دور اإلعالم السياحي في الترويج لمدينة الشارقة

عالء ميك الشمري
كلية االتصال  -جامعة الشارقة
الشارقة  -اإلمارات العربية المتحدة
تاريخ االستالم2018-04-24 :

تاريخ القبول2018-06-26 :

ملخص البحث:
يتنــاول هــذا البحــث اإلعــام الســياحي فــي اإلمــارات ومــدى تأثيــره فــي صناعــة الســياحة فــي
مدينــة الشــارقة ،يتصــدى للظاهــرة مــن محــاور عــدة ،بعضهــا يخــص مؤسســات وجهــات إعالميــة
تعتبــر مســؤولة عــن تقديــم اإلعــام الســياحي كجــزء مــن رســالتها أو يشــكل رســالة وهدفــا رئيســاً
ألعمالها.
كمــا أن هــذه الدراســة موجهــة للباحثيــن والمهتميــن فــي مجــال اإلعــام والبرامــج الســياحية
لتوفيــر معلومــات موثقــة وتهــدف إلــى توضيــح أهميــة اإلعــام الســياحي والكشــف عــن مواطــن
الضعــف فيــه وســبل رفــع كفاءتــه ،واقتــراح توصيــات مدروســة وعلميــة وإطــاع العامليــن فــي
مجــال اإلعــام والســياحة إلــى نتائــج االســتبيان الــذي صممــه وحللــه الباحــث الــذي مــن الممكــن
ان يمنحهــم فرصــا لتحســين برامجهــم المختلفــة.
وفــي إطــار اإلجــراءات قــام الباحــث بتصميــم اســتبانة تضمنــت أربعــة وعشــرين تســاؤال
أجــاب عنهــا بشــكل صحيــح  150مبحوثــا مــن مجمــوع العينــة البالغــة  160إذ تــم إهمــال 10
اســتبانات ،وبعــد وصــول بيانــات كثيــرة ممــن أجريــت عليهــم الدراســة تــم تدقيــق قواعــد البيانــات
الــواردة ثــم اعتمادهــا وتحليلهــا الســتخالص النتائــج وقــد تــم تحكيــم االســتمارة البحثيــة -لتحقيــق
معاييــر الصــدق -مــن قبــل عــدد مــن أســاتذة اإلعــام.
وخلصــت الدراســة بعــد تحليــل النتائــج إلــى أن عينــة الدراســة بــدت متفقــة حــول فاعليــة دور
اإلعــام الســياحي ،وأوضحــت اتفــاق العينــة حــول أثــر وســائل اإلعــام فــي اختيــار مــكان التوجــه.
وأكــدت العينــة اتفاقهــا حــول دور الفضائيــات اإلماراتيــة فــي بــث برامــج تعــرف بالســياحة
فــي مدينــة الشــارقة.
الكلمات الدالة :اإلعالم السياحي ،الترويج ،مدينة الشارقة.
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عالء ميك الشمري ( ) 350-312
المقدمة:
اتســع دور اإلعــام فــي القــرن الواحــد والعشــرين ،حتــى بــات باإلمــكان عـ ّده أهــم عنصــر مــن
عناصــر تزويــد الجماهيــر بالمعلومــات الصحيحــة والحقائــق الواضحــة فــي مختلــف القطاعــات،
السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والســياحية ،ففــي القطــاع الســياحي – موضــوع البحــث –
نجــد أن اآللــة اإلعالميــة التــي تخصــص مســاحة للبرامــج والفقــرات الســياحية فــي البلــدان التــي
تعــد واجهــات مهمــة ومقاصــد للســياح أعطــت لهــذا القطــاع أهميــة خاصــة تجــاوزت بهــا القطاعات
األخــرى؛ إذ شــكلت عائــدات هــذا القطــاع نســباً تجــاوزت بهــا عائــدات الكثيــر مــن القطاعــات
الرئيســة ،ممــا شــكل مصــدراً مهمــاً لميزانيــة هــذه الــدول ،إذ أســهم هــذا القطــاع فــي حــل الكثيــر
مــن المشــكالت الداخليــة والخارجيــة لهــذه الــدول ،مثــل مشــكلة البطالــة والوضــع المعيشــي للفــرد،
باإلضافــة إلــى تأميــن العملــة الصعبــة مــن أجــل زيــادة الدخــل الوطنــي وحمايــة البنــوك المركزيــة
مــن االنهيــار ،فبقــاء اقتصــاد هــذه الــدول بــات مرهونــاً بعطــاء هــذا القطــاع.
ومــن هــذا المنطلــق ،تســعى العديــد مــن الــدول التــي تمتلــك مقومــات الســياحة إلــى الدخــول
فــي عالــم المنافســة للترويــج عــن صناعاتهــا الســياحية لجــذب أكبــر قــدر ممكــن مــن الســياح؛ لــذا،
فهــي تتــكأ اتــكا ًء واضحــاً علــى وســائل اإلعــام المتنوعــة ،مــن أجــل عــرض عنصــر التمايــز
والتفــرد الــذي تتميــز بــه عــن ســائر الــدول الســياحية األخــرى.
وفــي هــذا اإلطــار فــإن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة باتــت تعــد -باألخــص فــي العقديــن
الماضييــن -مــن أنشــط الــدول فــي القطــاع الســياحي ،لمــا تتمتــع مــن مزايــا ومقومــات عديــدة
تأهلهــا لتكــون فــي طليعــة الــدول الســياحية فــي المنطقــة العربيــة ،وذلــك بســبب سياســات اقتصاديــة
واجتماعيــة مدروســة بعنايــة فائقــة؛ إذ تتمتــع دولــة اإلمــارات عمومــا وإمــارة الشــارقة علــى
وجــه الخصــوص بطبيعــة جغرافيــة وتاريخيــة وثقافيــة تجعــل منهــا بــادا ســياحية فــي جميــع
فصــول الســنة ،فانتشــار األماكــن والمــدن المتنوعــة والمواقــع األثريــة وعيــون الينابيــع الطبيعيــة
والبحيــرات والشــواطئ والجبــال علــى أرضهــا ،مــا هــو إال دليــل علــى صحــة ذلــك ،الســيما مــع
التنــوع الموجــود فــي قطــاع النشــاط الســياحي فــي الدولــة.
كما شهدت إمارة الشارقة في العقد األخير نشاطا كبيرا في المهرجانات الثقافية ،ليصبح اإلعالم
السياحي ضرورة البد منها ،إذا أريد استغالل هذه المقومات واالرتقاء بها بحيث تكون مورداً يرفع
من مستوى المعيشة على الصعيد الشعبي ،ومصدر دخل للمؤسسات على الصعيد الرسمي.
ومــن أجــل تبيــان دور اإلعــام الســياحي فــي الترويــج لمعالــم إمــارة الشــارقة ،مــن حيــث
جــودة األداء ،اختــار الباحــث مدينــة الشــارقة نموذجــاً علــى اعتبارهــا مــن بيــن أهــم المــدن فــي
اإلمــارات فــي القطــاع الســياحي.
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دور اإلعالم السياحي يف الرتويج ملدينة الشارقة ( ) 350-312
ً
أوال :مشكلة الدراسة
رغــم أن دولــة اإلمــارات العربيــة بلــ ٌد ســياحي بامتيــاز ،إال أن الدراســة جــاءت كنتيجــة
لمالحظــة الباحــث لالهتمــام المتزايــد بالــدور المتنامــي لقطــاع الســياحة الســيما أنــه بــات يمثــل
ركنــا أساســيا مــن األركان التــي تســهم فــي تعزيــز اقتصاديــات الــدول ،وفــي ظــل الفاعليــة الكبيــرة
لإلعــام ووســائله المتنوعــة علــى حيــاة المجتمعــات واألفــراد ،ارتــأى الباحــث دراســة دور اإلعالم
الســياحي فــي الترويــج لمدينــة الشــارقة ،الســيما أن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تعــد مــن
المقاصــد المهمــة للمهتميــن فــي هــذا القطــاع ،فضــا عــن كــون مدينــة الشــارقة تتمتــع بخصوصيــة
بالغــة فــي طبيعتهــا التــي تتنــوع بيــن توافرهــا علــى بعــض المعالــم الســياحية المختلفــة ،باإلضافــة
إلــى فعاليــات ونشــاطات المدينــة المتضمنــة تنظيــم العديــد مــن األحــداث الثقافيــة والعلميــة والفنيــة.
مــن ذلــك كلــه أصبحــت دراســة اإلعــام الســياحي ودوره للترويــج أمــراً ملحــاً وهامــاً ،لــذا تــم
إجــراء هــذه الدراســة لتقييــم االتجــاه الــذي يســلكه اإلعــام فــي هــذا االتجــاه ،وقدرتــه علــى توصيــل
المعلومــات المتخصصــة لجمهــور عــام بأســاليب متنوعــة ووســائل متعــددة يســهل علــى المســتقبل
فهمهــا واســتيعابها ومــدى تأثيــره فــي صناعــة الســياحة الداخليــة فــي إمــارة الشــارقة.
ثانيا :تساؤالت الدراسة:
وضع الباحث مجموعة من التساؤالت هي:
1 .1ما هو مفهوم اإلعالم السياحي؟ وما هو دوره في الترويج؟.
2 .2مــا مســتوى أهميــة اإلعــام الســياحي فــي الترويــج لمدينــة الشــارقة مــن وجهــة نظــر
عينــة الدراســة؟
3 .3ما هو دور وسائل اإلعالم في الترويج السياحي لمدينة الشارقة؟.
فضال عن تساؤالت غيرها ،من تلك التي يمكن أن ترد خالل البحث.
ثالثاً :أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة في العوامل اآلتية:
1 .1تبــرز أهميــة وواقعيــة التقويــم المســتمر للحمــات اإلعالميــة فــي ضــوء اســتمرار تغيــر
أنمــاط االتصــال الســياحي فــي ظــل تكنولوجيــا االتصــال المتطــورة وتغيــر الســلوك
والعــادات الســياحية للســائح الســعودي وتطــور أســاليب الدعايــة واإلعــان الســياحي.
2 .2يمكــن القــول :إن أهميــة هــذا البحــث تأتــي مــن كونــه ينــدرج فــي إطــار مجاليــن همــا:
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عالء ميك الشمري ( ) 350-312
اإلعــام والســياحة ،اللــذان أصبحــا مــن المجــاالت التــي تقــع ضمــن رهانــات الــدول
المتقدمــة لتنويــع مصــادر اقتصادهــا .وفــي حــدود علــم الباحــث فــإن البحــث عــد مــن بيــن
الدراســات القليلــة التــي تمــت فــي إطــار مدينــة الشــارقة.
3 .3معرفــة فاعليــة اإلعــام اإلماراتــي فــي الترويــج للمنتــج الســياحي علــى اعتبــاره أحــد
العوامــل المؤثــرة فــي تنشــيط هــذا القطــاع فــي الدولــة ،ومــا يعــزز أهميــة البحــث فــي
متغيــرات الدراســة هــو البيئــة اإلمارتيــة المســتقرة اآلمنــة علــى صعيــد امــن المجتمــع
واالمــن االقتصــادي.
4 .4إطــاع العامليــن فــي مجــال اإلعــام والســياحة إلــى نتائــج االســتبيانات واإلحصائيــات
التــي ســوف يشــملها هــذا البحــث.
5 .5تعزيز وتفعيل البرامج الحديثة في اإلعالم بالقطاع السياحي.
6 .6قلــة الدراســات اإلعالميــة البحثيــة فــي مجــال الترويــج الســياحي ممــا يرشــح أن تكــون
هــذه الدراســة مرجعــا علميــا للمهتميــن فــي هــذا القطــاع.
رابعاً :أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى اآلتي:
1 .1التعريــف بالــدور الوظيفــي لإلعــام الســياحي بالشــكل الــذي يمكــن للعامليــن فــي هــذا
المجــال مــن التخطيــط واإلعــداد للبرامــج والحمــات ذات العالقــة ،وبالتالــي إمكانيــة
الوصــول إلــى نتائــج تســاعد العامليــن فــي مجالــي اإلعــام والســياحة علــى تطويــر
الرســائل الموجهــة إلــى الجمهــور المســتهدف.
2 .2التعــرف علــى تقييــم جمهــور الســياح علــى الفقــرات والبرامــج الســياحية التــي يتلقونهــا
مــن وســائل اإلعــام اإلماراتيــة المختلفــة.
3 .3التعرف على مدى إسهام اإلعالم السياحي في تحديد الوجهة التي يقصدها السياح.
4 .4استكشــاف مــدى تأثيــر اإلعــام فــي ترويــج المنتــج الســياحي فــي إطــاره األشــمل مــن
أجــل الخــروج بمجموعــة مــن االســتنتاجات ،والتوصيــات ،التــي يمكــن أن تعــزز دور
ـكل عــام ،ومدينــة
اإلعــام فــي الترويــج ،وبمــا يخــدم القطــاع الســياحي فــي اإلمــارات بشـ ٍ
(الشــارقة) علــى وجــه الخصــوص.
خامساً :مخطط الدراسة
بنا ًء على إشكالية الدراسة وأهدافها ،تم تصميم مخطط الدراسة االفتراضي بما يعبر عن
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دور اإلعالم السياحي يف الرتويج ملدينة الشارقة ( ) 350-312
العالقات المنطقية لمتغيرات الدراسة كما هو موضح بشكل يشير إلى وجود متغيرين رئيسين ،هما:
ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وأھﺪاﻓﮭﺎ ،ﺗﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﯿﺔ ﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺪراﺳﺔ

اإلعــام الســياحي ووســائله المختلفــة (المرئيــة،
ﻣﺘﻐﯿﺮﯾﻦيمثــل
(األول):وﺟﻮدالــذي
المتغيــر
رﺋﯿﺴﯿﻦ ،ھﻤﺎ:
ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ
.1ھﻮ 1ﻣﻮﺿﺢ
ﻛﻤﺎ
والمســموعة ،والمقــروءة).
 -1اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ )اﻷول( :اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ووﺳﺎﺋﻠﮫ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ )اﻟﻤﺮﺋﯿﺔ ،واﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ ،واﻟﻤﻘﺮوءة(.
الجانباﻟﺸﺎرﻗﺔ.
اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ
اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ،وﻓﻲ
(الثاني):اﻟﺬي
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ )اﻟﺜﺎﻧﻲ(:
الميداني مدينة الشارقة.
اﻟﺠﺎﻧﺐ وفي
السياحي،
اﻟﻤﻨﺘﺞالمنتج
ﯾﻤﺜﻞيمثل
الذي
2 .2المتغير
ﯾﻣﺛل ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط

اﻹﻋﻼم اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ

اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ
ﯾﻣﺛل ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر

ﺳﺎدﺳﺎً:
اﻟﺪراﺳﺔالدراسة
ﻣﻨﮭﺞمنهج
سادساً:
ﻻﺑﺪ ﻟﻜﻞ دراﺳﺔ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺘﺒﻌﮫ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺨﺮوج ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،وﻟ ّﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺪور اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ

كانــت
البــد لــكل دراســة أكاديميــة منهــج تتبعــه مــن أجــل الخــروج بالنتائــج المطلوبــة ،ول ّمــا
ﺗﺮوﯾﺞ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ،وﺑﻤﺎ أن اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ اﻟﻤﻘﺎرن ھﻮ أﻗﺮب اﻟﻤﻨﺎھﺞ وأدﻗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﮫ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.ــج الســياحي فــي مدينــة الشــارقة ،وبمــا
ـج المنت
عمليوــة
ـاماﻟﻔفــي
اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔاإلعـ
اﻟﻌﯿﻨﺔ بــدور
أﺳﻠﻮبتهتــم
الدراســة
ترويـإﻟﻰ
اﻟﻮﺻﻮل
ﺮﺿﯿﺎت،
ﻻﺧﺘﺒﺎر
هــذهﯾﺴﺘﺨﺪم
أن المنهــج الوصفــي التحليلــي المقــارن هــو أقــرب المناهــج وأدقهــا علــى اعتبــار أنــه يســتخدم
ﻟﺬﻟﻚ ﺳﯿﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﻟﺴﺎﺋﺤﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب
أســلوب العينــة اإلحصائيــة الختبــار الفرضيــات ،والوصــول إلــى النتائــج.
اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت.

الباحــث فــي هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلي من خالل اســتبانة الســائحين
ﺣﺪودـيتبع
لذلﺎًـ:ـك سـ
اﻟﺪراﺳﺔ
ﺳﺎﺑﻌ
فــي مدينــة الشــارقة ،باســتخدام أســلوب العينــة اإلحصائيــة الختبــار الفرضيــات والوصــول إلــى
 -1اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ:
االستنتاجات.
إن اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ھﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ،ﻣﺮﻛﺰ إﻣﺎرة اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﻟﻠﺪراﺳﺔ:
-2
اﻟﺰﻣﺎﻧﯿﺔالدراسة
اﻟﺤﺪودحدود
سابعاً:

إن اﻟﺤﺪود اﻟﺰﻣﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ھﻲ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎح ﻓﻲ إﻣﺎرة اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﺧﻼل  60ﯾﻮم ﻣﻦ  15أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺣﺘﻰ

.2017للدراسة:
المكانية
الحدوددﯾﺴﻤﺒﺮ
14 1 .1

 -3اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ :ﺗﺨﺘﺺ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺪراﺳﺔ واﻗﻊ اﻹﻋﻼم اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ودوره ﻓﻲ اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ

إن الحــدود المكانيــة للدراســة هــي مدينــة الشــارقة ،مركــز إمــارة الشــارقة فــي دولــة اإلمــارات
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
العربيــة المتحدة.
ً
ﺛﺎﻣﻨﺎ :ﻣﺠﺘﻤﻊ وﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ.

2 .2الحدود الزمانية للدراسة:

6

إن الحــدود الزمانيــة للدراســة هــي المــدة التــي تواجــد فيهــا الســياح فــي إمــارة الشــارقة خــال
 60يــوم مــن  15أكتوبــر حتــى  14ديســمبر .2017
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عالء ميك الشمري ( ) 350-312
3 .3الحــدود الموضوعيــة :تختــص الدراســة الحاليــة بدراســة واقــع اإلعــام الســياحي ودوره
فــي الترويــج لمدينــة الشــارقة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
ثامناً :مجتمع وعينة الدراسة.
وفقــاً لطبيعــة الدراســة ،تــم توزيــع  160اســتمارة اســتبيان علــى مجموعــة مــن الســائحين
بواقــع  160ســائح مــن مختلــف الفنــادق والمنتجعــات فــي مناطــق مدينــة الشــارقة ،تــم إهمــال 10
اســتمارات لوجــود أخطــاء فــي التعبئــة وعــدم وضــوح فــي الكتابــة ،وكانــت نســبة الذكــور فــي هــذه
العينــة  59.09%بينمــا نســبة اإلنــاث كانــت  40.90%باإلضافــة إلــى أن الباحــث اســتعان بمكتبيــن
ســياحيين فــي مدينــة الشــارقة.
تاسعا :مفاهيم الدراسة:
1 .1الدور ( ) role

(((

لغة :الحركة أي الفعل والعمل.
اصطالحــا :هــو أنمــاط ســلوكية تكــون موحــدة ذات معنــى وتبــدو مالئمــة لشــخص يشــغل
(((
مكانــة معينــة فــي المجتمــع أو يشــغل مركــزا محــددا فــي عالقــات شــخصية متبادلــة.
التعريــف اإلجرائــي :المقصــود بالــدور فــي هــذا البحــث الوظيفــة التــي يؤديهــا اإلعــام
الســياحي والوســائل المتاحــة فــي الترويــج لمدينــة الشــارقة.
اإلعالم في اللغة:
اإلعالم :يشكل اإلعالم المصدر األساس لتزويد المجتمع باألخبار ،ونشر المعلومات التي تسهم
تطور ما وإعادة إرسالها.
في نقل الحقائق ،أي :أنه يقوم بعملية استقبال المعلومات حول حدث أو
ٍ
لــذا فــإن اإلعــام وســيلة إيجابيــة تهــدف إلــى إيصــال فكــرة ،أو معلومــة صحيحــة للنــاس ،وقــد
تكــون لتصحيــح مفهــوم خاطــئ عــن فكــرة أم تكــون إيضاحــاً وتفصيـ ً
ـا لفكــرة يكتنفهــا الغموض.
وبالتالــي فــإن هدفــه تقديــم معلومــات ذات مغــزى معيــن عــن خدمــة أو منتــج ،بهــدف اإلحاطــة
بهــا ،ومعرفــة خصائصهــا ،فاإلعــام يعنــي التعبيــر الموضوعــي لجماعــ ٍة مــا ،وهــو يعكــس
((( تيسير مشارقة ،مدخل إلى الدراسات اإلعالمية ( ،القدس :منشورات بيت المقدس 1423 ،هـ 2002 ،م) ،ص
.17
((( محمود جاسم الصميدعي ،ردينة عثمان يوسف ،التسويق الصناعي( ،عمان ،:دار المسيرة للنشر والتوزيع،
 1432هـ 2011 ،م )  ،ص .311
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عقليتهــا ،وروحهــا وميولهــا ،وهــذا مــا يعنــي أن أســاس اإلعــام هــو التفاعــل البشــري القائــم علــى
العالقــة اإلنســانية والتفاعــل االجتماعــي ،حيــث ال يقــوم بنقــل الخبــرات والمعلومــات فحســب ،بــل
إنــه يتدخــل فــي تشــكيل األحاســيس وتكويــن الــرأي العــام.
يمكــن تعريــف اإلعــام لغويــاً إلــى أنــه مصــدر فعــل (أعلــم)  ،ويقــالَ :علَ ْمـ ُ
ـت الشــيء ،بمعنــى
وعلِـ َم الرجـ َ
ـره ،وي َ
َع َرف َتــه َ
َخ ِبــره :أحــب أن َيعْلمــه ،ويقــال :اســتعلمني
وخبَر َتــهَ ،
ـل الشــيء :أي َخ َبـ َ
(علِ ـ َم) هــو مصــدر (ال ِع ْلــم) :هــو االعتقــاد
فأعلمتــه إيــاه ،واإلعــام لغــة :هــو اإلخبــار ،وأصــل َ
الجــازم المطابــق للواقــع ،وهــو حصــول صــورة الشــيء علــى مــا هــو بــه .وقيــل :زوال الخفــاء مــن
المعلــوم ،والجهــل نقيضــه .وقيــل ال ِع ْلــم :هــو وصــول النفــس إلــى معنــى الشــيء(((.
اإلعــام فــي االصطــاح :أخــذ اإلعــام فــي االصطــاح منحــى التعدديــة ،إذ تعــددت تعريفاتــه
نتيجــة اختــاف الباحثيــن وخلفياتهــم المعرفيــة ،فقــد عرفــه ســعيد القحطانــي إلــى أنــه :التعبيــر
الموضوعــي عــن عقليــة الجماهيــر ،وروحهــا ،وميولهــا ،واتجاهاتهــا فــي الوقــت نفســه .كمــا عرفــه
تيســير مشــارقة علــى أنــه :عمليــة اجتماعيــة ونفســية ،يقــوم مــن خاللهــا األفــراد بنقــل المعلومــات
واألنبــاء ،والرســائل الشــفوية ،والكتابيــة ،مــن خــال مجموعــة مــن الوســائل ،بقصــد التأثيــر فــي
أفــكار المتلقيــن ،واتجاهاتهــم ،وآرائهــم ،وســلوكياتهم ،فهــو مــرادف التأثيــر ،وقائــم عليــه ،مــن
(((
خــال التفاعــل والمشــاركة فــي الخبــرات.
وبنــا ًء علــى ذلــك يمكــن القــول :إن مفهــوم اإلعــام فــي االصطــاح أخــذ الجانــب اإلنســاني،
علــى اعتبــار أنــه يعنــى بنقــل المشــاعر واألفــكار واألحاســيس وترجمتهــا.
التعريــف اإلجرائــي :اإلعــام نشــاط إنســاني مرئــي ومســموع ،يهــدف إلــى التأثيــر فــيأفــكار المتلقيــن مــن الجماهيــر واتجاهاتهــم وآرائهــم وربمــا ميولهــم وســلوكهم عبــر أدوات ووســائل
ـدف مــا.
وأســاليب تكنولوجيــة ونفســية واجتماعيــة وغيرهــا منوعــة لغــرض تحقيــق هـ ٍ

اإلعالم السياحي:
ً
عمــا إعالميــاً متخصصــاً بقنــوات منوعــة أو مختصــة،
يعــد اإلعــام الســياحي التنمــوي
كال األمريــن جائــز ،وهــو نتــاج عــن دراســات وسياســات واســتراتيجيات تعمــل علــى أن يكــون
اإلعــام الســياحي إعالمــا فاعــا وإيجابيــا مدعومــا بكــوادر مؤهلــة تأهيــا عاليــا ،فضــا عــن كونه
يجــب أن يتمتــع بالمهنيــة وأن يتســم بالموضوعيــة والمصداقيــة واإلثــارة والتشــويق ،ويســتخدم أكفــأ
((( ابراهيم الشريف ،مباديء التسويق والترويج( ،عمان ، :دار أسامة للنشر والتوزيع 1427،هـ 2006 ، ،م) ،ط
 .1ص .153
((( بشير عباس ،علي محمد ،الترويج واإلعالن التجاري( ،عمان ، :دار اليازوي العلمية للطباعة والنشر والتوزيع،
 2007م  1428هـ ) ،ط  ، 1ص .،8
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الوســائل وأكثرهــا تقدمــا.

