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مقدمة : 

باتت قطاعع االسيیاحة من االقطاعاتت االتي تسهھم بشكل ملحوظظ وومتزاايید في 
ً للتقديیرااتت االمعلنة فإنن هھھھذاا االقطاعع  توليید االناتج االمحلي ااإلجمالي في ااألررددنن. ووووفقا 
يیستحوذذ على ما يیقربب من 10% من االناتج االمحلي ااإلجمالي٬، وومن هھھھنا فإنن 

ااالهھھھتمامم بما يیسمى بصناعة االسيیاحة لهھ ما يیبرررهه.  

ووااإلعالنن االسيیاحي يیمكن أأنن يیعرفف على أأنهھ تلك االجهھودد غيیر االشخصيیة 
االتي تعمل على االتأثيیر في ووجداانن ووعوااططف وومدرركاتت االسيیاحح ووتوجيیهھ سلوكهھم 
االسيیاحي نحو االتعاقد على برنامج سيیاحي معيین أأوو على خدماتت سيیاحيیة لشركة 
ً في تدفق االسيیاحح٬،  سيیاحيیة محدددةة. وومن االمعرووفف أأنن ااإلعالنن االسيیاحي مهھم جداا 
فنجاحح ااإلعالنن االسيیاحي يیعني نجاحح االسيیاحة٬، وولذلك يیجب ااألخذ بعيین ااالعتبارر أأنن 
توجهھ شخص إإلى منطقة ما يیعتمد بالدررجة ااألوولى على ااإلعالنن ووووسائل االتروويیج 
ااألخرىى٬، ألنهھ لم يیسبق لهھ أأنن شاهھھھد االمنطقة من قبل٬، وويیجب أأنن يیدفع مبالغهھا مقدما 
مثل االنقل ووااإليیوااء.  ما عداا في حالة االزيیاررةة االمتكرررةة فإنن ااإلعالنن االجيید وواالصاددقق 
وواالوااضح يیلعب ددوورراا ً كبيیراا ً في توجيیهھ االسيیاحح إإلى منطقة ما٬، وو ططبعا ً تعتمد على 
مدىى توفر ااألمن ووااالستقراارر وواالحريیة ووااألسعارر وواالخدماتت االمقدمة لرااحة االسيیاحح. 

ووااألررددنن يیتمتع بميیزةة نسبيیة بحكم االموقع ااإلسترااتيیجي٬، ووااآلثارر االتارريیخيیة 
ووااألماكن االديینيیة إإضافة إإلى إإمكانيیة ااستغاللل االسيیاحة االعالجيیة٬، وواالتعليیميیة٬، 

وواالترفيیهھيیة ووغيیرهھھھا في االمستقبل. 

 ووفي ظظل أأجوااء االسالمم أأصبح من االمطلوبب ااآلنن ووضع خيیاررااتت 
إإسترااتيیجيیة للسيیاحة٬، ووووضع تصورر ووااضح حولل نوعيیة االسيیاحة االتي نهھدفف إإلى 
تطويیرهھھھا. ووهھھھنا يیأتي االتساؤؤلل حولل كيیفيیة االحفاظظ على االميیزةة االنسبيیة لألررددنن٬، 
ً تنافسيیة من ناحيیة ووتكامليیة من ناحيیة  ووبخاصة ووأأنن ااألسوااقق االمجاووررةة أأسوااقا 

أأخرىى. 

وومما يیزيید من أأهھھھميیة ااإلعالنن في ميیداانن االسيیاحة هھھھو حدةة االمنافسة بيین بلداانن 
االعالم٬، فكل بلد يیحاوولل جذبب أأكبر عددد من االسيیاحح إإليیهھا بعد أأنن ظظهھرتت ااآلثارر 
ااالقتصادديیة االكبيیرةة لصناعة االسيیاحة٬، هھھھذاا عالووةة على أأنن االمنتجاتت أأوو االخدماتت 

االسيیاحيیة نفسهھا تنافس غيیرهھھھا من االمنتجاتت االمتقارربة معهھا في االسعر. 



وولهھذاا االسبب أأيیضا نالحظ أأنن كثيیر من االدوولل بدأأتت تركز على نوعيیة 
ااإلعالناتت االتي تصدررهھھھا عن مناططقهھا االسيیاحيیة ألنهھا من ااألسبابب االمهھمة لنجاحح 

سيیاحتهھا. 

