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 م��ص

كأي��شاط�من�أ�شطة�ا��ياة،�تتعرض�ملخاطر�وأزمات�تختلف��شد��ا�وأسبا��ا�ونتائج�ا�مما�يؤثر�ف��ا�ع���السياحة� 

�افة�املستو�ات�عامليا�وإقليميا�و�ليا،وأن�السياحة�ت�سم�با��ساسية�وسرعة�التأثر�باملخاطر�ا��ارجية�و�زمات�ال���يتعرض�

ع���أن�املنظمة�السياحية�والفندقية�يجب�أن�تواجھ�مخاطر�وأزمات�ل�ا�عناصر�الطلب�أو�العرض�السيا���للدولة،�مما��

 .سياسية�واجتماعية�واقتصادية�و�ي�ية�معقدة�باإلضافة�إ���سع��ا�الدائم���دمة�العمالء�وإشباع�رغبا��م

لية�وألن�قطاع�السياحة�مج���أن�يواجھ��ل�أنواع�املخاطر�و�زمات،�فإن��ذه�الدراسة�تأ�ي�لوضع�إس��اتيجية�اتصا

 .جائحة��وروناعلمية�مدروسة�إلدارة��زمة�ال��ية�ال���تمر���ا�ا��زائر�والعالم�وال���خلف��ا�

  .جائحة��ورونا�-سياحة�-اتصال�-إس��اتيجية  :ال�لمات�املفتاحية�

 
ABSTRACT 

Tourism, like any activity of life, is exposed to risks and crises that vary greatly, its causes and 
consequences, affecting them at all levels globally, regionally and entirely, and tourism is sensitive and 
vulnerable to external risks and crises to which the elements of the demand or tourism supply of the state 
are exposed, which means that the tourism and hotel organization must face complex political, social, 
economic and environmental risks and crises in addition to its constant pursuit of customer service and 
satisfaction. 

Because the tourism sector is forced to face all kinds of risks and crises, this study comes to develop 
a well-thought-out scientific communication strategy to manage the health crisis that Algeria and the 
world are experiencing and the corona pandemic is experiencing. 
Keywords: Strategy ; Communication ; Tourism ; Corona Pandemic.  
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 : املقدمة�

��عت���رك��ة� �بل �وتنو�عھ �الوط�� �اقتصاد�ا �تنمية ��� �الدول �عل��ا ��عول �ال�� �القطاعات �أ�م �أحد �عت���السياحة

�كيف �الدول، ��عض �ومجاال�كب��ا��القتصاديات �الصعبة �للعملة �مصدرا �باعتبار�ا �نموا �أك���الصناعات �من �واحدة ال�و��

ل�شغيل�اليد�العاملة�و�التا���ز�ادة����الدخل�الوط��،�و�الرغم�من��ذه���مية�ال���يك�س��ا��ذا�القطاع،�إال�أن�ا��زائر�ال�

�الو  �اقتصاد�ا �بناء ��� �واملحروقات �النفط �عائدات �ع�� �ترا�ن ��سواق�تزال ��خر��� ��عد �يوما �أسعاره �ت��اجع �والذي ط��

  . العاملية�خاصة����ظل�جائحة��ورونا�دون�إعطاء��ذا�القطاع���مية�ال����ستحق�ا

لذلك�و���ظل��ذه��زمات��قتصادية�و�جتماعية�ال���تخلف�ا�جائحة��ورونا�يوما��عد�يوم�تظ�ر�ا��اجة�ا��لية�

من�ضمن�ا��لول�ال���تمكن�ا��زائر�من��غطية�وتجاوز��عض�نقاط�ال��ز��قتصادي�الذي�لال�تمام���ذا�القطاع�كحل�

� �سنة �مطلع �منذ �مثل��2020عرفھ �عل��ا ��عودوا �ال�� �ا��ارجية �السياحية �للوج�ات �ا��زائر��ن ��عذر�تنقل �ظل ��� �خاصة ،

  .تو�س،�واسبانيا�،�وتركيا�وغ���ا��س�ب�غلق�ا��دود�ال��ية�وا��و�ة�والبحر�ة

�السياحية،�ل �باملقاصد �التعر�ف �ع�� ��عمل �سليمة �اتصالية �إس��اتيجية �وضع �شأن �من �بأنھ �القول �يمكن ذلك

�قطاع� �انتعاش �ع�� �املساعدة �املعروضة، �السياحية �ا��دمات �ع�� �ا��صول �ع�� �وح��م �ز�ار��ا، �ع�� �السائح�ن و���يع

  .ا��ارجية�السياحة�داخليا�خاصة����ظل�غياب�املنافسة

  :اسةإش�الية�الدر 

يحتل��تصال�السيا���أ�مية�قصوى����إطار�ا���ود�ال���تبذل�من�أجل�ال��وض�بواقع�صناعة�السياحة�با��زائر�

���وقت�تواجھ�فيھ��ذه�الصناعة�إش�الية�تد�ي�مستوى�الثقة��س�ب��حداث�ال��ية�املتالحقة�الناتجة�عن�تطور�وضعية�

  .�ة،�وتد�ي�كفاءة�املنتج�السيا������جانب�املرافق�وا��دمات�من�ج�ة�ثانيةو�اء��ورونا�با��زائر�وز�ادة�سرعة�ان�شاره�من�ج

�إذ�اء� ��� �دوره �بممارسة �ليقوم �الالزمة، �و�اإلم�انات �امل�نية �بالكفاءة �يتمتع �سيا�� �التصال �ا��اجة �ت��ايد ولذلك

قناعية،�إتوعو�ة�و�عر�فية�و دوافع�السفر�وت�شيط�السياحة�الداخلية����ظل��ذه�ا��ائحة،�بالتوجھ�نحو�السائح�برسائل�

  .من�خالل�بناء�إس��اتيجية�اتصالية�فعالة�

ما�����س��اتيجية��تصالية�املناسبة�لل��وض�بالسياحة�ا��زائر�ة�: وعليھ�من�خالل�ما�سبق�نطرح�ال�ساؤل�التا��

  ���ظل�جائحة�كورونا؟

  :سنحاول�معا��ة��ذا�املوضوع�من�خالل�ا��طة�البحثية�التالية

 ومات�السياحة�ا��زائر�ةمق:أوال

  . �تصال�السيا��: ثانيا

  :�عد��جائحة�كوروناو أثناء��لل��وض�بالسياحة�الداخليةإس��اتيجية�اتصالية�نحو�بناء�: ثالثا

  :أ�مية�الدراسة

تأ�ي�أ�مية��ذه�الدراسة�من��و��ا�مطلو�ة����الوقت�الرا�ن،�والذي�نحن�فيھ�بأمس�ا��اجة�إ�����تمام�بالقطاع�

��تصال�السي ��� �واملتمثل �واحد، �آن ��� �وا��ديدة �القديمة �املوضوعات �إحدى �لتعا�� �الدراسة ��ذه �جاءت �حيث ا��،

السيا������ا��زائر�ألن�ا��ديد����قطاع�السياحة،�أن�تصب��بحاث�حول�استخدام��تصال�بمختلف�أش�الھ�وتقنياتھ�

ع����ذا�القطاع�،�من�أجل�) جائحة��ورونا(خلف��ا�الوضعية�الو�ائية��كإس��اتيجية�ملعا��ة��زمات�ال���تمر���ا�ا��زائر�وال��

