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 :ملخص 
اإلعالم السياحي لدى مكاتب السفر  عن واقع نشاطىدفت ىده الدارسة إىل الكشف         

جمتمع الدراسة من مجيع مكاتب السفر والسياحة داخل  ويتكون ,والسياحة يف مدينة مصراتة
وجاءت عينة الدارسة من معظم مكاتب السفر والسياحة يف  ,(15مدينة مصراتة وعددىا )

مكاتب السفر والسياحة  من (10مدينة مصراتة ونوع العينة العشوائية البسيطة بلغ عددىا )
 2016/2017%من أمجايل جمتمع الدارسة يف الفصل اخلريف 75داخل املدينة مصراتة بنسبة 

 استخدما استبانة معدة لذلك.و  ن املنهج الوصفي التحليلي,قد اتبع الباحثاو 
 : أىم ما جاء يف نتائج الدارسة 

ة ملصقات ولوحات إعالنية يف مكاتب السفر والسياح اتبني أن أوجو النشاط اليت تقوم هب .1
 الشوارع.

منها التكلفة املالية وعدم وجود  ؛ىناك عدة مشاكل تعوق مكاتب السفر والسياحة .2
 متخصصني يف اجملال اإلعالمي.

 ن معاً ) خاص أو عام(.امكاتب السفر والسياحة االثناجلمهور املستهدف من  .3
تبني أن الطرق واخلطط اليت تقوم هبا مكاتب السفر والسياحة جلدوى وفعالية األنشطة  .4

 اإلعالنية ىي برامج اإلذاعة املسموعة واملعارض اليت تقوم عليها األنشطة السياحية.
ها مكاتب السفر والسياحة من خالل االستطالع ونشرات مصادر املعلومات اليت تعتمد علي .5

 الشركات السياحية.
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Abstract 

The Current State of Touristic Promotion Activity of Travel and Tourism 

Offices in Misurata 

    

   The current research study investigates the current state of  Touristic 

Promotion Activity of Travel and Tourism offices in Misurata. The 

population of this study were 10 Travel and Tourism Offices which were 

randomly selected. These offices are located in Misurata. 

 The two researchers here used questionnaires to collect the required data 

for their study ; as well as, they selected the Descriptive Analytical 

Method to analyze them . 

   The results of the current  study were as following: 

 Posters and advertisement boards are some means which Travel and 

Tourism Offices use to make people aware of their activities. 

 Travel and Tourism Offices encounter some problems , such as 

financial support, and shortage of specialists in the communcation field. 

 Travel and Tourism Officers target both public and private population . 

 Radio broadcasting and tourism fairs are two means which are used by 

Travel and Tourism Offices to make people aware of  these offices' 

activities. 

 Travel and Tourism Offices rely on  brochures and questionnaires   to 

get feedback on how effective are their activities. 

 مقدمة:
ولريذا  ؛نقالتتريالسياحة مفهوم واسع يشمل الكثري  مرين األنشريطة كالفرييافة واإلعاارية وال

أصريريبحت صريريناعة ذات اريريابع  ؛وانريريب االقتصريرياد والسريريياحة يف العصريرير ا ريريدي جبفنشريريااها املتعلريري  
فهريريريريي تشريريريرينع املريريريريواان علريريريري  السريريريريياحة ل يريريريريادة  ؛ىامًّريريريريا يف اقتصريريريرياديات الريريريريدول ادويل وسبثريريريريل قطاًعريريريري

إاالعهريريريم وثقريريريافتهم وانتمريريريائهم كمريريريا أوريريريا تنريريريافب الريريريدول األخريريريرى يف جريريريذ  السريريريائحني حريريرياملني 
 دما ي يد من الدخل القومي للبالد, ويوفر فرص عمل للعاملني هبذا القطاع اهلام. ؛نقودىم

غم ما تتمع بو ليبيا من اقب رائع وتعترب صناعة السياحة يف ليبيا صناعة ال ت ال يف مهدىا بر    
 كم.1800وآثار متنوعة )يونانية رومانية إسالمية( وصحراء ااسعة وساحل ميتد ألكثر من 

واإلعريريريالم السريريريياحي يعريريريد أحريريريد العوامريريريل اهلامريريرية يف صريريريناعة السريريريياحة مريريرين خريريريالل وسريريريائل 
حة دبقريريريدار العالقريريرية رتبط االسريريريتفادة مريريرين اإلعريريريالم يف السريريريياتريريرياملقريريريروءة واملسريريريموعة واملرئيريريرية, و  اإلعريريريالم



 واقع نشاط اإلعالم السياحي دلكاتب السفر والسياحة يف مدينة مصراتة  العدد الثامن-جملة كلية اآلداب
___________________________________________________________ 

989 

 السياحة وحمرري األخبار السياحية يف وسائل اإلعالم اجلماى ية. اتالوايدة بني ارك
 ؛عل  الكشف عن واقع النشاط اإلعالمي يف مدينة مصريراتة ربديريداً  انولذلك حرص الباحث     

حيريريري  أوريريريا ثالريريري  أكريريريرب املريريريدن الليبيريريرية بعريريريد مريريريدينيت اريريريرابلب وبن ريريريازي وتطريريريل علريريري  البحريريرير األبريريريي  
كريريم, سبثريريل ىريريذه املدينريرية سبازجريرياً رائعريرياً بريريني ثنائيريرية البحريرير والصريريحراء كمريريا   70املتوسريريط بسريرياحل اولريريو 

صرير تنتمريي إىل الع اعرفت مصراتة بأوا مرك  ذباري من قدمي األزل حري  انن, كمريا أوريا تفريم آثريارً 
لريريريذلك فهريريريي مدينريريرية تتمتريريريع دبقومريريريات السريريريياحة الطبيعيريريرية والثقافريريرية التار يريريرية وىريريريي مدينريريرية  ؛الرومريريرياي
 للدراسة ا الية الذلك مت اختيار ىذه املدينة لتكون منوذجً  نيالباحث

 مشكلة الدراسة:
لك اختريريريار ذالعمريريريود الفقريريريري يف مكاتريريريب السريريريفر والسريريريياحة وبريريري اإلعريريريالم السريريريياحي  يعريريريد

علري  مكاتريب السريفر والسريياحة الحري  عريدم  ني, ومن خالل تردد البرياحثلدراسةمشكلة اان الباحث
 استخدام مكاتب السفر والسياحة لإلعالم املقروء واملسموع واملرئي.

