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 الملخص :

 

تندرج ىذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية اليت تدرس دور تطبيقات الوسائط اؼبتعددة يف 
 50تفعيل االتصاؿ السياحي ، وقد اعتمدت على اؼبنهج الوصفي ، لدراسة عينة قصدية متكونة من 

: مفردة من موظفي الوكاالت السياحية النشطة يف والية قاؼبة خالؿ الفًتة اؼبمتدة من 
 .  24/03/2017إىل 16/03/2017

بط باؼبوضوع وتتقاطع معو يف عدة توقد استند البحث إىل ؾبموعة من الدراسات السابقة اليت تر 
وجانب تطبيقي ،   وإطار نظري تطرؽ إىل موضوعي الوسائط اؼبتعددة واالتصاؿ السياحي متغَتات

عدد من اؼبقابالت والتحليل إىل  إضافةاعتمد على استمارة االستبياف كأداة رئيسية عبمع البيانات  
 بالوالية . السياحية األرغونومي ؼبوقع أحد أنشط الوكاالت 

 وتوصلت الدراسة إىل نتائج مهمة يبكن إهبازىا يف اآليت :

%، نظرا ألنبية ىذه التطبيقات يف  52تعتمد الوكالة السياحية على التطبيقات الذكية بنسبة  -
 .السياحية، من خالؿ استغالؿ ـبتلف أشكاؿ الوسائط اؼبتعددة، االتصاؿ دبتعاملي الوكالة تسهيل

%، باعتبار أف ىذه التقنية  76تعتمد الوكاالت السياحية على الربيد اإللكًتوين بشكل الكبَت بنسبة  -
تعد من أسهل التقنيات استخداما يف ؾباؿ اؼبراسالت اإللكًتونية، واألكثر شهرة يف ؾباؿ االتصاؿ 

 ي.اإللكًتوين الرظب

% من الوكاالت السياحية ال تعتمد على ـبتص يف تسيَت ؿبتوياهتا على االنًتنت، الف ىذه 76 -
 .اػبطوة مكلفة للوكالة وربتاج لتجهيزات خاصة

% من الوكاالت السياحية ال سبتلك قناة على اليوتيوب، ذلك ألف ىذا اإلجراء مل يدخل يف 100 -
 . أولويات وأعماؿ ونشاط الوكالة على االنًتنت ؾباؿ

 

 

 

 



 

Résumé :  

 

Cette étude fait partie des études descriptives qui étudient le rôle 

des applications multimédias dans l'activation de la communication 

touristique. L'approche descriptive a été utilisée pour étudier un 

échantillon objectif de 50 employés des agences de tourisme actif dans 

l'état de Guelma au cours de la période allant 16/03/2017 à 24 / 03/2017. 

La recherche a été basée sur une série d'études antérieures relatives 

au sujet et recoupant dans plusieurs variables, un cadre théorique qui a 

abordé le sujet de la communication multimédia et le tourisme, et un 

aspect pratique qui reposait sur le questionnaire comme outil principal la 

collecte de données, ainsi qu'un certain nombre d'entretiens et d'analyse 

du site de l'une des agences touristiques les plus actifs de l'État. 

L'étude a obtenu des résultats importants qui peuvent être résumés 

comme suit: 

- L'agence touristique repose sur des applications intelligentes de 52%, en 

raison de l'importance de ces applications pour faciliter la communication 

avec les agents de l'Agence, par l'exploitation de diverses formes de 

multimédia. 

- Les agences touristiques comptent beaucoup sur l'e-mail de 76%, que 

cette technologie est l'une des techniques les plus simples utilisés dans le 

domaine de la correspondance électronique, et le plus célèbre dans le 

domaine de l'agent de communication électronique. 

-  76 % des agences de tourisme ne comptent pas sur un spécialiste de la 

gestion de leur contenu sur Internet, car cette étape, coûteuse pour 

l'Agence et ont besoin d'un équipement spécial. 

- 100% des agences de tourisme ne dispose pas d'une chaîne sur You 

Tube, parce que cette procédure n'a pas été dans le domaine, les priorités, 

les actions et les activités de l'agence sur Internet. 

 

 

 

 

 



 

Resumen:  
 

Este estudio se enmarca dentro de los estudios descriptivos que 

examinan el papel de aplicaciones multimedia en la activación de la 

comunicación del turismo, ha adoptado el enfoque descriptivo, para 

estudiar una intencional muestra compuesta por 50 habitaciones 

individuales activo en el Guelma personal de la agencia de turismo del 

estado durante el período 16/03/2017 24 / 03/2017. 

La investigación se basó en una serie de estudios previos que están 

relacionados con el tema y se cruzan con él en varias variables, y el 

marco teórico se refirió a temas y varios medios de comunicación de 

turismo, práctico y lado se basó en el cuestionario como una herramienta 

clave para la recolección de datos, además de una serie de entrevistas y 

análisis del sitio Alorgonomi una agencias de turismo más activo de 

mandatos . 

El estudio encontró una tarea que se puede resumir en los siguientes 

resultados: 

- agencia de turismo -tatmd en aplicaciones inteligentes en un 52%, 

teniendo en cuenta la importancia de estas aplicaciones para facilitar, en 

contacto con la agencia de turismo Bmtaamla, mediante el uso de 

diversos formatos multimedia. 

- Las agencias de turismo son grandes confían en el correo electrónico en 

un 76%, teniendo en cuenta que esta tecnología es una de las técnicas más 

fáciles utilizados en el campo de las comunicaciones electrónicas, el más 

famoso en el campo de la comunicación electrónica oficial. 

- 76% de las agencias de turismo no se basan en un especialista en la 

conducción de sus contenidos en Internet, porque este paso, la agencia es 

caro y necesita un equipo especial. 

- 100% de las agencias de viajes no tienen un canal en YouTube, ya que 

este procedimiento no se introduce en el campo, y las prioridades de los 

trabajos y la actividad de la agencia en línea. 

 

 

 



 

 و عرف ان  شكر
نحمد اهلل عّز وجل الذي منَّ علينا بفضلو وأعاننا على إتمام ىذه المذكرة، 

 ونسألو اليداية والتوفيق في أعمال مستقبلية.

حموش عبد  وال يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ المشرف الدكتور: 
يم  يوتق على رحابة صدره، وعلى ما أواله لنا من عناية ونصح وإرشاد، الرزاق

 متواصل ليذا العمل.
 

كما نتوجو بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدنا في إنج از ىذا البحث، من قريب  
 أو من بعيد.

 
وال ننسى أن نتقدم بالشكر إلى كل أساتذة قسم العلوم اإلنسانية عامة، وقسم  

 اإلعالم واالتصال خاصة.

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اىداء
 واألحزانباسم خالق اإلنسان ومنسي اليموم  

ألف شكر وحمدا لك يا رحَمان على قوة أليمتنا بيا، فجعلت من  
أفكار كانت في طريق الظالم ىا نحن بيا نحقق األحالم، والصالة  

 والسالم على خير األنام محمد بن عبد اهلل.

أىدي ىذا العمل المتواضع إلى أمي  ... ليست ألنيا سبب  
ألنو أروتني من قيم الشيامة و النبل حتى    وجودي فحسب،بل

.المثالية  

إلى أبي... ليس لكونو تعب ألجلي فحسب،بل ألنو رمز العطاء بال  
مق ابل والتحدي،إلى من أعطاني ولم يزل يعطيني بال  حدود إلى  

بو إليك أبي.  افتخارامن رفع رأسي عاليا    

 

 تحية خاصة إلى إخوتي.

.وإلى أصدق ائي  

 حمزة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلىداء
أوال وأخيرا كلمة تق ال "الحمد هلل رب العالمين إلو األولين  

واآلخرين" الذي أمدنا بالقوة والعافية وكان لنا عونا  
نشكره وىبنا التوفيق والسداد ومنحنا الرشد والثبات  

 العمل.  إلعداد ىذا
 أىدي ثمرة جيدي

 رإلى من علمني النجاح والصب
  رمز التحدي...أبي  مواجية الصعابل

وإلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون  
  ذاتيا

  من علمتني وعانت الصعاب ألصل إلى ما أنا فيو
وعندما تكسوني اليموم أسبح في بحر حنانيا  

 أمي .. ليخفف من آالمي
  إلى من كانوا يضيئون لي الطريق

  ويتنازلون عن حقوقيم ويساندوني
  إلرضائي والعيش في ىناء

  ، أمين  خضير  ، فريدة  ، لميس  ،  محمد   إخوتي
أسيل، ولجين نور اليقين     " تان  ولن انسي الكتكو 

 وجدتي أطال اهلل في عمرىا  "

 أستاذي وخالي السعيد بن زينب     كما اىدييا إلى  

كما اىدييا إلى جميع أصدق ائي و صديق اتي  

 الذين رافقوني طيلة مشواري الدراسي

األخير اىدي ىذا العمل المتواضع إلى كل من    وفي

 يامنة 



 

 اإلىداء

السالك"  أىدي ىذا العمل المتواضع الى جدتي وأمي الغالية" الناىة  
 أطال اهلل في عمرىا وأمدىا بالصحة والعافية

 والى والدي الكريمين "الرباب إبراىيم" و"حمادي عالل"

 والى كل عائلتي وأىلي بالصحراء الغربية " أىل أبليلة" و"أىل أبيية"

والى اخوتي الصغار وبسمة العائلة " حمادي، سيدي محمد، عبد  
يخة، مية، ىبة، الفياللي، المعطي، معروف، اسلكو، سيدي صالح، ش

 كبل"

والى كل صديق اتي " الشائعة، خدجوني، نناىة، كلتوم، اللة، مينتو،  
 الحجة، الددة، تبة، تومنة، رعبة "

 والى جميع اإلخوة الصحراويين الدارسين في جامعة ق المة

 والى األستاذ الكريم" حموش عبد الرزاق"

 إنسانيةوالى كل أساتذتي الذين درسوني في قسم علوم  

 )والى الجيش الشعبي الصحراوي(

                                      

 الغالية 
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 مقــــــدمـــــــــة



 مقدمة
 

 

 أ

 المقدمة :

 خرآلباعتبارىا ظاىرة طبيعية تفرض عليو االنتقاؿ من مكاف  ، لقد عرؼ االنساف السياحة قديبا
 تطورت ىذه الظاىرة مع  مث . ووسائلها  ألسباب ـبتلفة ، حيث كانت يف فًتة فجر التاريخ بدائية يف مظاىرىا

 تطور العصر.

 تعترب السياحة من بُت القطاعات اؼبهمة يف اقتصاد أي دولة ، حيث أصبحت من معايَت تقدـ العالقات        
فمن خالؽبا مت فتح نافذة  .الدولية، ووسيلة حضارية لنقل وتبادؿ الثقافات بُت ـبتلف شعوب العامل والربط بينها

عن باقي  وسبيزىا ،اداهتا اليت ذبعلها فريدةواسعة ؼبعرفة خبايا، وغرائب، وحضارات وثقافات الشعوب وع
 .فتح اجملاؿ للتعلم واالستفادة من معارؼ وذبارب ىذه الشعوبوناجملتمعات، وتعطيها طابعا ثقافيا وتراثيا ، 

حيث اعتربت الوسائل االتصالية اؼبستعاف هبا ، واالتصاؿ زاد تطور السياحة اإلعالـومع تطور ؾباؿ 
 السياحة سبثل نبزة وصل بُت ـبتلف اؽبيئات السياحية وصباىَتىا.  واؼبعتمد عليها يف ؾباؿ

  استخداـ تقنيات ووسائل االتصاؿ هبدؼ جذب السياح وزيادة عددىم إىلحيث سعت اعبزائر 
يف السنوات األخَتة العديد من الوسائل منها ما يعرؼ  تاغبديثة ، حيث انتشر والتقنيات  مستعينة بالطرؽ 

بالًتويج، والًتغيب، والتسويق ؼبختلف اإلمكانيات واؼبنتجات السياحية عن طريق اجملالت، واعبرائد ، واؼبلصقات 
اصة اليت تقدـ للسياح يف مناسبات اؼبعارض الدولية واؼبلتقيات الثقافية والصالونات اػب،  اؼبطوياتوالكتيبات، و 

جذب اكرب عدد فبكن  إىلارتفاع مستوى اؼبنافسة وقوهتا بُت اؼبتعاملُت السياحُت، سعيا  إىلبالسياحة، ما أدى 
واالختيار بينها عن طريق ما  ، غَت مباشر على معرفة األماكن السياحية أومن السياح، معتمدين وبشكل مباشر 

القسم  أفلى نقل األفكار والبحث عن اؼبعلومات، كما اليت ؽبا القدرة ع، يعرؼ بتطبيقات الوسائط اؼبتعددة 
مشاريع الوسائط  ىي جزء من ، وغَتىا ..األكرب من تلفزيوف، وراديو، وافالـ، ورسـو فنية، وكتب، وؾبالت

مقارنة ببقية الوسائط كل  واقعية أكثريستطيع فعليا توفَت ذبربة  ا ،جيد ااؼبتعددة ، حبيث يبقى الكمبيوتر برناؾب
 حدى.على 

موضوع دور تطبيقات الوسائط اؼبتعددة يف تفعيل االتصاؿ السياحي من حيث األنبية  إىلنظرنا  وإذا
قبدىا تتمثل يف ؾبموعة اؼبعارؼ واؼبعلومات واغبقائق اليت تقدمها حوؿ أنبية ىذه التطبيقات يف تطوير ؾباؿ 

 رد االقتصادي اؽباـ.السياحة والوظائف واؼبهاـ اليت تقـو هبا لتنشيط وتفعيل ىذا اؼبو 

كما تساىم وبشكل فعاؿ يف الدفع   ، الصعبةة فالسياحة تلعب دورا كبَتا يف جذب واستقطاب العمل         
بعجلة االقتصاد الوطٍت لألماـ, من خالؿ اعتمادىا على ـبتلف التطبيقات والوسائل اغبديثة للقياـ بنشاطاهتا 

 السياحي. االتصاؿوعلى ىذا األساس جاء موضوع دراستنا حوؿ دور تطبيقات الوسائط اؼبتعددة يف تفعيل 



 مقدمة
 

 

 ب

إطار الدراسة ومنهجيتها اؼبعنوف بالفصل األوؿ  احتوى، حيث  وقد جاء ىذا البحث يف أربعة فصوؿ
على   احتوىكما .،وأنبية الدراسة  اختيار اؼبوضوع ، وأسبابتساؤالت الدراسة ب انتهت على اإلشكالية اليت 

بعنواف الوسائط اؼبتعددة،  والذي  ضم ثالثة  يف حُت كاف الفصل الثاين الدراسات السابقة وربديد اؼبفاىيم.
مباحث جاء أوؽبا بعنواف: ماىية الوسائط اؼبتعددة، واؼببحث الثاين، أساسيات الوسائط اؼبتعددة ، أما اؼببحث 

بعنواف : فاعلية الوسائط اؼبتعددة ،  أما الفصل الثالث الذي كاف بعنواف: االتصاؿ السياحي         كافالثالث ف
ومت تقسيمو اىل ثالثة مباحث، اؼببحث االوؿ بعنواف السياحة واؼببحث الثاين عن ماىية االتصاؿ السياحي 

 واؼببحث الثالث بعنواف وسائل االتصاؿ وأشكالو وتأثَتاتو على السياحة.

اما االطار التطبيقي فاشتمل على نتائج  الدراسة اؼبيدانية ، ودلك من خالؿ تفريغ بيانات االستبياف ، ودعمنا 
ؼبعرفة دور التطبيقات الوسائط اؼبتعددة يف تفعيل االتصاؿ  (Ergonomieالدراسة بالتحليل االرغونومي )

 تفسَت النتائج .السياحي  ، كما اعتمدنا على أداة اؼبقابلة الستعانة هبا يف 

 وانتهت دبجموعة من االستنتاجات وخاسبة كانت تشتمل على خالصة  اؼبوضوع .
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 اإلشكـــــاليـــة:
اؿ تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت خاصة ومازاؿ ينمو شهد القرف اغبادي والعشروف تقدما ىائال يف ؾب

حىت يومنا ىذا ، ويتسارع بوتَتة قوية .قد أحدثت ىذه التقنيات عددا  من التطورات يف التطبيقات الرقمية عرب 
 شبكة اإلنًتنت، يف عامل يعج باألقمار الصناعية واغبواسب اآللية والقنوات واؽبواتف الذكية ،  ووسائل اإلعالـ
 اعبديدة ، بفضل الثورة التكنولوجية اليت عرفتها وسائل االتصاؿ واليت عجلت بظهور عدة ربوالت يف ىذا اجملاؿ .

 إف ىذه الثورة االتصالية تتسم بالسرعة واالنتشار والتأثَتات اؼبمتدة من الرسالة إىل الوسيلة إىل اعبماىَت.
والتكنولوجية، فبا جعل االىتماـ بتكنولوجيا  كما أف العصر الراىن يعرؼ بعصر الثورة اؼبعلوماتية

اؼبعلومات واالتصاؿ الشغل الشاغل ألي مؤسسة، باعتبارىا نقطة القوة والتميز يف عصر ظبتو، وميزتو األساسية 
 ىي اؼبعلوماتية.

إذ سانبت ثورة االتصاؿ يف تقدمي وسائط تفاعلية مهمة ، ال سيما يف القطاع السياحي الذي يعد من 
 لقطاعات االقتصادية يف البالد ، خاصة مع استفادتو من صبلة اؼبزايا التكنولوجية اغبديثة.أبرز ا

ومع تزايد التنافس التجاري الذي تعرفو الشركات واؼبؤسسات أصبح من الضروري تقدمي خدمة أفضل 
 ومعلومة حديثة وجاذبة للزبوف بشكل متواصل،  عن طريق خدمات اعبهاز اغباسب.

سات اليت تطمح لالستفادة من أىم التطبيقات والربؾبيات التكنولوجية اغبديثة قبد ومن بُت اؼبؤس
الوكاالت السياحية اليت تنبثق عن مؤسسات ذبارية، مؤىلة لذات الغرض، سبارس نشاطها يف ظل الوجود اؼبؤثر 

 التعاقد على اػبط للحجز ؽبذه الوسيلة التفاعلية) الوسائط اؼبتعددة( . واليت  فسحت اجملاؿ واسعا أماـ الزبوف يف
 التذاكر ، واسباـ إجراءات اغبج والعمرة ، وتنظيم رحاالت داخل البالد وخارجها ، وإقامات فردية وصباعية .

ويتم من خالؿ الوسائط اؼبتعددة عرض البيانات واؼبعلومات مع معظم مهارات  الزبائن ورغبات ، مع 
بكل حرية الزباذ القرار اؼبناسب   االنتقاؿوائم  واختيارات تتيح وجود روابط عرب اؼبواقع والصفحات، تتضمن  ق

 فتعزز بذلك  اػبدمة وتوفر الوقت بأقل تكلفة.
 ومن ىذا اؼبنطلق يبكننا طرح التساؤؿ الرئيسي اآليت :

 السياحي؟ االتصالما ىو دور  تطبيقات الوسائط المتعددة في تفعيل 
 ية تتمثل يف اآليت :ويندرج ضمن ذلك ؾبموعة من األسئلة الفرع

 ما مدى  مسانبة الوسائط اؼبتعددة يف تفعيل االتصاؿ السياحي؟ -
 ما ىي  أبرز أشكاؿ الوسائط اؼبتعدد اؼبستخدمة يف القطاع السياحي؟ -
 كيف توظف الوكاالت السياحية اعبزائرية تطبيقات الوسائط اؼبتعددة يف االتصاؿ  دبتعامليها ؟  -
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 الدراسة: اختيارأسباب 
السياحي إىل مربرات ذاتية  االتصاؿؼبوضوع دور الوسائط اؼبتعددة يف تفعيل  اختيارنايرجع أسباب 

 وأخرى موضوعية.
 األسباب الذاتية:

والرغبة يف إجراء دراسة تتناوؿ العالقة بُت  باالتصاالتيتمثل ميولنا إىل ىذا النوع من الدراسات اؼبتعلقة  -
 السياحي. واالتصاؿالوسائط اؼبتعددة 

"  واالتصاؿرغبتنا الشديدة يف دراسة ىذا اؼبوضوع وؿباولة الكشف أو الوصوؿ إىل عالقة تكنولوجيا اإلعالـ  -
 السياحي. االتصاؿالسياحي وإبراز دور ىذه الوسائط يف تفعيل  باالتصاؿالوسائط اؼبتعددة " 

 السياحي. لالتصاؿا ووسائلها ؿباولة معرفة كيفية تفعيل وتنشيط الوسائط اؼبتعددة دبختلف تقنياهت -
 األسباب الموضوعية:

 حداثة وحدة  ىذا النوع من اؼبوضوعات. -
أو التنموية وإسنادىا يف  االستثماريةكمورد جديد من الناحية   االقتصادنظرا للدور الذي تلعبو السياحة يف  -

 .واالتصاؿذلك إىل التكنولوجيات اغبديثة لإلعالـ 
)الوسائط اؼبتعددة(  وكثرة  واالتصاؿوؿ سابقا ومع تطور تكنولوجيا اإلعالـ دبأف ىذا اؼبوضوع غَت متنا -

اغبديث على الدور الذي تلعبو ىذه التكنولوجيا يف تطوير كافة اجملاالت واؼبيادين والسيما اعبانب السياحي  
 السياحي. االتصاؿىذا ما دفعنا حملاولة معرفة دور الوسائط اؼبتعددة يف تفعيل 

 السياحي وواقع السياحة يف الوقت اغبايل يف ظل التطور التكنولوجي الكبَت. االتصاؿة معرفة أنبي -
 الشديد بُت موضوع البحث والتخصص الذي ندرسو.  االرتباطالعالقة الوطيدة أو  -
 نقص الدراسات حوؿ اؼبوضوع. -

 أىـــمية الدراســـــة:
 واالتصاؿؽبذا اؼبوضوع أنبية كبَتة ؼبا تقدمو من معارؼ ومعلومات وحقائق عن دور تكنولوجيا اإلعالـ 

السياحي وأنبية ىذه الوسائل يف تطوير اجملاؿ ولعب دور مهم وأساسي يف  االتصاؿوالوسائل اغبديثة يف تفعيل 
 اؽباـ. االقتصاديتنشيط ىذا اؼبورد 

 الوطٍت إىل األماـ. االقتصادالعملة الصعبة والدفع بعجلة  استقطابالسياحة تلعب دورا كبَتا يف  -
اجملاؿ السياحي على التكنولوجيات اغبديثة ) الوسائط اؼبتعددة( بشكل كبَت للقياـ بنشاطاهتا اؼبختلفة  اعتماد -

 دعاية ...إخل(. ) ترويج، تسويق، إعالف،
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 أىـــــداف الدراســــــة:
السياحي وكيفية  االتصاؿهتدؼ دراستنا الوصوؿ إىل الدور الذي تلعبو الوسائط اؼبتعددة يف تفعيل وتنشيط  -

التأثَت اؼبتبادؿ حىت يتسٌت لنا الوقوؼ على نتائج ميدانية مربوطة خبطة منهجية قد تساىم ولو بشكل ضئيل 
اؼبيداف السياحي وتبٍت دراستنا يف على  واالتصاؿتطور تكنولوجيات اإلعالـ  انعكاسيف إعطاء صورة عن 

 مستقبلية. اقتصاديوذلك اجملاؿ، وقد تكوف ردبا مرجعية فكرية أو حىت نظرية يف مشاريع 
 االتصاؿ) الوسائط اؼبتعددة( يف  واالتصاؿـبتلف تكنولوجيات اإلعالـ  واستغالؿ استعماؿمعرفة مدى  -

 السياحي.
 السياحي وزيادة فعاليتو. االتصاؿالتعرؼ على الدور الوسائط اؼبتعددة يف دفع  -
 السياحي. االتصاؿاألمثل للوسائط اؼبتعددة يف  االستغالؿؿباولة معرفة اؼبعوقات اليت ربوؿ دوف  -

 منــــهج الدراســـــة وأدوتـــــــها:
السياحي، لعدة وكاالت  االتصاؿدرستنا تتناوؿ موضوع البحث يف دور الوسائط اؼبتعددة يف تفعيل 

 سياحية بوالية قاؼبة.
مع طبيعة دراستنا من أجل الكشف على حقائق هبدؼ  يتالءـلذلك ربتاج دراستنا العلمية إىل منهج 

 على اؼبنهج الوصفي : على دراستنا اعتمدناوصوؿ إىل نتائج ؿبددة لذلك 
 يعرف المنهج الوصفي:

عن طريق صبع معلومات مقننة عن اؼبشكلة وتصنيفها  بأنو وصف الظاىرة اؼبدروسة وتصويرىا كميا
 .1وربليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة

كما انو : طريقة منتظمة لدراسة حقائق راىنة متعلقة بظاىرة أو موقف أو أفراد، هبدؼ إكتشاؼ حقائق 
 .2جديدة أو التحقق من صحة حقائق قديبة

سبكن الباحثوف من خالؽبا وصف الظواىر العلمية كما يشَت بأنو  الطريق أو ؾبموعة الطرؽ اليت   
والظروؼ احمليطة هبا يف بئتها واجملاؿ العلمي الذي تنتمي إليو، وتصور العالقة بينهما وبُت الظواىر األخرى اؼبؤثرة 

 .3أساليب وأدوات البحث العلمي باستخداـفيها، كما تصور شكل العالقة بُت متغَتهتا 
 
 
 

                                                           
 . 86، ص 2010، 2، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، ط منهجية البحث في العلوم السياسية واإلعالمعامر مصباح: 1
 186، ص 2004، دار اؽبدى للطباعة والنشر والتوزيع،  عُت مليلة ، اعبزائر، منهجية العلوم اإلجتماعية: بلقاسم  سالطنية ،حساف اعبيالين 2
 والنشر، ،دار الوفاء لدنيا الطباعةمناىج البحث العلمي وتطبيقاتها في اإلعالم والعلوم السياسيةمصطفى ضبيد الطائي،خَت ميالد أبو بكر: 3

  .95 ، ص2007 اإلسكندرية،



 الفصل األول: إطار الدراسة ومنهجيتها
 

 

9 

 أدوات جمع البيانات:
 تعريف األداة:

بأهنا الوسيلة اليت يلجأ إليها الباحث للحصوؿ على اؼبعلومات والبيانات اليت يطبعها موضوع حبثو من 
 .1االجتماعياألفراد أو لضروب التفاعل 

 ، اؼبقابلة وربليل األرغونومي.االستمارةومن األدوات صبع البيانات اليت اعتمدنا عليها يف دراستنا: 
 ( :االستبيان) االستمارة

تلك القائمة من األسئلة اليت وبضرىا الباحث بعانية يف تعبَتىا عن اؼبوضوع اؼببحوث يف إطار اػبطة 
تتضمن اؼبعلومات والبيانات اؼبطلوبة لتوضيح  تإهبابيااؼبوضوعة، لتقدـ إىل اؼببحوث من أجل الوصوؿ إىل 

 .2الظاىرة اؼبدروسة
إحدى وسائل صبع البيانات واليت تتضمن ؾبموعة من األسئلة هبدؼ اغبصوؿ على استنتاجات أفراد 

 .3وتوجهاهتم كبو اؼبوضوع قيد البحث أراءىمالعينة اؼبختارة من األفراد واؼبتمثلة يف 
رتبت بطريقة معينة يف وثيقة مكتوبة توجو إىل أشخاص  االستفهاميةكما ىي ؾبموعة من التساؤالت 

عنيُت يعدوف مصدر عبمع اؼبعلومات يتولوف التأشَت أو مليء اؼبعلومات اؼبطلوبة بأنفسهم ليعدوىا عقب ذلك إؿ م
 .4االستفهاـمصدر 

وىي أيضا تلك الوسيلة اليت تستعمل عبمع بيانات أولية وميدانية حوؿ مشكلة أو ظاىرة البحث 
 .5العلمي

ؿ على معلومات وحقائق مرتبطة بواقع معُت وتعرؼ أيضا بأهنا إحدى األدوات اؼبالئمة للحصو 
 .6تستهدؼ دراستو

 بصفة رئيسية يف ىذا البحث.(01)أنظر اؼبلحق رقم: *ولذلك اعتمدنا على أداة االستمارة
 
 
 

                                                           
 . 15، ص 2007، دار اؼبعرفة اعبامعية، 2، طمناىج البحث اإلجتماعيؿبمد أضبد بيومي،علي عبد الرزاؽ اغبليب : 1
، ص 2003، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية الساحة اؼبركزية بن عكنوف، اعبزائر، مناىج البحث العلمي في علوم اإلعالم واإلتصالأضبد بن مرسلي: 2

220 . 
 ستمارة البحث(.)ا 01* اؼبلحق رقم: 

 . 88، ص2007، القاىرة، مكتبة األقبلو اؼبصرية، البناء التصميم، أدوات التقويم في البحث العلمي،مصطفى حسُت باىي ،مٌت اضبد األزىري: 3
 . 242مصطفي ضبيد الطائي ،خَت ميالد ابو بكر : مرجع سبق ذكره، ص 4
 . 133، ص 2016دار صفاء للنشر والتوزيع، عماف ، ، أسس وقواعد البحث العلميعبد زيد الدؼبي ناىدة: 5
 . 220، ص 2002، دار النهضة العربية، لبيا، ، البحث العلمي أساليبو وتقنياتوالعجيلي عصماف سركز ،عياد سعيد امطَت : 6
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 المقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابلة: 
 .1تعرؼ بأهنا فن اؼبواجهة واجملادلة واحملاورة بُت طرفُت وىي زبتلف حبسب إختالؼ اؽبدؼ من إجرائها

وىي ؿبادثة أو حوار موجو بُت الباحث من جهة وفرد أو أفراد أخرين من جهة أخرى بغرض صبع اؼبعلومات 
طلب اإلجابة عليها من األفراد اؼبعنيُت الالزمة للبحث واغبوار يتم عرب طرح ؾبموعة من األسئلة من الباحث اليت يت

 .2بالبحث
وتعترب أيضا أداة من أدوات البحث تستخدـ يف صبع البيانات اليت سبكن الباحث من اإلجابة على 

 وإختبار فروضو   تساؤالت البحث،
 

 مجتمع الدراسة وعينة البحث
 أو األشياء الذين يكونوف موضوع مشكلة البحث. إف ؾبتمع البحث ىو صبيع األفراد أو األشخاص

 يتمثل ؾبتمع الدراسة يف الوكاالت السياحية العاملة دبدينة قاؼبة.
أما العينة فقد إعتمدنا على العينة القصدية، جملموعة العاملُت داخل الوكالة السياحية دبدينة قاؼبة حيث مت 

 قصد أربعة عشرة وكالة سياحية.
ق عليها دراستنا ىي العينة القصدية، كما تعرؼ باسم العينة الغرضية أو اؼبقصود بأهنا والعينة اليت ستنطب

تلك العينة اليت يقدر الباحث مقدما مفردهتا، فقد تتوفر لدى الباحث معلومات حوؿ ؾبتمع معُت وتتضمن ىذه 
النسبة لصفة معينة سبثيال جيدا، اؼبعلومات ما يفيد بأف وحدات معينة أو أفراد معنيُت من اجملمتع يبثلوف اجملتمع ب

 .3العينة اليت ىبتارىا الباحث عن قصد بسبب وجود دالئل على أهنا سبثل اجملتمع األصلي
يطلق عليها العينة الغرضية ألهنا ربقق يف الغالب أغراض الباحث وغالبا ما تكوف أفراد ىذه العينة من 

 .4إستخداـ أي عمليات رياضية يف حساهبم أو إختيارىماؼبتطوعُت، فهم يبثلوف العينة اعباىزة بكاملها دوف 
 الدراسات الســــــــــــابقة:

يف صبع  تتمثل مراجعة الدراسات السابقة خطوة ضرورية يتوجب على الباحث أف يقـو هبا قبل البدأ
البيانات األولية اؼبتعلقة بالبحث، حيث ينبغي تقدمي اؼبنهجية اليت تثبت عليها تلك الدراسات وأسلوب عرض 
النتائج ومعرفة مدى إمكانية اإلعتماد على ىذه البيانات يف البحث اغبايل، سبكننا من صبع ىذه الدراسات 

 من تلك الدراسات إتبعنا التسلسل كرنوموعبي كما يلي: األكاديبية باللغة العربية واإلقبليزية ويف مايلي لببة
 
 

                                                           
 . 231:   مصطفى ضبيد الطائي ، خَت ميالد ابوبكر  مرجع سبق ذكره، ص 1
 . 142ذكره، ص مرجع سبق  ناىدة: عبد زيد الدؼبي2
 . 221عامر مصباح: مرجع سبق ذكره، ص 3
 . 197العجيلي عصماف سركز،سعيد أمطَت: مرجع سبق ذكره، ص 4
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 دراسة األجنبية: -1
 : 01دراســــــــة رقم 

Michelle Rowe  ,an overview of information technology in the 
tourisme industry, cowan unuiversity, school of management 
information,20041. 