،�إ���جانب�اقتصاديتطو�ر�ا،�و�سو�ق�منتجا��ا�بأفضل�السبل�للوصول�إ����بناء�صناعة�سياحية�مت�نة،��ستغل�كمورد�

  . قطاع�املحروقات
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  :أ�داف�الدراسة

�ات �إس��اتيجية �صياغة ��� �الدراسة �ل�ذه �الرئ���� �ال�دف �جائحة�يتمثل �و�عد �أثناء �السياحة �بقطاع �لل��وض صالية

  :�ورونا�با��زائر،�و�تفرع�عن��ذا�ال�دف�الرئ����،���داف�الفرعية�التالية

 التعرف�ع���مقومات�السياحة�ا��زائر�ة�- 1

  . التعرف�ع����تصال�السيا���- 2

  .ائحة��ورونابناء�إس��اتيجية�اتصالية�إل�عاش�القطاع�السيا���با��زائر�أثناء�و�عد�ج�- 3

  :مفا�يم�الدراسة

��تصالية - 1 ��س��اتيجية ��عر�ف�: �عر�ف �إعطاء �من �أوال �البد ��تصالية ��س��اتيجية �لتعر�ف �نتطرق �أن قبل

 :لإلس��اتيجية�و�تصال

���تتمثل�" ع���أ��ا�-أحد�امل�تم�ن�بموضوع�التنظيم�و�س��اتيجية-" ألفرد��شلندر" �عرف�ا: �عر�ف��س��اتيجية-1- 1

��ذه� �لبلوغ �املواد�الضرور�ة �وتخصيص �ملؤسسة�أو�اختيار�خطط�العمل ��جل �طو�لة ��ساسية �والغايات ���داف إعداد

 )35،�ص1970محمد�الش�يطي،( "الغايات

  :�عر�ف��تصال-2- 1

�توصل�إليھ: لغة - �الفصل�و�نقطاع، �وخالف �ال��ران، �ضد �الوصل �إليھ: من �وتوصل لطف����أي�ت: انت���إليھ�و�لغھ،

  )9،�ص2008رحيمة�الطيب،. (الوصول�إليھ

يرى�محمد�عودة�أن��تصال��ش���إ���العملية�أو�الطر�قة�ال���ت�تقل���ا��ف�ار�واملعلومات�ب�ن�الناس�داخل��:اصطالحا -

  )9،�ص2008رحيمة�الطيب،�. (�سق�اجتما���مع�ن�يختلف�من�حيث�ا���م،�ومن�حيث�محتوى�العالقات�املتضمنة�فيھ

  :�س��اتيجية��تصالية -

�لأل�داف� �تحديدا ��تصال ��� �ال�امة �باالختبارات �التعر�ف �أجل �من �تتخذ �ال�� �الك��ى �القرارات �من �مجموعة ��

  ) 48،�ص2002دادي،�. (املرجوة�منھ�والوسائل�املستعملة�فيھ

ل����سمح��للمنظمة����مجموعة�متناسقة�من�رسائل�العمل�����سواق�ا:Pierre Gregoryبي���قر�قوريوحسب�*

  )81،�ص2002دادي،�. (باالتصال�مع�محيط�ا�والتأث���ع���الز�ائن�ذوي�القدرة�الشرائية

  .بما�أننا�تطرقنا�لتعر�ف��تصال�ال�بد�من��عر�ف�السياحة�قبل��عر�ف��تصال�السيا��: �عر�ف��تصال�السيا��- 2

  :�عر�ف�السياحة-1- 2

. سواح،�سيح،�جعلھ��سيح"والعامة�تقول . و�قال�سيحان�املاء،�سائح�جمع�سياح" ساح"مشتقة�من�الفعل�الثال�ي��:لغة -

  )386،�ص2000املنجد����اللغة�و�عالم،(

بأ��ا��شاط���تم�باستقبال�وسفر��فراد�خارج�أماكن�إقام��م�الرئ�سية�� Jean baptiste troubouleعرف�ا�:اصطالحا -

� �ب�ن �ما �ت��اوح ��24ملدة �إ�� �و �4ساعة �املدرسيةأش�ر، �إطار�الرحالت �أو��� ��جتماعات، �ال��ة، �ال��فيھ، �أجل �من . ذلك

)Troupoule,1998,p22(  

�السيا��-2- 2 �ال��و�ج�: �و��تصال �التعر�ف، �أجل �من �السياحية �الصناعة ��� �و�عالم ��تصال �وسائل استخدام

ة�اتصالية�فإن�املرسل��و�مصدر��تصال،�للمنتجات�السياحية،�وضمان�بيع�ا�من�خالل�تقنيات�البيع،�والتجارة،�و�نظر 

�املرسلة� �الدول �تقدم�ا �ال�� �السياحية �املنتوجات ��� �غالبا �تكمن �ال�� �السياحية �الرسالة ��ستقبل ��و�الذي واملستقبل

واملستقبلة����آن�واحد،�أما�مرسل��تصال�السيا���فيعد��و�املستقبل����السياحة،�ومستقبل��شاط��تصال�السيا���

  )57،�ص2006حف���،�. (املرسل����السياحة��عد��و 
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  السياحة����ا��زائر:أوال

تنوعت�السياحة����ا��زائر�ب�نوع�املناطق�السياحية�حيث�نم���ب�ن�عدة�أنواع�للسياحة���� :أنواع�السياحة����ا��زائر- 1

  :ا��زائر�و���كما�ي��

�الساحلية-1- 1 �طو �:السياحة �ع�� �يمتد �ا��زائري �الساحل �أن �املعروف �من �بد�عة،��1200ل �شواطئ �تتخللھ �لم،

  )2011دليلة�وعبد�الكر�م،�( .وغابات�أخاذة،�وسالسل�جبلية�ذات�مناظر�ساحرة�ع���طول�الشر�ط�الساح��

�ا��بلية-2- 1 �والك�وف��:السياحة �واملغارات �ا��البة �املناظر�الطبيعية �مثل ��امة �سياحية �ثروات �ا��زائر�ع�� تحتوي

والية�ت��ي�(،�وتالغيلف�)والية�البو�رة(منطقة�تيكجدة�:  ومن�أبرز�ا. عصور�ا��يولوجية�الغابرةالطبيعة�منذ�ال���اال���أوجد

  ).والية�البليدة(والشر�عة�) وزو

�ل�املقومات�الضرور�ة�إلقامة�سياحة�نا��ة،�ومن����ا تتوفر�ا��زائر�ع�����راء�شاسعة�:السياحة�ال��راو�ة -3- 1

�املتم��ة�املن�شرة�ع�� ���ا�ذه�امل�ونات�واحا ،�والسالسل�ا��بلية�ذات�الطبيعة�ال���انية����ال�قار���ندس��ا أرجا��ا،�ومبان��ا

  )2004قرز�ز،.(والطاسي��

�ا��مو�ة-4- 1 �الينابيع�:السياحة �ف��ا �و�ستخدم ،� �أخرى �وأمراض �والنف��� �ا��س�� �بالعالج �املتعلقة �السياحة و��

م�أو�الشرب،�وتلعب�املياه�املعدنية�أ�مية�بالغة����السياحة�الداخلية�املعدنية��واسطة�أساسية�للعالج�عن�طر�ق��ستحما

