مبطُت من عناصر الثقافة نبا: 
 :مثل اؼبهرجانات،  عناصر ثقافية تنعكس في الحياة اليومية للمجتمع المحلي المضيف

 ، أساليب اغبياة، الدين، واللغة.األعياد واؼبناسبات، الفنوف
 :اريخ اؼبنطقة والشواىد األثرية وغَتىا.مثل اؼبالبس، العمارة، الطعاـ، ت عناصر الثقافة المادية 

وتعد عناصر منتجات الصناعات التقليدية من أىم عناصر اعبذب الثقايف، وأىم عناصر العرض 
 السياحي اليت تقدمها والية جيجل عبذب السياح واشباع رغباهتم الشرائية يف اقتناء التحف التذكارية. 

التأكيد على نقطة التواصل  حيث يبكن: ةالسياحي وجهةلصناعة التقليدية كعامل ترقوي للنشاطات ا-
واالؼباـ اغبضري يف الكثَت من اؼبنتجات اغبرفية التقليدية اليت تتميز بطابعها اػباص، لتكوف مصدرا تكميليا وأداة 

لكل منطقة واستعراض عاداهتا جذب للسياح، وىذا من خالؿ مسانبتها يف التعريف خبصائص البيئة الداخلية 
مية السياحية اؼبرتبطة باؼبكاف ارتباطا وثيقا من حيث نوتقاليدىا، حيث تساىم ىذه الصناعات واغبرؼ يف الت

 يئية واعبمالية للمنطقة احمللية.القيمة واألنبية واػبصائص الب
قة بًتقية السياحة اؼبتعل الوالية سياسةيف إطار الصناعة التقليدية كأسلوب لتنشيط السياحة: -

، تسعى اؽبيئات احمللية اؼبختصة خاصةالوطٍت  ويج اؼبنتج التقليدي على الصعيدوالصناعات التقليدية الرامية إذل تر 
وؼبا ال  ،وطنيةلى الساحة العموقع للمنتج التقليدي إهباد و  داخل وخارج الواليةإذل ؿباولة إهباد قاعدة استهالؾ 

لتطورات العاؼبية يف ؾباؿ السياحة والتجارة، ويشكل ىذا اؼبسعى وسيلة لتثمُت نشاطات تالؤما مع ا الدولية، وىذا
 وإدماجها يف التنمية االقتصادية.الصناعات التقليدية 

بسبب اتساع ؾباالت الصناعة التقليدية واستيعاهبا الصناعة التقليدية كفرصة لتنمية الثقافة السياحية: -
ن االستثمار يف اؼبوارد البشرية عبعلها يد عاملة مؤىلة منتجة وفعالة تصوف استقرار صبيع شرائح اجملتمع، فإنو يبك

 أوأمن اجملتمعات ذات التوجو السياحي، كما أف آليات التمهُت ونقل اؼبهارات اليت وبتضنها اغبرفيوف تعزز مبد

                                                           
3
 مطوٌات جمعٌة إجٌلجٌلً للساحة والصناعة التقلٌدٌة فً والٌة جٌجل.   
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ح واجملتمع احمللي، واليت تأسس تعايش األجياؿ والثقافات بفضل االحتكاؾ الدائم بُت ـبتلف الفئات العمرية للسيا 
 تساب تقنيات التعامل مع السياح.ألواصر الثقة واالحًتاـ بُت أفراد اجملتمع والوافدين وترفع من اك

يربط العديد من السياح بُت الصناعة التقليدية كأداة لتعميق أصالة الصورة السياحية للوالية: -
إذ تعد رمز للمنطقة السياحية تعرب ، وثقافة وعادات اجملتمع اؼبضيفوالصورة الذىنية  منتجات الصناعة التقليدية

عن تارىبها وىويتها، فكلما سبتع اؼبنتج التقليدي واغبريف وما ارتبط بو من ذبارب باألصالة، كلما انعكس ذلك 
 . لوالية جيجلإهبابا على الصورة الذىنية 

ة يف الًتويج للمنتج السياحي احمللي لوالية جيجل، فإف نظرا لألنبية الكبَتة اليت تلعبها الصناعات التقليديو 
العديد من األساليب اؼبشجعة واؼبروجة يف نفس الوقت ؼبثل ىذه الصناعات مديرية السياحة بالوالية اعتمدت 

 أنبها:
 الصناعات التقليدية في والية جيجل عمليات التكوين لفائدة حرفيين .1

والية غرفة الصناعة التقليدية واغبرؼ بالتقليدية والعمل العائلي بالتنسيق مع  مديرية السياحة والصناعةتقـو 
تسمح ؽبم من الرفع من  ،جيجل بتنظيم دورات تكوينية سواء لفائدة اغبرفيُت أو الراغبُت يف دخوؿ عادل الشغل

دورات تكوينية مستواىم التأىيلي  واكتساب تقنيات جديدة تسمح ؽبم بتطوير نشاطهم اغبريف، وحىت تنظيم 
، واليت تنوعت بُت صناعة اغبلويات التقليدية، صناعة اغبلي التقليدية واجملوىرات، أساسية مكثفة يف ـبتلف اغبرؼ

الصابوف الطبيعي، تركيب االلواح اعببسية وغَتىا من اغبرؼ التقليدية. ويبثل اعبدوؿ التارل  ،صناعة مواد التجميل
 2020-2016ظمة يف الفًتة اؼبمتدة تطور عدد الدورات التكوينية اؼبن

 الدورات التكوينية لفائدة حرفي الصناعات التقليدية (:37الجدول رقم)
 2020 2019 2018 2017 2016 السنة

 60 37 47 22 04 ع/الدورات

 610 350 606 310 / المشاركون

 التقليدية  والصناعةمديرية السياحة ل التقارير السنوية من إعداد الباحثة باالعتماد على المصدر:
مديرية السياحة والصناعة التقليدية بالتنسيق مع صبعية إهبيلجلي  للصناعة التقليدية ىذا العاـ كما سطرت 

رفيُت، اغبوغرفة الصناعة التقليدية واغبرؼ أياـ ربسيسية ، حػػوؿ ''انشاء ودعم اؼبؤسسات اؼبصغرة'' لفائدة  واغبرؼ
، CASNOS،ANSEJوذلك بالشراكة والتعاوف مع نشاء نشاطات حرفية،يف إواؼبًتبصُت والراغبيػػػػن 

ANGEM،CNAC،  ،الضرائب، الثقافة والبيئة وقد مست ثالث مديرية ومديريات التكوين و التعليم اؼبهنيُت
 ازبذهتااليت  االحًتازيةبلديات فقط من ؾبموع سبع بلديات اليت كانت مسطرة و ذلك بسبب التدابَت الوقائية و 

 :( حسب اعبدوؿ اآليت19 -الدولة للحد من انتشار فَتوس كورونا) كوفيد
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 أمثلة عن األيام التحسيسية حول إنشاء ودعم المؤسسات المصغرة(: 38الجدول رقم)
 الهيئات المشاركة الهيئة المنظمة تاريخ ومكان النشاط نوع النشاط العدد
يـو ربسيسي  01

 ببلدية غبالة
دبقر  10/02/2020يـو 

 البلدية
مديرية السياحة والصناعة التقليدية و 
اغبرؼ و العمل العائلي بالتنسيق مع 
صبعية إهبيلجلي للصناعة التقليدية 

 واغبرؼ

 
CASNOS 

،ANSEJ ،
ANGEM،
CNAC ،

ومديريات التكوين و 
التعليم اؼبهنيُت ، 
الضرائب، الثقافة 

 والبيئة

يـو ربسيسي  02
 ببلدية العنصر

دبقر  19/02/2020يـو 
 البلدية

مديرية السياحة والصناعة التقليدية و 
اغبرؼ و العمل العائلي بالتنسيق مع 
صبعية إهبيلجلي للصناعة التقليدية 

 واغبرؼ
يـو ربسيسي  03

 ببلدية غبالة
 02/03/2020يـو 

 باؼبكتبة البلدية
مديرية السياحة والصناعة التقليدية و 
اغبرؼ و العمل العائلي بالتنسيق مع 
صبعية إهبيلجلي للصناعة التقليدية 

 واغبرؼ
 التقليدية والعمل العائلي لسنوية لمديرية السياحة والصناعةمن إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير ا المصدر:

نشَت فقط يف ىذا الصدد أف ىذه العمليات متواصلة حىت اليـو عرب العديد من بلديات والية جيجل أمال 
أف تنعكس إهبابا على اغبركة االقتصادية يف الوالية، خاصة مع  "إجيلجيلي"من اؼبديرية وبالتنسيق مع صبعية 

و التشجيع على خلق بيئة فمن بُت أىداإضافة نشاط جديد للمديرية واؼبتمثل يف "العمل العائلي" والذي كاف 
ليدية واغبرؼ اليت غالبا ما تكوف ورشات عائلية مكونة من عائلة واحدة أو ؾبموع مناسبة عرب الصناعات التق

 عائالت. وبث روح االستمرارية وغرس فكرة تطوير النشاط اؼبتواضع للورشة إذل مؤسسة مصغرة. 
 التقليدية والحرف ومعارض الصناعةوالتفتيش لنشاطات عمليات المراقبة  .2

تم تنظيم ييف إطار مراقبة نشاطات الصناعة التقليدية واغبرؼ ومدى مطابقتها للتشريع اؼبعموؿ بو، 
هبدؼ التفتيش واؼبعاينة من طرؼ مفتشي الصناعة التقليدية واغبرؼ لبعض بلديات الوالية  دورية خرجات ميدانية

 يبكن إصباؽبا فيما يلي:
 ؛التقليدية الصناعة بدار اغبرفيُت على اؼبوزعة الورشات استغػالؿ مدى معاينة-
 ؛واغبرؼ التقليدية للصناعة  معػػرض ومراقبػػة تأطيػػر-
 ؛واغبػػرؼ التقليدية الصناعة نشاطات ومعاينة مراقبة-
 ؛الوالية مستوى على اغبرفييػػن من لعيػنة اغبرفية األنشطة فبارسة واقع دراسة-
 .االصطياؼ موسم خالؿ اؼبنظمة اؼبعارض مراقبة-
 التقليدية الصناعة ؼبعارض ميدانية خرجات تنظيم تممن كل سنة، ي االصطياؼ موسم سَت متابعة إطار يف

 معاينة قصد ، واليت زبتلف حسب كل سنة،الوالية تراب مستوىعلى  واغبرؼ التقليدية الصناعة مفتشو هبايقـو 
 :يلي كما توضيح مهاـ اؼبفتشُت يبكن حيث اؼبعروضة، التقليدية الصناعة منتجات
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 ؛ة عن وضعية حريف الصناعات التقليدية واغبرؼ عرب الواليةلإجراء تقارير مفص-
 ؛دراسة الصعوبات اليت تواجو فئة اغبرفيُت عرب توزيع استمارات تشخص اؼبشاكل وتقًتح اغبلوؿ-
 .)إستثناءا ىذا العاـ (2020كورونا فَتوس انتشار ومنع مكافحة إطار يف التطوعية العمليات متابعة-

ويبثل اعبدوؿ التارل عدد اػبرجات اؼبيدانية اليت يقـو هبا مفتشو مديرية السياحة والصناعة التقليدية خالؿ 
 .2020-2016سنوات 

 عدد الخرجات الميدانية لمفتشي الصناعات التقليدية (:39الجدول رقم)
 2020 2019 2018 2017 2016 السنة

 8 6 5 01 02 ع/الخرجات

 5 3 4 13 17 ع/البلديات

 34 83 55 120 203 ع/الحرفيين

 التقليدية والعمل العائلي لسنوية لمديرية السياحة والصناعةمن إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير ا المصدر:
اغبرفُت، وسَت نشاطاهتم، تفتيش وقد مت ازباد العديد من االجراءات والتقارير اؼبفصلة عن وضعيات 

، تقدًن استمارات واستبيانات لتوضيح الصعوبات اليت يعاين منها اغبريف وؿباولة تقدًن ةرض اغبرفياومعاينة اؼبع
 حلوؿ لذلك.

 التقليدية  مديرية السياحة والصناعة لدى الوجهة السياحية "جيجل" ترويج استراتيجية ثالثا:
ؿباولة منا إزاحة اللبس واالهباـ الذي يسود مدى توافر ما يعرؼ باالسًتاتيجية الًتوهبية لدى مديرية 
السياحة يف الوالية فقد قمنا بإجراء ؾبموعة من اؼبقابالت واغبوارات اليت أشبرت يف النهاية حبوصلة شاملة وفكرة 

 ار ما يعرؼ بالًتقية السياحية.  واضحة حوؿ طريقة سَت النشاطات اليت تقاـ يف الوالية يف إط
 الميزانيات المخصصة لترويج الوجهة السياحية جيجل  .1

من جهتُت رظبيتُت، مصدرا مدعما  "جيجل"تعترب ـبصصات ميزانية تسويق وترويج الوجهة السياحية 
مباشرة من االدارة اؼبركزية القائمة على قطاع السياحة واؼبتمثل يف الديواف الوطٍت للسياحة، حيث كانت األوذل 

ميزانيات ضخمة ـبصصة لنشاطات الًتويج والًتقية السياحية ترسل مباشرة من وزارة السياحة يف ضل البحبوحة 
اؼبيزانيات بشكل ملفت أين مت إلغاء  ، لكن بعدىا تقلصت ىذه2014اؼبالية اليت شهدهتا اعبزائر قبل سنة 

واكتفت دبيزانيات صغَتة ضمن اؼبيزانية اؼبخصصة  ،على مستوى اؼبديريات ميزانيات ىذا النوع من النشاطات
أما اعبهة  واليت تشمل نفقات التسيَت والتجهيز فقط كباقي االدارات العمومية. ،ؼبديرية السياحة بشكل عاـ

تمثل يف االعانات اؼبقدمة من الوالية ؼبختلف اعبمعيات الناشطة يف اجملاؿ السياحي واليت ت ،الرظبية الثانية فمحلية
 تقـو بنشاطاهتا بالتنسيق مع اؼبديرية. 

نشَت يف ىذا السياؽ اننا حاولنا اغبصوؿ على اؼبخصصات اؼبالية الدقيقة لًتويج الوجهة السياحية 
ار موظفو مصلحة السياحة لدى اؼبديرية والقائموف على "جيجل"، إال أننا دل نتمكن من ذلك. ىذا وقد أش
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القطاع يف الوالية أف ىذه اؼبخصصات غَت كافية، وأنو البد من رفع التجميد على نشاطات الًتويج يف الوالية 
 خاصة أماـ انفتاح السائح اعبزائري على ثقافة السياحة والنزىة.  

  الترويجية المعتمدةاالستراتيجية  .2
االسًتاتيجية الًتوهبية للوجهة السياحية "جيجل" لدى اؽبيئات الوصية برامج عمل سنوية يف إطار تعترب 

احًتاـ القوانُت والتشريعات، والتعليمات اؼبعموؿ هبا، تضم نشاطات تسعى من خالؽبا إذل التعريف والًتويج 
تعرض الًتاث السياحي اؼبتنوع تظاىرات ونشاطات ذات طابع سياحي رباكي وتسفتنظم سنويا للوالية سياحيا. 

الناشطة يف اؼبيداف واليت تروج بدورىا للمؤىالت  ، والدواويناعبمعيات من الشركاء، يف الوالية بالتنسيق مع العديد
 أين 2016افية لوالية جيجل، وتعتمد اؼبديرية التظاىرات والربامج الًتوهبية التالية منذ سنوات السياحية والثق

ديرية مناسبة وناجعة يف الًتويج تظاىرات يف كل مناسبة تراىا اؼبالنشطة و األتكوف ؽبا حرية اؼببادرة يف خلق واختيار 
 . واستقطاب السياح من داخل وخارج الوالية

 2021-2016األنشطة الترويجية المعتمد من طرف المديرية البرامج و (: 40الجدول رقم)
 البرامج/ التظاىرات/األنشطة الترويجية الترويجيةالبرامج/ التظاىرات/األنشطة 

 
 
 
 
 
 

 2016سنة

هبدؼ تنشيط اؼبوسم نظمت اؼبديرية بالتنسيق مع 
غرفػػة الصناعػػة التقليديػػػة و اغبرؼ، اعبمعيات 

 النشطة يف القطاع دبا يلي: 
معرض خاص بالتحف الفنية و اؼبتوجات -

حريف حيث  58دبشاركة  التذكارية دبيناء بوالديس
مت اقتناء بعض اػبيم من بعض واليات الوطن ) 

 تبسة، سطيف، باتنة(.
صالوف بيع الصناعة التقليدية بسيدي عبد -

 حريف. 33العزيز دبشاركة 
صالوف بيع الصناعة التقليدية ببلدية زيامة -

 حريف. 33منصورية دبشاركة 
ية ( بقع لبيع  الصناعة التقليد 08منح شبانية )-

 حرفيُت. 08بشاطئ كتامة دبشاركة 
 27معرض بدار الصناعة التقليدية دبشاركة -

 حريف.
تنظيم الصالوف الوطٍت للجلود يف طبعتو الثامنة -

 حريف. 18بساحة كتامة دبشاركة 
تنظيم معرض للصناعة التقليدية لوالية إليزي -

 حريف. 30ببلدية سيدي عبد العزيز دبشاركة 
 

 
 
 
 
 
 

 2017سنة

ؼ تنشيط اؼبوسم نظمت اؼبديرية بالتنسيق مع هبد
اعبمعيات و الدواوين التابعة للقطاع و كذا غرفػػة 

 الصناعػػة التقليديػػػة و اغبرؼ، دبا يلي: 
االحتفاؿ باالفتتاح الرظبي ؼبوسم االصػػطياؼ من -

خػػالؿ تنظيػػم معرض تساىػػم فيو القطاعات اؼبعنية 
 عيددبوسم االصػػطياؼ بشاطئ بٍت بل

 جػػواف( 25إحياء اليػـو  الوطٍت  للسياحة )-
تنظيم مهرجانات األلعاب الشعبية و األلعاب -

 الشاطئية       
تنظيم مهرجاف فنوف الطبخ احمللي يف طبعتو -

      الثانية.                                                                                                                     
القياـ خبرجات ميدانية خاصة ؼبراقبة اؼبرافق -

 .السياحية، الفنادؽ و اؼبخيمات طيلة اؼبوسم
 اؼبشاركة يف مهرجاف "قمريات جيجل".-
إقامػػة تظاىػػرات ترقوية للصناعات التقليدية -

 خػػالؿ موسم االصطػػياؼ من خالؿ:
إقامة معارض للصناعة التقليدية بالبلديات -

الساحلية بكل من بلدية خَتي واد عجوؿ)شاطئ 
بٍت بلعيد(، بلدية جيجل )ميناء بوالديس، شاطئ  

عوانة )حديقة اغبيوانات(، بلدية كتامة(، بلدية ال
 زيامة منصورية )الكهوؼ العجيبة(.

 تنظيم الصالوف الوطٍت للجلود "الطبعة التاسعة"-
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فتح نقاط بيع و زبصيص مساحات لًتويج -
 اؼبنتوج التقليدي بالبلديات الساحلية.

 إحياء اليـو الوطٍت للحريف-
اؼبشاركة يف ـبتلف النشاطات الًتقوية و اؼبعارض -

احمللية اؼبنظمة من قبل ـبتلف القطاعات و 
 اؽبيئات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2018سنة

هبدؼ تنشيط اؼبوسم نظمت اؼبديرية بالتنسيق مع 
غرفػػة الصناعػػة التقليديػػػة و اغبرؼ و كذا 
اعبمعيات و الدواوين التابعة للقطاع، النشاطات 

 التالية: 
االحتفاؿ باالفتتاح الرظبي ؼبوسم االصطياؼ  -

من خػػالؿ تنظيػػم معرض سانبت فيو القطاعات 
 08وذلك بتاريخ  اؼبعنية دبوسم االصطياؼ 

 دبيناء النزىة العوانة. 2018جويلية 
القياـ خبرجات ميدانية خاصة ؼبراقبة اؼبرافق -

 السياحية، الفنادؽ و اؼبخيمات طيلة اؼبوسم.
رة  التجواؿ السياحي الثاين على تنظيم تظاى-

الكورنيش مشيا على األقداـ انطالقا من 
الكهوؼ العجيبة وصوال اذل بلدية العوانة بتاريخ 

ربت شعار معا من أجل   2018جواف  30
 صيف نظيف.

اؼبشاركة يف قافلة ربسيسية حوؿ نظافة و صباؿ -
الشواطئ دبشاركة العديد من القطاعات و 

جويلية و  26، 19، 08،14اعبمعيات بتواريخ 
على مستوى  2018أوت  16، 14، 09

بعض شواطئ الوالية و حديقة اغبيوانات كيسَت 
. 
تنظيم الطبعة الرابعة لأللعاب الشعبية "لعبة -

 .2018أوت  31، 30، 29الضامة" أياـ 
 –تنظيم تظاىرة ذبواؿ سياحي دبنطقة اؼبا البارد -

 .2018سبتمرب 01بلدية تاكسنة بتاريخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2019سنة

االحتفاؿ باالفتتاح الرظبي ؼبوسم االصطياؼ -
  بشاطئ كتامة.

  احياء اليـو الوطٍت للسياحة.-
  تنظيم تظاىرة عيد السمك. -
مرافقة قافلة الديواف الوطٍت للسياحة عرب -

البلديات الساحلية للًتويج للشواطئ و اؼبواقع 
  السياحية بالوالية

ميدانية خاصة ؼبراقبة اؼبرافق القياـ خبرجات -
  السياحية، الفنادؽ و اؼبخيمات طيلة اؼبوسم.

القياـ خبرجات ميدانية يف إطار اللجنة الوالئية -
اؼبكلفة باختيار أحسن ثالث شواطئ على 

اؼبنظمة من طرؼ وزارة الداخلية  مستوى الوالية و
  و اعبماعات احمللية و التهيئة العمرانية.

التجواؿ السياحي الثالث على تنظيم تظاىرة -
  الكورنيش مشيا على األقداـ.

القياـ حبمالت ربسيسية وتوعية حوؿ نظافة -
 الوقاية من صبيع األخطار.  و  وصباؿ الشواطئ

جيجل تحتضن سهرات فولكلورية ربت شعار "-
 " الجزائر

نصب خيمة اعالمية توجيهية بشاطئ كتامة -
  بالوالية. للتعريف دبختلف اؼبقومات السياحية

اإلحتفاؿ باليـو العاؼبي للسياحة اؼبصادؼ لػػػ -
ببلدية بوسيف أوالد عسكر حيث سبتمرب  27

بيع منتوجات  تضمن ىذا االحتفاؿ عرض و
لعاب الشعبية، استعراضات األالصناعة التقليدية، 

رياضية، ذبواؿ سياحي، استعراضات فروسية 
 وري مع فرؽ شعبيةلبأحصنة برية ، تنشيط فلك

 .ؿبلية
تنظيم مهرجاف األلعاب الشاطئية يف طبعتو -

 السادسة.
 مهرجاف اؼبرح يف اؽبواء الطلق الطبعة الثانية-
  تنظيم اؼبشاركة يف ـبتلف اغبصص اإلذاعية.-
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 2020سنة

، اقتصرت عملية التنشيط 19-نظرا للتدابَت اليت ازبذهتا السلطات العمومية للحد من انتشار وباء فَتوس كورونا كوفيد
 و الًتقية السياحية اليت قامت هبا مصاحل اؼبديرية بالتنسيق مع اعبمعيات و الدواوين التابعة للقطاع على مايلي: 

فيديو للمواقع السياحية بوالية جيجل يف إطار االحتفاؿ باليـو العاؼبي  تنظيم مسابقة أحسن صورة فوتوغرافية و أحسن-
  للسياحة.

الوجهة المثالية للسياحة رحلة سياحية إعالمية إذل غابة تامزغيدة بأعارل بلدية بودريعة بن ياجيس ربت شعار: "-
 "الجبلية

 
 التقليدية  لسنوية لمديرية السياحة والصناعةمن إعداد الباحثة باالعتماد على االحصائيات والتقارير ا المصدر:

  مديرية السياحة عامة تتمثل يف:يفالوسائل واألساليب الًتوهبية  كما ىو مبُت يف اعبدوؿ أعاله فإف
اـ السياحية، كاليـو تقـو اؼبديرية بتنظيم أو اؼبشاركة يف اؼبعارض خاصة يف األيالمعارض السياحي: -

للسياحة، أو اؼبشاركة يف الصالوف الوطٍت أو الدورل للسياحة وذلك من خالؿ سبثيل والية العاؼبي/العريب/ الوطٍت 
جيجل عن طريق عرض ـبتلف اؼبنتجات احمللية، كالصناعات التقليدية، التعريف بالًتاث احمللي، التعريف 

والصالونات توزيع باؼبقومات السياحية قصد جذب السياح واؼبستثمرين على حد سواء. يتم خالؿ ىذه اؼبعارض 
 .مطويات، توزيع خرائط سياحية للوالية، توزيع أقراص خاصة بالوالية للزوار

ضرىا وبللسياحة  ةدراسي أياـبتنظيم فًتة إذل أخرى  اؼبديرية من تبادرالمحاضرات السياحية: -
السياحية للوالية، عرض ـبتلف اؼبقومات تتناوؿ ىذه احملاضرات متخصصوف، إطارات، ومسؤولُت يف اجملاؿ، 

الرئيسي من مثل ىذه اؽبدؼ ويعترب  عرض مناطق التوسع السياحي، اعبيوب العقارية اؼبخصصة للقطاع السياحي،
جذب اؼبستثمرين السياحيُت، وتفعيل االستثمار السياحي يف الوالية، وإبراز إنشاء دعائم ترقوية، و ىو اؼببادرات 

 .على ىذا القطاعالدعم اؼبقدـ من طرؼ السلطات القائمة 
و على مستوى الوالية حيث كانت أواليت تنظم على مستوى اعبامعة  الملتقيات والمؤتمرات السياحية:-

التحسيس بأنبية القطاع يف يف والية جيجل، باإلضافة إذل حوؿ دور االعالـ يف الًتويج للسياحة عدة ملتقيات 
اؼبؤسبرات اليت  يف تشارؾ اؼبديريةكما   .اع احملروقات يف اعبزائراالقتصاد الوطٍت وفعاليتو، كونو يبثل أحسن بديل لقط

 .حوؿ السياحة تنظم على اؼبستوى الوطٍت
 اؼبشاركة يف اغبصص والربامج واغبوارات مع ـبتلف وسائل االعالـ واالتصاؿ.-
 لتنظيم رحالت استكشافية تروهبية للوالية.  التنسيق مع ـبتلف الشركاء والفاعلُت-

اؼبديرية أساليب تروهبية ـبتلفة فيما يتعلق بالصناعات التقليدية واغبرؼ يف الوجهة السياحية وتعتمد 
والذي يهدؼ إذل ترقية قطاع الصناعػػة  ،ديريةاؼبللربنامج الًتقوي اؼبسطر من طرؼ وىذا ذبسيدا  "جيجل"

بالتنسيق مع غرفة الصناعة التقليدية  ىذه االخَتة حرصتوقد التقليديػة والًتويج للمنتوج اغبريف التقليدي، 
 وغَتىم من اؽبيئات ، واغبرفية/مراكز التكوين اؼبهٍت/ارباد التجار واغبرفيُت/اعبمعيات السياحية، الثقافيةواغبرؼ
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 ،الفاعلُت يف القطاع على إقامة تظاىرات ترقوية، و ىذا لتمكُت حرفيي الوالية من تسويق منتوجاهتم والتعريف هباو 
 :ما يليىذه التظاىرات  ومن أىم
 على مستوى ـبتلف بلديات الوالية؛ معارض الصناعات التقليدية-
، وذوي االحتياجات ُتلفائدة اغبرفيُت اؼببتدئ يف التسويق ؼبنتجات الصناعة التقليديةاؼبعارض االفًتاضية -
 اػباصة؛

 ؛اؼبعروفة دبنتجاهتا التقليدية واغبرفية النائيةطق اناؼبلفائدة حرفيي و أىارل  ةتحسيسيال و ةدراسياألياـ ال-
م تظاىرات على مستوى مقرات عدة بلديات عرب الوالية، على مستوى متحف كتامة/أروقة غرفة يتنظ-

دار اؼبنتجات  الصناعات التقليدية/ األسواؽ اليومية/اؼبراكز الثقافية/اؼبراكز اؼبهنية/جامعة جيجل/ورشات اغبرفيُت/
 برأس االحتفاؿية على غرار ىي يف إطار إحياء عدة مناسبات تارىبية، ثقافية، وطنية، وحىت عاؼبو . احمللية التقليدية

 االحتفاؿ احملروقات/ وتأميم اعبزائريُت للعماؿ اؼبزدوجة الذكرى اغبريف/ و للتاجر الوطٍت اليـو األمازيغية/ السنة
الذي  اػباصة االحتياجات لذوي العاؼبي اليـو إحياء للحريف/ الوطٍت اليـو/ سنة كل من مارس 08 اؼبرأة بعيد

خلق فضاء ترقوي للسياح و اؼبسافرين و الًتويج ؼبنتجات  /دبناسبة العطلة الربيعيةمن كل سنة/ 03/12يصادؼ 
افتتاح موسم /تنشيط موسم االصطياؼ/إحياء عيد االستقالؿ والشباب/التعريف باؼبنتوج التقليدي احمللي /اغبرفيُت

خلق فضاء ترقوي للسياح والًتويج ؼبنتجات  /حتفاء باألعياد الدينية والوطنية واألعياد احملليةاال /االصطياؼ
                       وغَتىا.  اغبرفيُت

-2016واعبدوؿ التارل يبُت تطور عدد التظاىرات اؼبنظمة يف والية جيجل من كل سنة خالؿ الفًتة 
2020. 

 2020 -2010(: تظاىرات الصناعات التقليدية والحرف 41الجدول رقم)
 2020 2019 2018 2017 2016 السنة

 11 20 11 10 8 ع/التظاىرات
 ج5+195 ج5+468 177 ج+أروقة الغرفة4+200 207 ع/المشاركين

 العائليمديرية السياحة والصناعات التقليدية والعمل من اعداد الباحثة باالعتماد على معطيات  المصدر:
 *ج: جمعية 

التقليدية، باإلضافة إذل  من قبل مديرية السياحة والصناعة تطور عدد التظاىرات اؼبقامة عالهأيبُت اعبدوؿ 
خالؿ ىذه الفًتة، وىذا دليل على زيادة اغبركية وارتفاع الوعي دبثل  تطور عدد اؼبشاركُت من حرفيُت وصبعيات

اليت من شأهنا إعطاء الوالية زخم آخر يف ؿبيط العالقات السياحية ومن مت االقتصادية و  ،النشاطاتىذه 
والذي تأثر بالربوتوكوؿ  2020لتظاىرات يف سنة كما يالحظ البفاض اواالجتماعية على اؼبستوى الوطٍت.  

 .الصحي اؼبفروض
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 تنفيذ األنشطة والبرامج الترويجية لدى مديرية السياحة  وسائط .3
بل ، فقط من داخل وخارج الوالية تستهدؼ مديرية السياحة والصناعات التقليدية يف الوالية فئة السياحال 

ويف مقدمة أىدافها ىو مضاعفة األعداد اغبالية. وقد  صحافيُت، و اعبمهور العريض من مستثمرين ورجاؿ أعماؿ، 
ع دائرة اؼبتفاعلُت والراغبُت يف زيارة الوالية، عمدت إذل استغالؿ العديد من الوسائل والوسائط اليت من شأهنا توسي

وبالرغم من عدـ وجود مصلحة خاصة باإلعالـ واالتصاؿ السياحي على مستوى اؼبديرية، لكن ىناؾ مكتب 
يبلكوف شهادات عليا يف الذين وظفوف يقـو عليو ؾبموعة من اإلطارات واؼب لتنمية وترقية النشاطات السياحية

ـبتص يف االعالـ اآلرل يقـو بتسيَت الوسائط االلكًتونية والًتويج عربىا  باإلضافة إذلسياحي، التسيَت والتسويق ال
، لكن ىذه اؼبهاـ ليست من ضمن مهامو الرظبية بل فقط من ؼبختلف األحداث والتظاىرات اليت تقـو هبا اؼبديرية

 باب اؼببادرة الشخصية.
ختلف النشاطات والتظاىرات السياحية من لًتويج دبوالتعريف وا وعن تعدد الوسائط اؼبسخرة لإلعالـ

االذاعة احمللية وىذا بالتنسيق مع خلية االعالـ  اعبرائد واجملالت احمللية، فتستعُت بالقنوات الفضائية، ،يريةطرؼ اؼبد
عن طريق اؼبواقع الرظبية للتواصل االجتماعي اػباصة باؼبديرية واستغالؽبا كآلية للًتويج  واالتصاؿ للوالية، أو
واليت تعتربىا اؼبديرية فعالة وناجعة يف حدود أو بالتنسيق مع اعبمعيات السياحية الناشطة واالعالـ السياحي، 

 االمكانيات اؼبادية والبشرية اؼبتوفرة. 
ألساليب والوسائط يف الًتويج للوالية ىو حسب مديرية السياحة إف ما يوحي بفاعلية ـبتلف ىذه ا

 اوالصناعات التقليدية ىو عدد الزوار والسياح اؼبتوافدين على الوالية كل عاـ، سواءا كاف ما تقـو بو اؼبديرية، أو م
الذاعة احمللية، أو ما تقـو بو اؼبديريات األخرى ذات العالقة بالنشاط السياحي على غرار مديرية الثقافة والفنوف، وا

لف اعبمعيات الناشطة يف اؼبيداف، ىذا من جهة، ومن جهة أخرى يتم قياس فاعلية الًتويج والتعريف تقـو بو ـبت
 بالوالية من خالؿ تفاعل اعبمهور العريض واؼبهتمُت بالسياحة يف وسائل التواصل االجتماعي الرظبية للمديرية. 

عكست إهبابا على التعريف بالوالية من طرؼ رواض مواقع التواصل ومع الثورة التكنولوجية اليت ان
االجتماعي، وإنو يف ىذا الصدد قبد العديد من الناشطُت األحرار ومن باب التطوع وسرد مغامراهتم يف الوالية، 

اطق طبيعية سواء كانوا من السكاف احملليُت أو من خارج الوالية يقوموف بنشر ما تزخر بو والية جيجل، ويعرفوف دبن
 دل تكن ليذيع صيتها لوال ىذه اؼببادرات الفردية. يف مناطق الظل اليت 

تنشر صبيع األخبار اؼبتعلقة بالسياحة يف الوالية،  (FaceBook)يبكن التنويو أف الصفحة الرظبية للمديرية 
وتنشر صبيع التظاىرات واالنشطة اليت تقـو هبا، باإلضافة إذل الصور اليت تلتقطها تقريبا كل يـو عن اؼبناطق 

( من اؼبتابعُت واؼبهتمُت بالسياحة. أما صفحة 5939تضم الصفحة )و  ،السياحية اؼبتواجدة على مستوى الوالية

                                                           
   :ًٌمكن زٌارة الصفحة الرسمٌة لمدٌرٌة السٌاحة والصناعات التقلٌدٌة والعمل العائلً لوالٌة جٌجل على الرابط التال

.18https://www.facebook.com/DTATF  

https://www.facebook.com/DTATF.18
https://www.facebook.com/DTATF.18
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، واليت تنشر كذلك ـبتلف النشاطات متابع فقط، وىذا نظرا غبداثتها (320فتضم ) (Instagram)ية على اؼبدير 
 .واالجتماعات اليت تقـو هبا بالتنسيق مع ـبتلف األطراؼ الفاعلة

وفقا ؼبا مت استظهاره سابقا، فإنو يبكن القوؿ أف مديرية السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي تساىم 
برامج الًتقية ؼبساعيها يف تنفيذ وفقا الوجهة السياحية "جيجل" والتعريف بًتويج الطريقة مباشرة ورظبية يف ب

على اؼبتاحات واؼبوارد السياحية يف قباؿ الوعي واإلمباشرة إذل زيادة من خالؽبا واليت هتدؼ السياحية السنوية، 
وبالتارل ربسُت جاذبيتها. وىذا ما يثبت  استقطاب السياح،والدور الذي تلعبو يف  الوالية لدى السياح والزوار،

تساىم استراتيجية الترويج يف احملور األوؿ من ىذه الدراسة، واليت مفادىا "الفرضية الفرعية االوذل صحة 
في تحسين جاذبية الوجهة  مديرية السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي لدىالسياحي المعتمدة 

ؽبذه اؽبيئة الرظبية من خالؿ الدراسة الوصفية اليت قمنا هبا  ذلكوتأكيد إثبات  وقد مت ".يجلج"السياحية 
كبيانات   صبعهاواليت مت ، االحصائيات اؼبتعلقة أساسا بالربامج الًتوهبية السياحيةعرب ، الدولة طرؼ من ةاؼبعتمد
 مت معاعبتها واستنتاج النتائج اػباصة هبذه الفرضية.  أولية 

 الثقافة والفنون واإلذاعة المحلية : تشخيص استراتيجية الترويج السياحي لدى مديرية المطلب الثاني
تعترب مساعي مديرية الثقافة والفنوف يف ربسُت العرض الثقايف يف الوالية  اػبطوة األوذل لًتويج الثقافة 

الوالية، أما عن اإلذاعة احمللية فتلعب دور جوىري احمللية، واؼبنعرج اغباسم يف استقطاب الزوار اؼبهتمُت دبا تزخر بو 
  يط اغبركة السياحية يف الوالية. شغطية األحداث الثقافية والسياحية اليت تقـو هبا اعبهات الفاعلة يف تنيف ت

 التراث المادي والالمادي في والية "جيجل"  أوال:
ثقايف وفٍت ـبتلف باختالؼ اإلقليم السياحي للمنطقة، فما يبيز اؼبناطق  وتراث تتميز الوالية دبوروث

)اؼبواقع األثرية، اؼبعادل األثرية الية، والذي ينقسم إذل تراث مادي الساحلية ىبتلف عما يبيز اؼبناطق الداخلية يف الو 
  ...( الشعبية المادي )العادات والتقاليد، الفنوفتراث و   ،و التارىبية...(

 في والية جيجل  لتراث الماديا.1
بُت مواقع  تتنوع ما ،العديد من اؼبخلفات اغبضارية و الثقافيةقد ترؾ النشاط االنساين اؼبتواصل باؼبنطقة ل

فقد مت إحصاء ما يزيد عن ثالثُت  ،لي واألدوات األثرية والفنيةومعادل أثرية وتارىبية أو ؾبموعات من التحف و اغب
يف القطع الفسيفسائية  اوعدة ربف و بقايا معمارية وأثرية سبثلت أساستارىبيا بكامل الوالية، موقعا ومعلما أثريا و 

مطاحن اغببوب العتبات و و ارة اؼبنحوتة وبقايا األطر و العديد من البقايا الناذبة عن ذبزئة اؼبعادل األثرية كاغبج
لمواقع و اؼبعادل األثرية و ل تفصيلية قائمػةلتارل ويبُت اعبدوؿ ا. وشواىد القبور والقطع الفخارية والقرميد وغَتىا

 كما يلي:واليت اختلفت مرجعياهتا التارىبية    ،31/10/2020إذل غايػة  التارىبية لوالية جيجل 
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 قائمة المواقع والمعالم األثرية والتاريخية في والية جيجل (:42جدول رقم)
 الطبيعة القانونية الموقع المرجعية التاريخية المحتوى اسم األثر

 
 

 "الرابطة"

 
 

 قبور بونيقية ؿبفورة يف الصخر

 
 

 الفًتة البونيقية

 
 

 بلدية جيجل
 دائرة جيجل

  ملك للدولة ) ـبصص لفائدة مديرية
الثقافة لوالية جيجل بقرار والئي رقم 

  18/07/2012مؤرخ يف  1150
و مسجل يف اعبرد العاـ للممتلكات 

يف  الثقافية العقارية بقرار وزاري مؤرخ 
14/07/2007). 

 
 

 "وباػش"

 
بقايا اؼبدينة الرومانية " شوبا " تتمثل يف 
بقايا سور اؼبدينة و بقايا معمارية منتشرة 

و مدفونة ربت        داخل اؼبوقع
 األرض.

 
 

 الفًتة الرومانية

بلدية زيامة 
 منصورية

دائرة زيامة 
 منصورية

مسجل يف  قائمة اعبرد  ملك للدولة )
اإلضايف للممتلكات الثقافية العقارية 

لوالية جيجل بقرار رقم 
ماي  12   مؤرخ يف 676/2011

2011). 
 

 "تسيليل"
 

بقايا بنايات ونصب  و أحجار منحوتة 
 .وفخار ... إخل

 
 الفًتة الرومانية

بلدية زيامة 
 منصورية

 دائرة زيامة
 منصورية

مسجػل يف  قائمة اعبرد اإلضافػي 
  للممتلكات الثقافية العقاريػة لوالية

 675/2011جيجل بقرار رقم 
 .2011ماي  12يف   مؤرخ

 -ةػػػمتحف كتام"
مدرسة اغبياة 

 "سابقا

مبٌت أسس من طرؼ صبعية العلماء 
و دشنو العالمة         اؼبسلمُت اعبزائريُت

 عبد اغبميد بن باديس

 
 1939سنة  أسس

 بلدية جيجل
 دائرة جيجل

 
 ملك وقفي

 
 "الطوالبية"

بقايا ضباـ روماين بلطت إحدى قاعاتو 
و حوضو          بفسيفساء نباتية ملونة

بفسيفساء باللونُت األبيض واألسود مع 
 انتشار واسع لقطع فخارية

 
 الفًتة الرومانية

 بلدية جيجل
 دائرة جيجل

 
 ملك للدولة

 
 "داػػػػبي"

موقع قدًن وبتوي على بقايا للبناء 
 )حجارة منحوتة،...(

 
 الفًتة الرومانية

 بلدية إيراقن
دائرة زيامة 
 منصورية

 
 ملك للدولة

 
 "بوالشقايف"

 
 ـ 1500مقربة على علو 

 
 الفًتة الرومانية

بلدية يودريعة 
 بن ياجيس
 دائرة جيملة

 
 ملك للدولة

 
 "داػػصي"

 
 موقع قدًن

 
 الفًتة الرومانية

بلدية يودريعة 
 بن ياجيس
 دائرة جيملة

 
 ملك للدولة

 "مزغيطاف"
 

 بلدية جيجل فًتة ما قبل التاريخ صناعات حجرية ما قبل تارىبية
 دائرة جيجل

 ملك للدولة

 بلدية جيجل الفًتة الرومانية بقايا بناية قديبة "رػػالقص"
 دائرة جيجل

 ملك للدولة

 ملك للدولة بلدية جيجل الفًتة العثمانيةبقايا السور القدًن ؼبدينة جيجل يف العهد  "بومارشي"
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 دائرة جيجل العثماين
بوابة مدينة "

 "جيجل
جزء من البوابة البحرية ؼبدينة جيجل يف 

 الفًتة االستعمارية
 

 الفًتة االستعمارية
 بلدية جيجل
 دائرة جيجل

 ملك للدولة
 )داخل اجملاؿ العسكري(

 
 
 
 

 "حصن دوكاف"

بناية استعملت كمؤسسة دينية مت  
ذبديدىا و توسعتها بعد دخوؿ األخوين 
عروج  و خَت الدين بربروس إذل مدينة 

جيجل. وبعد احتالؿ اؼبدينة سنة 
من طرؼ اؼبستعمر الفرنسي  1839

و أطلقت عليو إسم  إذل حصن وحولت
"دوكانز" قائد اغبملة الفرنسية على 

 .1664جيجل سنة 

 
 
 
 

 ما قبل الفًتة الًتكية

 
 
 

 بلدية جيجل
 دائرة جيجل

 
 
 

 ملك للدولة
 )داخل اجملاؿ العسكري(

 بلدية جيملة الفًتة الرومانية أحجار منحوتة وبقايا أخرى "حجر بن سالـ"
 دائرة جيملة

 ملك للدولة

 -رأس الزاف"
 "األصناب

بقايا بناية قديبة )حائط، أحجار 
 منحوتة،أشياء أخرى(

 بلدية جيملة الرومانيةالفًتة 
 دائرة جيملة

 ملك للدولة

 بلدية جيملة الفًتة اإلسالمية معلم إسالمي )مسجد قدًن( "احملد"
 دائرة جيملة

 وقفيملك 

 
 "قبور النصارى"

بلدية أوالد  دل ربدد بعد قبور ؿبفورة يف الصخر
 عسكر

 دائرة العنصر

 ملك للدولة

 -عُت اؼبداوية"
 "مدينة

 دائرة العنصر الفًتة االستعمارية موقع قدًن
 بلدية العنصر

 تابع لوزارة اجملاىدين

 
 "ىـو –تاس وبي "

 
 موقع قدًن

 
 دل ربدد بعد

بلدية اعبمعة بٍت 
 حبييب

 دائرة العنصر

 
 ملك للدولة

 
 "اؼبايدة -األصناـ"

 
موقع قدًن عثر بو صدفة على قطع نقدية 

 يف حالة حفظ جيدة

 
 الفًتة الرومانية

سيدي بلدية 
 معروؼ

دائرة سيدي 
 معروؼ

 
 ملك للدولة

 بلدية السطارة الفًتة الرومانية ىكتار 05بقايا قديبة على مساحة  "تاياراو"
 دائرة السطارة

 ملك للدولة

 
 "العقبية"

 
 "موقع قدًن و بقايا للبناء"

 
 "الفًتة الرومانية"

بلدية سيدي 
 معروؼ

دائرة سيدي 
 معروؼ

 
 ملك للدولة

أحجار  و بقايا أسس بنايات ونصب "عربيد علي"
 منحوتة وفخار...

 بلدية العوانة الفًتة الرومانية
 دائرة العوانة

 ملك للدولة
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 بلدية اؼبيلية الفًتة الرومانية موقع قدًن "أوالد عريب"
 دائرة اؼبيلية

 ملك للدولة
 

 
 

موقع  –تانفدور "
 "اؼبدينة

موقع قدًن ؼبدينة رومانية وبتوي على 
و بعض         ضباية اؼبدينة بقايا سور

العناصر اؼبعمارية اؼبنتشرة كاألحجار 
 ةػبنائي وعتبػات أطر اؼبنحوتة،

(Architraves مزينة بأشكاؿ )
 و غَتىا. ا ؼبعاصر الزيتوفػبقاي ة،ػىندسي

 
 

 الفًتة الرومانية

 
 

 بلدية اؼبيلية
 دائرة اؼبيلية

 
 

 ملك للدولة

موقع  -تانفدور"
مشروع مسجد 

 "الكرامة

موقع قدًن ؼبزرعة رومانية يتمثل يف بقايا 
أحجار منحوتة و مطاحن للحبوب و 

 عناصر معمارية ـبتلفة.

 
 الفًتة الرومانية

 
 بلدية اؼبيلية
 دائرة اؼبيلية

 
 ملك للدولة

معاصر زيتوف ؿبفورة يف الصخر من النوع  "بوعفروف"
 الريفي

 بلدية وجانة الفًتة الرومانية
 الطاىَتدائرة 

 ملك للدولة

 بلدية غبالة دل ربدد بعد موقع قدًن "اؼبايدة"
 دائرة السطارة

 ملك للدولة

 
 "تازرورت"

موقع قدًن تنتشر بو العديد من البقايا 
 اؼبعمارية.

 بلدية الفًتة الرومانية
 تاكسنة

 دائرة تاكسنة

 
 ملك للدولة

موقع قدًن تنتشر بو العديد من البقايا  "القلعُت"
 .و معاصر الزيتوف اؼبعمارية

 بلدية غبالة الفًتة الرومانية
 دائرة السطارة

 ملك للدولة

 
 "بوخداش"

موقع قدًن وبتوي على بقايا بناية قديبة 
يرجح أهنا بقايا غبماـ روماين  أو قلعة 

 رومانية

 
 الفًتة الرومانية

 بلدية اؼبيلية
 دائرة اؼبيلية

 
 ملك للدولة

معصرة الزيتوف "
 "ؼبنطقة التشوابة

معصرة زيتوف ذات حجم كبَت منحوتة يف 
 الصخر

 بلدية جيجل الفًتة الرومانية
 دائرة جيجل

 ملك للدولة

قرب روماين من "
 Tegulae نوع 

 "منطقة تاسوست

،عثر  Tegulae قرب روماين من نوع 
عليو بالصدفة خالؿ عمليات مد قنوات 

وجود  الصرؼ الصحي، مع إحتمالية
 مقربة رومانية

 
 الفًتة الرومانية

بلدية االمَت عبد 
 القادر

 دائرة الطاىَت

 ورثة زيداف العريب-ملك للخواص

 موقعا ومعلما أثريا وتاريخيا 35 المجموع
 ية الثقافة والفنون لوالية جيجلمدير  المصدر:

األثرية والتارىبية ؼبختلف الفًتات كما ىو ظاىر يف اعبدوؿ أعاله فإف الوالية تتميز بالعديد من اؼبواقع 
دل يتم تدوينها رظبيا كًتاث مادي وحضري لدى اؼبديرية، ويوجد  اغبضارية، ويبكن التنويو أنو يوجد العديد منها

باإلضافة إذل . على مستوى اعبزائر العاصمة ك قيد الدراسة والتعريف لدى وزارة الثقافة والفنوفلالكثَت منها كذ
 وغَتىا. الذي تتميز بو اؼبنطقة، اآلالت اؼبوسيقية، والتصاميم القديبة للمنازؿ احمللية يف الوالية اللباس التقليدي
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  في والية جيجل  .التراث الالمادي2
سبتاز الوالية كذلك بتنوع ثقايف من حيث العادات و التقاليد اليت كانت نتيجة لالحتكاكات مع ـبتلف 

على غرار  العديد منها على اؼبستوى احمللي حصت مديرية الثقافة والفنوفأ. وقد اغبضارات اليت توافدت إذل اؼبنطقة
التعابَت الثقافية والشعبية اليت سبيز الوالية، القصص واأللغاز واألحاجي الشعبية اػباصة باؼبناطق اؼبتنوعة عرب الوالية، 

اليت كاف  ذل العديد من األلعابإ باإلضافةت، األناشيد الدينية وأغاين األفراح واؼبناسبا ،األمثاؿ واغبكم اعبيجلية
 .ؿ البعض منها حىت يومنا ىذااالسكاف احملليُت يتسلوف هبا يف أوقات الفراغ واليت ماز 

رغم ىذا التنوع و التعدد الذي هبعل من الوالية منطقة أثرية و ثقافية بامتياز فإف اؼبشهد الثقايف واألثري 
ونقص الوعي بالًتاث، واغبضارة احمللية، ويرجع ذلك إذل اعبهل باألنبية القصوى للوالية يتميز عموما باإلنباؿ 

بالًتاث، اؼبواقع واؼبعادل األثرية و التارىبية، واعتبارىا ؾبرد حجارة وأطالؿ دوف تضمينها يف العرض السياحي 
ت سياحية يف حد ذاهتا ترقى للوالية، وأهنا موروث وجزء ال يتجزأ من اؽبوية احمللية، واليت يبكن أف تكوف منتجا

 بالسياحة الثقافية والتارىبية يف الوالية.
 مساعي مديرية الثقافة والفنون في تحسين جودة العرض الثقافي  ثانيا:

من أجل إعادة االعتبار للًتاث الثقايف للوالية بادرت مديرية الثقافة بازباذ العديد من اإلجراءات اليت من 
وخاصة من ناحية  للوالية، والسياحية و جعلو قطبا ىاما يف التنمية االقتصادية تراثهاعلى شأهنا تسليط الضوء 

و من أىم ىذه  .والية "جيجل"اؼبعادلة السياحية يف  يفمهما  عنصرا أساسيا دفع السياحة الثقافية اليت تعترب
 ما يلي :نذكر على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر اإلجراءات 

اؼبعادل األثرية و التارىبية كًتاث مدوف لدى وزارة الثقافة والفنوف، والتابعة  تصنيف العديد من اؼبواقع و-
إعادة و ، حيث تسمح ىذه العملية بتسجيل عمليات غبمايتها ما يضمن تأىيلها ؼبصلة اآلثار على اؼبستوى الوطٍت

 ؛ؽبا االعتبار
تسمح ىذه العمليات أين ، عديدة غبماية ـبتلف اآلثار واؼبعادل والشواىد التارىبية تسجيل عمليات-

لعديد من اؼبرافق السياحية اغبيوية من جهة، ومن جهة أخرى ذبذب مثل تزويدىا با من متبتهيئة ىذه اؼبواقع و 
نطقة، هبعلها مستقبال ىذه العمليات االستثمارات السياحية وربفز اؼبستثمرين على خلق مشاريع واعدة يف اؼب

 القتصادي  للوالية؛اإلقليم السياحي واعلى تنمية أقطابا سياحية ىامة تؤثر إهبابا 
، من أجل إحصائهامن طرؼ مديرية الثقافة والفنوف متعددة للمواقع األثرية ميدانية تسطَت زيارات -

ربديد و معاينتها وتصنيفها، واؼبسجلة يف اعبرد العاـ للممتلكات الثقافية، والوقوؼ على التعديات اليت تتعرض ؽبا 
 ؛أنبيتها وقيمتها األثرية والتارىبية

 ؛اؼبهملة اؼبواقع األثرية وتنقية لتنظيفربسيسية تنظيم ضبالت -

                                                           
   .للمزٌد من المعلومات والتفاصٌل حول التراث الثقافً الالمادي لوالٌة جٌجل ٌمكن االتصال بالباحثة 
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 دبختلف األثار والشواىد واؼبعادل اغبضاريةللسكاف احملليُت باألنبية الكبَتة تنظيم ضبالت تعريفية وتوعوية -
 ؛على مستوى الوالية

اؼبتعلقة أساسا باألكالت التقليدية،  لعدد من العادات و التقاليدوإعداد بطاقات للًتاث إحصاء شامل -
 على اؼبستوى الوطٍت. فبيزاتوو  خصوصياتوإظهار مع  الذي يربز الزخم الثقايف للوالية، اللباس التقليدي

اؼبراسالت اليت تقـو هبا مديرية الثقافة والفنوف يف الوالية ؼبديرية تطوير الفنوف وترقيتها على مستوى الوزارة -
 ساسا ب:أالوصية، واليت تتعلق 

 اؼبنتشرة يف ـبتلف مناطق الوالية حسب طابعها)االجتماعي،  واألساطَت إحصاء اغبكايات
اؽبزرل...(، مع إرفاؽ مبوذج واحد لكل نوع، عنواف اغبكاية، موجز تارىبي عن  ،السياسي، الديٍت

 ؛يتم سرد اغبكاية بطريقة موجزة أيناغبكاية، مدى انتشارىا يف اؼبنطقة، 
  غرار األمثاؿ واغبكم واؼبأثورات، الشعر الشعيب إحصاء التعابَت الثقافية الشعبية اؼبنتشرة على

 ؛وغَتىا واؼبلحوف، أغاين اؼبناسبات واغبفالت والوالئم الدينية
  إرفاؽ اؼبراسالت وما مت إحصاؤه ؼبديرية تطوير الفنوف وترقيتها بقرص مضغوط وبتوي اؼبوروث الذي

 يبيز اؼبنطقة. 
 الثقافة والفنون لدى مديرية  ةالثقافيالسياحة استراتيجية ترويج  ثالثا:

نظرا لألنبية البالغة اليت يكتسيها الًتاث الثقايف بشقيو اؼبادي و الالمادي باعتباره الدليل اؼبلموس الذي 
بتنظيم تقـو مديرية الثقافة والفنوف  مدى عراقتها وتواصلها التارىبي واغبضاري والثقايف،اعبيجلية و وية اؽبيربز 

وـبتلف دب أ، بالوالية من مسرح والتظاىرات الثقافية والفنية اليت تقاـ   لنشاطاتعلى ـبتلف اواالشراؼ 
 للمديرية.  النشاطات السنوية اؼبتنوعة تدخل ضمن  واليت ،العروض الفنية ، معارض الكتاب والصالونات  الفنية

 الميزانية المخصصة للترويج الثقافي  .1
تعترب ميزانية الًتويج للجانب الثقايف يف الوالية ـبصصات ضمن ميزانية التسيَت لدى مديرية الثقافة والفنوف، 

 ()اؼبصاحل الالمركزية التابعة للدولة: تنظيم التظاىرات الثقافية 12-37وتنتمي للباب 
ض الثقافية والفنية من االعانات تقتطع اؼبخصصات اؼبالية اؼبتعلقة دبيزانية التسويق وترويج اؼبنتجات والعرو و 

ومصاحل وزارة الثقافة والفنوف واؼبخصصة لتنظيم التظاىرات الثقافية والفنية  ،ح من طرؼ ميزانية الواليةناؼبالية اليت سب
حيث أف ىذه األخَتة سبنح سنويا إعانات مالية لبعض الفعاليات واؼبواعيد الثقافية والفنية  على مستوى الوالية،

  تقطب صبهور عريض السيما يف ميداف اؼبسرح، الغناء والرقص، إذل جانب صالونات الكتاب.اليت تس
تلف الوسائل الًتوهبية األخرى من ميزانية الفعاليات األفالـ الوثائقية، وـبيتم اقتطاع نفقات اؼبطويات، 

الثقافية اليت تنظمها اؼبديرية خالؿ ـبتلف اؼبواعيد واؼبناسبات، واليت تعترب غَت كافية حسب مدير مديرية الثقافة 
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ؿ والفنوف لوالية جيجل كوف تسويق اؼبنتوج الثقايف والفٍت يستدعي زبصيص إمكانيات مالية كبَتة السيما خال
 اؼبهرجانات الوطنية.  

