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ملخص: 
تعد ال�سياحة الداخلية اإحدى الأن�سطة القت�سادية التي تتمتع باأهمية كبرية يف عامل 
اليوم، وتقوم عليها اقت�ساديات كثري من الدول، ملا حتققه لها من فوائد كبرية �سواًء من 
الإعالم  عليها.ويعّد  تدرها  التي  الكبرية  العائدات  اأم من خالل  العاملة،  اليد  ت�سغيل  حيث 
ال�سياحي اأحد العوامل الرئي�سة للنهو�ض بهذا القطاع، اذ تنبع اأهميته من الدور الكبري الذي 
ميكن اأن يقوم به يف اإبراز معامل البلد ال�سياحية ومقوماتها وجهاتها، ويف تكوين �سورة 
اإيجابية ومتميزة لها، وتر�سيخها يف اأذهان ال�سياح، وذلك بالعتماد على خمتلف الو�سائل 
اجلزائر  ال�سياحي يف  الإعالم  تاأثري  اتخاذ مو�سوع  الباحث  يرى  لهذا  املتاحة،  الإعالمية 
جوانب  على  الرتكيز  خالل  من  احلالية  للدرا�سة  كاأ�سا�ض  الداخلية  ال�سياحة  �سورة  على 
ة منها: الإطار املفاهيمي ل�سورة ال�سياحة الداخلية ولالإعالم ال�سياحي، وكذلك حتديد  مهمَّ
ال�سياح  من  ملجموعة  ا�ستق�ساء  اإجراء  خالل  من  ال�سورة  هذه  على  ال�سياحي  الإعالم  اأثر 

املحليني يف ال�رشق اجلزائري.
الكلمات الدالة: �سورة املق�سد ال�سياحي، مكونات ال�سورة، العالم ال�سياحي.
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The Impact of Tourism Media on Improving the Image 
of Domestic Tourism in Algeria from the Viewpoint 

of Domestic Tourists: A field Study

Abstract: 

Domestic tourism is one of the economic activities of crucial 
importance in the world; many countries depend on it in their 
economies because of the benefits they gained such as the employment 
of workers.Tourism media is one of the main factors in developing 
this sector.This paper examines the impact of tourism media on the 
image of domestic tourism through interviewing a group of tourists 
in east of Algeria.

Keywords: Tourism media, image of domestic tourism 
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مقدمة: 
ال�سبب  ولعّل  الأخريين،  العقدين  يف  وخا�سًة  كبرياً،  تطوراً  الداخلية  ال�سياحة  عرفت 
الأكرب يعود اإىل تطور و�سائل النقل واملوا�سالت والت�سالت، بالإ�سافة اإىل ذلك الهتمام 
الكبري الذي بداأت توليه الدول لهذا النوع من ال�سياحة، واإدراك اأهميتها الكبرية، وبخا�سة 
اأنها اأ�سبحت �سناعة قائمة بذاتها لها مدخالتها وخمرجاتها، بالإ�سافة اإىل تزايد دورها 
اأو  مبا�رشة  تاأثريات  من  لها  ملا  واأي�سا  والتكنولوجي،  والبيئي  والجتماعي  القت�سادي 
غري مبا�رشة يف هذه القطاعات، لذا فقد اأ�سبحت ال�سياحة الداخلية حتتل موقعًا متميزاً يف 
اقت�ساديات البلدان لت�سبح من بني اأهم ال�سناعات من حيث التدفقات والإيرادات وراأ�ض 

املال امل�ستثمر والأيدي العاملة يف هذا القطاع احليوي.
ال�سياحي،  للمق�سد  الذهنية  بال�سورة  كبري  اإىل حد  الداخلية  ال�سياحة  وترتبط حركة 
تلك ال�سورة التي ي�ساهم الإعالم ال�سياحي يف تكوينها ب�سكل ملحوظ، حيث ميثل اأحد اأهم 
يقدمه  ما  خالل  من  ال�سياحي  الن�ساط  ملمار�سة  املواطنني  لدى  ودوافعه  ال�سفر  حمفزات 
ال�سياحية واإبراز معامل البلد ومقوماتها  ابة حول املرافق واخلدمات  اإعالمية جذَّ من مواد 
وجهاتها ال�سياحية، ومن هذا املنطلق فالإعالم ال�سياحي ي�سكل اأداة رئي�سة ت�ساهم يف خلق 
الطلب على املنتجات ال�سياحية املحلية وتعزيزها من خالل م�ساهمة خمتلف و�سائله يف 

بناء �سورة متميزة لل�سياحة الداخلية لدى املواطنني.

مشكلة الدراسة: 
الثقافة  ون�رش  الداخلية،  ال�سياحة  لتح�سني �سورة  البلدان  من  اجلزائر كغريها  ت�سعى 
ال�سياحية  للتنمية  التوجيهي  املخطط  الدولة  تبنت  ذلك  ولتحقيق  الداخل،  يف  ال�سياحية 
اأحد  الإعالم  ويعدُّ  اجلزائر،  ال�سياحية يف  لل�سيا�سة  املرجعي  الإطار  الذي ميثل   ،  )SDAT(
العنا�رش الأ�سا�سية التي يركز عليها هذا املخطط بغر�ض تفعيل و�سائله املختلفة لتح�سني 
�سورة الوجهات ال�سياحة اجلزائرية لدى املواطن اجلزائري، وبالتايل تن�سيط حركة ال�سياحة 

الداخلية، ومن خالل هذه الدرا�صة �صنحاول االإجابة على الت�صاوؤلني االآتيني: 
اأول: ما م�ستوى توجه اأفراد عينة الدرا�سة نحو ال�سياحة الداخلية والعالم ال�سياحي  ●

يف اجلزائر؟ 
ثانيا: هل يوؤثر العالم ال�سياحي يف اجلزائر على �سورة ال�سياحة الداخلية املكونة  ●

لدى عينة الدرا�سة؟ 
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أهداف الدراسة: 

يهدف هذا البحث اإىل االتي: 
لل�سياحة  ♦ ايجابية  �سورة  خلق  يف  املوؤثر  ودوره  ال�سياحي  الإعالم  اأهمية  اإبراز 

الداخلية؛ 
التي يحملها  ♦ وال�سورة  ال�سياحية  العالم  العالقة بني  ال�سوء على طبيعة  ت�سليط 

ال�سياح يف اأذهانهم؛ 
حت�سني  ♦ على  وال�سياحة  العالم  جمال  يف  العاملني  ت�ساعد  نتائج  اىل  الو�سول 

براجمهم العالمية املختلفة.