مدى حاجرية مكاتريب السريفر والسريياحة دبدينرية مصريراتة  نيوبناء عل  ما سب  تبني للباحث
التصريدي  نيلسياحة وبات علري  البرياحثملمارسة النشاط اإلعالمي عن أنشطتهم املرتبطة بالسفر وا

 يف التساؤل التايل: دراسةلذا تبلورت مشكلة ال ؛هلذه املشكلة بالبح  والدراسة
 ما واقع النشاط اإلعالم السياحي دلكاتب السفر والسياحة مبدينة مصراتة؟

 أمهية الدراسة:
 تنبع أمهية ىذه الدراسة من انيت:

 األمهية النظرية: .1
  السريريابقة الريرييت أجريريريت حريريول اإلعريريالم السريريياحي بريريالوان العريريري ونريريدر ا بدولريرية ليبيريريا قلريرية الدراسريريات

 وغياهبا دبدينة مصراتة.
 ة باملكتبة العربية.يسد الث رة املعرف 
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 األمهية التطبيقية: .2
 .أمهية تفعيل )بدء( االستثمار السياحي بدولة ليبيا 
 .أمهية دور اإلعالم السياحي يف تنشيط السياحة 
  يقريدم خدماتريو  ادوليًّري اوخباصة أوا ربتفن مطريارً  ؛قومات السياحيةاملاجل رايف ملدينة مصراتة و املوقع

كريم اريرقاً   200بدًءا من مدينة سرت ح  مدينرية اريرابلب علري  امتريداد  ؛لسكان املنطقة الوسط 
 ومثلها غرباً.

 .قر  مدينة مصراتة من مدينة )لبدة( التار ية ومناا  أثرية أخرى 
 الدراسة:أهدف 

اهلريريدف الريريرئيب للدراسريرية: التعريريرف علريري  واقريريع نشريرياط اإلعريريالم السريريياحي ملكاتريريب السريريفر 
 وىي: ,والسياحة يف مدينة مصراتة, ويتفرع منو عدة أىداف أخرى فرعية

 التعرف عل  أمناط النشاط اإلعالمي الذي تقوم بو مكاتب السفر والسياحة دبدينة مصراتة. .1
ن قبريريريل مكاتريريريب السريريريفر والسريريريياحة الريريريذي مت توجيريريريو النشريريرياط التعريريريرف علريريري  اجلمهريريريور املسريريريتهدف مريريري .2

 اإلعالمي إليو.
 التعرف عل  الطرق واخلطط اليت تقوم هبا املكاتب السياحية جلدوى وفعالية األنشطة اإلعالمية. .3
 –, ومنهريريريريريا: )العمريريريريرير قريريريريائم باالتصريريريريريالالتعريريريريرف علريريريريري  بعريريريريري  خصريريريريائة القريريريريريائمني علريريريريري  أنشريريريريريطة ال .4

 اخلربة(.عدد سنوات  –التخصة العلمي 
 معوقات دمارسة أنشطة اإلعالم السياحي دبكاتب السفر والسياحة. .5

 تساؤالت الدراسة:
 بصياغة تساؤالت البح  عل  النحو التايل: انقام الباحث

 ما أوجو النشاط اإلعالمي الذي سبارسو مكاتب السفر والسياحة دبدينة مصراتة؟ .1
 والسياحة يف مدينة مصراتة؟ ما مالمح املعلومات لإلعالم السياحي ملكاتب السفر .2
اجلمهريريريور املسريريريتهدف ألنشريريريطة اإلعريريريالم السريريريياحي الريريرييت سبارسريريريها مكاتريريريب السريريريفر والسريريريياحة دبدينريريرية  .3

 مصراتة؟
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ما الصعوبات اليت تواجو مكاتب السفر والسياحة داخل مدينة مصراتة خريالل دمارسريتهم ألنشريطة  .4
 اإلعالم السياحي؟

 منهج ونوع الدراسة:
راسة الوصريفية الرييت تسريتهدف وصريف الظريواىر وربليلهريا والوقريوف تنتمي ىذه الدراسة للد

حي  وجد  ؛عل  أسباهبا والنتائج املرتتبة عليها, اتبع الباح  املنهج الوصفي إلجراء ىذا البح 
أنو املنهج األنسب حملاولة ربقيري  أىريداف الدراسرية ويعريرف ىريذا املرينهج بأنريو  مرين أىريم املنرياىج الرييت 

راء, األحريريداث والظريريواىر واملواقريريف, وان دراسريرية الريريذي يريريرتبط بدراسريريةتسريرياعد علريري  ربقيريري  أىريريداف ال
وربليلهريريا, وتفسريري ىا ل ريريرض الوصريريول إىل اسريريتنتاجات مفيريريدة إمريريا لتصريريحيح ىريريذا الواقريريع أو ربديثريريو, 

 وإما الستكمالو أو تطويره.
 جمتمع الدراسة:

 (.15مجيع مكاتب السفر والسياحة داخل مدينة مصراتة وعددىا )
 عينة الدراسة:

تتمثل عينة الدراسة يف معظم مكاتريب السريفر والسريياحية  يف مدينرية مصريراتة ونريوع العينرية 
( مكاتريريب للسريريفر والسريريياحة داخريريل مدينريرية مصريريراتة سبثريريل نسريريبة 10العشريريوائية البسريرييطة بلريريغ عريريددىا )

 %( من إمجايل جمتمع الدراسة..75)
 أدوات مجع البيانات:

اعتمريريد الباحريري  بشريريكل رئريرييب علريري  اسريريتمارة االسريريتبيان كريريأداة مجريريع بيانريريات الدراسريرية ومت 
 تطبيقها عن اري  املقابلة الشخصية مع مفردات العينة. 