 انطلق الباحث يف دراستو ىذه من سؤاؿ رئيسي يتمحور حوؿ:
 ىل لتطبيقات تكنولوجية اإلعالـ واإلتصاؿ دور يف الرقي بالسياحة الصناعية؟
 وقبد حوؿ معاعبة ىذه اإلشكالية من خالؿ عدة فصوؿ تلخصت يف مايلي:

 ربديد ماىية السياحة وأنبيتها. -
 واإلتصاؿ.التطبيقات السياحية لتكنولوجيا اإلعالـ  -
 العمل السياحيُت والتغَتات التكنولوجية. -

 كشفت نتائج ىذه الدراسة على:
 تعد الساحة الصناعية أحد القطاعات التجارية األوىل حيث يتم إستعماؿ تكنولوجيا اإلعالـ واإلتصاؿ. -
 التكنولوجيا سهلت تكامل وإستهالؾ اؼبنتوجات السياحية لتلبية اغباجات الفردية. -
 التغَتات ومعرفة التجهيزات. الستيعاباحيُت وبتاجوف لتدريب الفعاؿ العماؿ السي -
 تعمل التكنولوجيا اغبديثة على توفَت اؼبعلوماتية وتسهيل اػبدمات. -

  سهلت  االتصاؿنالحظ من خالؿ ىذه الدراسة اليت توصل إليها الباحث تطور تكنولوجيا اإلعالـ
منتوجاهتم وتلبية حاجاهتم، ووفرت التطبيقات التكنولوجية لسياحة توفَت اؼبعلومة بأسرع  االقتناءلألفراد 

 وقت وبأقل تكلفة عن طريق برؾبيات وتطبيقات اغبديثة )الفيديو، النص، الصورة، اؼبواقع اإللكًتونية(.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Michelle Rowe : anoverview of information technology in the tourisme industry ,cowanunuiversity 

,school of management information,2004. 
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 الدراسة العربية: -2
 : 02دراســــــــــة رقم 

الخدمات  تسويق الخدمات السياحية اإللكترونية وأثره على جودةدراسة صفاء جواد عبد اغبسُت: بعنواف " 
 .1 2009" ،بالشركات السياحية

اغبديثة يف تسويق اػبدمة السياحية  االتصاؿوسائل  استخداـيهدؼ ىذا البحث إىل معرفة مدى 
ية والتسويق اإللكًتوين ويركز على تسويق اػبدمة السياحية وجودهتا إلكًتونيا ويتناوؿ البحث التجارة اإللكًتون

 إلكًتونيا وعالقتها جبودة تسويق ىذه اػبدمة.
شركة ومكتبا سياحيا عماف األردف ومت تصميم إستبانة تكونت من                  (14) وقد مشلت الدراسة 

 سياحية.من العاملُت يف ىذه الشركات ال (20)سؤاال وبلغ حجم العينة  (19)
 وتبنت الدراسة أربعة فرضيات مت إختيارىا من خالؿ ربليل إجابات أفراد العينة.

وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة بُت التوسع يف تسويق اػبدمة السياحية إلكًتونيا وجودة ىذه اػبدمة 
 يف الشركات السياحية.

 دراستو إىل وجود جودة عالقة بُت التوسع والتسويق اػبدمة السياحية إلكًتونيا والبيع اإللكًتوين  توصلت
 ومل يتطرؽ اغبديث على التطبيقات وبرؾبيات الوسائط اؼبتعددة يف توفَت خدمة البيع.

 : 03دراســـــــــــــــــــة رقم 
 اإلتصال في المؤسسات السياحية الجزائرية عبر بعنوان "إستراتيجيةدراسة أماؿ بدرين واليت كانت 

العلـو   3وىي عبارة عن مذكرة شهادة اؼباجستَت، جامعة اعبزائر المواقع اإللكترونية دراسة وصفية تحليلية "
 . 2011السياسية واإلعالـ، قسم علـو  اإلعالـ واإلتصاؿ، 

يف عدد اؼبواقع اإللكًتونية السياحية  سبحورت مشكلة حبث يف ظل التنافس اإللكًتوين والتزايد اؼبستمر
 وإرتفاع عدد مستخدمي األنًتنت عرب العامل.

 إرتقت إىل دراسة ىذا اؼبوضوع من خالؿ اإلشكالية التالية :
اإلتصالية اؼبتبعة من طرؼ اؼبؤسسات السياحية اعبزائرية عرب مواقعها اإللكًتوين عبلب  ما ىي اإلسًتاتيجية -

 ت؟إىتماـ مستخدمي األنًتن
 وتتفرع اإلشكالية إىل التساؤالت األتية:

 ما ىي أنواع اؼبؤسسات السياحية يف اعبزائر؟ -

                                                           
مذكرة ماجستَت )غَت منشورة(   ،تسويق الخدمات السياحية اإللكترونية وأثره على جودة الخدمات بالشركات السياحيةصفاء جواد عبد اغبسُت:  1

 .2009كلية الًتبية، قسم السياحة، جامعة األردف، 
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ما ىي اػبدمات اإلتصالية اليت تقدمها اؼبؤسسات السياحية اعبزائرية عرب مواقعها اإللكًتونية؟ وما مدى  -
 تفاعلها مع صبهورىا؟

 وتهدف الدراسة إلى مايلي:
السياحية اعبزائرية من خالؿ دراسة مدى توفر مواقع إلكًتونية ؽبا عرب إلقاء الضوء على واقع اؼبؤسسات  -

شبكة األنًتنت، والوقف على الوضع اغبايل ؽبا من خالؿ قياس مدى تفاعلها مع زوارىا بإعتبارىا اػباصية 
 األىم اليت سبيز إستخداـ األنًتنت عن نظائرىا من وسائل اإلتصاؿ األخرى.

 كأداة إتصاؿ حديثة تدخل ؾباالت عديدة وتأثر فيها.  الًتكيز على شبكة األنًتنت -
إعتمدت الباحثة على اؼبنهج الوصفي التحليلي الذي يهدؼ إىل دراسة الظاىرة ووصفها قصد اغبصوؿ 

 على معلومات كافية ودقيقة.
 واعتمدت يف عملية ذبميع اؼبعلومات عن الظاىرة يف وضعها القائم على أداة ربليل احملتوى.

وعليو نقدـ فيما يلي ؾبموعة الفئات اليت اعتمدت عليها يف ربليل مضامُت اؼبواقع اإللكًتونية 
 للمؤسسات السياحية اعبزائرية.

 فئة الخدمات العامة.-فئة الخدمات التفاعلية -فئة الخدمات اإلتصالية -فئة الخدمات اإلعالمية
داخل الركن كوحدة تسجيل                            إختارت الركن كوحدة للتحليل واؼبوضوع  وحدات التحليل:

 )العدد والقياس(.
تتضمن الوحدة التالية التعريف باؼبؤسسات السياحية، الربورتاج اؼبكتوب عن  فئة الخدمات اإلعالمية: -

 اؼبناطق السياحية.
 تتضمن الوحدات التالية: فئة الخدمات اإلتصالية: -

 اإلتصاؿ القائمُت على اؼبؤسسة.-
 التواصل مع مصمم اؼبواقع عرب الربيد اإللكًتوين أو من خالؿ التشبعي.-

 تتنوع عرض احملتوى اؼبلتميديا. فئة الخدمات التفاعلية: -
ربديث اؼبعلومات من خالؿ عنصرين نبا اإلعالـ عن تاريخ عرض اؼبعلومات واإلعالـ فئة الخدمات العامة:  -

 عن تاريخ اليـو خالؿ زيارة اؼبوقع.
وبالتايل إكتفت يف ىذه الدراسة الوصفية التحليلية بالتطرؽ للمؤسسات السياحية اعبزائرية اؽبادفة لًتويج 
اؼبنتج السياحي اعبزائري واغباالت السياحية واألسفار، مديريات السياحة والوكالة الوطنية اعبزائرية للسياحة 

 معتمدة يف ربديد عينة البحث على العينة القصدية.
 مشل إطار البحث اؼبواقع اإللكًتونية للمؤسسات السياحية ذات الطابع اإلتصايل اؼبتمثلة يف وبالتايل

وكاالت السياحة واألسفار اػباصة، مدريات السياحة واألسفار للواليات والوكالة الوطنية اعبزائرية للسياحة خالؿ 
 . 2010سبتمرب  1إىل  2010ماي  1فًتة الدراسة اليت امتدت من 



 الفصل األول: إطار الدراسة ومنهجيتها
 

 

14 

لدراسة هتتم بتحليل اؼبواقع اإللكًتونية للمؤسسات السياحية ووكاالت السياحة واألسفار، مدريات دبأف ا
موقع  161فإف ؾبتمع البحث الذي تقع عليو الدراسة سبثلت يف  السياحة والوكالة الوطنية اعبزائرية للسياحة،

لبعض الظواىر اؼبرتبطة بثالث عناصر وانتهت من خالؿ ربليل وتفسَت  إلكًتوين للمؤسسات السياحية اعبزائرية،
أساسية مرتبطة باػبدمات اإلعالمية، اإلتصالية والتفاعلية وخلص البحث إىل كثَت من النتائج يبكن إهبازىا يف 

 النقاط التالية.
فقد تبُت من خالؿ ربليل اؼبوقع ؿبل الدراسة أف الغالبية العظمى من اؼبؤسسات السياحية التزاؿ مًتددة 

خدمات اؼبستوى الثالث اؼبتقدـ اليت تعرؼ خبدمات البيع اإللكًتوين الكامل، ويرجع ذلك لعدـ توافر  يف تقدمي
 التقنيات اؼبتطورة الكافية يف اعبزائر، اليت تدفع اؼبؤسسات اػبوض ىذه التجربة.

ع سعت اؼبؤسسات السياحية لتوفَت اإلمكنيات الكافية للبحث يف مواقعها اإللكًتونية، حبيث يستطي
اؼبستفيد التنقيب عما يبحث عنو يف ؿبتوى صفحات اؼبواقع، بل تكللت جهود الكثَت من اؼبواقع بالنجاح عندىا 
وفرت خدمات حبث متخصصة يف الوجهات السياحية، وعلى الطرؼ األخر بدت مواقع بعض اؼبؤسسات 

 السياحية ؾبردة من أقل تلك اإلمكنيات.
ال تتطرؽ أغلب اؼبواقع اإللكًتونية إىل ذكر التاريخ الذي مت فيو أخر ربديث احملتوى أو جزء منو، رغم 

 .1أنبية ىذه اػبدمة كداللة على دناميكية اؼبوقع اإللكًتوين
  الدراسة اليت تناولتها الباحثة وطرحها اإلشكالية والنتائج اليت توصلت إليها التجهيزات والتقنيات اغبديثة

كنولوجيا اؼبعلومات وإستغالؽبا يف اؼبؤسسات والوكاالت السياحية اعبزائرية، معظم اؼبواقع اإللكًتونية ال لت
 تقـو بتحديث موقعها اإللكًتوين.

 : 04دراســــــــــــة رقم 
مذكرة  بعنوان " اإلعالم السعودي وتأثيره على السياحة الداخلية"دراسة سعيد ؿبمد باقي رمضاف 

جستَت يف اإلعالـ واإلتصاؿ، مقدمة جمللس كلية اآلداب والًتبية األكاديبية العربية اؼبفتوحة على شهادة اؼبا
 الدمبارؾ.

إنطالؽ الباحث يف معاعبة مشكلة قدرة وسائل اإلعالـ على توصيل الرسالة للجمهور متحدثا عن 
ياحة الداخلة من خالؿ معرفة تأثَت اإلعالـ السعودي والسياحة الداخلية، كم مت الربط بُت اإلعالـ السعو والس

 اإلعالـ على السياحة.
 وطرح التساؤالت التالية؟

 ىل تعلم وسائل اإلعالـ اعبديدة على نشر الثقافة السياحية؟ -
 ما متطلبات التنظيم اليت وبتاجها اإلعالـ السياحي؟ -

                                                           
" رسالة  رونية دراسة وصفية تحليليةاإلتصال في المؤسسات السياحية الجزائرية عبر المواقع اإللكتاستراتيجية أماؿ بدرين: " 1

 . 2011،كلية العلـو السياسية واإلعالـ، قسم علـو  اإلعالـ واإلتصاؿ،  3اؼباجستَت)منشورة(، جامعة اعبزائر
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 :1توصل الباحث إىل ؾبموعة من النتائج
النقل اعبوي واؼبتاحف والوكاالت  اؼبشًتكُت يف الشبكة وزيادة مستخدميها الفعالُت كالفنادؽ وخطوط تنامي -

العاؼبية إىل اإلعالـ عن خدامتهم من خالؿ إنشاء صفحات إعالمية خاصة لفتح اؼبنافسة على اؼبستوى 
 العاؼبي.

 اذباىاهتم وقرارهتم السياحية نظرا ؼبا وسائل اإلعالـ اعبديدة تؤثر على عدد متزايد من اعبمهور كما تؤثر يف -
 تتمتع بو من سرعة نقل اؼبعلومات وسهولة الوصوؿ إليها من خالؿ اػبدمات اليت توفرىا األنًتنت.

 إستخداـ وسائل اإلعالـ واإلتصاؿ اغبديثة لتوفَت معلومات وبيانات كافة األنشطة السياحية. -
 إلعالـ السعودي على السياحة الداخلية وذلك من ركز الباحث من خالؿ دراستو على تأثَت وسائل ا

خالؿ قوة وسائل اإلعالـ اعبديدة وتأثَتىا على اعبمهور )السياح( يف تقدمي اؼبعلومة وسهولة وصوؽبا عن 
طريق اؼبواقع اإللكًتونية اليت توفرىا اؼبؤسسات، وعدـ التطرؽ اغبديث عن سهولة وصوؽبا وتقدمي اػبدمة 

 ونية للوكاالت واؼبؤسسات السياحية.عن طريق مواقع اإللكًت 
 

 : 05دراســـــــــــــــة رقم 
، دراسة تقييمية بعنوان " أثر اإلتصاالت التسويقية اإللكترونية في إستقطاب السياح "لػ ضباين أمينة 

وتسويق ؼبؤسسة الديواف الوطٍت اعبزائري للسياحة. مذكرة شهادة اؼباجستَت يف العلـو التجارية ،زبصص إدارة 
 اػبدمات.

تتمثل مشكلة الدراسة يف التعرؼ على أثر اإلتصاالت التسويقية اإللكًتونية على السلوؾ اإلستهالكي 
للسياح والدور الذي تلعبو يف جذب السياح من ـبتلف أكباء العامل ومدى واقعية ىذا الطرح بالنسبة إىل مؤسسة 

 ة الواجهة الرئيسية اؼبسوقة للمنتج السياحي اعبزائري يف اػبارج؟ الديواف الوطٍت اعبزائري للسياحة بإعتبارىا دبثاب
 وعلى ضوء اإلشكاؿ اؼبطروح طرحت عدة أسئلة فرعية منها:

 ىل توجد عالقة بُت القنوات اإللكًتونية واإلتصاالت التسويقية يف تأثَتىا على السلوؾ اإلستهالكي للسياح؟ -
ًتونية ؼبؤسسة الديواف الوطٍت اعبزائري للسياحة يف جذب إىل أي مدى تسهم اإلتصاالت التسويقية اإللك -

 السياح إليها؟

                                                           
ؾبلس كلية "، رسالة اؼباجستَت يف اإلعالـ واإلتصاؿ)غَت منشورة(، اإلعالم السعودي وتأثيره على السياحة الداخليةسعيد ؿبمد باقي رمضاف: " 1

 . 2011اآلداب والًتبية األكاديبية العربية اؼبفتوحة على الدمبارؾ،
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  نستنتج من خالؿ الدراسة عدـ إستغالؿ اؼبؤسسات والوكاالت السياحية للمواقع اإللكًتونية إلستقطاب
 وجذب عدد أكرب من السواح، وعدـ استخداـ التطبيقات التكنولوجيا اغبديثة يف ؾباؿ السياحة وإنعداـ

 .1اؿ التسويق اإللكًتويناإلتص
 

 : 06الدراســـــــــــــــــــــــــــة رقم 
دراسة حالة –زىير بوعكريف بعنوان " التسويق السياحي ودوره في تفعيل قطاع السياحة " 

 التجارية، تخصص تسويق. مذكرة الماجستير في العلوم -الجزائر
الباحث يف معاعبة معرفة مكانة صناعة السياحة يف اإلقتصاد العاؼبي عامة واعبزائر خاصة وكذا  إنظلق

الوقوؼ على أنبية التسويق السياحي يف تطوير النشاط السياحي اعبزائري يف ظل ربديات اؼبنافسة بُت الدوؿ 
 السياحية اؼبختلفة وطرح ؾبموعة من األسئلة الفرعية التالية: 

 السياحة؟ وما ىي أثارىا اإلقتصادية؟ ما مفهـو -1
 ما ىي األبعاد األساسية لتسويق السياحي؟ -2
 ما ىي اؼبقومات السياحية اليت تتوفر عليها اعبزائر؟   -3

 وفرضيات البحث اليت توصل إليها الباحث 
 تلعب السياحة دورا ىاما يف اإلقتصاد العاؼبي؟ -1
تعتمد عليها الدوؿ السياحية لزيادة نصبيها من اغبركة يعترب التسويق السياحي من العناصر األساسية اليت  -2

 السياحية العاؼبية وتفعيل القطاع السياحي؟
القطاع السياحي يف اعبزائر ال يلعب دورا ىاما يف اإلقتصاد دبا يتماشى مع اإلمكنياتواؼبومات السياحية  -3

 اؼبتوفرة.
حية العربية والعاؼبية من خالؿ إسًتاذبية ال زالت اعبزائر تبحث عن مكانتها اغبقيقية يف اػبريطة السيا -4

 وطنية تسعى فيها إىل تنمية وتسويق اؼبنتج السياحي اعبزائري.
 نتائج الدراسة التي توصل إليها الباحث.

احة، إال أهنا ال زالت تسجل عجز  يسبتلك اعبزائر مقومات سياحية طبيعية كبَتة تساعدىا على تنمية قطاع الس-
 ت البشرية اؼبتمثلة أساسا يف اؽبياكل والتسهيالت الالزمة لتفعيل النشاط السياحي.كبَت يف جانب اؼبقوما

                                                           
"، دراسة تقييمية ؼبؤسسة الديواف الوطٍت اعبزائري للسياحة، مذكرة  أثر اإلتصاالت التسويقية اإللكترونية في إستقطاب السياح" :ضباين أمينة  1

 2012قسم علـو ذبارية  ،كلية العلـو اإلقتصادية وعلـو التسيَت،3 ماجستَت)غَت منشورة( ،جامعة اعبزائر
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بالتسويق مع وكاالت  ontيتم تنفيذ إسًتاتيجية تسويق الواجهة اعبزائرية من طرؼ الدواف الوطٍت للسياحة -
اعبهاز اعبديد للتسويق  السفر والسياحة اعبزائرية، باإلعتماد على ـبتلف وسائل التنشيط السياحي باإلضافة إىل

 السياحي يف اػبارج " دار اعبزائر ".
تأخر اعبزائر يف إستغالؿ التطور اغباصل يف تكنولوجيا اؼبعلومات واإلتصاؿ يف النشاط السياحي، خاصة يف -

 .1ؾباؿ السياحي اإللكًتوين
 مؤسسات وكاالت اعبزائر لتكنولوجيا اؼبعلومات واإلتصاؿ نستنتج من خالؿ الدراسة عدـ إستغالؿ 

وإستثمارىا وتعزيزىا يف تعريف األماكن السياحية باعبزائر ؼبا تزخر دبقومات طبيعية من خالؿ اؼبواقع 
 وغياب ثقافة الًتويج السياحي عن طريق اؼبواقع اإللكًتونية واؼبنصات ...إخل.

 
 نتائج الدراسة التطبيقية:

.ال توايل  -  اؼبؤسسة اىتماـ بتكوين موظفيها الذين مل يستقدوا من أي برنامج تكوين حىت اليـو
ال تقـو اؼبؤسسة بإستغالؿ موقعها اإللكًتوين، فهي ال تقـو بإستخداـ إمكانية إستقصاء الزوار اليت يوفرىا  -

 اؼبوقع وال تقـو بتجديد اؼبعلومات إال من حُت إىل أخر.
 ئمة.عدـ توفر بنية تكنولوجية مال -
 

 تحديد المفاىيم والمضطلحات:
 لغـــــــــــــة:
،ومنو الدور ىو 2دور، دار، دورا ودورنا ربرؾ وعاد إىل حيث كاف أو إىل ما كاف عليو ومنو إدارة الشيءالدور: 

،صبعو أدوار، الدور ىو الطبقة من الشيء اؼبدار بعضو 3توقف الشيء على ما يتوقف عليو ويسمى الدور اؼبصرح
بعض، ىو توقف كل من شيئُت على األخر، مصدر، دار دارب، دار على، فالدور ىو مهمة ووظيفية، قاـ فوؽ 

 .4بدور، أي شارؾ بنصيب كبَت
 
 
 

                                                           
دراسة حالة اعبزائر، مذكرة ماجستَت )منشورة(، جامعة منتوري قسنطينة،  –" التسويق السياحي ودوره في تفعيل قطاع السياحةزىَت بوعكريف: " 1

 . 2012كلية العلـو اإلقتصادية والعلـو التجارية وعلـو التسيَت، قسم تسويق، 
 . 288، ص 1991، 31ط بَتوت، دار اؼبشرؽ، اؼبنجد يف اللغة واإلعالـ:2
 . 118،ص 2004دار اإليباف،اإلسكندرية، ،التعريفات كتابالشريف علي بن ؿبمد: اعبرجٍت،3
 . 547، ص 1993مكتبة الورس،باريس، ،المعجم العربي الحديث اعبر خليل: الورس،4
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 إصطالحا:
حيث يشَت إىل مبط الفعل اؼبتوقع. من كل أعضاء  يعرفو نيوكمب: يعترب مفهـو الدور سوسيولوجي

اعبماعة الذين ينشغلوف مركزا هبدؼ النظر عن أشخاصهم أي أنو مبوذج سلوكي مرسـو عبميع األفراد الذين 
 .1يشاطروف وضعية إجتماعية واحدة

أما بيدؿ:بأنو أسلوب إجتماعي للتصرؼ يف موقف معُت يبارسو أي شخص يشغل وظيفة أو مركز 
 .2اعيإجتم

فقد عرؼ " أضبد زكي بدوري " الدور بأنو السلوؾ اؼبتوقع من الفرد يف اعبماعة واعبانب الدينامي ؼبركز 
فرد، فبينما يشَت اؼبركز إىل مكانة الفرد يف اعبماعة، فإف الدور يشَت إىل مبوذج السلوؾ الذي يتطلبو اؼبركز ويتحدد 

و وىذه التوقعات تتأثر بفهم الفرد واألخرين للحقوؽ والوجبات سلوؾ الفرد يف ضوء توقعاتو وتوقعات األخرين من
اؼبرتبطة دبركزه اإلجتماعي، وحدود الدور تتضمن تلك األفعاؿ اليت تتقبلها اعبماعة يف ضوء مستويات السلوؾ يف 

 .3الثقافة السائدة
 التعريف اإلجرائي:

الدور ىو السلوؾ اؼبتمثل يف األفعاؿ والتصرفات اليت تتوافق مع متطلبات مركز معُت يف  ومنو نستنتج:أف 
          اجملتمع من مهاـ ووظائف إذا كاف عضوا يف تنظيم سواء كاف ىذا التنظيم إجتماعي إداري أو إقتصادي 

 أو سياسي، فالفرد يف أي منظمة لديو أدوار ؿبددة هبب عليو أف يقـو هبا.
 ئط المتعددة:الوسا

 لغــــــــة:- أ
 5.كما يقاؿ الواسطة الوسيط، العلة السبب4وسط، وسيط وسطا وسطة اؼبكاف حبس وسطهمالوسائط: 

، والوسط ما يقًتف بقولنا قلنا العامل ؿبدث 6وصبع أوساط يساوي اؼبتوسط، اؼبعتدؿ أوسط الشيء ما بُت طرفيو
 ألنو متغَت فاؼبقارف بقولنا متغَت وسط.

 .7وتعٍت الكثَت العدد اؼبتنوع واؼبختلف، نقوؿ متعدد النواحي المتعددة:
 

                                                           
 . 234، ص 2002،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،عماف،األردف،علم النفس اإلجتماعيظبيح ابو مغلي ، عبد اغبافظ سالمة : 1
 . 228اؼبنجد يف اللغة واإلعالـ: مرجع سبق ذكره ، ، ص 2
ج، مذكرة اؼباجستَت ) منشورة(،قسم علم اإلجتماع، دراسة حالة اعبمعيات بوالية برج بوعري،  دور القيادة في العمل التطوعي الجمعوينوي عمار: 3

 . 25-24ص  ،2010 جامعة العلـو اإلنسانية والعلـو اإلجتماعية، ، قسنطينة،
 .900اؼبنجد يف اللغة واإلعالـ: مرجع سبق ذكره، ص 4
 . 772،ص 1997: دار الراتب اعبامعية،بَتوت،القاموس العربي الوسيطبودشيش ،ضبيد، األسيل، 5
 . 900، ص  2000،دار الكتب العلمية،بَتوت،التعريفاتاغبسيٍت  اعبرجاين اغبنفي: ،سيد الشريف أيب اغبسن علي بن ؿبمد بن علي 6
 . 900، ص  5،1986دار اؼبشرؽ،بَتوت،ط اؼبنجد األجبدي:7
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 إصطالحا: - ب
يشَت مصطلح الوساءط اؼبتعددة على أهنا برامج سبزج بُت الكتابة والصورة الثالثة واؼبتحركة والتسجيالت 

 .1باغبسوبالصوتية والرسـو اػبطية لعرض الرسالة اليت سبكن اؼبتلقي من التفاعل معها مستعينا 
أو تطلق عليها  multimedia أف كلمة تعدد الوسائط ىي ترصبة لكلمة 1997يشَت أبو العطاء 

 أحيانا لكلمة أوسطة.
أف مفهـو الوسائط اؼبتعددة تعٍت طائفة من تطبيقات اغباسب اليت يبكنها  1996يرى زين العابدين 

زبزين اؼبعلومات بأشكاؿ متعددة تشمل على النصوص واألصوات والرسـو والصور الساكنة واؼبتحركة وعرض ىذه 
 .2اؼبعلومات بطريقة تفاعلية وفقا ؼبسارات يتحكم فيها اؼبستخدـ

 
 ف اإلجرائي:التعري -ج

وىي مزج بُت النص والرسم والصور  الوسائط اؼبتعددة ؾباؿ يتصل بطريقة إستخداـ جهاز اغباسب،
 الثابتة واؼبتحركة والصوت والفيديو، دبا يبكن عرض وزبزين وبث أي نوع من اؼبعلومات رقميا.

 تفعيل لغة:
مواد الكيماء، أي دبا ينتج تغيَت يف تفاعل: يتفاعل، تفاعال الشيئاف، أثر كل واحد منهما يف األخر، 

 .3أجسامها
إفتعل الشيء أي ابتدعو وفعالية  إشتق لفظ الفاعلية من فعاؿ أو ناقد اؼبفعوؿ يأيت من الفعل فعل فعال،

 .4ىي حـز و حيوية ونشاط
 إصطالحا:

 .5الفاعلية ىي ذلك اؼبستوى أو اغبد الذي تسطيع فيو اؼبؤسسة ربقيق أىدافها
قدرة اؼبنظمة على ربقيق األىداؼ مهما كانت اإلمكانيات اؼبستخدمة يف ذلك، كما أهنا الفاعلية ىي 

 .6سبثل العالقة بُت األىداؼ احملققة واحملددة
والفاعلية حسب القاموس العلـو اإلجتماعية ىي إستخداـ أكثر الوسائل قدرة على ربقيق اؽبدؼ يف 

 العالقة بُت الوسائل اؼبتعددة واألىداؼ وفقا ألولويتها.وقت قياسي وجبودة عالية، واليت من خالؽبا ربدد 

                                                           
 . 5ص ،  2005، دار الكتب العلمية، القاىرة،إستخدام وتأليف الوسائط المتعددة بسيوين عبد اغبميد: 1
 . 47-45، ص2008،القاىرة،دار الكتاب اغبديث، إستخدام الوسائط المتعددة في البحث العلمي حسُت حسن موسى:2
،  اؼبؤسسة الوطنية للكتاب  معجم عربي مدرسي ألفبائي -القاموس الجديد للطالب  علي بن ىادية ،بلحسن البليش ،اعبيالين بن اغباج وبي : 3

 . 205ص ،1991، 7،اعبزائر ،ط
 . 670، ص 2003، دار النهضة،بَتوت،لبناف،3،طرائد الماليينجرباف مسعود الرائد: 4
 . 38، ص  2006،دار اغبامد للنشر،عماف، األردف، تصميم المنظمة الهيكل التنظيمي وإجراءات العمالحسُت حومي : 5
 . 135ص ،  2002دار اؼبعرفة اعبامعية، مصر،  ،موس علم اإلجتماعاقؿبمد عاطف غيث: 6
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 اإلتصال السياحي:
ىو إستخداـ وسائل اإلتصاؿ واإلعالـ يف الصناعة السياحية من أجل التعريف والًتويج للمنتجات 
السياحية، وضماف بيعها من خالؿ تقنيات البيع والتسويق وبنظرة إتصالية، فإف اؼبرسل ىو مصدر اإلتصاؿ 

ستقبل ىو الذي يستقبل الرسالة السياحية اليت سبكن غالبا يف اؼبنتوجات السياحية، اليت تقدمها الدوؿ اؼبرسلة واؼب
واؼبستقبلة يف آف واحد، أما مرسل اإلتصاؿ السياحي ىو اؼبستقبل يف السياحة ومستقبل نشاط اإلتصاؿ السياحي 

 .1يعد ىو اؼبرسل يف السياحة
 ويعرف أيضا:

يبر عرب بعد داخلي وبعد خارجي بإستخداـ اؼبراحل الكالسيكية لإلتصاؿ اؼبؤسسايت والذي يلخص يف 
ثالثة مستويات من الصور اغباصلة فعال أو اؼبعاشة لتعكس تدفق اإلتصاؿ يف اؼبنظمة الداخلية والصورة اؼبراد 

الصورة اؼبرتقبة واليت يراد إرساؽبا إىل الوصوؿ إليها ىي اؼبوجة إىل اعبماىَت اػبارجية عن اؼبؤسسة السياحية و 
 .2اؼبستهلكُت

 التعريف اإلجرائي:
يقصد بو ذلك النشاط الذي يهدؼ إىل نقل وتداوؿ اؼبعلومات اؼبتعلقة دبختلف جوانب الصناعة 

اؼبختلفة   )الصحف ، الراديو  واالتصاؿتقـو بو وسائل اإلعالـ  واتصايلنشاط إعالمي  ىو إذ السياحية،
السياحية لتعريف باإلمكانيات واؼبؤىالت للمنتج  واؼبنشآتالتلفزيوف، االنًتنت(  واؼبؤسسات واعبهات الرظبية 

السياحي ونشر الثقافة السياحية السليمة وذلك توفَت اؼبعلومات الالزمة كما ونوعا للمهتمُت بالسياحة   وجذب 
 .السياح

 إللكترونية:تعريف المواقع ا
 لــــــــــــغة:-أ

 .3اؼبوقع : ىو مكاف الوقوع، مواقع ومواقع القتاؿ: مواضعو
 :اصطالحا-ب

اؼبوقع اإللكًتوين ىو ؾبموعة وثائق ومعلومات، تكوف ـبزنة على أجهزة الكمبيوتر اػبادمة للويب، وقد 
 .4مًتابطة معا( واحدة، أو من عدة صفحات page webيتألف اؼبوقع من صفحة ويب )

( hyertext documentsويبكن تعريف اؼبوقع اإللكًتوين على أنو ؾبموعة من وثائق النص اؼبًتابطة)
 اؼبخزنة يف خدمات الويب، وتقـو ىذه اؼبواقع على األسس الرئيسية التالية:

                                                           
1Mboyer et p-viallon, La communication.touristique imprime rie des presses universitaire de France, paris, 
1994,       p 20.  
2F.perroy et p. f.rvstter; La communication.touristique des collectivités territoriales.(s.ect),paris.(s.d).p17. 