ووااألهھھھميیة االتي يیوليیهھا ااإلعالنن إإلى االسفر هھھھي مسألة شخصيیة بحتة فقراارر 
االفردد هھھھنا يیتوقف على عدةة عواامل منهھا االتقليید وواالمكانة ااالجتماعيیة وومستوىى االدخل 
ووغيیرهھھھا من االدوواافع ووكلهھا تتفاووتت في قوتهھا من شخص إإلى آآخر٬، وومما ال شك فيیهھ 
أأنن ااإلعالنن االسيیاحي يیستطيیع أأنن يیؤثر على بعض هھھھذهه االعواامل عالووةة على أأنهھ في 
حالة عدمم االقيیامم باإلعالنن فإنن االمبالغ االتي قد يیخصصهھا االفردد للسفر ستوجهھ إإلى 
منتجاتت أأوو خدماتت أأخرىى منافسة. وولذلك فالوااجب ررسم االسيیاسة ااإلعالنيیة للسيیاحيیة 
ووتنفيیذهھھھا على نطاقق ووبصوررةة تجعل االسفر يینافس االمنتجاتت ااالستهھالكيیة ااألخرىى 
االدااخلة في نفس مستوىى االسعر تقريیبا ً. ووهھھھذاا يیعني أأنن ااإلعالنن يیجب أأنن يیهھدفف إإلى 

ززيیاددةة االطلب على االسفر ووذذلك برفع أأفضليیتهھ في جدوولل حاجاتت االمستهھلك. 
ووال شك أأنن االمنتج االسيیاحي يیخضع لقواانيین االعرضض وواالطلب كغيیرهه من 
االمنتجاتت ااألخرىى (ااالستهھالكيیة وواالخدماتت ووااألفكارر)٬، كما أأنهھا تخضع لكافة 
ً في ااالقتصادد االحديیث. ووااالقتصادد مبني  االعواامل االنفسيیة االتي أأصبحت عامال فعاال 
على فلسفة ززيیاددةة ااالستهھالكك عن ططريیق خلق ررغباتت جديیدةة ووتوليید االدوواافع للشرااء 
ووهھھھذاا ال يیتأتى إإال بوااسطة إإعالنن مركز يیقومم على ددررااسة مستفيیضة لنفسيیة االجماهھھھيیر 

ووررغباتهھم. 

أأهھھھميیة االبحث : 
ً إإلى تحريیر االتجاررةة عبر تطبيیق ااتفاقيیاتت منظمة  إإنن االعالم يیتجهھ تدرريیجيیا 
االتجاررةة االعالميیة (أألغاتت). ووتعد االسيیاحة في مقدمة االمشرووعاتت االخدماتيیة االتي 
ستتأثر بتحريیر تجاررةة االخدماتت عالميیا ٬ً، ألنن معظم االدوولل االسيیاحيیة االموقعة على 
ااالتفاقيیة٬، ستصبح أأسوااقهھا مفتوحة لمماررسة االنشاطط االسيیاحي ددوونن تميیيیز أأوو تفرقة 

بيین ااألططراافف االعاملة في هھھھذاا االنشاطط. 

ووتنبع أأهھھھميیة هھھھذهه االدررااسة من أأهھھھميیة االسيیاحة في ررفد ااالقتصادد ااالررددني ال 
سيیما اانن ااالررددنن بلد خدماتت, فال ووجودد فيیهھ للثرووااتت االطبيیعيیة أأوو االمرتكزااتت 
االصناعيیة كأساسس إلقتصاددهه, باإلضافة إإلى ووجودد ااإلمكاناتت االسيیاحيیة االمتوفرةة فيیهھ, 
مما يیوجب االبحث وواالدررااسة للعمل على تنميیة االسيیاحة من خاللل االهھيیئاتت االقائمة 
عليیهھا وواالعاملة بهھا وواالمستفيیدةة منهھا, كما تعتبر االسيیاحة نشاططا ً ضروورريیا ً لحيیاةة ااألمم 



ً ووتخلق االعالقاتت االطيیبة ووتيیسر  ً ووحسيیا  ً ثقافيیا  وواالشعوبب فهھي تشكل توااصال 
عمليیاتت تباددلل االمعاررفف ووااالفكارر فيیما بيینهھا. 

وومعظم االدررااساتت االتي تناوولت موضوعع االسيیاحة في ااألررددنن رركزتت 
إإهھھھتمامهھا على االوضع االسيیاحي في ااألررددنن ووعلى حد علم االباحث فإنهھ ال توجد 
ددررااساتت محدددةة عن تخطيیط االحمالتت ااإلعالنيیة ووما لهھا من ددوورر مهھم في تسويیق 

االمنتج أأوو االخدمة االسيیاحيیة في ااألررددنن ووبالتالي تنشيیط االحركة االسيیاحيیة. 