 صدق أداة مجع البيانات:
مت االكتفاء بالصدق الظاىري للكشف عن مدى صدق أداة مجع البيانريات, حيري  مت عريرض     

مريرين احملكمريريني ذوي االختصريرياص, ومت األخريريذ دبعظريريم املالحظريريات اسريريتمارة االسريريتبيان علريري  جمموعريرية 
حريري  باتريريت االسريريتمارة يف اريريكلها  ؛العلميريرية الريرييت تففريريلوا بتريريدوينها ومت إجريريراء تعريريديل بعريري  األسريري لة

 النهائي.
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 مصطلحات الدراسة:
التنمعات السريكنية الليبيرية كثافرية يف عريدد السريكان بعريد مدينة ليبية تعترب ثال  أكرب مدينة مصراتة:  -

تقريريع علريري  البحريرير األبريريي  املتوسريريط عنريريد ا افريرية ال ربيريرية خللريرييج السريريدرة علريري  و مريريدينيت اريريرابلب وبن ريريازي, 
كريريم اريريرقا,   208مدينريرية اريريرابلب  ناريريرقا وتبعريريد عريري 15,06مشريرياال وخريريط اريريول  32,22عريريرض  خريريط
)اجلمعيرية  .نسريمة 543,129ملدينرية مصريراتة بلغ تعريداد سريكاوا يف آخرير دراسرية مسريحية أجريريت و 

 (23,ص2006,الوانية
ىي النشاط اإلنساي الذي يتعل  با ركة والتنقل, يقوم بو فرد أو جمموعة أفريراد ب ريرض  السياحة: -

االنتقال من مكان إىل آخر ألسبا  اجتماعية أو ترفيهية أو قفاء اإلجازات أو مناسك دينة أو 
كريان ىريذا أت أو للعريالج, ولرييب ل ريرض العمريل واإلقامرية الدائمرية سريواء  فور املؤسبرات واملهرجانريا

 التنقل داخل حدود الدولة املقيم هبا أو خارجها.
: يعرف بشكل عام بأنو: عملية نقل معلومات من اريرف إىل آخرير حريول أحريد اإلعالم السياحي -

 األنشطة أو املواقع أو اخلدمات املتعلقة بالسياحة.
"املصريدر الريذي ينمريي املريدارك واألحاسرييب العلميرية والثقافيرية, ويوثري  العالقريات : ويعرف أيضاً بأنه

بريريني الشريريعو  يف مواكبتريريو للتطريريور السريريياحي وفيمريريا ينشريريده مريرين ازديريرياد التنقريريل والرتحريريال بريريني اريريعو  
 (6,ص1998) االاهر, .العامل

 دمارسريريرية ف ريريرية واسريريريعة النطريريرياق مريريرين النشريريرياط الريريريذي يسريريريتخدم وسريريريائل اإلعريريريالم النشااااط اإلعالماااي: -
وتكنولوجيريريريات االتصريريريال يف ا ركريريريات السياسريريريية واالجتماعيريريرية وتشريريريمل وسريريريائل النشريريرياط اإلعالمريريريي 

 نشر األخبار عل  مواقع اإلنرتنت.
 ىي مؤسسات ذبارية ىدفها تقدمي اخلدمات السياحية اليت تشمل: مكاتب السفر: -
 .حن  مقاعد يف وسائل النقل 
 .تنظم هلم رحالت سياحية 
 البلريريريريريريريريريدان الريريريريريريريريرييت يسريريريريريريريريريافرون إليهريريريريريريريريريا وا نريريريريريريريريري  الفنريريريريريريريريريدقي ا صريريريريريريريريريول علريريريريريريريريري  التأاريريريريريريريريري ات إىل 

http://www.wikipedia.org/wiki. 
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 حدود الدراسة:
ابريري  ىريريذا البحريري  داخريريل ا ريريدود اإلداريريرية ملدينريرية مصريريراتة الريرييت سبتريريد اريريرقاً ملنطقريرية  احلاادود ادلكانيااة: -

 الكرارمي وغرباً ملنطقة الدافنية.
م مرين 2015جرت ىذه الدراسة خريالل الفريرتة مرين بدايرية الفصريل الدراسريي ربيريع  احلدود الزمانية: -

 م.10/01/2016م إىل 01/04/2015تاريخ 
 مت تطبي  الدراسة عل  بع  العاملني دبكاتب السفر والسياحة دبدينة مصراتة. احلدود البشرية: -

 الدراسات السابقة:
إىل حريد كبري  مرين الت لريب  انسبكرين الباحثريراجعة األدبيات السابقة املتعلقرية دبنريال الدراسرية, امل

, يف حريريني توجريريد دراسريريات سريريابقة حمريريدودة مشريرياهبة هلريريذه الدراسريرية مريرياعلريري  بعريري  الصريريعوبات الريرييت تواجهه
 يف ليبيا, وىذه الدراسات ىي:

دراسريرية ربليليريرية ملفريريمون جملريرية املركريريو  يف  دراسااة بعنااوان: والتوعيااة السااياحية يف الصااحا"ة الليبيااةو -
عبدالكريم دمحم الشوييك،  الويعةوا الاوةة ةا او، الةواةاا ال،ةبةوا  )م,1999 – 1996الفرتة مرين 

وىريريدفت ( م9999رسووةلا جةتاوووةر مةوور ج شوويرا  ا،ةووا اة ام  تةجخووا عاوور الا وووةر  البة ووة   
 ىذه الدراسة إىل:

 اجملالت الليبية موضوع الوعي السياحي.معرفة الطريقة اليت تناولت هبا  .1
ربسريريني أداء الصريريحف الليبيريرية يف ىريريذا اجملريريال, وذلريريك مريرين خريريالل املقرتحريريات والتوصريرييات الريرييت أسريريفر  .2

 عنها.
 ومن نتائج ىذه الدراسة:

 كان االىتمام األول للمنلة دبوضوعات السياحة االقتصادية. .1
 لتحقيقات والتقارير.أغلب األاكال التحريرية يف ىذه اجمللة كانت األخبار وا .2
 إن ىدف اجمللة األول ىو نشر الوعي السياحي. .3
 إن أغلب املوضوعات اليت تناولتها اجمللة ذات اابع حملي. .4
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دراسرية ميدانيرية علري  القطرياع السريياحي دبدينرية  دراسة بعنوان: و دور اإلعالن يف التسويق احملليو -
طورال،،  كاة ياةوا الدراسوةل الخ،ةوة    رسةلا جةتاوةر مةر ج شويرا   ساةر سخةد الغةل، اريرابلب