أهمية الدراسة: 
الذي يعد من بني  ال�سياحي،  اأنه يندرج �سمن املجال  اأهميته من  البحث  ي�ستمد هذا 
لل�سناعات  اقت�سادها، واخلروج من تبعيتها  لتنويع  التي تراهن عليها اجلزائر  املجالت 

النفطية.
يف حدود علم الباحث، فاإن هذا البحث من املحاولت امليدانية الأوىل يف اجلزائر التي 
ت�سلط ال�سوء على العالقة بني الإعالم ال�سياحي وال�سورة املكونة يف اأذهان املواطنني حول 
ال�سياحة الداخلية، لذا �سيكون مبثابة دليل علمي يعتمد عليه املهتمون مبثل هذه املوا�سيع.

فرضيات الدراسة: 

انطالقا مما �صبق قمنا ب�صياغة الفر�صيات االأ�صا�صية االآتية: 
Ú  ل يوجد تاأثري ذو دللة اح�سائية لالإعالم ال�سياحي يف اجلزائر :H0 فر�صية العدم

على �سورة ال�سياحة الداخلية عند م�ستوى دللة 0.05.
Ú  يوجد تاأثري ذو دللة اح�سائية لالإعالم ال�سياحي يف اجلزائر :H1 الفر�صية البديلة

على �سورة ال�سياحة الداخلية عند م�ستوى دللة 0.05.

منهجية الدراسة: 
بهدف القيام بتحليل علمي ومنهجي للت�ساوؤلت املطروحة يف هذه الدرا�سة واختبار 
فر�سيتها، مت العتماد على املنهج الو�سفي التحليلي.ولقد مت الرجوع يف اجلانب النظري 
للمعلومات الثانوية من خالل عر�ض اخللفية النظرية للمو�سوع، والتي كان م�سدرها الكتب 
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والأبحاث والدرا�سات ال�سابقة التي تناولت مو�سوع الدرا�سة ومتغرياته.
على  بالعتماد  الدرا�سة  لعينة  اأراء  �سرب  عملية  على  فتقوم  امليدانية  املطابقة  اأما 
ا�ستبانة اأعدت ووزِّعت على هذه الخرية، وقد تناولت ال�ستبانة متغريات الدرا�سة وفق ثالثة 

حماور كما ياأتي: 
املحور الأول: يتعلق بخ�سائ�ض عينة الدرا�سة. ♦
املحور الثاين: وحتوي العبارات من )1 - 6( والتي تك�سف عن توجه اأفراد عينة  ♦

الدرا�سة لل�سياحة يف اجلزائر.
املحور الثالث: وت�سمل العبارات من )7 - 9( والتي تخ�ض متغري العالم ال�سياحي  ♦

يف اجلزائر.
 )Likert( ومتثل عبارات ال�ستبيان اإجابات م�سبقة تخ�سع ملقيا�ض ليكرت اخلما�سي 

وفق الأوزان الآتية: 
غري موافق متاما=1، غري موافق=2، حمايد=3، موافق=4، موافق متاما= 5

عينة الدراسة: 
تتنا�سب  اأنها  لعتقاده  ب�سيطة،  ع�سوائية  عينة  على  الدرا�سة  هذه  يف  الباحث  اعتمد 
حيث  املتاح،  والوقت  القدرة  حيث  من  الباحث  ظروف  مع  واأي�سا  الدرا�سة،  ومو�سوع 
تتكون عينة الدرا�سة من املواطنني القاطنني داخل الرتاب اجلزائري، وبالتحديد يف ال�رشق 
اجلزائري باعتبار اأن اأي مواطن هو �سائح مرتقب ميكنه اأن يقوم بال�سياحة الداخلية، فقد 
و�سكيكدة،  وق�سنطينة،  وقاملة،  عنابة،  هي:  جزائرية  مدن  �سبع  يف  ا�ستمارة  ُوزِّعت217 
اأهرا�ض وذلك خالل الفرتة املمتدة بني �سهر جويلية و�سهر نوفمرب  وتب�سة، وباتنة، و�سوق 

2014، وقد اُ�سرتجعت 213 ا�ستمارة واُ�ستبعدت اأربعة غري �ساحلة للتحليل.

أساليب التحليل االحصائي: 
بغر�ض الإجابة على ت�ساوؤلت الدرا�سة والتحقق من فر�سياتها اُ�ستخدمت جمموعة 
من الأ�ساليب الإح�سائية التي تنا�سب حتليل بيانات هذه الدرا�سة.فقد مت توظيف مقايي�ض 
م�ستوى  حتديد  وكذا  املدرو�سة،  العينة  خ�سائ�ض  و�سف  من  لنتمكن  الو�سفي  الح�ساء 
التكرارات،  با�ستخدام  وذلك  اجلزائر،  يف  الداخلية  ال�سياحة  نحو  الأفراد  هوؤلء  توجه 
اأي�سا حتليل  الن�سب املئوية، واملتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية.وقد ا�ستخدم 
الداخلية  ال�سياحة  �سورة  يف  ال�سياحي  الإعالم  تاأثري  مدى  اإىل  للتعرف  الب�سيط  النحدار 
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كرونباخ  األفا  معامل  ا�ستخدمنا  اأننا  اإىل  بالإ�سافة  الدرا�سة،  عينة  اأفراد  يحملها  التي 
لقيا�ض ثبات فقرات ال�ستبانة.