(((

وهو التعريف يما يحتويه البلد من معالم ســـياحية ســـواء أكانـــت طبيعيـــة أم أثريـــة تاريخيـــة،
(((
أو فندقيــة أو أي مظهــر آخــر أو مجــال مــن مجــاالت الجــذب الســياحي.
ويعــرف اإلعــام الســياحي بأنــه الجهــود المبذولــة مــن قبــل الجهــات الرســمية وغيــر الرســمية
لتحســين الصــورة الســياحية للبلــد والتــي تهــدف إلــى إعــداد رســالة جيــدة عــن طبيعــة الخدمــة أو
المنتــج الســياحي ،كذلــك العمــل علــى خلــق تنميــة ســياحية للدولــة مــن خــال االســتخدام األمثــل
(((
لوســائل االتصــال بغــرض جــذب اهتمــام الســائحين المرتقبيــن.
التعريــف اإلجرائــي :كل البرامــج والحمــات اإلعالميــة واإلعالنيــة التــي جــرت فــي وســائل
اإلعــام واالتصــال بهــدف الترويــج الســياحي لمدينــة الشــارقة ،والنشــاطات االتصاليــة الشــخصية
أو الرســمية التــي جــرت وتجــري فــي نفــس اإلطــار.

الترويج السياحي:
هــو عمليــة بــث األفــكار وترويجهــا لتنفيــذ أفــكار صاحــب المنتــج مــن خالل اســتخدام الوســائل
اإلعالنيــة ووســائل االتصــال ،والكلمــات والرمــوز واألســماء والصــوت وجميــع المؤثــرات
(((
واألدوات األخــرى التــي تدفــع باتجــاه إقنــاع الزبائــن والعمــاء لدفعهــم التخــاذ قــرار الشــراء.
كمــا يعــد الترويــج نشــاطا تســويقيا ينطــوي علــى عمليــة اتصــال إقناعيــه ،يتــم مــن خاللهــا
إبــراز المزايــا النســبية الخاصــة بســلعة أو فكــرة بهــدف التأثيــر فــي أذهــان جمهــور بعينــه الســتمالة
(((
الســلوك الشــرائي.
وبالتالــي فــإن الترويــج يمكــن أن يشــكل نظامــا اتصاليــا متكامــا يقــوم علــى نقــل المعلومــات
عــن الســلع أو الخدمــة بأســلوب إقناعــي إلــى جمهــور مســتهدف ،لحملــه علــى قبــول الخدمــة
((( سعيد بن علي بن وهيف القحطاني ،العالقة المثلى بين الدعاة ووسائل االتصال الحديثة في ضوء الكتاب والسنة،
(الرياض 1431. ،:هـ 2010 .م ).
((( وجدي حلمي عيد عبد الظاهر ،نظريات اإلعالم واالتصال( ،الرياض 1434 :هـ 2013 ،م ) ص . 88
((( فؤادة عبد المنعم البكري ،العالقات العامة فى المنشأة السياحية ( ،القاهرة :عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع،
 1432هـ  2011 ،م ) ط  ،2ص 58.
((( محسن احمد ،التسويق السياحي مدخل اقتصادي متكامل ( ،القاهرة ،:مكتبة مدبولي ،دون تاريخ).،ط  ،1ص
،184
((( مصطفى عبد القادر ،دور اإلعالن في التسويق السياحي ،دراسة مقارنة ( ،بيروت ،:المؤسسة الجامعية
للدراسات والنشر والتوزيع 1424 ،هـ 2003 ،م) ط  ،1ص ص .191 – 190
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المــروج لهــا ،ومــن ثــم تحقيــق مبيعــات أكبــر وأربــاح أكثــر.

(((

التعريــف اإلجرائــي :هــو عميلــة إخبــار الجمهــور المســتهلك بالخدمــة والســلعة وميزاتهــا،
ودفعــه إلــى اتخــاذ قــرار الشــراء واالســتفادة وربمــا لالســتمرار فــي التعامــل مــع الجهــة المنتجــة.
عاشرا :الدراسات السابقة:
•دراســة فائــز علــي حميــدات :اإلعــام الســياحي فــي األردن « إذاعــة ســياحة FM
(((
«نموذجــا « .2013
•مشكلة الدراسة:
يعــد األردن مــن الوجهــات الســياحية التــي نالــت نصيبــا مــن مالحظــات الباحثيــن التــي كانــت
مــن بيــن مخرجاتهــا ونتاجاتهــا دراســة اإلعــام الســياحي ،وذلــك مــن خــال مراقبــة وفحــص
البرامــج المتعلقــة بهــذا المضمــون والهــدف مــن خــال وســيلة إعالميــة ســياحية مســموعة.

أهداف الدراسة:
أف أم .تهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى دور اإلعــام فــي الترويــج للســياحة فــي األردن
مــن خــال نمــوذج إذاعــة ســياحة

نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة من أهمها:
1 .1إن اآلثــار الســلوكية علــى الجمهــور مــن العينــة كانــت مــن أهــم اآلثــار التــي توقعهــا
المســتجيبون جــراء االســتماع إلــى برامــج إذاعــة ســياحة أف أم.
2 .2إن فاعليــة البرامــج اإلذاعيــة للترويــج الســياحي التــي كانــت تعــد وتبــث فــي األردن فــي
إطــار الخطــة البرامجيــة جــاءت بدرجــة متوســطة.
3 .3إن درجــة مواكبــة اإلذاعــة للنمــو الســياحي جــاءت بدرجــة متوســطة ألنهــا تعتبــر مــن
اإلذاعــات الحديثــة العهــد نســبيا قياســا لإلذاعــات األخــرى فــي األردن.
((( رغد البنى :اإلعالم السياحي ،الموسوعة اإلعالمية ،الموقع اإللكتروني:com.jeeran.mediacom.www://
 1436 ( ،httpهـ.03/2015/ 06 ،م).
((( فائز علي حميدات :اإلعالم السياحي في األردن « إذاعة سياحة“  FMنموذجا « دراسة ماجستير
منشورة(،األردن 1434 ،:هـ2013 ،م).
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•دراســة وزارة الســياحة المصريــة« :الترويــج اإلعالمــي كأحــد مقومــات الجــذب
(((
الســياحي» منشــورة فــي مجلــة البحــوث الســياحية .2015

مشكلة الدراسة:
تتنــاول الدراســة موضــع أهميــة الترويــج فــي وســائل اإلعــام كونــه أحــد أهــم مقومــات الجذب
الســياحي فــي مصــر ،وتحــاول الدراســة الوقــوف علــى أهــم المشــاكل التــي واجهــت وتواجــه قطــاع
الســياحة ومشــكلة الترويــج له.

نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
1 .1إن  96%مــن اآلراء ،التــي طبقــت عليهــا الدراســة ،تشــير إلــى إمكانيــة تحســين الصــورة
الذهنيــة لمصــر ،كمقصــد ســياحي مــن خــال وســائل اإلعــام.
2 .2إن اإلعــام يمكــن أن يلعــب دورا كبيــرا ،فــي معالجــة القضايــا االجتماعيــة والثقافيــة
والسياســية والبيئيــة ،التــي تعــوق تنشــيط الســياحة.
3 .3إن القطــاع الســياحي فــي مصــر ،مــا زال يعانــي مــن عــدم االهتمــام بمجــال اإلعــام،
للمنتجــات والخدمــات الســياحية.
4 .4إن  % 76مــن المبحوثيــن ،مــن وســائل اإلعــام العربيــة واألجنبيــة ،تــرى عــدم وجــود
عــدد كاف مــن الرســائل اإلعالنيــة التليفزيونيــة ،الخاصــة بالســياحة المصريــة ،فــي
وســائل اإلعــام العربيــة واألجنبيــة.
•دراســة آﻤﺎﻝ ﻛﻤﺎﻝ ﺤﺴن اﻟﺒرزﻨﺠﻲ :ﺍإلﻋﻼﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻭﺃﺛﺮﻩ فــي إنجــاح ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
(((
ﺍﻟﺴﻴﺎحــي ﻭﺍﻟﻔندقــي .2009

مشكلة الدراسة:
اهتمــت الدراســة بدراســة دور اإلعــان فــي التلفزيــون وبقيــة وســائل اإلعــام وأثــره فــي
إمكانيــة نجــاح النشــاطات الســياحية.
((( وزارة السياحة المصرية« :الترويج اإلعالمى كأحد مقومات الجذب السياحى» دراسة منشورة ( القاهرة ،:مجلة
البحوث السياحية 1436 ،هـ2015 ،م).
((( آﻤﺎﻝ ﻛﻤﺎﻝ ﺤﺴن اﻟﺒرزﻨﺠﻲ :ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻭﺃﺛﺮﻩ في نجاح ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻭ ﺍﻟﻔندقي ،دراسة ماجستير
منشورة ( ،بغداد 1430 ،هـ2009 ،م).
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نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من بينها:
1 .1ﺍﻥ ﺍإلﻋﻼﻥ ﺍﻟﺗﻠﻔﺯﻳﻭﻧﻲ ﺃﺣﺩ ﺃﻫﻡ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍإلﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﺭﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺅﺛﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺗﻧﺎء ﺍﻟﺳﺎﺋﺢ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻭيســتطيع ﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻌﻪ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ.
2 .2ﺍﻓﺗﻘﺎﺭ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍإلﻋﻼﻧﻳﺔ ﻟﻠﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍإلﻳﺿﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺿﺢ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻧﺩﻗﻳﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﻡ ﻣﺅﻫﻠﻳﺔ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻛﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻣﺩﺭﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻻﻋﻼﻧﻲ ﻭﻗﻠﺔ ﺧﺑﺭﺗﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ.
3 .3ﺍﻟﺗﺧﺻﻳﺻﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻼﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻧﺩﻗﻳﺔ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺧﺻﻳﺻﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻼﻋﻣﺎﻝ ﺍﻻﺧﺭﻯ.
4 .4ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﻛﻔﻭءﺓ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻻﺗﻧﻅــﺭ ﻟﻼﻋﻼﻧﺎﺕ ﻛﻌﻧﺻﺭ ﻓﻌﺍل فــي أﻥ ﻳﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻣﺑﻳﻌﺎﺕ
ﺍﻋﻠﻰ.
5 .5ﺑﻌﺽ ﺍﻻﻋﻼﻧﺎﺕ ﻻﺗﺧﺎﻁﺏ ﻓﺋﺎﺕ ﻋﻣﺭﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻔﺋﺎﺕ ﺍﺧﺭﻯ ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﻭﻋﻼﻗﺔ
ﺑﺣﻳﺙ ﺗﺳﺎﻫــﻡ ﻓﻲ ﻛﺳﺏ ﻓﺋﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺧﺭﻯ.
•دراســة خلــود وليــد العكيلــي :اســتخدام اإلنترنــت فــي الترويــج الســياحي فــي
(((
العــراق.2011 ،

مشكلة الدراسة:
تبحث الدراسة في مدى فاعلية استخدام اإلنترنت في الترويج لقطاع السياحة في العراق ومدنه.

أهداف الدراسة:
تهــدف الدراســة إلــى الكشــف عــن مــدى اســتخدام المواقــع اإللكترونيــة بشــبكة اإلنترنــت
وقاعــدة البيانــات والمعلومــات فــي الفنــادق فــي العــراق وماهيــة السياســة الترويجيــة لعناصــر
الترويــج الســياحي المتمثلــة بالبيــع الشــخصي واإلعالنــات والعالقــات العامــة ومــدى اســتفادتها
مــن اســتخدام شــبكة اإلنترنــت.

