جامعة المنوفية (فرع السادات)
كلية السياحة والفنادق
الدراســــــات السيــاحيــــــة

الحمالت التنشيطية "االعالنية والدعائية"
وأثرها على السياحة الداخلية
مقدم من
سعد فؤاد سعد الدين الهباشة

الهام عبدالمنعم عبدالحميدهاشم

احمد محمد شحات سالم

مروة محمد مصطفى

احمد شوقى مختار ابو حجر

نرمين عاطف ابراهيم

هذا املشروع مقدم الي
الدكتورة  /اماني رفعت محمد
الدكتور /حميدة عبد السميع

مقدمة
تعترب احلمالت التنشيطية من أهم عوامل تنشيط وحتفيز حركة السياحة الداخلية واخلارجية يف مصر ملا تربزه هذه
احلمالت من عوامل جذب سياحي وإعطاء خلفية سياحية تارخيية تعريفية هلذه املقومات داخل مصر ويف ظل
التطور التكنولوجي أصبحت هذه احلمالت من أهم عناصر الرتويج للمنتج السياحي بصورة متكاملة.
وهلذا جعلنا هذا هو موضوع البحث الذي نناقشه وحناول جاهدين أن نربز كل ما يتعلق هبذا البحث العلمي اخلاص
باحلمالت التنشيطية.

المشكلة البحثية
إن امل شكلة البحثية اخلاصة هبذا البحث العلمي هي دراسة اثر احلمالت التنشيطية ( اإلعالنية ,الدعائية,التوعية )
لتنشيط وحتفيز حركة السياحة داخليا وخارجياthe effect of promotion combines for (.
)increasing tourism movement to Egypt

فروض البحث
 Haتوجد عالقة ذات داللة احصائية بني حجم احلمالت التنشيطية وبني منو الطلب على السياحة الداخلية
 Haهناك عالقة ذات داللة احصائية بني استقرار اجملتمع الداخلي "من الناحية االمنية" وبني مدى فعالية احلمالت
الرتوجيية يف تنشيط السياحة الداخلية

أهداف البحث العامة
* كيفية تنفيذ محلة تنشيطية واقعية األهداف مؤثرا اجيابيا علي حركة السياحة.
* كيفية تطويع التطور التكنولوجي وإدماجه بصورة متوالية داخل اإلطار السياحي.
*التعرف علي أنواع احلمالت التنشيطية السياحية والقائمني عليها سواء كانت ( دعائية/إعالنية/توعية)
* دور احلمالت التنشيطية يف معاجلة األحداث الطارئة السلبية وتفعيل األحداث االجيابية.
* كيفية مواجهة املنافسة اخلارجية ملصر باعتبارها مقصد سياحي.

التساؤالت حول البحث
* هل هذه احلمالت التنشيطية املصرية تساعد علي تنشيط حركة السياحة اجيابيا؟ونسبة فاعليتها؟
* هل هذه احلمالت التنشيطية املصرية تؤثر سلبيا؟وكيف؟
* هل احلمالت التنشيطية تزيد من حركة التنمية السياحية؟

1

منهجية البحث
إن منهجية البحث تفرض حتديد أسلوب جلمع البيانات وسوف تعتمد الدراسة على املصادر املكتبية للدراسة
النظرية كما سوف يلحق بالبحث دراسة ميدانية للتأكد من صحة فروض البحث

خطة البحث
نبدأ جبمع املعلومات عن احلمالت التنشيطية واإلعالنية وتطورها التارخيي وكيفية استخدام التطور التكنولوجي
وأنواعها وكيفية تنفيذ احلمالت التنشيطية وذلك من مصادر علمية كثرية ومتنوعة كما سوف تعمل علي عمل دراسة
ميدانية ودراسة جمتمع الظاهرة ودراسة شاملة.
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الفصل االول
مفهوم الحمالت التنشيطية
والترويجية

3

مقدمة
أدي التطور الذي طرأ علي صناعة السياحة يف العصر احلديث ايل ظهور العديد من االنشطة اليت
ترتبط هبذه الصناعة  ,فكان من أمهها احلمالت التنشيطية اليت متثل نشاطا متكامال يهدف ايل جذب
انتباه السائحني الدوليني واحملليني والتأثري فيهم لزيارة دولة او منطقة معينة ومتابعة تنفيذ الربامج
السياحية  ,ودراسة السائحني والتعرف علي رغباهتم واحتياجاهتم يف األسواق املختلفة لتلبيتها بأحسن
صورة ممكنة  ,فاحلمالت التنشيطية نشاط إداري وفين تقوم به مجيع املنظمات واملنشات السياحية
لتحديد االسواق احملتملة والتعرف عليها والتاذير فيها من اجل حتقيق حركة سياحية متزايدة منها.
وتتميز احلمالت التنشيطية بعدد من اخلصائص املهمة وحتقيق العديد من االهداف سواء ما يتعلق
منها باجملتمع املضيف او بالسائح نفسه.
ويتويل مسئولية احلمالت التنشيطية يف الكثري من الدول اجهزة ومنشات متخصصة يف هذا اجملال ايل
جانب الشركات السياحية والفندقية هبا علي اساس ان التسويق السياحي مسئولية اجلميع اليت جيب
ان تعتمد علي عدد من الركائز املهمة لتحقيق النجاح املطلوب ,فكان من امهها التخطيط التسويقي
وتوفري املعلومات التسويقية السياحية والدراسة اجليدة للسوق السياحي الداخلي واخلارجي باعتباره
احد العنا صر الرئيسية للعملية التسويقية الذي يضم انواعا خمتلفة من االسواق السياحية والسياسات
اليت حتكم التعامل معها للحصول علي اكرب قدر من احلركة السياحية الوافدة منها.
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المبحث االول
مفهوم الدعاية واالعالن والحمالت الترويجية
اوال :الحملة اإلعالنية()ADVERRTISING CAMPAIGN
تعد احلمالت اإلعالنية من أهم األشكال االتصالية للتأثري واإلقناع ونشر األفكار واملعلومات ,وهي مبثابة جهد
اعالين خمطط ميتد لفرتة زمنية معينة ويهدف يف تصميمه ايل الرتويج لسلعة او فكرة ما ,وتتضمن احلملة االعالنية
وضع االهداف ,وحتديد امليزانية ,واختيار الرسالة االعالنية وانتقاء افضل الوسائل االعالمية وقياس فعالية احلملة.
كما تعرف بأهنا جمموعة من االعالنات اليت يتم عرضها عرب خمتلف الوسائل االتصالية وفقا جلدول زمين حمدد سلفا
1
ملواجهة االحتياجات االعالنية للمتلقي
ويري الدكتور مسري حسن ان احلملة االعالنية متثل الربنامج االعالين احملدد من قبل اجلهة املعلنة ايل اجلمهور
املستهدف لتحقيق اهداف تسويقية معينة ,وترتكز دراسة احلمالت االعالنية املتكاملة علي اساس وحدة التفكري
2
االسرتانيجي مع االبتعاد عن منط االعالنات اليت تقدم فرادي وبدون اي روابط ,او عالقات بينها
كما تعرف احلملة اإلعالنية بأهنا تلك احللول املنظمة للتاثري علي معتقدات االخرين فيما يتعلق باجتاهاهتم حنو
موضوع ما او سلوكهم ازاء قضية معينة تشغل اجملتمع وغالبا ما هتدف احلمالت ايل االعالم واالقناع والتوجيه.
ومتثل احلملة اإلعالنية ذلك النشاط التخطيطي  ,واجلهد التسويقي املنظم الذي يستهدف منفعة النستهلك والرتويج
للمنتج السلعي او اخلدمي يف فرتة زمنية حمدد ,ايضا متثل احلملة االعالنية جمموعة من االعالنات التجارية اليت تتصل
باملواد او االنشطة التسويقية اليت تصمم هلدف االستخدام لتنشيط مبيعات سلعة معينة او منتج ما بصورة مكثفة.
تتميز احلملة اإلعالنية مبجموعة من املزايا ,منها االنتشار حبيث متتد عرب أكثر
من وسيلة اتصالية ,والرتكيز علي جمموعة من الدعاوي واألفكار اإلعالنية ,والتوجه إيل اجلماهري العريضة يف مناطق
3
تسويقية خمتلفة ,واالمتداد خالل الزمن واملرونة الزمنية ,ووحدة اهلدف التسويقي للحملة االعالنية
أما احلملة اإلعالنية يف جمال تسويق االفكار واخلدمات االجتماعية ما بني الوسيلة االعالمية واجملتمع.
ومن مث تتطلب محالت االقناع االعالين حتديد اجلمهور املستهدف وقدر التغيري املطلوب  ,والكيفية اليت ميكن من
خالهلا احلكم علي حدوث التغري او التقدير الفعلي لطبيعة املوقف.

 1االستثمار والتسويق السياحي /د_صبري عبدالسميع  /عام 1891
 2سمير محمد حسين _ تخطيط الحمالت االعالنية _ عالم الكتاب  / 1889صــــ11
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ثالثا :أهم األهداف اإلعالنية
* تقدمي املنشاة إيل السوق واملتعاملني وتوضيح أهدافها.
* تعريف املشرتين املرتقبني مبنتجات املنشاة.
* بناء مفهوم جمموعة السلعة يف أذهان املتعاملني.
* حث املستهلكني علي زيادة مشرتياهتم من السلعة.
* اجتذاب جيل جديد أو فئة من اجلمهور لإلقبال علي السلعة.
* إعادة توزيع احلصة النسبية لكل منشاة يف السوق لصاحل املنشاة.
* حماربة اإلشاعات الضارة باملنشاة أو السلعة.
* االشرتاك يف احلمالت التعاونية اليت تقدمها جمموعة شركات الصناعة .
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المبحث الثاني :الوسائل االعالنية والدعائية
أهم الوسائل الدعائية

الرسائل البريدية Direct Mailing
وهى من الطرق املعروفة واملنتشرة ىف الشركات السياحية ىف الدول املتقدمة سياحيا  ,حيث تقوم الشركات بشكل
دورى مبراسلة عمالئها خاصة الدائمني وارسال اى مطبوعات دعائية على عناوينهم .

الزيارات التسويقية Sales Calls
وهى الزيارات املهنية الىت يقوم هبا مسئوىل او مندوىب التسويق ىف الشركات السياحية اىل املكاتب السياحية للشركات
االخرى لغرض حتفيزهم على بيع الربامج السياحية اخلاصة هبم  ,او تلك الزيارات التسويقية الىت يقوم هبا مندوىب
البيع للمؤسسات والتجمعات البشرية املختلفة من اجل الدعايا للربامج السياحية الىت تسوقها الشركة السياحية .
الندوات التسويقية Marketing sominars
وهى تلك النوات املهنية الىت تقيمها الشركات السياحية الكربى ىف االسواق السياحية املصدرة للسياحة خاصة
خالل فرتة انعقاد املعارض السياحية الىت تنظمها الشركة وخدماهتا السياحية املختلفة .
الرحالت التعريفية )Educational (Fam.
وهى الرحالت التعريفية الىت تنظمها الشركات السياحية ملندوىب البيع هبا او للمسئولني وموظفى البيع ىف الشركات
السياحية االخرى لغرض تعريفهم ومعايشتهم اخلدمات والتسهيالت السياحية والتعرف على املنتج السياحى ىف
املقصد السياحى الذى تقوم الشركة 4السياحية بتنظيم رحالت سياحية اليه .
النشرات والمطبوعات السياحية Brochures
وهى املطبوعات السياحية املختلفة الىت تقوم الشركات السياحية اعدادها وطبعها وتوزيعها على الشركات السياحية
االخرى وكذلك املؤسسات والتجمعات البشرية يف االسواق املختلفة من اجل الدعايه للربامج السياحية اليت تقوم
الشركة بتنظيمها وتسويقها يف تلك االسواق كذلك ارسال تلك املطبوعات بالربيد املباشر ايل العمالء او عرضها
خالل املعارض السياحية او املناسبات املختلفة
نوافذ العرض واللوحات االعالنية Display windows
وهي اللوحات االعالنية اليت تقوم الشركات باعدادها وتركيبها علي واجهات الشركات او علي لوحات اعالنية يف
الشوارع االرئيسية او حمطات االتوبيس او املرتو او يف امليادين العامة او علي الطرق السريعة
 1مصطفي محمد جودة _ الدعاية والتنشيط السياحي _ صـ/ 181عام 2111
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االنترنتINTERNET
وهو من الوسائل الدعائية اهلامة واالقتصادية والىت تقوم هبا معظم الشركات ىف العصر احلاىل حيث تنشئ الشركات
مواقع خاصة هبا على شبكة االنرتنت WEBSITEوعلى هذا املوقع تقوم كل شركة من الشركات السياحية
بعرض مجيع املعلومات اخلاصة هبا وكذلك الربامج السياحية واخلدمات االخرى الىت تقوم الشركة بتسويقها واالنشطة
السياحية املختلفة الىت تقوم هبا الشركة مدعمة بالصور التوضيحية واالسعار وكل التفاصيل
المعارض السياحية TOURIST EXHIBITIONS
ان تبادل املعلومات اخلاصة مبنتج حمدد يعد االداه الرئيسية لنجاح اى صناعة وهذا التبادل ال يعد ضروريا فقط ىف
حالة قيامه بني املنتج او املورد وبني القائم على البيع والتسويق فقط وامنا جيب ان يتم ايضا باالتصال مع العميل
احملتمل وتعد املعارض التجارية من الوسائل الفعالة الىت حتقق هذا االتصال كما اهنا توفر امكانية تبادل املعلومات
واالفكار من اجل حتفيز عملية البيع ىف كثري من الصناعات ولذلك حترص معظم دول العامل على تنظيم مثل هذه
املعارض التجارية سواء على املستوى احمللى او الدويل كما توفر هلا هذه الدول القاعات املخصصة للعرض باالضافة
اىل كافة التسهيالت اخلاصة خبدمات البنية التحتية حىت تستطيع اقامة اكرب عدد ممكن من هذه املعارض مبا تضمه
من عارضني حيرصون على االشرتاك هبا من اجل احلصول على فرص لعرض 5منتجاهتا وقد شهدت فرتة اواخر
اخلمسينات من القرن العشرين اوىل احملاوالت القامة وتنظيم املعارض السياحية وكان هذا االجتاه املتزايد حنو اقامة
وتنظيم املعارض السياحية نتاج التاثري الذى خلفته فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية من زيادة االجتاه حنو التخصص
حىت ىف جمال تنظيم املعارض بدال من اقامة املعارض الصناعية او التجارية العامة
ومن اهم المعارض السياحية التي تحرص الشركات علي االشتراك فيها:

* بورصة برلني الدولية للسياحة باملانيا(INTERNATIONAL TOURISMUS-BORSE )ITB
* املعرض الدويل للسياحة -لندن باجنلرتا( WORLD TRAVEL MARKET)WTM
*بورصة ميالنو الدولية للسياحة بايطاليا(BORSA INTERNATIONAL DEL TOURISMO.)BIT
* بورصة مدريد الدولية للسياحة باسبانيا(FERIA INTERNATIONAL DE TOURISMO)FITUR
* معرض موسكو الدويل للسياحة بروسيا(MOSCO INTERNATIONAL TRAVEL & )MITT
TOURISM SHOW

* معرض سانت بطر سبورج للسياحة بروسيا(CIS TRAVEL MARKET)CIS

* معرض اوكرانيا الدويل للسياحة والسفر -كييف (UKRAINE INTERNATIONAL TRAVEL & )UITT
TOURISM EXHIBITION

* امللتقي السياحي العريب يف ديب(THE ARAB TRAVEL MARKET)ATM
* معرض السياحة والسفر العريب يف بريوت)ARAB WORLD TRAVEL&TOURISM )AWTTE

