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 اإلِداٞ

 اىل وَ تعجص الهمىات عَ ذنس وآثسِا ،اىل الػىظ اليت أٌازت دزب٘ بٕجٕدِا، 

 إىل اليت لَ أٔفّٗا حكّا وّىا قمت فّٗا

 او٘ العصٖصٚ

 اىل الٍفظ املم٠ٗٛ باخلري اىل وَ افتدس حبىم٘ امسْ ٔ اطىح إىل ٌّج دزبْ، 

 إىل وَ ُِٕ عم٘ وػانن الدٌٗا ٔ اغد عضدٙ بْ بعد اهلل

 أب٘ الهسٖي

باله ٔ حمىد عبد السمحاُ حفظّىا اهلل ٔ جعمّىا ضٍدا ل٘ طٕه :اىل اخٕاٖا االفاضن 

 احلٗاٚ آومٛ اُ ٖهمن اهلل حٗاتّىا بالٍجاح ٔ التٕفٗل ٔ اهلٍاٞ

 اتصاه ٔ عالقات عاوٛ الدَٖ قضٗت 01اىل مجٗع اصدقاٟ٘ ٔ شوالٟ٘ ٔ شوٗالت٘ فٕج 

 ...وعّي امجن األٖاً ٔ الطاعات فتكامسٍا فّٗا وػاعس الفسح ٔ األون

 اىل أضتاذٙ املػسف الرٙ مل ٖبدن عمٗا بٍصاٟخْ ٔ إزغاداتْ الكٗىٛ

 شٔدٚ وبازك

أِدٙ مثسٚ جّدٙ ٔ وطريٚ أغّس وَ العىن الدٞٔب اىل نن وَ ِىْ أوسٙ ٔ أضعدٓ 

 جناح٘

 ٌّاد                                      



 غهس ٔ تكدٖس

احلىد هلل الرٙ ِٔبٍا ٌعىٛ العكن ضبخاٌْ ٔالػهس لْ عمٜ نن 

 .ٌعىْ ٔفضمْ ٔنسوْ

 .تبازك اهلل ذٔ اجلاله ٔاإلنساً

 .ٌػهس نن وَ قدً لٍا ٖد العُٕ ٔاملطاعدٚ يف إجناش ِرٓ املرنسٚ

الرٙ مل ٖبدن عمٍٗا "شٔدٚ وبازك" ٔخنص بالرنس األضتاذ احملرتً 

, وَ خاله إغسافْ عمٜ عىمٍا خطٕٚ خبطٕٚ, بٍصاٟخْ ٔإزغاداتْ

 .ٔبهن جدٖٛ ٔتفاٌ٘

 :نىا ٌتكدً بالػهس اخلالص إىل نن وَ

 .أضاترٚ ٔ عىاه قطي االتصاه ٔ العالقات العاوٛ

ضٕاٞ وَ قسٖب أٔ وَ , ٌٔػهس يف األخري نن وَ قدً لٍا ٖد املطاعدٚ

 .بعٗد

 فاحلىد هلل الرٙ تتي بٍعىتْ الصاحلات

 



 اإلِداٞ

 

 ....إىل وَ جسع الهأع فازغا لٗطكٗين قطسٚ حب

 ...إىل وَ حصد األغٕاك عَ دزب٘ لٗىّد ل٘ طسٖل الٍجاح

 ....إىل وَ عمىين العطاٞ بدُٔ اٌتظاز....إىل وَ نممْ اهلل باهلٗبٛ ٔ الٕقاز

إىل وَ أمحن امسْ بهن افتداز ٔ أزجٕ وَ اهلل أُ ميد عىسك لرتٝ مثازا قد حاُ قطافّا بعد طٕه 

 .اٌتظاز أب٘ العصٖص

 إىل زوص الٍكاٞ ٔ األواُ......إىل وَ اضعتين احلب ٔ احلٍاُ

 إىل وَ ناُ دعاؤِا ضس جناح٘ ٔحٍاٌّا بمطي جساح٘....إىل والن٘ يف  احلٗاٚ

 اوٜ احلبٗبٛ

 إىل زٖاحني حٗات٘ إخٕت٘....إىل الكمٕب الطاٟسٚ السفٗعٛ ٔ الٍفٕع الرب٠ٖٛ

 إىل نن وَ ضاٌدٌ٘ ٔ ضاعدٌ٘ عمٜ ِرا العىن....إىل شوٗالت٘ ٔ شوالٟ٘ 

 إىل أضتاذٙ املػسف  شٔدٚ وبازك

 أِدٙ مثسٚ عىم٘ ِاتْ.......إىل نن وَ ِىْ ٔ أضعدٓ جناح٘ 

 ٔاعترز لألصدقاٞ ٔ األحباٞٔنن وَ ٖعسفين لعدً ختصٗص هلي وهاُ يف الٕزم

 لتدصٗص٘ هلي وهاُ يف قميب

 وٍاه



 مقـــدمــة
 

 أ  

  :ةــــدمـــمق

باملقاصد السياحية و فتح  تزخر اجلزائر مبواد سياحية هائلة فهي بدورها تسعى لالرتقاء مبرافقها و االهتمام  

ال أمام  صناعة السياحة يرو أن مشكلة ترقية غري أن أغلبية املختصني يف  االستثمارات احمللية و الدولية،ا

اب السياحة اجلزائرية ال تتعلق مبسالة قلة هياكل االستقبال و قلة املقومات السياحية بقدر ما هي متعلقة بغي

ا السياحية و  اهتمام خاص  تنمية جترى على االقتصاد الداخلي من توجيه أيعليها كان البد من الرتويج ملنتجا

ا اجلزائر و يف هدا للتعريف باملقومات و  يعد الرتويج احد  اإلطاراملنتجات السياحية املتنوعة و املختلفة اليت تتمتع 

العناصر اهلامة املسؤولة عن تعريف السياح باملنتجات اليت تقدمها املؤسسات السياحية عن كيفية و مكان 

نقلة نوعية و ثورة حقيقية يف  حدثتأاحلصول عليها، و مع ما عرفه العامل من تطورات تكنولوجية اليت بدورها 

عامل االتصال ظهرت اإلنرتنت و ربطت العامل بفضائها الواسع و تعترب االنرتنت من بني أكثر مظاهر التكنولوجيا 

جتليا و اليت جنحت إىل حد ما يف فتح فرص جديدة أمام األفراد للتفاعل و نقل مهومهم و مشاكلهم من خالل 

رتاضية تنتهي عند حدود الشاشة فكل من يتأمل التطورات اليت طالت احلياة االجتماعية بناء عالقات اجتماعية اف

يالحظ التغيري الكبري يف اكتساب خمتلف املعارف و تقامسها يف  أنبفعل التكنولوجيا احلديثة لالتصال البد 

املتتالية اليت حدثت يف جمتمعاتنا، فمما ال شك فيه أن هده املعارف قد تأثرت بطريقة ما بالتطورات اهلائلة 

تمعات يف ظل العوملة و بدل االتصال وجها لوجه دخل االتصال الوسيطي على اخلط الذي تغلغل يف كل  ا

تمع و يتبادل خمتلف املعارف  إىلمنحى من مناحي احلياة ليتحول الشخص  فرد افرتاضي يتفاعل ضمن أفراد ا

تعابري الوجه مثل  بعض لغات االتصال املواجهي إلغاءقضايا حول من جهة أخرى العديد من ال طرحبينهم غري أ

السنني ليصبح االتصال الوسيطي نقطة حتول هامة يف  أالفمند  اإلنسانيةو غريها من طرق االتصال اليت عرفتها 

عرب  االتصالجديدة يف  إمكانيات أتاح الذيجمال االتصال االجتماعي و مع ظهور اجليل الثاين لالنرتنت 

ا نظرا  تمع  اليت تلعبها يف حياة الفرد و لألدوارالشبكة من خالل مواقع التواصل االجتماعي زاد االهتمام  ا



 مقـــدمــة
 

 ب  

 املواقع نظرا من أهم هذه" الفايسبوك" يعدو  ايس و غريها،ملواقع الفايسبوك و تويرت و ماي سبومن بني هده ا

اضي من خالل تبادل املعلومات و املعارف املختلفة إىل أن أصبح الستخدامه الواسع بني األفراد يف العامل االفرت 

تلعبه هده التقنية يف التعريف باملقومات  الذيا ما نسعى ملناقشته من خالل دراستنا حول الدور ذه تروجيية و أداة

  .السياحية يف اجلزائر

التعريف باملقومات السياحية دور مواقع التواصل االجتماعي يف  :و قد مشلت دراستنا اليت جاءت بعنوان  

  .قاملة 45ماي  8على عينة من طلبة جامعة  دراسة ميدانية - اجلزائرية

  .اخلامتةفصلني نظريني و فصل تطبيقي و هجي، فصل من مقدمة، :يفبعاد ممنهجة منطقيا متثلت أ ذاتخطة 

للدراسة تنولنا فيه  املنهجية اإلجراءات: جاء بعنوان الذي )املنهجي(األول حيث تطرقنا يف الفصل   

كما قمنا بتحديد املفاهيم  منهج الدراسة، ،الدراسة أهدافو  أمهية اختيار املوضوع، أسباب ،لإلشكاليةحتديدا 

  .الدراسات السابقة إىلالبحثية املناسبة وصوال  األدواتو  اليت مشلت كل متغريات الدراسة،

مفهوم  التواصل االجتماعي حيث تضمن متهيد مثما يف الفصل الثاين فقد خصصناه للحديث عن مواقع أ  

امواقع التواصل االجتماعي و  عن مواقع  إحصائيات ،هم مواقع التواصل االجتماعيأ اخلدمات، اخلصائص، نشأ

التواصل االجتماعي، دوافع استخدام مواقع التواصل االجتماعي و كذا التأثريات االجيابية و السلبية هلذه املواقع 

  .اخلالصة إىلوصوال 

 لسياحةاجاء بعنوان املقومات السياحية يف اجلزائر فتناولنا يف مفهوم  الذيلث افيما خيص الفصل الثما أ  

و البىن  اإلمكانيات ويف اجلزائر تاريخ الظاهرة السياحية و املقومات السياحية  ب السياحي،ذمقومات اجل

، مواقع التواصل بالسياحة يف اجلزائرساسية للنهوض ئز األالقاعدية، املنتوجات السياحية الواجب تنميتها و الركا



 مقـــدمــة
 

 ج  

تأثري التسويق السياحي عرب مواقع التواصل االجتماعي، ويف األخري االجتماعي و أمهيتها يف صناعة السياحة، 

  .املواقع االجتماعية على خطط السياحة و السفر

لك جبمع و حتليل بيانات الدراسة ذاسة امليدانية و يأيت الفصل الرابع و الذي يتضمن الدر  األخريو يف   

اخلامتة اليت حددت ما قمنا باستخالصه يف الدراسة ذلك لنصل بعد  للتحليلالنتائج العامة املصاحبة  إىلوصوال 

  .النظرية و التطبيقية
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  :تمهيد

ــــد  يتوقــف أي حبــث أو دراســة علــى إعطاء عــدد مــن املعلومــات و   ـــن حتدي النظريــات لــذلك انطالقــا مـ

ــه  ـــث قيمتــ ـــتويف البحـ ـــي يسـ ـــكاليته و أهدافه، و لكـ ــــا التعــرض لإلجراءات إشـ ــــب من ـــة يتطل ــــة و العمليـ العلمي

يف حتقيق ا الفصــل توضــيح األســاليب العلميــة اليت اعتمدت عليها الدراسة  ذاملنهجيــة و هلــدا ســنحاول فــي هــ

ــن حتد ــا مـ ــ ــق  ــا تعلـ ـــد للمــــنهج املتبـــع و إجراءات أهدافها حيث يعرض هذا الفصل لإلجراءات املنهجيـة و مـ ي

ا وصدقها و التعرض للتقنيات  ــات و مــــدى صالحية تطبيقها أي معرفة ثبا ـــة و أدوات مجـــع البيانـ املعاينـ

  .املستخدمة يف الدراسة
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  :الدراسة إشكالية  -1

االت العلمية ال   الذي سهل وترية  األمر احلياة املختلفة،يت طالت نواحي شهد العصر احلديث تطورا يف ا

هم الظواهر اليت أحيث تعترب العوملة من لتجارية اع العجلة االقتصادية و املختلفة و دف األعمالاحلياة و ممارسة 

تمعات حيث مور أتفرض و جودها بقوة يف  أصبحت صبح هناك تداخال يف وأانفتحت على العامل اخلارجي ا

و تزامن مع هذا  عداد يذكر باحلدود اجلغرافية إمن دون القتصادية و االجتماعية و غريها مور السياسية و ااأل

اليت حققت قفزة نوعية يف جمال االتصال  فهي بطبيعتها ال باالنرتنت و ما يعرف أتطور الشبكة العنكبوتية 

ليها بسهولة مما جعلها إلوصول حناء العامل لأتتطلب تكلفة عالية  كما توفر الوقت و اجلهد ملستخدميها من كافة 

فراد حيث لعبت بذلك دورا مهما يف زيادة الثقافة و انفتاح الشعوب لتصبح بذلك منصة جيدة لالتصال بني األ

و هذه  .املعلومات أو األخبارة يف نشر منافسة يف ذلك الوسائط التقليدي ،حيزا مهما للحصول على املعلومات

ا االنرتن  حيث  يت متثل ثورة االنرتنت العاملية،ت تلخصت يف مواقع التواصل االجتماعي الاخلصائص اليت تتميز 

هـــي األكثـــر انتشـــارا علـــى شـــبكة االنرتنـــت ملـــا متتلكه من خصائص متيزها عن املواقع  األخريةتعتبـــر هذه 

ا افرتاضـي،ل عـامل تقنـي وجمتمـع االلكرتونية األخرى حيث يعيش الفرد يف ظـ سهولة احلصول على  أتاحت أل

 إجراءمشاركة امللفات و  تبادل الصور و مقاطع الفيديو، إمكانيةاملعلومات يف خمتلف امليادين و النشاطات مع 

  .احملادثات بالتواصل و التفاعل بني اجلمهور من خالل مهزة الوصل هذه

ىل تسخري تلك إالتغيري من خالل الوعي و احلاجة  مواقع التواصل االجتماعي يف التنمية و أمهيةو تربز   

تعتمد على  األخريةهذه  أصبحتحيث  تجات و اخلدمات من طرف املنظمات،للتسويق جلميع املن كأداةاملواقع  

فصناعة السياحة تعد حاليا من  .التسويق خاصة يف قطاع السياحة إسرتاتيجيةدمج مواقع التواصل االجتماعي يف 

و أعلى املستوى االقتصادي  سواءً و النامية أكثر الصناعات منوا و رسوخا يف معظم دول العامل املتقدمة منها أ
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زائدة  أمهيةفان معظم دول العامل على اختالف مستوى تقدمها تويل لصناعة السياحة  لذا. الثقايفو أاالجتماعي 

اعلى اعتبار   .باشرة و الفعالة يف الناتج احمللي لتلك الدول بنسب عاليةقاطرة التنمية االقتصادية ملسامهتها امل أ

و ختتلف مقومات اجلذب  تصبح وجهة و مقصدا سياحيا مميزا،و اجلزائر متلك من املقومات ما يؤهلها ل  

، اآلثارتارخيية كاملتاحف و  أخرىهي طبيعية و  فمنها ما ،السياحي للجزائر و تتنوع و تنتشر على مساحتها

  .الثقافية من عادات و تقاليد و غريهاكذلك و 

ا إذاللنهوض بالسياحة  األساسيمة و الدعفهذه املقومات تعد    .مت الرتويج و التعريف 

ا السياحية لتحفيز    تم اجلزائر على غرار معظم الدول بالرتويج السياحي هلذه املقومات و منتجا و 

ا ملا فيها من وسائل جذب سياح بشكل و احمللي   على املستوى الزيادة من احلركة السياحية ية، والسياح على زيار

خاص على املستوى الدويل، و تؤكد يف هذا السياق على دور املؤسسات السياحية يف التعريف باجلزائر كمقصد 

حىت تلتحق  جذاب للسياحة، و على ضرورة استعمال مواقع التواصل االجتماعي يف الرتويج للسياحة يف اجلزائر

ال   .باملستوى العاملي يف هذا ا

الشركات السياحية ناع القرار و مواقع التواصل االجتماعي حتظى مبصداقية كبرية من ص أنو اجلدير بالذكر   

ا فهي تعترب  شاط قوية للن مةيدعو الفنادق و كافة مزودي اخلدمات السياحية و تستخدمها يف تسويق منتجا

لة و التعريف لثروات السياحية اليت متلكها الدو ضروري استخدامها لرتويج اف السياحي و لقطاع السياحة ككل،

ال لتبين  فتحص املنافسة يف قطاع السياحة و باملقومات السياحية هلا و هذا لتوفري فر  جديدة للربامج  أفكاراا

  .السياحية املقرتحة 

األصدقاء   ،فراديف صدارة هذه املواقع نظرا لنجاحه يف دعم فكرة التواصل مع األ بوكالفايسموقع  يأيت و  

تمعات مهد و  الفكرة اليت انطلق منها املوقع من البدايةبني الطلبة وهي  احلفاظ على العالقاتو  الطريق لكافة ا
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املنطلق ميكن طرح التساؤل من هذا  و .يف جمال السياحة األفكار خاصة وتبادل اآلراء  التعاون و للتقارب و

  :الرئيسي التايل

  التعريف بالمقومات السياحية الجزائرية؟ االجتماعي فيمواقع التواصل هو الدور الذي تلعبه  ما -1

  :التالية الفرعية األسئلةو تندرج حتته 

 االجتماعي ؟التواصل قع المو استخدام الطلبة الجامعيين  أنماطهي عادات و  ما - 1

 الفايسبوك كدليل سياحي؟موقع على الجامعيين  كيف يعتمد الطلبة - 2

 ما مدى تأثير موقع الفاسيبوك على حركة السياحة الجزائرية؟ - 3

 

 :فرضيات الدراسة  -2

 :فرضية التساؤل الرئيسي  - أ

  .يف التعريف باملقومات السياحية اجلزائرية فعاال اتلعب مواقع التواصل االجتماعي دور 

 : فرضيات التساؤالت الفرعية  -  ب

الدوافع االجتماعية و املعرفية من أبرز الدوافع اليت حتفز الطلبة على استخدام مواقع التواصل تعد  - 1

 .االجتماعي

 .يعتمد أغلب الطلبة اجلامعيني على موقع الفايسبوك كمرجع و دليل سياحي - 2

  .ئريةيساهم الفايسبوك يف التعريف باملقومات السياحية اجلزائرية و يؤثر باإلجياب على السياحة اجلزا - 3
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  :سباب اختيار الموضوعأ -3

 وموضوعية و دوافع   أسبابقمنا باختياره لعدة  إمنامبحض صدفة و  أواختيارنا هلذا املوضوع مل يكن عشوائيا  أن

  :فيما يليتربر هذا االختيار ميكن حصرها   أكادميية

  :ةالذاتي األسباب  - أ

  .كبرية من قبل الطلبة و الباحثني  أمهيةالرغبة يف دراسة مثل هذه املواضيع اليت مل تالقي - 1

  .للموضوعفضولنا العلمي من خالل دراستنا  إشباعرغبتنا يف - 2

  .ي للبحث و االستطالع حول املوضوعامليل الطبيع- 3

  :الموضوعية األسباب  -  ب

ال أ ملوضوع كونه جديد و واسع من جهة،مكانية البحث يف اوجود إ - 1  الطلبة اجلامعينيمام و فتح ا

  .كثر يف املوضوعللبحث أ

عامل من حيث التطبيق يف ال غري واضحة املاالجتماعي من املواضيع اليت ال تز السياحة عرب مواقع التواصل  - 2

  .ا تثري الكثري من التساؤالت و الغموضكما أ ،بالدنا

  .يبظل العوملة و انتشار الو  يف وصاخصمهية املوضوع بالنسبة للمؤسسات و الوكاالت السياحية أ - 3

  .احة عرب مواقع التواصل االجتماعياالهتمام املتزايد و التوجه الكثيف للتعريف مبقومات السي - 4
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  :اختيار الموضوع أهدافهمية و أ -4

  :اختيار الموضوع أهمية –ا 

و هو مواقع التواصل  األخرية اآلونةالعلمية للدراسة يف تناول موضوع حديث ظهر يف  األمهيةتتمثل   

و كيفية االستفادة منها داخل قطاع السياحة اجلزائرية خاصة يف ظل ندرة الدراسات اجلامعية اليت  االجتماعي

مهية العملية للدراسة تتمثل يف الوقوف على الوضع احلايل الستخدام لت هذا املوضوع يف جمال السياحة أما األتناو 

و كذا واقع خل الشركات و املؤسسات السياحية مواقع التواصل االجتماعي للتعريف مبقومات السياحة اجلزائرية دا

  .استخدامها بني طلبة اجلامعة

  :الدراسة أهداف- ب

فه و تتعدد معطياته و يهدف تبين أي باحث ملوضوع هداالبحث العلمي جماال واسعا ختتلف أيعترب جمال  

دف دراسة دور مواقع زالة الغموض عن بعض القضايا د الفضول املعريف الذي يالزمه و إىل سمعني إ و لذلك 

  : التالية األهداف إىلالتواصل االجتماعي يف التعريف باملقومات السياحية يف اجلزائر 

  .بني الطلبة اجلامعينيدراسة ماهية مواقع التواصل االجتماعي ومعرفة الواقع الفعلي ملدى استخدامها  - 1

و ضرورة  بوكالفايسسها واصل االجتماعي و على رأمواقع التمهية الكربى اليت تلعبها التأكيد على األ- 2

  .استخدامها لتنشيط السياحة يف اجلزائر 

سبوك يف التعريف باملقومات السياحية يف يجتاه الدور الذي يلعبه الفاا *الطلبة *املبحوثني التعرف على أراء- 3

  .اجلزائر
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  :منهج الدراسة و نوعها -5

و تساعده يف  اإلنسانيف الكشف عن الظواهر اليت جيهلها  أساسياتلعب مناهج البحث العلمي دورا   

طبيعة الدراسة يف إليه و و عادة ما يتوقف حتديد منهج الدراسة على اهلدف الذي نسعى للوصول  فهم ما حييط به

العديدة من اجل الكشف  األفكارفن التنظيم الصحيح لسلسلة من : و لذلك يعرف املنهج على انه، احد ذا

  .اقة و برهنتهعن احلقي

االلتزام إطار تطبيق يف  إتباعهااملنهج هو عبارة عن مجلة من اخلطوات املنظمة اليت جيب على الباحث   

دقيق يف شكل خطوات معلومة حيدد فيها مساره البحثي من  تنظيم إىلبتطبيق قواعد معينة متكنه من الوصول 

هج بالطريق الواضح العديد من الباحثني يشبهون املننقطة الوصول مما جعل  خط السري و حيث نقطة االنطالق و

  1.احملدد املراحل

يسمح  بتحديد  املفاهيم  ألنه اإلعالميةيعترب العمود الفقري لتصميم البحوث االجتماعية و و املنهج   

   2.و حتديد منهج البحث اإلجرائيةشرح املعاين  و 

هو الطريق الذي  احلقيقة يف العلم و إىلفاملنهج يعين جمموعة من القواعد اليت يتم وضعها بقصد الوصول   

   3.دراسته للمشكلة الكتشاف احلقيقةفب يتبعه الباحث

يستخدم في اغلب البحوث الذي على المنهج الوصفي  قد اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع و  

و الذي يهتم بتصوير الوضع الراهن و تقدمي الفهم الدقيق هلويته فاملنهج الوصفي ليس  اإلنسانيةاالجتماعية و 

                                                             
  .9، ص1999االجتاهات النظرية واالستطالعية يف منهجية العلوم االجتماعية، دار املنشورات اجلامعية، باتنة، : حممد الدين خمتار - 1
 .235، ص1990الريموك، دط، مناهج البحث العلمي يف علم االجتماع، جامعة : صخر خليل عمر -2
، 3البحوث، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط إعدادمناهج البحث العلمي وطرق : عمار بوحوش، حممد حممود، الذنيبات -3

 .5، ص2001
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اليت تساعد على حتقيق  اإلمكانيات و األسبابجمرد وصف ملا هو ظاهر بل يتضمن الكثري من التقصي و معرفة 

بني  أوناصرها تشخيصها و كشف جوانبها و حتديد العالقات بني عالظاهرة كما هي قائمة يف احلاضر بقصد 

  1.اجتماعية أونفسية  أو ظواهر تعليمية

اأشكاهلا، ، الراهنة من حيث خصائصها األوضاعكما يستخدم املنهج الوصفي يف دراسة  العوامل املؤثرة  عالقا

  2...األحداثاسة حاضر الظواهر و املنهج الوصفي يهتم بدر  أنو هذا يعين  .يف ذلك

حتديد الفروض ، املشكلة اليت ينبغي دراستها أومنها حتديد الظاهرة  :اخلطوات التاليةو يقوم املنهج الوصفي على 

يكون عليه  أنو ما جيب ، تالتوصيا إصدارو استخالص النتائج و توفري املعلومات عن املوضوع ، و التساؤالت

  3.الوضع 

  :و البحث يف موضوعنا هذا يتم على مستويني

  .املتعلقة باملوضوع األدبياتو ذلك مبحاولة مسح كل  :نظري

  .ميدان البحث إىلمعرفة مدى استخدام الطلبة اجلامعيني ملواقع التواصل االجتماعي من خالل النزول  :تطبيقي

مجع  يف األسلوبهذا  يتمثلو  عن نوع الدراسة فكانت مركبة من دراستين  الدراسة المسحية أما  

  :جلأمن  يف الكثري من الدراسات األسلوبيطبق هذا  و األفرادبيانات و معلومات عن متغريات قليلة العدد من 

  .القائم للظاهرة بشكل تفصيلي و دقيق وصف الوضع*

                                                             
  .15، ص1984علم النفس، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  مناهج البحث يف علوم الرتبية و: تركي رابح -1
األسس النظرية و التطبيق العلمي، دار الصفاء  - البحث العلمي أساليب مناهج و: ان، عثمان حممد غنيمرحبي مصطفي علي -2

  .33، ص2008للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
  .30رجع سبق ذكره، ص، املالذنيباتحممد حممود، عمار بوحوش،  -3
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للتعرف الدقيق على خصائص الظاهرة  اختبارهامقارنة للظاهرة موضوع البحث مبستويات و معايري يتم *

  .املدروسة

ا حتسني و تطوير الوضع القائم و ينطبق  اإلجراءاتحتديد الوسائل و  * سلوب املسح عادة على أاليت من شا

نحن في دراستنا هذه اعتمدنا على  و .طريقة العينة أوصغري و قد يكون مسحا شامال  أوكبري نطاق جغرايف  

عن عناصر و حاالت حمددة و يتم  ا طريقة مجع املعلومات من وأاليت تعرف على  المسح بالعينة أسلوب

معني من مجيع عناصر مفردات و جمتمع الدراسة و مبا خيدم و يتناسب و يعمل على حتقيق  بأسلوباختيارها 

  1.الدراسة أهداف

لمفردات و عناصر جمتمع لاملسح الشامل  أسلوببالعينة بدل املسح  أسلوباعتماد  إىلالباحث عادة  أيلج و

  :أمههاالدراسة و ذلك من اجل حتقيق عدة فوائد 

  .كلفة اقل - 1

   .اختصار الوقت و اجلهد - 2

   .الدراسة أهدافالنتائج مبا حيقق  إىلرعة الوصول س - 3

قد اعتمدنا على املسح  و 2دقة كبرية يف النتائج خصوصا يف حالة التجانس النسيب بني جمتمع الدراسة - 4

وذلك  اإلعالم أحباثاستخداما يف  األكثرمنهجا مهما و مفيدا جلمع البيانات كما انه يعترب  هباعتبار 

املسح بالعينة بدال من املسح الشامل من اجل احلصول على نتائج  أسلوبملرونته كما اعتمدنا على 

  .بالتايل متكننا من تعميم النتائجدقيقة وبنسب خطا قليلة و 

                                                             
  .150، ص2008والتوزيع، عمان، أساليب البحث العلم، دار الصفاء للنشر : رحبي مصطفى عليان -1
  .146منهجية البحث العلمي دون دار النشر، ص: حسام هشام -2
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الباحث  أالصياغي و فيه يلج أواالستكشايف بالبحث  أيضاو اليت تسمى  االستطالعيةت اسابالدر  نااستعكما 

ا ال يؤهله لتصميم دراسة وصفية ما يعرفه عن املوضوع قليال جد دراسة استطالعية عندما يكون مقدار إلجراء

ذه الدراسات متثل هأهداف الدراسة االستطالعية و منهجية حمددة تتكافل لتحقيق  إجراءاتذلك عن  طريق و 

  1.يف الغالب نقطة البداية يف البحث العلمي بشقيه النظري و التطبيقي األحباثو 

رة فقط و تكون احلاجة اىل هذا و البحث االستطالعي هو البحث الذي يستهدف التعرف على املشكلة و الظاه

  .عندما تكون املعلومات ضئيلة أوالنوع من البحوث عندما تكون مشكلة جديدة 

دف كشف  الظروف احمليطة بالظاهرة واستطالع  إىل الدراسات االستطالعية و الكشفية كما يتضح من امسها 

من منطق هذا النوع من ) الدراسات الصياغية(من الدراسات حيانا ما يطلق على هذا النوع أو  أبعادهاجوانبها و 

ا  و .متعمقاحبثا زمالئه من صياغة مشكلة البحث صياغة دقيقة متهيدا لبحثها  البحوث يساعد الباحث و لكو

  .للبحث العلمي الدقيق إخضاعهاتساعد الباحثني يف وضع الفروض املتعلقة مبشكلة البحث اليت ميكن  أيضا

 إذمن البحوث  خرأجيب جتاوزها قبل اخلضوع يف نوع  أوىلهي مرحلة  االستكشافية أوالبحوث االستطالعية  إذن

  2.ميدان البحث بني الباحث و األلفة يساهم هذا البحث يف زيادة

  

  

  

                                                             
مقدمة يف مناهج البحث العلمي، الدار العربية للنشر و التوزيع، القاهرة، : شريف درويش اللبان، هشام عطية عبد املقصود -1

  .76، ص 2008
 .41، ص 1997أدواته، مطبعة مقداد، غزة، البحث الرتبوي عناصره، مناهجه، : حسان اآلغا - 2
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  :عينتها مجتمع الدراسة و  -6

  :مجتمع الدراسة  - أ

هي  و اإلنسانيةاخلطوات املنهجية يف البحوث االجتماعية و  أهمتعترب مرحلة حتديد جمتمع الدراسة من   

كفاءة نتائجه، فمجتمع الدراسة  تصميمه و جراء البحث وإتتطلب من الباحث دقة بالغة حيث يتوقف عليها 

تمع املتاح و تمع  أساساالذي يقوم  هو ا جانب  إىلما حيتويه من مفردات  و األصليعلى حتديد حجم ا

 قد، و 1945ماي  8قد متثل جمتمع دراستنا يف طلبة جامعة قاملة  و. التعرف أكثر على تكوينه من خالل دراستنا

 .طالبا يف اجلامعة 16000تمع دراستنا الكلي بـ قدر جم حيث قمنا باختيار كل قسم من كليات اجلامعة

  : عينة الدراسة- ب

ا الباحث األعمال أهماختيار العينة اليت ستجري عليها الدراسة من  إن   ا ،اليت يقوم  للتطبيق  أيسر أل

تمع أ و العينة هي عبارة عن جمموعة ف .األصلين تكون ممثلة للمجتمع أبشرط  األصليقل تكلفة من دراسة ا

تمع  و األفرادمن  من خالهلا ميكن  تم اختيارها بطريقة معينة، ويللدراسة حيث  األصليالظواهر اليت تشكل ا

كذلك هي اختيار جزء صغري من وحدات  و األصليليها على جمتمع الدراسة عتعميم النتائج اليت يتم احلصول 

 1.منظما أوجمتمع البحث، اختيارا عشوائيا 

ن اختيار العينة  أهي من العينات غري عشوائية حيث  و قصديةقد اعتمدنا يف دراستنا على العينة ال و  

ي أصدفة و ال جمال فيها لل ةالبحث، فقد اخرتنا مفردات البحث بطريقة حكيم بإشكاليةكان له عالقة مباشرة 

 إلدراكناهذا  بيانات و كثر من غريها كما نبحث عنه من معلومات وأقمنا شخصيا بانتقاء املفردات املمثلة 

تمع البحث ولعناصره اهلامة، فقد مشلت دراستنا على نوعني من العينة ومها على التوايل املسبق و  :املعرفة اجليدة 

                                                             
  .197-183منج البحث العلمي يف علوم اإلعالم و االتصال، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص ص: أمحد مرسلي -1
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موظفني اثنان منهم على مستوى مديرية السياحة والصناعة  4متثلت يف اجلمهور الداخلي الذي ضم : 1 عينة

املعلومات  مجع البيانات ووكالة نوميديا للسياحة و األسفار من أجل  وموظفني يف ،"قطاع عمومي"التقليدية 

  .املتعلقة باستخدام مواقع التواصل االجتماعي يف التعريف مبقومات السياحية يف اجلزائر

 8داخل جامعة قاملة لتواصل االجتماعي اي كل طالب يستخدم مواقع أهور اخلارجي متثلت يف اجلم: 2 عينة