 . 748)د.ف(، ص  ، دار الكتاب اؼبصري، القاىرة،)د.ط(،المعجم العربي المسير،: صديقة يوسف ؿبمد ،أضبد زكي بدوي3
 . 321،ص 2010)د.ط(، ، دار صفاء للنشر والتوزيع،تسويق المعلومات وخدمات المعلوماتإيباف فاضل السامراين ،رحبي مصطفى علياف  : 4
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( ngivgationtoolأدوات اإلحبار ) (links(، الروابط )contentsاحملتويات ) (lgyoutالتصميم )
يف الويب، كما ربتوي بعض من مواقع الويب مزايا إضافية، مثل اػبدمات التفاعلية مع اؼبستخدـ الربيد 

 اإللكًتوين، خدمة اغبوار، برؾبيات اعبافا.
 وفي تعريف أخر:

ويب فإف موقع الويب ىي ؾبموعة من الوثائق اؼبتصلة ببعضها بنظاـ النص التشعيب واؼبخزنة يف ملفات ال
 .1وىو ملف يوجد يف القرص الصلب للكمبيوتر

 التعريف اإلجرائي:
ىي عبارة عن صفحات إلكًتونية يبكننا تصفحها عن طريق إستخداـ جهاز اغباسوب معا، اإلتصاؿ 

 باألنًتنت، واؼبواقع اإللكًتونية.
، وتصنف من تصنف باختالؼ اعبهة اؼبصنفة للموقع، وباختالؼ اؽبدؼ من اؼبوقع وؿبتواه اإللكًتوين

 ومواقع ومواقع صحفية ومواقع خدمات إلكًتونية، تعريفية، حيث ىدفها والوظيفة اليت تؤديها، ىناؾ مواقع ذبارية،
 إجتماعية إضافة إىل اؼبواقع الشخصية.

 .2صور فيديوىات أو أي شيء إلكًتوين وتعترب ؾبموعة من صفحات الويب،
 

 الدراسة:ل مجا
  :المجال المكاني 

بعدة وكاالت سياحية  االستطالعيةويتمثل يف الرقعة اعبغرافية جملاؿ دراستنا اؼبيدانية من خالؿ دراستنا 
 (.02* )أنظر  اؼبلحق رقم :وذلك من خالؿ أربعة عشرة وكالة  دبدينة قاؼبة.

 
 :المجال الزمني 

الدراسة يف الفًتة اؼبمتدة  حيث أجريت ويتمثل يف الفًتة الزمنية اليت إستغرقت دراستنا يف صبع البيانات،
 . 2017مارس  24مارس إىل  16ما بُت: 

 
 
 
 

                                                           
  76،ص 2011األردف، " الكتب اإللكًتونية والدوريات اإللكًتونية،دار الصفاء للنشر والتوزيع،والنشر اإللكترونياألنترنت غالب عوض نواسيو: 1
 . 76،ص 2011دار الصفاء للنشر والتوزيع،عماف،األردف، اإللكًتونية، الكتب ،األنترنت والنشر اإللكترونيغالب عوض نواسيو: 2

 دروسة بوالية قاؼبة.الوكاالت السياحية اؼب 02*اؼبلحق رقم :
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 :(ERGONOMIE) التحليل األرغونومي:
فيو ما يبيز اؼبوقع والوقوؼ  أيضا تناوؿي، و  نقصد بالتحليل األرغونومي ىو اإلعتماد على ربليل اعبداوؿ

اإلنتقادات اؼبوجهة لو مبنية على أساس تقٍت أو عدـ عند أىم النقائص اليت يعاين منو اؼبوقع ، وما إذا كانت 
 ربقيقو للخدمات اليت وبتجها اؼبستخدـ.

 من ىذا مت ربليل موقع لوكالة سياحية وتقدمي نتائج ميدانية والتوصل إىل أبرز اإلقًتاحات وإنطالقا
 وذلك من خالؿ وكالة كنزى للسياحة واألسفار وموقعها كالتايل: اؼبناسبة.

www.kenzicompany.com 

 
 

 صعوبات الدراسة:
خالؿ قيامنا هبذه الدراسة واجهتنا بعض الصعوبات واؼبشاكل يف اعبانب النظري قلة اؼبراجع يف الوسائط 
اؼبتعددة، باعتباره موضوع جديد اال اف معظم اؼبراجع موجودة يف التعليم والتدريس  أيضا يف االتصاؿ السياحي 

 .ب تزامن فًتة البحث مع فًتة الًتبص ،وكذلك ضيق الوقت بسب
فكانت مرتبطة دبدى قبوؿ ورفض الوكاالت السياحية لطلبنا مع التأخَت ; أما بالنسبة للجانب التطبيقي

صعوبة توزيع االستمارات، باعتبار العينة اؼبطلوبة عمدية، واليت تضم الوكاالت السياحية دبدينة قاؼبة  يف الرد ،
حبيث استغرقنا وقت كبَت يف اسًتجاع االستمارات اؼبوزعة حبكم أهنم ال يبتلكوف وقت لإلجابة عليها. ربفظ 

 اؼببحوثُت على اإلجابة عن بعض األسئلة اؼبفتوحة.
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

   اإلطار النظري



 

 
 

 
 

 
 

 

 

الثانيالفصل   
 

المتعــــــــــــددة الوســـــــائــــــــــط  

 

 

  



 

 

 

 خطة الفصل:

مدخل الوسائط المتعددة  المبحث األول:  

: تعريف الوسائط المتعددة1  

الوسائط المتعددة.: نشأة وتطور 2  

.وانتاجها الوسائط المتعددة : أدوات تأليف 3  

  .المبحث الثاني: أساسيات الوسائط المتعددة

الوسائط المتعددة.: فريق انتاج 1  

الوسائط المتعددة.: متطلبات برامج 2  

  عناصر الوسائط المتعددة.:3

الوسائط المتعددة. استخدامفاعلية  المبحث الثالث:  

الوسائط المتعددة.: خصائص 1  

الوسائط المتعددة.: فوائد 2  

 الوسائط المتعددة.: مجاالت استخدام 3
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 تمهيد:
تكنولوجيا الوسائط اؼبتعددة ، تلك التطبيقات اغبديثة اليت تستخدـ تكنولوجيا عصرية يف صبيع اجملاالت 

إمكانيات  واليت تعتمد يف جوىرىا على إثارة اغبواس اؼبختلفة للمستخدمُت وتتضمن تطوير العرض بإستخداـ
سبكن اؼبستخدـ  الكمبيوتر اليت تساعد يف تقدمي اؼبعلومة دبختلف األمباط اؼبتنوعة بأسرع وقت وبأقل تكلفة،

 التفاعل مع اؼبعلومات اليت تقدـ يف نفس غبظة عرضها.
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 مدخل الوسائط المتعددةالمبحث األول:  
اغبديثة الثورة اؼبعلوماتية يف ؾباؿ تكنولوجيا االتصاؿ  انفجارمراحل إثر  بعدةلقد مرت الوسائط اؼبتعددة          

  . ،من بينها تطور ىذه الوسائطشبكة االنًتنت وظهور ؾبموعة من اؼبتغَتات التكنولوجية اؼبتقدمة  روتطو 
  تعريف الوسائط المتعددة : -1

اإلنتشار يف عامل اغباسوب يرمز إىل ( مصطلح واسع Multimediaتعٍت الوسائط اؼبتعددة باإلقبليزية )
إستعماؿ عدة أجهزة إعالمية ـبتلفة غبمل اؼبعلومات مثل النص، الصوت، الصور اؼبتحركة، الفيديو والتطبيقات 

 التفاعلية.
   اوتعٍت وسيط (Media)وتعٍت متعدد  (Multi)إف الوسائط اؼبتعددة مكونة من كلمتُت حسب الًتصبة العربية 

 .1أو وسيلة إعالمية، أو الوسائط اغباملة للمعلومات كالورؽ واألشرطة واألقراص السمعية والبصرية اؼبمغنطة
اليت كانت ال ربتاج إىل مهارات (Authoring Soft Ware)كما أهنا تشَت إىل صنف من برؾبيات اإلنتاج 

واإلستخداـ اؼببسط  اؼبعقد للكمبيوتر إىل الواجهات الغرافكية برؾبة خاصة يف مرحلة اإلنتقاؿ من اإلستخداـ
 .2للربامج

أو الوسائط األحادية اؼبندؾبة  (Unimedia) اليوينمديا اتشَت الوسائط اؼبتعددة إىل تطبيقات ـبتلفة ومفاىيم كػ
 . 3(Ultimedia)والوسائط النهائية (Mix Mediaأو اػبليط )

 ما يلي:ومن تعريفات الوسائط المتعددة 
 والصوت،  ،سبثل الوسائط اؼبتعددة مزهبا من النصوص اؼبكتوبة والرسومات اػبطية والرسـو اؼبتحركة

واؼبوسيقى، واليت تقدـ عن طريق الكمبيوتر، ويعرفها البعض بأهنا سبثل خليطا من الوسائل السمعية 
لك الوسائل من صورة والبصرية لتقدمي بيانات معينة يف شكل واحد أو أكثر من شكل، مث تعددت ت

 .4ة ونصوص وموسيقىتمتحركة وثابتة إىل رسـو متحركة وثاب
  عبد الحليم عن جون كومباكويذكر فتح الباب (jone kombk ) أف الوسائط اؼبتعددة سبثل

 .5إستخدامها للنص اؼبكتوب مع الصوت والصورة الثابة أو اؼبتحركة يف التعليم واإلعالـ
 مزيج من عنصرين أو أكثر من النص والصورة والصوت والفيديو وبرؾبيات الكمبيوتر  كما تعٍت إستخداـ

 . 6يدج دبا يساعد على تقدمي الرسائل بشكل 

                                                           
 . 81، ص 2015،دار األياـ للنشر والتوزيع، عماف، ،  اإلعالم الجديد وإشكليات التواصل الرقميعبد العظيم كامل اعبميلي: 1
 . 64، ص 2015، دار اؼبناىج للنشر والتوزيع، عماف، األردف، اإلعالم الجديد مفاىيم ونظرياتوديع العزعزي: 2
 . 128، ص 2008، دار الشروؽ، عماف، اإلعالم الجديد المفاىيم والوسائل والتطبيقاتعباس مصطفى صادؽ :  3
   ، 2012،دار الراية للنشر والتوزيع،عماف، تكنولوجيا الوسائط التعليمية المتعددة وتدريس الدراسات اإلجتماعيةضبدي أضبد ؿبمود حامد : 4

 . 91ص 
 . 91ضبدي أضبد ؿبمود حامد  ،مرجع سبق ذكره، ص 5
 . 130عباس مصطفى صادؽ ، مرجع سبق ذكره، ص 6
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  إهنا إدخاؿ النصوص والصورة يف برنامج متكامل يتفاعل معو اؼبستخدـ عن طريق اغباسب أو شاشة
على مفتاح أو زر الفأرة، أو ؼبس الشاشة  التلفاز وعندىا يبكن للمستخدـ التجوؿ يف الربنامج بالضغط

 عند نقطة ما.
  كما أهنا تعٍت النص والصورة الفنية والصوت واغبركة والفيديو اؼبقدمة من الكمبيوتر، تطلق على الوضع

الذي يسمح فيو للمستخدـ بالتحكم يف ىذه العناصر، أهنا برامج سبزج بُت الكتابة والرسـو اػبطية لعرض 
 .1كن اؼبتلقي من التفاعل معهاالرسالة اليت يب

  كما تعٍت: فئة من نظم اإلتصاؿ اؼبتفاعلة اليت يبكن إنتاجها وتقديبها بواسطة الكمبيوتر لتخزين ونقل
طار شبكة من اللغة اؼبكتوبة واؼبسموعة واؼبوسيقى والرسومات اػبطية إواسًتجاع اؼبعلومات اؼبوجودة يف 

 اؼبتحركة.والصور الثابتة والفيديو والصور 
  مزج بُت الوسائل السمعية والبصرية لتقدمي اؼبادة يف صورة زبدـ عملية اإلتصاؿ وتثري عرضها، وتشَت إىل

إحدى التطبيقات الكمبيوتر اليت تعتمد على دمج إثنُت أو أكثر من الوسائط أو العناصر اغبسية مثل 
 .2بتة بأنواعها اؼبختلفةالنص، الرسـو اؼبتحركة، الفيديو، الصوت، الصورة، الرسـو الثا

  بأهنا تقنية حديثة تعمل على اعبمع بُت الصوت الصورة والفيديو ناىل خليل و حيدر العلميويعرفها
  . (Interactive)والرسم والنص اؼبكتوب لتقدمي برنامج معُت دبا وبقق نوعاف من التفاعل 

  ديف مارشالويقوؿ (dave marchal) الوسائط اؼبتعددة تشَت إىل أف معلومات الكمبيوتر يبكن :
عرضها بواسطة الصوت، الفيديو، التحرؾ باإلضافة إىل األشكاؿ التقليدية لعرض النص 

 الرسومات(،والصور الثابتة. 
 إف الوسائط اؼبتعددة يف ؾباؿ يتصل بطريقة إستخداـ الكمبيوتر يف الدمج بُت النص ويعرفها وديع : 

الصورة الثابتة اؼبتحركة، الفيديو والتحرؾ والصوت، دبا يبكن عرض زبزين وبث أي نوع من الرسم، 
 . 3اؼبعلومات رقميا

نستنتج مفهـو الوسائط اؼبتعددة : أهنا منتج يدمج بُت النص والصوت والصورة والفيديو  بإستخداـ 
 برؾبيات اغباسب لتحقيق أىداؼ ؿبددة للمستفدين بطريقة تفاعلية 

  ؾبموعة تقنيات عرض الصور  "بأهنا لخمايسة وعرمان هاعن تعريف برؾبيات الوسائط اؼبتعددة: يعرفأما
 والصوت والنص واألفالـ والرسـو وغَتىا حيث يتم التحكم هبا بإستخداـ أجهزة اغبواسب وبرؾبياتو.(

 ( 1992تعريف جايتسكي Gayetsky :)  اإلتصاؿ برؾبيات الوسائط اؼبتعددة ىي فئة من نظم
 التفاعلية اليت يبكن إشتقاقها وتقديبها بواسطة اغباسوب للتخزين ونقل وإسًتجاع.

                                                           
 . 83عبد العظيم كامل اعبملي ، مرجع سبق ذكره، ص 1
، ص 2011، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر اإلسكندرية، الوسائط المتعددة بالمكتبات المدرسية ومراكز مصادر التعليمالسعيد مربوؾ إبراىيم : 2

47 . 
 . 65-64ذكره، ص وديع العزعزي، مرجع سبق 3
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  (1992تعريف ريفر Reeves :) برامج الوسائط اؼبتعددة عبارة عن قاعدة بيانات حاسوبية تسمح
للمستخدـ الوصوؿ إىل اؼبعلومات يف أشكاؿ ـبتلفة تشمل النص اؼبكتوب والرسـو اػبطية ولقطات 

 فيديو والصوت.ال
  ( 1994تعريف فيجهان Vaughan  :) برامج الوسائط اؼبتعددة ىي مزيج بُت النصوص اؼبكتوبة

والرسومات واألصوات واؼبوسيقى والرسـو اؼبتحركة والصور الثابتة واؼبتحركة يبكن تقديبها عن طريق 
 .1اغباسوب

  الوسائط المتعددة وتطور ة أنش -2
نظم يظم الذي  (Interactive)النموذج التفاعلي   يبثلو    اؼبتعددة الذيالوسائط  جذور تعود         

                 تيد نيلسوناليت ابتكرىا  (HyperText)الوسائط اؼبتعددة إىل فكرة النص اؼبتشعب أو الفائق 
(DET NELSON )  مشروعة الشهَت باسم زاندوا  إطاريف ،  1965عاـ (Xandadul)   حيث عرؼ

وحىت يبكن فهم مبدأ النص اؼبتشعب هبب التأمل أوال .  النص اؼبتشعب على أنو أسلوب يف الكتابة الغَت اؼبتتابعة 
الذي ينطبق على ترتيب النصوص يف  (Limeartext)أو ما يسمى بالنص اػبطي  ،يف مبوذج النص التقليدىي

 الكتب والصحف واجملاالت.
ن ؾبموعة كبَتة من النصوص اؼبستقلة عن بعضها البعض ويبثل كل منها عقدة أو أما النص اؼبتشعب فيتألف م

 .2ضمن شبكة النص اؼبتشعب (Node) ؿبور
أف نظم الوسائط اؼبختلطة ىي قدرة النظاـ على الدمج والتكامل بُت  سيد مصطفى أبو السعودكما يرى 

البيانات من نوع النص والصور البيانية والفيديو والصوت، فهي أنظمة نصوص تشابكية النص الفائق 
(HyperText)3مع إمكانية التعامل مع بيانات من وسائط ـبتلفة. 

التصورات ا الوسائط اؼبتعددة إىل صبلة من مفاىيم تطبيقات تكنولوجي ات ومنو فقد صاحبت تطور
 .واالفكار يف ؾباؿ الكمبيوتر 

اؼبتحركة كأوؿ تطبيق للوسائط اؼبتشعبة أو اؽبايرب  سنبفيلم إ خريطة اليت أفضت إىل إنتاج مبوذج  ويف تطبيقات 
بإقًتاح     (Tim Berners-Lee) تيم برنرزلي، أما التغيَت الكبَت فقد جاء على يد  1980ميديا عاـ 

 (Apple)وظهور بعض مشاريع الوسائط اؼبتعددة من قبل آبل  1989شبكة الوب يف عاـ 
(MultimediaLab)  و 1990يف عاـ(Visual Almanac) و(ClassroomKiock .) يف عاـ

  وعاـ  1993يف  موزابيكوظهور مستعرض  ، مث إطالؽ أوؿ اإلشارات الصوتية عرب شبكة األنًتنت 1991
                                                           

أثر برمجيات الوسائط المتعددة في إكتساب مهارة البرمجة األساسية واإلتجاه نحو مادة التكنولوجيا لدى طلبات إيهاب ؿبمد مرزوقي أبوورد: 1
 . 14-13، ص 2006، مذكرة اؼباجستَت )غَتمنشورة(،قسم اؼبناىج وطرؽ التدريس، اعبامعة اإلسالمية، غزة، الصف العاشر

تاريخ  https://www.scribd.com    تطبيقات األنترنت والوسائط: مدخل للتعليم والتدريب عن بعدُت مصيلحي سيد أضبد: حس 2
 . 8،ص  12/03/2017الولوج 

 . 9حسُت مصيلحي سيد أضبد، مرجع سبق ذكره، ص 3
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 لتصبحا1996يف  مايكروسوفت إكسبلورومستعرض  ، 1995 فااو تطبيقات اعب  1994  يف نيتكست
متعدد اإلعالميات، وتنطلق التطبيقات والتكنولوجيات اػباصة بالوسائط اؼبتعددة بشكل الحصر   وسيطا ألنًتنتا

 . 1لو
يشَت إىل أنواع من العروض  1965يف (Multi-Media)وكاف تغيَت الوسائط اؼبتعددة، يكتب ىكذا         

وىي ؾبموعة عروض كانت تستخدـ مزهبا من (Explding Plastic Inervitable)الفنية ويطلق عليها 
 .موسيقى الروؾ اغبية 

 :2أدوات تأليف الوسائط المتعددة وإنتاجها -3
ؾبموعة عناصر براؾبية، كما (MultimediaAulthoringTools)تشمل أدوات التأليف الوسائط اؼبتعددة

 وتقدـ ىذه األدوات:(Hard WareAnd Soft Ware)تشمل عناصر مادية وأخرى براؾبية 
 أدوات التصوير واإللتقاط (Capture Dervices): 

تشمل كامَتات الفيديو الرقميػة وأجهػزة تسػجيل الفيػديو وميكروفونػات الصػوت ولوحػة مفػاتيح، أو يف أي 
أجهػػػػػػػػػػػزة ؿبمولػػػػػػػػػػػة مثلمػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػو اغبػػػػػػػػػػػاؿ يف جهػػػػػػػػػػػاز اؽبػػػػػػػػػػػاتف اػبلػػػػػػػػػػػوي، كمػػػػػػػػػػػا تشػػػػػػػػػػػمل أدوات الرسػػػػػػػػػػػم 

(GraphicsTablets)أجهػػػػػزة إدخػػػػػاؿ الثالثيػػػػػات(3d ImputDervices) أدوات اإلدخػػػػػاؿ،
 واألجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة الرقميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والنمذجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة(TactileSensors) اغبساسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

(DigitizingAndSamplingHardWare) . 
 وسائل التخزين(StorageDervices): 

واؼباسحات الضوئية وأدوات ضغط اؼبلفات  (CD)وربتوي على القرص الصلب وأقراص السي دي 
(Jaz/Zip).وما إليها 
 شبكات اإلتصال(Communication Net Works )  : 

أي يت أـ (TokenRing) ،توكن رينج Ethernetوىي شبكات اإلنًتنت مثل شبكة إيثرنت 
(Atm)اإلنًتنت،(Intranet)واألنًتنت(Internet.) 
  أنظمة الكمبيوتر(Computer Systems): 

من اؼبتطلبات األساسية البد من توفر جهاز النظاـ الوسائط اؼبتعددة 
(MultimediaDesktopMachine)  وؿبطة عمل متخصصة(Workstation)  وأدوات

 تشغيل الفيديو والصوت والغرافيك.
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  أنظمة العرض(Display Dervies)1: 
والشاشات عالية (CD-GualitySpeakers)وىي ظباعات الصوت ذات الكفاءة العالية

والطبعات اؼبلونة، وتشمل برؾبيات الرسم وربرير الصور (High ResolutionMontors)اإلستبانة
فالش  الينسًتاتر  وبرامج الرسـو اؼبتحركة وتصميم الوسائط اؼبتعددة مثل برنامج دويب مثل أدويب فوتشوبوا

(Macromedia Flash) ودرمي ويفر(DreamWeaver)وسويش   (Swish )وشوكويف 
(Shokwave )وبرنامج ملتميديا بيلدر (MultimediaBuilder) وبرنامج(KoolMoves)  

بعضها ـبصص التصميم وبعضها يتم  (Power Bullet Presenter)  و (Proshoww)وبرنامج
بعض جوانب التصميم والعرض،ىذا جبانب برؾبيات تسجيل وربرير األصوات وبرؾبيات احملاكاة 

اج منتج ومقدـ الوسائط اؼبتعددة إىل وبرؾبيات إنتاج البيانات وبرؾبيات تصميم مواقع األنًتنت، ووبت
ؾبموعة من األدوات الربؾبية اليت سبكنو من عرض الوسائط اؼبتعددة يف شبكة األنًتنت أو على األقراص 

 : اؼبضغوطة وىناؾ برؾبيات مثل
 ( (Windows Media Player, Synapse Media player, Real One Player  

 لتشغيل وعرض صبيع ملفات الوسائط اؼبتعددة وىي تقـو بتشغيل الفيديو والصوتيات.
أسلوب بنائها ،بأقل  يف ،لكنها تشًتؾ صبيعا استخدامهاتباين أشكاؿ الوسائط اؼبتعددة وفق ؾباؿ          

 .التكلفة وأقل وقت
 
 

 أساسيات الوسائط المتعددة:  المبحث الثاني:
 إنتاج الوسائط المتعددة: فريق -1

، فريق عمل متكامل وخاصة يف  (MultiMedia Production Team) تستلـز برامج الوسائط اؼبتعددة
 .اؼبشروعات الكربى إلنتاج ىذه الربامج، واليت تقـو هبا شركات الربؾبيات مثل  " مايكروسوفت " وغَتىا

 وىذا الفريق يتكوف من : 
 مدير المشروع (Project Manager): 

ويعترب قلب فريق العمل، فهو اؼبسؤوؿ عن تغطية عمليات تطوير وتوظيف اؼبشروع يوميا، وىو اؼبسؤوؿ عن        
وإدارة جلسات العمل وتوجيو اؼبشروع ديناميكيا على الدواـ، ويعترب نبزة  االختصاصاتالتخطيط الزمٍت وتوزيع 

 .2الوصل بُت كل أطراؼ اؼبشروع وعناصره وأفراده
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  مصمم الوسائط المتعددة(MultiMediaDesigner): 
، وإخصائي يف تصميم  ىناؾ ؾبموعة من زبصصات التصميم، يف ؾباؿ الوسائط اؼبتعددة، فهناؾ مصمم الرسـو

يعمل على تصميم اؼبسارات اليت  االتصاؿومصمم  .العروض، وـبتص الصور والذين يتعاملوف صبيعا مع البصريات
 أما مصمم اؼبعلومات فإنو وبدد كيفية تقدمي التغذية الراجعة.، يتعامل من خالؽبا اؼبستخدـ مع الربنامج 

  محرر  كاتب النصوص(Writer): 
ؿبرر يفعل كل شيء يفعلو كاتب برامج الكمبيوتر التقليدية، ىبتار ويصمم شكل اغبروؼ ونوعها           
ا، ويضيف مالحظاتو على السيناريو باإلضافة إىل تصميم التفاعل، فهو ينفذ السيناريو ) خطة اؼبشروع ( وحجمه

  وموقع كل من الصوت والصورة والرسـو والفيديو، ومن مث يكتب النصوص على الشاشات لتوصيل الرسالة.
 مختص الفيديو   (Vidéo Spécialiste) : 

وىو ليس مسؤوال فقط عن تصوير لقطات الفيديو أو إختيارىا، بل أيضا اإلشًتاؾ يف وضع ىذه 
كنها اؼبناسبة من الربنامج، وهبب أف يكوف شخص ؿبًتؼ ولو خربة بكل مراحل ا اللقطات يف أم

 اإلنتاج.
  مختص الصوت(Audio Spécialiste): 

مدى جودة الصوت أو رداءتو على اؼبهارات اليت يتقنها ـبتص الصوت والذي يعمل على  تتوقف
تصميم وإنتاج اؼبوسيقى، واؼبؤثرات الصوتية واغبوار الصويت وقد يستعُت ببعض اؼبختصُت كمراقب 
الصوت، مهندس الصوت، فٍت التسجيالت الصوتية، وذلك لعمل ملفات الصوت وإضافتها لربامج 

 تعددة.الوسائط اؼب
 مبرمج الوسائط المتعددة (MultiMedia Programmer): 

نظم التأليف، ووظائف اؼبربمج  باستخداـاؼبربمج ىو اؼبسؤوؿ عن وضع كل عناصر الوسائط اؼبتعددة معا 
بُت ترميز أساليب عرض عناصر الوسائط اؼبتعددة والتحكم يف األجهزة اؼبلحقة جبهاز الكمبيوتر  تًتاوح ما

 . 1أقراص الليزر وعليو التوقيت وعمليات التفرع مثل مشغالت
 وتأليفبانتاج وتصميم  قـوي ذيوال،  يشًتط يف برامج الوسائط اؼبتعددة فريق عمل متكامل خاص

 . لتسهيل وتوصيل اؼبعلومة جيدة وكفاءة بإتقاف،  براؾبها بدمج العديد من التقنيات والتحديثات 
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 برامج الوسائط المتعددة: متطلبات -2
 :1اإلنتاج وعرض برامج الوسائط اؼبتعددة، ينبغي توافر أربع متطلبات من بينها 

  : (Medium)ط يالوس -1
وتعترب (  Windows)يتضمن كال من وسائل  زبزين برامج الوسائط اؼبتعددة والبيئة اليت تعمل فيها مثل

ط لتخزين ىذه يىي الوس (cd-rom)سطوانة الليزر الضوئية أو ما يعرؼ باألسطوانة اؼبضغوطة ا
 Digital)   الربامج، وينتج حاليا وسط أخر يساعد على ضغط البيانات أكثر من ذلك يتمثل يف

Vidéo DiscDvd) 
 :(Soft Ware) البرامج 

برامج تعمل كوسيط بُت جهاز الكمبيوتر ووسط التخزين، حيث تعمل على توجيو اعبهاز  وىي
 (،      Link Way)ومساعدتو على الوصوؿ إىل عناصر برامج الوسائط ومن أمثلة ىذه الربامج 

(Tool book)، (Hyper Card).  
 : (Hard Ware)األجهزة   -2

متكامل، ويشمل النظاـ الكمبيوتر لوحة مفاتيح شاشة تتضمن منظومة الوسائط اؼبتعددة نظاـ كمبيوتر 
تكوف عادة ملونة، األسطوانة صلبة، جهاز لتشغيل األسطوانات اؼبرنة، فأرة، طابعة، أما مكونات منظومة 

 الوسائط اؼبتعددة فيمكن إصباؽبا فيما يلي:
 وأجهزة تشفَت األصوات والصور(Scanner)أجهزة إدخاؿ بيانات مثل اؼباسح الضوئي -

(Audio And Vidéo Digtizers)وكامَتات إلتقاط صور ثابتة ومتحركة                                 

  (Still And Image Cameras vidéo ) ولوحة مفاتيح موسيقية إلكًتونية     

(Electronic Music KeyBoard) وقارئالكود اػبطي(Bar Code Reader)  

إلخراج الصوت وجهاز عرض احملتويات (Speakers)السماعاتأجهزة إخراج معلومات مثل  -

( مقًتنا جبهاز  عرض فوؽ الرأس lcd)(، LiquidCrystulDisplay)بنظاـ البلورة السائلة

(Over Head Projector). وشاشة عرض كبَتة 

                                                           
1
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                               أجهزة تشغيل وسط التخزين مثل جهاز تشغيل شرائط الفيديو -

(VidéoDisc Player)( وجهاز تشغيل أسطوانات الفيديو الليزرVidéo Disc Drive وجهاز )

 (CD-ROM Driver) تشغيل األسطوانات اؼبضغوطة  اؼبدؾبة

أدوات التوصيل: وىي األدوات اؼبستخدمة يف توصيل األجهزة وقواعد البيانات معا مثل الكابالت  -
 . 1واألسالؾ

 
 عناصر الوسائط المتعددة: -3

 : نستنتج مكونات الوسائط المتعددة ومنو
 إف الوسائط اؼبتعددة ىي إدماج عناصر معا وىي كالتايل:

 ىو ؾبموعة من البيانات مكتوبة من حروؼ ورموز هبب كتابتها مث زبزينها بشكل: (Texte)النص  -1
وعند زبزين ىذه البيانات يف اغباسوب يتم تشفَتىا وربويلها  (TexteFile)يستطيع اغباسوب قراءتو 

 والنص ىو ملك احملتوى (Bits) ( زبزنت يف مواقع 1.0  (إىل صيغة 
(Texte the King of content) (TayVanghan.1993.p22 وىناؾ عدة أسباب لذلك )

 .2النص سهل وبسيطتتمثل يف أف النص ىو اػبطوة األوىل يف كل تكنولوجيا جديدة أف ؿبتوى 
ومعظم مشروعات الوسائط اؼبتعددة تستخدـ النص يف توصيل األفكار واؼبعلومات والذي يبد اؼبستخدـ 

 باؼبعلومات والنص على أربعة أنوع:
كما موجود يف الكتب ويظهر على الورؽ، ولكي يتمكن حاسب النص المكتوب ) المطبوع ( : - أ

اؼبطبوع فإنو وبتاج إىل ربويلو إىل ما يسمى لغة األلة عن طريق برامج الوسائط اؼبتعددة من قراءة النص 
اؼبعاعبة النصوص ويكوف النص كل شيء يف مشروع الوسائط اؼبتعددة، حيث يكوف تنزيلو أسهل من 

 النص احملتوى على صور ورسومات.
اؼبطبوع إذ يستطيع اؼباسح الضوئي من قراءة النص  : (Scannerd texte)النص المسوح ضوئيا - ب

بعد فحصو وربويلو إىل لغة األلة كي ينتج النص اؼبسموع الذي يتاح للمستخدـ وىناؾ ثالثة أنواع من 
 اؼباسحات الضوئية ىي ) السطح، الدوار، اليدوي (.
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وىو النص اؼبتوفر يف الشكل اؼبقروء يف شاشة اغباسوب، فكل ( :  E. texteالنص اإللكتروني ) -جـــ 
يتعامل مع برامج معاعبة الكلمات وأجهزة النشر اإللكًتوين اليت يبكن قراءة شخص يكتب أو ينشر 

 صفاحتها.
النص الفائق يتيح لنا ؾبموعة من النصوص مع (: Hyper Texteالنص الفائق أو النص التشعبي )  -د

و إذ إمكانية التصفح والتنقل بينها من وقت ألخر، ويتحوؿ النص إىل نص تشعيب بعد إضافة الروابط إلي
 تتمثل وظيفتها يف الربط بُت ـبتلف اؼبواقع اليت ربتوي عليها النصوص التشعبية.

