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دراسة استطالعية لعينة من أراء   –  تنمية السياحة الداخلية في مدينة أور األثرية اإلعالم في تأثير
    من السياح

 بغداد_ الكلية التقنية االداريةى/الجامعة التقنية الوسط  /م. د نسرين غالي قاسم
 

ABSTRACT 

           The increasing role of the media in supporting the national development plans of countries 

is not hidden, especially in the field of tourism, which is one of the most important economic 

resources that helps in maximizing revenues. The tremendous technology in the field of 

communication techniques, and this research came to shed light on the role of media in the sustainable 

tourism development process through three sections. Sustainable tourism development, and the 

research reached a set of conclusions, the most important of which are: 

1 - The tourism media has a great ability to change people's cultures, and this influence is coupled 

with the tourism services provided on the ground. 

2- The principle of tourism development and achieving its sustainability is a basic requirement in the 

field of tourism because of its peculiarities that distinguish it from other sectors 

 المستخلص

وخصوصا في المجال    في دعم خطط التنمية الوطنية للدول  ال يخفى الدور المتزايد لوسائل االعالم    
السياحي الذي يعد من اهم الموارد االقتصادية الذي يساعد في تعظيم االيرادات , حيث اصبح االعالم  
من اهم االدوات التي يسهم في تطوير السياحة لما تمتلكه هذه الوسائل من عناصر جذب واقناع خاصة  

وجاء هذا البحث لتسليط الضوء على دور  بعد التطورات التكنلوجيا الهائلة في مجال تقنيات االتصال ,  
االعالم في عملية التنمية السياحية المستدامة من خالل ثالث مباحث حيث تناول المبحث االول مفاهيم  
عامة حول االتصال اما المبحث الثاني فقد تناول مفهوم التنمية السياحية المستدامة وجاء المبحث الثالث 

يته في التنمية السياحية المستدامة , وتوصل البحث الى مجموعة من  تحت عنوان االعالم السياحي واهم
 االستنتاجات اهمها: 

اإلعالم السياحي يملك قدرة كبيرة على تغيير ثقافات الناس، وهذا التأثير مقرون بما يقدم على أرض  -  1
 الواقع من خدمات سياحية.

 خصوصيات  من له لما السياحة مجال في أساسي مطلب  استدامتها وتحقيق السياحة التنمية مبدأ -2
 نمو وتحقيق المورد  هذا الستدامة حا  نجا الحلول أكثر  حاليا ويعد  األخرى  القطاعات  من غيره عن  تميزه

 مستمر فيه. 
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 المــــــــــــقـــــــــــــدمــــــــــــــــــة 
  فأصبح   األصعدة،  جميع  مستوى   على  شاملة   تنمية  من  السياحة  تقدمه  ما  العالم  دول  أدركت  

  ولكافة   بل  الصناعة  بهذه  المهتمة  للبلدان  الشاغل   الشغل  استدامته  وتحقيق  القطاع  هذا  موضوع
 وفق  العمل  وتواصل  الماضي  العقد   منذ   المستدامة   السياحية  بالتنمية  االهتمام  بدأ   إذ   العالم،  دول
 من   العديد   عليه   تقوم  وأسلوبا  منهجا  وتنميتها  المستدامة  السياحة  أصبحت   أن  إلى  المبدأ  هذا

 من السياحية البلدان  تشهده الذي التزاحم ظل وفي،    الحكومات   وحتى   السياحية  المؤسسات 
 أجل من جديدة  وأساليب  طرق  البتكار جهودها كل بذل من البد  كان المتنوعة، المنافسة عوامل
 من  الطرق  هذه أحد  السياحي اإلعالم دخول  وكان المستهلكين، لدى السياحية صورتها تقريب 
 صورة لرسمه السياحية  للتنمية الجذرية الحلول من حال يشكل بات  حيث  المتعددة، وسائله خالل
  في   اإلعالم  تأثير استعراض   بهدف البحث  ذاه ءجا ذلك على وبناء،   السياحي  البلد  عن   حسنة
 لجذب  الهامة العوامل من  اإلعالم بات  حيث  ، ،  األثرية  أور   مدينة  في  الداخلية  السياحة  تنمية

 اإليجابي األثر على التأكيد  ضرورة إلى الدراسة خلصت  وقد   .واستدامتها التنمية  وتحقيق السياح
الداخلية  لسياحةلمستدامة لا تنميةال في السياحي اإلعالم دور تفعيل وتعزيز السياحة على لإلعالم

 .  في مدينة أور االثرية
 مشكلة البحث  -أواًل:

الذي   المهم  الدور  يخفى  المجاالت ال  كافة  في  الحديث  عصرنا  في  االعالم  وسائل  تؤديه 
خصوصا مع التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال االتصال واالعالم مما يعزز دورها في  
رفد  عملية  في  المهمة  المجاالت  من  يعد  السياحي  والقطاع  المستقبل  الجمهور  على  التأثير 

ر هذا المجال بكل وسائله الممكنة واهمها االعالم  االقتصاد الوطني وتعزيزه مما يستوجب تطوي
لتحقيق   عصرية  وحاجة  ضرورة  يعد  السياحي  القطاع  خدمة  في  االعالم  وسائل  توظيف  فأن 
التطورات   بفضل  قدرات  من  الحديثة  االعالم  وسائل  تمتلكه  بما  واستدامتها  السياحية  التنمية 

لالفراد عن مختلف الوجهات السياحية    التكنولوجية في القدرة على جذب وتقديم معلومات مهمة
والتعريف بها. ومن هذا المنطلق نحاول في هذا البحث التعرف على الدور الذي من الممكن ان 
ايجاز   يمكن  ذكر  مما  وانطالقا  المستدامة  السياحية  التنمية  عملية  في  السياحي  االعالم  يؤديه 

  مدينة  في الداخلية السياحة تنمية  في عالماإل  تأثيرماهو  مشكلة البحث بالتساؤل الرئيسي األتي ))
 (( ؟ األثرية أور

 أهمية البحث  -ثانيًا:
لتحقيق التنمية السياحية واستدامتها وبذلك باتت كل وسائل االعالم  ملحة  اصبح االعالم ضرورة   

الصورة   ان  وحيث  وخارجيا  داخليا  المستهدف  الجمهور  الى  الوصول  في  امكانياتها  تستثمر 
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المتحركة او الثابتة تتمتع بصفة خاصة بمقومات جذب االنتباه  واضافات  معينة على الرسالة 
ني وايصال المعلومة وتقريب صورة البلد السياحية ، من هذا االعالمية من خالل توضيح المعا

  في  الداخلية  السياحة  تنمية  في  اإلعالم  تأثيرالمنطلق تأتي اهمية البحث في تسليط الضوء على  
 .  األثرية أور مدينة
 أهداف البحث -ثالثًا:

  -تتحدد أهداف البحث من خالل االتي: 
 معرفة مفهوم االعالم ووظائفه. -1
 التعريف بالتنمية السياحية المستدامة واهدافها وخصائصها. -2
 . األثرية أور مدينة في الداخلية السياحة تنمية في اإلعالم تأثيرالتعرف على مستوى  -3

 منهج البحث : رابعا: 
تم االعتماد على المنهج االستنباطي بأدواته الوصف والتحليل من خالل وصف نظري والشرح 

ثم  والتحليل   االثرية،  أور  لمدينة  الداخلية  السياحة  وتنمية  باالعالم  المتعلقة  المفاهيم  لمختلف 
التوجه الى ميدان الدراسة وقد تم استخدام المنهج االستقرائي المناسب الدراسة الحالة من خالل 

تي  استخدام أداة االستبيان وكذلك جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها بهدف التوصل إلى النتائج ال
 تعبر على آراء وطموحات السواح نحو الخدمات السياحية في مدينة أور . 

 هيكلية البحث  -خامسا :
،  مدينة اور االثرية    وتنمية السياحة الداخلية في  االعالم  ل المبحث االول مفاهيم عامة حولتناو 

تناول فقد  الثاني  المبحث  عن  اما  للدراسة  العملي    السياحة   تنمية  في  اإلعالم  تأثير    الجانب 
 .  األثرية أور مدينة في الداخلية

 االول  المبحث
   اإلعالم حول عامة مفاهيم

  والمعلومات  الصحيحة  بالمعلومات   الناس  تزويد   هو  اإلعالم:  ووسائله    مفهوم االعالم  -اوال :
تساعدهم  الثابتة  والحقائق  السليمة   أو   الوقائع  من  واقعة  في   صائب   عام  يأ ر   تكوين  على  التي 
  وهو  الموثقة،  والحقائق   المعلومات   طريق  عن   هي اإلقناع  اإلعالم  فرسالة  المشكالت،  من   مشكلة

 ركز التعريف هذا.(1) واألمانة   بالصدق  الرواية، ويلتزم   في  والدقة  والصراحة،  الوضوح  على  يقوم 
 اعتبر المعلومات  انه التعريف هذا على ويعاب  بالمعلومات  التزويد  وهي اإلعالم وظيفة على

  اإلعالم  وجود  ذلك ودليل واقعّيا موجودا ليس وهذا بأمانة ومنقولة صحيحة  دائما المنقولة
 بالحقائق التزويد  من الناس بتمكين يتعلق الذي االتصال من الجانب " :بأنه يعرف كما.التضليلي

 
 . 9، ص 2008 ألردن،ا -ر ش، االعالم ووسائله، دار اليازوري للنعيسان الطيب رحيمة (  1
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 اإلعالم  وسائل تبرز التعريف هذا خالل ومن ،"المتاحة الوسائل بمختلف والمعلومات واألخبار
 لعقلية الموضوعي التعبير "أنه على أيضا ويعرف"  .(1) واألخبار   المعلومات  لنقل كوسيط

وتتنوع وسائل اإلعالم المستخدمة وألنها تعتبر الوسيط في   .واتجاهاتها وميولها ولروحها الجماهير
يتم   ولكي  والمتلقي،  المستقبل  بين  االتصالية  المستفيدين  العملية  الى  االعالمية  الرسالة  ايصال 

   -:(2) يتطلب االمر اختيار الوسيلة االعالمية المناسبة وأهم هذه الوسائل هي
وهي من انجح وسائل االعالم السياحي التي تستخدم التنشيط السياحي    -: والتلفزيون  االذاعة   (1