1111 
 إىل انيت: -اليت استخدم الباح  فيها املنهج الوصفي –وىدفت ىذه الدراسة   -
 تسليط الفوء عل  الدور الذي يقوم بو قطاع السياحة يف دعم االقتصاد الواين. .1
 أثر اإلعالن يف التسوي  السياحي.  .2

 اسة كانت:ومن أىم النتائج اليت توصلت إليها ىذه الدر 
 نقة االىتمام باإلعالن عن السياحة بليبيا يف وسائل اإلعالم. .1
 ضعف االعتماد عل  مصادر املعلومات يف التعريف بالربنامج واألماكن السياحية يف ليبيا. .2
 عدم زبصية مبالغ مالية كافية للقيام باإلعالن السياحي. .3

 أمهها:كما توصلت ىذه الدراسة أيًفا لبع  من التوصيات كان 
 االىتمام باإلعالنات السياحية يف مجيع وسائل اإلعالم يف ليبيا. .1
 االارتاك يف املواقع السياحية بشبكة املعلومات الدولية للتعريف بليبيا. .2
 تأمني النفقات املالية الالزمة للقيام با ملة اإلعالنية. .3
الصريادق أدريد القلفرياط, , ياودراسة بعنوان: وأمهية السياحة وأثرها يف تنويع مصادر الدخل يف ليب -

اسريريريتهدفت ىريريريذه م.2000رسريريريالة ماجسريريريت  غريريري  منشريريريورة, اريريريرابلب, أكادمييريريرية الدراسريريريات العليريريريا / فريريريرع جنريريري و, 
 الكشف عن: -اليت اعتمد الباح  فيها عل  املنهج الوصفي –الدراسة 

 التعريف بالسياحة بصورة عامة, وآثارىا االقتصادية. .1
 واقع السياحة يف ليبيا. .2

 النتائج أن السياحة تسهم يف االقتصاد من حي :من أىم 
 زيادة حنم الدخل وتنويع مصادره. .1
 خل  فرص عمل جديدة سواء بصورة مباارة أو غ  مباارة. .2
 تشنيع االستثمارات وزيادة حركة النمو بصفة عامة. .3
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 أما التوصيات فكان أمهها:
 ضرورة االقتناع بأمهية السياحة ودورىا يف االقتصاد احمللي. .1
 ضرورة االىتمام بالبي ة اىتماماً خاصًّا للمحافظة عليها. .2

 مكاتب السفر والسياحة مبدينة مصراتة )عينة الدراسة(:
 مكتب كفاالي:

يعتمد مكتب كفاالي للسياحة يف الدعاية عل  عدة ارق أبرزىا الدعاية التقليدية مثل 
حيري  ميتلريك  ؛يف مدينرية مصريراتة الفتات الطرق يف امليادين الرئيسية, كما يعتمد عل  تعدد فروعريو

مكتريريب خريريدمات املطريريار,  -وسريريط املدينريرية -مكاتريريب يف مدينريرية مصريريراتة املركريري  الرئيسريريي 4املكتريريب 
حيري  موقريع الشريركة الر ريي  ؛وأيًفا مكتب داخل املطار, أيًفا السوايال ميديا هلا دو مهم جريدًّا
 .(*)إلذاعة املسموعةوصفحة الشركة عل  موقع الفيب بوك وتويرت, أيًفا عل  الراديو يف ا

 مكتب مسارات:
تعتريريرب اريريركة مسريريارات للسريريفر والسريريياحة مريرين الشريريركات الرائريريدة دبدينريرية مصريريراتة الريرييت تقريريدم 
للعمريريريالء خريريريدما ا يف حنريريري  وإصريريريدار التريريريذاكر جلميريريريع اريريريركات الطريريري ان العاملريريرية يف ليبيريريريا, وكريريريذلك 

 حنر وإصدار التذاكر العاملية.
بتقدمي اخلدمات يف جمال ا ن  الفنريدقي يف  وكما تقوم اركة مسارات للسفر والسياحة

 معظم دول العامل.
وتقدم الشركة خدما ا من خالل املكتب القائم دبدينة مصراتة وكذلك من خريالل عريدد 

 من مندوي الشركة يف مدينة ارابلب.
ذاعريرية وتعتمريريد اريريركة مسريريارات للسريريفر والسريريياحة يف الدعايريرية علريري  الالفتريريات والكريريروت واإل

 .(†)جتماعيالل اإلمييالت وابكات التواصل االنرتنت من خا عن اري  اإلاملسموعة وأيفً 

                                                 
 

األستاذ عبدهللا اارق حممد رئيب إدارة اركة مسارات للسفر والسياحة, بتاريخ  املرحوم مقابلة اخصية مع )*(
 م.06/11/2015
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 شركة ادلدينة للسفر والسياحة:
تعتريريرب اريريركة املدينريرية للسريريفر والسريريياحة مريرين أوائريريل اريريركات السريريفر والسريريياحة دبدينريرية مصريريراتة 

جلميريع  امعتمريدً  حيري  إوريا تعتريرب وكريياًل  ؛اليت تقدم خدما ا يف حن  وإصدار تذاكر السريفر اجلويرية
 اركات الط ان العاملة يف ليبيا وىي من أعفاء االرباد الدويل للنقل اجلوي.