  .طالبا 80و قد اخرتنا ، 1945ماي 

 : مجاالت الدراسة  -7

ال خطوة    ساسية يف البناء املنهجي لكل دراسة علمية ميدانية كونه يساعد على قياس أيعد حتديد ا

البشري الذي أجريت  الزمين و نقصد مبيدان الدراسة النطاق اجلغرايف و مدى حتقق املعارف النظرية يف امليدان، و

  .فيه الدراسة

   :المجال المكاني للدراسة  - أ

يف حني توجهنا ، ليات جامعة قاملة من خالل توزيعنا الستمارة االستبيانكدراستنا داخل أقسام   لقد متت  

املتواجد مقرها  و كذا وكالة نوميديا للسياحة واألسفار كل من مديرية السياحة و الصناعة التقليدية لوالية قاملة  إىل

  .جراء املقابلةإو ذلك من أجل  بالوالية،

  : المجال الزماني للدراسة- ب

ال الزماين بالفرتة اليت تستغرقها الدراسة و    إىلاليت قد متتد من بداية التفكري يف مشكلة البحث  حيدد ا

دور مواقع التواصل االجتماعي يف التعريف باملقومات "بالنسبة ملوضوع  و ،غاية استخالص النتائج العامة

ائي يف شهر نو ، لي2016السياحية اجلزائرية، فقد بدا التفكري يف شهر سبتمرب  ، 2016فمرب تم اختياره بشكل 
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الدراسة امليدانية فقد  أما، 2017ملراجع شرعنا يف كتابة اجلزء النظري الذي اكتمل يف شهر مارس بعد مجع ا و

شهر  أواخربداية من  1945ماي  8قسام كليات جامعة أ إىلبدأت بعد القيام بالعديد من الزيارات 

  .2017أفريل

ساتذة احملكمني مت جمموعة من األ املشرف و األستاذاملقابلة على  أسئلة االستبيان و أسئلةبعد عرض  و  

، حيث مت 2017فريل أ 23 إىلأفريل  15فراد جمتمع البحث يف الفرتة املمتدة من أجتريبها على جمموعة من 

 يف خرجها بعد ذلكالصياغة اللغوية للبعض اآلخر، لن تغيري ،إضافة أخرى و األسئلةبعض  بإلغاءبعدها تعديلها 

بدأ التطبيق الفعلي الستمارة االستبيان اخلاصة  املشرف، و األستاذعد موافقة هذا بالطبع ب شكلها النهائي و

، بعد مجع 2017ماي  03 إىلفريل أ 27اصة باجلمهور الداخلي ما بني املقابلة اخل باجلمهور اخلارجي و

  .تفسريها  البيانات امليدانية شرعنا مباشرة يف حتليلها و

  : المجال البشري للدراسة -ج

ال يف مجهور البحث الذي تشمله الدراسة ويف دراستنا هذه اعتمدنا على اجلمهور اخلارجي يتمثل  طلبة "هذا ا

  "1945ماي  8جامعة 

موظفني، اثنان منهم من القطاع العمومي يف مديرية السياحة والصناعة  4أما اجلمهور الداخلي فقد متثل يف 

  .األسفار وة نوميديا للسياحة اثنان من موظفي وكال التقليدية لوالية قاملة، و

  :أدوات جمع البيانات -8

هي الوسائل اليت يعتمد عليها الباحث يف مجع املادة الالزمة ملوضوع دراسته حيث تعرب هذه السبل   

املنشودة  األهدافحتقيق  املعلومات عن ظاهرة معينة تساعد على اجناز الدراسة و املنتهجة جلمع البيانات و
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 داة رئيسية حيددها الباحث تكون متوافقة مع املنهج وأن هناك أجيب أن يكون واضحا  مبوضوع البحث، و

داة يف مجع املادة أكثر من أمن االعتماد على  مينعلكن هذا ال  و 1نهجية املعتمد عليها يف الدراسةالطريقة امل

قد  مبدأ املرونة املنهجية و إطارذلك يف  يأيت حسب ما يتطلبه موقف مجع املادة اليت تفيد موضوع الدراسة و

  .املقابلة واستمارة االستبيان: العلمية التالية األدواتاستعنا يف هذه الدراسة على 

 : المقابلة  - أ

تعد  و 2دقيقة إجاباتحمددة للحصول على  أسئلةطرق مجع البيانات اليت تشمل  إحدىتعترب املقابلة   

 و املقابلة 3.مباشرة عن املفحوص شفوية يقوم من خالهلا الباحث جبمع املعلومات بطريقة شفوية و استبانهاملقابلة 

اهلامة للحصول على املعلومات من خالل مصادرها البشرية وتستخدم يف جماالت استخدامها حيث  األدواتمن 

م و األفراديكون للبيانات صلة وثيقة بآراء  م حنو موضوع أو ميوال معني، كما تصلح املقابلة جلمع  اجتاها

 .مستقبلية يصعب فيها استخدام املالحظة أواملعلومات عن مواقف ماضية 

يتم  و أسئلةتطرح من خالهلا  أشخاصجمموعة  أوشخص آخر  هي عملية تتم بني الباحث و و  

معلومات شاملة ودقيقة  لسهولة احلصول على األداةقد استخدمنا هذه  و 4املطروحة األسئلةعن تلك  إجابتهم

الصناعة التقليدية لوالية قاملة،  ملقابلة مع رئيس مصلحة السياحة على مستوى مديرية السياحة و إجرائنامن خالل 

اء بعض املعلومات هذا حماولة منا الستق و، حريد حممدكذا مفتش السياحة السيد  السيد توفيق معايشية و

كذا مقابلة مع كل من صاحب فرع وكالة  و .ق السياحي داخل املؤسسةالتسوي والبيانات عن واقع االتصال و

                                                             
  .148، ص2007، اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، -املناهج والطرق واألدوات–البحث العلمي : مجال حممد نشب -1
، 3ن املطبوعات اجلامعية، طمناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، ديوا: حممد حممود، الذنيبات م ،بوحوشعمار  -2

  .40ص ،2001
  .109ص، منهجية البحث العلمي دون دار النشر ،حسام هشام -3
  .96الطباعة، ص البحث العلمي، دار امليسرة للنشر و أساليب ،منذر الضامن -4
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وهذا " عبداوي محزة"ق للوكالة السيد كذا مسؤول التسوي و" الدينالسيد شيحاوي عز  األسفار ونوميديا للسياحة 

  .مجع البيانات حول الوكالة اخلدمات املقدمة و أنواع لالستفسار عن خمتلف املهام و

  : استمارة المقابلة

ا ستسمح مبواجهة املبحوث و    اإلجاباتاستخالص  لقد مت تطبيق استمارة املقابلة يف مجع البيانات كو

الصادقة كما قمنا باالطالع على وثائق املؤسسة بغرض مجع املعلومات اليت يتسىن لنا احلصول عليها  الصرحية و

  .املتعلقة باملؤسسة وغريهاكذا املطبوعات  املقابلة من بطاقة تقنية للمؤسسة و أثناء

  :املقابلة احملاور التالية استمارةقد تضمنت  و

 .صص لواقع السياحة يف اجلزائر وتضمن مخس أسئلةخ: األولالمحور 

  .واقع التسويق السياحي واالتصال يف املؤسسة وضم مخس أسئلة: لثانياالمحور 

  :االستبيان- ب

عينة الذي جييب عنها وضعت خلدمة ال ألفرادسئلة تقدم أهي وسيلة حبث على شكل جمموعة من  

ا تشكل مطبوع حيتوي على أالستبانة كذلك تعرف على ا و 1ختضع لشروط وجب احرتامها لعينة وهداف اأ

لقد اعتمدنا عليها يف  موضوعات الدراسة و أوعينة من املوظفني حول موضوع  إىلموجهة  األسئلةجمموعة من 

ادراستنا  يعتمد بناء االستمارة على املعلومات النظرية اخلاصة مبوضوع  و 2ئمة لطبيعة املوضوع حمل البحثمال أل

 إمنا حتاكمي و أواالستمارة ال توضع بشكل عشوائي فأسئلة كذلك على نتائج الدراسة االستطالعية  الدراسة و

وضعت تصميمات على احملاور العلمية املكونة ملوضوع حبثنا مع وضع أسئلة تتماشى مع الفئة املبحوثة قد صممنا 

مغلقة  أسئلة ومغلقة  مباشرة،مفتوحة، أسئلة  أسئلة إىل األسئلةأسئلة االستمارة من حيث الصياغة، نوعية 

                                                             
  .194، ص2002بات على منهجية البحث العلمي يف العلوم االجتماعية، دار هوما، اجلزائر، تدري: رشيد زروايت -1
  .150ن ص1995، القاهرة، األكادمييةوتوثيق البحوث العلمية، املكتبة  إعداد أساليب: حممدحممد اهلادي  -2
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امفتوحة  اليت تشملها مستخرجة انطالقا من  األسئلةن أبها كما وتبوي األسئلةثناء حتليل أتوفر الوقت للباحث  أل

  1.امليدانية ع النظرية منها وو جوانب املوض

  :بناء استمارة االستبيان

عينة الدراسة وبناءا على  أفراداملعلومات من  ذلك جلمع البيانات و استمارة االستبيان و بإعدادلقد قمنا   

داخل  أساسيةهي  فصول الدراسة اليت تتكون من ثالث حماور رئيسية تتماشى وفقا لطبيعة فصول الدراسة و

  :يلي فقد قسمت كما البحث

، ميدان الفئة العمريةو الشخصية حول املبحوث تتعلق باجلنس، أ األوليةخصص ملعرفة البيانات : األولالمحور 

  .التخصص

  :احملاور املتبقية فكان تنظيمها على النحو التايلأما 

ا احملور على جامعة قاملة للفايسبوك و اشتمل هذتناول دوافع و عادات و أمناط استخدام طلبة  :المحور الثاني

  .أسئلة 08

  .تناول اعتماد طلبة جامعة قاملة على الفايسبوك كدليل سياحي :المحور الثالث

ا النهائية على ستبيوقد احتوت استمارة اال املغلقة، املفتوحة، واملفتوحة املغلقة  األسئلةسؤال منها  22ان يف صور

  .بحوث ليديل برأيه واقرتاحاتهملل أوسعجمال  أولتعطي حركة  األخريةهذه  و

  

  

  

  

                                                             
  .151، ص سبق ذكرهمرجع  ،اهلادي حممد حممد -1
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  :مفاهيم الدراسة -9

  :تعريف الدور - /1

إىل حيث ما كان أو إال ما كان و إىل ما   عود الشيء :احلركة :ادوار :الدور، حنوه دورن القانون و: دور: لغة -أ
  1.كان عليه

الذي حيدد واجباته و حقوقه االجتماعية   أواملنصب الذي حيتله الفرد  أويعرف على انه املركز : اصطالحا - ب

اليت حتدد  اإلشارة أوهي املركز االجتماعي و املركز االجتماعي هو العالقة  أولكما هو السلوك املتوقع من شاغل 

دور  هناك عالقة وثيقة بني الدور االجتماعي و املركز االجتماعي و أنيعة الدور االجتماعي مما يدل على طب

تمع ينطلق من جمموعة املهام اليت حيددها له املركز و اإلعالم تمع بصفة تضم جمموعة  عموما يف ا وظيفة يف ا

و القانون و االجتماعي و االقتصادي و باملقابل هناك  اإلعالمي إطاردوار يف أيقومون مبجموعة  األفرادمن 

ممن املفروض  اإلعالميني األفرادامتيازات و حقوق  الدور حيدد عن طريق العالقة اليت  أنحيصلون عليها كما  أ

  2.اإلعالمبوسائله و اجلمهور متلقي  اإلعالمو مها  اإلعالمدور متلقي  و اإلعالمتربط العب الدور كالعالقة بني 

  :تعريف اإلجرائيال

   .املؤسسة هو جمموع وظائف املخطط هلا و اليت يتم تنظيمها و توزيعها وفق التنظيم اهلرمي ملوظفي الدور

   :تعريف مواقع التواصل االجتماعي -/2

  : عـــــــالموق

  3.مساقطه :مواقع القطر مواضعة و :مواقع و مواقع القتال عاملوقع هو مكان الوقوع مج :لغة -أ

                                                             
  .283دار الكتاب اللبناين، دار الكتاب املصري، ص -امليسر-املعجم العريب: حممودمحد زكي بدوي، صديقة يوسف أ -1
  .29، صاألردنالتوزيع، عمان،  األزمات، دار البازوري العلمية للنشر و إدارةوظائف العالقات العامة يف : بشري العالق -2
  .212، ص2005، 3لماليني، ط، دار النشر ل اإلعالم الرائد معجم ألفبائي يف اللغة و: جربان مسعود -3
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ما شخصا و أوتصف هيئة  اليتجمموعة من الصفحات  :اصطالحا - ب   .تعرف 

ــالتواص ــــ   :لـ

وصل يصل  حىت شيءواحد يدل على ضم  أصل: مادة وصل فان الواو و الصاد و الالم  إىلبالرجوع  :لغة -أ

التواصل يف معنا  أنمن هذه املعاين جند  بلغ و انتهى و :إليهالتام به و  :بالشيئي الشيءوصال وصلة وصل 

  1.اإلعالمو كذا  اإلبالغاللغوي يدل على االقرتان و االتصال و 

 األخرىبني ذات مرسلة و ذات مستقبلة حيث تنطلق الرسالة من ذات  أدلةالتواصل هو تبادل  :اصطالحا - ب

بعبارة امشل موضوعات   أوالكائنات  أو األشياءصرحيا عما نتحدث عنه الذي هو  أوجوابا ضمنيا  ةتقتضي العملي

  .يتطلب جناح هذه العملية اشرتاك عناصر االتصال العامل و

ا  كل منهما ميثل ذات نشطة و  األقلو التواصل هو عالقة بني فردين على  كذلك هو العملية اليت يتفاعل 

دف حتقيق غاية  أوو املستقبل لرسالة معنية يف سياق اجتماعي مع الفرد  املرسل هدف حمدد كما  أوعرب وسيط 

عالقة حية متبادلة بني  إىلالتفاعل بينهما كما ننشر  إىلنه عالقة متبادلة بني الطرفني تؤدي أعلى  أيضايعرف 

  2.الطرفني

  : االجتماعي

  3.انضم و تالف :اجتمع جيتمع اجتماعا معناه: لغة -أ

                                                             
  .58املرجع نفسه، صجربان مسعود،  -1
، 7معجم عريب مدرسي ألفبائي، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ط-القاموس اجلديد للطالب: علي بن هادية وآخرون -2

  .60، ص1997
  .7ص دار الكتاب املصري، دار الكتاب اللبناين،-امليسر–املعجم العريب : يوسف حممود أمحد زكي بدوي، صديقة -3
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   .االجتماعي هو الرجل الكثري املخالطة للناس: اصطالحا - ب

  : التواصل االجتماعي

و اجلماعات  األفراد و التجارب  وتبادل اخلربات واملعارف بني الذوات و األفكارل التواصل االجتماعي نق إن

  1.اإلنسانيةهو جوهر العالقات  بواسطة رسائل تتم بني مرسل و ملتقي و تفاعل اجيايب وب

  :االجتماعيمواقع التواصل 

الشبكات االجتماعية وهي منظومة من الشبكات االلكرتونية اليت تسمح للمشرتك فيها  أيضايطلق عليها   

 لديهم نفس آخرين أعضاءبإنشاء حساب خاص به و من مث ربطه من خالل نظام اجتماعي االلكرتوين مع 

  .الثانوية أواجلامعة  أصدقاءمجعه مع  أواالهتمامات و اهلوايات 

اعلى  أيضاتعرف  و   لكرتونية تسمح لألفراد بالتعريف بأنفسهم و املشاركة يف شبكات مواقع ا أ

اجتماعية من خالهلا يقومون بإنشاء عالقات اجتماعية و تتكون هذه الشبكات من جمموعة من املتفاعلني الذين 

   .يتواصلون مع بعضهم ضمن عالقات حمددة

  :يلمواقع التواصل االجتماع اإلجرائيالتعريف 

هي جمموعة من املواقع املربوطة على شبكة االنرتنت و اليت تسمح بالتواصل بني الناس يف خمتلف بقاع   

األرض، عن طريق الكالم املكتوب أو الصور أو الفيديوهات، و ميتاز كل مواقع مبجموعة من اخلصائص اليت 

  .  جتذب املستخدمني إليه

  

                                                             
  .79 ، صمرجع سبق ذكره، علي بن هادية وآخرون -1



 المنهجية للدراسة  راءاتاإلج: الفصل األول

 

 24 

  : التعريف -3

  .تقدمي معلومات عنه، تعريفا، يعرف، مصدر عرف :لغة -أ

  1حول ماهية الشيء و خصائصه و كذا حتديد الشيء بذكر خواصه املميزة إيضاحتقدمي  :اصطالحا - ب

و تعريف الشيء معناه حتديد مفهومه الكلي بذكر كافة املعلومات و اخلصائص اليت تظهر و تربز املميزات العامة 

  .للشيء

أي حمتواه و املقصود هنا هو حتديد مفهوم كلي بذكر خصائصه و هو ماهية الشيء : التعريف اإلجرائي للتعريف

ذه الثروة  ا اجلزائر و حماولة تسليط لضوء عليها من أجل النهوض  مميزاته و التغلغل ضمن املقومات اليت تزخر 

  .الطبيعية و الثقافية و احلضارية

  :المقومات السياحية -4

  :المقومات

 أوعمل  أليو االسم الفاعل منها هو قوم و تعين ما يعطي قيمة ، املقومون أيضامجع مقوم و مجعها  :لغة -أ

  2.اجلهاز أومجيع ما يتكون منه اجلسم  أيضاو تعين ، جمموعة أوشخص 

  3.للشيء األساسيةالعناصر  أوهي العوامل : اصطالحا - ب

                                                             
  .17مرجع سبق ذكره، ص ،جربان مسعود -1
  .218صدار الكتاب اللبناين، دار الكتاب املصري،  -امليسر-املعجم العريب :صديقة يوسف حممود ،أمحد زكي بدوي -2
  .231ص ،نفس املرجع ،صديقة يوسف حممود ،أمحد زكي بدوي -3
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الثقافية يف بلد ، احلضارية و التارخيية، الطبيعية* األساسيةالعناصر  أوهي جمموع العوامل  :المقومات السياحية

  .و اليت تساهم يف بروز و النهوض بالسياحة بفاعلية كبرية معني

  :الدراسات السابقة -10

معلومات الدراسات السابقة املتعلقة ساسيا جلمع أالدراسة و البحث و اليت تعد منبعا  أدواتمن بني   

طار دراستنا قمنا بتفحص بعض إو يف  األساسفهي تعد ركيزة البحوث و منبعا هلا و على هذا ، باملوضوع

  :هذا املوضوع مل ينل اهتماما كبريا من الطلبة الباحثني و عليه مت االعتماد على ثالث دراسات أن ، إالاملذكرات

  :األولىالدراسة 

الصناعة التقليدية  إنعاشدور التسويق السياحي يف "شنيين عبد الرحيم بعنوان  :الباحثمن طرف  أعدت  

هي مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات احلصول على شهادة  حالة مدينة غرداية، و - دراسة ميدانية" احلرفية و

ا اإلشكاليةكانت  و 2010-2009املاجستري يف علوم التسيري، ختصص تسويق اخلدمات سنة    اخلاصة 

  :كالتايل

  همية التسويق السياحي في دفع هذه الصناعة؟أ ما و التقليدية،الصناعة  إنعاشين يكمن دور السياحة في أ

  .البحث بالتساؤالت الفرعية التالية إشكالية أحيطت و

 كيف هي السياحة من وجهة النظر االقتصادية؟ .1

 التسويق على النشاط السياحي؟ أمهيةهي  ما .2

 احلرفية يف اجلزائر؟ التقليدية وهو واقع الصناعة  ما .3

 ين تكمن العالقة بني التسويق السياحي، السياحة الصناعة التقليدية؟أ .4
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  :فرضيات البحث

  الصناعة  إنعاشدرجة  بني املزيج التسويقي السياحي و تأثري وهي انه توجد عالقة ارتباط : األولىالفرضية

 :الرئيسية الفرضيات الفرعية التاليةيتفرع عن الفرضية  التقليدية ملدينة غرداية و

 .الصناعة التقليدية ملدينة غرداية بإنعاشاملنتوج له عالقة  اخلدمة و -

 .الصناعة التقليدية ملدينة غرداية بإنعاشالسعر له عالقة  -

 .الصناعة التقليدية ملدينة غرداية بإنعاشالتوزيع له عالقة  -

 .دينة غردايةالصناعة التقليدية مل بإنعاشالرتويج له عالقة  -

 .التقليدية ملدينة غرداية الصناعة بإنعاشالناس هلم عالقة  و األعوان -

 .الصناعة التقليدية ملدينة غرداية بإنعاشتقدمي اخلدمة هلا عالقة  إجراءات -

  .والء الزبون للخدمة السياحية والصناعة التقليدية ملدينة غرداية: الفرضية الثانية

  :نتائج الدراسة النظرية

 .السياسة االقتصادية املتعاقبة مهشت القطاع السياحي بشكل عام والصناعة التقليدية بشكل خاص -

وعدم االستقرار السياسي ساهم بشكل  األمينالتوجه السياسي املتأخر الذي تزامن مع تدهور الوضع  -

 .دول اجلوار إىلمباشر يف تعري وجهة السواح 

 .ي واالعتداء على العقار السياحياالستغالل الفوضوي ملناطق التوسع السياح -

 .حىت تلك املتواجد ال تستجيب للمقاييس العاملية و اإليواءضعف قدرات  -

ال السياحي -  .ضعف اخلدمات املقدمة يف ا
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  :التقييم

هذه الدراسة تتقارب مع دراستنا يف املنهج حيث استخدم الباحث املنهج الوصفي و كذا األدوات   

  .اليت اتبعناها يف دراستنا املتمثلة يف االستبيان و املقابلةاملستخدمة كانت نفسها 

  .إال أن الباحث يف هذه الدراسة مل حيدد العينة و نوعها

  :الدراسة الثانية

–على الطلب السياحي  أثره التسويق السياحي و: بعنوان " مروان صحراوي"من طرف الباحث  أعدت  

هي مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات احلصول على شهادة املاجستري يف علوم التسيري،  ، و-حالة اجلزائر

ا كالتايل اإلشكاليةوكانت  2012-2011ختصص تسويق اخلدمات سنة    :اخلاصة 

طبيعة الخطة المتبعة  في ظل مختلف النقائص والعراقيل التي يعرفها القطاع السياحي الجزائري ما - 

هذا القطاع وما مدى قدرتها على رفع درجة تنافسية عالميا المستوى الذي يكسب  لتأهيلحاليا 

 الجزائر جاذبية سياحية عالية؟

 :البحث بالتساؤالت الفرعية التالية إشكالية أحيطت و

 التسويق السياحي؟ على ماذا تنطوي كل من مفاهيم الطلب السياحي، الغرض السياحي و -

 الطلب السياحي؟كيف يؤثر التسويق السياحي يف  -

 هي ركائز التسويق السياحي الفعال؟ ما -

 مما يتكون العرض السياحي اجلزائري؟ -

  هي مكانته يف االقتصاد احمللي؟ ما ما واقع السياحة يف اجلزائر و -
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 :فرضيات البحث

  .العاملية تؤكد ضعف مستوى حركة السوق السياحي يف اجلزائر اإلحصائيات أن :األولىالفرضية 

الشعبية يف اجلزائر من خطورة االرتكاز على قطاع  هناك تنام واضح للمخاوف الرمسية و أن :الثانيةالفرضية 

 .ساسيأاحملروقات بشكل 

 .الصناعة السياحية تعرف حركية نشيطة على الصعيد العاملي أن :الفرضية الثالثة-

 .إنتاجيقطاع  أي إنعاشعنصر الطلب يف  أمهيةاالقتصادية تتفق على مدى  األدبيات أن :الفرضية الرابعة-

  :نتائج الدراسة -

اهو ما يفسره الزخم الكبري  تلعب السياحة دورا متزايد يف االقتصاد العاملي، و -01   .ألدبيا

  .السلوكية اليت تتعلق بالفرد الطلب لسياحي عبارة عن مزيج من احملددات اخلارجية و -02

  .داءهأ و تهامليادين مبا فيها القطاع السياحي للرفع من تنافسيتطور الفلسفة لتشمل كافة  يزود التسويق و -03

دفع القطاع السياحي من خالل اعتماد على دراسة السوق لصياغة  للتسويق السياحي دور هام يف تنمية و

توجيههم حنو  يف حتفيز السياح الدوليني واحملليني، و التأثرياخلطط التسويقية الفعالة اليت يكون هلا  االسرتاتيجيات و

 .ةالوجهات السياحي

  :التقييم

اعتمدت الباحث يف دراسته على ثالث فصول نظرية مت فيها ضبط مصطلحات الدراسة و حتليل الوضع احلايل للجزائر 

  .من جهة أثر التسويق السياحي و أثره على الطلب السياحي حيث تناول الباحث املوضوع من مجيع زواياه
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  :الدراسة الثالثة

–أثر الدراسات التسويقية االلكرتونية يف استقطاب السياح :من طرف الباحثة محاين أمينة بعنوان أعدت   

و هي مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ، -دراسة تقييمية ملؤسسة الديوان الوطين اجلزائري للسياحة

و كانت  3امعة اجلزائر جب 2012_2011و تسويق اخلدمات سنة  إدارةختصص  ،املاجستري يف العلوم التجارية

ا كالتايل اإلشكالية يف التعرف على أثر االتصاالت التسويقية االلكرتونية على السلوك االستهالكي  :اخلاصة 

ما مدى واقعية هذا الطرح بالنسبة إىل  للسياح، و الدور الذي تلعبه يف جذب السياح من خمتلف أحناء العامل، و

للسياحة باعتبارها مبثابة الواجهة الرئيسية املسوقة للمنتج السياحي اجلزائري يف مؤسسة الديوان الوطين اجلزائري 

 اخلارج؟

  :البحث بالتساؤالت الفرعية التالية  إشكاليةو أحيطت 

هل توجد عالقة بني القنوات االلكرتونية و االتصاالت التسويقية يف تأثريمها على السلوك االستهالكي  -01

 للسياح ؟

 سات االتصاالت التسويقية االلكرتونية على السلوك االستهالكي للسياح ؟فيما يظهر أثر سيا -02

 كيف تؤثر االتصاالت التسويقية االلكرتونية يف مراحل قرار الشراء لدى السياح ؟ -03

 إىل أي مدى تسهم االتصاالت التسويقية االلكرتونية ملؤسسة الديوان الوطين اجلزائري للسياحة  -04

 يف جذب السياح إليها ؟

  :فيما يليفتمثلت  فرضيات الدراسة أما

توجد عالقة تكاملية و تداخلية بني القنوات االلكرتونية اليت تستخدمها املؤسسة و االتصاالت التسويقية يف  -

  .تأثريمها على السلوك االستهالكي للسياح
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جذب : بتؤثر سياسات االتصاالت التسويقية االلكرتونية على السلوك االستهالكي للسياح ضمن جوان -

  .االنتباه إثارة االهتمام، خلق الرغبة و احلث على االستجابة

تؤثر االتصاالت التسويقية االلكرتونية يف مراحل قرار الشراء لدى السياح ضمن أبعاد البحث عن املعلومات،  -

  .تقييم البدائل، القيام بعملية الشراء، املشاركة و التقييم بعد عملية الشراء

يوان الوطين اجلزائري للسياحة اهتماما باالتصاالت التسويقية االلكرتونية ألن ظروف السوق تويل مؤسسة الد -

ا ال تزال يف البنة املسمار ملا يتطلب  التنافسية و انتشار الثقافة التكنولوجية لدى السياح يفرضان ذلك غري أ

  .ذلك من تغيري جذري يف ثقافة املؤسسة ككل

  :التاليةالنتائج  إىلو قد توصلت الدراسة 

  :نتائج الدراسة النظرية

تشخيصها، من و تفعيل االتصاالت التسويقية  تتيح تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت فرص ذهبية لتحسني و -

كبري يف تفعيل عناصر املزيج  خالل ما تتيحه من قنوات اتصالية الكرتونية فعالة و مبتكرة، اليت تسهم بشكل

 .الشراء و حتقيق االستجابة املباشرة دعم قرارات وعي باألصناف و املنتجات والرتوجيي و زيادة ال

تمع احمللي و األسواق السياحية العاملية، و  - أبرز وسائل من تتميز صناعة السياحة بضرورة التواصل بني ا

 .السياحية و الغري سياحيةو التعاون و التنسيق مع املنظمات االتصال هي اإلعالن والرتويج للخدمات السياحية، 

القصد اليت معلومات حمدثة، و دقيقة عن جهة  حيتاج السائح احمللي و األجنيب إىل احلصول على بيانات و -

ا   حدد قرار الشراء لديه على نوع املعلومات اليت حتصل عليها، و هو يثق يف الكلمة املنقولةحيث يت. ينوي زيار
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كما أن . تعاملوا مع نفس املؤسسةاملنتج أو دقاء أو حىت الغرباء الذين جربوا نفس اليت يتبادهلا مع العائلة األص

 .مقارنة أكثر من رحلة قبل أخذ القرار بالشراء و التفكري، شراء الرحالت السياحية يتطّلب الوقت و

 املعلومات، فرها يف الوصول إىلتتجه فئة كبرية من السياح إىل القنوات االلكرتونية نظرا للسهولة اليت تو   

م بعيدا عن الطرق التقليدية 7 /أيام 7و  24 /ساعة 24تأمينها و  ، مما يساعدهم على التخطيط لقضاء إجازا

واخلدمات  حيث أن استخدام القنوات االلكرتونية املتنوعة يساعد السائح على التعرف على السلع. املتبعة سابقا

توفرها على احلجم اهلائل من العروض و ... الت السفر وشركات الطريان، وكا املطاعم و السياحية مثل الفنادق و

اخلدمات  كافة املعلومات املتعلقة باملنتجات ويعة بني كافة العروض، و البحث عن  للمقارنة السر  أتاح الفرصة 

 من كلمة منطوقةالدردشة بني السياح مبا ينتج عنه  املنتديات و ذه املعلومات عربأيضاً مناقشة كل ه السياحة، و

االلكرتونية و اليت جتعل السائح يعيش جتربة السفر من خالل التجول يف ار اليت توفرها القنوات مع حرية االختي و

ميكن أن تؤثر على اختياره يف مكاتب السفريات مل تعد  األماكن اليت يريد السفر إليها بعيدا عن عوامل أخرى

هول   .السياحة رحلة إىل ا

تمع الرقمي، األمر الذي يفرض على املؤسسات السياحية التغيرييتجه السي- ا  اح اليوم حنو ا يف اسرتاتيجيا

معاملها بكل جرأة وعن جدارة  قواعد اللعب اجلديدة يف السوق السياحي العاملي، اليت أصبح يرسم لتتواءم و

 .واالتصاالتعلومات تكنولوجيا امل السائح، الذي يعترب املستفيد األكرب من هذه التطورات يف

يرتبط مدى  و تعد االتصاالت التسويقية مبثابة الرابط بني املؤسسة السياحية ومجهورها املستهدف من السياح، -

جيعلها تتبوأ أحسن املراتب يف ظل  و جناح االتصاالت التسويقية مبدى تكيفها مع هؤالء، مبا يكفل هلا مصاحلها،

ا مقارنة مبنافسيها، و التواصل  إال إذا اكتسى طابع االتصال و جناح هذه االتصاالت التسويقية ال يكتمل إمكانيا
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واالعتماد على وسائلها وعلى رأسها االتصاالت،  تكنولوجيا املعلومات و والتفاعل من جراء االنتفاع مبزايا

 .باالتصاالت التسويقية االلكرتونية االنرتنت ليتولد ما يسمى

  :نتائج الدراسة التطبيقية

تعترب مؤسسة الديوان الوطين اجلزائري للسياحة من مجلة املؤسسات االقتصادية اجلزائرية اليت تعتمد على نظام  -

  .التسيري اإلداري املخطط، و تركز على اجلانب الكمي أكثر من اهتمامها باجلانب النوعي

  .من أي برنامج تكويين حىت اليوم يستفيدواال تويل املؤسسة اهتمام بتكوين موظفيها، الذين مل -

تنتهج ثقافة  فهي السيما التسويق، تعاين املؤسسة من عدم االهتمام العملي بتطبيق قواعد التسيري احلديثة و-

  .تفتقر للوظيفة التسويقية باملفهوم احلديث بيعية و

ا مؤسسة و -  طنية يف كافة حتظى املؤسسة بدعم الدولة ماديا و معنويا، حيث يتم تقدميها على أ

التظاهرات و احملافل الدولية، مما جيذب خمتلف املؤسسات و املنظمات السياحية الدولية للتعامل معها، و هو ما 

يفسر من جهة أخرى العائدات اليت حتققها املؤسسة من السياحة الدولية، و إن كانت غري معتربة و يف تدهور 

  .مستمر

تمع احمللي، من حيث    ONATاحلسنة اليت تعكسها مؤسسة الصورة الذهنية االجيابية و السمعة- يف ذهنية ا

ا أول مؤسسة وطنية يف السياحة   .كو

ا حتقق أكرب العائدات من ONATمؤسسة ) عروض و خدمات(تعدد و تنوع تشكيلة منتجات - ، غري أ