النص من العناصر اؽبامة يف الوسائط وهبب  يعتربإستخدام النصوص في الوسائط المتعددة: إعتبارات -ه
اختيار النص بعناية ومهم جدا لنقل الرسالة بدقة للمتلقي ولذلك هبب أف يكوف بسيطا وقليل الكلمات 

 (Pointويصل للهدؼ اؼبطلوب مباشرة وأف تكوف اغبروؼ حبجم مناسب)
( يبكن أف يعرض Bold-Italic( ويبكن إبراز بعض الكلمات مائلة وظبيكة )Fontوشكل مناسب )

النص على الشاشة متحركا ولذلك جذب إنتباه اؼبشاىد وإستخداـ التأثَتات الفنية بدوف مبالغة يبكن 
اإلستفادة من تقنية النصوص اؼبًتابطة أو الفائقة لفهرسة الكلمات وربطها بوصالت خاصة وسبيزىا بلوف 

 .1دة أو قواعد بيانات معرفية أخرىـبتلف، وعند الضغط عليها تتمكن من التجواؿ يف ملفات عدي
يعترب عنصر الصوت من العناصر اؽبامة يف نطم الوسائط اؼبتعددة، : (Audio - Voice)الصوت  -2

حيث أف إضافة الصوت إىل تطبيقات تلك النظم يضيف قيمة فعالة إليها من خالؿ إحساس اؼبستخدـ 
وبالتايل مساعدة اؼبستخدـ العادي على  دبحتوى اؼبعلومة اؼبنتجة، ووصلها يف شكل أكثر إستيعابا،

 التفاعل بينو وبُت النظم، ويقسم الصوت الذي يبكن دؾبو بنظم الوسائط اؼبتعددة إىل ثالثة أنواع:
 اؼبوسيقى -1
 الكالـ -2
 اؼبؤثرات الصوتية -3

 وأيا كانت نوعية الصوت فإنو يتم إدخالو إىل اغباسب اآليل من خالؿ وحدات إدخاؿ الصوت مثل اؼبيكرفوف،-
 اسطوانات الليزر، التلفزيوف، اؼبسجالت الصوتية ...إخل.

ويالحظ أنو كلما كاف حجم الشروبة أكرب كلما كانت جودة الصوت أعلى ويبثل عدد الشرائح يف الثانية -
 .(Semple Rate)الواحدة ما يسمى دبعدؿ العينة 

ويوجد ثالثة ذبذبات يبكن إستخدمها يف نظم الوسائط ( Hertz)وتقاس سرعة الصوت دبا يسمى باؽبرتز -
 :2اؼبتعددة

 ىرتز-ؾ  44-1*

                                                           
 . 75، ص  ،مرجع سبق ذكره أضبد ؾبدي شفيق أضبد1
 . 11حسُت مصلحي سيد أضبد، مرجع سبق ذكره ، ص  2
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 ىرتز-ؾ 22-05*
 ىرتز-ؾ 11-2*
 
 يوجد العديد من أنواع ملفات الصوت اليت يبكن تقسيمها إىل نوعُت أساسيُت نبا: ملفات الصوت:  -أ

: وفيها زبزف الصوت يف شكل عينات أو (Digital Audio Data File)ملفات صوتية رقمية  -1
ونتيجة لتخزين  (ReedBookCDAudio) شرائح، وىو موجود ضمن معايَت الكتاب األضبر 

 .1عينات من الصوت يف ىذه اؼبلفات فإف جودة الصوت تتوقف على معدؿ العينات
: وقبد أهنا ليست صوت ولكنها (Musical Instrument Data Interface)ملفات الميدي  -2

سبثيل للموسيقى اؼبخزنة يف ىيئة عددية، حبيث أهنا عبارة عن أوامر فبيزة زمنيا، وتشغل ملفات اؼبدي 
 .2مساحات أقل بكثَت يف وحدة التسجيل الرقمية السابقة الذكر

نشأت تقنية ميدي يف مطلع الثمانينات غبل تقنية ميدي للربط بين األصوات الموسيقية: -ب  -3
مشكالت عدـ وجود توافقية فيزيائية لتحقيق اإلتصاؿ بُت ـبتلف أنواع األجهزة اؼبوسيقية اإللكًتونية، 

مع  ، حيث تقدـ ىذه التقنية وصفا كامال لألصوات دبا يتيح إعادة إنتاجها إصطناعيا بواسطة األجهزة 
ىذا الربتوكوؿ، ويتم ذلك من خالؿ جهاز يعمل كمًتجم غبفظ ومعاعبة بيانات ميدي يف ىيئة أوامر 
رقمية، وقد يوجد ىذا اعبهاز ضمت بطاقة الصوت لتسمى بطاقة صوت ميدي، وقد مت إضافة تقنية 

حيث يتم إستخداـ  (MidiWavreTable)جديدة إىل ىذه البطاقة تسمى جدوؿ شعاع ميدي 
 .(Wavre Table Synthesisor Synthesizer)جدوؿ التوليفة شعاع 

 ولتكوين ملف ميدي فإف ذلك وبتاج إىل: -
 (SecquencerSoftWare)برنامج لتسجيل وتعديل أصوات األالت يسمى الربؾبيات اؼبتتابعة  -1
 وىو يأيت ضمن بطاقة الصوت (SoundSynthesizer)مؤلف نغمات صوتية -2
 .3وىي إختياريةلوحة مفاتيح ميدي -3
 أجهزة ومعدات الصوت:-جــ
 ىو جهاز يقـو بتعديل موجات الصوت إىل موجات كهربائية.الميكرفون " المايك " -1
وىي نوعاف أجهزة صوت رقمية واليت تتميز بتح مدى الًتدد وقلة الضوضاء، أجهزة تسجيل الصوت: -2

 وأجهزة تسجيل سباثلية واليت تتميز برخص أسعارىا.

                                                           
 . 11حسُت مصلحي سيد أضبد، مرجع سبق ذكره ، ص  1
 . 12نفس اؼبرجع، ص  2
 .13ص، نفس اؼبرجع 3
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حىت تستطيع  (PowerAmplifier)وىي وحدة تعمل على تكبَت قدرة الصوت مكبرات القدرة: -3
 السماعات اؼبستخدمة يف النظاـ من إخراج الصوت على اؼبستوى اؼبطلوب.

 وىي اليت تقـو بتحويل اإلشارات الكهربائية للصوت إىل موجات صوتية.السماعات: -4
تعمل على مزج ( Mixing Consoles)ن أدوات اؼبزج وىي عبارة عن ؾبموعة ممازج األصوات: -5

 مدخالت متعددة من األصوات اؼبختلفة وإخراجها على ـبرج واحد هبدؼ تسجيلها أو تكبَتىا.
: وىي وحدة إلكًتونية تقـو بتوليد األصوات اؼبوسيقية والتحكم يف خصائصها، وحدات توليد الصوت-6

 .1ميديولديها القدرة على التعامل مع برتوكوؿ 
 

 : (Image)الصورة  -4
وتشمل اػبرائط، والصور الفوتوغرافية، والرسومات وغَتىا واليت قد تكوف ملونة أو أبيض أو أسود، وقد 
إستخدمت برامج رسـو مناسبة مثل اليت يستخدمها الرساموف لعمل ذلك أو عن طريق الصور اليت 

 .2تضيفها من مالحق أخرى مثل اؼباسح الضوئي
إستخداـ الصور يف برامج الوسائط اؼبتعددة الًتكيز على اؼبوضوع الذي يعترب الغرض األساسي يراعي عند 

من التقاط الصور نفسها واإلبتعاد عن اللقطات الغَت اؼبألوفة عند ربرير الصورة هبب عدـ اؼببالغة يف 
 تكبَتىا وتصغَتىا.

 :الصورة الرقمية 
فعند ما  (Pixels)ىي عبارة عن صورة مكتوبة من  ماليُت اؼبربعات الصغَتة وتدعى عناصر الصورة 

يبدأ اغباسب برسم الصورة فإنو يقـو بتقسيم الشاشة أو الصفحة إىل شبكة من النقاط الصغَتة مث يقـو 
ه الطريقة توضيح وسطوعو وتدعى ىذبكسال لونو  بإستخداـ القيم اؼبخزنة للصورة الرقمية ليعطي اغبل

 . 3(Bit-Maps)وتدعى الصورة(Bit-Mapping) اػبانات
 4أنواع ملفات الصورة الرقمية: 

على تغيَت وإعادة تنظيم  األشكاؿ من خالؿ اللقطة حيث يبكن  إف ؼبعلجة الصورة الرقمية قدرة قدرة
توجيو اؼبتلقي إىل مضموف الصورة وربفظ الصورة الرقمية والرسـو يف وسائط التخزين على شكل ملفات 

 بأنواع ـبتلفة.

                                                           
 . .14، ص حسُت مصلحي سيد أضبد، مرجع سبق ذكره 1
فعالية برنامج الوسائط المتعددة قائم على منحنى النظم في تنمية مهارات توصيل التمديدات الكهربائية لدى طلبات : أالء ظبيح ؿبمد شاىُت 2

 . 13، ص 2008ؽ التدريس،، مذكرة ماجستَت ) غَتمنشورة(، اعبامعة اإلسالمية غزة، كلية الًتبية، قسم اؼبناىج وطر الصف التاسع األساسي
 . 79أضبد ؾبدي شفيق أضبد، مرجع سبق ذكره، ص 3
 . 80، ص نفس اؼبرجع4



 الفصل الثاني: الىسائط المتعددة
 

 

38 

وىي أشهر األنواع اؼبستخدمة يف زبزين الصورة الرقمية وتتميز بأهنا تتوافق مع معظم :(PEG)ملفات -أ
 % من حجمها. 10-20متصفحات وبرامج ربرير الصور، كما أهنا ربفظ الصورة إىل ما يقارب 

الصور وربريرىا ويبكن أف  ىذا النوع شائع اإلستخداـ مع معظم برامج إسًتاض:  (TIFF)ملفات -ب
يكوف ىذا النوع مضغوطا بطريقة تضمن عدـ فقداف البيانات ويستخدـ كهيئة هنائية للملفات اليت ذبهز 

 للنشر التجاري والطباعة.
وىو النوع اؼبستخدـ بكثرة يف تصميم صفحات مواقع األنًتنت ويبتاز بصغر :  (GIF)ملفات -جــ

 اغبجم فيسرع من تصفح األنًتنت.
: يبثل ىذا النوع من اؼبلفات نوعا إفًتاضيا للملفات اؼبنشأة بإستخداـ برامج (PSD)ملفات -د

Adobe Photoshop)) .وتستخدـ غبفظ الصورة وتأثَتات الربامج عليها 
من اؼبزايا اؼبتقدمة مثل دعم األلواف اغبقيقية، ودعم  بكثَت ويتميز ىذا اإلمتداد:  (PNG)ملفات -ه

 ىذا التنسيق بأنو ال يفقد الصور كفاءهتا عند ضغطها. الشفافية وتتميز
 

فعندما تنظر إىل  يستخدـ ىذا النظاـ لونُت فقط نبا األبيض واألسود بدوف تتدرج بينها،: ((Bit Mapنظام -أ
 الصورة ترى بقعا بيضاء ناصعة أو سوداء قائمة.

يستخدـ ىذا النظاـ اللونيُت األبيض واألسود مع التدرج بينهما : (Grayxale)نظام التدرج الرمادي -ب
ؽبا درجة سطوع تًتاوح بُت درجة الصفر اليت سبثل األسود  (Pixel)درجة فكل نقطة ضوئية يف الصورة  (256)

 اليت سبثل األبيض الناصع. (255)القامت ودرجة 
وىو نظاـ لوين يبثل بثالثة ألواف رئيسية ىي األضبر واألخضر واألزرؽ ومنهما : (RGB)نظام األلوان الثالثة -جــ

( Greenللوف األخضر ) Gواغبرؼ  (Read)للوف األضبر  Rحيث يرمز حرؼ  (RGB)مت تكوين اإلختصار
( ويبكن تكوين ألواف فرعية عن طرؽ مزج لونُت من ىذه األلواف أو أكثر Blueللوف األزرؽ ) Bواغبرؼ ؿ

 .1( درجة اغبل لوف255بواسطة درجات تبدأ منصفر وحىت )
تعد الرسـو والصور من أىم العناصر يف برامج الوسائط : (Graphiques Images)*الرسوم والصور الثابتة 

 .2اؼبتعددة، وقد تكوف الرسـو والصور الثابتة كبَتة اغبجم أو صغَتة تكوف ملونة أو أسود أو أبيض
 *عند توظيف الرسوم الثابتة في مشروعات الوسائط المتعددة ال بد من مرعاة عدة أوامر:

 الرسـو ذات التفاصيل األقل والضرورية. إختيار-
 استخداـ الرسومات اؼبتسلسلة بديال لرسـو اؼبتحركة يف حاؿ تعذر وجود األخَتة.-

                                                           
 . 80أضبد ؾبدي شفيق أضبد، مرجع سبق ذكره، ص 1
، أثر استخدام الوسائط المتعددة في أتجاه طالب الصف الثاني المتوسط نحو مادة علم األحياءنشعة كرمي غذاب ، فاضل كاظم عالوي: 2

 . 52، ص 2005- 91العدد -21اعبامعة اؼبستنصرية، كلية الًتبية األساسية، ؾبلة كلية الًتبية األساسية، اجمللد 
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 .1إضافة إطار لكل شكل من األشكاؿ، فبا يساعد على حفظ وحدتو، ويسهل إدراكو على أنو كل واحد-
 إستخداـ الرسـو اػبطية اؼبظلمة واؼبلونة.-
 ـ اػبطية الغَت مظلمة.استخداـ الرسو -
 استخداـ الرسـو اؼبتسلسلة لتحليل حركات أو مهارات حركية بوجو خاص.-
 إحتواء الربامج على خريطة ومفتاح ومقياس للرسم.-
 يفضل عرض الرسم أو الشكل التوضيحي اؼبكوف من عدة أجزاء على عدة مراحل.-
 البدأ من األعم إىل األخص.-
 البدأ من اػبارج للداخل.-
 اغبفاظ على وحدة الشكل-
 استخداـ الصورة الفوتوغرافية إلكساب الربامج اؼبزيد من الواقعية-
 اإلبتعاد قدر اإلمكاف عن اللقطات الفنية، والزوايا الغَت اؼبألوفة-
 ذبنب إستخداـ الصور ذات الدرجات الرمادية-
 ةعدـ اؼببالغة يف تكبَت الصور الفوتوغرافية لتشمل حيز كبَت من الشاش-
عن طريق اؼباسح الضوئي، فال بد أوال من نقلها  ( Scanning )عند نقل اػبرائط اعبغرافية بواسطة مسحها -

 . 2بواسطة الورؽ الشفاؼ والقلم األسود مث مسحها عن طريق اؼباسح الضوئي بعد ذلك
الرسـو اؼبتحركة ما ىي إال ؾبموعة من الرسـو الثابتة اؼبتسلسلة اليت تعرض : (Animation)*الرسوم المتحركة 

متتابعة وبسرعة معينة فبا يعطي اإلوباء باغبركة ،كما أف ىناؾ الرسـو اؼبتحركة ثالثية األبعاد واليت ال تنشأ عن 
يتم ربريكو يف الفراغ وفقا عرض ؾبموعة من اإلطار اؼبتتابعة، ولكن يتم إنشاء العنصر الثالثي األبعاد ومن شبة 

يف الفراغ وتصنيف الرسـو اؼبتحركة تأثَتات حركية  (Coordinates)وإحداثيات  (Vectors )ؼبتجهات 
 .3مهمة على مشروع الوسائط اؼبتعددة

وىي كذلك ؾبموعة من الرسـو الثابتة اؼبتسلسلة اليت تعرض متسابقة وبسرعة معينة فبا يعطي اإلوباء باغبركة 
 .4وتستخدـ يف الًتكيز على معلومة ؿبددة

 *وىناك تشكالت أساسيات من الرسوم المتحركة ىما:
على ربريك النصوص واألجساـ خالؿ   مبنيب:(ObjectAnimation)تحريك األجسام -1

الشاشة دوف تغَت يف شكلها، وىذا النوع من الرسـو اؼبتحركة سهل التنفيذ ويوجد يف صبيع برامج 
 الوسائط اؼبتعددة، حيث تضيف اغبيوية للعرض.

                                                           
 . 82أضبد ؾبدي شفيق أضبد، مرجع سبق ذكره، ص 1
 . 100-96نبيل جاد عزمي: مرجع سبق ذكره،ص 2
 . 53نشعة كرمي عذاب ،فاضل كاضم عالوي ؛  مرجع سبق ذكره، ص 3
 . 123نبيل، مرجع سبق ذكره، ص  جاد عزمي4
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 والرسـو متحركة اإلطارات نوعاف أساسياهنما:: (Frame Animation)تحريك اإلطارات -2
وىو األكثر شيوعا، حيث الصور اؼبسطحة يدويا لقطة بعد أوال الرسوم المتحركة ثنائية األبعاد: -

لقطة، وبالرغم من ىذا فإنو يستغرؽ وقتا طويال، ودبا أف الرسـو اؼبتحركة تتطلب رسم كل لقطة تقريبا، 
التقليدية وىي الرسم  فإف العديد من مؤسسات إنتاج الرسـو اؼبتحركة الكبَتة التزاؿ تستخدـ الطريقة

 باألقالـ.
وفيها تعترب الصورة اجملسمة عامل ساحر، تتحوؿ فيو اؼبسطحات ثانيا الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد: -

إىل كتل ؾبسمة يبكن الدوراف حوؽبا للنظر إليها من صبيع الزوايا، وتعترب عملية الرسم ثالثية األبعاد أكثر 
 د.تعقيدا من الرسم ثنائي األبعا

 *مراحل إنشاء الرسوم المتحركة:
يتم فيها إنشاء ورسم الكائنات الرسومية وإضافة األلواف اؼبناسبة وحجم مرحلة تصميم النموذج: -أ

 الكائن األساسي.
 واليت تتم بطريقتُت التقليدية واغبديثة.مرحلة التحريك: -ب
اج العملية لوقت طويل يف : وىي أخر مرحلة يف إنشاء الرسم اؼبتحرؾ، وربتمرحلة التصدير-جــ

 .1اؼبعاعبة
 : (Vidéo) الفيديــــــــــــــــــــو-4

يعرؼ الفيديو بأنو نظاـ لتسجيل ونقل اؼبعلومات وذلك بتحويلها إىل إشارات إلكًتونية يبكن عرضها إما يف نفس 
موجات عالية الًتدد أو إرساؽبا عرب األسالؾ إىل دوائر تلفزيونية   الوقت أو بعد تسجيلها وذلك بإستخداـ

 .2مغلقة
يعترب الفيديو من أىم العناصر تأثَتا على مستخدـ نظم الوسائط اؼبتعددة دبا يضيفو من سبثيل للبيانات يف شكل 

الفكرة داخل ذاكرتو  واقع حقيقي يبكن مشاىدتو، وبالتايل إحساس اؼبستخدـ باألبعاد اغبقيقية للمعلومة وثبوت
 وسهولة إستعاهبا.

وقد ساعد التطور التكنولوجي للفيديو الرقمي إمكانية استخداـ ىذه التكنولوجيا من خالؿ اغباسبات الشخصية، 
اؼبخزف على أسطوانات مرئية مدؾبة كما أنو عن  حيث يبكن عن طريق بعض الربامج اؼبخصصة تشغيل الفيديو

 شبكة وإضافة كامَتا.طريق توصيل اغباسب بوصلة 
 

                                                           
 . 85-84أضبد ؾبدي شفيق أضبد، مرجع سبق ذكره، ص 1
 . 133نبيل جاد عزمي،مرجع سبق ذكره، ص 2
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ويتم تسجيل الفيديو على شكل إطارات، مث زبزينها على ىيئة رقمية وإمكانية إعادة تشغيلها من خالؿ برامج 
إطار  30ويتطلب تشغيل الفيديو ظهور  (Quiq Time or Vidéo in Demand)الوسائط اؼبتعددة مثل 

 :1ي باؼبميزات التاليةيف الثانية الواحدة ويتميز الفيديو الرقمي عن التناظر 
إىل أي جزء من ؿبتوياتو حيث يبكن تناوؿ أي مقطع  (Direct Access)إمكانية الوصوؿ اؼبباشر -1

 أو إطار من ؿبتوى مادة فيديو بدوف اغباجة إىل اؼبرور على احملتويات اليت تسبق ذلك احملتوى.
وأخذ أكثر من  الفيديو مث دؾبها،إلبفاض تكاليف اإلنتاج دبختلف مراحلو، حيث يبكن ذبميع مادة -2

 نسخة منها.
قابلية ضغط ملفات الفيديو ػبفض مساحة اللزمة لتخزينها على األقراص وكذلك قلة الزمن الالـز -3

 لنقلها من وسط التخزين إىل وحدة اؼبعاعبة اؼبركزية.
 

 :تعامل المستخدم مع الفيديو 
 اؼبستخدـ مع الفيديو من خالؿ نظاـ الوسائط اؼبتعددة يف شكل من الشكلُت التاليُت نبا: يتعامل

يعٍت التعامل مع : (Real Time Vidéo Delivery)إمداد الفيديو في الوقت الحقيقي -1
وبأخذ مساحة زبزينية عالية من ( Livre)إحداث الفيديو كما كانت ربدث يف الوقت اغبقيقي 

 (Multipoint)إستخدامها على شكل نقاط متعددة  ية، ومن أمثلة ىذا النوع اؼبؤسبرات،البيانات الرقم
 واليت تتم فيها عقد اؼبؤسبرات بُت عدد كبَت من اؼبستخدمُت متواجدين يف مواقع ـبتلفة.

 تخزين الفيديو أوال وإسترجاعو أو تحريكو إلى األمام-2
(forward video Delivery   Store And For)  : يعٍت تكوين مكتبة من الفيديو وتوصلها

 .2باغباسب األيل، ويتطلب ىذا النوع سعة نطاؽ كبَتة وسرعة عالية
 *وسائط تخزين الفيديـــــــــو:

زبتلف أساليب التخزين للفيديو، ومن أمثلة ىذه األساليب شريط الفيديو، واألقراص الصلبة وأقراص الضوئية 
 .3على الشاشة إىل حيز كبَت لعمليات التخزين أو العرض أو النقلاؼبدؾبة، ووبتاج ظهور الصورة 

 
 : (Virtual Reality)الواقع الوىمي   -5

ة اؼبستخدـ وإدخالو يف عاؼبو طأف الواقع الونبي ىو عبارة عن برامج متناسقة، تقـو بإحا  ; ويبُت علي عبد اؼبنعم
ونبي ) مصطنع ( من خالؿ عرض اؼبشاىد بالبعد الثالث، والصوت واؼبوسيقى واؼبؤثرات الصوتية والصورة الثابتة 

                                                           
 . 16حسُت مصيلحي سيد أضبد، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .17حسُت مصيلحي سيد أضبد، مرجع سبق ذكره، ص2
 . 18نفس اؼبرجع  ، ص 3
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واؼبتحركة وذلك من خالؿ التقنيات اؼبتطورة اؼبتاحة اليت تعطي اؼبستخدـ الشعور بلمس األشياء يف عاؼبها 
ت خاصة باغبركة واللمس يشعر اؼبستخدـ بأنو يف عامل اغبقيقي، ويشاىد اغبقيقي، وذلك بإستخداـ ذبهيزا

اؼبستخدـ تلك العروض من خالؿ نظارة رأس توضع على رأسو، ويتحكم اؼبستخدـ يف العرض بتحريك رأسو يف 
اؼبشهد إذباه معُت وبتغيَت إذباه حركة رأسو سوؼ يغَت إذباه اؼبشهد الذي يراه يف الواقع الونبي، سواء كاف ىذا 

 .1لقطات فيديو أو رسـو متحركة ثالثية األبعاد
ويتمثل يف إظهار األشياء الثابتة واؼبتحركة وكأهنا يف عاؼبها اغبقيقي من حيث ذبسيدىا وحركتها واإلحساس هبا، 
وتعرض اؼبشاىد بالبعد الثالث مصاحبة للصوت وعناصر أخرى من خالؿ تقنية متطورة تعطي اؼبستخدـ إمكانية 

 .2ر بلمس األشياءالشعو 
 

 فعالية إستخدام الوسائط المتعددة: المبحث الثالث:
 خصائص الوسائط المتعددة: -1

 سبتاز برامج الوسائط اؼبتعددة بعدة خصائص منها:
 : (Interaction)التفاعلية - أ

تعد التفاعلية ميزة أساسية للوسائط اؼبتعددة حيث توفر الوسائط إمكانية التفاعل بينها وبُت مستخدمها 
بإختصار اؼبوضوع وطريقة عرض احملتويات واإلنتقاؿ من موضوع إىل أخر وإهباد أنواع ـبتلفة من التفاعل 

 .3بُت اؼبستخدـ والربامج
 : (Integration)التكامل - ب

تعددة يف إطار واحد وال تعرض واحد تلو األخرى لتحقيق اؽبدؼ اؼبرجو منها، تتكامل الوسائط اؼب
 .4وتقاس قوة الربامج الوسائط اؼبتعددة دبدى تكامل عناصرىا

 : (Flexibility) المرونة  -جــ
تعٍت اؼبرونة إجراء أي تعديالت على عروض الوسائط اؼبتعددة سواء خالؿ عملية التصميم واإلنتاج، أو 

 اإلنتهاء من إنتاج العرض باإلضافة إىل ىدؼ أو التغيَت يف نظاـ العناصر تبعا للهدؼ من الربامج.بعد 
 

                                                           
فعالية تعميم نمط العرض المستخدم في موقف التعليم عن طريق الوسائل المتعددة الكمبيوترية على موقف صبحي أضبد موسى سليماف: 1

، اؼباجستَت ) غَتمنشورة( جامعة اإلختيار في إكتساب طالب شعبة تكنولوجيا التعليم مهارات إعداد كاميرا التصوير الضوئي، وإستخدامها
 . 45، ص 2001التدريس، األزىر،كلية الًتبية، قسم اؼبناىج وطرؽ 

فاعلية إستخدام الوسائط المتعددة الحاسوبية في تدريس وحدة من مقرر التجويد في إتجاه تالوة شيخة بنت ؿبمد بن معيوؼ اغبساين : 2
كلية الًتبية، قسم   ، مذكرة اؼباجستَت ) غَتمنشورة(، جامعة أـ القرى،القرآن الكريم لدى تلميذات الصف الخامس اإلبتدائي في العاصمة المقدسة

 . 37، ص 2012اؼبناىج وطرؽ التدريس، 
 . 71أضبد ؾبيد شفيق أضبد، مرجع سبق ذكره، ص 3
 . 99السعيد مربوؾ إبراىيم ، مرجع سبق ذكره، ص 4



 الفصل الثاني: الىسائط المتعددة
 

 

43 

 :(Timing)التزامن -د
عرض متكامل تتداخل فيو العناصر كل حسب دوره يف العرض ويف الوقت اؼبناسب، فبا يعٍت تزامن  يعٍت

 اغبركة يف الصورة اؼبتحركة والرسـو لكي تتناسب مع سرعة العرض وتتوافق وإمكانيات اؼبستخدـ.
 التألف والتناسق: -ه

كي يكملها وبالتايل ال يصح وتعٍت أف كل وسيط البد أف يتألف من الوسائط األخرى ويتناسق معها ل
 اعبمع بُت وسائط غَت متألفة، ألف صبيع ىذه الوسائط هبمعها ىدؼ مشًتؾ.

 الوحدة والتجمع: -و
وتعٍت أف الوسائط اؼبتعددة تتجمع معا وتتحد يف وحدة كلية واحدة لتحقيق ىدؼ مشًتؾ ألف تأثَت 

 َت عرض كل وسيط دبفرده.الكل اؼبتحد من عناصر الوسائط اؼبتعددة أكثر فعالية من تأث
 النظامية:-ن

وتعٍت أف نظاـ الوسائط اؼبتعددة نظاـ كامل لو مكونات اؼبتفاعلة واؼبتكاملة ولو أىداؼ واحدة وؿبددة 
 تتمثل يف ـبرجات ىذا النظاـ.

 اإلتـــــــــاحة: -ي
 .1 التعامل معهاوتعٍت أف عروض الوسائط اؼبتعددة تكوف متاحة يف الوقت الذي وبتاج فيو اؼبستخدـ إىل

 فوائد الوسائط المتعددة: -2
 من فوائد الوسائط اؼبتعددة ما يلي: 

 عرض الرسـو والصور اؼبختلفة يساعد على توضيح األفكار وإيصاؿ اؼبعلومات. -1
إمكانية التحرؾ بسهولة بُت اؼبوضوعات اؼبعروضة يعطي فرصة جيدة لألسئلة والنقاش وذلك من خالؿ  -2

 الوصالت التشعبية.
 استخداـ العروض اؼبختلفة مثل مقاطع الفيديو مع اػبرائط أو غَتىا يساعد يف تقريب اؼبعلومة للواقع. -3
إضافة اؼبؤثرات الصوتية يساعد يف وضوح الفكرة إىل جانب جذب اإلنتباه والبعد عن اؼبلل الذي وبيط  -4

 ية.بالعروض العادية وإعطاء طابع اؼبتعة والتطور والتغيَت عن النمظية التقليد
 .2توفَت إمكانيات متكاملة ضمن اغباسوب تعطي اؼبستخدـ قوة يف العمل واإلبتكار فبا جعل اإلقتناء -5

 
 
 
 

                                                           
 . 72-71أضبد ؾبدي شفيق أضبد، مرجع سبق ذكره، ص 1
 . 16أالء ظبيح ؿبمد شاىُت ، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 إستخدام الوسائط المتعددة: مجاالت -3
إستخدامها يف العديد من اجملاالت نذكر  مع التطور السريع يف أنظمة وبرامج الوسائط اؼبتعددة إىل إنتشار

 منها:
 التدريب والتعليم: 

برنامج التدريب يبكن اغبصوؿ على سلسلة من العروض والنصوص والصور والرسومات اؼبختلفة يف  يف
أشكاؿ ـبتلفة من اؼبعلومات يف برامج تعليمية التفاعلية تساعد الطالب بتصحيح األخطاء اليت يرىا 

أفضل من  أمامو مباشرة على شاشة الكمبيوتر وتقدـ اؼبوسوعات الوسائط اؼبتعددة اؼبعلومات بصورة
 .1تلك الورقية وبشكل أسرع وأوضح بالنص والصورة والفيديو واػبرائط

يف حُت إستخداـ تطبيقات الوسائط اؼبتعددة ذبعل العملية التعليمية عملية فبتعة سواء للمدرس والطالب 
وىذه التطبيقات تقـو بشرح الدرس للطلبة من خالؿ عرض الرسومات والصور والصوت واليت تعرض 

 .2غبصة على شكل فيلم هبعل إنتباه الطلبة وتفاعلهم أكرب دوف مللىذه ا
 :برامج األطفال 

فتعرض القصص عن  إستخدمت الوسائط اؼبتعددة يف تطوير برامج تعليمية ـبتلفة  مثل تعلم القراءة،
طورت  كذلك طريق دعم النصوص بالصور واألصوات فتساعد على تنمية مهارة القراءة للصغار،

 .3التعليمية اؼبختلفة اليت تساعد  ـبيلة الطفل وتنمي مهارات التفكَت وحل اؼبشكالتاأللعاب 
 
 :التسليـــــة 

من األلعاب اؼبتوفرة اآلف تعترب نوعا من تطبيقات الوسائط اؼبتعددة والكثَت من األلعاب تكوف  العديد
 تعليمية ومسلية كما أف عدد منها يكوف مفيدا يف تطوير عمليات التفكَت والذكاء لدى اؼبستخدمُت ؽبا.