لعريريدد مريرين الشريريركات العامليريرية املتخصصريرية يف ا نريري  الفنريريدقي حيريري   وكريريذلك تعتريريرب وكريريياًل 
 تقدم اخلدمات يف جمال ا ن  الفندقي يف أغلب دول العامل.
( مكاتريريب دبدينريرية 3ن مريرين خريريالل عريريدد )وتقريريدم اريريركة املدينريرية للسريريفر والسريريياحة خريريدما ا لل بريريائ

مصريريريراتة موجريريريودة يف اريريريارع سريريريناء حميريريريديل وسريريرياحة ا ريريريرية ومطريريريار مصريريريراتو الريريريدويل وأيًفريريريا يوجريريريد للشريريريركة 
 ن بربج ارابلب يف مدينة ارابلب.و ن معتمدو مندوب

وتعتمريد اريريركة املدينريرية للسريريفر والسريريياحة يف الدعايرية علريري  الالفتريريات والكريريروت وامللصريريقات 
 . (*)وعن اري  النت من خالل اإلمييالت والفايرب واإلذاعة املسموعة

 شركة سفريات رال
تقريريريدم اريريريركة رال لالسريريريتثمار واخلريريريدمات السريريريياحية جمموعريريرية واسريريريعة مريريرين خريريريدمات السريريريفر 

 والسياحة إىل كافة أرماء العامل.
خمتلف النشريااات  هماخلاص دبفهوم وذوق السياحة والسفر لدي هممن خالل إحساسو 
 ابتداء من:

 وقرى سياحية ااملة االستقبال والتوديع والتنقل. حن  فنادق 
 .حن  لتذاكر الط ان احمللية والدولية 
 .خدمة التأمني الصحي 
  تعليمية(. –خدمة التأا  )سياحية 
  خدمريريريرية حفريريريريالت زبريريريريرج, تريريريريأج  قاعريريريريات املريريريريؤسبرات ألكريريريريرب اخصريريريرييات )رجريريريريال األعمريريريريال( جمهريريريري ة

                                                 

( مقابلة اخصية مع الدكتور رمفان أبواعالة, رئيب إدارة اركة املدينة للسفر والسياحة, بتاريخ *)
 م.06/11/2015
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 بالكامل.
ج أو )اريريريرين ني( والسريريريريفر علريريريري  أرقريريريري  من سريريريريهولة ا صريريريريول علريريريري  تأاريريريري ات خريريريريرو ؤ كمريريريريا تريريريري

 اركات الط ان العاملية.
وتعتمريريد يف الدعايريرية والتعريريريف بالشريريركة علريري  عريريدة وسريريائل منهريريا املسريريموعة واملرئيريرية وبعريري  

( انسريريريريريريريريريريريريتنرام Facebook( فريريريريريريريريريريريرييب بريريريريريريريريريريريريوك)Twitterالطريريريريريريريريريريريريرق التقليديريريريريريريريريريريريرية مثريريريريريريريريريريريريل تريريريريريريريريريريريريويرت )
(Instagram.) 

 ودعم بع  النشااات اخلاصة بالكليات:
 تعريف بالكليات.املعرض األول لل 
 .اليوم العاملي للسياحة 
 مسابقة فكرة(*). 

 تشاركية اجلمهورية للسفر والسياحة
 م.14/04/1991بداية النشاط  .1
 نوع النشاط/ بيع تذاكر سفر جوية/ حن  فنادق داخلي وخارجي. .2
 تقدمي رحالت سياحية يف الصحراء الليبية. .3
 مصراتة دكار.قام بتنظيم ج ء من سباق الرايل الدويل باريب  .4
 اارتاك يف معرض غدامب للصناعات التقليدية. .5
 .(†)اارتاك خارج ليبيا ملكاتب السفر يف امل ر  وتركيا .6

 شركة بارق ليبيا لالستثمار واخلدمات السياحية
اركة بارق ليبيريا لالسريتثمار واخلريدمات السريياحية ذ. م. م. واملسرينلة بالسرينل التنرياري 

عملهريريا دبقرىريريا الكريريائن بشريريارع بن ريريازي بريريالقر  مريرين حمطريرية وقريريود والريرييت تريري اول  3930ربريريت رقريريم قيريريد 

                                                 

 م.09/11/2015ات رال, بتاريخ ( مقابلة اخصية مع السيد عمر حممد اجلايل, املدير العام لشركة سفري*)
( مقابلة اخصية مع السيد مفتاح الواقشي مدير عام اركة اجلمهورية للسفر والسياحة, بتاريخ †)

 م.09/11/2015
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 االمتياز, وىذا عرض باخلدمات اخلاصة بالشركة:
 السفر والسياحية:

 حن  تذاكر سفر داخل وخارج دول العامل مع توف  إجراءات ا نوزات الفندقية. .1
 العمال.إسبام إجراءات التأا ة ملختلف دول العامل مع إجراءات جلب وإقامات  .2
 تسي  رحالت سياحية داخلية وخارجية. .3

 احلج والعمرة:
 تسي  رحالت إىل األراضي املقدسة وإسبام إجراءات ا ج والعمرة. .1
 توف  مندوبني عل  األراضي املقدسة مع توف  رحالت خالل موسم ا ج. .2
 توف  فنادق يف األراضي املقدسة بأسعار منافسة مع القر  من ا رم. .3

نعتمريد يف الدعايرية والتعريريف بالشريركة علري  عريدة وسريائل منهريا املسريموعة واملرئيرية كما أننريا 
وبعريري  الطريريرق التقليديريرية مثريريل الالفتريريات اإلعالنيريرية ومريرين خريريالل املواقريريع اإللكرتونيريرية علريري  صريريفحات 

 .(*)التواصل اإلجتماعي
 شركة عرب الدول للسفر والسياحة:

مدينريرية مصريريراتة وا ريصريرية  تعتريريرب اريريركة عريريرب الريريدول للسريريفر والسريريياحة ىريريي إحريريدى اريريركات
 عل  تقدمي خدما ا السياحية جلميع ارائح اجملتمع.

 وتقدم الشركة العديد من اخلدمات السياحية يف مجيع أرماء العامل.
 ومن األنشطة اليت يقدمها املكتب:

حن  تذاكر الط ان الداخلية والدولية عرب اخلطوط الوانية, وكذلك اخلطوط األجنبيرية ألكثرير مرين  .1
 ركة ناقلة حول العامل وبأسعار منافسة.ا 90

 حنوزات فندقية يف مجيع أرماء العامل. .2
 إسبام إجراءات التأا ة ملعظم دول العامل. .3
 تنظيم رحالت سياحية يف أغلب دول العامل. .4

                                                 

 .09/11/2015( مقابلة اخصية مع السيد أبو بكر الص   املدير العام لشركة ا ج والعمرة, بتاريخ *)
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 تنظيم تسي  رحالت إىل األراضي املقدسة ألداء مناسك العمرة. .5
 خدمات التوصيل يف أغلب مطارات دول العامل. .6
 دورات تدريبية يف جمال حن  وإصدار تذاكر الط ان. .7

لصريريريقات ومريريرين خريريريالل مواقريريريع وتعتمريريريد الشريريريركة يف الدعايريريرية علريريري  الالفتريريريات والكريريريروت وامل
 .(*)جتماعي ومنها موقع الفيب بوكالتواصل اال

 شركة احلرمني للسفر والسياحة
والعمريرة  تعترب اركة ا ريرمني ىريي إحريدى اريركات مدينرية مصريراتة للسريفر والسريياحة وا ريج

 اليت تقدم خدما ا السياحية للمنتمع.
 وتقدم الشركة العديد من اخلدمات السياحية يف مجيع أرماء العامل ومنها:

حن  تذاكر الط ان الداخلية عرب اخلطوط الوانية, واخلارجية )األجنبية( ألغلب الشركات الناقلة  .1
 حول العامل وبأسعار منافسة.