ال�ساحلة  ال�ستمارات  من  عليها  املتح�سل  البيانات  تبويب  عملية  متت  وقد 
الجتماعية  للعلوم  الإح�سائية  احلزمة  برنامج  على  بالعتماد  وحتليلها  للتحليل 

. )IBM SPSS Statistics 19(

حدود الدراسة: 

ال�رشق  ♦ يف  تقع  مدن  �سبع  يف  الدرا�سة  انح�رشت  لقد  للدرا�صة:  املكاين  االإطار 
اجلزائري وهي: عنابة، وقاملة، وق�سنطينة، و�سكيكدة، وتب�سة، وباتنة، و�سوق اأهرا�ض.

و�سهر  ♦ جويلية  �سهر  بني  الدرا�سة  اإجراء  فرتة  كانت  للدرا�صة:  الزماين  االإطار 
نوفمرب 2014.

اخللفية النظرية للدراسة: 
�سي�ستعر�ض الباحث يف هذه اخللفية اجلوانب النظرية لل�سورة ال�سياحية، ثم يتناول 

مفهوم الإعالم ال�سياحي.

أوال- صورة املقصد السياحي: 

تعد ال�سورة الذهنية من املتغريات الأ�سا�سية املف�رشة ل�سلوك ال�سائح وعاماًل مهما يف 
اختيار املق�سد ال�سياحي، وفيما يلي عر�ض الإطار النظري لهذا املفهوم.

مفهوم �صورة املق�صد ال�صياحي: . 1
تعدُّ الدرا�سات يف املجال الت�سويقي التي ميزت بني �سورة املوؤ�س�سة و�سورة املنتج 
الدرا�سات  يف  املا�سي  القرن  �سبعينيات  مند  اعتمد  الذي  النظري  الإطار  العالمة  و�سورة 
)destination image( )Stepchen-(  للأوىل التي تناولت مفهوم �سورة املق�سد ال�سياحي
 Hunt,( وهانت )Gunn, 1972( على غرار درا�سة غون  ،kova & Morrison, 2008, p549
Marti-( ولأنه مفهوم معقد وغري وا�سح املعامل ، )Crompton, 1979( كرومبتون ، )1975

nez & Alvarez, 2010, p750(  وذو طبيعة ذاتية )Jenkins,1999, p2( تعددت تعريفات 
الباحثني لهذا املفهوم باختالف توجهاتهم دون الو�سول اإىل تعريف موحد يلقى الإجماع.
التي   )Di Marino, 2008( مارينو  دي  من  املقدم  التعريف  الدرا�سة  هذه  يف  تبنينا  وقد 
ترى اأن �سورة املق�سد ال�سياحي »عبارة عن بناء ذهني )مرئي اأو غري مرئي( يت�سمن قيم 
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 Di(.»وانطباعات الأ�سخا�ض جتاه وجهة معينة، ويقوم على معارفهم وادراكاتهم العاطفية
 )Marino, 2008, p3

مراحل ت�صكل �صورة املق�صد ال�صياحي: . 2
حتى الآن اأغلب الدرا�سات اخلا�سة بفهم عملية ت�سكيل �سورة املق�سد ال�سياحي ت�سب 
Dynam-( واملطابقة احلركية )static(  سسمن مقاربتني اأ�سا�سيتني هما: املطابقة ال�ساكنة
ics( )Gallarza et al, 2002, p58(  ، حيث اإن كال املقاربتني تتاأثران بنظريات ومناذج 

.)Weiping, 2010, p41( سلوك ال�سائح�
 : )static( 2 - 1 - املطابقة ال�صاكنة

 Weiping, 2010,( تتناول العالقة بني ال�سورة و�سلوك ال�سائح كالر�سا واختيار املق�سد
 )Gunn,1972( اأعمال كل من غان  التي انتهجت هذه املطابقة  اأبرز الأبحاث  p40(  ومن 

. )Fakeye & Crompton, 1991( وفاكاي وكرومبتون
)Gunn,1972( منوذجًا لتكوين �سورة الوجهة مير ب�سبعة مراحل �سمن  اقرتح غان 

ثالثة م�ستويات اأ�سا�سية كما هو مو�سح يف ال�سكل اأدناه: 
الشكل )1(

نموذ	 غان لتكوين صورة المقصد السياحي

Source : Gunn, 1972, p120
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منوذجًا   )Fakeye & Crompton, 1991( وكرومبتون  فاكاي  من  كل  اقرتح  وقد 
وال�سورة  الع�سوية  ال�سورة  على  اعتمد  الذي   )Gunn( غان  لنمودج  امتداد  مبثابة 
املحر�سة، حيث اأ�ساف اإليه مكونًا اآخر وهو ال�سورة املعقدة )complex image( و�سلط 
اخلربات  عن  املعقدة  ال�سورة  املكونات.وتعرب  هذه  بني  العالقات  خمتلف  على  ال�سوء 
الفعلية لل�سائح التي كونها من زيارته للوجهة ال�سياحية، ويف هذه املرحلة فاإن �سورة 
واملحر�سة  الع�سوية  ال�سورة  بني  التوافق  بدرجة  التاأثر  اإىل  متيل  ال�سياحي  املق�سد 
والواقع، وهكذا يتاأكد ال�سائح من �سحة ال�سور ال�سابقة من عدمها.وما من �سك اأن درجة 
فاإذا  املقارنة،  هذه  نتيجة  على  كبري  حد  اإىل  تتوقف  للوجهة  اختياره  عن  ال�سائح  ر�سا 
تطابقت �سورة الوجهة مع تف�سيالت ال�سياح وتوقعاتهم فاإن املق�سد ال�سياحي �سيحظى 

بر�ساهم )تيمور زكي، 2008، �ض22( .
الشكل )2(

نموذ	 فاكاي وكرومبتون لتكوين صورة المقصد السياحي

Source : Fakeye & Crompton, 1991, p11
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 :  )Dynamics( 2 - 2 - املطابقة الديناميكية
حد  يف  ال�سياحي  املق�سد  �سورة  ت�سكيل  عملية  درا�سة  على  املطابقة  هذه  تركز 
ذاتها وحماولة حتديد العوامل التي توؤثر فيها )Gallarza,et al, 2002, p59(، ومن اأبرز 
 )Beerli & Martin, 2004( الدرا�سات التي انتهجت هذه املطابقة درا�سة برييل ومارتن 
ال�ساملة للوجهة واملكونة من  ال�سورة  اأن  الباحثان منوذجًا بّينا من خالله  حيث اقرتح 
ال�سقني: املعريف، والعاطفي تتاأثر خالل مراحل تكوينها بعاملني اأ�سا�سيني هما: م�سادر 
اخلربة  )احلوافز،  ال�سخ�سية  والعوامل  اأولية(  وم�سادر  ثانوية  )م�سادر  املعلومات 
وقد   ،  )03( ال�سكل  يف  مو�سح  هو  كما  والدميغرافية(  الجتماعية  اخل�سائ�ض  ال�سابقة، 
ميز الباحثان بني ال�سياح الذين يزورون الوجهة لأول مرة واأولئك الذين يكررون الزيارة 