 مديرية الثقافة والفنونللترويج الثقافي في االستراتيجية المعتمدة .2
والذي يعترب اعبمهور الرئيسي  ،زوار والية جيجل خالؿ موسم االصطياؼ تستهدؼ مديرية الثقافة والفنوف

افدوف اؼباليُت من اؼبصطافُت  الذين  يتو كوف الوالية تستقطب من صبيع أكباء الوطن،  إقباال كبَت  عرؼت أين للوالية
   اليت تقاـ  خالؿ ىذه الفًتة. على ـبتلف  العروض الفنية

ة الًتاث الثقايف، ومصلحة حوتتوذل عملية الًتويج لألحداث الثقافية يف الوالية اؼبصاحل التابعة ؽبا كمصل
تكوف برامج متنوعة وثرية يف إطار  حيث، أين تقيم ؾبموعة من الربامج والعروض الًتوهبية سنويا، والفنوف األدب

ة ية وطنينماي(، واحياء السنة األمازيغية )يناير(، تنظيم تظاىرات ثقافية وف 18-أفريل 18إحياء شهر الًتاث)
 الًتوهبية واالعالمية التالية: ودولية، واليت تكتسي كلها الصيغ

تقاـ العديد من اؼبعرض الثقافية يف الوالية ربت إشراؼ مديرية الثقافة والفنوف، بالتنسيق مع  عارض:الم-
 التقليدية تقليدية، مديرية السياحة والصناعةـبتلف اعبمعيات الثقافية والسياحية الناشطة، غرفة الصناعات ال

 نذكر على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر: . ومن أىم ىذه اؼبعارضوالعمل العائلي
 رض للصناعات التقليدية و اغبرؼ بالتنسيق مع غرفة الصناعات التقليدية  واغبرؼ لوالية امع

 فهي، أو يف غرفة الصناعات التقليدية، اؼبدينةنظم غالبا دبتحف كتامة وسط ت واليت ،جيجل
سواء  ، تتميز هبا والية جيجلمناسبة إلبراز ـبتلف الصناعات واغبرؼ والفنوف التقليدية اليت

اللباس و النسيج التقليدي، صناعة وربويل اعبلود، صناعة اػبشب، الطبخ واغبلويات التقليدية 
 ؛،الصناعات الفالحية كالعسل و مشتقاتو، وغَتىا من الصناعات اليت سبيز اؼبنطقة

 لوالية، واليت تقاـ يف دار اليت تقاـ سنويا للفنانُت اؼبعروفُت على مستوى االتشكيلي  الفنرض امع
 18-أفريل 18)غالبا، أو يف اؼبتحف الوالئي والذي يكوف دبناسبة اختتاـ شهر الًتاث  الثقافة
 ؛من كل سنةماي(

 ات احمللية معيالعديد من اعبمن تنظيم  ،تضمن ذبسيد اغبياة التقليدية للعائلة اعبيجليةترض امع
 ،الورشات اغبية ذبسد األعماؿ اليومية للمرأة اعبيجليةتضمن العديد من ت يتال، و وحرفيي الوالية

ات قعدالتقليدية احمللية، باإلضافة إذل ؽ اطباألحية لتحضَت  ورشات لكىذه اؼبعارض كذ توىرب
، وتتضمن مثل ىذه اؼبعارض تقليدية توضح ترتيب اؼبنزؿ التقليدي يف اؼبنطقة خاصة الريفي منو

 ؛على مدى تعلق الفرد يف اجملتمع اعبيجلي باألرض وانتاجها دليلالسنوية يف الوالية كل ما ىو 
 رض للكتاب واليت هبب أف تكوف معتمدة والئيا أين ترخص من وزارة الثقافة لتجنب بعض امع

 ؛أف سبس بالدين والثقافة الوطنيةالعناوين ودور النشر واليت يبكن 



المحلية الهيئات بعض مستوى على جيجل والية في السياحي الترويج استراتيجية:.... الثالث الفصل  

 

155 
 

  عروفُت بكتاباهتم باللغة تذة اؼبب واألساااألمازيغي ألىم إصدارات الكتمعارض للكتاب
 .من تنظيم اؼبكتبة الرئيسية للمطالعة العموميةاألمازيغية يف اعبزائر 

فنية أمازيغية  اتتضمن العروض اؼبسرحية والفنية يف الوالية سنويا عروضالعروض المسرحية والفنية: -
باإلضافة إذل  .اللباس التقليدي األمازيغي، مع إبراز األغاين الفلكلورية و الًتاثيةالفرؽ، ؾبموعة من دبشاركة من 

عروض مسرحية وحكواتية لألطفاؿ خالؿ العطل اؼبدرسية، عروض لألفالـ الوثائقية اليت تعكس تراث وثقافة 
 اؼبنطقة يف ـبتلف اؼبناسبات.

تقدـ كل سنة ؾبموعة من احملاضرات الثقافية من تقدًن أساتذة وباحثُت يف الًتاث المحاضرات: -
واؼبوروث الثقايف احمللي، وحوؿ التاريخ األمازيغي يف مشاؿ إفريقيا، والعديد من احملاضرات اليت تثري وتنعش اؼبشهد 

جامعة جيجل وىيئات أخرى ذات  باإلضافة إذل تنظيم أياما دراسية أو ندوات بالتنسيق معالثقايف يف الوالية. 
  الوالية.العالقة بالقطاع والسياحة الثقافية يف

مديرية الثقافة والفنوف سنويا ؾبموعة من الوجوه االعالمية والفنية  ـتكر : والمسابقات التكريمات-
، أو ؼبختلف إضافة إذل تنظيم مسابقات يف ـبتلف اؼبناسبات لصاحل األطفاؿالداعمة للثقافة احمللية اعبيجلية. 

التحسيس بضرورة ضباية  ، وىذا بغيةتعٌت بتاريخ وحضارة اعبزائر عامة ووالية جيجل خاصة ،فئات اجملتمع احمللي
وتثمُت الًتاث والثقافة احمللية. كما تنظم مسابقات تعرؼ دبختلف اغبكايات واألساطَت الشعبية السائدة يف الوالية 

مسابقة "احكي حكايتك". مسابقات هتدؼ إذل تعريف اعبيل الصاعد بًتاث واؼبتوارثة من جيل آلخر. على غرار 
األمة من خالؿ رسم اؼبعادل األثرية، وكتابة النصوص واؼبقاالت حوؿ الًتاث والتاريخ الوطٍت واحمللي، واليت كانت 

 ىذا العاـ بشعار "معادل بعيوف الرباءة".
أين شاركت  2015إذل غاية  2007ؿ سنوات وقد استمرت ىذه األسابيع طوا األسابيع الثقافية:-

اؼبديرية يف العديد منها خالؿ ما يعرؼ باعبزائر عاصمة الثقافة العربية، حيث مت تبادؿ ثقايف بُت الواليات ضمن 
 القوافل الثقافية اؼبنظمة آنذاؾ. 

ىذا العاـ نظرا للوضع  اضيةنشَت يف ىذ الصدد أف معظم العروض والربامج الثقافية كانت استثناءا افًت 
 يف وقد انتعشت اغبركة الثقافية حبلوؿ موسم االصطياؼ، والذي افتتح متأخرا الصحي السائد يف البالد، 

  .01/06/2021بدال من  01/07/2021
 ووسائل ترويج السياحة الثقافية في الوالية وسائط  .3

وعروض السياحة الثقافية يف الوالية من خالؿ عديد  احمللية للثقافة والفنوف مديرة الثقافة وتروج تعرؼ
 تتناوؿ اؼبوروث الثقايف احمللي، ، إقباز األفالـ الًتوهبية اليتكاؼبطويات اليت توزع على السياح الوسائل والوسائط

الصحف  ،على ـبتلف القنوات التلفزيونية، اإلذاعة احملليةبالتنسيق مع خلية االتصاؿ واالعالـ بالوالية واليت تبث 
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، مشًتؾ( 9444اليت تضم ) (instagramو) ، (facebook)الصفحة الرظبية للمديرية عرب  واجملالت الوطنية،
 ين تواكب كل جديد حوؿ كل ما ىبص السياحة الثقافية يف الوالية. أحيث تعترب الصفحة نشطة للغاية 

فاعلية ـبتلف ىذه األساليب والوسائط يف الًتويج قياس   فإفحسب مديرية الثقافة والفنوف لوالية جيجل 
اليت تقيمها اؼبديرية النشاطات والتظاىرات الثقافية والفنية ىو مستوى التفاعل للجمهور احمللي مع للوالية الثقايف 
خارج  عليها وفيًتدد ذينالو  ،العريض من سياح من حيث إقباؿ اعبمهورخارج موسم االصطياؼ، وكذا داخل و 

بالوالية من خالؿ تفاعل اعبمهور العريض واؼبهتمُت  الثقايفومن جهة أخرى يتم قياس فاعلية الًتويج ىذا اؼبوسم. 
 يف وسائل التواصل االجتماعي الرظبية للمديرية. ثقافة اعبيجليةبال

مباشرة ورظبية يف  وفقا ؼبا مت استظهاره سابقا، فإنو يبكن القوؿ أف مديرية الثقافة والفنوف تساىم بطريقة
الًتويج والتعريف بالسياحة الثقافية يف والية "جيجل" وفقا للربامج الثقافية السنوية، واليت هتدؼ من خالؽبا مباشرة 
إذل زيادة الوعي باؼبوروث الثقايف اؼبادي والالمادي لدى السياح والزوار، وبالتارل ربسُت جاذبية الوالية ثقافيا. 

تساىم استراتيجية رضية الفرعية الثانية يف احملور األوؿ من ىذه الدراسة، واليت مفادىا "وىذا ما يثبت صحة الف
واليت  ".جيجل"في تحسين جاذبية الوجهة السياحية  الفنونو مديرية الثقافة  لدىالترويج السياحي المعتمدة 

فيذ برامج السياحة الثقافية، والدور مساعي اؼبديرية يف التعريف بالًتاث الثقايف الذي تزخر بو وتنأكدنا من خالؽبا 
من خالؿ الدراسة  ذلكإثبات  الذي تلعبو يف ربسُت واستقطاب السياح اؼبهتمُت بالثقافة احمللية للوالية. وقد مت

االحصائيات اؼبتعلقة أساسا بالربامج عرب ، ؽبذه اؽبيئة الرظبية اؼبعتمدة من طرؼ الدولةالوصفية اليت قمنا هبا 
 مت معاعبتها واستنتاج النتائج اػباصة هبذه الفرضية.  كبيانات أولية   صبعهاواليت مت للسياحة الثقافية،  الًتوهبية

 ترويج الوجهة السياحية جيجل لدى االذاعة المحلية  رابعا:
يف إطار نشاطاهتا وتغطياهتا اليومية يتم التنسيق مع العديد من اعبهات ذات العالقة، من بينها الدرؾ 

الشباب  التقليدية، النقل، اغبماية اؼبدنية، لفنوف، البيئة، السياحة والصناعةوالشرطة، مديرات الثقافة وا الوطٍت
 وغَتىم.  اغبظَتة الوطنية لتازة، مصاحل الغابات والرياضة،

ة والثابتة ر بالربامج القا "الشبكة العادية"هتتم  .تعمل اإلذاعة احمللية على مدار السنة بثالث شبكات رئيسية
تغطية اؼبناسبات الثقافية واألعياد، تغطية شهر الًتاث يف الشبكة حيث تبث برامج حوؿ الصناعات التقليدية، 

سابقات الرياضة اليت من شأهنا التعريف بالوالية خصوصا تغطية اؼبتقيمو مديرية الثقافة والفنوف من كل سنة،  ذيال
ومواكبة ـبتلف النشاطات اليت تقـو هبا اعبمعيات، واؽبيئات . نتضم مشاركُت من ـبتلف واليات الوطوأهنا 

، أين تليب اإلذاعة دعوات اؽبيئات اؼبنظمة، وأحيانا دببادرات وبرامج تغطي األحداث اليومية يف الواليةالرظبية، 
من كل سنة بالتحضَتات ؼبوسم  أفريل 20اليت تنطلق قبل  "الشبكة الصيفية". وهتتم فردية من صحفي اإلذاعة

واليت تقـو هبا ـبتلف اؽبيئات  ،االصطياؼ وتغطية اػبرجات والدورات االستطالعية اػباصة بالسياحة يف الوالية

                                                           
  :ًٌمكن زٌارة الصفحة الرسمٌة لمدٌرٌة الثقافة والفنون لوالٌة جٌجل على الرابط التالok.com/cultjijel18https://www.facebo  

https://www.facebook.com/cultjijel18
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تنتقل االذاعة مباشرة إذل الًتكيز على مواكبة اؼبوسم والًتويج  .الرظبية يف الفًتة اليت تسبق افتتاح موسم االصطياؼ
طات واؼبتاحات واؼبناطق األثرية السياحية يف الوالية، أين يركز يف ىذه التغطيات والربامج على للتظاىرات والنشا

بَت من اؼبصطافُت. أما "الشبكة اؼبتحركة" فتهتم بشهر تواجد العدد الك باغتنامهاتعريف الزوار دبا تزخر بو الوالية و 
مج دينية، وفقرات تراعى فيها ما يبيز ىذا تص بشبكات رمضانية مكيفة، أين تبث برارمضاف الكرًن الذي زب
 . يف الوالية الشهر من خصوصيات

ؼبا تزخر بو الوالية من موروث طبيعي، ثقايف وحضاري تقـو اإلذاعة احمللية بتبادالت  كذلك  ًتويجلل 
اصة يف السياحي خو إذاعات ؿبلية أخرى، أين يتم تبادؿ اؼبعلومات من اعبانب التارىبي، الثقايف، وتوأمات مع 

 فصل الصيف من أجل إبراز الطاقة السياحية للوالية وخلق الفضوؿ لدى الزوار و اؼبصطافُت. 
استغالال منها ؼبوسم االصطياؼ وبغية سبرير رسالة إعالمية إهبابية عن الوالية ربرص اإلذاعة على 

والعروض السياحية يف الوالية، يز اػبدمات سباالحتكاؾ الدائم مع اؼبصطافُت، وإبداء آرائهم حوؿ النقائص اليت 
يز الوالية خالؿ موسم االصطياؼ للزوار اؼبرتقبُت، حيث تعمل اإلذاعة يب منها، ومااإلهبابية  اآلراء والرسائل وسبرير

وفتح باب اغبوار يف حصص تبث مباشرة على مسامع  ،أف تكوف مساحة لتبادؿ اآلراء ووجهات النظر اؼبختلفة
 اؼبصطافُت. 

تعاجل اإلذاعة خالؿ براؾبها مشكل االزدحاـ الذي تعرفو الوالية يف ىذا اؼبوسم، ومشكل النفايات اليت 
تغزو احمليط اغبضري وحىت الريفي للوالية، ورباوؿ توعية اؼبصطافُت بضرورة احملافظة على اؼبوروث الطبيعي 

 احة للوالية من كل سنة. واغبضري، وىذا بغية التقليل من الظواىر السلبية اليت ذبلبها السي
ها اإلذاعة فيمكن أف زبتلف من برنامج آلخر، فمنها ما يبث ثوعن اؼبقاسات اؼبختلفة للربامج اليت تب

د(، ومنها ما تكوف عبارة عن ومضات إشهارية وتعريفية 3-د5د(، ومنها ما يبث على شكل فقرات )60-د15)
 عن الوالية.

والية، ورصد حركة موسم لللتعريف والًتويج ل قامت هبا إذاعة جيجلومن بُت الربامج االذاعية اليت  
  االصطياؼ يبكن أف نذكر على سيل اؼبثاؿ ال اغبصر:

 ؛برنامج من الشواطئ-
 ؛برنامج على الكورنيش-
 ؛برنامج من اؼبخيمات-
 ؛برنامج عائدوف مشتاقوف-
 ؛برامج ضيوؼ جيجل والذي يرصد انطباعات السياح عن الوالية-
 ؛برنامج آثار ومآثر والذي يتناوؿ ويعرؼ يف كل عدد معلم أثري من معادل الوالية-

                                                           
  ا من للمزٌد من االطالع حول البرامج اإلذاعٌة فً الوالٌة االتصال بالباحثة المتالكها مجموعة من التسجٌالت اإلذاعٌة التً تم الحصول علٌه

 اإلذاعة كأمثلة لما تقوم به لصالح الوالٌة. 
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 ؛برنامج بطاقات يف الفًتة الصباحية-
جيجل حُت يعانق البحر "على رأس كل ساعة مثل:  والومضات االشهارية إضافة إذل بعض العبارات-

 .رد طبيعة "، وىي دعوة مباشر للسياح الكتشاؼ ما يبيز الوالية من موااعببل
يف احملور األوؿ من ىذه  الثالثةصحة الفرضية الفرعية تأكيد سابقا، فإنو يبكن إليو  ؼبا مت التطرؽوفقا 

في تحسين  اإلذاعة المحليةتساىم استراتيجية الترويج السياحي المعتمدة لدى الدراسة، واليت مفادىا "
التعريف باؼبوروث و  الًتويج مساعي االذاعة احمللية يفواليت أكدنا من خالؽبا جاذبية الوجهة السياحية "جيجل". 

الربامج االذاعية والتفاعلية بالتنسيق مع ما تقـو بو من الطبيعي والًتاث الثقايف واغبضري الذي تزخر بو الوالية، و 
ليُت اؽبيئات الرظبية واعبمعيات الناشطة يف اجملاؿ السياحي، والدور الذي تلعبو يف جلب انتباه السياح اغبا

 فيها إذل التطرؽمت  وقدلإلذاعة، ىذه الفرضية من خالؿ الدراسة الوصفية اليت قمنا هبا  واحملتملُت. وقد مت إثبات
  .براؾبها واساليبها الًتوهبية عن الواليةبعض 
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  الفصل:  الصةخ
على يف والية جيجل  وربليل اعباذبية السياحية  العرض السياحي الذي قمنا بو حوؿ أسفر البحث اؼبيداين

السياحية قاعدية البٌت الياكل و إذل اؽب باإلضافةضارية، اغبو ثقافية، الطبيعية، موارد تنوعت بُت الو توافر إمكانيات 
 خاصة يف موسم االصطياؼ ،تتميز بنقص شديد أماـ الطلب السياحي الكبَت الذي تعرفو الوالية سنويااليت 

العائالت من صبيع أكباء الوطن ؼبختلف اؼبتاحات السياحية. كما أف االستثمارات السياحية يف الوالية  وارتياد
أماـ اؽبكتارات من مناطق التوسع السياحي اليت سبيز الوالية واليت مت استغالؽبا بطرؽ عشوائية ال تعرؼ ركودا كبَتا 

 يبكن أف زبدـ القطاع السياحي بتاتا. 
كل من مديرية السياحة والصناعة التقليدية، تشخيص اسًتاتيجية الًتويج السياحي على مستوى  كما أسفر 

تروهبية من معارض وتظاىرات، ما ىي إال برامج مسطرة  نشاطاتما تقـو بو من أف مديرية الثقافة والفنوف، و 
، أو دبناسبة افتتاح موسم تتبناىا ىذه اؽبيئات إداريا غالبا ما تكوف بغرض إحياء مناسبات وطنية أو ؿبلية

وتكثيف اػبرجات اؼبيدانية للمسؤولُت وأعواف اؼبصاحل الوصية على القطاع االصطياؼ أين يتم التحضَت لو  
السياحي والثقايف، وىذا بالتنسيق مع خلية االعالـ يف الوالية، أين تبث تقارير وربورتاجات على بعض القنوات 

ؽبا يف مواقع التواصل االجتماعي. بينما تعتمد االذاعة احمللية غالبا على  الفضائية، أو عرب الصفحات الرظبية
وومضات  أين يتم تنشيط حصص إذاعية ،اؼببادرات الفردية لإلعالميُت من أجل التعريف دبا تزخر بو الوالية

ات احمللية وبعض اؽبيئاألحداث والتظاىرات بالتنسيق مع بعض أو تغطية احمللية تعٍت بالسياحة والثقافة  إشهارية
    اعبمعيات الناشطة يف القطاع.  

 
  
  

 



 

 الفصل الرابع:

دراسة بعض الف اعلين الخواص  
في ترويج الوجهة السياحية  

 "جيجل"
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 تمهيد:
اليت قمنا  دلعاجلة البيانات اليت مت اسًتجاعها من عملية توزيع االستبيانات من الدراسة خصص ىذا الفصل

مشلت دراسة مسحية جلميع الفنادق ادلتواجدة على مستوى الوالية، وعينة من  كل من والوكاالت  اليتو  هبا،
وىذا من أجل ربقيق اىداف دراستنا وادلتمثلة خصوصا يف تقييم تبٍت اسًتاتيجية  .الناشطة السياحية، واجلمعيات

االسًتاتيجية من وجهة نظر سلتلف  تتبعها ىذه ادلؤسسات السياحية، مث دراسة مدى مسامهة ىذه تروجيية واضحة
ىذه ادلؤسسات يف التعريف والًتويج للمؤسسة ومنها الوجهة السياحية "جيجل" على حد سواء يف األسواق 

 وجذب السياح. السياحية ادلستهدفة، واستقطاب
را ااختبمعاجلة معطيات االستبيانات ادلوزعة و  يفمن الدراسة األدوات ادلستخدمة  فصلكما بينا يف ىذا ال

 وربليل النتائج ادلتوصل إليها. وذلذا فقد مت تقسيم ىذا الفصل إذل األجزاء التالية. فرضيات الدراسة
 المبحث األول: منهجية الدراسة الميدانية. 

 وصف وتشخيص متغيرات الدراسة المبحث الثاني:
 اختبار فرضيات الدراسة وتحليل النتائجالمبحث الثالث: 

 ئج الدراسة الميدانية المبحث الرابع: نتا
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 : منهجية الدراسة الميدانية ولالمبحث األ
 رلتمع الدراسة توصيف وربديدإذل ادلنهجية ادلتبعة يف الدراسة ادليدانية، حيث يتم  ادلبحثطرق يف ىذا نت

واألساليب االحصائية ادلناسبة،  ت األدوابواسطة  غراض البحثأادليدانية، والعينة اليت مت اختياراهتا دبا يتالءم مع 
 .كما يتم عرض بناء وتصميم االستبيان

 مجتمع وعينة الدراسة، أدوات جمع البيانات و المطلب األول: منهج 
ولتحقيق أىداف دراستنا قمنا بتصميم استبيان وجهناه إذل العينة ادلراد من أجل مجع البيانات ادلطلوبة 

يف ترويج الوجهة السياحية "جيجل"، ولكي يكون االستبيان أداة فاعلة قمنا  اخلواص دراستها من سلتلف الفاعلُت
نشَت إذل و باختبار صدقو وثباتو عرب عدة مراحل، كما نعرض اخلطوات ادلتبعة منهجيا يف بناء وتصميم االستبيان، 

 .وقراتسلتلف االختبارات اليت خضعت ذلا أداة القياس ادلتمثلة اساسا يف صدق وثبات االستبيان وف
 أوال: منهج الدراسة الميدانية 

ادلنهجُت الوصفي والتحليلي من اتبعنا  االستقصائية الدراسةىذا الشق من إذل أىداف  من أجل الوصول
الًتويج للوجهة السياحية "جيجل"، وربليل التعريف و تروجيية يف وأساليب خالل وصف واقع تبٍت اسًتاتيجية 

، حيث مت استهداف  يف القطاع اخلاصمن توزيع االستبيان على رلموعة من الفاعلُت السياحيُت البيانات ادلسًتدة 
الفنادق، الوكاالت السياحية، واجلمعيات دبختلف صبغاهتا، واليت تساىم يف الًتويج السياحي لوالية كل من 

ناسبة يف ذلك كما ي ادلجيجل بصفة مباشرة أو غَت مباشرة. وقد مت استخدام أدوات التحليل االحصائي الكم
بالعديد من رؤساء اجلمعيات الناشطة يف سنبينو الحقا. كما مت االستعانة دبقابالت ولقاءات شخصية مجعتنا 

االحاطة بادلوضع أين حاولنا اجملال السياحي ورلال الصناعات التقليدية، والعديد من مالك الفنادق عرب الوالية، 
  ثَتا يف تفسَت واخلروج بالنتائج ادلرجوة.من سلتلف جوانبو، والذي ساعدنا ك

 ثانيا: مجتمع وعينة الدراسة
اذليئات الرمسية سلتلف الفاعلُت يف ترويج الوجهة السياحية "جيجل" سواء من يتكون رلتمع الدراسة من 

 ادلتمثل أساسا يف مديرية السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي، مديرية الثقافة التابعة للقطاع العام
كر على سبيل ادلثال ال احلصر الفنادق، وكاالت ذ أو القطاع اخلاص ون السكان احملليُت،اإلذاعة احمللية، ، والفنون

من  الناشطون على مواقع التواصل االجتماعي، ، السياحية والبيئيةوالرياضية السياحة واألسفار، اجلمعيات الثقافية
 عمل على تنشيط احلركة السياحة يف والية "جيجل"تاليت  وغَتىم من االطراف رلموعات األنستغرام، الفايسبوك،

 وبالتارل فمجتمع الدراسة اخلاصة دبوضوع حبدثنا يعترب رلتمع يصعب ربديده. . بطرقة مباشرة أو غَت مباشرة
سة ادلسحية للمجتمع ادلدروس، ونظرا لتعدد رلال النشاط وخاصة أساليب وتقنيات مع استحالة الدراو

من ىؤالء الفاعلُت يف ترويج الوجهة السياحية "جيجل"، باإلضافة على حدى  الًتويج ادلتبعة من طرف كل فاعل 
ة السياحية يف الوالية، إذل تداخل النشاط السياحي مع العديد من القطاعات احليوية اليت غالبا ما تؤثر على احلرك

، واالذاعة والفنون ومديرة الثقافة ،فإننا اكتفينا بأخذ بعض من ىؤالء الفاعلُت، فكانت كل من مديرية السياحة
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القنوات بالتنسيق مع الصحف،  زلل دراسة استقصائية وصفية دلختلف االنشطة الًتوجيية اليت تقوم هبا احمللية
من ( 17/50)عينة رى. قمنا كذلك بدراسة خوالعديد من اجلهات الرمسية األالية، الفضائية، وخلية االعالم يف الو 

اجلمعيات  من (29) عينةفندق، و ( 18/28)، فار ادلتواجدة على مستوى الواليةوكاالت السياحة واألس
دل نتمكن من احلصول على البيئية الناشطة يف اجملال السياحي يف الوالية، واليت و الرياضية، السياحية، الثقافية، 

والناشطة ربيُت قوائم اجلمعيات ادلعتمدة  منظرا لعد ،احل مديرية التنظيم والشؤون العامةلدى مصعددىا بالضبط 
 يف تلك الفًتة. 

وجدنا أن فقد بعد االطالع على القائمة ادلراد دراستها لكل ىؤالء الفاعلُت، وقد مت اختيار ىذه العينات 
وكالة سياحية قد حصلت على اعتمادىا من طرف مديرية السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي  13

والذي صادف مباشرة األزمة الصحية اليت دير هبا العادل واجلزائر على حد سواء، حبيث كانت  2020بالوالية سنة 
ك فقد مت استبعادىا بصفة آلية يف ىذه وبذل COVID19من األنشطة الكثَتة اليت مسها قرار الغلق إثر جائحة 

 ادلرحلة، ألهنا دل سبارس أي نشاط، ال تروجيي وال سياحي خالل ىذه الفًتة. 
دق كانت خارج إطار دراستنا أين  افن 9بعد الدراسة االستطالعية للفنادق ادلتواجدة عرب الوالية وجدنا أن 

)فندق كتامة، فندق البصورة، فندق افتيس(، وجدنا  ألسباب سلتلفة  كان ثالث فنادق مت غلقها منذ سنتُت
فنادق  تفتح أبواهبا للمصطافُت يف فصل الصيف فقط،  وتتمثل يف كل من فندق )اجلنة الزرقاء،  6كذلك أن 

، حيث أهنا ال سبارس أي يف ىذه احلالة راقد فقطمتلعب دور ، واليت تيزينتان، اللبالب، النيل، ابن بطوطة، مجال (
. وبالتارل مت استبعاد ىذه الفنادق بصفة آلية  روجيية ال خلدماهتا وال لصاحل الوجهة السياحة "جيجل"نشاطات ت

 كذلك من دراستنا. 
حاولنا كذلك أن تكون دراستنا مسحية لكل اجلمعيات ادلتواجدة عرب الوالية دبا فيها مجعيات االحياء، 

أن ىناك مجعيات ناشطة يف اجملال الذي أسست لو، وتقوم  لكن ما مت اطالعنا بو لدى ادلديريات التابعة ذلا كان
بنشاطات هتدف لتحقيق الغرض احلقيق من تأسيسها، لكن ىناك مجعيات دل يسجل ذلا تقرينا أي نشاط يذكر 

  ن حدود دراستنا.كذلك م  ة. وبالتارل مت استبعاد ىذه اجلمعيات بصفة آليمنذ اعتمادىا يف ذلك
الفاعليُت ادلستهدفُت، والعدد الذي مت استبعاده بصفة آلية، مث العدد الذي مت ويبُت اجلدول أدناه عدد 

   استجوابو واسًتجاع بياناتو على النحو التارل:
 المدروسة بواسطة االستبيان (: العينة43الجدول رقم)

 المعالجة االستبيانات االستبيانات المسترجعة االستبيانات الموزعة استبعاد آلي اختيار مجتمع الفاعلين
 استبيان 18 استبيان 18 استبيان 19 فنادق 9 فندق 29

 استبيان 17 استبيان 25 استبيان 35 وكالة سياحية 15 وكالة سياحية 50
 استبيان 15 استبيان 16 استبيان 16 مجعيات 9 جمعية بيئية 25

جمعيات سياحية/ص  9
 تقليدية

 استبيان 4 استبيان 4 استبيان 4 مجعيات 5
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 استبيان1 استبيان 1 استبيان 5 / جمعيات ثقافية/اجتماعية 5
 استبيان 9 استبيان 12 استبيان 15 / رياضيةديوان/ جمعية   15

 المصدر: من اعداد الباحثة
  تبيانة االسلثالثا: ىيك

أكثر مالئمة للموضوع،  ىذا الشق من الدراسة باعتبارهلقد مت االعتماد على االستبيان كأداة رئيسية يف 
وقد مت تصميمو عرب عدة مراحل، وتقسيمو إذل رلموعة من احملاور حسب متغَتات الدراسة ومتغَتات اخرى 

 دلساعدتنا على تفسَت بعض االجابات، وديكن التفصيل يف ذلك كما يلي. 
 اعداد وتصميم االستبيان.1

اسًتاتيجية الًتويج السياحي لدى دراستنا يف اظهار دور دبا يتوافق مع أىداف  االستبيان واعداد مت تصميم
وقد مت ىيكلتو دبا يتوافق مع زلاور الدراسة يف ربسُت جاذبية الوجهة السياحية "جيجل"  العينات ادلدروسة

 .  أدناهادليدانية، ليتم اختبار صدقو وثباتو الداخلي والظاىري وفقا للخطوات 
ت السياحية واجلمعيات السياحية، الثقافية والبيئية وحىت اجلمعيات مت اختيار كل من الفنادق، الوكاال

والنوادي الرياضية اليت سبارس نشاطات سياحية إضافة إذل نشاطها الرئيسي، وقد اعتمدنا على استبيانات نوعا ما 
ه نظرا لطبيعة النشاط السياحي لكل طرف من ىذ ،سلتلفة بدال من استبيان موحد يقيس متغَتات الدراسة

األطراف، وقد حاولنا تكييف زلاور االستبيان وفقراتو دبا يتماشى مع ذلك، واعتمادا على ىيكلة الدراسة 
مدى الفرضيات ادلوضوعة واخلروج بنتائج الدراسة ادلرجوة، واليت هتدف إذل قياس  ادليدانية، بغية االجابة على

 قياس دورىا يف ربسُت جاذبية الوجهة السياحية "جيجل"، باإلضافة إذل ىؤالءًتوجيية لدى السًتاتيجية االتطبيق 
وقد مت اعداد االستبيان ادلخصص لذلك بادلرور بعدة مراحل كانت على النحو األطراف.  من وجهة نظر ىؤالء

 التارل:  
النظري  غَتات الدراسة اعتمادا على اجلانبمت اعداد استبيان أورل حاولنا فيو االحاطة بكل ما خيص مت-

 أوال؛
 من والباحثُت األساتذة من واحملكمُت ادلختصُت من رلموعة على مث أوال ةادلشرف على االستبيان عرض-

 . البيانات جلمع مالئمتو مدىو  الظاىري ختباراال أجل
عرض االستبيان بعدىا على رؤساء بعض اجلمعيات، مدراء وكاالت سياحية، ومالكي بعض الفنادق -

وفقراتو دبا يتالءم مع الواقع  اليت أخذ هبا كذلك يف تعديل االستبيانو  ،مالحظاهتمالذين أشاروا علينا بعديد 
 ادللموس من جهة، وأمال منا يف احلصول على بعض االفكار اجلديدة اليت تثري فقراتو من جهة أخرى

، وقد كانت ما مت اإلشارة بو من طرف األساتذة األكاددييُت احملكمُتتعديل االستبيان وفق مت -
بصيغتو بعدىا االستبيان ليخرج . ادلالحظات يف رلملها ىي مالحظات وتعديالت شكلية على ىذه النسخة

 (.4ملحق رقم ) .النهائية ىذه
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مت توزيع االستبيان بصفتو النهائية على العينة ادلستهدفة من كل من الفنادق، الوكاالت السياحية، -
واجلمعيات السياحية، الثقافية، البيئية، والرياضية الناشطة. وىذا اعتمادا على الطريقة التقليدية يف توزيع النسخ 

ستبيانات ادلتعلقة بالفنادق عن طريق النسخ الورقية الورقية لالستبيان، وكذا الطريقة االلكًتونية، وقد كانت اال
ومقابلة شخصية مع مالك الفنادق، يف حُت كانت االستبيانات ادلتعلقة باجلمعيات والوكاالت السياحية عرب الربيد 

ذبميد االلكًتوين واحملادثة عرب اذلاتف، وىذا نظرا دلا سبر بو ىذه األخَتة من ظروف استثنائية منذ أن مشلها قرار 
لكن رغم ذلك فقد ناقشنا عرب اذلاتف العديد من النقاط أين أزلنا خالالىا الصورة نشاطاهتا إثرا جائحة كورونا. 

  ن االلتباسات ادلتعلقة بادلوضوع.القاسبة والعديد م
 االستبيان:  محاور.2

اجلدول التارل ىيكلة احملاور الرئيسية لالستبيان ادلوجو لكل طرف من الفاعلُت الذين مت اختيارىم،  ديثل
وىذا حسب ما حيتويو كل زلور من فقرات تعكس ما نريد قياسو، ويوضح اجلدول التارل عدد زلاول كل استبيان 

 وعدد فقراتو. 
 الدراسة على عينةمحاور االستبيانات الموزعة   (:44الجدول رقم)

 االستبيان
 الجمعيات الوكاالت السياحية الفنادق

المحور 
 األول

 أسئلة مفتوحة/مغلقة 8 احملور األول مفتوحة/مغلقة أسئلة 5 احملور األول مفتوحة/مغلقة أسئلة 9

المحور 
 الثاني

 فقرة )اخلدمات( 5فقرة+  18 احملور الثاين فقرة )اخلدمات( 8فقرة+  25 احملور الثاين فقرة )اخلدمات( 6فقرة+  28

المحور 
 الثالث

 فقرة 13 احملور الثالث فقرة 18 احملور الثالث فقرة 18

المحور 
 الرابع

 فقرات )الصعوبات( 10 احملور الرابع فقرات )الصعوبات( 10 احملور الرابع فقرة )الصعوبات( 9

المحور 
 مسالخا

 أسئلة مفتوحة 3 اخلامس احملور أسئلة مفتوحة 4 احملور اخلامس اسئلة مفتوحة 2

 من إعداد الباحثة المصدر:
، واليت سبكننا من االحاطة واالدلام ادلتعلقة بادلوضوع  سلتلف اجلوانبجلزلاور تعا 5يتكون كل استبيان من 

 يلي:نوضحو فيما ، وىذا كما وبعديد جوانب
ادلتعلقة أساسا  ،ائصوصخحسب كل لألسئلة العامة حول الفاعلُت  خصص ىذا احملور  :األول رالمحو -

عدد سنوات النشاط، نوع الزبائن الذين يًتددون نوع النشاط، ، التصنيف، أو ادلنخرطُت باالسم، عدد العمال
 وغَتىا. معليه

ومدى ، الفاعلُتخصص لدراسة مدى تبٍت اسًتاتيجية تروجيية واضحة من طرف فقد  :المحور الثاني-
 وبادلناطق السياحية اليت تزخر هبا الوالية.وعروضهم  ملتعريف خبدماهتيف االًتويج وأساليب تقنيات  استخدام
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ومدى الفاعلُت، متغَت جاذبية الوجهة السياحية من وجهة نظر تناول ىذا احملور  :المحور الثالث-
يف استقطاب السياح للمؤسسة السياحية ومن مت االسًتاتيجية الًتوجيية واالساليب ادلستخدمة يف ذلك  مسامهة

 والية كوجهة سياحية. لل
يف القيام بنشاطاهتم  اوهنلدراسة بعض الصعوبات اليت يواجهمت إضافة ىذا احملور  :المحور الرابع-

 . وعروضهم السياحية
م فقد جاء يف شكل أسئلة مفتوحة حاولنا فيها معرفة معوقات أخرى ربول دون القيا :المحور الخامس-

  أكثر للسياح.ا تساعد على استقطاب وجذب وهنواالقًتاحات اليت ير ، بالًتويج للوجهة السياحية جيجل
الثالثي يف كل من احملور الثاين، الثالث،  "ليكارت"نشَت إذل أنو مت تصميم االجابات اعتمادا على سلم 

ات والرابع من االستبيان. وعن اختيار ثالث درجات فقط يف ىذا السلم فراجع إذل أنو رأينا أن الفقرات والعبار 
اليت طرحت يف االستبيان قريبة جدا للواقع، ال حيتمل فيو ترجيح اآلراء كثَتا. فهي عبارة عن حقائق يتم تأكيدىا 

وديكن أو نفيها بطريقة واضحة ال ربتمل اللبس. ذلذا فقد مت تقليص السلم من اخلماسي ادلعتاد إذل الثالثي. 
  (.3ادللحق رقم )و يف تغَتاتمو  زلاورهدبختلف  االستبيانثل كل فقرة من فقرات الًتميز الذي دياالطالع على 

  صدق وثبات االستبيانالمطلب الثاني: اختبار 
 حووضو  قياسول دفيه ما لقياس صاحل أن االستبيان من التحقق ،الدراسة أداة صدق ختباراب يقصد

ن ذلك عرب خطوتُت التأكد مبقمنا  الغرض وذلذا ،يب عليهاجي من لكل مفهومة نتكو  حبيثو، عباراتو  وفقرات
 أساسيتُت مها:

 لالستبيان واالتساق الداخلي  الصدق الظاىريأوال:  
نتناول فيما يلي كل من الصدق الظاىري واالتساق الداخلي لفقرات االستبيان ادلوزع على كل من عينة 

 الفنادق، الوكاالت السياحية، واجلمعيات. 
 .الصدق الظاىري1

 منو  حوالوضو  الًتتيب حيث من الدراسة دلوضوع االستبيان فقرات مالئمة مدى علىزلاولة منا للتعرف 
 األكاددييُت وادليدانيُت  وادلختصُتاحملكمُت من رلموعة على بعرضو قمنا، دلوضوعدلعاجلة ا وكفاءهتا كفايتها حيث

 تعل ق ومدىمن الفاعلُت،  ادلستهدفةللعينة  مالئمتها و اللغة سالمة حيث منتو صح   اختبار أجل من ذلك و
استنادا دلا أشارت لو و  .ادلسًتجعة للبيانات اإلحصائي التحليل  إمكانيةو  الدراسة وضوعبشكل واضح دب عبارة كل
 بعض حذفويف بعض األحيان  واإلضافات التعديالت ببعض قمناوادلختصُت يف ادليدان احملكمُت و  ادلشرفة آراء

 . وقد مت اإلشارة إذل ذلك بالتفصيل سابقا. ادلالئمة غَت العبارات
من  ومن مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبيان مع اجملال الذي تنتمي إلي التأكد وىو: الداخلي تساقالا .2

(، وبالتارل 1-و 1) أن تًتاوح بُتخالل حساب االرتباط بُت كل عبارة واحملور اخلاص هبا، حيث أن القيم ديكن 
(، وعلى عالقة طردية ضعيفة إذا  0.5ادلتحصل عليها تعرب عن العالقة الطردية القوية إذا كانت أكرب من )فالقيم 
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(، وعلى عالقة 0.5-(، والقيم السالبة تعرب عن عالقة عكسية قوية إذا كانت أقل من )0.5كانت أقل من )
  (.0.5-عكسية ضعيفة إذا كانت أكرب من )

 زيج استراتيجية الترويج السياحي لدى العينات المدروسة.االتساق الداخلي ألبعاد م1.2
مزيج  بعادألنتيجة اختبار االتساق الداخلي  .22SPSSالنتائج اليت خرج هبا برنامج يبُت اجلدول أسفلو 

 اسًتاتيجية الًتويج السياحي دلختلف األطراف ادلدروسة. 
 الترويج السياحي )المتغيرات المستقلة(االتساق الداخلي لمحور مزيج استراتيجية (:45الجدول رقم)

 القيمة االحتمالية ق.إ:      معامل االرتباط م.إ:     α=0.0.االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *
 االستبيان

 الجمعيات الوكاالت السياحية الفنادق
 ق.إ م.إ الفقرة ق.إ م.إ الفقرة ق.إ م.إ الفقرة

 0.00 0.73 االعالم. س 0.03 0.52 االعالن 0.00 0.80 االعالن
التسويق 
 المباشر

التسويق  0.00 0.77
 المباشر

0.65 0.00 - - - 

البيع 
 الشخصي

البيع  0.00 0.78
 الشخصي

0.80 0.00 - - - 

تنشيط 
 المبيعات

تنشيط  0.00 0.72
 المبيعات

ترويج  0.00 0.68
 األنشطة.س

0.81 0.00 

العالقات 
 العامة

 العالقات 0.00 0.91
 العامة

العالقات  0.00 0.83
 العامة

0.84 0.00 

الرعاية 
 والمعارض

الرعاية  0.00 0.89
 والمعارض

الرعاية  0.00 0.070
 والمعارض

0.63 0.00 

الكلمة 
 المنطوقة

الكلمة  0.00 0.72
 المنطوقة

الكلمة  0.00 0.72
 المنطوقة

0.46 0.01 

الهوية 
 المحلية

الهوية  0.00 0.70
 المحلية

- - - - - 

الخدمات 
 المرافقة

الخدمات  0.01 0.57
 المرافقة

الخدمات  0.00 0.74
 المرافقة

0.64 0.00 

 spss.22محرجات ى المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد عل
والذي  a=0.05(عند مستوى ادلعنوية 0.5يبنب اجلدول أعاله أن معامالت االرتباط تفوق كلها القيمة )

إال فيما تعلق بعد  يدل على أن كل فقرة من الفقرات ذلا عالقة طردية قوية مع البعد )اجملال( الذي تنتمي إليو،
 كما وبذلك يعترب كل رلال صادق دلا وضع لقياسو.   (. 0.46" يف استبيان اجلمعيات الذي كان )الكلمة ادلنطوقة"

أنو مت قياس معامالت االرتباط لكل فقرة على حدى وىذا يف اجملال اجلزئي الذي تنتمي إليو كذلك، حيث أن 
 اجلدول التارل:النتائج تظهر يف 
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 مزيج استراتيجية الترويج السياحي لفقرات محوراالتساق الداخلي (:46الجدول رقم)
 القيمة االحتمالية ق.إ:      معامل االرتباط م.إ:     α=0.0.االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *

 المؤشرات االحصائية 
 الجمعيات و.السياحية الفنادق

 ق.إ م.إ الرمز ق.إ م.إ الرمز ق.إ م.إ
X1 0.91 0.00 X1 0.92 0.00 X1 0.72 0.00 
X2 0.61 0.00 X2 0.92 0.00 X2 0.51 0.00 
X3 0.93 0.00 X3 0.61 0.00 X3 0.81 0.00 
X4 0.18 0.47 X4 0.87 0.00 X4 0.75 0.00 
- - - X5 0.46 0.06 X5 b - 

 0.00 0.73 االعالن 0.00 0.52 االعالن 0.00 0.79 اإلعالن
X5 0.88 0.00 X6 0.92 0.00 - - - 

X6 0.76 0.00 X7 0.93 0.00 - - - 

 - - - 0.00 0.65  0.00 0.77 ت المباشر

X7 0.15 0.54 X8 0.69 0.00 - - - 

X8 a - X9 0.71 0.00 - - - 

X9 0.89 0.00 X10 0.83 0.00 - - - 

 - - - 0.00 0.80 ب.شخصي 0.00 0.77 شخصي .ب

X10 0.75 0.00 X11 0.84 0.00 X6 0.02 0.92 
X11 0.58 0.01 X12 0.78 0.00 X7 0.73 0.00 
X12 0.89 0.00 X13 0.90 0.00 X8 0.67 0.00 
X13 0.70 0.00 X14 0.77 0.00 X9 0.78 0.00 
X14 0.90 0.00 X15 0.82 0.00 - - - 

 0.00 0.81 ت.األنشطة.س 0.00 0.68 ت.المبيعات 0.00 0.71 المبيعات.ت
X15 0.91 0.00 X16 0.63 0.00 X10 0.71 0.00 
X16 0.92 0.00 X17 0.82 0.00 X11 0.39* 0.03 
X17 0.24 0.32 X18 0.68 0.00 X12 0.77 0.00 
X18 0.52 0.02 X19 0.73 0.00 X13 0.71 0.00 
X19 0.90 0.00 X20 0.65 0.00 X14 0.64 0.00 
X20 0.93 0.00 X21 0.75 0.00 - - - 

 0.00 0.84 ع.العامة 0.00 0.83 ع.العامة 0.00 0.91 ع.العامة
X21 0.98 0.00 X22 0.84 0.00 X15 0.80 0.00 
X22 0.98 0.00 X23 0.85 0.00 X16 0.68 0.00 
 0.00 0.63 الرعاية 0.00 0.69 الرعاية 0.00 0.88 الرعاية
X23 0.59 0.01 X24 0.97 0.00 X17 0.91 0.00 
X24 0.67 0.00 X25 0.79 0.00 X18 0.88 0.00 

 0.01 *0.46 ك.منطوقة 0.00 0.72 ك.منطوقة 0.00 0.72 منطوقةك.
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X25 0.15 0.54 - - - - - - 

X26 0.67 0.00 - - - - - - 

X27 0.66 0.00 - - - - - - 

X28 0.71 0.00 - - - - - - 

 - - - - - - 0.00 0.70 الهوية

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).* 

Calcul impossible, car au moins une des variables est une constante.b,a 

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).* 

 spss.22 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج

تفوق القيمة جاءت دبستويات سلتلفة، وقد غلب عليها القيم اليت يبنب اجلدول أعاله أن معامالت االرتباط 
طردية قوية مع البعد )اجملال(  عالقةذلا  ىذه الفقراتوالذي يدل على أن  a=0.05(عند مستوى ادلعنوية 0.5)

سواء كانت يف استبيان الفنادق، الوكاالت السياحية، أو اجلمعيات. كما ديكن مالحظة أن  ،الذي تنتمي إليو
 كما يلي: ىذه الفقرات  ديكن التفصيل يف سلتلف  (، حيث0.5ىناك بعض الفقرات اليت جاءت أقل من القيمة )

 يستخدم الفندق البيع الشخصي)االتصال الشخصي" وادلتمثلة يف  X7 الحظ العبارة ن الفنادق:-
" حيث كانت قيمة ارتباطها دبحور البيع ضلو الوجهة السياحية جيجل /خدماتو/ادلباشر( للتعريف بعروضها
يشارك الفندق يف األيام " X17. وجاءت العبارة  (0.54)بقيمة احتمالية  (0.15)الشخصي يف الفندق ىو 

ببعد العالقات العامة الذي تنتمي  بقيمة ارتباط"، حول السياحة يف والية جيجل مع مديرية السياحةالتحسيسية 
حيتوى ادلكتب األمامي للفندق على  وادلتمثلة " X25إذل العبارة  باإلضافة (0.32)وبقيمة احتمالية  (0.24) إليو 

" حيث كانت قيمة أدوات تعكس الًتاث اجليجيلي)الزرايب التقليدية، صور عن ادلناطق السياحية يف الوالية....(
(. وىي فقرات كان ارتباطها باجملاالت واألبعاد اليت 0.54( وقيمة احتمالية )0.15ارتباطها مع بعد اذلوية ىي )

حيث ازبذت منحى متحيز لإلجابات لدى العينة ادلدروسة من قارنة بباقي الفقرات، تنتمي إليها ضعيفا م
( وىذا يعٍت ان ىذه العبارة جاءت متحيزة aجاءت بارتباط رمز لو بالرمز) X8كما نالحظ العبارة الفنادق.  