 :الفنـــــــــــون 
 م.فمن خالؿ الوسائط اؼبتعددة يبكن التدريب على مهارات الرس

 
 
 
 

                                                           
 . 131، مرجع سبق ذكره، ص عباس مصطفى صادؽ  1
أثر إستخدام برنامج بالوسائط المتعددة يوظف األحداث المتناقضة في تنمية التنور الغذائي لدى طالب الصف جهاد أمد السبع أبوحليمة:  2

 .13، ص 2008يا التعليم،، مذكرة اؼباجستَت ) غَت منشورة(، جامعة غزة، كلية الًتبية، قسم اؼبناىج وتكنلوجالخامس األساسي في مادة العلوم
، مذكرة أثر إستخدام برمجيات الوسائط المتعددة على تعليم المفاىيم الرياضية في رياض األطفالمناىل بنت عبد العزيز بن عبد اهلل الدريس: 3

 . 18،ص 2003اؼباجستَت ) غَتمنشورة(،جامعة السعودية ،كلية الدراسات العليا، قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم،
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 :المراجع 
تعترب األقراص اؼبدؾبة اليت زبزف برامج الوسائط اؼبتعددة من أكثر من وسائل التخزين متانة ومقاومة 

ألف صفحة من النصوص والصور  240للعوامل اػبارجية، ويبكن للقرص اؼبدمج الواحد زبزين 
 .1البسيطة

 :معالجة البيانات 
إىل إجراء معاعبة تستخدـ من تطبيقات الوسائط اؼبتعددة عند زبزين البيانات على اغباسوب ربتاج 

 لتوظيف ىذه اؼبهمة بشكل أسرع ومعاعبة أكثر.
 :تقديم األعمال واألعمال التجارية 

يف العديد من الشركات يتم سبثيل معلومات اؼبدربُت أو اؼبوظفُت وىذا يتطلب شكل من اإلتصاؿ وىذا 
دـ العرض البيانات واؼبعلومات واليت تعطي فكرة واضحة عن يتم من خالؿ الوسائط اؼبتعددة اليت تستخ

 .2اؼبعلومات اؼبراد عرضها
 :األكشاك العامة والمحطات التجارية 

وىي (Kisok)تستخدـ الوسائط اؼبتعددة يف وسائل التوجيو اليت يطلق عليها أكشاؾ الوسائط اؼبتعددة 
الكبَتة وربتوي يف العادة على شاشة ؼبس تقدـ تستخدـ يف اؼبطارات واؼبستشفيات واؼبوالت التجارية 
 .3معلومات وخرائط توضح األماكن وتوفر معلومات ـبتلفة

 :المواقع اإلعالمية 
ستخدامها يف اؼبواقع اإلعالمية اليت تبٍت نفسها على نظاـ معلومايت متكامل يتيح للمستخدـ اويتجلى 

ستفادة من مادهتا اؼبعروضة ومن اؼبادة األرشيفية ومن اإلمكانيات اؼبصورة والصوتية، فبعض اؼبواقع اال
اإلعالمية ىي ؾبموعة متساوية، إذ ال تعتمد على النص فقط وال على الصوت فقط بل هتتم 

 ستخدمات اؼبتناسق ؼبيزات كل وسيط، وتشَت بعض اؼبواقع إىل خدمة الوسائط اؼبتعددة يفباال
وتتميز الصفحات الغَت تفاعلية واليت ال (Web Ver Dion)صفاحاهتا على أهنا نسخة ويب

وىي ( Print Version) تستخدـ الوسائط اؼبتعددة باإلشارة إىل أهنا صفحات طباعة فقط
صفحات عادية ال توجد فيها رسومات وال تدعمها وصالت تربطها دبواقع أخرى ومصممة كوثيقة 

 .4الة ىناؾ نوعاف من الوسائط اؼبتعددة أحدنبا ساكن واألخر تفاعليفإف ىذه اغب عادية،
لقد أحدث تطبيقات برامج الوسائط اؼبتعددة تغيَتا كبَتا يف حياتنا اليومية ؛ إذ دخلت كافة  

 اجملاالت لتسهيل على اؼبستخدـ يف توفَت اؼبعلومة باقل تكلفة وباقصى جهد
                                                           

 . 18مناىل بنت عبد العزيز، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .14جهاد أضبد السبع أبو حليمة، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .131عباس مصطفى صادؽ، مرجع سبق ذكره، ص 3
 .132اؼبرجع نفسو، ص  4
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 تمهيد:   

لكل انساف الرغبة يف ربقيق حاجة أخرى تكوف أكثر من األساسيات وأعمق من الضروريات الطبيعية 
باالتصاؿ، حبيث يعترب االنساف اجتماعي بطبعو وىو اؼبتعلقة بالطعاـ، والشراب، واؼبأوى، وىذه اغباجة تعرؼ 

 وبتاج ؽبذه العملية حىت تستمر حياتو بشكل طبيعي ويتمكن من التواصل بأقرانو.

فاالتصاؿ دبختلف اشكالو يعد مقـو أساسي للوجود اإلنساين كونو يعرب عن الصالت اليت ذبمعنا 
يها كثَتا ومن بينها السياحة اليت ذبمعها عالقة وطيدة بو باألخرين، كما انو يرتبط بعدة ؾباالت ـبتلفة ويؤثر ف

حيث سنتطرؽ اىل التفصيل يف ىذه العالقة من خالؿ فصلنا ىذا والذي مت تقسيمو اىل ثالثة مباحث أساسية، 
جاء اؼببحث األوؿ بعنواف: السياحة، والثاين: ماىية االتصاؿ السياحي اما الثالث فعنوانو: وسائل االتصاؿ 

     و وتأثَته على السياحة.وأشكال
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 المبحث األول: السياحة          

 _تعريف السياحة:1           
 اىتمت دوال عديدة بالسياحة اليت سبثل ؾبموعة من األنشطة اؼبتعلقة بالسفر والتنقل من              

 مكاف ألخر، واإلقامة خارج البلد، ألهنا حققت نتائج معتربة يف التدفقات، وااليرادات، ومناصب           
 الشغل اليت توفرىا بطرؽ مباشرة وغَت مباشرة.         
 1هدؼ للًتفيو، وتوفَت اػبدمات اؼبتعلقة ؽبذا النشاط"نشاط ي" :يبكن تعريف السياحة بأهنا. 
  فولر وىي أيضا وفق تعريفFuller) األؼباين: "ظاىرة من ظواىر العصر تنبثق من اغباجة اؼبتزايدة )

للحصوؿ على الراحة واالستجماـ وتغيَت اعبو واالحساس جبماؿ الطبيعة وتذوقها والشعور بالبهجة 
 .2واؼبتعة من اإلقامة يف مناطق ذات طبيعة خاصة"

  ضوع ومن بينها سورة التوبة حيث جاء يف قولو وقد ورد لفظ السياحة يف القرآف الكرمي يف أكثر من مو
( فسيحوا في األرض أربعة أشهر 1براءة من اهلل ورسولو إلى الذين عاىدتم من المشركين)تعاىل﴿ 

 3. سورة التوبة(﴾2وأعلموا أنكم غير معجزي اهلل وأن اهلل مخزي الكافرين)
   اغباالت زيادة التوسع يف ومصطلح السياحة يستعمل بصورة عامة لوصف السفر ويعكس يف بعض

 .4السفر الًتفيهي والذي يطلق عليهم السواح
ونستخلص من خالؿ ىذه التعاريف أف السياحة ىي نشاط ذىٍت وجسدي يبارسو الفرد للًتفيو                

والًتويح عن نفسو وىو نابع من خالؿ ربقيق رغبتو الكامنة اليت تدفعو اىل السعي الكتشاؼ كل ما ىو 
 يف البلداف األخرى.   جديد

 أىمية السياحة:-2       
دورا فعاال كوهنا سبثل احد أىم الصناعات يف ىذا العصر، من خالؿ لك يبكن القوؿ أف للسياحة ذومن     

مسانبتها يف فتح األفاؽ أماـ توسع األسواؽ وارتفاع نسبة النشاط االقتصادي، نتيجة لزيادة إقباؿ ودخوؿ 
تأثر أسعارىا بتقلبات األسعار يف معظم الدوؿ النامية، كما تساىم يف انتعاش االقتصاد األفراد، ولعدـ 

الوطٍت، والتأثَت على الدخل القومي، بسبب كثرة انتشار أثرىا اؼبباشر يف اإلنفاؽ مقارنة بصادرات غَتىا من 
ت اؼبتوارثة اليت تساعد اػبدمات والبضائع، إضافة إىل تشجيعها على مبو اغبرؼ التقليدية وـبتلف الصناعا

 .3بدورىا على جذب السياح ولفت انتباىهم
                                                           

 08، ص 6106 ، مكتبة العربي لمنشر والتوزيع، عمان،مبادئ السياحةمصطفى يوسف كافي، وحمزة عبد الرزاق العموان، وآخرون: 1
 .08المرجع نفسه، ص2
، دمشق، الندوة العممية" أثر االعمال االرهابية عمى السياحة"، مركز الدراسات والبحوث: قسم الندوات والمقاءات العمميةمحمد العطا عمر: 3

 .9، ص 6101
 .64لتوزيع، عمان، صا، دار زهران لمنشر و صناعة السياحةماهر عبد العزيز توفيق: 4
3
 .50-48، ص2009، دار اؼبعرفة، االسكندرية، مبادئ علم السياحةفتحي ؿبمد الشرقاوي:  
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 _دوافع السياحة:3    
 للسياحة عدة دوافع يبكن إهبازىا فيما يأيت:         
  تتلخص ىذه الدوافع يف زيارة ـبتلف اؼبناطق واألماكن الدينية واؼبقدسة لتحقيق مساعي  :دوافع دينية

 ومتطلبات نفسية وروحية.
   :اؽبدؼ من ىذه الدوافع ىو الرغبة الشديدة يف االستطالع على مبط  دوافع تاريخية وثقافية وتعليمية

 حياة الشعوب والقبائل االجتماعي والثقايف وكذا اكتشاؼ كل ما ىو جديد ولو عالقة باغبضارات القديبة.
  :غيَت جو الروتُت من خالؿ هتدؼ إىل الًتويح عن النفس يف أوقات الفراغ وتدوافع الراحة واالستجمام

 زيارة شواطئ البحار وبعض اؼبناطق اؽبادئة.
  :ىدفها الرئيسي ىو العالج باالسًتخاء والنقاىة والتمتع باألجواء اؽبادئة لتحقيق الراحة دوافع صحية

 النفسية. 
  :تتمثل يف العودة اىل الديار )مسقط الرأس( وزيارة االىل واالقارب.دوافع عرقية  
 تشمل حضور كل اؼبهرجانات واؼبسابقات الرياضية دبختلف أنواعها               أو فبارسة ضيةدوافع ريا :

 ىوايات معينة.
 :وىي تتمثل يف التقاطعات اليت ربدث يف قوى العرض والطلب العاؼبيُت وكيفية اغبصوؿ  دوافع اقتصادية

خصوصا يف بعض البلداف النامية اليت على الفوائد واألرباح اليت يبحث عنها اؼبستثمرين ورجاؿ األعماؿ 
تتميز بالبفاض أسعار اؼبواد األولية واػبدمات والعمالة وىو مؤشر لتدفق السياح بالتمتع باػبدمات اليت 

 تقدـ بأسعار مناسبة وأيضا وجود فرؽ العملة.
 التأمل والتفاخر  وتشًتؾ فيها كل أنواع اؼبغامرات واؼبخاطر اليت يقـو هبا الشباب اما من اجل :دوافع أخرى

 .1أو بغرض األحباث العلمية واكتشاؼ اغبضارات القديبة
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .13-11ؿبمد العطا عمر: مرجع سبق ذكره، ص  
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 1(: يوضح دوافع السياحة والسفر1شكل )
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
     
 4:أنواع السياحة_ 
 :السياحة االجتماعية 

انتشرت ىده السياحة دبناطق كثَتة يف العامل وىي تتمثل يف تنظيم رحالت سياحية صباعية ذات 
 .2زبفيضات معتربة مع توفَت أماكن لإلقامة رخيصة الثمن

 :السياحة الدينية 
 اغبج والعمرة وتتحقق باالنتقاؿ من مكاف ألخر هبدؼ زيارة االماكن اؼبقدسة أو إلقامة مناسك

 .3وغَتىا
 :سياحة الدراجات والسيارات 

وىي من االمباط اعبديدة واليت زبضع ؼبتطلبات معينة توجد يف بلداف قليلة كالطرؽ السريعة اليت تربط بُت 
 .4ؿبطات الصيانة ومراكز النجدة واإلسعاؼ...وغَتىا، وىي منتشرة يف دوؿ أوربابعض الدوؿ وتوفر 

 
 

                                                           
1
 .14، ص ؿبمد العطا عمر: مرجع سبق ذكره 

 .142- 141ص  2009، دار الراية للنشر والتوزيع، عماف، التسويق والترويج السياحي والفندقيعصاـ حسن السعيدي:  2
3
 .35، ص3122، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، مقدمةفياإلعالمالسياحيعصمت عدلي:  
 .142عصاـ حسن السعيدي: مرجع سبق ذكره، ص  4

 السياحة والسفر
Travel y tourism 

 دوافع ترفيهية دوافع دينية

 واستجمام
تعليميةدوافع   دوافع ثقافية 

قيةدوافع عر   

 دوافع أخرى دوافع رياضية

 دوافع صحية

ةدوافع اقتصادي  
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 :سياحة المؤتمرات 
يقصد هبا اؼبشاركة يف اؼبؤسبرات أو اؼبناسبات السياسية أو االقتصادية أو العلمية اليت تنظم على مستويات 

 .1متباينة تًتاوح بُت القومية واإلقليمية والدولية
 العلمية أو البحثية: السياحة 

 وىي اليت تشمل دراسات البيئة النباتية واغبيوانية، وكذلك دراسة الطيور وىجرهتا العاؼبية.
 :سياحة السباقات والمهرجانات 

وتنطبق على سباقات السيارات والدراجات واؼبهرجانات السينمائية، إضافة إىل سباقات اؽبجن حيث 
ال ىائال من اؼبشاركُت والسياح كما يرتبط هبا كرنفاالت لألزياء تعترب رياضة بدوية خالصة تشهد إقبا

 .2والفنوف الشعبية
 :سياحة السفاري والمغامرات 

تتمثل يف زيارة السالسل اعببلية وتسلقها أو التوجو إىل زيارة الودياف وعيوف اؼباء أو اؼبناطق اػباصة    
 .3بالصيد الربي

 :السياحة الرياضية 
ارسة أنواع معينة من الرياضات كالصيد، والتز،ج، وتسلق اؼبرتفعات وكذلك حضور وىي اليت تشمل فب   

 .4اؼبهرجانات ومشاىدهتا
 :سياحة التجول 

وىي سياحة مستحدثة تتمثل يف القياـ جبوالت منظمة سَتا على األقداـ إىل مناطق نائية تشتهر جبماؿ   
 لتعايش مع الطبيعة.مناظرىا الطبيعية وتكوف اإلقامة يف ـبيمات يف الرب وا

 :سياحة التسوق 
وىي سياحة حديثة أيضا تكوف بغرض التسوؽ وشراء منتجات بلد ما تسري عليها التخفيضات من   

 أجل اعبذب السياحي.
 :السياحة الترفيهية 
 من أقدـ السياحات وأكثرىا انتشارا خاصة يف دوؿ حوض البحر األبيض اؼبتوسط ألهنا تتمتع 

دبقومات كثَتة كاعتداؿ اؼبناخ باإلضافة إىل الشواطئ اػبالبة واليت تفرعت منها األنواع األخرى كالسياحة 
 .5العالجية والرياضية وتكوف السياحة الًتفيهية بغرض االستمتاع والًتفيو

                                                           
 .21عصمت عديل: مرجع سبق ذكره، ص  1
 .143عصاـ حسن السعيدي: مرجع سبق ذكره، ص  2
3
             .254المرجع نفسه، ص 
 .24-23عصمت عديل: مرجع سبق ذكره، ص  4
 .144عصاـ حسن السعيدي: مرجع سبق ذكره، ص  5
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 :السياحة الثقافية 
وىي ثقافة من اجل اؼبتعة الذىنية والفكرية واليت يبكن أف تتحقق من خالؿ التعرؼ على حضارات   

 .1وأقاليم جديدة ومناطق تارىبية
 :السياحة الشاطئية 

 تشمل اؼبناطق الساحلية اليت تتوفر على شواطئ رملية ومياه صافية.    
 :سياحة الغوص 

مقومات الغوص من اظباؾ ملونة ومياه دافئة خالؿ العاـ وينابيع ونباتات  يشًتط فيها توفر
  .2نادرة...وغَتىا

  المبحث الثاني: ماىية االتصال السياحي:
يعد االتصاؿ السياحي من أشكاؿ االتصاؿ اغبديثة اليت لقيت رواجا كبَتة يف الفًتة األخَتة الرتباطو بقطاع      

 أساسيا لالقتصاد والتنمية.السياحة، الذي يعترب ؿبركا 

 _تعريف االتصال السياحي:1

يعد االتصاؿ السياحي من اؼبصطلحات اعبديدة لدى الباحثُت العرب وإف كاف عدد منهم تناوؿ بعض فنوف      
االتصاؿ السياحي مثل اإلعالـ السياحي والدعاية السياحية والعالقات العامة السياحية واإلعالف السياحي، ويعد 

ي بأنو:) تلك العملية اؽبادفة إىل نقل وتبادؿ ؿبمد منَت حجاب أوؿ من وضع تعريفا لو واصفا االتصاؿ السياح
 اؼبعلومات واألفكار واغبقائق السياحية بُت طريف عملية االتصاؿ(.

ويبكن إضافة صبلة "عرب عدد من وسائل ومستويات االتصاؿ اؼبختلفة " للتعريف السابق حىت يشمل عنصر      
سية وعنصر " اؼبستوى أو النمط االتصايل" الذي " الوسيلة " اليت ىي أحد عناصر العملية االتصالية األسا
 يتضمن االتصاؿ الشخصي واعبمعي واعبماىَتي والوسائطي.

ويشَت حجاب إىل التداخل الذي حدث بُت مصطلح اإلعالـ السياحي واالتصاؿ السياحي حيث ساد   
كل منهما،   مصطلح اإلعالـ السياحي بديال عنو، على الرغم من االختالؼ يف طبيعة ونشاط وخصائص

فاإلعالـ السياحي جزء من كل يشملو مفهـو االتصاؿ السياحي، الذي وبتوي إىل جانب اإلعالـ السياحي 
على كل من العالقات العامة السياحية والدعاية السياحية واإلعالف السياحي، كما يستخدـ االتصاؿ يف ؾباالت 

 .3يب السياحيأخرى ؽبا عالقة بعلـو أخرى كالًتبية مثل التعليم والتدر 

                                                           
 .21عصمت عديل: مرجع سبق ذكره، ص  1
 .145اعصاـ حسن السعيدي: مرجع سبق ذكره، ص  2

 .32، ص 2011والتوزيع،، عماف، دار أسامة للنشر اإلعالم السياحي مفاىيمو وتطبيقاتوىباس بن رجاء اغبريب، وسعود السيف السهلي:  3
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االتصاؿ السياحي ىو مصطلح جديد يرتكز على استخداـ كافة الوسائل واألدوات االتصالية اؼبختلفة   
 لتحسُت قطاع السياحة وتفعيلو من خالؿ الًتويج، والتسويق، والدعاية واإلعالف وغَتىا

 _أوجو االختالف بين االتصال السياحي واإلعالم السياحي: 2 

 لسياحي لكافة أمباط االتصاؿ اؼبعروفة )الشخصي، اعبمعي، اعبماىَتي الوسائطي( فيما مشولية االتصاؿ ا
يعد اإلعالـ السياحي جزء من االتصاؿ اعبماىَتي، وىو يقتصر بذلك على استخداـ وسائل االتصاؿ 

 اليت تتسم باعبماىَتية كالصحافة واإلذاعة والتلفزيوف.
  السياحية كالسائح، واؼبرشد السياحي والبائع ومسؤوؿ يستطيع كل شخص لو عالقة مباشرة باألنشطة

الفندؽ فبارسة بعض أشكاؿ " االتصاؿ السياحي " كاالتصاؿ الشخصي واعبمعي خبالؼ اإلعالـ 
السياحي الذي يبارسو إعالميوف متخصصوف يف معاعبة قضايا السياحة عرب وسائل اإلعالـ واالتصاؿ 

 اؼبختلفة.
 احي كاالتصاؿ الشخصي بأهنا قد تكوف فردية وتلقائية غَت مقصودة تتسم بعض أشكاؿ االتصاؿ السي

بُت األشخاص الداخلُت يف عملية االتصاؿ بعكس اإلعالـ السياحي الذي يتمثل يف جهود مؤسسية 
 مقصودة من قبل القائمُت على السياحة.

 ظرية والعلمية كالتعريف ىبلط العديد من الباحثُت بُت اؼبصطلحُت نتيجة للتالـز بينهما وبُت حدودنبا الن
واألىداؼ والوسائل، لذلك فإف من نافلة القوؿ أف تعريف وأىداؼ ووسائل كل من االتصاؿ السياحي 
واإلعالـ السياحي زبتلف تبعا لطبيعة وتعريف كل منهما فإذا سبت العودة للتعريف األصلي لكل من 

 ووسائل كل منهما.مصطلح " االتصاؿ " و" اإلعالـ " فإنو يبكن فهم وحصر أىداؼ 
  فاإلعالـ إذف يعد شكال من أشكاؿ وأمباط االتصاؿ اؼبعروفة، ويضعو )حسُت( ضمن أنشطة عملية

االتصاؿ مشَتا إىل أف: " االتصاؿ يبثل العملية الرئيسية اليت يبكن أف تنطوي بداخلها عمليات فرعية أو 
فيما بينها يف أهنا عمليات زبتلف  أوجو نشاط طبيعة قد زبتلف من حيث أىدافها ولكنها تتفق صبيعا

من حيث أىدافها ولكنها تتفق صبيعا فيما بينها يف أهنا عمليات اتصاؿ باعبماىَت، ومن ىذه العمليات 
 اإلعالـ، الدعاية، والعالقات العامة واإلعالف".

 من أساليب  ويشَت ؿبمود إىل أف االتصاؿ ىو " الظاىرة النفسية االجتماعية العامة، وأف اإلعالـ أسلوب
تلك الظاىرة" والذي يهتم باألخبار اؼبوضوعي الصادؽ باغبوادث واؼبعلومات على مستوى اعبماىَت، 

 وبغرض اإلخبار والتثقيف والتعليم والتنشئة والًتقية.
 للعالقة الوثيقة كما يشَت اؼبوسى أو التماثل بُت مصطلح اإلعالـ وأحد أمباط االتصاؿ وىو  ونظرا

 االتصاؿ اعبماىَتي، يتم تسمية األخَت يف العامل العريب باسم اإلعالـ.
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  وبعيدا عن اػبوض يف سرد االختالؼ بُت الباحثُت يف رسم حدود ىذه اؼبفاىيم وأىدافها والنماذج اليت
بُت مفهـو االتصاؿ ومفهـو  –اؼبادي  –هم يف ىذا اإلطار يبكن القوؿ " أف مبدأ الفصل طرحها كل من

اإلعالـ ىو الذي ساد يف الغرب خاصة يف بداية العشرينيات، وقبل أف تظهر وسائل االتصاؿ اعبماىَتية 
يما بصورة واسعة، حيث ساعد ظهورىا وانتشارىا كما يشَت ؿبمود بصورة سريعة على عملية اػبلط ف

 .1بعد
 مقومات اإلعالم السياحي: -3 

يعد اإلعالـ بوسائلو اؼبختلفة من اىم الوسائل اليت تلجأ إليها اؼبؤسسات والشركات واؽبيئات السياحية      
 لإلعالف عن براؾبها لذا فهو يتوفر على العديد من اؼبقومات الرئيسية واليت تتمثل فيما يلي:

  من خالؽبا ربديد األىداؼ العامة واػباصة لإلعالـ السياحي وضوح الرؤية واؼبهمة، حبيث يتم
وفقا لقدرات الوسائل اإلعالمية اؼبستخدمة حيث أف أىداؼ اإلعالـ السياحي الصحفي 

 زبتلف عن غَتىا بالنسبة لوسائل اإلعالـ اػباصة باإلذاعة أو التلفزيوف أو غَتىا.
  دائمة تتمثل يف اؼبقومات الطبيعية توفَت مقومات اعبذب السياحي سواء كانت مقومات جذب

واألثرية واؼبعامل بشكل عاـ، أو يف اؼبقومات الدورية واؼبتجددة واؼبتمثلة يف تنظيم األنشطة 
 واؼبهرجانات والفعاليات بأشكاؽبا اؼبختلفة.

  توفَت الكوادر البشرية واإلمكانات الفنية لتنفيذ ىذا العمل الذي ال بد أف تتوافر فيو شروط
 الوضوح، القوة، الشموؿ. الصدؽ،

ويلعب اإلعالـ السياحي دورا يف عملية اإلقناع والًتفيو، باإلضافة إىل األخبار والتثقيف، إىل جانب دورة   
 التخصصي يف العديد من اجملاالت أنبها:

 يعترب اإلعالـ عنصرا رئيسيا يف عملية الًتويج عن السياحة وذلك من خالؿ التسويق مجال اإلعالم :
واؼبقروءة، فبا  اؼبباشر أو غَت اؼبباشر والذي يتم من خالؿ اغبمالت اإلعالمية عرب الربامج اؼبسموعة

يساىم ذلك يف توظيف وترويج اؼبنتج السياحي، هبدؼ ربقيق صورة إهبابية عن السياحة للدولة، فبا 
 يساعد على اإلقباؿ اؼبتزايد لدى األفراد على السياحة.

 :ًتويج عن النفس من أىم األىداؼ الرئيسية لقياـ األفراد بالسياحة ؼبواجهة أعباء يعد ال مجال الترويج
اغبياة حىت يتم ربفيز الطلب على اؼبنتج السياحي واالرتفاع دبعدالت التدفق السياحي ومن مث يأيت دور 

براز وسائل اإلعالـ يف ربقيق ىذا اؽبدؼ من خالؿ اإلعالـ عن كافة الوسائل الًتوهبية، عن طريق إ
عناصر اعبذب اؼبتعددة اؼبتوافرة باؼبناطق السياحية لًتغيب السائح يف الًتقية والتسلية إىل جانب عرض 
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اػبدمات السياحية اليت وبتاج إليها السائح أثناء زيارتو للمنطقة السياحية، األمر الذي يساىم يف شدة 
 الرغبة يف زيارة األماكن السياحية.

  :د السياحة من اؼبنظور األمٍت وسيلة من وسائل الًتفيو فحسب وإمبا سبثل مل تعمجال األمن السياحي
السياحة  وسيلة لتبادؿ الفكري والثقايف بُت الشعوب ببعضها البعض، إىل جانب أهنا تعترب مصدر 
اقتصادي واستثماري بالغ األنبية، وسبثل اؼبعامل السياحية واألثرية مناطق حضارية تتطلب الرعاية واألمن 

فَت اغبماية ؽبا وحسن استغالؽبا وينصرؼ اؼبفهـو األمٍت السياحي إىل ضرورة نوعية السلوؾ الفردي وتو 
واالجتماعي وإعداده والذي من شأنو تفعيل اؼبشاركة يف صناعة السياحة يف ظل الثوابت اؼبرغبة لتحقيق 

وطيدة بُت األمن واإلعالـ األمن واالستقرار ومن مث يأيت اإلعالـ األمٍت السياحي، حيث أف ىناؾ عالقة 
 فاالستقرار األمٍت يبثل أحد العوامل الرئيسية اؼبؤثرة يف زيادة الطلب على السياحة من عدمو.

  وتعد ىذه العالقة اؼبتبادلة بُت اجملاؿ اإلعالمي والسياحة واألمن مسألة بالغة اغبساسية واػبطورة، كما أف
ة نظرا ألف األزمات اليت تكوف ذات صلة بالسياحة تصبح ربقيق األمن السياحي إعالميا يعد مهمة مركزي

 ذات تأثَت سليب على صناعة السياحة وعلى اعبوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية اؼبتعلقة هبا.
  لذا هبب أف تكوف ىناؾ اسًتاتيجية إعالمية ؼبقابلة مثل ىذه األزمات إىل جانب ربقيق األمن واألماف

 .1للسياح
 
 الثالث: وسائل االتصال وأشكالو وتأثيراتو على السياحة المبحث  

 الوسائل الجديدة في اإلعالم السياحي:-1

أتاحت وسائل االتصاؿ اغبديثة خيارات جديدة وفعالة سهلت وصوؿ ومشاركة الفرد يف أي مكاف يف العامل ومنها 
 ما يلي:

 أوال: األنترنت:
  اتصايل يبكن استخدامو يف االتصاؿ السياحي للوصوؿ إىل تعد الشبكة اإللكًتونية العاؼبية أقوى وسيط

صباىَت كبَتة وتعد اؼبواقع السياحية من أبرز الطرؽ اليت يبكن االستفادة منها يف ؾباؿ السياحة، وىي 
عبارة عن صفحات متخصصة تقدـ معلومات على اؼبنتج السياحي، وزبتلف منظومتها علي اختالؼ 

فية للمنتج وقد تتجاوز ذلك إىل تقدمي خدمات ؿبددة كاغبجز والدفع القائمُت عليها، قد تكوف تعري
 اإللكًتوين.

  تتيح اؼبواقع اػباصة لشبكات التواصل االجتماعي العديد من اؼبميزات حيث يبكن اإلنشاء صفحات
اؼبشهورة  ؾبانية تروهبية ؼبختلف اؼبواقع اإللكًتونية على مواقع مثل الفيسبوؾ، تويًت ومواقع الصور
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(flickr)   وتتيح اؼبواقع السابقة بنشر ـبتلف الصور الفتوغرافية الرقمية عن اؼبواقع السياحية والفنادؽ
واؼبنتجعات وغَتىا، كما تتيح اؼبواقع نشر مقاطع الفيديو اؼبالية مثل اليوتيوب بث مقاطع تلفزيونية 

اؼبنشأة السياحية مهما كاف  متنوعة وبرامج عبذب السياح وتعريفهم باؼبيزات اليت يقدمها اؼبوقع أو
 نوعها وتتوافر يف ىذه الشبكات ماليُت الصفحات اؼبتخصصة بالسياحة والًتفيو واألثار.

  وتقدـ تكنولوجيا مواقع األنًتنت عدد من الطرؽ لقياس قباح اؼبوقع واإلقباؿ عليو من اعبمهور
كذلك عدد اؼببادالت    أو ( و (nomber of hitsباستخداـ عداد إلكًتوين مثل عدد نقرات اؼبوقع 

 .((nomber of on line transactionsاغبجوزات 
  ويعد اجملاؿ السياحي من حيث تطبيق التجارة اإللكًتونية األوؿ من بُت القطاعات األخرى وكاف ذلك

 .1متفوقا بذلك على اجملاالت اػباصة بالوسائل التكنولوجية واغبواسب 2001يف منتصف عاـ 
     

 ثانيا: الهاتف الثابت والمتحرك:

يعد اؽباتف أحد الوسائل اليت تتيح االتصاؿ اؼبباشر باألذف مع اعبمهور ويتم استخدامو لالتصاؿ بُت اإلدارة      
والعاملُت داخل اؼبنشأة، ونظرا لتطورات اؼبستمرة يف تقنيات اؽباتف اؼبتحرؾ أو اعبواؿ وما يتيحو من االتصاؿ 

ئط اؼبتعددة اليت تتيح نقل الصوت والصورة وخدمة الرسائل النصية والصوتية يبكن القائمُت على باألنًتنت والوسا
االتصاؿ اؽباتفي يف اؼبنشأة مع استخداـ ىذه التقنيات للتواصل مع العمالء الدائمُت إلرساؿ العروض وتفاصيل 

 الربامج السياحية إليهم يف حالة رغبة العميل يف ذلك.