.)Stylidis et al, 2008, p186(

الشكل )3(
نموذ	 بيرلي ومارتن لتشكل صورة المقصد السياحي

Source : Beerli & Martin, 2004, p660
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ثانيا - اإلعالم السياحي: 

مفهوم االإعالم ال�صياحي: . 1
ال�سياح  لدى  املكونة  ال�سياحي  املق�سد  �سورة  لفهم  اأ�سا�سيًا  عن�رشاً  املعلومة  تعدُّ 
واي�سا لعملية اختياره لوجهة دون اأخرى )Tarek and Akmal, 2013, p399( ، حيث 
 Baloglu and Mc( لل�سائح  املعريف  اجلانب  على  يوؤثر  ونوعها  املعلومات  كمية  اإن 

. )Cleary, 659

 Hall,( هال ، )Cavlek, 2013, p488( وقد اأ�سار العديد من الباحثني على غرار كافالك
 Gartner, وغارترن   )Beerli and Martin, 2004, p667( ومارتن  برييل   ،  )2003, p42
cited in Stylidis, et al,( 2008, p187 1993( اىل و�سائل العالم كاأحد اهم امل�سادر التي 
اأ�سكال  اأحد  ال�سياحي  العالم  املعلومات، ويعدُّ  اأجل احل�سول على  ال�سائح من  اليها  يلجاأ 
الإعالم احلديث الذي يتناول بالتف�سيل ق�سايا ال�سياحة ومو�سوعاتها، والذي ظهر نتيجة 
للحاجة اإىل املعلومات املتخ�س�سة واجلديدة، ولتنمية اجلوانب املعرفية لدى اجلمهور يف 

هذا املجال، ولقد تعددت التعاريف املقدمة لهذا املفهوم والتي نذكر منها ما ياأتي: 
من  واملبذولة  ال�سخ�سية  وغري  املو�سوعية  اجلهود  باأنه  ال�سياحي  العالم  يعرف 
اأو  ر�سالة  اإعداد  اإىل  والداعية  ال�سياحية  ال�سورة  لتح�سني  الر�سمية  وغري  الر�سمية  اجلهات 
ال�سياحية،  اخلدمة  اأو  املنتج  عن  طيبة  �سورة  تقدمي  بهدف  ونقلها  الر�سائل  من  جمموعة 
الت�سالية  الو�سائل  با�ستخدام  ما  اأو منطقة  للدولة  �سياحية  تنمية  العمل على خلق  كذلك 
بغر�ض جذب اهتمام ال�سائحني املرتقبني يف تلك الأ�سواق �سواء داخل البالد اأم خارجها، 

ومن ثم دفعهم اإىل ال�سفر وممار�سة الن�ساط ال�سياحي )فوؤادة البكري، 2004، �ض5( 
خماطبة  اجلمهور  خماطبة  على  تقوم  التي  الت�سالية  العملية  باأنه  اأي�سا  يعرف  و 
مو�سوعية وعقلية، م�ستخدمًا عوامل اجلذب والت�سويق يف تقدمي املنتج اأو اخلدمة ال�سياحية، 
بق�سد اإقناع اجلمهور واإثارة اهتمامه باأهمية ال�سياحة وفوائدها للفرد والدولة، وت�سجيعه 
يف معرفة املغريات ال�سياحية، وذلك بن�رش الوعي ال�سياحي بينهم وح�سن معاملة ال�سياح 
على  وي�سجعهم  املرتقبني  ال�سائحني  جمهور  يخاطب  وهو  يحتاجونه،  فيما  وم�ساعدتهم 

الزيارة ويجذبهم للمنتج ال�سياحي )نعيم الظاهر، عبد اجلابر تيم، 2001، �ض 178( 
ق�سايا  بالتف�سيل  يتناول  الذي  احلديث  الإعالم  اأ�سكال  اأحد  باأنه  نعرفه  اأن  وميكن 
املتخ�س�سة واجلديدة  املعلومات  اإىل  للحاجة  نتيجة  والذي ظهر  ال�سياحة ومو�سوعاتها، 
الإعالمي  الن�ساط  ولتنمية اجلوانب املعرفية لدى اجلمهور يف هذا املجال، وهو يعرب عن 
املتعاملني  الر�سمية وخمتلف  املختلفة واجلهات  الإعالم  و�سائل  به  تقوم  الذي  الت�سايل 
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ال�سياحيني بهدف التعريف ميا يحتويه البلد من معامل �سياحية �سواء اأكانت طبيعية اأم اأثرية 
تاريخية اأم فندقية اأم اأي مظهر من مظاهر اجلذب ال�سياحي من اأجل تنمية الوعي ال�سياحي 

لدى اجلمهور من ناحية، وا�ستقطاب اأكرب عدد ممكن من ال�سياح من ناحية اأخرى.
و�صائل االإعالم ال�صياحي: . 2

قبل عر�ض خمتلف و�سائل الإعالم ال�سياحي يتوجب علينا ت�سليط ال�سوء على اأنواع 
)الهيئة  اأنواع  ثالثة  اإىل  تنق�صم  والتي  الو�سائل،  ُتنقل عرب هذه  التي  الإعالمية  الر�سائل 