يتفاوض الفندق يف بعض األحيان مع  مجيع أفراد العينة وتتعلق بالعبارة " ىلد بادلوافقة التامة عليها إلجابة معينة
 . "الراغبُت يف زيارة والية جيجل عرب اذلاتف مباشرة

"سبلك الوكالة صفحة رمسية على الفايس  X5العبارة كانت قيمة ارتباط السياحية: الوكاالت -
بوك/أنستغرام... للًتويج لعروضها ضلو ادلقصد السياحي احمللي جيجل" ببعد االعالن السياحي الذي تنتمي إليو  

أن االرتباط ضعيف قريب ( شلا يعٍت 0.5)ضعيفة مقارنة بوتعترب ىذه القيمة  (0.06) بقيمة احتمالية (0.46)
 لك عبارة متحيزة عن البعد الذي تنتمي إليو. ذمن الوسطي، وىي ب

الرحالت/النشاطات اليت تقوم هبا اجلمعية تكون بأسعار رمزية" حيث " X6 جاءت العبارةالجمعيات: -
متحيزة  (، وىذا يعٍت أهنا جد0.92( وبقيمة احتمالية )0.02كان ارتباطها ببعد ترويج األنشطة السياحية بقيمة)

"سبلك اجلمعية صفحة رمسية على الفايس  X5كما أن العبارة إلجابة معينة لدى أغلب أفراد العينة.  
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نشاطاهتا ضلو الوجهة السياحية جيجل" ىي عبارة متحيزة سباما ومت ادلوافقة عليها من ببوك/أنستغرام... للتعريف 
" تشارك اجلمعية  X11كما أن العبارة   يف اجلدول أعاله.  (bطرف أفراد العينة بصفة كلية حيث أخذت الرمز )

يف معارض وتظاىرات للصناعات التقليدية لصاحل سياح أجانب وزلليُت" كانت ترتبط مع بعد العالقات العامة 
 . α=0.05 مستوى ادلعنوية ( وىي أقل من0.03( بالرغم من أن قيمتها االحتمالية كانت )0.39بالقيمة )

 لدى العينات المدروسة لفقرات محور جاذبية الوجهة السياحية "جيجل"االتساق الداخلي .2.2
نتيجة اختبار االتساق الداخلي لفقرات  spss.22النتائج اليت خرج هبا برنامج اجلدول التارل كذلك  يبُت

 من وجهة نطر األطراف ادلدروسة كما يلي:  "جيجل"جاذبية الوجهة السياحية 
 االتساق الداخلي لمحور جاذبية الوجهة السياحية (:47الجدول رقم)

 القيمة االحتمالية ق.إ:      معامل االرتباط م.إ:     α=0.0.االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *
 االستبيان

 الجمعيات الوكاالت السياحية الفنادق
 ق.إ م.إ الفقرة ق.إ م.إ الفقرة ق.إ م.إ الفقرة
Y1 a - Y1 0.72 0.00 Y1 0.81 0.00 
Y2 a - Y2 0.56 0.00 Y2 0.74 0.00 
Y3 0.87 0.00 Y3 0.63 0.00 Y3 0.35 0.05 
Y4 0.90 0.00 Y4 0.62 0.00 Y4 0.55 0.00 
Y5 0.35 0.14 Y5 0.89 0.00 Y5 0.54 0.00 
Y6 a - Y6 0.88 0.00 Y6 b - 
Y7 a - Y7 0.88 0.00 Y7 0.66 0.00 
Y8 a - Y8 0.95 0.00 Y8 0.68 0.00 
Y9 a - Y9 0.86 0.00 Y9 0.43 0.01 

Y10 a - Y10 0.68 0.00 Y10 0.82 0.00 
Y11 a - Y11 0.78 0.00 Y11 0.47 0.00 
Y12 0.65 0.00 Y12 0.90 0.00 Y12 0.34 0.07 
Y13 0.48 0.04 Y13 0.75 0.00 Y13 0.53 0.00 
Y14 0.40 0.1 Y14 0.81 0.00 - - - 
Y15 0.50 0.03 Y15 0.84 0.00 - - - 
Y16 0.62 0.00 Y16 0.79 0.00 - - - 
Y17 -0.1 0.66 Y17 0.95 0.00 - - - 
Y18 0.40 0.1 Y18 0.87 0.00 - - - 

a
 Calcul impossible, car au moins une des variables est une constante 

 spss.22باالعتماد على مخرجات   من إعداد الباحثة المصدر:
جاءت سلتلفة القيمة حسب كل طرف، وحسب اختالف آراء   اجلدول أعاله أن معامالت االرتباطيبنب 

( عند 0.5األفراد ادلستجوبُت. فقد كانت معامالت االرتباط اخلاصة بآراء الوكاالت السياحية كلها أكرب من )
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قوية مع البعد )اجملال( الذي والذي يدل على أن كل فقرة من الفقرات ذلا عالقة طردية  a=0.05 مستوى ادلعنوية
تنتمي إليو، وبذلك يعترب كل رلال صادق دلا وضع لقياسو. يف حُت اختلفت ادلعامالت من قوية، ضعيفة وحىت 

يف آراء  bأنو نالحظ أن بعض الفقرات كانت تتسم باالتفاق احلقيقي التام ألفراد العينة، وىذا ما رمز لو بالرمز 
االتفاق احلقيق التام كذلك يف ب. تعددت الفقرات اليت كانت تتسم y6اجلمعيات اليت تقابل الفقرة ذات الرمز 

( يف الفقرات aآراء الفنادق، والذين كانوا يتفقون بشكل كلي مجيعهم حول بعض الفقرات، وىذا ما يؤكده الرمز)
ة على ددليل على ربيز مجيع أفراد العينة إلجابة واح، وىذا (y1,y2,y6,y7,y8,y9,y10,y11ذات الًتميز )
، دليال على التحيز الكبَت . باإلضافة إذل بعض الفقرات اليت كانت فيها معامالت االرتباط ضعيفةىذه الفقرات

 . الذي تتسم بو كذلك إلجابة معينة
 المقياس ثباتصدق و اختبار ثانيا: 

االتساق الداخلي لفقرات زلور اسًتاتيجية الًتويج  بعد التأكد من كل من الصدق الظاىري لألداة،
ة أوذل، البد من السياحي )الفنادق، الوكاالت السياحية، اجلمعيات(، وزلور جاذبية الوجهة السياحية كخطو 

مدى ثبات االستبيان وقدرتو على إعطاء نفس النتائج إذا ما مت توزيعو على نفس اخلطوة ادلوالية، أين البد أن نبُت 
كانت قيمتو أكرب من أنو  ادلتعارف  فمن "ألفاكرومباخ"الدراسة يف نفس الشروط، وهبذا يتم حساب معامل  عينة

فإن االستبيان حيوز على ثبات  0.8أو  0.6أو تساوي القيمة ادلتفق عليها يف العلوم االجتماعية واالقتصادية وىي 
 كننا من االجابة على الفرضيات ادلوضوعة مسبق. مقبول عموما، وديكن تبنيو يف قياس متغَتات الدراسة اليت سب

استقرار ادلقياس وعدم تناقضو مع ذاتو، أي أن االستبيان يعطي  االستبيان ثبات ويعٍت: Reliabilityالثبات.1
يف نفس الفًتة، ووفقا  على نفس العينة وزيعوإذا أعيد ت "ألفا كرومباخ"عامل النتائج باحتمال مساوي لقيمة م نفس

اليت مت احلصول . وأي زيادة يف قيمة ىذا االختبار تعٍت ارتفاع مستوى مصداقية البيانات لنفس الشروط والظروف
 يؤدي إذل تعميم نتائج العينة على رلتمع الدراسة.نتيجة توزيعو على العينة ادلدروسة، وىذا عليها 

 على النحو التارل:  وتظهر نتائج ىذا ادلعامل يف اجلدول أسفلو
 (: معامل الثبات ألفا كرو نباخ لجميع محاور االستبيانات48جدول رقم)

 محاور االستبيان
 الجمعيات الوكاالت السياحية الفنادق

 
 

المعامل االجمالي 
ألبعاد متغير 

 االستراتيجية الترويجية

 
 عدد الفقرات

Alpha de 

Cronbach 

 

 
 عدد الفقرة

 

Alpha de 

Cronbach 

 

 
 عدد الفقرة

 

Alpha de 

Cronbach 

 

28 
 
 
 

0.89 25 0.81 18 0.76 

 0.80 13 0.96 18 0.72 18المعامل االجمالي 
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لفقرات جاذبية الوجهة 
 السياحية

 0.82 31 0.96 43 0.89 46 االستبيان ككل
 spss.22 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات

يف وتعترب قيم شلتازة  ،(0.6ادلقبولة) قيمةالكان يفوق   "ألفا كرومباخ"أن معامل  نالحظ من اجلدول أعاله
 مجيع ادلعامالت، حيث كان يتوزع على العينات زلل الدراسة على النحو التارل: 

بالنسبة (0.72(، )0.89)بلغت قيمتو  االمجارل ألبعاد متغَت االسًتاتيجية الًتوجيية ادلعامل الفنادق:-
(. 0.89) ، يف حُت كان االستبيان ككل حيوز على معاملاالمجارل لفقرات جاذبية الوجهة السياحيةلمعامل ل

وىذا يعٍت أنو إذا مت إعادة توزيع ىذا االستبيان بنفس ادلؤشرات اليت مت ذكرىا سابقا دون تغيَت العينة فإن ىناك 
   على التوارل. %89، 72%، 89%احتمال احلصول على نفس النتائج ب

يف استبيان الوكاالت السياحية  االمجارل ألبعاد متغَت االسًتاتيجية الًتوجييةادلعامل الوكاالت السياحية: -
، يف حُت كان لمعامل االمجارل لفقرات جاذبية الوجهة السياحيةبالنسبة ل(0.96(، )0.81بلغت قيمتو )

يعٍت أنو إذا مت إعادة توزيع ىذا االستبيان بنفس ادلؤشرات اليت  وىذا(. 0.96) االستبيان ككل حيوز على معامل
على  %96، 96%، 81%مت ذكرىا سابقا دون تغيَت العينة فإن ىناك احتمال احلصول على نفس النتائج ب

   التوارل.
قيمتو يف استبيان اجلمعيات بلغت  االمجارل ألبعاد متغَت االسًتاتيجية الًتوجييةادلعامل الجمعيات: -

، يف حُت كان االستبيان ككل حيوز لمعامل االمجارل لفقرات جاذبية الوجهة السياحيةبالنسبة ل(0.80(، )0.76)
دلؤشرات اليت مت ذكرىا سابقا دون وىذا يعٍت أنو إذا مت إعادة توزيع ىذا االستبيان بنفس ا(. 0.82) على معامل

 على التوارل. %82، 80%، 76%النتائج بتغيَت العينة فإن ىناك احتمال احلصول على نفس 
ونستنتج من النتائج السابقة جلميع ادلعامالت أن سلتلف االستبيانات ادلوزعة على العينات ادلدروسة من 

أداة قياس صاحلة، وأن البيانات اليت يتم احلصول عليها تكون  ىي الفنادق، الوكاالت السياحية، واجلمعيات
صحيحة وموثوقة، وديكن االعتماد عليها يف ربليل نتائج الدراسة ادليدانية واإلجابة على الفرضيات ادلوضوعة 

 . قابل للتوزيعىذه يكون يف صورتو النهائية بذلك و  مسبقا.
قيس ما ييف ىذه الدراسة  أداة القياس وىو االستبيانن أبويقصد بصدق ادلقياس التأكد : Validityالصدق.2

، إضافة إذل مشولو للفقرات اليت جيب أن تدخل يف التحليل اليت البد أن تكون واضحة ومفهومة وضع لقياسو
ق اجلذر الًتبيعي دلعامل وديثل معامل الصد فقرات االستبيان عن أبعاد الدراسة احملددة، للمستجوبُت، أين تعرب

ات، وىي على التوارل بالنسبة دلعامالت االستبيانات االمجالية اليت سبثل الفنادق، الوكاالت السياحية، الثب
 (. 0.90(، )0.97(، )0.94واجلمعيات )
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 األساليب والمقاييس االحصائية المستخدمةثالثا. 
اإلجابة ومن أجل  قمنا هبا،ات وادلقابالت اليت االستبيانسلتلف من أجل معاجلة البيانات اليت مت مجعها عرب 

على اإلشكالية والفرضيات ادلوضوعة مسبقا، فإنو كان لزاما علينا أن نستخدم رلموعة من الوسائل اإلحصائية 
ادلعتمدة يف ىذا النوع من الدراسات، فقد مت تبويب البيانات ليسهل التعامل معها من خالل برنامج احلزمة 

( يف عمليات ربليل البيانات وتفسَت النتائج، وقد اعتمدنا على العديد SPSS.22)اإلحصائية للعلوم االجتماعية
 من األدوات اإلحصائية منها:

مت استخدام ىذه األداة يف تشخيص ووصف خصائص عينات حيث  التكرارات والنسب المئوية:-
 حساب عدد اإلجابات ادلتشاهبة ونسبتها إذل رلموع اإلجابات الكلية. الدراسة، و 
ويعترب من مقاييس النزعة ادلركزية الذي مت استخدامو كمؤشر لًتتيب الفقرات  الحسابي: المتوسط-

، وقد مت االستدالل  يف ترويج الوجهة السياحية "جيجل" األطراف ادلدروسةسلتلف نظر  حسب أمهيتها من وجهة
. ويظهر وتقنيات الًتويجأساليب و كل فاعل من تبٍت أنشطة   قوم بويبو يف قياس مدى داللة اإلجابات على ما 

استخدامو بشدة يف ما يتعلق دبقياس "ليكرت"، حيث أن ادلتوسطات الدالة اليت تفوق ادلتوسط الفرضي ادلقدر 
وإما تكون ، تكون بادلوافقةأن اإلجابة من ذلك نستنتج و  مة زلايدة، ىي متوسطات إما تفوقو( وىي قي2ب)

 .تكون بعدم ادلوافقةة نستنتج أن اإلجابو ادلتوسط الفرضي أصغر من 
وىو من أىم مقاييس التشتت ومت استخدامو دلعرفة مدى تشتت واضلراف إجابات  االنحراف المعياري:-

بُت ادلستجوبُت  اإلجاباتعن متوسطها احلسايب، وىذا بغرض معرفة مدى وجود فروق يف ادلدروسة العينات أفراد 
 من أساليب وتقنيات تروجيية يف الوجهة السياحية "جيجل". طرفعتمده كل يما فيما خيص 

والعبارات يف اجملال  الفقرات اتساقوقد مت استخدام معامل االرتباط لغرض قياس  معامل االرتباط:-
  والبعد الذي تنتمي اليو. 

ن لقياس صدق وثبات االستبيان ادلوزع على عينات الدراسة والتأكد موىذا  معامل ألفاكرونباخ:-
وعلى  إذا ما مت إعادة توزيعو أكثر من مرة ربت نفس الشروط صالحيتو جلمع البيانات وأنو سيعطي نفس النتائج

 نفس العينة.
وقد استخدمنا ىذا االختبار لقياس مدى موافقة عينة الدراسة من كل من الفنادق،  :T-testاختبار -

الوكاالت السياحية، واجلمعيات على فقرات احملور الثالث ادلتعلقة دبسامهة االسًتاتيجية الًتوجيية يف ربسُت جاذبية 
 الوجهة السياحية "جيجل". 
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 الثاني: وصف وتشخيص متغيرات الدراسة  بحثالم
يتم االعتماد يف ىذه ادلرحلة على نتائج التحليل الوصفي دلتغَتات الدراسة، حيث مت استخدام مقياس 

، االضلراف ادلعياري، األمهية النسبية )نسبة االتفاق(، بغية وصف إجابات أفراد العينة والتعرف ادلتوسط احلسايب
 عادىا ومتغَتاهتا اجلزئية. على مدى االنسجام والتوافق يف آرائهم حول متغَتات الدراسة بأب

 خصائص عينات الدراسة  شخيصعرض وت المطلب األول:
على حدى )الفنادق، الوكاالت  طرفيف ىذا اجلزء إذل وصف خصائص مفردات الدراسة لكل  نتعرض

حسب اخلصائص العامة اليت مت اعتمادىا لدى كل طرف ألهنا ال تتميز بنفس ا ذالسياحية، اجلمعيات(، وى
بيد اهنا ليست مؤسسات سياحية من نفس النوع، فالفنادق ىي مؤسسات إيواء وإقامة، والوكاالت   ،اخلصائص

، ويف بعض األحيان (السائحالطلب السياحي )السياحية ىي وسيط بُت العروض السياحية يف الوجهة السياحية و 
ىا ىي مؤسسات غَت ىادفة منظم حلزم وعروض سياحية ، يف حُت أن اجلمعيات دبختلف الصيغ اليت مت اعتماد

للربح يكون الغرض األساسي من إنشائها تطوعي تعتمد على ادلبادرات اليت يقوم هبا ادلنخرطُت فيها كل حسب 
 رلال نشاطو.  

 الفنادق أوال: عرض وتشخيص خصائص عينة الدراسة في 
عدد اع استبياناهتم، الفنادق الذين مت اسًتجوصف عام للفنادق زلل الدراسة من حيث  نتناول فيما يلي

العمال يف الفندق، عدد سنوات النشاط يف رلال الفندقة، تصنيف الفندق، نوع الزبائن الذين يًتددون عليو، وفًتة 
 الذروة اليت يسجلها الفندق عادة. 

 .الخصائص العامة للفنادق محل الدراسة1
آلخر حسب حجمو وعدد الزبائن الذين  خيتلف من فندقفعدد العمال  سفلوكما يالحظ يف اجلدول أ

يًتددون عليو، وكما أكد ادلالك فإنو يرتفع بصفة آلية يف فصل الصيف نتيجة لزيادة إقبال السياح على الوالية من 
 جل قضاء العطلة.أ

 (: الخصائص العامة للفنادق محل الدراسة49جدول رقم)
 فترة الذروة الزبائننوع  التصنيف عدد سنوات النشاط عدد العمال الفندق

Barabarouss 9 4 0* الصيف محليين/أجانب 
El sallem 10 30 0* الصيف محليين/أجانب 

Lwiza 6 31 0* الصيف/الربيع محليين/أجانب 
Plage d’ore 4 3 0* الصيف محليين 
Convivial 7 16 1* الصيف محليين/أجانب 
La crique 8 11 0* الصيف محليين 
Emeraude 12 35 0* الصيف محليين/أجانب 
El nassime 10 29 0* الصيف محليين/أجانب 
El djazira 27 15 0* الصيف محليين/أجانب 
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Djaldjil 2 4 الصيف محليين/أجانب صنف بدون نجوم 
Taghrast 5 10 0* الصيف محليين 

El mourad 11 11 0* أوت/مارس محليين/أجانب 
El fath 3 51 0* على مدار السنة محليين/أجانب 
Chouba 25 31 0* الصيف محليين/أجانب 

roche noir 10 35 0* الصيف محليين/أجانب 
La résidence 3 25 1* الصيف محليين/أجانب 

Dar el aiz 25 5 0* الصيف محليين/أجانب 
Carré bleu 15 4 0* الصيف محليين/أجانب 

 - - - - 18 المجموع
 باالعتماد على االجابات المسترجعةالمصدر: من إعداد الباحثة 

، ويتعلق سنة (25) تزاول نشاط الفندقة منذ أكثر منىناك من الفنادق من  اجلدول أعاله أن كما يبُت
(، يف La résidence,roche noir El sallem,El nassime,Chouba, Emeraude, Lwiza,األمر بكل من)
كما أن كل من . ، والذي يعترب أقدم فندق يف الواليةسنة( 50تعدت مدة نشاطو ) (El fathحُت أن فندق )

-10كانت مدة نشاطها تًتاوح بُت )  (El mourad, Taghrast, La crique, El djazira, Convivialفندق )
 Carré bleu ,Dar el aiz ,Djaldjil,Plage)فنادق الدل تتجاوز مدة نشاط كل من بينما . ( سنة16

d’ore,Barabarouss,)  اط السياحي ىذا يفسر أن النشيف الوالية.  واليت تعترب حديثة النشأةسنوات،  ستةمدة
 يف الوالية دل يتطور بالشكل ادلطلوب سباشيا مع ما تزخر بو من موارد ومؤىالت سياحية. 

 .توزيع الفنادق محل الدراسة حسب التصنيف2
 توزيع الفنادق عينة الدراسة حسب تصنيفها ل التكرار النسيبيبُت اجلدول اسفلو 

 توزيع الفنادق محل الدراسة حسب تصنيفها (:50جدول رقم)
 % التكرارات تصنيف الفندق

 %5.6 1 صنف بدون نجوم
0* 15 83.3% 
1* 2 11.1% 

 %100 18 المجموع

 spss.22من إعداد الباحثة باالعتماد على سلرجات  المصدر:                          
*(، وما نسبتو 0(من الفنادق غَت مصنفة)15) %83.3ما نسبتو  أن أعالهيبُت اجلدول 

)فندق واحد(صنف بدون صلوم يف الوالية.  %5.6)فندقُت(ذات صنف صلمة واحدة، يف حُت ىناك 11.1%
وحسب ما مت االطالع عليو من خالل الدراسة ادليدانية، فهناك العديد من ىذه الفنادق اليت ديكن أن ترقى لتكون 
ذات صنف ثالث صلوم، وما دينعهم من ىذا التصنيف راجع حسب ىؤالء الفنادق إذل الضرائب ادلفروضة على 
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هم يفضلون أن يبقى الفندق بدون تصنيف على أن سبسهم ضرائب أكرب، خاصة أن ىذا النوع من األصناف، ف
 موسم االصطياف ىو احلافز الوحيد لديهم لتغطية خسائر فًتة الركود طوال العام. 

 الزبائن جنسية.توزيع الفنادق محل الدراسة حسب 3
جنسية الزبائن ادلًتددين عليها طوال توزيع الفنادق عينة الدراسة حسب التكرار النسيب لسفلو أيبُت اجلدول 

 .السنة
 (: توزيع الفنادق محل الدراسة حسب جنسية الزبائن51جدول رقم)

 % التكرارات نوع الزبائن لدى الفندق
 %22.2 4 جزائريين

 %77.8 14 جزائريين/أجانب
 %100 18 المجموع

 spss.22 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات
( من الفنادق تتعامل مع زبائن من داخل الوطن فقط، يف 4) %22.2يوضح اجلدول أسفلو أن ما نسبتو 

 ( يتعاملون مع كل من الزبائن اجلزائريُت واألجانب معا. 14) %77.8حُت كانت بقية الفنادق زلل الدراسة 
  .توزيع الفنادق محل الدراسة حسب فترة الذروة4

فًتة الذروة اليت يسجلوهنا خالل  توزيع الفنادق عينة الدراسة حسبالنسيب ل التكرارسفلو أيبُت اجلدول 
 .السنة

 (: توزيع الفنادق محل الدراسة حسب فترة الذروة52جدول رقم)
 يمتلئ الفندق % التكرارات فترة الذروة

 ال نعم %83.3 15 فصل الصيف
 % التكرار % التكرار %11.1 2 مارس/الصيف

 %0 0 %100 18 %5.6 1 على مدار السنة
 %0 0 %100 18 %100 18 المجموع

 spss.22 من إعداد الباحثة باالعتماد على سلرجات المصدر:                           
 %83.3 أنتوزيع الفنادق زلل الدراسة حسب فًتة االنتعاش والذروة لديهم، حيث  عالهيبُت اجلدول أ

الفنادق أكدوا أن فصل الصيف ىي فًتة الذروة لديهم اليت تتناسب مع موسم العطل واالستجمام،  ( من15)
)فندقُت( على أنو إضافة لفصل  %11.1ففي ىذه الفًتة تعرف الوالية ككل رواجا كبَتا. بينما أكد ما نسبتو 

بة ذلم فًتة ذروة. كما أكد الصيف فإن شهر مارس الذي يصادف العطلة الربيعية من كل سنة تعترب كذلك بالنس
فندق واحد فقط أنو يعمل بطريقة عادية جدا وال توجد لديو أي فًتة ذروة، ويتعلق األمر ىنا بفندق الفتح الذي 
يتواجد يف أعارل دائرة "ادليلية" اليت ال تعترب منطقة ساحلية، شلا ال جيعلو يتأثر دبوسم االصطياف يف الغالب. وعن 

الفندق أهنم زبائن يعملون يف منطقة "بالرة" الصناعية وىم يف الكثَت من األحيان ديكثون  زبائنو أكد مالك ىذا
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يظهر اجلدول كذلك أن كل الفنادق اتفقوا أنو يف فًتة الذرة تكون غرف فنادقهم  كما  لفًتة طويلة يف الفندق.
  .كلها شلتلئة

 يع الفنادق محل الدراسة حسب نوع الزبائنز .تو 5
  .نواع الزبائن الذين يًتددون على الفنادق زلل الدراسةالتكرار النسيب أل أسفلويوضح اجلدول 

 (: توزيع الفنادق محل الدراسة حسب نوع الزبائن لديهم53جدول رقم)
 ال نعم نوع الزبائن

 % التكرار % التكرار
 33.3 6 66.6 12 زبائن أعمال

 11.1 2 88.9 16 زبائن سياحة بحرية
 5.6 1 94.4 17 سياحة استكشافية زبائن

 27.8 5 72.2 13 زبائن مبيت
 22.2 4 77.8 14 زبائن عبور

 spss.22 من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجاتالمصدر: 
زبائن من أصناف سلتلفة بنسب متفاوتة من فندق إذل  يستقبليالحظ من اجلدول أعاله أن مجيع الفنادق 

من   %94.4و %88.9منهم يستقبلون زبائن ورجال األعمال، بينما يستقبل منهم  66.6 %أخر. يالحظ أن 
زبائن السياحة البحرية، وزبائن السياحة االستكشافية على التوارل، وىذين النسبتُت األخَتتُت ىي األعلى من بُت 

ألوذل على ما سبتلكو من النسب ادلوجودة يف اجلدول، واليت تؤكد حقيقة أن السياحة يف الوالية تعتمد بالدرجة ا
 يستقبلون زبائن العبور.  %77.8من الفنادق زبائن ادلبيت و %72.2مؤىالت طبيعية غالبا. كما يستقبل 

 .توزيع الفنادق محل الدراسة حسب عدد الليالي المقضية للزبون 6
عدد الليارل ادلقضية من طرف  توزيع الفنادق عينة الدراسة حسبالتكرار النسيب لسفلو أيبُت اجلدول 

 الزبائن الذين يًتددون عليها.
 (:توزيع الفنادق محل الدراسة حسب عدد الليالي المقضية54جدول رقم)

 % التكرار الفترة
 72.2 13 أيام 1-7
 16.7 3 يوم 8-15

 5.6 1 يوم16-21
 5.6 1 يوم 21أكثر من 

 spss.22 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات
(من الفنادق زلل الدراسة تكون الفًتة ادلقضاة من طرف الزبون 13)أي  %72.2يبُت اجلدول أعاله أن 

يوما على  15و6من الفنادق تكون فيها ىذه الفًتة زلصورة بُت  %16.7فيها على األكثر أسبوع، بينما ىناك
وقد اكد ، يوم 21و 16تكون الفًتة اليت يقضيها الزبون زلصورة بُت األكثر. بينما نالحظ ان فندق واحد فقط 
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ويتعلق األمر ىنا بزبائن األعمال كما مت إيضاحو من  ،يوم 21فندق واحد أن ىناك من زبائنو من يقضي أكثر من 
 .   ادلتواجد على مستوى بلدية ادليلية الداخلية طرف مالك ىذا الفندق

 الوكاالت السياحية ة الدراسة في ثانيا: عرض وتشخيص خصائص عين
، عدد وكالةزلل الدراسة من حيث عدد العمال يف ال وكاالت السياحيةوصف عام لل نتناول فيما يلي

 وحسب مدى تنظيمها لرحالت داخل والية جيجل.سياحة، سنوات النشاط يف رلال ال
 .توزيع الوكاالت السياحية محل الدراسة حسب عدد العمال 1

 .توزيع الوكاالت السياحية زلل الدراسة حسب عدد العمال فيهاالتكرار النسيب ليبُت اجلدول أسفلو 
 (:توزيع الوكاالت السياحية حسب عدد العمال55جدول رقم)

 % التكرار عدد العمال
1 1 %5.8 
2 10 %58.8 
3 4 %23.5 
4 1 %5.8 
5 1 %5.8 

 %100 17 المجموع
 spss.22 الباحثة باالعتماد على مخرجاتمن إعداد المصدر: 

ية زلل الدراسة توظف من الوكاالت السياح( 10) أي 58.8%ما نسبتو اجلدول أعاله أن نالحظ من 
أن الثالث وكاالت ادلتبقية  من الوكاالت توظف ثالث عمال، يف حُت (4) 23.5%فقط عاملُت، بينما ىناك 

 توظف كل منها موظف، أربعة موظفُت ومخس موظفُت.  
 .توزيع الوكاالت السياحية محل الدراسة حسب عدد سنوات النشاط 2

عدد سنوات اخلربة  توزيع الوكاالت السياحية زلل الدراسة حسبالتكرار النسيب ليبُت اجلدول أسفلو 
 والنشاط. 

 الوكاالت السياحية حسب عدد سنوات النشاط(:توزيع 56جدول رقم)
 % التكرار سنوات النشاطعدد 

2 6 %35.3 
3 6 %35.3 
4 3 %17.6 
5 2 %11.8 

 %100 17 المجموع
 spss.22 من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجاتالمصدر: 

خربهتا مخس سنوات، من الوكاالت السياحية كانت ( 2)فقط  11.8% ما نسبتويظهر اجلدول أعاله أن 
 كانت  من الوكاالت (6) أي 35.3% ةتنسبما لديها خربة أربعة سنوات، أما  (3) فقط 17.6%بينما كانت
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. وىذا ما تؤكده الدراسة الوصفية اليت قمنا هبا دلديرية السياحة فقط سنوات خربهتا بُت سنتُت إذل ثالث سنوات
 (5)كانت تنشط على مستوى الوالية    2013و 2010وات سن حىتأين أكدت أن ىذا اجملال فيت يف الوالية وأنو 

كانت تقوم باحلجوزات ورحالت احلج والعمرة دون تنظيم الرحالت الداخلية يف الوالية أو   فقطسياحية وكاالت 
حيث الكبَتة  تظمُت حزم عروضها رحالت استكشافية ألىم ما تزخر بو الوالية والتعريف بو. وىذا رغم الفرص

من زللي إذل وطٍت  من خارج الوالية لتوسيع قاعدة زبائنها وسوقها السياحيسياحية الت اتتعاقد مع وك أن ديكنها
  . خاصة مع ما تزخر بو الوالية وما تتميز بو من موروث طبيعي وثقايف فَتيد من نوعو ودلا ال خارج الوطن

 مدى تنظيمها لرحالت داخل الوالية  .توزيع الوكاالت السياحية محل الدراسة حسب3
وأنواع مدى تنظيمها  توزيع الوكاالت السياحية زلل الدراسة حسبل التكرار النسيب يبُت اجلدول أسفلو

 . داخل الوالية اليت تقوم هبا لرحالتا
 (:توزيع الوكاالت السياحية حسب مدى تنظيمها لرحالت داخل الوالية57جدول رقم)

 
 والية جيجل تنظيم الرحالت داخل

 ال نعم
 % التكرار % التكرار

 00% 0 100% 17 جيجل؟في والية  لوكالة أن قامت بتنظيم رحالت سياحية محليةلسبق 
 58.8% 10 41.2% 7 جيجل؛ والية في األثرية المناطق إلى رحالت الوكالة تنظم

 29.4% 5 70.6% 12 جيجل؛ والية في والينابيع البحيرات المناطق إلى رحالت الوكالة تنظم
 29.4% 5 70.6% 12 جيجل؛  والية في الغابات إلى سياحية رحالت الوكالة تنظم

 35.3% 6 64.7% 11 جيجل؛ والية في المعروفة للشواطئ سياحية رحالت الوكالة تنظم
 76.5% 13 23.5% 4 جيجل؛ والية في والفنية الثقافية للمهرجانات رحالت الوكالة تقيم

 %100 المجموع
 spss.22 من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجاتالمصدر: 

نشَت يف ىذا الصدد أنو مت االعتماد يف االجابات على الوكاالت السياحية اليت سبق ذلا تنظيم رحالت 
سياحية واستكشافية داخل الوالية، أين مت استبعاد االجابات اليت كان مضموهنا أنو دل يسبق ذلا تنظيم مثل ىذه 

 ادلناطق إذل رحالت الوكالة تنظم ل الدراسةمن الوكاالت زل 41.2 % ما نسبتوأن الرحالت. ويبُت اجلدول أعاله 
 والية غابات إذل سياحية حالتو  والينابيع البحَتاتكان نوع الرحالت السائد ىو تنظم رحالت إذل   ، بينمااألثرية

من الوكاالت  64.7 %من الوكاالت تقوم هبذا النوع من الرحالت. وكانت نسبة  70.6 %حيث كانت  جيجل
 قصَتة  رحالت تقيممن الوكاالت فقط  23.5%، وواليةال يف ادلعروفة للشواطئ سياحية رحالتتنظم 

 . جيجل والية يف والفنية الثقافية للمهرجانات
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 الجمعيات ثالثا: عرض وتشخيص خصائص عينة الدراسة في 
عدد دبختلف صيغها من حيث عدد ادلنخرطُت، زلل الدراسة  للجمعياتوصف عام  نتناول فيما يلي

 .وحسب مدى تنظيمها للرحالت السياحية يف الوالية، حسب نوع النشاط األصلي، سنوات النشاط
 ين ط.توزيع الجمعيات عينة الدراسة حسب عدد المنخر 1

 توزيع اجلمعيات عينة الدراسة حسب عدد ادلنخرطُت فيها. التكرار النسيب ليبُت اجلدول التارل 
 (: توزيع الجمعيات حسب عدد المنخرطين 58جدول رقم)

 % التكرار المنخرطينعدد 
1-30 18 %62 

31-60 6 %20.9 
 17.2% 5 60أكثر من 

 %100 29 المجموع
 spss.22 من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجاتالمصدر: 

فيها أقل من  من اجلمعيات زلل الدراسة كان عدد ادلنخرطُت 62%ما نسبتو يظهر اجلدول أعاله أن 
( منخرط. كما 60( و)31من اجلمعيات عدد ادلنخرطُت فيها يًتاوح بُت ) 20.9 %( منخرط، يف حُت كان 30)

منخرط. وقد أكدت العديد من ىذه  (60)من اجلمعيات كان عدد ادلنخرطُت فيها يفوق  17.2%و أن ما نسبت
ضمن  حسب النشاطات اليت تقوم هبا ،اجلمعيات أن عدد ادلنخرين فيها غالبا ما يكون متغَت من فًتة إذل أخرى

، وحسب فًتات النشاط اليت نشاطها الرئيسي إضافة الرحالت والنشاطات الًتوجيية والتعريفية دلا تزخر بو الوالية
  .رة إذل أخرىزبتلف من موسم ومن مباد

   توزيع الجمعيات عينة الدراسة حسب عدد سنوات التأسيس.2
حسب عدد سنوات النشاط يف نشاطها توزيع اجلمعيات عينة الدراسة التكرار النسيب ليبُت اجلدول التارل 

 .الرئيسي
 (:توزيع الجمعيات حسب عدد سنوات التأسيس59جدول رقم)

 % التكرار سنوات النشاطعدد 
1-5 12 %41.3 
5-10 11 %37.9 

 17.2% 5 10أكثر من
 %100 29 المجموع

 spss.22 من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجاتالمصدر: 
من اجلمعيات كان عدد سنوات النشاط فيها يًتاوح بُت  41.3%ما نسبتو  يظهر من اجلدول أعاله أن

منها كانت سنوات  37.9%بينما ىناك ما نسبتو ( سنوات، واليت تعترب حديثة النشاط يف رلاذلا. 5سنة إذل )
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من العينة فقط كانت سنوات  17.2 %( سنوات، ونالحظ أن ما نسبتو10( سنوات ويقل عن )5نشاطها يفوق )
 تأسيسها يفوق سنوات. 

 .توزيع الجمعيات عينة الدراسة حسب مجال النشاط األصلي3
 .رلال نشاطها الرئيسي ت عينة الدراسة حسبتوزيع اجلمعيال التكرار النسيب يبُت اجلدول التارل

 (:توزيع الجمعيات حسب مجال النشاط االصلي60جدول رقم)
 % التكرار مجال النشاط

 3.44% 1 ديوان/جمعية ثقافية
 13.7% 4 /ص. تديوان/جمعية سياحية

 51.7% 15 ديوان/جمعية بيئية
 31% 9 ديوان/جمعية رياضية

 %100 29 المجموع
 spss.22 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات                            

اجلدول أعاله أنو يغلب على اجلمعيات زلل الدراسة الطابع البيئي حيث كانت نسبتها لباقي يظهر 
وىو  31%وبنسبة  (9)، يف حُت كانت اجلمعيات والدواوين الرياضية يف ادلرتبة الثانية51.7%اجلمعيات ىي 

ادلالحظ يف الواقع العملي أين غالبا ما صلد اجلمعيات البيئية والدواوين الرياضية ناشطة بكثرة يف رلاذلا ويف رلال 
السياحة من خالل تنظيم رحالت استكشافية  للمنخرطُت يسود عليها طابع سياحة ادلغامرات، واليت لقت رواجا  

"جيجل". كما نالحظ أن اجلمعيات السياحية كانت يف ادلرتبة الثالثة يف كبَتا يف اآلونة االخَتة يف والية 
حيث مت االجابة من طرف أربع مجعيات فقط سياحية وىو العدد الكلي للجمعيات السياحية الناشطة  ،%13.7

 .3.44%فكانت مجعية واحدة فقط، بنسبة حسب مديرية السياحة يف الوالية. أما اجلمعيات الثقافية 
 توزيع الجمعيات عينة الدراسة حسب مدى تنظيمها للرحالت السياحية في الوالية  .4

ما تنظمو من رحالت سياحية  توزيع اجلمعيات عينة الدراسة حسبالتكرار النسيب ليبُت اجلدول التارل 
 وادلهتمُت دبا تزخر بو الوالية. وادلناطق اليت ترتادىا مع السياح

 الجمعيات حسب مدى تنظيمها للرحالت السياحية في الوالية(: توزيع 61جدول رقم)
 

 تنظيم الرحالت داخل والية جيجل
 ال نعم

 % التكرار % التكرار
 00% 0 100% 29 ؟في والية جيجل  سبق للديوان/ للجمعية أن قامت بتنظيم رحالت سياحية محلية

 37.9% 11 62.1% 18 جيجل؛ والية في األثرية المناطق إلى نشاطات/رحالت الجمعية تنظم
 20.7% 6 79.3% 23 جيجل؛ والية في والينابيع البحيرات المناطق إلى نشاطات/رحالت الجمعية تنظم

 20.7% 6 79.3% 23 جيجل؛ والية في الغابات إلى سياحية نشاطات/رحالت الجمعية تنظم
 37.9% 11 62.1% 18 جيجل؛ والية في المعروفة للشواطئ سياحية نشاطات/رحالت الجمعية تنظم

 31% 9 69% 20 جيجل؛ والية في والفنية الثقافية للمهرجانات رحالت الجمعية تقيم
 %100 المجموع
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 spss.22المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات 
اجلدول أعاله أن كل اجلمعيات والدواوين عينة الدراسة تقوم بتنظيم رحالت سياحية استكشافية يف  يظهر

الوالية من باب الًتفيو وادلتعة إذل جانب نشاطها الرئيسي. فنجد أن الرحالت الغالبة رحالت ونشاطات البحَتات 
وتليها الرحالت اليت تقام إذل ادلناطق األثرية . 79.3% بنسبةوالينابيع، والغابات ادلتواجدة على مستوى الوالية، 

من ىذه اجلمعيات برحالت للمهرجانات  69% وتقوم. 62.1%والشواطئ ادلعروفة على مستوى الوالية بنسبة
 الثقافية والفنية اليت تقام من فًتة إذل أخرى على مستوى الوالية. 

  لمتغيرات الدراسةالوصفي  ئيتحليل االحصاال المطلب الثاني:
( لدرجات سلم ليكارت الثالثي، حيث مت حساب نسبة االتفاق من 2مت اعتماد متوسط فرضي بقيمة )

 ( وفقا للمعادلة التالية:3خالل حاصل قسمة ادلتوسط الفرضي على عدد درجات سلم ليكارت )

الفرضي اادلتوسط=طول الفئة       
احلد االعلى – احلد االدىن = طول الفئة                                        عدد الدرجات

  عدد الدرجات
      

  
 =.000 

 الثالثي "ليكارت"حسب سلم  اإلجابات(: تقييم 26)رقم  جدول
 غير موافق موافق بدرجة أقل أوافق
3 2 1 

 المصدر: من إعداد الباحثة
كما و رئيسية من خالل ادلعادلة السابقة،  االذباه العام لإلجابات فقد مت تقييمو على ثالث مستويات أما

 ىو موضح يف اجلدول التارل: 
 سلم "ليكارت" الثالثي (: تقييم درجات36)رقم  جدول
 االتجاه مرتفع االتجاه متوسط االتجاه منخفض

 2.33إذل  1.67من  1.66إلى  1من 
 

 3إذل  2.34من 
 

 المصدر: من إعداد الباحثة
 لفنادق عينة الللمتغيرات المستقلة  ئيتحليل االحصاالأوال: 

نتائج ربليل االحصاء إلجابات العينة ادلدروسة من الفنادق ادلتواجدة على مستوى والية فيما يلي بُت ن
"جيجل" من خالل استعمال بعض ادلؤشرات االحصائية، كما يوضح الفقرات )العبارات( اليت تعكس ادلتغَتات 

 ادلستقلة اجلزئية. 
يبُت اجلدول التارل ربليل االحصاء الوصفي للمتغَتات اجلزئية ادلتعلقة أساسا يف االعالن، الدعاية، البيع و

الشخصي، تنشيط ادلبيعات، العالقات العامة، الدعاية، الكلمة ادلنطوقة، واذلوية احمللية، باإلضافة إذل اخلدمات 
 ية الفقرات ومدى قبوذلا لدى عينة الدراسة كما يلي: عادة، فاجلدول يبُت أمه الزبائنه الفنادقاليت يقدمها 
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 (: نتائج تحليل االحصاء الوصفي للمتغيرات المستقلة لدى الفنادق64الجدول رقم )
 م.ح. ادلتوسط  احلسايب                         إ.م. إضلراف معياري

 المؤشرات االحصائية العبارة /رمزرقم
 االتجاه إ.م م.ح

X1  الفندق اإلذاعة/القنوات الفضائية المحلية للتعريف بموقعو/خدماتو في والية يستخدم
 جيجل،

 ضعيف 0.96 1.20

X2 مرتفع 0.68 2.67 /خدماتو؛يستخدم الفندق اللوحات االشهارية والملصقات في التعريف بعروضو 
X3 متوسط 0.90 2.00 ؛يستخدم الفندق الجرائد والمجالت في التعريف بعروضو/خدماتو للسياح 
X4 مرتفع 0.23 2.94 ؛يملك الفندق صفحة رسمية على الفايس بوك/أنستغرام... للترويج لعروضها/خدماتو 

 مرتفع 0.53 2.38  اإلعالن
X5 مرتفع 0.59 2.67 ؛يستخدم الفندق البريد المباشر لتقديم عروضو/خدماتو لزبائنو 
X6  مرتفع 0.42 2.78 ؛عبر البريد االلكترونيسياحية اليرسل الفندق لزبائنو جديد خدماتو 

 مرتفع 0.43 2.72  ت المباشر
X7 خدماتويستخدم الفندق البيع الشخصي)االتصال الشخصي/المباشر( للتعريف بعروضها/ 

 ؛نحو الوجهة السياحية جيجل
 مرتفع 0.38 2.83

X8  مرتفع 0.00 3.00 ؛الهاتف مباشرةيتفاوض الفندق في بعض األحيان مع الراغبين في زيارة والية جيجل عبر 
X9  يحاول الفندق إقناع زبائنو باستخدام تقنيةskype /Messenger مرتفع 0.85 2.44 ؛بطريقة تفاعلية 

 مرتفع 0.27 2.75  ب شخصي
X10  يقدم الفندق تخفيضات من فترة إلى أخرى عن الحجوزات/الخدمات للسياح المحليين

 ؛واألجانب
 مرتفع 0.51 2.83

X11 مرتفع 0.23 2.94 ؛يقدم الفندق تخفيضات مهمة في أسعار خدماتو للسياح المحليين لزيادة اإلقبال عليو 
X12 ضمن  يقدم الفندق نشاطات ترفيهية/ىدايا في المناسبات واألعياد الثقافية المحلية

 الخدمات ابتي يقوم بها؛
 متوسط 0.90 2.11

X13 مهمة خارج موسم االصطياف في والية  يقدم الفندق تخفيضات/تحفيزات وعروض
 ؛جيجل

 مرتفع 0.51 2.83

X14 و /في تضم عروض الفندق مسابقات ترفيهية لتشجع السياح على تمديد زيارتهم/بقائهم في
 ؛الوالية

 متوسط 0.94 2.22

 مرتفع 0.51 2.58  تالمبيعات
X15  متوسط 0.98 2.06 ؛أعمال في والية جيجلينظم الفندق رحالت استكشافية لصالح إعالميين/ ناشطين/رجال 
X16  متوسط 0.96 2.11 في والية جيجل؛يحتضن الفندق معارض وتظاىرات للصناعات التقليدية المحلية 
X17 مرتفع 0.32 2.89 ؛يشارك الفندق في األيام التحسيسية حول السياحة في والية جيجل مع مديرية السياحة 
X18  التحسيسية للمحافظة على البيئة والتراث الطبيعية في والية يشارك الفندق في الحمالت

 ؛جيجل
 مرتفع 0.70 2.44

X19  يحاول الفندق تحسين صورة والية جيجل من خالل تنظيم مؤتمرات صحافية مع القنوات
 ؛والصحافيين المحليين واألجانب

 متوسط 1.00 2.22

X20   وجوالت في والية جيجل لمختلف ينظم الفندق أيام مفتوحة على الفندق وخدماتو
 ؛السياح للتعريف بما تزخر بو الوالية

 متوسط 0.90 2.00
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 مرتفع 0.66 2.28  ع.العامة
X21 /الحضري بوالية  الثقافي/ يشارك الفندق في المعارض الوطنية للتعريف بالتراث الطبيعي

 ؛جيجل
 متوسط 0.92 2.17

X22  متوسط 0.98 2.17 ؛الثقافية/الترفيهية في والية جيجليغطي/يرعى الفندق بعض االحداث/البرامج 
 متوسط 0.98 2.16  الرعاية
X23  يروج الفندق لوالية جيجل من خالل عرض تجارب إقامة/زيارة  سابقة للسياح  من خالل

 ؛األصدقاء واألقارب
 مرتفع 0.59 2.67

X24 مرتفع 0.64 2.78 ؛التواصل االجتماعيرب إقامة السياح  فيو  على مواقع اينشر الفندق تقييم تج 
 مرتفع 0.39 2.72  منطوقة
X25  ،يحتوى المكتب األمامي للفندق على أدوات تعكس التراث الجيجيلي)الزرابي التقليدية

 صور عن المناطق السياحية في الوالية....(
 مرتفع 0.66 2.72

X26  ضعيف 0.54 1.22 الوالية من تقاليد؛محلي نابع مما تتميز بو لباس الموظفين ىو لباس تقليدي 
X27  ضعيف 0.67 1.30 المحلية الجيجلية؛تقاليد الغرف الفندق مجهزة بما يعكس 
X28  مرتفع 0.85 2.50 ؛والية جيجلخاصة بيقدم الفندق أطباق تقليدية 
 متوسط 0.38 2.08  الهوية
S1 مرتفع 0.00 3.00 ؛يقوم الفندق بخدمة الحجز بسرعة وفاعلية 
S2 مرتفع 0.00 3.00 ؛تتوفر غرف الفندق على متطلبات راحة السائح 
S3 ضعيف 0.78 1.31 ؛يتوفر الفندق على خدمة نقل السياح من وإلى المطار/محطة النقل  إضافة إلى االقامة 
S4 مرتفع 0.78 2.50 ؛يوفر الفندق خدمة االطعام ووجبات دائمة بما يرضي السائح 
S5 مرتفع 0.23 2.94 ؛احتياطاتو لتوفير خدمات صحية خالل مدة إقامة السائح يقوم الفندق بجميع 
S6 مرتفع 0.00 3.00 ؛يعمل الفندق على توفير األمن والطمأنينة للسائح طوال مدة إقامتو 

 مرتفع 0.21 2.64  الخدمات
 spss.22المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 

 احلسايب للعبارات اليت تقيس تبٍت متغَتات الدراسة اجلزئية )االعالن، أن ادلتوسط عالهيبُت اجلدول أ
( التسويق ادلباشر، البيع الشخصي، ترويج ادلبيعات، العالقات العامة، الرعاية، الكلمة ادلنطوقة، اذلوية، اخلدمات

  حو التارل: نسب سلتلفة حسب كل متغَت على الن ، كان يًتاوح بُتعينة الدراسة يف الفنادق
( 1.20)  ادلتوسط احلسايب لتبٍت االعالن السياحي يف الفنادق زلل الدراسة بُت يًتاوح االعالن:-

(، فالقيمة االوذل تعكس االذباه الضعيف لدى عينة 0.23( و)0.96(، باضلراف معياري على التوارل )2.94و)
. "يف والية جيجل ا/خدماهتااحمللية للتعريف دبوقعهدق اإلذاعة/القنوات الفضائية االفن استخدام "الدراسة حول

وىذا ما أكده أغلبية الفنادق الذين مت إجراء حوار معهم، حول عدم استخدام مثل ىذه التقنية الًتوجيية نظرا 
يستخدم الفندق اجلرائد واجملالت يف  للتكلفة الباىضة حسبهم، خاصة أهنا فنادق متواضعة. كما حظيت الفقرة"

(. بينما القت الفقرة  0.90( واضلراف معياري )2.00قبول متوسط، دبوتسط )" بعروضو/خدماتو للسياحالتعريف 
" اتفاق شبو كلي لدى ديلك الفندق صفحة رمسية على الفايس بوك/أنستغرام... للًتويج لعروضها/خدماتو "

ضمن الفقرات ادلتعلقة  (. فهي تعكس النسبة األكرب0.23( واضلراف معياري)2.94الفنادق دبتوسط حسايب )
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يستخدم الفندق اللوحات االشهارية وادللصقات يف "باالعالن السياحي لدى الفنادق. وكذلك بالنسبة للفقرة 
(. عموما يالحظ أن ادلتوسط العام 0.68( واضلراف معياري )2.67دبتوسط حسايب )" /خدماتوالتعريف بعروضو

( 2.38مرتفع نوعا ما يقًتب إذل ادلتوسط،  دبتوسط حسايب )ذلذا البعد ككل يعكس مستوى القبول االجيايب 
 (. 0.53واضلراف معياري )

 
 

 
  ادلتوسط احلسايب لتبٍت التسويق ادلباشر السياحي يف الفنادق زلل الدراسة بُت يًتاوحالتسويق المباشر: -

(، 2.78ادلدروسة، حيث أتت القيمة ) فنادقلعينة ال ادلرتفع (، وىي قيم تعكس التوجو االجيايب2.78( و)2.67)
يرسل الفندق لزبائنها جديد خدماتو  ارة "حظت بو العب الذي(، لتعكس مستوى القبول 0.42باضلراف معياري )

أعاله، بينما احتلت العبارة  تُت" واليت تعكس النسبة ادلؤوية األكرب ضمن الفقر سياحية عرب الربيد االلكًتوينال
( واضلراف 2.67دبتوسط حسايب ) الثانية" ادلرتبة يستخدم الفندق الربيد ادلباشر لتقدًن عروضو/خدماتو لزبائنو"

ادلرتفع ويالحظ كذلك أن ادلتوسط العام ذلذا البعد ككل يعكس مستوى القبول االجيايب (، 0.59معياري )
 (. 0.43( واضلراف معياري )2.72دلختلف العبارات دبتوسط حسايب )

 
 
 

  ادلتوسط احلسايب لتبٍت البيع الشخصي السياحي يف الفنادق زلل الدراسة بُت يًتاوح البيع الشخصي:-
(، باضلراف 3ادلدروسة، حيث أتت القيمة ) فنادقلعينة ال االجيايب(، وىي قيم تعكس التوجو 2.44( و)3)

يتفاوض الفندق يف بعض األحيان مع  "حظت بو العبارة  الذي ادلطلق القبول(، لتعكس مستوى 0.00معياري )
واليت تعكس النسبة ادلؤوية األكرب ضمن الفقرات أعاله، بينما  "الراغبُت يف زيارة والية جيجل عرب اذلاتف مباشرة

ادلرتبة األخَتة  "بطريقة تفاعلية skype /Messengerحياول الفندق إقناع زبائنو باستخدام تقنية "احتلت العبارة 
يالحظ أن  لكن دائما ضمن رلال القبول ادلرتفع. عموما  (،0.85( واضلراف معياري )2.44دبتوسط حسايب )

( 2.75دلختلف العبارات دبتوسط حسايب ) ادلرتفع االجيايبادلتوسط العام ذلذا البعد ككل يعكس مستوى القبول 
 (. 0.27واضلراف معياري )

 
 

 

ادلدروسة من الفنادق يتبنون بصفة متوسطة تقنيات االعالن السياحي  ديكن أن نقول أن أفراد العينة
 يف الًتويج خلدماهتم وعروضهم السياحية داخل الوجهة السياحية "جيجل".