 ء العامل.حنوزات فندقية يف مجيع أرما .2
 إسبام إجراءات تأا ة مصر ومالي يا. .3
 تنظيم رحالت ألداء ا ج والعمرة. .4
وتعتمريريد الشريريركة يف الدعايريرية علريري  الالفتريريات والكريريروت وامللصريريقات واإلذاعريرية املسريريموعة ومريرين خريريالل  .5

 .(†)جتماعي, وعن اري  اهلاتفواصل االمواقع الت
 شركة الوليد للسفر والسياحة:

ر والسريريريريياحة أحريريريريد املكاتريريريريب املتخصصريريريرية يف جمريريريريال حنريريريريوزات تعتريريريريرب اريريريريركة الوليريريريريد للسريريريريف 
لريدى املنظمرية الدوليرية للنقريل  امعتمريدً  الط ان والفنادق واخلريدمات السريياحية دبدينرية مصريراتة, ووكريياًل 

 .IATAاجلوي 
                                                 

مفوض عام اركة عرب الدول للسفر والسياحة, بتاريخ  ( مقابلة اخصية مع السيد أنور ابوش*)
15/11/2015. 

مقابلة اخصية مع السيد الصادق الرعي  والسيد الصدي  الت  مفوضني لشركة ا رمني للسفر والسياحة, †
 .15/11/2015بتاريخ 
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حيريري   ؛لعريريدد مريرين الشريريركات العامليريرية املتخصصريرية يف ا نريري  الفنريريدقي وكريريذلك تعتريريرب وكريريياًل 
 تقدم اخلدمات يف ىذا اجملال يف أغلب دول العامل.

ويعتمريريريريد املكتريريريريب يف نشريريريريااو الريريريريدعائي علريريريري  الكريريريريروت وامللصريريريريقات اجلداريريريريرية والالفتريريريريات 
 واإلذاعة املسموعة واإلنرتنت من خالل اإلمييالت وأرقام الفايرب.

وتعتمريريد اريريركة الوليريريد للسريريفر والسريريياحة يف الدعايريرية علريري  الالفتريريات والكريريروت وامللصريريقات 
 . (*)واإلذاعة املسموعة وعن اري  النت من خالل اإلمييالت والفايرب

 شركة آ"اق مصراتة للسفر والسياحة:
تعتريرب اريركة آفرياق مصريراتة للسريفر والسريياحة والعمريرة أحريد املكاتريب املتخصصرية يف جمريال  
لريريريدى املنظمريريرية  امعتمريريريدً  الطريريري ان والفنريريريادق واخلريريريدمات السريريريياحية دبدينريريرية مصريريريراتة, ووكريريريياًل حنريريريوزات 

 الدولية للنقل اجلوي.
لعريريدد مريرين الشريريركات العلميريرية املتخصصريرية يف ا نريري  الفنريريدقي, حيريري   وكريريذلك تعتريريرب وكريريياًل 

 †) تقدم اخلدمات يف ىذا اجملال يف أغلب دول العامل
 اجلانب العملي )ادليداين(

  حتليل البيانات األوليةأوال: 
 (1اجلدول )

 نوع ادلبحوثني
 % ك النوع
 93.9 31 ذكر 
 6.1 2 أنث 

 100 33 اجملمااااااااااااااااااااااااااااااوع

                                                 
 م.26/11/2015مقابلة اخصية مع األستاذ اارق ان يكة, مديراركة الوليد للسفر والسياحة, بتاريخ  *
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 ( مبحوثرياً ومبحوثريرية33مرين خريريالل البيانريات اإلحصريريائية السريابقة جملتمريريع البحري  البريريالغ ) 
%(  6.1( مفريريردة أي بنسريريبة )2%( ذكريريور, وأن عريريدد )93.9( مفريريردة أي بنسريريبة )31ظهريريرت )

 كانوا من اإلناث.
 تمريع البحري  غريري  متكرياف  وغري  متسريرياو  اسريتناداً ملريا سريب  مريرين نتريائج إحصريائية ظهريرير أن جم

مريريريرين حيريريريري  العريريريريدد مريريريريا بريريريريني الريريريريذكور واإلنريريريرياث وذلريريريريك ألن العينريريريرية وزعريريريريت بشريريريريكل عشريريريريوائي ولريريريرييب 
 بالتساوي بني الذكور اإلناث.

 (2اجلدول )
 الفئات العمرية للمبحوثني

 % ك العمر
 33.3 11 25أقل من 

  30.3 10   35أقل من  – 25
 30.3 10 45أقل من – 35

 6.1 2 فأكثر 45
 100 33 اجملمااااااااااااوع

( مفريردة )أقريل مرين 11من اجلدول الساب  يتفح أن الف ات العمرية للمبحريوثني كانريت )
% 30.3( وأن نسريريبة 35إىل أقريل – 25أعمريارىم ) 30.3%, وأن بنسريبة 33.3( بنسريبة 25

 فأكثر. 45% أعمارىم 6.1( وأن بنسبة 45 إىل أقل -35أعمارىم )
 يف مكاتب السفر والسياحة. عماًل نستنتج دما سب  أن ف ات الشبا  أكثر 
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 (3اجلدول )
 ادلؤهل العلمي للمبحوثني

 % ك ادلؤهل
 42.4 14 بكالوريوس
 36.4 12 دبلوم عال  
 15.2 5 دبلوم متوسط
 6 2 غ  ذلك يذكر