  .خالل منتج احلج و العمرة
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تقصري  حيث يوجد. املتعلقة باالتصال التسويقيإدارة متخصصة بالعمليات   ONATليس لدى مؤسسة -

  .واضح وعدم اهتمام بتطوير سياسة االتصال التسويقي يف ثقافة املؤسسة

املعارض الدولية بيعات يف املواسم، واملشاركة يف تنحصر أنشطة االتصاالت التسويقية للمؤسسة على تنشيط امل -

  .السياح مقابل عمولةكني يزودون املؤسسة  وان كانت هذه املشاركة بغرض البحث عن شركاء دولي

ا تستخدم أساليب التسويق املباشر، غري أن طرق استخدامها مل تكن دقيقة أو   ONATأفادت مؤسسة - بأ

ا املناسب   .يف مكا

اليت يوفرها باستخدام إمكانية استقصاء الزوار ال تقوم املؤسسة باستغالل موقعها االلكرتوين، فهي ال تقوم -

  .قع، و ال تقوم بتجديد املعلومات إال من حني إىل آخراملو 

تشري املؤشرات الداخلية للمؤسسة إىل عدم إحساسها بتغريات احمليط و درجة املنافسة القائمة و اليت قد تتعقد -

تطوير اخلناق عليها بسبب ضعف استغالل و هذا ما يضيق  يف فرتة زمنية قريبة السيما يف مرحلة اقتصاد السوق، و

الغياب التام لبحوث التسويق و النظام اخلاص باملعلومات التسويقية و الدراسات  و. سائل التوزيع و الرتويجو 

  .السلوكية للسياح

  .عدم توفر بنية تكنولوجية مالئمة-

  :التقييم

هذه الدراسة مل يضبط فيها املصطلحات و كذلك مل يكن هناك حتكم يف املعاين املتعلقة باملوضوع، كما أن 

 %9النتائج املتحصل عليها يف اإلطار امليداين ال تتمتع باملصداقية، حيث أن نسبة اإلجابة على االستبيان مثلت 

  ).122(إجابة من أصل مائة و اثنان و عشرون ) 11(من أفراد العينة، أي ما يعادل إحدى عشرة 
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 :االستفادة من الدراسات السابقة -11

لذكر من الدراسات السابقة يتبني أن مثة أوجه تشابه واختالف بني من خالل استعراض النماذج سابقة ا 

تمع، ال مسيا من حيث املنهج املتبع و أدوات الدراسة و العينة و الدراسات، و إذ أن هذه الدراسة تعترب إضافة  ا

 :نوعية للدراسات السابقة فقد مت االستفادة  من الدراسات السابقة يف الكثري من األمور أمهها

 .االطالع الواسع على موضوع الدراسة و حماولة اإلملام جبميع جوانبه - 1

 .العرض السليم لإلطار النظري - 2

 .تصميم و بناء أداة الدراسة - 3

 .ربطها مبا توصلت إليه الدراسة احلالية و التعليق عليها، تفسري النتائج، و مناقشتها، و - 4

  :المقاربة النظرية -12

ترتكز نظرية التماس املعلومات على سلوك الفرد يف حبثه عن املعلومات من  :نظرية التماس املعلومات  

تستهدف متلقي هذه النظرية . تؤثر يف هذا السلوكمصادر االتصال املختلفة و حتاول التعرف على العوامل اليت 

  .أي املستقبل بدال من القائم باالتصال أو الرسالة، االتصال

يجعلهم يختارون المعلومات التي  لألفرادأن التعرض االنتقائي اختيار فرضية مفادها  إىلتسعى هذه النظرية 

  1.تؤيد اتجاهاتهم الراهنة

  

  

                                                             
1 - 16 :16-24/05/2017-http://documents.tips/documents/-information.seeking.html 
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يو وتبتون :منظر النظرية   .دو

  :أهم العوامل اليت تؤثر على اختيار الفرد للرسائل االتصالية اليت يتعرض هلا

  .توظيف املعلومات خلدمة أهداف حمددة إمكانية _1

  .حاجات أساسية يف موضوع معني إشباع _2

رد الرتفيه و التسلية _3   .البحث عنها 

   .بسبب احلاجة للتنوع _4

  .بسبب حاجات شخصية _5

سعي الفرد للحصول على املعلومات ملواجهة مشكلة ما  إىلمنبهات تؤدي  أووجود حوافز  :فروض النظرية أهم

دف القدرة على التعامل مع املواقف اجلديدة فيما يتعلق بنوع  و. أو مقارنتها مبا لديه من قيم و معارف سابقة 

ازف إسرتاتيجيةاملعلومات اليت يبحث عنها الفرد فقد يستخدم  اليت تعتمد على مصدر معني أو عدة ، البحث ا

  1.در أساسية مث يقوم بتصنيفها و حتليلها و ربطها باخلربة السابقةمصا

   :النظرية إسقاط

 اجلنس،ات الطلبة اجلامعيني مثل حاولنا التعرف على قوة متغري  ادا على نظرية التماس املعلومات،استن  

 معينة و االهتمامات الشخصية و تفضيلهم التماس املعلومات من خالل تقنيات الفئة العمرية و التخصص

اليت حتكم هذه العالقة و أهم العوامل  األساسيةفضال عن حماولة فهم احملددات  ،=مواقع التواصل االجتماعي=

فراد مصادر م األعن طبيعة استخدااملعلومات جمموعة من االفرتاضات و تطرح نظرية التماس  .املؤثرة يف تشكيلها
                                                             

1 -ibid., 16:16-24/05/2017 
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املختلفة حيث يتم الرتكيز على سلوك الطالب اجلامعي يف حبثه من خالل التعرض ملواقع التواصل املعلومات 

االت ال السياحي جتعله خيتار االجتماعي و ما حتويه من معلومات يف شىت ا ليت هذه املعلومات ا خاصة يف ا

 األساسيةتغريات جمموعة من امل إطارالستخدامات يف حتلل هذه او  رغباته، ته واعتؤيد اجتاهاته  وحتقق له إشبا

دراستنا من خالل أن  إليهل و هذا ما تؤو  .هم فيهامثلما يؤثرون  األفرادتؤثر يف  مستثمرةاليت تتفاعل يف عملية 

ميف حني لتماس املعلومات و احلصول عليها ،الطلبة حياولون ا املشاركة  يؤثرون فيها من خالل التعليقات و أ

ليت تربط بني الطلبة هذه الظاهرة بوضوح يف العالقة ا أثرت. غريها من النشاطات املتاحة على هذه املواقعو 

  .املختلفة خاصة الفايسبوك يف جمال السياحة و السفر االجتماعياستخدامهم ملواقع التواصل اجلامعيني و 
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  :تمهيد

ا يف تكوين املعارف و نشر ا االنرتنت وسيلة اتصالية هل   و الثقافات و حتقيق التواصل بني  األفكاروز

تمعات  األفراد تمع واسعة بني خمتلف فئات  ةعرب مواقع التواصل االجتماعي اليت حظيت بشهرة عامليو ا ا

هلذا  ،تطبيقات خمتلفة و متميزةو هذا ملا توفره من خدمات و  ،املاضية األخريةيف السنوات  لالنرتنتاملستخدمة 

 أصبحتاملميزات اليت تتيحها حيث على الفرد من خالل  تأثريا أكثرمواقع التواصل االجتماعي  أصبحت

   .خمتلفة أغراضاملؤسسات و املنظمات تستخدم هذه املواقع لعدة 
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  مفهوم مواقع التواصل االجتماعي: المبحث األول

هي ناتج نشأ  و االنرتنتظهر يف اآلونة األخرية ما يسمى مبواقع التواصل االجتماعي على شبكة  

بينهم وفتح جمال للحوار التفاعلي بشكل متطور  األفراد إىل وجود عالقات إنسانية فيما األشخاص و الحتياج

اإلنسان للحاسب اآليل يف مجيع أنشطته،  استخدام حاصل اجتماعيذه املواقع لسد فراغ وواسع، حيث نشأت ه

 فعال انتشار وات ذلك ملا هلا من مميز  مما جعلها من أكثر املواقع اليت يستفيد منها اإلنسان يف اآلونة األخرية و

 احلر عن ما يراه اإلنسان ويشجعه على رصد أفكاره بصفة مستمرة وإشراكه مع اآلخرين يف تعبريوتستخدم لل

  1.واحد اهتمامنفس األفكار أو تشجيع فكر معني أو رأي أو تقدمي جمال 

أكثرها شعبية، حيث  و التصاالتمن أحدث منتجات تكنولوجيا  االنرتنتوتعد مواقع التواصل االجتماعي عرب 

  .واالنتشارف باإلعالم االجتماعي اجلديد الذي يشهد حركة ديناميكية من التطور أصبحت تعر 

وسيتم يف هذه اجلزئية عرض جمموعة من تعريفات العلماء والباحثني يف جمال مواقع التواصل االجتماعي يف 

  :تسلسل زمين من األقدم إىل األحدث كما يلي

ومسيت " 2.0ويب "مواقع تصنف ضمن مواقع اجليل الثاين للويب : "»2002مهدي احلوساين، «تعريف 

ا أتت من مفهوم  اجتماعية ذه الطريقة يستطيع املستخدم التعرف على أشخاص لديهم " بناء جمتمعات"أل

االت  اهتمامات مه، وأخريا مشاركة هذه مشرتكة يف تصفح األنرتنت والتعرف على املزيد من املواقع يف ا اليت 

  .2وغربهم أصدقائهاملواقع مع 

                                                             
تمع :كاتب سعد صاحل- 1   .54، ص2011التحديات والفرص، رابطة العامل اإلسالمي، جدة، : اإلعالم اجلديد وقضايا ا
–االجتماعي وأبعادها التقنية االجتماعية ماهية مواقع التواصل "ثورة الشبكات االجتماعية : خالد غسان، يوسف املقدادي - 2

  .17ص. 2013األردن،  ، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان،"الدينية والسياسية على الوطن العريب والعامل-االقتصادية
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هي منظومة من الشبكات اإللكرتونية اليت تسمح للمشرتك فيها بإنشاء موقع خاص : "»2003راضي، «تعريف 

اهلوايات نفسها أو  و االهتماماتإلكرتوين مع أعضاء آخرين لديهم  اجتماعيبه، ومن مث ربطه من خالل نظام 

  ".أصدقاء اجلامعة أو الثانوية مجعها مع

هي أدوات تدعم العالقات االجتماعية بني األفراد من خالل شبكة : "«Andurson, 2005»تعريف 

وهذه  االفرتاضيخالصات املواقع والعامل  األنرتنت مثل منتديات احلوار، وتبادل امللفات، الشات، املدونات و

م ببعضمجيعا مواقع تعمل معا على إبقاء حتكم األفر  م، وعالقا   .اد يف وقتهم ونشاطا

، وهي جمموعة الربامج اليت 2.0هي أحد املكونات األساسية املهمة للويب :" »Alexander,2006«تعريف

موعات   ".تدعم التفاعل بني ا

هي برجميات تدعم إتصال جمموعة من الناس متكنهم من اللقاء واحلوار بواسطة : "»2007عبري سالمة، «تعريف 

دف إىل تأسيس مجاعات     افرتاضيةالكمبيوتر متصل باألنرتنت، و

«Virtual Communities».1  

م وأفكارهم: "»2008هند خليفة، «تعريف    .هي تطبيقات تربط الناس بعضهم ببعض وتستفيد من تبادل خربا

جمموعة من هي مواقع تشكل جمتمعات إلكرتونية ضخمة وتقدم : "»2009حممود عبد الستار، «تعريف 

ا تدعيم التواصل و التفاعل بني أعضاء الشبكة االجتماعية من خالل اخلدمات والوسائل  اخلدمات اليت من شأ

                                                             
 ، الدار"ؤية حتليليةر "القيم  والشبكات االجتماعية : عبد الرمحن حممد الدوسري بنت سلمى ،لعريشياجربيل بن حسن  - 1

  .22، ص2015، عمان، األردن، املنهجية للنشر والتوزيع
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 واملؤسساتوصفحات لألفراد  اهتمامالتعارف والصداقة، املراسلة واحملادثة الفورية، إنشاء جمموعات : املتقدمة مثل

  1"الفيديو وسائط مع اآلخرين كالصور واملشاركة يف األحداث واملناسبات، مشاركة ال

إلكرتونية تتم صناعتها من أفراد ومجاعات أو مؤسسات،  اجتماعيةتركيبة : "»2010 الستارحممد عبد «تعريف 

، حبيث يتم إيصال هذه العق "Node"–العقدة  باسم الواحدمثل الفرد "ين األساسي تتم تسمية اجلزء التكوي و

قد  و. لشركة ما أو محل جنسية لبدل ما يف هذا العامل االنتماء وكتشجيع فريق معني   بأنواع خمتلفة من العالقات

تصل هذه العالقات لدرجات أكثر عمقا كطبيعة الوضع االجتماعي أو املعتقدات أو الطبقة اليت ينتمي إليها 

  ".الشخص

ويب "اجليل الثاين للويب هي مواقع تصنف ضمن مواقع : "»2011موقع ويكيبيديا املوسوعة احلرة، «تعريف 

أكانوا  سواءتسمى مواقع الشبكات، تقوم على املستخدمني بالدرجة األوىل وإتاحة التواصل بينهم  ن و"2.0

  2االفرتاضيأصدقاء تعرفهم على أرض الواقع أو كانوا أصدقاء عرفتهم يف العامل 

اصل بني األفراد عرب العامل من خالل هي شبكات عاملية تتيح الفرصة وإىل التو : " »2012وليد زكي، «تعريف 

ا ماليني البشر، وميكن من خالهلا مشاركة  وتكوين الصداقات وإقامة  االهتماماتالفضاء املعلومايت تضم يف رحا

  3".غريها من أوجه التفاعل اليت تتم يف حميطها الصفقات و

هي جمموعة من : "ل االجتماعي كما يلمن التعاريف السابقة الذكر ميكن تقدمي تعريف شامل للمواقع التواص و

حيث يقومون من  االهتمامويتبادلون فيه  بأنفسهميعرفون فيه  افرتاضياملواقع اليت تتيح لألفراد التواصل يف جمتمع 

خالل هذه املواقع بنشر عدد من املواضيع والصور والفيديوهات وغريها من النشاطات اليت يستقبلون تعليقات 

                                                             
  .19، صسبق ذكرهخالد غسان، يوسف املقدادي، مرجع  - 1

2 18 :27,11-fevrier 2017-http://www.wekepedia.com 
  .24، صسبق ذكرهجربيل بن حسن العريشي، سلمى بنت عبد الرمحن الدوسري، مرجع  - 3
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و انتشرت هذه املواقع  ميلكون روابط مشرتكة ت واملستخدمني الذين ينتمون هلذه الشبكامن طرف " عليها

 أبناءهكقرية صغرية تربط   له و جعله يبدو اجلغرافيةكسر احلدود   إىل أدىالعامل مما  أحناءاالجتماعية بشكل كبري يف 

مرتادي االنرتنت و مع التطور الذي استخداما بني  األشهر،تطورت هذه املواقع شيئا فشيئا لتصبح بعضهم ببعض 

تمعات و الشباب االتصاالت ذات صيتيشهده العامل يف جمال التقنية و    1."هذه املواقع بني ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
تمع، :ئل مبارك خضر فضل اهللا او  - 1   .7ص، 2012السودان ملكتبة الوطنية للنشر و التوزيع، اخلرطوم، ااثر الفايسبوك على ا
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  نشأة مواقع التواصل االجتماعي: المبحث الثاني

 «John Barnes» 1954يف عام  »جون بارنر« االجتماعيرجع ظهور الواقع االجتماعية إىل عامل  

الرسائل  باستخدامملية اليت تستخدم يف ربط عالقات األفراد يف خمتلف الدول يث متثلت يف نوادي املراسلة العاح

هذا املفهوم بشكل واسه، من خالل التطبيقات واملواقع  انتشارساعد على  االنرتنتاملكتوبة إال أن ظهور شبكة 

تربط ذوي االهتمام والنشاط املشرتك، حبيث يكون لكل مشرتك  اجتماعيةاإللكرتونية اليت تركز على بناء شبكات 

حساب خاص حيتوي على ملف خاص حيتوي على ملف شخصي وسياسة محاية حلسابه تسمح للمستخدمني 

  .بتبادل وشارك املعلومات والبيانات واألفكار والرؤى

  :شارة إىل مرحلتني أساسيتني مهاتطورها جيدر اإل وعند احلديث عن ظهور مواقع التواصل االجتماعي و

وهي املرحلة اليت ظهرت مع اجليل األول  أالجتماعيةميكن وصفها باملرحلة التأسيسية للمواقع  :األولىالمرحلة -

، 1995يف أمريكا عام   the glole.comموقع  املرحلةومن أبرز املواقع اليت برزت يف هذه  web1للويب 

، حيث كانت ترتكز على ربط لقاءات بني األفراد للسماح Zripodموقع و Geocitiesمث تاله موقع 

وهو األساس الذي قامت عليه  ألشخصيةبالتفاعل من خالل غرف الدردشة وتشارك املعلومات واألفكار 

وهو املوقع الذي منح لألفراد املتفاعلني يف إطاره فرصة طرح   Six degrees.com، كذلك موقع 1املدونات

م وإدراج أصدقائهم وبدأت فكرة قوائم األصدقاء سنة حملات عن حي م، ومن املواقع التأسيسية موقع 1998ا

Classmates.com  دف ربط زمالء الدراسة من خالل الربدي اإللكرتوين   .الذي ظهر 

                                                             
، 2014، األردن عمان،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،  املعلومات، و االتصالتكنولوجيا : منال هالل املزاهرة - 1
  .103ص
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عام cyword موقع  و Journal liveمثل موقع  أخرىوشهدت هذه املرحلة أيضا إنشاء مواقع شهرية 

 األعماللرجال  اجتماعيةالذي كان يهدف إىل تكوين شبكات  Ruzeيف كوريا، موقع  أنشء، الذي 1998

  .لتسهيل التعامالت التجارية

كان من أبرز ما ركزت عليه مواقع التواصل االجتماعي يف بدايتها خدمة الرسائل القصرية واخلاصة باألصدقاء، 

ا وفرت بعض خدمات ال ا مل تستطع أن تدر رحبا على وعلى الرغم من أ تواصل االجتماعي احلالية، إّال إ

  1.مؤسسيها، ومل يكتب لكثري منها البقاء

ا املوجهة الثانية للويب  : الثانيةالمرحلة  ا  و Web2ميكن وصف املرحلة الثانية بأ  ارتبطتاملقصود هنا أ

حيث شهدت هذه املرحلة إقباال متزايدا من قبل املستخدمني على مواقع التواصل  املواقع،بتطور خدمات 

وهذا من خالل ظهور مواقع جديدة ساعدت على  2004و 2002االجتماعي يف خمتلف أرجاء العامل بني عام 

 الذي فتح أفاقا واسعة هلذا النوع من املواقع، وقد حقق جناحا و  My Space.comذلك كان أوهلا موقع 

، بعد ذلك تواىل ظهور هذه املواقع، لكن العامة الفارقة كانت يف ظهور موقع 2003هائال منذ إنشائه عام 

«Facebook.com»   الذي جاء ليمكنهم من تبادل املعلومات فيما بينهم وإتاحة الفرصة أما األصدقاء

م الشخصية حيث أصبح أهم مواقع التواصل االجتماعي يف فرت    2.ة قصرية على مستوى العاملللوصول إىل ملفا

 

 

 

                                                             
  .104، ص املعلومات تكنولوجيا االتصال ومنال هالل املزاهرة،  - 1
  .106، صمرجع نفسهمنال هالل املزاهرة،  - 2
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  خصائص مواقع التواصل االجتماعي: المبحث الثالث

تتميز املواقع االجتماعية بعدد من اخلصائص اليت جتعلها تتميز عن بقية التطبيقات واملواقع يف شبكة  

اخلصائص من موقع رغم تنوع هذه  األمر الذي ساهم يف رفع أسهم هذه املواقع بالنسبة للمستخدمني و االنرتنت

ا تشرتك يف عدد من اخلصائص نوردها فيما يلي   :آلخر أّال أ

اخلطوة األوىل للدخول إىل مواقع التواصل االجتماعي هي إنشاء صفحة معلومات شخصية  :التعريف بالذات-

الصور، يقوم من خالهلا بالتعريف بنفسه من خالل النصوص،  يطورها و هي الصفحة اليت يضعها املستخدم و و

  1.غريها من الوظائف املوسيقى، الفيديوهات و

ردود األفعال من األشخاص املهتمني،  وسائل املواقع االجتماعية تشجع املسامهات و :المشاركة والتفاعلية-

ا وقارئفالفرد مستقبل  اجلمهور  اخلط الفاصل بني وسائل اإلعالم و تطمس، مرسل، كاتب ومشارك، حيث إ

كل هذا لضمان  و والقارئملقيدة يف اإلعالم القدمي وتعطي خري املشاركة الفعالة من املشاهد وتلغي السلبية ا

  2.التطور و االستمرارية

معظم وسائل اإلعالم عرب مواقع التواصل االجتماعي تقدم خدمات مفتوحة لردود الفعل  :العالمية واالنفتاح -

ا تشجع  تبادل املعلومات، بل نادرا ما  التعليقات و التصويت وواملشاركة أو التعديل على الصفحات، حيث أ

                                                             
من مستخدمي دراسة عينة ، يف العالقات االجتماعية تأثريهاستخدام مواقع الشبكات االجتماعية و : نورمان مرمي نرميان -1

و تكنولوجيا االتصال  اإلعالمختصص  و االتصال،  اإلعالميف علوم  املاجستريمذكرة مكملة لنيل شهادة ، رالفايسبوك يف اجلزائ
  2012-2011احلديثة، جامعة احلاج خلضر، باتنة، 

  23ص، 2008، األردنعمان، املفاهيم و الوسائل و التطبيقات، الشروق، اجلديد،  اإلعالم: عباس صادق 2
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املكانية وتتحطم فيها احلدود  من احملتوى فهي تلغي احلواجز اجلغرافية و واالستفادةتوجد أية حوافز أما الوصول 

  1.الدولية فباستطاعة فرد يف الشرق التواصل مع فرد آخر يف اجلهة الغربية ببساطة وسهولة

بساطة اللغة، الرموز والصور اليت تسهل  فاملواقع االجتماعية باإلضافة للحروف و :االستخدام سهولة -

حيث أن  اجتماعيتسيري موقع  ميكنه خلق و االنرتنتللمستخدم التفاعل وأي شخص ميلك مهارات أساسية يف 

  .هذا األخري جماين وفتوح أما اجلميع

تبادل االهتمام  تسمح املواقع االجتماعية لألشخاص خبلق صداقات و :طرق جديدة لتكوين المجتمع-

واحملتوى لتشكل مواقعها اخلاصة بسرعة والتواصل بشكل فعال وبالتايل فهي تساهم بشكل فعال يف جتسيد مفهوم 

تمع  بني  للالتصاغري أن هذه املواقع دعمت طرقا جديدة  االنرتنتاملتواجد منذ بداية تطبيقات  االفرتاضيا

مشرتكة مثل حب التصوير الفوتوغرايف أو  اهتماماتفهؤالء األفراد ترتبك يف العامل أمجع حول مصاحل أو  األفراد،

يصبح العامل بالفعل قرية صغرية حتوي جمتمعا إلكرتونيا  قضية سياسية، أو للتعلم، أو برنامج تلفزيوين مفضل و

  .2متقاربا

ا عبارة عن شبكة  :الترابط- ببعضها البعض وذلك عرب  اجتماعية مرتابطةتتميز مواقع التواصل االجتماعي بأ

الوصالت والروابط اليت توفرها صفحات تلك املواقع واليت تربطك مبواقع أخرى للتواصل االجتماعي أيضا، مثل 

 انتقالسهل ويسرع من عملية مما ي وهكذا ،خرب ما على مدونة يعجبك ترسله إىل معارفك على الفايسبوك 

  .املعلومات

                                                             
  .117، ص2011 ، القاهرة،العريبدار الفكر ، الدويل االتصال :حممد سيد حممد -1
ل مذكرة لني، -فايسبوك–االجتاهات النفسية االجتماعية للطلبة اجلامعيني حنو شبكات التواصل االجتماعي  :سهيلةوعمر ب -2

االجتماعية، اإلنسانية و العلوم  كليةعلم النفس االجتماعي، قسم علوم اجتماعية،  ختصص شهادة املاجستري يف علم النفس، 
  67ص، 2013/2014جامعة حممد خيضر بسكرة، 



 مواقع التواصل االجتماعي إلىمدخل عام : الفصل الثاني
 

 47 

حيث تتميز مواقع التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم االجتماعية عن التقليدية من خالل إتاحتها  :المحادثة-

  .التفاعل مع احلدث أو الغري أو املعلومة املعروضة للمحادثة من اجتاهني، أي املشاركة و

 لالتصالدت إىل تشكيل طرق جديدة أ االجتماعي أثرت بشكل كبري و واصلمما سبق يبدو جليا أن مواقع الت و

  1.كذا كيفية تسيري االتصاالت االجتماعية الشخصي و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
ر ، الدا"رؤية حتليلية"عية و القيمالشبكات االجتما: د الدوسريلعريشي، سلمى بنت عبد الرمحن حممجربيل بن حسن ا - 1

  ).53-52(صص املنهجية للنشر و التوزيع، عمان، األردن، 
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  خدمات مواقع التواصل االجتماعي: المبحث الرابع

ملن يريدون  االختيارتقدم مواقع التواصل االجتماعي خدمات عددية ملتصفحيها منها ما تتيح حرية   

ماملشاركة معهم يف    .اهتماما

إمكانيات تبادل املعلومات يف جماالت التعليم والثقافة والرياضة وغريها.  

 بأحد األصدقاء عرب  االرتباطتقدم خدمة التواصل بني األعضاء املنتسبني هلا، حيث ميكن ألحد املستخدمني

  .صديقهاملواقع ليصل جديد ما يكتب ويضيف ذلك الصديق إىل صفحة 

يظهر إال ما يضيفه األصدقاء من   متكن املستخدم باحملتوى الذي ظهر يف صفحته، فال يظهر يف صفحته، فال

 1.صور ومقاطع كتابات و

مشرتكة منها ما يتعلق  واهتماماتات معينة كذبك من خالل هذه اخلدمات فإن الزوار هلذه املواقع تربطهم عالق

من خالل املشاركني فيها، كمًا كبريًا من املعلومات واألحباث  بالتعليم، حيث يتوفر يف هذه املواقع االجتماعية و

م الطلبة بشكل أساسي، يضاف إىل ذلك أن التعليم عرب  طابعا حيويا  اختذ االنرتنتواملواد الدراسية، اليت 

طلق هذا النوع اجلديد من التعليم يغيم عليه اجلمود والرتابة، وقد أقياسا بالتعليم الكالسيكي الذي وتفاعليا، 

قطاعات واسعة من الطلبة والشباب، وكذلك العديد من الفئات العمرية  باهتمامالذي حيظى » االلكرتوينالتعليم «

  2.األخرى اليت مل تتاح هلا فرصة مواصلة تعليمها ألسباب عديدة

                                                             
1- 18 :35, 13 janvier.2017.http://www.wekipedia.com. 

ل شهادة ، مذكرة مكملة لني)بوك، تويرتالفايس( االجتماعياصل التو  استخدامات شبكاتاجتاهات الطلبة حنو : ليلى حسني -  2
، جامعة حممد خيضر،  واالجتماعية، كلية العلوم اإلنسانية االجتماعية، ختصص تربية، قسم العلوم االجتماعاملاسرت يف علم 

  .38، ص 2014-2015
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 ال لألفراد يف الدخول إىل املواقع االجتماعية والتعريف بأنفسهم ومن مث التواصل مع اآلخرين الذي إتاحة ا
  .مشرتكة اهتماماتتربطهم به 

اخلدمات األخرى اليت تقدمها مواقع التواصل االجتماعي كما ذكرت يف موقع  بعضوهناك 
http://Knol.Google.com  

وهي ملفات متكن من خالهلا الفرد من كتابة بياناته األساسية مثل : امللفات الشخصية أو صفحات الويب

يعد امللف الشخصي هو بوابة الوصول إىل  و. الصور الشخصية و االهتمامات وتاريخ امليالد  السن و و االسم

  .عامل الشخص

باألصدقاء الذي يعرفهم يف الوقع، أو الذين  االتصالوهي خدمة متكن الفر من : األصدقاء أو العاقات

تمع    .االفرتاضييشاركونه نفس االهتمام يف ا

إىل األصدقاء الذين يف قائمة الشخص، أو غري  سواءتسمح هذه اخلدمة بإرسال الرسائل : إرسال الرسائل

  1.املوجودين يف القائمة

ائي من األلبومات ورفع مئات الصور، وإتاحة املشاركات هلذه : بومات الصورأل تتيح هذه اخلدمة إنشاء عدد ال

  .الصور لإلطالع عليها وحتويلها أيضا

موعات والصفحات ع فكرة ا دفرص تكوين جمموعات االهتمام وإب تتيح مواقع التواصل االجتماعي: ا

مة دحيث تسمح هذه اخلعلى املستوى التجاري بشكل فعال،  استخدامهاومت  Facebook موقع صفحات

بإنشاء محالت إعالنية موجهة تتيح ألصحاب املنتجات التجارية فرصة عرش السلع أو املنتجات للفئات اليت 

ا   2.حيددو

                                                             
  ).34-33(، ص ص بق ذكره سجربيل بن حسن العريشي، سلمة بنت عبد الرمحن حممد الدوسري، مرجع  - 1

2  - 16 :07,29-fevrier 2017-http://www.wekepedia.com 
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  أهم مواقع التواصل االجتماعي: المبحث الخامس

    Facebook الفايسبوك :األول المطلب 

هو موقع من مواقع التواصل االجتماعي الذي :أو كتاب الوجوه باللغة العربية  Face book الفاسيبوك  

أن يربز نفسه أو يعزز مكانته عرب أدوات املوقع " كالشركات" االعتباريني ويتيح عربه لألشخاص العاديني 

  .للتواصل مع أشخاص آخرين ضمن نطاق ذلك املوقع تواصل أخرى، إنشاء روابط تواصل مع اآلخرين

لعرض التواصل بني الطلبة يف جامعة هارفرد  2004قد أس هذا املوقع مارك زاكربريج هذا املوقع عام  و  

بني طلبة اجلامعات األخرى يف أمريكا وبريطانيا وكندا، وليتطور املوقع  استخدامه انتشرومن مث . األمريكية

وخصائصه من جمرد موقع إلبراز الذات والصور الشخصية، إىل موقع متخصص بالتواصل ترعاه شركة فايسبوك 

ى مليون مشرتك يف هذا املوقع ذلك العام ليتعد 21 الشرتاكنتيجة  2008واليت أصبحت تقدر باملليارات عام 

  .ويصبح األول عل صعيد العامل االجتماعيأي موقع للتواصل 

قد حتول املوقع من جمرد مكان لعرض الصور الشخصية والتواصل مع األصدقاء والعائلة إي قناة تواصل  و  

تمعات اإللكرتونية، منرب لعرض األفكار األساسية، وكذلك لتصبح قناة تواصل تسويقية أساسية تعتمدها  بني ا

  :ليي ومن أهم مميزات الفايسبوك ما 1ف من الشركات للتواصل مع مجهورهااآلال

الملف الشخصي :Profile:  باملوقع عليك أن تنشأ ملفا شخصيا حيتوي على معلوماتك  االشرتاكفعند

غريها من املعلومات املتعلقة بك لتسهل الوصول إليك من قبل اآلخرين  الشخصية، صورك، األمور املفضلة لك و

  .حىت من الشركات أو

                                                             
تشرين امعة النامجة عنها، جملة ج واالقتصاديةبعض اآلثار االجتماعية  العوملة و: الرفاعي عبد اهلادي، وليد عامر، سنان ديب -  1

لد للدراسات والبحوث العلمية   ).1(، العدد )27(، سلسلة العلوم االقتصادية، ا
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 إضافة صديق«Add Friend»: ا يستطيع املستخدم إضافة أي صديق أو أن يبحث عن أي فرد  و
  .موجود على شبكة الفايسبوك بواسطة بريده اإللكرتوين

إنشاء مجموعة :«Groups»:  أن تنشأ جمتمعا إلكرتونيا  االنرتنتتستطيع من خالل هذه اخلاصية على
موعة حصريا للعائلة واألصدقاء، أو ع االشرتاكعينة وتستطيع جعل جيتمع حول قضية م ا من ذه ا امة يشرتك 
  1.اهو مهتم مبوضوعه

لوحة الحائط :»Wall«: ألي مستخدم حبيث احة خمصصة يف صفحة امللف الشخصي لهي عبارة عن مس

  .تتيح لألصدقاء إرسال الرسائل املختلفة إىل هذا املستخدم

النكزة :«Pokes»:  انتباه بعضهم إىل إلثارة  افرتاضيةمن خالل هذه اخلاصية ميكن للمستفيدين إرسال نكزة

  .حيظر املستخدم بأن أحد األشخاص يقوم بالرتحيب بهبعض وهي عبارة عن إشعار 

الصورة :Photos :الصور من األجهزة  هي اخلاصية اليت متكن املستخدمني من حتميل األلبومات و و

  .إىل املوقع وعرضها الشخصية

الحالة : »Statu«:  به من أعمال  وما يقوموناليت تتيح للمستخدمني إمكانية إبالغ أصدقائهم وبأماكنهم

  .يف الوقت احلايل

التغذية اإلخبارية :«News Feed»:  حيث يقوم بتمييز بعض البيانات، مثل التغيريات اليت حتدث يف

  2.املرتقبة وأعياد امليالد اخلاصة بأصدقاء املستخدمكذلك األحداث  امللف الشخصي، و

  

                                                             
تمع، املكتبة الوطنية للنشر و التوزيع، اخلرطوم، السودان،  :وائل مبارك خضر فضل اهللا  -1   .11ص  ،2012أثر الفايسبوك على ا
 - التقنية االجتماعية ماهية مواقع التواصل االجتماعي و أبعادها"ثورة الشبكات االجتماعية : يوسف املقداديان، د غسخال -2

  ).36-35(ص ص ، 2012دار النفئس للنسر و التوزيع، األردن، ، "الدينية و السياسية على الوطن العريب و العامل-االقتصادية
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  youtube توبياليو  :المطلب الثاني

جماين  مشاركة األفالم بشكل عام و تنزيل و يدعم نشاط حتميل و وب هو موقع إلكرتوين يسمح وياليوت  

ا إىل أفالم عرض األفالم القصرية، من أفالم عامة يستطيع اجلميع  هو يسمح بالتدرج يف حتميل و و مشاهد

ا موعة معينة من مشاهد   .خاصة يسمح فقط 

املتخصصة " Pay Pal" بالباي "موظفني يف شركة  ةبواسطة ثالث 2005قد تأسس موقع اليوتيوب يف فرباير  و

، يف مدينة  "جاود كرمي"والبنفايل  "تشنيستيف " والتايواين" تشادهرييل"يف التجارة اإللكرتونية هو األمريكي 

، حيث إن احملتوى املوقع يتنوع من املتحركةلعرض املقاطع  فالشيستخدم املوقع تقنية األدويب  كاليفورنيا، و

  .الفيديو املنتجة من قبل هواة وغريها مقاطع املوسيقى، و التلفزيون، و مقاطع أفالم، و

، حيث مقاطع األفالم اخلاصة نانني والسياسيني واهلواة على حد سواءوب اليوم موقعا رئيسيا للفيلقد أصبح اليوت

م للعامة وجمانا بل تطور اليوت برتويج وب لتستخدمه اجلامعات واحلكومات لبث يأفالمهم أو أغانيهم أو منتجا

مواقع التواصل االجتماعي  ابتكاراتوب من أروع يك اليوتلذويعترب ك. حلصص اإللكرتونية عربهبرامج التوعية أو ا

  :نذكر أمهها 1وذلك بسبب مزاياه املتعددة

من خالله تستطيع حتميل وتنزيل ما تشاء وحتتاج من األفالم سواء كانت تعليمية أو تروجيية :عام ومجاني.  