العامة لل�سياحة والأثار، �ض 24( : 
Ú  :الر�صالة التوعوية

ميثل هذا اخلطاب اخلطوة الأوىل للتعامل الإعالمي مع خمتلف اجلوانب ذات العالقة 
الوعي  وتعزيز  ال�سياحة،  لتقبل  املحلية  البيئة  تهيئة  ي�ستهدف  حيث  ال�سياحة،  ب�سناعة 
لدى اجلمهور امل�ستهدف جتاه ال�سياحة الداخلية وفًقا ملفهومها احلديث، اإ�سافة اإىل �سعيه 

لت�سجيع ال�سلوكيات الإيجابية الالزمة لالرتقاء بال�سياحة وتطويرها.
Ú  :الر�صالة التعريفية

املحلية  ال�سياحية  واملنتجات  واملرافق  باملقومات  املواطنني  تعريف  اإىل  تهدف 
التي  ال�سياحية  والأن�سطة  الفعاليات  وكذا  ال�سياح،  ل�ستقبال  املهياأة  املقا�سد  وخمتلف 

ي�سهدها الوطن.
Ú  :الر�صالة االإقناعية

الداخلية على خمتلف  ال�سياحة  باإيجابيات  لدى اجلماهري  القناعة  تعمل على تعزيز 
الأ�سعدة، بغية التاأثري على �سلوكياتهم ومواقفهم جتاه هذه ال�سناعة وحتفيزهم ملمار�ستها.
الو�سيلة  اختيار  الأمر  يتطلب  امل�ستفيدين،  اإىل  الإعالمية  الر�سالة  اإي�سال  يتم  ولكي 

الإعالمية املنا�سبة، وفيما ياأتي عر�س الأهم هذه الو�صائل: 
2 - 1 - التلفزيون: 

املق�سد  مقومات  اأهم  مربزاً  وال�سورة  ال�سوت  م�ستخدمًا  ال�سياحية  ال�سورة  يبث 
القدرة على  لها  اأن  الإعالمية  الو�سيلة  لل�سياح، ومن مميزات هذه  ال�سياحي وعوامل جذبه 
عدد  اأكرب  اإىل  والو�سول  الثقافية  امل�ستويات  ومبختلف  وال�رشائح،  الفئات  جميع  خماطبة 
اأكرث و�سائل الإعالم  ممكن من امل�ساهدين يف وقت واحد وهم يف منازلهم، حيث يعد من 
امل�ستخدمة يف العامل، اإذ اإن حوايل %88 من املعلومات املكت�سبة للفرد تكون من خالله 

)داليا حممد تيمور زكي، 2008، �ض42( .
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2 - 2 - ال�صحف: 
متثل اأحد الو�سائل الرئي�سة يف خماطبة اجلمهور ال�سياحي لنت�سارها الوا�سع وبتكلفة 

منخف�سة، اإذ حتمل يف طياتها خمتلف الأخبار حول الوجهات ال�سياحية يف البالد.
2 - 3 - االإذاعة: 

وهي من اأجنح و�سائل الإعالم ال�سياحي التي ت�ستخدم لتن�سيط التعاقدات ال�سياحية، 
حيث يتم التفاعل بني هذه الو�سيلة واملجتمع بالعتماد على حا�سة ال�سمع من خالل جمل 
لفظية وتعبريات كالمية، يكون لها وقع يف اأذان امل�ستمع، تهدف اإىل جذب انتباه ال�سياح 
2002، �ض43( وكذا نقل  واإي�سال الر�سالة الإعالمية وتر�سيخها لديهم )�رشاب واخرون، 

املعارف اإليهم وتزويدهم مبختلف املعلومات حول خمتلف الأماكن ال�سياحية.
2 - 4 - املجالت: 

ت�سدرها اأغلب اأجهزة ال�سياحة الر�سمية ويجمع هذا النوع من الدعاية بني وظيفتني 
رئي�ستني وهما: التعبري بطريقة فنية عن روح املكان اأو املنطقة ال�سياحية، بالعتماد على 
ال�سور والألوان �سواء كانت �سورا فوتوغرافية اأم مر�سومة، والتاأثري يف اجلوانب العاطفية 
الأحداث  وعر�ض  العلمية  واملقالت  الكتاب  يحررها  التي  املقالت  خالل  من  لل�سياح 
الال�سعور  التاأثري يف  بغية  فائقة  بعناية  اختيارها  والتي يجب  والريا�سية...الخ،  الثقافية 

بالن�سبة للقارئ )�رشاب واآخرون، 2002: 42( .
2 - 5 - املهرجانات واملعار�س ال�صياحية: 

والهتمام  بالرتكيز  الكربى  ال�سياحة  و�رشكات  الر�سمية  ال�سياحية  الأجهزة  تقوم 
وال�سعي  الداخلية،  ال�سياحية  حركة  تن�سيط  بهدف  ال�سياحية،  واملعار�ض  باملهرجانات 
التظاهرات، وتكوين �سورة �سياحية  اإىل حتقيق الت�سال املبا�رش بينها وبني زائري هذه 
اإيجابية لديهم من خالل اإبراز خمتلف مقومات البلد من حرف و�سناعات تقليدية وهياكل 

ومن�ساآت �سياحية...الخ.
2 - 6 - االإنرتنت: 

الوا�سعة يف  قدرته  ال�سياحي من خالل  الإعالم  الإنرتنت يف  ا�ستخدام  اأهمية  وتكمن 
الو�سول اإىل الأ�سواق ال�سياحية املختلفة ب�سورة تخت�رش كثرياً من اجلهد والوقت واملال، 
جميع  على  احل�سول  ال�سياحي  للم�ستهلك  تتيح  حيث  والفعالية،  التاأثري  بالغة  وباأ�ساليب 
عن  معلومات  ذلك  وي�سمل  ال�سياحي،  املنتج  عن  يحتاجها  التي  واملعلومات  البيانات 

الطريان والفنادق والربامج ال�سياحية واأماكن تاأجري ال�سيارات..الخ.
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الدراسة امليدانية: 