باالعتماد على   الوسيلة والمجتمع  بين هذه  التفاعل  يتم  السمع من خالل جملة حيث  حاسة 
المستم اذان  في  وقع  لها  يكون  كالمية  وتعبيرات  السياح    علفظية  انتباه  جذب  الى  تهدف 

لهم االعالمية  الرسالة  ان    وايصال  الصوت   التلفزيون كما  مستخدما  السياحية  الصورة  يبث 
الوسيلة والصورة مبرزا اهم مقومات المقصد السياحي وعوامل جذبه للسياح ومن مميزات هذه  

الثقافية   المستويات  الفئات والشرائح وبمختلف  القدرة على مخاطبة جميع  لها  انها  االعالمية 
 . (3) والوصول الى اكبر عدد ممكن من المشاهدين في وقت واحد وهم في منازلهم

احد الوسائل الرئيسية في مخاطبة الجمهور السياحي    الصحف  تمثل  -:  المجالت و   الصحف (2
الواس االخبار  النتشارها  مختلف  طياتها  في  تحمل  حيث  منخفضة  وبتكلفة  الوجهات ع  حول 

البالد   ف  السياحية في  المجالت  التعبير  اما  وظيفتها  الرسمية  السياحة  أغلب اجهزة  تصدرها 
باالعتماد على الصور وااللوان سواء  السياحية ،  المنطقة  او  المكان  فنية عن روح  بطريقة 

مرسومة والتأثير في الجوانب العاطفية للسياح من خالل المقاالت  كانت صور فوتوغرافية او  
 ... الخ .  (4) التي يحررها الكتاب والمقاالت العلمية وعرض االحداث الثقافية والرياضية

وتكمن أهمية استخدام االنترنت في االعالم السياحي من خالل قدرته الواسعة    -ت :ناالنتر  (3
المختلفة بصورة تختصر الكثير من الجهد والوقت والمال    في الوصول الى االسواق السياحية

جميع   على  الحصول  السياحي  للمستهلك  يتيح  اذ   ، السائح  على  التأثير  بالغة  وبأساليب 
البيانات والمعلومات التي يحتاجها عن المنتج السياحي ويشمل ذلك معلومات عن الطيران  

 ..الخ..ت والفنادق والبرامج السياحية وأماكن تأجير السيارا
4) : السياحية  والمعارض  السياحية    -المهرجانات  والشركات  الرسمية  السياحية  االجهزة  تقوم 

السياحة   حركة  تنشيط  بهدف  السياحية  والمعارض  بالمهرجانات  واالهتمام  بالتركيز  الكبرى 

 
 . 54، ص  2001القاهرة،  النهضة للنشروالتوزيع ،  السياحي، دار اإلعالم ، فؤاد  البكري، (  1
 . 49 ، ص2004احمد مسلم ، تغريد ، التسويق السياحي فن االتصال والتفاوض ، دار النمير للنشر، الطبعة االولى ، (  2

 
( محمود ، داليا، زكي ، تيمور، الوعي السياحي والتنمية السياحية مفاهيم وقضايا، مؤسسة شباب الجامعة للنشر، االسكندرية ،   3

 .  42، ص  2008
 .  36، ص 2002( الياس ، سراب ، واخرون ، تسويق الخدمات السياحية ، دار المسيرة للنشر ، عمان ، االردن ،   4
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سياحية   صورة  وتكوين  السياح  وبين  بينها  المباشر  االتصال  تحقيق  الى  والسعي  الداخلية 
ومنشآت   تقليدية  وصناعات  من حرف  البلد  مقومات  مختلف  ابراز  خالل  من  لديهم  ايجابية 

 . (1) سياحية مختلفة
   -: السياحة الداخلية تنمية -ثانياً 

الداخلية   السياحة  التأريخية -تعدُّ  الناحية  حتى    -من  قائمة  زالت  ما  التي  السياحة  أشكال  أولى 
من   األكبر  الجزء  وتمثل  منظمة اليوم،  في  االقتصاد  خبراء  ويقدر  العالمي،  السياحي  النشاط 

عرف وت .(2)السياحة العالمية أن السياحة الداخلية على المستوى العالمي تمثل ثلثي السياحة الكلية
ال األشخاص  داخلية  السياحة  من  مجموعة  أو  لشخص  مؤقت  بشكل  انتقال  أو  هجرة  إنها  على 

زمني لفترة  الدولة  داخل  آخر  معينةلمكان  بانها    (3) ة  تعرف  نفس  كما  من  داخلي  سياحي  نشاط 
البلد، أي من طرف سكان بلد معين في مكان إقامتهم بغرض السياحة، لمسافة ثمانين كيلومترا  

ساعة    24وفي مدة ال تقل عن   على األقل من منزلهم أو مكان إقامتهم داخل حدود البلد نفسه،
في   داخليةالسياحة ال  تنمية  تسهمو ،(  4)إلى مقر اإلقامة األصليوال تتجاوز حدود السنة مع العودة  

 -:(5) وللسياحة الداخلية أهمية وفوائد عديدة منها قتصاد الوطنياالموارد  ر وتنويع مصاد 
 تساعد على توازن توزيع الدخل القومي  (1
 السياحية  المنشآت تزيد من فرص تحسن مستوى تشغيل  (2
 ت جديدة الوتسهيتشجع على إنشاء خدمات  (3
 تعريف المواطن ببلده مما يزيد من مواطنته وحبه لبلده (4
 ساسية لمختلف المناطق وخاصة المدن الصغيرة والمناطق النائية االتطوير البنية  (5
 جانب االتقديم فرص استثمارية للمحليين و   (6
السياحي داخل   جيع االستثمارشرب الدخل الوطني خارج البالد من خالل تالحد من تس (7

  .محيط الدولة
الفعالة في تحقيق مستوى   (8 الرفاه  عاليالمساهمة  للفرد    االجتماعية واالقتصادية      ية من 

    والمجتمع
 توفير العديد من فرص العمل للسكان المحليين   (9

 
الدراما التركية كنموذج  اعالمي للتنمية السياحية ،  –عزيز دور االعالم في تحقيق تنمية سياحية مستدامة زرقين، عبود واخرين، ت(  1

 ، ص 2016تكامل االدوار في خدمة التنمية ،  -المنتدى السنوي السابع حول االعالم واالقتصاد
 . 289، ص  2010العالمي ، العدد التاسع ، ( جعفر ، ميادة كاظم ، العالقات العامة واألنشطة السياحية ، مجلة الباحث ا 2

 . 32، ص 7199منى سعيد الحديدي: دور اإلعالم في تنشيط السياحة وتطوير السياحة ، تونس، (  3
4 ) Recommendations on Tourism  Statistical Papers ،M ،New York: United Nations ،(83): 5 ،2000. 

للدراسات القانونية  مجلة االجتهاد  ، .تنشيط السياحة الداخلية كمؤشر لرفع التنافسية السياحية بالجزائرعالن، واخرون، ش( ميلود ،  5

 . 270، ص  2020السنة   3العدد:  8المجلد:  ، واالقتصادية 

https://web.archive.org/web/20181113052500/https:/unstats.un.org/unsd/newsletter/unsd_workshops/tourism/st_esa_stat_ser_M_83.pdf
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وبدي (10 الدولية  للسياحة  قاعدة  الداخلية  أو    الالسياحة  سياسية  طوارئ  حدوث  لها في حالة 
 .لى التدفق السياحي الخارجي للبلد اقتصادية تؤثر ع

 مدينة أور األثرية ثالثا: 
لمدينة اور أهمية تاريخية مميزة؛ كونها من اهم المدن الحضارة السومرية، ولكنها ارتبطت أيضا  
)اليهودية،  الديانات  في  بأهمية  يحضى  الذي  إبراهيم  النبي  والدة  شهدت  كونها  دينية  بأهمية 

العراق. المسيحية،   المقير جنوب  تل  تقع في  لمدينة سومرية  أثري  واإلسالمية(، وأور هو موقع 
عام   السومرية  للدولة  عاصمة  الميالد   2100وكانت  وتقع    .قبل  الشكل  بيضاوية  مدينة  وكانت 

على مصب نهر الفرات في الخليج العربي قرب إريدو إال أنها حاليا تقع في منطقة نائية بعيدة  
وذلك   النهر  الماضية عن  السنين  آالف  على مدى  الفرات  نهر  مجرى  تغير  وتقع حاليا    .بسبب 

الناصرية )مركز محافظة ذي قار جنوب العراق( وعلى   على بعد بضعة كيلومترات عن مدينة 
 .كيلو متر شمالي البصرة. وتعتبر واحدة من أقدم الحضارات المعروفة في تاريخ العالم  100بعد  

زقورة التي هي معبد لآللهة إّنيانا آلهة القمر حسب ماورد في األساطير  واشتهرت المدينة بمبنى ال
 .(1) مقبرة ملكية شيدت من الطوب واللبن 16)الميثولوجيا( السومرية. وكانت تحتوي على 

  ( الثالثة  اور  ساللة  عصر  الى  بناءها  تاريخ  فيعود  الحالية  آور  زقورة  يخص  ما  -٢١١٢اما 
ق.م( واكملها بعدها ابنه    ٢٠٩٥-٢١١٢وهو الملك اورنمو )   ق.م( على يد اول ملوكها  ٢٠٠٤

ق.م( وقد تناوب ملوك بالد الرافدين على تجديد هذه الزقورة على    ٢٠٤٧-٢٠٩٥الملك شولكي )
العصور باعتبارها    . مر  الكلدانية(  )اور  بأسم  )التوراة(  القديم  العهد  بكتاب  اور  مدينة  ذكر  تم 

  .هيم( عليه السالم الذي نشأ فيها قبل أن يهاجر مع عائلته منهاموطن ابي االنبياء ابراهام )ابرا 
ويعد بيت النبي إبراهيم الخليل احد أهم المواقع  ولد النبي إبراهيم في أور في عهد نمرود بن كنعان

األثرية ، ويعود تأريخ بنائه الى نحو ستة أالف عام قبل الميالد، وقد بني باألجر وبصورة فنية،  
البيت   هذه  ويحتوي  وتعد  األمطار  مياه  لتصريف  بمجار  مزود  انه  كما  وايوانات،  غرف  على 