EXCHANGE

* معرض البحر املتوسط للسياحة بالقاهرة(MEDITERRANEAN TRAVEL FAIR)MTF
* معرض ميامي للسياحة البحرية(SEA TRAD MIAMI)STM
هذا باالضافة ايل العديد من املعارض السياحية واملؤمترتاي اليت حترض العديد من الشركات السياحية علي االشرتاك هبا مثل
معرض ومؤمتر االستا ( )ASTAومعرض االوفتا السانوي( )UFTAAوغريها.6
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أهم الوسائل االعالنية
الصحف
الصحف هي كل ما يتم طبعه علي الورق ويوزع بصفة دورية وفقا ملواعيد حمددة ويقسم الكثري من الكتاب الصحف
ايل نوعني اساسني وفقا لطبيعة كل منها وخصائصه اخلاصة .اوهلما اجلرائد وثانيهما اجملالت
وتعترب اجلرائد من اهم وسائل نشر االعالنات اذ توزع اجلرائد علي اكرب عدد من مجهور املستهلكني بشكل منتظم
وتتميز باملرونة واالنتشار الواسع والسرعة يف النشر فضال عن ان اسعارها يف متناول معظم فئات اجملتمع.
وتعترب اجملالت ثانية وسائل النشر املطبوعة واليت تتوافر بنوعيات متعددة بعضها يتم اصداره بشكل شهري والبعض
االخر بشكل اسبوعي ويستمر وجودها يف السوق لعدة ايام بعد االصدار.
الطرق ووسائل نقل الركاب
يقصد باعالنات الطرق ووسائل نقل الركاب الالفتات املعدة خصيصا لرتكيبها يف مواقع معينة ثابتة او خارج او
داخل املركبات ليشاهد الناس اثناء مرورهم عليها او اثناء ركوهبم تلك املركبات وقد بدا استخدام هذه الوسائل من
قدمي الزمن ىف شكل الفتات تعرض بشوارع املدن او علي متاجر املعلمني وهي من انواع االعالنات احمللية اليت متكن
بدرجة عالية من استخدام االلوان واجملسمات ويضاف ايل ذلك جمموعة من املزايا اليت تصاحب وسائل نقل الركاب
اذ اهنا تنقل الرسالة االعالنية وحتركها عرب املدينة وبني جمموعة كبرية من املشاهدين هذا فضال عن ان االعالن داخل
وسائل النقل يوجه ايل الركاب وهم يف وضع ميكنهم من التفكري واالمعان يف قراءة االعالن.
االذاعة
يرجع استخددام االذاعة كوسيلة اعالنية منذ اخرتاع الراديو وانتشاره علي نطاق واسع يف بداية العشرينيات واستمر
العصر الذهيب العالن الراديو حيت اوائل اخلمسينات وتطورت املواد املقدمة يف الراديو جنبا ايل جنب مع تقدم يف
وسائل النشر االخري ولقد ذاد عدد ونوعية حمطات االذاعة بشكل كبري يف كافة احناء العامل وحتطمت احلدود
االقليمية لتغطي مناطق عديدة ومع تطور حمطات االرسال FMووجود جمموعة حمطات جديدة كونت عالقة وثيقة
مع اجلمهور عاد باالذاعة بريقها كوسيلة اعالنية فعالة وتتميز االذاعة باخنفاض تكلفة النتاج وامكانية االستماع اليها
اثناء اداء بعض االعمال االخري كالقيادة مع امكانية اسنخدام املؤثرات الصوتية واملوسيقية.
التليفزيون
ال تتمتع أي وسيلة اعالنية مبا يتمتع به التليفزيون من خصائص جتمع بني الرؤية والصوت واحلركة وكذا االلوان فقد
منا التليفزيون بسرعة كبرية ليؤثر بشكل واضح يف منط احلياة يف كل اسرة ليس يف مصر فحسب بل يف العامل امجع
ورغم تكلفة االعالن فان االعالن يتمتع مبجموعة من املزايا يف مقدمتها ما يلي
*مجع التليفزيون جمموعة من اخلصائص اليت تقرب بني وظيفيت البيع واالعالن باعتباره بائع شخصي يدخل منزلك وحيدثك دون ان
حتس بوجوده ودون ان يكلفك شيئا اذ يعطي التليفزيون فرصة للمعلن للتعبري عن اراءه بصوته الشخصي مستحدثا االدلة والرباهني اليت
ميكن ان تقنع املستهلك وذلك ملا يتضمنه من صوت وصورة وحركة واحياء بلفت النظر ويثبت الرسالة االعالنية.
*ثبتت الدراسات بان مشاهدي التليفزيون يبلغون حنو  %09من السكان يف اليوم الواحد
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ومنها  %09من عدد الرجال و %70من عدد النساء و %70من عدد االوالد و  %00من عدد االطفال من العدد االمجايل حلائزي
جائزة التليفزيون.
*رغم ارتفاع تكلفة االعالن بانه يصل ايل نوعيات متعددة من اجلمهور ويدخل منازهلم دون تكلفة وبالتايل يعترب االعالن التليفزيوين
رخيصا اذا ما قورن بادوات النشر االخري اذ ان كل منهم يعتمد علي املشاهدة او السمع بينما تعتمد هذه الوسيلة علي كالمها
باالضافة ايل ما توفره من حركة ومن مباغته للمشاهد يف منزله وذلك دون اية عقبات اذ انه يري االعالن يف الوقت اللذي يكون
مستعدا لذلك فيمكن ان تعطيه ما تشاء من معلومات.
*مرونة االعالن يف التليفزيون اذ ميكن للمعلن ان يغطي كل احناء البالد او اسواق معينة يف أي وقت ويف أي ساعة خالل اليوم .

و يتمتع التليفزيون مبجموعة من اخلصائص على مستوى التقنية وظروف التعرض جعلت منه وسيلة اعالنية مؤثرة
نافست بشدة ما سبقها من وسائل خاصة على مستوى بعض اخلدمات واملنتجات  ,حيث ما زال للصحافة
والكتالوجات دورها الفعال بالنسبة لبعض املنتجات كالسيارت واخلدمات كشركات الطريان والفنادق والبنوك .
وتشري كثري من دراسات التسويق وايرادات احملطات التليفزيونية املتزايدة واملخصصات االعالنية – الىت يوجهها
املعلنون ىف محالهتم االعالنية للتليفزيون – اىل االقبال املتزايد على التليفزيون كوسيلة اعالنية  ,خاصة مع انتشار
وتنوع القنوات التليفزيونية وامتداد ساعات االرسال ىف اغلب القنوات على مدى االربع والعشرون ساعة  ,وددخول
التليفزيون عصر الفضاء وظهور ما يعرف بالتليفزيون بال حدود والقنوات املتخصصة  ,مما ألغى احلواجز واملسافات
وتغلب على اختالف اللغات  ..فالتكنولوجيا احلديثة تتيح التقاط االرسال بكل اساليبه وتقنياته
عيوب التلفزيون كوسيلة اعالنية
 .1التكلفة  costيعترب التلفزيون وسيلة اعالنية مكلفة  ,فرغم اخنفاض التكلفة النسبية للبث االعالىن اال اهنا تظل تكلفة
مرتفعة جيب ان يدفعها املعلن  ,وهذة التكلفة ال تنتج عن شراء وقت االذاعة وال اهلواء ولكن ايضا من تكلفة انتاج املادة
االعالنية املذاعة  ,خاصة مع استخدام االشكال الفلمية وفنون التحريك.
 .2االنتقائية احملدودة  lack of selectivityالي يوجة التلفزيون رسالته جلمهور حمدد دميوغرافيا او جغرافيا  ,صحيح انه
من املمكن ان نضع حدودا واضحة بني برامج حمددة موجهة جلمهور معني  ,غري اهنا ليست الطابع الغالب دائما  ,حيث
اليزال التلفزيون ال مينح نفس قدر االنتقائية الىت متنحها الوسائل االخرى مثل الراديو واجملالت او الربيد املباشر من اجل
الوصول اىل قطاعات حمددة من السوق .
 .3التزاحم  clutterادى تزايد عدد اعالنات التلفزيون اىل تداخل عدد كبري منها ىف املنافسة مع اعالن املعلن على جذب
انباة املشاهد  ,حيث ينتشر العديد من االعالنات املتشابه ىف الوسيلة الواحدة  ,مما يؤدى اىل تقليل فعالية الرسالة االعالنية
 ,ومن هنا يتبني ان كفاءة االعالن مهدده بزايدة التزاحم االعالىن خاصة ىف السنوات اخلرية.
 .4االنتباه احملدود للمشاهد  limted viewer attentionال يزال مشاهدوا التلفزيون ينظرون لالعالن كزيادة ال جيب
ان تلقى اهتماما كامال هلا  ,مما يؤدى الن يشغل وقته خالل القرتة االعالنية باشياء وانشطة اخرى .

وهناك دالئل تظهر ان حجم مجهور املشاهدين ىف الفرتة االعالنية يقل  ,وذلك الن املشاهدين يقضون بعض
حتد  ,وايضاً فان
مصاهلم خالل الفرتة االعالنية  ,واصبحى جذب انتباة املستهلكني ىف السنوات االخرية عملية ً
هيمنة جهاز التحكم عن بعد  remote controlقد ولت مشكلة " التقدمي لالمام "  zippingىف حاله
تسجيل الفقرات االعالنية على شرائط فيديو  ,وايضا مشكلة حتويل القنوات  zappingاثناء الفقرة االعالنية
باسخدام جهاز التحكم عن بعد  ,مما ادى اىل سرعة تبديل القنوات خاصة ىف حالة إذاعة االعالنات .

10

السينما
تشارك السينما التليفزيون الكثري من املزايا االعالنية اذ اهنا تقدم االعالن بالصورة والصوت واحلركة وكذا االلوان
وذلك فضال عن اتساع الشاشة وكرب حجم االعالن
وتقل السينما امهيه بالنسبه حلجم النشاط االعالىن نظرا الهنا وسيله حمدودة النطاق
اذ ال يتعدى تاثريها حى او مدينه معينه فهى وسيله حمليه رغم ان تكلفه االعالن تتساوى تقريبا ىف االعداد مع
تكلفه التليفزيون
البريد المباشر
يعترب االعالن بالربيد  DIRICTMAILAD.من اهم الوسائل الىت تستخدم على نطاق واسع ىف كل من
عملىت البيع واالعالن على السواء اذ يتم التخاطب مباشرة مع املشرتى املرتقب لسلع وخدمات املنشاءة
االعالن فى مكان الشراء
يهدف االعالن ىف مكان الشراء اىل التاثري على او تغري او تدعيم القرار الشرائى لصاحل املعلن عند قيام املشرتى
بعمليه الشراء حيث تكون هذة االعالنات قريبه من اماكن البيع وهو مبثابه اعالن تذكريى يذكر املستهللك اهنم قد
مسعوا عن هذا املنتج من قبل

االنترنت كوسيلة اعالنية
يعترب االنرتنت وسيلة اتصال على درجة كبرية من االمهية حبيث ال ميكن التخلى عنها بالنسبة للكثري من االفراد فهى
الطريق السريع للمعلومات حيث يسود االعتقاد بان االفراد لن يستطيعو ان يلحقوا طريق املعلومات السريع بدونه ومل
يعد استعمال االنرتنت قاصرا فقط على املتخصصني ىف الكمبيوتر واالكادمييني والباحثني  ,بل اصبح استعماله
شائعا ومنتشرا بني االشخاص العادين مما ساعد على االنتشار الواسع لالنرتنت ويعترب االنرتنت احدى الوسائل
احلديثة  New Mediaالىت ترتبط ارتباطا كليا بالتطورات التكنولوجية كالتلفزيون الرقمى والفيديو تكست
والتليتكست واقراص الليزر املدجمة وغريها  .ولقد احدثت هذة الوسائل اجلديدة ثورة ىف عامل التسويق وطرق
االتصاالت التسويقية  ,وسوف يكون هلا تاثري ايضا ىف تغيري عادات السلوك الشرائى للجمهور  ,حيث حيتل
التسويق املباشر اليوم مكانه هامة ىف االتصاالت التسويقية واملزيج الرتوجيى للسلع واخلدمات  ,وبذلك يعترب
االنرتنت من احدث الوسائل االعالنية الىت حتث الفرد على عمل االستجابة املباشرة Direct-Response
. Medium
مميزات االنترنت كوسيلة اعالنية

 .1التسويق جملموعات معينة  target marketمن املميزات العامة لالنرتنت قدرته علي الوصول جملموعات مستهدفة من
االفراد ,ومن هنا يتم حتديد شرائح خمتارة من اجلمهور وهي اليت يهتم هبا املعلن دون غريها ,ويف هذه احلالة يتم تصميم
املواقع واعدادها حبيث تقابل احتياجات ورغبات هؤالء االفراد املستهدفني احملددين
 .2تصميم رسائل حمددة message tailoringنتيجة لوجود مجهور مستهدف وحمدد بدقة فانه ميكن تصميم وتفصيل
الرسائل كي تتوافق مع احتياجات ورغبات اجلمهور املستهدف عرب وسائل االنرتنت.
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القدرات الفعلية  interactive capabilitiesان التفاعلية هي احدي الصفات اليت متيز االتصال عرب االنرتنت مما
جيعلها وسيلة اكثر جاذبية واكثر حيوية حيث تتمثل الفائدة احلقيقية والواعدة لالنرتنت كوسيلة اتصالية يف قدرهتا علي
تعظيم التفاعلية .وينتج عن التفاعل االشرتاك بني املنظمة ومجهورها املستهدف يف االتصال وبناء العالقة بني الطرفني كما
ميكن احلصول علي رجع صدي فوري للمشرتين والبائعني
وفرة او زيادة املعلومات  information accessتعترب وفرة وزيادة املعلومات من اهم املزايا اليت متيز النرتنت كوسيلة
اتصالية بصفة عامة وكوسيلة اعالنية بصفة خاصة ,فهو يعترب مصدر خصب وفري للمعلومات  ,حبيث ميكن ملستخدميه ان
جيدوا زيادة هائلة يف املعلومات عن أي موضوع طبقا الختيارهم,
السرعة  speedبالنسبة هلؤالء الذين يريدون نعلومات عن هذه الشركات ومنتجاهتا وخدماهتا فان االنرتنت يعتب انسب
وسيلة للحصول علي هذه املعلومات ,حيث ان من اسرع الوسائل واكثرها فاعلية يف تعريف العمالء املرتقبني بالسلع
واخلدمات اليت تقدمها الشركات.0
التكلفة املنخفضة  low costsيعترب االنرتنت وسيلة رخيصة لوضع احلمالت الرتوجيية واليصال املعلومات وخاصة ان
يوفر مصاريف الطباعة والربيد والعمالة وغريها من املصاريف االساسية االخري يف الوسائل التقليدية
املرونة  flexibilityيسمح االنرتنت بامكانية التعديل والتغيري السريع والسهل للرسالة االعالنية مبا يتوافق مع املستجدات
واملتغريات الطارئة  ,مما يسمح بالتغيري والتعديل ىف اللحظات االخرية  ,حيث ميكن من خالل الربيد االلكرتوىن اجراء
تغيريات وتعديالت وادخال معلومات جديدة ىف غضون ساعات
التعرف على نوع وحجم اجلمهور  DEFINING THE VISITOR AUDIECمن مزايا االنرتنت ايضا
انه يتيح الفرصة للتعرف على حجم اجلمهور الذى يزور املواقع املوجودة عليها  ,حيث ميكن معرفة عدد زوار كل موقع
ووقت الزيارة والزمن الذى يستغرقه الزائر ىف هذا املوقع  ,عالوة على تاريخ الزيارة وبلد الزائر .

عيوب االنترنت كوسيلة إعالنية:
 .1بطء حتميل املعلومات من االنرتنت  WEBSNARLان حتميل املعلومات من االنرتنت يستغرق وقتا طويال  ,وعندما
يزداد عدد زوار املوقع يزداد الوقت املطلوب للتحميل ويصبح من الصعب الدخول على بعض املواقع بسبب زيادة عدد
الزائرين
 .2التزاحم  CLUTTERاالنرتنت كاى وسيلة اعالنية اخرى قد تعاىن من التزاحم طاملا ان هناك عددا كبريا من
االعالنات الىت تعمل على جذب انتباه املشاهد  ,وبزيادة عدد االعالنات فان احتمالية مالحظتها تقل  ,وبالتاىل امكانية
عدم مشاهدة بعض منها  ,هذا باالضافة اىل مضايقة بعض املستهلكني بسبب هذا التزاحم
 .3ضعف جودة االنتاج  limited production qualityان الرسالة االعالنية عرب االنرتنت هى رسالة مكتوبة ىف
جوهرها وتستخدم املعاينات البصرية بشكل ضئيل وغري فعال باملقارنة بالتليفزيون – على سبيل املثال – ولذلك فرغم
التطور والتقدم فان االعالنات عرب اال نرتنت مازالت ضعيفة من ناحية جودة االنتاج  ,وهى بذلك تقف خلف االعالنات
بعض الوسائل التقليدية ىف هذا اجملال
 .4حمدودية الوصول  poor reachعلى الرغم من انتشار االنرتنت وازدياد عدد مستخدميه  ,اال انه مل ينتشر بعد بالشكل
الكاىف خاصة ىف اجملتمعات النامية  ,ومعىن ذلك ان الرسالة االعالنية لن تصل جلمهورها املستهدف بالشكل الكاىف  .ان
االنرتنت ال يزال خلف التليفزيون  ,ولذلك فان الشركات الىت تتعامل معها كوسيلة اعالنية رجعت للوسائل التقليدية
لتحقيق قدر كبري من الوصول ونشر الوعى والتعريف مبنتجاهتا وخدماهتا .
 .5املضايقة  irritationهناك العديد من الدراسات الىت تعرضت للجوانت املختلفة للمضايقات الىت تنجم عن التعامل مع
االنرتنت  ,وقد اظهرت هذه الدراسات ضيق اجلمهور وانزعاجه من كثر وتزاحم االعالنات ومن كثرة الرسائل التجارية غري
املرغوب فيها والىت تصلهم عرب الربيد االكرتوىن.
 1سلوي امام علي _ االلعالن واسسه ووسائله_ الدار المصرية للطباعة عام 2112
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نمازج اعالنية اخرى
االدلة وهى الدوريات الىت تصدر بامساء و عناوين املنشات العاملة ىف جمال معني و البيانات املختلفة املتعلقة هباوتتخصص منسات معينة ىف اصدار مثل هذه االدلة مثل الدليل الصناعى ودليل البنوك ......اخل
االعالنات ىف دليل التليفونات ختصص اهليئه القومية لالتصاالت و شركات االتصال صفاحات اعالنية كاملة اواجزاء معينة للمعلنني
الكتابة ىف اجلو وهى استخدام نوع معني من الطائرات او الصواريخ الىت ميكن اطالقها ىف كتابة او رسم صور معينةاستخدام الطائرات ىف االعالن اذ تقوم طائرات معينة حيمل اعالن كبري او القاء بعض اهلدايا و االعالنات علىالتجمعات اجلماهريية مثل مباريات كرة القدم و استخدام الطائرات ىف عمل بعض االلعاب البهلوانية الىت تلفت
النظر اليها كما تستخدم ىف القاء بعض عينات السلع
امللصقات الصغرية STICKERSوهى الطباعة على بعض انواع الورق املصمغة الىت تثبت على السياراتوعلى احملالت وىف كل مكان من االمام و اخللف والىت تطبع باستخدام طريقة السلك سكرين .
االعالن على مصاريف الربيد وعلى كارت صعود الطائرة  Boarding cardsوعلى تذاكر السفر بكافة انواعاملواصالت .
-االعالن على اغلفة الكتب والكراسات ىف داخلها