 

ادلدروسة من الفنادق يتبنون التسويق ادلباشر السياحي يف الًتويج  ديكن أن نقول أن أفراد العينة
 خلدماهتم وعروضهم السياحية داخل الوجهة السياحية "جيجل"

 

ادلدروسة من الفنادق يتبنون البيع الشخصي يف الًتويج خلدماهتم  ديكن أن نقول أن أفراد العينة
 وعروضهم السياحية داخل الوجهة السياحية "جيجل".
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  ادلتوسط احلسايب لتبٍت تقنيات تنشيط ادلبيعات يف الفنادق زلل الدراسة بُت يًتاوحتنشيط المبيعات: -
 (0.94)( و0.90على التوارل )(، باضلراف معياري 2.22)و (2.11حيث أتت القيمتُت )(، 2.94( و)2.22)

يقدم الفندق نشاطات ترفيهية/ىدايا يف ادلناسبات  " ادلتوسط الذي حظت بو العبارتُت القبوللتعكس مستوى 
تضم عروض الفندق مسابقات ترفيهية لتشجع  "والعبارة  "ضمن اخلدمات ابيت يقوم هبا واألعياد الثقافية احمللية

". نالحظ كذلك أن العبارات الثالث ادلتبقية كانت ربظى بقبول الواليةو /يف سبديد زيارهتم/بقائهم فيالسياح على 
ينتمي جملال القبول ادلرتفع حيث أن عينة الفنادق زلل الدراسة عموما يقدمون زبفيضات يف أسعار خدماهتم يف 

( 2.94(، )2.83(، )2.83ارل )موسم وخارج موسم االصطياف، حيث كانت متوسطاهتا احلسابية على التو 
ويالحظ كذلك أن ادلتوسط العام ذلذا البعد ككل يعكس (. 0.23(، )0.51(، )0.51وباضلراف معياري )

 (. 0.94( واضلراف معياري )2.58دبتوسط حسايب ) ادلرتفع االجيايبمستوى القبول 
 
 
 
( 2.06)  ادلتوسط احلسايب لتبٍت العالقات العامة يف الفنادق زلل الدراسة بُت يًتاوحالعالقات العامة: -

الفندق يف األيام التحسيسية حول السياحة يف والية جيجل مع مديرية يشارك  (، فادلالحظ أن العبارة "2.87و)
" فقط ىي اليت كانت ضمن رلال القبول ادلرتفع من بُت باقي العبارات اليت سبثل ىذا البعد. وباقي السياحة

نية تروجيية العبارات ذلا قيم تعكس التوجو ادلتوسط لعينة الفنادق ادلدروسة، شلا يدل على أن العالقات العامة كتق
 (. 0.66(، وباضلراف معياري )2.28ليست رائجة بشكل كبَت، وىذا ما يؤكده ادلتوسط احلسايب العام ذلذا البعد )

 
 

 
ادلتوسط احلسايب لتبٍت الرعاية وادلشاركة يف ادلعارض التجارية يف  كانالرعاية والمعارض التجارية: -

(.  وىي نفس قيمة ادلتوسط العام 2.17القيمة، واليت تنتمي جملال القبول ادلتوسط )الفنادق زلل الدراسة بنفس 
 ذلذا البعد، والذي يؤكد التوجو اإلجيايب ادلتوسط عموما لتبٍت تقنية الرعاية لدى ىذه الفنادق.   

 
 
 

يالحظ أن الفقرتُت اليت تكون بعد الكلمة ادلنطوقة يف اجلدول أعاله كانتا تنتميان الكلمة المنطوقة: -
(، 0.6(، )0.59واضلراف معياري على التوارل )( 2.72)و(، 2.67معا إذل رلال ادلوافقة ادلرتفع دبتوسط حسايب )

ادلدروسة من الفنادق يتبنون تنشيط ادلبيعات السياحية يف الًتويج  ديكن أن نقول أن أفراد العينة
 خلدماهتم وعروضهم السياحية داخل الوجهة السياحية "جيجل"

 

ادلدروسة من الفنادق يتبنون بشكل متوسط العالقات العامة السياحية  ديكن أن نقول أن أفراد العينة
 يف الًتويج خلدماهتم وعروضهم السياحية داخل الوجهة السياحية "جيجل".

 

ادلعارض ادلدروسة من الفنادق لديهم توجو متوسط يف تبٍت الرعاية و  أفراد العينة ديكن أن نقول أن
 التجاريةالسياحية يف الًتويج خلدماهتم وعروضهم السياحية داخل الوجهة السياحية "جيجل".
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ادلتوسط العام ذلذا  هيف الفنادق زلل الدراسة، وىي قيم تعكس التوجو اإلجيايب ادلرتفع ذلذه العينة، وىذا ما يؤكد
  (.0.39(، واضلراف معياري)2.72البعد دبتوسط )

 
 
 
  ادلتوسط احلسايب لتبٍت اذلوية احمللية اجليجلية يف الفنادق زلل الدراسة بُت يًتاوحالهوية المحلية: -

احمللية تقاليد الغرف الفندق رلهزة دبا يعكس  من العبارتُت"كما نالحظ فإن كل (،  2.70( و)1.13)
" جائتا يف رلال ادلوافقة زللي نابع شلا تتميز بو الوالية من تقاليدلباس ادلوظفُت ىو لباس تقليدي  اجليجلية؛"و"

لتوارل ( واضلراف معياري على ا1.22( و)1.13ادلنخفظ، والذي دل يتفق عليهما أغلب الفنادق، دبتوسط حسايب )
(. يف حُت نالحظ أن الفنادق زلل الدراسة توافق على أن مكاتبها األمامية ربتوي على الًتاث 0.54(، و)0.67)

(، وىذا راجع إذل قانون الفنادق الذي حيتم عليها مثل ىذا البند. أما 0.66(، واضلراف )2.72احمللي دبتوسط )
(، واضلراف 2.50ر تسعى إليو أغلبية الفنادق دبتوسط حسايب )تقدًن الفنادق لألطباق التقليدية اجليجيلية فهو أم

( واضلراف 2.08دبتوسط حسايب )(. أما ادلتوسط العام ذلذا البعد فهو ينتمي جملال القبول ادلتوسط  0.85معياري )
 (. 0.38معياري )
 
 

 
  ادلتوسط احلسايب جلودة اخلدمات يف الفنادق زلل الدراسة بُت يًتاوحدق: اجودة الخدمات في الفن-

يف ىذا البعد ىو االتفاق الكلي للفنادق عينة الدراسة على ثالث فقرات بصفة  (، وما يالحظ 1.31( و)3)
(. ويعود ذلك 0.00( واضلراف معياري )3كلية، كما ىو مبُت يف اجلدول أعاله لتأخذ مجيعها متوسط حسايب )

وخدمات جيب توفرىا يف كل فندق. كما كان إذباه القبول إجيايب مرتفع فيما يتعلق بتوفَت اإلطعام  دإذل أهنا بنو 
( 2.50حتياطاتو الصحية طيلة وجود السائح دبتوسط حسايب )اوالوجبات اليت يرغب هبا السائح، وأخذ الفنق 

التوصيل يف أغلب الفنادق (. يف حُت كانت خدمة 0.23(، و)0.78( واضلراف معياري على التوارل )2.94و)
(، حيث تنتمي إذل رلال القبول ادلتخفض. 0.78( واضلراف معياري )1.31عينة الدراسة غَت متوفرة دبتوسط )

(، واضلراف 2.65عموما كان اذباه القبول لبعد اخلدمات ادلتوفرة ينتمي جملال القبول ادلرتفع دبتوسط حسايب )
 (. 0.21معياري )
 
 

 

ادلدروسة من الفنادق يتبنون بشكل مرتفع الكلمة ادلنطوقة يف الًتويج  ديكن أن نقول أن أفراد العينة
 خلدماهتم وعروضهم السياحية داخل الوجهة السياحية "جيجل".

 

ادلدروسة من الفنادق يتبنون بشكل متوسط البنود اليت تعكس اذلوية  ديكن أن نقول أن أفراد العينة
 احمللية يف الًتويج خلدماهتم وعروضهم السياحية داخل الوجهة السياحية "جيجل".
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 الوكاالت السياحية عينةل ات المستقلةللمتغير   الوصفي ائيتحليل االحصالثانيا: 
الوصفي إلجابات العينة ادلدروسة من الوكاالت السياحية  ئيتحليل االحصاالنتائج  التارليبُت اجلدول 

ادلتواجدة على مستوى والية "جيجل" من خالل استعمال بعض ادلؤشرات االحصائية، كما يوضح الفقرات اليت 
اجلزئية )االعالن، الدعاية، البيع الشخصي، تنشيط ادلبيعات، العالقات العامة، الرعاية  تعكس ادلتغَتات ادلستقلة

 وادلعارض، الكلمة ادلنطوقة( ، وقد مت ترتيب الفقرات حسب أمهيتها ومدى قبوذلا لدى عينة الدراسة. 
 السياحية(: نتائج تحليل االحصاء الوصفي للمتغيرات المستقلة لدى الوكاالت 65الجدول رقم )

 م.ح. ادلتوسط  احلسايب                         إ.م. إضلراف معياري
 المؤشرات االحصائية العبارة رقم

 االتجاه إ.م م.ح
X1 ضعيف 0.31 1.20 تستخدم الوكالة اإلذاعة المحلية للتعريف بالوجهات السياحية المعروفة في جيجل؛ 
X2 ضعيف 0.31 1.20 التعرف بالوجهة السياحية جيجل؛ تستخدم الوكالة القنوات الفضائية في 
X3 مرتفع 0.66 2.76 تستخدم الوكالة اللوحات االشهارية والملصقات في ترويج الوجهة السياحية جيجل؛ 
X4 ضعيف 0.51 1.25 تستخدم الوكالة الجرائد والمجالت في التعريف بالوجهة السياحية جيجل؛ 
الفايس بوك/أنستغرام... للترويج لعروضها نحو المقصد تملك الوكالة صفحة رسمية على  

 السياحي المحلي جيجل؛
 مرتفع 0.24 2.94

 متوسط 0.35 1.87  اإلعالن
X5  تستخدم الوكالة البريد المباشر لزبائنها في التعريف بوالية جيجل وبالعروض التي تقدمها

 في الوالية؛
 مرتفع 0.88 2.18

X6  مرتفع 0.92 2.12 عروض سياحية في والية جيجل عبر البريد االلكتروني،ترسل الوكالة لزبائنها 
 مرتفع 0.84 2.14  ت المباشر

X7  تستخدم الوكالة البيع الشخصي )االتصال الشخصي( للتعريف بعروضها نحو الوجهة
 السياحية جيجل )الهاتف/البريد االلكتروني...(،

 مرتفع 0.71 2.59

X8  مرتفع 0.56 2.76 الراغبين في زيارة والية جيجل عبر الهاتف مباشرة؛تتفاوض الوكالة مع 
X9  تحاول الوكالة إقناع السياح عبر استخدام تقنيةskype /Messenger  بطريقة

 تفاعلية،
 مرتفع 0.79 2.41

 مرتفع 0.52 2.58  ب شخصي
X10  للسياح تقدم الوكالة تخفيضات عن الرحالت في والية جيجل وفي أسعار التذاكر

 المحليين واألجانب،
 مرتفع 0.52 2.59

X11  تقدم الوكالة تخفيضات مهمة في أسعار الرحالت داخل والية جيجل من أجل زيادة
 ؛اإلقبال عليها أكثر

 مرتفع 0.56 2.76

يسعون لتوفَت خدمات  ادلدروسة من الفنادق يف والية جيجل أن أغلب أفراد العينةديكن أن نقول 
مرافقة خلدمة االقامة يف الًتويج خلدماهتم وعروضهم السياحية داخل الوجهة السياحية "جيجل" 

 ويرون أن مستوى خدماتو تتماشى مع متطلبات السياح/الزوار.
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X12 الوكالة نشاطات ترفيهية وىدايا أثناء الرحالت والنشاطات السياحية المحلية التي  تقدم
 تقوم بها في الوالية؛

 متوسط 0.58 2.71

X13  تحفز الوكالة السياح الجزائريين واألجانب بتقديم تخفيضات وعروض مهمة خارج موسم
 االصطياف في والية جيجل

 مرتفع 0.68 2.71

X14  متوسط 0.92 2.29 مسابقات ترفيهية لتشجع السياح على زيارة والية جيجل،تضم عروض الوكالة 
 مرتفع 0.57 2.61  تالمبيعات
X15 ،متوسط 0.88 1.81 تنظم الوكالة رحالت استكشافية لصالح إعالميين/ ناشطين/رجال أعمال في والية جيجل 
X16  جيجل لصالح سياح أجانب تقيم الوكالة معارض وتظاىرات للصناعات التقليدية  في والية

 ومحليين،
 متوسط 0.88 1.82

X17 مرتفع 0.80 2.53 تشارك الوكالة في األيام التحسيسية حول السياحة في والية جيجل مع مديرية السياحة؛ 
X18  تشارك الوكالة في الحمالت التحسيسية للمحافظة على البيئة والتراث الطبيعية في والية

 جيجل،
 مرتفع 0.87 2.41

X19  الوكالة تحسين صورة والية جيجل من خالل مؤتمرات صحافية مع القنوات تشارك
 والصحافيين؛

 متوسط 0.79 2.41

X20  تنظم الوكالة أيام مفتوحة/الجوالت في والية جيجل لمختلف السياح للتعريف بما تزخر بو
 الوالية؛

 متوسط 0.90 2.24

 مرتفع 0.61 2.20  ع.العامة
X21  الوكالة في المعارض الوطنية للتعريف بالتراث الطبيعي/الثقافي/الحضري بوالية تشارك

 جيجل؛
 متوسط 0.87 2.41

X22 منوسط 0.89 2.06 تغطي/ترعى الوكالة بعض االحداث/البرامج الثقافية/الترفيهية في والية جيجل؛ 
 متوسط 0.75 2.23  الرعاية
X23  تجارب رحالت سابقة للسياح  من خالل تروج الوكالة لوالية جيجل من خالل عرض

 األصدقاء واألقارب؛
 مرتفع 0.68 2.71

X24 مرتفع 0.24 2.94 تنشر الوكالة تجارب سياحية على مواقع التواصل االجتماعي؛ 
 مرتفع 0.43 2.82  منطوقة
S1 مرتفع 0.33 2.88 تقوم الوكالة بالحجوزات الالزمة في الوجهة السياحية جيجل؛ 
S2  ضعيف 0.39 2.82 الوكالة اإليواء المناسب  في الوجهة السياحية جيجل خالل الرحالت التي تنظمها؛توفر 
S3  توفر الوكالة النقل المالئم لمختلف السياح نحو والية جيجل خالل الرحالت التي

 تنظمها؛
 ضعيف 0.39 2.82

S4  جيجل خالل الرحالت توفر الوكالة مرافق اإلطعام المناسب لمختلف السياح نحو والية
 التي تنظمها؛

 مرتفع 0.33 2.88

S5  تعمل الوكالة على توفير األطباق التقليدية الخاصة بوالية جيجل خالل رحالت السياحية
 التي تنظمها؛

 مرتفع 0.71 2.53

S6  تعمل الوكالة على توفير الرعاية الصحية خالل الرحالت السياحة الت تنظمها في والية
 جيجل؛

 مرتفع 0.60 2.65

S7 مرتفع 0.33 2.88 تعمل الوكالة على توفير األمن والطمأنينة خالل الرحالت السياحة في والية جيجل؛ 
S8 مرتفع 0.58 2.71 توفر الوكالة مرشدين سياحيين في والية جيجل للتعريف أكثر بالمنطقة ؛ 
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 متوسط 0.58 2.77  الخدمات
 spss.22المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 

 يف ادلتغَت ادلستقل احلسايب للعبارات اليت تقيس تبٍت متغَتات الدراسة اجلزئية أن ادلتوسط عالهيبُت اجلدول أ
  نسب سلتلفة حسب كل متغَت على النحو التارل:  ، كان يًتاوح بُتعينة الدراسة الوكاالت السياحية لدى

  ادلتوسط احلسايب لتبٍت االعالن السياحي يف الوكاالت السياحية زلل الدراسة بُت يًتاوحاالعالن: -
لكن يالحظ أن التوجو الضعيف جدا لالجابات حول استخدام الوكاالت لإلذاعة،  .(2.94( و)1.20)

واجملالت من أجل الًتويج والتعريف برحالهتا وخدماهتا يف الوجهة الساحيية والقنوات الفضائية، وكذا اجلرائد 
(، 1.20( اليت كانت على التوارل )x1,x2,x4"جيجل"، وىو ما تعكسو ادلتوسطات احلسابية للعبارات)

ك صفحة رمسية يف وسائل التواصل االجتماعي للًتويج لغلب الوكاالت سبأ(.يف ادلقابل اتفق 1.25(، )1.20)
(. بينما تستخدم ىذه الوكاالت كذلك ادللصقات 0.24( واضلراف معياري )2.94عروضها وخدماهتا دبتوسط )ل

(، 2.76جملال ادلوافقة ادلرتفع كذلك ) متوسها احلسايب الذي ينتميواللوحات االشهارية يف ذلك، وىذا ما يؤكده 
( باضلراف 1.87ينتمي جملال ادلوافقة ادلتوسط ) (. كما نالحظ ان ادلتوسط العام ذلذا البعد0.66باضلراف معياري )

 (. 0.35معياري )
 
 

 
ادلتوسط احلسايب لتبٍت التسويق ادلباشر السياحي يف الوكاالت السياحية زلل  يًتاوحالتسويق المباشر: -

(، وىي قيم تعكس التوجو االجيايب ادلتوسط لعينة الوكاالت ادلدروسة، وىذا ما 2.18( و)2.12)  الدراسة بُت
وجود بعض التشتت ( والذي يفسر 0.84(، وباضلراف معياري )2.14يؤكده ادلتوسط احلسايب العام الذي كان )

 يف إجابات ادلستجوبُت. 
 
 
 

الشخصي السياحي يف الوكاالت السياحية زلل ادلتوسط احلسايب لتبٍت البيع  يًتاوح البيع الشخصي:-
(، وىي قيم تعكس التوجو االجيايب ودبستوى موافقة مرتفع لعينة الوكاالت 2.76( و)2.41)  الدراسة بُت

ادلدروسة، اليت تستخدم كل من االتصال الشخصي عرب األنًتنات، وكذا عرب اذلاتف. وىو ما يؤكده ادلتوسط العام 
 (. 0.52جابات ادلستجوبُت )ا( بوجود تشتت بُت 2.58ذلذا البعد )

 
 

ادلدروسة من الوكاالت السياحية يتبنون االعالن السياحي بدرجة  ديكن أن نقول أن أفراد العينة
 متوسطة إذل ضعيفة  يف الًتويج للعروض/الرحالت السياحية داخل الوجهة السياحية "جيجل".

 

ادلدروسة من الوكاالت السياحية يتبنون التسويق ادلباشر السياحي يف  ديكن أن نقول أن أفراد العينة
 الًتويج للعروض السياحية داخل الوجهة السياحية "جيجل" بصفة متوسطة.
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ادلتوسط احلسايب لتبٍت تقنيات تنشيط ادلبيعات يف الوكاالت السياحية زلل  يًتاوحتنشيط المبيعات: -
تضمن عروض الوكاالت مسابقات ترفيهية لتشجيع السياح على "(. نالحظ أن 2.76( و)2.29)  الدراسة بُت

ىي الفقرة اليت كان االتفاق فيها ينتمي جملال ادلوافقة ادلتوسط من بُت باقي الفقرات اليت   زيارة والية "جيجل"
كانت مجيعها تنتمي جملال ادلوافقة ادلرتفع. كما يؤكد ادلتوسط العام ذلذا البعد االذباه االجيايب ادلرتفع الجابات عينة 

 الوكاالت ادلدروسة. 
 

 
 

  ادلتوسط احلسايب لتبٍت العالقات العامة يف الوكاالت السياحية زلل الدراسة بُت يًتاوحالعالقات العامة: -
. نالحظ أن التوجو كان يف رلال ادلوافقة الضعيف فيما يتعلق بتنظيم الوكالة للرحالت (2.53( و)1.15)

االستكشافية لصاحل االعالميُت، والقيام دبعارض وتظاىرات للتعريف بالصناعات التقليدية يف الوالية، وكذا إقامة 
حسابية على التوارل (. دبتوسطات x15,x16,x19مؤسبرات صحفية مع القنوات والصحافيُت ) العبارات 

(. كما أن مشاركة الوكاالت يف احلمالت التحسيسية للمحافظة على البيئة والًتاث 1.41، 1.15، 1.19)
الطبيعي للوالية كان مستوى ادلوافقة عليو ينتمي جملال ادلوافقة ادلتوسط، وكانت الفقرة اليت تفيد دبشارة الوكاالت 

احة يف والية "جيجل" قد حظيت دبستوى موافقة ينتمي جملال ادلرتفع السياحية يف األيام التحسيسة حول السي
( 1.43(. أما ادلتوسط العام ذلذا البعد فقد كان )0.80( ومستوى تشتت بُت االجابات )2.53دبنوسط حسايب )
(. وىذا يؤكد ادلستوى السائد للموافقة الضعيف نوعا ما على الفقرات اليت تعكس بعد 0.61دبستوى تشتت )

  عالقات العامة لدى ىذه الوكاالت.  ال
 
 

 
لتبٍت الرعاية وادلشاركة يف ادلعارض التجارية يف ادلتوسط احلسايب  يًتاوحالرعاية والمعارض التجارية: -

(، وىي قيم تعكس االذباه ادلتوسط يف ادلوافقة، حيث ان 2.41( و)2.06)  الوكاالت السياحية زلل الدراسة بُت
وكذا مشاركتها يف ادلعارض  االحداث الثقافية يف والية جيجل، االتفاق كان متوسط يف كون الوكاالت ترعى بعض

( 2.23الوطنية للتعريف بالًتاث اجليجلي، ويؤكد ىذا االذباه ادلتوسط العام لالجابات ذلذا البعد الذي كان )
 (.  0.75دبستوى تشتت يف إجابات عينة الدراسة )

ادلدروسة من الوكاالت السياحية يتبنون بصفة متوسطة إذل مرتفعة  ديكن أن نقول أن أغلب أفراد العينة
 نوعا ما البيع الشخصي السياحي يف الًتويج لعروضهم السياحية احمللية/داخل الوالية.

 

ادلدروسة من الوكاالت السياحية يتبنون بشكل مرتفع تقنيات  ديكن أن نقول أن أغلب أفراد العينة
 تنشيط ادلبيعات يف الًتويج لعروضهم السياحية احمللية/داخل الوالية.

 

ادلدروسة من الوكاالت السياحية ال يتبنون تقنيات العالقات  ديكن أن نقول أن أغلب أفراد العينة
 العامة يف الًتويج لعروضهم السياحية احمللية وحملاولة ربسُت صورة الوالية. 
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  ادلتوسط احلسايب لتبٍت الكلمة النطوقة يف الوكاالت السياحية زلل الدراسة بُت يًتاوحالكلمة المنطوقة: -
الوكاالت ادلدروسة حول فقريت ىذا البعد.  (، وىي قيم تعكس االتفاق االجيايب ادلرتفع  لعينة2.94( و)2.71)

فهي تكد وبشكل كبَت تروجيها لعروضها السياحية اعتمادا على الكلمة ادلنطوقة من خالل األصدقاء واألقارب، 
وكذا تؤكد بشكل كبَت نشرىا ذلذه التجارب على مواقع التواصل االجتماعي من أجل ضمان الرواج الكبَت ذلا. 

 (.  0.43( دبستوى تشتت يف االجابات تصل إذل )2.82سايب العام )يؤكد ىذا ادلتوسط احل
 

 
 
ادلتوسط احلسايب للخدمات ادلرافقة اليت توفرىا  يًتاوح: الوكاالت السياحيةفي المرافقة الخدمات -

(، وىي تعكس مستوى القبول االجيايب ادلرتفع يف ىذه 2.88( و)2.53)  الوكاالت السياحية  زلل الدراسة بُت
العينة. فالوكاالت رباول أن توفر خدمات مرافقة أثناء تنظيم الرحالت السياحية يف الوالية، وىذا من أجل ربسُت 

دة العروض السياحية ذلا. فالقيام باحلجوزات، التفاوض على توفَت اإليواء ادلناسب إن لزم األمر يف ادلناطق جو 
توفَت النقل ادلالئم، توفَت مرافق االطعام واألطباق التقليدية يف الوالية، توفَت متطلبات و السياحية يف الوالية،  

يؤكد ىذا التوجو يزيد من جودة العروض السياحية اليت تقدمها. األمان والرعاية الصحية، وتوفَت مرشدين سياحيُت 
 (.0.58(، ودبستوى تشتت يف االجابات )2.77ادلتوسط احلسايب العام ذلذا البعد )

  
 

 
 عينة الجمعياتل الوصفي للمتغيرات المستقلة  ئيتحليل االحصاالثالثا: 

نتائج ربليل االحصاء الوصفي إلجابات العينة ادلدروسة من اجلمعيات على مستوى  التارليبُت اجلدول 
والية "جيجل" من خالل استعمال بعض ادلؤشرات االحصائية، كما يوضح الفقرات اليت تعكس ادلتغَتات 

( ادلتبناة من قبل ...، الدعاية، البيع الشخصي، تنشيط ادلبيعات، العالقات العامةم الساحيادلستقلة اجلزئية )االعال
 عينة. الاجلمعيات زلل الدراسة، وقد مت ترتيب الفقرات حسب أمهيتها ومدى قبوذلا لدى 

 (: نتائج تحليل االحصاء الوصفي للمتغيرات المستقلة لدى الجمعيات66الجدول رقم )
 م.ح: ادلتوسط احلسايب         إ.م: االضلراف ادلعياري

 االحصائيةالمؤشرات  العبارة /رمزرقم

ادلدروسة من الوكاالت السياحية يتبنون بشكل مرتفع الكلمة ادلنطوقة يف  ديكن أن نقول أن أفراد العينة
 الًتويج لعروضهم السياحية احمللية/داخل الوالية.

 

وادلعارض ادلدروسة من الوكاالت السياحية يتبنون تقنيات الرعاية  ديكن أن نقول أن أفراد العينة
 التجارية بشكل متوسط نوعا ما يف الًتويج لعروضها السياحية والتعريف بالًتاث اجليجلي. 

 

ادلدروسة من وكاالت السياحية يسعون لتوفَت خدمات مرافقة يف  ديكن أن نقول أن أغلب أفراد العينة
 الًتويج خلدماهتم وعروضهم السياحية داخل الوجهة السياحية "جيجل". 
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 االتجاه إ.م م.ح
X1 مرتفع 0.85 2.59 تتعاون الجمعية مع اإلذاعة المحلية للتعريف بنشاطاتها بالوجهة السياحية جيجل؛ 
X2  تتعاون الجمعية مع القنوات الفضائية في التعريف بنشاطاتها  في الوجهة السياحية جيجل

 ؛
 ضعيف 0.93 1.66

X3  االشهارية والملصقات في التعريف بنشاطاتها في الوجهة تستخدم الجمعية اللوحات
 السياحية جيجل؛

 مرتفع 0.63 2.76

X4 مرتفع 0.87 2.48 تستعين الجمعية بالجرائد والمجالت في التعريف بنشاطاتها في الوجهة السياحية جيجل؛ 
X5  نحو تملك الجمعية صفحة رسمية على الفايس بوك/أنستغرام... للتعريف لنشاطاتها

 الوجهة السياحية جيجل؛
 مرتفع 0.00 3.00

 مرتفع 0.44 2.49  س.معالإ
X6 مرتفع 0.18 2.97 الرحالت/النشاطات التي تقوم بها الجمعية تكون بأسعار رمزية؛ 
X7 مرتفع 0.70 2.72 تقدم الجمعية نشاطات ترفيهية وىدايا أثناء الرحالت والنشاطات السياحية المحلية؛ 
X8  مرتفع 0.37 2.93 الجمعية بنشاطات خارج موسم االصطياف في والية جيجل؛تقوم 
X9 ،مرتفع 0.87 2.52 تنضم الجمعية عروض/ مسابقات ترفيهية لتشجع السياح على زيارة والية جيجل 

 مرتفع 0.36 2.78  .األنشطةت
X10  والية تنظم الجمعية رحالت استكشافية لصالح إعالميين/ ناشطين/رجال أعمال في

 جيجل،
 متوسط 0.98 2.24

X11 سياح أجانب  رض وتظاىرات للصناعات التقليدية التي تستهويتشارك الجمعية في معا
 ومحليين،

 ضعيف 0.94 1.62

X12 ،مرتفع 0.71 2.66 تشارك الجمعية في األيام التحسيسية حول السياحة في والية جيجل مع مديرية السياحة 
X13  الحمالت التحسيسية للمحافظة على البيئة والتراث الطبيعية في والية تشارك الجمعية في

 جيجل،
 مرتفع 0.51 2.86

X14  تحاول الجمعية تحسين صورة والية جيجل من خالل المشاركة في مؤتمرات صحافية مع
 القنوات والصحافيين؛

 مرتفع 0.62 2.79

 مرتفع 0.48 2.43  عالعامة
X15 الوطنية للتعريف بالتراث الطبيعي/الثقافي/الحضري بوالية  تشارك الجمعية في المعارض

 جيجل؛
 متوسط 1.01 1.90

X16 مرتفع 0.82 2.59 تغطي/ترعى الجمعية بعض االحداث/البرامج الثقافية/الترفيهية في والية جيجل؛ 
 متوسط 0.68 2.24  الرعاية
X17  للسياح  من خالل تروج الجمعية لوالية جيجل من خالل عرض تجارب رحالت سابقة

 األصدقاء واألقارب؛
 مرتفع 0.82 2.41

X18 مرتفع 0.82 2.59 تنشر الجمعية تجارب سياحية على مواقع التواصل االجتماعي؛ 
 مرتفع 0.77 2.50  كالمنطوقة

S1 مرتفع 0.37 2.93 توفر الجمعية النقل المالئم عند القيام بأنشطتها السياحية في والية جيجل؛ 
S2  الجمعية على تقديم األطباق التقليدية الخاصة بوالية جيجل خالل الرحالت تعمل

 السياحية التي تنظمها،
 مرتفع 0.82 2.59

S3  مرتفع 0.76 2.66تعمل الجمعية على توفير الرعاية الصحية خالل الرحالت السياحة التي تنظمها في والية 
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 جيجل؛
S4  خالل الرحالت السياحة التي تنظمها في والية تسهر الجمعية على توفير األمن والطمأنينة

 جيجل؛
 مرتفع 0.37 2.93

S5  توفر الجمعية مرشدين سياحيين في والية جيجل للتعريف أكثر بالمنطقة خالل الرحالت
 التي تنظمها؛

 مرتفع 0.63 2.76

 مرتفع 0.39 2.77  الخدمات
 spss.22المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 

احلسايب للعبارات اليت تقيس تبٍت متغَتات الدراسة اجلزئية )االعالم  أن ادلتوسط عالهيبُت اجلدول أ
حي، ترويج األنشطة السياحية، العالقات العامة، الرعاية، الكلمة ادلنطوقة، اخلدمات ادلرافقة( يف اجلمعيات ياالس

  نسب سلتلفة حسب كل متغَت على النحو التارل:  كان يًتاوح بُتزلل الدراسة  
  زلل الدراسة بُت اجلمعياتالسياحي يف  مادلتوسط احلسايب لتبٍت االعال يًتاوحاالعالم السياحي: -

يظهر من خالل متوسط العبارة اليت تشَت إذل تعاون اجلمعيات مع القنوات الفضائية يف التعريف  .(3( و)1.66)
(. يف 0.93(، وباضلراف معياري )1.66يف الوجهة السياحية على التوجو الضعيف للموافقة )أنشطتها السياحية ب

احية يف الوالية، يذاعة احمللية يف التعريف بأنشطتها السمرتفع يف تعاون اجلمعيات مع اإل حُت كان مستوى ادلوافقة
لى أهنا تروج ألنشطتها السياحية (. يف ادلقابل اتفقت العينة ع0.85( واضلراف معياري )2.59دبتوسط حسايب )

( كمتوسط حسايب. بينما تستخدم ىذه 3على صفحاهتا الرمسية عرب وسائل التواصل االجتماعي ادلختلفة )
(  2.48(، وكذا اجلرائد واجملالت )2.76اجلمعيات كذلك ادللصقات واللوحات االشهارية دبتوسط حسايب )

عام ذلذا البعد ينتمي جملال ادلوافقة ادلرتفع القريب من ادلتوسط كمتوسط حسايب أقل. كما نالحظ ان ادلتوسط ال
 (. 0.44( باضلراف معياري )2.49)

 
 

 
من أجل تنشيط احلركة السياحية يف الوالية تقوم اجلمعيات عينة الدراسة  ترويج األنشطة السياحية:-

على غرار االسعار الرمزية اليت تفرضها على الرحالت ادلنظمة يف الوالية ويف بعض األحيان  بالعديد من التحفيزات
رلانية، القيام بأنشطة ترفيهية وتقدًن ىدايا أثناء الرحالت السياحية، القيام خبرجات وأنشطة سياحية خارج موسم 

مسابقات ترفيهية لتشجيع السياح على  عريف بادلناطق اجلبلية، والغابات، باإلضافة إذل تنظيمهاتاالصطياف كال
توسطات الفقرات تنتمي إذل رلال ادلوافقة مزيارة بعض األماكن السياحية غَت ادلعروفة يف الوالية. وقد كانت مجيع 

(، ودبستوى 2.78(. وينعكس ذلك يف ادلتوسط العام ذلذا البعد )2.97(، و)2.52ادلرتفع حيث كان يًتاوح بُت )
  (.  0.36) تشتت يف االجابات

 

ادلدروسة من اجلمعيات يتبنون االعالم السياحي بدرجة مرفعة إذل  ديكن أن نقول أن أفراد العينة
 متوسطة يف الًتويج لألنشطة/الرحالت السياحية داخل الوجهة السياحية "جيجل".
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(، وىي قيم متفاوتة 2.86( و)1.62تًتاوح ادلتوسطات احلسابية ذلذا البعد بُت ) العالقات العامة:-
ادلوافقة. نالحظ أنو دل ربظى فقرة مشاركة اجلمعيات يف تظاىرات الصناعات التقليدية يف التعريف هبا جات لدر 

(، كذلك الفقرة اليت تفيد بتنظيم اجلمعيات 0.94( وباضلراف معياري )1.62اتفاق مرتفع )درجة للسياح ب
ن مستوى ادلوافقة ذلا متوسط للرحالت االستكشافية لصاحل االعالميُت والناشطُت ورجال األعمال اليت كا

ة ىذه اجلمعيات يف األيام التحسيسية حول ك(. بينما كان مستوى ادلوافقة مرتفع فيما يتعلق دبشار 2.24)
(. 2.86( و)2.66حسابية على التوارل ) تالسياحة، احملافظة على ادلوارد وادلوروث الطبيعي يف الوالية دبتوسطا

ادلتوسط  هلوالية من خالل ادلشاركة يف ادلؤسبرات الصحفية وىذا ما يؤكدرباول اجلمعيات كذلك ربسُت صورة ا
(. يؤكد مستوى ادلوافقة ادلرتفع القريب للمتوسط 0.62( باضلراف معياري )2.79احلسايب ذلذه الفقرة الذي كان )

ات ( ومستوى تشتت يف االجاب2.43للجمعيات زلل الدراسة لبعد العالقات العامة ككل دبتوسط حسايب )
(0.48.) 

 
 

 
الوطنية ة اجلمعيات يف ادلعارض كقرة اليت تتعلق دبشار فيبُت ادلتوسط احلسايب للالرعاية والمعارض: -

 للتعريف بالًتاث الطبيعي واحلضري للوالية على مستوى ادلوافقة الضعيف إذل ادلتوسط يف اجلمعيات زلل الدراسة
يف حُت حظيت الفقرة اليت تفيد برعاية اجلمعيات لبعض األحداث والربامج . (1.01باضلراف معياري )(، 1.9)

وقد  (. 0.82( ودبستوى تشتت)2.59مرتفعة دبتوسط حسايب )الثقافية والًتفيهية يف الوالية موافقة متوسطة إذل 
 (. 0.68(، باضلراف معياري )2.24متوسط ) عد بشكل عامكانت مستوى ادلوافقة ذلذا الب

 
 
 

، حيث أن درجة (2.59( و)2.41) بُت تًتاوح ادلتوسطات احلسابية ذلذا البعد الكلمة المنطوقة:-
نوعا ما حول تروجيها لرحالت  ةة مرتفعجفاجلمعيات زلل الدراسة تتفق بدر  نوعا ماادلوافقة تنتمي للمجال ادلرتفع 

سابقة من طرف أصدقاء وأقارب ادلنخرطُت فيها، وكذلك بالنسبة لنشر اجلمعية التجارب اليت تقوم هبا على 
للبعد  مرتفعة وسائل التواصل االجتماعي دبتوسط أكرب عن متوسط الفقرة األوذل. وقد كانت درجة ادلوافقة عموما 

 .(0.77ابات قدر ب )( ودبستوى تشت يف االج2.50ككل )

ادلدروسة من اجلمعيات يتبنون بدرجة كبَتة  ترويج األنشطة السياحية   ديكن أن نقول أن أفراد العينة
 يف التعريف والًتويج للوجهة السياحية "جيجل".

 

ادلدروسة من اجلمعيات يتبنون بدرجة متوسطة إذل مرتفعة نوعا ما  ديكن أن نقول أن أفراد العينة
 العالقات العامة يف التعريف والًتويج للوجهة السياحية "جيجل".

 

ادلدروسة من اجلمعيات يتبنون بدرجة متوسطة الرعاية والعارض يف  ديكن أن نقول أن أفراد العينة
 يجل".التعريف والًتويج للوجهة السياحية "ج
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اجلمعيات ادلتوسط احلسايب للخدمات ادلرافقة اليت توفرىا  يًتاوح: في الجمعيات الخدمات المرافقة-
(، وىي 2.93( و)2.59بُت )عندما نقوم باألنشطة الًتوجية والتعريف بادلناطق السياحة بالوالية  زلل الدراسة 

رباول أن توفر خدمات مرافقة أثناء تنظيم  معيات تعكس مستوى القبول االجيايب ادلرتفع يف ىذه العينة. فاجل
ع السياح من داخل وخارج الوالية لزيارة ىذه ادلناطق. فيكون تشجيالوالية من أجل ب والتعريف الرحالت السياحية

على عاتق اجلمعية النقل، توفَت الرعاية الصحية، توفَت األمن يف ىذه ادلناطق، توفَت مرشدين سياحُت، والعمل  
لقبول كذلك على تقدًن األطباق التقليدية اليت تعكس اذلوية اجليجلية. يؤكد ادلتوسط العام ذلذا البعد مستوى ا

 (.  0.39(، ونسبة تشتت يف االجابات )2.77ادلرتفع دبختلف الفقرات، والذي كان دبتوسط حسايب )
 
 

 
 

 اختبار فرضيات الدراسة وتحليل النتائج : لثالثاالمبحث 
لفاعلُت يف ترويج الوجهة ، واليت زبص االفرضيات ادلوضوعة مسبقا ادلبحثطلترب ونعاجل إحصائيا يف ىذا 

وىذا دبعاجلة  ،والذين كانت أداة القياس لديهم عبارة عن استبيان ،يف القطاع اخلاصالسياحية "جيجل" 
    الفرضيات الثالث التابعة للمحور الثاين من الدراسة االستقصائية.

    الفنادقعينة ب الخاصة الدراسة وتحليل النتائجاختبار فرضيات المطلب األول: 
اليت مفادىا من احملور الثاين األوذل الفرعية  زء من الدراسة االجابة على الفرضيةسيتم من خالل ىذا اجل

تساىم اسًتاتيجية الًتويج السياحي ادلعتمدة لدى الفنادق يف ربسُت جاذبية الوجهة السياحية جيجل من وجهة "
 على النحو التارل:  H1والفرضية البديلة H0ديكن صياغة الفرضية الصفريةو  ."نظرىم

H0 : اسًتاتيجية الًتويج ادلتبعة لدى الفنادق عينة الدراسة يف ربسُت جاذبية الوجهة السياحية ال تساىم
 "جيجل" حسب وجهة نظرىم. 

H1:  اسًتاتيجية الًتويج ادلتبعة لدى الفنادق عينة الدراسة يف ربسُت جاذبية الوجهة السياحية تساىم
 "جيجل" حسب وجهة نظرىم. 

وىو ديثل  (2)لعينة واحدة دبتوسط فرضي قدر ب T- testلإلجابة على ىذه الفرضية نقوم حبساب اختبار 
قد مت ربليل درجات موافقة ىذه الفنادق حول الفقرات و  ه سابقا.نامتوسط سلم ليكارت الثالثي الذي اعتمد

 ادلتعلقة بالعوامل اليت ربسن من جاذبية الوجهة السياحية "جيجل"، وقد كانت النتائج على النحو التارل: 

ادلدروسة من اجلمعيات يتبنون بدرجة مرتفعة نوعا ما  الكلمة ادلنطوقة  ديكن أن نقول أن أفراد العينة
 يف التعريف والًتويج للوجهة السياحية "جيجل".

 

ادلدروسة من اجلمعيات يسعون لتوفَت خدمات مرافقة القامة  ديكن أن نقول أن أغلب أفراد العينة
الرحالت السياحة والتعريف بادلناطق وادلوروث الطبيعي واحلضري للوالية، وىذا يف إطار الًتويج للوجهة 

 السياحية "جيجل".
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 لعينة الفنادق t-test(: نتائج اختيار 67جدول رقم)
 م.ح: ادلتوسط احلسايب         إ.م: االضلراف ادلعياري

 المؤشرات االحصائية العبارة رقم
 T Sigقيمة  إ.م م.ح

Y1  ،المعلومات التي مصدرىا االعالن )التلفزيون، اإلذاعة، الجرائد، المجالت
الوجهة فندقكم/تساعد السائح على اختيار في الفندق تعرف و األنترنات...( 

 السياحية جيجل؛

3.00 0.00 - - 

Y2 تساعد  في الفندق )األقارب، األصدقاء، المعارف...( المعلومات التي مصدرىا
 الوجهة السياحية جيجل؛ فندقكم/ السائح على اختيار

3.00 0.00 - - 

Y3  تساىم رعاية المؤسسات السياحية للتظاىرات و األحداث الرياضية و الثقافية
 منطقة جيجل السياحية؛ فندقكم/ في التعريف/اختيار

2.56 0.70 3.34 
 

0.00 

Y4  على جذب المزيد من في فندقكم تساعد معارض بيع المنتجات التقليدية
 منطقة جيجل السياحية؛ مؤسستكم السياحية/ السياح إلى

2.50 0.78 2.69 0.01 

Y5  اىتمام والية جيجل بتوفير نشاطات الترفيو و التسلية للعائالت باألماكن
 السياحية يساعد على استقطاب السياح؛

2.83 0.51 6.87 0.00 

Y6  يساعد التحقيق الصحفي في التلفزيون حول منطقة جيجل على استقطاب
 السياح؛

3.00 0.00 - - 

Y7  منطقة جيجل السائح فندقكم/يساعد الحديث اإليجابي ألشخاص آخرين عن
 في اختيارىا كوجهة سياحية؛

3.00 0.00 - - 

Y8  االتصال المباشر للمؤسسات السياحية وبيع خدماتها عن طريق
 منطقة جيجل؛فنقكم/الهاتف/األنترنات يساعد في اختيار/اقناع السائح بزيارة 

3.00 0.00 - - 

Y9  المعاملة الحسنة والترحيب من قبل العاملين في المؤسسات السياحية بمنطقة
 والية جيجل؛ فندقكم/ جيجل يساىم في خلق الرغبة لدى السائح بزيارة

3.00 0.00 - - 

Y10  يساىم تنظيم التظاىرات و األحداث الثقافية و الرياضية جلب السياح بمنطقة
 جيجل كوجهة سياحية؛

3.00 0.00 - - 

Y11  ) //تحفز تقنيات ترويج العروض السياحية )تخفيض األسعار/الهدايا الرمزية
 السائح على زيارة منطقة جيجل السياحية؛

3.00 0.00 - - 

Y12  التزام الفندق بإبراز الثقافة والهوية الجيجلية يساعد على استقطاب السياح
 للفندق/لوالية جيجل؛

2.72 0.57 5.33 0.00 

Y13  مشاركة الفندق في األيام التحسيسية/األيام المفتوحة على الوالية/المؤتمرات
 جيجل الصحافية...يساعد على استقطاب السياح للفندق/لوالية

2.83 0.38 9.22 0.00 

Y14  يقيم السائح الوجهات السياحية المحلية على أساس المعلومات التي تقدمها
 (...الرسائل الترويجية )اإلعالن/ مقدمو الخدمة/

2.89 0.32 11.66 0.00 

Y15  البرامج الثقافية/الترفيهية في والية جيجل يساعد مشاركة الفندق في المعارض و
 السياح للفندق/لوالية جيجل؛استقطاب 

2.78 0.54 6.01 0.00 

Y16  اختيار السائح لمنطقة جيجل كوجهة سياحية نابع من اقتناعو بالرسائل الترويجية
 (...)اإلعالن، مقدمو الخدمة

2.78 0.54 6.01 0.00 
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Y17  يقوم السائح بزيارة الوجهة السياحية جيجل/ المؤسسة السياحية اعتمادا على
 في السفر )العالج، االستجمام، النزىة، تغيير األجواء...(دوافعو 

2.94 0.23 17 0.00 

Y18 0.00 11.66 0.32 2.98 برأيك سياستكم الترويجية تساعد في استقطاب السياح لوالية جيجل؟ 
 0.00 22.79 0.16 2.87 المتوسط العام المجموع

 spss.22المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
يف  (y1,y2,y3,y4,y5,y6,y7,y8,y10,y11,y12,y13,y15,y14,y16,y18)تعكس الفقرات 

يف   -وادلتمثل يف عديد األساليب والتقنيات ادلتبعة يف الًتويج-دور اسًتاتيجية الًتويج السياحي اجلدول أعاله 
الوجهة السياحية جيجل من وجهة نظر الفنادق عينة الدراسة. يالحظ أن كل ىذه الفقرات كان ربسُت جاذبية 

ضف إذل ذلك ان الفقرات (. 2أكرب من ادلتوسط الفرضي ) احلسابية متوسطاهتا
(y1,y2,y6,y7,y8,y9,y10,y11 كلها كانت ربظى دبواقة مجيع أفراد العينة وبنسبة )شلا أدى إذل  %100

 أما بالنسبة للفقرات اخلاص هبا.Sig ومستوى الداللة  T- testعدم ظهور قيمة اختبار 
(y3,y4,y5,y12,y13,y14,y15,y16,y18) من  كربأ تكان  اليت يةا احلساباهتفباإلضافة إذل متوسط

مستوى الداللة يف مجيع ىذه الفقرات أقل من  دالة إحصائيا أين كانكذلك فإهنا كانت   ،ادلتوسط الفرضي
 على النحو التارل: على حدى ديكن إظهار النتائج ادلتعلقة هبذه الفقرات و  .α=0.0.ادلوضوع مسبقا ستوى ادل

 في الفنادق "جيجل"فقرات استراتيجية الترويج في تحسين جاذبية الوجهة السياحية (: 68ل رقم )جد
 احلسايب         إ.م: االضلراف ادلعياري م.ح: ادلتوسط

 المؤشرات االحصائية الفقرات رقم
 T Sigقيمة  إ.م م.ح

 YTotal2= 
(y1,y2,y3,y4,y5,y6,y7,y8,y10,y11,y12,y13,y14,y15,y

16,y18) 

2.86 0.35 20.22 0.00 

 spss.22المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 

، فقد ظهر أن ادلتوسط العام للفقرات أعاله من احملور الثاين اعاله نتائج الفرضية الفرعية األوذل يبُت اجلدول
كانت  tن قيمة إضافة إذل أ(. 2(، وىو اكرب من ادلتوسط الفرضي )0.18(، وباضلراف معياري )2.86)
 tما يبُت أن قيمة  α=0.0.( وىي أقل من درجة ادلخاطرة ادلقدرة بsig=0.00( عند مستوى داللة )20.22)

 احملسوبة دالة إحصائيا. 
 