النبي ابراهيم الخليل من   المجاري أحد ابداعات الحضارة السومرية المكان ، اكتشف موقع بيت 
قبل لجنة بريطانية للتنقيب عن االثار برئاسة ليفان دولي، الذي اهتدى الى اكتشاف البيت بفضل 

ع مكتوب  طيني  التي  رقيم  الطينية  والرقم  الوثائق  عدد  ان  الى  ويشار  إبراهيم.  باآلرامية:  ليه 
آالف رقم فقط .وكذلك    10ألف، والمثبت منها إلى اآلن هو    50اكتشفت في المنطقة تصل الى  

من   فيها  وجد  ما  بفضل  واسعة  عالمية  شهرة  اور  مدينة  أكسبت  التي   ، الملكية  المقبرة  توجد 

 
والتاريخية/    ثاريةالا  مجلة الملوية للدراسات  ،     االثرية  التنقيبات  ضوء  في  أور  مدينة  ماء وليد واخرون ، يش،   عبد الرحمن  )1 

 . 108، ص  م 2020/السنة السابعة/ شباط 19العدد  ، 7المجلد
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الد  أثارت  لقبور  والفنية والجواهر  تنقيبات  الذهبية  العجيبة وكنوزها  أثارها  الحديث في  للعالم  هشة 
 .(1) والحلي النفيسة التي تكاد تكون منقطعة النظير

أن مدينة اور األثرية ومسألة تنميتها سياحيًا قد خضع الى عدة معايير يمكن تلخيصها في   
 -: (2) النقاط االتية

لزيارة التاريخية التي قام بها بابا الفاتيكان )البابا فرنسيس( إلى مدينة أور في الخامس من   –1
مارس )آذار( الماضي، ضمن زيارته إلى العراق التي استمرت أياما  عدة، كان لها دور كبير في  
توجيه األنظار من مختلف أنحاء العالم نحو موطن النبي إبراهيم، وواحدة من أهم الحضارات في  
تبعد   التي  قار  ذي  إلى محافظة  األجانب  السياح  عشرات  توافد  الزيارة،  فعقب  والمنطقة.  العراق 

ا   كيلومترا  جنوب العاصمة، للتوجه إلى مدينة أور األثرية وزيارتها ، في خطوة بدت مؤشر   360
العراق   في  للسياحة  جديدة  ونافذة  العالم،  في  السياح  توجهات  ضمن  مهمة  قبلة  إلى  لتحويلها 
بابا   زيارة  وعززت  الحكومية.  السلطات  اهتمام  على  تستحوذ  التي  الدينية  السياحة  إلى  تضاف 

قية إلى  الفاتيكان االهتمام بالمدينة التاريخية التي شهدت إهماال  منذ عقود، ما دفع بالسلطات العرا
 . تعبيد الطريق الواصل إليها وإضاءته للمرة األولى منذ اكتشاف هذه المدينة

ضمها الى الئحة التراث العالمي )اليونيسكو( أعطاها ميزة سياحية خاصة، فنشطت حركة    –2
والمجاميع   والباحثين  واآلثاريين  األجنبية  الوفود  من  السياح  أعداد  وازدادت  السياحي  الجذب 

 لسفرات الطالبية والرحالت العائلية .السياحية وا
قد فتح الباب على مصرعيه امام الزوار من    2017ان افتتاح مطار الناصرية الدولي عام    –3

 مختلف انحاء العالم السيما، وان المطار ال يبعد كثيرا عن موقع المدينة االثرية.
الناصرية    –4 مدينة  مركز  من  القريب  الجغرافي  سرعة  موقعها  خالل  من  كبيرة  أهمية  يعطيها 

الوصول اليها بسهولة ودون عناء او مشقة من قبل السائحين، فال تبعد عن مركز المدينة سواء 
كم، فضال  عن قربها الشديد من مطار الناصرية االمر الذي يساعد في سرعة الوصول عند   14

 زيارتها. 
تضم  –5 التي  المواقع  أهم  من  األثرية  أور  مدينة  وخصائص    تعد  سمات  ذات  أثرية  مباني 

بينها بيت الذي يعرف حاليا ببيت النبي أبراهيم )ع( والزقورة والمقبرة   معمارية متميزة والتي من 
 الملكية الشهيرة ومعبد )دب الل ماخ( . 

 
الرحمن  )1  ، يش،   عبد  واخرون  وليد  للدراسات    ماء  الملوية  المجلد  ثارية الا  مجلة  شباط  19العدد    ،  7والتاريخية/  السابعة/  /السنة 

 . 108، ص  االثرية م مدينة أور في ضوء التنقيبات 2020
   ، وثيقة الكترونية متاحة على الموقع :ثرية في أور بين الواقع والطموح السياحة األ، حسين عليوي ناصر ، الزيادي (  2
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مازالت محط أعجاب للعديد من المهتمين باآلثار والتراث والفنون والحضارة وقبلة أعجاب للناس من    –6
 ازها المعماري وبنائها الفريد .جهة طر 

تحتاج المدن السياحية الى قاعدة سكانية ، وبما ان موقع المدينة االثرية ال يبعد عن مركز قضاء   –7
  500000كم ، فان هذا العامل متحقق السيما وان الحجم السكاني للقضاء تجاوز    15الناصرية سوى  

 .(14) نسمة
شه        التي  التطويرية  الحملة  المرافق  وعن  من  عدد  إنشاء  تم  فقد  البابا  زيارة  بعد  أور  مدينة  دتها 

السياحية والتطويرية داخل مدينة أور التي حظيت باإلنارة وتم إمداد المياه الصالحة للشرب، مشيرا  إلى 
أنه جرى االنتهاء من مشروع "سومريون" برعاية منظمة )يو بي بي( اإليطالية، بالتعاون مع مفتشية آثار  

ق مظالت  ذي  وإنشاء  السياح،  لمرور  األثرية  المدينة  داخل  خشبية  ممرات  إنشاء  يتضمن  والذي   ، ار 
استراحة لهم ولوحات تعريفية للمناطق األثرية باللغتين العربية واإلنجليزية، ومنظومة مياه وعربات شحن  

ودر  الخيول  تجرها  عربات  إلى  إضافة  المدينة،  داخل  إلى  أور  مدخل  من  الزائرين  هوائية توصل    اجات 
 .للتجوال داخل المدينة األثرية 

 المبحث الثاني )الجانب العملي(  

 توطئة : 

طرح ,    تم  تساؤالت  شكل  على  البحث  من صحة  وفرضيات  حددت هذه  للتأكد  عدمها  أو  االفتراضات 

 األدوات واالساليب المستخدمة بجمع وتحليل البيانات, وكما موضح في الفقرات اآلتية : 

البحث:  أو اجراء  موقع   : اختيار  الً  األثريةتم  أور  فقرات   مدينة  مع  متغيراته  واختبار  البحث  ٳلجراء 

 المقاييس المعتمدة .

ً ثاني البحث:  ا البحث    : مجتمع وعينة  األثريةتمثل مجتمع  أور  لمدينة  )  السياح  توزيع  استبانة   50وتم   )

ا  تم   ، قبلهم  من  تأشيرها  وبعد   ، المختارة  العينة  يخدم  على  الذي  بالشكل  وتفريغها  بالكامل  سترجاعها 

 مشروع البحث.  

 ً  اآلتية: ساليب واألتم اعتماد ألغراض التحليل األدوات : األدوات  المستخدمة :  ثالثـا

باطارالمشكلة    االستبانة.1 البحث  لها  الذي تسعى  الهدف  : حددت مجموعة  أسئلة مترابطة  بشكل يحقق 

متغيرات  قياس  فيها  رقمية  نتائج  على  للحصول  والمعلومات  البيانات  على  الحصول  لغرض   , المختارة 

اتجاهات  البحث, وتم استخدام واعتماد مجموعة  من المقاييس  بعد ان تم ترتيبها وتهيئتها وفق متطلبات و

 لذلك ,  وكما مبينة في الملحق . الثالثيالبحث, حيث أُعتُِمد المدرج 

ُعدّْت المصدر الرئيس لقياس وتحليل التساؤالت والفرضيات واختبارها باتجاه تفصيل    وصف االستبانة :

وحسب متغيرات   افيه  (تنمية السياحة الداخلية)ـومدى احتوائه وامكاناته ل  المبحوثة    عن المنطقة  األعالم

 قُسـمت االستبانة الى : و البحث بالجانب النظري .

 
   ، وثيقة الكترونية متاحة على الموقع :الواقع والطموح   ثرية في أور بينالسياحة األ، حسين عليوي ناصر  ، الزيادي  (  14
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 (  نوع الجنس و التحصيل العلميالمعلومات التعريفية ألفراد العينة )  :األول القسم  -

الصحف والمجالت  األذاعة والتلفزيون ، ( أبعاد ) 4)( تضمن األعالميحتوي على المتغير المستقل ) نيالقسم الثا -

( 12)( فقرات  وبهذا يصبع مجموع الفقرات 3تضمن كل بعد ) (االنترنيت ، المهرجانات والمعارض السياحية، 

 .ةفقر

 .  ات ( فقر10والذي يضم )( ، تنمية السياحة الداخلية:  تضمن المتغير التابع )  الثالث القسم  -

 ( فقرة.22أي مجموع الفقرات ) 

  

تستخدم الوسائل واألساليب االحصائية المختلفة الحصول على      وتحليلها :أساليب وصف البيانات . 2

البحث والتي يتم من خاللها اختبار الفروض لغرض فهم المشكالت  واالجابة عن   نتائج  أثناء اجراء 

  Amos v24: (15)و    SPSS v24 التساؤالت التي طرحت في البحث عبر تطبيق 

 االتساق الداخلي وصدقرابعا ً : اختبار الثبات 

: هو تحقق األدوات والمقاييس نتائج ايجابية  وأن يعطي نفس النتائج اذا أعيد تطبيقه    ثبات االستبانة .1

كاآلتي القياس تحصل على نفس النتائج  ،  وقد تم احتساب الثبات    ة مرات متتالية واذا كررت الباحثعدة  

يستخدم هذا المعامل عندما نود قياس ثبات التقديرات التي : s Alpha,Cornbachمعامل ألفا كورنباخ  :

نحصل عليها من االختبارات أو االستبيانات والتي تقيس موضوعا يفترض تجانس مفرداته ، كما يمكن 

مرحلة  في  مفيدة  المعامالت  وهذه  االخرى  الفقرات  مجموع  مع  فقرة  كل  ارتباط  معامل  يعطيك   ان 

ألنه باالمكان حذف أو تعديل أو تبديل الفقرات التي ال ترتبط ارتباطا موجبا  اعداد االختبار أو االستبانة 

المحور. أو  المقياس  في  الفقرات  بقية  او     مع  قيممعامل    ستخراج  بعد  كانت  (  0.60أكبر)    تهالثبات 

االستبيان   ثبات  قبول  نتائجهيعني  تحليل  التي  ،    ويمكن  والدراسات  للبحوث  ذلك سيكون مالئما  ان  و 

 (  : 1ن فيها االستبانة اداة معتمدة.، اما النتائج فكانت كما في جدول )تكو 

2.  