األفالم من فاملوقع يوفر جمانا خادما ذا مساحة غري حمدودة تستطيع من خالل حتميل : داعم لتحميل األفالم

وحتويلها إىل أفالم من نوع ) MP3(أو األغاين  اخل.... AV1 ،FLV ،WMV ،MP4(مجيع األنواع 

  .فالش صغرية احلجم
                                                             

دراسة عينة من مستخدمي «، ماعيةاالجتوتأثريه يف العالقات  االجتماعيةاستخدام مواقع الشبكات : مرمي نرميان نورمان -  1
 االتصالختصص اإلعالم وتكنولوجيا  واالتصال ،الفايسبوك يف اجلزائر، مذكرة مكملة لنيل شهادة  املاجستري يف علوم اإلعالم 

  .52، ص2011/2012، جامعة  احلاج خلضر، باتنة، احلديثة
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 بالنسبة لتحميل وتنزيل األفالم مقارنة بغريه من  االستعمالفاملوقع سهل : من قبل العامة االستعمالسهل

  .املواقع ويوفر أدوات داعمة لذلك

من مث  املوقع يوفر حمرك حبث خاص به، ميكنك من أن تبحث عن عنوان الفيلم أو احلدث وف :سهل البحث

  .مشاهدته بالضغط فقط على وصلة الفيلم

فاملوقع يسمح بتحديد من يشاهد الفيلم، وكذلك مبجر الضغط على وصلة الفيلم : الرقابة وميزة البث المباشر

ستتمكن من مشاهدته ومن أي جهاز حاسوب أو هاتف حممول إن كان يدعم تقنية بث ذلك النوع من األفالم، 

تطور  طفرة يف اعتربوهي ميزة مكنت العديد من حمطات البث والقنوات اإلخبارية من عرض براجمها مباشرة مما 

  1.تقنيات البث املباشر اإلعالم و

 TWITTERموقع التويتر  :المطلب الثالث

حتديثات  بإرسالو اليت تسمح ملستخدميه  مصغرموقع التويرت هو موقع يقدم خدمة تدوين   

TWEETS  رسالة نصية  إرسالوذلك مباشرة عن طريق ,حرفا للرسالة الواحدة 140 أقصىعن حالتهم حبد

  .التطبيقات اليت يقدمها املطورون  أوبرامج احملادثة الفورية  أواو عن طريق موقع التويرت smsقصرية 

يف مدينة سان  األمريكية obviousشركة  أجرتهكمشروع تطوير حبثي   2006عام  أوائلو قد ظهر املوقع يف 

املوقع  أو بعد ذلك بد، 2006أكتوبرستخدمني بشكل عام يف الشركة رمسيا للم أطلقتهو بعد ذلك ، وفرانسيسك

من حيث تقدمي التدوينات املصغرة و يعترب موقع  2007يف عام يف االنتشار كخدمة جديدة على الساحة 

                                                             
  .52صمرجع سبق ذكره،  مرمي نرميان نورمان، - 1
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وجهاء  أمصحفيني سواء كانت صادرة عن سياسيني، ممثلني، التويرت اليوم مصدرا معتمدا للتصرحيات الشخصية 

تمع الغريب و العريب على حد سواء   .1ا

املختلفة حيث ميكن للمستخدمني من استقبال تدفق  اإلعالمالتويرت جزءا من نظم وسائل  بحأصو كذلك 

  .اإلعالماملعلومات الواردة من كل وسائل 

ماذا حيدث العامل تسمح مبشاركة و اكتشاف  أحناءمدعومة من الناس يف مجيع  أنيةو ميثل تويرت شبكة معلومات 

  what’s happening now اآلنماذا حيدث  :السؤالحيث يطرح املوقع يف واجهته اآلن، 

  :نذكر منها أخرىو ملوقع التويرت عدة خصائص و مميزات  .املاليني على الفور إىلتنشر  اإلجابةو جيعل 

كلمة السر تصبح  و اسم االستخدام و,لربيدك االلكرتوين و تسجيل امسك إدخالكفبمجرد : سريعو  سهل*

  .مشرتكا باملوقع

اهلاتف  أومن احلاسوب احملمول  إرسالهفكون التدوين اخلاص بالتويرت ميكن  :العالم مع للتواصل فعالة أداة *

يف التابعني لك على املوقع و  أوو املعارف  األصدقاءمما يتيح التواصل مع جمموعة كبرية من ، النقال بسهولة و يسر

  2.حلظات

م و  تويرت يستخدم من قبل الشركات و أصبحفاليوم : فعالة تسويق أداة* عروضهم املعلنني للرتويج عن منتجا

  .اجلديدة

                                                             
، مذكرة مكملة لنيل شهادة )فايسبوك، تويرت(اجتاهات الطلبة حنو استخدامات شبكات التواصل االجتماعي : ليلى حسني -1

كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية، جامعة حممد خيضر،   املاسرت يف علم االجتماع، ختصص تربية، قسم العلوم االجتماعية،
  .46ص، 2015-2014بسكرة، 

، مذكرة مكملة -فايسبوك- االجتاهات النفسية االجتماعية للطلبة اجلامعيني حنو شبكات التواصل االجتماعي: بوعمر سهيلة -2
 اإلنسانيةلنيل شهادة املاجيستري يف علم النفس، ختصص علم النفس االجتماعي، قسم العلوم االجتماعية، كلية العلوم 

  .70ص االجتماعية، جامعة حممد خيضر، بسكرة،و 
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يسمح بان يكون و عند التدوين،  اآلخرينر مييزك عن حتميل صور خاصة لشعا إمكانيةيوفر التويرت  :مميز شعار*

  .موثقا مع كل تدوينةمما يعطي طابعا شخصيا و ، java أو html:بلغة مربجمة مثل  أوهذا الشعار صورة عادية 

و كذلك ميكن للغري ان بأول،  أوالي تصل لك كل تدويناته تتبع مدون على املوقع لك أن أي :التتبع ميزة*

و مع الفرتة يصبح لك شبكة معارف و متتبعون خاصون بك هلم بعوك مبجرد الضغط على زر التتبع، يت

  .اهتماماتك نفسها و جيمع بينكم مصاحل

  :Linkdinموقع لينكد إن : المطلب الرابع

االت  اجتماعيةهي شبكة   خمتصة بالعمل والتجارة تضم العديد من احملرتفني واحملرتفات يف العديد من ا

 اجتماعيةهو شبكة  "إنلينكد "موقع  للعامة يف كاليفورنيا و 2003، ظهر عام اهتماماتيتشاركون جمموعة  و

على العالقات " ماي سبايس"و" يسبوكالفا: "االجتماعية مثله الشبكات مهنية ففي الوقت الذي يرتكز في

ال العلمي من مت يسمح للمهنيني بإنشاء و" إنلينكد " االجتماعيةو  الشخصية  احلفاظ على العالقات يف ا

م التقنية واملهنية ورغم بدايته يف  م ومهارا الشبكات  أهمإال أنه اليوم من بني  2002وكذا تعزيز خدما

  1.ماعية املهنيةاالجت

موقع يضع فيه املستخدمني معلومات معينة شخصية تتضمن تفاصيل مثل "على أنه " تكنوبيديا"يعرفه موقع  و

كذا قائمة املشاريع املهنية الكربى إىل جانب الشهادات املهنية  العملي و التاريخ الوظيفي و ،اخللفية التعليمية

توضع يف امللف الشخصي الذي ميثل دليل املستخدم ومن بني خصائص كل هذه املعلومات  والعضوية املهنية و

  :هذا املوقع

                                                             
واملواقع ة االجتماعيقارنة للمواقع مدراسة (على مجهور امللتقني  االجتماعيالتواصل تأثري شبكات : حممود املنصور -1

 .50، ص 2012، واالتصال، رسالة ماجيستري يف علوم اإلعالم )اإللكرتونية
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  .ميكن املستخدمني وضع صور ومشاهدة امللفات الشخصية والصور اخلاصة باآلخرين-

  1ميكن للمستخدمني التعرف على عدد األشخاص الذين يبحثون عنهم-

  .ملنيميكن أصحاب العمل وضع قائمة وظائف البحث عن مرشحني حمت-

  .تصال مع جمالك املهين ضمن هذا القطاعالبقاء على ا-

  .نتتقوية مسرية املهنية والتعزيز من التواجد املهين عرب األنرت -

  .يسمح بتضمني عدد من التطبيقات وكذا عرض الكتب اليت ميكن شرائها عرب األنرتنت-

ت حول الوظائف يشكل فريق من املهنيني أو الدخول يف ثقافا أنخاصية إنشاء جمموعات تتيح ألي شخص -

واليت تتيح للمستخدمني إمكانية حظر أعضاء آخرين عن متابعة " حجب األعضاء" :صيةاباإلضافة إىل خ

م الشخصية و   2.اإلطالع عليها صفحا

  :Flicker.comموقع فليكر : المطلب الخامس

يستخدم املوقع بشكل كبري يف  و االنرتنتخاص بتبادل الصور ومقاطع الفيديو على  اجتماعيهو موقع   

 التقطوهاكذا من طرف اخلرباء أو اهلواة الذين يرغبون يف نقل الصور اليت  تبادل الصور الشخصية بني األصدقاء و

  .إىل العامل

بعد أن قامت " Ludi corp" "لودي كورب"بواسطة شركة  2004يف فيفري " فليكر"مت تطوير موقع   

ظل قائما " فليكر"الشركة بتأسيس لعبة مجاعية عمالقة على األنرتنت مث مت التخلي عن اللعبة ولكن مشروع 

                                                             
2- www.aitnews.com  اتويرت تكشف عن ارتفاع  لألخبارلبوابة العربية فصلية و بطء منو عدد مستخدميها، اال إيرادا

  15:13على الساعة 2017_3_ 7متت زيارة املوقع يف ، 2014التقنية، فيفري
  62_ 61ص ص تكنولوجيا االتصال واملعلومات،  مرمي نارميان نورمان، -2
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" لودي كورب"بشراء شركة " ياهو"قامت شركة  2005ليتحول إىل اليوم أكرب قاعدة لتبادل الصور ويف مارس 

حساب فليكر فيسمح للمستخدمني بتعديل   م الصور املوجودة يفتخدميه بتنظيويسمح هذا املوقع ملس" فليكر"و

  1.عامة وإضافة صور على خريطة العاملكلمات املفاتيح ووصف الصور وتنظيم أو إضافة الصور يف جمموعات 

م أو حتميل دخ" فليكر"يوفر  و مة حفظ الصور بشكل عام للزائرين حني يستطيع أي متصفح للموقع مشاهد

ا، يستطيع املستخدم عند حتميل الصور أن حيد الصور فال تتوف ر إال لصاحب احلساب أو من يسمح هلم مبشاهد

  .من يستطيع مشاهدة الصور أوال

اليوم تعلن حتديثًا جديدًا يضاف إىل «: التحديث اجلديد يف مدونتها الرمسية بالكلمات اآلتية" فليكر"وصفت  و

مركزا لصورك على األنرتنت مبا ليد عدة أماكن تزورها عرب شبكة " فليكر"وظائف موقعنا ملساعدتك على جعل 

 .»األنرتنت
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  2017استخدام االنترنت و مواقع التواصل االجتماعي لسنة  إحصائيات :السادسالمبحث 

    إحصائيات استخدام االنترنت و مواقع التواصل االجتماعي في العالم: المطلب األول

التطبيقات و التقنيات  أهمتعترب كل من االنرتنت و مواقع التواصل االجتماعي و اهلواتف الذكية من بني   

  .و استخدامها على الصعيد العاملي اليت تشهد تطورا كبريا و زيادة كبرية من حيث نسب اعتمادها

انتشار ة استخدام و يسلط الضوء على حالتقرير  بإصدار  we are socialهذا قامت مؤسسة أساسو على 

  :و قد مشل التقرير احملاور التالية. و بيانات خاصة بالعامل احلايل ألرقامهذه التكنولوجيات مع تقدميها 

  

  

  

  

  

  

 االنترنت:  

بليون  3,77حيث يقدر اليوم وجود حنوإمجايل،  ارتفع عدد مستخدمي االنرتنت يف كل مناطق العامل بشكل

  .من سكان العامل% 50مستخدم و هو ما يقارب نسبة
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مليون مستخدم مقارنة مبستخدمي  150متثل و جود زيادة سنوية ب  أعالهالبيانات املدرجة  أنو على الرغم من 

هذا الوقت الذي تشري فيه تقديرات االحتاد الدويل العامل احلايل تبقى غري مكتملة، و  أرقام أن ، إال2016العامل 

  .األرجحبليون مستخدم لالنرتنت على  3هناك  أن إىل )icm(لالتصاالت 

  

ففي الوقت الذي تكافح العامل املختلفة،  أجزاءتساوي بني تبقى نسب املستخدمني غري موزعة بال ،زيادة على هذا

فهناك مناطق  آسيا،وسط و جنوب  و إفريقياصا يف نسبة استخدام مقبولة خصو  إىلفيه بعض املناطق للوصول 
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 أمريكامع منطقة  احلالكما هو %80مستويات قياسية تتخطي حاجز  إىلتصل فيها نسب استخدام االنرتنت 

  .املسامهة الكبرية اليت حتدثها عملية استخدام االنرتنت عرب املوبايل إىلو السبب هنا يعود  ،الشمالية

  

  

  

  

  

را ستلعب دو   mobile connectionو يبدو واضحا من البيانات ايضا ان االتصاالت املنتقلة   

كما ان جتاوز نسبة اشرتاكات ,الفارق يف نسب استخدام االنرتنت بني خمتلف مناطق العامل  أحداثهاما يف 

موع عدد السكان يف بعض البلدان  أنو زيادة انتشار اهلواتف الذكية على الصعيد العاملي يسهم يف ,املوبايل 

و تتعزز هذه الفرصة اليوم مع التطور  نرتنت،فرصة حقيقية للوصول لال اآلنلديهم  أصبحمعظم سكان العامل 

 إىلبشكل كبري  أسهمتو اليت املنافسة الكبرية بني املشغلني،  زيادة على، الكبري يف جيل شبكات احملمول

النرتنت يتزايد اهتمام الناس خبدمات ا أنو بالتايل فانه من احملتمل جدا خنفاض تكاليف البيانات املتنقلة، ا

  .خصوصا يف الدول النامية

  :مواقع التواصل االجتماعي*

، تواصل املنصات و مواقع التواصل االجتماعي حتقيق معدالت منو كبرية من حيث نسبة االستخدام  

  .2017مليون مستخدم جديد خالل العام  85من  أكثر إضافةتلك املواقع من  أهمحيث متكنت 
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كرب نسبة مستخدمي هي نفسها اليت متتلك أاملناطق اليت تستحوذ على  أنيضا أكما يظهر من خالل البيانات 

امريكا الشمالية يف املرتبة منطقة  تأيتحيث  ،الناشطني على نسب انتشار ملستخدمي مواقع التواصل االجتماعيأ

  .%73بنسبة  األوىل
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حيث يالحظ من خالل البيانات  ،شعبية أكثرهانصات االجتماعية و امل أشهريعترب الفايسبوك اليوم و هذا 

كما .مستخدممليون  1871و الذي وصل حاليا اىل من حيث عدد املستخدمني النشطني األولاحتالله املركز 

التويرت حيث وصل عدد ة متخطني بذلك موقع االنستغرام و و اليوتيوب يف املرتبة الثالث الوات سابتطبيق  يأيت

  .مليون مستخدم 1000 إىل و اليوتيوب الوات سابمستخدمي 

  

  

  

  

  

  

من جانب مقابل تعكس كل من البيانات اخلاصة مبستخدمي االنرتنت من جهة و نسبة انتشار املواقع 

و الذي يتجسد بشكل عام حول  .االنرتنتالتوجه العام الستخدام  أخرىاالجتماعية حسب املنطقة من جهة 

دف التواصل مع    .األوىلعرب قنوات التواصل االجتماعي بالدرجة  األصدقاءاستخدامها 
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  :الهواتف الذكية

  

 إمجايلكما وصلت  مليون مشرتك، 173حبوايل  2016ام زاد عدد مشرتكي اهلاتف النقال الذكي خالل الع

  .من جممل سكان العامل%93 إىلالفعلية  االشرتاكات

  

مليار شخص حول العامل  1.5حوايل  بإمكان أصبححيث باالنرتنت كما تتزايد نسبة اعتماد خدمات االتصال 

مصل على االنرتنت ذات التدفق السريع من خالل ااحل   .احملمولة أجهز
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يف تعزيز مشهد استخدام مواقع التواصل االجتماعي فما يقارب  أساسيادورا  األجهزةستلعب هذه  األخريو يف 

  1.نرتنت من خالل اهلاتف فقطاال إيلمستخدمي الفايسبوك اليوم من الوصول  أرباعثالث 

  استخدام مواقع التواصل االجتماعي في الجزائر إحصائيات: الثاني طلبالم

ناشط  مخسة عشرة مليونقرابة " فايسبوك"بلغ عدد اجلزائريني املشرتكني يف موقع التواصل االجتماعي  

 .من األشخاص املربوطني باالنرتنيت باملائة 73.04باملائة من العدد اإلمجايل للسكان  9.93ميثل نسبة  وهو ما

فإن عدد املشرتكني يف موقع التواصل " باكرز سوشيال" اليت ينشرها دوريا موقع  إحصائياتكشفت  و

ألف شخص منتصف السنة اجلارية أي  433و مخسة عشرة مليوناالجتماعي األكرب يف العامل وصل باجلزائر 

  .بزيادة قاربت النصف مليون مشرتك منذ بداية السنة

عامليا من حيث عدد املشرتكني بعد أن قفزت بدرجة واحدة عن  45حسب املوقع حتتل اجلزائر املرتبة  و  

  .عربياغرب ، السعودية واملمصرالرتتيب الذي كانت عليه خالل الشهرين املاضيني وجاءت بعد كل من 

إذا ما دققنا يف الشرائح االجتماعية املستعملة هلذا النوع من شبكات التواصل جند أن الرجال يستخدمون  و

باملائة من النساء، أما فيما خيص الفئات العمرية فنجد فئة الشباب  32باملائة مقابل  68الفايسبوك بنسبة 

باملائة تليها الفئة  42نشاطا على الشبكة بنسبة تناهز سنة هم أول الفئات  24و 18املرتاوحة أعمارهم بني 

  .باملائة 27سنة بنسبة  34و 25العمرية بني

 17إىل  16باملائة ضمن فئة  12ينقسمون إىل  باملائة و 19املراهقون أو القّصر فيشكلون نسبة  أما  

كما سبق أن أشارت إليه الشروق أون الين  سنة، و 15إىل  13باملائة ممن ترتاوح أعمارهم بني  7سنة و

                                                             
1 - 20 :15-26/05/2017-http://www.alexa.com 
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باملائة من القصر، أي ما  19نسبته  خبصوص هذا املوضوع نقال عن خبري اإلنرتنيت ياسني مرزوقي فإن وجود ما

  1.يعادل نصف مليون مسجل ضمن مرتادي الشبكة بصفة دائمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
1 - 19 :43 – 04/07/2017-http ://www.internetworldstats.com/africa.html 
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  دوافع استخدام مواقع التواصل االجتماعي: ثامنالمبحث ال

الت اليت تستخدم فيها مواقع التواصل فيما يلي    :ميكن تلخيص ا

  .إنشاء شبكات للجهات و املؤسسات املختلفة -

  .إنشاء جمموعات اهتمام -

  . تبادل املعلومات و املعارف -

  1 .إنشاء صفحات خاصة باألفراد و اجلهات-

  .الربجميات املتوفرة داخل الشبكة االجتماعية -

تمع وسائل االتصال -   .بني أفراد ا

    .استخدامات ترفيهية -

  . الدعاية و اإلعالم -

كما ميكن تلخيص أهم الدوافع اليت جتعل الفرد ينتقل من العامل الواقعي إىل العامل االفرتاضي يف إحدى مواقع * 

  : التواصل االجتماعي

  .جلعله يبحث عن البديلاملشاكل األسرية اليت تنتج لدى الفرد نوع من االضطرابات االجتماعية  -

  .الفراغ الذي ينتج عن سوء إدارة الوقت و استغالله بشكل سليم -

                                                             
-2012، -دراسة حتليلية-اجتاهات استخدام قسم علم املعلومات جبامعة أم القرى ملواقع التواصل: خالد بن سليمان معتوق - 1

  170، ص2013
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يؤدي إىل عدم االندماج االجتماعي،مما يؤدي بالفرد إىل تكوين عالقات ) البطالة(عدم االندماج املهين  -

  1.اجتماعية يف العامل االفرتاضي

لصداقات الواقعية و الصداقات االفرتاضية بني اجلنسني أو بني جتمع هذه املواقع بني ا: التعارف و تكوين صداقات

  .أفراد اجلنس الواحد

ا : التسويق و البحث عن الوظائف تعترب هذه املواقع أداة تسويقية فعالة الخنفاض تكاليفها وسهولة االتصال 

  2 .داخل و خارج مقر العمل كما تعمل على ربط أصحاب العمل لطاليب العمل

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
اجتاهات النفسية االجتماعية للطلبة اجلامعيني حنو شبكات التواصل االجتماعي، مذكرة مكملة لنيل شهادة : بوعمر سهيلة - 1

و االجتماعية، جامعة حممد خيضر،  اإلنسانيةاملاجستري يف علم االجتماع ختصص علم النفس، قسم علوم االجتماع، كلية العلوم 
  .115، ص 2014-2015

  . 115، ص نفسهبوعمر سهيلة، مرجع  - 2
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  التأثيرات االيجابية و السلبية لمواقع التواصل: ثامنال المبحث

  :االيجابية التأثيرات: المطلب األول

مل و ساح لتغيري و إبداء الرأي وجد جمتمع الشباب يف مواقع التواصل االجتماعي نافذة مطلة على العا -

م و االطالع على أفكار و و  لغات و ثقافات العامل يف التواصل و مشاركة األصدقاء تفاصيل حيا

  .بأسره

قامة عالقات اجتماعية جديدة و التواصل مع العالقات القدمية فجاءت مواقع إ إىليسعى الناس دائما  -

  .التواصل االجتماعي كحل سحري من خالل العامل االفرتاضي

املواقع جيد نفسه سامهت مواقع التواصل االجتماعي كثريا يف عملية النشر االلكرتوين فأي مستخدم هلذه  -

 .أنه يف الفايسبوك مثال قد زاد معدل كتابته و بالتايل معدل قراءته

موعات  إىلتساعد املستخدمني على املشاركة و دعم احلمالت و النشاطات اخلريية عرب االنضمام  - ا

 1.اخلاصة هلذه اخلدمة و غريه

اإلعالميني و املؤثرين يف  م و األدباء و الدعاة و طلبة العلمواقع التواصل االجتماعي وسيلة لالتصال ب -

تمع مباشرة دون وسائط  .ا

كسر اهلوية الثقافية و احلضارية ز ذلك من خالل ثقافة التواصل املشرتكة بني مستعملي تلك املواقع و  -

 تقارب فكري على صعيد األفراد فاجلماعات إىلمن أبناء العامل املتقدم و أبناء العامل املتخلف مما يؤدي 

 .فالدول

                                                             
، 359، جملة املستقبل العريب، لبنان، العدد -نظرة يف الوظائف-شبكات التواصل االجتماعي الرقمية: مشطري مرسي - 1

  .161-160، ص ص2012جانفي
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ا أرخص من غريها من و سائل االتصال  - تسهل على املستخدم متابعة أخبار أفراد عائلته خاصة و أ

 1.املختلفة

  :التأثيرات السلبية :المطلب الثاني

 chat  إدمان الشباب يف استخدام مواقع التواصل االجتماعي و خاصة غرفة الشات: العزلة االجتماعية -

عزل الشباب عن حميطه االجتماعي حىت أنه قد ال يعرف إال األصدقاء و الصديقات  إىلتؤدي ) احملادثة(

عن الدراسة و الرسوب أو االنقطاع عن  األشغالالومهيني و هذه العزلة هلا آثار سيئة على الشباب منها 

اليات اليت و االبتعاد عن املشاركة يف الفع 2الدراسة و ضعف الروابط االجتماعية بينه و بني أفراد أسرته

تمع تمع و بالتايل فقدان مهارات التواصل االجتماعي مع ا  .يقيمها ا

مبجرد دخول املستخدم إلحدى مواقع التواصل االجتماعي حىت يبدأ بالتنقل من صفحة : إضاعة الوقت -

 إىل أخرى و من ملف آلخر و ال يدرك الساعات اليت أضاعها يف التعليق على صور أصدقائه دون أيزيد

 .أي فائدة له أو لغريه

هناك من املستخدمني من ينتحل شخصيات مشاهري و فنانني أ حىت أشخاص : انتحال شخصيات -

 .عاديني و نشر معلومات لتشويه مسعة أو االبتزاز

تواجه أغلب املواقع االجتماعية مشكلة انعدام اخلصوصية مما خلق الكثري من األضرار : انعدام اخلصوصية -

سية للشباب فملف املستخدم على أي موقع اجتماعي حيتوي على مجيع معلوماته املادية و النف

                                                             
تمع، املكتبة الوطنية للنشر و التوزيع، : اهللا فضل وائل مبارك خضر -1 ، ص 2012اخلرطوم، السودان، أثر الفايسبوك على ا

  24-23ص 
دراسة مكتبية، موقع البيان اإلمرايت،  -أسباب و حلول-التكنولوجيا و ضعف العالقات االجتماعية يف األسرة: عباس ييسيت -2

  http://www.golfkids.com/vb/showthreadphp ?i=2012-3/5/2017-16:20 .7ص
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ا لغرض اإلساءة  إىلاملشاكل اليت قد تصل ة إضافة إىل ما يبثه من اهلموم و الشخصي يد أشخاص يستغلو

 1.االبتزازالتشهري و  و

االجتماعي حيث أن العوملة الثقافية هي من ضياع اهلوية الثقافية و استبداهلا باهلوية العاملية ملواقع التواصل  -

  2.أهم و أخطر اآلثار السلبية ملواقع التواصل االجتماعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  24وائل مبارك، مرجع سبق ذكره، ص -1
جريدة  -عامل افرتاضي يتصل بالواقع و ينفصل عنه–و التكنولوجيا احلديثة تكشفان انعزال الشباب  االنرتنت: عاجمحممد -2

  .12، ص 1704،1/2/2010الشرق األوسط، العدد 
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  :خالصـــــة

االت يف حياته اإن لشبكات التو    صل االجتماعي مكانة مهمة لدى اإلنسان  دخلت يف العديد من ا

تستخدم مواقع التوصل االجتماعي يف  السياحة، الصناعة، وفأصبحت تشكل جزءا كبريا منها، مثل التعليم، 

جمال األعمال ألهداف عدة منها توفري املعلومات ملستخدمي املواقع و توفرها على ميزة املشاركة  و التعليق جعل 

  .ا أو خدمتهاااجلهة الناشرة تستفيد من اآلراء لتحسني منتوج
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  :تمهيد

تعترب السياحة نشاطا إنسانيا حافزه جمموعة من الدوافع املختلفة الناجتة عن جمموعة من الغرائز كحب   

التعرف  إضافة إىل حب التمتع بالطبيعة العذراء و اإلطالع على املعارف بشىت أنواعها، االكتشاف و التعلم و

  .الشعوب تعزيز فرص التفاهم والسالم بني على احلضارات املتعاقبة و

ألعامل ملا حتتويه من معامل و أثار جتذب كل  أحناءو تعترب اجلزائر نقطة استقطاب لسياح من خمتلف   

ي يف بلد املليون شهيد، حيث تكثر املناطق السياحية و نظرا ألتساع  تتنوع، باحث عن اجلمال ليستمتع 

ا أكرب دولة عربية وإفريقية إضافة  لى ساحل البحر األبيض املتوسط و الذي يزيد ىل وقوعها عإمساحتها و كو

 .ترتبع عليها اجلزائر اليتمجاهلا مجاال و يف هذا الفصل سنتحدث عن املقومات السياحية 
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  مفهوم السياحة :المبحث األول

إن احملاوالت األوىل لتعريف ظاهرة السياحة بدأت يف الثمانينات من القرن التاسع عشر إال أن أول  

م عندما أعطى تعريفا مطوال للسياحة 1905يف عام " فردير جوبري"حمدد للسياحة يعود إىل العامل األملاين تعريف 

ا تغيري اهلواء وإىل مولد اإلحساس جبمال الطبيعة  ظاهرة عصرية تنبثق من احلاجة املتزايدة إىل الراحة و: "على أ

  ".طبيعتها اخلاصة اإلقامة يف مناطق هلا املتعة و وكذلك الشعور بالبهجة و

ا* دف الرتفيه و: "كما ميكن تعريف السياحة بأ ذا النشاط نشاط السفر    ".توفري اخلدمات املتعلقة 

ا عدد كبري من سكان الدول املتخلفة فيرتكون حمل إقامتهم  انتقال عملية "السياحة كظاهرة تعين  و * قتية يقوم 

سياحة (إو إىل بلدان أخرى ) السياحة داخلية حملية(ود بلدهم الدائمة منطلقني إىل أماكن أخرى داخل جد

  1)".خارجية

ام 1910عرف السياحة يف عام " هرمن فون شولر"أما العامل النمساوي  يطلق  اصطالحإن السياحة هي " بأ

خل األجانب دا انتشار اليت تتعلق بدخول وإقامة و االقتصاديةعلى كل العمليات التالية خصوصًا العمليات 

ذا  وخارج منطقة معنية أو أيه بلدة أو دولة و   2".مباشر ارتباطترتبط 

حيث توصل إىل " كرفن"و" هوزكر"للكاتبان " النظرية العلمية للسياحة"ظهر كتاب بعنوان  1943يف عام  و*

ة اليت تنطبق على الغري املادي ظواهر طبيعية والعالقات املادية و التأثري و تعريف للسياحة يشمل على كل الروابط و

موع الكلي للعالقات و: "قاال حقيقة اإلقامة املؤقتة للسائحني و ظواهر طبيعية اليت تنتج من  السياحة هي ا

                                                             
  .24، ص 2007صناعة السياحة، دار الكنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، : أمحد حممود مقابلة -1
  .27، ص 2009مبادئ السياحة، دار املعرفة اجلامعية، طبع نشر، توزيع، اإلسكندرية، مصر، : فتحي حممد الشرقاوي - 2
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ممارسة أي نوع من العمل سواء كان عمل دائم  إقامة السائحني طامعا أن هذه اإلقامة ال تؤدي إىل إقامة دائمة و

  1".أو مؤقت

ا  أما األكادميية الدولية- فالسياحة هي . لفظ بنصرف إىل أصفار املتعة"للسياحة فقد عرفت السياحة على أ