ثالثا :تحرير ونشر الرسالة االعالنية
يعترب حترير االعالن فنا وعلما وموهبة اذ انه يعتمد علي تريب االفكار املتاحة بشكل علمي ويعتمد ايضا علي
استخدام املعايري الفنية يف جذب االنتباه وعرض االمور بطريق سليمة واخريا فانه يعتمد بالدرجة االويل علي فلسفة
كاتب االعالن ومعلوماته الشخصية ويف احلقيقة ليست هناك قواعد ميكن اتباعها يف حترير الرسالة االعالنية
وتعترب وسائل نشر االعالنات  MADIAاالدوات والطرق الىت يستخدمها املعلن للوصول برسائلة اىل املستهلكني
املرتقبني لسعة وخدماتة وهى من اهم حلقات االتصال ىف االعالن حيث تعمل النسبة الكربى من رجال العالن يف
تلك ا لوسائل فضال عن ان ثلثي االنفاق االعالين تدفع كاجور الستغالل املساحات واالوقات االعالانية املوجودة
من هذه الوسائل والوسيلة االعالنية هبذا الشكل متثل من وجهة نظر املعلن االدوات اليت متكنه من الوصول برسائله
ايل اكرب عدد ممكن من املستهلكني املرتقبني اما من وجهة نظر وسائل النشر فاهنا تسعي ايل اشباع حاجات
ورغبات افراد اجملتمع يف احلصول علي الثقافة واملعلوماعت والتسلية النامجة عن قرائتها او مشاهدهتا او مساعها
وبالتايل فان هذه الوسائل تسعي ايل تصميم براجمها وموضوعاهتا بالشكل الذي جيذب اكرب قدر من املستهلكني
ملتابعتها ولكن ذلك ال يتوافر يف كافة الوسائل املتاحة فهناك بعض الوسائل اليت تقدم فقط اعالناهتا للمستهلكني
مثل اعالنات الطرق واعالنات الربيد املباشر.
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اختيار انسب الوسائل االعالنية
يوجد العديد من وسائل االعالن يف كثري من البلدان وخاصة الصناعية وان اختيار الوسيلة الصحيحة لعمل معني
ميكن ان تكون احيانا عملية بسيطة ومسالة روتينية واحيانا اخري صعبة ومطمورة يف اعماق اجملهول .وتكمن
احلقيقة االساسية وراء ختطيط الوسيلة يف ان هذه هي الطريقة اليت تستحوز علي معظم نفقات االعالن وسوف
حيدد اختيار الوسيلة مدي جودة انفاق االموال وايل أي مدي حيصل املعلن علي القيمة املقابلة وتوجد مسئولية
ضخمة للتخطيط بفاعلية ولتربير اختيار الوسيلة ومتثل خطة الوسيلة استثمارا ماليا يصل إيل نفس مستوي امهية
حاالت االنفاق التجاري االخري ويتطلب ان خيضع لنفس االجراءات واالستثمارات االخري املثيلة ويغطي اختيار
الوسيلة مرحلتني
_ ختطيط وتطوير اختيار فعال للوسيلة االعالنية.
_ شراء الوسيلة املختارة.
واختيار الوسيلة ذاته يتطلب تلبية العناصر االساسية التالية
_ حتديد تلك الوسائل اليت تكون االفضل يف الوصول إيل اجلمهور املستهدف.
_ توظيفها التوطيف االمثل.
_ التاكد من ان امليزانية قد وزعت لتحقيق الفائدة املرجوة وان القيمة الكربي سوف يتم احلصول عليها.
THE RANGE OF OPTIONS
* نطاق االختيارات
سوف يعتمد االختيار علي املنتج ومتطلباطه االعالنية وان السؤال االساسي يف اختيار الوسيلة هو ما هي اكثر
الوسائل فاعلية اليت ميكن من خالهلا االعالن عن هذا املنتج يف هذا الوقت ؟
ويتطلب االعالن الكفء تلك الوسائل االعالنية اليت
 ميكن ان تصل إيل اجلمهور املستهدف كامال بقدر املستطاع. تسطيع تبليغ الرسالة باقصي وضوح. تستطيع ابالغ الرسالة اقتصاديا ويف اطار امليزانية. تستطيع التصال داخل البيئة اليت تتفق مع املنتج ومجهوره.ويعد التدقيق يف اختيار الوسيلة االعالنية املناسبة خطوة هامة حنو حتقيق االهداف االعالنية بكفاءة وتزداد كفاءة
عملية اختيار الوسائل االعالنية كلما ازدادت معرفة القائم بالتخطيط باملزايا النوعية للوسائل املتاحة وتتبين خطة
اختيار الوسائل االعالنية املالئمة علي اساس هدف املعلن من توصيل الرسالة االعالنية الكرب عدد ممكن من
اجلمهور .جيب ان يراعى املخطط االعالىن عند اختياره للوسائل االعالنية ما يلى:
* اختيار انسب الوسائل االعالنية الىت تصل للجمهور املستهدف
7
* اختيار الوسائل املناسبة لالهداف االعالنية احملددة حبيث تصبح اكثر فعالية يف توصيل الرسائل االعالنية
* جيب أن يراعى املخطط االعالىن الطبيعة اخلاصة للموضوع املعلن عنه حيث تتطلب منطا خاصا من توظيف
الوسائل االعالنية وفقا المكانات كل وسيلة وقدرهتا على التعامل االقناعى مع اجلمهور وحتقيق االنتشار والتغطية
لكافة القطاعت اجلماهريية.
 9سمير محمد حسين,تخطيط الحمالت االعالنية ,صــ123
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* جدولة احلملة االعالنية تعد اجلدولة اخلاصة باحلملة االعالنية اخلطوه التاليه لعمليه اختيار الشكل  ,والوسائل
اخلاصة وتتضمن قائمة بالوسائل االعالنية املختارة ,والتواريخ احملددة لكل وسيلة  ,فضال من املساحات ,واملواقع
االعالنية والتكلفة التقديرية للحملة ,وتتضمن اجلدولة املفضلة بني اسرتاتيجيات التخطيط (الوصول,والتكرار
واالستمرارية ) ,كما تعتمد اسرتاتيجية اجلدولة على التوزيع بني الوسائل من خالل اسرتاتيجية التكامل او التعاقب.

* حتديد املخصصات املالية للحملة اإلعالنية إن توفري الدعم املاىل يعترب مؤشرا لقدرة احلملة على حتقيق االهداف
املناطة اليه وتتميز االعالنات االجتماعية بنمط خاص ىف عملية االنتاج والتمويل,فاملساحة الزمنية تقدم بصورة
شبه جمانية اسهاما من الوسائل االتصالية ىف اثراء اجلهود التنموية ومن مث تبقى مشكلة االنتاج او التمويل اخلاص
بتلك الوسائل ذات العائد االجتماعى او غري املرحبة ,مبا يضطر املؤسسات غري اهلادفة للربح للجوء اىل جهات
اجنبية للتمويل ,االمر الذى ميس اهداف االعالن وقيمه الثقافية.
* حتديد االسرتاجتيات اخلاصة بتصميم وحترير الرسائل اإلعالنية يتم حتديد االسرتاتيجية اخلاصة بالرسالة االعالنية ىف
ضوء اهداف احلملة وتشمل هذه االسرتاتيجيات حتديد االفكار الرئيسية وحتديد األسلوب االغرائى املستخدم
وحتديد الشعار الرئيسى للحملة ,مث حتديد اساليب عرض وتقومي االستماالت االعالنية االكثر قدرة على التأثري ىف
0
املتلقني
* قياس فعالية احلملة ميثل قياس فعالية احلملة عملية تقومي للحملة االعالنية من حيث جدوى األهداف وفعالية
قنوات االتصال اجلماهريي والنتائج املتحققة فعليا بالقياس اىل االهداف احملدةة سلفا ومن مث ميكن القول بان فعالية
احلمالت االعالنية تعربعن قياس النتائج امللموسة أو تعرب عن املدى الذى حتقق فيه احلمالت االعالنية
اهدافها,وحيتاج تقييم فعالية احلمالت االعالنية وجود مؤشرات او مقاييس حتدد مقدار النجاح,او الفشل ىف حتقيق
19
االهداف

 8صفوت محمد العالم,االعالن الصفي وتخطيط الحمالت االعالنية,صـ192
irving l. Ganis&Seymour himnefarb, op.cit, p.6. 11
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العوامل التي تأخذ في االعتبار

The factors to consider

*التغطية Coverage
كم من حجم اجلمهور املستخدم ميكن أن تغطية الوسيلة املقرتحة ؟
جيب على املعلن أال يبحث فقط عن احلجم املطلق ,أو االنتشار  ,ولكن التغطية .اهلدف هو ختطية كل اجلمهور
املستهدف ما أمكن ذلك  ,وبصورة اقتصادية ومرحية إىل أقصى حد ممكن .
* القراءة آو الرؤيا Readership or Viewer ship
حيتاج املعلن لتقليل التغطية ليس فقط إىل توزيع اجمللة  ,وليس عدد األجهزة اليت فتحت على الربنامج التلفزيوين ,
ولكن امجاىل مجهور هذه الوسيلة أو تلك  ,بالنسبة للمجلة ليس فقط عدد النسخ اليت بيعت  ,ولكن عدد القراء
وحجم القراءة  ,بالنسبة للتلفزيون حجم املشاهدة  .وهكذا بالنسبة للوسائل االخرى .
* التكرار Frequency
كم عدد املرات اليت شوهدت فيها الرسالة ؟ كم عدد الرسائل اليت أرسلت ؟
يف حالة إن تكون اإلعادة مطلوبة  ,فان التكرار يعترب عامال أساسيا  ,ولكن هناك توازنا جيب مراعاته  ,على املعلن
أن يتخذ قرارا  :هل من األفضل إرسال عدد كبري من الرسائل إىل عدد صغري من اجلمهور ( بإجراء عدد من
اإلدخاالت يف إصدار واحد ) أو تسليم عدد اقل من الرسائل إىل مجهور أوسع ؟ مع اخذ امليزانية يف االعتبار  ,فان
احلكم يتوقف على أهداف الوسيلة اليت يسعى املعلن إىل حتقيقها .
* الفرصة اإلعالنية المطلوب رؤيتها Opportunity to see
أن امجاىل عدد الوسائل اإلعالنية أو املساحات املدرجة ليس هو املطلوب االساسى يف حد ذاته  ,حيتاج املعلن إذا
أمكن إىل إقامة معدل مرتفع من الفرص القابلة للرؤيا  ,هذه الفرص توازن بني عدد احلاالت املدرجة مقابل حجم
اجلمهور وتنشئ متوسط عدد املرات اليت يتوفر فيها للعضو العادي ( املتوسط ) من اجلمهور املستهدف الفرصة
لرؤية الرسالة هذا هو القياس األمثل الجناز جدول اإلعالن .
* القيمة والتكلفة Value and cost
عند وضع امليزانية  ,من املفرتض أن املعلن سوف يبحث عن فوائد األمل والتكاليف وذلك باختيار تلك الوسائل
اليت تصل إىل احلجم األفضل للجمهور مع القيمة األعظم للتكاليف .
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* االقتصاد Economy
الوسائل املختلفة تكلف مبالغ خمتلفة  .من املهم أن نقارن اقتصاديات كل وسيلة مقابل االخرى  .والطريقة هنا
حتليل تكلفتها لكل ( ألف وحده )  .يأخذ هذا وحده مساحه (على سبيل املثال  ,سنتيمرت يف كل عمود ) ونقسم
تكلفة هذه الوحدة إىل عدد أالف القراء .أذا كانت تكلفة وحدة املساحة عشرة دوالرات ,وكان هناك 19999
قارئ  ,حينئذ تكون التكلفة لكل ألف قارئ دوالر واحد  ,استخدام هذه الطريقة ميكننا املقارنة بني الوسائل
املختلفة  ,ومن مث تكون التكلفة املنخفضة لكل ألف هي اهلدف املنشود .
* التوقيت والفترة الزمنية Timing and Duration
قد تكون هذه موضوعات حمورية  ,لو كان شراء األيام ممكنا  ,على سبيل املثال  ,هناية األسبوع  ,فان املعلن جيب
أن يستخدم تلك الوسائل  ,اليت ميكن أن توفر الرتكيز على أساس يوم بيوم  ,مرة أخرى  ,يلزم أن يكون للحمالت
فرتة زمنية  ,حيث تكون بعض الوسائل أكثر مالئمة من األخرى .
* المرونة Flexibility
ماهى أوقات إلغاء الوسيلة اإلعالنية ؟ إىل اى حد ميكن شراء املساحة بسرعة؟
ما مدى السرعة اليت يظهر هبا اإلعالن ؟ مامدى السرعة اليت ميكن هبا ؟
العوامل المؤثرة فى قرار المستهلك السياحى
*اخلربة السابقة للمستهلك السياحى :
خربة املستهلك السياحى السابقة جتعله بال شك قادر على اختيار اى برنامج سياحى تعرضة شركة من الشركات
مبجرد االطالع على الربنامج واخلدمات الىت حيتويها هذا الربنامج  .ولذلك جيب على شركات السياحة احلرص على
السمعه اجليدة ىف االسواق الىت تعمل هبا واالهتمام بالتعرف على اراء عمالئها باستمرار بعد انتهاء الرحله واخذ
مقرتحاهتم موضع االهتمام فهى الرتمومرت احلقيقى ملستوى اجلودة واالداء اثناء الرحلة عند حصوله على اخلدمات
السياحية املختلفة  ,ولذلك تقوم الشركات السياحية بتوزيع استمارة استقصاء راى على العمالء بعد هناية كل رحلة
 ,مث القيام بتفريغ تلك االستثمارات وحتليلها واالستفادة بكل ما هبا من مالحظات سلبية كانت ام اجيابية وعمل
خلفية معلوماتية عن توقعات العمالء ورغباهتم وهو ما يكون ىف منتهى االمهيه عند اعداد الربامج السياحية او
تعديلها وبالتاىل دعم مركز الشركة ومسعتها وقدرهتا التنافسية ىف االسواق الىت تعمل هبا وزيادة الطلب عليها .
*ثانيا :الدعاية والتنشيط السياحى
الدعاية السياحية هى تلك اجلهود الىت تقوم هبا املنظمات واهليئات واملنشآت السياحية املختلفة والىت يكون هلا
التاثري ىف سلوك ورغبات املستهلكني السياحيني ىف اى سوق وترغيبهم ىف املقصد السياحى واخلدمات السياحية الىت
يروجون هلا  .وعند الشروع ىف عمل محله للدعاية السياحية ىف سوق سياحى معني البد من اختيار التوقيت املناسب
والتخطيط اجليد لنوعية الدعاية املستخدمة حىت يكون هلا التاثري املناسب ىف تلك االسواق  ,كما جيب مراعاة
امليزانيه املوضوعة للدعاية والىت جيب ان تتناسب مع حجم الطلب السياحى املتوقع من تلك االسواق والذى يتم
حتديده بناء على دراسات تسويقية مسبقة لتلك االسواق .
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الوزن النسبي للوسائل االعالنية على المستوى الدولي
يف ضوء نشر االعالن تراقب منظمات او مصادر عديدة امجايل املبيعات السنوي املرتبط بالوسيلة املستخدمة مثل
مجعية االعالن والكتاب السنوي الحصاءات االعالن  .قد وجد ان هناك تذبذبا يف امجايل املبيعات بني انواع
الوسائل اإلعالنية  ,والتحركات النسبية قصرية األجل ,
ولكن قد ظهرت املؤشرات التالية على مدى فرتة زمنية أكثر من  25عاما :
*ال تزال الصحافة الفئة األكرب أذا اعتربنا بعض املواد املنشورة ضمن اإلعالنات.
*ياتى التلفزيون يف املرتبة الثانية وقد تطورت نسبته من 69يف املائة من حجم اإلعالنات الصحفية إىل  09يف املائة
 .قد يتفوق على الصحافة كأكرب وسيلة إعالنية ,وغالبا ميثل التلفزيون االختيار األول يف محالت السلع االستهالكية
الضخمة.
*اكرب ثالث وسيلة إعالنية من نصيب الربيد املباشر ,ولقد وصل إىل ثالثة أضعاف حجمه على مدى  15سنة
سابقة .
*األدلة كفئة منفصلة تأتى الرابعة يف الرتتيب ,ولقد منت إىل ستة أضعاف حجمها على مدى  15سنة سابقة .
*مث ياتى دور اإلعالنات خارج األبواب واستخدام وسائل املواصالت  ,وهى مستقرة نسبيا .
*لقد منت اإلذاعة بسرعة  .أن نصيبها فقط حوايل  69يف املائة من حجم اإلعالن خارج األبواب  ,ولكن من
املتوقع أن تنمو وتتوسع بصورة كبرية .
*السينما هي األصغر يف الرتتيب  ,ولكنها خرجت من املستوي املتدين يف السبعينيات وبداية الثمانينيات للصعود
أيل اعلي خبطي ثابتة حديثا.
* ال تزال النفقات علي إعالنات االنرتنت صغرية أيل حد كبري مقارنة بالوسائل التقليدية ولكنها تنمو بسرعة وان
موقع االنرتنت الذي يطلق عليه  web siteهو اآلن جزء عام من متوسط مزيج االتصاالت.
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المبحث الثالث سياسات االعالن
يعترب االعالن جزء اساسى من حياتنا اليومية االجتماعية واالقتصادية ,إذ أننا مجيعا مستهلكني او منتجني
او جتار او وسطاء مدينني لفكرة اإلعالن بالكثري  ,فالبنسبة للمنتجني ورجال االعمال فان االعالن هو املتحدث
الرمسى عن نشاط املنشآت واإلفراد يف كل مكان,إذ أنة الوسيلة إلحاطة املستهلكني املرتقبني والسلع واخلدمات مبا
تقدمة املنشآت ,وإقناعهم باقتناء هذه السلع واخلدمات واحملافظة على عالقة دائمة مع مجهور املستهلكني مبا حيقق
اهلدف العام للمنشآت يف األجل الطويل.11
ويعرف اإلعالن بأنة اتصال غري شخصى مدفوع الثمن ,واليت تتبعها منشآت األعمال واملؤسسات اليت هتدف إىل
الربح وكذا االفراد بقصد تقدمي السلع واخلدمات واالفكار جملموعة من املستهلكني او املشرتين الصناعيني واقناعهم
هبا واالعالن هبذا الشكل يتحدد له جمموعة من الصفات األساسية ميكن ان تفصله عن الوظائف الرتوجيية األخرى
ويتميز اإلعالن بعدة صفات
أوهلا _ انه وسيلة اتصال غري شخصي  non _ personalمبعىن انه خيتلف عن عملية البيع الشخصي لعدم
وجود اتصال شخصي مباشر بني املنتج او التاجر واملستهلك  ,وامنا يتم االتصال عن طريق وسيلة معينة ,media
وبذلك نضمن انتشار اإلعالن ووصوله إىل إعداد كبرية من الناس .
ثانيهما_ إن اإلعالن مدفوع األجر  paidمتييزا له عن النشر اليت ال يدفع عنه اجر له فئات حمددة.
ثالثهما_ إن اإلعالن يعمد إىل تعريف العمالء املرتقبني بالسلع واخلدمات واألفكار ويسعى إىل إقناعهم
persuadeبشرائها او اقتناءها او تفهمها ,وذلك حيدد اهلدف من استخدام الوسيلة ودفع املعلنني لشراء احليز
االعالىن .