 100 33 اجملمااااااااااااوع
اجلامعريريات  ويريريمريرين خريريالل ربليريريل البيانريريات اإلحصريريائية السريريابقة للمؤىريريل العلمريريي جريرياء خر 

% 36.4( بنسريريبة )دبلريوم عريريال  % مث املعاىريريد العليريريا 42.4)البكريالوريوس( يف املرتبريرية األوىل بنسريبة 
تعلمريريني )أخريريرى( بنسريريبة امل% وجريرياء يف املرتبريرية غريري  15.1ا الريريدبلوم املتوسريريط بنسريريبة مريريومث جريرياء تاليه

6.% 
وسريط( تعتريرب , ودبلريوم مت )بكريالوريوس, دبلريوم عريال  نيا سب  يتفح لنا أن نسريبة املتعلمريدم

 إيابية يف مكاتب السفر والسياحة.
 (4اجلدول )

 جمال الدراسة للمبحوثني
 % ك اجملال
 3 1 إعالم

 9 3 ل ة اذملي ية
 30 10 تقنية معلومات

  12 4 ىندسة
 39 13 اقتصاد
 6 2 غ  ذلك

 100 33 اجملمااااااااااااوع
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راسريرية للريريذين يشريريت لون يف مكاتريريب ( تبريريني أن جمريريال الريريد4مريرين خريريالل ربليريريل بيانريريات اجلريريدول )
% مث تليهريا تقنيرية املعلومريات بنسريريبة 39السريفر والسريياحة جرياءت االقتصرياد يف املرتبرية األوىل بنسريبة 

% وأن نسريريبة الريريذين هلريريم جمريريال دراسريريي )غريري  متعلمريريني( 12% وأن جمريريال اهلندسريرية جريرياء بنسريريبة 30
 جمريريريريال انثريريريريريار % وال يوجريريريريريد بريريريريني عينريريريرية البحريريريريري  مريريريرين درس يف3% ويف جمريريريريال اإلعريريريريالم 6بنسريريريريبة 

 والسياحة.

دما سب  يتفح أن نسبة أن العاملني يف جمال السفر والسياحة ال يتقيريدون دبنريال معريني 
 وأن النسب جاءت متفاوتة دما يدل عل  عدم وجود متخصصني يف ىذا اجملال.

 (5اجلدول )

 ادلنصب الوظيفي للمبحوثني

 % ك ادلنصب
 30.3 10 مدير إدارة
 3 1 رئيب قسم
 66.7 22 موظف

 100 33 اجملمااااااااااااوع

 

مريرين خريريالل اجلريريدول السريرياب  تبريريني أن العمريريل الريريوظيفي ملريريوظفي مكاتريريب السريريفر والسريريياحية 
% وتليهريريريا مرتبريريرية مريريريدير إدارة بنسريريريبة 66.7عينريريرية الدراسريريرية جريريرياءت يف املرتبريريرية األوىل موظريريريف بنسريريريبة 

 %.3% ورئيب قسم بنسبة 30.3
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دمريريا سريريب  يتفريريح أن عينريرية الدراسريرية يف أغلبهريريا مريرين املريريوظفني ومريريدراء إدرات ونسريريبة بسريرييطة 
مريريريرين رؤسريريريرياء األقسريريريريام دمريريريريا يعريريريريين أن املكاتريريريريب ال توجريريريريد هبريريريريا أقسريريريريام يف األغلريريريريب وأوريريريريا تتكريريريريون مريريريرين 

 إدارة وموظفني.يريمد

 (6جلدول )

 عدد سنوات اخلربة للمبحوثني

 % ك اخلربة
  60.6 20 سنوات 5أقل من 

 30.4 10 سنة 15 – 5من 
 6.0 2 سنة 25إىل  15من 

 3 1  25أكثر من 
 100 33 اجملمااااااااااااوع

( تبريني أن سرينوات اخلريربة لريدى العرياملني يف مكاتريب 6من خالل ربليل البيانات يف اجلريدول )
مفريريردة بنسريريبة  20سريرينوات( عريريدد  5السريريفر والسريريياحية يف عينريرية الدراسريرية جريرياء يف املرتبريرية األوىل )أقريريل مريرين 

 15% ويف املرتبريرية الثالثريرية )30.4مفريريردة بنسريريبة  10( عريريدد 15 -5% ويف املرتبريرية الثانيريرية )مريرين 60.6
سنة( جاءت يف املرتبة األخري ة عريدد مفريردة  25% وأن )أكثر من 6.0مفردة بنسبة  2( عدد 25 –
 %.3ونسبة  1

ب أن أغل ؛ يتفحيتفح دما سب  أن العاملني يف مكاتب السفر والسياحة عينة الدراسة
سريرينوات دمريريا يريريدل علريري   5ن عريريدد سريرينوات اخلريريربة لريريديهم أقريريل مريرين إالعينريرية لريرييب لريريديهم خريريربة حيريري  

 عدم توفر اخلربات الكافية يف جمال مكاتب السفر والسياحية.
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 :ادلوضوعيةثانياً: حتليل البيانات 
 (7اجلدول )

 ادلكاتب اليت يوجد هبا نشاط إعالمي

 % ك البيانات
 90 9 إعالمي املكاتب اليت يوجد هبا نشاط

 10 1 املكاتب اليت ال يوجد هبا نشاط إعالم
 100 10 اجملمااااااااااااوع

مكاتريريب يوجريريد هبريريا نشريرياط إعالمريريي وسبثريريل نسريريبة  9( تبريريني أن 7مرين خريريالل اجلريريدول رقريريم )
% وىريريي املكاتريريب الريرييت ذبيريريب علريري  بريرياقي فقريريرات االسريريتبيان ويريريتم تطبيريري  الدراسريرية عليهريريا وعريريدد 90
 % ال ييب عل  باقي أس لة االستبيان.10نشاط إعالمي وميثل نسبة ( مكتب ال يوجد بو 1)

 (8اجلدول ) 

 عدد العاملني لدى ادلكاتب اليت يوجد هبا نشاط إعالمي

 % ك البيانات
 90.9 30 عدد املوظفني يف املكاتب اليت يوجد هبا نشاط إعالم.