 ( نتائج اختبار الثبات  1جدول ) 

                                          

 SPSS V24على وفق نتائج برنامج  الباحثة المصدر: اعـــداد                   

 البحث اختبار صدق االتساق الداخلي لمتغيري  .2

بين درجات كل فقرة   سبيرمان معامل ارتباط جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبيان بحساب 

   ، وكما موضح باآلتي:SPSS V24من فقرات المتغيرين وذلك باستخدام البرنامج االحصائي 

 ( األعالم)  االتساق الداخلي لفقرات المتغير المستقل -أ

كل  الموجودة ضمن المتغير المستقل شكلت ارتباطا معنوياً مع    (12)( ان الفقرات    2)يؤكد جدول        

تن  اليه وتبعد  المستقل  (    األعالم)  متغيرمي  المتغير  في  بصفته  يوثق وجود صدق ووضوح عال  بما   ،

 فقرات المتغير المستقل المذكور.

 
 

 
.                                       2013،   االسالمية ،الجامعة SPSS  االحصائي البرنامج باستخدام  االحصائي التحليل ،   محمد نافذ ،  بركات(  15

www.site.iugaza.edu.ps/nbarakat-SPSS.pdf 

 البحث متغيرات 
قيمة معامل ألفا كرونباخِ 

s Alpha,Cornbach  التفسير 

X  األعالم )تجتاز االختبار(وجود  ثبات في فقرات  0.942 األعالم 

Y 
تنمية السياحة  

 الداخلية 
0.621 

تنمية السياحة ( وجود  ثبات   في فقرات  تجتاز االختبار)

 الداخلية 

 (وجود  ثبات في مجمل فقرات االستبانة  تجتاز االختبار) 0.876 كل فقرات االستبيان 
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 األعالم ( نتائج اختبارات الصدق لفقرات متغير  2جدول ) 

                    

 SPSS V24باالعتماد على  برنامج  وفق نتائج االختبار  على الباحثة اعداد المصدر:

 

 ( تنمية السياحة الداخليةاالتساق الداخلي لفقرات المتغير التابع )  -ب

التابع شكلت ارتباطً   (10)( ان الفقرات 3جدول )يؤكد          المتغير  تنمية  مع  معنوياً    الموجودة في 

 بما يوثق وجود صدق ووضوح عال في فقرات المتغير التابع.  السياحة الداخلية

 
 تنمية السياحة الداخلية ( نتائج اختبارات الصدق لفقرات متغير 3جدول )

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSS V24باالعتماد على  برنامج  على وفق نتائج االختبار  الباحثةالمصدر: اعداد                           

 

 التحليل الوصفي ألفراد العينة : :ا ًخامس
( توزيع افراد العينة حسب الجنس ، اذ كانت نسبة الذكور  4يوضح الجدول ). النوع االجتماعي: 1
 ( . %24االناث ) نسبة  ووهي األعلى  (  76%)

 الفقرات  المتغير المستقل
قيمة معامل االرتباط بين الفقرة  

البعد الذي تنتمي اليهو   

قيمة معامل االرتباط بين الفقرة  

األعالم( متغير)و  

X 
 األعالم

االذاعة  

 والتلفزيون 

Q1 0.680** 0.479** 

Q2 0.830** 0.718** 

Q3 0.818** 0.821** 

الصحف 

 والمجالت

Q4 0.908** 0.802** 

Q5 0.882** 0.794** 

Q6 0.937** 0.866** 

 االنترنيت

Q7 0.858** 0.721** 

Q8 0.921** 0.793** 

Q9 0.867** 0.836** 

المهرجانات  

والمعارض  

 السياحية 

Q10 0.947** 0.866** 

Q11 0.950** 0.865** 

Q12 0.971** 0.851** 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 الفقرات  المتغير التابع 
قيمة معامل االرتباط بين الفقرة  

تنمية السياحة الداخلية و   

y  

تنمية  

السياحة 

 الداخلية 

Q13 0.309* 

Q14 0.576** 

Q15 0.357* 

Q16 0.402** 

Q17 0.478** 

Q18 0.399** 

Q19 0.609** 

Q20 0.515** 

Q21 0.535** 

Q22 0.415** 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 ( توزيع العينة حسب النوع االجتماعي4جدول)
 % العدد  الجنس 

 76.0 38 ذكر 

 24.0 12 أنثى

 % 100 50 المجموع 

 SPSS v24المصدر: اعداد الباحثة من مخرجات البرنامج 
الجدول ).2 العلمي: يوضح  اذ كانت أعلى نسبة)  5المؤهل  العلمي ،  المؤهل  العينة حسب  افراد  ( هي  %46( توزيع 

 ( .الدكتوراه( هي للحاصلين على شهادة) %10وأدنى نسبة )  ) البكالوريوس(شهادةللحاصلين على 
 ( توزيع العينة حسب المؤهل العلمي5جدول)

 % العدد  الشهادة 

 30.0 15 دون  دبلوم فما

 46.0 23 بكالوريوس 

 14.0 7 ماجستير 

 10.0 5 دكتوراه 

 % 100 50 المجموع 

 SPSS v24المصدر: اعداد الباحثة من مخرجات البرنامج 
 ( تنمية السياحة الداخلية( و )  األعالم) متغيري البحث أهمية:  ا ًدسسا
( فرداً حول فقرات و أسـئلة االسـتبانة والمتعلقـة 50نشير هنا الى اجابات أفراد العينة  والبالغ عددهم )    

، حيـث تـم  فقراتـهو ( تنمية السياحة الداخليـة، والمتغير المعتمد  )  أبعاده  و(    األعالم  بالمتغير المستقل )

ة من فقـرات متغيـري البحـث ، اذ أُسـتخِدمْت اعتماد الجداول التي توضح اتجاهات اجابات العينة لكل فقر

 (. 6األوساط الحسابية واالنحراف المعياري واألهمية النسبية لها وحسب مصفوفة قوة االجابة في جدول )

الثالثي ( الميزان التقديري وفقا لمقياس ليكرت 6جدول )  

 

   think.blogspot.com-www.statistic ، 2013   ،  مقياس ليكارت  حصائي ؛ استكشاف التحليل االالمصدر :                        
 

 المستوى  المتوسط المرجح باالوزان  االستجابة
1.66إلى   1من  ال أتفق   منخفض  
2.33إلى  1.67من  محايد   متوسط 
3إلى  2.34من  أتفق  مرتفع 

   } 0.66=   ( 3) أعلى قيمة يأخذها المقياس =  \( 2=  1-3) {= مصفوفة  الطول الفئة في 
 في الدراسة.  الثالثي  Likertعند اعتماد مقياس وذلك 

http://www.statistic-think.blogspot.com/
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( 4موزعة على )  ات فقر(  12)  األعالم  في محورها الخاص بقياس  البحث تضمنت استبانة  :  األعالم  .  1

،  (    االذاعة والتلفزيون، الصحف والمجالت ، االنترنيت ، المهرجانات والمعارض السياحيةأبعاد هي )

مقومات   توافر  مدى  الدراسة  األعالماليجاد  منطقة  العينة  البحث )عينة    عن  اجابات  نتائج  كانت  و   ،)

 ( كما يأتي :  األعالم)أبعاد لفقرات 

 

تؤكد اتفاق عينة    مقبولة  وهي نسبة    (  % 59.56) بلغت قيمة األهمية النسبية  :    االذاعة والتلفزيونأ.  

ما  البحث  هذا    نوعا  فقرات  االبعد  على  لهذا  الحسابي  الوسط  حيث سجل  يقع  1.79)  لمتغير،  الذي   )

الفترة   نحو    (2.33إلى    1.67)ضمن  متجه  العينة  اجابات  بأن  يعني  معياري  الحياد  وهذا  وانحراف   ،

 ( . 7(كما في الجدول ) االذاعة والتلفزيون(، مما يشير الى مدى تجانس االجابات بخصوص ) 0.68)

 االذاعة والتلفزيون  بعد(  وصف ٳجابات العينة لفقرات 7جدول )

 

 

 الفقرات 

الوسط   الفقرات 

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

األهمية  

 النسبية 

% 
1 2 3 

 اجابات العينة والنسب المئوية

f % f % f % 

X1 

االذاعة  

 والتلفزيون 

Q1 11 22.0 25 50.0 14 28.0 2.06 0.712 68.67 

Q2 22 44.0 22 44.0 6 12.0 1.68 0.683 56.00 

Q3 23 46.0 23 46.0 4 8.0 1.62 0.635 54.00 

 59.56 0.68 1.79 األجمالي

 SPSS V24باالعتماد على  برنامج  المصدر: اعداد الباحثة على وفق نتائج االختبار    
 

فقرات      أهمية  مستويات  توزعت  والتلفزيون)  البعد وقد  الفقراالذاعة  حققته  اجابة  مستوى  اعلى  بين    ة ( 

((Q1   ( 68.67( ، واهمية نسبية شكلت )0.712( وبانحراف معياري )2.06بوسط حسابي بلغت قيمته  

مثل  اإلذاعة والتلفزيون ت)أن  ، بما يرجح    ةليؤكد ذلك اتفاق معظم افراد عينة البحث على هذه الفقر  %(  
( حققت ادنى مستوى    (Q3  ةبينما الفقر،  (األثريةخدماتها السياحية و و اداة رئيسية في الترويج لمدينة أور  

 ( فقرات  بين  والتلفزيوناجابة  الحسابي  االذاعة  الوسط  قيمة  بلغت  اذ  االنحراف  1.62)  لها(  وسجل   )

العينة  ال تتفق   أن أفراد ليؤكد ذلك    ،(   54.00 % ( ، واألهمية النسبية شكلت ) 0.635)   االمعياري له

السياحة في مدينة أور من خالل  نشاط  تعرض عن      الجهات المسؤولةأن    تماما مع الفقرة التي تخص) 
 (. بعض االحصاءات الخاصة بعدد ونسب الزائرين ونجاح الخدمات التي تقدمها  اإلذاعة والتلفزيون 

 

تؤكد اتفاق عينة   مقبولةوهي نسبة    (  %56.89) بلغت قيمة األهمية النسبية  :    الصحف والمجالتب.  