1 - صدق أداة القياس وثباتها: 
بهدف التحقق من �سدق اأداة القيا�ض ُعر�ست ا�ستبانة البحث على عدد من الأ�ساتذة يف 
جامعة باجي خمتار عنابة و جامعة 08 ماي 45 قاملة من اأجل حتكيمها، حيث ُعدِّلت بناء 
 Alpha( األفا كرونباخ  الثبات  الثبات، فقد ُح�سب معامل  على مقرتحاتهم.اأما فيما يخ�ض 
Cronobach( ، وبلغ معامل الثبات جلميع فقرات ال�ستبيان 94.8% اأما بالن�سبة لفقرات 
املحور الثاين فقد بلغ 77.2% و 90.4% بالن�سبة لفقرات املحور الثالث، وهي كلها قيم 
باأغرا�ض  ثبات عالية وتفي  تتمتع بدرجة  الأداة  اأن  اىل  ت�سري  اإح�سائية عالية  ذات دللة 

الدرا�سة.
الجدول )1(

معامل ألفا كرونباخ

األفا كرونباخعدد العباراتاملحاور

77.2 %6املحور الثاين

90.4 %3املحور الثالث

89.5 %9االجمايل

المصدر: من إعداد الباحث على ضوء نتائج االستبيان

2 - وصف خصائص عينة الدراسة: 
بغر�ض التعرف اإىل بع�ض اخل�سائ�ض الدميوغرافية لأفراد عينة الدرا�سة، تناول اجلزء 
الأول من ال�ستبانة بع�ض البيانات ال�سخ�سية لأفراد العينة، وهي: اجلن�ض، ال�سن، الوظيفة.

2 - 1 - توزيع اأفراد العينة ح�صب املنطقة: 
الجدول )2( 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس: 

الن�صبة املئوية )%( التكراراتالوالية

7937.08عنابة

4521.12قاملة
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الن�صبة املئوية )%( التكراراتالوالية

177.98اجلزائر

2210.32ق�سنطينة

177.98تب�سة

209.89باتنة

135.63�سوق اأهرا�ض

213100املجموع

المصدر: من إعداد الباحث على ضوء نتائج االستبيان

لقد كانت اأغلب اأفراد عينة الدرا�سة من مدينتي عنابة وقاملة، وذلك بن�سب %37.08 
جامعة  يف  ويعمل  عنابة  مدينة  يف  مقيم  الباحث  لأن  وذلك  الرتتيب،  على   %21.12 و 
08 ماي 45 املتواجدة يف مدينة قاملة، اأما باقي اأفراد عينة الدرا�سة والذين مّيثلون ن�سبة 
الوليات كما ياأتي: ق�سنطينة  الكلية فيتوزعون ح�سب باقي  العينة  41.8% من  مقدارها 

.5.63 اأهرا�ض  7.98%، �سوق  9.89%، اجلزائر وتب�سة  10.32%، باتنة 
2 - 2 - توزيع اأفراد العينة ح�صب متغري اجلن�س: 

يبني اجلدول التايل توزيع اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب اجلن�ض: 
الجدول )2(

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس

الن�صبة املئوية )%( التكراراتاجلن�س

15874.18ذكر

5525.82اأنثى

213100املجموع

المصدر: من إعداد الباحث على ضوء نتائج االستبانة

يو�سح اجلدول )2( اأن الن�سبة العالية من اأفراد العينة هم من الذكور، حيث بلغ عددهم 
158 فرداً وبن�سبة مئوية تقدر بـ 74.18%، يف حني بلغ عدد الإناث 55 فرداً بن�سبة مئوية 

تقدر ب %25.82.
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2 - 3 - توزيع اأفراد العينة ح�صب متغري ال�صن:  
ع اأفراد العينة ح�سب ال�سن اإىل ثالث فئات يلخ�سها اجلدول الآتي:  وزِّ

الجدول )3( 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب السن: 

الن�صبة املئوية )%( التكرارات الفئة العمرية 

296430.04 - 18 �سنة 

5011554 – 30 �سنة 

3415.96اأكرب من 50 �سنة 

213100املجموع 

المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على نتائج االستبانة

 - 30[ العمرية  الفئة  الدرا�سة هم من  اأفراد  اأن معظم   ،  )3( يالحظ من اجلدول رقم 
50�سنة[ وقد بلغ عددهم 115 ما ميثل 54% وتليها فئة ]18 - 29�سنة[ والبالغ عددهم 
الفئة  من  هم  الدين  الأ�سخا�ض  ي�ّسكل  مل  حني  يف   ،%30.04 مقدارها  وبن�سبة  فرداً   64
34 �سخ�ض من العينة وهو ما يقابل ن�سبة %15.96. العمرية ]اأكرب من 50 �سنة[ �سوى 

2 - 4 - توزيع اأفراد العينة ح�صب الوظيفة: 
الجدول )4(

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الوظيفة

الن�صبة املئوية )%( التكراراتالوظيفة

73.28بطال

5726.7طالب

6831.92اأعمال حرة

7133.33موظف

104.77متقاعد

213100املجموع

المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج االستبيان

من  هم  املهّنة  حيث  من  الدرا�سة  عينة  اأفراد  غالبية  اأن  اأعاله،  اجلدول  من  يالحظ 
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وبن�سب  فرداً  و57   68 الرتتيب  على  عددهم  بلغ  حيث  احلرة  املهن  واأ�سحاب  املوظفني 
ن�سبة  مّيثلون  والذين  الدرا�سة  عينة  اأفراد  باقي  اأما   ،%31.92 و   %33.33 مقداراها 
مقدارها 34.75% من العينة الكلية فيتوزعون ح�سب مهنهم على النحو الآتي: %26.7 

طلبة ومتقاعدين 4.77% و 3.28% دون عمل.