 11طلعت اسعد عبدالحميد  ,اساسيات ادراة االعالن  ( ,القاهرة,مكتبة عين شمس)1881-
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أنواع وسياسات اإلعالن
إعالن المنشآت Institutional Advertising
تقوم املنشآت اليت تنتج وتوزع السلع واخلدمات بإنفاق بعض األموال على اإلعالن بغرض بيع هذه السلع
واخلدمات وهذا اإلعالن يسمى اإلعالن السلعي  product Advertisingوهو هبذا خيص السلع واخلدمات
,أما اإلعالن اللذى خيتص باألفكار املتعلقة باملنشاة ككل فهو يسمى بإعالن املنشاة متييزا له عن اإلعالن السلعي .
وينقسم إعالن املنشآت إىل ثالث أنواع:
أوهلما_ إعالن مسعة املنشاة patronage advertising
وهذا النوع من اإلعالن يعىن وضع صورة متكاملة للمنشآة بغض النظر عن السلع واخلدمات اليت تنتجها وذلك مثل
اإلعالن الذي يشري هتاف السلعة دون اى تفاصيل عن السلع .
ثانيهما_ إعالن العالقات العامة public relations Advertising
وهو اإلعالن الذي يعد بغرض حتسني صورة املنشآة أمام الغري وبناء مسعتها يف اجملتمع  public imageوهذا
اإلعالن يعد ملشاركة مجهور العمالء او أفراد اجملتمع يف عالج املشاكل اليت تواجههم  ,او يف أعيادهم القومية
وأفراحهم .
ثالثهما_ إعالن اخلدمة العامة public service advertising
ويقصد بذلك االستخدام اإلعالن ألهداف قومية  .مثل استخدام الشركات اإلعالن خالل احلرب لتوعية االفراد
بالدفاع املدين ووسائله .
إعالن المنتجات product advertising
وهو اإلعالن الذي توجهه املنشاة سواء إىل املستهلك النهائي أو املشرتى الصناعي وذلك هبدف ترويج وبيع السلع
واخلدمات اليت تنتجها .
وهذا اإلعالن يهدف بالدرجة األوىل إلثارة رغبة املشرتى يف طلب سلعة او خدمة معينة
12
ومن التقسيمات الشائعة لإلعالن  ,تقسيم اإلعالن وفقا لوظائفه التسويقية إىل أنواع أربعة
*اإلعالن التعليمي:
وهو اإلعالن الذي يقوم بشرح وحتليل مزايا السلعة او اخلدمة  ,ومغرياهتا البيعية  .وأماكن توزيعها  ,والتعرض
للتفاصيل املختلفة اليت ميكن أن تغرى املشرتى او املستهلك باقتنائها ويستخدم هذا اإلعالن يف تقدمي السلع
واخلدمات اجليدة للسوق
*اإلعالن االرشادى:
وهو اإلعالن الذي يقوم بإرشاد اجلمهور األفضل استخدام ممكن للسلع واخلدمات  ,ومبا يعىن حباجاهتم بأقل
تكلفة وانسب وسيلة  ,هذا فضال عن إعالهنم بأماكن توزيع السلع.
 12محمود عساف  ,اصول االعالن ( ,القاهرة,مكتبة عين شمس)1886,
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* اإلعالن التذكيرى :
ويهدف هذا اإلعالن إىل عمل ارتباط مستمر بني املستهلك والسلع واخلدمات اليت تنتجها املنشأة ,وذلك
باإلعالن عن خدمات او سلع معروفه لديه  ,حىت يتمسك باقتنائها يف الوقت املناسب
* اإلعالن االعالمى :
ويعىن هذا النوع من اإلعالن بتقدمي بيانات للجمهور عن السلع واخلدمات او املنشآة مبا يؤدى إىل تقوية الصلة
بينهم وبني املنتج  ,او تكوين عقيدة معينة لدى اجلمهور ,او تصحيح فكرة خاطئة نبتت عنده ومن أمثلة هذا
النوع من اإلعالن ما تقوم به شركة الغازات البرتولية يف ترشيد اجلمهور لالستخدام األمثل للبوتاجاز
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الفصل الثاني

تخطيط حمالت الترويج
والتنشيط السياحي
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المبحث االول تخطيط الحمالت الترويجية
كثريا ما حيدث خلط بني احلملة اإلعالنية واحلملة الرتوجيية  .فالكثري من املعلنني يستخدمون اصطالح احلملة
االعالنيه  Advertising Campaignللداللة على أو كمرادف للربنامج أو احلملة الرتوجيية  .والفرق بني
االثنني واضح  ,فاحلملة أو الربنامج الرتوجيي أكثر مشوال من احلملة االعالنيه حيث أن اإلعالن هو عنصر واحد من
13
عناصر املزيج الرتوجيي الذي يشمل عناصر أخرى مثل تنشيط املبيعات بأنواعها املختلفة
ويعد التخطيط حلمالت االعالن اساس النجاح يف اجلهود التسويقية والرتوجيية لالعالن ,ويعرف *Mendelson
* التخطيط اإلعالمي بصفة عامة بانه تطبيق النظرية علي الواقع باختيار املكان والزمان والطريقة يف ضوء االملام
باالخالقيات والعادات والتقاليد ةاللغة واجملتمع اخلاص باحلملة  ,ودراسة رجع الصدي يف احباث االتصال
اجلماهريي.14
كما متثل عملية التخطيط للحمالت االعالنية سلسلة منطقية من النشاطات االساسية اليت تسعي ايل حتقيق
االهداف املرجوة وحتويل تلك االهداف ايل خطط واسرتاتيجيات ويتطلب التخطيط ىف جمال احلمالت اإلعالنية
15
االجراءات التالية:
أوال_ تحديد طبيعة االهداف .

حيث أن ذالك التحديد يوضح افضل قنوات االتصال واكثرها قدرة علي احراز األهداف ,ويتطلب ذلك االجابة عن
التساؤالت اليت تدور حول الرغبة يف بناء الوعي باحلملة او الربنامج يف االجتاهات والسلوك .إن حتديد اهلدف من احلملة
االعالنية اثناء عملية التخطيط هو الذي حيدد اجلمهور والوسيلة.

ثانيا_ تحديد مدي التغطية االعالمية المطلوبة

اذ ان مفهوم الوسائل االعالنية يتطلب امناطا متعددة من الوسائل والقنوات(الراديو والتلفزيون والصحف واجملالت) حبيث ان
كل وسيلة من هذه الوسائل تتميز خبصائص متيزها عن غريها وختتلف من حيث قدرهتا علي الوصول ايل اجلماهري املتنوعة
وتوصيل الرسائل املختلفة.

ثالثا_ تحديد الجمهور المستهدف Target Audience

وذلك عن طريق التعرف علي القطاعات او الشرائح اجلماهريية املستهدفة بعملية التاثري  .ومن ذم يعد حتديد اهلدف (القناة
والرسالة واجلمهور) هو االساس السليم لبناء اسرتاتيجية اعالنية متكاملة.

رابعا_ جمع المعلومات االساسية

اليت تعرف بطبيعة االحتياجات االجتماعية ودراسة الظروف احمليطة هبا لتحديد مدي احلاجة ايل السلعة او املنتج ,وما
يتناسب معها من رسائل اتصالية.

خامسا_ االختبار

ا ملسبق لالسرتاتيجيات التسويقية والرسائل هبدف التعرف علي مدي استيعاب اجلمهور املستهدف للرسائل املوجهة ولبناء
النماذج املناسبة شكال ومضمونا للرسالة االعالنية اعلي مستوي من االنتشار.
 13رعد مجيد العاني _ االستثمار والتسويق السياحي  /كنوز المعرفة صـ121
 11نبيل عارف الجردي _ مقدمه في علم التصال _ /عام  / 1881صــــ291
 11صفوت محمد العالم _ االعالن الصحفي وتخطيط الحمالت االعالنية _ صــ119
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خطوات التخطيط لحمالت االعالن

تشري عملية التخطيط للحمالت االعالنية يف اجملال وفقا جملموعة من اخلطوات املرحلية اليت ترتبط ببعضها البعض
ارتباطا تاثرييا متبادال حبيث ان االخفاق يف احدي اخلطوات قد يؤثر بالسلب او يؤدي ايل قصور عملية التخطيط
كلية.
*جمع البيانات والمعلومات

إن إسرتاتيجية التسويق الناجحة البد وان تقوم علي اساس نتائج الدراسات اخلاصة بالبحوث االجتماعية ,كموجه
يف عملية مجع البيانات واملعلومات اليت تفيد عملية التسويق سواء اكانت اساسية ام ثانوية وذلك عن طريق االطالع
علي املسموح ,وقياسات الراي العام واالجتاهات وكذلك حبوث املستهلكني وحتليل السوق وتقسيمه ايل قطاعات
ودراسة وحتليل املنتجات.
* دراسة الجمهور.

تعد دراسة اجلمهور من حيث السن والنوع واملستوي التعليمي واالقتصادي اساسا لنجاح محالت االعالن .ويعرف
اجلمهور من وجهة نظر االعالن بانه تلك اجملموعة من الناس الذين يستهدف الوصول اليهم ويتطلب ذلك حتديد
اجلماعات االجتماعية واالسواق املستهدفة ومن مث فان مجع البيانات واملعلومات حول اجلمهور يكون هبدف تبين
افضل االسرتاتيجيات جلذب اهتمام املتلقني وتاييدهم ملوضوعات معينة ويشري مفهوم السوق املستهدف ايل
التحديد اجلغرايف للمتلقني حسب املناطق او املدن من اجل التصميم النوعي للحمالت االعالنية.
ويعرف  Jugerheimeمجهور اإلعالن بأنه تلك اجلماعات املستهدفة اليت تعيش يف قطاعات معينة من االسواق
املستهدفة 16ويري  Gruingأن اجلمهور يف تعامله مع الوسائل االقناعية لالعالن ينقسم ايل ثالث امناط
 اجلمهور الكامن او املسترت  Laten Publicوهو الذي يتميز بضعف انتباهه واهتمامه بالقضية او الفكرةموضوع التاثري ومن مث فانه يتميز باملشاركة املنخفضة.
 اجلمهور الواعي Aware Publicويتميز بوجود درجة عالية من الوعي واالدراك للموضوعات االتصالية ويتميزبوجود درجات من حيث االدراك واملشاركة ومن مث االستجابة.
 اجلمهور النشط Active Publicوهم اولئك الذين يتميزون مبستوي عال من االدراك واملشاركة ويتميزاجلمهور النشط بقدرته علي االحتفاظ باملعلومات وتذكرها بصورة تؤثر يف االجتاهات والسلوك.
* تحديد األهداف اإلعالنية