� �تتوفر�ا��زائر�ع�� �الف��يائية��202حيث �ا��صائص �مختلفة �املنا�ع �و�ذه �الوط��، �ال��اب �ع�� �إحصائھ �تم �ما�ي منبع

  )2003�،1989م��،�( .والكيميائية

للتعرف�ع���الدول�واملناطق�غ���املعروفة�لد��م،�واملعالم�يقوم����اص�بالز�ارة��:السياحة�الثقافية��جتماعية-5- 1

وتقاليد�ا،�وكذلك�الصناعات����اتزخر�باملواقع��ثر�ة�وعادا���ااملصنفة��القصبة�وتلمسان�ال���تزخر�ب��اث�إسالمي�كما�أ

  .كصناعة�الزرا�ي،�والتطر�ز�واملال�س�التقليدية،�وال���ل�ا�دور����جذب�السياح

عرفت�ا��زائر�ا��ضارة�ع���مختلف�العصور�فقد�ع���ع���بقايا�أثار��شاط�إ�سا�ي��عود�إ���نحو��:ثر�ةالسياحة��-6- 1

  )www.pattq.com.(سبعة�آالف�سنة�ق�م،�واحتكت��عدة�حضارات���ل�ا�التار�خ��ا��ضارة�الفي�يقية�وغ���ا

  نذكر�م��ا :مقومات�السياحة����ا��زائر- 2

�عت���املقومات�الطبيعية�من�أ�م�العوامل���ذب�السياح�إ���أي�منطقة�سياحية،� :املقومات�الطبيعية�ل��زائر-1- 2

  :ومن�ب�ن��ذه�املقومات�نجد

  :املعطيات�ا��غرافية�السياحة- 1-1- 2

�تقدر�ب: املوقع-  �تمتد �كب��ة �بمساحة ��فر�قية،وتتمتع �القارة �ا��زائر�شمال ��شر�ط���2لم�2.381.741: تقع وتتمتع

� �طولھ ����ل�1200ساح�� �تتمثل �تضار�س �ا��زائر�ع�� �و�تحتوي �للتل، :م، �الساحلية �السلسلة� السلسلة �العليا، ال�ضاب

  )11ص�1989الدليل��قتصادي�و�جتما��،�.(ا��بلية�لألطلس�ال��راوي 

�التالية�:املناخ-  �ا��زائر�املناحات �و�عرف �كذلك، �ا��زائر�متنوع ��� �التقليدية: (املناخ �والصناعات �السياحة ،�وزارة

  )04،ص1994

  درجة�مئو�ة�18سائد�ع���الشر�ط�الساح���ومتوسط�درجة�ا��رارة�السنو�ة��و�: املناخ�املتوسطي-

  .�سوده�فصل�بارد�ورطب�:مناخ�ال�ضاب�العليا-

   .درجة��40سود�ا��نوب�ا��زائري،�وتصل�فيھ�ا��رارة�إ���: املناخ�ال��راوي -

�ا��زائر- 1-2- 2 ��� �السياحية �حصر��:املناطق �ا��غرافية�06يمكن �املعطيات �لتنوع �ا��زائر�تبعا ��� �سياحية : مناطق

  )15،ص1989الدليل��قتصادي�و�جتما��،�(
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�: منطقة�السواحل�والس�ول�الشمالية- �لم،�و�عدد�كب���من�املواقع��ثر�ة�1200تتم����ذه�املنطقة�بطول�شواط��ا

  .إ���العصور�القديمةوال����عود�إ���ع�د�الرومان�والعرب�واملسلم�ن�وأثار��عود�

��طلسية- �السلسلة �توجد�:منطقة ����ا وال�� �الشمال ��� �جبلية �جبال�2308ب" الال�خديجة" أك���قمة �نجد �كما م،

��ال�شاطات� �عديدة، �سياحة �أنواع �لتنمية �كب��ة �تتم���بإم�انيات �للسواحل �موزاية �جبال �سلسلة �الو�شر�س، �وراس،

   ...ق،�الصيدالر�اضية�الشتو�ة،��ال��حلق،�ال�سل

  .وال���تتم���بمناخ�ا�القاري�و�مواقع�ا��ثر�ة�و�صناع��ا�ا��رفية�والتقليدية�املتنوعة�:منطقة�ال�ضاب�العليا-

�ال��راوي  - ��طلس �تنمية�: منطقة �ف��ا �يمكن، �ال�� �الك��ى �وال��راء �العليا �ال�ضاب �ب�ن �الواقعة �املناطق و��

   ...السياحة�املناخية،�املعدنية،�الصيد

وال���تتم���باعتدال�درجات�ا��رارة،�ف���أقل�ارتفاعا�من�درجات�ا��رارة�بال��راء�: منطقة�واحات�شمال�ال��راء-

  .،�و�توفر�صناعات�تقليدية��اتتمركز�الواحات�بنخيل�ا،�و�ح��ا���االك��ى�و 

�الك��ى -  �ال��راء �الكب��: منطقة �با��نوب �املعروفة �املنطقة �و ) ال�قار�والطاسي��( و�� الشاسعة� تتم���باملساحات

  .وا��بال�الشامخة�و�ا��رارة�املعتدلة�طوال�فصول�السنة،�وال����ش�ل�مصدرا��اما�للسياحة�الشتو�ة

�والثقافية-2- 2 �التار�خية �وآثار��شاط� :املقومات �بقايا �ع���ع�� �فقد �العصور �ع���مختلف �ا��زائر�ا��ضارة عرفت

�آالف�عام�ق �التار�خ��ا��ضارة�الفي�يقية�ال����عامل�مع�ا�م�و .إ�سا�ي��عود�إ���نحو�سبعة احتكت��عدة�حضارات���ل�ا

م�و���.ق�42م���كم�قرطاج�ثم�احتل�ا�الرومان�سنة�.خضعت�ا��زائر����القرن�السا�ع�ق. �ماز�غيون�س�ان�ا��زائر�آنذاك

  )Ahmed,1974,p05  م�بدأ�عصر�ا�العر�ي��سالمي،682عام�

  :�تصال�السيا��- ثانيا

  )63،�ص1993محمد،�: (و�مكن�أن�نو����ذه���مية�من�خالل�النقاط�التالية: مية��تصال�السيا��أ�- 1

حيث��سا�م��تصال�السيا���بدور�معت������توف���وتداول�املعلومات�ب�ن�مختلف�ا��ما����مع�:��مية��تصالية-1- 1

ة����تقديم�الرسائل��عالمية�و�تصالية�مما�يحفز�ع���قدر��ا�الكب��ة�����قناع،�من�خالل�استخدام�ا�لألساليب�ا��ذاب

  .السياحة�ع���املستوى�املح���والدو���واملسا�مة����صناعة�السياحة

�عت����تصال�السيا���أحد�الوسائل��تصالية�الفعالة�ال���يمكن�أن��سا�م����التعر�ف�: ��مية��قتصادية-2- 1

القطاع،�مما��سا�م����بث�روح�املنافسة�ب�ن�املس�ثمر�ن�ومختلف�العناصر�ال�شيطة��بفرص��س�ثمار�السيا���املتوفرة���

�املح���وح���الدو���كما�يمكن�أن��سا�م����صناعة�السياحة�خاصة�وأن�أغلبية�البلدان���� ����ذا�املجال�ع���املستوى