نتائج الدراسة:
أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة:
1 .1عــدم اعتمــاد العينــة مــن الفنــادق فــي محافظــات العــراق علــى اإلنترنــت فــي عمليــة
((( خلود وليد العكيلي :إستخدام اإلنترنت في الترويج السياحي في العراق ،دراسة غير منشورة (،بغداد 1432 ،:هـ
2011م).
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الترويــج والحجــز ،لعــدم امتــاك نســبة كبيــرة مــن العينــة مواقــع خاصــة لهــا فــي الويــب.
2 .2لــم تســع العينــة مــن الفنــادق فــي العــراق الســتخدام اإلنترنــت فــي حمالتهــا الترويجيــة
واعتمــدت الطــرق التقليديــة فــي عــرض منتجاتهــا ،وليــس هنــاك أهميــة فــي اســتقبال
ردود أفعــال الجمهــور حــول مســتوى الخدمــة الســياحية المقدمــة مــن قبــل تلــك الفنــادق.

التعليق على الدراسات السابقة:
ســاعدت الدراســات الســابقة الباحــث فــي تحديــد المشــكلة وتحديــد أهدافهــا وتســاؤالتها وكذلــك
أعانتــه علــى إعــداد صحيفــة االســتبانة ،أم اإلضافــة التــي شــكلتها الدراســة الحاليــة كونهــا جــاءت
أكثــر تخصصــا وتحديــدا تناقــش فاعليــة اإلعــام الســياحي ودوره فــي الترويــج للمنتــج فــي مدينــة
الشــارقة والوســائل التــي ســاهمت فــي ذلــك.
حادي عشر :التأصيل النظري للدراسة:
اســتند الباحــث فــي دراســته إلــى مرتكــزات نظريــة االعتمــاد علــى وســائل اإلعــام ،إذ
تتلخــص هــذه النظريــة فــي النظــر إلــى قــوة وســائل اإلعــام مــن خــال ســيطرتها علــى مصــادر
معلومــات التــي يعتمــد عليهــا األفــراد والمنظمــات النظــم االجتماعيــة لتحقيــق أهدافهــا ،وعالقــة
االعتمــاد هــذه ليســت ذات اتجــاه واحــد اآلخــرون ،وانمــا تعتمــد علــى المصــادر التــي يســيطر
عليهــا االخــرون ،فضــا عــن كونهــا تعــد نمــوذج طــارئ مــن حيــث كــون أي تأثيــر محتمــل مــن
جــراء ذلــك االعتمــاد يعتمــد بشــكل مــا علــى الظــروف المصاحبــة لموقــف محــدد(((.
فالحكومات الحديثة التي ترغب في االتصال بمواطنيها ،والمؤسسات التي ترغب في االتصال
بعمالئها المحتملين ،ال يستطيعون االعتماد على االتصال الشخصي بشكل وحيد أو أساس ،لكي
يصلوا إلى ماليين األفراد ،وآالف الجماعات والمنظمات التي يرغبون في الوصول إليها.
وفي النموذج األمريكي هناك عالقة تبادلية بين وسائل اإلعالم والفرد وهذه بعض مالمحها:

(((

عالقة وسائل اإلعالم بالنظام االقتصادي:
يعتمد النظام االقتصادي في المجتمع االمريكي على وسائل اإلعالم لتحقيق األهداف اآلتية:
•ترويج وتدعيم القيم الخاصة بالمشروعات الحرة.
((( آرثر آسا بيرغر ،وسائل اإلعالم والمجتمع ،ترجمة صالح خليل أبو اصبع (،الكويت ،:عالم المعرفة1433 ،هـ،
2012م) .ص ص .125–120
((( فؤاد قوام البستان ،منجد الطالب ( ،بيروت ،لبنان :دار المشرق 1432 ،هـ 2011م).
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دور اإلعالم السياحي يف الرتويج ملدينة الشارقة ( ) 350-312
•تأســيس وصيانــة العالقــة بالمنتــج أو البائــع والمســتهلك أو المشــتري  ،إلبــاغ المســتهلك
عــن المنتجــات المتاحــة ،وتحفيــزه علــى اتخــاذ خطــوة الشــراء.
وتعتمد وسائل اإلعالم على النظام االقتصادي لتحقيق األهداف اآلتية:
•الربح من عائد اإلعالنات.
•التطوير التكنولوجي لتقليل النفقات والتنافس بفعالية من خالل امتالك منتجات أكثر تقدما.
•التوسع في المشروعات.
ثاني عشر :أدوات الدراسة
تعتمــد هــذه الدراســة كغيرهــا مــن الدراســات األخــرى علــى أســاليب المســح وأدواتــه فــي
جمــع البيانــات ،والمعلومــات ،ومعالجتهــا ،والتــي كانــت علــى النحــو اآلتــي:
1 .1مصادر اإلطار النظري
عمـد الباحـث ،مـن أجـل الوصـول إلى إغنـاء الجانب النظري ،إلى اسـتخدام مسـاهمات ّ
الكتاب
والباحثيـن ،التـي جمعهـا من البحوث ،والدراسـات المختلفـة والمتمثلة بالمراجـع العلمية من الكتب،
ً
فضلا عـن اسـتخدام شـبكة المعلومـات
والمجلات ،والدوريـات العلميـة ،والبحـوث ذات العالقـة،
(اإلنترنـت) ،ومـا تحويـه مـن بحـوث وكتـب (إلكترونيـة) غنيـة بالمعلومـات ،والتـي مـن خاللهـا
تناولـت عنـوان الدراسـة ( دور اإلعلام اإلماراتـي فـي الترويـج السـياحي لمدينة الشـارقة).
2 .2الجانب الميداني.
اعتمــد الباحــث فــي هــذه الدراســة فــي هــذا الجانــب علــى االســتبانة مــن خــال اســتخدامه كأداة
رئيســة للحصــول علــى البيانــات التــي اتســمت بالبســاطة ،والوضــوح فــي تشــخيص متغيــرات
الدراســة ،كمــا عــرض النمــوذج األولــي مــن االســتبانة علــى عدد مــن الخبــراء المختصيــن للتعرف
إلــى مالحظاتهــم ،ومــن ثــم إجــراء التعديــات الالزمــة لســد الثغــرات والصعــاب التــي يمكــن أن
تواجــه أفــراد عينــة الدراســة ،عنــد وضــع إجاباتهــم الخاصــة عــن أســئلة االســتبانة ،وقــد تــم اعتمــاد
المقيــاس الخماســي (أتفــق تمامــاً ،أتفــق ،محايــد ،ال أتفــق ،ال أتفــق تمامــاً) لقيــاس إجابــات أفــراد
العينــة مــن الســائحين وهــم بواقــع ( )150ســائح فــي مختلــف مناطــق مدينــة الشــارقة.
ثالث عشر -األساليب اإلحصائية المعتمدة.
تــم اتبــاع عــدد مــن األســاليب اإلحصائيــة المناســبة ،تــم إدخــال البيانــات ومعالجتها بالحاســوب
اآللــي باســتخدام برنامــج ( .) spss. Vr 20
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عالء ميك الشمري ( ) 350-312
األدوات اإلحصائية هي:
1 .1التوزيع التكراري :جرى استخدامه الستعراض إجابات مفردات مجتمع الدراسة.
متغير معين عن مجموعة اإلجابات.
2 .2النسبة المئوية :تظهر نسبة اإلجابات عن
ٍ
3 .3الوسط الحسابي :للتعرف إلى مدى توافق آراء مجتمع الدراسة.
4 .4االنحــراف المعيــاري بيــن درجــة التشــتت فــي اإلجابــات عــن وســطها الحســابي ،أي:
كلمــا قلــت قيمتــه زادت درجــة تركيــز اإلجابــات حــول وســطها الحســابي.
رابع عشر:هيكلية الدراسة.
لكي تحقق الدراسة أهدافها ،فقد جرى تقسيمها إلى مبحثين ،على النحو اآلتي:
1 .1المبحث األول :اإلطار المفاهيمي لإلعالم ودوره في الترويج السياحي.
2 .2المبحث الثانيُ :خصص لإلطار الميداني وفي ثالثة أقسام:
تناول القسم األول :نظرة عامة عن مدينة الشارقة.
أمــا القســم الثانــي :فخصصــه الباحــث لوصــف أراء عينــة الدراســة مــن الســائحين حــول دور
اإلعــام فــي ترويــج المنتــج الســياحي وتشــخيصه.
واخيراً القسم الثالث :كانت االستنتاجات والتوصيات التي خرجت بها الدراسة.

المبحث األول
اإلطار المفاهيمي لإلعالم السياحي ودوره في الترويج
تتفــاوت وســائل اإلعــام – حســب قدرتهــا وخبرتهــا – فــي اختيــار الموضوعــات ،وأســاليب
العــرض والتقديــم للجمهــور ،إضافـ ً
ـة إلــى أن وســائل اإلعــام تختلــف حســب طبيعتهــا مــا بيــن
مقــروء ومســموع ومرئــي ،مــا يعنــي أن وســائل اإلعــام تختلــف فــي طبيعتهــا بدرجــة التأثيــر فــي
شــعور الفــرد ،وبنــا ًء علــى ترســيخ هــذا الشــعور ،يتحقــق النجــاح المطلــوب فــي إظهــار الشــكل
الجميــل والموســع والواضــح والبســيط ،بمــا يحقــق الوصــول إلــى األهــداف ،والمقاصــد المطلوبــة.
ـدور مهــم فــي المجتمــع مــن حيــث تغذيتــه بالمعلومــات
مــن هنــا نالحــظ أن اإلعــام يقــوم بـ ٍ
واألفــكار ،وزيــادة مســتوى المعرفــة لديــه ،وذلــك عبــر وســائله المتعــددة؛ إذ إنــه يعمــل علــى شــد
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دور اإلعالم السياحي يف الرتويج ملدينة الشارقة ( ) 350-312
القــارئ والســامع أو المشــاهد إلــى معرفــة الحقائــق والوقائــع بــكل تفصيالتهــا الميدانيــة؛ وبالتالــي،
آن واحــد.
يعــد اإلعــام الصــادق مــن أهــم الركائــز الضروريــة إلطــاق إعــام مفيــد وجــاذب فــي ٍ
وال يقتصر اإلعالم على نقل الحقائق فقط؛ بل يمتد ليشمل الخدمات االقتصادية ،واالجتماعية،
والثقافية ،والدينية ،والرياضية ،والترفيهية كافة – وأيضاً – يسهم في تطوير القطاع السياحي.
إضافـ ً
ـة إلــى أن التطــور فــي وســائل اإلعــام أدى إلــى زيــادة الوعــي لــدى المجتمــع .فمــن
خــال األجهــزة الحديثــة لالتصــاالت ،والوســيلة اإلعالميــة اإللكترونيــة (اإلنترنــت) يســتطيع الفرد
الحصــول علــى المعلومــات والحقائــق مــن أي مــكان عــن أي جهــة ســياحية يختارهــا للســياحة.
وتظهــر أهميــة اإلعــام كأحــد أهــم وســائل تعريــف الســائح بالمناطــق الســياحية ،وبالتالــي؛
يتــم قيــاس نجــاح اإلعــام فــي التســويق والترويــج الســياحي بقــدر الزيــادة فــي تدفــق الســائحين
إلــى المرافــق الســياحية المــروج لهــا .ومــن أجــل إلقــاء المزيــد مــن الضــوء علــى دور اإلعــام فــي
الترويــج الســياحي ســوف يتــم تنــاول :مفهــوم اإلعــام وعالقتــه بالترويــج الســياحي.
1 .1أهمية اإلعالم السياحي:
هنـا ،يتنـاول الباحـث أهميـة اإلعلام السـياحي ،وبمـا ينسـجم مـع متطلبـات الدراسـة ،إذ يقـوم
بـدور بـارز فـي نقـل المعلومـات السـياحية ،وتداولهـا عبـر وسـائله المختلفـة ،التـي مـن
اإلعلام
ٍ
خاللهـا يتـم تشـكيل مالمح المنتجات السـياحية المقدمة للسـائح ،وتكوين صورة إيجابيـة لديهم عنها.
كمـا يعمـل علـى تحفيـز الجمهـور للسـياحة ،وتحويل الطلـب الكامن إلـى طلب نشـط  ،وبالتالي
يشـكل أداة للفـت األنظـار إلـى المناطـق السـياحية ،والتعريـف بمختلـف المقومـات السـياحية
والحضاريـة التـي تحتويهـا تلـك المناطـق ،كما أنـه يوفر الفـرص للمسـتثمرين والعامليـن والقائمين
علـى القطـاع السـياحي ،لإلعلان عـن مشـروعاتهم ونشـاطاتهم السـياحية والترويـج لهـا ،فـي ظـل
تقـارب مسـتويات المنتجـات السـياحية واقتصارهـا علـى عاملـي الجـودة والسـعر فقـط.
فاإلعالم هو أحد وسائل االتصال الفعالة في التعريف بفرص االستثمار في المجال السياحي،
ومن خالله يمكن خلق بيئة تنافسية بين المستثمرين  ،فضال عن كونه يسهم في تحسين المنتج أو
السلعة أو الخدمة ويساعد في زيادة المشروعات السياحية ،كما يؤدي دوراً مؤثراً في تعزيز الوعي
بأهمية السياحة ،ونشر الثقافة السياحية ،وغرس القناعات اإليجابية لدى السائحين ،كونه منبراً
لمناقشة اآلراء واألفكار حول معوقات صناعة السياحة ومشكالتها ،بما يسهم في لفت نظر الجهات
الحكومية والخاصة إلى طبيعة هذه المشكالت ،والعمل على حلها.
2 .2مستويات تأثير اإلعالم السياحي في الجمهور:
يمكــن النظــر فــي تأثيــر وســائل اإلعــام فــي الصــورة الذهنيــة الســياحية للســائحين مــن خــال
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المســتويات اآلتية:

•تغير المواقف واالتجاهات:
هــي مــن أبــرز وأوضــح مظاهــر التأثيــر لوســائل اإلعــام إذ يقصــد بالموقــف رؤيــة الســائح
للمقصــد الســياحي ،وعــادة مــا يكــون الموقــف صــورة إيجابيــة أو ســلبية تجــاه هــذا المقصــد ،وذلــك
بنــا ًء علــى المعلومــات التــي تتوافــر لديــه ،وهــذه المواقــف واالتجاهــات ،عــادة مــا تكــون رهنــاً
لوســائل اإلعــام التــي تســتطيع تشــكيلها ،حســب المعلومــات والمعطيــات التــي تقدمهــا أو حجبهــا
عــن الســائح ،إذ إن الســائح أصبــح يعتمــد كثيــراً علــى المعلومــات والبيانــات التــي تقدمهــا لــه
(((
وســائل اإلعــام فــي بنــاء موقفــه تجــاه المواقــع الســياحية.

•التأثير في المجال المعرفي:
إن للمعرفـة جـذوراً ممتـدة فـي أعمـاق الفكـر اإلنسـاني ،ممـا يحـول دون تغييرهـا بسـرعة،
حيـث يتطلـب األمـر عمليـة معقـدة قـد تسـتغرق زمنـاً
ً
طويلا ويحتـاج إلـى عمليـات تعـرض طويلة
ومسـتمرة ،وهـذا مـا تقـوم بـه الوسـائل اإلعالميـة التـي تسـتطيع عبـر التركيز علـى المعلومـة التي
يـراد إيصالهـا ،ومـن ثم تكرار النشـر يؤثر في التكوين المعرفي للسـائحين مـن خالل تغير األصول
(((
المعرفيـة القائمـة لوجهـ ٍة سـياحي ٍة مـا .وإحلال أصـول معرفية جديـدة ً
بـدال منها.
•التأثيـر فـي المجـال العاطفي:ال يخفى أن لوسـائل اإلعالم قدرة علـى التعامل مع العواطف
اإلنسـانية ،والتأثيـر على مشـاعر المشـاهدين ،والمسـتمعين ،وأحاسيسـهم من خلال تأكيد
اآلثـار اإليجابيـة ،والمنافـع المتحققـة جـراء القيـام بممارسـة السـياحة في بل ٍد مـا ،من دون
التركيـز علـى الجوانب السـلبية المرتبطة بهـا كالتكليفـات المرتفعة وغيرها.
•تســتطيع وســائل اإلعــام أن تؤثــر فــي ســلوك الســائحين ،وتغيــر فــي طريقــة تعاطيهــم
مــع المواقــع الســياحية ،وكذلــك مــع النــاس ،وهــو أمــر ضــروري علــى اعتبــار أن
األماكــن الســياحية تشــكل عامــل جــذب ألجنــاس متنوعــة مــن النــاس  ،وأنمــاط مختلفــة
مــن الســلوكيات ،عــن طريــق تثبيــت قيــم حصينــة أو إزالتهــا لــدى الســائحين محــدودي
التجربــة .ومــن هنــا تتجلــى أهميــة اإلعــام فــي العمــل علــى إبــراز الجوانــب اإليجابيــة
(((
للســائح ،والحــث علــى تفعيلهــا.

((( طلعت همام ،قاموس العلوم النفسية واالجتماعية ( ،عمان ،األردن ،:،دار عمار 1407 ،هـ 1987 ،م) .ط ،2
ص ص ،68–67
((( نزار البرزنجي ،إستراتيجية التسويق( ،عمان ،:دار وائل للنشر 1425 ،هـ 2005 ،م) .ط  ،1ص .62
((( هدى سيد لطيف ،السياحة النظرية والتطبيق ( ،بيروت ، :دار الكتب 1414 ،هـ 1994 ،م) .ط  ،1ص .45
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دور اإلعالم السياحي يف الرتويج ملدينة الشارقة ( ) 350-312
3 .3اهداف اإلعالم السياحي:

(((

يهدف اإلعالم السياحي إلى تحقيق عدة امور منها:
•التعريف بإمكانات الدولة السياحية.
•إيضاح الخدمات التي تقدمها للسياح.
•جذب المزيد من السياح لتحقيق حصة اكبر من العوائد السياحية.
•الرد على كل ما من شانه التأثير على السياحة.
•تنمية وانشاء رغبات جديدة لسيح جدد لزيارة الدولة.
•تنبيه الجهات المسؤولة عن السياحة ألمور تفيدها في أعمالها.
•إنشاء وتنشيط مواقع إلكترونية تختص بالسياحة في الدولة.
4 .4خصائص اإلعالم السياحي:

(((

•الجاذبية مع البساطة.
تتسم الرسالة بالبساطة وتهتم بجذب السياح.
•المصداقية مع الوضوح.
ان تتضمن الرسالة أرقام ومعلومات صحيحة وواضحة.
•التغطية مع االقتصاد.
تغطي أكثر من مجال سياحي وتبين مزاياه ومواطن الجذب فيه.
•التحفيز مع التركيز
تستثير الرسالة اإلعالمية رغبات السياح من خالل التركيز على ميزات الدولة.
•التذكير مع التأثير
((( عصام علي عبد الرحيم ،اإلعالم السياحي ..إعالما تنمويا ولكن!( ،ليبيا ،:المسلة السياحية ،جمعية السياحة
الجديدة1439 ،هـ  2018 ،م) .ط إلكترونية.،
((( فؤادة عبد المنعم البكري ،العالقات العامة فى المنشأة السياحية ( ،القاهرة ،:عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع،
 1432هـ 2018 ،م) .ط  ،2ص ص 63.–59
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تنجــح الرســالة اإلعالميــة الســياحية إذا ذكــرت الســياح المحتمليــن لــدى دولــة مــا بحيــث تؤثــر
فــي قرارهم.
5 .5دور اإلعالم السياحي في الترويج:
يــؤدي اإلعــام دوراً كبيــراً فــي مجــال الترويــج الســياحي ،وذلــك مــن خــال وســائله المختلفة،
والمتمثلــة بالوســائل المقــروءة ،والمســموعة ،والمرئيــة ،والمعــارض ،واألفــام ،والتبــادل العينــي،
والمطبوعــات ،وغيرها.
كمــا يتلقــى الفــرد معلوماتــه مــن خــال وســائل اإلعــام المختلفــة التــي تصلــه عــادة علــى
شــكل خبــر أو معلومــة ســياحية يهتــم بهــا الســائح ،وبالطبــع ،فــإن الشــركات الســياحية تدفــع مبالــغ
ماليــة طائلــة مقابــل األخبــار الســياحية ذات الطابــع اإلعالمــي عــن برامجهــا الســياحية.
وبالتالــي ،فيعتبــر اإلعــام بالنســبة إلــى الشــركة الســياحية أحــد أهــم وســائل االتصــال بالســائح
لتعريفــه بالبرامــج الســياحية التــي تقدمهــا الشــركات المتخصصــة بالقطــاع الســياحي ،ســواء بشــكل
عــام يشــمل اإلطــار العــام للشــركة الســياحية والبرامــج جميعهــا ،أو بشــكل خــاص يتســع للبيانــات
والمعلومــات التفصيليــة والدقيقــة كافــة عــن البرامــج الســياحية والمواقــع التــي يتــم الترويــج لهــا(((.
ويمكـن القـول :إن اإلعلام يخاطـب مجموعـة الحاجـات والرغبـات لدى السـائح فـي مقدمتها:
الحاجـة إلـى السـفر ،ودوافـع حـب المعرفة والبحـث واالطالع .فضلا عن كونه يخاطـب العواطف
وإيقـاظ الخيـال ،وكسـب المشـاعر واالتجاهـات ،مـن منطلقـات سـيكولوجية موجـه نحـو الجوانـب
الغريزيـة ،والدوافـع األساسـية والمكتسـبة ،وهـذا مـع عدم إغفـال الجوانـب الموضوعيـة والفكرية.
وترتبــط االســتفادة مــن اإلعــام فــي تنشــيط الترويــج الســياحي بمقــدار العالقــة بيــن الشــركة
الســياحية ،وبيــن اإلدارة الوســيطة اإلعالميــة ومحرريهــا ،وتمثــل إمكانــات الشــركة ومكانتهــا
الســياحية ،دوراً فــي جعــل محــرري األخبــار الســياحية يســعون للحصــول علــى أخبــار ســياحية
منهــا ،وكل منهــم حريــص علــى تســجيل ســبق اخبــاري عــن تلــك الشــركات ،وعــن خططهــا
الســياحية المقبلــة ،واألفــكار التــي تــراود المســؤولين والقائميــن عليهــا بشــأن النشــاط الســياحي.
كمـا يـدل نجـاح الترويـج عـن المنتج السـياحي علـى مقدار الثقـة بالوسـيلة اإلعالميـة وأهميتها
لـدى السـائح ،الـذي ينظـر – فـي الغالـب – إلـى المعلومـات واألخبـار المنشـورة فـي شـكل إعلام
إخبـاري علـى أنهـا حقائـق كاملـة الصـدق ،وليسـت إعالنـاً مدفـوع الثمـن ،خصوصـا أن اإلعلان
السـياحي ال تتحكـم بـه الشـركة السـياحية مـن حيـث صياغة المنشـور ومحتـواه اللفظي أو شـكله أو
((( منال شوقي عبد المعطي ،عصمت عدلي ،مقدمة في اإلعالم السياحي ( ،القاهرة ،:دار الوفاء لدنيا الطباعة
والنشر 1432 ،هـ2011 ،م) .ص .78
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أماكـن نشـره؛ بـل يقـوم بصياغتـه وطريقـة تنفيـذه محـرر الخبـر فـي وسـيلة اإلعالم.
ويعتمــد نجــاح الترويــج عــن المنتــج الســياحي علــى مقــدار الثقــة بالوســيلة اإلعالميــة وأهميتهــا
لــدى الســائح الــذي يســتقبل المعلومــة فــي رســائل إعالميــة ذات قوالــب وأشــكال متنوعــة علــى أنهــا
حقيقــة ذات مصداقيــة كبيــرة ،وليســت إعالنــا تجاريــا.
6 .6وظائف الترويج السياحي:

(((

وظائف الترويج السياحي عديدة ،وأهمها:
 .أخلق الرغبة لدى السائح وتذكيره بحاجاته إلى السلع والخدمات السياحية.
 .بتعريف السائح بكل ما يتعلق بالمنتج السياحي.
 .جاالختيــار المناســب لقنــوات التوزيــع وكذلــك قنــوات االتصــال التــي تقــوم علــى
اســتخدامها المنشــأة الســياحية ،وتحديــد سياســات البيــع والتســعير والتعامــل مــع
المورديــن ومواجهــة المنافســة المحليــة أو الدوليــة.
 .دتحقق تطلعات وآمال السائح.
7 .7أهداف الترويج السياحي:

(((

 .أإمداد السائح بالمعلومات عن المنتج أو الخدمة.
 .بفــي ظــل وجــود خدمــات منافســة كثيــرة فــي دول أخــرى ،البــد مــن العمــل علــى
جــذب انتبــاه الســائح وتذكيــره المســتمر بالخدمــة المــروج عنهــا.
 .جتغييــر االتجــاه وخلــق الرغبــة وتكويــن شــعور إيجابــي لــدى الســائح وتعزيــزه نحــو
الســلعة أو المنتــج أو الخدمــة الســياحية المــراد التعريــف بهــا.
 .دالتركيز على نوع وجودة الخدمات المقدمة للسياح.
8 .8وسائل اإلعالم والجمهور المستهلك:
ربمـا يغيـب عـن بعـض المتلقيـن لكن وسـائل اإلعالم مـن خالل دراسـاتها في مجال التسـويق
((( فوزية آل علي ،وسائل االتصال في دولة اإلمارات العربية المتحدة (،الشارقة ،:مكتبة الجامعة 1433 ،هـ،
2012م) .ص .34
((( نظریات التأثیر اإلعالمی ،عبد الحافظ عواجي200. http://osamh.me/blog/wp. ،
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طـورت طرقـا دقيقـة لتصنيـف النـاس إلى شـرائح مختلفـة ،والتي لها أهميـة كبيرة بالنسـبة لصياغة
وإعـداد حملـة الترويـج عـن السـلعة أو الخدمـة ،وذلـك عبـر دراسـة الخصائـص الديموغرافيـة (
السـن ،الجنـس ،العـرق ،الديـن ،الخصائص الثقافيـة والنفسـية ،اسـاليب الحياة..إلخ).
وتجــدر االشــارة هنــا إلــى أن عــددا مــن الباحثيــن فــي هــذا المجــال كانــوا صنفــوا الجمهــور إلى
شــرائح عديــدة منهــا رئيســة ،واألخــرى فرعيــة بحســب مجتمعــات دراســاتهم ،ووفــق فرضيــات
(((
ومداخــل عديــدة تتــواءم وتتناغــم مــع طبيعــة تلــك المجتمعــات والجماهيــر.
9 .9اإلعالم اإلماراتي:
تشــير الدراســات إلــى أن أبنــاء اإلمــارات عرفــوا الوســائل اإلعالميــة منــذ زمــن حيــث يرجــع
تاريــخ الكتابــة الموثقــة الشــبه صحافيــة إلــى نحــو  500ســنة مضــت وتحديــدا إلــى الربــان الشــهير
أحمــد بــن ماجــد ،فكانــت يوميــات الربابنــة تنســخ ثــم يعــاد توزيعهــا علــى نواخــذة الســفن والبحــارة
لكــي يتعرفــوا علــى المناطــق الجديــدة وأخبارهــا واألهــم مــا يميزهــا ،وكان بــدء االهتمــام الفعلــي
للصحافــة فــي اإلمــارات منــذ بدايــات القــرن العشــرين مــن خــال اهتمــام الدولــة بالصحــف التــي
(((
كانــت تصلهــم مــن مصــر وباقــي الــدول العربيــة باألخــص بعــد افتتــاح قنــاة الســويس.
يتنــوع ويتعــدد اإلعــام اإلماراتــي بأشــكاله شــبه الرســمية منهــا والخاصــة ،بيــن قنواتــه
الفضائيــة وصحفــه ومجالتــه اإللكترونيــة ،فضــا عــن العديــد مــن منصاتــه وتطبيقاتــه فــي
التواصــل االجتماعــي واإلعــام الجديــد.
باإلضافة إلى أن دولة اإلمارات العربية تتميز بوجود العديد من المدن اإلعالمية الحرة (ومن
بينها مدينة شمس« المدينة اإلعالمية الحرة في الشارقة») * ((( التي توفر مختلف الفعاليات
واألنشطة من خالل جملة الخدمات في مجمعات هذه المدن التي تنتشر في معظم إمارات الدولة.
وبالرغـم مـن المتغيـرات المسـتمرة علـى شـكل وسـائل ومنصـات اإلعلام بأشـكاله المختلفـة
والمتنوعـة ،إال أن اإلعلام اإلماراتـي يبـدو أنـه يتمتـع بإمكانات فنية تؤهله للتطور واالسـتمرار في
تقديـم مختلـف الخدمـات من خالل وسـائله ،فضلا عن مواصلة اهتمام مؤسسـاته بوسـائل التواصل
((( خالد زعموم ،التسويق اإلجتماعي بين النظرية والتطبيق (،الشارقة ،:مكتبة الجامعة1427 ،هـ2006 ،م) .ص
.55
 .استراتيجية اإلعالم السياحي ص ص (2) http://www.yemen.gov.ye7 – 4
((( انطلقت مدينة الشارقة لإلعالم (شمس) في يناير العام  2017لتشكل دافعًا لنمو وازدهار الشركات اإلعالمية
ً
مركزا إعالميًا يقدم خدمات وتسهيالت مبتكرة ذات مستوى عالمي .تقدم
واإلبداعية ،فهي تسعى ألن تصبح
شمس مجموعة واسعة من األنشطة التجارية للروّاد الراغبين في االنطالق في رحلتهم في عالم الريادة في دولة
اإلمارات العربية المتحدة.
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الحديثـة ،فـي محاولـة مسـتمرة إليصـال المحتـوى إلـى المتلقي بأكبـر قدر مـن االحترافية.
اإلعــام بشــكل عــام يمــر بمرحلــة انتقاليــة ،هــذه المرحلــة متطــورة جــداً ،وهــي نقلــة نوعيــة
فــي شــكل اإلعــام وطريقــة إعــداد وصياغــة الرســالة فــي تصــدي مســتمر للتطــورات الحاليــة
ولمــا هــو متوقــع مســتقبال.
 .أالتقليدي:
تتلخــص وســائل اإلعــام التقليديــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بـــ( :الصحــف،
المجــات ،وســائل اإلعــام المرئيــة ومنهــا القنــوات التلفازيــة والســينما والمســرح والمعــارض
بمختلــف أشــكالها ،فضــا عــن وســائل اإلعــام المســموعة (اإلذاعــة).
 .باإللكتروني:
ومنهــا اإلنترنــت ومواقــع وســائل اإلعــام ،والصحــف والمدونــات اإللكترونيــة ،والهاتــف
المحمــول والتطبيقــات العديــدة والممكنــة ذات العالقــة فــي التواصــل االجتماعــي.
 .جوكاالت السياحة والسفر:
تعــد وكاالت الســياحة والســفر واحــدة مــن وســائل اإلعــام المهمــة التــي تقــوم بدورهــا فــي
اإلعــان عــن الســياحة فــي دولــة اإلمــارات ،وذلــك مــن خــال التنســيق مــع شــركات الطيــران،
فضــا عــن التواصــل واالهتمــام بالســائحين ونقــل الصــورة اإليجابيــة عــن الواقــع الســياحي،
(((
فضــا عــن كونهــا تقــوم بحمــات إعالميــة علــى أمــل زيــادة كثافــة الحركــة الســياحية فــي البلــد.

المبحث الثاني
تحليل نتائج الدراسة الميدانية
1 .1نظرة عامة عن مدينة الشارقة.
تعد مدينة الشـارقة من المدن التي تشـتهر بتنوع مظاهر السـياحة ،وتشـكر مركزاً إداريا إلمارة
الشـارقة التـي تتمتع بشـهرة وانتشـار واسـعين في دولـة اإلمارات العربيـة ومنطقة الخليـج والوطن
العربـي بـل وللعالـم ،وهـي مدينـة تتميـز بطرازهـا المعمـاري الفخم الذي سـاعد ومكـن الباحث من
خلال مالحظاتـه أن يرصـد العديـد مـن المظاهـر السـياحية والثقافية التي شـكلت مرتكزات رئيسـة
فـي رسـم مالمـح المدينـة التـي وصفـت بالكثيـر مـن العناويـن فـي األدبيـات المنشـورة ،وارتأى ان
يركـز علـى بعـض منها تتسـق وتتـواءم مع دراسـته الحالية ،وهـي كاآلتي:
((( خالد زعموم ،الميديولوجية وحمالت التسويق االجتماعي ،في الوطن العربي :مقاربة منهجية ،بحث منشور
(الرياض ،:المجلة العربية لإلعالم واالتصال ،العدد السادس 1427 ،هـ  2006 ،م).
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•الشارقة ملتقى عيون الشعر العربي.
•الشارقة عاصمة الثقافة.
•الشارقة مدينة العلم والمعرفة وبناء العقول.
•الشارقة عاصمة العالم للكتاب.
•الشارقة مدينة اإلبداع.
•الشارقة ملتقى التراث واألصالة.
•الشارقة ملتقى المسرحيين والمبدعين.
•الشارقة نموذج متفرد للقراءة.
•الشارقة أميرة الثقافة وملتقى المثقفين.
•الشارقة مدينة األضواء.
•الشارقة مدينة المتاحف التاريخية واإلسالمية والبحرية والفنية.
•الشارقة مدينة المحميات.
هـذه العناويـن وغيرهـا كانت تتصدر الفعاليـات التي تكتنز بها وتهتم بتنظيمها مؤسسـات مدينة
الشـارقة المتنوعة لتشـكل بمجملها فسيفسـاء من المهرجانات والملتقيات والمسابقات والجوائز.
العناويــن أعــاه تمثــل جوانــب متنوعــة ومتفــردة مــن عناصــر ومكونــات مظاهــر الســياحة
فــي مدينــة الشــارقة التــي تســتمر بفعالياتهــا المتنوعــة والمتجــددة علــى مــدار الســنة ،منهــا :ثقافيــة،
علميــة ،فنيــة ،بيئيــة ،تراثيــة ..،وكل منهــا يتفــرع إلــى العديــد مــن األحــداث والفعاليــات واألنشــطة
المكتنــزة بمظاهــر الجمــال والبهجــة والفــرح والمعرفــة ،وبالتالــي تشــكل مــع غيرهــا مناطــق جــذب
ســياحي للمهتميــن والراغبيــن مــن مختلــف الوجهــات والجنســيات والثقافــات واألعمــار.
هــذا فضــا عــن العديــد مــن المظاهــر والطــرز العمرانيــة فــي بنــاء وتشــييد المســاجد والمبانــي
الســياحة الفندقيــة الراقيــة التــي تتمثــل فــي المنتجعــات التــي تتمتــع بإطــاالت متميــزة علــى
الشــواطئ البحريــة التــي تشــكل مناظــر خالبــة جاذبــة للســياح.
2 .2وصف عينة الدراسة:
جدول رقم ( )1وصف العينة على أساس العمر
الفئة

التكرار

النسبة

 20فأقل

17

12.6%

30-21

26

17.1%
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40-31

42

27.0%

50-41

36

24.0%

60-51

18

12.0%

 61فأكثر

11

6.1%

150

100%

يتضــح مــن خــال الجــدول ( )1أن أعمــار العينــة توزعــت بشــكل متبايــن ،إذ تشــكل الفئــة مــن
عمــر  40-31الفئــة األكبــر مــن عينــة الدراســة وكانــت نســبتها  27%مــن مجمــوع العينــة ،وهــو
أمــر مهــم ألن خبــرة وتجــارب هــذه الفئــة لهــا دور فــي تقديــم إجابــات واقعيــة.
بينما الفئة من عمر  61فما فوق شكلت النسبة األقل من العينة وكانت  6%من مجموع العينة.
ويمكن تقديم إيضاح لتوزيع العينة حسب الفئة العمرية من الشكل البياني (.)1
الرسم البياني ()1

فــي حيــن يوضــح الجــدول ( )2التوزيــع التكــراري ،والنســب المئويــة لعينــة الدراســة علــى
أســاس التحصيــل الدراســي والشــهادة.
يبيــن الجــدول ( )2أن حملــة الشــهادة الثانويــة فأقــل هــم الذيــن يشــكلون النســبة األكبــر؛ إذ
شــكلت هــذه الفئــة نســبة جيــدة مقدارهــا 29.33%مــن مجمــوع العينــة.
كمــا مثــل حملــة شــهادة البكالوريــوس نســبة مقدارهــا 27.33%مــن مجمــوع العينــة ،أي إن
حاملــي شــهادتي البكالوريــوس والثانويــة شــكلوا أكثــر مــن نصــف مجمــوع العينــة.
وكان لحملــة شــهادة الدبلــوم مــن عينــة الدراســة نســبة  ،24%أمــا حملــة الشــهادات العليــا
ومنهــا شــهادة الماجســتير ،فمثلــوا نســبة .14.66%
334
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عالء ميك الشمري ( ) 350-312
وأخيــرا كانــت شــهادة الدكتــوراه تمثــل بحامليهــا نســبة تعــد قليلــة مــن مجمــوع العينــة والتــي
جــاءت بمقــدار .4.66%
جدول رقم ( )2وصف العينة على أساس التحصيل الدراسي