يعد حتديد األهداف اإلعالنية من احلمالت اساسا لبناء اجلانب التخطيطي والتنفيذي للحملة االعالنية ,ومن مث
جيب ان تكون املرونة السمة االساسية لالهداف حبيث تكون قابلة للموائمة املوقفية يف كل الظروف 10وتشري
األهداف التنظيمية للحملة ايل العوامل املتعلقة باهداف اجلهة او املنظمة املوجهة للحملة االعالنية سواء كان اهلدف
منها حل مشكلة معينة ام التعرف مبوضوع معني ويتطلب حتديد االهداف التنظيمية ما يعرف بالتحليل املوقفي
 situational analysisملعرفة حقيقة وابعاد املوقف االجتماعي املرغوب يف التعامل معه وتلك احلمالت
االعالنية من حيث اهلدف ملدة عام او اكثر .وقد تكون تلك االهداف قصرية املدي وتتسم باهنا اهداف تفصيلية
تؤدي يف هناية االمر ايل حتقيق االهداف االسرتاتيجية.
 16دstanely baran,op.Cit, p.21811883 /
 11صفوت محمد العالم,االعالن الصحفي وتخطيط الحمالت االعالنية,صــ161
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المبحث الثاني :تخطيط حمالت الترويج والتنشيط السياحي
اوالـ ماهية الترويج السياحي :
يلعب الرتويج دورا هاما يف تعريف املستهلك باملنتج سواء أكان هذا املنتج سلعة أو
خدمة أو منظمة أو شخصا أو فكرة أو مكانا  ،إقناعه وحثه علي قبوله إذا ما خطط له مبهارة  ,والرتويج ال يقتصر
علي النشاط إعالين فحسب  ،بل هو مفهوم أكثر اتساعا من ذلك حيث يقصد به كل صور االتصال النابعة من
مقدم اخلدمة أو السلعة واملوجهة حنو السوق واليت يتمثل دورها يف اإلقناع .
ويري الباحث أنه بالرغم من أن هذا التعريف يركز علي عملية االتصال  Communication Processبني
البائع واملشرتي وهي جوهر العملية الرتوجيية إال أنه يتجاهل هدفا مهما من األهداف الرئيسية للرتويج وهو هدف
التذكري  ،ويتفق هذا الرأي مع  Mcarthyوالذي رأي أن األهداف الرئيسية للرتويج هي اإلعالم  ،واإلقناع ،
والتذكري حيث يهدف الرتويج اإلعالمي إيل تزويد العميل املرتقب بالبيانات واألفكار املتعلقة مبزايا املنتج  ،كما أنه
حيقق نتائج ذات داللة يف حالة منتجات جديدة  ،كما يزداد تأثريه علي الفرد يف أويل مراحل عملية الشراء  ،يف
حني يركز الرتويج اإلقناعي علي حث العميل املرتقب علي اختيار منتج معني ،
وإقناعه بأن هذا املنتج سيشبع حاجة حقيقية لديه  ،أما بالنسبة للرتويج التذكري فإن استخدامه يكون من أجل
حث العميل علي مصادرة الشراء وتزداد احلاجة إليه عند دخوله املنتج يف مرحلة النضوج .
مما سبق يري الباحث أنه ميكن تعريف الرتويج السياحي بأنه جمموعة اجلهود التسويقية املتعلقة بإمداد أكرب عدد
ممكن من السائحني واملرتقبني باملزايا اخلاصة مبنتج سياحي (إعالم) وإقناعهم بأن هذا املنتج سيشبع حاجة حقيقية
لديهم (إقناع)  ،وذلك هبدف دفعهم إيل اختاذ قرار الشراء  ،واالستمرار يف استعمال هذا املنتج مستقبال (تذكري) .
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ثانيا أهداف الترويج السياحي :
 -1التعريف باملنتج السياحي بكافة الطرق املمكنة .
 -2استخدام عنصر اجلذب إلقناع أكرب عدد ممكن من السائحني احملتملني بشراء املنتج السياحي .
 -3حماولة إظهار املنتج السياحي مبظهر جذاب دون مبالغة للحقيقي .
ويلخص البعض أهداف الرتويج السياحي يف هدف جوهري واحد وهو تنمية طلب سياحي متزايد مبستوي مرضي ,
وبصورة عامة  ،ميكن النظر للرتويج السياحي كوسيلة للتأثري يف الرأي العام لدي مجهور السائحني احملتملني جتاه
منطقة سياحية معينة  ،وبالتايل حماولة توجيه ذلك اجلمهور إيل تلك املنطقة .
وعادة ما ينظر للرتويج السياحي علي أنه أكثر اإلسرتاتيجية التسويقية فعالية يف جذب احلركة السياحية إيل منطقة
معينة  ،ولكن جتدر اإلشارة إيل أنه نظرا خلصائص اخلدمات السياحية – السابق عرضها – تتزايد أمهية إسرتاتيجية
الرتويج السياحي بالنسبة لبقية أجزاء املزيج التسويقي – وهذا الوضع إن دل علي شيء فإمنا يدل علي تزايد الوزن
النسيب للرتويج عند تسويق اخلدمات عن الوزن النسيب له عند تسويق السلع امللموسة ،
وبصفة عامة تزايدت أمهية ترويج اخلدمات بسبب :
 -1الطبيعة غري امللموسة للخدمات اليت دفعت رجال التسويق للرتكيز علي املنافع واإلشاعات املنتظرة من
اخلدمة بدال من الرتكيز علي اخلدمة ذاهتا .
 -2قدرة الرتويج علي متييز اخلدمات أمام مجهور العمالء احلاليني واملرتقبني .
إن حتقيق أهدافنا السياحية يتطلب – ضمن ما يتطلب – سياسة تروجيية فعالة تعمل علي إظهار نواحي التميز اليت
متتاز هبا السياحة يف مصر ,وال شك أن املسئولية األساسية للنشاط الرتوجيي تقع علي عاتق وزارة السياحة بصفتها
اجلهاز الرمسي املسئول عن تقدمي صورة طيبة عن مصر  ،وعن مرافقها ومنشآهتا السياحية املختلفة سواء أكان ذلك
للسوق اخلارجي أو السوق احمللي  ،وعموما فإنه ميكن القول أن مسئولية الرتويج هي مسئولية موزعة بني كافة أجهزة
الدولة املتخصصة يف السياحة وقطاع األعمال ولكل منهما أسلوبه وإمكانياته يف الرتويج  ،فجهاز الدولة يركز علي
ما للبالد من مغريات وتسهيالت  ،يف حني يركز قطاع األعمال علي مزاياه اخلاصة  ،وما يقدمه للعمالء .
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ثالثا اعتبارات أساسية عند تخطيط الترويج السياحي الخارجي :
هناك عدد من االعتبارات اهلامة جيب أخذها يف االعتبار عند وضع إسرتاتيجية الرتويج السياحي اخلارجي وهي :
 -1توجيه اجلهود الرتوجيية حنو األسواق املناسبة :
إن توجيه اجلهود الرتوجيية حنو أسواق غري مناسبة جيعل من الرتويج السياحي تكلفة ال داعي هلا وال فائدة منها ,
ويوجد عدد من العوامل اليت تفيد واضعي اإلسرتاتيجية الرتوجيية يف التعرف علي األسواق األكثر احتماال يف
االستجابة هلا  ،وميكن تلخيص أهم هذه العوامل فيما يلي :
 عدد األفراد احملتمل قيامهم برحلة سياحية خارجية إيل املنطقة اليت يتم الرتويج هلا . مستويات دخول األفراد بالسوق املستهدف بالرتويج . تكلفة السفر إيل املنطقة اليت يتم الرتويج هلا . االجتاهات العامة جتاه منطقة اجلذب السياحي واليت يتم هلا الرتويج . مدي تقبل السوق لفكرة السفر . مدي حساسية السوق للرتويج . -2اختالف الوسائل الرتوجيية وحمتواها باختالف السوق املستهدف :
ختتلف مقومات اجلذب السياحي لكل من البالد السياحية املختلفة مبقدار ما ميكن أن توفره من إشباع للرغبات
املختلفة للسائحني احملتملني  ،ويلعب الرتويج السياحي اخلارجي دورا رئيسا يف إظهار تلك املقومات وإبرازها بصوره
شيقة تثري خيال السائح احملتمل  ،حبيث يقرر قضاء أجازته يف تلك املنطقة بناء علي تفضيل مبين علي عوامل
بعضها منطقي واآلخر عاطفي  ،وبالتايل تطويع السياسات الرتوجيية املختلفة لتناسب خمتلف األسواق املصدرة
للسائحني فالرتكيز علي طبيعة املناخ الدافئ يؤثر بال شك علي بلدان مشال أوربا واليت ال تتمتع مبثل هذا املناخ –
أكثر من الرتكيز علي إبراز مقومات أثريه معينة .
وكذلك فإن اختيار الوسائل الرتوجيية املستخدمة مبا يالءم مع نوعية السائح  ،وسلوكه  ،وعاداته  ،ونوعية قراءاته من
شأنه أن يؤثر يف تصرف هذا السائح أكثر مما لو مت اختيار الوسائل الرتوجيية بطريقة عشوائية أو مبعزل عن طائع
السائح احملتمل .
 -3التزام الصدق وعدم املبالغة عند القيام بالرتويج السياحي :
إن السائح يضحي بفائدة حمدده ملموسة  Tangible Benefitوهي (النقود) مقابل فائدة غري حمددة وغري
ملموسة "توقع جناح الربنامج السياحي" قبل البدء يف الرحلة  ،أما بعد إمتام الرحلة فقد حصل علي جتربة أو خربة قد
تكون جيدة ومرضية وقد ال تكون .
 -4القيام باألحباث السوقية لتوجيه اجلهود الرتوجيية :
إن إسرتاتيجية الرتويج البد أن تعتمد علي أحباث السوق  ،وإال ال مفر من أن يالزمها الفشل  ،فبدون احلصول إيل
إجابات ملثل هذه التساؤالت التالية  ،يصبح النشاط الرتوجيي غري ذي قيمة :
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 من هم السائحون احلاليون وأين يقيمون ؟ ما هي تفضيالهتم ورغباهتم ؟ من هم السائحون احملتملون وأين يقيمون ؟ ما هي تفضيالهتم ورغباهتم ؟ ما هي تفضيالت السائحني بالنسبة للمناطق السياحية يف مصر ؟ ما هي تفضيالت السائحني بالنسبة ملناطق التسويق يف مصر ؟ ما هي اجتاهات املنافسة ؟ ما هي االجتاهات احملتملة للنصيب السوقي ؟ ما هي احتماالت تزايد الطلب السياحي علي الدولة املضيفة ؟ ما هي أنواع برامج التسويق اليت تالءم الشرائح السوقية املختلفة ؟ كيف ميكن تطبيق هذه الربامج ؟إن حبوث السوق هي املصدر الرئيسي الذي تستطيع منه احلصول علي إجابات ملثل هذه األسئلة السابقة  ،مما
يسهم يف جناح إسرتاتيجية الرتويج سياحي إيل حد بعيد .

 -5تقسيم السوق إيل قطاعات :
تعترب عملية تقسيم السوق إيل شرائح مبثابة اخلطوة األويل يف إعداد إسرتاتيجية التسويق  ،وتتعلق هذه العملية
بتقسيم السوق إيل شرائح متجانسة  ،أي جمموعات من العمالء املرتقبني تتوافر هلا نفس اخلصائص وهلا نفس
االهتمامات مما جيعل رد فعلها متشاهبا جتاه اجلهود التسويقية املوجهة إليها  .وعموما  ،فإن هناك عددا من املعايري
اليت ميكن علي أساسها فصل السوق السياحي إيل شرائح أو قطاعات مستهدفة مثل :
 معيار جغرايف . معيار دميوجرايف . معيار اقتصادي . معيار اجتماعي . معيار املنفعة . معيار الغرض من السفر . -6ضرورة توافر النواحي الفنية والسيكولوجية املقبولة :
جيب أن يتوافر الصدق والتطور واالستمرار يف السياسات الرتوجيية  ،كما جيب أن تتميز الوسائل الرتوجيية – علي
اختالفها – سواء كانت وسائل مقروءة أو مسموعة أو مرئية بدقة التصميم الفين والصياغة واإلخراج  ،مبا يضمن
لوصول الفعال إيل "مركز التأثري الواعي" يف السائح احملتمل .
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*رابعا :العوامل المؤثرة في تحديد عناصر المزيج الترويجي :
يتوقف األثر النهائي للرتويج علي درجة املهارة يف حتديد نسبة ما يستخدم من العناصر الرتوجيية علي الرغم من كوهنا
صعبة التحديد  ،ومن الضروري يف هذه املرحلة حتقيق التوفيق بني العناصر املختلفة من الناحية الوظيفة حبيث تعمل
مجيعا يف مسار واحد حنو حتقيق أهداف الرتويج  ،ولكل عنصر من عناصر املزيج الرتوجيي مقدار معني من األثر
الذي حيدثه ذلك العنصر يف االتصال ويف إغراء املستفيدين باخلدمة  ،فتأثري اإلعالن مثال يعترب أكثر فعالية عندما
حيتاج مقدم اخلدمة إيل االتصال بعدد كبري من العمالء  ،يف حني أن االتصال الشخصي يعترب أكثر فعالية عندما
حيتاج مقدم خلدمة إيل االتصال بالعميل  ،وإقناعه هبا  .وجدير بالذكر أنه من الصعب الوصول إيل مزيج تروجيي
أمثل بسبب صعوبة قياس نتائج اجلهود الرتوجيية  ،كما يصعب التعرف علي ما حتدثه أية وسيلة بالنسبة خلدمة معينة
إذا ما مت مقارنتها مع بقية اخلدمات  ،لذا خيتار رجل التسويق أكثر من طريقة لرتويج منتجاته
ويتأثر االختيار بالعديد من العوامل نذكر منها علي سبيل املثال :
 -1خصائص املنتج السياحي :
فالسياحة الرتفيهية اليت تعتمد علي جوانب عاطفية يروج هلا بطرق واسعة االنتشار كاإلعالن يف التليفزيون واجلرائد
واجمل الت  ،أما السياحة الرياضية أو سياحة رجال األعمال واملؤمترات اليت تعتمد علي جوانب منطقية فيتم التوسع يف
استخدام البيع الشخصي يف الرتويج هلا .
 -2خصائص املستفيدين من املنتج أو اخلدمة :
حيث ختتلف فعالية كل عنصر تروجيي باختالف خصائص املستفيدين من حيث درجة ثقافتهم ومستوي تعليمهم
وخرباهتم السابقة  ،كما ختتلف باختالف نوعية السوق الذي يوجه إليه النشاط الرتوجيي .
 -3دورة حياة املنتج السياحي :
حيث يتم الرتكيز يف مرحلة "التقدمي" علي خلق طلب أويل باالعتماد علي اإلعالن والنشر  ،أما مرحلة النمو
فيستمر االهتمام باإلعالن والنشر كأدوات تذكريية أساسا ويف مرحلة النضوج والتشبع يكون اهلدف هو االستحواذ
علي مبيعات ونصيب سوقي أكرب مما يدفع للتذكري علي متييز املنتجات كلما أمكن عن طريق خمتلف األدوات
الرتوجيية .
 -4طبيعة اإلسرتاتيجية الرتوجيية املطبقة (اإلسرتاتيجية الدفع أو اجلذب)
ويقصد بإسرتاتيجية الدفع  Push Strategyأن يتم دفع املنتج بقوة من خالل قنوات التوزيع حىت يصل
للمستهلك يف النهاية مما يزيد من أمهية البيع الشخصي .
 -5حجم امليزانية :
يؤثر حجم األموال املتوافرة واملخصصة للرتويج يف اختيار وسيلة الرتويج  ،فإذا كانت امليزانية الرتوجيية حمددة فإنه
يصعب اللجوء لوسيلة مكلفة  ،مما يدفع لالعتماد علي وسائل أقل تكلفة كالنشر مثال .
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*خامسا :موازنة الترويج السياحي :
رغم أنه من الصعب حتديد ما جيب أن ينفق علي الرتويج بدقة – فاإلدارة يف احتياج إيل معايري ميكن االعتماد
عليها لتحديد ما ينفق علي كل عنصر من عناصر املزيج الرتوجيي  ،أو ما ينفق علي األنشطة احملددة داخل كل
عنصر تروجيي – إال أن هناك عدة طرق رئيسية ميكن استخدامها يف حتديد حجم املنفق علي الرتويج  ،وفيما يلي
بعض الطرق الشائعة التطبيق عند حتديد موازنة الرتويج :
 -1االعتماد علي التقدير الشخصي :
طبقا هلذه الطريقة يتم حتديد املبالغ املمكن إنفاقها علي النشاط الرتوجيي يف ضوء اخلربة والتقدير الشخصي للمدير
املسئول  ،وشعوره باجتاهات السوق .
 -2نسبة مئوية من املبيعات :
وتعترب هذه الطريقة من أكثر الطرق شيوعا واستخداما وطبقا هلذه الطريقة يتم حتديد املنفق علي الرتويج علي أساس
نسبة من املبيعات الفعلية أو املتوقعة .
 -3االعتماد علي تقديرات املنافسني :
طبقا هلذه الطريقة يتم حتديد حجم املبالغ املطلوب إنفاقها علي النشاط الرتوجيي يف ضوء تقديرات املنافسني لذلك ،
ورغم أن هذه الطريقة تأخذ ظروف املنافسة يف االعتبار  ،إال أهنا تنطوي علي قدر كبري من عدم الدقة واجملازفة  ،إذ
تفرتض الطريقة إن االحتياجات الرتوجيية للدولة تتفق مع االحتياجات الرتوجيية للدول املنافسة  ،كذلك تفرتض هذه
الطريقة أن املنافسني قد توصلوا إيل تقديرات صحيحة ودقيقة ملوازنة الرتويج وهذه االفرتاضات قد تكون غري سليمة
 -4الطريقة املوضوعية :
وتعترب من أفضل الطرق املستخدمة إذ تقوم هذه الطريقة علي أساس حتديد موازنة الرتويج يف ضوء األهداف
املطلوب حتقيقها  ،وتتحدد اإلجراءات اليت تتبع يف ذلك يف حتديد أهداف الرتويج أوال  ،مث حتديد اجلهود الرتوجيية
الالزمة لتحقيق هذه األهداف ثانيا  ،وبعد ذلك يتم حتديد األموال املطلوبة للقيام بتلك اجلهود  ،وهذه الطريقة قد
تؤيت مثارها يف حالة ما إذا مت توفري املعلومات الالزمة إلعدادها .
** إعداد موازنة الرتويج السياحي يف مصر :
رغم تقدير خرباء السياحة الدولية للحد األدىن الذي جيب أن تنفقه الدولة علي الرتويج السياحي بنسبة ترتاوح بني
 %3 ، %1من إمجايل إيراداهتا السياحية  ،واليت قد تصل إيل  %5أحيانا يف بعض الدول  ،إال أن الوضع يف مصر
خيتلف عن ذلك كثريا  ،حيث تعترب طريقة التقدير الشخصي هي الطريقة املستخدمة يف الواقع العملي – حيث
خربة املسئولني وشعورهم باجتاهات األسواق السياحية  ،علي الرغم مما متثله هذه الطريقة من عيوب لعل أمهها اخلطأ
والتحيز .
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وأخريا يري الباحثون أن إعداد موازنة الرتويج السياحي ليس باألمر اليسري  ،وأن إعدادها بأي من الطرق السابقة قد
يشويه بعض العيوب  ،واليت تكمن يف عيوب الطريقة املستخدمة  ،ولذلك فإن الباحث يقرتح عدم األخذ بأساس
واحد عند حتديد موازنة الرتويج السياحي ،
ولكن جيب األخذ يف االعتبار عدة عناصر متكاملة أمهها :
 حجم األموال املتوافرة . احلالة العامة مبناطق التصدير واجلذب السياحي . املنافسة . مدي اتساع سوق التصدير السياحي . خصائص منطقة اجلذب السياحي . عمر منطقة اجلذب السياحي . القطاعات السوقية املستهدفة . -نتائج حبوث التسويق حول األساس املناسب .
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الفصل الثالث
السياحة الداخلية