 
 
 

القائلة أنو "تساىم اسًتاتيجية الًتويج ادلتبعة لدى  H1الفرضية البديلة  قبول وإثباتوعليو يتم 
الفنادق عينة الدراسة يف ربسُت جاذبية الوجهة السياحية "جيجل" حسب وجهة نظرىم. ويتم نفي 

 القائلة عكس ذلك. H0الفرضية الصفرة
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على فقرات متعلقة مباشرة بالًتويج السياحي، فإنو كذلك يضم فقرات مت  (67رقم)كما احتوى اجلدول 
إضافتها كعوامل أخرى نرى أهنا ذلا دور ايضا يف ربسن الوجهة السياحة احمللية، وقد مت االجابة عليها ايضا وقياس 

 درجة ادلوافقة ادلتعلقة هبا على النحو التارل:
ادلعاملة احلسنة والًتحيب من قبل  وتتعلق جبودة اخلدمات ادلقدمة يف ادلرافق السياحية، وان (:9y)الفقرة -

،  والية جيجل الفندق/ العاملُت يف ادلؤسسات السياحية دبنطقة جيجل يساىم يف خلق الرغبة لدى السائح بزيارة
ىذه الفقرة زلل اتفاق تام من قبل عينة الفنادق زلل الدراسة. شلا يدل على أن جودة اخلدمات السياحة ذلا كانت 

 .من وجهة نظر عينة الدراسة من الفنادق جاذبية الوجهة السياحية "جيجل" كذلك يف ربسُتكبَت  دور  
الوجهة السياحية جيجل/ فهو يقدم على زيارة  ،وىي تتعلق بدوافع السائح يف السفر (:y17الفقرة )-

اعتمادا على دوافعو يف السفر )العالج، االستجمام، والفندقية ادلتواجدة على مستوى الوالية ادلؤسسة السياحية 
وقد كان رلال االتفاق حول ىذه الفقرة من طرف الفنادق عينة الدراسة ينتمي دلستوى  النزىة، تغيَت األجواء...(

 (،2(، والذي فاق ادلتوسط الفرضي )0.23(، واضلراف معياري )2.94احلسايب ) ادلوافقة ادلرتفع حيث ادلتوسط
( وىي أقل من درجة ادلخاطرة ادلقدرة sig=0.00( عند مستوى داللة )17كانت ) tإضافة إذل أن قيمة 

يدل على أن دوافع السائح يف السفر ذلا دور يف  وىذا احملسوبة دالة إحصائيا. tما يبُت أن قيمة  α=0.0.ب
استقطاب السياح وربسُت جاذبية الوجهة السياحية جيجل، فكلما اتفقت اخلدمات وادلوارد اليت تزخر هبا الوالية 

 مع دوافع السائح كلما زادت من ترشيح الوالية يف قائمة تفضيالتو من بُت باقي الوجهات السياحية األخرى. 
 الوكاالت السياحيةعينة اختبار الفرضيات وتحليل النتائج الخاصة باني: المطلب الث

تساىم اسًتاتيجية الًتويج السياحي اليت مفادىا " ثانيةالالفرعية على الفرضية  ادلبحثىذا صليب يف 
صياغة ديكن و  ."من وجهة نظرىم "جيجل"يف ربسُت جاذبية الوجهة السياحية  وكاالت السياحيةادلعتمدة لدى ال
 على النحو التارل:  H1والفرضية البديلة H0الفرضية الصفرية

H0 :عينة الدراسة يف ربسُت جاذبية الوجهة  وكاالت السياحيةال تساىم اسًتاتيجية الًتويج ادلتبعة لدى ال
 السياحية "جيجل" حسب وجهة نظرىم. 

H1: عينة الدراسة يف ربسُت جاذبية الوجهة  وكاالت السياحيةتساىم اسًتاتيجية الًتويج ادلتبعة لدى ال
 السياحية "جيجل" حسب وجهة نظرىم. 

وقد مت ربليل (. 2)لعينة واحدة دبتوسط فرضي  T- testلإلجابة على ىذه الفرضية نقوم حبساب اختبار 
حول الفقرات ادلتعلقة بالعوامل اليت ربسن من جاذبية الوجهة السياحية "جيجل"،  وكاالتدرجات موافقة ىذه ال

  وقد كانت النتائج على النحو التارل:
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 لعينة الوكاالت السياحية T- testنتائج اختيار (:69جدول رقم)
 م.ح: ادلتوسط احلسايب         إ.م: االضلراف ادلعياري

 المؤشرات االحصائية العبارة رقم
 T Sigقيمة إ.م م.ح

Y1  التلفزيون، اإلذاعة، الجرائد، المجالت،  االعالنالمعلومات التي مصدرىا(
الوجهة تساعد السائح على اختيار تعرف/ و  في وكالتكم األنترنات...(

 ؛السياحية جيجل 

2.71 0.68 4.24 0.00 

Y2  )...في وكالتكم المعلومات التي مصدرىا )األقارب، األصدقاء، المعارف
 ؛ تساعد السائح على اختيار الوجهة السياحية جيجل

2.59 0.71 3.40 0.00 

Y3  للتظاىرات و األحداث الرياضية و الثقافية في  وكالتكم السياحية تساىم رعاية
 ؛التعريف بمنطقة جيجل السياحية

2.29 0.77 1.57 0.02 

Y4  على جذب المزيد من في وكالتكم تساعد معارض بيع المنتجات التقليدية
 ؛السياح إلى منطقة جيجل السياحية

2.12 0.92 0.52 0.03 

Y5 والية جيجل بتوفير نشاطات الترفيو و التسلية للعائالت باألماكن  اىتمام
 يساعد على استقطاب السياح؛ السياحية

2.76 0.56 5.60 0.00 

Y6 على استقطاب يساعد التحقيق الصحفي في التلفزيون حول منطقة جيجل 
 ياح؛الس

2.76 0.66 4.74 0.00 

Y7  يساعد الحديث اإليجابي ألشخاص آخرين عن منطقة جيجل السائح في
 ؛اختيارىا كوجهة سياحية

2.76 0.66 4.74 0.00 

Y8  االتصال المباشر لوكالتكم السياحية وبيع خدماتها عن طريق الهاتف/األنترنات
 ؛زيارة منطقة جيجلب اختيار/اقناع السائحفي يساعد 

2.82 0.52 6.42 0.00 

Y9  بمنطقة  الوكاالت السياحيةمن قبل العاملين في المعاملة الحسنة والترحيب
 يساىم في خلق الرغبة لدى السائح بزيارة الوالية؛ جيجل

2.88 0.48 7.5 0.00 

Y10  بمنطقةجلب السياح يساىم تنظيم التظاىرات و األحداث الثقافية و الرياضية 
 ؛جيجل كوجهة سياحية

2.71 0.58 4.95 0.00 

Y11  تقنيات ترويج العروض السياحية )تخفيض األسعار/الهدايا الرمزية// ( في تحفز
 ؛السائح على زيارة منطقة جيجل السياحية وكالتكم

2.71 0.58 4.95 0.00 

Y12  التزام الوكالة بإبراز الثقافة والهوية الجيجلية يساعد على استقطاب السياح
 /لوالية جيجل؛للفندق

2.71 0.58 4.95 0.00 

Y13  مشاركة الوكالة في األيام التحسيسية/األيام المفتوحة على الوالية/المؤتمرات
 الصحافية...يساعد على استقطاب السياح للوكالة/لوالية جيجل

2.47 0.62 3.10 0.00 

Y14 على أساس المعلومات التي تقدمها  لمحليةيقيم السائح الوجهات السياحية ا
 (.../الخدمة مقدمو /اإلعالن)الرسائل الترويجية 

2.65 0.60 4.40 0.00 

Y15  البرامج الثقافية/الترفيهية في والية جيجل يساعد مشاركة الوكالة في المعارض و
 للوكالة/لوالية جيجل؛استقطاب السياح 

2.71 0.58 4.95 0.00 

Y16  اختيار السائح لمنطقة جيجل كوجهة سياحية نابع من اقتناعو بالرسائل
 (...الخدمة مقدمواإلعالن، )الترويجية 

2.65 0.60 4.40 0.00 
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Y17  يقوم السائح بزيارة الوجهة السياحية جيجل/ المؤسسة السياحية اعتمادا على
 السفر )العالج، االستجمام، النزىة، تغيير األجواء...(دوافعو في 

2.82 0.52 6.42 0.00 

Y18 0.00 4.95 0.58 2.71 برأيك سياستكم الترويجية تساعد في استقطاب السياح لوالية جيجل؟ 
 0.00 5.48 0.49 2.65  المجموع

 spss.22المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
( دور y1,y2,y3,y4,y5,y6,y7,y8,y10,y11,y12,y13,y15,y14,y16,y18الفقرات )تعكس 

يف ربسُت جاذبية   -وادلتمثل يف عديد األساليب والتقنيات ادلتبعة يف الًتويج-اسًتاتيجية الًتويج السياحي 
رات كان الوجهة السياحية جيجل من وجهة نظر الوكاالت السياحية عينة الدراسة. يالحظ أن كل ىذه الفق

يف مجيع  tقيمة ( لsig=0.00مستوى داللة )إضافة إذل أن (. 2أكرب من ادلتوسط الفرضي )احلسابية متوسطاهتا 
ديكن إظهار احملسوبة دالة إحصائيا.  tما يبُت أن قيمة  α=0.0.كانت أقل من درجة ادلخاطرة ادلقدرة ب الفقرات

 النتائج ادلتعلقة هبذه الفقرات رلتمعة على النحو التارل: 
 السياحية فقرات استراتيجية الترويج في تحسين جاذبية الوجهة السياحية جيجل في الوكاالت(:70جدول رقم )ال
 المؤشرات االحصائية الفقرات رقم

 T Sigقيمة  إ.م م.ح
 YTotal2= 

(y1,y2,y3,y4,y5,y6,y7,y8,y10,y11,y12,y13,y14,y15,
y16,y18) 

2.63 0.49 5.23 0.00 

 spss22المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 

، فقد ظهر أن ادلتوسط العام للفقرات أعاله من احملور الثاين ثانيةيبُت اجلدول اعاله نتائج الفرضية الفرعية ال
( عند 5.23كانت )  t(. حيث ان قيمة 2كرب من ادلتوسط الفرضي )أ(، وىو 0.49وباضلراف معياري )(، 2.63)

احملسوبة دالة  tما يبُت أن قيمة  α=0.0.( وىي أقل من درجة ادلخاطرة ادلقدرة بsig=0.00مستوى داللة )
 إحصائيا. 
 
 
 
 

على فقرات متعلقة مباشرة بالًتويج السياحي، فإنو كذلك يضم فقرات مت  (69رقم)كما احتوى اجلدول 
إضافتها كعوامل أخرى نرى أهنا ذلا دور ايضا يف ربسن الوجهة السياحة احمللية، وقد مت االجابة عليها وقياس درجة 

 ادلوافقة ادلتعلقة هبا على النحو التارل:
ادلعاملة احلسنة والًتحيب من قبل  ادلرافق السياحية، وان وتتعلق جبودة اخلدمات ادلقدمة يف (:9الفقرة )-

باالستفادة من خدماهتا يساىم يف خلق الرغبة لدى السائح  بالوالية السياحيةوالوكاالت العاملُت يف ادلؤسسات 

القائلة أنو "تساىم اسًتاتيجية الًتويج ادلتبعة لدى  H1الفرضية البديلة  قبول وإثباتوعليو يتم 
الوكاالت السياحية عينة الدراسة يف ربسُت جاذبية الوجهة السياحية "جيجل" حسب وجهة نظرىم. 

 القائلة عكس ذلك. H0ويتم نفي الفرضية الصفرة
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معياري  باضلرافو (، 2.88كوجهة سياحية لو. كان ادلتوسط احلسايب ذلذه الفقرة )  والية جيجلوعروضها وازباذ 
( عند مستوى داللة 7.5كانت ) tإضافة إذل أن قيمة  (.2وىو أكرب من ادلتوسط الفرضي ) (0.48)
(sig=0.00وىي أقل من درجة ادلخاطرة ادلقدرة ب ).0.0=α  ما يبُت أن قيمةt  احملسوبة دالة إحصائيا يف ىذه

ذلا اليت تقدمها سلتلف ادلرافق وادلتاحات السياحية يف الوالية يدل على أن جودة اخلدمات السياحة ىذا  الفقرة.
 ة الدراسة من الوكاالت السياحية.دور كذلك يف ربسُت جاذبية الوجهة السياحية "جيجل" حسب ما تراه عين

الوجهة السياحية فهو يقدم على زيارة  ،بدوافع السائح يف السفرىذه الفقرة تتعلق  (:17الفقرة )-
اعتمادا على دوافعو يف ادلتواجدة على مستوى الوالية اإليواء والًتفيو وسلتلف ادلرافق األخرى ؤسسة مجيجل/ 

وقد كان رلال االتفاق حول ىذه الفقرة من طرف السفر )العالج، االستجمام، النزىة، تغيَت األجواء...(
(، واضلراف 2.82ادلتوسط احلسايب ) أين كانعينة الدراسة ينتمي دلستوى ادلوافقة ادلرتفع  وكاالت السياحيةال

( عند مستوى داللة 6.42كانت ) tإضافة إذل أن قيمة (، 2(، والذي فاق ادلتوسط الفرضي )0.52معياري )
(sig=0.00وىي أقل من درجة ادلخاطرة ادلقدرة ب ).0.0=α  ما يبُت أن قيمةt ىذا .احملسوبة دالة إحصائيا 

يدل على أن دوافع السائح يف السفر ذلا دور يف استقطاب السياح وربسُت جاذبية الوجهة السياحية جيجل، 
يف عيش ذبربة سياحية  السائحورغبات فكلما اتفقت اخلدمات والعروض وادلوارد اليت تزخر هبا الوالية مع دوافع 

 ألخرى.لوجهات السياحية االوالية يف قائمة تفضيالتو من بُت باقي اكانت كلما    متميزة، 

 الجمعياتعينة اختبار الفرضية وتحليل النتائج الخاصة بالمطلب الثالث: 
تساىم اسًتاتيجية الًتويج اليت مفادىا "الثالثة من احملور الثاين، الفرعية ادلطلب على الفرضية ىذا صليب يف 

 ."يف ربسُت جاذبية الوجهة السياحية جيجل من وجهة نظرىم عينة الدراسة اجلمعياتالسياحي ادلعتمدة لدى 
 على النحو التارل:  H1والفرضية البديلة H0ديكن صياغة الفرضية الصفريةو 

H0 : ال تساىم اسًتاتيجية الًتويج ادلتبعة لدى اجلمعيات عينة الدراسة يف ربسُت جاذبية الوجهة السياحية
 "جيجل" حسب وجهة نظرىم. 

H1:  تساىم اسًتاتيجية الًتويج ادلتبعة لدى اجلمعيات عينة الدراسة يف ربسُت جاذبية الوجهة السياحية
 "جيجل" حسب وجهة نظرىم. 

(. وقد مت ربليل 2لعينة واحدة دبتوسط فرضي ) T- testلإلجابة على ىذه الفرضية نقوم حبساب اختبار 
 ن جاذبية الوجهة السياحية "جيجل".بالعوامل اليت ربسن مدرجات موافقة ىذه اجلمعيات حول الفقرات ادلتعلقة 

 لعينة الجمعيات t-testنتائج اختيار (:71جدول رقم)ال
 م.ح: ادلتوسط احلسايب         إ.م: االضلراف ادلعياري

 المؤشرات االحصائية العبارة رقم
 T Sigقيمة إ.م م.ح

Y1  ،اإلذاعة، الجرائد، المجالت، تعامل الجمعية مع وسائل االعالم )التلفزيون
 األنترنات...( يعرف وتساعد السائح على اختيار الوجهة السياحية جيجل؛

2.86 0.35 13.2 0.00 
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Y2  )مشاركة تجارب السياح اآلخرين في نشاطات/رحالت الجمعية )الكلمة المنطوقة
 تساعد على التعريف واستقطاب السائح في الوجهة السياحية جيجل؛

2.79 0.49 8.69 0.00 

Y3  مشاركة الجمعية في التظاىرات و األحداث الرياضية و الثقافية يعرف بالوجهة
 السياحية جيجل؛

2.97 0.19 28 0.00 

Y4  مشاركة الجمعية في معارض بيع المنتجات التقليدية يعرف/يساعد على جذب
 المزيد من السياح إلى منطقة جيجل السياحية؛

2.69 0.66 5.62 0.00 

Y5  اىتمام الجمعية بتوفير نشاطات الترفيو و التسلية للعائالت باألماكن السياحية
 يساعد على استقطاب السياح؛

2.86 0.35 13.2 0.00 

Y6  المعاملة الحسنة والترحيب من قبل المنخرطين في الجمعية يساىم في خلق
 الرغبة لدى السائح بزيارة والية جيجل؛

3.00 0.00 - - 

Y7  الجمعية بإبراز الثقافة والهوية الجيجلية يساعد على خلق الرغبة لدى التزام
 السائح في زيارة والية جيجل؛

2.90 0.40 11.7 0.00 

Y8  مشاركة الجمعية في األيام التحسيسية/األيام المفتوحة على الوالية/المؤتمرات
 الصحافية...يساعد على استقطاب السياح لوالية جيجل؛

2.72 0.52 7.39 0.00 

Y9  يقيم السائح الوجهات السياحية المحلية على أساس المعلومات التي تقدمها
 الرسائل الترويجية )اإلعالن/ مقدمو الخدمة/ الجمعيات...(

2.03 0.94 0.19 0.84 

Y10  البرامج الثقافية/الترفيهية في والية جيجل يساعد مشاركة الجمعية في المعارض و
 استقطاب السياح لوالية جيجل؛

2.76 0.51 7.99 0.00 

Y11  اختيار السائح لمنطقة جيجل كوجهة سياحية نابع أيضا من اقتناعو بالرسائل
 ...الترويجية التي تقدمها الجمعية حول الوجهة السياحية جيجل

2.41 0.50 4.44 0.00 

Y12  يقوم السائح بزيارة الوجهة السياحية جيجل اعتمادا على دوافعو في السفر
 االستجمام، النزىة، تغيير األجواء...()العالج، 

2.45 0.50 4.77 0.00 

Y13 0.00 9.51 0.46 2.83 برأيك سياستكم الترويجية تساعد في استقطاب السياح لوالية جيجل؟ 
 0.00 14.7 0.26 2.71  المجموع

 spss.22المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
-(: دور اسًتاتيجية الًتويج السياحي y1,y2,y3,y4,y5,y8,y9,y10y11,y13الفقرات )تعكس 

يف ربسُت جاذبية الوجهة السياحية جيجل من وجهة   -وادلتمثل يف عديد األساليب والتقنيات ادلتبعة يف الًتويج
الفرضي أكرب من ادلتوسط احلسابية نظر اجلمعيات عينة الدراسة. يالحظ أن كل ىذه الفقرات كان متوسطاهتا 

( وىي قيمة تنتمي جملال ادلوافقة ادلتوسط. ديكن 2.03( الذي كان متوسطها احلسايب )y9(. عدا الفقرة )2)
 إظهار النتائج ادلتعلقة هبذه الفقرات رلتمعة على النحو التارل: 

 فقرات استراتيجية الترويج في تحسين جاذبية الوجهة السياحية جيجل في الجمعيات(: 72جدول رقم )
 م.ح: ادلتوسط احلسايب         إ.م: االضلراف ادلعياري

 المؤشرات االحصائية الفقرات رقم
 T Sigقيمة  إ.م م.ح

 YTotal2= 2.71 0.29 12.9 0.00 
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(y1,y2,y3,y4,y5 ,y8,y9,y10,y11 ,y13) 

 spss.22المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 

، فقد ظهر أن ادلتوسط العام للفقرات أعاله من احملور الثاين نتائج الفرضية الفرعية الثالثةعاله أيبُت اجلدول 
( 12.9كانت )  tقيمة إضافة إذل أن (. 2(، وىو اكرب من ادلتوسط الفرضي )0.29( وباضلراف معياري )2.71)

احملسوبة دالة  tما يبُت أن قيمة  α=0.0.( وىي أقل من درجة ادلخاطرة ادلقدرة بsig=0.00عند مستوى داللة )
 إحصائيا. 
 
 
 
 

على فقرات متعلقة مباشرة بالًتويج السياحي، فإنو كذلك يضم فقرات مت  (71رقم)كما احتوى اجلدول 
الوجهة السياحة احمللية، وقد مت االجابة عليها ايضا جاذبية إضافتها كعوامل أخرى نرى أهنا ذلا دور ايضا يف ربسن 

 وقياس درجة ادلوافقة ادلتعلقة هبا على النحو التارل:
اجلمعيات يف  ادلنخرطُتادلعاملة احلسنة والًتحيب من قبل  بالفقرة القائلة أن وتتعلق (:y6الفقرة )-

 بتجربة الرحالت السياحية، وزيارة ادلناطق اليت تروج ذلا ىذه اجلمعياتيساىم يف خلق الرغبة لدى السائح  بالوالية
كوجهة سياحية لو. كان ادلتوسط احلسايب ذلذه   والية جيجل، وازباذ و من خارج الواليةأسواء كانوا من داخل 

شعور السائح بالراحة . شلا يدل على أن ل أفراد العينةبق تام منبشكل حيث كانت ادلوافقة عليها  (3الفقرة )
دور كذلك يف ربسُت جاذبية الوجهة السياحية "جيجل". حسب ما تراه عينة وادلعاملة احلسنة يف الوالية لو 

 الدراسة من اجلمعيات. 
من طرف اجلمعيات خاصة التقليد بإبراز الثقافة واذلوية اجليجلية تتعلق ىذه الفقرة  (:y7الفقرة )-

وقد كان ادلتوسط احلسايب  ،يساعد على خلق الرغبة لدى السائح يف زيارة والية جيجلوادلوروث الثقايف والشعيب 
 tإضافة إذل أن قيمة  (.2وىو أكرب من ادلتوسط الفرضي ) (0.40(، وباضلراف معياري )2.90ذلذه الفقرة )

ما يبُت أن  α=0.0.( وىي أقل من درجة ادلخاطرة ادلقدرة بsig=0.00( عند مستوى داللة )11.7كانت )
ىذا يدل على أن ما تقوم بو اجلمعيات ادلختصة يف ابراز ما يعكس  احملسوبة دالة إحصائيا يف ىذه الفقرة. tقيمة 

التقليدي، وأمسيات الشعر وادلهرجانات الثقافية...إخل ذلا الثقافة واذلوية من معارض الصناعات التقليدية، واللباس 
 .ناشطةاجلمعيات الدور كذلك يف ربسُت جاذبية الوجهة السياحية "جيجل" حسب ما تراه عينة الدراسة من 

أين يقدم على زيارة الوالية رغبة منو يف تلبية  ،بدوافع السائح يف السفرىذه الفقرة تتعلق  (:y12الفقرة )
وقد كان رلال منطقو السياحي يف السفر والتنزه، وإجياد ما ضالتو يف الوالية من خالل ما تقدمو من عروض.  

القائلة أنو "تساىم اسًتاتيجية الًتويج ادلتبعة لدى  H1الفرضية البديلة  قبول وإثباتوعليو يتم 
اجلمعيات عينة الدراسة يف ربسُت جاذبية الوجهة السياحية "جيجل" حسب وجهة نظرىم. ويتم 

 القائلة عكس ذلك. H0نفي الفرضية الصفرة
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طرف اجلمعيات عينة الدراسة ينتمي دلستوى ادلوافقة ادلرتفع حيث ادلتوسط احلسايب  االتفاق حول ىذه الفقرة من
( 4.77كانت ) tإضافة إذل أن قيمة . (2(، والذي فاق ادلتوسط الفرضي )0.50(، واضلراف معياري )2.45)

احملسوبة  tما يبُت أن قيمة  α=0.05( وىي أقل من درجة ادلخاطرة ادلقدرة بsig=0.00عند مستوى داللة )
عالج، استجمام، نزىة، تغيَت  يف السفر منيدل على أن دوافع السائح  ىذا دالة إحصائيا يف ىذه الفقرة.

ذلا دور يف استقطاب السياح وربسُت جاذبية الوجهة السياحية جيجل، فكلما اتفقت اخلدمات  ...إخلاألجواء
  يو.السياحية ادلفضلة لد كانت من بُت الوجهاتوالعروض وادلوارد اليت تزخر هبا الوالية مع دوافع السائح كلما  

 
 ائج الدراسة االستقصائيةنت: رابعال المبحث

عٍت  فقد ،الثاين زلورىا يف ما مت استنتاجو من خالل الدراسة ادليدانية الستعراض أىم ادلبحثكرس ىذا 
الفنادق، الوكاالت السياحية، يف سات القطاع اخلاص وادلتمثلة بتشخيص وقياس متغَتات الدراسة يف مؤس

، البيانات ادلتحصل عليها، و يغها. واستنادا إذل ما تقدم من ربليل وتفسَت لإلحصائياتصواجلمعيات دبختلف 
  ادلتوصل إليها. النتائجنقوم بعرض أىم  spss.22سلرجات برنامج  وعلى ضوء نتائج 
 بالفنادق عينة الدراسة  ةالنتائج المتعلق المطلب األول:

من توزيع لالستبيانات ومعاجلتها مع عينة الفنادق زلل الدراسة، مت اخلروج بعدة نتائج يف إطار ما قمنا بو 
تروجيية واتصالية، ومدى موافقتها على  أساليب واسًتاتيجية تبٍت عينة الدراسةوانقسمت النتائج بُت مدى 

وىذا ما أثبتتو العبارات اليت تعكس مسامهة اسًتاتيجياهتا الًتوجيية يف ربسُت جاذبية الوجهة السياحية "جيجل" 
 إثر التحليل اإلحصائي.سابية ادلتوسطات احل

 في الفنادق محل الدراسة جية الترويجية النتائج المتعلقة بتبني االستراتيأوال: 
عينة الدراسة نتائج متفاوتة حول النتائج ادلتعلقة بتبٍت اسًتاتيجية الًتويج السياحي يف الفنادق  أظهرت

 مدى حرص الفنادق على اتباع أساليب واستخدام وسائط الًتويج ادلختلف، وديكن تلخيصها يف النقاط التالية:
عالن السياحي يف الًتويج خلدماهتا أفراد العينة ادلدروسة من الفنادق بصفة متوسطة تقنيات اال يتبٌت-
 .( كمتوسط حسايب2.38، حيث أخذ ىذا البعد )السياحية داخل الوجهة السياحية "جيجل" وعروضها
كبَت يف الًتويج باشر السياحي بشكل  التسويق ادل تقنيات علىأفراد العينة ادلدروسة من الفنادق  تعتمد-

 .( كمتوسط حسايب2.72، حيث أخذ ىذا البعد )السياحية داخل الوجهة السياحية "جيجل" خلدماهتا وعروضها
البيع الشخصي يف الًتويج خلدماهتم وعروضهم السياحية على أفراد العينة ادلدروسة من الفنادق يف  تعتمد-

 .( كمتوسط حسايب2.75ا البعد )بشكل كبَت، حيث أخذ ىذ داخل الوجهة السياحية "جيجل"
تنشيط ادلبيعات السياحية يف الًتويج تقنيات  تتبٌتقول أن أفراد العينة ادلدروسة من الفنادق الديكن -

بشكل مرتفع نوعا ما، حيث كان ادلتوسط  خلدماهتم وعروضهم السياحية داخل الوجهة السياحية "جيجل"
 .(2.58احلسايب ذلذا البعد ىو )
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العالقات العامة على تقنيات بشكل متوسط  تعتمدقول أن أفراد العينة ادلدروسة من الفنادق الديكن -
، وىذا ما يثبتو ادلتوسط السياحية يف الًتويج خلدماهتم وعروضهم السياحية داخل الوجهة السياحية "جيجل"

 .(2.28احلسايب ذلذا البعد الذي كان )
السياحية  الرعاية وادلعارض التجاريةتقنيات وجو متوسط يف تبٍت أفراد العينة ادلدروسة من الفنادق تلدى -

ذلذا  توسط احلسايبادل، حيث كان يف الًتويج خلدماهتم وعروضهم السياحية داخل الوجهة السياحية "جيجل"
 .(2.16) البعد

وعروضهم الكلمة ادلنطوقة يف الًتويج خلدماهتم على تقنيات أفراد العينة ادلدروسة من الفنادق  عتمدي-
 .(2.72، حيث أثبت ذلك متوسطها احلسايب الذي كان بقيمة)السياحية داخل الوجهة السياحية "جيجل"

 ذلوية احملليةيسعون بصفة متوسطة إلظهار ما يعكس اأفراد العينة ادلدروسة من الفنادق ديكن القول أن  -
، حيث كان ادلتوسط احلسايب يف الًتويج خلدماهتم وعروضهم السياحية داخل الوجهة السياحية "جيجل" اجليجلية

وىذا من خالل احلرص على ذبهيز غرف الفنادق دبا يعكس التقاليد احمللية، وتقدًن األطباق  (2.08ذلذا البعد )
ث واللباس التقليدي. أما عن احتواء ادلكتب التقليدية اخلاصة بالوالية، وضرورة أن يكون لباس ادلوظفُت من الًتا

األمامي للفنادق على ما يعكس الًتاث اجليجلي، فقد أكد مجيع أفراد العينة أهنا إجراءات تفرضها مديرية 
السياحة على الفنادق دبوجب قوانُت ومرسوم معينة، ذلذا فقد احتوت ىذه ادلكاتب على أدوات ولو بسيطة من 

 صور دلناطق سياحية يف الوالية، والعديد من التحف الفنية الوطنية بصفة عامة.   الصناعات التقليدية، و 
االقامة يف الًتويج اإليواء و أغلب أفراد العينة ادلدروسة من الفنادق لتوفَت خدمات مرافقة خلدمة  تسعى-

داخل الوجهة السياحية "جيجل" ويرون أن مستوى  وزلاولة لتحسُت خدماهتا خلدماهتم وعروضهم السياحية
 (.2.64تتماشى مع متطلبات السياح/الزوار، وقد كان ادلتوسط احلسايب ذلذا البعد )خدماتو 
عينة الدراسة كانت بنسبة متوسطة إذل يف الفنادق  تقنيات وأساليب الًتويج اتباععموما ديكن القول أن -

 .(2.47ًتوجيية يف ىذه العينة ىو )السًتاتيجية االتبٍت دلتغَت لعام مرتفعة نوعا ما، حيث كان ادلتوسط ا
  بمدى مساىمة االستراتيجية الترويجية في تحسين جاذبية الوجهة السياحية "جيجل" النتائج المتعلقةثانيا: 

ديكن تقسيم النتائج ادلتعلقة هبذا الشق من الدراسة إذل قسمُت أساسُت، حيث أن القسم األول من 
، وىو ما تعلق بالعبارات اليت حازت على متوسط ادلدروسة من الفنادق عينةالالفقرات سبيزت باالتفاق التام لدى 

 كان ينتمي إذل رلال ادلوافقة ادلرتفع.  ، ومنها ما حازت على اتفاق شبو تامspss( يف سلرجات برنامج 3حسايب )
  يف النقاط التالية:  وديكن تلخيص ىذه النتائج

 كانت أفراد العينة متفقة سباما أن ادلعلومات اليت مصدرىا االعالن دبختلف أشكالو، واألقارب واالصدقاء-
واحلديث االجيايب لألشخاص الذين زاروا الفندق والوالية من قبل، وكذلك االتصال ادلباشر والتفاعل مع الزبائن 

السائح على اختيار وربفز ىي يف احلقيقة مصادر مهمة تساعد عرب اذلاتف ووسائل التواصل االجتماعي...إخل، 
 ."جيجل" الفندق ومن مت الوجهة السياحية
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ادلدروسة على اتفاق تام كذلك أن تقنيات تنشيط ادلبيعات من زبفيض األسعار وتقدًن  كما كانت العينة-
اذلدايا وتنظيم مسابقات...إخل، ربفز السائح على ذبربة العروض السياحة واخلدمات اليت يقدمها الفندق ومن مت 

 اختيار الوجهة السياحية جيجل ديكن أن تكون من أولوياتو. 
واألشرطة الوثائقية اليت تبث عرب  التحقيق الصحفيأفراد العينة كذلك على اتفاق تام من أن  كان-

القنوات الفضائية أو وسائل التواصل االجتماعي، واجلرائد...إخل يعطي صورة إجيابية للوالية لدى السياح احملتملُت 
 اجلماىَتية.ذه الوجهة ثقة منو يف ىذه الوسائل ىعلى اختيار  ىمالذي يساعد

ات الرمسية من تظاىرات وتنظيم لألحداث الثقافية ئأكد مجيع أفراد العينة كذلك أن ما تقوم بو اذلي-
ومعارض دبختلف أنواعها خيلق دافعا قويا لدى السائح الكتشاف ما تزخر بو الوالية ومن مت اختيارىا كوجهة 

اكن الًتفيو واالستجمام وحدائق التسلية والعائالت الذي إضافة إذل توفَت البٌت القاعدية السياحية من أمسياحية. 
 حيسن من جودة العرض السياحي. 

اعترب مجيع أفراد العينة أن من بُت العوامل اليت تساعد على ربفيز الطلب واختيار الوجهة السياحية لوالية -
 جيجل ىو ربسُت خدمات مؤسساهتا السياحية وعروضها يف سلتلف ادلتاحات السياحية.

كما اعترب أفراد العينة أن تطبيق تقنيات الرعاية والعالقات العامة من خالل إقامة معارض الصناعات -
التقليدية، وادلشاركة يف التظاىرات وادلعارض واأليام التحسيسية، والربامج الثقافية والًتفيهية اليت تقام على مستوى 

خل ىي من العوامل اليت ربسن صورة الفندق لدى زبائنو وتدفعهم الوالية، والتزام الفنادق بإبراز اذلوية احمللية...إ
 الختيار العروض واخلدمات اليت يقدمها ومن مت اختيار الوجهة السياحية "جيجل".

اتفق أفراد عينة الدراسة كذلك أن من بُت األسباب اليت تدفع السائح الختيار وجهة سياحية دون غَتىا -
ىي توفرىا على ما يريد عيشو من ذبارب سياحية، فكلما توفرت على ما يسهل رحلتو من متاحات ومرافق 

    سياحية وقاعدية، كلما كانت من بُت الوجهات ادلفضلة لديو. 
 عينة الدراسة الوكاالت السياحيةبالنتائج المتعلقة  ي:المطلب الثان

من توزيع لالستبيانات ومعاجلتها مع عينة الوكاالت السياحية زلل مت اخلروج بعدة نتائج يف إطار ما قمنا بو 
الدراسة، وانقسمت النتائج بُت مدى تبٍت عينة الدراسة أساليب تروجيية واتصالية، ومدى موافقتها على العبارات 

تو ادلتوسطات وىذا ما أثبتاليت تعكس مسامهة اسًتاتيجياهتا الًتوجيية يف ربسُت جاذبية الوجهة السياحية "جيجل" 
 إثر التحليل اإلحصائي.سابية احل

 محل الدراسة وكاالتالنتائج المتعلقة بتبني االستراتيجية الترويجية في ال أوال:
عينة الدراسة نتائج  وكاالت السياحيةالنتائج ادلتعلقة بتبٍت اسًتاتيجية الًتويج السياحي يف ال أظهرت 

 وسائط الًتويج ادلختلف، وديكن تلخيصها يف النقاط التالية:و  ألساليبها استخدام درجة و متفاوتة حول مدى 
 وأساليب تقنيات ضعيفة إذل متوسطة نوعا مابصفة  أفراد العينة ادلدروسة من الوكاالت السياحية يتبٌت-

، حيث أخذ ىذا السياحية داخل الوجهة السياحية "جيجل" عالن السياحي يف الًتويج خلدماهتا وعروضهااال
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، القنوات الفضائية، ة، وما أدى إذل ذلك ىو االستخدام الضعيف جدا لإلذاع( كمتوسط حسايب1.87البعد )
قد اكتفى أغلب أفراد العينة باستخدام اللوحات وادللصقات االشهارية، استعمال وسائل و اجلرائد واجملالت، 

 .التواصل االجتماعي يف الًتويج لعروضها
من استعمال باشر السياحي التسويق ادلعلى تقنيات  الوكاالت السياحيةسة من أفراد العينة ادلدرو  تعتمد-

السياحية داخل الوجهة السياحية  يف الًتويج خلدماهتا وعروضها متوسطبشكل الربيد ادلباشر وااللكًتونُت...إخل 
  .(2.14البعد ) كان ادلتوسط احلسايب ذلذا، حيث  "جيجل"
البيع الشخصي يف الًتويج خلدماهتم وعروضهم على  الوكاالت السياحيةأفراد العينة ادلدروسة من  تعتمد-

، ( كمتوسط حسايب2.58، حيث أخذ ىذا البعد )بدرجة مرتفعة السياحية داخل الوجهة السياحية "جيجل"
رب اذلاتف، أو عرب خاصة أن ىذه الوكاالت تتفاوض مع الراغبُت يف الرحالت اليت تنظمها داخل الوالية ع

 حساباهتا عرب مواقع التواصل االجتماعي.
تنشيط ادلبيعات تقنيات العديد من  تتبٌت وكاالت السياحيةقول أن أفراد العينة ادلدروسة من الالديكن -

، حيث  ما بشكل مرتفع نوعا السياحية يف الًتويج خلدماهتم وعروضهم السياحية داخل الوجهة السياحية "جيجل"
(، خاصة أهنا تقدم زبفيضات من فًتة إذل أخرى على خدماهتا 2.61ادلتوسط احلسايب ذلذا البعد ىو )كان 

 وغَتىا.   وعروضها، وتضمنها نشاطات ترفيهية وىدايا ومسابقات
العالقات على تقنيات بشكل متوسط  تعتمدالوكاالت السياحية قول أن أفراد العينة ادلدروسة من الديكن -

، وىذا ما يثبتو ادلتوسط السياحية داخل الوجهة السياحية "جيجل" ية يف الًتويج خلدماهتا وعروضهاامة السياحالع
وادلشاركة يف معرض ، وىذا من خالل تنظيم رحالت استكشافية (2.20احلسايب ذلذا البعد الذي كان )

ي للوالية وىذا بالتنسيق مع والتظاىرات وااليام التحسيسية حول السياحة واحملافظة على الًتاث الطبيعي واحلضر 
 وغَتىا من ادلبادرات اليت ذبعلها على تواصل مع مجهورىا العريض داخل الوالية.  مديرية السياحة ومديرة البيئة

رعاية وتغطية بعض األحداث يف  كذلك  توجو متوسط وكاالت السياحيةأفراد العينة ادلدروسة من اللدى -
والربامج الثقافية اليت تقام على مستوى الوالية من فًتة إذل أخرى، ومشاركتها يف بعض ادلعارض الوطنية للتعريف 

حيث كان ادلتوسط احلسايب ذلذا البعد بالًتاث الذي تزخر بو الوجهة السياحية "جيجل" يف الواليات األخرى، 
(2.23). 

 خلدماهتا وعروضها نشر ذبارب السياح األخرينعلى  وكاالت السياحيةادلدروسة من ال أفراد العينة عتمدي-
من خالل وسائل التواصل االجتماعي، أو من خالل نقلها عرب ، السياحية داخل الوجهة السياحية "جيجل"

االعتماد ، وىذا يثبت (2.82حيث أثبت ذلك متوسطها احلسايب الذي كان بقيمة)وغَتىا،  األصدقاء والعائلة
 ينة على ىذه التقنية يف الًتويج. عادلرتفع ذلذه ال

لتقدًن أحسن اخلدمات، وخاصة ما تعلق  وكاالت السياحيةأغلب أفراد العينة ادلدروسة من ال تسعى-
من توفَت كل متطلبات الراحة اليت يريدىا السائح كالنقل  ،باخلدمات ادلرافقة لتنظيم الرحالت الداخلية يف الوالية
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األطباق  ادلريح، وتوفَت مرافق اإلطعام اليت تناسب السياح، واحلرص على الرعاية الصحية واألمن، والسعي لتوفَت
وقد كان ادلتوسط السياحية.  ىا من اخلدمات اليت ربسن عروضهاوغَت  التقليدية اليت سبيز ادلناطق الداخلية يف الوالية

 .(2.77احلسايب ذلذا البعد )
 بمدى مساىمة االستراتيجية الترويجية في تحسين جاذبية الوجهة السياحية "جيجل المتعلقةالنتائج  ثانيا:

تفاوتت درجة االتفاق حول مسامهة تقنيات وأساليب الًتويج ادلعتمدة يف ربسُت جاذبية الوجهة السياحية 
 نحو التارل: من ووجهة نظر الوكاالت السياحية عينة الدراسة، وديكن تلخيص أىم ىذه النتائج على ال

بشكل جيد على أن تقنيات االعالن دبختلف أشكاذلا ادلسموعة، ادلرئية وادلكتوبة ىي العينة  اتفق أفراد-
الوكالة السياحية اليت سيتعامل ث عنها السائح من أجل ازباذ قراره بشأن مصدر مهم جدا للمعلومات اليت يبح

 معها أثناء سفره، والوجهة السياحية اليت سيختارىا من أجل قضاء عطلتو وفقا للمنطق السياحي الذي يتبعو. 
عينة على اتفاق بنسبة مرتفعة أن ادلعلومات اليت مصدرىا الكلمة ادلنطوقة اليت ديكن أن تكون الكان أفراد -

ىي أو غَتىا من ادلؤسسات خالل وسائل التواصل االجتماعي اليت تعتمدىا  عرب األصدقاء واألقارب أو من
 يساعد السائح على اختيار الوجهة السياحية "جيجل".مهم ىي مصدر السياحية 
على أن التواصل والتفاعل أكثر مع السياح عرب اذلاتف أو األنًتنات يساعد الوكالة على  ةتتفق العين-

خاصة مع اتباع بعض تقنيات ترويج عروضها كالتخفيضات  جلب انتباه السياح للمناطق الداخلية يف الوالية،
ار وتفضيل الوجهة السياحي على خدمات الوكالة وعلى اختيوغَتىا اليت ربفز الطلب  واذلدايا وادلسابقات
  السياحية "جيجل".

الحظنا من النتائج كذلك أن الوكاالت عينة الدراسة ال تتفق بشكل كبَت بأن مسامهتها يف رعاية -
يساعد واأليام التحسيسية  مشاركتها يف معارض الصناعات التقليديةو التظاىرات واألحداث اليت تقام يف الوالية، 

وىي بذلك ربصر دورىا فقط يف تنظيم رحالت وحجز  يزيد من استقطاب السياح.يف التعريف والًتويج للوالية و 
تذاكر دون االىتمام ببناء عالقة مع مجهورىا العريض من الشركاء االسًتاتيجيُت )اذليئات الرمسية القائمة على 

 .من داخل وخارج الوالية القطاع السياحي يف الوالية( والسياح احملتملُت
أن توفَت البٌت التحتية على يف حُت اننا الحظنا ان الوكاالت السياحية عينة الدراسة تتفق بدرجة كبَتة -

من طرف اذليئات  ،األحداث الثقافية و الرياضيةو  وادلعارض،تنظيم التظاىرات و وأماكن الًتفيو للعائالت، 
" جيجل"نطقة دلالسياح  لية يساعد على جذبعلى القطاع، وخلق عالقة قوية مع الصحافة الوطنية واحملادلسؤولة، 

  .كوجهة سياحية
 النتائج المتعلقة بالجمعيات عينة الدراسة المطلب الثالث:

زلل الدراسة،  جلمعياتمن توزيع لالستبيانات ومعاجلتها مع عينة امت اخلروج بعدة نتائج يف إطار ما قمنا بو 
عينة أساليب تروجيية واتصالية، ومدى موافقتها على العبارات اليت تعكس الوانقسمت النتائج بُت مدى تبٍت 
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إثر سابية وىذا ما أثبتتو ادلتوسطات احلمسامهة اسًتاتيجياهتا الًتوجيية يف ربسُت جاذبية الوجهة السياحية "جيجل" 
 التحليل اإلحصائي.

 محل الدراسة لجمعياتالنتائج المتعلقة بتبني االستراتيجية الترويجية في ا أوال:
يف اجلمعيات زلل  للوجهة السياحية "جيجل" النتائج ادلتعلقة بتبٍت اسًتاتيجية الًتويج السياحي أظهرت

 :الدراسة النقاط التالية
كان ضعيفا، "جيجل "الحظنا أن تعاون اجلمعيات مع القنوات الفضائية للتعريف بالوجهة السياحية -

واجلرائد واجملالت، واستخدام لوحات وملصقات إشهارية يف مع اإلذاعة احمللية،  ستعُت غالبا ورباول التنسيقوىي ت
 .(2.49عالم السياحي ىو )وقد كان ادلتوسط العام لبعد اإل، الًتويج دبا تزخر بو الوالية

والًتويج للوجهة السياحية يف التعريف ترويج األنشطة السياحية بدرجة كبَتة  زلل الدراسة اجلمعياتتتبٌت -
"جيجل"، من خالل األسعار الرمزية اليت تفرضها على الرحالت اليت تقيمها إذل سلتلف ادلناطق يف الوالية، تقدًن 
نشاطات ترفيهية داخل وخارج موسم االصطياف لتحفيز زيارة ىذه ادلناطق. أين كان ادلتوسط العام لبعد تنشيط 

 (.2.78األنشطة الًتوجيية ىو )
ت العامة تنقسم إذل رلموعتُت، اجملموعة األوذل اليت تضم األنشطة اليت ال بعد العالقا كانت نشاطات-

ورجال  نظيم رحالت استكشافية لصاحل الناشطُت واالعالميُتساسا بتأتقوم هبا أغلب اجلمعيات وادلتعلقة 
أجانب وزلليُت، ويرجع  حمشاركتها يف معارض الصناعات التقليدية اليت تستهوي سيا  األعمال يف الوالية، وكذا

ذل أهنا مجعيات أغلبها زللية تنحصر نشاطاهتا يف إالسبب يف ذلك إذل ادليزانيات احملدودة ذلذه اجلمعيات إضافة 
تأكد اتباع أساليب العالقات فمناطق معينة يف حدود بلديات أو دوائر يف الوالية. أما اجملموعة الثانية الًتكيز على 

الت التحسيسية مجهة السياحية "جيجل" يف ىذه اجلمعيات، واليت تتعلق دبشاركتها يف احلالعامة يف الًتويج للو 
حول السياحة واحملافظة على البيئة والًتاث الطبيعي والثقايف ادلادي وغَت ادلادي، وزلاوالهتا الدؤوبة يف ربسُت صورة 

فيُت. وعموما كان ادلتوسط احلسايب ذلذا البعد الوالية عرب ادلؤسبرات واأليام الدراسية مع القنوات ادلختلفة والصحا
 (.  2.43ينتمي إذل اجملال ادلرتفع نوعا ما )

ادلعارض الوطنية للتعريف بالًتاث  يفالضعيفة مشاركتها  ت أغلب اجلمعيات زلل الدراسة علىأكد-
عض األحداث والربامج الثقافية الطبيعية والثقايف اليت تزخر بو الوالية، يف حُت كان ىناك اتفاق كبَت على رعايتها لب

  ( والذي ينتمي جملال ادلوافقة ادلتوسط. 2.24، وقد كان ادلتوسط احلسايب لبعد الرعاية ىو )والًتفيهية يف الوالية
أن رلال ادلوافقة حول االعتماد على الكلمة ادلنطوقة يف الًتويج لنشاطات ورحالت اجلمعية يف  كما-

(، حيث ديكن أن تكون كلمة منطوقة بُت األصدقاء واألقارب 2.50الوالية كان مرتفع نوعا ما، أين كانت قيمتو )
 عرب مواقع التواصل االجتماعي.أو 
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الرحالت للنشاطات و توفَت خدمات مرافقة  علىاجلمعيات  أغلب أفراد العينة ادلدروسة من تأكد-
. وىذا من خالل زلاولة تقدًن أطباق والتعريف بادلناطق وادلوروث الطبيعي واحلضري للوالية اليت تقوم هبا السياحة

 (.2.77تقليدية، وتوفَت األمن والرعاية وغَتىا، حيث كان ادلتوسط العام ذلذا البعد ىو )
 "بمدى مساىمة االستراتيجية الترويجية في تحسين جاذبية الوجهة السياحية "جيجل المتعلقةالنتائج  ثانيا:

أظهرت النتائج يف ىذا الشق من الدراسة مدى مسامهة نشاطات ومبادرات اجلمعيات السياحية زلل 
، وديكن تلخيص أىم ىذه من وجهة نظر عينة الدراسة الدراسة يف ربسُت جاذبية الوجهة السياحية "جيجل"

 النتائج يف النقاط التالية: 
ائل االعالن دبختلف أنواعها وزلاولة تنسيق أكدت اجلمعيات زلل الدراسة على أن تعاملها مع وس-

 سياحية لدى السائح.  األنشطة اليت تقوم بو يف الوالية من شأنو أن يساعد على التعريف هبا واختيارىا كوجهة
ترويج أنشطتها بُت سلتلف ادلنخرطُت وأقربائهم واصدقائهم سواء ل الدراسة أن وأكدت اجلمعيات زل-

بوسائل تقليدية أو عرب وسائل التواصل االجتماعي، من شانو زيادة الوعي السياحي للعديد من األفراد، والذي قد 
 يساعد على التعريف واستقطاب السياح إذل الوالية.

اجلمعيات زلل الدراسة كذلك أن مشاركتها يف معارض الصناعات التقليدية والتظاىرات  تأكد-
واألحداث الثقافية والرياضية وابراز اذلوية اجليجلية من شأنو التعريف بالًتاث وعادات وتقاليد الوالية الذي يساعد 

 .على زيادة الوعي دبا تزخر بو، وقد يزيد من استقطاب السياح لوالية "جيجل"
وقد أكدت اجلمعيات زلل الدراسة كذلك بنسبة مرتفعة على أن مشاركتها يف األيام التحسيسية -

وادلفتوحة على الوالية وحضور ادلؤسبرات الصحافية يعرف بالوالية لدى اجلمهور العريض، الذي قد يؤدي إذل 
 جذب السياح.

لة احلسينة والًتحيب بالسائح من كان االتفاق تاما من طرف اجلمعيات زلل الدراسة على أن ادلعام-
 داخل وخارج الوالية خيلق الرغبة لدى السياح احملتملُت يف زيارة الوالية.

الًتوجيية اليت يتلقاىا  كانت اجلمعيات زلل الدراسة تتفق بنسبة مرتفعة على أنو إذل جانب الرسائل-
الًتفيو واالستجمام ىو عامل مهم يف استقطاب ، فإن توفَت ادلرافق وأماكن من سلتلف وسائل االعالنالسائح 

   السياح للوجهة السياحية "جيجل".
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 :الفصل خالصة
أربع مباحث رئيسية، خصص األول الستعراض منهجية الدراسة ادليدانية، من لفصل إذل اتطرقنا يف ىذا 

، والتأكد من صدق وكيفية تطويره وتقسيمورلتمع وعينة الدراسة، وأىم مصادر مجع البيانات ادلتمثلة يف االستبيان 
وثبات فقراتو، كما تطرقنا ألىم أدوات التحليل االحصائي اليت استخدمت دلعاجلة الدراسة ادليدانية اخلاصة بعينة 

. كما تناول T-testالفاعلُت يف القطاع اخلاص من متوسط حسايب، اضلراف معياري، معامل االرتباط، واختبار 
عرض وتشخيص خصائص عينة الدراسة، والتحليل االحصائي الوصفي للمتغَتات، وادلتعلقة اساسا ادلبحث الثاين 

ي. بعدىا مت زبصيص ادلبحث الثالث الخترب الفرضيات ادلوضوعة مسبقا لعينة الفاعلُت اخلواص جيبأبعاد ادلزيج الًتو 
الفنادق، ) س آراء ىؤالء الفاعلُتلقيا T-testفقط دون الفاعلُت يف القطاع العام، اين مت استخدام اختبار 

يف  ة يف مؤسساهتم أو يف القطاع العاميف مدى مسامهة االسًتاتيجية الًتوجيي (الوكاالت السياحية، واجلمعيات
أما ادلبحث الرابع من  ادلتعلقة هبم.ربسُت جاذبية الوجهة السياحية "جيجل". وقد مت اثبات الفرضيات الثالث 

ائج ادلتوصل إليها إثر الدراسة ادليدانية ادلتعلقة هبيئات القطاع العام، وكذا مؤسسات ىذا الفصل فقد خصص للنت
اليت نراىا زبدم القطاع  ادلقًتحاتالقطاع اخلاص )الفنادق، الوكاالت السياحية، واجلمعيات(، وسرد رلموعة من 

  وتنشطر احلركة السياحية أكثر يف والية على غرار اجملهودات ادلبذولة.  
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ربسُت جاذبية الوجهة اسًتاتيجية الًتويج السياحي يف معرفة الدور الذي تلعبو  ىدفت ىذه الدراسة إذل
خاصة أن الوالية تزخر ادلتبعة من طرف بعض االطراف الفاعلية يف القطاعُت العام واخلاص.  "جيجل"السياحية 

طبيعية وثقافية غنية عن التعريف، وربصي سنويا ماليُت السياح الذين يًتددون عليها من ومتاحات سياحية دبوارد 
وؽلكن ، من خالل دراستنا ذلذا ادلوضوع تبُت لنا رلموعة من النتائج النظرية والتطبيقيةسلتلف واليات الوطن. 