�كب� �تدر�أمو� �أن �يمكن ��خ��ة ��ذه �ألن �السياح �جذب �ع�� �ت�نافس �أصبحت ��قتصادية�العالم �التنمية ��� ��سا�م �ة

  .و�جتماعية

�سا�م��ذا��خ�������شر�الثقافة�السياحية�وتبادل�ا�ب�ن�املجتمعات�مما��سا�م��:��مية�الثقافية�و�جتماعية-3- 1

�تكنولوجيا� �وتلعب �املختلفة، �املجتمعات �خصوصيات �ع�� �والتعرف ��خرى �الثقافات �اك�شاف �ع�� �ا��م�ور �تحف��� ��

�مختلف�امل ��� �املتوفرة �السياحية �و�م�انيات �بالثقافات �التعر�ف ��� �بھ �ال��س��ان �دورا �املجال ��ذا ��� �و�تصال علومات

كما��سا�م����التنمية��جتماعية�من�خالل�قدرة�. البلدان�مما�يولد�الرغبة����السياحة�الك�شاف��ذه�الثقافات�عن�قرب

قليل�من�حدة�الشا�عات�والدعاية�املغرضة�ال���تقدم�صور�مشو�ة�ال��عكس�وسائل��تصال�����شر�الو���السيا���والت

  . ا��قيقة���دف�كسب�السياح�ن�يجة��عاظم�دور�السياحة�كمورد��ام����التنمية��قتصادية�و�جتماعية
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  :أ�داف��تصال�السيا��- 2

إ���أن�جذب�أك���عدد�من�السياح�" �الة�نوفل"يختلف��عض�الباحث�ن����تحديد�أ�داف��تصال�السيا���ف�ش���

�أ�داف� �أ�م ��� �السياحية ��يرادات �وز�ادة �الدولة �من �معينة �أماكن �و�� �الكساد �موسم ��� �الداخلية �السياحة و���يع

 )45،�ص�2011باش،�: (فيقسم�أ�داف��تصال�السيا���إ��" ��اب"أما�. �تصال�السيا��

�الدولة-1- 2 �داخل �املجتمع،�إبراز��ثار��قتصا�:أ�داف �أفراد �ب�ن �الو�� �مستوى �ورفع ��يجابية �و�جتماعية دية

 . ومقاومة�الشا�عات�والقضاء�عل��ا�ومواج�ة�املنافسة�ا��ارجية

�الدولة-2- 2 �خارج �السيا����:أ�داف �الواقع �طبيعة �ومناقشة �املختلفة �السياحية �واملقومات إبراز�عناصر�ا��ذب

تأث����عض�القضايا��العنف�و�ر�اب�ع���ال�شاط�السيا���وجذب��س�ثمارات��للمجتمع،�واستقراره�،�ودوره����ا��د�من

 . �جن�ية�وتوعية�املس�ثمر�ن�بفوائد��س�ثمار����املقومات�السياحية�للبلد

 : وظائف��تصال�السيا���- 3

يا���و�مكن�ال�تختلف�وظائف��تصال�السيا���عن�بقية�وظائف��تصال�إال����جانب�التخصص����املجال�الس

�ال��� �باألخبار�و��شطة �ا��م�ور �تزو�د ��ع�� �والذي �باإلخبار�أو��عالم �السيا�� �لالتصال ��ساسية �الوظائف ��ذه إجمال

�طر�ق� �عن �والتعليم �واملشكالت�السياحية�والتثقيف �و�حداث �تفس���القضايا �تنمية�الو���السيا��،�وكذلك �ع�� �ساعد

من�ثم��قناع�لتعديل�امليول�واملعتقدات�وكذلك�فإن�ال��فيھ�وظيفة�أساسية�من�وظائفھ،�بث��ف�ار�والقيم�واملفا�يم�و 

  )42ن،�ص.س.ياس�ن،�د. (وأخ��ا�ال�سو�ق�و�عالن�والذي��عد�باملقابل�مصدرا�أساسيا�لتمو�ل�وسائل��عالم�و�تصال

  عد��جائحة�كورونانحو�بناء�إس��اتيجية�اتصالية�لل��وض�بالسياحة�الداخلية�أثناء�و��-ثالثا

  :الرؤ�ة�- 1

�يؤثر���� �مما �ونتائج�ا �وأسبا��ا ��شد��ا �تختلف �ملخاطر�وأزمات �تتعرض �ا��ياة، �أ�شطة �من ��شاط �كأي السياحة

فقطاع�السياحة�ي�سم�با��ساسية�وسرعة�التأثر�باملخاطر�ا��ارجية�. السياحة�ع����افة�املستو�ات�عامليا�وإقليميا�ومحليا

ل�ا�عناصر�الطلب�أو�العرض�السيا���للدولة،�مما��ع���أن�املنظمة�السياحية�والفندقية�يجب�أن�و�زمات�ال���يتعرض�

تواجھ�مخاطر�وأزمات�سياسية�واجتماعية�واقتصادية�و��ية�و�ي�ية�معقدة�ما�يؤثر�ع���سع��ا�الدائم�إ���خدمة�العمالء�

�ورونا�من�أك����زمات�تأث��ا�ع����ل�القطاعات�بما�ونجد�أن�جائحة�ف��وس�. وإشباع�رغبا��م�وتحقيق�الر�حية����آن�واحد

  .ف��ا�قطاع�السياحة�با��زائر�والعالم�أجمع

�تقدما،� �وأك���ا �الوسائل �أكفأ �و�ستخدم �بامل�نية �يتمتع �فعال، �سيا�� �اتصال �وجود �إ�� ��س��اتيجية ��ذه وتتطلع

�املداخل �أفضل �باعتماد �وإقناعية �ومعرفية �توعو�ة �إعالمية �رسائل �و�من�يقدم � �السياحية، ��شر�الثقافة ��� �و�سا�م ،

�با��زائر� �ال��ة �وزارة �مع �بالت�سيق �السياحة �وزارة �انت��تھ �الذي �الص�� �بال��وتو�ول �السائح �إعالم �خالل �من الص��

والذي�سيطبق�ب�ل�املرافق�السياحية،�بما�يتما����وا�تمامات�السياح�ا��زائر��ن�خاصة����ظل��ذه�الظروف�ال���تفرض�

  .ن�ال�شاط�السيا���وممارستھ�بحذرتقن�

  : ��داف�- 2

  :�س���من�خالل�وضع��ذه��س��اتيجية���تصالية�إ���تحقيق���داف�التالية

التحديد�الوا���للمرجعية�امل�نية�لالتصال�السيا������ظل�أزمة��ورونا،�ممثلة�بوزارة�السياحة�ووزارة�ال��ة،�وتحديد�- 

  .�ن�وسائل��تصال�املختلفةالعالقة�ب�ن��ات�ن�ا���ت�ن�و�
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است��اض��افة��م�انيات��تصالية�ل���ات�ا���ومية�وا��اصة،�ومنابر�التأث������املجتمع،�للتوعية��باالحتياطات�ال��ية�-

الواجب�ع���السائح�إتباع�ا�من�ج�ة،�والتحس�س�بضرورة���تمام���ذا�القطاع�خاصة����مثل��ذه�الظروف��قتصادية�

  .�ا�جائحة��ورونا،�والتعر�ف�بإم�انيات�املنتج�السيا���ا��زائري ال���خلف�

  .�عز�ز�الدور��تصا���ملدير�ات�السياحة�ع���مستوى�الواليات�ا��زائر�ة�-

تأم�ن�الب�ية�املعلوماتية�حول�قطاع�السياحة،�و�جراءات�املتخذة�لتأم�ن�ظروف�سياحية�و��ية�آمنة�للسائح،�و�س�يل�-