( الذي يقع ضمن  1.71)  لمتغير، حيث سجل الوسط الحسابي لهذا االبعد  البحث على معظم فقرات هذا  

(،   0.75، وانحراف معياري )الحياد  وهذا يعني بأن اجابات العينة متجه نحو      (2.33إلى    1.67)الفترة  

 ( .8(كما في الجدول ) والمجالتالصحف مما يشير الى مدى تجانس االجابات بخصوص )
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 الصحف والمجالت بعد (  وصف ٳجابات العينة لفقرات 8جدول ) 

 

 

 الفقرات 

الوسط   الفقرات 

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

األهمية  

 النسبية 

% 
1 2 3 

 اجابات العينة والنسب المئوية

f % f % f % 

X2 

الصحف 

 والمجالت

Q4 24 48.0 19 38.0 7 14.0 1.66 0.717 55.33 

Q5 28 56.0 18 36.0 4 8.0 1.52 0.646 50.67 

Q6 21 42.0 11 22.0 18 36.0 1.94 0.890 64.67 

 56.89 0.75 1.71 األجمالي

 SPSS V24باالعتماد على  برنامج  المصدر: اعداد الباحثة على وفق نتائج االختبار    
     

أهمية فقرات   الفقر الصحف والمجالت)البعد  وقد توزعت مستويات  اجابة حققته  بين اعلى مستوى   تان ( 

((Q6   ( 64.67( ، واهمية نسبية شكلت )0.890( وبانحراف معياري )1.94بوسط حسابي بلغت قيمته  

اتفاق معظم افراد عينة البحث على هذه الفقر  %(   الجهات المسؤولة   استخدام، بما يرجح )  ةليؤكد ذلك 
( للتعريف عن الخدمات المقدمة  الصحف والمجالت المختلفة )م  عن السياحة في مدينة أور وسائل االعال

( اذ بلغت  الصحف والمجالتبين فقرات )لالتفاق  ( حققت ادنى مستوى اجابة  (Q5  ةبينما الفقر،  (للسياح

 ( ، واألهمية النسبية شكلت ) 0.646)   ا( وسجل االنحراف المعياري له 1.52)  لهاقيمة الوسط الحسابي 

الصحف والمجالت تعد من أهم وسائل االعالم التي تحرص على    أن  )    ليؤكد ذلك على  ،(   50.67 %
 (. ر الوعي السياحيشن

 

النسبية  :    االنترنيت.  ت  قيمة األهمية  نسبة    (  %58)بلغت  البحث على    مقبولةوهي  اتفاق عينة  تؤكد 

  1.67( الذي يقع ضمن الفترة )1.74)  لمتغير، حيث سجل الوسط الحسابي لهذا االبعد  معظم فقرات هذا  

يشير الى  (، مما  0.835، وانحراف معياري ) الحياد  وهذا يعني بأن اجابات العينة متجه نحو  (  2.33إلى  

 ( . 9(كما في الجدول )االنترنيت مدى تجانس االجابات بخصوص )
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 االنترنيت بعد (  وصف ٳجابات العينة لفقرات 9جدول )

 

 

 الفقرات 

الوسط   الفقرات 

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

األهمية  

 النسبية 

% 
1 2 3 

 اجابات العينة والنسب المئوية

f % f % f % 

X3 

 االنترنيت

Q7 25 50.0 19 38.0 6 12.0 1.62 0.697 54.00 

Q8 26 52.0 8 16.0 16 32.0 1.80 0.904 60.00 

Q9 26 52.0 8 16.0 16 32.0 1.80 0.904 60.00 

 58 0.835 1.74 األجمالي

 SPSS V24باالعتماد على  برنامج  المصدر: اعداد الباحثة على وفق نتائج االختبار    
 

البعد )    الفقرتان )االنترنيتوقد توزعت مستويات أهمية فقرات     Q8)( بين اعلى مستوى اجابة حققته 
)Q9و) قيمته  بلغت  حسابي  )1.80( بوسط  معياري  وبانحراف  نسبية  0.904(  واهمية  التوالي،  ( على 

الجهات أن    عينة البحث على هذه الفقرة ، بما يرجح )ليؤكد ذلك اتفاق معظم افراد  ،  %(   60شكلت )
المسؤولة عن السياحة في مدينة أور تسعى إلى الرد على استفسارات أو مقترحـات االطراف التي تتصل  

حرص الجهات المسؤولة علـى االهتمام  بوسائل اإلعالم الحديثة عبر اإلنترنت  (و )بهـم عن طريق النت 
اإللكترونية   المواقع  السياحةمثل  ثقافة  نشر  في  التقليدية  اإلعالم  وسائل  على  تفوقت  التي   والمنتديات 

الفقرة  الداخلية. بينما   ،)Q7)  ( حققت ادنى مستوى اجابة بين فقرات )اذ بلغت قيمة الوسط االنترنيت )
 54 % ( ، واألهمية النسبية شكلت ) 0.697( وسجل االنحراف المعياري لها  )  1.62الحسابي لها )

جميع الجهات المسؤولة عن السياحة في مدينة أور تسعى الى تدعيم وتعزيز  أن  ليؤكد ذلك على )  ،(  
التواصل   وسائل  طريق  عن  السياح  عموم  اذهان  في  السياحية  الصورة  وتحسين  الطيبة  السمعة 

 (. االجتماعي
 

  متوسطة وهي نسبة    (  %60.22) بلغت قيمة األهمية النسبية  :    المهرجانات والمعارض السياحية.  ث 

(  1.81)   لمتغير، حيث سجل الوسط الحسابي لهذا االبعد  تؤكد اتفاق عينة البحث على معظم فقرات هذا  

( الفترة  يقع ضمن  نحو  (  2.33إلى    1.67الذي  متجه  العينة  اجابات  بأن  يعني  وانحراف الحياد  وهذا   ،

 ( مما    0.88معياري   ،)( بخصوص  االجابات  تجانس  مدى  الى  والمعارض يشير  المهرجانات 

 ( . 10(كما في الجدول )السياحية
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 المهرجانات والمعارض السياحيةبعد (  وصف ٳجابات العينة لفقرات 10جدول )

 

 

 الفقرات 

الوسط   الفقرات 

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

األهمية  

 النسبية 

% 
1 2 3 

 والنسب المئويةاجابات العينة 

f % f % f % 

X4 

المهرجانات  

والمعارض  

 السياحية 

Q10 27 54.0 8 16.0 15 30.0 1.76 0.894 58.67 

Q11 26 52.0 9 18.0 15 30.0 1.78 0.887 59.33 

Q12 22 44.0 12 24.0 16 32.0 1.88 0.872 62.67 

 60.22 0.88 1.81 األجمالي

 SPSS V24باالعتماد على  برنامج  اعداد الباحثة على وفق نتائج االختبارالمصدر:         
فقرات      أهمية  مستويات  توزعت  السياحية)البعد  وقد  والمعارض  اجابة  المهرجانات  مستوى  اعلى  بين   )

الفقر )   Q12))  ة حققته  قيمته  بلغت  ) 1.88بوسط حسابي  وبانحراف معياري  نسبية 0.872(  واهمية   ،  )

( الفقر،    %(  62.67شكلت  هذه  على  البحث  عينة  افراد  معظم  اتفاق  ذلك  )   ة ليؤكد  يرجح  بما  توزيع    ، 
خدماتها   المحلية المهرجانات  في إعالمية مطبوعات  وعن  أور  مدينة  عن  التعريف  في  بينما ،  (يساهم 

( اذ بلغت قيمة الوسط المهرجانات والمعارض السياحية( حققت ادنى مستوى اجابة بين فقرات )  (Q10  ةالفقر

(   58.67% ( ، واألهمية النسبية شكلت ) 0.894)   ا( وسجل االنحراف المعياري له 1.76)  لهاالحسابي  

االشتراك مع المنظمات  على   الجهات المسؤولة عن السياحة في مدينة أور تحرص أن  )    ليؤكد ذلك على   ،
المعـارض  اقامة  على  تقديم    والمهرجانات   اخرى  في  المستخدمة  الحديثة  والمستلزمات  أنواع  لبيان 

 (.الخدمات 

( الـذي 1.76( بلغـت )االعـالم)( أن قيمـة الوسـط الحسـابي المـوزون لمتغيـر11وعليه يتضـح مـن الجـدول )
وهــذا يعنــي بــان اجابــات العينــة متجــه نحــو االتفــاق وبــانحراف معيــاري  ( 2.33إلــى  1.67يقــع ضــمن الفتــرة )

والــذي يشــير الــى مــدى تجــانس فــي اجابــات عينــة الدراســة بخصــوص هــذا المتغيــر ، فــي حــين (، 0.79)
تؤكــد اتفــاق عينــة الدراســة علــى معظــم فقــرات  مقبولــة% ( وهــي نســبة  58.67ســجلت األهميــة النســبية )

 .(االعالم)
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 (االعالم ) المتغير المستقل(  مستوى أهمية 11جدول )

 المتـغيرات الرمز
المتوسط 

الحسابي  

 الموزون

االنحراف 

 المعيـاري 
األهمـية  

 النسبية %
حسب   الترتيب

 االهمية 

X1  الثاني   59.56 0.68 1.79 االذاعة والتلفزيون 

X2  الرابع 56.89 0.75 1.71 الصحف والمجالت 

X3 الثالث  58 0.835 1.74 االنترنيت 

X4 األول 60.22 0.88 1.81 المهرجانات والمعارض السياحية 

X المستقل 58.67 0.79 1.76 االعالم 

 SPSS V24باالعتماد على نتائج برنامج  ةالمصدر: اعـــداد البـــــــاحث              

المهرجانــات والمعــارض ( مــن حيــث األهميــة النســبية يالحــ  أن بعــد )االعــالموللمقارنــة بــين أبعــاد )      