ا الصناعة اليت تتعاون على إشباع  جمموع األنشطة البشرية اليت تعمل على حتقيق هذا النوع من األسفار و أ

  .رغبات السائح

اإلنتفاع باإلجازات أو أوقات السياحة هي ": "Michel Barric" "ميشل برييه"أما األستاذة الفرنسية  -

  2".الفراغ للتمتع باملصادر املغريات الطبيعية أو التقانية يف منطقة عبعد إىل حد ما عن موطن اإلقامة املعتاد

ا  1988سنة  Damوأشار - اإلنسان يف موطن إقامته إىل أي موطن  انتقالعملية "إىل تعريف السياحة بأ

  80يوم و360 سا وال تتجاوز 24ة حبيث ال تقل هذه الفرتة عن ألي فرت آخر بطريق مشروع وسليم ألي غرض و 

  ).اإلنفاق(كلم، مع تقدمي السائح ملسامهته املادية 

  ...".فسيحوا يف األرض أربعة أشهر"لفظ السياحة يف قوله تعاىل  القرآن الكرميوقد ورد يف  -

  3".سائحون الراكعون الساجدونالتائبون العابدون احلامدون ال" :يف قوله تعاىلورد أيضا  و -

  : من التعاريف السابقة الذكر ميكن تقدمي تعريف شامل كاآليت و -

من مكان إىل آخر أو من بلد آلخر  انتقالالسياحة هي نشاط يقوم به الفرد أو جمموعة من األفراد حيدث عنه "

 ." الدافع للقيام بالسياحةبغرض أداء مهمة معينة أو زيادة مكان أو عدة أماكن أو بغرض الرتقية مبعىن
                                                             

املكتب اجلامعي احلديث يف السياحة، املكتب اجلامعي احلديث، األزاريطة، ,االجتاهات احلديثة يف السياحة  :مسعدحمي حممد  -1
  .115، ص 2008اإلسكندرية، مصر، 

  .25أمحد حممود مقابلة مرجع سابق، ص  -2
  .112 ص ،من سورة التوبة ،20 اآلية: القرآن الكرمي -3
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  احيمقومات الجذب السي :الثاني المبحث

  :هناك العديد من مقومات اجلذب لسياحي حناول حصرها يف اآليت

  الطبيعية المقومات :األول المطلب

حيث تعد العمود الفقري لتطوير السياحة ومتثل ركنا أساسيا يف اجلذب السياحي إىل املستوى القومي  

  :االهتمام الدويل بالنواحي البيئية واحملاوالت املتكررة حلل املشكالت البيئية ومن هذه املقوماتخصوصا يف ظل 

احملرك حلركة السياح وذلك لتأثريه إىل حركة اإلنسان ونشاطه ومتكن جاذبية املناخ يف  الدينمويعد املناخ  :المناخ

ار السنة، ويرتتب على ذلك إحداث معدالت منو تنوعه ومبوجب هذه اخلاصية تتاح الفرصة لتدفق السياح على مد

للمناخ تأثري كبري يف تكوين منطقة سياحية من حيث  و. الثقافية و واالجتماعيةواسعة يف النواحي االقتصادية 

  1.املومسية

خواطر عدد كبري من السياح ملا هلا من متعة  هلل وضع خاص يف نفوس و: والمساحات المائية الشواطئ

  .هي تعترب من أهم املكونات السياحية لعدد من الدول و باوهدوء لألعص

تعد من وسائل اجلذب وهو مقوم جذب كبري يلعب دور كبري يف تكوير  :الشعاب المرجانية ورياضة الغوص

السياحة وهي متوفرة يف كثري من الدول العربية خاصة منطقة خليج العقبة ومنطقة شرم الشيخ وعلى سواحل 

  .اخلليج

  

                                                             
الدراسات، قسم الندوة اللقاءات  مراكز البحوث و، الندوة العلمية، و أمهيتها االقتصادية صناعة السياحة: حممد العطاء عمر -1

  .15، ص 2010العلمية، دمشق، 
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  المقومات األثرية التاريخية :الثاني المطلب

تشمل احلاضرات القدمية واملراكز العلمية والثقافية والبحثية والفن والعمارة القدمي فهي متثل عمق املعرفة   

الفرعونية مبصر  البزنطية و احلضارة الرومانية و: من ضمن هذه احلضارات اإلنسانية وربط املاضي باحلاضر و

أثار  ن ودر أثار األقباط يف األ  يف سوريا وآثار األمويني يف فلسطني و الكنعانينيآثر  لسودان وواحلضارة النوبية با

  1.ن دول العاملم  العراق وأثار املسلمني يف كثريالعباسيني يف

  المقومات الثقافية:المطلب الثالث

لفنون التشكيلية واملطارحات وتشمل األنشطة الثقافية اليت ميارسها الزوار املتمثلة يف الرقصات الشعبية وا  

  2.الفلكلور للسكان التقاليد و ادات واألفالم احمللية اليت تعكس الع العربية واملتاحف األثرية و

  المقومات الحديثة :الرابع المطلب

املشروعات الضخمة ذات التأثري االقتصادي ومن : هي املقومات اليت تشري إىل التطور احلضاري مثل و  

كذلك املغارات  الطاقة و الغابية و د العمالقة اليت حتافظ على الثروات املختلفة كالثروة السمكية وأمثلتها السدو 

خطوط السكك  اخللجان و الفنادق اليت جتذب السياح واجلسور املعلقة والقنوات اليت تربط البحار و العاملية و

  .البحرية والنهرية واملوانئاحلديدية 

  

  

                                                             
  .16، ص 2001، األردنمبادئ السفر والسياحة، مؤسسة الوراق للنشر  والتوزيع ، عمان، : مثىن طه احلوري-1
  .17نفس املرجع، ص  ،مثىن طه احلوري -2
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  اإلنسانية المقومات: المطلب الخامس

من منو هي متثل جانبا مهما يف جذب السياح وذلك للتطور الذي وصل إليه اإلنسان يف هذا العصر  و  

م و التنمية و الثقافة و الفكر و تقاليدهم  ما ينعكس من مشاركة شعبية لكل فئات الناس يف التعبري عن ثقافا

  1.ت اخلاصةالفعاليا يف املعارض و احمللية يف املناسبات املختلفة و

  المقومات الدينية :السادس المطلب

الكنائس املوجودة يف بعض املدن املقدسة مثل  األديرة و املزارات و ن واآلثار كاملساجد وهي األماك و  

ذه اخلصائص نسبة ملهبط  اخلليل، و بيت حلم و القدس و املدينة املنورة و مكة املكرمة و قد متيز الوطين العريب 

  .اليهودية املسيحية و اإلسالمية و: سماوية الثالثالديانات ال

  االصطناعيةمقومات الجذب  :المطلب السابع

املنتجعات اخلضراء يف  الثقافية و تشمل القطع األثرية والتذكارية ومراكز النشاطات املختلفة كالرياضة و و  

 2.املناطق الصحراوية وعلى سفوح اجلبال

  سيةمقومات الجذب السيا :الثامن المطلب

من املؤكد أن النظام السياسي يف الدولة هو احملرك الرئيسي لكافة األنشطة فيها والسياحة واحدة من هذه   

من الساسة من خالل تبسيط اإلجراءات للمستثمرين ألجانب وفتح احلدود أمام  اهتماماألنشطة اليت حتتاج إىل 

  .حمميات قوى سياحية و ، منتجعات، مطاعم وبالبىن التحتية للسياحة من فنادق االهتمام حركة السياحة و

                                                             
  .18، صذكره مرجع سبق ،عمر ءاحممد العط-1
  .58مرجع سبق ذكره، ص ، مبادئ السياحة ،فتحي حممد الشرقاوي-2
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  تاريخ الظاهرة السياحية :الثالث المبحث

، لذلك االستعماريةالظاهرة السياحية ظاهرة حديثة النشأة فإن ظهورها يف اجلزائر يعود إىل احلقبة  باعتبار  

 انتقاليةفرتة  باعتبارها) 66-62(وبعده خالل فرتة  االستقاللسنتطرق إىل تاريخ النشاط السياحي يف اجلزائر قبل 

  .اشرتاكية تاعلى خيار  اقتصادإىل  استعماري اقتصادمن 

  االستقالل قبل :المطلب األول

يف  إذ ظهور النشاط السياحي يف اجلزائر يعود إىل بداية القرن التاسع عشر خالل االحتالل الفرنسي و  

كنت من تنظيم قوافل اإلشهار مت الدعاية و بواسطة أسس املستعمر اللجنة الشتوية اجلزائرية و 1987سنة 

  .سياحية عديدة من أوربا حنو اجلزائر

فخالل تلك املرحلة اجلزائري جلبت العديد من السياح األوروبيني إلكتشاف مناظرها الطبيعية وهو ما دفع -

مت  1914، ففي سنة األوروبيني" السواح"املستعمر إىل التفكري يف إنشاء هياكل قاعدية لتلبية حاجيات الزبائن 

مت  1919مت تشكل نقابة سياحية يف قسنطينة، ويف عام  1916ويف . تشكيل نقابة سيحية يف مدينة وهران

نقابة سياحية املتواجدة آنذاك ويف نفس السنة مت تشكيل الفيدرالية  20تشكيل فيدرالية للسياحة واليت جتمع 

  1.مالية ألصحاب الفنادق السياحية إعاناتفرنسية على تقدمي اخلاصة بالفنادق باإلضافة إىل موافقة احلكومة ال

ال السياحي وهو مبثابة بنك أنشأ  1928ويف  مت إنشاء القرض الفندقي مكلف مبنح القروض للمستثمرين يف ا

إنشاء الديوان اجلزائري للنشاط االقتصادي والسياحي  1931جتديد وتوسيع الفنادق، ويف : من أجل تشجيع

)OFALAC(  مركز تنمية السياحة"هدفه كان يتمثل يف تنمية السياحة والذي أصبح فيما بعد يسمى "

  .واستمر نشاطه حىت بعد اإلستقالل
                                                             

  .223مقومات مؤشرات السياحة يف اجلزائر، جامعة اجلزائر، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد األول، ص : خالد كواش -1



 المقومات السياحية في الجزائر :لثالفصل الثا
 

 80 

إن املستعمر كان يدرك أمهية املوارد السياحية اليت تتوفر عليها اجلزائر، وما الربنامج املوسع الذي مت وضعه -

 %17غرفة لفنادق حضرية  17200واخلاص بإجناز  1957 واخلاص بالتجهيزات السيحية يف خمطط قسنطينة

 1130منها مركزة يف اجلزائر العاصمة، إال دليال على أمهية السياحة يف اجلزائر ويشمل هذا الربنامج أيضا إجناز 

  1.غرفة يف احملطات املعدنية واملناخية

  االستقاللبعد : المطلب الثاني

تسري هذه اهلياكل السياحية جلنة خمتصة يف تسيري الفنادق  سرير 5922ورثت اجلزائر بعد االستقالل   

  .وهي خاضعة لنظام التسيري الذايت 1965واليت تأسست يف سنة ) COGEHOR(واملطاعم 

وأسندت مهامها إىل  (COGEHOR) ختلت اجلزائر عن جلنة تسيري الفنادق واملطاعم 1966يف سنة -

ر وكان حتت وصية وزارة الشباب 1962ي أنشأ سنة الذ (ONAY) الديون الوطين اجلزائري للسياحة

تاريخ إعادة هيكلة الوزارات بواسطة قرار تأسيسي مت إحداث وزارة السياحة وتتمثل  1964والرياضة إىل غاية 

مهام الديوان يف التسيري أمالك الدولة والتعريف باملنتج السياحي يف اجلزائر يف السوق الدولية للسياحة وذلك 

  ).فرانكفورتستوكهومل، باريس، –ائه الثالث اخلارج بواسطة وسط

القطاع السياحي اجلزائري مل يستفيد يف أية تنمية حمددة املعامل فتميزت السياحة خالل ) 66-62(خالل لفرتة 

الوكاالت السياحية اليت تتكفل  انعدامهذه املرحلة بضعف وتردي اهليكل السياحية، نقص يف اليد العاملة املؤهلة، 

بعد  أتصلأي تنظيم للهياكل والثروات السياحية وعموما فإن القطاع السياحي  انعدامدعاية واإلشهار، بال

  :جبملة من النقائص تتمثل يف االستقالل

  .ختلف هيكلي-
                                                             

  .226، ص خالد كواش، مرجع سبق ذكره -1
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ال السياحي- ا على تلبية حاجيات املواطنني يف ا   .ضعف الصناعة الفندقية وعدم قدر

تم بالسياحة االستقاللالسائدة غداة ) التخلف والفقر(الظروف االجتماعية -   .جعلت األغلبية ال 

ال السياحي انعدام-   1.العمال املؤهلني واألكفاء يف ا

احلقيقي بالقطاع السياحي من خالل أول عمل حكومي على املستوى  االهتمامبداية  1966تعترب سنة -

وات السياحية اليت تتوفر عليه اجلزائر وبعد حتديد الوطين، فبعد تقسيم شامل قدمته وزارة السياحة حول جممل الثر 

ت السياحية أمهية وفوائد السياحة ونوع املنشآأمهية وفوائد الثروات السياحية اليت تتوفر عليها اجلزائر وبعد حتدد 

  .الواجب إحداثها

  :مت حتديد توجهات امليثاق السياحي واملتمثلة أساس يف-

التنمية السياحية وكمرحلة أوىل يتم  النطالقلتهيئة الظروف املالئمة : تحسين الشروط السياحية والثقافية*

إدخال إصالحات  تصنيفها و الثقافية من خالل جرد وإحصاء املناظر السياحية و حتسني الشروط الطبيعية و

يئتها السراح الستقبالعليها قصد جعلها مالئمة    .يف املراكز السياحية اليت ستقام و

إن التنمية السياحية تتطلب إجراء عملية ختطيط شاملة لكل ثروات السياحية : التوسع السياحيمناطق  اختيار*

قادرة  و مهيأة وتكن تتوفر على مناطق سياحية حمددة  لق االستقاللاليت تتوفر عليها الدولة، لكن اجلزائر بعد 

تعمر املوزعة توزيعا عشوائيا لذلك على جلب السواح فقد كانت تتوفر على جمموعة من الفنادق املوروثة عن املس

  2.اليت ميكن إجناز فيها التجهيزات املستقبلية قررت الدولة حتديد مناطق للتهيئة السياحية و

  

                                                             
  .229_228مؤشرات السياحة يف اجلزائر، مرجع سبق ذكره، ص ص ومقومات : خالد كواش -1
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   :إنشاء وتطوير الصناعة الفندقية*

إن توجهات امليثاق تركزت حلو اإلسراع يف إصالح وتوسيع الفنادق السياحية املوجودة عرب خمتلف مناطق   

  :الوزارة الوصية جلة من اإلجراءات متثل يف اختذتالسياحي ومن أجل تنمية وإصالح الفنادق املوجودة التوسع 

  .الفنادق واملطاعم واملقاهي ذلت الطابع السياحي اختيار-

  .الشواطئإصالح املرافق املخصصة للعطل عرب -

  .إنشاء الفنادق السياحية الضخمة-

  .ةوكان اهلدف من إقامة الصناعة الفندقي

ا توفري موارد مالية بالتدفق العملية الصعبة ألن اجلرائم كانت حباجة إىل جتنيد كل األنشطة ال عملة يت من شأ

نقص يف األيدي العاملة  و اقتصاديالصعبة، وحدات، مناصب شغل ألن أذناك كانت اجلزائر تعاين من ركود 

و هناك أهداف أخرى  ص عليها امليثاق السياحيوإىل جانب هذه األهداف الرئيسية للتنمية السياحية اليت ين

  :تتمثل يف

يئة الظروف املالية و -   .جللب السواح الالزمة اإلعالميةو  اإلداريةحتسني و 

  .ختفيض أسعار اخلدمة السياحية و الفندقية-

  1.و تطويرهتنظيم حركة التنقل -
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  المقومات السياحية في الجزائر: الرابع المبحث

كانت يف الساحل أو يف   سواءطاقات سياحية هامة موزعة على الرتاب الوطين  ثروة و متتلك اجلزائر  

  .حياً هاماً على مستوى البحر األبيض املتوسطاهلضاب العليا أو يف اجلنوب الكبري، متكنها من أن تصبح قطباً سيا

قال يف رسالة موجهة يث ح (OMT)األمني العام للمنظمة العاملية للسياحة " طالب الرفاعي"هذا ما أكده 

اجلزائر بلد واعد بإمكانه أن يصبح وجهة سياحية كبرية للسياحة وهي البرتول احلقيقي للجزائر الغد " للجزائريني

والذي ال يستهني مبقدرته اجتذاب رأس املال األجنيب، وتوظيف رأس املال احمللي مما يؤدي إىل املسامهة يف حتقيق 

ميزان املدفوعات وحتفيز صناعات أخرى ترتبط بصفة مباشرة أو غري مباشرة حدة البطالة والتقليل من عجز 

  . بالقطاع السياحي

تعطي صورة حقيقية للثروات اليت  واجلزائر متتلك جمموعة من املقومات اليت تؤهلها لتكون وجهة سياحية ممتازة و

  :هذه املقومات ما يلي أهممن  متتلكها، و

  .يةمات الطبيعالمقو : طلب األولمال

ع ياح إىل أي إقليم سياحي كما أن الرتابط بني املقومات الطبيعية من موقسجلذب ال األملتعترب من أهم   

از اجلزائر تمت وغطاء نبايت تعطي األقاليم السياحية أمهية مميزة أخرى يف اجلذب السياحي، و وشواطئجغرايف ومناخ 

ص الطبيعية ئيف يربط بني الشمال واجلنوب ومن بني اخلصابرتابط هذه العوامل وتكاملها يف موقع إسرتاتيجي جغرا

  :ما يلي
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  :الجغرافيةالمعطيات *

حتتل مركزا حموريًا يف املغرب العريب  تقع اجلزائر يف الضفة اجلنوبية الغربية حلوض البحر األبيض املتوسط و  

 ومورفولوجيا االجتماعية والثقافية ومميزا واالقتصاديوإفريقيا والبحر األبيض املتوسط، بفضل طابعها اجلغرايف 

من اجلزائر ملتقى للتيارات اخلاصة ووضع طبيعتها األصلية مواردها املتعددة، ونظرًا هلذا املوقع جعلت الطبيعة 

ا  موعات يف العامل، فاجلزائر تزخر بثروا احلضارية القومية واملتنوعة واليت شكلت تاريخ جمموعة من أشهر ا

ة واهلضاب العليا الفسيحة والسهول، الصحاري والسواحل البحرية نوعة فنجد فيها اجلبال الشاهقاملتومناظرها 

اجلالل ترتبع كل  هي سواحل احلسن و كلم على ضفاف البحر األبيض املتوسط و  1200املمتدة على طول 

  1 :تنقسم إىل   2كلم  2.381.741املناظر على مساحة تقدر ب  هذه املقومات و

  ":منطقة المرتفعات"الشمال *

  :التضاريس-*

كلم أكثر منها باجتاه   1000إن مشال اجلزائر يضم التل واملناطق السهلية، متتد أرضه باجتاه العرض   

تنحدر السهول العليا املؤطرة  م، ويقدر مب أخصب ألراضي موجودة يف الشمال حيث معدل االرتفاع الطول، و

بال أوراس مم، " الشيلي"لغرب إىل الشرق وجند أعلى قمة جبل إىل مم، من ا 100سالسل جبال األطلس من 

ويف جبل آللة خدجية جبرجرة ب مم، هكذا تصبح أمام أربعة أقسام متوازية على طول الشاطئ والسهول الساحلية 

م، 1843سكيكدة متبوعة بالسلسلة األوىل من جبال األطلس ألتلي جبال تلمسان  لوهران، متيحة، عنابه و

م واهلضاب العليا والسلسلة األوىل من جبال األطلس الصحراوي، حيث 1985" الونشريس"بائل جبال الق

م والزيبان مع منفذ حنو الشرق 1600م وجبال أوالد نايل 1930م، جبال العمور  2320تتعاقب جبل القصور 

                                                             
  .23ص، 1984، اجلزائر، املطبعة العربية، جغرافية القطر اجلزائري: توفيق املدين أمحد -1
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االيدواغ يف الشرق  ط وإىل جبال األوراس، النمامشة ،حييط بالقسم األول جبال الظهرة يف الغرب وجرجة يف الوس

سكيكدة ويشمل القسم الثاين جبال تلسمان، بين شقران، الونشريس،  ووسط كل ذلك سهول وهران، متيجة و

بابور وجبال التل، وميتد القسم الثالث بني األطلسيني مه السهول العليا إىل قسنطينة شرقا والسهول السهبية 

ابع من األطلس الصحراوي املتبوع بالصحراء، وتغطي الغابات الكربى جنوبًا غرباً، كذلك يتكون القسم الر 

 .مليون هكتار 4املتمركزة يف الشمال 

  :المناخ-*

مناخ مشال اجلزائر متوسطي أساسًا بتوازن قاري يعزي إىل التأثريات البحرية ويتحلى هذا املزيج أكثر يف   

سطح البحر مما جيعل الشتاء قارسًا والصيف حاراً السمات املتوسطية واملميزات القارية كلما إرتفع املستوى على 

وجافاً تقل األمطار يف الصيف وتكثر يف الشتاء وكذلك على اهلضاب العليا يف الربيع وتتهاطل األمطار بكثرة على 

  .التل الشرقي والسهول القسنطينية وتكون نادرة يف جنوب األوراس والسهول العليا الوهرانية

املناخ شبه جاف يشمل  ر مبناخ متوسطي يشمل املنطقة الساحلية من الشرق إىل الغرب، وإذن يتميز مشال اجلزائ

  1.اهلضاب العليا

  :المياه-*

اري املائية يف الشمال تتميز غالبًا باجلفاف يف الصيف و   ال تبقى إال النذر القلل يف البعض منها  إن ا

ا غالبًا ما تكون جارفة وأهم الوديان اليت حتتفظ بسيالن املياه بفضل املياه اليت تنبع من جد يد، أما يف الشتاء فإ

 .الشلف، املقطع، تافتة، سيق، سري، سباو، الصومال، الرمال، الوادي الكبري، وسيبوس: هي

                                                             
 اجلزائر، املغرب، تونس، مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف العلوم التنموية السياحة، دراسة مقارنة بني اآلثار :عشي صليحة-1

، 2004/2005، اقتصاديةوعلوم التسيري، قسم  علوم  االقتصاديةوتنمية، جامعة باتنة، كلية العلوم  اقتصاد، ختصص االقتصادية
  ).43-42(ص 
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  :النباتات-*

متوقف على األمطار، ففي املرتفعات الساحلية جند غابات الصنوبر البحري  النباتاتإن أمهية وتنوع   

ليب وشجر البلوط والفلني وكلما تسلقنا املرتفعات الساحلية جند غابات الزان والبلوط األخضر وعلى والصنوبر احل

م جند غابات كثيفة من األرز، أما احلفاء فهي ملكة  1300حتزم اهلضاب العليا ويف املرتفعات اليت تزيد من 

 1.مم 200ب عندما تقل األمطار عن مم حيث تنتب تلقائياً، تنصحر السهو  400النباتات يف املناطق السهبية 

  ):الصحراء(الجنوب *

  :التضاريس-*

النسيج الواسع للهضاب األرضية اليت تسمى احلمادة مع العرب : تتميز الطبيعة الصحراوية بثالث مسات رئيسية

  .والذراع ثالث أحاوض كربى حماطة بالكتبان الرملية

ا أعلى قمة يف اجلزائر وهي العرق الشرقني والعرق الغريب وعرق الشاش، طبيعة  " طاهات"اهلقار اجلبارة اليت توجد 

  :م، ويف الواقع هناك قسمان من الصحراء3003ب 

صحراء الشمال الغريب بسالسل األطلس املتوهجة، وصحراء اجلنوب الشرقي بدرع اهلقار والطاسيل املشهورة -

ويني خط منحرف ميتد من الصخرية اجلنوب برسومه اجلدارية والنحوت الصخرية وبني هذين القسمني الصحرا

ر الطبيعة الصحراية حول الرق ....... الغريب إىل الشمال الشرقي ماراُ بعرق  وهو (وهضبة تادميت وشط ملغري و

احلمادة  ،)هو عبارة عن رمل شاسعة متثل مخس الصحراء(، العرق )عبارة عن مساحة واسعة من احلصى واحلجارة

، السبخات أو )مصدرها بلوري شقاق ذات تكوين بركاين(، اجلبال )جارة الكلسيةهي مساحة كبرية للح(

 ).الغالل اليت تنمو حوهلا النباتات و(األحواض املغلقة 

                                                             
  .49ص ، مرجع سبق ذكرهعشي صليحة، -1
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  : المياه-*

ليست هناك وديان كربى ما عدا تلك املوجودة على ضفف العرق الشرقي والعرق لغريب باإلضافة إىل   

" يا) "تادميت(من هضبة  و) تافساست(ديان تأخذ مصدرها من اهلقار وادي ميزات ووادي الساورة وهناك و 

  1.أراضي الشط ختلق مناخاً حملياً  السبخات و أنوتتغذى الواحات من الطبقات املائية اجلوفية كما 

  :النباتات-*

ال يوجد يف الواحات سوى النخيل إال أن زراعة احلوامض بدأت تعم شيئًا فشيئًا منذ سنوات يف عدة   

 .ناطق من الصحراء الكربىم

  :الساحل الجزائري*

وتكونه الصخري وتوجد به عدة  بارتفاعهكلم وهو يتميز   1200ميتد الساحل اجلزائري على مسافة   

القالة، تيقزيرت، سيدي فرج، : فضاءات سياحية نادرة من أهم املناطق السياحية املمتدة على هذا الساحل جند

  .إخل... تنس، بين صاف

  :المعدنية المحطات

هلا الفضل  نائلة واملتعددة وحىت الطبيعية كاعة الساحرة وقدراته السياحية والثقافية اهلاجلزائر بلد غين بطبي  

تبني حسب  العديد من ملنابع املعدنية خباصيات عالجية مؤدة، و ظر خالبة كما وهبتهايف أن متنح اجلزائر منا

ا املؤسسة الوطنية لل منبع للمياه املعدنية يرتكز أغلبها يف  2020دراسات السياحية وجود الدراسة اليت قامت 

حمطات محامات معدنية ذات طابع وطين ومركز واحد للعالج مبياه البحر يوجد ما  7 باستثناء مشال البالد و

                                                             
  .235ص، يف اجلزائر، جامعة اجلزائر، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد األول مقومات و مؤشرات السياحة: خالد كواش-1
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محام : بالنسبة للحمامات املعدنية فهي و 1.حمطة محوية ذات طابع حملي تستغل بطريقة تقليدية  50يقارب 

كلم غرب   400(محام بوحجر بوالية عني تيموشنت  و) كلم غرب اجلزائر العاصمة  500(فرارة بوالية تلمسان بو 

يف الشرق  و) كلم غرب العاصمة  170(ومحام بوحنيفية مبنطقة معسكر، ومحام ريغة بوالية عي الدفلة ) العاصمة

) كلم شرق العاصمة  300(الية سطيف ومحام قرقور بو ) كلم شرق العاصمة  500(محاما الشاللة بوالية قاملة 

  ).كلم شرق العاصمة  450(ومحام الصاحلني بوالية بسكرة 

أما يف حمطة  ،هذه احلمامات اضا جلدية، إلتهاب املفاصل، زيارةميكن للسائح واألشخاص الذي يعانون أمر  و

ثل املنابع احلموية الغري كلم غرب العاصمة ومت  30العالج مبياه البحر فهي منشأة كبرية تقم مبدينة سيدي فرج 

 50بالنسبة للمنابع احلموية املستغلة تقليديا تفوق  و %60مستغلة واليت ال تزال على حالتها الطبيعية ما يفوق 

القانوين  االمتيازللخواص عن طريق املزاد العلين من دون احلصول على حق  تفهي مؤجرة من البلديا 2.منبعاً 

 .الذي متنحه وزارة السياحة

  :الحظائر السياحية الوطنية*

  :متتلك اجلزائر العديد من احلظائر الوطنية املتواجدة يف خمتلف أرجاء الوطن وهي

  :هكتار 78000الحظيرة الوطنية للقالة -

نوع من الطيور  50حمميات حتتوي على  3مع البحر األبيض املتوسط وتضم  باحملاذاةتقع مشال اجلزائر   

  .رىوأنواع من احليوانات األخ

                                                             
التنموية السياحة، دراسة مقارنة بني اجلزائر، املغرب، تونس، مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف العلوم  اآلثار :عشي صليحة-1

، 2004/2005، اقتصاديةوعلوم التسيري، قسم  علوم  االقتصاديةوتنمية، جامعة باتنة، كلية العلوم  اقتصاد، ختصص االقتصادية
  .45_44ص ص

2http ://assaim .net/forum/showthbread.phpt=10405+www.alttebeyah.com/page/../107 
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  :هكتار 500.18حظيرة جرجة -

ديسمري، يناير، (أشهر  3كلم عن اجلزائر العاصمة، تستقر فيها الثلوج ملدة   50تقع يف قلب األطلس التلي تبعد 

  )فرباير

  :هكتار 16.3حظيرة غابات األرز ثنية الحد -

  .كلم عن مبنية ثنية احلد وتقع إىل حافة سلسلة الونشريس يف األطلس التلي  3تبعد 

  :هكتار 100حظيرة الطاسيلي -

وتشمل الطابع األثري واألركيولوجي، تتميز مبختلف النقوش والرسومات الصخرية وهي مصنفة كرتاث عاملي منذ 

1982.1  

ا كرتاث عاملي من طرف منظمة اليونيسكو وهي  1987اليت أنشأت عام  :راالحظيرة الوطنية الهق- واملعرتف 

  .سنة 12000ة احليوانية باإلضافة إىل املنحوتات األثرية التييعود تارخيها إىل هضبيت األتاكور، احلظري : تضم

  :هكتار 304حظيرة التسلية والترفيه بن عكنون -

 .تشمل على منطقة نباتية وحيوانية منها األنواع احمللية واإلفريقية

  :حظيرة التسلية بسينام-

  .فيها نشاطات رياضية متعددة هكتار 500تقع مشال غرب اجلزائر العاصمة حتتل مساحة 

 100هكتار جبيجل وقورارة  300هكتار بباتنة وتازا  600هناك جمموعة من احلظائر الوطنية مثل بلزمت  و

 .غابة األركاد الفتح وتتكون من مناطق متعددة مثل مقام الشهيد و رياض هكتار، و
                                                             

عة  مداخلة جبام" دراسة أداء وفعالية مؤسسات القطاع السياحي يف اجلزائر" التنمية السياحية املستدامة يف اجلزائر :عيسى مرازقة-1
  .9، ص 2009 - 2010– ،بسكرة،حممد خضري
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  الحضارية الثقافية و ت التاريخية والمقوما :المطلب الثاني

دية ميثقافية متنوعة نتيجة لتعاقب احلضارات عليها نذكر منه احلضارة النو  خر اجلزائر مبعامل تارخيية وتز   

إىل كامل مشال القارة اإلفريقية تليها احلضارة الفينيقية اليت متركزت يف املدن الساحلية واحلضارة  امتدتاليت 

هذا الغزو حلضارة اجلزائر بعدا كبريا  تقرون أعط 5ابة يف اجلزائر قر  استقرتاإلغريقية واحلضارة الرومانية اليت 

األخرى املوجودة بتيبازة  اآلثاربتحضري حركة عمرانية قوية توجد أثارها حىت يف املناطق الداخلية باإلضافة إىل 

فن املرابطني الذي نقلوا احلضارة األندلس وال شرشال من خالل خالفات عديدة كاخلالفة الفاطمية، احلمادية وو 

  1.املعماري اإلسالمي إىل بالدنا واخلالفة العثمانية

كما تتمتع الصحراء اجلزائرية مبعامل وأثار نادرة متمثلة يف نقوش والصخور ورسومات الطاسيلي واهلقار اللذان 

صنعا كرتاث إنساين عاملي من قبل منظمة اليونيسكو ومعامل أخرى باإلضافة إىل وجود عدة زوايا تستقطب 

ا اجلزائر كاآليتإهتمام  ا كالزاوية التيجانية والعيساوية ومن بني املعامل اليت تزخر    :الكثريين الذين يودون زيار

قلعة بن حماد:  

م على يد خامد بن بلكني وتقع مشال شرق والية املسيلة على  1007هي من املواقع اليت بنيت يف  و  

ا الكثري من الكنوز واملعامل األثرية أمهها املسجد  و كلم، أحد رموز الدولة اإلسالمية باجلزائر  36بعد  يوجد 

مصلى قصر املنار الذي يعترب أصغر مسجد يف العامل باإلضافة إىل قصور املمتدة عرب مساحات القلعة  الكبري، و

ة لقصر احلمراء   50أكثر من  امتدادعلى  و كلم على غرار قصر األمري الذي حيتوي على حبرية تعد مشا

  2.ندلسباأل

                                                             
  .10عيسى مرازقة، مرجع سبق ذكره، ص  -1
الطباعة، اإلسكندرية،  لدنيا، النشر و دار الوفاءالعامل،  أبرز املعامل األثرية والسياحة يف مصر و: حممد أمحد عبد اللطيف -2

  .353، ص2011مصدر 
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جميلة:  
سطيف حاليا حتتوي على أمجل املعامل " ستبفيس"كلم من ميدنة   50القدمية على بعد " كويكل"مجيلة   