 نبُت أساسيُت على النحو التارل: يف جاما مت اخلروج بو   استعراض
 نب النظري من الدراسةاالجنتائج أوال: 

يف الفصل األول، يف  السياحة وزبطيط الوجهات السياحيةاجلانب النظري من ىذه الدراسة إذل  تطرقنا يف
 اسًتاتيجية اتصال وترويج الوجهات السياحية يف الفصل الثاين: إذل حُت مت التطرق 

 من الدراسة الفصل األول المتعلقة ب.النتائج 1
رلموعة متكاملة من الظواىر واألنشطة البشرية والعالقات اليت تتولد نتيجة عمليات السياحة  تعترب-

 االنتقال من منطقة إذل أخرى من أجل الراحة واالستجمام وذبديد النشاط.
رية واذلياكل القاعدية والبٌت التحتية وغَتىا من تعترب اجلواذب ادلادية ادلتمثلة أساسا يف ادلوارد الطبيعية واألث-

العناصر اليت تسهل التجربة السياحية للسائح يف ادلنطقة، وكذا اجلواذب غَت ادلادية كالعادات والتقاليد والوعي 
السياحي للسكان احملليُت، واألمن والطمأنينة، واالثارة وادلتعة ىي أسس وركائز النشاط السياحي يف اي وجهة 

 حية.  سيا
ال ؽلكن فصل القطاع السياحي عن القطاعات األخرى يف سلسلة العرض السياحي يف أي وجهة -

، ادلخيمات السياحيةسياحية، نظرا للتداخل الكبَت بُت اخلدمات السياحية اليت تلبيها الفنادق، ادلنتجعات 
خاصة ما تعلق بتطوير  ،النشاط يف ادلنطقةادلطاعم، وغَتىا، أو اليت تسهل ىذا العائلية، الصناعات التقليدية، 

 البٌت التحتية وشبكات النقل وادلواصالت.
يعتمد صلاح الوجهة السياحية على العالقات االغلابية ادلتبادلة بُت مجيع القطاعات والفاعلُت السياحيُت -

السعي لتحسُت ذبربة يف ادلنطقة، أين البد أن يًتجم ذلك يف زلاولة ربسُت حزم العروض السياحية ادلقدمة و 
السائح من خالل االىتمام بتطوير البٌت القاعدية والطرق وادلواصالت وكل ما من شأنو تسهيل الوصول والتنقل 

 من عرض سياحي إذل آخر.
يعرب االقليم السياحي عن ازدواجية بُت ادلشروع السياسي وادلؤسسايت ادلرغوب من قبل العديد من -

يف منطقة سياحية من جهة، واليت يأمل وػللم هبا السائح ويرغب يف زيارهتا من جهة الفاعلُت وأصحاب ادلصلحة 
ادلكان الذي يتوجو  أنو وإداري ال يعٍت رى. ىذا يعٍت أن وجود ىياكل ومتاحات سياحية من منطق سياسيخأ

 إليو السائح أين ؼلتار اخلدمات اليت تزيد من جودة العرض السياحي. 
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أو  ،دبراحل من نشأهتا واكتشافها من قبل الزوار والسياح إذل ركودىا وزوارىاسبر الوجهة السياحية -
 عروض وخدمات سياحية جديدة.  وابتكار ذبديديها بتجديد

تستند جاذبية أي اقليم أو وجهة سياحية إذل النسيج االنتاجي، السكاين، والسياحي، كما تعترب احلركة -
اب السياح دبحددات معينة، كثقافة شعب، سبثال تارؼلي، صرح السياحية دليل واضح على جذب انتباه واعج

البد أن يكون رلاال  أين. حضري، سلسلة من ادلناظر الطبيعية، أماكن دينية، عادات وتقاليد وغَتىا من اجلواذب
 فاعال وجذابا من جهة، ومنظما ومتجانسا على سلتلف ادلستويات من جهة أخرى. 

تقاس جاذبية األقاليم أو الوجهات السياحية بالعديد من ادلؤشرات اليت ؽلكن أن تكون على سبيل ادلثال -
ال احلصر بعدد السياح ادلًتددين عليها، ادلومسية، السياحة السائدة، تنافسية الوجهة مقارنة بالوجهات األخرى، 

 . االرادات يف ادلؤسسات السياحية، متوسط إقامة السائح، وغَتىا
القدرة على زيادة االنفاق السياحي جلذب متزايد من الزوار والسياح،  تعرب عنتنافسية الوجهة السياحية  -

تعزيز رفاىية السكان احملليُت  إذلوربقيق ذبارب سياحية مرضية تليب الطلب السياحي يف ادلنطقة، باإلضافة 
 جل االجيال القادمة.واحلفاظ على الثروة الطبيعة وادلوارد السياحية االخرى من أ

من خالل دمج عملية التخطيط  ،البد من بذل جهود متكاملة من أجل زبطيط وجهة سياحية متميزة-
يف ظل رؤية وأىداف اسًتاتيجية بعيدة  ،السياحي يف مجيع سلططات التنمية اليت تسعى إليها اجلماعات احمللية

من أصحاب ادلصاحل ومدى مساعلتو يف التنفيذ األمد. والذي من شأنو توضيح الدور الذي يلعبو كل طرف 
يساعد على تناسق اجلهود يف انشاء ىوية زللية بإدماج مناطق  وكما أن  وادليزانيات واإلطار الزمٍت الالزم لذلك.

 نائية وريفية ضمن قائمة الوجهات السياحية ادلفضلة. 
  .النتائج المتعلقة بالفصل الثاني من الدراسة2

احلقائق واآلراء، أو الًتويج لفكرة، وظيفة االتصال يف ادلؤسسة من بُت الوظائف احليوية اليت تشارك  تعترب-
، مكان معُت، باستخدام رموز ذات معٌت موحد ومفهوم لدى ادلرسل )ادلعلن(أو خدمة، قضية، موضوع، 

حبيث أن ربقيق األىداف الًتوغلية واالتصالية يرتبط ارتباطا وثيقا بسالمة وفعالية   وادلستقبل )ادلستهلك/السائح(.
 .للجمهور ادلستهدف يف الوقت وادلكان ادلناسب الرسالة االتصاليةعناصر االتصال يف إيصال 

تسعى من خاللو ادلؤسسة  نشاط االتصال والًتويج يف الوجهات السياحية ىو النشاط التسويقي الذي-
عدة أساليب ووسائل بغرض  لدى السائح، باتباع قرار السفر التأثَت على إذل/ واذليئات احمللية الرمسية احيةالسي

يأثر االتصال ، أين خبصائص العروض السياحية يف الوجهات السياحية الفئة ادلستهدفةإقناع، ربفيز وتذكَت 
 .ضلو اقتناء العرض السياحي ونيتو يف السفرينعكس على سلوكياتو و الًتويج على معتقدات السائح ال شعوريا، و 
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إذل جانب محالت االتصال والًتويج اليت تساىم يف انتقال ادلعلومة، ىناك العديد من االعتبارات اليت -
 الربامجوذبديد تنويع جل سبييز عروض الوجهة السياحية عن ادلنافسة، منها أمن  يف احلسبان،البد من أخذىا 

االعتماد على الطرق العلمية يف  ،وتطوير عناصر اجلذب السياحي تنمية  ،السياحية من موسم سياحي إذل آخر
عقد مؤسبرات  خالل من التعريف بالوجهة السياحية، ًتاق األسواق السياحية ادلستهدفةواخ وضع السياسات

بسيط توالقائمة على القطاع السياحي يف ادلنطقة، عن طريق اجلهات ادلسؤولة  ،وندوات يف الدول ادلصدرة للسياح
، وغَتىا من االجراءات اليت سُت مستوى اخلدمات السياحيةرب ،ركة السياحوتسهيل االجراءات ادلرتبطة أساسا حب

 تعترب أساس انتقال وطلب السياح على الوجهة السياحية.
الشرائية اليت يتخذىا السائح يف الوجهة  قراراتلل  فعاالمدخاليعترب ادلزيج الًتوغلي جبميع عناصره -

عروض وخدمات الوجهة من ذبربة السياحية، واليت غالبا ما ترتبط بالالوعي الذي يركز على بعد ادلتعة ادلستمدة 
 .من جهة أخرى عة ادلصاحبة الحتياجاتو ورغباتووبعد ادلنف ،من جهة السياحية
اليت ؽلكن للمؤسسات والوجهات السياحية اجملانية تعترب الكلمة ادلنطوقة إحدى أقوى اإلعالنات  -

التسويق الفَتوسي، تطويرىا يف اسًتاتيجية تروغلية تستغل فيها سلتلف التقنيات واألساليب احلديثة من خالل 
 .وغَتىا ادلدونات، التسويق عرب وسائل التواصل االجتماعي

تلعب دورا أساسيا يف  اسًتاتيجي، حيث وية ادلؤسسة أو الوجهة السياحية عنصر اتصال ذو بعدىتعترب -
سلتلف األساليب ، واليت تنعكس يف سلوكها وفلسفتها من خالل االعالن واالتصال و بناء صورهتا لدى زبائنها

 واالسًتاتيجيات االتصالية الداخلية واخلارجية.

ترسيخ  عروض ادلؤسسة أو إذل  )السحب، الدفع، بناء اذلوية( الثالث الًتوغلية االسًتاتيجيات هتدف -
 ذىن السائح.يف وأساليب سلتلفة  بطرقالوجهة السياحية 

يعترب تبٍت اسًتاتيجية تروغلية يف الوجهة السياحية مهمة كل من القطاع العام والقطاع اخلاص على حد -
دبا  ،هود الًتوغليةىي اليت البد عليها من تنسيق اجل وادلنظمات غَت الرحبية دلؤسساتوا ت واذليئاتاحلكوماف سواء،

االقتصادية ىداف األو  رؤىوالاالسًتاتيجية يتوافق مع ادلؤسسات السياحية يف القطاع اخلاص، ودبا يؤكد 
 واالجتماعية ادلسطرة من قبل السلطات احمللية يف ظل برامج التنمية احمللية.

يف القطاع ادلسؤولة على ترويج الوجهات السياحية احمللية اذليئات  يفيعترب تقييم وقياس احلمالت الًتوغلية -
ىذا ر ألرقام ادلبيعات ادلباشرة ومصادر البيانات الدقيقة، اليت ربصي عدد زوار الوجهة و قتفت ألهنا ،غَت دقيقالعام 

بسهولة أكرب  االتصال التسويقيو  الًتويج ؽلكن تتبع نشاط وتعدد عروضها. بينما تعدد ادلؤسسات السياحيةل
أو  ،أو أحجام ادلبيعات ،أو احلجوزات ،االستفسارات خاللمن  يف القطاع اخلاص داخل ادلؤسسة السياحية

 ة.التسويقية والًتوغلي ادلتعلقة باحلمالت االستجابات األخرى
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تعددت النماذج اليت تقيس تأثَت احلمالت الًتوغلية على سلوك السائح وقراره الشرائي يف الوجهة -
أو ادلؤسسات السياحية يف القطاع اخلاص أن  ،إدارة الوجهات السياحية لسياحية، وؽلكن ذليئات ومؤسساتا

يعرب عن  الذي ػلدث نتيجة لذلك من خالل "ظلوذج دراسات التحول" والذيجانب الطلب تعتمد على قياس 
سياح فعليُت، وىذا بزيارة الوجهة حلملة اتصالية أو تسويقية إذل  الذين تعرضوا ،نسبة ربول السياح احملتملُت

لتوفَت معلومات  /السائحاستخدام أحباث ادلستهلك يرتكز علىأو "ظلوذج تتبع االعالنات" الذي  .السياحية فعال
أربعة على "  EPIC . يف حُت يعتمد ظلوذج "االتصال والتسويق حول ردود أفعاذلم يف مراحل سلتلفة من عملية

 ،وصول الرسائل الًتوغلية اليت مت تطويرىا ونشرىا يف وسائل االتصال ادلختلفةأبعاد سبكننا من قياس مدى 
، وىي تتعلق أساسا ببعد التعاطف، بعد اإلقناع، بعد التأثَت، واستيعاهبا من طرف السائح حول الوجهة السياحية

 وبعد االتصال. 
، فمنها ادلؤشرات التقليدية غَت ادلؤشرات اليت تقيس فعالية احلمالت الًتوغلية على سلوك السائح تتعدد-
واليت تتعلق أساسا بتقومي ادلشاركة يف ادلعارض، قياس االضلرافات واألىداف االتصالية احملققة  ،األنًتناتبادلتصلة 

فتتعلق  األنًتناتبإثر النشاط االعالين، إحصاء صفقات البيع الشخصي والتسويق ادلباشر. أما ادلؤشرات ادلتصلة 
التكلفة مقابل النقر، معدل التحول، مؤشر نسبة النقر العميل،  اقتناءأساسا بعدد زوار ادلوقع االلكًتوين، تكلفة 

إذل الظهور، التفاعل، مؤشر التحويالت والكلمة ادلنطوقة االلكًتونية، عدد مرات اإلشارة وذكر العالمة التجارية 
  و للوجهة السياحية.أللمؤسسة 

 الجانب التطبيقي من الدراسةتائج نثانيا: 
ة دراسة وتشخيص االسًتاتيجية الًتوغلييداين، سواء تعلق األمر بأثناء معاجلتنا للموضوع من جانبو ادل

وادلتمثلة أساسا يف مديرية السياحة والصناعة التقليدية والعمل  والية "جيجل"،يف  ادلعتمدة يف اذليئات الرمسية
، أو ما تعلق باسًتاتيجية الًتويج دبؤسسات القطاع اخلاص ادلتمثلة العائلي، مديرية الثقافة والفنون، واالذاعة احمللية

 ا على النحو التارل: يف الفنادق، الوكاالت السياحية، أو اجلمعيات، فإنو مت اخلروج دبجموعة من النتائج نلخصه
 النتائج المتعلقة باستراتيجية الترويج المتبعة من قبل الهيئات المحلية الرسمية في الوالية.1

مت اخلروج بعدة نتائج يف إطار ما قمنا بو من لقاءات عديدة مع سلتلف اذليئات الرمسية اليت تساىم بطريقة 
وكذا يف إطار ما مت مجعو ادلنتج والعرض السياحي يف والية جيجل، بمباشرة أو غَت مباشرة يف الًتويج والتعريف 

 وقد كانت حسب كل ىيئة على النحو التارل: من إحصائيات، 
 مديرية السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي 1.1

العمل العائلي أظهرت نتائج الدراسة ادليدانية اليت قمنا هبا على مستوى مديرية السياحة والصناعة التقليدية و 
أهنا ادلخول األساسي وادلباشر يف تنفيذ ومتابعة سلططات التنمية السياحية يف الوالية، وقد مت  "جيجل"يف والية 

 : كما يليتقسيم مهامها إذل  
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مساعي ادلديرية يف ربسُت جودة العرض/ادلنتج السياحي يف الوجهة السياحية "جيجل"، حيث ؽلكن أن  أ.
 التالية:لخص يف النقاط ت

من خالل برامج التكوين، ادلراقبة، وأيضا مرافقة  ،العمل على ربسُت نوعية منتوجات الصناعة التقليدية-
، وذلك بالتنسيق مع مديرية التجارة وغرفة الصناعة لياحمل السياحي ادلنتوجيف احلرفيُت ضلو احًتام معايَت نوعية 

واليت تعترب  ،أىم عناصر اجلذب الثقايف وإثبات اذلوية احمللية، حيث تعترب ىذه الصناعات أحد التقليدية واحلرف
 خرى يف اجملتمعات ادلضيفة. أيضا دافعا مهما لدى السائح الذي يرغب يف اكتشاف وتبادل الثقافات األ

ة اخلدمات اليت يقدمها ادلتعاملون السياحيون من فنادق، وكاالت سياحية، العمل على ربسُت نوعي-
 ودة السياحية.الوطٍت للجخطط ادلراط بطلادلرافقة ضلو االو  خالل برامج ادلراقبة من ،مطاعم...إخل

العمل على عصرنة اخلدمات السياحية، وىذا من خالل السهر على تعميم استعمال وسائل الدفع -
يف االلكًتوين يف ادلؤسسات السياحية وادلتعاملُت يف السوق السياحي يف والية جيجل، واليت من شأهنا أن تض

 ميزة تنافسية مستحبة لدى مجهور السياح ادلتوافدين على الوالية. 
مع سلتلف القطاعات ذات الصلة  على مستوى الوالية ادلشاركة يف سلتلف النشاطات واللجان ادلشًتكة -

 غَت مباشر يف ربسُت وأواليت تساىم بشكل مباشر  إخل،...مديريات البيئة، الثقافة والفنون، البناء والتعمَتك
احليوية والقاعدية اليت تسهل  القطاعاتىذه جودة ادلنتج السياحي نظرا لالرتباط الوثيق للسياحة مع سلتلف 

 .اخلدمات والعروض السياحية
ما مت تأكيده من قبل مصاحل مديرية السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي عرب عديد اللقاءات -

اليت قمنا هبا معهم ىو أن السهر على تنفيذ ادلخططات السياحية يف الوالية، والسعي إذل ربسُت جودة اخلدمات 
الل دوريات التفتيش وادلراقبة، يعترب خطوة  والعروض السياحية ادلفروضة على الفنادق والوكاالت السياحية من خ

كبَتة لتحسُت جاذبية الوجهة السياحية جيجل، خاصة أن السائح ؼلتار دائما النوعية يف اخلدمات واالستقبال 
 الذي يشعره بالراحة. 

" جيجل"الًتويج للوجهة السياحية التعريف و  هتدف إذل ،تنفيذ برامج وتظاىرات مسطرة سنويا .ب
  وادلتضمنة يف الربامج السنوية لًتقية السياحة يف الوالية، حيث كانت تتمثل خصوصا يف: 

السياحية واالمكانيات تنشيط ومرافقة نشاطات الدواوين واجلمعيات الرامية إذل ابراز ادلقومات و دعم -
  .ةسياحيومبادراهتا الا اهتطاتثمُت نشو بالوالية، ادلتاحة 

أو تعمل ادلديرية دائما على اشراك سلتلف األطراف الفاعلة واليت تراىا زبدم السياحة يف الوالية بطريقة -
 فهي تشجع ادلؤسسات السياحة على غرار الفنادق والوكاالت السياحية، ادلخيمات العائلية، اجلمعياتبأخرى، 
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يف موسم االصطياف أين يزداد الطلب  ، خاصةوربفزىم على إقامة نشاطات تروغلية لصاحل الوالية ،وغَتىم
 . السياحي يف سلتلف ادلتاحات السياحية

 ،مت تأكيد عدم وجود خطة إعالمية مصاغة وواضحة ادلعادل تتبعها مديرية السياحة والصناعات التقليدية-
يدة األمد بالرغم من تعدد وسائل ووسائط الًتويج واالعالم السياحي، وىذا لعدم صياغة أىداف واسًتاتيجية بع

من طرف ادلسؤولُت على القطاع يف الوالية، واكتفائها بتنفيذ بعض  النشاطات والتظاىرات باألساليب الًتوغلية 
 ادلتاحة إحياءا دلناسبات زللية، وطنية أو عادلية فقط.

توسع دائرة ادلتفاعلُت والراغبُت يف زيارة  اليت الًتوغلية واألساليب العديد من الوسائل تستغل ادلديرية-
تستعُت بالقنوات الفضائية، واالحتفال باأليام احمللية والوطنية. أين األحداث والتظاىرات  من خاللالوالية، 

االذاعة احمللية وىذا بالتنسيق مع خلية االعالم واالتصال للوالية، أو عن طريق ادلواقع و اجلرائد واجملالت احمللية، 
بالتنسيق مع  لتواصل االجتماعي اخلاصة بادلديرية واستغالذلا كآلية للًتويج واالعالم السياحي، أوا لوسائل رمسيةال

يف حدود االمكانيات ادلادية  شريك اسًتاتيجي فعال وناجعواليت تعتربىا ادلديرية  ،اجلمعيات السياحية الناشطة
 والبشرية ادلتوفرة. 

يف حدود صالحياهتا، وبالرغم من ظلطية تروغلية وترقوية  أنشطةمن  قوم بون ما تكذلك أأكدت ادلديرية  -
ربفيز و  ادلهتمُت يف جذبمهما  ادور تلعب فإهنا تنفيذىا عرب السنوات، وعدم اتباعها السًتاتيجية واضحة، 

 .الطلب السياحي يف الوالية
أنو ال ؽلكن تغييب دور التكنولوجيا احلديثة لوسائل التواصل االجتماعي يف  أكدت ادلديرية كذلك-

الًتويج للوجهة السياحية "جيجل" حيث تعترب القلب النابض حاليا للتعريف دبختلف ادلناطق السياحية ادلتواجدة 
لكبَت يف التعريف على مستوى الوالية، واليت يقوم هبا شباب ىاوي لسياحة ادلغامرات، والذين كان ذلم الفضل ا

 بالعديد منها جلمهور اجلزائريُت واألجانب. 
 مديرية الثقافة والفنون  .2.1

أظهر نتائج الدراسة ادليدانية اليت قمنا هبا على مستوى مديرية الثقافة والفنون يف والية جيجل أهنا ىيئة  
من خالل عديد التظاىرات والنشاطات  ،تروج وتسوق بطريقة مباشر للمنتج والعرض الثقايف واحلضري للوالية

ادلسطرة سنويا، أين تقوم بًتسيخ اذلوية والًتاث احمللي عرب العديد من األساليب، وباستعمال عدة وسائل  نلخصها 
 فيما يلي:
تتوذل عملية الًتويج لألحداث الثقافية يف الوالية على مستوى مديرية الثقافة والفنون ادلصاحل التابعة ذلا  -
ة الًتاث الثقايف، ومصلحة األدب والفنون، واليت تقيم برامج وعروض وتظاىرات ثقافية متنوعة وثرية كمصلح

إحياءا للعديد من ادلناسبات احمللية والوطنية، واليت تكون يف صيغة تروغلية وإعالمية للتعريف بالًتاث  ،سنويا
 والثقافة احمللية.
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إقامة العديد من ادلعارض الثقافية والًتاثية بالتعاون والتنسيق مع اجلمعيات الثقافية والسياحية، غرفة -
الصناعات التقليدية ومديرية السياحية، متحف الوالية...إخل، واليت تعٌت بالتعريف باللباس التقليدي وادلطبخ 

واليت يتم فيها دعوة الفنانُت التشكيليُت من داخل احمللي، ومنتجات طبيعية زللية، أو معارض الفنون التشكيلية 
وخارج الوالية، معارض للكتاب والكتاب األمازيغي بدعوة أساتذة سلتصُت يف اللغة األمازيغية من داخل وخارج 

 الوالية...إخل. 
 م تروغلية.التعريف بادلواقع األثرية وادلعادل التارؼلية، من خالل إصلاز مطويات وأفال-
تبٌت مديرية الثقافة والفنون بعض العروض والربامج الثقافية حيث ت ،دلشهد الفٍت يف الواليةتنشيط ا -

والفنية، واليت تنظم عرب العديد من البلديات السياحية، وادلخيمات خالل موسم االصطياف قصد تنشيط الساحة 
 الفنية خالل ىذه الفًتة اليت تشهد توافد عدد كبَت من العائالت وادلصطافُت.

ال زبلو الربامج الثقافية والفنية اليت تنظمها ادلديرية يف فصل الصيف من عروض "صيفيات جيجل" كما -
 ددعال جذب انتباه قصد ،من البلديات الساحلية خالل موسم االصطياف دو ىي عروض فنية تنظم عرب العدي

  "أيام ادلونولوج والفكاىةإضافة إذل "قدموا من سلتلف واليات الوطن. الذين كبَت من  العائالت وادلصطافُت ال
ىي عروض للمونولوج  فكاىية تنظم  بعاصمة الوالية  تنشطها مجعيات وتعاونيات مسرحية من سلتلف الواليات و 

 . يف اذلواء الطلقما تكون غالبا 
الوسائل عرب الكثَت من وعروض السياحة الثقافية  احمللية للثقافة مديرة الثقافة والفنون وتروج تعرف-
واليت تبث  ،اليت تتناول ادلوروث الثقايف احمللي للوالية من خالل إصلاز األفالم الًتوغلية ،الًتوغلية احلديثة والوسائط

بالتنسيق مع خلية االتصال واالعالم على سلتلف القنوات التلفزيونية، اإلذاعة احمللية، الصحف واجملالت الوطنية، 
 وسائل التواصل االجتماعي.الصفحة الرمسية للمديرية عرب 

حسب مدير مديرية الثقافة والفنون لوالية جيجل إثر ادلقابلة اليت أجريناىا معو على مستوى ادلديرية، فإن  -
مستوى تفاعل وإقبال اجلمهور سائط يف الًتويج الثقايف للوالية، يتمثل يف قياس فاعلية سلتلف ىذه األساليب والو 

خارج موسم  تقاماليت النشاطات والتظاىرات الثقافية والفنية ون على الوالية مع احمللي والسياح الذين يًتدد
ومن جهة أخرى يتم قياس فاعلية الًتويج الثقايف بالوالية من خالل تفاعل اجلمهور العريض وادلهتمُت االصطياف، 

 بالثقافة اجليجلية يف وسائل التواصل االجتماعي الرمسية للمديرية.
رغم اجملهودات ادلبذولة من طرف مديرية الثقافة والفنون يف التعريف والًتويج للسياحة الثقافية يف الوالية -

وليس التصور الطابع التسيَتي واالداري ا يغلب عليها تروغلية واضحة، خاصة أهنإال أهنا تفتقر السًتاتيجية 
 . االقتصادي
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 االذاعة المحلية  .3.1
جلب أجل تقوم إذاعة جيجل احمللية بالعديد من األنشطة والربامج التعريفية والًتوغلية لصاحل الوالية، من 

 انتباه واستقطاب الزوار والسياح من داخل وخارج الوالية أعلها:
ذاعات الثقايف بُت الواليات، واليت تقوم هبا اإلذاعة بالتنسيق مع اإل اليت تعٌت بالتبادلالتوأمة الربامج  -

خاصة يف فصل  ،السياحي ضارياحلثقايف و الطبيعي، الوروث احمللية األخرى، أين يتم تبادل معلومات عن ادل
الصيف أين يكثر عدد ادلستمعُت لإلذاعة من جراء التوافد الكبَت للسياح على الوالية، حيث يكون اذلدف من 

الرغبة والفضول لدى الزوار و ادلصطافُت لزيارة ادلعادل وادلناطق األخرى يف الوالية على غرار  خلقذلك ىو 
 الشواطئ.
رص على احل ، من خاللتمرير رسالة إعالمية إغلابية عن الواليةموسم االصطياف ل تستغل االذاعة احمللية-
، روض السياحيةيز اخلدمات والعسبائص اليت آرائهم حول النقومعرفة االحتكاك الدائم مع ادلصطافُت، التفاعل و 

والتفاعل عرب مساحة لتبادل اآلراء  على خلقاإلذاعة عادة ما ربرص اإلغلابية للزوار ادلرتقبُت، حيث وسبرير اآلراء 
، واليت طادلا القت استحسان العديد من ادلستمعُت من داخل وخارج تبث مباشرة على مسامع ادلصطافُتحصص 
 الوالية.

والية، ورصد حركة موسم لللتعريف والًتويج ل "جيجل"من بُت الربامج االذاعية اليت تقوم هبا إذاعة -
ذل بعض إ، إضافة "برنامج آثار ومآثر"، "برنامج من الشواطئ"يل ادلثال، باالصطياف ؽلكن أن نذكر على س

 .البحر اجلبل"العبارات والومضات االشهارية بُت الربامج االذاعية مثل" جيجل حُت يعانق 
يف ترويج وتعريف السياح دبا تزخر بو  "جيجل"رغم اجملهودات ادلبذولة من طرف اإلذاعة احمللية يف والية 

من مؤىالت، سواء من خالل ادلبادرات اليت تقوم هبا، أو من خالل التنسيق مع اذليئات الرسيمة واجلمعيات 
السًتاتيجية اتصالية وتروغلية واضحة ادلعادل للًتويج للوالية   رىذه اجملهودات إال أهنا تبقى تفتقالناشطة، رغم كل 

 .متميزةوجهة سياحية ك
 .النتائج المتعلقة بالمؤسسات السياحية والجمعيات2

من توزيع لالستبيانات ومعاجلتها فيما يتعلق بكل من عينة مت اخلروج بعدة نتائج يف إطار ما قمنا بو 
واجلمعيات دبختلف صيغها، وانقسمت النتائج بُت مدى تبٍت عينة الدراسة أساليب الفنادق، الوكاالت السياحية، 

واسًتاتيجية تروغلية واتصالية، ومدى مساعلة اسًتاتيجياهتا الًتوغلية يف ربسُت جاذبية الوجهة السياحية "جيجل" 
 من وجهة نظر ىذه العينة.

 . النتائج المتعلقة بالفنادق1.2
 ادلتعلقة بالفنادق عينة الدراسة إذل قسمُت أساسيُت علاؽلكن تقسيم النتائج 
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 النتائج المتعلقة بتبني االستراتيجية الترويجية  أ.
كانت ىناك نتائج متفاوتة حول مدى حرص الفنادق عينة الدراسة على اتباع أساليب واستخدام وسائط 

 يلي:الًتويج ادلختلف، وؽلكن أن نبُت أىم النتائج ادلتوصل إليها فيما 
كل من االعالن السياحي، تقنيات العالقات العامة، تقنيات الرعاية   وتتبٌت الفنادق عينة الدراسة تعتمد-

وادلعارض التجارية، اذلوية احمللية بصفة متوسطة يف الًتويج خلدماهتا وعروضها السياحية داخل الوجهة السياحية 
 (،2.16) (،2.28) ،(2.38) على التوارل"جيجل"، حيث أكدت ذلك متوسطاهتا احلسابية اليت كانت 

ادلكلفة بالنسبة يرجع ذلك إذل أن ىذه الفنادق ال ؽلكن أن تتحمل تكاليف ىذه األساليب والتقنيات و (. 2.08)
ن أغلب أفراد العينة غَت مصنفة، ويرتبط نشاطها دبوسم أاحملدودة، خاصة  انظرا لصغر حجمها وميزانياهت ،ذلا

 االصطياف، أين يكون الطلب أكرب من العرض يف الوالية.  
، البيع الشخصي، تنشيط باشرالتسويق ادلعلى تقنيات أفراد العينة ادلدروسة من الفنادق  تعتمد بينما-

ادلبيعات، الكلمة ادلنطوقة بصفة مرتفعة يف الًتويج خلدماهتا وعروضها يف الوجهة السياحية "جيجل"، وقد أظهرت 
(. ويرجع ىذا االتفاق 2.72) (،2.58) (،2.75) (،2.72)متوسطاهتا احلسابية ذلك، حيث كانت على التوارل 

مل فيها غالبا األنًتنات اليت تعترب أقل تكلفة من باقي التقنيات عيست ،الغالبإذل أن ىذه التقنيات غَت مكلفة يف 
  غالبا مواقع التواصل االجتماعي اخلاصة هبذه ادلؤسسات.   ستخدمواألساليب التقليدية األخرى، أين ي

الذي يدل (، و 2.64)ىو توفرىا الفنادق عينة الدراسة كان ادلتوسط احلسايب حملور اخلدمات ادلرافقة اليت-
، واليت كانت تتمثل أساسا يف االقامةاإليواء و لتوفَت خدمات مرافقة خلدمة  تسعىأغلب أفراد العينة على أن 

 زلطةأو  ادلطار وإذل من السياح نقل خدمة، توفَت السائح راحة متطلباتالتماشي مع  خدمة احلجز، زلاولة
 إقامة مدة خالل صحية خدمات، توفَت السائح يرضي دبا دائمة ووجبات االطعام خدمة، زلاولة توفَت النقل

 تحسُت خدماهتال وىذا زلاولة منها ،إقامتو مدة طوال للسائح والطمأنينة األمن توفَت على، العمل السائح
  .داخل الوجهة السياحية "جيجل"وعروضها السياحية 

بنسبة متوسطة إذل السياحي تقنيات وأساليب الًتويج  الفنادق عينة الدراسة تتبٌتعموما ؽلكن القول أن -
 (.2.47) الذي كانادلتوسط العام دلتغَت تبٍت االسًتاتيجية الًتوغلية يف ىذه العينة وىذا ما يثبتو مرتفعة نوعا ما، 

استنتجنا من خالل الدراسة ادليدانية واحلوار الذي أجريناه مع مالك الفنادق عينة الدراسة أنو دل تكن -
وما كانت تقوم بو فقط  ،دماهتا وعروضها يف الوجهة السياحية "جيجل"خلًتويج اللديها اسًتاتيجية واضحة يف 

دماهتا الستهداف موسم االصطياف، خاصة ىو اتباع رلموعة من تقنيات الًتويج واالتصال السياحي للتعريف خب
اإليواء و  اإلقامة على سلتلف خدمات ،ة أين يكون الطلب أكرب من العرضو أنو ادلوسم الذي تسجل فيو فًتة الذر 

 يف الوالية. 
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  مساهمة االستراتيجية الترويجية في تحسين جاذبية الوجهة السياحية "جيجل"نتائج  ب.
ادلعلومات اليت مصدرىا االعالن دبختلف أشكالو، كانت عينة الفنادق زلل الدراسة على اتفاق تام بأن -

األقارب واالصدقاء واحلديث االغلايب لألشخاص الذين زاروا الفندق والوالية من قبل، الكلمة ادلنطوقة من خالل 
التواصل االجتماعي، ىي يف احلقيقة مصادر وكذلك االتصال ادلباشر والتفاعل مع الزبائن عرب اذلاتف ووسائل 

 مهمة تساعد وربفز السائح على اختيار الفندق ومن مت الوجهة السياحية "جيجل".
تقنيات تنشيط ادلبيعات من زبفيض األسعار وتقدمي اذلدايا وتنظيم  على أن امتأفراد العينة اتفاق  كان-
  ".جيجل"الفندق ومن مت اختيار الوجهة السياحية خدمات وعروض ، ربفز السائح على ذبربة وغَتىا مسابقات
واألشرطة الوثائقية اليت تبث عرب القنوات  التحقيق الصحفيأن على  بشكل كلي ت عينة الدراسةاتفق-

احلاليُت يعطي صورة إغلابية للوالية لدى السياح  وغَتىا، الفضائية أو وسائل التواصل االجتماعي، واجلرائد
 كوجهة سياحية. ىاالذي يساعدىم على اختيار و  ،احملتملُتو 

تظاىرات تنظيمها لالرمسية من  احمللية اذليئات مساعي اتفقت الفنادق زلل الدراسة بصفة كلية أن-
 ،ومعارض دبختلف أنواعها ؼللق دافعا قويا لدى السائح الكتشاف ما تزخر بو الوالية وسياحية، أحداث ثقافيةو 

البٌت القاعدية السياحية من أماكن الًتفيو واالستجمام وحدائق إذل إضافة وىذا ا كوجهة سياحية. ومن مت اختيارى
 من جودة العرض السياحي. كثَتا عائالت الذي ػلسن  للالتسلية 

ربسُت خدمات وعروض ادلؤسسات السياحية يف سلتلف ادلتاحات السياحية اعترب مجيع أفراد العينة أن -
   واختيار الوالية كوجهة سياحية.  ىو عامل جد مهم يف ربفيز الطلب السياحي يجل""ج على مستوى والية

أفراد العينة أن إقامة معارض الصناعات التقليدية، وادلشاركة يف التظاىرات وادلعارض واأليام أغلب اعترب -
، يف الفنادق بإبراز اذلوية احمللية التزامكذا التحسيسية، والربامج الثقافية والًتفيهية اليت تقام على مستوى الوالية، و 

السائح وتدفعو ىي من العوامل اليت ربسن صورة الفندق لدى إطار تطبيق تقنيات الرعاية والعالقات العامة، 
 الختيار العروض واخلدمات اليت يقدمها ومن مت اختيار الوجهة السياحية "جيجل".

هة السياحية على ما يرغب السائح يف ذبربتو، وما بشكل كبَت أنو كلما توفرت الوجعينة الدراسة  تاتفق-
يسهل رحلتو من مرافق وبٌت ربتية ومتاحات سياحية، زادت أسبابو ودوافعو يف الختيارىا وتفضيلها من بُت باقي 

 الوجهات السياحية األخرى.
تساىم  ىا "كما أنو مت اثبات الفرضية الفرعية األوذل يف احملور الثاين من ىذه الدراسة، واليت مفاد-

اسًتاتيجية الًتويج ادلتبعة لدى الفنادق عينة الدراسة يف ربسُت جاذبية الوجهة السياحية "جيجل" حسب وجهة 
 .H0ونفي فرضية العدم  H1نظرىم، أين مت قبول الفرضية البديلة 
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  الوكاالت السياحيةالنتائج المتعلقة ب .2.2
 تقسيم النتائج ادلتعلقة بالوكاالت السياحية عينة الدراسة إذل قسمُت أساسيُت علا ؽلكن

 النتائج المتعلقة بتبني االستراتيجية الترويجية  أ.
عالن السياحي يف اال وأساليب تقنيات علىضعيفة بصفة زلل الدراسة  الوكاالت السياحيةعينة  اعتمدت-

وقد أثبت ذلك متوسط ىذا البعد ، السياحية داخل الوجهة السياحية "جيجل" الًتويج خلدماهتا وعروضها
واليت تعترب  الضعيف جدا لإلذاعة، القنوات الفضائية، اجلرائد واجملالت، هااستخدامويرجع ذلك إذل ، (1.87)

االجتماعي   إضافة إذل استعمال وسائل التواصلاللوحات وادللصقات االشهارية، وسائل تقليدية مكلفة مقارنة ب
 يف الًتويج لعروضها.كأسلوب حديث 

الوكاالت السياحية تقنيات التسويق ادلباشر السياحي، العالقات العامة، ادلدروسة من  أفراد العينة اعتمد-
يف الًتويج خلدماهتا وعروضها السياحية داخل الوجهة السياحية  الرعاية وتغطية األحداث السياحية بصفة متوسطة

(. ويرجع 2.23) (،2.20) (،2.14) أكدت ذلك متوسطاهتا احلسابية اليت كانت على التوارل"جيجل"، حيث 
كاالت تتميز بأهنا حديثة النشأة، حيث أن نشاطها يف تنظيم الرحالت السياحية دل يتجاوز الو ذلك إذل أن ىذه 

 مخسة سنوات. 
البيع الشخصي، تنشيط ادلبيعات اعتمد أفراد العينة ادلدروسة من الوكاالت السياحية على تقنيات -

السياحية، والكلمة ادلنطوقة بصفة مرتفعة يف الًتويج خلدماهتا وعروضها يف الوجهة السياحية "جيجل"، وقد 
تتفاوض مع (، حيث أهنا 2.82(، )2.61(، )2.58أكدت ذلك متوسطاهتا احلسابية اليت كانت على التوارل )

وتقدم ذلم زبفيضات وعروض إضافية وترفيهية من فًتة إذل أخرى، كما أهنا العمالء دبختلف الوسائل ادلتاحة، 
 تعتمد على الكلمة ادلنطوقة سواء كانت تقليدية أو إلكًتونية.

الوكاالت السياحية زلل الدراسة تتبٌت تقنيات وأساليب الًتويج السياحي بنسبة متوسطة،  تكانعموما  -
 (.2.35 االسًتاتيجية الًتوغلية، والذي كان بقيمة )وىذا ما يثبتو ادلتوسط العام دلتغَت تبٍت

إجابات أفراد عينة الوكاالت السياحية ادلدروسة استنتجنا أهنا دل زبرج عن النمط الًتوغلي  من خالل-
ًتويج خلدماهتا وعروضها يف للاسًتاتيجية واضحة الذي تتبناه أي مؤسسة سياحية، حيث اهنا دل تكن لديها رؤية 

 لتعريف خبدماهتامن أجل ارلموعة من تقنيات الًتويج واالتصال السياحي  تتبع فهي ، السياحية "جيجل"الوجهة 
 فقط. 

(، 2.77) الدراسة زلل وكاالت السياحيةتوفرىا ال حملور اخلدمات ادلرافقة اليت أخذ ادلتوسط احلسايب-
تعزز هبا عروضها وتنظيمها للرحالت  لتوفَت خدمات مرافقة تسعىأغلب أفراد العينة والذي يدل على أن 

السياحية الداخلية يف الوالية، واليت كانت تتمثل أساسا يف توفَت متطلبات الراحة اليت يسعى إليها السائح، من 
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توفَت خدمة نقل جيدة، توفَت مرافق اإلطعام اليت تناسب السياح، احلرص على الرعاية الصحية واألمن، السعي 
 ليدية اليت سبيز ادلناطق الداخلية يف الوالية.لتوفَت األطباق التق

  مساهمة االستراتيجية الترويجية في تحسين جاذبية الوجهة السياحية "جيجل"نتائج  ب.
على أن تقنيات االعالن دبختلف أشكاذلا  كبَتبشكل  ادلدروسة من الوكاالت السياحية اتفق أفراد العينة -

يف ادلسموعة، ادلرئية وادلكتوبة ىي مصدر مهم جدا للمعلومات اليت يبحث عنها السائح من أجل ازباذ قراره 
حبثا عما  عطلتو سيقضي فيهاالوجهة السياحية اليت  وأالوكالة السياحية اليت سيتعامل معها ر االسفر، واختي

 السياحية. يستهويو ويليب رغباتو
أن ادلعلومات اليت مصدرىا الكلمة ادلنطوقة ت الوكاالت السياحية زلل الدراسة على اتفاق كبَت بكان-

 واذليئات الرمسية احمللية أو غَتىا من ادلؤسسات السياحية ىذه الوكاالت تبناىاتدبصادرىا التقليدية واإللكًتونية اليت 
 الوجهة السياحية "جيجل". تفضيلعلى  احلارل واحملتمل يساعد السائحجد مهم ىي مصدر 

التواصل والتفاعل مع السياح عرب اذلاتف أو األنًتنات  اعتربت الوكاالت السياحية زلل الدراسة أن-
 عروضالللمناطق الداخلية يف الوالية، خاصة مع اتباع بعض تقنيات ترويج  هميساعد الوكالة على جلب انتباى

ومن مت  ادماهتخاليت ربفز الطلب السياحي على اليت تقوم هبا، و  يضات واذلدايا وادلسابقاتالتخفالسياحية و 
  .من بُت باقي الوجهات اختيار وتفضيل الوجهة السياحية "جيجل"

البٌت التحتية وأماكن الًتفيو ىي الدراسة تتفق بدرجة كبَتة على أن  زللالوكاالت السياحية  كانت-
من طرف  ،األحداث الثقافية و الرياضيةورعاية  وادلعارض،تنظيم التظاىرات كما أن ،  وجهةعناصر زلورية يف أي 

نطقة دلالسياح  على القطاع، وخلق عالقة قوية مع الصحافة الوطنية واحمللية يساعد على جذب اذليئات ادلسؤولة
  .كوجهة سياحية" جيجل"

بأن مساعلتها يف رعاية التظاىرات واألحداث  كبَتعلى اتفاق  عينة الدراسة  السياحية الوكاالت دل تكن-
اليت تقام يف الوالية، ومشاركتها يف معارض الصناعات التقليدية واأليام التحسيسية يساعد يف التعريف والًتويج 
للوالية ويزيد من استقطاب السياح. وىي بذلك ربصر دورىا فقط يف تنظيم رحالت وحجز تذاكر دون االىتمام 

ة مع مجهورىا العريض من الشركاء االسًتاتيجيُت )اذليئات الرمسية القائمة على القطاع السياحي يف ببناء عالق
 ( والسياح احملتملُت من داخل وخارج الوالية.، الفنادق، ادلنتزىات، وسلتلف ادلتاحات السياحية األخرىالوالية

تساىم  ىذه الدراسة، واليت مفادىا " يف احملور الثاين من نيةكما انو مت اثبات الفرضية الفرعية الثا-
اسًتاتيجية الًتويج ادلتبعة لدى الوكاالت السياحية عينة الدراسة يف ربسُت جاذبية الوجهة السياحية "جيجل" 

 .H0ونفي فرضية العدم  H1قبول الفرضية البديلة أين مت  ،حسب وجهة نظرىم
 النتائج المتعلقة بالجمعيات عينة الدراسة .3.2
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 عينة الدراسة إذل قسمُت أساسيُت علا باجلمعياتتقسيم النتائج ادلتعلقة  ؽلكن
 النتائج المتعلقة بتبني االستراتيجية الترويجية  أ.

باإلذاعة احمللية، اجلرائد واجملالت، وتستخدم لوحات اشهارية يف  زلل الدراسة اجلمعياتغالبا ما تستعُت -
مع القنوات الفضائية التعريف والًتويج دلا تزخر بو الوجهة السياحية "جيجل"، يف حُت كان التعاون والتنسيق 

 .ضعيفا
ويج والًت يف التعريف األنشطة السياحية  بتقنيات ترويجبدرجة كبَتة  زلل الدراسة اجلمعيات تستعُت-

تقدم كما يف الوالية،   الداخليةرحالت فتعتمد يف ذلك على األسعار الرمزية للللوجهة السياحية "جيجل"، 
 ناطق.ىذه ادلالطلب السياحي على مثل نشاطات ترفيهية داخل وخارج موسم االصطياف لتحفيز 

ورجال األعمال يف الوالية،  أغلب اجلمعيات رحالت استكشافية لصاحل الناشطُت واالعالميُتال تنظم -
ا يزانياهتم، ويرجع ذلك إذل على ادلستوى الوطٍتيف معارض الصناعات التقليدية إضافة إذل أن أغلبها ال يشارك 

أساليب العالقات  بينما تتبع ىذه اجلمعيات بلديات أو دوائر الوالية.  احملدودة، وحدود أنشطتها اليت تنحصر يف
مشاركتها يف احلمالت التحسيسية حول السياحة واحملافظة من خالل ة السياحية "جيجل" العامة يف الًتويج للوجه

على البيئة والًتاث الطبيعي والثقايف ادلادي وغَت ادلادي، وزلاوالهتا الدؤوبة يف ربسُت صورة الوالية عرب ادلؤسبرات 
 .واأليام الدراسية

ادلعارض الوطنية للتعريف بالًتاث الطبيعية والثقايف  يفضعيفة بصفة أغلب اجلمعيات زلل الدراسة  تشارك-
ج الثقافية والًتفيهية يف اليت تزخر بو الوالية، يف حُت كان ىناك اتفاق كبَت على رعايتها لبعض األحداث والربام

 الوالية بالتنسيق مع العديد من الفاعلُت وأصحاب ادلصلحة. 
 اورحالهت اعلى الكلمة ادلنطوقة يف الًتويج لنشاطاهتا ما تعتمد اجلمعيات زلل الدراسة بصفة مرتفعة نوع-

أو عرب مواقع  وادلنخرطُت يف اجلمعية تكون كلمة منطوقة بُت األصدقاء واألقارب يف الوالية، واليت ؽلكن أن
 التواصل االجتماعي.

 قوم هبااليت ت الرحالت السياحةللنشاطات و توفَت خدمات مرافقة  إذلزلل الدراسة اجلمعيات  تسعى-
 تقدمي أطباق تقليدية، وتوفَت األمن ، حيث أهنا رباولوالتعريف بادلناطق وادلوروث الطبيعي واحلضري للوالية

 .والرعاية وغَتىا والطمأنينة
  مساهمة االستراتيجية الترويجية في تحسين جاذبية الوجهة السياحية "جيجل"نتائج  ب.

يف  ادلختلفة ائل االعالنوس أنشطتها وجهودىا ادلبذولة معتنسيق اجلمعيات زلل الدراسة أن  اعتربت-
والًتويج دلا ربوزه من موارد طبيعية وحضارية، والذي ؽلكن أن يكون مصدرا مهما لدى الوالية من شأنو التعريف 

 سياحية.  كوجهة  السائح يف اختيارىا
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نشطة والرحالت اليت تقوم هبا األترويج واحد من األساليب اجليدة يف أكدت اجلمعيات زلل الدراسة أن -
وأقربائهم واصدقائهم سواء بوسائل تقليدية أو عرب وسائل  الكلمة ادلنطوقة اليت يعتمدىا ادلنخرطون ىييف الوالية 

التعريف  يف حيث يساعد ذلكنو زيادة الوعي السياحي للعديد من األفراد، أمن شوالذي التواصل االجتماعي، 
 ية.واستقطاب السياح إذل الوال

مشاركتها يف معارض الصناعات التقليدية أن ابرازىا للهوية اجليجلية، و اجلمعيات زلل الدراسة  تعترب-
من شأنو التعريف بالًتاث وعادات وتقاليد الوالية الذي يساعد على رات واألحداث الثقافية والرياضية، والتظاى

 .خاصة ادلهتمُت للثقافة واألدب الشعيب "جيجل"يزيد من استقطاب السياح لوالية و زيادة الوعي دبا تزخر بو، 
أكدت اجلمعيات زلل الدراسة أن مشاركتها يف األيام التحسيسية وادلفتوحة على الوالية وحضور  -

استقطاب الذي يؤدي إذل و ، ةلعريضسلتلف مجاىَتىا ايعرف بالوالية لدى  احمللية والوطنية ادلؤسبرات الصحافية
 .حملتملُتاحلاليُت وا جذب السياحو 

من داخل وخارج  على أن ادلعاملة احلسنة والًتحيب بالسائحبشكل تام اجلمعيات زلل الدراسة  تاتفق -
ؼللق  الوالية، وسواء من طرف ادلنخرطُت يف اجلمعية والسكان احملليُت، أو مسَتي ادلرافق وادلؤسسات السياحية

ويدفعو للتعرف على سلتلف ادلتاحات السياحية األخرى على غرار الشواطئ  الرغبة لدى السياح يف زيارة الوالية
بظهور أنواع جديد من السياحة  ادلعروفة، والذي يساىم كذلك يف اخلروج عن النمطية اليت سبيز موسم االصطياف

 .يف الوالية
عديد وسائل من السائح الًتوغلية اليت يتلقاىا  اجلمعيات زلل الدراسة أنو إذل جانب الرسائلاعتربت -

 يف الوالية، مرافق وأماكن الًتفيو واالستجماممن الضروري توفَت البٌت التحتية السياحية و  ووأساليب الًتويج، فإن
 يف استقطاب السياح للوجهة السياحية "جيجل".جدا عامل مهم حيث أنو 
تساىم اسًتاتيجية  الدراسة، واليت مفادىا "مت اثبات الفرضية الفرعية الثالثة يف احملور الثاين من ىذه -

الًتويج ادلتبعة لدى اجلمعيات عينة الدراسة يف ربسُت جاذبية الوجهة السياحية "جيجل" حسب وجهة نظرىم، 
 .H0ونفي فرضية العدم  H1أين مت قبول الفرضية البديلة 

اجلبلية واليت كان للجمعيات الدور الكبَت تزايد االىتمام بالسياحة من بُت النتائج اليت خرجنا هبا كذلك -
من أجل إزاحة الصورة القاسبة اليت عرفت هبا الوالية إبان العشرية  ،يف ذلك بفضل اجلهود اجلبارة اليت تقوم هبا

حىت صنفت الوالية يف قائمة الواليات  ،السوداء، واليت غاب عنها اجلانب األمٍت يف أذىان الكثَت من اجلزائريُت
 ة.احملذور 

شغف اإلجابة اليت كانت سبيز الرؤساء فيما ؼلص نشاط اجلمعيات ىو  من بُت األمور اليت لفتت انتباىنا-
هبا ىؤالء والذين حاولوا قدر ادلستطاع  يتميزوادلنخرطُت يف ىذه اجلمعيات، وىذا نابع من الطبيعة التطوعية اليت 

 صارع العقبات والصعوبات ادلوجودة على أرض ادليدان. ت ن يعربوا عن مساعيهم ادلبذولة اليت ال تزال حىت اليومأ
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والعمل التطوعي  حدثونا بو دبا مت ربقيقيو بفضل تضافر اجلهود الفخر واالعتزاز الذي كما الحظنا-
للعديد من ادلنخرطُت الغيورين على الوالية، خاصة أن اذلدف الرئيسي ذلؤالء دل يكن يف البداية ىو استقطاب 

 السياح بقدر ما كان إعادة الطمأنينة وربسُت صورة الوالية.
خلق وعي خلصنا كذلك إذل أن العديد من اجلمعيات اذبهت آليا للتنشيط السياحي يف الوالية وزلاولة -

وجو سياحي بُت ادلواطنُت، وىذا راجع لطبيعة الوالية يف حد ذاهتا، والذي أثر بشكل ضمٍت عرب السنوات على 
 ء الطبيعة اذلادئة.خصوصية وسلوك السكان احملليُت احملبُت بطبيعتهم للسياحة واألجوا

 الدراسةقترحات م ثالثا:
يواجو العرض السياحي يف والية جيجل العديد من النقائص اليت ؽلكن ألي زائر أن يالحظها، رغم ما 
سبلكو من مؤىالت طبيعية وموروث ثقايف وتارؼلية متميز، وبذلك يواجو القطاع بأكملو الكثَت من التحديات اليت 

ا السلطات القائمة على القطاع يف الوالية ربتم عليو مسايرة ما يرغب بو السائح، فاخلطوات اليت ال بد أن تتخذى
غلب أن تكون اسًتاتيجية بقدر ما غلب أن تكون جريئة وفعالة ربسن من اخلدمات السياحية وتسهل ذبربة 
السائح يف ادلنطقة. وؽلكن تلخيص بعض االقًتاحات النابعة من النتائج اليت توصلنا إليها وفقا للدراسة ادليدانية 

ثَت من اخلبايا، ووضحت لنا العديد من الرؤى وادلواقف اليت كانت مبهمة إذل حد كبَت، وىذا اليت كشفت لنا الك
 عرب النقاط التالية: 

أظهر نقص البٌت القاعدية السياحية ىشاشة العرض السياحي بأكملو، فالوالية تعتمد على ما زبزر بو -
من موروث دون زلاولة تطويره وربسينو، وىذا بشهادة السياح الذين يًتددون على الوالية منذ سنوات طويلة. ذلذا 

ية دلواجهة النقص الفادح يف مرافق البد على السلطات الوصية على القطاع إطالق وتشجيع مشاريع استثمار 
اإليواء ومراكز التسلية والًتفيو، وفتح اجملال أمام ادلستثمرين اخلواص لتجسيد مشاريع تفك الضغط الكبَت على ما 

 يوفره القطاع العام. 
من خالل فتح  ،باعتبار الوالية ذات طبيعة جبلية وريفية فالبد من فك العزلة على مناطق الظل فيها-

الطرقات ادلؤدية إذل ادلداشر والقرى اليت سبتلك من  ادلؤىالت السياحية ما ال يعرفو السياح الذين غالبا ما يًتددون 
عليها يف فصل الصيف رغبة يف االستمتاع بشواطئها. وهبذا البد على السلطات القائمة على القطاع السياحي يف 

ؽلكن استغالذلا  جديدة أظلاط سياحية و وتثمُت مقومات  السائح وخلق الوالية استغالل كل ما من شأنو جذب
 .كمنتج سياحي قابل التسويق

كل ضروريات النشاط تتوفر على  سوق واعد للمستثمرين يف رلال اخلدمات السياحية، و تعترب الوالية -
على كل ما يعيق ادلستثمر  ، ذلذا البد على السلطات تسهيل االجراءات البَتوقراطية والقضاءالسياحي يف ادلنطقة
 يف ذبسيد مشروعو. 
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يعترب مشكل ارتفاع األسعار من النقاط السوداء يف الوالية والذي أثقل كاىل السياح خاصة يف موسم -
االصطياف، فالفنادق والتجار وسلتلف ادلتعاملُت السياحيُت غالبا ما ػلاولون استغالل فًتة الركود اليت سبيز الوالية 

من خالل فرض أسعار تغطي تكاليفهم السنوية يف فصل الصيف، شلا القا استياء الكثَت من السياح طوال العام 
دلثل ىذه التصرفات، ذلذا غلب على السلطات احمللية يف الوالية مراقبة ومراجعة األسعار يف ادلرافق اليت يًتدد عليها 

 لقمع مثل ىذه الظواىر. ةالسياح بكثر 
يواء كالفنادق وادلخيمات العائلية التابع للقطاع العام يف الوالية من الغلق ادلتكرر، تعاين العديد من مرافق اال

تفعيل وىذا ؼللق نقص وضغط كبَت على باقي ادلرافق ادلتوفرة سواء يف القطاع العام أو اخلاص. وهبذا البد من 
ق العام باعتباره األنسب ادلتعلق بتفويض ادلرف 2018أوت  02ادلؤرخ يف  18/199زلتوى ادلرسوم التنفيذي 

مع حق االمتياز وغَتىا من الصيغ الكفيلة بضمان استغاللو إغلار، دبختلف صيغها،  كىذه ادلرافق مثل الستغالل 
 ذوي اخلربة يف ذلك.    منح األولوية للمتعاملُت السياحيُتضمان 

تطبيق القوانُت بد من نظرا لالكتظاظ الكبَت الذي يعاين منو موسم االصطياف من كل سنة، فإنو ال-
للشواطئ ونصوصو  لالستغالل السياحياحملدد للقواعد العامة  03/02والتنظيمات ادلعمول هبا السيما القانون 

، والعمل على خلق مؤسسات عمومية أو خاصة يف رلال هتيئة وذبهيز، وتسيَت الشواطئ دبا يليب الطلب التنظيمية
 الكبَت عليها خالل ىذا ادلوسم.