وأثر الحمالت الترويجية في
تنشيطها
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المبحث االول السياحة الداخلية
تعددت تعريفات السياحة اليت بدأ االهتمام هبا كظاهرة مستقلة هلا مقوماهتا اخلاصة يف الثمانينات من القرن املاضي
كمحاولة إلعطاء تعريف موحد وشامل هلا.
حيث يؤكد خرباء السياحة يف خمتلف أحناء العامل أن مفهوم السياحة يأيت لتدعيم األفكار حول ما حدث وحيدث
من تطورات يف مجيع اجملاالت اإلنسانية ،ويأيت أيضاً لبناء شبكة من عالقات إنسانية قوية.
ويعرفها الدكتور أمحد اجلالد على أهنا" جمموعة العالقات واخلدمات النامجة عن إقامة الشخص املؤقتة يف بيئة
جديدة ومتميزة ايكولوجياً ،بعيداً عن مقر إقامته .املعتاد بغرض إشباع حاجاته أو حتقيقا ملصلحة ما طاملا كانت هذه
اإلقامة ال حتقق له رحباً ماديا
ويعرفها حسني كناقي بأهنا "ذلك النشاط اإلنساين الذي يتعلق باحلركة والتنقل يقوم به فرد أو جمموعة أفراد بغرض
االنتقال من مكان إىل آخر ألسباب اجتماعية أو ترفيهية أو قضاء اإلجازات أو حلضور املؤمترات أو املهرجانات أو
للعالج واالستشفاء ،وليس بغرض العمل واإلقامة الدائمة17
وتعرف السياحة الداخلية ،على اهنا النشاط الذى يتم من مواطىن الدولة ملدهنا املختلفة الىت يوجد هبا جذب سياحى
أو معامل سياحية تستحق الزيارة  ..أى أن السياحة الداخلية هى صناعة تكون داخل حدود الدولة وال خترج عن
نطاقها.
لكن هذا املفهوم (مفهوم السياحة الداخلية) خيتلف عند بعض الدول ،فنجد أمريكا وكندا تعرف السياحة الداخلية
حسب مسافة الرحلة الىت يقطعها املسافر فإذا كان كانت  199كم أو أكثر بعيداً عن مقر إقامته يعترب سائحاً
داخلياً أما ىف بلغاريا وأملانيا فيعرفون السائح الداخلى عل أنه املواطن الذى يقضى مخسة أيام بعيداً عن حمل إقامته ..
وجند عند البلجيك والربيطانيني يكون السائح الداخلى هو ذلك الشخص الذى يقضى أربع ٍ
ليال أو أكثر بعيداً عن
سكنه لغري أغراض العمل10

 19أمحد اجلالد ،دراسات اجلغرافيا السياحية(القاهرة ،عامل الكتب 1007 ،ص.07
http://www.brooonzyah.net/vb/t26819.html 18
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أمهية السياحة الداخلية

تتمتع السياحة الداخلية بأمهية كبرية ملا هلا من فوائد اقتصادية واجتماعية خاصة للدول املصدرة للسائحني اليت
تتحمل أعباء النفقات اليت تتسرب من ثروهتا واقتصادها" .29فالسياحة الداخلية هي األكثر من ناحية حجم
املشاركة البشرية ورمبا املنصرف والدخل واألثر على املستوى الوطين واحمللي" .21وترتكز أمهية السياحة الداخلية يف
النقاط التالية:
 .1زيادة ترابط وقوة العالقات االجتماعية ،ودعم الروابط بني أقاليم الدولة الواحدة أو جمموعة دول.
 .2زيادة إنتاجية األفراد واجملموعات وإتاحة فرص عمل جديدة وتنشيط احلركة التجارية والعمل على دعم
22
الثقة يف كفاءة أجهزة تشغيل القوى العاملة الوطنية
 .3زيادة الوعي الثقايف واالجتماعي لدى املواطنني عن طبيعة األماكن السياحية باعتبارها وسيلة من وسائل
االتصال الفكري والثقايف بني سكان املناطق والتعرف على العادات والتقاليد السائدة يف املناطق املختلفة
وإسهاماهتا يف نشر الوعي البيئي
 .4ابداع مناشط سياحية ختتلف عن مناشط احلضارات املادية الغربية املعاصرة شكال ومضمونا .
 .5وبالنظر إىل هذه األمهية االقتصادية والثقافية واالجتماعية للسياحة اهتمت وسائل اإلعالم بالسياحة يف
إطار أدائها لدورها ووظائفها يف اجملتمع باعتبارها وسيلة رئيسة من وسائل تنمية اجملتمع وتطويره وتقدمه يف
شىت اجملاالت وامليادين ،وبرز اإلعالم السياحي كحاجة ملحة لتزايد أمهية السياحة وخلدمة املاليني من
املسافرين للراحة والرتفيه " ،وارتفعت أمهية اإلعالم السياحي مع تزايد االهتمام العاملي بالسياحة واحلركة
السياحية الدولية و التنافس اإلعالمي خلدمة السائحني وحلاجة السائح إىل معرفة اجلهة اليت سيسافر إليها
يف إجازته بداية من أسعار الرحالت ،ووسيلة النقل وحمطة الوصول ووسائل االنتقال الداخلية واألماكن
األثرية والسياحية والرتفيهية فيها والوقت الالزم لزيارهتا والظروف البيئية يف املناطق السياحة واألمن
23
واألحوال الصحية السائدة "
 .6ومن هنا تربز ضرورة قيام نشاط إعالمي متخصص يف ميدان السياحية الداخلية واضح األهداف ،مبين
على أسس علمية وختطيط سليم ليواكب أي تقدم يف جمال السياحة ،ويقدم اخلدمة اإلعالمية للسائحني.

 21إبراهيم بالغنيم "الفرص االستثمارية يف اجملاالت الرتفيهية والسياحية باملنطقة الشرقية"ورقة عمل ضمن فعاليات ندوة السياحة الوطنية الثالثة -املنطقة الشرقية –
حمرم 1410هـ ص.2
 21حممد مفرح القحطاين وزمالئه – السياحة واألسس واملفاهيم – مرجع سابق – ص . 21

 22صاحل حسني قدح " التنمية السياحية حمور تنمية شاملة" ندوة "عسري … السياحة… إىل أين "أهبا 1417هـ ص) 4
 23سامي دسوقي – قضايا اإلعالم الدويل -مرجع سابق ص .105

34

ومن اهم العوامل اليت تعيش منو السياحة الداخلية العوامل التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

عدم تكامل البنية السياحية
اعتماد السياحة على األفراد وليس على املؤسسات
غياب املعلومة السياحية
طغو الفكر التقليدي للنشاط والتنشيط السياحي على املؤسسات السياحية
التنافس السياحي ال التكامل السياحي
24
التقليد ال االبتكار للمشاريع السياحية الناجحة .

أهمية الحمالت الترويجية والتنشيطية للسياحة الداخلية:
تأيت أمهية اإلعالم السياحي من الطبيعة اخلاصة بصناعة السياحة وتعد ممارسته ذات إسهام مهم يف تنمية
اقتصاديات العمل السياحي من خالل الكشف عن الفرص االستثمارية يف هذا اجملال وبث روح التنافس بني املناطق
السياحية واملستثمرين لتطوير منتجاهتم السياحية ،فضالً عن أمهية اإلعالم السياحي يف النواحي االقتصادية حيث
تتضاعف أمهيته يف ظل وجود طلب كامن على السياحة ميكن حتويله من خالل جهود اإلعالم وباستخدام االتصال
التسويقي إىل طلب نشط .
كما ان احلمالت الرتوجيية للسياحة الداخلية هلا أمهية بالغة يف النواحي االجتماعية والثقافية فاإلعالم السياحي له
أمهية اجتماعية وثقافية كبرية إذ يسهم يف إيصال املعلومات الصحيحة والدقيقة ومبا ال يسمح بانتشار املعلومات
املغلوطة اليت قد تؤثر سلباً على صناعة السياحة.وتتعاظم أمهية االتصال واإلعالم السياحي لرتسيخ القيم واملبادئ و
دعم وحدة اجملتمع والتطوير والقدرة على استيعاب الثقافة العاملية وامتالك املهارات الالزمة للتفاعل معها مبا يقلل من
التأثريات غري االجيابية لصناعة السياحة اجتماعياً وثقافياً.

نحو-رؤية-سياحية-داخلية-حديثةhttp://www.mojtamai.com/books/component/k2/item/21221-
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المبحث الثاني :دور جهاز السياحة الرسمي في تطوير إستراتيجية
ترويج السياحة الداخلية
ترتكز إسرتاتيجية الرتويج جلهاز السياحة الرمسي علي عدة أسس أمهها :

 خلق صورة ذهنية مواتية  ،وهي عملية طويلة األجل ترمي إيل بث الثقة يف منطقة األجازة .
 التعريف باملنتج السياحي عن طريق توفري بيانات متكاملة عن اخلدمات واملقومات املتوفرة هبدف
توليد الطلب عليه .
 مواجهة أي ظروف غري طبيعية قد تؤثر سلبا علي حركة السياحة إيل املنطقة  ،وذلك بغرض
التخفيف من آثارها خالل فرتة زمنية حمدودة  ،وتعترب هذه مهمة تكتيكية يلجأ إليها جهاز السياحي
الرمسي كلما استدعت احلالة ذلك .
ويف معظم الدول السياحية ال يتم وضع تفاصيل اإلسرتاتيجية إال بعد إجراء التشاور والتنسيق بني جهاز السياحة
الرمسي وبني هيئات التنشيط السياحة اإلقليمية وكذلك قطاع رجال األعمال السياحي والفندقي  ،ونظرا إلمكانات
اجلهاز الرمسي فإنه يتويل يف العادة مهمة حتديد أفضل األسواق اخلارجية واملنتجات السياحية اليت متثل أفضل فرص
لزيادة إيرادات الدولة من السياحة  .ويتم وضع االسرتاتيجية الرتويج السياحي للسياحة الداخلية بناءا على عدة
نقاط وهي:
أ -الحالة االقتصادية للسوق

يقصد بذلك دراسة الدورة الشرائية اليت مير هبا السوق السياحي  ،من حيث حجم وشكل وطبيعة الطلب السياحي فيه  ،ودرجة نشاطه
إذا كان يف حالة رواج االنتعاش أم يف حالة ركود أو كساد ألن ذلك يؤثر علي حسن توجيه اجلهد التسويقي والتوظيف املناسب لعناصر
العملية التسويقية  ،فإذا كان السوق مير حبالة كساد او ركود تطلب ذلك تكثيف العمل التسويقي حنو التغلب علي هذه احلالة
باستخدام آليات كثرية ترتبط بتطور اخلدمات السياحية يف الدولة املستقبلية للحركة السياحية  ،أما إذا كان السوق يف حالة انتعاش أو
رواج فال حيتاج يف هذه احلالة إيل اجله ود املبذولة يف الوضع األول  ،إال أنه من املستحسن يف مثل هذه احلاالت أال تقل اجلهود
التسويقية بالشكل الذي ميكن أن يؤثر مستقبال يف حجم واجتاهات الطلب السياحي .

ب -يختلف كل سوق عن األسواق األخرى تبعا لطبيعة الشرائح االجتماعية المكونة له .

فلكل جمموعة من السائحني طبيعة خاصة من الرغبات وامليول واالجتاهات اليت حتكم عاداهتم وسلوكياهتم وقراراهتم حنو السياحة ،
فالسوق الياباين متيزه خصائص ومسات ال تتوافر يف السوق األمريكي أو يف السوق األورويب  ،أما السوق األفريقي فإنه خيتلق إيل حد
ك بري عن أسواق الدول األخرى  ،وهكذا تتباين األسواق وتتغاير نتيجة لعوامل كثرية ترتبط باألصول التارخيية والعوامل الوراثية والطبيعية
واجلغرافية  ..اخل  ،فمن مث جيب دراسة ومعرفة هذه األمناط لكي يسهل التعامل معها والتأثري فيها مما يساعد علي جناح اخلطة
التسويقية.
ج -حجم المنافسة في السوق السياحي :
تعترب درجة املنافسة املوجودة يف السوق من العوامل املهمة اليت جيب دراستها ملعرفة القدرات التنافسية للدول والشركات السياحية العامة
هبا يف السوق السياحي  ،فدراسة حجم املنافسة يف السوق توضح حجم اجلهود التسويقية املطلوبة والدور التنشيطي املطلوب للتأثري فيه
جلذب حركة سياحية متزايدة منه .
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دور العالقات العامة في تنشيط السياحة الداخلية
لقد تزايد الدور الذي تقوم به العالقات العامة يف السنوات األخرية  ،وأصبحت تعمل يف العديد من اجملاالت
االجتماعية والصناعية واالقتصادية وميكن أن ختدم مؤسسة أو شركة أو صاحب مهنة أو حكومة أو هيئة من اهليئات
وذلك بغرض إقامة العالقات الطيبة وحتقيق التكيف والتفاهم بني هذه اجلهات وبني اجلماهري املتصلة هبا .
* والعالقات العامة هي فلسفة اإلدارة أو املؤسسة إلقامة العالقات الطيبة مع مجاهريها واالتصال هبا من خالل
وسائل االتصال املختلفة بغرض كسب ثقة اجلمهور وتأييده وقبوله الكامل للمنشأة .
وتستطيع العالقات العامة وفقا لتعريفها وأهدافها أن تلعب دورا هاما يف جمال السياحة وذلك من خالل الرتويج
للدولة ككل وبناء صورة طيبة عنها يف أذهان اجلماهري وتفسري وشرح السياسات واخلدمات السياحية للسائحني
وإعالمهم بكيفية االستفادة منها  ،فضال عن إبراز اإلجنازات اليت حققتها الدولة يف جمال السياحة والعمل علي
تقوية وتنمية العالقات الطيبة بالسائحني باستمرار .
* والعالقات العامة يف السياحة هي خلق حلقة اتصال لتقوية وتنمية عالقات املهتمني واملنتفعني بالسياحة يف بلد ما
أو بلدين أو أكثر سواء كان اجتاه السياح من جهة ما أقوي أو أضعف عنه يف اجلهة األخرى أو متوازنا وتغذية كل
طرف للطرف األخر باملعلومات السياحية الصحيحة بأصلح الطرق مع العمل علي تنمية وحتسني واستمرار هذه
العالقات مما ينتج عنه زيادة يف عدد السائحني يف االجتاهني أو أحدمها .
ويري د /حممد منري حجاب أن العالقات العامة يف جمال السياحة هي "اجلهود اإلدارية اخلالقة واملدروسة واملستمرة
من قبل املسئولني املؤهلني واملدربني داخل أجهزة السياحة الرمسية وخارجها يف املؤسسات والشركات السياحية لنشر
احلقائق واملعلومات واألفكار واآلراء املتعلقة بالسياحة مبا يساعد علي إقامة جسور الصداقة والتفاهم والثقة مع أبناء
البلدان األخرى  ،لتحسني الصورة الذهنية عن اجملتمع املصري لتحقيق زيادة كبرية يف عدد السائحني وداخل اجملتمع
املصري مبا يساهم يف زيادة وتنمية الوعي السياحي وحتسني اخلدمات وعالج أوجه القصور وذلك من خالل توظيف
كافة أساليب اإلعالم املتاحة وتطبيق كافة األساليب املؤدية إيل ذلك يف إطار السياسات العامة السياحية واإلعالمية
احملددة " .
وتعترب العالقة العامة يف السياحة هي اجلهود املرسومة واملخططة واملستمرة اليت تسعي هبا أجهزة السياحة الرمسية
واملنشآت السياحية اخلاصة إلقامة العالقات الطيبة مع مجاهريها وحتقيق التفاهم وكسب الثقة وبناء صور ذهنية طيبة
عن الدولة السياحية يف أذهان السائحني واإلبقاء علي هذه الصورة مبا يؤدي إيل زيادة أعداد السياح وذلك من
خالل األفعال والسياسات املرغوبة واألنشطة االتصالية املستمرة .
ونعين هبذا أن نشاط العالقات العامة يف السياحة قائم علي التخطيط العلمي الذي يعتمد علي البحث العلمي
والدراسة للماضي واحلاضر واملستقبل  ،وتتصف هذه األنشطة باالستمرار  ،وليست وقتية  ،وأهنا تسري يف االجتاه
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االجتماعي لضمان تكامل وتفاعل نظام السياحة عهن طريق بناء عالقات وصالت سليمة وقوية بني األنظمة
الفرعية للنظام ومجيع جمموعات املهتمني واملنتفعني بالسياحة .
* فالسياحة أصبحت صناعة ضخمة جدا وعلي درجة عالية من األمهية ولذلك فهي حتتاج إيل إدارة حازمة وحكيمة
 ،وحىت ميكن إدارهتا علي أسس علمية حديثة البد من معمل لألحباث حىت ميكن أن ترسل صورة حسنة عن البالد
اليت يعلن عنها وأن تنتقل إيل اجلماهري صورة حية عن هذه البالد وبالتايل تستعمل أساليب العالقات العامة .
* وتبدأ العالقات العامة يف السياحة قبل أن يأيت السائح إيل الدولة السياحية وترجع أمهية العالقات العامة يف هذه
املرحلة إيل أن السياحة خدمة غري ملموسة فالسائح ال يستطيع أن يشاهدها أو جيرهبا قبل شرائها وبالتايل فهو يف
حاجة إيل جهود العالقات العامة ألن السائح لن يأيت للدولة السياحية إال عندما يتم نقل املعلومات إليه عنها من
خالل الوسائل االتصالية اليت تستخدمها العالقات العامة بشكل يؤدي إيل التأثري فيه وجذبه وكسب ثقته وتأييده
وبناء صورة متميزة للدولة السياحية يف ذهنه .
* وهتدف العالقات العامة يف السياحة إيل خلق صورة حسنة للمقصد السياحي داخليا وخارجيا واإلبقاء علي هذه
الصورة حسنة بصورة مستمرة رغم كل املتغريات احلادثة واملنافسات القائمة وذلك من خالل استخدام مفاهيم
العالقات العامة وأدواهتا ووسائلها االتصالية املتعددة  ،ومن خالل نقل املعلومات السياحية الصحيحة دون خداع أو
تزييف فاملعلومات السياحية اليت يتم نقلها البد أن تكون صادقة ومطابقة للواقع متاما .
* وجيب أن يكون هناك تكامل بني جمهودان األجهزة الرمسية للسياحة واملنشآت السياحية اخلاصة يف تنشيط
السياحة ورسم صورة طيبة عن مصر حيث أن أي قصور يف أي من هذه األنظمة السياحية يؤدي إيل التأثري علي
الصورة الذهنية للدولة حىت ولو قامت األنظمة األخرى بأداء وظائفها علي أكمل وجه  .فمثال لو جنحت جمهودات
األجهزة الرمسية للسياحة يف جذب أعداد كبرية من السياح وحدث أن ساءت اخلدمات الفندقية لكان ذلك من
شأنه أن يؤثر علي الصورة الذهنية للدولة حىت ولو قامت األنظمة األخرى بأداء مهامها علي أكمل وجه .
وكل منشأة تعمل يف إطار صورة ذهنية تكونت عنها يف أذهان مجاهريها وكلما كانت هذه الصورة واضحة وإجيابية
كلما زادت مكانة املنشاة لدي مجاهريها  ،وزاد تقديرهم هلا وإقباهلم علي التعامل معها  ،وعلي الرغم من أن الصورة
الذهنية للمنشأة ترتكز علي سياستها ومستوي أدائها ومستوي اخلدمات اليت تقدمها وكفاءة العاملني هبا إال أن
تقدمي ذلك كله وشرحه إيل اجلماهري املتصلة باملنشأة بشكل خيلق االنطباع اإلجيايب يف أذهان هذه اجلماهري هو من
املهام األساسية للعالقات العامة .
* وتعد وسائل اإلعالم من أهم وأخطر الوسائل اليت تسهم يف بناء الصورة الذهنية للدولة السياحية حيث يدفعنا ما
تقدمه وسائل اإلعالم عن الدول والشعوب واألمناط السلوكية واملعيشية هلا وطريقة عرضها إيل تكوين صور ذهنية
وتبين مواقف مسبقة عنها حىت قبل أن متر بتجارب اتصالية مباشرة  ،ولذلك تبذل الدول املختلفة جهودا ضخمة
لتحسني صورهتا يف وسائل اإلعالم الدولية سواء بطرق مباشرة أو غري مباشرة وقد زاد من االهتمام الدويل يف هذا
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اجملال ما وصلت إليه تكنولوجيا االتصال واملعلومات من تطور مذهل يف الربع األخري من القرن العشرين حيث
تالشت احلدود واملسافات وأصبح العامل مبثابة حجرة معيشة صغرية يؤثر كل جزء فيها ويتأثر مبا حيدث يف األجزاء
األخرى .
* وميكن للعالقات العامة أن تستخدم االنرتنت لتدعني صورهتا اإلجيابية يف اخلارج وذلك من خالل عمل مواقع
سياحية تعرض ألهم األماكن السياحية يف الدولة بصورة مشوقة وجذابة وأكثر املواقع السياحية فعالية هي اليت تسعي
لبناء عالقات مع اجلماهري  ،فتقبل التعليقات وحتصل علي رجع الصدى وتقوم جبمع املعلومات عنهم وتفصل
رسائل تروجيية شخصية تالؤم هذه اجلماهري .
* كما تستخدم العالقات العامة كافة وسائل االتصال املتاحة أمامها من مطبوعات وكتيبات ونشرات وملصقات
والفتات وصور وأفالم وجملة املنشأة عن املعارض واملؤمترات واملناسبات اخلاصة مثل بورصة لندن أو برلني ومعرض
الفيتور وغريها من املعارض اليت تشارك فيه الدولة وذلك لبناء وتدعيم الصورة اإلجيابية للدولة لدي الدول والشعوب
األخرى .
* والصورة الطيبة اليت تعمل العالقات العامة علي تكوينها من خالل وسائل اإلعالم واالتصال املختلفة البد أن
يكملها ويدعمها الصورة اليت تتكون من خالل حسن املعاملة اليت يالقيها السائحون من العاملني يف املنشآت
السياحية املختلفة وكذلك املواطنني فضال عن جودة اخلدمات السياحية املقدمة للسائحني .
* فالعالقات العامة هي فن التعامل مع اجلماهري ولذلك فإن أساس العالقات العامة يف السياحة حي حسن معاملة
اجلماهري وجعلها موضع ود واحرتام وذلك ألن انطباعات السائح
عن الدولة تتأثر ضمن ما تتأثر حسن املعاملة اليت يلقاها منذ أن تطأ قدماه أرض املطار ودخوله املنطقة اجلمركية
حلني مغادرته هلا عند انتهاء زيارته أما املعاملة السيئة فيكون هلا تأثري نفسي كبري علي السائح ألهنا حتفز مهته يف
معاودة الزيارة مستقبال .
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أوجه نشاط العالقات العامة التي تقوم بها المنشآت السياحية لخدمة السياحة الداخلية :