توسعت إثرها املدينة يف القرنني  98و 96يف عامي  reva" نزقا"األثرية القدمية أسسها اإلمرباطورية الروماين 

  1.إخل... دائق، متاحفالثاين والرابع حسب خمطط هندسي مدروس من محامات وح

وادي الميزاب:  
بيالد "وهو هضبة تلية تقع مشال الصحراء مسيت  1982ن الرتاث العاملي أدرجت اليونسكو ضم  

م نتيجة كلها من الشمال الغريب حنو اجلنوب  100نظرا لشبكة األودية العديدة واليت ال يتجاوز عمقها " الشبكة

  .نة اجلزائريدمال مشال غرب مرقي لتنتهي عند حبرية تكتنفها الر الش

تيمقاد:  
الذي " ترجان"م يف عهد اإلمرباطور  100كلم شرق والية باتنة بناها الرومان سنة   36تقع على بعد   

وحتظى املدينة " تامو قادي"هكتار مساها الرومان  11أمر ببنائها ألغراض إسرتاتيجية شيدت على مساحة 
من الشمال إىل اجلنوب ينتهي كل  متقاطعات من الشرق إىل الغرب و بتصميم مجيل إذ يشقها طريقان كبريان

  2.أعمدة منحوتة شارع بيبنيايني كبريين يف طريقه يزينها قوسان من احلجارة و

وابتداء من النصف الثاين ميالدي عرفت املدينة تطورا عمرانيا هاما تطلب مساحات إضافية فظهرت أحياء  

لغ التطور العمراين ذروته يف القرن الثالث ميالدي بنيت منشآت جديدة مثل سكنية جديدة وشيدت املعابد وب

مساكن أوسع، ويف القرن اخلامس ميالدي احتل الوندال املدينة ودام االحتالل قرابة  السوق و املكتبة العمومية و

م   3.قرن بعد أن احتل البيزنطيون مكا

                                                             
  .251، ص 2009سياحية يف العامل العريب، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، و ال األثرية املعامل التارخيية و: حسن حالق 1
اخلدمات السياحية والفندقية وتأثريها على سلوك املستهلك، مذكرة لنيل شهادة املاجستري ختصص تسويق دويل،   :مساري مباركة -2

  .210، ص 2011/2012ويل للمؤسسات، اه التسيري الدوالعلوم التجارية وعلوم التسيري، مدرسة الدكتور  االقتصاديةكلية العلوم 
  .211ص، مرجع نفسه ،مساري مباركة -3
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تيبازة:  
كلم غربا أسسها الفينيقيون    50د عن اجلزائر العاصمة ب تقع على ساحل البحر األبيض املتوسط تبع  

م التجارية العديدة حيث كانت هلا مكانة مرموقة، تعين كلمة تيبازة يف اللغة الفينيقية  " املمر"كإحدى مستعمرا

ا كانت معربا وممرا لألفراد بني مدينيت  وقد شرشال مث أصبحت تعرف بقرطاجني " إيول"و" اجلزائر" "إيكزيوم"أل

أصبحت مستعمرة التينية إبان إمارة كلوديوس يف القرن األول  نوميديا الثاين و كعرفت أيام جمدها إبان حكم املل

  .لتتحول إىل مستعمرة رومانية يف القرن الثاين ميالدي

لقصبةا:  

تتميز  م و 16اليت تكتظ باملساجد وتتميز بشوارعها الشعبية وقلعتها األثرية واليت مت بنائها يف القرن   

من  و 1992نظمة اليونيسكو إىل تسجيلها ضمن الرتاث العاملي يف اهلام والذي دفع مبرتاثها املعماري التارخيي 

املعامل الشهرية بالقصبة احلدائق، املرصد الفلكي، املتحف الوطين، دار الكتب الوطنية، جامعة اجلزائر اليت تأسست 

ا الكثري من القص1909عام    1.ور واملنازل الفاخرة ذات طراز عريب إسالمي، كما يوجد 

الطاسيلي:  

تطور احلياة البشرية  هجرة احليوانات و لوحة تعكس حتوالت املناخ و 15000حتتوي على أكثر من  و  
  .م. ق 600يف الصحراء خالل 

  :الثقايف للجزائر رصيداً هاماً من املتاحف منها كما يشمل الرتاث احلضاري و

 1852يعترب من أقدم املتاحف يف اجلزائر، جاءت فكرة إنشاءه سنة  و :سيرتا بقسنطينة المتحف الوطني-

ذه املدينة وعلى مستوى منطقة الشرق اجلزائري ككل   2.جلمع األعداد الكبرية من احلفريات اليت مت إكتشافها 

                                                             
  .212، مرجع سبق ذكرهاخلدمات الفندقية و السياحية و تأثريها على سلوك املستهلك، : مساري مباركة-1
  .213، صنفسهمساري مباركة، مرجع  -2
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وأخرى تعود " وغرافيااثن"يوجد باجلزائر العاصمة وتعرض به حفريات عن أصل الشعوب  :متحف باردو الوطني-

  .لعصور ما قبل التاريخ، إضافة إىل قطع أثرية إفريقية

يوجد مبدينة وهران يشمل حفريات عن عصور ما قبل التاريخ وعن علوم الطبيعة وعن  :المتحف الوطني زبانة-

  .أصل الشعوب

  .ة التحريريةيوجد باجلزائر العاصمة تتمثل معروضاته يف آثار عن الثور : المتحف الوطني للمجاهد-

تعرض به ألوانًا من الفن العصري كالرسم، -اجلزائر العاصمة–يوجد باحلامة : المتحف الوطني للفنون الجميلة-
  .التصوير، النحت والنقش

يضم معروضات عن ألوان الصناعية - اجلزائر العاصمة–يوجد بالقصبة  :المتحف الوطني للفنون الشعبية-
  .التقليدية وتقاليد وفنون شعوب

  .متاثيل أسلحة قدمية و نقود و: يوجد مبدينة باتنة يضم قطعا من الفسيفساء وآثار قدمية منها :متحف تيمقاد-

  .الرومانية يوجد مبدينة عنابة حيتوي على آثار قدمية تعرب عن تاريخ هذه املدينة النوميدية و: متحف الهيبون-

ا متتلك تراثا ثقافيا شعبيا يتمثل غي إىل جانب هذا الرتاث احلضاري والثقايف الذي تتوفر عل   يه اجلزائر، فإ

إرث من العادات والتقاليد احمللية ومنتجات متنوعة للصناعة التقليدية مثل صناعة الزرايب اليت تشتهر هلا بعض 

ا مدينة قسنطينة وصناعة الفخا مناطق البالد مثل منطقة غرداية، اجللفة، األوراس و ر صناعة النحاس اليت تعرف 

نشاط اخلشب  صناعة اجللود و التطريز على القماش و املتواجدة يف العديد من املناطق سيما مناطق القبائل و

واملنحوت صناعة السالل، نشاط اآلالت املوسيقية ، صناعة الزجاج ومن املالحظ أن اجلزائر حتوي العديد من 

ذلك احلال بالنسبة لصناعات التقليدية واليت تقوم الرتاث الشعيب الثقايف وخيتلف هذا األخري من والية ألخرى، ك

 .بدور أساسي يف تقدمي صورة عن البالد
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  يةالقاعد) الهياكل(البنى  اإلمكانيات و :المطلب الثالث

 :أنشطة سياحية يف متتلك اجلزائر هياكل قاعدية واليت تعد ضرورية للقيام مبشاريع و

  :النقل*

 االستقاللاجلزائر بشبكات املواصالت منذ  اهتماملقد كان  احة ويعترب النقل عامال هاما لتطوير السي  

سواء يف الطرقات أو السكك احلديدية أو النقل الربي والبحري وهي من أهم شبكات النقل على مستوى املغرب 

  1:العريب وتتنوع كما يلي

  :النقل الجوي*

 13مطارا عرب الرتاب الوطين، كما جتدر اإلشارة إىل أن 52شهدت هياكل القاعدية تطورا ملحوظا متيز يف إجناز 

  :من بني هذه املطارات ترقى للمقاييس الدولية منها

  .مطارات دولية من الدرجة األوىل، وهران، قسنطينة، عنابة، غرداية5-

  ).ود، عني أميناس، تلمسان، تيبازة، أدرار، تبسة، متنراستحاسي مسع(مطارات دولية من الدرجة الثانية 7 -

  ).بشار، جباية، الوادي، ورقلة، عني صاحل، جانت، بسكرة، إليزي–مطارات وطنية 8 -

  .مطار جهوي 14 -

                                                             
 اقتصادياتللدولة، مداخلة يف ملتقى علمي حول  االقتصاديةالتنمية أمهية مقومات السياحة اجلزائرية يف  :حكيم بوجطو -1

، 2010علوم التسيري،  التجارية و و االقتصاديةكلية العلوم   -بسكرة -السياحة ودورها يف تنمية املستدامة، جامعة حممد خضري
  .10ص 
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يف جمال احملروقات  االستغالل مطارات مرتبطة نشاطها بالبحث و 4حمدود منها  استعمال يلمطار دو  19 -

  1.واملناجم

  :رق البريةالط*

تتميز بتمركزها يف املنطقة الشمالية للبالد، حيث يصل  102,452يضل طول شبكة الطرقات يف اجلزائر إىل 

  :كلم حسب كما يلي  96,684طول هذا األخرية حوايل 

  .كلم  28,275الطرق الوطنية -

  .كلم  23,936الطرق الفرعية الوالئية -

  .كلم  57,251الطرق البلدية -

ا على مسافة باإلضافة إىل -   .كلم  1216الطريق السيار شرق غرب الذي ميتد من شرق البالدي إىل غر

  .طريقة الوحدة اإلفريقية-

  : شبكة السكك احلديدية-

حمطة تغطي على اخلصوص مشال البالد وتتكون هذه  200كلم حول   45000طول السكك احلديدية يقارب 

  :الشبكات من

  .كلم طرق عادي  1435-

  .يق ضيقكلم طر   1055-

                                                             
  .12سبق ذكره، ص حكيم بوجطو، مرجع  -1
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  .كلم طريق مزدوج  305-

  .كلم طريق مكهرب  299-

فرع تربط الوحدات واملناطق  200حمطة مفتوحة لنقل السلع واملسافرين و 200ومتتلك الشركة الوطنية للنقل 

  ).اجلزائر، عنابة، وهران، أرزيو، سكيكدة، جباية– املوانئالصناعية بأهم 

النقل البحري:  

من اخلدمات كالتجارة والصيد البحري، إضافة  دميناء للعدي 13ئر يعتمد على إن العمل البحري يف اجلزا  

الصغرية اليت تستعمل للصيد البحري  املوانئإىل مينائني متخصصني يف احملروقات، باإلضافة إىل العديد من 

اجلزائر، : ملوانئاوالرتفيه، كما حتتوي على حجرات لالرشاد البحرية ألمن املالحة وحمصنات الدفاع الساحلي وأهم 

  1.من نسبة حركة املالحة %75جن واليت تضمن وهران، عنابة، جن

  :االتصاالت -

باألقمار الصناعية تدعمت خبدمات املعلومات والربط  لالتصاالتأرضية  اتصاالتمتتلك اجلزائر عدة   

يعرف القطاع  و %96ا التكنولوجي بشبكة األنرتنت الدولية وتغطي الشبكة اهلاتفية أغلب الرتاب الوطين منه

  2.النقال حتديثا للشبكة من تصمم اهلاتف الرقمي و توسعا و

  ):الطاقات الفندقية( االستقبالقدرات -

متتلك اجلزائر طاقات إيواء خمتلفة ومتنوعة تتمثل يف فنادق ميتلكها القطاع العام واخلاص واملركبات السياحية 

  .صةواملخيمات املوزعة على املناطق السياحية خا

                                                             
1-www.ar.wekipidia.org/wiki.com 

  .14، ص ذكره بقمرجع س ،للدولة االقتصاديةأمهية مقومات السياحة اجلزائرية يف التنمية يم بوجطو، حك -2
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  :مما سبق نستخلص أنواع السياحة يف اجلزائر كاآليت و

، السياحة اجلبلية، السياحة الصحراوية، السياحة احلموية، السياحة العالجية، )الشاطئية(السياحة الساحلية 

  1.التارخيية السياحة املناخية، السياحة الثقافية و

  وض بالقطاع السياحي في الجزائرالمنتوجات السياحية الواجب تنميتها للنه :المبحث الخامس

  :من أجل إسرتاتيجيةإن تطوير وتنويع املعروض السياحي وتنمية نشاطات سياحية جديدة ميثالن اختيارات -

إدماج اجلزائر ضمن السوق الدولية.  

 سن متزايدا بسبب حت ارتفاعاوالرتفيه واليت تعرف سنويا  واالستجمامتلبية حاجيات املواطن يف جمال السياحة

  .النمو الدميغرايف املستوى املعيشي و

التطوير املنسجم واملستدام واملتوازن للنشاطات السياحية.  

 تثمني الرتاث السياحي الوطين.  

  :تلبية الطلب السياحي يستلزم تنمية جادة للمنتوجات السياحية التاليةعلى هذا األساس فإن  و

  السياحة الصحراوية: المطلب األول

لة احلالية مؤهال معتربا للتنمية الدولية نظرا حر ويشكل يف امل ع من السياحة له خصوصياتهنو إن هذا ال  

لتميز هذا النموذج، لذا فإن العملية الرتوجيية يف اخلارج ينبغي أن تتجه على املدى القصري حنو املناطق السياحية 

إن تنوع . بالنسبة للسياحة البيئية اليت ميكن حتويلها إىل أقطاب جذب لألوروبيني خاصة للجنوب الكبري و

                                                             
امللتقى ، 2025اإلسرتاتيجية اجلديدة للسياحة اجلزائرية يف ظل املخطط التوجيهي لتهيئة السياحية آفاق  :عوينان عبد القادر-1

  .283-267ص دراسة جتار ببعض الدول،ص – امةالسياحة رهان التنمية املستد : العلمي الدويل حول
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ية، فإلستكشاالسياحة ا: الثروات الطبيعية والتارخيية والثقافية والبيئية يف اجلنوب تسمح بتطوير منتجات متنوعة مثل

السياحة الثقافية، السياحة البيئية، سياحة املغارات والتجوال، أما بالنسبة لآلثار فإن هشاشة املواقع يف هذه 

دف وضع جهاز حلماية و ستعدي احلرص والتشاور الدائم بني القطاعات املاملناطق ي  .حفظ األنظمة البيئيةعنية 

  السياحة الشاطئية: المطلب الثاني

إن هذا النوع من السياحة البد أن يشكل يف املدى الطويل الوجهة األوىل للتنمية السياحية يف اجلزائر،   

 استفادةأن غالبية السكن متمركزة يف الشمال باإلضافة إىل  باعتباركبري   نظرا لطاقات الكبرية ووجود طلب داخلي

  1.االصطيافنسبة كبرية من السكان من العطل خالل موسم 

تبقى تشكل مقصدا جذابا للمواطنني الذين يتوجهون إىل اخلارج خاصة تونس، أما على  بالشواطئإن اإلقامة -

بية البلدان ركيزة النشاط السياحي نظرا للتدفقات النقدي املعتربة واآلثار الصعيد العاملي فإن املنتوج يشكل عند غال

  2.من الطلب السياحي للدولة %80واملالية اليت حيققها فهو ميثل أكثر من  االقتصادية

جتارب الدول األخرى من أجل  االعتبارإن هذا املنتوج ينبغي أن يرتكز على تنمية مستدامة للسياحة تأخذ بعني - 

ية الرتاث الثقايف واحمليط لطبيعي ضد كل أشكال التلوث هذا وتبقى السياحة الشاطئية املنتوج املفضل ملختلف محا

بدءا باملخيم إىل الفندق  االستقبالالطبقات االجتماعية لذا لبد من تنوعها من خالل إجناز عدة أمناط من هياكل 

 .ناول اجلميعمت املريح والفخم، مما يسمح بتنمية منتوجات سياحية يف

  

                                                             
على ضوء ما جاء به املخطط التوجيهي للتهيئة ، تنمية مستدامة للقطاع السياحي يف اجلزائر إسرتاتيجية :حلسني عبد القادر-1

  .178_177ص ص، 2012 ،02 العدد، املؤسسات اجلزائرية  أداء جملة ، 2025 ألفاق السياحية
  .179صنفسه، رجع م، حلسني عبد القادر-2
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  المؤتمرات سياحة األعمال و :المطلب الثالث

إن هذا النوع من السياحة يعرف منوا على املستوى الدويل ويشكل جزءا معتربا من إيرادات البلدان   

تنمية يف بالدنا نظرا لتزايد كثافة النشاط .... هذا املنتوج  إخل، و.... إيطاليا فرنسا، إسبانيا،: السياحية مثل

من جهة ومنو لعالقات مع اخلارج من جهة أخرى، وتبقى القدرات احلالية واحملدودة  واالجتماعي دياقتصاال

واملتمركزة على مستوى العاصمة بعيدة عن االستجابة للطلب السياحي احلايل واملستقبلي، مما يعترب فرصة سائحة 

من طرف املستثمرين الفعليني وأيضا  مامااهت الوطين والشراكة األجنبية بغرض جعله أكثر جذبا، و لالستثمار

  .مشان إنطالقة حقيقية له خالل السنوات القادمة

  ة الحموية والمعالجة بمياه البحرالسياح :المطلب الرابع

ياحة سهلذا النوع من ال االستقبالمنبع جهوي إال أن الطاقة  2020رغم توفر طاقة معتربة من أكثر من   

البحري تعد ضرورية ملا  االستحمام تنمية احلمامات املعدنية واملعاجلة مبياه البحر وهلذا فإن  تبقى ضعيفة جدا و

ا ستهم أيضا يف حتسني صحة املواطن وبالتايل ختفيض نفقات الصحة لعموميةاسوسيو ا من آثار هل   .قتصادية فإ

  السياحة الثقافية :المطلب الخامس

إلستشرافية املنجزة من طرف املنظمة العاملية للسياحة احلديثة للسياحة حسب الدراسات ا االجتاهاتإن   

  .تؤكد أن السياحة الثقافية ستشغل يف العشريان القادمة مكانة هامة يف العرض السياحي العاملي

حبيث أن إمكانيات اجلزائر يف هذا امليدان تؤهلها لتطوير عرض سياحي ثري ومتنوع، وتنافس ومطلوب جدا 

  1:يدمج بني

                                                             
  .179حلسني عبد القادر، مرجع سابق ذكره، ص  -1



 المقومات السياحية في الجزائر :لثالفصل الثا
 

 100 

  .ريالرتاث األث-

  .إخل.... املعامل والبيانات الثقافية والدينية يف املدن الرومانية، الزوايا-

  .األعياد احمللية والتقليدية والفنون الشعبية، واأللعاب التقليدية-

  .أقطاب اإلنتاج احلريف-

ريبة والبعيدة وألن هذا الرتاث ذو مردود كبري يربز ضرورة تقوميه قصد احلصول على حصة من األسواق السياحية الق

  .حيث أن الطاقة املتوفرة أثبتت أمهية خاصة هلذا املنتوج

  ماميةاإلستج الترفيهية و ياحة الرياضية والس :المطلب السادس

ة املوجهة باخلصوص إىل الشباب املولعني بالتبادالت ياحسهذا النوع من السياحة يشكل وسيلة لتطوير ال  

  .الرتفيهية وإىل السياح الذين يبحثون عن الراحة والرفاهية و االستكشافية والنشاطات الرياضية و

على الوجه األمثل عن طريق إقامات  استغالهلاإن اهلياكل الواجب بناؤها بالنسبة هلذا النوع من السياحة ميكن -

ق األجنبية مما يسمح للجزائر بتنظيم تظاهرات ذات بعد دويل يساهم يف خل لتحضري النخب الرياضية الوطنية و

  .التعريف بالوجهة السياحية الفضول للبحث عن زيارة املنشآت اجلديدة و

إن جمموع أنواع املنتجات السياحية املذكورة سابقا تشكل حتديا حقيقيا يتطلب تنفيذها تدخال إداريا مدعما -

  1.ومن السلطات العمومية لتحقيق األهداف اليت يطمح إليها القطاع السياحي على املدى البعيد

                                                             
1-www.ei-hakasek.comا تتطلب و تشجيعها يبدأ بالرت " ، فرص ومعوقات السياحية يف اجلزائر يج هلا حمليا ومعوقا

  .23:59، ومتت زيارة املوقع على الساعة،  2013سبتمرب23حال جذريا مت إنشاء بتاريخ 
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السياحة رهان التنمية املستدامة يف "جاء يف أشغال الندوة الوطنية اليت نظمت جبامعة باتنة حول موضوع و -

ية الوطنية ج للوجهة احمللية وذكر رئيس اجلمععلى أمهية تشجيع السياحة الداخلية باجلزائر من خالل الرتوي" اجلزائر

  .املتنوعةلإلقتصاديني اجلزائريني أن التعريف باملعامل السياحية 
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مخطط التهيئة السياحية *اسية للنهوض بالسياحة في الجزائرالركائز األس :سادسالمبحث ال

2025SDAT*  

  الركائز األساسية :المطلب األول

أحصى األخصائيون أربع ركائز أساسية لتطوير السياحة اجلزائرية، مشريين إىل أنه ال ميكن للجزائر أن   

ا ا ا، ترتكز على املقومات السياحية الطبيعية تطور من قدرا لسياحية ما مل تتبىن سياسة سياحية جديدة خاصة 

ا و تطوير  تنوعها و عن التقليد األعمى للبلدان، إضافة إىل توظيف عىن التقاليد اجلزائرية و االبتعاد اليت تزخر 

ئيون أن الشروط تعدم مفاتيح أساسية كفيلة األخصا أكد الدعاية، و الرتويج و البىن التحتية وحتسني اخلدمات و

بضمان النهوض بالسياحة اجلزائرية إعادة الروح إىل كنوزها البيئية والصحراوية واجلبلية والثقافية والدينية، فضرورة 

د  ال السياحي وأقر األخصائيون أن اجلزائر مل حتدد  إرساء تقاليد جديدة متكن اجلزائر من تدارك تأخرها يف ا

ويتها السياحية رغم أمهيتهم، كقطاع منتج وغري مؤهلة بالقدر الكايف رغم توافر اجلزائر على بيئة مهيأة و ما ه

  .مقومات التنوع البيولوجي تنطبع من زخم و

بديل بفعل التنمية املستدامة وبدر  كاالقتصادأكد وزيد السياحة والصناعات التقليدية أن اجلزائر مهتمة بالسياحة  

  .توفري مناصب شغل مة لتحقيق مداخيل وموارد ها

الرهان األساسي حاليا يرتكز يف كيفية بناء  و اقتصادياصارت تعترب قطاعا تنمويا  2000إن الساحة منذ عام 

السياح على غرار  باستقطابآنذاك  اعتنتسليم ودائم للواجهة السياحية اجلزائرية فاجلزائر ممثلة بفروع يف اخلارج 

   1.فرنسا يا، سويسرا وما كان يف أملان

ا على حد سواء هو ما أتاح جلب عدد صغري من السياح إىل مشال البالد و و   .جنو
                                                             

  .230، العدد األول، ص إفريقيامقومات و مؤشرات السياحة يف اجلزائر، جامعة اجلزائر، جملة اقتصاديات مشال : خالد كواش -  1
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ولفت املسؤول األول عن قطاع السياحة إىل التباين اليت تطبع السياحة الصحراوية، فاألخرية مركزة يف   

اورة، توات قورارة، تاغيت، واحات اجلنوب الكبري على غرر الطاسيلي أهقار بينما غرب الصحراء كمناطق الس

الوادي، تقرت، األغواط، بسكرة، بوسعادة، ال تزال عذراء وحمرومة من أي إقبال سياحي، وقال تبعا لكون 

ت املباشرة وحث املتعاملني السياحة الصحراوية تتمتع هناك بطابع نوعي أكرب، وذلك من خالل تشجيع الرحال

مع ) السبيبة، واأللف قبة وقبة أعياد الربيع، و(املواعيد التقليدية اجلنوبية  غاللاستيف جانب النقل،  االستثمارعلى 

  .الرتكيز على إعادة بعث نظام التكوين التأطري السياحي و احرتافيةاحلرص على ضمن 

ا ربوع الوطن تعد البنية األوىل  اختالفعلى  ساهم سياحة داخلية ت لبعضاملقومات الطبيعية املناخية اليت تزخر 

  .يف تنمية االقتصاد الوطين

ميش الدور ا و السلطات احمللية يف جذب السياح من خالل برنامج  املنتخبون احملليون و هذي يلعبلال ميكن 

ا من أجل الرتويج و الرتوجيية و احلمالت االنتخابية و التعريف باملقومات السياحية  كذلك النشاطات اليت تقوم 

ليها بصفة عامة املوجودة يف اجلزائر بصفة خاصة، حيث يعتربون املنفذ الرئيسي الذي ميكن للمنطقة اليت ينتمون إ

  .من خالله ولوج إىل قطاع السياحة

ا تعويض البرتول حىت الفالحة، إن أحسن  ا  استغاللإن السياحة يف اجلزائر بإمكا للمقومات اهلائلة اليت يزخر 

  .القطاع

 استغالالأحسن  اجلهود و تضافرتمكن كسب رهان السياحة يف اجلزائر لو ومما سبق ميكن القول بأن من مل

  1.ملقومات املتوفرة

  
                                                             

  .230خالد كواش، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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 sdat السياحية للتهيئة التوجيهي المخطط مشروع :الثاني المطلب

 خالل من كذلك و السياحية، السياسات بتنفيذ الدولة التزام السياحة للتهيئة التوجيهي املخطط يشكل  

 املخطط فهذا بالتايل و االقتصادي، النمو لدعم األساسي العامل و السياحية للتهيئة ةالرئيسي الشروط وضع

 االقتصادية األنشطة يف الثانية املرتبة إىل االرتقاء قصد االنتشار و التحول و السياحي التنظيم إلعادة يسعى

   .احملروقات بعد املصدرة

 .السياحية للتهيئة التوجيهي المخطط تعريف*

 بالقانون معامله وحتديد إعداد تقرر الذي و اإلقليمية، للتهيئة الوطين املخطط من جزء هو خططامل هذا  

 الدولة تصبو بالتايل و1 املستدامة التنمية و اإلقليم يئةبته املتعلق و ، 2001 ديسمرب 12 يف املؤرخ 02_ 01

 2 : يلي ما إىل املخطط هذا خالل من

 احملطة راختيا إىل الدولة عمدت خمتلفة،حيث فرتات على الوطنية السياحية للتنمية الرئيسية احملطات حتديد -

 آفاق يف ذلك و املتوسط املدى على تكون الثانية احملطة مث ، 2009سنة خالل القصري املدى على األوىل

  .2025 آفاق يف وذلك البعيد املدى على تكون السياحية للتنمية األخرية احملطة و ،2015

 3.جتسيده قابلية شروط وحتديد التنفيذ حيز وضعه  وسائل حتديد-

 ).االستثمار التجاري، امليزان التشغيل،( الكلية االقتصادية التوازنات حتسني -

 .والدويل الوطين الصعيد على واالنفتاح املبادالت  يف املسامهة -

                                                             
  .06، ص 2025اجلديدة للسياحة اجلزائرية يف ظل املخطط التوجيهي لتهيئة السياحة، آفاق  إسرتاتيجية: عوينان عبد القادر -1
   .187ص، مرجع نفسه، ينان عبد القادرعو  -2
التقليص من  دور التنويع االقتصادي من خالل الصناعة السياحية يف اجلزائر لتحقيق التنمية و: د و شايب حليمةعيبريش الس -3

 علوم التسيري، وكلية العلوم االقتصادية  حتقيق التنمية املستدامة، ملتقى إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة و البطالة،
  .13 ص جامعة حممد بوضياف املسيلة،
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 عن املخطط هذا يعرب بالتايل و ،سياحةال خدمة يف وضعها و للبالد التارخيية و الثقافية و الطبيعية الثروة تقومي -

 السياحة لصاحل استغالهلا والتارخيية،بغية الثقافية السياحية القدرات خمتلف تثمني خالل من الفعلية الدولة إرادة

 العمل أرضية املخطط هذا يعد و متوسطية، االورو املنطقة يف سياحيا قطبا جعلها و االنهوض  و اجلزائرية

 اجلزائر، عليها تتوفر اليت اإلمكانيات تثمني إىل الساعي التوجه جتسيد وكذلك اجلزائر، يف السياحة ةلتنمي الرئيسية

 الوطنيني املتعاملني مبشاركة واسعة ستشارةا و فكري عمل نتيجة السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط ويعترب

 1 .اخلواص و العموميني واحملليني

 . اإلقليمية هيئةللت الوطني المخطط مضمون :ثانيا

 2:هيو  املخطط هلذاة بري ك حماور ثالث جتسيد حتقيق إىل اإلقليمية للتهيئة الوطين املخطط خالل من الدولة تسعى

 .االجتماعية العدالة حتقيق -

 .االقتصادية الفعالية حتقيق -

 .االيكولوجي الدعم بعملية القيام -

 القادمة،كما سنة العشرين خالل الوطن مناطق كل وتشمل دامةاملست التنمية إطار يف احملاور  هذه جتسيد سيتم

 خطوط شكل يف برامج عدة إىل استنادا والعملي امليداين التطبيق إىل اإلقليمية للتهيئة الوطين املخطط يهدف

  :ذلك يوضح التايل اجلدول و رئيسية،

  

  

  

                                                             
  .13ص ،ذكره بقسرجع م ،د و شايب حليمةعيبريش الس -1
  .03ص، مرجع سبق ذكره ،عوينان عبد القادر -2
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  برامج المحور  هدفه  رقم المحور
ضمان اقليم   01

  مستدام
 .املائي دميومة املورد -
 .احملافظة على الرتبة وحماربة التصحر -
 .تراث ثقايف -
 .املخاطر الكربى -
  .األنظمة البيئية -

  خلق حركية  02
اعادة التوازن 

  االقليمي

 .فرملة التوسع حنو الساحل وتوازنه -
 .خيار اهلضاب العليا -
 .خيار تنمية اجلنوب -
 .نظام حضري متسلسل ومفصل -
  .اإلدارية املوقعة الصناعية و إعادة -

ضمان   03
جاذبية 

وتنافسية 
  االقليم

 .االنفتاح الدويل لألقاليم -
 .التنمية احمللية -
 .الفضاءات اجلديدة -
 .أقطاب التنافسية واالمتياز -
 .حنو عواصم املدن -
  .عصرنة وتشييك هياكل االشغال العمومية، النقل، االمداد واالتصاالت -

حتقيق العدالة   04
  االقليمية

 .دينةالتجديد احلضري وسياسة امل -
  .استدراك وتأهيل املناطق ذات العوائق مع التجديد الريفي -

ضمان حكم   05
  اقليمي راشد

 اإلقليميةاملخطط الوطين للتهيئة  إطاريندرج هذا املخطط التوجيهي يف  -
وظائف التحكم والضبط،  إىل، وذلك وفق منطق الشراكة، باإلضافة 2025

رة على ضمان مستوى عايل حيث تضطلع الدولة بسياسات عمومية قوية، قاد
، وتبقى الدولة فاعال اقتصاديا يف بعض امليادين واإلقليميمن التضامن الفضائي 

ااحلساسة خاصة احملروقات وتطور الدولة   األدواتللتدخل، وحتدد  إمكانيا
ا العمومية وتنسيقها مع القطاع  والرتتيبات اليت تسمح هلا بإجياز سياسا

  .يف جزء كبري منه اإلنتاجيتدرجيية تنمية النظام  اخلاص، الذي يضمن بصفة
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 يندرج رئيسية، خطوط مخسة من يتكون اإلقليمية للتهيئة الوطين املخطط أن اجلدول خالل من يتضح  

 اهلدف حتقيق إىل الربامج هذه تسعى ،برنامج 20 عددها اجلزئية الربامج من جمموعة توجيهي خط كل حتت

 05 خالل من ذلك و مستدام إقليم حتقيق إىل األول لتوجيهيا اخلط يهدف إذ توجيهي، خط لكل الرئيسي

 برامج ستة خالل من وذلك اإلقليمي، التوازن إعادة حركية خلق إىل الثاين التوجيهي اخلط ويهدف إقليمية، برامج

 برامج ستة لخال من ذلك و األقاليم، تنافسية و جاذبية ضمان على يعمل الثالث التوجيهي اخلط أما إقليمية،

 أخري و إقليمية، برامج ثالث خالل من اإلقليمية العدالة حتقيق فهدفه الرابع التوجيهي اخلط أم كذلك، إقليمية

 الرئيسية اخلمسة اخلطوط هذه تشكل كما راشد، إقليمي حكم ضمان إىل يسعى الذي اخلامس التوجيهي خلطا

 .املخطط هلذا الكربى لرهانات ليم،كما تسجياإلقل لتهيئة الوطين للمخطط اإلسرتاتيجية التوجهات
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  واصل االجتماعي في صناعة السياحةأهمية مواقع الت :بعالسا المبحث

متثل وسائل التواصل االجتماعي حتديا هائال بالنسبة ملؤسسات األعمال، فلم تعد أساليب التواصل   

أو يتحدث هلا ويسمع عنها  باستمرارملؤسسات العميل الذي يريد ن يتواصل مع ا احتياجاتالتقليدية تليب 

واليت أوضحت أن عدم وضوح إسرتاتيجية  2012يف  al et kielzmanمباشرة ويفسر هذا نتائج أعدها 

الفعال بني املؤسسات من  االتصاللوسائل التواصل االجتماعي هو واحد من سبعة عناصر رئيسية توق عملية 

من جهة أخرى، كما ميكن القول أن تطبيقات التواصل االجتماعي أثرت  جهة وبني املؤسسات األخرى والعمالء

بشكل كبري على اآلليات واملناهج املتبعة يف إدارة األعمال التسويقية للمقصد من جهة وعلى النتائج وقراراته من 

  :جهة أخرى، أما من حيث التأثري على السائح فقد سامهت يف

  .الرحلة وتقسيمها عن املقصد السياحي و اكتشافها املعلومات و إمداد املسافر بطرق جديدة للبحث عن-

  .مستهلك إجيايب بالعميل من جمرد مستهلك سليب إىل منتج و االنتقال-

  .تزود املواقع املسافر بالقنوات اآلمنة حلجز وشراء منتجات الرحلة-

ى اجلانب اآلخر فإن املقاصد الربامج السياحية السابقة عل تبادل ونشر املعلومات املتعلقة بالرحالت و-

توقعات  و احتياجاتأعادت صياغة وتعريف مناذج أعماهلا لكلي تتمكن من تلبية  حية غريت واواملؤسسات السي

  :هذا النمط من املسافرين من خالل

عرض املعلومات واخلدمات والتسهيالت بطريقة جذابة ومتطورة وإعادة منظومة األعمال التقليدية.  