3 - عرض نتائج التحليل الوصفي الستجابة مفردات عينة الدراسة: 
اُ�ستخدم اأ�سلوب الإح�ساء الو�سفي ل�ستخراج الو�سط احل�سابي والنحراف املعياري، 
واأي�سا حتديد درجة موافقة اأفراد عينة الدرا�سة نحو متغريات الدرا�سة ح�سب مقيا�ض ليكرت 

اخلما�سي، حيث اإن جماالت حتديد درجة املوافقة كانت كما ياأتي: 

درجة املوافقةاملتو�صط املرجح

منخف�سة جدامن 1 اىل 1.79
منخف�سةمن 1.8 اىل 2.59
متو�سطةمن 2.6 اىل 3.39
عاليةمن 3.4 اىل 4.19

عالية جدامن 4.2 اىل 5

الجدول )5( 
اتجاهات عينة الدراسة نحو عبارات المتغير المستقل )االعام السياحي( 

درجة 
املوافقة

االنحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

موافق 
متاما موافق ال 

اأدري
غري 
موافق

غري موافق 
متاما العـبـارات

متو�سطة 1.1 2.42 0 63 4 106 40
جنحت و�سائل العالم يف تزويدك مبا 

حتتاجه من معلومات حول خمتلف املقا�سد 
ال�سياحية يف البالد

عالية 1.13 3.46 40 87 21 63 2
كثري من املعلومات التي تن�رش عرب و�سائل 

الإعالم ال�سياحي والتي تخ�ض وجهات 
�سياحية يف اجلزائر �سحيحة

متو�سطة 1.13 2.84 0 92 26 65 30
ُتعر�ض الإعالنات ال�سياحية عرب خمتلف 

الو�سائل العالمية باأ�سلوب جذاب وي�سرتعي 
النتباه

عالية 0.75 3.78 19 153 18 23 0
تثق بالتجارب ال�سياحية التي قام بها �سياح 
اآخرون يف البالد اأكرث من ثقتك مبا ين�رش عرب 

و�سائل الإعالم ال�سياحي
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درجة 
املوافقة

االنحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

موافق 
متاما موافق ال 

اأدري
غري 
موافق

غري موافق 
متاما العـبـارات

عالية 1.18 2.75 21 43 33 94 22
العالم ال�سياحي يف اجلزائر موجه جلذب 
ال�سائح املحلي اأكرث منه ال�سائح الأجنبي

متو�سطة 1.19 2.9 15 66 45 57 30
ت�ساهم و�سائل العالم ال�سياحي يف تنمية 

الوعي ال�سياحي لدى النا�ض

متو�سطة 1.00 2.98 95 504 147 408 124
املتو�صط احل�صابي واالنحراف املعياري 

للمحور الثاين

spss المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج

نالحظ من خالل ا�ستعرا�ض النتائج يف اجلدول )4( اأن اجتاهات العينة نحو عبارات 
املحور الثاين كانت مق�سمة بني متو�سطة وعالية، وكانت درجة املوافقة بالن�سبة للمحور 

ككل متو�سطة، حيث بلغ املتو�سط احل�سابي للمحور 2.98 والنحراف املعياري 1.00.
الجدول )6( 

اتجاهات عينة الدراسة نحو عبارات المتغير التابع )صورة السياحة الداخلية( : 

درجة 
املوافقة

االنحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

موافق 
متاما موافق ال 

اأدري
غري 
موافق

غري موافق 
متاما العـبـارات

متو�سطة 0.9 2.61 0 42 66 86 19
يعك�ض العالم ال�سياحي ال�سورة احلقيقية 

لل�سياحة الداخلية يف اجلزائر 

متو�سطة 1.15 3.06 9 93 42 41 28
يوؤثر العالم ال�سياحي ب�سكل كبري يف �سورة 

ال�سياحة الداخلية يف اجلزائر املتكونة لديك

متو�سطة 1.1 3.06 4 100 39 45 25
ا�ستطاع الإعالم ال�سياحي تن�سيط حركة 

ال�سياحة الداخلية يف اجلزائر

متو�سطة 0.97 2.91 13 235 147 172 72
املتو�صط احل�صابي واالنحراف املعياري 

للمحور الثالث

spss المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج

نالحظ من خالل النتائج يف اجلدول اأعاله اأن اجتاهات العينة نحو عبارات املحور 
الثالث كانت متو�سطة، فقد بلغ متو�سط ال�ستجابة الكلية 2.91 وهو متو�سط كونه ينتمي 

اإىل املجال ]2.6، 3.39[، وقد بلغ النحراف املعياري للمحور ككل 0.97.
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4 - عرض نتائج التحليل اإلحصائي الختبار الفرضيات: 
Ú  ل يوجد تاأثري ذو دللة اح�سائية لالإعالم ال�سياحي يف اجلزائر :H0 فر�صية العدم

على �سورة ال�سياحة الداخلية عند م�ستوى دللة 0.05.
Ú  يوجد تاأثري ذو دللة اح�سائية لالإعالم ال�سياحي يف اجلزائر :H1 الفر�صية البديلة

على �سورة ال�سياحة الداخلية عند م�ستوى دللة 0.05.
الب�سيط بالعتماد على طريقة  ل حتليل النحدار اخلطي  الفر�سية �ُسجِّ ولختبار هذه 

املربعات ال�سغرى، وقد كانت النتائج كما يلي: 
الجدول )7( 

 االرتباط الخطي

Model R R Square Adjusted R Square Std.Error of the Estimate

1 a921. 849. 848. 37847.

 spss المصدر: مخرجات برنامج

يالحظ وجود ارتباط قوي بني العالم ال�سياحي و�سورة ال�سياحة الداخلية يف اجلزائر، 
حيث بلغ معامل الرتباط 0.92، وقد بلغ معامل التحديد 84.9%، وهذا يعني اأن %84.9 
من التغريات احلا�سلة يف �سورة ال�سياحة الداخلية املتكونة لدى ال�سياح تعزى اإىل الإعالم 

ال�سياحي، والباقي )15.1%( يرجع اإىل عوامل اأخرى منها اخلطاأ الع�سوائي.
الجدول )8(
تحليل التباين

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression 169.421 1 169.421 1182.814 ,000a

Residual 30.223 211 143.