تستطيع املنظمات السياحية املختلفة أن تؤثر علي اجلماهري وجتذهبم من خالل قيامها بأنشطة العالقات العامة اليت
تعمل علي ظهور املنشأة يف صورة إجيابية لدي مجاهريها وفيما يلي بعضا من األنشطة اليت تقوم هبا العالقات العامة
خلدمة جمال السياحة .
القيام بالحمالت اإلعالمية السياحية في الداخل والخارج :
البد أن حتمل أجهزة العالقات العامة السياحية يف الدولة (أجهزة السياحة الرمسية) علي القيام حبمالت إعالمية
سياحية يف الداخل واخلارج واليت تقوم علي أسس علمية من حبوث ودراسات وخطط علمية توضع علي أساس
واقعي ومعرفة باألسواق العاملية السياحية وكيفية الوصول إيل اجلماهري مع معرفة هبذه اجلماهري واسس خماطبتها
والتأثري هبا .
التعاون مع وسائل اإلعالم :
إن العالقات العامة تقوم أساسا علي االتصال مبختلف مجاهري املنشأة لتحقيق التفاهم معها وكسب تأييدها ويف
جمال السياحة فإنه من اجلماهري األساسية اليت تسعي أجهزة العالقات العامة يف الدولة ( أجهزة السياحة الرمسية) إيل
كسب تفهمها وتأييدها هي وسائل اإلعالم فأجهزة السياحة الرمسية البد أن تقوم باالتصال املستمر بوسائل اإلعالم
وتوطيد العالقة مع القائمني عليها ونقل املعلومات السياحية الصحيحة هلا دون مبالغة أو تبديل واإلعالم عن
إجنازات املنشأة اليت مت حتقيقها مبا يؤدي إيل تقدمي مصر التقدمي املناسب وخلق صورة طيبة عنها .
التعرف علي اتجاهات السياح :
إن اخلطوة األويل يف نشاط العالقات العامة هي دائما الوقوف علي اجتاهات اجلمهور والدوافع والرغبات الكامنة
خلفها حىت تستطيع رسم اخلطط اإلعالمية واالتصالية بطريقة صحيحة ومؤثرة علي أن يكون ذلك بصفة مستمرة
ودائمة  ،نظرا ألن تلك االجتاهات مرنة ومتغرية فضال عن تأثرها بالعوامل واملتغريات اليت يصعب علي املنظمة
التحكم فيها كاملتغريات االقتصادي ة أو الثقافية أو البيئية بأبعادها املختلفة لذا فإن تفسريها أو حتديد مسارها
وانعكاساهتا بطريقة دورية يؤدي إيل زيادة فعالية برامج العالقات العامة علي أساس علمي سليم .
االتصال بمراكز المعلومات السياحية :
مراكز املعلومات السياحية هي مراكز ختتص بنقل املعلومات السياحية إيل مواطين الدولة أو السائحني الدوليني .
وميكن تلخيص بعض وسائل العالقات العامة يف جمال تنشيط السياحة فيما يلي :
 -1إنتاج بيانات للصحافة .
 -2إنتاج أفالم تسجيلية للسينما والتليفزيون عن السياحة .
 -3تنظيم رحالت ملختلف موظفي الشركات السياحية ورجال الصحافة واإلعالم لزيادة املناطق السياحية
إلعالمهم بصورة شخصية عن اخلدمات املتوفرة ومستواها .
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 -4تنظيم األسابيع السياحية واملعارض مع الشركات واجلهات املختلفة يف الدول األجنبية املصدرة للسائحني
وتتضمن هذه األسابيع السياحية حفالت شعبية ودعوات لتقدمي الطعام الوطين بكافة أشكاله مسابقات
رياضية  ،معارض للمنتجات واملعروضات .
 -5تنظيم مسابقات إذاعية وتليفزيونية تدور حول معامل الدول السياحية .
 -6عقد مسابقات لكتابة املقاالت عن الدولة مقابل جوائز .
 -0عقد مؤمترات صحفية دورية يف الدول اليت متثل أسواقا مغرية للسياحة .
 -7إيفاد بعثات الصداقة للدول املختلفة .
 -0االشرتاك يف املعارض السياحية للدولة اليت متثل جتمعات سياحية كبرية مثل معارض األستا -بورصة برلني
بأملانيا – معرض الفيتور بأسبانيا – سوق السفر الدويل بإجنلرتا .
-19االتصال بوسائل اإلعالم املختلفة وتوطيد العالقة مع القائمني عليها وبث األخبار اليومية عن املنشاة
ومجع األخبار اليت تنشرها وسائل اإلعالم املختلفة وحتليلها واالستفادة منها .
-11االتفاق مع الشركات العاملية لتنشيط السياحة العاملية مثل شركة فرانس كونسيل الفرنسية  ،شركة فراي
ليفرت السويسرية  ،شركة "ليتناس الدولية" ومكاتبها يف اليابان وإيطاليا وأملانيا .

أشكال الجهود الترويجية لجهاز السياحة الرسمي :

تأخذ اجلهود الرتوجيية جلهاز السياحة الرمسي واملوجهة إىل املنشئات اخلاصة مثل وكاالت السياحة  ,ومنظمي
الرحالت الشاملة وشركات الفنادق والنقل اجلوى اشكاال عديدة أمهها :
_ تنظيم زيارات ميدانية ملنظمي الرحالت ووكالء السياحة للتعرف مقومات وتسهيالت الدولية .
_ التعاون مع الشركات املنظمة للمؤمترات وبيوت اخلربة عن طريق توفري اخلدمات والتسهيالت اخلاصة اليت
تتطلبها هذه النوعية من الربنامج .
_ دعوة منافذ التوزيع حلضور الندوات اليت تنظمها املكاتب اخلارجية التابعة جلهاز السياحة الرمسي هبدف
احلصول على إحداث املعلومات واملواد الدعائية وكذلك هبدف التنسيق مع املسئولني يف هذه املكاتب مما
يساعدهم يف ترويج رحالهتم إىل منظمة اإلجازة .
_ تغذية منافذ باألفالم ومواد العرض يف املنافذ وكذلك مدها بصفة منتظمة بالنشرات اإلخبارية اليت تصدرها
املكاتب .
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العقبات التي تواجه مكاتب التنشيط السياح بالنسبة للسياحة الداخلية:

تشري الدالئل إىل احلاجة امللحة إلدخال تطوير يف اإلسرتاتيجية الرتوجيية اليت تنتجها مكاتب السياحة الرمسية ملصر
لتنشيط السياحة الداخلية واخلاصة هبيئة تنشيط السياحة ومن املهم أن نشري إىل أن دور مكاتب التنشيط السياحي
قد تتطور من جمرد كوهنا مراكز لبث املعلومات وتوزيع النشرات ومقابلة السائحني ورجال اإلعمال إىل إن أصبحت
هذه املكاتب مبثابة وحدات يقع على عاتقيها التعرف على كل املصادر املتاحة حلركة سياحية مرتقبة بالسنة لألمناط
السياحية املتنوعة اليت تتواجد داخل الدولة مث العمل على إجراء اتصاالت شخصية مع املسئولني يف هذه املصادر
لعرض وترويج املنتج السياحي .ومن أهم العقبات اليت تواجه متاعب هيئة تنشيط السياحة املصرية فىتتمثل فيما
يلي:
 .1عدم وجود اسرتاتيجبة تروجيية شاملة تربط كل مكتب بأهداف حمددة ويتمثل ذلك بشكل واضح ىف
غياب محالت إعالنية مدروسة تنبع من اإلدارة املركزية ويتم تنفيذها بواسطة مكاتب هيئة تنشيط
السياحة طبقا لرسالة إعالنية واضحة واملعامل مثلما هو متبع بالنسبة للدول السياحية املتقدمة .
 .2عدم كفاية امليزانيات الرتوجيية املخصصة للرتويج الداخلي مما يقف عائقا رئيسيا أمام إمكانية حتقيق
نتائج ذات قيمة .
 .3افتقار مكاتب التنشيط السياحي إىل اإلخبار واملعلومات اليت متكنها من إصدار النشرات اإلخبارية
وعقد املؤمترات الصحفية هذا وقد أصبحت هناك حاجة ماسة إىل إنشاء مراكز معلومات داخل اهليئة
يتوىل جتميع كل األخبار والبيانات واإلحصائيات والصور واليت تثري اهتمام السائحني واملهنيني ورجال
األعمال يف األسواق السياحية مث تغذية املكاتب هبا بصفة دورية.
 .4غياب عنصر التنسيق بالقدر املطلوب بني مكاتب السياحة و بعضها عن البعض مما ال يسمح
للمسؤلني فيها بتبادل املعلومات واخلربة املكتسبة .
 .5عدم توفري املواد الدعائية الالزمة –خصوصا الكتيبات واألفالم –عن األمناط السياحية اجلديدة اليت
حترص هيئة تنشيط السياحة املصرية على طرحها وتروجيها يف بعض األسواق الداخلية هبدف تنويع
املنتج السياحي وىف مقدمتها سياحة الغوص حتت املاء وسياحة السفاري وسياحة املؤمترات والسياحة
الدينية.
 .6مازالت سياحة اآلثار متثل مركز الثقل بالنسبة لغاية اإلعالنات اليت تنشرها مكاتب هيئة تنشيط
السياحية دون الرتكيز املناسب إلبراز التسهيالت واخلدمات ووسائل اللهو والرتفية املتوفرة والىت يبحث
عنها كل سائح عند اختياره ملنطقة األجازة .
 .0ويرى الباحثون إن جهاز السياحة الرمسي أن يوىل أمهية خاصة إىل رجال اإلعالم ظرا لتأثريهم الكبري
على الراى العام طريق تغطيتهم للسياحة يف منطقة اإلجازة .