وويیعد ااإلعالنن االسيیاحي أأحد أأهھھھم ووسائل ااالتصالل بالسائح لتعريیفهھ بالبراامج 
االسيیاحيیة االتي تقدمهھا االشركة - قطاعع عامم أأوو قطاعع خاصص – سوااء بشكل عامم يیشمل 
ااإلططارر االعالمي للشركة ووجميیع االبراامج٬، أأوو بشكل خاصص تفصيیلي يیتسع لكافة 
االبيیاناتت وواالمعلوماتت االتفصيیليیة وواالدقيیقة عن برنامج محددد بذااتهھ. ووعليیهھ تكمن 

ااألهھھھميیة في: 

االحاجة إإلى االمزيید من االتروويیج في االمرحلة االقاددمة ووااالهھھھتمامم بنوعيیة ▪
االحمالتت ااإلعالنيیة االموجهھة نظراا ً للمنافسة.  

صناعة االسيیاحة من االصناعاتت االتي تسهھم بشكل ملحوظظ وومتزاايید في توليید ▪
االناتج االمحلي ااإلجمالي في ااألررددنن.  

اافتقارر ااإلعالنن االسيیاحي ااألررددني إإلى إإثاررةة ااالهھھھتمامم ووجذبب ااالنتباهه. ▪

مشكلة االبحث : 
إإنن االموقع االجغراافي للمملكة ااألررددنيیة االهھاشميیة لهھ أأهھھھميیة كبيیرةة جداا ٬ً، وولعل 
هھھھذهه ااألهھھھميیة ااكتسبهھا ااألررددنن من خاللل موقعهھ ااإلسترااتيیجي في قلب االوططن االعربي 

بل ووعلى خريیطة االعالم أأجمع٬، ووهھھھو موقع يیربط االوططن االعربي ببعضهھ االبعض. 
االموضوعع ااألكثر محورريیة بالنسبة للسيیاسة االسيیاحيیة في ااألررددنن هھھھي أأنن 
االدوواائر االخاصة بوضع االسيیاسة االسيیاحيیة لم تقم بأيیة جهھودد لتقديیم ووصف االمناططق 
االسيیاحيیة في ااألررددنن٬، ووااقتصرتت معلوماتهھا على ااألماكن ااألثريیة وواالتارريیخيیة 

ووااالهھھھتمامم ببعض االمناططق ووغيیابب ااإلعالنن عن االمناططق ااألخرىى.          
بالرغم من أأهھھھميیة أأسلوبب االحمالتت ااإلعالنيیة وواالتطوررااتت االكبيیرةة االتي 
حدثت في عمليیة تخطيیط االحمالتت ااإلعالنيیة االسيیاحيیة٬، إإال أأنهھ يیوجد مظاهھھھر كثيیرةة 
تؤكد عدمم تطبيیق ااألسس االعلميیة وواالفنيیة ووااألساليیب ااإلدداارريیة االحديیثة في تخطيیط 

االحمالتت ااإلعالنيیة االسيیاحيیة في ااألررددنن. 



ووااألررددنن بلد عربي فيیهھ كم هھھھائل من االموااقع ااألثريیة االتارريیخيیة سوااء كانت 
نبطيیة أأوو رروومانيیة أأوو إإسالميیة إإلى غيیرهه من االمقوماتت االسيیاحيیة االكافيیة ليیكونن 
ً سيیاحيیا ٬ً، إإال أأنن هھھھذهه االعناصر لم يیتم ااستغاللهھا على االوجهھ ااألكمل  ااألررددنن بلداا 

وويیعودد ذذلك إإلى االتساؤؤالتت االتاليیة: 

هھھھل تخطيیط االحمالتت ااإلعالنيیة االسيیاحيیة في ااألررددنن ال تزاالل قاصرةة عن ▪
منافسة االدوولل االسيیاحيیة ااألخرىى ؟ 

هھھھل لدررااسة ااإلعالنن االسيیاحي ددوورر في خدمة االسيیاحة ااألررددنيیة؟ ووهھھھل يیمكن ▪
أأنن يیكونن لهھ ددوورر مهھم في ززيیاددةة االمرددوودد ااالقتصادديي؟  

ما هھھھي ااألسبابب االتي تؤدديي إإلى إإخفاقق االحمالتت ااإلعـالنيیة االسيیاحيیـة في ▪
االمملكـة ااألررددنيیة االهھاشميیة؟ 

فرووضض االبحث : 
ً في تروويیج ▪ ً هھھھاما  ااإلعالنن االسيیاحي ااألررددني يیمكن لهھ أأنن يیلعب ددوورراا 

االسيیاحة ااألررددنيیة ووإإضافة مفاهھھھيیم وو صورر إإيیجابيیة عن ااألررددنن ددااخليیا ً 
ووخاررجيیا ً. 