  ومن الوسائل الوسائطية األخرى اليت يبكن استخدامها جهاز الناسوخ، )الفاكس( الذي يعد وسيلة
اقتصادية إلرساؿ اؼبعلومات، وكذلك أقراص الليزر اليت يبكن أف ينسخ بدخلها ـبتلف البيانات 

العالية الختزاف واؼبعلومات واألفالـ والصور يف ـبتلف اجملاالت السياحية، وتتميز ىذه األقراص" بطاقتها 
 اؼبعلومات وشدة وضوحها".

 ( كما يبكن استخدامها عرب الشاشاتDVD مصغرة توضع يف سيارات األجرة لتعريف السائح باؼبواقع )
 .2السياحية واؼبعلومات اليت وبتجها، وىذه الطريقة حديثة تستخدـ يف بعض الدوؿ األوربية
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 وإيجابا(:_تأثيرات االتصال على السياحة )سلبا 2 

 أوال: من الناحية اإليجابية:

  سانبت وسائل االتصاؿ اغبديثة بتعريف اعبمهور باؼبقومات السياحية يف دوؽبم أو يف بقية دوؿ
 العامل، وخصوصا بعد ظهور األقمار الصناعية والقنوات الفضائية.

 فت كثَتا من سانبت ىذه الوسائل أيضا يف تسهيل تبادؿ اؼبعلومات واػبربات بُت السياح، وأض
 عنصري التشويق واإلثارة كما سهلت من عملية االتصاؿ الثقايف بُت الشعوب.

 ثانيا: من الناحية السلبية:       
  استأثرت الدوؿ الكربى حبصة األسد يف ؾباؿ إنتاج اؼبعلومات السياحية اؼبعتمدة على وسائل

بلداف اؼبتقدمة والبفاضها يف البلداف االتصاؿ اغبديثة فبا أدى إىل اؼبسانبة يف مبو السياحة يف ال
 النامية.

  أدى التشويو اؼبعتمد يف وسائل االتصاؿ العاؼبية وخصوصا اعبماىَتية ضد الدوؿ العربية واإلسالمية
 إىل التأثَت سلبا على السياحة يف تلك البلداف.

 وسائل االتصاؿ اغبديثة  وقد تؤدي اؼببالغة وعدـ اؼبصداقية يف الربامج واؼبواد االتصالية اليت تبث عرب
عن السياحة يف أي دولة إىل رفع التوقعات دبا يقضي إىل حدوث رد فعل سليب ضد السياحة فيها، 

 .1فبا هبعل السياح وبجموف عن زيارهتا
 أشكال االتصال السياحي:-3     

ة وصل اؼبنشأة السياحية إف األشكاؿ االتصالية اليت يبكن االستعانة هبا يف ؾباؿ السياحة تعترب دبثابة نبز     
وصباىَتىا اؼبختلفة، وقد رأى الدكتور " فؤاد بكري " أنو من خالؿ اإلعالـ والدعاية، واإلعالف والعالقات العامة 

 تتكامل وسائل اإلعالـ والدعاية وتتعاوف معا لتحقيق أىداؼ اغبملة السياحية من خالؿ تركيزىا على ما يلي:

 خالؿ إبراز دور السياحة وأنبيتها. نشر الثقافة السياحية وذلك من 
 .تدعيم سلوؾ اعبمهور الداخلي كبو خلق وعي سياحي وكبو حسن معاملة السائحُت 
 2التأثَت يف اعبمهور اػبارجي، وزيادة عدد السياح اؼبرتقبُت. 

تضمن فاإلعالـ عبارة عن رسائل تبثها وسائل اإلعالـ اعبماىَتية لتستهدؼ هبا صبهورىا، لذلك هبب أف ت    
الرسالة اإلعالمية يف ؾباؿ السياحة ومعطيات هتم السياح بأسلوب يتناسب مع خصوصية اؼبكاف اؼبنتظر زيارتو، 
مع احًتاـ خصوصية الوسيلة اليت ستنقلو، وخصوصيات اعبمهور اؼبستهدؼ وأخَتا خصوصية اؽبدؼ اؼبسطر 
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ب إخراجها، وطريقة تقديبها يلعب دورا )إعالـ، جذب، نوعية(، كما هبب أف توضع الرسالة اإلعالمية وأسلو 
 فعاؿ يف التكوين البنيوي للرسالة، وبالتايل يف ربديد تأثَتىا وفعاليتها.

  واإلعالف يف ؾباؿ السياحة، يعترب وسيطا ناجحا بُت اؼبنتج من جهة وبُت البائع واؼبشًتي من جهة
لسياحي دبميزاتو وخصائصو وىو الذي أخرى، وهبذا اؼبعٌت فإف اإلعالف السياحي ىو الذي يقدـ اؼبنتج ا

يقدـ للجمهور رحلة أو زيارة ؿبددة اؼبعامل، حبيث تتضمن بيانات األماكن اليت سيتم زيارهتا، والوسائل 
اػباصة بالنقل، ودرجة الفندؽ، واؼبقابل اؼبدفوع، والتكاليف اػباصة نظَت ىذه اػبدمات، ويعد اإلعالف 

ار بالنسبة للسائح، وبالسفر إىل ذلك البلد أو ذاؾ، حيث يربز اؼبؤثرات ناجحا إذ كاف مؤثرا يف ازباذ القر 
اػباصة، اليت تدخل يف قرار السائح كبو وجهة السفر إىل ذلك البلد أو ذاؾ، حيث يربز اؼبؤثرات 

 اػباصة، اليت تدخل يف قرار السائح كبو وجهة السفر ويركز عليها.
 المية، حيث يتناوؿ األىداؼ اإلعالنية من الناحية واإلعالف يساعد عند القياـ باغبماالت اإلع

االقتصادية، ويركز على توصيل الرسالة إىل اعبماىَت وإقناعهم هبا، ؼبا يتضمنو من عوامل التشويق، 
واعباذبية، يف اختيار التصميمات اؼبالئمة لكل سوؽ سياحي وما ربملو من خصائص وأيضا الوسيلة 

االت أو راديو أو تلفزيوف أو صحف يومية ولنجاحو ال بد من التكرار اإلعالنية اؼبناسبة سواء كانت ؾب
 اؼبستمر.

  أما الدعاية يف اجملاؿ السياحي، فتعٍت ؿباولة نشر بيانات، ومعلومات، ويكوف ؽبا واقع إهبايب نفوس
ر، اعبماىَت، هبدؼ استقطاب السائح اؼبرتقب، وحثو على ازباذ القرار اؼبطلوب، ومساعدتو على االختبا

 حبيث يكوف قراره مبنيا على واقع ملموسا، وليس ؾبرد تصور أو خياؿ.
 - أما العالقات العامة فقد عرفت بأهنا: " عملية مستمرة وـبططة تتميز بأربعة مراحل أساسية ىي

البحث، وصبع اؼبعلومات، التخطيط، االتصاؿ، التقومي فبا يعٍت أف اؼبرسل السياحي يبكن دوره يف 
العملية، مع مراعاة كل شروط قباحها من أجل خدمة السياح وجذب أعداد أخرى التخطيط ؽبذه 

 منهم".
" من طبسة عناصر تبدأ باؼبرسل  Harold Lasswellوتتكوف العملية االتصالية تبعا للنموذج "          

 )اؼبصدر( وىو العنصر األوؿ وىم اؼبعنيوف دبسؤولية العمل يف ؾباؿ السياحة.

 لى عاتقهم مهمة بث الرسالة بشكل واضح وفعاؿ وجذب يضمن إرساال ناجحا بغية والذين وبملوف ع
ربقيق اؽبدؼ احملدد، واؼبرسل السياحي قد يكوف شركة سياحية أو وكالة سفر، فندؽ مؤسسة 

 طَتاف...إخل.
  فنجد الفندؽ يقـو باالتصاؿ مع العمالء والوسائط مثال، وبدوره يقـو الوسيط باالتصاؿ مع العمالء

ترويج اػبدمات الفندقية ؽبم من خالؿ تقدمي اؼبعلومات الالزمة حوؿ السلع واػبدمات اؼبقدمة وكذلك و 
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األسعار وغَتىا من النشاطات الفندقية للتخلص من حالة الًتدد اليت قد تنتاب بعض العمالء، ويقـو 
لية للتأكد من أف نظاـ العمالء بالتأثَت على بعضهم البعض من خالؿ الكلمة اؼبنقولة وىكذا تستمر العم

 . 1االتصاؿ قد حقق األىداؼ اؼبرسومة
  يدخل ىذا ضمن اؽبدؼ العاـ للًتويج اؼبتمثل يف إهباد الوعي، واقناع العمالء والتأثَت على سلوكهم

 واؼبساعدة على خلق األجواء اؼبالئمة اليت تساعد على تقبلهم للخدمات الفندقية اؼبقدمة.
  فيتلقى الرسالة الًتوهبية أو التسويقية للتأثَت على اذباىاتو وسلوكياتو اذباه اؼبرسل أما اؼبستقبل السياحي

 .2ونشاطاتو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .5، ص 1999، دار وائل للنشر، عماف، الترويج الفندقي الحديثخالد مقابلة:  1
 .13، ص 1981، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اعبزائر، أصوات متعددة وعالم واحدشوف ماكربايد:  2
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 الخالصة:

نستخلص من خالؿ ما جاء يف ىذا الفصل، اف النشاط السياحي أصبح يعتمد وبشكل كبَت على        
وتنشيطو، )فالًتويج والدعاية واالعالف( كلها أسباب   االتصاؿ دبختلف وسائلو واشكالو كأداة لتفعيل ىذا اجملاؿ

كافية عبذب انتباه عدد ال وبصى من السياح، وربسُت مستوى السياحة، اليت سبثل قطاعا اقتصاديا ىاما يف 
العديد من البلداف، كوهنا تساىم يف جذب العملة الصعبة والدفع بعجلة ىذا االقتصاد اىل االماـ ويشكل 

 اال يف ىذه العملية، نتيجة لعالقتو الوثيقة بالسياحة، وباعتباره مروجا أساسيا ؽبا بالدرجة األوىل.  االتصاؿ جزءا فع
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 : تمهيد

ؾبموعة األعماؿ التطبيقية منها واؼبيدانية، اليت مت االعتماد عليها من أجل وضع الرابع نستعرض الفصل         
إشكالية، وتشرح دور الوسائط اؼبتعددة يف تفعيل االتصاؿ السياحي، حيث مت  ذبيب عنتفسَتات ونتائج، 

احية دبدينة وكالة سي 14سؤاؿ موزعة على أربعة ؿباور، وزعت على  31االستعانة باستمارة معلومات مكونة من 
 قاؼبة.

ومن أجل إعطاء نتائج منطقية متماسكة وموضوعية، مت أيضا إجراء ثالث مقابالت مع ثالث مسَتين لوكاالت 
سياحية  ضمن نفس عينة الدراسة، أين مت طرح ستة أسئلة موزعة بشكل متساوي بينهم، ىذه األخَتة تشرح أىم 

 ريغ.النتائج اليت أفرزهتا االستمارة بعد عملية التف

كما مت االعتماد على تقنية التحليل األرغونومي ؼبوقع انًتنت، حيث اخًتنا موقع وكالة كنزي للسياحة واألسفار،  
 -الغرافيك -أدوات اإلحبار -كأرضية عمل للقياـ بدراسة نقدية لو، مشلت عدة جوانب على غرار )التوافق

 التفاعل(. -اؼبضموف

 فقرات أعاله.للي اؼبيداين اػباص بالدراسة، وفق الًتتيب التسلسلي ستعرضو خالؿ الفصل التطبيقنىذا ما س
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 تفريغ البيانات

سؤاؿ ومت توزيعها  30اعبداوؿ التالية توضح النتائج اليت مت  التوصل إليها من خالؿ االستمارة اليت احتوت على 
 وكالة سياحية على مستوى والية قاؼبة، وىي مبينة كاآليت: 14مبحوث موزعة على  50 ػػػعلى عينة تقدر بػ

 المحور األول : بيانات شخصية.
 (: توزيع مفردات العينة حسب متغير الجنس.01الجدول رقم )

 النسبة التكرار اإلجابات
 % 56 28 ذكر
 %44 22 أنثى

 %100 50 اجملموع
 

اػباص بتوزيع مفردات العينة حسب متغَت اعبنس أف نسبة الذكور اليت ( 01رقم )* يتضح من خالؿ اعبدوؿ 
%، وىي نسبة متقاربة  وذلك راجع إىل أف جل  46% فاقت نسبة اإلناث اليت مثلت نسبة 56قدرت بنسبة 

 بااستيعالوكاالت السياحية تعمد إىل تشغيل كل من اعبنسُت بطريقة متساوية على مستواىا فبا يساعد على 
 واستقطاب وكذا ضماف اؼبعاملة اعبيدة مع كال اعبنسُت من الزبائن اؼبتعاملُت مع الوكالة.

 (: توزيع مفردات العينة حسب متغير السن.02الجدول رقم )

 النسبة اعبنس  التكرار اإلجابات
 أنثى ذكر

 %80 17 23 40 سنة 40إىل  20من 
 %20 5 5 10 سنة 60إىل  41من 
 %00 00 00 00 فما فوؽ 61 من

 %100 50 اجملموع
 

دبتغَت اعبنس، قبد أف  مرفقااػباص بتوزيع مفردات العينة حسب متغَت السن  (02رقم ) * من خالؿ اعبدوؿ
من اإلناث  17من الذكور و  23سنة موزعة بُت  41إىل  20% تعود إىل الفئة األوىل احملصورة بُت 80نسبة 

وذلك راجع إىل كوف ىذه الفئة على دراية باؼبتغَتات اغباصلة وكذا علمها ومعرفتها هبذا اجملاؿ خاصة من ناحية 
يف نشاط الوكاالت اليت يعملوف لصاغبها، مرجحا بذلك كفة الذكور  توظيف ـبتلف تقنيات الوسائط اؼبتعددة

 5ذكور و  5% موزعة بُت 20سنة بنسبة  60إىل  41على اإلناث، تلتها بعد ذلك الفئة الثانية  احملصورة بُت 
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إناث، وىنا قبد تساوي كل من جنس ذكر وأنثى هبذه الفئة السنية،  فيما مل نسجل أية حضور ألصحاب الفئة 
الثالثة كوف ىذا اجملاؿ يتطلب النشاط واؼبعرفة وكذا توفَت وقت معُت ؼبمارستو وىذا ما يتعذر على األشخاص 

 سنة. 61الذين يفوؽ سنهم 

 (: توزيع مفردات العينة حسب متغير المستوى الدراسي.03الجدول رقم )

 النسبة  اعبنس التكرار  اإلجابات
 أنثى ذكر

 %3.33 00 02 02 ثانوي
 %80 22 26 48 جامعي

 16.66% 07 03 10 تكوين مهٍت
 %00.00 00 00 00 أخرى تدراسا

 %100 60 اجملموع
 

اػباص بتوزيع مفردات العينة حسب متغَت اؼبستوى الدراسي متبوعا دبتغَت ( 03رقم )* يتضح من خالؿ اعبدوؿ 
إناث ألهنا  22ذكور و  26ذلك موزعة بُت  80السن، أف اؼبستوى اعبامعي، أتى يف مقدمة الًتتيب بنسبة %

ين اؼبهٍت بنسبة الفئة اؼبثقفة واليت يبكنها أف تقدـ إضافة يف ىذا اجملاؿ، أما اؼبرتبة الثانية فراحت ؼبستوى التكو 
ذكور، من خالؿ ىذا الرقم نالحظ إقباؿ جنس اإلناث على دراسات  03إناث و 07% سبثلت يف 16.66

التكوين اؼبهٍت أكثر منها عند الذكور، وىذا ألف من خرهبي ىذه اؼبعاىد من يتلقى تكوين إما يف اجملاؿ السياحي 
إناث، وىي  00ذكور و 02% مكونة من 3.33ت بنسبة أو يف ؾباؿ اإلعالـ اآليل، أما اؼبرتبة األخَتة فكان

 نسبة جد قليلة مقارنة بباقي أفراد العينة ؿبل البحث.

 (: توزيع مفردات العينة حسب متغير اللغات.04لجدول رقم )ا

 النسبة اؼبستوى الدراسي التكرار  اإلجابات
 تكوين مهٍت جامعي ثانوي

 %38.46 10 48 02 60 العربية
 %16.92 05 17 00 22 اإلقبليزية
 %33.84% 05 37 02 44 الفرنسية

 %10.76 04 09 00 14 لغة أخرى
 %100 140 اجملموع
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أف مفردات عينة البحث يتحدثوف اللغة العربية بالدرجة األوىل بنسبة  قبد(04رقم ) * بالنظر إىل اعبدوؿ
ثانوي  ( ىذا ما  02تكوين مهٍت +  10جامعي +  48%، موزعة على ثالث مستويات جامعية )%38.46

ة يبُت تفوؽ اؼبستوى اعبامعي يف تكلم اللغة العربية باعتباره النسبة األكرب، تليها بعد ذلك اللغة الفرنسية بنسب
ثانوي(، مت اللغة اإلقبليزية بنسبة  02تكوين مهٍت +  05جامعي +  37% موزعة على )33.84
%،  10.76ثانوي(، كما سجلنا أيضا نسبة   00تكوين مهٍت +  05جامعي +  17%موزعة على )16.92

 ثانوي(. 00تكوين مهٍت +  04جامعي +  09زبص ربدث مفردات العينة بلغات أخرى موزعة على )

 المحور الثاني: الوكالة السياحية.
 .السياحية إنشاء الوكالةبسنة  (: متعلق05الجدول رقم )

 النسبة التكرار اإلجابات
 %64 32 سنوات  5من سنة إىل 

 %24 12 سنوات 10إىل  6من 
 %00 00 سنة 15إىل  11من 

 %12 06 سنة  15أكثر من 
 %100 50 اجملموع

 

% من الوكاالت السياحية اؼبتواجدة على مستوى والية قاؼبة 64يتضح أف نسبة ( 05رقم )* من خالؿ اعبدوؿ 
سنوات وىذا يعود إىل نشاط ىذا اجملاؿ يف  05ىي وكاالت حديثة النشأة و تنحصر ضمن الفئة من سنة إىل 

ياحية اليت مضت  نشأهتا ما السنوات القليلة اؼباضية وكثرة الطلب عليو، فيما تأيت يف اؼبرتبة الثانية الوكاالت الس
% الوكاالت السياحية اليت مضت على 12، لتحل يف اؼبرتبة الثالثة بنسبة 24سنوات بنسبة % 10إىل  06بُت 

 سنة مل نسجل أية وكالة ضمن ىاتو الفئة. 15إىل  11سنة، أما الفئة من  15ظهورىا أكثر من 

 ية.(: خاص بعدد العاملين بالوكالة السياح06الجدول رقم )

 النسبة التكرار اإلجابات
 %00 00 واحد

 %100 50 أكثر من واحد
 %100 50 اجملموع
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أف كل الوكاالت السياحية ؿبل العينة يعمل هبا أكثر من عامل واحد كما ( 06رقم )* يتبُت من خالؿ اعبدوؿ 
يستعصى عليها فبارسة %، وىذا يرجع إىل احتياجات الوكالة من اليد العاملة واليت 100ىي النسبة موضحة 

نشطها بعامل واحد، حيث لوحظ من خالؿ اإلجابات اؼبسجلة على االستمارات أف متوسط العاملُت يف الوكالة 
 عماؿ. 4-3الواحدة ما بُت 

 (: متعلق بمقر الوكالة.07الجدول رقم )

 النسبة التكرار اإلجابات
 %76 38 فرع واحد

 %24 12 أكثر من فرع
 %100 50 اجملموع

 

من الوكاالت السياحية بوالية قاؼبة سبثل فرع واحد أي تعد  76يتضح أف نسبة %( 07رقم )* من خالؿ اعبدوؿ 
 24مبادر من أصحاهبا كمشروع استثماري خاص وال يبد بصلة ألي اسم أو مؤسسة أخرى، فيما سبثل نسبة %

 غرار والية قاؼبة. من الوكاالت إمداد لوكاالت سياحية أخرى متواجدة بواليات ـبتلفة على

 (: متعلق بنشاط الوكالة السياحية.08الجدول رقم )

 النسبة التكرار اإلجابات
 %16.04 26 حج
 %28.39 46 عمرة

 %18.51 30 رحالت داخل الوطن
 %30.86 50 خارج الوطن

 %6.17 10 أخرى
 %100 162 اجملموع

 

% من ىذا النشاط  30.86الوكالة السياحية قبد أف نسبة  اؼبتعلق  بنشاط( 08رقم )* استنادا إىل اعبدوؿ 
...(  -للسياحة -يهتم بتنظيم رحالت خارج الوطن نظرا للوجهات اليت يقصدىا الزبائن سواء كانت )للعبادة

% نظرا للمرجعية الدينية للمواطن اعبزائري  ورغبتو الدائمة يف  28.39تليها نشاط تنظيم رحالت العمرة بنسبة 
 -بيت اهلل اغبراـ من أجل أداء مناسك العمرة اليت تتعدد مناسبتها وأوقاهتا )اؼبولد النبوي الشريفزيارة 

% وذلك يف إطار التعريف بالسياحة 18.51رمضاف...(، مث بعد ذلك تنظيم رحالت داخل الوطن  بنسبة 
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نسبة قليلة مقارنة بسابقاهتا نظرا % ىاتو ال16.04الوطنية للبالد، و يف اؼبرتبة الثالثة تنظيم رحالت اغبج بنسبة 
الرتفاع التكاليف اػباصة هبذه الشعَتة وقلة إقباؿ الزبائن عليها، أما يف اؼبرتبة األخَتة قبد تنظيم رحالت أخرى 

 على خالؼ ما سبق ذكره كرحالت العالج مثال.  

 الوكالة السياحية.بها  تكفلالخدمات التي ت(: متعلق ب09الجدول رقم )

 النسبة التكرار اإلجابات
 %32.87 48 حجز الفنادؽ

 %30.13 44 التأشَتةوضع 
 %21.91 32 التكفل بالتنقل أو النقل

 %15.06 22 خدمات أخرى
 %100 146 اجملموع

 

، قبد يف الدرجة األوىل حجز الفنادؽ باػبدمات اليت تتكفل هبا الوكالة السياحيةاؼبتعلق ( 09رقم )*وفقا للجدوؿ 
% وىذا ىبص الرحالت السياحية أو اػباصة بالعبادة من أجل تقليل وزبفيف التعب على السائح 32.87بنسبة 

أثناء تنقلو إىل وجهتو، أما وضع التأشَتة فيأيت يف الدرجة الثانية وىي من أىم اػبدمات اليت تقدمها الوكالة يف ظل 
-اإلمارات العربية اؼبتحدة  -دوؿ )تركيااإلقباؿ على ىذه اػبدمة من طرؼ الزبائن من خالؿ طلب تأشَتات 

% فال يقدـ عليها جل أصحاب 21.91ماليزيا...(، أما خدمة النقل فكانت بنسبة -أند ونسيا-اؼبغرب
 % فبثلة15.06الوكاالت السياحية نظرا الرتباطها بالوقت، كما تقدـ الوكاالت السياحية خدمات أخرى بنسبة 

 ...(.-دروس توضيحية-يف )دليل سياحي

 الوكالة السياحية للتطبيقات الوسائط المتعددة. استخدامالمحور الثالث: 

االجتماعي (: متعلق بامتالك الوكالة السياحية لصفحة خاصة على موقع التواصل 10الجدول رقم )
 فيسبوك.

 النسبة التكرار اإلجابات
 %100 50 نعم
 %00 00 ال

 %100 50 اجملموع
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% من مفردات العينة سبتلك صفحة خاصة ؽبا على موقع التواصل  100يبُت أف ( 10رقم ) * اعبدوؿ
االجتماعي فيسبوؾ، وذلك ؼبواكبة التطور اغباصل يف ؾباؿ تقنيات االتصاؿ، باإلضافة إىل خلق مكاف للتواصل 

 والتعريف بالوكالة على ىذا اؼبوقع.

 (: ويتعلق بالوسائط التي تعتمد عليها الوكالة في نشر مواضيعها عبر صفحتها بالفيسبوك:11جدول )

 النسبة التكرار اإلجابات
 %37.87 50 صور

 %37.87 50 نصوص
 %24.24 32 فيديو

 %100 132 اجملموع
 

اؼبتعلق بالوسائط اليت تعتمد عليها الوكالة يف نشر مواضيعها عرب صفحتها ( 11رقم )* من خالؿ اعبدوؿ 
 % وذلك37.87بالفيسبوؾ سبخض عنو احتالؿ كل من الصور والنصوص اؼبرتبة األوىل مناصفة بينهما بنسبة 

لكرب % نظرا 24.24راجع إىل سهولة ربميلها ونشرىا على الصفحة، أما اؼبرتبة الثالثة فكانت للفيديو بنسبة 
 .*1(03)أنظر اؼبلحق رقم  حجمو من جهة و تطلبو لتدفق انًتنت معُت ما أجل اؼبتابعة

 (: متعلق بطبيعة المواضيع المعروضة )المنشورة( على صفحة الفايسبوك.12الجدول رقم )

 النسبة التكرار اإلجابات
 %52.38 44 إشهاري

 %19.04 16 معرفية
 %21.42 18 توجيهية
 %7.14 06 آخري
 %100 84 اجملموع

 

اؼبتضمن  طبيعة ؿبتوى اؼبواضيع اؼبعروضة )اؼبنشورة( على صفحة الفايسبوؾ، أفرز أف نسبة ( 12رقم )* اعبدوؿ 
شهارية كوف الغاية األوىل من نشر مضامُت على الصفحة ىو القياـ % كمرتبة أوىل تعود إىل اؼبواضيع اإل52.38

معينة وإتباع  تفاسَتبدعاية وإشهار للوكالة، يف اؼبرتبة الثانية اؼبواضيع التوجيهية اليت يركز من خالؽبا إىل تقدمي 
خالؽبا دبكاف  % واليت يعرؼ ومن19.04أسلوب أو خطوات ما، و يف اؼبرتبة الثالثة اؼبواضيع اؼبعرفية بنسبة 

                                                           
 .18/04/2017( دبدينة قاؼبة بتاريخ yayaمقابلة مع السيد/ هبناس كرمي مسَت الوكالة السياحية )*  1
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% وىي تتلخص يف  7.14سياحي معُت على سبيل اؼبثاؿ )برج خليفة( أما اؼبواضيع اآلخر فحازت على نسبة  
 ترفيهية...(. -مواضيع )إعالمية

 (: خاص بالتعليق على المواضيع التي تنشرىا الوكالة على صفحة الفيسبوك.13الجدول رقم )

 النسبة التكرار اإلجابات
 %80 40 نعم
 %4 02 ال

 %16 08 أحيانا
 %00 00 نادرا

 %100 50 اجملموع
 

% من اؼبواضيع يتم التعليق عليها من خالؿ اإلجابة نعم وذلك يف 80يوضح أف نسبة ( 13رقم )* اعبدوؿ 
% على أنو يتم العليق على اؼبواضيع اؼبنشورة أحيانا، بينما ال يتم  16فيما سبت اإلجابة بنسبة  إطار التفاعل

 ، أما إجابة نادرا فلم يتم اإلشارة ؽبا خالؿ كل اإلجابات.4التعليق عليها  بنسبة 

 (: ويتعلق بنوع التعليقات المنشورة على صفحة الوكالة السياحية على الفيسبوك:14جدول )

 النسبة التكرار اإلجابات
 %69.44 50 إهبابية
 %30.66 22 سلبية

 %100 72 اجملموع
 

اؼبتعلق بنوع التعليقات اؼبنشورة على صفحة الوكالة السياحية على الفيسبوؾ، يشَت إىل أف ( 14رقم )* اعبدوؿ 
% وىذا ما يؤكد أف  30.66% من التعليقات ىي إهبابية، أما التعليقات السلبية ففد نالت نسبة  69.44

وىذا شيء إهبايب يدفع الوكالة متتبعي صفحة الوكالة على العمـو ينتقدوهنا يف حاؿ عدـ اإلعجاب دبنشور ما 
 للتحسُت من اؼبردود  وكذا اؼبضامُت واؼبواضيع  اليت تقـو بنشرىا.
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 (: خاص بطرح طلبات مساعدة أو تساؤالت للوكالة من خالل الصفحة. 15الجدول رقم )

 النسبة التكرار اإلجابات
 %72 36 نعم
 %00 00 ال

 %24 12 أحيانا
 %04 02 نادرا

 %100 50 اجملموع
 

يوضح نسب طرح طلبات مساعدة أو تساؤالت للوكالة من خالؿ الصفحة، حيث أف نسبة    ( 15رقم )* اعبدوؿ 
% من مفردات العينة بنعم، حبيث تكوف عادة متمثلة يف طلبات معلومات أو استفسار حوؿ موضوع معُت  72

وذلك حسب الشخص صاحب السؤاؿ وكذا % على أحيانا  24متعلق بنشاط الوكالة، كم سبت اإلجابة بنسبة  
% فكانت بإجابة نادرا، على أنو من كل مفردات العينة مل يتم التطرؽ  04حسب  موضوع التساؤؿ، أما نسبة 

 إىل االحتماؿ )ال( ألف صفحة الوكالة تستقبل تساؤالت وإمبا تتفاوت بُت الكثرة والقلة.

 تي تطرح للوكالة من خالل الصفحة :(: ويتعلق بكيفية الرد على التساؤالت ال16جدول )

 النسبة التكرار اإلجابات
 %47.05 32 من خالؿ الصفحة

 %29.41 20 التواصل على اػباص
 %23.52 16 أخرى اتصاؿ وسيلة

 %100 68 اجملموع
 

اؼبوضح أعاله واؼبتضمن بكيفية الرد على التساؤالت اليت تطرح للوكالة من خالؿ الصفحة ( 16رقم )* اعبدوؿ 
% من الوكاالت ذبيب على ىذه التساؤالت من خالؿ الصفحة يف إطار رد الرسالة بذات  47.05اتضح أف  

%، 29.41 الطريقة اليت جاءت هبا وبنفس القناة، وىي أسهل أسلوب، أما التواصل على اػباص فكاف بنسبة
 % وىي طريقة غَت مستعملة كثَتا مقارنة دبا سبق ذكره. 23.52وثالثا وسائل أخرى )كاؽباتف( بنسبة 

 

 



 الفصل الرابع: نتائج الدراسة الميدانية والتحليلية
 

 

73 

(: متعلق بتحصيل الوكالة لزبائن من خالل نشاطها على موقع التواصل االجتماعي 17الجدول رقم )
 فيسبوك.

 النسبة التكرار اإلجابات
 %100 50 نعم
 %00 00 ال

 %100 50 اجملموع
 

% من  100* بالنظر  إىل اعبدوؿ واؼبتعلق بتحصيل زبائن من خالؿ نشاط الوكالة على الفيسبوؾ قبد أف نسبة 
 اؼببحوثُت أجابوا بنعم كوف الغاية اؼبرجوة من فتح ىذه الصفحة قد ربقق من خالؿ استقطاب زبائن جدد للوكالة

 .*1(04أنظر اؼبلحق رقم: )

(: يمثل النسبة التقريبية للزبائن المحصلين من نشاط الوكالة على الفيسبوك مقارنة 18الجدول رقم )
 بمجمل زبائن الوكالة

 النسبة التكرار اإلجابات
 %24 12 ضعيفة

 %48 24 متوسطة 
 %28 14 كبَتة

 %100 50 اجملموع
 

يروف أف زبائن الفيسبوؾ يبثلوف نسبة متوسطة  مقارنة  % من اؼببحوثُت48قبد أف ( 18رقم )* بالنظر للجدوؿ 
 لب العديد من الزبائنبوؾ ذبود إىل كوف العالقات واإلعالنات خارج نطاؽ الفيسعوىذا ي ،جبل زبائن الوكالة

مل يكن منذ فًتة طويلة وإمبا أعتمد عليو ِمؤخرا فقط، أما من يرى أف  بوؾإضافة غلى ذلك االعتماد على الفيس
% وىي خاصة دبن يرى أف النسبة  24% من مفردات العينة، تليها بعد ذلك نسبة 28ة كبَتة فهم يبثلوف النسب

 ضعيفة.