  .ملختلف�ا���ات��عالمية�املحلية�وا��ارجيةأمر�ا��صول�عل��ا�

إيجاد�إطار��شري�فعال�متعود�ع���التعامل�مع��زمات�ومعا����ا�لل�سو�ق�للسياحة�وإقناع�ا��م�ور�بأ��ا�من�ضمن�أك���-

  .ال���خلف��ا�جائحة��ورونا... ا��لول�ال����ساعد�ع���التغلب�ع����ضرار��قتصادية�و�جتماعية�والنفسية�

اعتماد�برنامج�لتطو�ر�القدرات�امل�نية�للعامل�ن����مجال��تصال�السيا���ع���مستوى�وزارة�السياحة�واملدير�ات�ووسائل�-

  .،�قائم�ع���تطو�ر�قدرا��م��تصالية�و�قناعية...�عالم�املختلفة،�و�دارات�املعنية،�وا��معيات،�وغ���ا

وجب�علينا�ضمن��ذه��س��اتيجية�التنو�ع����استخدام�وسائل�: �اتيجيةوسائل��تصال�املستخدمة�ضمن��ذه��س�- 3

��س��اتيجية� ��ذه �ضمن �و�مكن �لد��م، ��قناع ��سبة �رفع �و�التا�� �با��م�ور ��حاطة �أك���قدر�من �لتحقيق �تصال

  : �ستعانة�بالوسائل�التالية

�ال�����- ���: �تصال �ب�ن �ال�شر�و��ون �ب�ن ��تصال �أش�ال �مع�أ�سط �السيا�� �املرشد �مثل �قليل�ن �أو�أ��اص ص

السائح�وموظف��ستقبال����الفندق�مع�ال��يل�و�عت���وسائل��تصال�ال��صية�من�الطرق��تصالية�ال���يتو���خالل�ا�

م�بمزايا�أحد��فراد�العامل�ن����امل�شأة�السياحية�تقديم�املنتج�أو�ال�شاط�السيا���إ���فرد�أو�أفراد�قليل�ن���دف�إقناع�

  .املنتج�وإمداد�م�بمعلومات�عنھ�وترغي��م�����قبال�عليھ�ع���املحادثة�املباشرة�وا��وار

بأنھ��ل���ص��عمل����شركة�السياحة�يقوم�باالتصال��-رجل�البيع�ال���������املجال�السيا��-ا��ض��ي� و�عرفھ

محسن،�. (بالسائح�أو�يقوم�بتأدية�خدمة�لھ�أو��ساعد����تأدية��ذه�ا��دمة�من�خالل�اتصال�مباشر�أو��عامل�مع�السائح

  )58،ص1989

�و� �السيا��، �لالتصال �الرئ���� �ال�دف �تحقيق��عت����قناع �ع�� �قدرة �أك���الوسائل �من �ال����� عت����تصال

�خالل� �من �ا��دمات �باقتناء �وإقناع�م �رغب��م، �وإثارة �للسياح، �بتوف���املعلومات �وذلك ��قناع، �عملية �من �امل��تبة املنافع

مؤ�ل�ن���تصال�ال�����،�و���ظل��ذه��زمة�ال��ية�فإن�املؤسسات�وامل�شآت�السياحية�بحاجة�ماسة�إ���أ��اص

�توتر�م� �من �لتخفف �ل�م، �توفر�ا �ال�� �ا��دمات�و�م�انيات �ثق��م��� �مع�الز�ائن�لكسب �ع���التعامل�و�تصال ومدر��ن

وتردد�م��شأن�ممارسة�ال�شاط�السيا�������ذا�الظرف،�فمما�ال�شك�فيھ�أن�السائح�����ذه��ونة�أك���حاجة�ملعلومات�

إذا�ال�بد�للقطاع�السيا���ا��زائري����ظل��ذه��زمة�أن�يو���.�شآت�السياحية،�وغ���ا�عن��جراءات�الوقائية�املتبعة�بامل

���وا���ع���سلوك�وتصرفات�ا�تمام�كب���باالتصال�ال������كأسلوب���لق�الراحة�النفسية�لدى�السائح�ملا�فيھ�من�تأث

  .،��وكأسلوب�ملعرفة�حاجات�السائح�والعمل�ع���إشباع�االسائح

��نوع�من��تصال�املكتوب�الذي�ي��ك�أثرا،�و���وسيلة�ورقية�قديمة،،�وتكمن�أ�مية��ذه�الوثائق��و��ا�وسيلة�و��:الوثائق-

حفظ��امة،�استخدم�ا�املتخصصون����السياحة�من�أجل�تدو�ن،�وجمع،�وعرض�معلومات�تقدم�للسائح،�وتمنحھ�إجابات�

� �العامة �وعن�ال�ساؤالت �وخصوصي��ا، �تار�خ�املنطقة �عن �ورغم�التطور�وافية �الوثائق �السائح،�و�عد �ما�يطرح�ا �عادة ال��

  .التكنولو���ا��ديث،�أداة�فاعلة�وإيجابية�ح������عصرنا�ا��ا��،�و�ستخدمھ�أغلب�املؤسسات�السياحية�

و���ش�ل�ور��،�يقدم�بطر�قة�جذابة،��س��وي�السائح�و�عطيھ�طا�عا�إيجابيا،�ف���تحمل�صورا�عن�متاحات�: املطو�ات-

  )133،�ص2015مصطفى،�(قة،�بألوان�وأش�ال��ستلزم�نوعية�جيدة�من�الورق،�لك��ا�تمتاز�بقصر�عمر�استخدام�ا،�املنط
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�السياحية،� �باملنطقة �التعر�ف �جانب �إ�� �أخرى �معلومات �واملطو�ات �الوثائق ��ذه �تحمل �قد �الظروف ��ذه �ظل و��

  .ن��جراءات�املتبعة�من�طرف�امل�شأة�السياحية��املعلومات�ال��ية�وإجراءات�الوقاية��التباعد�والنظافة�وغ���ا�م

��املة،��:الكت�بات- �سنة �إ�� �تصل �قد �طو�لة، �ت�ون �استعمال�ا �ومدة �ال��قيم، �م�سلسلة �صفحات �ع�� تتم���باحتوا��ا

�ال��� �املعلومات �تظ�ر��ل �كنماذج �للز�ائن، �يقدمو��ا �حيث �ا���ز، �لو�االت �السياحيون �املتعاملون �خاصة و�ستعمل�ا

  )89،�ص2014-2013أيوب�ولطفي،�( ..جو��ا�فيما�يخص�الوج�ة،�مدة�السفر،�تار�خھيحتا

�السيا��- �صورة�: �عالم �لتحس�ن �أو�غ���الرسمية �الرسمية �ا���ات �من �املبذولة ��عالمية ��افةا���ود �عن ��نا ونتحدث

�سيا�� �و�� �خلق ���دف �الرسائل �من �أو�مجموعة �رسالة �ونقل �إعداد �إ�� �والداعية �الوسائل��السياحة �باستخدام وص��

  :�عالمية،�ون��أ�ضمن��ذه��س��اتيجية�الستخدام�الوسائل��عالمية�التالية

�و�و�ما�: التلفز�ون - �والعلوم، �والفنون �والثقافة، �واملعلومات، �و�ف�ار، ��خبار، �لنقل �إلك��ونية �وسيلة �التلفز�ون و�عد

وتقديم�معلومات�حول�املنتج�السيا���املس��دف،�وكذلك�عن�طر�ق�استخدمتھ�الصناعة�السياحية،�من�خالل��عالنات،�

عرض�ثقافة،�وتار�خ�مناطق�معينة،���دف�ال��و�ج�ل�ا،�بل�أن��عض�الشر�ات�السياحية،�أ�شأت�قنوات�متخصصة،��عرض�

  )57،�ص�2001باس�وسعود،�(ف��ا��ل�متاحا��ا��ش�ل�متطور،��عتمد�ع���أحدث�التقنيات�وموجھ�للعالم��لھ،

وقد�استغلت�السياحة��ذه�الوسيلة،�لبث�رسائل�ا�عن�طر�ق��عالنات،�حول�املنتجات�وا��دمات�السياحية�ال���: ذاعة� -

تقدم�ا،�من�أجل�إرضا��م�والتأث���ع���سلوكيا��م،�و�غي���اتجا�ا��م،�مما�جعل�العديد�من�الشر�ات�السياحية،�وامل�شآت�

،�2001رفعت،. (ذاعية،�محاولة����ذلك�إثارة�فضول�أك���عدد�من�السياح�والزوارالفندقية�ت�نافس�بإعالنا��ا،�و�رامج�ا�� 

  )30ص

و�جب�استخدام��ات�ن�الوسيلت�ن�ضمن��ذه��س��اتيجية�باعتبار�م�من�أك���وسائل��عالم�جذبا�ل��م�ور�ن�يجة�

ياحية�واملرافق�من�ج�ة،�والوضع���اصي���الصوت�والصورة�اللتان��سا�مان����نقل�املعلومات�و�خبار�عن�ا��دمات�الس

���� �و�سا�م �املتلقي �تجذب �بطر�قة �السيا��، �لل�شاط �السليمة �واملمارسة �التعامل �وكيفية �أخرى �ج�ة �من �الرا�ن الص��

  .عملية�التأث���فيھ�باستخدام�املؤثرات�السمعية�والبصر�ة

ال���يقع�ع���عاتق�ا�ع���كب������عملية���عد�ال��افة�السياحية�املكتو�ة�إحدى�ال��ف�املتخصصة: ال��افة�املكتو�ة-

  )274ن،�ص.س.عبد�الفتاح�وغنيمة،�د. (التأث���ع���ا��م�ور�املتلقي�حيث�تلعب�العديد�من��دوار�الفعالة

� �ل��م�ور � �النفسية �الراحة �لتحقيق �بأنواع�ا ��عالمية �الوسائل �تتضافر��ذه �أن �رسالة��و�جب �صياغة �خالل من

� �ش�ل ��� �سياحية �يلعب�إعالمية �تقديم�ا، �وطر�قة �إخراج�ا، �وأسلوب ��عالمية �املادة �تجسيد �ألن �مناسب �وتقديم إخراج

�ال����ش�لت�لدى� ��قناع�و�غي����تجا�ات�السلبية �تحقيق �للرسالة�و�التا����� �الب�يوي �الت�و�ن ��� �وفاعال� �جو�ر�ا دورا

 .نااملتلق�ن�عن�ال�شاط�السيا���والوج�ات�السياحية����ظل�أزمة��ورو 

�عد�الشبكة��لك��ونية�العاملية�أقوى�وسيط�اتصا���يمكن�استخدامھ�����تصال�السيا���للوصول�إ���جما����: �ن��نت-

كب��ة�ومتنوعة�خصوصا�مع�التطور�امل�سارع�الذي�ش�دتھ�الشبكة�وتقديم�ا�للمعلومات�ع���أش�ال�متنوعة،�و�عد�املواقع�

  )232.233،�ص2015مصطفى،�. (ال���يمكن��ستفادة�م��ا����املجال�السيا��السياحية�ع���الشبكة�من�أبرز�الطرق�

  :إذ�يمكن�أن�يحقق�استخدام�شبكة��ن��نت�ضمن��ذه��س��اتيجية�ما�ي��

التوسيع����مجاالت�ال��و�ج�وال�سو�ق�والدعاية�السياحية،�وترو�ج�املبيعات�من�خالل�إيصال��ل�مواقع�ا��ذب�السيا���-

  .ئح،�ورسم�صورة�ذ�نية�لديھوا��دمات�للسا
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يحتاج�إ���م��انية�...) �عالن،�الدعاية،�العالقات�العامة،�ال�سو�ق،�ال��و�ج،�ت�شيط�املبيعات(إن��تصال�السيا����شمل�-

كب��ة�ال��ستطيع�املؤسسات�املنظمات�السياحية�الصغ��ة�����ظل��زمة��قتصادية�ال���خلف��ا��ذه��زمة�ال��ية�القيام�

  .�ا،�فسا�م��ن��نت����توف���فرص�م�ساو�ة����التنافس�و�ن�شار�من�خالل�ال��و�ج�ع���املواقع�وا��دمات�السياحية��

�سمح�شب�ات��ن��نت����فتح�قناة�اتصال�مباشر�من�خالل�موقع�ا،�مما��سمح�بتحقيق�أك���قدر�من�التوعية�ال��ية�-

  .و�قناع

�ساعد�املؤسسة�السياحية����إيجاد�السياح��سرعة�،من�خالل�مواقع�الو�ب�أو���شطة�إن��تصال�السيا���ع����ن��نت�-

أو�املز�ج�ال��و�����اإلعالن�والدعاية�والعالقات�العامة�وت�شيط�املبيعات،�خاصة�وأن�جم�ور�السياحة����ظل��ذه��زمة�

  أصبح�غ���معروف�وغ���متوقع

�ا��صول - ��� ��زمة ��ذه �ظل ��� ��ن��نت ��قبال���ساعد ��سبة �توقع �فرص �من �يز�د �مما �سر�عة �عكسية ��غذية ع��

  .و�قتناع�لدى�ا��م�ور�وردود�أفعال�م�

ساعة��24إن��ن��نت��سا�م����إيصال�املعلومات�املستجدة�ع���الصعيدين�الص���والسيا���ع���مدار�الوقت�للمعني�ن�-

  .وطيلة�أيام��سبوع�دون�ت�اليف�إضافية

  :كثيف�استخدام�وسائل��تصال�السيا�������ذه��زمة�����تحقيق�ما�ي��و�كمن�ال�دف�من�ت

إقناع�وجذب�السياح�املحتمل�ن����مختلف��سواق�املس��دفة�وذلك�من�خالل�تصميم�و�تنفيذ�ال��امج�ال��و�جية�املناسبة�-

�معل �إ�� ��زمة ��ذه �ظل ��� � �السائح �يحتاج �ما �غالبا �حيث �املناسبة �املعلومات �املعلومات�واختيار� �جانب �إ�� ���ية ومات

  السياحية�

�تجاه�- �لد��م �النف��� ��من �يحقق �بحيث �فيھ �املرغوب �باالتجاه �للسياح �والنفسية �ا��سية �املدر�ات �التأث���ع�� محاولة

ممارسة�ال�شاط�السيا������ظل��ذه�ا��ائحة،�والذي�يخدم���داف�امل�شودة�من�خالل��س��اتيجية�السياحية�العامة�

  .لةللدو 

�عر�ف�منافذ�التوز�ع�من�وسطاء،�منظ���الرحالت�السياحية،�و�االت�السفر،و�فنادق�بحساسية�الظروف�وما�عل��م�من��-

  .واجب�ا��فاظ�ع���سالمة�السياح��و�خذ�باإلجراءات�الوقائية

  :��شطة��تصالية�املعتمدة�- 4

�السيا��-1- 4 ��ت: �عالن �فنون �أ�م �أحد �السيا�� ��عالن �و�ج�زة��عد �امل�شآت �ع�� �القائمون �ي��أ �ال�� صال

السياحية�إ���استخدام�ا��غرض��عر�ف�السياح�املرتقب�ن�وا��الي�ن�باملنتجات�وا��دمات�واملقومات�السياحية�والتأث������

  .سلوك�م�بما�يتالءم�مع�املتطلبات�ال�سو�قية�للمشروع�أو�املنتج�السيا��

�ب �السيا�� �من����عالن ���اب �وعواطف�و�عرف �وجدان �التأث����� �ع�� ��عمل �ال�� �غ���ال��صية �ا���ود �تلك أنھ

. ومدر�ات�السياح�وتوجيھ�سلوك�م�نحو�التعاقد�ع���برنامج�سيا���مع�ن�أو�ع���خدمات�سياحية�لشركة�سياحية�محددة

  )74،ص2008أبو�علفة،�(

�التعر�ف�باملناطق،�وامل�شآ ت�السياحية�ال����ستقبل�السياح�����ذه�وتظ�ر�أ�مية��عالنات����ظل��ذه��زمة���

الف��ة�علما�أنھ�ل�ست��ل�امل�شآت�السياحية��ستقبل�السياح�����ذه�الظروف،�أي�التعرف�ع���العرض�السيا�������ذه�

  .الف��ة

�السياحية-2- 4 �كأحد��:الدعاية �الدعاية ��ستخدم �السياحة �مجال �و�� �الدعاية �مف�وم �تناولت �ال�� �التعار�ف تتعدد

تصال�للتأث������أف�ار�ا��ما����واتجا�ا��م�ولكن�استخدام�ا����املجال�السيا���لھ�سمات�خاصة�عن�استخدام�ا�فنون��

  )23،ص1968شو��،�( .���املجاالت��خرى��س�ب�الطبيعة�ا��اصة�لل�شاط�السيا��
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� �السلبية �التداعيات �وتقليل ��زمة �إلدارة �الدعاية �إ�� ��س��اتيجية ��ذه �ضمن �ن��أ ��ستغل�وقد �كأن �القطاع، ع��

�و�يان� �السياحية �ا��زائر �مقومات �وسرد ��ورونا، �لف��وس �السلبية �التداعيات �لتقليل ��جتما�� �التواصل منصات

�أو� �أو�السمعية �املرئية �سواء ��خرى �الوسائط ��افة �إ�� �إضافة �و�عد�ا، ��زمة ��ذه �ظل ��� �السياح �الستقبال استعداد�ا

  .مشروع�وط���شامل��افة�املستو�ات�املطبوعة،�حيث�أصبح�ال�دف��و 

  :إشراك�ا��ر�ات�ا��معو�ة�واملنظمات�امل�نية�����تصال�السيا��-3- 4

��ذه� �ضمن �ي�تظر� �السيا��، �بال�شاط �وتوعي��م �ا��زائري، �املجتمع �لدى �حقيقة �سياحية �ثقافة �إ�شاء قصد

السيا������ظل��ذه��زمة�و�عد�ا،�وعليھ�فع�����س��اتيجية�إشراك�ا��ر�ات�ا��معو�ة،�لتوعية�ا��ما����بأ�مية�ال�شاط

�أساسيا����عملية�ال��و�ج�وحماية�املناطق�واملواقع�السياحية�و�ثر�ة�والطبيعية،�وع��� ا��ركة�ا��معو�ة�أن�تلعب�دورا

� �طرف �من �املسطرة �بالتداب���الوقائية �السيا��،و�خذ �لل�شاط �ممارس��م �ا��ذر�أثناء �بضرورة �املواطن�ن وزارة�توعية

  .ال��ة،��و�ذا�لالرتقاء�بالسياحة�ا��زائر�ة�إ���م�انة����ظل�تد�ور�اقتصاديا��ا

 :تدعيم�التظا�رات�ال��و�جية��ع����ن��نت-4- 4

��سمح� �ال�� �التوز�ع �و�مسارات ��س��الك �تصرفات ��� �تطورا �و��تصال ��عالم �تكنولوجيات �استعمال �أحدث لقد

�و�ا��دم �املباشر�للمنتوج �مستخدميبالعرض �كب���من �لعدد �السياحية �مستمر���� )�ن��نت (ات �ع����ن��نت و،ال�سو�ق

�كب���إطار�ا���ز� ��ش�ل �يتجاوز �فتأث����ن��نت ،� ��خرى �التوز�ع �شب�ات �حساب �ع�� �السوق ���صص �السر�ع �ستحواذ

لسمعة�ا��يدة�و�إدخال�كذلك�نظام�فقط،�و�تبقى�نوعية�ا��دمات�و�املحتو�ات�لالن��نت����ال���تحدث�الفرق�السر�ع�،�ا

ال�سي����لك��و�ي�من�خالل�إدارة�الرحالت�ع���الشبكة�و��ستقبال�الفند���،�باإلضافة�إ���إدارة��طعام،�وتظ�ر�ا��اجة�

أك�������ذه��ثناء�لالستخدام�تكنولوجيات�التواصل�عن��عد�لغياب�إم�انيات�إقامة�تظا�رات��وأ�شطة�ترو�جية�تطبيقا�

  .��وتو�ول�الص���الواجب�إتباعھلل

��عد-5- 4 �عن �السياحية �طر�ق�: الندوات �عن ��عد �عن �املتخصص�ن �من �مجموعة �ب�ن �املناظرة �أسلوب �ع�� �عتمد

�اختيار� �حسن �ف��ا �يرا�� �وقضاياه، �السيا�� �بال�شاط �امل�تم�ن �ان�باه ���ذب �السياحية �شؤون ��� �ال��امج، �من مجموعة

���موضوعا�سياحيا�حساسا،��انت�مشوقة�وجاذبة�للمتلقي،��و�توقف�نجاح�ا�عادة�ع���موضوع�ا�ف�لما��انت�الندوة��عا

  )128،�ص�2007عيم�وسراب،. (حسن�اختيار�رئ�س�الندوة�إلدارة�ا��وار��ش�ل�فعال�وع���أسئلة��عضاء�املشارك�ن�ف��ا

�إ� ��ف�ار�للوصول ��� �املشاركة �ع�� ��عد �عن �السياحية �الندوات ��ذه �عقد ��ساعد �إلنقاذ�وقد �واق��احات �توصيات �

  .قطاع�السياحة����ظل�تذبذب�توافد�السياح��س�ب�الوضع�الص���الرا�ن

  :رسالة��تصال�السيا�������ذه��س��اتيجية�- 5

��تم�بمجاالت�التوعية�و�رشاد�السيا���والص��،�و��تم�بصفة�خاصة�بجمع�وتوثيق�وتص�يف�املعلومات�حول�ما�

  : ي��

  .ة����ا��زائراملعالم�السياحي�-

  .املرافق�السياحية�املختلفة�ال���ت�شط����ف��ة��زمة�-

  . الفعاليات�و��شطة�السياحية����ا��زائر��-

  .النظم�واللوائح�والقرارات�املنظمة�لقطاع�السياحة����ف��ة�ا��ائحة�-

  . الدراسات�والبحوث�ال���أعدت�حول�املوسم�السيا������ظل�جائحة��ورونا�-

  . الوقائية�ال���تقدم�ا�وزارة�السياحة�ووزارة�ال��ة�لتأم�ن�ال�شاط�السيا������ظل�جائحة��ورونا�النصائح�-
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  :القائم�ن�باالتصال�السيا�������ذه��س��اتيجية�- 6

��تصال� �وسائل �استخدام ��ستد�� �حيث ��س��اتيجية، ��ذه �لنجاح �توفر�عنصر�م�م �ضرورة �إ�� ��شارة تجدر�بنا

الرسائل��تصالية�����ذا�الظرف��شكيل�فر�ق�عمل�إلدارة��ذه��زمة��ش��ط�فيھ�صفات�وم�ارات�اتصالية��و�عالم،�و�ناء

ح���نضمن�تحقيق�أك���قدر�من��قناع�ل��م�ور�املس��دف،�و�ذا�يتطلب�ج�ود�أك������مجال�ال��امج�التدر��ية�والتعليمية�

ع��زمة،�والعقبات�املتوقع�حدو��ا،�وسبل�معا����ا،�وكيفية�التعامل�للعامل�ن����القطاع�السيا���والفند��،�لتعر�ف�م�بنو 

  :مع�السياح�وغ���ا،�ونحتاج�التدر�ب�لألسباب�التالية

  .لتوف���قائم�ن�باالتصال�القادر�ن�ع���توظيف�إم�انيات�وسائل��تصال�املختلفة�لتحقيق�التأث���الفعال�-

  .نفسية�لد��م�خاصة����ظل��زماتللتعامل�ا��يد�مع�السياح�وتحقيق�الراحة�ال�-

  .للتعامل�مع�الشا�عات�ال���تدور����ظل��ذه��زمة،�وال���قد�تؤدي�للتفس���ا��اطئ�لألمور�و�حداث�-

: ���براو�يو�يمكن�أن��ستفيد�من�الناحية��تصالية�ضمن��ذه��س��اتيجية�بتوصيات�خ��اء��زمات�وال���حدد�ا�  

)Birthy,1998,p06(  

  . ال�تقلل�من�قيمة�الضرر�املحتمل�الذي�يمكن�أن��س�بھ��زمة�وأحذر�من��شع��ا: اعدة��و��الق�-

  .���ان�شار�ا����) Media(ال�تقلل�من�قيمة�تأث���وسائل��عالم��:القاعدة�الثانية�-

�الثالثة�- �: القاعدة �م�يئ�ن�ونتوقع �ن�ون �ما(يجب�أن ��افة�املسؤول) حدوت�أزمة �ا��طة �ووضع�و�علم���ذه �ن�التنفيذي�ن

  ).خطط�طوارئ (خطة�معا��ة�أي�

�الرا�عة�- �: القاعدة �مخول �مركز�اتصال �دام�) communication center(إقامة �ما �للمعلومات �املصدر�الرئ���� �ي�ون الذي

�و�و�املسؤول�عن�تزو�د�ال��افة�باملعلومات
ً
  . تأث����زمة�متواصال

�وإعالم�تحتاج�إ���استمرار�ة��: القاعدة�ا��امسة�-
ً
�وداخليا

ً
تصاالت��عد�إصدار�التصر�ح��و���و�جري�الت�سيق�خارجيا

  .أقسام�املنظمة���ا��افة

�ما�لوسائل��عالم�ل��و�د�م���ا: القاعدة�السادسة�-
ً
  .ال�نحاول�فرض��عتيم�ع����خبار�فإنھ�غ���مفيد،�و����ش�ئا

لم��ستطع�ا��صول�ع���املعلومات�منك�فأ��ا�ستحصل�عل��ا�من�يجب�أن��علم�أن�وسائل��عالم�إذا�: القاعدة�السا�عة�-

  . مصدر�آخر�ف�سارع�إ���تأس�س�مركز�إعالمي�كمصدر�للمعلومات�الرسمية

  . التأكيد�من�وضع��زمة����السياق�ال��يح�و��يئة�املعلومات�الدقيقة: القاعدة�الثامنة�-

ن�تب�يھ�ب�نك�و��ن�ا��م�ور�و��ن�وسائل��عالم�وأنك�بحاجة�إ���ال�تكذب�أبدا�وألن�الثقة����ء�م�م�أ: القاعدة�التاسعة�-

  ).Cood will(النية�ا��سنة�

���� �وإطفا��ا �اك�شاف�ا �يتم �لم �إذا �أو�ا��طر�وال�� ��زمة �حدوث �ترافق �ال�� �الشا�عات �تطفأ �القواعد ��ذه �إتباع إن

 الوقت�املناسب�س��داد�تداعيات��زمة�السلبية�ع���املنظمة�السياحية�
ً
�وع���املجتمع�ك�ل�عموما

ً
 . خصوصا

  

    :خاتمة

�أك��� �السيا�� �والقطاع �والتكنولو��، �ا��ضاري �والتغ���والتنوع �با��ركة �ي�سم �مناخ ��� �السياحية �املؤسسة �عمل

ا�القطاعات�تأثرا�باالستقرار�والسالم�العال��،�ولذلك�يتعرض�إ���العديد�من�املخاطر�و�زمات�املعقدة�داخليا�وخارجيا،�ول�

أسبا��ا�ونتائج�ا�ال���تختلف�من�بلد�إ���آخر�ومن�منطقة�إ���أخرى،�ومن�مؤسسة�إ���أخرى�باختالف�طبيعة�وخصوصية�

عمل��ذه�املؤسسة،�وعل��ا�أن�تواجھ��ل�أنواع�املخاطر�و�زمات�وت�ون����حاجة�دائمة�للتطور�مع�مستوى�املشكالت�ال���

يا���املتاح�واملستقب������الدول�املختلفة�وأن��سا�م�ايجابيا����حل���ذه�تواج��ا�ل��فاظ�ع���عناصر�الطلب�والعرض�الس
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املشكالت�بفكر�إداري�ي�ناسب�مع�نوع�املش�لة�أو��زمة�من�خالل��إعداد�عناصر�التعامل�النا���مع�املخاطر،�وقد�ركزنا�

خاطر�و�زمات�واملتمثلة�����زمة�ضمن��ذه�الدراسة�ع���تصميم�إس��اتيجية�اتصالية�للتعامل�مع�نوع�من�أنواع��ذه�امل

ال��ية�ال���خلف��ا�جائحة��ورونا�كحل�من�ضمن�ا��لول�لل��وض�بقطاع�السياحة�خاصة����ظل�تذبذب�الطلب��س�ب�

الالإستقرار�النف����و�جتما���والص���و�قتصادي�كذلك�وذلك�انطالقا�من�نظرتنا�إ���أن�أي�أزمة�م�ما��ان�نوع�ا�يجب�

  .ال�وتبادل�املعلومات�ف��ا�من�ضمن�أبرز�ا��لول أن�ي�ون��تص
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