ً االحمالتت ااإلعالنيیة االسيیاحيیة -  ووووضع ▪ إإنن ااالهھھھتمامم باإلعالنن - خاصة
تصاميیم جراافيیكيیة جديیدةة وو مبتكرةة على أأسس علميیة وو فنيیة لموااكبة االتقدمم 
وواالتطورر االعلمي وواالفني االمعاصر يیؤدديي إإلى تنشيیط االسيیاحة ااألررددنيیة وو 

بالتالي االنهھوضض باالقتصادد ااألررددني.  
إإنن ااستخداامم ااألفكارر االمبتكرةة لإلعالنن ووااختيیارر االوسائل ااإلعالنيیة االمناسبة  ▪

ً إإلى جنب٬، مع ااالهھھھتمامم بعواامل االمكانن وواالزمانن وواالجمهھورر  جنبا 
االمستهھدفف من ااإلعالنن٬، لهھ ااألثر االكبيیر وواالفعالل في االجذبب االسيیاحي 

ووززيیاددةة االدخل االقومي. 

أأهھھھداافف االبحث : 
محاوولة االنهھوضض باإلعالنن االسيیاحي ااألررددني من خاللل تطبيیق حمالتت ▪

إإعالنيیة ذذااتت معايیيیر ووأأسس قائمة على االتصميیم االجراافيیكي االعلمي وواالفني 
للرسالة ااإلعالنيیة. 

ااستنتاجج االعواامل وواالعناصر االتي تعمل على تطويیر االحمالتت ااإلعالنيیة ▪
االسيیاحيیة في االمملكة ااألررددنيیة االهھاشميیة من ناحيیة ااالتصاالتت االتسويیقيیة 

وواالتصميیم االجراافيیكي. 



إإبراازز ددوورر ااإلعالنن في مجالل االسيیاحة ووما يیمكن أأنن يیحققهھ هھھھذاا االدوورر من ▪
تنشيیط لحركة االسيیاحة في ااألررددنن. 

تحديید االسيیاسة ااإلعالنيیة االمالئمة االتي من شأنهھا ززيیاددةة أأعداادد االسيیاحح من ▪
ااألسوااقق االسيیاحيیة االدووليیة من ناحيیة ووإإنعاشش حركة االسيیاحة االدااخليیة من 

ناحيیة أأخرىى. 

منهھج االبحث : 
يیقومم االبحث على االمنهھج االوصفي االتحليیلي لنماذذجج من ااإلعالناتت االسيیاحيیة 
ااألررددنيیة االمطبوعة ثم يیعتمد بعد ذذلك على االمنهھج االتجريیبي االتطبيیقي في عرضض    

تجربة االباحث. 
ووال يیعد هھھھذاا االبحث بحثا ااستكشافيیا نظراا لوجودد بعض ااألبحاثث ااألخرىى 
االتي أأشاررتت في أأجزااء منهھا إإلى مشكلة االحمالتت ااإلعالنيیة مما يیساعد على إإلقاء 

االضوء على بعض أأبعادد االمشكلة االتي يیتصدىى االبحث لدررااستهھا.  

ً للجواانب االعلميیة وواالفنيیة في تخطيیط االحمالتت  ووتتناوولل االدررااسة عرضا 
ااإلعالنيیة االسيیاحيیة ووهھھھي محاوولة متوااضعة لعالجج مشكلة تخطيیط االحمالتت ااإلعالنيیة 

االسيیاحيیة في ااألررددنن. 

حدوودد االبحث : 
حدوودد االمكانن: تصميیم ااإلعالنن االسيیاحي في االمملكة ااألررددنيیة 

االهھاشميیة٬، أأما االتروويیج يیكونن ددااخليیا ً وو خاررجيیا ً. 
حدوودد االموضوعع: ااإلعالنن االسيیاحي في االمملكة ااألررددنيیة االهھاشميیة 

االتابع لوززااررةة االسيیاحة ووااآلثارر. 
 