 

 

                                                           

 .18/04/2017( دبدينة قاؼبة بتاريخ safariمقابلة مع السيد/ بوشالغم يوسف مسَت الوكالة السياحية )*  1
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 (: يمثل النسبة التقريبية للزبائن األوفياء للصفحة فيسبوك مقارنة بعدد المعجبين.19الجدول رقم )

 النسبة التكرار اإلجابات
 %00 00 ضعيف

 %48 24 متوسط 
 %56 26 كبَت

 %100 50 اجملموع
 

% سبثل النسبة التقريبية للزبائن األوفياء للصفحة على  56يتبُت أف نسبة ( 19رقم )* من خالؿ اعبدوؿ 
مقارنة بعدد اؼبعجبُت، وىذا دليل على أف أكثر من نصف معجبُت صفحة الوكالة ىم زبائن أوفياء  الفيسبوؾ

 % سبثل نسبة متوسطة، دوف أف نسجل نسبة ضعيفة يف إجابات اؼببحوثُت. 48بعدىا قبد نسبة 

 (: يتعلق باستعمال الوكالة السياحية بمحادثة بالفيديو مع الزبائن.20الجدول رقم )

 النسبة التكرار اإلجابات
 %72 32 مل يسبق لنا ذلك
 %36 16 يف بعض األحياف

 %02 02 بصفة دائمة
 %100 50 اجملموع

 

% من الوكاالت السياحية مل زبض ذبربة التواصل أو استعماؿ  72نستنتج أف ( 20رقم )* من خالؿ اعبدوؿ 
تقنية اغبادثة عن طريق الفيديو، وىذا راجع إىل اعتمادىا أكثر على التقنيات البسيطة اليت ال تستغرؽ الوقت  

األحياف، ويف اؼبرتبة % تعود إىل انتهاج ىذه التقنية يف بعض  36كالرسائل والصور، أما النسبة الثانية اؼبقدرة بػ 
 .*1(04أنظر اؼبلحق رقم: )%، 02الثالثة االعتماد على احملادثة بالفيديو بصفة دائمة بنسبة 

 

 

 

                                                           

 .، مرجع سبق ذكرهمقابلة مع السيد/ بوشالغم يوسف* 1
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 (: يخص بفتح الوكالة السياحية لقناة على اليوتيوب.21الجدول رقم )

 النسبة التكرار اإلجابات
 %00 00 نعم
 %100 50 ال

 %100 50 اجملموع
 

أف كل مفردات العينة أجابت بػ ال على فتح قناة على اليوتيوب وسبب  (21رقم ) اعبدوؿ* يتبُت من خالؿ 
ذلك راجع إال أف ىذه التقنية أو الفضاء الذي يعتمد على الفيديو وبتاج إىل أخصائي وإىل الوقت زد على ذلك 

 .*1(03ق رقم: أنظر اؼبلح، )تبحث ىذه اػباصية على مادة إعالمية معينة تتطلب ؾبهود خاص )مونتاج(

 (: يخص امتالك الوكالة السياحية لموقع رسمي خاص بها.22الجدول رقم )

 النسبة التكرار اإلجابات
 %68 34 نعم
 %32 16 ال

 %100 50 اجملموع
 

% من الوكاالت السياحية سبتلك موقع رظبي خاص هبا نظرا  68أف نسبة ( 22رقم )* يتضح من خالؿ اعبدوؿ 
% من  32يلعبو يف التعريف بالوكالة السياحية وخلق صورة وظبعة رقمية ؽبا فيما قبد أف نسبة للدور اؽباـ الذي 

الوكاالت السياحية ال سبلك موقع خاص بالوكالة، وىذا بسبب حاجة ىذا األخَت إىل تقٍت هبيد تسيَته وضبطو 
 والسيطرة عليو.

 

 

 

 

 

                                                           

1
 .مرجع سبق ذكره ،مقابلة مع السيد/ هبناس كرمي*  
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 يتيحها الموقع.(: يوضح ما ىي الخدمات التي يقدمها أو 23الجدول رقم )

 النسبة التكرار اإلجابات
 %26.22 32 التفاعلية

 %21.31 26 روابط تشعبيو
 %14.75 18 تنزيل مواضيع معينة

 %11.47 14 قنوات اتصاؿ خاصة
 %24.59 30 ؿبرؾ حبث

 %00 00 خدمة الًتصبة
 %00 00 أسعار العملة
 %1.36 02 خريطة عاؼبية

 %00 00 خدمة ربديد اؼبوقع
 %100 122 اجملموع

 

قبد أف أوؿ خدمة يتفق عيها معظم الوكاالت السياحية يف مواقعهم ىي التفاعلية ( 23رقم )* من خالؿ اعبدوؿ 
% هبدؼ تسهيل عملية  24.59من خالؿ )التعاليق +اؼبشاركات...(، تليها خدمة تقنية ؿبرؾ البحث بنسبة  

البحث على اؼبتصفح، مث خدمة الروابط التشعبية اليت تتيح االنتقاؿ بُت اؼبواقع واإلحبار يف عدة مواقع يتيحها لك  
%، مث خامسا قنوات اتصاؿ خاصة كالتعريف 14.75كوقع الوكالة، ويأيت يف اؼبرتبة الرابعة تنزيل اؼبواضيع بنسبة 

 1.36كايب + واتس آب+....(، و يف اؼبرتبة األخَتة خدمة اػبريطة العاؼبية بنسبة )حبساب الفيسبوؾ + الس
% اليت سبكن الزبائن أو متصفحي اؼبوقع من رؤية مواقع بلداف أو مناطق معينة يريدوف زيارهتا، أما بالنسبة ػبدمة 

اػبدمات اؼبقدمة على موقع مل ذبد ؽبا مكاف ضمن الئحة  ،(GPRSالًتصبة وأسعار العملة وخدمة ربديد اؼبوقع)
 الوكالة السياحية.
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 (: يوضح المنصات التي يتم إتاحة الولوج إلى موقع الوكالة السياحية من خاللها.24الجدول رقم )

 النسبة التكرار اإلجابات
 %68 34 اغباسوب

 %00 00 اؽباتف
 %32 16 اللوحات الذكية

 %00 00 أخرى
 %100 50 اجملموع

 

% من الوكاالت اليت سبتلك موقع خاص هبا يتسٌت لزبائنها  68يتبُت لدينا أف ( 24رقم )* بالنظر للجدوؿ 
ومتابعيها الولوج إليو من خالؿ اغباسوب وىذا نظرا إىل أف القائمُت على ىذه اؼبواقع يفضلوف ىذا النوع على 

% من اؼبواقع قبدىا على  32د أيضا أف غَته لسهولة تسيَته مقارنة بصيغة اؼبوقع  على اؽباتف مثال، وقب
 اللوحات الذكية دبا أف تشابو اغباسوب بعض الشيء فبا سيهل تسيَت اؼبوقع عليها.

 (: يخص اعتماد الوكالة على التطبيقات الذكية.25الجدول رقم )

 النسبة التكرار اإلجابات
 %52 26 نعم
 %48 24 ال

 %100 50 اجملموع
 

% من الوكاالت السياحية تعتمد على ـبتلف التطبيقات الذكية  52نستنتج أف ( 25رقم )* إتباعا للجدوؿ 
واليت سبثلت من خالؿ اإلجابات يف تطبيقات التواصل االجتماعي  )ماسنجر+ فايرب+ واتس آب +سنابشات+ 

ترصبة+ تطبيق  السكايب...( إضافة إىل تطبيقات ذكية أخرى مثل ) تطبيق ربديد اؼبواقع + دليل سياحي+ تطبيق
% من الوكاالت السياحية ال تستعمل التطبيقات الذكية  48اآلذاف للمتوجهُت ألداء اؼبناسك+...(، أما نسبة 

 *.1(05أنظر اؼبلحق رقم:، )وتلجأ إىل التقنيات التقليدية )كالصور الورقية واػبرائط ...(

 

 
                                                           

 :( دبدينة قاؼبة بتاريخkenziوكالة السياحية )لل ،مع السيد/ شوقي اؼبكلف بتسيَت ومتابعة نشاط الوكالة السياحية على االنًتنت * مقابلة
18/04/2017. 
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 ي في تعامالتها مع الزبائن.(: يمثل اعتماد الوكالة على البريد اإللكترون26الجدول رقم )

 النسبة التكرار اإلجابات
 %00 00 ضعيف

 %24 12 متوسط 
 %76 38 كبَت

 %100 50 اجملموع
 

% من الوكاالت تستعمل الربيد اإللكًتوين يف التعامل مع  76يتضح أف نسبة ( 26رقم )* من خالؿ اعبدوؿ 
بالوسائل األخرى، زد على ذلك سهولة استعمالو، فيما قبد نسبة زبائنها بشكل كبَت نظرا لتميزه باألماف مقارنة 

% من الوكاالت تعتمد على الربيد اإللكًتوين بشكل متوسط وتستعُت معو باؽباتف أو تطبيقات التواصل  24
 االجتماعي األخرى.

 مختص.(: يمثل اعتماد الوكالة السياحية في تسيير مواضيعها على االنترنت على 27الجدول رقم )

 النسبة التكرار اإلجابات
 %24 12 نعم
 %76 38 ال

 %100 50 اجملموع
 

% من الوكاالت السياحية ال تعتمد على ـبتص يف تسيَت مواضيعها  76أف ( 27رقم )* قبد من خالؿ اعبدوؿ 
على االنًتنت وىذا ألف جل الوكاالت ىي وكاالت صغَتة وعماؽبا متعددو اػبدمات كما أف اؼبختص يتطلب 

% من الوكاالت تعتمد على ـبتص وىذا يف إطار  24دفع مصاريف زائدة تقع على عاتق الوكالة، كما قبد 
أنظر )وزيادة نشاط الوكالة وىي يف حد ذاهتا فروع لوكاالت وطنية وناشطة يف عدة واليات وذات ظبعة، توسيع 

 .  *1(05اؼبلحق رقم:

 

 

 

                                                           

 مرجع سبق ذكره. ،مع السيد/ شوقي اؼبكلف بتسيَت ومتابعة نشاط الوكالة السياحية على االنًتنت * مقابلة 1
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 (: يوضح الوسائل التي تعتمد عليها الوكالة السياحية في عملية اإلشهار .28الجدول رقم )

 النسبة التكرار اإلجابات
 %12.90 16 الصحف

 %04.83 06 الراديو
 %00 00 التلفزيوف

 %30.64 38 اؼبواقع اإللكًتونية
 %40.32 50 مواقع التواصل االجتماعي

 %16.12 20 أخرى
 %100 124 اجملموع

 

% من الوكاالت تعتمد على مواقع التواصل االجتماعي  40.32أف نسبة ( 28رقم )* يتبُت من خالؿ اعبدوؿ 
يف عملية اإلشهار وىذا لوجود زبائن ومتابعُت ؽبا على ىذه اؼبواقع إضافة إىل كوف صبهور ىذه اؼبواقع كبَت 

بار مستخدـ % اؼبواقع اإللكًتونية وىذه طريقة فعالة باعت 30وإمكانية ربصل زبائن منها كبَتة، بعدىا قبد بنسبة 
االنًتنت معروؼ بكثرة تصفح اؼبواقع،مث قبد على التوايل وسائل أخرى )ملصقات إشهارية ( بنسبة 

%، والتلفزيوف الذي مل يعتمد عليو بنسبة 04.83%، والراديو بنسبة 12.90%والصحف التقليدية بػ 16.12
 % من طرؼ الوكاالت يف عملية اإلشهار.  00

 اصل الوكالة السياحية مع زبائنها عن طريق تقنيات الوسائط المتعددة .(: يمثل تو 29الجدول رقم )

 النسبة التكرار اإلجابات
 %08 04 ضعيف

 %44 22 متوسط 
 %48 24 قوي

 %00 00 عدـ وجود تواصل
 %100 50 اجملموع

 

% من  مفردات العينة أجابوا بأف تواصل الوكالة السياحية مع  48قبد أف  ( 29رقم ) * من خالؿ اعبدوؿ
الزبائن عن طريق تقنيات الوسائط اؼبتعددة قوي، وىذا راجع إىل اعتماد الوكالة السياحية على ـبتلف التطبيقات و 

ة متوسط بنسبة الربامج االتصالية اليت تسهل عملية ربط عالقات والتقرب أكثر من زبائنها، لتليها اإلجاب
% نتيجة وجود تواصل قائم بُت الوكالة  00%كما مل تسجل أية إجابة على عدـ وجود تواصل بنسبة 44

 %. 04السياحية والزبائن حىت وإف كاف ضعيفا بنسبة 
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 (: يوضح تحصيل الوكالة السياحية لزبائن من خالل استعمال تقنيات الوسائط المتعددة.30الجدول رقم )

 النسبة كرارالت اإلجابات
 %04 02 ضعيف

 %64 32 متوسط 
 %32 16 كبَت

 %100 50 اجملموع
 

% من الوكاالت السياحية ربصلت على زبائن من خالؿ  64يتضح أف نسبة ( 30رقم )* من خالؿ اعبدوؿ 
حجم استعماؿ تقنيات الوسائط اؼبتعددة بصورة متوسطة، مع العمل على زيادة العدد والنسبة مع اتساع وكرب 

%، من  32الزبائن العارفة باستعماؿ ىذه التقنيات، كما حصلت وكاالت أخرى زبائن بصورة كبَتة بنسبة     
خالؿ استعماؿ تقنيات الوسائط اؼبتعددة وىذا يرجع بطبيعة اغباؿ إىل حسن استغالؿ ىذه التقنيات مع فئات 

% وىذا يعكس األسلوب التقليدي عند  04وأوقات وأماكن معينة، أما التحصيل الضعيف للزبائن كاف بنسبة 
 بعض الوكاالت السياحية يف طريقة اإلعالف أو االتصاؿ.

 (: يشرح أوقات تقديم عروض الوكالة السياحية من خالل االعتماد على تقنيات الوسائط31الجدول رقم )
 المتعددة.

 النسبة التكرار اإلجابات
 %32 16 بصفة دائمة

 %44 22 أوقات غَت منتظمة 
 %24 12 موظبية
 %100 50 اجملموع

 

% من الوكاالت تعتمد على العروض اؼبوظبية من خالؿ  24يتبُت أف نسبة ( 31رقم )* بالرجوع للجدوؿ 
اعتمادىا على تقنيات الوسائط اؼبتعددة وىذا الستغالؿ أوقات معينة من أجل زيادة نشاط الوكالة مثل ما ىو 

العمرة يف شهر رمضاف ودبناسبة اؼبولد النبوي الشريف، أو الرحالت إىل اػبارج دبناسبة عليو اغباؿ يف عروض أداء 
% من الوكاالت السياحية سبارس نشاطها يف أوقات غَت منتظمة من السنة  44رأس السنة اؼبيالدية، كما قبد أف 

من الوكاالت السياحية  % 32حبيث تعتمد على طريقة البحث عن الفرص، وإتباع حركة الزبائن، بينما نرى أف 
تنشط بصفة دائمة طواؿ السنة وىذا النوع من الوكاالت يشتغل عن طريق اتفاقيات وصفقات مربمة مع جهات 

 إدارية ومؤسسات اقتصادية وغَتىا حبيث تتكفل بدورىا بكل تنقالهتا سواء بداخل أو خارج الوطن.
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 مع الزبون إلكترونيا.(: بخصوص تحقيق فائدة من خالل التواصل 32الجدول رقم )

 النسبة التكرار اإلجابات
 %64 32 نعم
 % 00 00 ال

 %36 18 إىل حد ما
 %100 50 اجملموع

 

% من الوكاالت السياحية ترى بأف ىناؾ فائدة من خالؿ التواصل  64قبد أف  (32رقم ) * من خالؿ اعبدوؿ
والتعامل مع الزبائن إلكًتونيا، وىذا ما ىبتصر عليهم الوقت واعبهد وكذا سهولة التعامل وتبادؿ اؼبعارؼ 

ؿ  تصروباهتم واؼبعلومات، كما يبكن الوكالة من تقييم وتقومي نشاطها من خالؿ ردة فعل الزبائن أو حىت من خال
% من الوكاالت ذبد  36فيما ىبص نشاط الوكالة واػبدمات اؼبقدمة من طرفها، يف اعبانب اآلخر قبد أف نسبة 

أنو ىناؾ فائدة إىل حد ما، وبإصباع كل الوكاالت أنو مهما كاف حجم الفائدة من خالؿ التواصل مع الوكالة 
 ل. إلكًتونيا فهناؾ نقاط إهبابية من خالؿ ىذا التواص
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 :أىم النتائج التي أفرزتها االستمارة 

% من عينة الدراسة من جنس ذكر، ذلك راجع لكوف الذكور أكثر معرفة دبجاؿ السياحة، سواء من  56 -1
حيث األماكن أو ثقافة الدوؿ، وحىت اإلجراءات، إضافة إىل كوهنم أصحاب عالقات تساىم يف تسهيل نشاط 

 الوكالة التجارية.

سنة، وىذا ما يفسر سبكن ىذه الفئة من العمل  40إىل  20بُت  % من عينة الدراسة يًتاوح سنهم ما 80 -2
 هبذا اجملاؿ، وسبيزىا دبستوى علمي وثقايف معُت وطاقة شبابية يتم توظيفها بشكل جيد يف ؾباؿ السياحة.

ب ىذا اؼبستوى لديهم من %، ىذا راجع إىل أف أصحا 80مفردات العينة ذوي مستوى جامعي بنسبة  -3
 اؼبؤىالت سواء العلمية أو اللغوية ما يرشحها بنسبة كبَتة للعمل هبذا اجملاؿ دوف غَتىا.

(ػػػػػػػس سنوات 05الوكاالت السياحية اليت اعتمدت عليها الدراسة ميدانيا مت إنشائها ما بُت سنة إىل طبػػػػػػػػ) -4
سنوات  05زائر مل يلق نشاط وحيوية وإقباؿ بطريقة ملفتة إال يف %، ذلك كوف ؾباؿ السياحة يف اعب 64بنسبة 

 األخَتة من خالؿ تنظيم رحالت غلى دولة تركيا وديب وأند ونسيا وماليزيا...وغَتىا.

%، إقباؿ كل الوكاالت السياحية اليت   100كل الوكاالت السياحية سبتلك صفحة على الفايسبوؾ بنسبة   -5
ية على إنشاء حساب خاص أو صفحة على الفايسبوؾ، ىو إجراء البد منو خاصة يف كانت ؿبل دراستنا اؼبيدان

ؾباؿ مواكبة التطور التكنولوجي اغباصل، زد على ذلك حجم متتبعي ىذا اؼبوقع، ويف إطار سعي الوكاالت 
واجهة إعالنية السياحية يف البحث على زبائن ؽبا، كاف لزاما عليها التنقل إىل ىذا الفضاء لتحصيل متابعُت ؽبا ك

 ػبدماهتا.

%، كوف أف الغرض الرئيسي من  52مناشَت الوكالة السياحية على الفايسبوؾ ذات طابع إشهاري بنسبة  -6
 إنشاء حساب أو صفحة خاصة بالوكالة على ىذا اؼبوقع ىو الًتويج للخدمات اليت تقدمها.

لفايسبوؾ يتم التعليق عليها بصورة إهبابية % من اؼبواضيع اؼبنشورة من طرؼ الوكالة السياحية على ا 80 -7 
%، باعتبار أف أغلبية متتبعي الوكاالت السياحية على ىذا اؼبوقع ىم زبائن، كما أف االنتقادات  69.44بنسبة 

 اليت توجو للوكالة تكوف يف ؾبملها بناءة.

%، ىذا يعد  100ة نعم ربصلت الوكاالت السياحية على زبائن من خالؿ نشاطها على الفايسبوؾ بنسب -8
من بُت األىداؼ اليت ربققها الوكالة السياحية بالنسبة الستقطاب زبائن جدد من خالؿ االعتماد على الوسائط 

 اؼبتعددة.
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% من الوكاالت السياحية سبتلك موقع على رظبي خاص هبا، تدخل ىذه اؼببادرة اؼبتمثلة يف إنشاء موقع  68 -9
كالة كمؤسسة ذبارية ربمل اسم ذباري ومقر وتعرؼ نشاط علٍت ؽبا، كما أف رظبي خاص بالوكالة يف رظبية الو 

 اؼبوقع يعطي للوكالة صورة رقمية خاصة هبا على االنًتنت كغَتىا من اؼبؤسسات التجارية األخرى.

%، نظرا ألنبية ىذه التطبيقات يف تسهيل  52تعتمد الوكالة السياحية على التطبيقات الذكية بنسبة  -10
اؼبلحق ، )أنظر اؿ دبتعاملي الوكالة السياحية، من خالؿ استغالؿ ـبتلف أشكاؿ الوسائط اؼبتعددةاالتص
 (.05رقم:

%، باعتبار أف ىذه التقنية تعد  76الوكاالت السياحية على الربيد اإللكًتوين بشكل الكبَت بنسبة  تعتمد -11
 .من أسهل التقنيات استخداما يف ؾباؿ اؼبراسالت اإللكًتونية، واألكثر شهرة يف ؾباؿ االتصاؿ اإللكًتوين الرظبي

 %، نظرا لسهولة 40ملية اإلشهار بنسبة تعتمد الوكاالت السياحية على مواقع التواصل االجتماعي يف ع-12
القياـ بالعملية االشهارية من خالؽبا، وذلك إما بنشر صور أو نصوص أو فيديوىات، والشيء اإلهبايب أنو يتم 

 التفاعل مع ىاتو الوسائط اؼبتعددة بطريقة سريعة، إما من خالؿ التعليقات أو اؼبشاركة.

%، ىذا  48ا على مواقع التواصل االجتماعي بشكل قوي بنسبة تتواصل الوسائط اؼبتعددة مع زبائنه -13
، والعدد الكبَت الذي يتابعها، جعلها راجع إىل أف االستعماؿ الكبَت ؽبذه الوسائط من طرؼ اعبمهور الواسع
 فضاء لتواصل ولربط عالقات من طرؼ الوكالة السياحية خاصة مع زبائنها.

ائدة من خالؿ تواصلها مع الزبوف إلكًتونيا، وتكمن ىذه الفائدة % من الوكاالت السياحية حققت ف 64 -14
 (.04اؼبلحق رقم : ،)أنظر يف اختصار الكثَت من الوقت واعبهد يف اإلجراءات والتعامالت مع الزبوف

% من الوكاالت السياحية ال سبتلك قناة على اليوتيوب، ذلك ألف ىذا اإلجراء مل يدخل يف ؾباؿ 100 -15
، كوهنا تتطلب الوقت وتكلفة مادي يتمثل يف إنتاج فيديوىات، ماؿ ونشاط الوكالة على االنًتنتأولويات وأع

 (.03اؼبلحق رقم :أنظر ) ، وىذا ما جعل الوكاالت ال تتبٌت فكرة قناة على اليوتيوب

طوة % من الوكاالت السياحية ال تعتمد على ـبتص يف تسيَت ؿبتوياهتا على االنًتنت، الف ىذه اػب76 -16
 (.05اؼبلحق رقم :أنظر )،ةمكلفة للوكالة وربتاج لتجهيزات خاص

% من الوكاالت السياحية مل يسبق ؽبا إجراء ؿبادثة بالفيديو مع زبائنها، ىذا الف النسبة األكرب من  72 -17
 (.04اؼبلحق رقم :)أنظر مع الزبائن على اؼبكاؼبات الصوتية أو إرساؿ الصور،  اتصاؽباالوكاالت تعتمد يف 
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  قالمة". 1945ماي8التحليل األورغونومي لموقع جامعة" 

Grille d’analyse ergonomique d’un site web. 

 Bien Venu  

Nom du site :  KenziTravel –  

 URL du site : www.KENZITRAVEL.com–  

- Type d’ordinateur :   Personale Computer. 

- Résolution Utilisée :    1280       Par       1040 Pixels 

 
 

http://www.kenzitravel.com/
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Non 

Attrib

ué 

Non 

Pertin

ent 

Tout à 

fait 

 

(4 points 

 ) 

Assez 

 

(3 

points) 

Un peu 

 

(2 

points) 

Pas du 

tout 

 

(1 

point) 

Aspects Techniques Et 

Fonctionnels 

 Compatibilité 

  X   1)Le site à une taille adaptée 

à l'écran 

   X  2)Le site s'affiche bien sous 

Internet Explorer 

  X   3) Le site s'affiche bien sous 

Mozila Firefox 

 Accessibilité 

   X  4) Le site se charge 

rapidement 

Pas du tout=supérieur à 15 

secondes، Un peu=entre 15 et 

10 secondes، 

Assez=entre 10 et 5 

secondes، Tout à fait=moins 

de 5 secondes 

X     5) Pour un site en Flash : Il 

existe une version HTML du 

site 

Cocher la dernière case si le 

site n’est pas en Flash 

 Dysfonctionnements 

apparents 

   X  6) Le site ne possède aucun 

lien erroné 

   X  7) Le site ne possède aucun 

lien mort 

 Fonctionnalités 

    X 8) Le site possède des 

modules d’impression 

prédéfinis 

   X  9) La mise en page de 

l’impression est satisfaisante 

 Référencement 

    X 10)Le site apparaît sur la 

première page de résultats 

des principaux moteurs de 
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recherche (Google، Yahoo، 

MSN) 

   X  11)Le titre des pages du site 

informe suffisamment sur le 

contenu de la page 

 

20/44 

   

 

 

 
Total ( au maximum 44 

points) 

 

 

Globalement، site satisfaisant. 

 

 على النتائج التالية : من خالؿ تقييمنا للجوانب التقنية والوظيفية ؼبوقع السياحة واألسفار كنزي قاؼبة، ربصلنا

 من حيث التوافق: -1

 (3تالت نقاط  :)ؼبلء اؼبوقع اإللكًتوين الشاشة. كاف 
 ( 3تالت نقاط  :)من حيث ظهور اؼبوقع اإللكًتوين على ؿبركات البحث، فهو يظهر علػى ؿبػرؾ  كاف

 (.google chrome) (،وىو أحسن وأسرع من ؿبرؾ البحثMozilla) البحث
 إمكانية الوصول إلى الموقع:  -2

 ( 2نقطتين :)ثانية.10و  5لسرعة الفتح ألف اؼبوقع يفتح ما بُت  قليال 
 ( 2نقطتين :)ابط اؼبعطلة ألف بعض الروابط معطلة، وغالبػا مػا تنقػل إىل صػفحات ال بالنسبة للرو  قليال

 (.No Foundتفتح )
 المراجع التي يستخدمها الموقع لتسهيل الوصول إليو: - 3 

 ( 1نقطة واحدة  :)يظهر يف صفحة النتائج األوىل عند كتابة  اؼبوقع ال كاف(kenzi). 
 (2نقطتين  :)العنواف ليس بليغ، والعناوين ال تعرب عن ؿبتوى اؼبوقع .كاف 

)دوف الوسػػػط(، وىػػػذا يؤكػػػد أف اؼبوقػػػع ال يسػػػتخدـ تقنيػػػات واضػػػحة لتسػػػهيل عمليػػػة  20/44وكانػػػت النتيجػػػة:    
 اإلحبار والوصوؿ إىل اؼبوقع.
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Non 

attribue 

Non 

Pertinent 

Tout à 

fait 

 

(4 

points ) 

Assez 

 

(3 

points ) 

Un peu 

 

(2 

points) 

Pas du 

tout 

 

(1 point) 

Navigation 

 Menu et rubriques 

  X   12)Le menu est tout de 

suite identifiable sur le site 

  X   13)Le menu est toujours 

visible à l’écran 

   X  14)Les rubriques du site 

sont facilement 

identifiables et explicites 

  X   15)Le nombre de 

rubriques principales dans 

le menu est bien choisi 

Pas du tout=plus de 15 

rubriques، Un peu=entre 

15 et 10 rubriques، 

Assez=entre 10 et 7 

rubriques، Tout à fait=7 

rubriques ou moins 

   X  16)L’information est 

trouvée en moins de 3 

clics 

Pas du tout=plus de 5 

clics، Un peu=5 clics، 

Assez=4 clics، Tout à 

fait=3 clics ou moins de 3 

clics 

 Liens 

  X   17)Les liens sont 

explicites 

  X   18)Les liens sont mis en 

valeur différemment et 

clairement identifiables 

(couleurs، polices) 

  X   19)Les liens ne gênent pas 

la visibilité (longueur، 

soulignage...) 

 

Pas du tout est une 

MAUVAISE réponse، 
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Tout à fait est une 

BONNE réponse 

 Fonctionnement du 

navigateur 

 X    20)L’utilisateur n’est pas 

dépendant du bouton « 

Page précédente » du 

navigateur 

Pas du tout est une 

MAUVAISE réponse، 

Tout à fait est une 

BONNE réponse 

 Outis d'aide à la 

navigation 

  X   21)S’il existe : Le plan 

du site facilite la 

navigation 

 

Cocher la dernière case si 

le site n’a pas de plan 

29/40     Total ( au maximum 40 

points) 
 

 ومن خالؿ تقييمنا ألدوات اإلحبار اؼبستخدمة يف اؼبوقع ربصلنا على النتائج التالية:

 عناصر القائمة: -1

 ( 3ثالثة نقاط  :)لسرعة التعرؼ على اؼبوقع من خالؿ احملتوى. كاف 
 ( 3ثالث نقاط  :)لديبومة رؤية القائمة على الشاشة. كاف 
 ( 2نقطتين  :)لتسهيل عملية التعريف باؼبوقع من خالؿ أقسامو. كاف 
 ( 3ثالث نقاط  :)10إىل  7حسن اختيار تقسيم احملتوى ما بُت  كاف. 
 ( 2نقطتين :)5مرات، أحيانا  3تظهر اؼبعلومات بعد النقر  قليال. 

 الروابط: -2

 ( 3ثالث نقاط  :)لصراحة ووضوح الروابط حملتوى اؼبوقع. كاف 
 ( 3ثالث نقاط  :)األلواف والبوليس اؼبستخدمة تسهل التعرؼ على الرابط.  كاف 
 ( 3ثالث نقاط  :)لعدـ تدخل الروابط مع الرؤية. كاف 
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 عملية التصفح: -3

 (4أربعة نقاط :)الستخداـ زر "العودة"، إىل الصفحة الرئيسية واؼبالحة.تماما 
 تقديم المساعدة للمتصفح: -4

 (3ثالث نقاط  :)طة لتسهيل عملية اؼبالحة.اؼبوقع وبتوي على خار  كاف 
، واليت توضح أف الروابط وأدوات اإلحبار اؼبستخدمة يف اؼبوقع ذات تصميم مقبػوؿ نوعػا 29/40وكانت النتيجة:  

 ما.

Non 

attribué 

Non 

pertinen

t 

Tout à 

fait 

(4 

points

) 

Assez 

(3 

points) 

Un peu 

(2points 

) 

Pas du 

tout 

(1point) 

DESIGN  GRAFIQUE 

 Originalité et crédibilité  

  X   22)le site est agréable à l’œil  

  X   23) le site n’utilise pas de 

gadgets(gifs animés ،livre 

d’or ،etc…..) 

Pas du tout :mauvaise 

réponse ،tout à fait :bonne 

réponse. 

 Cohérence 

  X   24)le site est homogène 

d’une page à l’autre (pas de 

rupture visuelle )  

 X    25)le nombre de couleurs est 

limité  

Pas du tout :plus de 

7couleur، un peut :6à7 

couleur  

Assez :4 à5 couleur    ،tout à 

fait :3couleur ou moins  

  X   26)les couleurs utilisées 

aident à la navigation  

 Intérêt de visuels   

  X   27)les 

visuels(images ،logos،

icônes..)apportent 

de l’information . 



 الفصل الرابع: نتائج الدراسة الميدانية والتحليلية
 

 

90 

  X   28)les visuels aident à la 

navigation  

  X   29)les visuels s’accordent au 

design global  

 Identité et cible  

  X   30)le design est fidèle à 

l’image de la marque   

  X   31)la marque est clairement 

identifiable sur  le        site . 

  X   32)le site comporte un logo 

visible et facile à retenir  

 Typographie  

   X  33)le site utilise moins de 

3polices  

Pas du tout :plus de 

5polices ،un peu :5 polices 

Assez :4 polices ،tout à 

fait :3polices ou moins. 

   X  34)les polices utilisées sont 

reconnues par le navigateur . 