خالل موسم االصطياف ظاىرة سنوية على مستوى الوالية  ادلروري ختناق واالزدحامكذلك اال  يعترب-
تؤرق السكان احملليُت والسياح على حد سواء، حيث غلب تظافر جهود سلتلف القطاعات ادلسؤولة من قريب أو 

جانبية زبفف  من بعيد يف معاجلة ىذه الظاىرة من خالل وضع سلطط للمرور وآخر للنقل، واستحداث طرق
 الضغط الكبَت على الطرق الرئيسية.

نظرا للعجز الكبَت الذي تعاين منو الوالية من حيث مرافق اإليواء والفنادق وادلخيمات العائلية، ظهرت -
كنشاط موازي، يستهوي العديد من العائالت اليت ذبد مالذا ذلا يف مثل ىذه   "اإلقامة لدى القاطن"ظاىرة 

السكنات، خاصة ما تعلق باألسعار. ىذا النشاط بالرغم من منفعتو ادلتبادلة بُت ادلؤجر وادلستأخر إال أنو خلق 
النشاط، وجعل أصحاب أضرارا كبَتة على خزينة الوالية، حيث أهنا دل تتمكن حىت من إحصاء أرقاما تقريبية ذلذا 

تأطَت و تقنُت الفنادق يطالبون بتخفيض الضرائب ادلفروضة عليهم، ويف بعض األحيان إلغائها. ذلذا البد من 
يف الوالية بطرق كفيلة بإحصاء دقيق للسكان ادلؤجرين، وإسنادىا لوكاالت عقارية  "قاطنال لدىاإلقامة "ظاىرة 

ادلستحقة، وتأمُت وضمان حقوق السائح من زلاوالت االستغالل  متخصصة ؽلكن للوالية من ربصيل الضرائب
 ادلفرطة. والذي ػلسن من صورة ومسعة الوالية.

تتميز والية جيجل بالسياحة العائلية، حيث ترتادىا العائالت من مجيع أضلاء الوطن حبثا عن ظلط معُت -
م نقص اخلدمات والعروض السياحية. ىذه من السياحة واالستجمام يراعي خصوصية العائلة اجلزائرية، وىذا رغ
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يف االستثمار واصلاز لدى السلطات الوصية اخلاصية ؽلكن اعتبارىا كميزة تنافسية البد أن تأخذ يف االعتبار 
ادلشاريع وادلرافق السياحية كالفنادق، وادلطاعم، والقرى السياحية، مجيع مرافق التسلية...إخل اليت غلب أن تكون 

 .بدورىا عائلية
تعترب الثورة الرقمية اليوم من ضروريات النشاط السياحي كذلك، لذلك البد من مواكبة تكنولوجيا -

االعالم واالتصال من خالل رقمنة ادلعلومات وخلق عروض سياحية على شكل حزم تربط كل خدمات الفنادق 
 نطقة.وادلطاعم والوكاالت السياحية وادلرافق األخرى اليت تسهل ذبربة السائح يف ادل

تعاين العديد من ادلواقع األثرية والًتاثية يف الوالية التهميش واالعلال رغم الدور احملوري الذي تلعبو يف -
بشقيو ادلادي والالمادي  وترقيتو واحلفاظ عليو وإعادة جذب السياح، ذلذا البد من االىتمام بالًتاث الثقايف 

ج سياحي شليز. ىذه ادلواقع قد زبلق تنمية مستدامة يف ادلنطقة ، من خالل التعريف والًتويج لو كمنتاالعتبار لو
والعديد من األنشطة االقتصادية واالجتماعية اليت تقلل من ظاىرة البطالة، واليت ستكون دافعا قويا لتطوير اجملتمع 

احمللية من جهة  السكان احملليُت واالعتزاز باذلويةوتنمية الثقافة لدى الوعي  احمللي يف الوالية من جهة، وخلق
وادلشاريع السياحية الضخمة يف مثل ىذه ادلواقع العديد من اإلصلازات أخرى. كما ؽلكن أن يًتتب عن ذلك 

 تتمثل خاصة يف: 
 .إصلاز العديد من ىياكل االستقبال كالفنادق و النزل و دور الشباب-
 ائق و ادلنتزىات.وهتيئة أماكن للراحة كاحلد إصلاز العديد من ادلطاعم وقاعات الشاي،-
 اصلاز العديد من زلالت بيع التحف الفنية و التحف التذكارية.-

 وليسوالتسيَت،  وهنا يغلب عليها الطابع اإلداريللفعالية االقتصادية كيف الوالية  ةيالثقاف السياحة تفتقر-
والتخطيط االسًتاتيجي خللق منتجات ثقافية سياحية شليزة للسياح الشغوفُت بالفن والفنون يف  التصور االقتصادي

الوالية، خاصة أهنا مازالت متشبثة بالعديد من العادات والتقاليد وسبتلك الكثَت من الفنانُت واألدباء والشعراء 
ا ؽلكن أن يكون ىؤالء من ادلؤثرين وادلروجُت والصحفيُت...إخل ادلعروفُت على الساحة الوطنية وحىت الدولية. وهبذ

 للسياحة دبختلف أشكاذلا يف الوالية إذا ما مت التفكَت يف خلق عالمة ذبارية ثقافية للوجهة السياحية "جيجل".
نظرا دلركزية التسيَت الذي يسود اإلدارات العمومية فإن بعض البلديات تبقى عاجزة عن ضمان جودة -

ظرا دليزانياهتا احملدودة، شلا يؤثر كثَتا على رضا السائح يف وجهتو السياحية. ذلذا البد من منتجاهتا السياحية ن
اليت ربسن بالوسائل الضـرورية لتحسُت ظروف التكفل باألنشطة اليت تعرف إقباال كبَتا للسياح البلديات  تدعيم
 ساحاتالخلق فضاءات عمومية ملحقة بالشواطئ كحظائر السيارات، ، من خالل عروضها وخدماهتامن 

 الًتفيو ...إخل.العمومية، وادلساحات اخلضراء، أماكن 
يفتقد ظلط التسيَت اإلداري احلارل للهيئات الرمسية احمللية للتحفيزات، وىذا نتيجة لطبيعة األنشطة اليت -

 السياحية يف الوالية، ذلذا البد من فتح اجملال للمبادرات الفرديةتقوم هبا سلتلف مصاحلها سنويا يف إطار الًتقية 
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، والذي من شأنو ربسُت األداء السياحي لإلطارات اليت تسعى لإلبداع يف ىذا اجملال وإعطاء صالحيات أكرب 
 واالقتصادي للوجهة السياحية احمللية السيما يف ظل غياب ادلنافسة.

لتخفيف الضغط الكبَت الذي تعرفو شواطئ الوالية يف كل موسم اصطياف البد على السلطات احمللية -
تشجيع السياحة اجلبلية و خلق مسالك إيكولوجية جبلية بالتنسيق مع اجلمعيات البيئية والسياحية الناشطة من 

ياز زبرج عن ظلطية السياحة الشاطئية حيث ؽلكن أن تكون سياحة بديلة بامتدبحاذاة ادلواقع السياحية الطبيعية. 
وتعرف السياح على مناطق أخرى تعود على السكان احملليُت بادلنفعة االقتصادية  ،اليت تشتهر بو الوالية

 واالجتماعية. 
صعوبة احلصول و بَتوقراطية اإلدارة أكدت العديد من الوكاالت السياحية واجلمعيات الناشطة يف الوالية -

، ذلذا البد من السياحية ال سيما اخلرجات إذل ادلناطق اجلبليةوالرحالت قيام ببعض األنشطة على الًتاخيص لل
 .اتباع أساليب مرنة مع سلتلف ىؤالء ادلتعاملُت من أجل تنشيط احلركة السياحية يف الوالية

كبَت   من بُت سلبيات السياحة يف والية جيجل ىو ظاىرة الرمي العشوائي للنفايات، ويظهر ىذا بشكل-
الشرطة السياحية  ، أين البد من توعية السائح بقيمة ما سبتلكو الوالية، من خالل استحداثيف موسم االصطياف
من  وتغرمي األشخاص ادللوثُت للبيئةوتضمن عدم زبريب ادلوروث الطبيعي والثقايف من جهة، أو البيئية اليت تسهر 

 جهة أخرى. 
ية السياحة والصناعة التقليدية يف تنسيق جهودىا مع سلتلف رغم اجملهودات ادلبذولة من طرف مدير -

الفاعلُت السياحيُت يف تنفيذ الربامج السنوية ادلسطرة يف التعريف والًتويج للوالية، إال أهنا تعترب غَت كافية، حيث 
 يف التسويق تبقى عبارة عن إجراءات إدارية كالسيكية تفتقر السًتاتيجية تروغلية واضحة. ذلذا البد من التفكَت

االقليمي بالتنسيق مع الواليات اجملاورة الذي ؽلكن أن يكون أكثر فاعلية، وتبٍت اسًتاتيجية يكون اذلدف منها ىو 
بناء عالمة للوجهة السياحية "جيجل" على هنج ادلدن األوروبية. حيث يتم تدعيم ذلك بإقامة مؤسبرات صحافية 

 حفية واسعة. ودعوة رجال أعمال ومؤثرين لضمان تغطية ص
كانت رلهودات مديرية الثقافة والفنون يف الًتويج دلا تزخر بو الوالية من موروث ثقايف واضحة ، لكن -
ًتافية الستقطاب اجلمهور تكثيف النشاطات والتظاىرات الثقافية والفنية وزلاولة الرقي هبا لدرجة االحالبد من 

ة أو مهرجانات ثقافية يف ميادين ادلسرح، الفنون التشكيلية، العمل من أجل ترسيم مواعيد ثقافية قار العريض، و 
 ادلونولوج والفكاىة.

بغية تنسيق اجلهود ادلبذولة يف كل من مديرية السياحة والصناعة التقليدية، مديرية الثقافة والفنون، - 
وغَتىم من الفاعلُت السياحيُت، البد من إنشاء  اإلذاعة احمللية، اجلمعيات الناشطة، الفنادق والوكاالت السياحية

منصة رقمية ذبمع نشاطاهتم التعريفية والًتوغلية للوالية، وربدد ادلواعيد الثقافية وادلعارض والتظاىرات السياحية 
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ل طرف، والذي يسمح للسائح باختيار العروض واألماكن اليت تستهويو أثناء تواجده يف الوالية، واليت من كل
 إضفاء عروض شلنهجة ومتكاملة ترضي سلتلف الشرائح من السياح.  شأهنا 

توجد الكثَت من ادلناطق السياحية الداخلية يف الوالية يصعب على السياح الولوج إليها بدون دليل -
سياحي، خاصة أن الطبيعة اجلبلية للمنطقة تتميز دبسالك وعرة تستلزم أشخاص ذلم دراية كبَتة هبذه ادلناطق، 

غلب تكوين مرشدين سياحيُت معتمدين ووضعهم ربت تصرف ادلتعاملُت السياحيُت )الفنادق، الوكاالت لذلك 
 السياحية، معهد السياحة يف الوالية...( لتنشيط احلركة السياحية أكثر.

مر بتنويع من أجل خلق حزم لعروض متميزة وربسُت التجارب السياحية اليت يطمح إليها الشباب ادلغا-
فيما يعرف  رب قدر شلكن من األماكن اليت تزخر هبا الوالية، البد من توثيق كل ادلعادل وادلتاحات السياحيةوزيارة أك

"بادلسارات السياحية" ورقمنتها على شكل تطبيق ؽلكن ربميلو يف أي ىاتف نقال. يضمن ىذا التعريف والًتويج 
 ء السياح يف التطبيق نفسو. الواسع للوالية خاصة إذا ما دعم بنشر التجارب السابقة ذلؤال

عن الوالية برامج قيمة تساعد على تكوين االذاعة احمللية التعريفية والًتوغلية اليت تتبناىا ربامج التعترب -
صورة إغلابية عنها، لكن غالبا ما تكون زلصورة وزلدودة يف ادلستمعُت والسكان احملليُت، ذلذا البد من التفكَت يف 

لتشمل مناطق أوسع خارج الوالية، أو التنسيق مع إذاعات الواليات األخرى يف إطار برامج التوأمة توسيع تردداهتا 
 والتبادل الثقايف واحلظري والذي من شأنو الوصول إذل أكرب شرػلة شلكنة واستقطاب السياح احملتملُت.

 أي منطقة، ذلذا البد على ال ؽلكن إنكار دور اجملتمع احمللي يف ربقيق مجيع برامج التنمية السياحية يف-
السلطات احمللية يف الوالية أن تشركو بكل القرارات اليت سبس خصوصياتو وعاداتو وتقاليده، فخلق الوعي السياحي 
لدى السكان احمللُت واقتناعهم بالضرورة االقتصادية واالجتماعية والثقافية دلشاريع التنمية السياحية يعترب احلجر 

من خالل تقبلهم للحركة السياحية يف رلتمعاتو النائية، والذي ؼللق الرغبة لدى السياح يف  ،الزاوية يف إصلاحها
 زيارهتا.

تعمل مواقع التواصل االجتماعي اليوم دورا زلوريا يف التعريف والًتويج بكل ما تتميز بو الوجهات -
م ومغامراهتم السياحية عرب حساباهتم السياحية عرب الوطن ، وىذا للدور الكبَت الذي يلعبو ناشطون ينشرون ذبارهب

وقنواهتم اخلاصة، ذلذا البد على السلطات احمللية أن تكون يف الصورة وتستغل ىؤالء يف خلق أساليب ابتكارية يف 
الًتويج للوالية من خالل تنظيم مسابقات ألحسن صورة فوتوغرافية مثال، أو أحسن ذبربة مغامرات قام هبا ىؤالء 

احية "جيجل"، أو تنظيم محالت ربسيسية حول احملافظة على البيئة وادلواقع الطبيعية واألثرية، أو يف الوجهة السي
وغَتىا من األساليب اليت  ،طالق محلة الستطالع الرأي العام حول الوجهة ادلثالية للسياحة اجلبلية يف الوالية مثالا

ان تغطية ىذه األحداث وإشراك ىؤالء البد أن تواكب وتتأقلم مع توجهات الشباب اليوم، وىذا مع ضم
 على حد سواء.الناشطُت لتعميم  وتوصيل احلدث ألكرب شرػلة شلكنة من السياح والسكان احملليُت 
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دل نتمكن من التوسع واإلحاطة هبا أثناء معاجلتنا ذلذا ادلوضوع الحظنا العديد من اجلوانب ذات الصلة، 
 تستحق أن تكون إشكاليات مستقبلية على غرار: و واليت ؽلكن أن تكون مشاريع أحباث ودراسات أكثر، 

 ؛السياحية احمللية استقطاب السياح للوجهةجذب و دور الثقافة احمللية يف -
 ؛بالوجهة السياحية احملليةالسكان احملليُت يف التعريف  دور-
 ؛يف ربسُت صورة الوجهة السياحية احمللية دور الوعي السياحي لدى السكان احملليُت-
 ؛الثقافات احمللية ودورىا يف انعاش السياحة الثقافية يف الوجهات السياحية احمللية-
 ة؛احمللي يف انعاش السياحة الثقافية الفنون والثقافات الشعبيةدور -
 ؛احمللية السياحية للسياحة الثقافية يف الوجهاتلصناعات التقليدية كمحفز ا-
  صورة الوجهة السياحية احمللية؛دور جودة خدمات الفنادق يف ربسُت-
 ؛دور الوكاالت السياحية يف ربفيز الطلب على الوجهة السياحية احمللية-
 ؛يف ربفيز سياحة ادلغامرات يف الوجهة السياحية احمللية والبيئية دور اجلمعيات الرياضية-
 ؛السياحية احمللية سياحية جديدة يف الوجهةلق أظلاط دور اجلمعيات السياحية يف خ-
 دور الناشطُت عرب وسائل التواصل االجتماعي يف التعريف بالوجهة السياحية احمللية؛-
 دور األطباق التقليدية يف انعاش احلركة السياحية يف الوجهات السياحية احمللية. -
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 مديرية السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي بوالية جيجل المصدر:

تبني احلدود باخلط األمحر على كل بطاقة ادلساحة ادلتبقية وادلسموح فيها تنفيذ ادلشاريع السياحة 
يف الوالية، سواء العائدة للقطاع العام أو القطاع اخلاص، وهي تؤكد التقلص الكبري ذلذه ادلناطق 

 لمصادقة على خمططاهتا. الساحلية السياحية، يف انتظار تنفيد ادلشاريع ادلتواجدة على مستوى الوزارة ل
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 ترميز الفقرات لكل متغير عدد الفقرات لكل متغير متغيرات الدراسة
 الجمعيات و.السياحية الفنادق الجمعيات و.السياحية الفنادق المتغيرات المستقلة
 X1-X4 X1-X5 X1-X5 05 05 40 االعالن السياحي
التسويق المباشر 

 السياحي
40 40 / X5-X6 X6-X7 / 

البيع الشخصي 
 السياحي

40 40 / X7-X9 X8-X10 / 

ترويج المبيعات 
 السياحية

40 40 40 X10-X14 X11-X15 X6-X9 

العالقات العامة 
 السياحية

40 40 40 X15-X20 X16-X21 X10-X14 

 X21-X22 X22-X23 X15-X16 40 40 40 الرعاية السياحية
الكلمة المنطوقة 

 السياحية
02 40 40 X23-X24 X24-X25 X17-X18 

 / / X25-X28 / / 04 السياحية الهوية
 S1-S6 S1-S8 S1-S5 40 08 40 الخدمات المتوفرة

المتغير التابع)تحسين 
جاذبية الوجهة 

 السياحية(

81 81 80 Y1-Y18 Y1-Y18 Y1-Y13 

 المصدر: من اعداد الباحثة
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-1-جامعة فرحات عباس سطيف  
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 استمارة استبيان
 
 
 

 
 استبيان حول دور استراتيجية الترويج السياحي للفنادق في تحسين جاذبية الوجهة السياحية "جيجل"

 -دراسة عينة من الفنادق في والية "جيجل"-
 المحور األول: معلومات عامة حول الفندق محل الدراسة

 .....اسم الفندق 
 ..............عدد العمال في الفندق 
 الفندق...... تصنيف 
 ................عدد سنوات النشاط في مجال الفندقة 
  .........أىم زبائن الفندق؟   داخل/خارج الوطن 
 ......فترة الذروة التي يسجلها الفندق 
 في فترة الذروة تمتلئ غرف الفندق          نعم             ال 
  :نوع زبائن الفندق 
 زبائن أعمال 
 زبائن سياحة بحرية 
  بائن سياحة استكشافيةز 
 زبائن مبيت فقط 
 زبائن عبور 
 .....:متوسط ليالي المبيت للزبون الواحد 

 في الوكالة السياحية  -جيجل-المحور الثاني: توجو الترويج للوجهة السياحية المحلية 
أوافق  أوافق  -جيجل-المتغير المستقل: : توجو الترويج للوجهة السياحية المحلية 

بدرجة 
 أقل

 ال
 أوافق

  أنشطة الترويج في الفندق
 
 

 االعالن

    ،في والية جيجل /خدماتويستخدم الفندق اإلذاعة/القنوات الفضائية المحلية للتعريف بموقعو
     /خدماتو؛يستخدم الفندق اللوحات االشهارية والملصقات في التعريف بعروضو

    ؛بعروضو/خدماتو للسياحيستخدم الفندق الجرائد والمجالت في التعريف 
     ؛يملك الفندق صفحة رسمية على الفايس بوك/أنستغرام... للترويج لعروضها/خدماتو

 التسويق
 المباشر
 السياحي

    ؛يستخدم الفندق البريد المباشر لتقديم عروضو/خدماتو لزبائنو
    ؛سياحية عبر البريد االلكترونياليرسل الفندق لزبائنها جديد خدماتو 

المحلية"، لهذا نأمل من سيادتكم المحترمة االجابة  استراتيجية الترويج السياحي في تحسين جاذبية الوجهة السياحية دور تهدف دراستنا إلى" قياس
من  على أسئلة ىذا االستبيان الموضوع بين أيديكم، علما أن المعلومات الواردة أدناه لن تستعمل إال ألغراض البحث العلمي، الذي يدخل كجزء

 متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية.

 لعرفان" "لكم منا مسبقا جزيل الشكر وا
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 البيع الشخصي
 السياحي

نحو  /خدماتويستخدم الفندق البيع الشخصي)االتصال الشخصي/المباشر( للتعريف بعروضها
  ؛الوجهة السياحية جيجل

   

     ؛يتفاوض الفندق في بعض األحيان مع الراغبين في زيارة والية جيجل عبر الهاتف مباشرة
    ؛بطريقة تفاعلية skype/ Messengerيحاول الفندق إقناع زبائنو باستخدام تقنية 

 
 ترويج المبيعات 

 السياحية

يقدم الفندق تخفيضات من فترة إلى أخرى عن الحجوزات/الخدمات للسياح المحليين 
 ؛واألجانب

   

     ؛اإلقبال عليويقدم الفندق تخفيضات مهمة في أسعار خدماتو للسياح المحليين لزيادة 
ضمن الخدمات  يقدم الفندق نشاطات ترفيهية/ىدايا في المناسبات واألعياد الثقافية المحلية

 ابتي يقوم بها؛
   

    ؛يقدم الفندق تخفيضات/تحفيزات وعروض مهمة خارج موسم االصطياف في والية جيجل
و /في زيارتهم/بقائهم في تضم عروض الفندق مسابقات ترفيهية لتشجع السياح على تمديد

 ؛الوالية
   

 
 
 
 

 العالقات العامة
 السياحية

    ؛ينظم الفندق رحالت استكشافية لصالح إعالميين/ ناشطين/رجال أعمال في والية جيجل
    في والية جيجل؛يحتضن الفندق معارض وتظاىرات للصناعات التقليدية المحلية 

    ؛حول السياحة في والية جيجل مع مديرية السياحةيشارك الفندق في األيام التحسيسية 
يشارك الفندق في الحمالت التحسيسية للمحافظة على البيئة والتراث الطبيعية في والية 

 ؛جيجل
   

يحاول الفندق تحسين صورة والية جيجل من خالل تنظيم مؤتمرات صحافية مع القنوات 
  ؛والصحافيين المحليين واألجانب

   

الفندق أيام مفتوحة على الفندق وخدماتو  وجوالت في والية جيجل لمختلف السياح  ينظم
 ؛للتعريف بما تزخر بو الوالية

   

 الرعاية 
 والمعارض 

 التجارية

     ؛الحضري بوالية جيجل الثقافي/ يشارك الفندق في المعارض الوطنية للتعريف بالتراث الطبيعي/
    ؛االحداث/البرامج الثقافية/الترفيهية في والية جيجليغطي/يرعى الفندق بعض 

يروج الفندق لوالية جيجل من خالل عرض تجارب إقامة/زيارة  سابقة للسياح  من خالل  الكلمة المنطوقة
 ؛األصدقاء واألقارب

   

      ؛رب إقامة السياح  فيو  على مواقع التواصل االجتماعياينشر الفندق تقييم تج
 

 المحلية الهوية
يحتوى المكتب األمامي للفندق على أدوات تعكس التراث الجيجيلي)الزرابي التقليدية، صور 

 عن المناطق السياحية في الوالية....(
   

    محلي نابع مما تتميز بو الوالية من تقاليد؛لباس الموظفين ىو لباس تقليدي 
    الجيجلية؛المحلية تقاليد الغرف الفندق مجهزة بما يعكس 

    ؛والية جيجلخاصة بيقدم الفندق أطباق تقليدية 
  )متغيرات تساعد على التفسير(جودة الخدمة في الفندق

     ؛يقوم الفندق بخدمة الحجز بسرعة وفاعلية
    ؛تتوفر غرف الفندق على متطلبات راحة السائح
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     ؛النقل  إضافة إلى االقامة يتوفر الفندق على خدمة نقل السياح من وإلى المطار/محطة
     ؛يوفر الفندق خدمة االطعام ووجبات دائمة بما يرضي السائح

     ؛يقوم الفندق بجميع احتياطاتو لتوفير خدمات صحية خالل مدة إقامة السائح
     ؛يعمل الفندق على توفير األمن والطمأنينة للسائح طوال مدة إقامتو

 
في ظل األنشطة المتغير التابع: جاذبية الفندق/ الوجهة السياحية جيجل 

 الترويجية التي يقوم بها حول خدماتو/التعريف بالوالية.

 درجة الموافقة 

 غير موافق موافق بدرجة أقل موافق 

المعلومات التي مصدرىا االعالن )التلفزيون، اإلذاعة، الجرائد، المجالت، 
الوجهة فندقكم/تساعد السائح على اختيار الفندق تعرف و في األنترنات...( 

 السياحية جيجل؛

    

 في الفندق المعلومات التي مصدرىا )األقارب، األصدقاء، المعارف...(
 الوجهة السياحية جيجل؛ فندقكم/ تساعد السائح على اختيار

    

الثقافية تساىم رعاية المؤسسات السياحية للتظاىرات و األحداث الرياضية و 
 منطقة جيجل السياحية؛ فندقكم/ في التعريف/اختيار

    

على جذب المزيد من في فندقكم تساعد معارض بيع المنتجات التقليدية 
 منطقة جيجل السياحية؛ مؤسستكم السياحية/ السياح إلى

    

اىتمام والية جيجل بتوفير نشاطات الترفيو و التسلية للعائالت باألماكن 
 يساعد على استقطاب السياح؛السياحية 

    

يساعد التحقيق الصحفي في التلفزيون حول منطقة جيجل على استقطاب 
 السياح؛

    

منطقة جيجل السائح فندقكم/يساعد الحديث اإليجابي ألشخاص آخرين عن 
 في اختيارىا كوجهة سياحية؛

    

االتصال المباشر للمؤسسات السياحية وبيع خدماتها عن طريق 
 منطقة جيجل؛فنقكم/الهاتف/األنترنات يساعد في اختيار/اقناع السائح بزيارة 

    

المعاملة الحسنة والترحيب من قبل العاملين في المؤسسات السياحية بمنطقة 
 جيجل؛ والية فندقكم/ جيجل يساىم في خلق الرغبة لدى السائح بزيارة

    

يساىم تنظيم التظاىرات و األحداث الثقافية و الرياضية جلب السياح بمنطقة 
 جيجل كوجهة سياحية؛

    

تحفز تقنيات ترويج العروض السياحية )تخفيض األسعار/الهدايا الرمزية// ( 
 السائح على زيارة منطقة جيجل السياحية؛

    

الجيجلية يساعد على استقطاب السياح التزام الفندق بإبراز الثقافة والهوية 
 للفندق/لوالية جيجل؛

    

مشاركة الفندق في األيام التحسيسية/األيام المفتوحة على الوالية/المؤتمرات 
 الصحافية...يساعد على استقطاب السياح للفندق/لوالية جيجل
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ها يقيم السائح الوجهات السياحية المحلية على أساس المعلومات التي تقدم
 (...الرسائل الترويجية )اإلعالن/ مقدمو الخدمة/

    

البرامج الثقافية/الترفيهية في والية جيجل مشاركة الفندق في المعارض و 
 يساعد استقطاب السياح للفندق/لوالية جيجل؛ 

    

اختيار السائح لمنطقة جيجل كوجهة سياحية نابع من اقتناعو بالرسائل 
 (...مقدمو الخدمةالترويجية )اإلعالن، 

    

يقوم السائح بزيارة الوجهة السياحية جيجل/ المؤسسة السياحية اعتمادا على 
 دوافعو في السفر )العالج، االستجمام، النزىة، تغيير األجواء...(

    

     برأيك سياستكم الترويجية تساعد في استقطاب السياح لوالية جيجل؟
 

 جيجل معوقات الترويج للوجهة السياحية
موافق  موافق

بدرجة 
 أقل

غير 
 موافق

 

     نقص الثقافة والوعي السياحي لدى السائح الجزائري نحو الوجهة السياحية الداخلية 
     أغلب المناطق السياحية في والية جيجل غير مجهزة إلستعاب العدد الكبير من السياح

     اىمال الوجهة السياحية جيجل من طرف الهيئات والمسؤولين المحليين 
     تدىور ىياكل االستقبال في الوجهة السياحية جيجل وعدم توفرىا على ما يطلبو السائح 

     مشكلة األمن في المناطق الجبيلة/االثرية في والية جيجل  
     نقص المرشدين السياحيين  في والية جيجل كما وكيفا 

     صعوبة الحصول على الـتأشيرات فيما يتعلق بالسياح الراغبين في زيارة الجزائر/ جيجل
     تعقد اإلجراءات اإلدارية في الجزائر 

     ارتفاع التسعيرة على مختلف الخدمات في والية جيجل خاصة في موسم االصطياف 
 المحور الخامس: 

 ما ىي الصعوبات األخرى التي يواجهها الفندق في الوجهة السياحية جيجل؟ 
............................................................................................................................ 

 ين الطلب على الوجهة السياحية جيجل؟ ما ىي االقتراحات التي تقدمها كحلول تساعد في تحس
............................................................................................................................ 
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 الوكاالت السياحية
 المحور األول: معلومات عامة حول الوكاالت السياحية محل الدراسة

  العمال في الوكالة..............عدد 
 ................عدد سنوات النشاط في مجال السياحة 
 في والية جيجل؟          ىل سبق لوكالتكم أن قامت بتنظيم رحالت سياحية محلية 

    
 إطالقا أحيانا بشكل متكرر

  :تنظيم الرحالت 
 نعم               ال      جيجل؛ والية يف األثرية ادلناطق إىل رحالت الوكالة تنظم   
 جيجل؛    نعم        ال والية يف والينابيع البحريات ادلناطق إىل رحالت الوكالة تنظم   
 جيجل؛ نعم                   ال والية يف الغابات إىل سياحية رحالت الوكالة تنظم   
 ال                 نعم    جيجل؛ والية يف ادلعروفة للشواطئ سياحية رحالت الوكالة تنظم  
 نعم                   ال جيجل؛ والية يف والفنية الثقافية للمهرجانات رحالت الوكالة تقيم  
 هل تعاجل وكالتكم ملفات األجانب الراغبني يف زيارة الوجهة السياحية جيجل؟       نعم                      ال 

 في الوكالة السياحية  -جيجل-ة المحلية المحور الثاني: توجو الترويج للوجهة السياحي
موافق  موافق  -جيجل-المتغير المستقل: : توجو الترويج للوجهة السياحية المحلية 

 بدرجة أقل
غير 
 موافق

  أنشطة الترويج للوجهة السياحية جيجل في الوكالة
 
 

 االعالن

    ادلعروفة يف جيجل؛تستخدم الوكالة اإلذاعة احمللية للتعريف بالوجهات السياحية -1
    تستخدم الوكالة القنوات الفضائية يف التعرف بالوجهة السياحية جيجل؛-2
    جيجل؛-4تستخدم الوكالة اللوحات االشهارية وادللصقات يف ترويج الوجهة السياحية -3
    تستخدم الوكالة اجلرائد واجملالت يف التعريف بالوجهة السياحية جيجل؛-5
دتلك الوكالة صفحة رمسية على الفايس بوك/أنستغرام... للرتويج لعروضها حنو ادلقصد السياحي -6

 احمللي جيجل؛ 
   

 التسويق
 المباشر
 السياحي

    تستخدم الوكالة الربيد ادلباشر لزبائنها يف التعريف بوالية جيجل وبالعروض اليت تقدمها يف الوالية؛
    سياحية يف والية جيجل عرب الربيد االلكرتوين،ترسل الوكالة لزبائنها عروض 

البيع 
 الشخصي
 السياحي

تستخدم الوكالة البيع الشخصي )االتصال الشخصي( للتعريف بعروضها حنو الوجهة السياحية 
 جيجل )اذلاتف/الربيد االلكرتوين...(،

   

    تتفاوض الوكالة مع الراغبني يف زيارة والية جيجل عرب اذلاتف مباشرة؛ 
    بطريقة تفاعلية، skype/ Messengerحتاول الوكالة إقناع السياح عرب استخدام تقنية 

 
ترويج 

 المبيعات 
 السياحية

    احملليني واألجانب،تقدم الوكالة ختفيضات عن الرحالت يف والية جيجل ويف أسعار التذاكر للسياح 
تقدم الوكالة ختفيضات مهمة يف أسعار الرحالت داخل والية جيجل من أجل زيادة اإلقبال عليها 

  ؛أكثر
   

تقدم الوكالة نشاطات ترفيهية وهدايا أثناء الرحالت والنشاطات السياحية احمللية اليت تقوم هبا يف 
 الوالية؛
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اجلزائريني واألجانب بتقدمي ختفيضات وعروض مهمة خارج موسم االصطياف يف حتفز الوكالة السياح 
 والية جيجل؛

   

    تضم عروض الوكالة مسابقات ترفيهية لتشجع السياح على زيارة والية جيجل،
 
 
 
 

العالقات 
 العامة

 السياحية

    والية جيجل،تنظم الوكالة رحالت استكشافية لصاحل إعالميني/ ناشطني/رجال أعمال يف 
    تقيم الوكالة معارض وتظاهرات للصناعات التقليدية  يف والية جيجل لصاحل سياح أجانب وزلليني،

    تشارك الوكالة يف األيام التحسيسية حول السياحة يف والية جيجل مع مديرية السياحة؛
    الطبيعية يف والية جيجل، تشارك الوكالة يف احلمالت التحسيسية للمحافظة على البيئة والرتاث

    الوكالة حتسني صورة والية جيجل من خالل مؤدترات صحافية مع القنوات والصحافيني؛
    تنظم الوكالة أيام مفتوحة/اجلوالت يف والية جيجل دلختلف السياح للتعريف مبا تزخر به الوالية؛

 الرعاية 
 والمعارض 

 التجارية

    تشارك الوكالة يف ادلعارض الوطنية للتعريف بالرتاث الطبيعي/الثقايف/احلضري بوالية جيجل؛ 
    تغطي/ترعى الوكالة بعض االحداث/الربامج الثقافية/الرتفيهية يف والية جيجل؛

الكلمة 
 المنطوقة

األصدقاء تروج الوكالة لوالية جيجل من خالل عرض جتارب رحالت سابقة للسياح  من خالل 
 واألقارب؛

   

    تنشر الوكالة جتارب سياحية على مواقع التواصل االجتماعي؛  
  توفير الخدمات السياحية المرافقة 

    تقوم الوكالة باحلجوزات الالزمة يف الوجهة السياحية جيجل؛ -27
    اليت تنظمها؛توفر الوكالة اإليواء ادلناسب  يف الوجهة السياحية جيجل خالل الرحالت -28
    توفر الوكالة النقل ادلالئم دلختلف السياح حنو والية جيجل خالل الرحالت اليت تنظمها؛-29
    توفر الوكالة مرافق اإلطعام ادلناسب دلختلف السياح حنو والية جيجل خالل الرحالت اليت تنظمها؛-30
    تعمل الوكالة على توفري األطباق التقليدية اخلاصة بوالية جيجل خالل رحالت السياحية اليت تنظمها؛ -31
    تعمل الوكالة على توفري الرعاية الصحية خالل الرحالت السياحة الت تنظمها يف والية جيجل؛-32
    والية جيجل؛ تعمل الوكالة على توفري األمن والطمأنينة خالل الرحالت السياحة يف-33
    توفر الوكالة مرشدين سياحيني يف والية جيجل للتعريف أكثر بادلنطقة ؛-34

  المتغير التابع: جاذبية الوجهة السياحية جيجل في ظل األنشطة الترويجية في الوكاالت السياحيةالمحور الثالث: 
 

 المتغير التابع: جاذبية الوجهة السياحية جيجل  
بدرجة موافق  موافق 

 أقل
غير  

 موافق
 يف وكالتكم )التلفزيون، اإلذاعة، اجلرائد، اجملالت، األنرتنات...( االعالنادلعلومات اليت مصدرها -1

 ؛الوجهة السياحية جيجل تساعد السائح على اختيار تعرف/ و 
    

على اختيار  تساعد السائحيف وكالتكم ادلعلومات اليت مصدرها )األقارب، األصدقاء، ادلعارف...( -2
 ؛ الوجهة السياحية جيجل

    

للتظاهرات و األحداث الرياضية و الثقافية يف التعريف مبنطقة  وكالتكم السياحية تساهم رعاية -3
 ؛جيجل السياحية

    

على جذب ادلزيد من السياح إىل منطقة جيجل يف وكالتكم تساعد معارض بيع ادلنتجات التقليدية -4
 ؛السياحية
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يساعد على  والية جيجل بتوفري نشاطات الرتفيه و التسلية للعائالت باألماكن السياحية اهتمام-5
 استقطاب السياح؛

    

     ياح؛الس على استقطاب يساعد التحقيق الصحفي يف التلفزيون حول منطقة جيجل-6
     ؛جهة سياحيةيساعد احلديث اإلجيايب ألشخاص آخرين عن منطقة جيجل السائح يف اختيارها كو -7
اختيار/اقناع يف االتصال ادلباشر لوكالتكم السياحية وبيع خدماهتا عن طريق اذلاتف/األنرتنات يساعد -8

 ؛زيارة منطقة جيجلب السائح
    

يساهم يف خلق الرغبة  مبنطقة جيجل الوكاالت الساحييةمن قبل العاملني يف ادلعاملة احلسنة والرتحيب -9
 لدى السائح بزيارة الوالية؛

    

مبنطقة جيجل كوجهة جلب السياح يساهم تنظيم التظاهرات و األحداث الثقافية و الرياضية -10
 ؛سياحية

    

السائح على  تقنيات ترويج العروض السياحية )ختفيض األسعار/اذلدايا الرمزية// ( يف وكالتكمحتفز -11
 ؛زيارة منطقة جيجل السياحية

    

     /لوالية جيجل؛للفندقالتزام الوكالة بإبراز الثقافة واذلوية اجليجلية يساعد على استقطاب السياح -12
مشاركة الوكالة يف األيام التحسيسية/األيام ادلفتوحة على الوالية/ادلؤدترات الصحافية...يساعد على -13

 للوكالة/لوالية جيجلاستقطاب السياح 
    

على أساس ادلعلومات اليت تقدمها الرسائل الرتوجيية  حملليةيقيم السائح الوجهات السياحية ا-14
 (.../اخلدمة مقدمو /اإلعالن)

    

الربامج الثقافية/الرتفيهية يف والية جيجل يساعد استقطاب السياح مشاركة الوكالة يف ادلعارض و -15
 للوكالة/لوالية جيجل؛ 

    

 مقدمواإلعالن، )اختيار السائح دلنطقة جيجل كوجهة سياحية نابع من اقتناعه بالرسائل الرتوجيية -16
 (...اخلدمة

    

السياحية اعتمادا على دوافعه يف السفر يقوم السائح بزيارة الوجهة السياحية جيجل/ ادلؤسسة -17
 )العالج، االستجمام، النزهة، تغيري األجواء...(

    

     برأيك سياستكم الرتوجيية تساعد يف استقطاب السياح لوالية جيجل؟-18
 

 معوقات الترويج للوجهة السياحية جيجل
موافق  موافق

 بدرجة أقل
  غير موافق

     نقص الثقافة والوعي السياحي لدى السائح اجلزائري حنو الوجهة السياحية الداخلية -1
     أغلب ادلناطق السياحية يف والية جيجل غري رلهزة إلستعاب العدد الكبري من السياح-2
     امهال الوجهة السياحية جيجل من طرف اذليئات وادلسؤولني احملليني -3
     تدهور هياكل االستقبال يف الوجهة السياحية جيجل وعدم وفرها على ما يطلبه السائح -4
     مشكلة األمن يف ادلناطق اجلبيلة/االثرية/أماكن الظل يف والية جيجل  -5
     نقص ادلرشدين السياحيني  يف والية جيجل كما وكيفا -6
     بالسياح الراغبني يف زيارة اجلزائر/ جيجلصعوبة احلصول على الـتأشريات فيما يتعلق -7
     تعقد اإلجراءات اإلدارية يف اجلزائر بالنسبة للسياح األجانب-8
     صعوبة احلصول على ختفيضات عند التفاوض مع أصحاب الفنادق يف والية جيجل -9

     ارتفاع التسعرية يف سلتلف اخلدمات يف والية جيجل خاصة يف موسم االصطياف -10



والجمعيات حول دور استراتيجية الترويج السياحي لدى الفنادق، الوكاالت السياحية، استبيان ( 4ملحق رقم )
 في تحسين جاذبية الوجهة السياحية "جيجل" السياحية/الثقافية/البيئية

 

246 
 

 احملور اخلامس: 
 ما هي الصعوبات اليت واجهت وكالتكم عند زلاولة تنظيم رحلة سياحية يف والية جيجل؟

............................................................................................................................ 
 ما هي الوجهات السياحية يف والية جيجل اليت تقرتحها وكالتكم على السياح  غالبا؟  

............................................................................................................................ 
 ما هي الوجهات السياحية يف والية جيجل  األكثر طلبا من طرف السياح؟ 

..................................................................................................................... ....... 
 ما هي االقرتاحات اليت تقدمها كحلول تساعد يف حتسني الطلب على الوجهة السياحية جيجل؟ 

............................................................................................................................
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



والجمعيات حول دور استراتيجية الترويج السياحي لدى الفنادق، الوكاالت السياحية، استبيان ( 4ملحق رقم )
 في تحسين جاذبية الوجهة السياحية "جيجل" السياحية/الثقافية/البيئية

 

247 
 

 الجمعيات
 المحور األول: معلومات عامة حول الجمعية 

 اسم الجمعية......
 عدد المنخرطين  في الجمعية..............

 مجال نشاط الجمعية
 ديوان/جمعية ثقافية 
 ديوان/جمعية سياحية 
 ديوان/جمعية بيئية 
 ديوان/جمعية رياضية 
 ........أخرى 

 عدد سنوات النشاط في ىذا المجال ................
 في والية جيجل          نعم         ال  بق للديوان/ للجمعية أن قامت بتنظيم رحالت سياحية محليةىل س

 جيجل؛   نعم         ال والية في األثرية المناطق إلى نشاطات/رحالت الجمعية تنظم 
 الجيجل؛  نعم          والية في والينابيع البحيرات المناطق إلى نشاطات/رحالت الجمعية تنظم 
 جيجل؛   نعم         ال والية في الغابات إلى سياحية نشاطات/رحالت الجمعية تنظم 
 نعم         ال   جيجل؛ والية في المعروفة للشواطئ سياحية نشاطات/رحالت الجمعية تنظم 
 جيجل؛   نعم         ال والية في والفنية الثقافية للمهرجانات رحالت الجمعية تقيم 

النشاطات التي تقوم بها الجمعية في والية جيجل على غرار تنظيم الرحالت الداخلية: ما ىي أىم 
................................................................................................. 

 الجمعية؟ ما ىي اىم المناطق السياحية التي تنظم إليها الرحالت السياحية في والية جيجل من طرف
................................................................................................. 

 ما ىو الهدف األساسي من إنشاء الجمعية؟ 
................................................................................................. 

 في الدواوين/ الجمعيات السياحية، الثقافية، البيئية.    -جيجل-ني: توجو الترويج للوجهة السياحية المحلية المحور الثا
موافق  موافق   -جيجل-المتغير المستقل: : توجو الترويج للوجهة السياحية المحلية 

بدرجة 
 أقل

غير 
 موافق

  أنشطة الترويج للوجهة السياحية جيجل في الجمعية
 
 
 
 

 االعالم
 السياحي

    تتعاون اجلمعية مع اإلذاعة احمللية للتعريف بنشاطاهتا بالوجهة السياحية جيجل؛  
    تتعاون اجلمعية مع القنوات الفضائية يف التعريف بنشاطاهتا  يف الوجهة السياحية جيجل ؛ 

    الوجهة السياحية جيجل؛تستخدم اجلمعية اللوحات االشهارية وادللصقات يف التعريف بنشاطاهتا يف 
    تستعني اجلمعية باجلرائد واجملالت يف التعريف بنشاطاهتا يف الوجهة السياحية جيجل؛ 

    دتلك اجلمعية صفحة رمسية على الفايس بوك/أنستغرام... للتعريف لنشاطاهتا حنو الوجهة السياحية جيجل؛

 
 ترويج األنشطة 

    الرحالت/النشاطات اليت تقوم هبا اجلمعية تكون بأسعار رمزية؛ 
    تقدم اجلمعية نشاطات ترفيهية وهدايا أثناء الرحالت والنشاطات السياحية احمللية؛
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    تقوم اجلمعية بنشاطات خارج موسم االصطياف يف والية جيجل؛ السياحية  
    على زيارة والية جيجل،تنضم اجلمعية عروض/ مسابقات ترفيهية لتشجع السياح 

 
 
 
 

 العالقات العامة
 السياحية 

    تنظم اجلمعية رحالت استكشافية لصاحل إعالميني/ ناشطني/رجال أعمال يف والية جيجل،
    تشارك اجلمعية يف معارض وتظاهرات للصناعات التقليدية لصاحل سياح أجانب وزلليني،

    حول السياحة يف والية جيجل مع مديرية السياحة،تشارك اجلمعية يف األيام التحسيسية 
    تشارك اجلمعية يف احلمالت التحسيسية للمحافظة على البيئة والرتاث الطبيعية يف والية جيجل،

    حتاول اجلمعية حتسني صورة والية جيجل من خالل ادلشاركة يف مؤدترات صحافية مع القنوات والصحافيني؛

 الرعاية 
 والمعارض 

 التجارية

    تشارك اجلمعية يف ادلعارض الوطنية للتعريف بالرتاث الطبيعي/الثقايف/احلضري بوالية جيجل؛ 
    تغطي/ترعى اجلمعية بعض االحداث/الربامج الثقافية/الرتفيهية يف والية جيجل؛

 
 الكلمة المنطوقة

    سابقة للسياح  من خالل األصدقاء واألقارب؛تروج اجلمعية لوالية جيجل من خالل عرض جتارب رحالت 
    تنشر اجلمعية جتارب سياحية على مواقع التواصل االجتماعي؛  

  توفير الخدمات السياحية المرافقة
    توفر اجلمعية النقل ادلالئم عند القيام بأنشطتها السياحية يف والية جيجل؛ 

    تعمل اجلمعية على تقدمي األطباق التقليدية اخلاصة بوالية جيجل خالل الرحالت السياحية اليت تنظمها، 
    تعمل اجلمعية على توفري الرعاية الصحية خالل الرحالت السياحة اليت تنظمها يف والية جيجل؛

    تنظمها يف والية جيجل؛تسهر اجلمعية على توفري األمن والطمأنينة خالل الرحالت السياحة اليت 
    توفر اجلمعية مرشدين سياحيني يف والية جيجل للتعريف أكثر بادلنطقة خالل الرحالت اليت تنظمها؛ 

 
المتغير التابع: جاذبية الوجهة السياحية جيجل في ظل األنشطة الترويجية في الجمعيات : لثالثالمحور ا

 السياحية، الثقافية، البيئية.
 ما رأيكم في العبارات التالية؟ 

موافق  موافق 
بدرجة 

 أقل

غير 
 موافق

 

تساعد السائح على اختيار يعرف و )التلفزيون، اإلذاعة، اجلرائد، اجملالت، األنرتنات...( تعامل اجلمعية مع وسائل االعالم 
  ؛الوجهة السياحية جيجل

    

 السائح على التعريف واستقطاب تساعدمشاركة جتارب السياح اآلخرين يف نشاطات/رحالت اجلمعية )الكلمة ادلنطوقة( 
 ؛الوجهة السياحية جيجل يف

    

     ؛جيجلالسياحية  يعرف بالوجهةلتظاهرات و األحداث الرياضية و الثقافية مشاركة اجلمعية يف ا
على جذب ادلزيد من السياح إىل منطقة جيجل يعرف/يساعد معارض بيع ادلنتجات التقليدية يف  مشاركة اجلمعية

 ؛السياحية
    

     يساعد على استقطاب السياح؛ بتوفري نشاطات الرتفيه و التسلية للعائالت باألماكن السياحية اجلمعية اهتمام
     يساهم يف خلق الرغبة لدى السائح بزيارة والية جيجل؛ ادلنخرطني يف اجلمعيةمن قبل ادلعاملة احلسنة والرتحيب 

     التزام اجلمعية بإبراز الثقافة واذلوية اجليجلية يساعد على خلق الرغبة لدى السائح يف زيارة والية جيجل؛
تقطاب السياح مشاركة اجلمعية يف األيام التحسيسية/األيام ادلفتوحة على الوالية/ادلؤدترات الصحافية...يساعد على اس

 لوالية جيجل؛
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/ اخلدمة مقدمو /اإلعالن)على أساس ادلعلومات اليت تقدمها الرسائل الرتوجيية  حملليةيقيم السائح الوجهات السياحية ا
 اجلمعيات...(

    

     الربامج الثقافية/الرتفيهية يف والية جيجل يساعد استقطاب السياح لوالية جيجل؛ مشاركة اجلمعية يف ادلعارض و 
اليت تقدمها اجلمعية حول الوجهة  من اقتناعه بالرسائل الرتوجييةأيضا اختيار السائح دلنطقة جيجل كوجهة سياحية نابع 

 ...السياحية جيجل
    

     مادا على دوافعه يف السفر )العالج، االستجمام، النزهة، تغيري األجواء...(يقوم السائح بزيارة الوجهة السياحية جيجل اعت
     برأيك سياستكم الرتوجيية تساعد يف استقطاب السياح لوالية جيجل؟

 
 معوقات الترويج للوجهة السياحية جيجل: الرابعالمحور 

موافق  موافق
بدرجة 

 أقل

غير 
 موافق

 

     الثقافة والوعي السياحي لدى السائح اجلزائري حنو الوجهة السياحية الداخلية  نقص
     أغلب ادلناطق السياحية يف والية جيجل غري رلهزة إلستعاب العدد الكبري من السياح

     امهال الوجهة السياحية جيجل من طرف اذليئات وادلسؤولني احملليني 
     تدهور هياكل االستقبال يف الوجهة السياحية جيجل وعدم وفرها على ما يطلبه السائح 

     مشكلة األمن يف ادلناطق اجلبيلة/االثرية/أماكن الظل يف والية جيجل  
     نقص ادلرشدين السياحيني  يف والية جيجل كما وكيفا 

     الراغبني يف زيارة اجلزائر/ جيجلصعوبة احلصول على الـتأشريات فيما يتعلق بالسياح 
     تعقد اإلجراءات اإلدارية يف اجلزائر بالنسبة للسياح األجانب

     صعوبة احلصول على ختفيضات عند التفاوض مع أصحاب الفنادق يف والية جيجل 
     ارتفاع التسعرية يف سلتلف اخلدمات يف والية جيجل خاصة يف موسم االصطياف 

 الخامس:  المحور
 ما هي الصعوبات اليت واجهت اجلمعية عند زلاولة تنظيم رحلة سياحية/نشاط سياحي يف والية جيجل؟

............................................................................................................................ 
 جيجل  األكثر طلبا من طرف السياح؟ ما هي الوجهات السياحية يف والية 

 .......................................................................................................... 
 ما هي االقرتاحات اليت تقدمها كحلول تساعد يف حتسني الطلب على الوجهة السياحية جيجل؟ 

............................................................................................................................ 
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 الوكاالت السياحية 
 
Echelle : ALL VARIABLE 

RELIABILITY 
  /VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 
x22 x23 x24 x25 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 17 100,0 

Excluea 0 ,0 

Total 17 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la procédure. 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,1818 25 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 y17 y18 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 17 100,0 

Excluea 0 ,0 

Total 17 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la procédure. 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,961 18 

 
Fiabilité 
RELIABILITY 

  /VARIABLES=y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 

y17 y18 x24 x25 x22 x23 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x11 x12 x13 x14 x15 

x8 x9 x10 x6 x7 x1 x2 x3 x4 x5 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,959 43 

 
Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 17 100,0 

Exclue
a
 0 ,0 

Total 17 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la 
procédure. 