الفئة

التكرار

النسبة

ثانوية فأقل

50

33.33%

دبلوم

25

16.66%

بكالوريوس

50

33.33%

ماجستير

22

14.66%

دكتوراه

3

2.00%

المجموع

150

100%

الرسم البياني ()2
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دور اإلعالم السياحي يف الرتويج ملدينة الشارقة ( ) 350-312
جدول رقم ( )3وصف العينة على أساس النوع االجتماعي
فئات النوع

التكرار

%

ذكور

85

59.10%

أناث

65

40.90%

المجموع

150

100.0

يوضــح الشــكل البيانــي الســابق توزيــع الســياح مــن حيــث النــوع ،واتضــح أن  % 59.09هــي
النســبة التــي شــكلها الذكــور40.90%
كانوا من اإلناث.
ويمكن تقديم إيضاح لتوزيع العينة حسب النوع االجتماعي من الرسم البياني ()3
الرسم البياني ()3

فــي حيــن يوضــح الجــدول ( )4التوزيــع التكــراري ،والنســب المئويــة لعينــة الدراســة علــى
أســاس تواجدهــا فــي المناطــق الســياحية

•المكان:
الجدول ()4
الفندق
فندق هيلتون الشارقة
فندق هوليدي انترناشونال
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عالء ميك الشمري ( ) 350-312
12
12
12
12
15
8
14
14
20
150

منتجع كورال بيتش
منتجع راديسون بلو الشارقة
منتجع ماربيال
فندق ريان الشارقة
زائرون عرب أقاموا مع معارفهم
فندق رمادا الشارقة
فندق ومنتجع الشيراتون الشارقة
غولدن توليب الشارقة
مكاتب سياحية
المجموع

8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
10.00%
5.33%
9.33%
9.33%
13.33%
100%

يوضــح الجــدول الســابق تواجــد الســياح مــن حيــث توزيعهــم علــى األماكــن الســياحية مــن
فنــادق ومنتجعــات أو كانــوا فــي زيــارة غيــر مبرمجــة لمعارفهــم فــي مدينــة الشــارقة التــي أقامــوا
فيهــا وبحســب النســب المبينــة فــي نفــس الجــدول.
وفيمــا يتعلــق بالوصــف اإلحصائــي لنتائــج الدراســة مــع تحليــل وتفســير تلــك النتائــج
بخصــوص دور اإلعــام فــي الترويــج الســياحي لمدينــة الشــارقة  ،فالجــدول ( )5يبيــن الوصــف
والتشــخيص علــى النحــو اآلتــي:
جــدول رقــم ( )5الوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري لــدور اإلعــام فــي الترويــج
الســياحي لمدينــة الشــارقة

أتفق
أتفق محايد
الفقرات تماما
ت %ت%
ت%

ال أتفق
ت%

ال أتفق
تماما
ت%

1

15
66
79
0.10 0.35 0.52

1
0.005

00

4.34

870.

2

18
73
56
0.12 0.48 0.37

0.01 2

00

3.87

540.

3

11
0.7

1
0.005

00

3.32

830.

80
49
0.59 0.32
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دور اإلعالم السياحي يف الرتويج ملدينة الشارقة ( ) 350-312

4

16
69
68
0.10 0.42 0.45

1
0.005

3.65

740.

5

3
20
61
73
0.03 5
0.01.5
0.13 0.31 0.49

3.53

650.

6

84
52
0.56 0.35

9
0.6

0.02 4

1
0.005

3.87

0.67

7

20
56
72
0.13 0.37 0.48

1
0.005

00

3.55

0.79

8

60
81
0.40 0.54

9
0.6

00

00

4.61

0.82

9

19
56
69
0.12 0.37 0.46

0.04 6

00

3.22

0.72

10

17
53
74
0.11 0.35 0.49

0.02 4

1
0.005

3.54

0.72

11

3
25
44
75
0.01.5 0.16 0.29 0.50

1
0.005

3.12

0.62

12

18
51
71
0.12 0.34 0.46

1
0.005

00

3،65

0.79

13

3
23
69
63
0.01.5 0.15 0.46 0.42

1
0.005

3.44

0.82

16

62
0.41

66
0.44

14
0.9

0.03 5

0.005 1

3.01

830.

17

57
0.38

70
0.46

19
0.12

0.01 2

0.005 1

3.11

740.
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عالء ميك الشمري ( ) 350-312

18

50
0.33

75
0.50

19
0.12

0.02 4

0.005 1

2.93

710.

19

56
0.37

71
0.47

16
0.10

0.03 5

0.005 1

3.21

640.

20

67
0.45

56
0.37

19
0.12

0.03 5

0.005 1

3.92

780.

21

69
0.46

62
0.41

17
0.11

00

0.005 1

3.72

910.

22

65
0.43

62
0.41

14
0.9

0.03 5

3
0.01.5

3.43

680.

23

62
0.41

66
0.44

14
0.9

0.03 5

0.005 1

3.78

830.

24

57
0.38

71
0.47

16
0.10

0.03 5

00

3.43

710.

25

62
0.41

45
0.30

37
0.24

0.02 4

0.005 1

3.89

680.

26

69
0.46

61
0.31

19
0.12

0.005 1

00

4

830.

27

56
0.34

74
0.49

18
0.12

0.005 1

00

3.66

680.

3.76

730.

المعدل
العام

يتضـح مـن بيانـات اإلحصـاءات التي وردت فـي الجدول رقم ( )5أن عينة الدراسـة بدت متفقة
حـول فاعليـة دور اإلعلام فـي الترويـج عن المنتج السـياحي في مدينة الشـارقة ،أي إن العينة كانت
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دور اإلعالم السياحي يف الرتويج ملدينة الشارقة ( ) 350-312
قـد تفاعلـت وتأثـرت بالوحـدات أو البرامـج ذات المضمـون السـياحي التـي عرضـت أو نشـرت أو
بثـت عبـر وسـائله المتنوعـة والمختلفـة ،فقد كان المعدل العـام التفاق العينـة بمقدار .3.76
وبشــكل اوضــح تبيــن اتفــاق العينــة حــول أثــر وســائل اإلعــام فــي اختيــار مــكان التوجــه
الســياحي ،أي إن وســائل اإلعــام كان تلعــب دورا واضحــا فــي زيــارة مــكان بحــد ذاتــه دون
غيــره ،إذ كان معــدل االتفــاق للعينــة بنســبة تقــارب  0.92والوســط الحســابي للعينــة بمقــدار .4.34
وهــذا مــا تؤكــده العينــة بالنســبة لإلذاعــة.
وفــي الســياق أكــدت العينــة اتفاقهــا بنســبة  0.82حــول دور الفضائيــات اإلماراتيــة فــي بــث
برامــج تعــرف بالســياحة فــي مدينــة الشــارقة ،وكان الوســط الحســابي .3.92
وكانــت وســائل اإلعــام اإللكترونيــة تؤكــد أنهــا قــادرة علــى الوصــول إلــى أكبــر عــدد ممكــن
مــن الباحثيــن عــن الخدمــات الســياحية أو الــزوار ،وبنســبة تقــارب  ،0.91وبوســط حســابي مقــداره
 ،3.87وبطبيعــة الحــال كانــت مدعومــة بالملصقــات والمطبوعــات الســياحية التــي أكــدت العينــة
انهــا كانــت تصــل بيســر وســهولة إليهــا وبنســبة اتفــاق  ،0.84وبوســط حســابي .3.11
ولــم ينــس الســائحون حــق شــركات ووكاالت ومكاتــب الســياحة كعنصــر جــذب مــن خــال
إعتبارهــا وتقويمهــا كواجهــات إعالميــة تســهم فــي الترويــج الســياحي بمــا تطرحــه مــن برامــج
وعــروض عبــر وســائل إعالميــة مختلفــة ،أو حتــى مــن خــال االتصــال بشــكل مباشــر بالعمــاء
ومتلقــي الخدمــة الســياحية عبــر إســتخدام وســائل ومنصــات التواصــل الجتماعــي .كمــا تــؤدي
الشــركات والــوكاالت والمكاتــب الســياحية دورا فــي تغييــر وتحديــد الوجهــة الســياحية القادمــة
للســائح ،إذ أبــدت العينــة إتفاقــا حــول ذلــك.

القسم الثالث
االستنتاجات والتوصيات ومناقشتها
يتنـاول الجـزء االول مـن هـذا القسـم االسـتنتاجات التـي توصـل إليهـا الباحـث في دراسـته في
ظـل االطاريـن النظـري والعملـي وفي ضـوء تحليل البيانـات والمعلومات التي تمت وفق االسـاليب
التـي اعتمدهـا الباحـث ،بينمـا خصص الجـزء الثاني لعـرض التوصيات ،وجـاءت كاآلتي:

االستنتاجات:
1 .1إن لإلعــام دورا فــي تحديــد الوجهــة الســياحية لألشــخاص الراغبيــن من خــال تعرضهم
للبرامــج المعروضــة فــي وســائل اإلعــام مــن خــال تزويدهــم بالمعلومــات والبيانــات
واالرقــام ،فضــا عــن دور اإلعــام فــي تغييــر وجهــة ســفر الســائح.
340
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عالء ميك الشمري ( ) 350-312
2 .2يعمــل اإلعــام علــى خلــق صــورة إيجابيــة للبلــد فــي أذهــان الســياح ،مــن خــال التكــرار
وإنتــاج البرامــج واألفــام الوثائقيــة التــي تركــز علــى المعالــم الســياحية فــي مدينــة
الشــارقة ،نظــرا لوجــود مؤسســات إعالميــة حكوميــة وأخــرى شــبه حكوميــة مهتمــة
بعــرض جوانــب مــن المعالــم الســياحية فــي المدينــة .
3 .3تبيــن أن لإلعــام مســتويات تأثيــر فــي الصــورة الســياحية ،مــن خــال خلــق مواقــف
محــددة للســائح فــي الجانبيــن العاطفــي والمعرفــي ،وبالتالــي إمكانيــة تأثــر االخريــن بمــا
ينقــل لهــم مــن صــور عبــر الســياح الذيــن خاضــوا التجربــة.
4 .4باتــت الشــركات والمؤسســات والمكاتــب الســياحية إحــدى وســائل االتصــال التــي تقــوم
بدورهــا الســياحي عبــر النشــر واإلعــان والترويــج والتواصــل مــع الشــركات اإلقليميــة
والدوليــة ،فضــا عــن التعاقــد علــى زيــارات مجاميــع مــن الســياح مــن خــال إعــداد
برامــج ســياحية متنوعــة بحســب ظــروف المنــاخ فــي الدولــة.
5 .5تمتلــك مدينــة الشــارقة العديــد مــن المقومــات الســياحية التــي يمكــن اســتثمارها بشــكل
أقــوى وأكبــر وأكثــر فعاليــة ممــا هــو عليــه االن ،لــذا يمكــن التركيــز عليهــا فــي اإلعــام
وبرامجــه الســياحية الســتقطاب جمهــور الســياح.
6 .6إدراك عينة الدراسة لدور اإلعالم اإلماراتي في تنشيط الحركة السياحية في مدينة
الشارقة ،ألن نسبة تعد جيدة تعرفوا على عدد من االماكن السياحية عبر وسائل اإلعالم.
7 .7أظهــرت النتائــج اإلحصائيــة نجــاح وفعليــة فقــرة اإلعــان الســياحي مــن خــال وســائل
اإلعــام عــن مدينــة الشــارقة.
8 .8يجــب أن يتــم إنجــاز الحمــات اإلعالميــة والدعائيــة اســتراتيجيتها وفقــاً لألهــداف
المطلــوب تحقيقهــا إن كانــت طويلــة االمــد أو قصيــرة .
9 .9علــى المؤسســات اإلعالميــة وإدارات المناطــق الســياحية علــى حــد ســواء ،الوقــوف
علــى اتجاهــات الجمهــور ودراســة الدوافــع والرغبــات الكامنــة خلفهــا كــي تتمكــن مــن
إنجــاز الحمــات الدعائيــة بشــكل اكثــر تأثيــرا علــى المتلقيــن.
1010حــث وتشــجيع اإلدارات المعنيــة بالعمــل علــى معرفــة ومتابعــة وتقييــم األنشــطة والبرامج
اإلعالميــة الســياحية التــي تــم القيــام بهــا وانجازهــا ونشــرها أو بثهــا أو عرضهــا ،وقيــاس
مــدى فعاليتهــا وارتباطهــا بأهــداف المؤسســات المعنيــة بقطــاع الســياحة ودراســة تأثيرهــا
فــي الجمهور المســتهدف.
1111أبــرزت الدراســة دور الوســطاء واالفــراد مثــل الشــركات والــوكاالت الســياحية فــي
الترويــج للمنتــج الســياحي لمدينــة الشــارقة ومعالمهــا.
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دور اإلعالم السياحي يف الرتويج ملدينة الشارقة ( ) 350-312
التوصيات:
بعـد إكمـال الباحـث أقسـام الدراسـة والتحليل واإلجابة عن التسـاؤالت يحاول أن يقـدم هنا عددا
مـن التوصيـات التـي يأمـل أن تلقى صدى مناسـب لدى الجهـات المعنية بمخرجات هذه الدراسـة:
1 .1علــى الرغــم مــن إيضــاح االســتنتاجات أعــاه التــي تؤكــد وجــود نشــاط إعالمــي يخــص
الترويــج الســياحي لمدينــة الشــارقة ،إال أن هنــاك ضــرورة ملحــة لالهتمــام بالنشــاط
اإلعالمــي وباألخــص فــي تلــك االنشــطة المتمثلــة فــي التوســع والتطــور الســياحي
والعمرانــي الملحــوظ فــي الســنوات العشــر االخيــرة لمدينــة الشــارقة.
2 .2ضــرورة خلــق ثقافــة داعمــة تعــزز أهميــة الــدور الــذي تؤديــه وســائل اإلعــام فــي تعزيز
الترويــج للمنتــج الســياحي لمدينــة الشــارقة لجــذب المزيد من االســتثمارات الســياحية.
3 .3إقامة حمالت إعالمية سياحية من خالل زيادة إنتاج وعرض األفالم الوثائقية من خالل
الفضائيات والعمل على ترويج األماكن السياحية والترفيهية المتنوعة في مدينة الشارقة.
4 .4إنجــاز وإعــداد تصاميــم متميــزة وبجــودة عاليــة لمطبوعــات تتضمــن انــواع المرافــق
والخدمــات الســياحية فــي مدينــة الشــارقة وتوزيعهــا فــي أماكــن مناســبة يتركــز فيهــا
الســياح ،المطــارات ،مراكــز التســوق المتنوعــة ،المــدن الترفيهيــة ،الفنادق..ألــخ.
5 .5توفير التسهيالت الالزمة للسياح داخل المدينة والعمل الدائم على راحتهم.
6 .6االهتمــام بالشــركات والمكاتــب الســياحية وجعلهــا واجهــة إعالميــة ،والعمــل علــى دمجهــا
مــع شــركات ســياحية عالميــة لتقديــم أفضــل مــا يمكنهــا مــن ترويــج لمدينــة الشــارقة.
7 .7إجــراء تســهيالت وتخفيضــات ملحوظــة لمواســم الكســاد وخفــظ تكاليــف الرحــات ،ممــا
يشــجع العوائــل واألفــراد علــى حــد ســواء علــى القيــام بزيــارة المدينــة والســياحة فيهــا،
ونقــل المعلومــات لمجتمعاتهــم.
8 .8تنظيــم مســابقات إذاعيــة وتليفزيونيــة يوميــة أو أســبوعية ،تتخلــل البرامــج الحواريــة
المنوعــة أو تلــك التــي تــدور حــول معالــم مناطــق ومعالــم مدينــة الشــارقة ،وبذلــك
يمكــن التركيــز حــول المعالــم الســياحية للدولــة بشــكل عــام ومدينــة الشــارقة علــى وجــه
الخصــوص.
9 .9تنظيم المعارض السياحية الهادفة لنشر الوعي والثقافة السياحية.
1010تنظيــم مســابقة تلفزيونيــة خاصــة بأفــام وثائقيــة عــن الســياحة ،وهــذا فــي حــد ذاتــه يمكــن
أن يشــكل عامــا مضافــا للتعريــف بعــدد مــن االماكــن التــي يمكــن لإلعــام الســياحي أن
يلقــي الضــوء عليهــا بشــكل أكثــر تركيــزا وباحترافيــة ومهنيــة أكبــر.
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عالء ميك الشمري ( ) 350-312
1111ادامــة التواصــل بيــن إدارات المناطــق التــي تعتبــر مراكــز اســتقطاب ســياحي فــي مدينــة
مــع وســائل اإلعــام المختلفــة وتوطيــد العالقــة مــع القائميــن عليهــا.
1212التشــجيع علــى إجــراء المزيــد مــن الدراســات والبحــوث ذات العالقــة ،وإدامــة التواصــل
مــع الجامعــات والمعاهــد والمؤسســات البحثيــة والعلميــة لدراســة واقــع القطــاع الســياحي
فــي مدينــة الشــارقة.

الخاتمة:
بــات لإلعــام الســياحي وأدواتــه دورا ملموســا فــي التأثيــر فــي الجمهــور المســتهدف ،وترتبط
أهدافــه بشــكل كبيــر فــي بنــاء الصــورة الذهنيــة والمعرفيــة والعاطفيــة للجمهــور .فضــا عــن دوره
فــي تدعيــم التواجــد للتســويق الســياحي خارجيــاً وداخليــا وذلــك باســتخدام جميــع وســائل اإلعــام
المرئيــة والمقــروءة والمســموعة وهــو صفــة الزمــة ومحوريــة لصناعــة الســياحة.
أمــا عــن دور المضاميــن الخاصــة ببرامــج الترويــج الســياحي التــي تنتــج مــن قبــل المؤسســات
اإلعالميــة التــي تتضمــن خططهــا واســتراتيجيتها اإلعالميــة أو أهدافهــا ومصالحهــا إنتــاج برامــج
فتلــك أيضــا لهــا عالقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بالترويــج الســياحي بشــكل منســق ومنظــم وعبــر
مختلــف التكنولوجيــات التــي أنتجــت منصــات حديثــة بحيــث تــؤدي نفــس الرســالة وتنطلــق مــن
الفلســفة ذاتهــا.
كذلــك االمــر بالنســبة ألهميــة دور الوســطاء واالفــراد مثــل الشــركات والــوكاالت الســياحية
فــي الترويــج للمنتــج الســياحي لمدينــة الشــارقة ومعالمهــا.
وعليـه فـإن حملات اإلعلام السـياحي فـي دولـة اإلمـارات العربيـة وفـي مدينـة الشـارقة على
وجـه الخصـوص ،بحاجـة ماسـة لتوظيـف مختلـف وسـائل االتصـال وتقنياتهـا فـي عمليـة الترويـج
والتوعيـة والتوجيـه سـواء علـى مسـتوى النشـر أو البـث أو التواصـل مـع الجمهـور فـي عصـر
المعلومـات وثـورة تكنولوجيـا االتصـال وانتشـار منصـات التواصـل االجتماعـي واإلعلام الجديد.

ملحق االستبيان
م /استبيان
( جميع البيانات الواردة سرية وال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط )
تحية طيبة...
يسرنا مشاركتكم القيمة في إثراء وإغناء بحثنا الموسوم:

دور اإلعالم السياحي في الترويج لمدينة الشارقة
وفــي هــذا االطــار نتقــدم إلــى حضراتكــم بهــذه االســتمارة البحثيــة مــن أجــل معرفــة آرائكــم
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دور اإلعالم السياحي يف الرتويج ملدينة الشارقة ( ) 350-312
حــول الــدور الــذي يقــوم بــه اإلعــام الســياحي عبــر وســائله المختلفــة والمتنوعــة مــن خــال
اإلجابــة عــن األســئلة والخيــارات المطروحــة فيهــا ،ونعدكــم بســرية هويــة شــخصكم الكريــم،
وأن اإلجابــات التــي تتفضلــون بهــا هــي لخدمــة البحــث العلمــي أوال ولتقديــم النصــح والتوجيــه
واإلرشــاد للباحــث ومــن خاللــه للقائميــن علــى تلــك المهــام فــي وســائل اإلعــام والشــركات
والمكاتــب الســياحية.
وأخيــرا ال يســعني إال أن أتقــدم لكــم بالشــكر والتقديــر علــى حســن تعاونكــم معنــا خدمــة للبحــث
العلمــي ومؤسســاته فــي دولــة اإلمارات
العربية المتحدة.
أوال :المعلومات العامة.
الجنس :ذكر أنثى
العمر 20 :فأقل 40-31 30-21
 61 50-41فأكثر
التحصيل الدراسي:
إعدادية فأقل دبلوم بكالوريوس ماجستير دكتوراه
ثانيا :أسئلة صحيفة االستبانة.
ت

الجمل والكلمات

1

تؤثر وسائل اإلعالم في اختيار الواجهة السياحية.
ساعدني اإلعالم من خالل فقراته المتعلقة بالسياحة في
معرفة المنتجات السياحية المتوفرة في مدينة الشارقة.
أستخدم الوسائل اإللكترونية لمعرفة الخدمات السياحية
في الشارقة.
اتابع وسائل اإلعالم عندما تعرض برامج سياحية عن
الشارقة.
يعد التلفزيون من الوسائل اإلعالمية المهمة التي توجه
السائح ألنه يجمع بين الصورة والصوت.
أعتقد أن وسائل اإلعالم اإللكترونية (كاإلنترنت) تساعد
في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الباحثين عن
الخدمة السياحية.

2
3
4
5
6
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

إن الحمالت اإلعالمية تزيد من مستوى الوعي
السياحي.
أستمع أحيانا إلى اإلذاعات بغية االستماع إلى برامج أو
إعالنات سياحية.
تؤدي المعارض دورا في الترويج السياحي.
تؤدي المكاتب السياحية دورا في توجيه السائح.
تؤدي الشركات السياحية دورا في تغيير الوجهة
السياحية للسائح.
يحتل اإلعالن السياحي مساحة ووقت مناسب في
إذاعات الشارقة.
يؤدي السائح دورا ترويجيا عن المعالم السياحية في
الشارقة.
تؤدي الصحف اإلماراتية دورا في تنشيط الحركة
السياحية في الشارقة.
الملصقات والمطبوعات السياحية تصل بسهولة ويسر
إلى السائح.
يؤثر اإلعالم في فئة الشباب أكثر من غيرهم.
تعد شركات السياحة والسفر والمكاتب السياحية
واجهة إعالمية تساهم في نشر الوعي والترويج لمدينة
الشارقة.
يبث تلفزيون الشارقة برامج تعرف بالمعالم السياحية
لمدينة الشارقة.
يبث تلفزيون الشارقة أفالم وثائقية تعرف بالمعالم
السياحية لمدينة الشارقة.
يتم توزيع المنشورات السياحية في أماكن القصد
السياحي.
أرتاد الفنادق والمنتجعات التي تقدم ترويج عن السياحة.
توفر عناصر الخدمة السياحية الجيدة تجعلني اكرر
القدوم إلى الشارقة.
أساعد معارفي في سياحتهم في المدينة.
تعد كلفة السياحة في الشارقة مقبولة.
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دور اإلعالم السياحي يف الرتويج ملدينة الشارقة ( ) 350-312
قائمة المصادر والمراجع:
1 .1تيسـير مشـارقة ،مدخـل إلـى الدراسـات اإلعالميـة ( ،القـدس :منشـورات بيـت المقـدس 1423 ،هــ 2002 ،م)،
ص .17
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The Role of Tourism Media in Promoting the city of
Sharjah
Alaa Makki Al Shammri
College of Communication - University of Sharjah
Sharjah - United Arab Emirates
Abstract:
This research deals with media and tourism in the UAE and the impact
on the tourism industry in the city of Sharjah. It addresses the phenomenon
from several axes, some of which belong to institutions and media
organizations that are responsible for the provision of media tourism as part
of this mission. It also targets researchers and those who are interested in
providing documented information with the aim to clarify its importance,
identify its weakness and the ways to raise its standard. This is added
to proposing thoughtful and scientific recommendations and informing
the workers in the field about the results of the questionnaire that was
designed and analyzed by the researcher so as to give them opportunities to
customize their different programs within the framework of the procedures
that the researcher designed. The questionnaire included 24 questions that
were answered correctly by 150 respondents out of the total sample of 160,
with 10 questionnaires being neglected. The obtained data were verified,
adopted and analyzed to draw conclusions. The research questionnaire was
evaluated for compliance with the standards of honesty by a number of
media professors. After analyzing the results, the researcher concluded that
the sample of the study seemed to agree on the effectiveness of the role of
tourism media, and showed the consistency of the sample with the impact
of media on choosing the destination.
Keywords: Tourism Media، Promotion، Sharjah City.
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