 العميل على أنه صاحب مصلحة ومساهم بعد أن كان جمرد مستهلكالنظر إىل.  
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 القناعة بأن املسافرين وما يتواصلون خالله من شبكات التواصل االجتماعي هلم قدرة عالية على تعظيم الصورة

  .املنتج السياحي الذهنية للمقصد و

خرين عرب شبكات التواصل القناعة بأن املسافرين ميكن أن يروجوا للمقصد من خالل عملهم من اآل

  .االجتماعي

 كما أن التواصل مع اآلخرين الرحلة مينح الفرصة لتحسني الرحالت املستقبلية من خالل التغذية املرتدة وحتسني

  .تطوير املنتجات اجلديدة عمليات إدارة شكاوى العمالء مما ينعكس على تنمية و

مالء احلاليني والوصول إىل العمالء املرتقبنيالبحث بكفاءة من موردي اخلدمات والتواصل مع الع.  

م شركاء يف تصميم وتسويق وإنتاج التجربة السياحية   .النظر للسياح على أ
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  احي عبر مواقع التواصل االجتماعيالتسويق السي :ثامنالمبحث ال

السياحي عرب مواقع يف صناعة السياحة مبا يسمى التسويق  االجتماعيلقد برزت أمهية شبكات التواصل   

التواصل االجتماعي الذي بات ضرورة يف حياته فهو من جهة يتميز بسرعته ومن جهة أخرى أصبح احلل األجنع 

احلمالت الرتوجيية اليت تصل تكاليفها إىل  خلفض نفقات التسويق والدعاية التقليدية مثل طباعة الربوشورات و

  .ماليني

ل االجتماعي مبثابة املفتاح الرئيسي الذي حيقق أهداف أي مؤسسة، فاجلدير فالتسويق السياحي عرب مواقع التواص

الفنادق  الشركات السياحية و بالذكر أن شبكات التواصل االجتماعي حتظى مبصداقية كبرية من صناع القرار و

ا وهذا ملا يتميز به من التحديد الد قيق وكافة مزودي اخلدمات السياحية وتستخدمها يف تسويق منتجا

األسواق املستهدفة وضمان التفاعل اإلجيايب مع متطلبات الراغبني يف مواجهة املنافسني، ومن خالل  الحتياجات

ميكن للجميع التعرف على معظم مواقع السياحة  الفايسبوك، تويرت، اليوتوب: مثل االجتماعيمواقع التواصل 

وصل عدد مستخدمي الفايسبوك : يو فعلى سبيل املثالالعاملية من خالل متابعة الصور اإللكرتونية ومقاطع الفيد

مليون ناشط والذين يعتمدون يف حبثهم على أفضل الربامج وأرخص األسعار سواء عند  800إىل ما يزيد عن 

للفنادق أو خطوط الطريان وغريها، وكذلك يعمل على تبادل املعلومات واملناقشات مع األصدقاء  اختيارهم

بالتايل ميكن من خالل هذه املواقع السفر إىل البلدان  تقاليد البلد املستهدف للسياحة ووالتعريف على عادات و 

التعرف على  احلجز يف األماكن اليت نفضلها و التخطيط بشكل دقيق ملسار الرحلة و و افرتاضيااليت نريدها 

  1.مواقع الزيارة املنتجعات و اخلدمات السياحية املقدمة يف الفنادق و

                                                             
التسويق السياحي و أثره على الطلب السياحي، حالة اجلزائر، مذكرة خترج مقدمة ضمن متطلبات نيل : صحراوي مروان - 1

بكر بلقايد،  أيباالقتصادية و علوم التسيري، جامعة  متري يف علوم التسيري، ختصص تسويق اخلدمات، كلية العلو درجة ماجس
  .46، ص  2012-2011تلمسان، اجلزائر، 
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ا بشكل متتاز ال   ا تقوم بتحديث معلوما موعات املتواجدة يف مواقع التواصل االجتماعي بأ صفحات وا

ادوري كما  توفر الصفحات  متواصلة يف إدراج الصور ومقاطع الفيديو احلديثة عن األماكن السياحية، و أ

ت كما متكن زوارها من التعرف للراغبني بزيارة أي موقع سياحي معلومات خمتلفة عن املوقع وما حيتويه من خدما

  1.التفاعل معه على كل ما هو جديد يف عامل السياحة و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .47صحراوي مروان، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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  الجتماعية على خطط السياحة السفرتأثير المواقع ا :تاسعالمبحث ال

أصبح اليوم من بني أكثر العوامل " بوكالفايس"مواقع التواصل االجتماعي أشارت أحباث حديثة إىل أن   

تريليون دوالر على الصعيد العاملي، وتشري  2ل رئيسي يف قطاع السياحة والسفر الذي يتجاوز حجمه املؤثرة بشك

ا األحباث إىل أن خطط السفر بالنسبة للمستخدمني تتأثر بشكل مباشر من خالل األنشطة ا ليت يقوم 

لى موقع التواصل من املستخدمني النشطني ع 20%بوك، ومع أن األحباث مشلت نسبة األصدقاء على الفيس

يف كل من أملانيا واململكة املتحدة وجمموعة الدول اإلسكندنافية، إال أنه مت  facebookاالجتماعي الشهري

األخذ بعني اإلعتبار أن نتائج هذه األحباث تنطبق كذلك على دول ومناطق أخرى فيها منطقة الشرق األوسط 

  :ومشال إفريقيا كما ختلصت أهم النتائج فيما يلي

يعترب موضوع السياحة والسفر من بني أكثر املوضوعات اليت يتم النقاش والتفاعل فيها ضمن قائمة حتديثات -

  ".حالة املستخدمني على الفايسبوك

من عينة املستخدمني أحملت إىل أن عطالت العائلة واألصدقاء مثلت بالنسبة إليهم مرجعًا فيما خيص  %84-

هو السبب الرئيسي ملعرفتهم املكان الذي قضى  نالعينة إىل أن املوقع كامن  64%خطط السفر يف حيت أحملت 

  1.فيه األصدقاء عطلتهم

  

                                                             
الزبون، دراسة حالة متعاملي قطاع دور التسويق عرب شبكات التواصل االجتماعي يف إدارة العالقة مع  :مشارة نورالدين - 1

أكادميي، امليدان علوم اقتصادية،  ، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماسرت]أوريدو، موبليس، جاري[اهلاتف النقال 
 علوم التسيري و علوم جتارية، ختصص تسويق اخلدمات، معهد العلوم االقتصادية و علوم التسيري، قسم العلوم التجارية، جامعة

  .45، ص 2014-2013قاصدي مرباح، ورقلة، 
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باكستان على قيام املستخدمني  إفريقيا و يف منطقة الشرق األوسط و" بوكلفايسا"رئيس " البني جونثان"وأكد -

معينة  انطباعاتسمح بدوره خبلق بالتحدث ومشاركة خمتلف جتارب سفرهم على موقع التواصل بشكل بارز مما ي

بوك هي املنصة داللة واضحة على أن شبكة الفايس أكد جونثان هذه األحباث أعطت لدى األصدقاء اآلخرين، و

مليار مستخدم  1,2ذلك يف وجود  السفر و اإلعالنية املثالية ملختلف الشركات الناشطة يف قطاع السياحة و

  1.للموقع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .46مشارة نورالدين، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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  :الخالصة

من  أصبحبل  ح مما سبق بأن السياحة مل تعد جمرد نشاط إنساين يعتمد على التفاعل و الرتحال،يتض  

الناس بسبب الظروف اجلديدة  فئاتيشمل كل  الذي أهم الظواهر االقتصادية واالجتماعية يف العامل املعاصر و

وجي وكذا تطور وسائل النقل وما فرضتها  التغريات من حسن يف الظروف املعيشية و العمل والتطور التكنول اليت

بالغة التعقيد قائمة حبد  ، كما الحظنا أن السياحة صناعة متكاملة وروز احلاجة إىل الراحة و الرتفيهرفقها من ب

ا، تتأثر و تؤثر يف احمليط من حوهلا و هو ما أعطى مفهوم السياحة صفة النظام  يتسع ليشمل أنشطة  الذيذا

  .متيزه عن باقي القطاعات تماعيةاجإنتاجية و خدماتية و 
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 :تمهيد

ميثل اإلطار امليداين للدراسة اجلانب الذي من خالله ميكن التحقق من فرضيات الدراسة و يتخذ البحث  

لعلمي اليت متكننا من الوصول امليداين طابع علمي و موضوعي و دلك بالنزول للميدان و بإتباع خطوات املنهج ا

ت و الدراسة النظرية مع ما توصلنا إليه يف البحث الدقة و بالتايل ميكن مطابقة الفرضيا إىلنتائج أقرب  إىل

  .امليداين
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  تمهيد شامل للدراسة الميدانية: المبحث األول

يعد ميدان البحث مبثابة السبيل الذي يسهل عمل الباحث جلمع البيانات و املعلومات حول الظاهرة  

تماعية يف التعريف باملقومات السياحية اجلزائرية و قد املدروسة و من خالل دراستنا حول دور مواقع التواصل االج

عة بدء بكلية العلوم اإلنسانية قاملة و بالتحديد يف كل قسم من كليات اجلام 45مي  8متت دراستنا يف جامعة 

طالب فقد اخرتنا قسم علوم اإلعالم و االتصال وعلم املكتبات إضافة قسم اللغات بكلية  4000اليت تضم و 

طالب و اخرتنا قسم اللغة الفرنسية وكذا اإلجنليزية مث توجهنا إىل كلية البيولوجيا و علوم  3600يت تضم اللغات ال

املادة فقد اخرتنا طلبة من قسم البيولوجيا و أخريا إىل قسم علوم املادة و اهلندسة التطبيقية و اخرتنا قسم 

  .الرياضيات و هذا بتوزيع استمارة االستبيان

مارة املقابلة فقد اخرتنا مديرية السياحة و الصناعة التقليدية لوالية قاملة هذه األخرية تعترب من أما لتوزيع است

 10/257املصاحل اخلارجية لوزارة التهيئة العمرانية للسياحة و الصناعة التقليدية، أنشأت مبوجب املرسوم التنفيذي 

السياحة، مصلحة الصناعة التقليدية، مصلحة (تتكشل من مدير و ثالث مصاحل  20/10/2010املؤرخ يف 

، و تضم كل مصلحة ثالث مكاتب، و تكلف أساس ببعض املهام الرئيسية على )مصلحة اإلدارة و الوسائل

  : سبيل املثال ال للحصر نذكر منها

 .السهر على التنمية املستدامة للسياحة -

 .مات املعدنيةتنفيذ الربامج و تدابري ترقية و تطوير النشاطات السياحية و احلما -

 .تشجيع بروز عروض سياحية متنوعة -

توجيه مشاريع االستثمار السياحي املسامهة يف حتسني اخلدمات السياحية و كذا قمنا بزيارة فرع وكالة  -

  .و تضم أربعة موظفني 2008نوميديا للسياحة و األسفار لوالية قاملة و قد أنشأت يف 
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  اإلطار التحليلي للدراسة: المبحث الثاني

  بيانات شخصية: المحور األول

  "الجنس"جدول خاص بالمتغير االسمي : الجنس -1

موع  اجلنس   ا
ـــر ــ ــ   أنثى  ذكــ

 %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار
24  30%   56  70 %   80  100 % 

 

  :التعليق

و مها نسبتان خمتلفتان   %30كور متيل ، و فئة الذ % 70أن فئة اإلناث متيل  01يتبني من خالل اجلدول رقم 
  .و هذا دليل على فئة اإلناث هي الفئة الغالبة يف الوسط اجلامعي

  "الفئة العمرية: "جدول خاص بالمتغير -2

  املتغريات        
  

  اخليارات

موع  الفئة العمرية   ا
  ذكر  أنثى 

  %النسبة   التكرار
 %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار

]19-22[  08  10%  12  15%  20  25%  
]22-25[  32  40%  12  15%  44  55%  
]25-28[  16  20%  00  00%  16  20%  

موع   % 100  80    ا
 

  :التعليق

] 25-22[أن أكرب نسبة من أفراد العينة تتمثل يف السن من " 02"يتضح من خالل اجلدول رقم  
ـــ  -25[متثلت يف فئة  %20أخريا أقل نسبة و ] 22-19[يف فئة   %25مث تليها نسبة  %55حيث تقدر بــ

  .هي أكرب نسبة] 25-22[حيث تشري قراءة اجلدول أن الفئة ] 28
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  "التخصص: "جدول خاص بالمتغير االسمي -3

  املتغريات        
  

  اخليارات

موع  التخصص   ا
  ذكر  أنثى 

  %النسبة   التكرار
 %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار

  %26  16  %10  08  %10  08  و اتصال إعالم
  %18  08  %00  00  %10  08  فرنسية
  %18  08  %00  00  %10  08  اجنليزية

 %35  28 %15  12 %20  16  رياضيات
 %25  20 %05  04 %20  16  بيولوجيا
موع   % 100  80    ا

  

  :التعليق

و نسبة من أفراد العينة هم من ختصص إعالم و اتصال  % 26أن ما نسبته " 03"يتبني من خالل اجلدول 
هي نسبة األفراد  % 25كان ألصحاب ختصص إجنليزية و   %18ختصص فرنسية و نفس النسبة أي  18%

ـــ   .%35: الذين ختصصهم بيولوجيا و أكرب نسبة كانت لتخصص رياضيات و قدرت بـ
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  دوافع و عادات و أنماط استخدام طلبة جامعة قالمة للفيسبوك: المحور الثاني

  ساب في موقع الفيسبوكمدة امتالك ح -4

  املتغريات        
  

  اخليارات

موع  الفئة العمرية   ا
  ذكر  أنثى 

  %النسبة   التكرار
 %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار

  %10  08  %05  04  %05  04  أقل من سنة
  %05  04  %05  04  %00  00  من سنة إىل سنتني
  %85  68  %20  16  %65  52  أكثر من سنتني

موع   % 100  80    ا
  

  :التعليق

من أفراد العينة ميتلكون حساب على موقع التواصل  %10من اجلدول السابق نالحظ أن ما نسبته   
منهم متتلك الفيسبوك من فرتة ممتدة من سنة إىل سنتني،  %05االجتماعي الفيسبوك منذ أقل من سنة، و نسبة 

ميتلكون حساب منذ أكثر من سنتني و هذا راجع  %85أما أغلبية أفراد العينة و الذين قدرت نسبتهم بــ 
  .الستخدام الطلبة الفيسبوك منذ بدايات ظهوره

  عدد الحسابات الممتلكة في موقع الفيسبوك -5

  املتغريات        
  

  اخليارات

موع  الفئة العمرية   ا
  ذكر  أنثى 

  %النسبة   التكرار
 %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار

  %55  44  %20  16  %35  28  حساب واحد
  %25  20  %05  04  %20  16  حسابني

  %20  16  %05  04  %15  12  أكثر من حسابني
موع   % 100  80    ا
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  :التعليق

من أفراد العينة ميتلكون حساب واحد على الفيسبوك، و ما  %55أن نسبة " 5"يتضح من اجلدول  
أكثر من أشخاص لديهم  %20ذين نسبتهم منهم ميتلكون حسابني و باقي أفراد العينة و ال %25نسبته 

يرجع تفاوت النسب إىل أن الطلبة اجلامعيني ميتلكون حساب وواحد إال فئة قليلة منهم و هذا كل حسابني و 
  .حسب احتياجاته الشخصية

  عدد األصدقاء على موقع الفيسبوك -6

  املتغريات        
  

  اخليارات

موع  ذكر  أنثى   ا
19-22  22-25  25-28  19-22  22-25  25-28  

    
 %ن  ت %ن  ت %ن  ت %ن  ت %ن  ت %ن  ت

  30  24  00  00  10  08  10  08  00  00  05  04 05  04  صديق 50أقل من 
إىل  50من 

  30  24  00  00  05  04  00  00  10  08  15  12  00  00  صديق100

 100أكثر من 
  صديق

04  05  16  20  08  10  04  05  00  00  00  00  32  40  

موع   100  80    ا
  

  :التعليق

م يف  50من أفراد العينة لديهم أقل من  %30أن نسبة " 6"ينب اجلدول رقم    صديق على حسا
صديق فيما أخذت أعلى  100إىل  50ألفراد العينة لديهم من  %30نفس النسبة و املقدرة بـ الفيسبوك و 

م يف الفيسبصديق على  100من أفراد العينة لديهم أكثر من  % 40نسبة و اليت هي    .وكحسا

و ترجع أكرب نسبة هلؤالء األفراد التساع دائرة األصدقاء و األحباب و حبهم على التعرف على أشخاص من غري 
م و تبادل اآلراء معهم  .جمتمعا
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  االستخدام اليومي للفيسبوك -7

  املتغريات        
  

  اخليارات

موع  اجلنس   ا
  أنثى  ذكر

  %النسبة   التكرار
 %النسبة   تكرارال %النسبة   التكرار

  %65  52  %20  36  %20  16  نعم
  %35  28  %05  20  %10  08  ال

موع   % 100  80    ا
  

  :التعليق

من أفراد العينة يستخدمون الفيسبوك بشكل غري يومي أما ما  %35أن نسبة " 7"يتضح من قراءتنا للجدول 
امعيني من الزوار الدائمني ملوقع يوميا و هذا يدل على أن أغلبية الطلبة اجلمنهم يستخدمونه  %65نسبته 

  .الفيسبوك

  فترة استخدام الفيسبوك -8

  املتغريات        
  

  اخليارات

موع  اجلنس   ا
  أنثى   ذكر

  %النسبة   التكرار
 %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار

  %05  04  %00  00  %05  04  الصباح 
  %30  24  %20  16  %10  08  املساء
  %65  52  %50  40  %15  12  الليل

موع   % 100  80    ا
  

  :التعليق

من الطلبة يستخدمون الفيسبوك خالل الفرتة الصباحية من اليوم و نسبة  %05من خالل اجلدول نالحظ أن 
أفراد العينة يفضلون استخدامه يف من  %65منهم يستخدمونه يف املساء أما أعلى نسبة و اليت هي  30%

  .االنشغال يف الفرتة الصباحية، و تنجلي األعمال كلما حل املساء الليل، و هذا راجع للوقت الدراسة و



 اإلطار الميداني للدراسة: الفصل الرابع
 

 123 

  مدة استخدام الفيسبوك -9

  املتغريات        
  

  اخليارات

موع  اجلنس   ا
  أنثى   ذكر

  %النسبة   التكرار
 %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار

  %00  00  %00  00  %00  00  أقل من ساعة 
  %00  00  %00  00  %00  00  ساعة

  %35  28 %25  20  %10  08  ساعتني
 %65  52 %45  36 %20  16  أكثر من ساعتني

موع   % 100  80    ا
 

  :التعليق

من خالل قراءتنا للجدول نالحظ أن النسبة انعدمت يف االختيارين، أقل من ساعة و ساعة واحدة و   
منهم  %65د العينة و من أفرا %35انقسمت بني االختيارين الثانيتني حيث أخذ اختبار ساعتني نسبة 

  .ملدة تفوق ساعتني و هذا راجع لوقت فراغ الطالبيتعرضون للفيسبوك 

  الوسيلة المستخدمة لتصفح موقع الفيسبوك - 10

  املتغريات        
  

  اخليارات

موع  اجلنس   ا
  أنثى   ذكر

  %النسبة   التكرار
 %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار

  %75  60  %45  36  %30  24  اهلاتف الذكي
  %00  00  %00  00  %00  00  احلاسوب اللوحي
  %00  00 %00  00  %00  00  احلاسوب املكتيب
 %25  20 %25  20 %00  00  احلاسوب احملمول

موع   % 100  80    ا
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  :التعليق

و هي أعلى نسبة من أفراد العينة يعتمدون يف  %75السابق نالحظ أن نسبة من خالل اجلدول   
يستخدمون احلاسوب احملمول، فيما تنعدم نسبة  %25فيسبوك على اهلاتف الذكي و أما تصفحهم ملوقع ال

مالزم إىل أن اهلاتف الذكي أكثر خفة و  و هذا راجع. استخدامهم لكل من احلاسوب املكتيب و احلاسوب اللوحي
  .الوقت هلم طول اليوم و

  دوافع استخدام الفيسبوك - 11

  املتغريات 
  
  

  اخليارات

موع  أنثى  ــــــــــــــــــــرذكــــــــ   ا

 و 
الم

إع
صال

ات
سية  

فرن
يزية  

اجنل
ات  

ضي
ريا

  

جيا
ولو

بي
 و   

الم
إع

صال
ات

سية  
فرن

يزية  
اجنل

ات  
ضي

ريا
  

جيا
ولو

بي
كرار  

الت
  

سبة
الن

  

  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت ن  ت
  40  32  10  08  00  00  00  00  00  00  10  08  05  04  10  08  00  00  00  00  05  04  ترفيهية

  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  تعليمية

  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  تثقيفية

  60  48  10  08  20  16  10  08  10  08  00  00  00  00  05  04  00  00  00  00  05  04  اجتماعية

موع   100  80    ا

 

  :تعليقال

لكل من  %00الذي ميثل دوافع استخدام الفيسبوك أن أقل نسبة كانت " 11"يتبني من خالل اجلدول رقم 
 %48للدافع الرتفيهي أما النسبة األعلى كانت للدافع االجتماعي و قدرت بـــ  %32تعليمية و تثقيفية و نسبة 

  .راض اجتماعية كالتواصل مع غريهميستخدمون موقع الفيسبوك ألغو هذا دليل على أن أفراد العينة 
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  اعتماد طلبة جامعة قالمة على الفيسبوك كدليل سياحي: المحور الثالث

  استخدام الفيسبوك من أجل أغراض سياحية - 12

  املتغريات        
  

  اخليارات

موع  اجلنس   ا
  أنثى   ذكر

  %النسبة   التكرار
 %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار

  %35  28  %30  24  %05  04  نعم
  %65  52  %40  32  %25  20  ال

موع   % 100  80    ا
  

  :التعليق

أي " ال"يتضح من خالل جدول استخدام الفيسبوك من أجل أغراض سياحية أن أكرب نسبة كانت لـ   
م ال يستخدمون الفيسبوك ألغراض سياحية و قدرت بــ  ، و تدل أكرب نسبة "نعم"قالوا  %35و نسبة  %65أ

اسياحية و مبا  ألغراضنصف العينة ال يستخدمون الفيسبوك  من م و  أل مال تليب احتياجا    .رغبا

  كيفية التعامل مع اإلعالنات السياحي التي تظهر على موقع الفيسبوك  - 13

  املتغريات 
  
  
  

  اخليارات

ـــر ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ موع  أنثى  ذكــ   ا

 و 
الم

إع
صال

ات
سية  

فرن
يزية  

اجنل
ات  

ضي
ريا

  

جيا
ولو

بي
 و   

الم
إع

صال
ات

سية  
فرن

يزية  
اجنل

ات  
ضي

ريا
  

جيا
ولو

بي
كرار  

الت
  

سبة
الن

  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت ن  ت  
أتفاعل 

  معها
04  05  00  00  00  00  08  10  00  00  12  15  08  10  08  10  08  10  12  15  60  75  

ال اهتم 
  ا

04  05  00  00  00  00  04  04  05  00  00  00  00  00  00  00  08  10  00  00  20  25  

موع     ا
80  100  
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  : التعليق

أن طريقة تعامل أفراد العينة مع اإلعالنات اليت تظهر على موقع الفيسبوك تكون " 13"يبني اجلدول رقم  
ذه اإلعالنات بنسبة قدرت بــــ  %75بالتفاعل معها و اليت قدرت نسبته  و هذا  %25و تليها عدم االهتمام 

  .أن الطلبة هلم وجهة نظر إجيابية حنو هذه اإلعالنات يدل على

  النشر على حساب الفيسبوك مادة تتعلق بالسياحة و المواقع السياحية الجزائرية - 14

  املتغريات 
  
  
  

  اخليارات

ـــر ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ موع  أنثى  ذكــ   ا

 و 
الم

إع
صال

ات
سية  

فرن
يزية  

اجنل
ات  

ضي
ريا

  

جيا
ولو

بي
 و   

الم
إع تص
ا

سية  ال
فرن

يزية  
اجنل

ات  
ضي

ريا
  

جيا
ولو

بي
كرار  

الت
  

سبة
الن

  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت ن  ت  
  40  32  10  08  05  04  10  08  10  08  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  05  04  نعم

  60  48  00  00  15  12  10  08  00  00  10  08  05  04  15  12  00  00  00  00  05  04  ال

موع     ا
80  100  

  

  :لتعليقا

م    من خالل قراءتنا للجدول أعاله أن أعلى نسبة كانت للذين ال ينشرون مادة سياحية على حسابا
م،  %40و ما نسبته  %60اخلاصة يف الفيسبوك و اليت قدرت بــ  للذين ال ينشرون مادة سياحية على حسابا

  .ملنتج سياحي و يرجع سبب ارتفاع النسبة إىل أن الطلبة ليست لديهم ثقافة للرتويج
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  المادة المنشورة على صفحة الفيسبوك - 15

ـــر   ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ موع  أنثى  ذكــ   ا

 و 
الم

إع
صال

ات
سية  

فرن
يزية  

اجنل
ات  

ضي
ريا

جيا  
ولو

بي
 و   

الم
إع

صال
ات

سية  
فرن

يزية  
اجنل

ات  
ضي

ريا
جيا  

ولو
بي

كرار  
الت

  
سبة

الن
  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت ن  ت  

  30  12  00  00  30  12  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  منشورات

  40  16  00  00  00  00  00  00  00  00  20  08  10  04  00  00  00  00  00  00  10  04  صور

  30  12 00 00  00  00  00  00 10 04  00  00  00  00  10  04 00 00 00 00  10  04  فيديوهات

موع   100  80    ا

  

  :التعليق

كانت لكل من املنشورات و فيديوهات ز مها    %30أن ما نسبته " 15"ح من خالل اجلدول رقم يتض  
للمادة املنشورة صور، و ذلك لسهولة حتميل و حفظ الصور  %40نسبتان متساويتان، تليها أعلى نسبة و هي 

  .صفحة الفيسبوك و إعطاء هذه األخرية ملسة مجاليةو كذا مشاركتها على 

  فاعل مع المواد السياحية الجزائرية المنشورة من قبل األصدقاء على موقع الفيسبوككيفية الت  - 16

  املتغريات 
  
  

  اخليارات

ـــر ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ موع  أنثى  ذكــ   ا

 و 
الم

إع
صال

ات
سية  

فرن
يزية  

اجنل
ات  

ضي
ريا

جيا  
ولو

بي
 و   

الم
إع

صال
ات

سية  
فرن

يزية  
اجنل

ات  
ضي

ريا
جيا  

ولو
بي

كرار  
الت

  
سبة

الن
  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت ن  ت  

أسجل 
  إعجابا

08  10  00  00  00  00  12  15  04  05  08  10  04  05  08  10  12  15  12  15  68  85  

  15  12  05  04  00  00  05  04  05  05  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  أعلق عليها

أقوم 
  مبشاركتها

00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  أتجاهلها

موع     ا
80  100  
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  :لتعليقا

أن التفاعل مع املواد السياحية " 16"من خالل ما توصلنا إليه من خالل حتليلنا البيانات يف اجلدول رقم   
تليها  %85دقاء على موقع الفيسبوك كان بتسجيل إعجاب عليها بنسبة قدرت بــ اجلزائرية املنشورة من قبل األص

املنشورة، و عن أقوم مبشاركتها و أجتاهلها ألعلق عليها أي أن التعليق على املواد السياحية اجلزائرية  %15نسبة 
جيل إعجاب هلذه املواد و ترجع أكرب نسبة أن معظم أفراد العينة يقومون فقط بتس %00بنسب متساوية تقدر بـــ 

ذه املواد السياحية   .من أجل رمبا رفع معنويات املوقع اخلاص 

  طلب العضوية من قبل مجموعة سياحية جزائرية على موقع الفيسبوك - 17

  املتغريات
  
  
  

  اخليارات

ـــر ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ موع  أنثى  ذكــ   ا

 و 
الم

إع
صال

ات
سية  

فرن
يزية  

اجنل
ات  

ضي
ريا

  

ولو 
بي

 و   جيا
الم

إع
صال

ات
سية  

فرن
يزية  

اجنل
ات  

ضي
ريا

  

جيا
ولو

بي
كرار  

الت
  

سبة
الن

  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت ن  ت  
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  نعم

  100  80  20  16  20  16  10  08  10  08  10  08  05  04  15  12  00  00  00  00  10  08  ال

    موعا
80  100  

  

  :التعليق

يقومون بطلب العضوية من قبل جمموعة '' ال''أن كأفراد العينة الذين هم طلبة " 17"يظهر من خالل اجلدول رقم 
يقومون بطلب العضوية من قبل '' نعم''تليها   %100سياحية جزائرية على موقع الفيسبوك حيث قدرت النسبة 

موعة السياحية على موقع الفي و ترجع النسبة األكرب أن أفراد العينة ليست لديهم  %00سبوك بنسبة هذه ا
  .اهتمامات خاصة بالسياحة أو املشاركة يف مواقع خاصة بالسياحة اجلزائرية
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  مدى إتباعك للصفحات السياحية الجزائرية - 18

  املتغريات 
  
  
  

  اخليارات

ـــر ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ موع  أنثى  ذكــ   ا

 و 
الم

إع ات
سية  صال

فرن
يزية  

اجنل
ات  

ضي
ريا

  

جيا
ولو

بي
 و   

الم
إع

صال
ات

سية  
فرن

يزية  
اجنل

ات  
ضي

ريا
  

جيا
ولو

بي
كرار  

الت
  

سبة
الن

  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت ن  ت  
  50  40  10  08  05  04  10  08  10  08  05  04  00  00  00  00  00  00  00  00  10  08  نعم

  50  40  10  08  15  12  00  00  00  00  05  04  05  04  15  12  00  00  00  00  00  00  ال

موع     ا
80  100  

  

  :التعليق

أي " بنعم"أن أفراد العينة مقسومان إىل جزئني متساويني حيث أن اإلجابة " 18"يتضح من خالل اجلدول رقم 
أي ال يتبعون هذه الصفحات السياحية " ال"، و اإلجابة بــ %50يتبعون الصفحات السياحية اجلزائرية قدرت بــــ 

و مها نسبتان متساويتان و ذلك راجع إىل اختالف أفراد العينة يف عملية متابعة هذه  %50اجلزائرية قدرت بــــ 
  .الصفحات حسب ثقافة و رغبة و احتياج كل شخص أو فرد من أفراد العينة

  :الصفحات المتبعة - 19

  املتغريات 
  
  
  

  اخليارات

ـــر ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ موع  أنثى  ذكــ   ا

 و 
الم

إع
صال

ات
سية  

فرن
يزية  

اجنل
ات  

ضي
ريا

  

جيا
ولو

بي
 و   

الم
إع

صال
ات

سية  
فرن

يزية  
اجنل

ات  
ضي

ريا
  

جيا
ولو

بي
كرار  

الت
  

سبة
الن

  ن  ت  ن  ت  نت  ن  ت  ن  ت  نت  ن  ت  ن  ت  ن  ت ن  ت  
 السياحة
  يف اجلزائر

1  2.5  2  5  1  2.5  2  5  1  2.5  2  5  1  2.5  2  5  1  2.5  2  5  15  37
.5

  

Algérie 
tourisme 

1  2.5  1  2.5  1  2.5  1  2.5  2  5  1  2.5  2  5  1  2.5  1  2.5  1  2.5  12  30  

Culture 
traditions 
tourisme 

2  05  1 2.5 2 05  1  2.5 1  2.5 1  2.5 1 2.5 1  2.5 2  5  1 2.5 13  33  

موع   100  40    ا
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  :التعليق