 

 
Descriptive 
 

Statistiques descriptives 
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 N Moyenne 
Ecart 
type 

 899, 1,94 17 جٌجل؛ فً المعروفة السٌاحٌة بالوجهات للتعرٌف المحلٌة اإلذاعة الوكالة تستخدم-1
 966, 1,94 17 جٌجل؛ السٌاحٌة بالوجهة التعرف فً الفضائٌة القنوات الوكالة تستخدم-2
 664, 2,76 17 جٌجل؛- السٌاحٌة الوجهة تروٌج فً والملصقات االشهارٌة اللوحات الوكالة تستخدم
 243, 2,94 17 جٌجل؛ المحلً السٌاحً المقصد نحو لعروضها للتروٌج ...أنستغرام/بوك الفاٌس على رسمٌة صفحة الوكالة تملك
 883, 1,82 17 جٌجل؛ السٌاحٌة بالوجهة التعرٌف فً والمجالت الجرائد الوكالة تستخدم
 60440, 2,2824 17 االعالن
 883, 2,18 17 الوالٌة؛ فً تقدمها التً وبالعروض جٌجل بوالٌة التعرٌف فً لزبائنها المباشر البرٌد الوكالة تستخدم
 928, 2,12 17 االلكترونً، البرٌد عبر جٌجل والٌة فً سٌاحٌة عروض لزبائنها الوكالة ترسل
 84344, 2,1471 17 تمباشر
 البرٌد/الهاتف) جٌجل السٌاحٌة الوجهة نحو بعروضها للتعرٌف (الشخصً االتصال) الشخصً البٌع الوكالة تستخدم
 ،(...االلكترونً

17 2,59 ,712 

 562, 2,76 17 مباشرة؛ الهاتف عبر جٌجل والٌة زٌارة فً الراغبٌن مع الوكالة تتفاوض
 795, 2,41 17 تفاعلٌة، بطرٌقة skype/ Messenger تقنٌة استخدام عبر السٌاح إقناع الوكالة تحاول
 52081, 2,5882 17 بشخصً
 712, 2,59 17 واألجانب، المحلٌٌن للسٌاح التذاكر أسعار وفً جٌجل والٌة فً الرحالت عن تخفٌضات الوكالة تقدم
 562, 2,76 17 أكثر، علٌها اإلقبال زٌادة أجل من جٌجل والٌة داخل الرحالت أسعار فً مهمة تخفٌضات الوكالة تقدم
 588, 2,71 17 الوالٌة؛ فً بها تقوم التً المحلٌة السٌاحٌة والنشاطات الرحالت أثناء وهداٌا ترفٌهٌة نشاطات الوكالة تقدم
 والٌة فً االصطٌاف موسم خارج مهمة وعروض تخفٌضات بتقدٌم واألجانب الجزائرٌٌن السٌاح الوكالة تحفز
 جٌجل؛

17 2,71 ,686 

 920, 2,29 17 جٌجل، والٌة زٌارة على السٌاح لتشجع ترفٌهٌة مسابقات الوكالة عروض تضم
 57215, 2,6118 17 تمبٌعات
 883, 1,82 17 جٌجل، والٌة فً أعمال رجال/ناشطٌن /إعالمٌٌن لصالح استكشافٌة رحالت الوكالة تنظم
 883, 1,82 17 ومحلٌٌن، أجانب سٌاح لصالح جٌجل والٌة فً  التقلٌدٌة للصناعات وتظاهرات معارض الوكالة تقٌم
 800, 2,53 17 السٌاحة؛ مدٌرٌة مع جٌجل والٌة فً السٌاحة حول التحسٌسٌة األٌام فً الوكالة تشارك
 870, 2,41 17 جٌجل، والٌة فً الطبٌعٌة والتراث البٌئة على للمحافظة التحسٌسٌة الحمالت فً الوكالة تشارك
 795, 2,41 17 والصحافٌٌن؛ القنوات مع صحافٌة مؤتمرات خالل من جٌجل والٌة صورة تحسٌن الوكالة
 903, 2,24 17 الوالٌة؛ به تزخر بما للتعرٌف السٌاح لمختلف جٌجل والٌة فً الجوالت/مفتوحة أٌام الوكالة تنظم
 61104, 2,2059 17 ععامة
 870, 2,41 17 جٌجل؛ بوالٌة الحضري/الثقافً/الطبٌعً بالتراث للتعرٌف الوطنٌة المعارض فً الوكالة تشارك
 899, 2,06 17 جٌجل؛ والٌة فً الترفٌهٌة/الثقافٌة البرامج/االحداث بعض الوكالة ترعى/تغطً
 75245, 2,2353 17 الرعاٌة
 686, 2,71 17 واألقارب؛ األصدقاء خالل من  للسٌاح سابقة رحالت تجارب عرض خالل من جٌجل لوالٌة الوكالة تروج
 243, 2,94 17 االجتماعً؛ التواصل مواقع على سٌاحٌة تجارب الوكالة تنشر
 43088, 2,8235 17 المنطوقة
xtotal 17 2,3953 ,42329 
N valide (liste) 17   
 

DESCRIPTIVES VARIABLES=services1 services2 services3 services4 

services5 sevices6 services7 services8 servicestotal 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

Descriptives 
 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 332, 2,88 17 جٌجل؛ السٌاحٌة الوجهة فً الالزمة بالحجوزات الوكالة تقوم
 393, 2,82 17 تنظمها؛ التً الرحالت خالل جٌجل السٌاحٌة الوجهة فً  المناسب اإلٌواء الوكالة توفر
 393, 2,82 17 تنظمها؛ التً الرحالت خالل جٌجل والٌة نحو السٌاح لمختلف المالئم النقل الوكالة توفر
 332, 2,88 17 تنظمها؛ التً الرحالت خالل جٌجل والٌة نحو السٌاح لمختلف المناسب اإلطعام مرافق الوكالة توفر
 717, 2,53 17 تنظمها؛ التً السٌاحٌة رحالت خالل جٌجل بوالٌة الخاصة التقلٌدٌة األطباق توفٌر على الوكالة تعمل
 606, 2,65 17 جٌجل؛ والٌة فً تنظمها الت السٌاحة الرحالت خالل الصحٌة الرعاٌة توفٌر على الوكالة تعمل
 332, 2,88 17 جٌجل؛ والٌة فً السٌاحة الرحالت خالل والطمأنٌنة األمن توفٌر على الوكالة تعمل
 588, 2,71 17 ؛ بالمنطقة أكثر للتعرٌف جٌجل والٌة فً سٌاحٌٌن مرشدٌن الوكالة توفر
servicestotal 17 2,7721 ,34014 
N valide (liste) 17   

T-TEST 

  /TESTVAL=2 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 

y17 y18 ytotal 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Test T 
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Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne 
Ecart 
type 

Moyenne erreur 
standard 

 (...األنترنات المجالت، الجرائد، اإلذاعة، التلفزٌون،) االعالن مصدرها التً المعلومات
 السائح وتساعد  /تعرف وكالتكم فً

17 2,71 ,686 ,166 

 السائح تساعد وكالتكم فً (...المعارف األصدقاء، األقارب،) مصدرها التً المعلومات
 ؛ جٌجل السٌاحٌة الوجهة اختٌار على

17 2,59 ,712 ,173 

 التعرٌف فً الثقافٌة و الرٌاضٌة األحداث و للتظاهرات  السٌاحٌة وكالتكم رعاٌة تساهم
 السٌاحٌة؛ جٌجل بمنطقة

17 2,29 ,772 ,187 

 منطقة إلى السٌاح من المزٌد جذب على وكالتكم فً التقلٌدٌة المنتجات بٌع معارض تساعد
 السٌاحٌة؛ جٌجل

17 2,12 ,928 ,225 

 ٌساعد السٌاحٌة باألماكن للعائالت التسلٌة و الترفٌه نشاطات بتوفٌر جٌجل والٌة اهتمام
 السٌاح؛ استقطاب على

17 2,76 ,562 ,136 

 161, 664, 2,76 17 السٌاح؛ استقطاب على جٌجل منطقة حول التلفزٌون فً الصحفً التحقٌق ٌساعد
 كوجهة اختٌارها فً السائح جٌجل منطقة عن آخرٌن ألشخاص اإلٌجابً الحدٌث ٌساعد
 سٌاحٌة؛

17 2,76 ,664 ,161 

 فً ٌساعد األنترنات/الهاتف طرٌق عن خدماتها وبٌع السٌاحٌة لوكالتكم المباشر االتصال
 جٌجل؛ منطقة بزٌارة السائح اقناع/اختٌار

17 2,82 ,529 ,128 

 ٌساهم جٌجل بمنطقة الساٌحٌة الوكاالت فً العاملٌن قبل من والترحٌب الحسنة المعاملة
 الوالٌة؛ بزٌارة السائح لدى الرغبة خلق فً

17 2,88 ,485 ,118 

 كوجهة جٌجل بمنطقة السٌاح جلب الرٌاضٌة و الثقافٌة األحداث و التظاهرات تنظٌم ٌساهم
 سٌاحٌة؛

17 2,71 ,588 ,143 

 وكالتكم فً ( //الرمزٌة الهداٌا/األسعار تخفٌض) السٌاحٌة العروض تروٌج تقنٌات تحفز
 السٌاحٌة؛ جٌجل منطقة زٌارة على السائح

17 2,71 ,588 ,143 

 لوالٌة/للوكالة السٌاح استقطاب على ٌساعد الجٌجلٌة والهوٌة الثقافة بإبراز الوكالة التزام
 جٌجل؛

17 2,71 ,588 ,143 

 المؤتمرات/الوالٌة على المفتوحة األٌام/التحسٌسٌة األٌام فً الوكالة مشاركة
 جٌجل لوالٌة/للوكالة السٌاح استقطاب على ٌساعد...الصحافٌة

17 2,47 ,624 ,151 

 الرسائل تقدمها التً المعلومات أساس على المحلٌة السٌاحٌة الوجهات السائح ٌقٌم
 (.../الخدمة مقدمو /اإلعالن) التروٌجٌة

17 2,65 ,606 ,147 

 استقطاب ٌساعد جٌجل والٌة فً الترفٌهٌة/الثقافٌة والبرامج المعارض فً الوكالة مشاركة
 جٌجل؛ لوالٌة/للوكالة السٌاح

17 2,71 ,588 ,143 

 التروٌجٌة بالرسائل اقتناعه من نابع سٌاحٌة كوجهة جٌجل لمنطقة السائح اختٌار
 (...الخدمة مقدمو اإلعالن،)

17 2,65 ,606 ,147 

 فً دوافعه على اعتمادا السٌاحٌة المؤسسة /جٌجل السٌاحٌة الوجهة بزٌارة السائح ٌقوم
 (...األجواء تغٌٌر النزهة، االستجمام، العالج،) السفر

17 2,82 ,529 ,128 

 143, 588, 2,71 17 جٌجل لوالٌة السٌاح استقطاب فً تساعد التروٌجٌة سٌاستكم برأٌك
ytotal 17 2,6569 ,49388 ,11978 

 

 
Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 2 

t ddl 
Sig. 

(bilatéral) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance de 
la différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

 اإلذاعة، التلفزٌون،) االعالن مصدرها التً المعلومات
  /تعرف وكالتكم فً (...األنترنات المجالت، الجرائد،
 السائح وتساعد

4,243 16 ,001 ,706 ,35 1,06 

 األصدقاء، األقارب،) مصدرها التً المعلومات
 الوجهة اختٌار على السائح تساعد وكالتكم فً (...المعارف
 ؛ جٌجل السٌاحٌة

3,405 16 ,004 ,588 ,22 ,95 

 األحداث و للتظاهرات  السٌاحٌة وكالتكم رعاٌة تساهم
 السٌاحٌة؛ جٌجل بمنطقة التعرٌف فً الثقافٌة و الرٌاضٌة

1,571 16 ,136 ,294 -,10 ,69 

 على وكالتكم فً التقلٌدٌة المنتجات بٌع معارض تساعد
 السٌاحٌة؛ جٌجل منطقة إلى السٌاح من المزٌد جذب

,523 16 ,608 ,118 -,36 ,59 

 التسلٌة و الترفٌه نشاطات بتوفٌر جٌجل والٌة اهتمام
 السٌاح؛ استقطاب على ٌساعد السٌاحٌة باألماكن للعائالت

5,607 16 ,000 ,765 ,48 1,05 

 جٌجل منطقة حول التلفزٌون فً الصحفً التحقٌق ٌساعد
 السٌاح؛ استقطاب على

4,747 16 ,000 ,765 ,42 1,11 

 منطقة عن آخرٌن ألشخاص اإلٌجابً الحدٌث ٌساعد
 سٌاحٌة؛ كوجهة اختٌارها فً السائح جٌجل

4,747 16 ,000 ,765 ,42 1,11 

 عن خدماتها وبٌع السٌاحٌة لوكالتكم المباشر االتصال
 السائح اقناع/اختٌار فً ٌساعد األنترنات/الهاتف طرٌق
 جٌجل؛ منطقة بزٌارة

6,424 16 ,000 ,824 ,55 1,10 
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 الوكاالت فً العاملٌن قبل من والترحٌب الحسنة المعاملة
 السائح لدى الرغبة خلق فً ٌساهم جٌجل بمنطقة الساٌحٌة
 الوالٌة؛ بزٌارة

7,500 16 ,000 ,882 ,63 1,13 

 الرٌاضٌة و الثقافٌة األحداث و التظاهرات تنظٌم ٌساهم
 سٌاحٌة؛ كوجهة جٌجل بمنطقة السٌاح جلب

4,951 16 ,000 ,706 ,40 1,01 

 تخفٌض) السٌاحٌة العروض تروٌج تقنٌات تحفز
 زٌارة على السائح وكالتكم فً ( //الرمزٌة الهداٌا/األسعار
 السٌاحٌة؛ جٌجل منطقة

4,951 16 ,000 ,706 ,40 1,01 

 على ٌساعد الجٌجلٌة والهوٌة الثقافة بإبراز الوكالة التزام
 جٌجل؛ لوالٌة/للوكالة السٌاح استقطاب

4,951 16 ,000 ,706 ,40 1,01 

 على المفتوحة األٌام/التحسٌسٌة األٌام فً الوكالة مشاركة
 استقطاب على ٌساعد...الصحافٌة المؤتمرات/الوالٌة
 جٌجل لوالٌة/للوكالة السٌاح

3,108 16 ,007 ,471 ,15 ,79 

 أساس على المحلٌة السٌاحٌة الوجهات السائح ٌقٌم
 مقدمو /اإلعالن) التروٌجٌة الرسائل تقدمها التً المعلومات
 (.../الخدمة

4,400 16 ,000 ,647 ,34 ,96 

 الترفٌهٌة/الثقافٌة والبرامج المعارض فً الوكالة مشاركة
 لوالٌة/للوكالة السٌاح استقطاب ٌساعد جٌجل والٌة فً
 جٌجل؛

4,951 16 ,000 ,706 ,40 1,01 

 من نابع سٌاحٌة كوجهة جٌجل لمنطقة السائح اختٌار
 (...الخدمة مقدمو اإلعالن،) التروٌجٌة بالرسائل اقتناعه

4,400 16 ,000 ,647 ,34 ,96 

 المؤسسة /جٌجل السٌاحٌة الوجهة بزٌارة السائح ٌقوم
 العالج،) السفر فً دوافعه على اعتمادا السٌاحٌة
 (...األجواء تغٌٌر النزهة، االستجمام،

6,424 16 ,000 ,824 ,55 1,10 

 السٌاح استقطاب فً تساعد التروٌجٌة سٌاستكم برأٌك
 جٌجل لوالٌة

4,951 16 ,000 ,706 ,40 1,01 

ytotal 5,484 16 ,000 ,65686 ,4029 ,9108 

DESCRIPTIVES VARIABLES=y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 

y15 y16 y17 y18 ytotal 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

 الفنادق 
RELIABILITY 

  /VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 

x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Echelle : ALL VARIABLES 
 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 18 100,0 

Exclue
a
 0 ,0 

Total 18 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la procédure. 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,2098 28 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 

y17 y18 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Fiabilité 
Echelle : ALL VARIABLES 
 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 
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Observations Valide 18 100,0 

Exclue
a
 0 ,0 

Total 18 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la procédure. 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,722 18 

 RELIABILITY 
  /VARIABLES=y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 

y17 x4 y18 x1 x2 x3 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 

x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Fiabilité 
Echelle : ALL VARIABLES 
 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 18 100,0 

Exclue
a
 0 ,0 

Total 18 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la procédure. 

 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,208 46 

Descriptives 
Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne 
Ecart 
type 

 والٌة فً خدماته/بموقعه للتعرٌف المحلٌة الفضائٌة القنوات/اإلذاعة الفندق ٌستخدم
 جٌجل،

18 1 3 1,89 ,963 

 686, 2,67 3 1 18 خدماته؛/بعروضه التعرٌف فً والملصقات االشهارٌة اللوحات الفندق ٌستخدم
 907, 2,00 3 1 18 للسٌاح؛ خدماته/بعروضه التعرٌف فً والمجالت الجرائد الفندق ٌستخدم
 236, 2,94 3 2 18 خدماته؛/لعروضها للتروٌج ...أنستغرام/بوك الفاٌس على رسمٌة صفحة الفندق ٌملك
 53703, 2,3889 3,00 1,50 18 االعالن
 594, 2,67 3 1 18 لزبائنه؛ خدماته/عروضه لتقدٌم المباشر البرٌد الفندق ٌستخدم
 428, 2,78 3 2 18 االلكترونً؛ البرٌد عبر السٌاحٌة خدماته جدٌد لزبائنها الفندق ٌرسل
 42779, 2,7222 3,00 1,50 18 تمباشر
 خدماته/بعروضها للتعرٌف (المباشر/الشخصً االتصال)الشخصً البٌع الفندق ٌستخدم
 جٌجل؛ السٌاحٌة الوجهة نحو

18 2 3 2,83 ,383 

 الهاتف عبر جٌجل والٌة زٌارة فً الراغبٌن مع األحٌان بعض فً الفندق ٌتفاوض
 مباشرة؛

18 3 3 3,00 ,000 

 856, 2,44 3 1 18 تفاعلٌة؛ بطرٌقة skype/ Messenger تقنٌة باستخدام زبائنه إقناع الفندق ٌحاول
 27548, 2,7593 3,00 2,33 18 بشخصً
 المحلٌٌن للسٌاح الخدمات/الحجوزات عن أخرى إلى فترة من تخفٌضات الفندق ٌقدم
 واألجانب؛

18 1 3 2,83 ,514 

 236, 2,94 3 2 18 علٌه؛ اإلقبال لزٌادة المحلٌٌن للسٌاح خدماته أسعار فً مهمة تخفٌضات الفندق ٌقدم
 الخدمات ضمن المحلٌة الثقافٌة واألعٌاد المناسبات فً هداٌا/ترفٌهٌة نشاطات الفندق ٌقدم
 بها؛ ٌقوم ابتً

18 1 3 2,11 ,900 

 والٌة فً االصطٌاف موسم خارج مهمة وعروض تحفٌزات/تخفٌضات الفندق ٌقدم
 جٌجل؛

18 1 3 2,83 ,514 

 فً/ فٌه بقائهم/زٌارتهم تمدٌد على السٌاح لتشجع ترفٌهٌة مسابقات الفندق عروض تضم
 الوالٌة؛

18 1 3 2,22 ,943 

 51093, 2,5889 3,00 1,40 18 تمبٌعات
 998, 2,06 3 1 18 جٌجل؛ والٌة فً أعمال رجال/ناشطٌن /إعالمٌٌن لصالح استكشافٌة رحالت الفندق ٌنظم
 963, 2,11 3 1 18 جٌجل؛ والٌة فً المحلٌة التقلٌدٌة للصناعات وتظاهرات معارض الفندق ٌحتضن
 323, 2,89 3 2 18 السٌاحة؛ مدٌرٌة مع جٌجل والٌة فً السٌاحة حول التحسٌسٌة األٌام فً الفندق ٌشارك
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 والٌة فً الطبٌعٌة والتراث البٌئة على للمحافظة التحسٌسٌة الحمالت فً الفندق ٌشارك
 جٌجل؛

18 1 3 2,44 ,705 

 القنوات مع صحافٌة مؤتمرات تنظٌم خالل من جٌجل والٌة صورة تحسٌن الفندق ٌحاول
 واألجانب؛ المحلٌٌن والصحافٌٌن

18 1 3 2,22 1,003 

 السٌاح لمختلف جٌجل والٌة فً وجوالت  وخدماته الفندق على مفتوحة أٌام الفندق ٌنظم
 الوالٌة؛ به تزخر بما للتعرٌف

18 1 3 2,00 ,907 

 66864, 2,2870 3,00 1,33 18 ععامة
 بوالٌة الحضري /الثقافً /الطبٌعً بالتراث للتعرٌف الوطنٌة المعارض فً الفندق ٌشارك
 جٌجل؛

18 1 3 2,17 ,924 

 985, 2,17 3 1 18 جٌجل؛ والٌة فً الترفٌهٌة/الثقافٌة البرامج/االحداث بعض الفندق ٌرعى/ٌغطً
 93934, 2,1667 3,00 1,00 18 الرعاٌة
 خالل من  للسٌاح سابقة  زٌارة/إقامة تجارب عرض خالل من جٌجل لوالٌة الفندق ٌروج
 واألقارب؛ األصدقاء

18 1 3 2,67 ,594 

 647, 2,78 3 1 18 االجتماعً؛ التواصل مواقع على  فٌه  السٌاح إقامة تجارب تقٌٌم الفندق ٌنشر
 39191, 2,7222 3,00 2,00 18 المنطوقة
 التقلٌدٌة، الزرابً)الجٌجٌلً التراث تعكس أدوات على للفندق األمامً المكتب ٌحتوى
 (....الوالٌة فً السٌاحٌة المناطق عن صور

18 1 3 2,72 ,669 

 548, 1,22 3 1 18 تقالٌد؛ من الوالٌة به تتمٌز مما نابع محلً تقلٌدي لباس هو الموظفٌن لباس
 676, 1,89 3 1 18 الجٌجلٌة؛ المحلٌة التقالٌد ٌعكس بما مجهزة الفندق غرف
 857, 2,50 3 1 18 جٌجل؛ بوالٌة خاصة تقلٌدٌة أطباق الفندق ٌقدم
 38348, 2,0833 3,00 1,50 18 الهوٌة
xtotal 18 1,85 3,00 2,4648 ,41770 
 000, 3,00 3 3 18 وفاعلٌة؛ بسرعة الحجز بخدمة الفندق ٌقوم
 000, 3,00 3 3 18 السائح؛ راحة متطلبات على الفندق غرف تتوفر
 784, 1,44 3 1 18 االقامة؛ إلى إضافة  النقل محطة/المطار وإلى من السٌاح نقل خدمة على الفندق ٌتوفر
 786, 2,50 3 1 18 السائح؛ ٌرضً بما دائمة ووجبات االطعام خدمة الفندق ٌوفر
 236, 2,94 3 2 18 السائح؛ إقامة مدة خالل صحٌة خدمات لتوفٌر احتٌاطاته بجمٌع الفندق ٌقوم
 000, 3,00 3 3 18 إقامته؛ مدة طوال للسائح والطمأنٌنة األمن توفٌر على الفندق ٌعمل
qualitétotal 18 2,33 3,00 2,6481 ,21305 
N valide (liste) 18     
DESCRIPTIVES VARIABLES=y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 

y15 y16 y17 y18 ytotal 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

T-TEST 

  /TESTVAL=2 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 

y17 y18 ytotal 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Test T 
Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne 
Ecart 
type 

Moyenne erreur 
standard 

000, 3,00 18 (...األنترنات المجالت، الجرائد، اإلذاعة، التلفزٌون،) االعالن مصدرها التً المعلومات
a
 ,000 

 على السائح تساعد الفندق فً (...المعارف األصدقاء، األقارب،) مصدرها التً المعلومات
 جٌجل؛ السٌاحٌة الوجهة /فندقكم اختٌار

18 3,00 ,000
a
 ,000 

 فً الثقافٌة و الرٌاضٌة األحداث و للتظاهرات السٌاحٌة المؤسسات رعاٌة تساهم
 السٌاحٌة؛ جٌجل منطقة /فندقكم اختٌار/التعرٌف

18 2,56 ,705 ,166 

 إلى السٌاح من المزٌد جذب على فندقكم فً التقلٌدٌة المنتجات بٌع معارض تساعد
 السٌاحٌة؛ جٌجل منطقة /السٌاحٌة مؤسستكم

18 2,50 ,786 ,185 

 ٌساعد السٌاحٌة باألماكن للعائالت التسلٌة و الترفٌه نشاطات بتوفٌر جٌجل والٌة اهتمام
 السٌاح؛ استقطاب على

18 2,83 ,514 ,121 

000, 3,00 18 السٌاح؛ استقطاب على جٌجل منطقة حول التلفزٌون فً الصحفً التحقٌق ٌساعد
a
 ,000 

 اختٌارها فً السائح جٌجل منطقة/فندقكم عن آخرٌن ألشخاص اإلٌجابً الحدٌث ٌساعد
 سٌاحٌة؛ كوجهة

18 3,00 ,000
a
 ,000 

 ٌساعد األنترنات/الهاتف طرٌق عن خدماتها وبٌع السٌاحٌة للمؤسسات المباشر االتصال
 جٌجل؛ منطقة/فنقكم بزٌارة السائح اقناع/اختٌار فً

18 3,00 ,000
a
 ,000 

 ٌساهم جٌجل بمنطقة السٌاحٌة المؤسسات فً العاملٌن قبل من والترحٌب الحسنة المعاملة
 جٌجل؛ والٌة /فندقكم بزٌارة السائح لدى الرغبة خلق فً

18 3,00 ,000
a
 ,000 

 كوجهة جٌجل بمنطقة السٌاح جلب الرٌاضٌة و الثقافٌة األحداث و التظاهرات تنظٌم ٌساهم
 سٌاحٌة؛

18 3,00 ,000
a
 ,000 

 على السائح ( //الرمزٌة الهداٌا/األسعار تخفٌض) السٌاحٌة العروض تروٌج تقنٌات تحفز
 السٌاحٌة؛ جٌجل منطقة زٌارة

18 3,00 ,000
a
 ,000 

 لوالٌة/للفندق السٌاح استقطاب على ٌساعد الجٌجلٌة والهوٌة الثقافة بإبراز الفندق التزام
 جٌجل؛

18 2,72 ,575 ,135 
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 المؤتمرات/الوالٌة على المفتوحة األٌام/التحسٌسٌة األٌام فً الفندق مشاركة
 جٌجل لوالٌة/للفندق السٌاح استقطاب على ٌساعد...الصحافٌة

18 2,83 ,383 ,090 

 الرسائل تقدمها التً المعلومات أساس على المحلٌة السٌاحٌة الوجهات السائح ٌقٌم
 (.../الخدمة مقدمو /اإلعالن) التروٌجٌة

18 2,89 ,323 ,076 

 استقطاب ٌساعد جٌجل والٌة فً الترفٌهٌة/الثقافٌة والبرامج المعارض فً الفندق مشاركة
 جٌجل؛ لوالٌة/للفندق السٌاح

18 2,78 ,548 ,129 

 اإلعالن،) التروٌجٌة بالرسائل اقتناعه من نابع سٌاحٌة كوجهة جٌجل لمنطقة السائح اختٌار
 (...الخدمة مقدمو

18 2,78 ,548 ,129 

 فً دوافعه على اعتمادا السٌاحٌة المؤسسة /جٌجل السٌاحٌة الوجهة بزٌارة السائح ٌقوم
 (...األجواء تغٌٌر النزهة، االستجمام، العالج،) السفر

18 2,94 ,236 ,056 

 076, 323, 2,89 18 جٌجل لوالٌة السٌاح استقطاب فً تساعد التروٌجٌة سٌاستكم برأٌك
ytotal 18 2,8735 ,16259 ,03832 

a. t ne peut pas être calculé, car l'écart type est nul. 

 

 
Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 2 

t ddl 
Sig. 

(bilatéral) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance de 
la différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

 األحداث و للتظاهرات السٌاحٌة المؤسسات رعاٌة تساهم
 منطقة /فندقكم اختٌار/التعرٌف فً الثقافٌة و الرٌاضٌة
 السٌاحٌة؛ جٌجل

3,344 17 ,004 ,556 ,21 ,91 

 على فندقكم فً التقلٌدٌة المنتجات بٌع معارض تساعد
 منطقة /السٌاحٌة مؤسستكم إلى السٌاح من المزٌد جذب
 السٌاحٌة؛ جٌجل

2,699 17 ,015 ,500 ,11 ,89 

 التسلٌة و الترفٌه نشاطات بتوفٌر جٌجل والٌة اهتمام
 السٌاح؛ استقطاب على ٌساعد السٌاحٌة باألماكن للعائالت

6,872 17 ,000 ,833 ,58 1,09 

 على ٌساعد الجٌجلٌة والهوٌة الثقافة بإبراز الفندق التزام
 جٌجل؛ لوالٌة/للفندق السٌاح استقطاب

5,333 17 ,000 ,722 ,44 1,01 

 على المفتوحة األٌام/التحسٌسٌة األٌام فً الفندق مشاركة
 استقطاب على ٌساعد...الصحافٌة المؤتمرات/الوالٌة
 جٌجل لوالٌة/للفندق السٌاح

9,220 17 ,000 ,833 ,64 1,02 

 أساس على المحلٌة السٌاحٌة الوجهات السائح ٌقٌم
 /اإلعالن) التروٌجٌة الرسائل تقدمها التً المعلومات
 (.../الخدمة مقدمو

11,662 17 ,000 ,889 ,73 1,05 

 الترفٌهٌة/الثقافٌة والبرامج المعارض فً الفندق مشاركة
 لوالٌة/للفندق السٌاح استقطاب ٌساعد جٌجل والٌة فً
 جٌجل؛

6,018 17 ,000 ,778 ,51 1,05 

 من نابع سٌاحٌة كوجهة جٌجل لمنطقة السائح اختٌار
 (...الخدمة مقدمو اإلعالن،) التروٌجٌة بالرسائل اقتناعه

6,018 17 ,000 ,778 ,51 1,05 

 المؤسسة /جٌجل السٌاحٌة الوجهة بزٌارة السائح ٌقوم
 العالج،) السفر فً دوافعه على اعتمادا السٌاحٌة
 (...األجواء تغٌٌر النزهة، االستجمام،

17,000 17 ,000 ,944 ,83 1,06 

 السٌاح استقطاب فً تساعد التروٌجٌة سٌاستكم برأٌك
 جٌجل لوالٌة

11,662 17 ,000 ,889 ,73 1,05 

ytotal 22,792 17 ,000 ,87346 ,7926 ,9543 

 

 الجمعيات 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 

x17 x18 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Fiabilité 
Echelle : ALL VARIABLES 
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Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 29 100,0 

Exclue
a
 0 ,0 

Total 29 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la procédure. 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,736 18 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Fiabilité 
Echelle : ALL VARIABLE 
 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 29 100,0 

Exclue
a
 0 ,0 

Total 29 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la procédure. 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,703 13 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 x1 x2 x3 x4 

x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Fiabilité 
Echelle : ALL VARIABLES 
 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 29 100,0 

Exclue
a
 0 ,0 

Total 29 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la procédure. 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,828 31 

 

Descriptive 
Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne 
Ecart 
type 

 825, 2,59 3 1 29 جٌجل؛ السٌاحٌة بالوجهة بنشاطاتها للتعرٌف المحلٌة اإلذاعة مع الجمعٌة تتعاون
 جٌجل السٌاحٌة الوجهة فً  بنشاطاتها التعرٌف فً الفضائٌة القنوات مع الجمعٌة تتعاون
 ؛

29 1 3 1,66 ,936 

 الوجهة فً بنشاطاتها التعرٌف فً والملصقات االشهارٌة اللوحات الجمعٌة تستخدم
 جٌجل؛ السٌاحٌة

29 1 3 2,76 ,636 

 871, 2,48 3 1 29 جٌجل؛ السٌاحٌة الوجهة فً بنشاطاتها التعرٌف فً والمجالت بالجرائد الجمعٌة تستعٌن
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 نحو لنشاطاتها للتعرٌف ...أنستغرام/بوك الفاٌس على رسمٌة صفحة الجمعٌة تملك
 جٌجل؛ السٌاحٌة الوجهة

29 3 3 3,00 ,000 

 44919, 2,4966 3,00 1,40 29 االعالمسٌاحً
 186, 2,97 3 2 29 رمزٌة؛ بأسعار تكون الجمعٌة بها تقوم التً النشاطات/الرحالت
 702, 2,72 3 1 29 المحلٌة؛ السٌاحٌة والنشاطات الرحالت أثناء وهداٌا ترفٌهٌة نشاطات الجمعٌة تقدم
 371, 2,93 3 1 29 جٌجل؛ والٌة فً االصطٌاف موسم خارج بنشاطات الجمعٌة تقوم
 871, 2,52 3 1 29 جٌجل، والٌة زٌارة على السٌاح لتشجع ترفٌهٌة مسابقات /عروض الجمعٌة تنضم
 36428, 2,7845 3,00 1,50 29 تاألنشطة
 والٌة فً أعمال رجال/ناشطٌن /إعالمٌٌن لصالح استكشافٌة رحالت الجمعٌة تنظم
 جٌجل،

29 1 3 2,24 ,988 

 أجانب سٌاح لصالح التقلٌدٌة للصناعات وتظاهرات معارض فً الجمعٌة تشارك
 ومحلٌٌن،

29 1 3 1,62 ,942 

 721, 2,66 3 1 29 السٌاحة، مدٌرٌة مع جٌجل والٌة فً السٌاحة حول التحسٌسٌة األٌام فً الجمعٌة تشارك
 والٌة فً الطبٌعٌة والتراث البٌئة على للمحافظة التحسٌسٌة الحمالت فً الجمعٌة تشارك
 جٌجل،

29 1 3 2,86 ,516 

 صحافٌة مؤتمرات فً المشاركة خالل من جٌجل والٌة صورة تحسٌن الجمعٌة تحاول
 والصحافٌٌن؛ القنوات مع

29 1 3 2,79 ,620 

 48127, 2,4345 3,00 1,00 29 ععامة
 الحضري/الثقافً/الطبٌعً بالتراث للتعرٌف الوطنٌة المعارض فً الجمعٌة تشارك
 جٌجل؛ بوالٌة

29 1 3 1,90 1,012 

 825, 2,59 3 1 29 جٌجل؛ والٌة فً الترفٌهٌة/الثقافٌة البرامج/االحداث بعض الجمعٌة ترعى/تغطً
 68947, 2,2414 3,00 1,00 29 الرعاٌة
 خالل من  للسٌاح سابقة رحالت تجارب عرض خالل من جٌجل لوالٌة الجمعٌة تروج
 واألقارب؛ األصدقاء

29 1 3 2,41 ,907 

 825, 2,59 3 1 29 االجتماعً؛ التواصل مواقع على سٌاحٌة تجارب الجمعٌة تنشر
 77919, 2,5000 3,00 1,00 29 كالمنطوقة
xtotal 29 1,44 2,89 2,5153 ,35848 
 371, 2,93 3 1 29 جٌجل؛ والٌة فً السٌاحٌة بأنشطتها القٌام عند المالئم النقل الجمعٌة توفر
 السٌاحٌة الرحالت خالل جٌجل بوالٌة الخاصة التقلٌدٌة األطباق تقدٌم على الجمعٌة تعمل
 تنظمها، التً

29 1 3 2,59 ,825 

 والٌة فً تنظمها التً السٌاحة الرحالت خالل الصحٌة الرعاٌة توفٌر على الجمعٌة تعمل
 جٌجل؛

29 1 3 2,66 ,769 

 فً تنظمها التً السٌاحة الرحالت خالل والطمأنٌنة األمن توفٌر على الجمعٌة تسهر
 جٌجل؛ والٌة

29 1 3 2,93 ,371 

 الرحالت خالل بالمنطقة أكثر للتعرٌف جٌجل والٌة فً سٌاحٌٌن مرشدٌن الجمعٌة توفر
 تنظمها؛ التً

29 1 3 2,76 ,636 

sevicestotal 29 1,40 3,00 2,7724 ,39901 
N valide (liste) 29     
T-TEST 

  /TESTVAL=2 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 ytotal 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Test T 
 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne 
Ecart 
type 

Moyenne erreur 
standard 

 (...األنترنات المجالت، الجرائد، اإلذاعة، التلفزٌون،) االعالم وسائل مع الجمعٌة تعامل
 جٌجل؛ السٌاحٌة الوجهة اختٌار على السائح وتساعد ٌعرف

29 2,86 ,351 ,065 

 تساعد (المنطوقة الكلمة) الجمعٌة رحالت/نشاطات فً اآلخرٌن السٌاح تجارب مشاركة
 جٌجل؛ السٌاحٌة الوجهة فً السائح واستقطاب التعرٌف على

29 2,79 ,491 ,091 

 السٌاحٌة بالوجهة ٌعرف الثقافٌة و الرٌاضٌة األحداث و التظاهرات فً الجمعٌة مشاركة
 جٌجل؛

29 2,97 ,186 ,034 

 من المزٌد جذب على ٌساعد/ٌعرف التقلٌدٌة المنتجات بٌع معارض فً الجمعٌة مشاركة
 السٌاحٌة؛ جٌجل منطقة إلى السٌاح

29 2,69 ,660 ,123 

 على ٌساعد السٌاحٌة باألماكن للعائالت التسلٌة و الترفٌه نشاطات بتوفٌر الجمعٌة اهتمام
 السٌاح؛ استقطاب

29 2,86 ,351 ,065 

 لدى الرغبة خلق فً ٌساهم الجمعٌة فً المنخرطٌن قبل من والترحٌب الحسنة المعاملة
 جٌجل؛ والٌة بزٌارة السائح

29 3,00 ,000
a
 ,000 

 فً السائح لدى الرغبة خلق على ٌساعد الجٌجلٌة والهوٌة الثقافة بإبراز الجمعٌة التزام
 جٌجل؛ والٌة زٌارة

29 2,90 ,409 ,076 

 المؤتمرات/الوالٌة على المفتوحة األٌام/التحسٌسٌة األٌام فً الجمعٌة مشاركة
 جٌجل؛ لوالٌة السٌاح استقطاب على ٌساعد...الصحافٌة

29 2,72 ,528 ,098 



 لعينة الفنادق، الوكاالت السياحية، والجمعيات SPSS 22(: مخرجات برنامج 5ملحق رقم )

259 
 

 الرسائل تقدمها التً المعلومات أساس على المحلٌة السٌاحٌة الوجهات السائح ٌقٌم
 (...الجمعٌات /الخدمة مقدمو /اإلعالن) التروٌجٌة

29 2,03 ,944 ,175 

 استقطاب ٌساعد جٌجل والٌة فً الترفٌهٌة/الثقافٌة والبرامج المعارض فً الجمعٌة مشاركة
 جٌجل؛ لوالٌة السٌاح

29 2,76 ,511 ,095 

 التً التروٌجٌة بالرسائل اقتناعه من أٌضا نابع سٌاحٌة كوجهة جٌجل لمنطقة السائح اختٌار
 ...جٌجل السٌاحٌة الوجهة حول الجمعٌة تقدمها

29 2,41 ,501 ,093 

 العالج،) السفر فً دوافعه على اعتمادا جٌجل السٌاحٌة الوجهة بزٌارة السائح ٌقوم
 (...األجواء تغٌٌر النزهة، االستجمام،

29 2,45 ,506 ,094 

 087, 468, 2,83 29 جٌجل؟ لوالٌة السٌاح استقطاب فً تساعد التروٌجٌة سٌاستكم برأٌك
ytotal 29 2,7135 ,26078 ,04842 

a. t ne peut pas être calculé, car l'écart type est nul. 

 

 
Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 2 

t ddl 
Sig. 

(bilatéral) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance de 
la différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

 اإلذاعة، التلفزٌون،) االعالم وسائل مع الجمعٌة تعامل
 السائح وتساعد ٌعرف (...األنترنات المجالت، الجرائد،
 جٌجل؛ السٌاحٌة الوجهة اختٌار على

13,229 28 ,000 ,862 ,73 1,00 

 رحالت/نشاطات فً اآلخرٌن السٌاح تجارب مشاركة
 واستقطاب التعرٌف على تساعد (المنطوقة الكلمة) الجمعٌة
 جٌجل؛ السٌاحٌة الوجهة فً السائح

8,693 28 ,000 ,793 ,61 ,98 

 و الرٌاضٌة األحداث و التظاهرات فً الجمعٌة مشاركة
 جٌجل؛ السٌاحٌة بالوجهة ٌعرف الثقافٌة

28,000 28 ,000 ,966 ,89 1,04 

 التقلٌدٌة المنتجات بٌع معارض فً الجمعٌة مشاركة
 منطقة إلى السٌاح من المزٌد جذب على ٌساعد/ٌعرف
 السٌاحٌة؛ جٌجل

5,625 28 ,000 ,690 ,44 ,94 

 للعائالت التسلٌة و الترفٌه نشاطات بتوفٌر الجمعٌة اهتمام
 السٌاح؛ استقطاب على ٌساعد السٌاحٌة باألماكن

13,229 28 ,000 ,862 ,73 1,00 

 على ٌساعد الجٌجلٌة والهوٌة الثقافة بإبراز الجمعٌة التزام
 جٌجل؛ والٌة زٌارة فً السائح لدى الرغبة خلق

11,797 28 ,000 ,897 ,74 1,05 

 على المفتوحة األٌام/التحسٌسٌة األٌام فً الجمعٌة مشاركة
 استقطاب على ٌساعد...الصحافٌة المؤتمرات/الوالٌة
 جٌجل؛ لوالٌة السٌاح

7,392 28 ,000 ,724 ,52 ,92 

 أساس على المحلٌة السٌاحٌة الوجهات السائح ٌقٌم
 /اإلعالن) التروٌجٌة الرسائل تقدمها التً المعلومات
 (...الجمعٌات /الخدمة مقدمو

,197 28 ,846 ,034 -,32 ,39 

 الترفٌهٌة/الثقافٌة والبرامج المعارض فً الجمعٌة مشاركة
 جٌجل؛ لوالٌة السٌاح استقطاب ٌساعد جٌجل والٌة فً

7,995 28 ,000 ,759 ,56 ,95 

 من أٌضا نابع سٌاحٌة كوجهة جٌجل لمنطقة السائح اختٌار
 حول الجمعٌة تقدمها التً التروٌجٌة بالرسائل اقتناعه
 ...جٌجل السٌاحٌة الوجهة

4,446 28 ,000 ,414 ,22 ,60 

 على اعتمادا جٌجل السٌاحٌة الوجهة بزٌارة السائح ٌقوم
 تغٌٌر النزهة، االستجمام، العالج،) السفر فً دوافعه
 (...األجواء

4,770 28 ,000 ,448 ,26 ,64 

 السٌاح استقطاب فً تساعد التروٌجٌة سٌاستكم برأٌك
 جٌجل؟ لوالٌة

9,519 28 ,000 ,828 ,65 1,01 

ytotal 14,735 28 ,000 ,71353 ,6143 ,8127 
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 ملخص الدراسة



Abstract:  

Little research has focused on how an orchestrated approach of tourism 

promotion can influence the local tourism development. Based on data obtained in the 

province of “Jijel”, from public sector bodies (i.e., the Directorate of Tourism, 

Handcraft and Family Work, the Directorate of Culture and Arts, and the local radio) 

and private sector institutions (i.e., 18 hotels, 17 tourism agencies, and 29 

associations), this study aims to tackle this issue by examining the role of tourism 

promotion strategies adopted by public and private sector stakeholders with regard to 

the attractiveness  of the tourist destination. 

To achieve the objectives of the study, publicly available data were collected 

from the public sector bodies, while   data from the private institutions were gathered 

with a questionnaire designed for this purpose. 

To test the hypotheses, study employed various statistical methods and 

measures; such as arithmetic mean, standard deviation, and T-test using IBM. Spss. 

22 to assess this issue. 

The study highlights a number of results, most notably: 

-The promotion strategy followed by the Directorate of Tourism, 

Handicraft and Family Work contributes directly and officially to the promotion and 

definition of the tourist destination “Jijel” in accordance with its endeavors to 

implement the annual tourism promotion programs, which aim to increase awareness 

and demand for available tourist resources, and to improve the attractiveness of the 

province. 

-The Directorate of Culture and Arts contributes directly and officially to 

promoting and introducing of cultural tourism in the province of Jijel in the 

implementation of the annual cultural promotion programs, which aim to increase 

awareness of the tangible and intangible cultural heritage among tourists, and to 

improve the province's cultural attractiveness. 

-The local radio directly contributes to the promotion and definition of the 

natural, cultural, and urban heritage in the province, and it seeks through radio 

interactive programs in coordination with official bodies and associations active in the 

tourism field to attract the attention of current and potential tourists to visit and 

discover the province of Jijel. 

-The sample of hotels, tourism agencies, and associations under study 

confirmed that the methods and means of tourism promotion contribute to improving 

the attractiveness of the tourist destination "Jijel", although it does not follow a clear 

promotional strategy for its services and offers in the province. 

-Many associations have automatically tended to stimulate tourism in 

“Jijel” province, trying to create awareness and a tourist atmosphere among citizens, 

through the voluntary work of many of those involved, in coordination with official 

bodies and local radio in order to introduce and promote “Jijel” destination and its  

richness, in order to improve its image and attract tourists from various states of the 

country. 

Keywords: tourism promotion strategy, The destination of Jijel, the attractiveness of 

the tourist destination, associations, tourism agencies, hotels, the Directorate of 

Tourism Handicrafts, and family work, the Directorate of Culture and Arts, local 

radio. 

  

 

 

 



 ملخص الدراسة:  
ىدفت الدراسة إىل معرفة الدور الذي تلعبو اسرتاتيجية الرتويج السياحي ادلعتمدة من طرف بعض األطراف 

 الفاعلة يف القطاعني العام واخلاص يف حتسني جاذبية الوجهة السياحية "جيجل". 
م حمل لتحقيق أىداف الدراسة مت مجع وحتليل االحصائيات اليت مت احلصول عليها من ىيئات القطاع العا

الدراسة)مديرية السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، مديرية الثقافة والفنون، واإلذاعة احمللية(. يف حني مت تصميم 
وكالة سياحية،  81فندق،  81استبيان لغرض مجع وحتليل البيانات األولية، حيث وزع على مؤسسات القطاع اخلاص)

، وىذا باالستعانة بالعديد من األساليب spss.22اسة من خالل برنامج مجعية(. مت اختبار فرضيات الدر  92و
 .T-testوادلقاييس االحصائية، كادلتوسط احلسايب، االحنراف ادلعياري، اختبار

 توصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج أبرزىا3
تساىم اسرتاتيجية الرتويج ادلتبعة مديرية السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي بطريقة مباشرة ورمسية يف -

الرتويج والتعريف بالوجهة السياحية "جيجل" وفقا دلساعيها يف تنفيذ برامج الرتقية السياحية السنوية، واليت هتدف لزيادة 
 السياحية، ومن مت حتسني جاذبية الوالية.   الوعي واإلقبال على ادلتاحات وادلوارد

تساىم مديرية الثقافة والفنون بطريقة مباشرة ورمسية يف الرتويج والتعريف بالسياحة الثقافية يف والية "جيجل" -
ادي لدى وفقا دلساعيها يف تنفيذ برامج الرتقية الثقافية السنوية، واليت هتدف لزيادة الوعي بادلوروث الثقايف ادلادي والالم

 السياح، ومن مت حتسني جاذبية الوالية ثقافيا.
الرتويج والتعريف بادلوروث الطبيعي والرتاث الثقايف واحلضري الذي  تساىم اإلذاعة احمللية بطريقة مباشرة يف-

شطة يف اجملال تزخر بو الوالية، وتسعى من خالل الربامج االذاعية والتفاعلية بالتنسيق مع اذليئات الرمسية واجلمعيات النا
  السياحي إىل جلب انتباه السياح احلاليني واحملتملني لزيارة واكتشاف الوالية. 

أكدت عينة كل من الفنادق، الوكاالت السياحية، اجلمعيات حمل الدراسة على أن أساليب ووسائل الرتويج -
اسرتاتيجية تروجيية واضحة خلدماهتا  السياحي تساىم يف حتسني جاذبية الوجهة السياحية "جيجل"، رغم أهنا ال تتبع 

 وعروضها يف الوالية.
اجتهت العديد من اجلمعيات آليا للتنشيط السياحي يف الوالية حماولة خلق وعي وجو سياحي بني ادلواطنني، -

والرتويج من خالل العمل التطوعي للعديد من ادلنخرطني، بالتنسيق مع اذليئات الرمسية واإلذاعة احمللية من أجل التعريف 
 .تزخر بو الوالية لتحسني صورهتا، ومن مت جذب واستقطاب السياح من خمتلف واليات الوطن مبا

اسرتاتيجية الرتويج السياحي، الوجهة السياحية "جيجل"، جاذبية الوجهة السياحية، اجلمعيات،  الكلمات المفتاحية:
الوكاالت السياحية، الفنادق، مديرية السياحية والصناعة التقليدية والعمل العائلي، مديرية الثقافة والفنون، اإلذاعة 

 احمللية. 
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