Total 199.644 212

spss المصدر: مخرجات برنامج

اأن م�ستوى دللة الختبار ت�ساوي ال�سفر  يت�سح لنا من خالل جدول حتليل التباين 
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اأن  اأي  نرف�سها،  فاإننا  وبالتايل   0.05 ال�سفرية  الفر�سية  دللة  م�ستوى  من  اأقل  وهي 
النموذج اخلطي هو منوذج مقبول لتمثيل العالقة بني املتغري التابع واملتغري امل�ستقل، واأن 

هناك واحداً على الأقل من معامالت النحدار يختلف عن ال�سفر.
الجدول )9(

معامات النموذ	

Model
A

Unstandardized
Coefficients

standardized
Coefficients t .Sig

Std.Error Bêta

1
  (Constant) 265. 081. 3.257 1.00

A1 886. 026. 921. 34.392 ,000

 spss المصدر: مخرجات برنامج

يبني لنا اجلدول اأعاله قيم معامالت منوذج النحدار اخلطي الب�سيط حيث اإن: 
قيمة ثابت النحدار ي�ساوي 0.265. -
من  - اأقل  وهي  ال�سفر  ي�ساوي  النحدار  ملعامل  بالن�سبة  الختبار  دللة  م�ستوى 

م�ستوى دللة الفر�سية ال�سفرية 0.05، وبالتايل فاإننا نرف�سها اأي اأن قيمة معامل النحدار 
0.886 هي قيمة معنوية يف النموذج وعليه فان معادلة منوذج النحدار تكون كما ياأتي: 

Y=0.886X + 0.265

Y : �سورة ال�سياحة الداخلية
X : العالم ال�سياحي يف اجلزائر

تاأثري  يوجد  ل   :H0 العدم  فر�سية  رف�ض  اإىل  ت�سري  اأعاله  النتائج  فاإن  وعليه 
الداخلية  ال�سياحة  �سورة  على  اجلزائر  يف  ال�سياحي  لالإعالم  اح�سائية  دللة  ذو 
دللة  ذو  تاأثري  يوجد   :H1 البديلة  الفر�سية  وقبول   ،0.05 دللة  م�ستوى   عند 
م�ستوى  عند  الداخلية  ال�سياحة  �سورة  على  اجلزائر  يف  ال�سياحي  لالإعالم  اإح�سائية 

دللة 0.05.

اخلامتة: 
حاول الباحث من خالل هذه الورقة البحثية التطرق اإىل املفاهيم الأ�سا�سية ل�سورة 
بدرا�سة  قام  كما  فيها،  توؤثر  التي  اآلياته  وخمتلف  ال�سياحي  والإعالم  الداخلية  ال�سياحية 
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ال�رشق  يف  مدن  �سبع  يف  وحتديداً  اجلزائريني  املواطنني  من  عينة  على  مبا�رشة  ميدانية 
اأهرا�ض.وقد  و�سوق  وباتنة،  وتب�سة،  و�سكيكدة،  وق�سنطينة،  وقاملة،  عنابة،  هي:  اجلزائري 
بينت نتائج الدرا�سة واقع توجه العينة نحو متغريات الدرا�سة، والذي كان بدرجة متو�سطة، 
�سلوكهم  على  توؤثر  ال�سياح  اأذهان  قوية يف  �سياحية  لبناء �سورة  كافية  درجة غري  وهي 
اأن هناك تاأثرياً معنويًا  وحتفزهم لزيارة املقا�سد الداخلية، وقد ك�سفت النتائج كذلك عن 
التغريات  من   %84.9 و  الداخلية،  ال�سياحة  �سورة  على  اجلزائر  يف  ال�سياحي  لالإعالم 
احلا�سلة يف هذه ال�سورة لدى عينة الدرا�سة راجعة اإىل الإعالم ال�سياحي، ال�سياحة الداخلية 

املتكونة لدى ال�سياح تعزى اإىل الإعالم ال�سياحي.
اجلزائر  يف  الداخلية  ال�سياحية  �سورة  حت�سني  اأجل  ومن  النتائج  هذه  �سوء  ويف 
التو�صيات  من  مبجموعة  امل�صوؤولة  للجهات  يتقدم  الباحث  فاإن  املواطنني،  لدى 
ال�صياحي  االإعالم  خالل  من  الداخلية  ال�صياحة  �صورة  لرتقية  مهمة  نراها  التي 

يف اجلزائر، كما ياأتي: 
اإعداد ا�سرتاتيجية وطنية لالإعالم ال�سياحي وما ينبثق عنها من برامج، تهدف اىل . 1

تعريف ال�سياح املحليني مبختلف املقومات ال�سياحية للبالد؛ 
تو�سيع ال�ستثمار يف جمال الإعالم ال�سياحي واإدراج و�سائل تكنولوجيات الإعالم . 2

والت�سال يف خمتلف الن�ساطات ال�سياحية يف البالد؛ 
�رشورة تطوير الو�سائل الإعالمية امل�ستخدمة يف الإعالم ال�سياحي يف اجلزائر من . 3

حيث املحتوى والت�سميم، واأن يقدِّم حمتواها ر�سالة حقيقية عن ال�سياحة الداخلية؛ 
اإ�سدار املزيد من املجالت واملواد اإعالمية والن�رشات اللكرتونية اخلا�سة مبختلف . 4

التظاهرات ال�سياحية؛ 
تنظيم املزيد من الأن�سطة والفعاليات ذات الطابع الت�سايل خا�سة املهرجانات . 5

واملعار�ض املحلية؛ 
اإن�ساء مواقع اإعالمية على �سبكة الإنرتنت موجهة لل�سائح املحلي تت�سمن معلومات . 6

دقيقة، خا�سة تلك املتعلقة باملوؤ�س�سات الفندقية، واملقا�سد ال�سياحية، واملميزات الثقافية، 
واملعامل التاريخية، والتظاهرات الر�سمية ال�سياحية، احلفالت...الخ؛ 

اإن�ساء ناٍد لل�سحافيني املتخ�س�سني يف جمال ال�سياحة لرتقية العمل ال�سحفي يف . 7
امليدان؛ 

تكثيف اجلهود الإعالمية واحلمالت التح�سي�سية لتوعية املواطن عن اأهمية ال�سياحة . 8
الداخلية ودورها يف تنمية القت�ساد اجلزائري؛ 

�سياحية . 9 برامج  وتنفيذ  اجلزائر،  يف  كافة  الإعالم  و�سائل  بني  امل�سرتك  التن�سيق 
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اإعالمية م�سرتكة لتو�سيح اأهمية املنتج ال�سياحي املحلي.
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 .2004
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