42

الفصل الرابع
الدراسة الميدانية
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الدراسة الميدانية
مت تصميم استمارة االستقصاء حبيث تتوافق مع معطيات البحث وان تتضمن االسئلة
االزمة إلختبار فروض الدراسة ,وقد قسمت االستمارة اىل ثالثة اجزاء  ,اجلزء االول
املقدمة والثاين االسئلة الشخصية  ,واجلزء الثالث االسئلة املتعلقة مبتغريات الدراسة حبيث
مشلت االستمارة  14سؤاال قد مت توجيهها اىل خمتلف الطبقات العمرية والثقافية على
مستوى حمافظيت القاهرة واملنفية من شهر يونيو  2912على مدار اسبوع وذلك على عينة
تتكون من  32مفردة وقد مت االستعانة ببعض الربامج لتحليل وتفريغ االستمارات كربنامج
االكسل و spssلتحديد النتائج املتحصل عليها من عينة الدراسة وكانت كالتايل
-1العمر

العمر  22 - 81 :سنة %21
العمر  23 - 22 :سنة % 03

العمر  28 :سنة فأكثر % 81

 -2الحالة االجتماعية:
متزوج % 03
غير متزوج % 20

 -3المؤهل العلمي :
ثانوي فأقل %20
جامعي %28
مؤهل عالي %21

 -4هل أنت من المهتمين بالنشاط السياحي؟
نعم %05
ال %81

44

 -0إذا كانت االجابة بنعم  .فأي االنماط السياحية التي تحرص عليها؟
السياحة الداخلية %03

السياحة الخارجية %80

 -5تعتبر حمالت الترويج السياحي للسياحة الداخلية والتي تطلقها هيئات
التنشيط السياحي من العوامل الهامة التي تساعدك على اختيار وجهتك
السياحية

ال أعلم %5
ال أوافق

23

أوافق

803

أوافق إلى حد ما %80
اتفق تماما%21

 -7في ظل عدم االستقرار االجتماعي واالمني يمكن للحمالت الترويجية التي
تطلقها هيئات التنشيط السياحي أن تحدث رواجا للسياحة الداخلية

ال أعلم

ال أوافق

%82

أوافق إلى حد ما %5

أوافق

%20

اتفق تماما%03

 -1وسائل اإلعالم المسموعة والمقروئة تقدم صورة مبالغ فيها عن مستوى السياحة
الداخلية  ،فغالباً ينصدم السائح الداخلي عند قيامه برحلة إلى أحد المدن السياحية
بضعف البنية التحتية السياحية التي يحتاجها السائح

ال أعلم %5
ال أوافق

%3

أوافق

%28

أوافق إلى حد ما %82
اتفق تماما %27
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 -%وسائل اإلعالم الحديثة عبر اإلنترنت مثل المواقع اإلكترونية والمنتديات و

facebook – Twitterتفوقت على وسائل اإلعالم التقليدية في نشر ثقافة السياحة

الداخلية

ال أعلم %2
ال أوافق

%3

أوافق

%20

أوافق إلى حد ما %%
اتفق تماما %02

-83

تحتاج السياحة الداخلية إلى جهود كبيرة لتأهيل السكان المحليين ليساهموا في

تنشيط الحركة السياحية في مدنهم وقراهم

ال أعلم

ال أوافق %82

أوافق إلى حد ما %80

أوافق

%28

اتفق تماما %20
-88

يرتبط نجاح السياحة الداخلية بمدى تبني االجهزة االعالمية لقضية اإلعالم

السياحي في مصر
ال أعلم %2

ال أوافق

أوافق إلى حد ما %82
أوافق

%20

اتفق تماما %03
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-82

في رأيي  :اإلعالم السياحي ال يعتمد على وسائل اإلعالن المعروفة فقط بل

يعتمد على نوعية البرامج السياحية التي تقدم  ،فما فائدة اعالم قوي دون برامج تترك

انطباع جميل لدى السائحين وتشجع اآلخرين على خوض التجربة

ال أعلم

ال أوافق

%5

أوافق

%28

أوافق إلى حد ما %20
اتفق تماما %03

-82

الكثير من المهرجانات المحلية توزع فيها مطبوعات إعالمية أكثر بكثير مما

تحتاجه :

ال أعلم %2
ال أوافق

53

أوافق

%28

أوافق إلى حد ما %82
اتفق تماما %02

-80

في نظري  :أهم جانب سياحي يجب تسليط الضوء عليه في السياحة الداخلية

هي سياحة الشمس والشاطئ وتقديمها بشكل اكثر جاذبية
ال أعلم %5

ال أوافق %2

أوافق إلى حد ما %28

أوافق

%28

اتفق تماما %03
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التحليل البياني للنتائج

Frequency Table
VAR00000
Cumulative
Frequency
Valid

Valid Percent

Percent

1

9

2881

3281

3281

2

13

4086

4684

7886

3

6

1888

2184

10080

28

8785

10080

4

1285

32

10080

Total
Missing

Percent

System

Total

: العمر-1
45
40
35
30
25
: العمر-1

20
15
10
5
0
3
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2

1

VAR00000
Cumulative
Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

Percent

1

16

5080

5983

5983

2

11

3484

4087

10080

Total

27

8484

10080

5

1586

32

10080

System

Total

:  الحالة االجتماعية-2
60
50
40
30

:  الحالة االجتماعية-2

20
10
0
2
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1

VAR00000
Cumulative
Frequency
Valid

Valid Percent

Percent

1

8

2580

2986

2986

2

10

3182

3780

6687

3

9

2881

3383

10080

27

8484

10080

5

1586

32

10080

Total
Missing

Percent

System

Total

:  المؤهل العلمي-3
35
30
25
20
:  المؤهل العلمي-3

15
10
5
0
3

50

2

1

VAR00000
Cumulative
Frequency
Valid

Valid Percent

Percent

1

18

5682

7580

7580

2

6

1888

2580

10080

24

7580

10080

8

2580

32

10080

Total
Missing

Percent

System

Total

 هل أنت من المهتمين بالنشاط السياحي؟-4
60
50
40
 هل أنت من المهتمين بالنشاط-4
السياحي؟

30
20
10
0
2
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1

VAR00000
Cumulative
Valid Percent

Percent

Frequency

Percent

7282

7282

4086

13

1

10080

2788

1586

5

2

10080

5682

18

Total

4388

14

System

10080

32

Valid

Missing
Total

 -5إذا كانت االجابة بنعم  .فأي االنماط السياحية
التي تحرص عليها؟
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

 -5إذا كانت االجابة بنعم  .فأي
االنماط السياحية التي تحرص
عليها؟

1

2
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VAR00000
Cumulative
Valid Percent

Percent

Frequency

Percent

981

981

682

2

1

1386

485

381

1

2

3684

2287

1586

5

3

5981

2287

1586

5

4

10080

4089

2881

9

5

10080

6888

22

Total

3182

10

System

10080

32

Valid

Missing
Total

 -6تعتبر حمالت الترويج السياحي للسياحة
الداخلية والتي تطلقها هيئات التنشيط السياحي
من العوامل الهامة التي تساعدك على اختيار
وجهتك السياحية
30
25
20
15
10
5
0

 -6تعتبر حمالت الترويج
السياحي للسياحة الداخلية والتي
تطلقها هيئات التنشيط السياحي من
العوامل الهامة التي تساعدك على
اختيار وجهتك السياحية
1

2

3

4

5
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VAR00000
Cumulative
Percent

Valid Percent

Frequency

Percent

1488

1488

1285

4

2

2282

784

682

2

3

5189

2986

2580

8

4

10080

4881

4086

13

5

10080

8484

27

Total

1586

5

10080

32

System

Valid

Missing
Total

 -7في ظل عدم االستقرار االجتماعي واالمني
يمكن للحمالت الترويجية التي تطلقها هيئات
التنشيط السياحي أن تحدث رواجا للسياحة
الداخلية
50
40

 -7في ظل عدم االستقرار
االجتماعي واالمني يمكن للحمالت
الترويجية التي تطلقها هيئات
التنشيط السياحي أن تحدث رواجا
للسياحة الداخلية

30
20
10
0
2

3

4

5
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VAR00000
Cumulative
Valid Percent

Percent

Frequency

Percent

685

685

682

2

1

1681

987

984

3

2

2980

1289

1285

4

3

6183

3283

3182

10

4

10080

3887

3785

12

5

10080

9689

31

Total

381

1

10080

32

System

Valid

Missing
Total

 ، -8وسائل اإلعالم المسموعة والمقروئة تقدم
صورة مبالغ فيها عن مستوى السياحة الداخلية
فغالبا ً ينصدم السائح الداخلي عند قيامه برحلة
إلى أحد المدن السياحية بضعف البنية التحتية
السياحية التي يحتاجها السائح
40
30
20
10
0
1

2

3

4

5

 ، -8وسائل اإلعالم المسموعة
والمقروئة تقدم صورة مبالغ فيها
عن مستوى السياحة الداخلية فغالبا ً
ينصدم السائح الداخلي عند قيامه
برحلة إلى أحد المدن السياحية
بضعف البنية التحتية السياحية
التي يحتاجها السائح
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VAR00000
Cumulative
Valid Percent

Percent

Frequency

Percent

384

384

381

1

1

1388

1083

984

3

2

2481

1083

984

3

3

5187

2786

2580

8

4

10080

4883

4388

14

5

10080

9086

29

Total

984

3

10080

32

System

Valid

Missing
Total

 -9وسائل اإلعالم الحديثة عبر اإلنترنت مثل
المواقع اإلكترونية والمنتديات و – facebook
 Twitterتفوقت على وسائل اإلعالم التقليدية في
نشر ثقافة السياحة الداخلية
50
40

 -9وسائل اإلعالم الحديثة عبر
اإلنترنت مثل المواقع اإلكترونية
والمنتديات و – facebook
 Twitterتفوقت على وسائل
اإلعالم التقليدية في نشر ثقافة
السياحة الداخلية

30
20
10
0
1

2

3

4

5
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VAR00000
Cumulative
Percent

Valid Percent

Frequency

Percent

1488

1488

1285

4

2

3383

1885

1586

5

3

5983

2589

2189

7

4

10080

4087

3484

11

5

10080

8484

27

Total

1586

5

10080

32

System

Valid

Missing
Total

 -10تحتاج السياحة الداخلية إلى جهود كبيرة
لتأهيل السكان المحليين ليساهموا في تنشيط
الحركة السياحية في مدنهم وقراهم
40
35
30
25
20
15
10
5
0

 -10تحتاج السياحة الداخلية إلى
جهود كبيرة لتأهيل السكان
المحليين ليساهموا في تنشيط
الحركة السياحية في مدنهم وقراهم

2

3

4

5
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VAR00000
Cumulative
Percent

Valid Percent

Frequency

Percent

384

384

381

1

1

1782

1388

1285

4

3

4488

2786

2580

8

4

10080

5582

5080

16

5

10080

9086

29

Total

984

3

10080

32

System

Valid

Missing
Total

 -11يرتبط نجاح السياحة الداخلية بمدى تبني
االجهزة االعالمية لقضية اإلعالم السياحي في
مصر
60
50
40

 -11يرتبط نجاح السياحة الداخلية
بمدى تبني االجهزة االعالمية
لقضية اإلعالم السياحي في
مصر

30
20
10
0
1

3

4

5
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VAR00000
Cumulative
Percent

Valid Percent

Frequency

Percent

687

687

682

2

2

3383

2687

2580

8

3

5687

2383

2189

7

4

10080

4383

4086

13

5

10080

9388

30

Total

682

2

10080

32

System

Valid

Missing
Total

 -12في رأيي  :اإلعالم السياحي ال يعتمد على وسائل اإلعالن المعروفة
فقط بل يعتمد على نوعية البرامج السياحية التي تقدم  ،فما فائدة اعالم
قوي دون برامج تترك انطباع جميل لدى السائحين وتشجع اآلخرين على
خوض التجربة
50
 -12في رأيي  :اإلعالم
السياحي ال يعتمد على وسائل
اإلعالن المعروفة فقط بل يعتمد
على نوعية البرامج السياحية التي
تقدم  ،فما فائدة اعالم قوي دون
برامج تترك انطباع جميل لدى
السائحين وتشجع اآلخرين على
خوض التجربة

40
30
20
10
0
2

3

4

5
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VAR00000
Cumulative
Valid Percent

Percent

Frequency

Percent

382

382

381

1

1

987

685

682

2

2

2286

1289

1285

4

3

4582

2286

2189

7

4

10080

5488

5381

17

5

10080

9689

31

Total

381

1

10080

32

System

Valid

Missing
Total

 -13الكثير من المهرجانات المحلية توزع فيها
مطبوعات إعالمية أكثر بكثير مما تحتاجه :
60
50
40

 -13الكثير من المهرجانات
المحلية توزع فيها مطبوعات
إعالمية أكثر بكثير مما تحتاجه
:

30
20
10
0
1

2

3

4

5

60

VAR00000
Cumulative
Valid Percent

Percent

Frequency

Percent

687

687

682

2

1

1080

383

381

1

2

3383

2383

2189

7

3

5687

2383

2189

7

4

10080

4383

4086

13

5

10080

9388

30

Total

682

2

10080

32

System

Valid

Missing
Total

 -14في نظري  :أهم جانب سياحي يجب تسليط
الضوء عليه في السياحة الداخلية هي سياحة
الشمس والشاطئ وتقديمها بشكل اكثر جاذبية
50
40
 -14في نظري  :أهم جانب
سياحي يجب تسليط الضوء عليه
في السياحة الداخلية هي سياحة
الشمس والشاطئ وتقديمها بشكل
اكثر جاذبية

30
20
10
0
1

2

3

4

5
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النتائج النهائية والتوصيات :
 -1اثبتت الدراسة امليدانية صحة فروض الدراسة حيث ان  %27يتفقون متاما على
ان احلمالت الرتوجيية هليئات التنشيط السياحي تساعد على رواج السياحة
الداخلية  %15متفقون على ذلك وبذلك نرفض الفرضية الصفرية  Hoللفرض
االول ونقبل الفرض البديل Ha
 % 65 -2من عينة الدراسة يرون ان احلمالت الرتوجيية يف تنشيط السياحة الداخلية ال ميكن

ان تؤيت مثارها اال يف حالة استقرار اجملتمع الداخلي "من الناحية االمنية" وبذلك نرفض
الفرض الصفري Hoونقبل الفرض البديل Ha
 -3اإلعالم السياحي الذي تقدمه وسائل اإلعالم التقليدية حيتاج إىل تطوير يف كثري
من أوجهه حيث أوضح الدراسة أن غالبية اجلمهور يرى أن اإلعالم السياحي يف
مصر خيالف واقع السياحة على أرض الوقع  ،وهذا يستلزم أن يتم مراجعة لكل
ما يطرح يف اإلعالم السياحي والبعد عن املبالغة يف أي جزئية ألن من شأن ذلك
أن يقلل من مصداقية الرسالة اإلعالمية اهلامة جداً اليت حيملها اإلعالم السياحي.
 -4اإلعالم اجلديد يعترب يف الوقت الراهن أحد أهم األساليب للتواصل مع اجلمهور
وإقناعهم وترسيخ أهداف السياحة لديهم  ،فمن املنطقي أن يتم االهتمام به بل
وإعطائه األولوية يف اخلطط والدراسات اجلديدة  ،واعتبار وسائل اإلعالم اجلديد
نوافذ مفتوحة دائماً مع اجلمهور لتقدمي اجلديد واألخذ بآرائهم وحل بعض من
مشاكلهم .
 -5ضرورة تبين محالت اعالمية لنشر الثقافة السياحية املرتكزة على املنهج العلمي
والدراسات الدقيقة ألوضاع السياحة الداخلية واحتياجاهتا الفعلية  ،وجعلها جزءاً
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ال يتجزأ من الثقافة العامة سواء للعاملني يف املضمار السياحي أو املواطنني
العاديني .
 -6جعل السكان احملليني يف املناطق السياحية جزءاً ال يتجزأ من برامج اإلعالم
السياحي ألن الدراسات امليدانية أثبتت تأثريهم الكبري على انطباع السائحني
وبالتايل على جناح الربامج السياحة بشكل عام  ،لذلك جيب االهتمام بالسكان
احملليني القاطنني يف املناطق السياحة  ،وإدخاهلم يف دورات وورش تثقيفية
وخصوصاً مالك مواقع اإليواء السياحي كالفنادق والشقق املفروشة والعاملني
معهم .
 -0وضع ميزانيات مدروسة ألي إعالم يقدم للسياحة الداخلية  ،حيث ان بعض
احلمالت الرتوجيية للسياحة الداخلية قد تنفق بعض ميزانيتها على وسائل ال تايت
بفاعلية على الوجه املطلوب  ،واالهتمام بالتنويع وموازنة ما يتم نشر باالحتياج
الفعلي املبين على دراسات .
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المقترحات :
 .1ضرورة تبين االعالميني واالجهزة االعالمية يف مصر قضية نشر وترويج السياحة
الداخلية على مستوى القطر املصري ملا هلم من اثر بالغ يف توجيه املواطنني
 .2اعادة هيكلة مكاتب التنشيط السياحي وربطها مع القطاع اخلاص من خالل
ابتكار نظام للعموالت بني هيئات التنشيط وبني املنشآت السياحية والفندقية
حبيث تتبىن اجهزة التنشيط السياحي ترويج املنتجات واخلدمات السياحية
والفندقية يف االقاليم السياحية
 .3ضرورة استكمال دراسات علمية متعمقة حول عدد من املشكالت املرتبطة هبذا
املوضوع ومنها :
أ -تأثري اإلعالم اجلديد وأدواته الشهرية كمواقع التواصل االجتماعي مثل
الفيسبوك والتويرت واليوتيوب وهي واملدونات على السياحة الداخلية ،
وحبث سبل استثمارها لتعزيز السياحة الداخلية .
ب -تأثري املواطنني احملليني يف املناطق السياحية على الصورة العامة للسياحة
الداخلية
 .4ضرورة العمل على ارساء قواعد االستقرار اجملتمعي اوال من حيث الناحية
االجتماعية والسياسية واالمنية لكي تؤيت احلمالت الرتوجيية والتنشيطية للسياحة
الداخلية االهداف املرجوة منها
 .5ضرورة توجه احلمالت الرتوجيية اىل الوسالئل االعالنية واالعالمية اجلديدة مثل
املواقع اإلكرتونية واملنتديات و  facebook – Twitterاليت تفوقت على
وسائل اإلعالم التقليدية يف نشر ثقافة السياحة الداخلية
 .6ضرورة االهتمام بتحسني مرافق البنية السياحية اخلاصة بسياحة الشمس والشاطئ
املوجهة لشرحية السائح الداخلي حيث ان ذلك النمط من أهم االمناط اهلامة اليت
هتتم هبا شرحية السياحة الداخلية وخاصة يف مواسم الرواج السياحي
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