يف اجلزائر  من قبل الطلبة هي صفحة السياحة إتباعايتبني من خالل اجلدول أعاله أن الصفحات األكثر   
 culture, traditions et، تليها صفحة  %37.5األخرية على نسبة قدرت بـــ حيث حازت هذه 

tourisme  فيما كانت صفحة %33بنسبة ،Algérie tourisme  و ترجع   %30قد حازت على
م و أعلى نسبة إىل أن صفحة السياحة يف اجلزائر هي الصفحة األكثر اتباعا من قبل الطلبة رمبا أل ا تليب رغبا

م  .احتياجا

  دوافع االنجذاب للصفحات السياحية - 20

ـــر   ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ موع  أنثى  ذكــ   ا

 و 
الم

إع
صال

ات
سية  

فرن
يزية  

اجنل
ات  

ضي
ريا

  

جيا
ولو

بي
 و   

الم
إع

صال
ات

سية  
فرن

يزية  
اجنل

ات  
ضي

ريا
  

جيا
ولو

بي
كرار  

الت
  

سبة
الن

  ن  ت  ن  ت  نت  ن  ت  ن  ت  نت  ن  ت  ن  ت  ن  ت نت  
امليل الشخصي 

  35  28  15  12  0  0  5  4  5  4  5  4  0  0  5  4  0  0  0  0  0  0  األسفارو  لسياحة

حماولة التعرف على 
املقومات السياحية 

 اجلزائرية
4  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  5  0  0  12  15  00  00  20  25  

الرغبة يف القيام 
برحالت سياحية إىل 
املناطق السياحية 

  اجلزائرية

4  5  0 0 0 0 8  10 4  5 4  5 0 0 4  5 4  5  4 5 32  40  

موع   100  40    ا

  

  :التعليق

أن دافع االجنذاب للصفحات السياحية هو الرغبة يف القيام " 20"يالحظ من خالل اجلدول رقم   
ـــ برحالت إىل املناطق السياحة يف اجلزائر  تليها امليل الشخصي للسياحة و األسفار بنسبة   %40نسبة قدرت بـ

، و يرجع ارتفاع % 25أما حماولة التعرف على املقومات السياحية اجلزائرية كانت نسبتها ضئيلة متثلت يف  35%
  .النسبة إىل طموح الطالب إىل اكتشاف املناطق السياحية اجلزائرية
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  تأثير الفيسبوك على السياحة و التسويق السياحي للجزائر - 21

ـــر   ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ موع  ىأنث  ذكــ   ا

 و 
الم

إع
صال

ات
سية  

فرن
يزية  

اجنل
ات  

ضي
ريا

  

جيا
ولو

بي
 و   

الم
إع

صال
ات

سية  
فرن

يزية  
اجنل

ات  
ضي

ريا
  

جيا
ولو

بي
كرار  

الت
  

سبة
الن

  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت ن  ت  
تأثري 
  إجيايب

08  10  00  00  00  00  12  15  04  05  08  10  08  10  08  10  08  10  08  10  64  80  

تأثري 
 سليب

00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

ال يوجد 
  تأثري

00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  08  10  08  10  16  20  

موع   100  80    ا

  

  :التعليق

زائر كان الفيسبوك على السياحة و التسويق السياحي للج تأثريأن " 21"يتضح من خالل اجلدول رقم   
، فيما كانت النسبة األعلى للتأثري اإلجيايب  %20، تليها ال يوجد أي تأثري بنسبة %00سلبيا بنسبة معدومة أي 

باملقومات السياحية اجلزائرية  و هذا يدل على أن الفيسبوك له دور يف التعريف %80النسبة حيث قدرت 
  .إعطاء صورة إجيابية هلاو 
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 المقابلة

  ".دور مواقع التواصل االجتماعي في التعريف بالمقومات السياحية الجزائرية"           

  .واقع السياحة في الجزائر: المحور األول

  كيف ترى واقع السياحة في الجزائر؟: 1س

  :قطاع عمومي

م سياسية للنهوض بالقطاع السياحي يف البالد يف املدى املتوسط، مع معاناة القطاع العا إرادةال توجد : 1ج

اخلدمات املتدنية  إىل باإلضافة، الفنادق مرتفعة جدا أسعار، "مؤسسات التسيري السياحي"املتعلق بالسياحة 

  .حسب مفتش السياحة املديرية

سائر يف طريق النمو باعتبار وجود مشاريع سياحية يف طريق االجناز لكن ال خيلو من وجود بعض النقائص : 2ج

املسري لقطاع السياحة يف اجلزائر و هذا حسب رئيس  اإلداري لطابع القانوين وا إىلواملشاكل منها ما هو راجع 

   .مصلحة السياحة

  :قطاع خاص

واقع غري مالئم لعمل السياحي نسبيا لظروف أمنية مع نقص اهلياكل املركبات وكذا نقص املقومات البشرية : 1ج

  .يف قطاع السياحة
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النفط وتسجيل عجز يف االحتياط البنكي تلجأ  أسعارع تراجع على حسب املعطيات االقتصادية احلالية م: 2ج

مركبات السياحية الشاطئية، زيادة اآلثار الرومانية، "سياسة تشجيع القطاع السياحي الداخلي من جهة  إىلالدولة 

  ".هقار، جانت"كزيارة املواقع الصحراوية   األجانبوعلى استقطاب السواح " احلمامات املعدنية

   :التعليق

 واإلداريالقانوين  اإلطاريف  سواءميكن اجلزم بان قطاع السياحة ال خيلو من املشاكل والنقائص : طاع عموميق

  .هذا القطاع وكذا غياب التسيري احلسن يف قطاع السياحة إىلعدم االهتمام وااللتفات  إىلوهذا راجع 

مستوى  إىلاالرتقاء  هتمام للنهوض وبعض اال إىلمازال حيتاج  السياحةقطاع  أن إىلهذا راجع  و :قطاع خاص

  هذا من خالل تشجيع القطاع السياحي و أعلى

  ما هي نقاط القوة والضعف في القطاع السياحي بالجزائر؟: 2س

  :قطاع عمومي

متثلت نقاط القوة يف وجود زخم سياحي ومقومات سياحية طبيعية على مدار السنة ما من شانه جعل  :1ج

فيما خيص نقاط الضعف اجلوهرية تتمثل يف املنظومة القانونية ملسرية ملف  أمامتياز اجلزائر وجهة سياحية با

  .االستثمار السياحي وملف االستغالل

  اخل... سواحل" جبال"نقاط  القوة يف القطاع السياحي تتمثل يف املؤهالت السياحية اهلائلة  :2ج

الشراكة يف وكذلك فضاء استثماري هام خاصة يف الثقا املناخي و شساعة املساحة للبلد والتنوع البيولوجي و

  .املسؤولني عن القطاع عن نقاط الضعف فتمثلت يف نقص التأطري والكفاءة يف قطاع و أما، الثنائية
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  .وقت طويل جدا يأخذدراسة ملفات االستثمار ، ال عالقة هلم بالقطاع أشخاصتسيري القطاع من طرف 

لبناء ا التشييد و نقص مكاتب الدراسات، وكذا نقص اخلربات اليد العاملة ،نقص املوارد املالية املخصصة للقطاع

  .غري موجودة

  :قطاع خاص

ملدا اهتمام الدولة بالسياحة كبديل ، التضاريس نقاط القوة يف القطاع السياحي تتمثل يف الطبيعة املناخ و: 1ج

  .النفط خيل

أما عن نقاط الضعف فتتمثل يف غياب ثقافة . سامية ذات كفاءات عالية يف جمال السياحة إطاراتتكوين 

نقص اهلياكل الفندقية مع تقدمي خدمات ال ترقى مبستوى السياحة من جهة ,سياحية لدى املواطن بصفة عامة

  .املواطن وكذا املسؤول

" اختنوع املن"نقاط القوة يف قطاع السياحة تتمثل يف املركز االسرتاتيجي باعتبارها بلد ساحلي، صحراوي  إن: 2ج

هودات املبذولة أما .مقومات طبيعة هائلة أي عدم  .نقاط الضعف فهي تتمثل يف ضعف التسيري السياحي رغم ا

  .والعراقيل يف امللفات اإلطالةتشجيع العمل السياحي من حيث 

  :التعليق

كن حصرها يف القطاع السياحي يف اجلزائر ميتلك مجلة من نقاط القوة اليت تساعد يف تنمية مي أن :قطاع عمومي

املؤهالت الطبيعية وكذا املوقع االسرتاتيجي حسب مفتش السياحة، يف حيث أجاب رئيس املصلحة ومفتش 

الكفاءة يف قطاع وكذا ضعف  طري وأنقاط الضعف تتمثل يف نقص الت أنالسياحة يف مديرية السياحة لوالية قاملة 
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الت ومقومات تؤهلها الن تكون بلد سياحي بامتياز لكن املنظومة القانونية وهذا دليل على ان اجلزائر متلك مؤه

ال اهلام يف التنمية االقتصادية للبلدهذا  جيب تغطية النقائص اليت يعاين منها القطاع و ذا ا   .لالرتقاء 

ثقافية وحضارية تؤهلها الن تصبح وجهة  أخرى اجلزائر متلك مقومات ومؤهالت سياحية طبيعية و:قطاع خاص

اثري من السواح غري سياحية لك   .تعاين من بعض النقائص والعراقيل اليت تقف يف طريقها أ

  هي المشاريع الواجب تنميتها للنهوض بقطاع السياحة في الجزائر؟ ما: 3س

  :قطاع عمومي

هذا حسب طبيعة كل منطقة من مناطق  مرافقتها و املشاريع اليت ختدم القطاع جيب تنميتها و أنواعكل : 1ج

  .مع مراعاة خصوصية السكان احملليني اجلزائر

، بقطاع الصحة اجلوي و قل الربي، البحري وناالهتمام بقطاع ال، اخلاص خلق املنافسني بني القطاع العام و: 2ج

كذا  املستثمرين و أمامالدعم البنكي  خلق جو لالستثمار السياحي من خالل فتح االستثمار و زيادة التعليم و

  .على أعلى مستوى اإلطعام ياحة، الفندقة وفتح معاهد تكوين للس

  :قطاع الخاص

تنمية البيئة التحتية  قوانني وتشريعات خاصة حبقوق السائح إصدار معاهد السياحة يف كل والية إنشاء: 1ج

  .الفنادق أسعارالنظر يف  إعادةو كذا  بتهيئة املرافق السياحية على النمط العاملي ومقارنة مع دول اجلوار

  .ركبات السياحية، الفنادق، النقل الربي وكل ما يتعلق بالسياحةامل: 2ج
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  : التعليق

املشاريع الواجب تنميتها للنهوض بقطاع السياحة يف اجلزائر متثلت يف خلق املنافسة بني القطاع  إن :قطاع عمومي

وفتح معاهد تكوين اجلوي فتح باب االستثمار  البحري و العام واخلاص، وكذا االهتمام بقطاع النقل الربي و

ااالهتمام برتقيتها وتطويرها  للسياحة، ميكن القول بان هذه هي املشاريع الواجب تنميتها و تعد مفتاح التطور  أل

  .والنهوض يف قطاع السياحة

ا تطوير قطاع السياحة  :قطاع خاص اعتمادا على آراء املبحوثني تبني بان املشاريع املذكورة سلفا هي اليت من شا

  .اجلزائر يف

  .االتصال والتسويق السياحي: المحور الثاني

  هي الوسائل االتصالية املستخدمة يف التسويق السياحي يف مؤسستكم؟ ما: 1س

  :قطاع عمومي

  .األعوان االتصال العمودي املباشر، االتصال الكتايب بني املسؤولني و: 1ج

االت، مواقع التواصل االجتم: 2ج   ".االنرتنت"اجلديد  اإلعالماعي، املنشورات السياحية، ا

  :قطاع خاص

  .اجلديد اإلعالم، االنرتنتاهلاتف، الفاكس، : 1ج

االشهار عن طريق اللوحات احلائطية، الفاكس اهلاتف، الشبكة العنكبوتية، االتصال املباشر مع املؤسسات : 2ج

  . املواكب السياحية الفدقية و
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  :التعليق

كذا مسايرة للتطور  مع طبيعة العمل داخل واخرج املؤسسة و نسباألهذه الوسائل هي  :قطاع عمومي

  .التكنولوجي احلاصل يف الوقت الراهن

  هذا الن طبيعة االتصاالت الداخلية واخلارجية للمؤسسة للتسويق السياحي و :قطاع خاص

  للتعريف بالمقومات السياحية الجزائرية؟ كأداةهل تستخدمون مواقع التواصل االجتماعي  : 2س

  نعم: قطاع عام*

  نعم: قطاع خاص*

  : التعليق

للتعريف  كأداةعلى استخدام مواقع التواصل االجتماعي   باإلجياباملبحوثني السياحية  إجابات إن :قطاع عمومي

قطاع  إىلوسيلة  إدخال وطبيعة التخصص وكذا للتطورات التكنولوجية  إىلباملقومات السياحية وهذا يعود 

  .التجدد نوع من إلضفاءالسياحة 

  .وهذا نظرا حلاجات املاسة الستخدام مثل هذه التكنولوجيات والتقنيات جلذب السياح والزبائن: قطاع خاص

  هل لدى مؤسستكم موقع الكتروني خاص بها؟: 3س

  .نعم -:قطاع عمومي

  حةللديوان احمللي للسيا باإلضافةال ولكن هناك تنسيق معلومات مع املوقع االلكرتوين لوالية قاملة -
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  نعم: قطاع خاص

  : التعليق

  .سريورة معلومات فعالة بني موظفي املديرية هذا دليل على عدم وجود نظام معلومات و :قطاع عمومي

م املاسة الستخدام مثل هذه التكنولوجيات و التقنيات الواسعة االنتشار جلذب :قطاع خاص و هذا نظرا حلاجا

  .السياح و الزبائن

  استخداما؟ راألكثهي المواقع  ما:4س

  :قطاع عمومي

  .الفايسبوك:1ج

  .الفايسبوك:2ج

  :قطاع خاص

  الفايسبوك:1ج

  .اليوتيوب ,اب الواتس,الفايسبوك :2ج

ان موقع التواصل االجتماعي الفايسبوك حيتل الصدارة لسهولة استخدامه وسرعة املعلومات اليت : قطاع عمومي

  .يتضمنها

  .وكالة السياحية وهذا لتسهيل عملية التواصل مع الزبائنتعددت املواقع املستخدمة يف ال :قطاع خاص
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  ؟هي املنشورات اليت تقومون بنشرها على هذه املواقع ما: 5س

  :قطاع عمومي

ا مديرية السياحة: 1ج   .خمتلف النشاطات اليت تقوم 

ة والصناعات التقليدية االحتفال باليوم العاملي والوطين للسياحة، التعريف باملواقع السياحي اإلعالمية األيام: 2ج

  .االسفار وكذلك وكاالت السياحة و اإليواءواملوروث الثقايف للمنطقة وكذا املقومات السياحية للوالية، هياكل 

  :قطاع خاص

  .، ملصقات االشهارية، برامج سياحية متنوعة داخلية وخارجيةإعالنات: 1ج

حية، وسائل اجلذب السياحي، صور، فيديوهات، التعريف باملؤسسة وباملقومات السيا"اشهارات تعريفية : 2ج

  .وثائقية مصغرة، برامج، رحالت داخلية وخارجية أفالم

  :التعليق

اوهذا ناتج عن طبيعة عمل الوكالة باعتبار : قطاع عمومي تساعد بذلك الزبائن يف سرعة التواصل مع موظفي  أ

  الوكالة وكذا تقدمي االستفسارات

ا يف أكثرو هذا طبعا للتعر :قطاع خاص   .بالوكالة و كذا الربامج السياحة اليت تقدمها للتعريف و الرتويج خلدما

  التقليدية؟ اإلعالميف رأيك هل تفوقت هذه املواقع والصفحات السياحية على وسائل : 6س
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  :قطاع عام

  هذا النتشار الواسع خلدمة االنرتنت على حساب هذه الوسائل التقليدية نعم، و: 1ج

  .معني فقط، لكن يبقى االعالم له دور كبري يف النرويج للقطاع السياحي بصفة عامة حد إىل: 2ج

  :قطاع خاص

  .نعم، تفوقت عليها وهذا لسهولة انتشارها واالستخدام والتعريف أكثر، توفري الوقت، اجلهد واملال :1ج

ميس شرحية معتربة من  تأثري أنواضح تفوق املواقع االلكرتونية على الوسائل التقليدية حبسب  و أكيدهذا : 2ج

تمع   .ا

  : التعليق

هذا  التقليدية و اإلعالمحد ما على وسائل  إىلميكن اجلزم بان مواقع التواصل االجتماعي تفوقت : قطاع عمومي

  .و التوسع نظرا للمميزات واخلدمات اليت تقدمها من سهولة االنتشار

، االنتشارالتقليدية نظرا لسرعة  اإلعالمفوق على وسائل متكنت مواقع التواصل االجتماعي من الت: قطاع خاص

اكذا  الوقت و املال و توفري اجلهد و تمع أل   .متس شرحية معتربة من ا

  كيف ترى مستقبل لسياحة باالعتماد على الفايسبوك؟: 7س

  :قطاع عمومي

  .من خالل الرتويج عرب الفايسبوك األسدسيكون لقطاع السياحة  حصة : 1ج
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تمع اجلزائريي :2ج ينعكس اجيابيا على  مما لعب دور مهم خاصة وانه يعرف انتشارا واسعا لدى خمتلف شرائح ا

الذي تقوم به خمتلف املتعاملني السياحيني يف  اإلعالمياحلراك  إىلصورة املنتوج السياحي بصفة عامة وهذا راجع 

  .هذا الفضاء االفرتاضي

  :قطاع خاص

  .ويج على املنتوج السياحيلى وسائل االتصال االجتماعي للرت ع أكثرفأكثر  السياحة تعتمد: 1ج

  .شيوعا ووسيلة هامة يف االتصال السياحي أكثر دوره حموري و: 2ج

  : التعليق

 مستوى من التطور أعلىميكن القول ان مستقبل السياحة اعتمادا على الفايسبوك سيكون على : قطاع عمومي

  .والرقي

الرتويج للسياحة يف  يسبوك خصائص ومميزات متعددة ميكن من خالهلا التسويق وهذا الن للفا: قطاع خاص

ا و   .هذا جلذب اكرب قدر ممكن من السياح لتحقيق اجلودة السياحية اجلزائر مبختلف مقوما
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  :نتائج الدراسة

و املتمثل يف دور انطالقا من اإلميان العميق بأمهية مواقع التواصل االجتماعي قمنا بدراسة هذا املوضوع   
مواقع التواصل االجتماعي يف التعريف باملقومات السياحية اجلزائرية، حيث اعتمدنا يف هذه الدراسة على املنهج 
الوصفي الذي يهدف إىل توفري البيانات و احلقائق عن مشكلة موضوع البحث و تفسريها و الوقوف على 

ا   .دالال

طالب و فيما يلي عرض ألهم  80العينات غري عشوائية تتكون من  أما العينة املختارة هي عينة قصدية من
 :النتائج املتوصل إليها

  :النتائج النظرية للدراسة - /أ

  .مواقع التواصل االجتماعي ثورة عاملية يف جمال االتصاالت_1

  .تتميز مواقع التواصل االجتماعي بعدة مميزات و خدمات للمستخدم_2

التواصل االجتماعي بصورة هائلة دليل على األمهية الكربى اليت حتتلها هذه  ارتفاع نسبة مستخدمي مواقع_3

  .يف  حياة املتعاملني  األخرية

وكذا  اإلنسانية، أو االصطناعية، متتلك اجلزائر مقومات و مؤهالت سياحية جد مميزة سواءا الطبيعية منها_4

  .لكثري من السواح من داخل أو خارج الوطن تكون وجهة سياحية أنهذا ما ميكنها من ,الثقافية و احلضارية

ا مل تالقي االهتمام البليغ من قبل املسؤولني لتهيئتها  إالرغم املؤهالت اليت حتتضنها اجلزائر _5 فاملشاريع ,أ

الشاطئية و كذا املركبات و اهلياكل ,الواجب تنميتها للنهوض بالسياحة تتمثل غالبا يف السياحة الصحراوية 

  .الفندقية

  .قطاب السياحية يف العاملأصبحت مواقع التواصل االجتماعي السبيل األمثل ملعظم املسافرين ملعرفة األ_6
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اهلياكل الفندقية أو ، يتعاظم دور مواقع التواصل االجتماعي يف التعريف باملقومات األثرية أو املناظر الطبيعية_ 7

  .املركبات الفندقية

م يستخدمون الفايسبوك,لى خطط السياحة و السفر تؤثر مواقع التواصل االجتماعي ع_8 التويرت و ، حيث أ

  .اخل....غريها الختيار الفنادق الذين يريدون احلجز فيها  

  .غريت مواقع التواصل االجتماعي بشكل هائل مشهد السفريات9

  .مشاهد السفر بني املستخدمني مواقع التواصل االجتماعي وسيلة لتعزيز_10

  : اسة الميدانيةنتائج الدر  -/ب

  :نتائج متعلقة باالستبيان - /1

أن أكثر من نصف املبحوثني ميتلكون حساب على موقع الفيسبوك منذ " 4"تأكد من خالل اجلدول  -

 .أكثر من سنتني

 .أن أكثر من نصف املبحوثني ميتلكون حسابا واحدا على موقع الفيسبوك" 5"تأكد من خالل اجلدول  -

صديق على موقع  100أن أقل من نصف املبحوثني لديهم أكثر من " 6"تأكد من خالل اجلدول  -

 .الفيسبوك

 .أن استخدام الفيسبوك بصفة يومية فاق النصف" 7"تأكد من خالل اجلدول  -

 .أن معظم أفراد العينة يستخدمون الفيسبوك يف فرتة الليل" 8"تأكد من خالل اجلدول  -

ك ألكثر من ساعتني قد حازت هذه األخرية أن مدة استخدام الفيسبو " 9"تأكد من خالل اجلدول  -

 .على نسبة تفوق النصف
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أن الوسيلة األكثر استخداما لتصفح موقع الفيسبوك لدى املبحوثني هو " 10"تأكد من خالل اجلدول  -

 .اهلاتف الذكي بنسبة معتربة فاقت النصف

 .افع اجتماعيةأن أقل من نصف املبحوثني يستخدمون الفيسبوك لدو " 11"تأكد من خالل اجلدول  -

أن أكثر من نصف املبحوثني ال يستخدمون الفيسبوك ألجل أغراض " 12"تأكد من خالل اجلدول  -

 .سياحية

أن معظم أفراد العينة يتفاعلون مع اإلعالنات السياحية اليت تظهر على " 13"تأكد من خالل اجلدول  -

 .موقع الفيسبوك

 ينشرون مادة تتعلق بالسياحة و املواقع السياحية أن أغلبية املبحوثني ال" 14"تأكد من خالل اجلدول  -
م يف الفيسبوك  .اجلزائرية على حسا

 .أن أقل من نصف العينة ينشرون صورا على صفحتهم يف الفيسبوك" 15"تأكد من خالل اجلدول  -
م ال يقومون بطلب العضوية من قبل جمموعة سياحية على موقع الفيسبوك -  .أكد كل أفراد العينة أ
م ال يقومون بطلب العضوية من قبل جمموعات سياحية جزائرية على موقع أكد   - كل املبحوثني أ

 الفيسبوك
 .أكد نصف املبحوثني يقومون بإتباع الصفحات السياحية اجلزائرية -
م للصفحات السياحية هي الرغبة يف القيام برحالت   - أكد أقل من نصف املبحوثني أن دافع اجنذا

 .سياحية اجلزائريةسياحية يف املناطق ال
  .أكد أغلبية أفراد العينة أن الفيسبوك يؤثر بشكل إجيايب على السياحة و التسويق السياحي للجزائر -

  :النتائج المتعلقة بالمقابلة -/2

قطاع السياحة يف اجلزائر الزال حيتاج إىل التفاتة املسؤول و االهتمام بكل ما يساعد يف تنمية هذا القطاع _ 1

  .يال مهما عن البرتول و مسامهته الكبرية يف تنمية االقتصاد الوطينباعتباره بد
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تأكد أن اجلزائر متتلك ثروة و طاقات سياحية هامة موزعة على الرتاب الوطين سواءا كانت يف الساحل أو _2

ني يف ح,املتوسط  األبيضعلى مستوى البحر  هاما اهلضاب العليا أو اجلنوب متكننا من أن تصبح قطبا سياحيا

ا تعاين من بعض نقاط الضعف يف هذا القطاع متثلت يف نقص التأطري و التنظيم على املستوى   اإلداريأ

  .القانوينو 

و اجلوي و  ,البحري,نتوجات السياحية يف اجلزائر سواءا يف قطاع النقل الربيانه البد من االهتمام بامل تأكد_3

معاهد السياحة الن تنمية  بإنشاءالرتكيز على اجلانب العلمي كذا خلق املنافسة بني القطاع العمومي و اخلاص و 

هذه املشاريع سوف يزيد من احلركة السياحية و يساهم يف خلق أنواع جديدة من السياحة و بذلك يساهم يف 

  .اقتصاد الدولة اجلزائرية

  .استخدام الوسائل االتصالية احلديثة تستخدم داخل املؤسسات و الوكاالت السياحية_4

أن املؤسسات السياحية تستخدم مواقع التواصل االجتماعي خاصة الفايسبوك كأداة للتعريف باملقومات  تأكد_5

السياحية يف اجلزائر سواءا الطبيعية منها أو احلضارية ألنه يتيح للمنظمات و املؤسسات التواصل مع األشخاص 

ذه املؤهالت السياحية على نطاق واسع االنتشار   .املعجبني 

وكل املواضيع  إعالنات ،مقاطع الفيديو، تتمثل يف الصور املواقعاملنشورات اليت يقومون بوضعها على هذه  إن_6

  .بالسياحةاليت تتعلق 

سرعة  إىلالتقليدية و هذا راجع  اإلعالممواقع التواصل االجتماعي تفوقت بشكل كبري على وسائل  أنتأكد _7

تمعو كذا احتكاكه ,االنتشار على نطاق واسع   .ا مبختلف شرائح ا
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مستوى من التطور و االزدهار  اعليمستقبل السياحة يف اجلزائر اعتمادا على الفايسبوك سيكون على  إن_8

ا اجلزائر الطبيعية منها  إيصالبفعل سرعة  املعلومات حول املواقع و املؤهالت السياحية اليت تزخر 

العمل على تشجيع  أين السواح من داخل أو خارج الوطن والثقافية واستقطاب أكرب عدد ممكن م,احلضارية

  .السياحة

  

  :و التوصيات االقتراحات

من طرف املؤسسات السياحية اجلزائرية، وخاصة أن اجلزائر  االجتماعيإىل التسويق عرب مواقع التواصل  جتاهاال -

   .االجتماعيتعرف منوا متزايد و متسارعا يف استخدام مواقع التواصل 

يسبوك هو املوقع اإلجتماعي األكثر إنتشارا و فعالية لتنشيط احلركة السياحية و إستغالله سيؤدي حتما إىل الفا -

  .النجاح 

م الفيئة األكثر حضورا يف  - وضع ونشر مواد ملقومات سياحية و عروض عرب موقع الفايسبوك حتفز الشباب كو

  .مواقع التواصل اإلجتماعي يف اجلزائر

ال لإلحرتافية و حسن إستغالل هذه  ات وجتنيد املؤسس - الشركات عماال و موظفني و تكوينهم يف هذا ا

  .املواقع

   .املتابعة اللحظية للصفحات بالنسبة للمؤسسات وفتح باب احلوار و التواصل أكثر  -
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  :خالصة

نات من خالل من خالل هدا الفصل مت معاجلة البيانات املتحصل عليها و عرض اجلداول و حتليل البيا  

الدراسة امليدانية عن طريق استخدام أدوات البحث العلمي جلمع البيانات و صياغة النتائج العامة و دلك بإعطاء 

  .نظرة أكثر وضوحا و إملاما مبوضوع الدراسة من خالل الدراسة امليدانية
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  :خاتمة

خالل فرتة دراستنا نظرا حلداثة املوضوع ف و الصعوبات اليت واجهتنا و رغم الظرو  املذكرةيف ختام  

ختصص خاص باالتصال السياحي،  رو كذا قلة املراجع نوعا ما لعدم توفوحمدودية تطبيقه من طرف املؤسسات 

تمعاتتغيريا يف كيفية االتصال و ا أن اإلعالم اجلديد أحدث  ميكن أن نقول ، ملشاركة بني األشخاص و ا

فمواقع التواصل االجتماعي اليت استطاعت أن جتمع آالف املستخدمني من خمتلف بقاع العامل سامهت بشكل أو 

و خلق سياحة افرتاضية و سائح افرتاضي باإلضافة اىل بناء و تفعيل  بآخر يف التعريف باملقومات السياحية

تمعات لرتسم واقع إلعالم جديد قائم على التفاعلية   .ا

مة و للمناطق السياحية حيث أن دور مواقع التواصل االجتماعي يتعاظم يف الرتويج للسفر بصفة عا 

الية يستمد فيها املستهلكون للمنتجات السياحية موثوقية ع ذييكاد يكون أشبه بدور دعائي  بصفة خاصة، و

حيث يشارك مستخدموا موقع  ،و بدافع تطوعي لبا من دون مقابلوي جتربة غامعلومات مباشرة من أفراد ذ

م إجيابا أو سلباالفايسبوك بصور لوسائل انتقاهلم أثناء سفرهم و املناطق السياحية و الفن وهو ما  ،ادق مع تعليقا

 وأسهمت تطبيقات اإلعالم االجتماعي بشكل فعال يف زيادة التسويق بشكل .باالهتماماما جديرا خيلق رأيا ع

خصوصا فيما يتعلق باجلانب السياحي فأصبح من الضروري استثمار اإلعالم  ،عام يف مواقع التواصل االجتماعي

ة و السفر و جعلها جزءا ال االجتماعي يف التسويق للوجهات السياحية و شركات الطريان و نشر ثقافة السياح

   .يتجزأ من الثقافة العامة عرب اإلعالم اجلديد و التطبيقات االجتماعية

 



  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  - قالمة-45ماي  08جامعة 

  كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة
  قسم العلوم اإلنسانیة

  فرع علوم اإلعالم و االتصال
  تخصص اتصال و عالقات عامة 

  
  :استمارة استبیان بعنوان

 

  دور مواقع التواصل االجتماعي في التعریف

  السیاحیة الجزائریة بالمقومات
  

  قالمة- 45ماي  08دراسة میدانیة على عینة من طلبة جامعة 

  تم إعداد هذا االستبیان استكماال لنیل شهادة الماستر، تخصص اتصال وعالقات عامة
  

  :تحت إشراف األستاذ                                   :من إعداد الطالبات

 نهاد                                             زودة مبارك بوقنون  
                                               مخانشة منال  
 شوانة یمینة  
  

  .أمام اإلجابة المختارة، و شكرا) ×(نرجو مأل هذه االستمارة بوضع عالمة: مالحظة
 2016/2017السنة الجامعیة 



  .التعریف بالمقومات السیاحیة االجتماعیة فيور مواقع الشبكات د

  :البیانات الشخصیة: المحور األول

  :الجنس- 1

 كرذ-

                         أنثى-

         ]22-19[:   الفئة العمریة- 2

                   ]22 -25[  

                   ]25 -28[  

  :   التخصص- 3

 اعالم و اتصال            -
 فرنسیة                     -
 انجلیزیة -
 ریاضیات -
  بیولوجیا -
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  :حساب تملك في موقع فیسبوككم من - 2

  حساب واحد-

  حسابین -

  أكثر من حسابین-

  :كم تملك من صدیق في موقع فیسبوك - 3

  صدیق 50أقل من -

  صدیق 100إلى  50من -

  صدیق 100أكثر من -
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  اللیل                                المساء                               الصباح     
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     أقل من ساعة-

  ساعة -

              ساعتین-



  أكثر من ساعتین-

  :فایسبوكماهي وسیلة تصفحك لموقع - 7

     الهاتف الذكي-

  الحاسوب اللوحي-

  الحاسوب المكتبي-

   الحاسوب المحمول-

  

  :ماهي دوافع إستخدامك لموقع فایسبوك- 8

إجتماعیة                    تثقیفیة                     ترفیهیة                        تعلیمة    -
  ......أخرى اذكرها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  على الفایسبوك كدلیل سیاحي اعتماد طلبة جامعة قالمة: المحور الثالث

  ؟هل استخدمت الفایسبوك مسبقا من اجل اغراض سیاحیة - 1

  ال        نعم                         

  كیف تتعامل مع االعالنات السیاحیة التي تظهر على موقع الفایسبوك؟- 2

  اعل معها اتف

  ال اهتم بها

  هل سبق و ان نشرت على حسابك في الفایسوك مادة تتعلق بالسیاحة والمواقع السیاحیة الجزائریة؟ - 3

  ال       نعم                          

  ادا كانت اجابتك بنعم فماهي هاتة المادة التي تنشرها؟- 4

  منشورات 

  صور 

  فیدیوهات 

  المنشورة من قبل اصدقائك على موقع الفایسبوككیف تتفاعل مع المواد السیاحیة الجزائریة  - 5
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  اعلق علیها-
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  هده المجموعة الفایسبوكیة ادا كانت اجابتك بنعم فماهي- 7

  



  

  :هل سبق وأن صرت متابعا ألحد الصفحات السیاحیة الجزائریة على موقع الفایسبوك- 8

  ال                  نعم      

: ي تتبعهاالتإذا كانت إجابتك بنعم فما هي هذه الصفحات - 9
...............................................................................................  

  :ما الذي جذبك إلى هذه الصفحات-10
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