( اذ االذاعــة والتلفزيــون% (، يليـه بعـد )  60.22نسـبية بواقـع )( حصل على أعلى مسـتوى أهميـة  السياحية

%( ، وكما موضح في 56.89( أدنى مستوى بواقع )الصحف والمجالت)%( ، بينما سجل بعد 59.56سجل )

  (.1الشكل )

( بينت  االعالمإن قياس مستوى االهمية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمتغير المستقل )         
(، وهذا يدل على  مهرجانات والمعارض السياحيةحصة األكبر من االجابات لعينة الدراسة كانت للــ)أن ال

 المهرجانات  في توزيع المطبوعات اإلعالميةمن خالل  )  المهرجانات والمعارض السياحيةاقامة  أهمية  
(، ثم  للسياح الوافدين والمغادرينتقـديـم هدايا تذكارية  ( و ) للتعريف عن مدينة أور وعن خدماتها المحلية  

والتلفزيون ) بـ)االذاعة  تتمثل  والتي  أور  (  لمدينة  الترويج  في  رئيسية  اداة  تعد  والتلفزيون  اإلذاعة  أن 
واألثرية السياحية  و)وخدماتها  مـن  (  بشكل مستمر  أور  مدينة  السياحة في  عن  المسؤولة  الجهات  اعالن 

الرد  التي تتمثل بـ)   (االنترنيت        ( ، ثم )لخدمات لمختلف السياحخـالل اإلذاعة والتلفزيون عن تقديمها ل
حرص الجهات المسؤولة عن  ( و)على استفسارات أو مقترحـات االطراف التي تتصل بهـم عن طريق النت 

المواقع   مثل  اإلنترنت  عبر  الحديثة  اإلعالم  بوسائل  االهتمام   علـى  أور  مدينة  في  اإللكترونية  السياحة 
 (..... الخوالمنتديات 
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 متغير االعالم ألبعاد(  يبين األهمية النسبية 1شكل )

 

  تنمية السياحة الداخلية تضمنت استبانة البحث في محورها الخاص بقياس    :  السياحة الداخليةتنمية  .    2
)عينة    الدراسة  حسب آراءفي منطقة      تنمية السياحة الداخليةمقومات  ، اليجاد مدى توافر    فقرات (  10)

 البحث( ، و كانت نتائج اجابات العينة كاآلتي : 
على معظم فقرات    البحث وهي نسبة عالية تؤكد اتفاق عينة    (%  58.80بلغت قيمة األهمية النسبية )

 ( 2.33إلى    1.67)( الذي يقع ضمن الفترة  1.76)   المتغيرر، حيث سجل الوسط الحسابي لهذا  المتغيهذا  
(، مما يشير الى مدى تجانس  0.70، وانحراف معياري )الحياد  وهذا يعني بأن اجابات العينة متجه نحو  

 .( 12كما في الجدول ) (السياحة الداخليةتنمية  االجابات بخصوص )
الفقرة  وقد توزعت مستويات أهمية فقرات المتغير)تنمية السياحة الداخلية( بين اعلى مستوى اجابة حققته    

((Q17   ( قيمته  بلغت  حسابي  ) 2.34بوسط  معياري  وبانحراف  شكلت 0.745(  نسبية  واهمية   ،  )
اجراءات الدخول  أن  %( ليؤكد ذلك اتفاق معظم افراد عينة البحث على هذه الفقرة ، بما يرجح )78.00)

( حققت  Q21ينما الفقرة )(، بتدعم توافد السياح اليها  ميز بكونها مريحة ووافيةتت  أوروالمغادرة من مدينة  
( وسجل  1.18ادنى مستوى اجابة بين فقرات )تنمية السياحة الداخلية( اذ بلغت قيمة الوسط الحسابي لها )

أفراد العينة ليؤكد ذلك على أن    ،(% 39.33( ، واألهمية النسبية شكلت ) 0.523االنحراف المعياري   )
أن   على  يتفقوا  الداخلية  )لم  في  السياحة  الحركة  تساعد  تنشيط  في  ليساهموا  المحليين  السكان  تأهيل 

 (. السياحية في مدنهم وقراهم
 في مدينة أور األثرية السياحة الداخليةتنمية  المتغير ( وصف ٳجابات العينة لفقرات12جدول )

الوسط   الفقرات  األبعاد

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

األهمية  

 النسبية

% 

1 2 3 

 اجابات العينة والنسب المئوية

f % f % f % 

 Q13 9 18.0 24 48.0 17 34.0 2.16 0.710 72.00 
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Y 

 

تنمية  

السياحة 

 الداخلية 

Q14 17 34.0 11 22.0 22 44.0 2.10 0.886 70.00 

Q15 19 38.0 20 40.0 11 22.0 1.84 0.766 61.33 

Q16 15 30.0 15 30.0 20 40.0 2.10 0.839 70.00 

Q17 8 16.0 17 34.0 25 50.0 2.34 0.745 78.00 

Q18 14 28.0 14 28.0 22 44.0 2.16 0.842 72.00 

Q19 39 78.0 5 10.0 6 12.0 1.34 0.688 44.67 

Q20 43 86.0 4 8.0 3 6.0 1.20 0.535 40.00 

Q21 44 88.0 3 6.0 3 6.0 1.18 0.523 39.33 

Q22 41 82.0 7 14.0 2 4.0 1.22 0.507 40.67 

 58.80 0.70 1.76 األجمالي

 SPSS V24باالعتماد على نتائج برنامج  الباحثة المصدر: اعـــداد           
 

 

 (السياحة الداخليةالمتغير ) تنمية ( االهمية النسبية الجابات العينة حول االتفاق على فقرات 2شكل )

 

 (البحث )ٳختبار فرضيات  : اً سابع

( لغرض معرفة العالقة بين متغيرات البحث و اختبار تأثير المتغير بيرسونتم استخدام معامل االرتباط )  

  F  (F-test )، و اختبار    والمتعدد المستقل في المتغير المعتمد باستخدام انموذج االنحدار الخطي البسيط  

التحديد    و ،    2Rمعامل  المعتمد  المتغير  في  المستقل  المتغير  تأثير ومساهمة  نسبة  اختبار  ولمعرفة  شمل 

 فرضيات البحث الفقرات اآلتية : 

 اختبار فرضيات االرتباط . 1

 اختبار فرضيات التأثير .2

 ٳختبار فرضيات االرتباط  .1

بين)   االرتباطية  العالقة  )األعالمالختبار فرضيات  السياحة  ( مع  ،  الداخليةتنمية  ا  (  معامل    ستخراجتم 

، اذ ستقبل الفرضية اذا كانت الفرضية  ات االرتباط بين المتغيرات لتفسير قوة واتجاه االرتباط بين متغير

االحتمالية    والبالغ      .Sigالقيمة  المستخدم  المعنوية  تساوي مستوى  أو  أقل  يؤكد   (0.05)المناظرة  بما 

  ت كان  يقابلها  ،ترفض الفرضية     (0.05)ما اذا كانت أكبر من  % ، أ  95صحة فرضية االرتباط بنسبة  
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تم وسي ، ( الصحيح  دّل ذلك على قوة العالقة االرتباطية  1( و )0.50قيمة معامل االرتباط محصورة بين ) 

 : تياآل الفرضيات على النحور اختبا

 

تنمية السياحة و  األعالم)تـــوجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة احصائية بين  الفرضية الرئيسة االولى:

   أور األثريةمدينة في  (الداخلية

 وتنبثق منها أربع فرضيات ثانوية على النحو االتي :     

  تنمية السياحة الداخلية و    االذاعة والتلفزيون تـــوجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة احصائية بين    •
 . 

  تنمية السياحة الداخلية  والصحف والمجالت تـــوجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة احصائية بين   •
. 

 .  نمية السياحة الداخلية ت و  االنترنيت تـــوجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة احصائية بين   •
بين   • تنمية  و    ةيالسياح  المهرجانات والمعارض تـــوجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة احصائية 

   السياحة الداخلية 

 

فرضية   اختبار  نتائج  بين  وكانت  االربعة  (  األعالم)المستقلالمتغير  االرتباط  التابــع  بأبعاده  المتغير  و 
 كاآلتي : و ( 13الجدول ) والتي يوضحها، على وفق اراء عينة البحث ( تنمية السياحة الداخليةبـ)المتمثل 

تـــوجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة احصائية بين االذاعة  التي مفادها ) الثانوية األولى  الفرضية    رفض أ.  
ليرسخ    معنوية  رغيوهي  ،  (0.33( ، اذ سجلت قيمة معامل االرتباط )الداخليةوالتلفزيون و تنمية السياحة  

  في منطقة الدراسة حسب آراء العينة   تنمية السياحة الداخليةو   االذاعة والتلفزيون بين    الضعيف ذلك االرتباط  
   .المبحوثة

)ب.   مفادها  التي  الثانية  الثانوية  الفرضية  ارتباط  رفض  عالقة  بين  تـــوجد  احصائية  داللة  ذات  معنوية 
الداخلية السياحة  تنمية  و  والمجالت  االرتباط )الصحف  قيمة معامل  اذ سجلت   ،  )0.111  ، غير  (  وهي 

في منطقة الدراسة    بين الصحف والمجالت وتنمية السياحة الداخلية  ليرسخ ذلك االرتباط الضعيف  معنوية
 حسب آراء العينة المبحوثة.  