  X   35)le texte est lisible 

facilement (taille 

،soulignement ،italiques) 

 

40/56 

    Total (au maximum 56 

points ) 

 
 

 أما تقييمنا عبوانب التصميم الغرافيكي  للموقع توصلنا إىل النتائج التالية: 

 األصالة والمصداقية: -1

 (3ثالث نقاط  :)إلرضاء اؼبوقع العُت اجملردة للمستخدـ. كاف 
 (3ثالث نقاط  :)(.نصوصوسائط متعددة )صور، اؼبوقع يستخدـ كاف... 
 (3ثالث نقاط  :)ثبات الصفحات، وسهولة التنقل من صفحة إىل أخرى. كاف 
 (4أربعة نقاط  :)األلواف اؼبستخدمة يف اؼبوقع ؿبددة، وىي ستة. كاف 
 (3ثالث نقاط  :)األلواف ـبتارة للمساعدة يف اؼبالحة. كاف 
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 االىتمام البصري:   -2

 (3ثالث نقاط  :)سائط اؼبستخدمة )صػور، شػعارات، رمػوز...(، تقػدـ معلومػات بصػرية كافيػة الو  كاف
 وتساعد على اؼبالحة.

 (3ثالث نقاط  :)اؼبؤثرات البصرية واأللواف اؼبستخدمة، تتوافق مع اؼبعايَت العاؼبية. كاف 
 الهوية والهدف: -3

 (3ثالث نقاط  :)اؼبوقع.وفاء التصميم لصورة وعالمة اؼبنظمة، وىذا راجع لرظبية  كاف 
 وضوح العالمة على اؼبوقع، كاؼ حىت يتعرؼ عليها اؼبستخدـ. كاف(:  3قاط)نثالث 
 (3ثالث نقاط  :)الشعار اؼبستخدـ يف اؼبوقع، ىو شعار الوكالة. كاف 

 الطباعة: -4

 (2نقطتين :)3اؼبوقع يستخدـ أقل من  قليال (polices).)...حجم اػبط، نوعو ( 
 (2نقطتين :)اػبطوط اؼبستخدمة يف اؼبوقع، قليال ما يتم التعرؼ على نوعها. قليال 
 (3ثالث نقاط  :)النصوص اؼبستخدمة باؼبوقع قابلة للقراءة. كاف 

اسػػػتغالؿ الوسػػػائط مػػػع ضرورة، ىػػػذا مػػػا يػػػدؿ علػػػى أف الصػػػفحات واأللػػػواف متجانسػػػة، 40/56وكانػػػت النتيجػػػة: 
 .  والفيديوىات خاصة بشكل أكرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع: نتائج الدراسة الميدانية والتحليلية
 

 

92 

Non 

attribué 

Non 

pertinent 

Tout à 

fait 

(4 

points 

) 

Assez 

(3 

points) 

Un 

peu 

(2 

points 

) 

Pas 

du 

tout 

(1 

point 

) 

Contenu 

 

 

 Crédibilité  

    X 36) le contenu est daté  

 X    37) le contenu est régulièrement 

actualisé  

Pas du tout :pas de mise à jour .un 

peu :moins de 6mois.Assez :pas de 

mise à jour .tout à fait :moins d’une 

semaine 

  X   38) les informations sont crédible 

(référence ،témoignages ،copyright 

،presse) 

  X   39)la grammaire et l’orthographe sont 

correctes .  

  X   40) les contenues importants sont mise 

en avant . 

 X    41)les textes langes ont une mise en 

page qui facilité la lecture 

(titre ،chapeau intertitres، alinéas et 

paragraphes ،etc ……)   

 Adapte au web . 

   X  42)le site utilise un mode d’écriture  

adapté au web (concision ،mise en 

page ) 

    X 43) l’utilisation des contenus 

multimédias  est justifiée (vidéos ،sons 

،animations ،atc …) 

     Cohérence  

   X  44) le contenu correspond aux attentes 

de utilisateur ?  

   X  45)le ton employé est accord avec le 

site  

22/40       Total (au maximum 40 

points) 
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 ربصلنا على النتائج التالية:(KANZI COMPANY) ويف تقييمنا حملتوى موقع وكالة 

 المصداقية: -1

 ( 1نقطــة واحــدة :)التفاصػػيل تقػػدـ مػػن تقريبػػا كػػل اؼبعلومػػات اؼبوظفػػة بػػاؼبوقع غػػَت مؤرخػػة ألف ضــعيف
 طرؼ القائمُت على الوكالة يف حاؿ اتصاؿ الزبوف ؼبعرفة توضيحات أكثر.

 ( 4أربعة نقاط :)يتم ربديث احملتوى بشكل منتظم، مرتبط بنشر اؼبستجدات.جيد 
 (3ثـــالث نقـــاط  :)اؼبعلومػػػات اؼبوظفػػػة موثػػػوؽ هبػػػا، وىػػػذا ألف اؼبوقػػػع ذبػػػاري ويريػػػد كسػػػب زبػػػائن  كـــاف

 سُت يف الساحة.دائمُت وىناؾ مناف
 (3ثالث نقاط  :)قواعد اللغة واإلمالء صحيحاف، فاحملتوى يكتب بدقة . كاف 
 3 ( 3نقاط  :)ألف احملتوى يربز اؽبدؼ منو كوسيلة رقمية مهمة لالتصاؿ باعبهور. كاف 

 
 :االنترنتخصائص شبكة  -2

 4 ( 4نقــاط :)اؼبوقػػع يراعػػي خصػػائص الوسػػيلة، مػػن حيػػث االىتمػػاـ بالنصػػوص والشػػرح اؼبفصػػل  جيــد
 للخدمات.

 ( 2نقطتــين :)قاؼبػػة،" ال يسػػتغل الوسػػائط اؼبتعػػددة، عنػػد 1945مػػاي8اؼبوقػػع اإللكػػًتوين عبامعػػة  قلــيال"
 تقديبو للمواضيع. 

 :االتساق -3

 قليال(: احملتوى يليب نسبيا توقعات اؼبستخدـ. 2) نقطتُت 
إضػافة  ،إال أنػو ال وبتػوي علػى تػاريخ اإلنشػاء رظبيتػو، وىػذا يػدؿ بػأف اؼبوقػع رغػم 22/40وكانت النتيجػة: 

 وعدـ ذكر األنبية واؽبدؼ من اؼبوقع، إال أف اؼبعلومات اؼبعروضة صادقة. إىل
اؼبوقػػع وعلػى مسػَتي اؼبوقػػع  التقيػد خبصػائص النشػػر علػى الويػب، واالسػػتعانة بالوسػائط اؼبتعػددة حػػىت يلػيب  

 توقعات اؼبستخدـ.
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Non 

attribué 

Non 

pertinent 

Tout à 

fait 

 

(4 

points ) 

 

Assez 

 

(3 

points ) 

Un peu 

 

(2 

points ) 

Pas du 

tout 

 

(1point) 

Interactivité 

 X    46) L’éducateur /web master 

peut-être contact  facilement 

   

 X    47) les messages sont traites 

rapidement (moins de 3 jours 

) 

  X   48) le site possède 

suffisamment d’espaces  

interactive (formes ، 

chat ،etc…..)cocher la 

dernière ase si vous jugez 

que le site n’a pas besoin de 

tels espaces    

X     49) le site possède une 

newsletter . 

Cocher la dernière case si 

vous jugez que n’a pas 

besoin d’une newsletter 

Pas du tout :pas de 

newsletter. un peu :1fois par 

mois. Assez : 2fois par mois 

.tout à fait :plus de 2fois par 

mois    

 X    50) le site est  

personnalisable 

(graphisme ،agencement des 

éléments à l’écran ……) 

  X   51)les formulaire sont faciles 

d’utilisation . 

  X   52) le site possède  un 

moteur de recherche efficace 

/ cocher la dernière case si 

vous jugez que le site n’a pas 

besoin de moteur de 

recherche . 

21/28     Total : ( au maximum 28 

points ) 
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 التالية:فتحصلنا على النتائج (kenzi company) وكالة  أما التفاعل مع موقع

 (4أربعة نقاط :)يبكن االتصاؿ باؼبسؤوؿ عن اؼبوقع. جيد 
 (4أربعــة نقــاط :)يػػتم التعامػػل مػػع الرسػػائل الػػيت ترسػػل عػػرب الربيػػد اإللكػػًتوين، ألنػػو الوسػػيلة األكثػػر  جيــد

 استخداما .
 (3ثــــالث نقــــاط  :)اؼبشػػػػاركة مػػػػع  اؼبسػػػػتخدموف مػػػػناؼبوقػػػػع لديػػػػو مسػػػػاحة تفاعليػػػػة، حػػػػىت يػػػػتمكن كــــاف

 اؼبضامُت.
  لوكالة اؼبوقع اإللكًتوين(kenzi company)، .ال وبتوي على نشرية 
 (3ثالث نقاط  :)ألف اؼبوقع وبتػوي علػى صػور ونصػوص ألنػو ـبصػص لتقػدمي خػدمات ربتػاج ؽبػذا كاف

 النوع من الوسائط لتوضيحها للمستخدـ، عن طريق االستغالؿ األمثل للفضاء الرقمي.
 (3ثالث نقاط  :)ستخداـ.شكل اؼبوقع سهل اال كاف 
 (3ثـالث نقـاط  :)اؼبوقػع وبتػوي علػى ؿبػرؾ حبػث داخلػي يبكػن الزبػائن مػن البحػث علػى فنػػادؽ يف كـاف

 اؼبناطق اليت يريدوف زيارهتا حسب خياراهتم ومتطلباهتم.
يسػػتخدـ أدوات التفاعػػل لتسػػهيل عمليػػة االتصػػاؿ والتواصػػل مػػع ، والػػيت تػػدؿ بػػأف اؼبوقػػع 21/28وكانػػت النتيجػػة: 

 الوكالة. 

132/208 Total Générale (au maximum 208 ) 
 

لوكالة للموقع اإللكًتوين  (ergonomieاألوغونومي )وكانت النتيجة النهائية اؼبتوصل إليها من خالؿ التحليل 
، وىي نتيجة متوقعة ؼبوقع تابع ؼبؤسسة خاصة، إال 132/208، ىي: السياحة واألسفار "كنزي"" لوالية قالمة

بالفيديوىات  مع وؿباولة تقدمي األفضل  االستعانةأنو ىناؾ ؾبموعة من النقاط اليت البد من الًتكيز عليها، مثل 
مستقبال على مستوى الشكل واؼبضموف، والعمل على خلق بيئة أكثر تفاعلية تساىم يف إهباد عالقة وثيقة بُت 

 والزبائن. ةاؼبؤسس
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 خالصة

من خالؿ ما سبق عرضو خبصوص اعبانب التطبيقي واؼبيداين للدراسة، مت التوصل إىل أف كل من نتائج 
اليت أفرزهتا استمارة االستبياف، وكذا األسئلة اليت أجيب عليها يف اؼبقابالت اليت أجريت مع مسَتي الوكاالت 

األرغونومي ؼبوقع وكالة "كنزي" للسياحة واألسفار، خلصت إىل أف السياحية، زد على ذلك نتائج التحليل 
فيديوىات...(، تلعب دورا ىاما يف خلق عالقة  –أصوات  -صور -الوسائط اؼبتعددة دبختلف أشكاؽبا )نصوص

ة اتصالية تفاعلية بُت كل اؼبؤسسة السياحية و الزبوف أو اؼبتعامل، ىذا األمر جعل من االتصاؿ السياحي يأخذ حل
 جديدة يف شكل رقمي يستند على فضاءات مفتوحة.

إضافة إىل ذلك، فإنو من خالؿ النتائج اليت مت التوصل إليها يف اعبانب اؼبيداين، فإف االتصاؿ السياحي         
اعتمد على ـبتلف التطبيقات واؼبنصات اليت تتيح التعامل دبختلف أشكاؿ الوسائط اؼبتعددة على غرار 

اؼبواقع اإللكًتونية ...(، وىذا من  -السكايب–السنا بشات  -الواتس آب -الفايرب -نستغراـاإل -)الفايسبوؾ
أجل مسايرة ومواكبة التطور اغباصل يف ؾباؿ تكنولوجيا اؼبعلومات عامة واالتصاؿ الرقمي خاصة، كمحاوالت 

ت السياحية اغبلقة األساسية مستمرة للوصوؿ إىل الزبوف أو اؼبتعامل والتقرب منو باعتباره يشكل لدى الوكاال
 واؽبدؼ الرئيسي يف نشاطها.
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 خاتمة:

فبػػػػا سػػػػبق، يبكػػػػن القػػػػوؿ أف تطبيقػػػػات الوسػػػػائط اؼبتعػػػػددة قػػػػد أضػػػػحت مػػػػن أىػػػػم وسػػػػائل تفعيػػػػل االتصػػػػاؿ          
السػػياحي، مػػن خػػالؿ تقريػػب الوكػػػاالت السػػياحية دبتعامليهػػا، وخلػػق عالقػػػات ىادفػػة ومسػػتمرة،  وىػػذا بػػػالنظر إىل 

مفعلػػػة،  تعمػػػل علػػػى تعريػػػف اسػػػتغالؿ واسػػػتعماؿ ـبتلػػػف أشػػػكاؿ ىػػػذه الوسػػػائط بطػػػرؽ تتػػػيح ربػػػط قنػػػوات اتصػػػاؿ 
 اؼبتعاملُت بالوكالة والعكس.

فمن خالؿ اعبانب التطبيقي اؼبيداين للدراسة، و بالتقرب من بعض الوكاالت السياحية دبدينػة قاؼبػة حاولنػا          
إلقػػػػاء الضػػػػوء علػػػػى دور تطبيقػػػػات الوسػػػػائط اؼبتعػػػػددة يف تفعيػػػػل االتصػػػػاؿ السػػػػياحي، أيػػػػن توصػػػػلنا إىل أف اتصػػػػاؿ 

علػػى نصػػوص وصػػور ومقػػاطع صػػوتية  واالعتمػػادكػػاالت السػػياحية دبتعامليهػػا يػػتم بنسػػبة كبػػَتة عػػن طريػػق التعامػػل الو 
  ن الوكػػاالتاؼبتاحػة علػى ـبتلػػف اؼبنصػات، يف خطػػوة مػ االتصػػاؿـبتلػػف تطبيقػات  باسػتغالؿومقػاطع فيػديو، وىػػذا 

ؽبػا،  ىػذه اؼبعطيػات وضػعت  االتصػاليةة ،  واؽبػدؼ  األساسػي يف العمليػهايف جعل الزبػوف حلقػة أساسػية يف نشػاط
الوكالة السياحية أمػاـ حتميػة  خلػق مكػاف  واسػم  ؽبػا يف الفضػاء التفػاعلي اغبيػوي ؽبػذه التطبيقػات الػيت يتواجػد هبػا 

 ولويات أية مؤسسة ذبارية على غرار الوكالة السياحية.أويتابعها صبهور واسع يعد من 

يت  تواجو مسَتي الوكاالت السياحية يف ظل اؼبنافسة اليت يشهدىا ىذا فرغم التحديات والصعوبات ال         
أمر البد منو  تبقى فكرة البحث عن  زبائن ومتعاملُت ؽبا عرب ـبتلف الفضاءات واؼبنصات اإللكًتونية  ،النشاط

 فعالة بُت ىذا الثنائي. اتصاليةتعزيز ىذا التحصيل خبلق عالقات العمل على و لضماف استمراريتها، 
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 (: استمارة االستبيان01الملحق رقم )

 الشعبيةاعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

"قاؼبة" 1945ماي 8جامعة   

 كلية العلـو االجتماعية واإلنسانية

 قسم :علـو اإلعالـ واالتصاؿ واؼبكتبات

 سنة الثانية ماسًت 

 

 زبصص :تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ واجملتمع

 

 استمارة بحث حول :

تفعيل االتصاؿ السياحي .دور تطبيقات الوسائط اؼبتعددة يف   
مبوذجا -عينة من الوكاالت السياحية ؼبدينة  "قاؼبة"-  

 إعداد الطلبة :                                                               إشراف األستاذ:

                                                                                               حموش عبد الرزاق          فركوس حمزة.    -
 يامنة. ةشادمغ -
. حمادي  عالللغالية ا -  

 
 - مالحظات  :  ال تستعمل البيانات الواردة يف االستمارة إال ألغراض علمية ,واؼبعلومات اؼبقدمة ستساىم 

 بشكل كبَت يف إثراء اؼبوضوع .
 مع اإلجابة وهبوز اختيار أكثر من إجابة واحدة. (يف اؼبكاف الذي يتوافقXيرجى وضع عالمة )

 

 2016/2017:  السنة الجامعية
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 محور األول : معلومات شخصية .

 أنثى  اعبنس:  ذكر  -01

 40إىل  20السن :  من  -02

 60إىل  41من  

 فما فوؽ  61من   

 تكوين مهٍت  جامعي  اؼبستوى الدراسي:    ثانوي  -03

 ...............دراسات أخرى:.

 أخرى  الفرنسية  اإلقبليزية اللغات اؼبتحدث هبا : العربية -04

 المحور الثاني: الوكالة السياحية.

  سنوات  10إىل   6سنوات                من  5أقدمية إنشاء الوكالة : من سنة إىل  -05

 سنة 15أكثر من  سنة 15إىل  11من  

 أكثر من واحد  بالوكالة السياحية :       واحدعدد العاملُت  -06

 إذا كانت اإلجابة أكثر من واحد ما ىو العدد :.............                            

 أكثر من فرع                        مقر الوكالة :                       فرع واحد  -07

 كتابة العدد:.............إذا كانت اإلجابة أكثر من فرع يرجى   

 تنظيم رحالت سياحية داخل الوطن        خارج الوطن                                            نشاط الوكالة:     جح         عمرة  -08

 أخرى:.....................................                          

 التكفل بالنقل    وضع التأشَتة  حجز الفنادؽ تكفل الوكالة:       -09

 خدمات أخرى أذكرىا: .....................           
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 المحور الثالث: استخدام الوكالة السياحية لتطبيقات الوسائط المتعددة.

 ىل سبتلك الوكالة صفحة خاصة على الفيسبوؾ : نعم                            ال  -10

 إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى اإلجابة على األسئلة اآلتية: 

 ما ىي الوسائط اليت تستعُت هبا الوكالة يف نشر مواضيعها على صفحة الفايس بوؾ :        

 صور                          نصوص                        مقاطع فيديو 

 : ما ىي طبيعة اؼبواضيع اؼبعروضة على الصفحة -11

  توجيهية  معرفية    إشهارية

 أخرى ...........                    

 ىل يتم التعليق على ـبتلف اؼبواضيع اليت تنشرىا الوكالة على الصفحة : -12

 أحيانا                          نادرانعم                 ال                                    

 كانت اإلجابة بنعم فيما تتمثل طبيعة التعليقات:   إذا

 إهبابية                  سلبية   

 ىل  يتم طرح طلبات مساعدة أو تساؤالت على الوكالة من خالؿ الصفحة اػباصة هبا : -13

 أحيانا                          نادرا                        نعم                        ال       

 إذا كانت اإلجابة بنعم كيف يتم الرد عليها :

 (MESSENGERمن خالؿ الصفحة                    التواصل على اػباص  )    

 وسائل اتصاؿ أخرى أذكرىا :........................................        

 ىل ربصلت الوكالة على زبائن من خالؿ نشاطها على الفايسبوؾ:             نعم               ال  -14

 إذا كانت اإلجابة بنعم :                    

 ماىي النسبة التقريبية مقارنة دبجمل زبائن الوكالة: -15

 كبَتة           ضعيفة                                       متوسطة              
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 ماىو عدد اؼبعجبُت األوفياء للصفحة مقارنة بعدد اؼبعجبُت ككل : -16

 ضعيف                       متوسط                        كبَت                                     
 

 ىل تقـو الوكالة دبحادثةعن طريق بالفيديو مع الزبائن :  - 17

 بصفة دائمة                 ذلك                      يف بعض األحياف مل يسبق لنا

 ما ىي أنواع التطبيقات اؼبعتمدة يف ذلك:................................................... 

 ىل للوكالة قناة خاصة على موقع اليوتيوب:       نعم                 ال  -18
 تنشر على القناة : إنتاج خاص الوكالة                  ليست من إنتاج الوكالة                                الفديوىات اليت - 19

 فديوىات  معدلة من طرؼ الوكالة

 الفديوىات اليت يتم نشرىا بالقناة ىي نفسها اليت تنشر على صفحة الفايسبوؾ:                    -20

 أغلبها                 ىي نفسها        البعض منها          

 امتالؾ الوكالة ؼبوقع رظبي خاص هبا :   نعم                                           ال  -21

 إذا كانت اإلجابة بنعم : -                     

تنزيل مواضيع معينة                                يتيح اؼبوقع :          تفاعلية                  روابط تشعبية    -22
 قنوات اتصاؿ ـبتلفة        ؿبرؾ حبث         خدمة الًتصبة        أسعار العملة       خريطة عاؼبية       

 خدمة ربديد اؼبوقع             

 خدمات أخرى : ...................................

 اؼبوقع متاح على :  اغباسوب                           اؽباتف                  اللوحات الذكية  -23

 أخرى  

                   اعتماد الوكالة على تطبيقات أو برؾبيات  ذكية  معينة :              نعم               ال                                        -24

 كانت اإلجابة بنعم فيما تتمثل ىذه التطبيقات أو الربامج:...............................  إذا

 اعتماد الوكالة على الربيد اإللكًتوين يف تعامالهتا مع الزبائن يكوف بشكل : -25
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 ضعيف                متوسط                    كبَت

 وؿبتوياهتا على االنًتنت على ـبتص :                                            ىل تعتمد الوكالة يف تسيَت مواضيعها  -26

 نعم                                                         ال 

 الوسائل األكثر استعماال من طرؼ الوكالة السياحية يف عملية اإلشهار : -27

 الصحف 

  الراديو

 التلفزيوف

 لكًتونية اؼبواقع اإل

 مواقع التواصل االجتماعي

 أخرى.................................................

 المحور الرابع: زبائن الوكالة السياحية.

 تواصل الوكالة السياحية مع زبائنها عن طريق تقنيات الوسائط اؼبتعددة: - 28

 ضعيف

 متوسط 

 قوي

 عدـ وجود تواصل

 

 لزبائن من خالؿ استعماؿ تقنيات الوسائط اؼبتعددة:ربصيل الوكالة  -29

 ضعيف

 متوسط

 كبَت
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 تقدمي عروض الوكالة السياحية من خالؿ االعتماد على تقنيات الوسائط اؼبتعددة: -30

 بصفة دائمة 

 أوقات غَت منتظمة

 موظبية

 ربقيق فائدة من خالؿ التواصل مع الزبوف إلكًتونيا : -31

 نعم                                             ال                                  إىل حد ما 

 

 نشكركم على تعاملكم معنا 

 نشكركم على خدمتكم لنا                             

 االحًتاـ و التقديرلكم من أعضاء ىذا العمل فائق                                                         
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 . المدروسة بوالية قالمة(: الوكاالت السياحة 02الملحق رقم )

 العنواف اسم الوكالة الرقم
 قاؼبة 54نوفمرب  01شارع  06 مرمورة تور 01
 قاؼبة 1954شارع أوؿ نوفمرب  مسك تور 02
 حي أومدور عبد اغبق طريق بلخَت رتاج للسياحة واألسفار 03
حي حسن اإلستقباؿ شارع  وكالة السد 04

 قاؼبة 07عيسات ايدير رقم: 
الصنوبر رقم  2جواف  19ربصيص  فهيم ترافل 05

 قاؼبة 8
حي األمَت عبد القادر عمارة رقم:  اللبيب للسياحة والسفر 06

 قاؼبة 04رقم : 01
 قاؼبة 03هنج سوداين بوصبعة رقم:  باية فور ايفار 07
الزعاطشة للسياحة فرع وكالة  08

 والسفر
 39رقم:  1954حي أوؿ نوفمرب 

 Aرمز 
ؿبل رقم:  02جواف رقم  19حي  كنزي للسياحة واألسفار 09

01 
شارع ميهوب بن الطيب، عمارة  يايا للسياحة واألسفار 10

، الطابق األرضي، ؿبل رقم : 02
 أ قاؼبة. 07

ة رقم: هنج طواىري عمار، عمار  فرع وكالة نوميديا ترافل 11
 قاؼبة. 04مدخل رقم:  01

 مقابل دباذاة ثانوية ؿبمود go voyageوكالة  12
 حي األمَت عبد القادر. وكالة سفاري للسياحة واألسفار 13
 جواف الشطر الثاين قاؼبة 19حي  مروة تور 14

 المدروسة بوالية قالمةالوكاالت السياحة  (:33الجدول رقم )
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 مقابالت الدراسة.

قمنا باللجوء إىل أداة اؼبقابلة ىي األخرى، حيث سبت مقابلة ثالثة مسَتين على مستوى الوكاالت السياحية اليت  -           
 مثلت عينة البحث وقمنا من خالؽبا بطرح األسئلة التالية:

( بمدينة قالمة بتاريخ yaya(: مقابلة مع السيد/ بهناس كريم مسير الوكالة السياحية )03ملحق رقم )
 وكانت مجريات المقابلة كاآلتي:  18/04/2017
 
 : ىل تستعمل الوكالة السياحية تقنيات الوسائط المتعددة ؟1س -
 
إف الوكالة السياحية تنتج خدمات وعروض موجهة لزبائن من ـبتلف الفئات، وظل اؼبنافسة اليت يشهدىا ىذا  : 1ج -

ة وسيلة أو أداة لتحقيق الغرض اؼبطلوب الذي تسعى إليو أية وكالة آال وىو استقطاب النشاط، وجب علينا استغالؿ أي
 -الزبائن والتعامل معهم، وكسب وفائهم واغبفاظ عليهم، من خالؿ استعماؿ كافة  التطبيقات والتقنيات من )فايسبوؾ

 بريد إلكًتوين...(.  -مواقع رظبية -سكايب -واتس آب -فايرب
 
 ؟. you tubeيدي فكرة عدم امتالك كل الوكاالت السياحية بوالية قالمة على قناة  : كيف تفسر س2س -
 
بالرجوع إىل ىذه النقطة فإف الوكاالت السياحية بوالية قاؼبة ومن بينهم ىاتو الوكالة اليت أشرؼ على تسيَتىا ال  : 2ج -

واؼبتمثل يف أف ىذه القناة تكلف الوكالة مبالغ ، ىذا يفسر على شقُت، الشق األوؿ مادي you tubeمبتلك قناة على 
مالية معتربة إلنتاج فيديوىات، وأوقات زائدة عن اغباجة من أجل تعديل ىذه الفيديوىات ومتابعتها بصفة منتظمة يف ظل 
 عدـ وجود أخصائي متفرغ ؼبثل ىذه النشاطات، الشق الثاين حسب ما أعتقد أف معظم الوكاالت السياحية ال تأخذ يف

اغبسباف ىذا الفضاء كوسيلة لإلعالف أو كطريقة عبلب الزبائن، حىت أنو وانطالقا من ىاتو الوكالة فإننا نستغل الفضاءات 
 اليت تكوف سهلة االستعماؿ و تكوف مستعملة من قبل صبهور واسع، وال تعود بتكلفة علية على الوكالة السياحية.
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( بمدينة قالمة بتاريخ safariالغم يوسف مسير الوكالة السياحية )(:مقابلة مع السيد/ بوش04ملحق رقم )
 وكانت مجريات المقابلة كاآلتي: 18/04/2017
 
 : كيف ساىمت تقنيات الوسائط المتعددة في تقريب الوكالة السياحية من الزبون؟.1س -
 
عديد من اؼبكاسب يف حياتنا العادية أو يف بداية األمر هبب أف ال ننكر أنبية ىذه التقنيات ودورىا يف ربقيق ال : 1ج -

الشخصية، الشيء نفسو قبده مع استعماؿ واستغالؿ ىذه التطبيقات من طرؼ الوكاالت السياحية، حبيث أهنا تتيح لك 
الوصوؿ إىل الزبوف حسب مكاف تواجده )كبن من نبحث عنو ونتعامل معو(، أين تسهل طريقة التواصل وتبادؿ اؼبفاىيم 

ا اإلجراءات والوثائق، زد على ذلك ربح اعبهد والوقت مع سرعة الوصوؿ إىل نتائج، وكل ىذا يدخل يف واؼبعارؼ وكذ
إطار مواكبة تطور اؼبستخدـ والزبوف للتكنولوجيات اغبديثة، ومسايرة اغبداثة كحتمية من أجل ضماف البقاء يف تقدمي 

 اػبدمات يف ظل منافسة كبَتة يف ىذا اجملاؿ.
 
 من الوكاالت السياحية لم يسبق لها إجراء محادثة بالفيديو مع زبائنها؟. 72تفسر سيدي أن نسبة  : كيف2س -
 
بالنسبة لفكرة استعماؿ الوكاالت السياحية للكامَتات أو ؿبادثة الفيديو لالتصاؿ بزبائنها فهذا يعود إىل أف جل  :2ج -

سفرىم، أما بعد انقضاء اإلجراءات والقياـ بالسفر للوجهة الوكاالت السياحية تتكلف بشؤوف الزبائن قبل مغادرهتم أو 
اؼبقصودة، ال يكوف ىنالك اتصاؿ إال يف حالة الرغبة يف تغيَت اإلقامة بإحدى الفنادؽ مثال، أما بالنسبة للحاالت اليت 

ء إىل احملادثة نسجل فيها اتصاؿ متواصل مع الزبائن تكوف يف سفريات أداء مناسك العمرة أو اغبج، وىنا نفضل اللجو 
الصوتية، إال أنو ىناؾ وكاالت تقـو دبحادثة بالفيديو ويتم تسجيلها ووضعها على ـبتلف الفضاءات اليت سبثل الوكالة 

 السياحية على االنًتنت، كإعالف عن نوع اػبدمات اليت تقدمها الوكالة السياحية.
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ومتابعة نشاط الوكالة السياحية على االنترنت الوكالة (:مقابلة مع السيد/ شوقي المكلف بتسيير 05ملحق رقم )
 وكانت مجريات المقابلة كاآلتي: 18/04/2017( بمدينة قالمة بتاريخ kenziالسياحية )

بما أن سيادتكم تعد المكلف بتسيير ومتابعة نشاط الوكالة على االنترنت واختصاصك في ىذا  : 1س -
 التي تراىا أكثر استعماال من طرف الوكاالت السياحية؟. المجال، ماىي تطبيقات الوسائط المتعددة

إف الوكالة السياحية تستهدؼ الفضاءات اليت تكوف ذات قاعدة صباىَتية كبَتة، ومتابعة مستمرة من طرؼ : 1ج -
مستعملي ىذه الفضاءات، إضافة إىل الوقوؼ عند سهولة االتصاؿ والتواصل واستعماؿ ىذه التطبيقات، وبالرجوع إىل 
جل ىذه اؼبواصفات قبدىا تنطبق سباما على مواقع التواصل االجتماعي دبختلف تسميتها، والتطبيقات األكثر تداوال 

(، واليت تشهد متابعة إقباال كبَت وىذا ما تبحث عنو الوكالة السياحية …viber-skype-watsappواستعماال )
 وخدماهتا وبدرجة أكرب استقطاب زبائن جدد.لتحصيل أكرب فائدة فبكنة فبثلة يف التعريف بالوكالة 

من الوكاالت السياحية ال تعتمد على مختص في تسيير محتوياتها على االنترنت  ما ىو تعليقك  76: إن 2س -
 على ذلك؟.

من خالؿ عالقيت مع مسَتي ـبتلف الوكاالت السياحية بوالية قاؼبة يبكن القوؿ أهنا تركز على التطبيقات : 2ج-
وسهلة االستعماؿ واليت قد يشرؼ عليها و على تسيَتىا أي عامل بالوكالة وال تتطلب مهارات وتقنيات عالية البسيطة 

أما إذا ربدثنا على الوكاالت السياحية اؼبعروفة بنشاطها الكبَت واؼبستمر على شبكة االنًتنت واعتمادىا على موقع رظبي 
 ا والتفرغ ؽبذه اؼبهمة من أجل تقدمي خدمات جبودة وبإتقاف.خاص هبا، ىذا يتطلب ـبتص لتسيَت ومتابعة ؿبتوياهت

 

 