الثت.   الفرضية  ارفض  )  لثالثةانوية  مفادها  بين  التي  احصائية  داللة  ذات  معنوية  ارتباط  عالقة  تـــوجد 
ليرسخ    وهي غير معنوية،  (0.158( ، اذ سجلت قيمة معامل االرتباط )االنترنيت و تنمية السياحة الداخلية  

   .في منطقة الدراسة حسب آراء العينة المبحوثة وتنمية السياحة الداخلية االنترنيت بين   ذلك االرتباط الضعيف

)  قبولث.   مفادها  التي  الرابعة  الثانوية  بين  الفرضية  احصائية  داللة  ذات  معنوية  ارتباط  عالقة  تـــوجد 
،  (  0.40( ، اذ سجلت قيمة معامل االرتباط )المهرجانات والمعارض السياحية و تنمية السياحة الداخلية  
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ذلك    وهي معنوية الداخلية االرتباط  وجود  ليرسخ  السياحة  وتنمية  السياحية  والمعارض  المهرجانات  في    بين 
 مبحوثة. ب آراء العينة المنطقة الدراسة حس

الرئيسة  ج.   الفرضية  )األولى  رفض  مفادها  بين    التي  احصائية  داللة  ذات  معنوية  ارتباط  عالقة  تـــوجد 
ليرسخ    وهي غير معنوية( ،  0.16( ، اذ سجلت قيمة معامل االرتباط )  األعالم وتنمية السياحة الداخلية

، هذا يعني  في مدينة أور األثرية األعالم وتنمية السياحة الداخليةمجمل وسائل بين  ذلك االرتباط الضعيف
 . نشاطها وفعاليتهالعدم في منطقة الدراسة ،  السياحةعالم في تنمية االالتستخدم   الجهات المسؤولةأن 

  األولى ( نتائج اختبار الفرضية الرئيسة 13جدول ) 

 SPSS V24باالعتماد على نتائج برنامج  الباحثةالمصدر: اعـــداد 

 

 

 Amos V24نتائج برنامج وفق   تنمية السياحة الداخليةو األعالم( توكيد العالقة بين 3شكل ) 

 

 

 المتغير 

 المستقل 
 المتغير التابع 

معامل االرتباط  

 بين المتغيرين

القيمة  

 االحتمالية 

P value 

 التفسير 

االذاعة  

 والتلفزيون 

تنمية  

السياحة 

 الداخلية 

0.33 0.412 
وتنمية    االذاعة والتلفزيون بين  ارتباط معنوي وجود عدم 

 الفرضية الرئيسة  رفض السياحة الداخلية وبالتالي

الصحف 

 والمجالت

تنمية  

السياحة 

 الداخلية 

0.111 0.222 
وتنمية    الصحف والمجالت بين  ارتباط معنوي وجود عدم 

 الفرضية الرئيسة  رفض السياحة الداخلية وبالتالي

 االنترنيت

تنمية  

السياحة 

 الداخلية 

0.158 

 

0.136 

 

وتنمية السياحة    االنترنيت بين  ارتباط معنوي وجود عدم 

 الفرضية الرئيسة  رفض الداخلية وبالتالي

المهرجانات  

والمعارض  

 السياحية 

تنمية  

السياحة 

 الداخلية 

0.40 0.019 
   المهرجانات والمعارض السياحية بين  ارتباط معنوي وجود 

 الفرضية الرئيسة  قبول  وتنمية السياحة الداخلية وبالتالي 

 األعالم

تنمية  

السياحة 

 الداخلية 

0.164 0.128 
بين األعالم وتنمية السياحة الداخلية   ارتباط معنوي وجود عدم 

 الفرضية الرئيسة   رفض وبالتالي
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 اختبار فرضيات التأثير   .2

( في المتغير المعتمـد   األعالمللمتغير المستقل )  من عدمه    التأثير  لتـأكيد   F  (F-test)تم تطبيق اختبار     

يـدل  (0.05أقل من مستوى المعنوية البـالغ ) .Sig( ، فاذا كانت القيمة االحتمالية   تنمية السياحة الداخلية)

( أكبـر مـن  Fذلك على وجود تأثير ذو داللة معنوية ، والعكس صحيح ، واذا كانت القيمة المحسـوبة لــ) 

، وكــذلك تــم قيمتهــا الجدوليــة االحتماليــة  يــدل علــى وجــود تــأثير ذو داللــة احصــائية  والعكــس صــحيح 

تنميـة السـياحة ( وتحقيقـه لمتغيـر )    األعالم( التـي تبـين نسـبة تفسـير)2R(استخراج قيمة معامل التحديد  

 اآلتية : ات ( . تم اجراء االختبار على الفرضي الداخلية

 

تنمية السياحة   تحقيقفي    لالعالميــوجد تأثير معنوي ذو داللة احصائية  )   لرئيسة الثانية:  الفرضية ا

 في مدينة اور األثرية  (الداخلية

 وتنبثق منها أربع فرضيات ثانوية على النحو اآلتي:

 .  تنمية السياحة الداخليةفي   لالذاعة والتلفزيون يــوجد تأثير معنوي ذو داللة احصائية  •
 .   تنمية السياحة الداخليةفي  للصحف والمجالت يــوجد تأثير معنوي ذو داللة  احصائية  •
 .تنمية السياحة الداخليةفي    لالنترنيت يــوجد تأثير معنوي ذو داللة  احصائية  •
احصائية   • داللة   ذو  معنوي  تأثير  السياحيةيــوجد  والمعارض  السياحة  في    للمهرجانات  تنمية 

 .الداخلية
 

 ( كاآلتي :14النتائج حسب الجدول )كانت 
( ، اذ  تنمية السـياحة الداخليـة( بـ)  االذاعة والتلفزيون )  لبعد وجود تأثير ذي داللة احصائية عدم   -أ

الفرضـــية ) يوجـــد تـــأثير بـــين  رفـــض معنويـــة وهـــذا يعنـــي  غيـــر ( وهـــي0.05المحتســـبة ) Fبلغـــت قيمـــة 
االذاعـــة %( التـــي تشـــير الـــى نســبة تـــأثير ومســـاهمة )010.،أمـــا قيمـــة معامـــل التحديــد )  ( المتغيــرين 
 .حسب آراء العينة منطقة الدراسةفي  (تنمية السياحة الداخلية( بـ)والتلفزيون 

( بــ) تنميـة السـياحة الداخليـة (  الصحف والمجالت عدم وجود تأثير ذي داللة احصائية لمتغير )  -ب 
( وهي غير معنوية وهذا يعني رفض الفرضية ) يوجـد تـأثير بـين 5960.المحتسبة )  F، اذ بلغت قيمة  

الصــحف %( التــي تشــير الــى نســبة تــأثير ومســاهمة )0120.،أمــا قيمــة معامــل التحديــد )المتغيــرين ( 
 دراسة حسب آراء العينة.في منطقة ال( بـ)تنمية السياحة الداخلية( في والمجالت 

( بـ) تنمية السياحة الداخلية ( ، اذ بلغت  االنترنيت عدم وجود تأثير ذي داللة احصائية لمتغير )  -ت 
( وهي غير معنوية وهذا يعنـي رفـض الفرضـية ) يوجـد تـأثير بـين المتغيـرين 1.236المحتسبة )  Fقيمة  

( بــــ)تنمية االنترنيـــت تـــأثير ومســـاهمة ) %( التـــي تشـــير الـــى نســـبة0250.،أمــا قيمـــة معامـــل التحديـــد )( 
 في منطقة الدراسة حسب آراء العينة.السياحة الداخلية( 
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( بـــ) تنميــة الســياحة  المهرجانــات والمعــارض الســياحيةوجــود تــأثير ذي داللــة احصــائية لمتغيــر )  -ث 
الفرضـية ) يوجـد  قبـول( وهي غير معنوية وهـذا يعنـي 4.518المحتسبة )  Fالداخلية ( ، اذ بلغت قيمة  

%( التـــي تشـــير الـــى نســـبة تـــأثير ومســـاهمة 100.تـــأثير بـــين المتغيـــرين ( ،أمـــا قيمـــة معامـــل التحديـــد )
 في منطقة الدراسة حسب آراء العينة.( بـ)تنمية السياحة الداخلية( المهرجانات والمعارض السياحية)
ة لمتغيـر ) األعـالم ( بــ) تنميـة السـياحة الداخليـة ( ، اذ بلغـت عدم وجود تأثير ذي داللة احصـائي -ج

( وهي غير معنوية وهذا يعنـي رفـض الفرضـية ) يوجـد تـأثير بـين المتغيـرين 1.319المحتسبة )  Fقيمة  
ـــ)تنمية  0270.،أمـــا قيمـــة معامـــل التحديـــد )(  %( التـــي تشـــير الـــى نســـبة تـــأثير ومســـاهمة )األعـــالم( بـ

 منطقة الدراسة حسب آراء العينة. فيالسياحة الداخلية( 
 في مدينة اور األثرية  تنمية السياحة الداخليةفي  لوسائل االعالم( نتائج اختبار فرضيات التأثير  14جدول )

الحد  المتغيرات 
 الثابت  

à 

معامل  
 االنحدار  

ß 

معامل  
التحديد  

2R  % 

F- test     

  التفسير 

 المستقل

 

 المعتمد

 

 المحتسبة

 

 الجدولية 

القيمة  
االحتمالية 

sig. 

االذاعة  
 والتلفزيون 

تنمية السياحة  
 الداخلية 

1.803 0.021 0.01 0.05 

4.0848 

0.824 
ال يوجد 

 تأثير 

الصحف 
 والمجالت

تنمية السياحة  
 الداخلية 

1.670 .0550 .0120 .5960 0.444 
يوجد  ال

 تأثير 

 االنترنيت
تنمية السياحة  

 الداخلية 
1.650 .0630 .0250 1.236 0.039 

يوجد ال 
 تأثير 

المهرجانات 
والمعارض 
 السياحية 

تنمية السياحة  
 الداخلية 

1.527 .1370 .100 4.518 .2720 
يوجد  
 تأثير 

 األعالم
تنمية السياحة  

 الداخلية 
1.607 .0890 .0270 1.319 .2560 

ال يوجد 
 تأثير 

 SPSS V24باالعتماد على نتائج برنامج  الباحثةالمصدر: اعـــداد 
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   ( التحديد  معامل  قيمة  السابق  الجدول  المتغير  %  0270.يوضح  ان  أي  التباين  يالمستقل  (  فسر 
في   الداخليةالحاصل  السياحة  جدا  تنمية  قليلة  نسبة  االختبار  وهي  ويوضح  االنحدار  عدم  .  اذ  معنوية 
أ2560.هي )  .sigنالحظ قيمة   الفرض    نرفض و   الفرض الصفري   نقبلوبالتالي    0.05من    كبر( وهي 

 .  على المتغير التابعيوجد تأثير بوجود المتغير المستقل  الالبديل أي 

  
 Amos V24نتائج برنامج  وفق تنمية السياحة الداخليةفي   األعالمتأثير عدم ( توكيد 4شكل )

 االستنتاجات والتوصيات 

تقييمها وتحليلها بما     تم  والتي  البحث  اجابات عينة  النتائج على ضوء  تخرج كل دراسة علمية  ببعض 

يتوافق مع التوجهات العلمية لمشروع البحث والتي على ضوئها يتم الخروج بمجموعة من االستنتاجات  

 الفقرة الثانية  التوصيات الخاصة بها.  وضع ضمنضمن الفقرة االولى ، و 

 

 االستنتاجات أوال : 

عالقة    ال .1 احصائية  توجد  داللة  و)األعالمبين)  ذات  الداخلية(  السياحة  التحليل  حسب  (  تنمية 
ال    الجهات المسؤولة، هذا يعني أن    زوار منطقة الدراسةجابات عينة البحث من  االحصائي أل

 .السياحة الداخلية في منطقة الدراسة في تنمية  األعالمكل وسائل تستخدم 
تأثير ذو داللة معنوية من قبل  ال   .2   الداخلية في منطقة الدراسة  تنمية السياحةفي    األعالميوجد 

 . من زوار منطقة الدراسةحسب اجابات عينة البحث من 
 السياحية واألثرية. تمثل اإلذاعة والتلفزيون اداة رئيسية تساعد في الترويج لمدينة أور وخدماتها  .3
والمجالت )  تعد  .4 وال  ( الصحف  لالعالم  مهمة  للسياحوسائل  المقدمة  الخدمات  عن  في   تعريف 

 منطقة الدراسة.

  face book و  والمنتديات  لكترونيةإلا المواقع  مثل اإلنترنت  عبر الحديثة اإلعالم وسائليمكن ل .5
 .الداخلية السياحة ثقافة نشر  في التقليدية اإلعالم وسائل  على  أن تتفوق  Twitter و

أن تساهم في التعريف عن مدينة    المحلية المهرجانات  في عالميةاإل  مطبوعات يمكن لتوزيع ال .6
 . أور وعن خدماتها.

تساهم كل أنواع وسائل االعالم المدروسة في تنمية السياحة الداخلية في مدينة اور   بشكل عام ال .7

 .ياحية ان تساهم في ذلك حسب آراء عينة البحث سوالمعارض ال، ويمكن للمهرجانات األثرية
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 التوصياتثانيا : 

اإلذاعة  وبشكل مستمر مـن خـالل  االعالن الجهات المسؤولة عن السياحة في مدينة أورعلى  .1
االحصاءات الخاصة بعدد ونسب  مع عرض  عن تقديمها للخدمات لمختلف السياح والتلفزيون 

 التي تقدمها. الزائرين ونجاح الخدمات 

ر عن مدينة أور شاالهتمام  بالن الجهات المسؤولة عن السياحة في مدينة أور جميععلى  .2
 . بالسائح ونشر الوعي السياحي هتمام الا  ض لغر  وخدماتها عن طريق الصحف والمجالت 

عن طريق   تدعيم وتعزيز السمعة الطيبة وتحسين الصورة السياحية في اذهان عموم السياح .3
 والتسويق عبر االنترنت.   األعالمو  وسائل التواصل االجتماعي

لبيان أنواع والمستلزمات الحديثة المستخدمة في تقديم   والمهرجانات  على اقامة المعـارض الحرص  .4
 . الوافدين والمغادرين  سياحتقـديـم هدايا تذكارية للو  الخدمات 

 الطيبة وتحسين الصورة السياحية في اذهان عموم السياح. تدعيم التنمية السياحية وتعزيز السمعة  .5
 دعم توافد السياح اليها.تسهيل اجراءات الدخول والمغادرة من مدينة أور ل .6
تنشيط الحركة السياحية في مدينة اور االثرية للمساهمة في تأهيل السكان المحليين ليكون لهم   .7

 دور في انعاش مدنهم وقراهم.
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  الملحق                                                             

 ) استمارة استبانة ( 

 اخوتي أخواتي األفاضل .... 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . وبعد  

اهديكم خالص التحية واود ان اضع بين ايديكم االستبانة لغرض جمع المعلومات الالزمة للبحث 
دراسة  –تأثير اإلعالم في تنمية السياحة الداخلية في مدينة أور األثرية العلمي الموسوم )

م بقراءة االستبيان وتعبئه البيانات بكل دقة راجين منك،  استطالعية لعينة من أراء من السياح(
وشفافية علما ان جميع البيانات سوف تكون في موضع اهتمام وسرية واستخدامها ألغراض  

 البحث العلمي فقط . 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ..... 

 الباحثة
 الجزء االول : البيانات الشخصية 

 يرجى وضع عالمة )×( داخل المربع الذي يمثل االجابة الصحيحة لكل من االتي :  
   الجنس :_ 

 ذكر                            انثى                         

 : _ المؤهل العلمي  

 ماجستير                    دكتوراه    بكالوريوس                               دبلوم متوسط فما دون                 

 

 

 

 

  

    

http://www.site.iugaza.edu.ps/nbarakat-SPSS.pdf
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 االسئلة المتعلقة بوسائل األعالم -وال:أ
 اإلذاعة والتلفزيون  –أ 

 محايد  اتفق ال

 

 ت العبارات اتفق 

 1 األثرية.خدماتها السياحية و و اداة رئيسية في الترويج لمدينة أور  اإلذاعة والتلفزيون مثل ت   

اإلذاعة  تعلن الجهات المسؤولة عن السياحة في مدينة أور وبشكل مستمر مـن خـالل    
 عن تقديمها للخدمات لمختلف السياح. والتلفزيون 

2 

  اإلذاعة والتلفزيون تعرض الجهات المسؤولة عن السياحة في مدينة أور من خالل     
 .بعض االحصاءات الخاصة بعدد ونسب الزائرين ونجاح الخدمات التي تقدمها

3 

 الصحف والمجالت -ب
 محايد  اتفق ال

 

 ت العبارات اتفق

ر عن مدينة أور وخدماتها عن  شبالن الجهات المسؤولة عن السياحة في مدينة أور تهتم جميع   
 ا  على المدينة قبل ان يكون سائحا  ضيفبوصفه بالسائح هتمام الا ضلغر  طريق الصحف والمجالت

4 

 5 .ر الوعي السياحيشتعتبر الصحف والمجالت من أهم وسائل االعالم التي تحرص على   ن   

الصحف  المختلفة )م الجهات المسؤولة عن السياحة في مدينة أور وسائل االعال متستخد   
 ( للتعريف عن الخدمات المقدمة للسياحوالمجالت

6 

 االنترنت  –ج 
 محايد  اتفق ال

 

  العبارات اتفق 

 ت

لى تدعيم وتعزيز السمعة الطيبة وتحسين اتسعى جميع الجهات المسؤولة عن السياحة في مدينة أور    
 عن طريق وسائل التواصل االجتماعي الصورة السياحية في اذهان عموم السياح

7 

تسعى الجهات المسؤولة عن السياحة في مدينة أور إلى الرد على استفسارات أو مقترحـات االطراف    
 عن طريق النت التي تتصل بهـم 

8 
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  عبر الحديثة اإلعالم بوسائل االهتمام تحرص الجهات المسؤولة عن السياحة في مدينة أور علـى     
  وسائل على التي تفوقت Twitter و face book و والمنتديات اإللكترونية المواقع مثل اإلنترنت
 الداخلية.  السياحة ثقافة نشر في  التقليدية اإلعالم

9 

 السياحية ضالمهرجانات والمعار  –د 
 محايد  ال اتفق

 

 ت العبارات اتفق 

اقامة  تحرص الجهات المسؤولة عن السياحة في مدينة أور باالشتراك مع المنظمات اخرى على    
 لبيان أنواع والمستلزمات الحديثة المستخدمة في تقديم الخدمات والمهرجانات المعـارض

10 

 11 .الوافدين والمغادرين  سياحتقوم الجهات المسؤولة عن السياحة في مدينة أور بتقـديـم هدايا تذكارية لل   

 12 مدينة أور وعن خدماتها.للتعريف عن   المحلية المهرجانات في إعالمية مطبوعاتتوزع    

 ً  لمدينة أور تنمية السياحة الداخلية -ثانيا

 محايد  ال اتفق

 

 ت العبارات  اتفق 

ال    جميع  في    جهاتتسعى  السياحة  في  االثريةالعاملة  أور  تدعيم    مدينة  السياحيةإلى  وتعزيز    التنمية 

 . السمعة الطيبة وتحسين الصورة السياحية في اذهان عموم السياح

1 

القدرةفي    السياحية  العاملة    جهاتال    لها  االثرية  أور  وعلى    مدينة  وفق تنمية  السياحية  الخدمات  تقديم 

   ح.ياالس متطلبات

2 

بتوفر      الدراسة  منطقة  السياحية  تتمتع  التحتية  و  البنية  والمطاعم  االخرى   المتنوعةالخدمات    كالفنادق 

    المعززة لمسار التنمية السياحية في المدينة

 .التي يحتاجها السائحو

3 

وعدم االنشغال    السائحبسرعة االستجابة لحاجة    اورفي مدينة    واالدالء السياحيين  يتميز مقدمو الخدمة   

 .دعماً معنوياً مهماً للسياح الوافدينوالذين يشكلون  عنه

4 

 5 تدعم توافد السياح اليها.  بكونها مريحة ووافية أورميز اجراءات الدخول والمغادرة من مدينة تت   

في   لجهاتاتقوم      مدينة    السياحة  العاملة  اجتماعية والمتنوعة  الخدمات  البتقـديـم    أورفي  لفئات   مجانية 

 . أو الشباب معينة ككبار السن

6 

 7 يوجد اهتمام متواصل  لتطوير المواقع االثرية في مدينة أور ورفع قدرتها على جذب السائحين.    
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والتي    ت الترويجية التي تطلقها هيئات التنشيط السياحي أن تحدث رواجا للسياحة الداخلية اليمكن للحم   

 . جتماعي ستقرار االالا تدعم

8 

الداخلية    تساعد    مدنهم في  السياحة  في  السياحية  الحركة  تنشيط  في  ليساهموا  المحليين  السكان  تأهيل 

 . وقراهم

 9 

 10 مدينة أور.السياحي في   العالممية لقضية االعجهزة االيرتبط نجاح السياحة الداخلية بمدى تبني اال   

 

 