 9.1 3 عدد املوظفني يف املكاتب اليت ال يوجد هبا نشاط إعالم.
 100 33 اجملمااااااااااااوع

تبريريني مريرين اجلريريدول  السريرياب  أن عريريدد العريرياملني لريريدى مكاتريريب السريريفر والسريريياحة الريرييت لريريديها 
% مريريرين إمجريريريريايل عينريريريرية 90.9( مكاتريريريريب ويشريريريريكلون 9يشريريريت لون يف ) اموظًفريريريري 30نشريريرياط إعالمريريريريي 
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( ال يوجريريد بريريو نشريرياط إعالمريريي ونسريريبتهم 1البحريري , وعريريدد ثريريالث مريريوظفني يشريريت لون يف مكتريريب )
 % من إمجايل عينة البح . 9.1

 (9اجلدول )

 النشاط اإلعالمي الذي تقوم به مكاتب السفر 

 % ك البيانات
 66.67 5 ملصقات 
 11.11 1 كتيبات
 62.50 5 مطويات
 11.11 1 صحف

 66.67 6 لوحات إعالنية يف الشوارع
 55.56 5 اإلذاعة املسموعة

 11.11 1 اإلذاعة املرئية حملية وففائية
مريرين خريريالل اجلريريدول أعريرياله تبريريني أن النشريرياط اإلعالمريريي الريريذي تقريريوم بريريو مكاتريريب السريريريفر  

تقريريوم , و %66.7إعالميريرية يف الشريوارع بنسريريبة  والسريياحة جريرياء يف املرتبرية األوىل ملصريريقات ولوحريات
 الدراسة, يف حني أن اااات العرض املرئي يف الشوارع وامليادين.مكاتب من عينة  5هبا 

لوحريريريات اإلعالنيريريرية يف الشريريريوارع أكثريريرير اسريريريتخداما مريريرين الودمريريريا سريريريب  يتفريريريح أن امللصريريريقات و 
 اإلذاعة املسموعة واملرئية وسائل اإلعالم األخرى.
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 ( 10اجلدول )
 اللغات اليت يتم عن طريقها النشاط اإلعالمي

 % ك البيانات
 44 4 الل ة العربية
 56 5 اإلثنني معاً 

يتفريريريح مريريرين اجلريريريدول السريريرياب  أن الل ريريريات الريريرييت يريريريتم عريريرين اريقهريريريا النشريريرياط اإلعالمريريريي يف  
% وجرياءت الل رية العربيرية 56مكاتب السفر والسياحية جاءت يف املرتبة األوىل الل تني معاً بنسبة 

وال يريريريريتم اسريريريريتخدام الل ريريريرية األجنبيريريريرية يف النشريريريرياط اإلعالمريريريريي  ,%44فقريريريريط يف املرتبريريريرية الثانيريريريرية بنسريريريريبة 
 %.0ملكاتب السفر والسياحة وجاءت بنسبة 

 (11اجلدول )

 أبرز ادلشاكل اليت تواجه ادلكاتب من خالل النشاط اإلعالمي

 النسبة التكرار البيانات
 %33 3 التكلفة املالية للنشاط

 %33 3 عدم وجود متخصصني يف اجملال اإلعالمي
 %44 4 عادات وتقاليد اجملتمع

عدم إتاحة دمارسة النشرياط يف أمرياكن التنمعريات البشريرية كاملسرياجد 
 %30 3 والنوادي الرياضية واملدارس واجلامعات.

 %11 1 عدم توفر األجه ة واملعدات إلقامة النشاط

( تبريني أن أبريرير املشريرياكل الرييت تواجههريريا املكاتريريب مرين خريريالل دمارسريرية 11مرين اجلريريدول رقريريم )
النشاط اإلعالمي السياحي داخل مدينة مصراتة ىي عادات وتقاليد اجملتمع حي  جاءت بنسبة 
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% يف 33% بينما )التكلفة املالية وعريدم وجريود متخصصريني يف جمريال اإلعريالم( جاءتريا بنسريبة 44
أن باقي املشاكل اليت ذكرت يف االستبيان ال سبثل مشاكل تعي  اإلعريالم السريياحي املرتبة الثانية, و 

 %. 11داخل املكاتب بشكل كب  حي  جاءت بنسبة دون 

 (12اجلدول )

 اجلمهور ادلستهدف من مكاتب السفر والسياحة

 % ك البيانات ر.م
 11 2 قطاع عام  1
 89 8 ن معاً ااإلثن  2

مريريرين خريريريالل اجلريريريدول السريريرياب  تبريريريني أن اجلمهريريريور املسريريريتهدف مريريرين خريريريالل مكاتريريريب السريريريفر  
% يليهريا 89والقطرياع اخلرياص( جرياء يف املرتبرية األوىل بنسريبة  ,والسياحية اإلثنني معاً )القطاع العريام

% وال تستهدف مكاتب السريفر والسريياحة مجهريور القطرياع اخلرياص 11القطاع العام منفرداً بنسبة 
 %.0بنسبة  منفرداً حي  جاء

 (13اجلدول )

 الطرق  واخلطط اليت تقوم هبا ادلكاتب السياحية جلدوى و"عالية األنشطة اإلعالمية

 % ك البيانات
 78 7 برامج يف اإلذاعة املسموعة

 11 1 مؤسبرات
 33 3 معارض

( يتبريريريني أن الطريريريرق واخلطريريريط الريريرييت تقريريريوم هبريريريا مكاتريريريب السريريريفر والسريريريياحة 13مريريرين اجلريريريدول )
يف  اوفعاليريريريرية األنشريريريريطة اإلعالميريريريرية جريريريرياءت الريريريريربامج يف اإلذاعريريريرية املسريريريريموعة أكثريريريرير اسريريريريتخدامً جلريريريريدوى 
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% بينمريريريا بريريريرامج 11% واملريريريؤسبرات بنسريريريبة 33%, مث جريريرياءت املعريريريارض بنسريريريبة 78اخلطريريريط بنسريريريبة 
 %.0اإلذاعة املرئية والندوات مل يتم استخدامها من قبل املكاتب وجاءت بنسبة 

 (14اجلدول )

 مصادر معلومات اإلعالم السياحي اليت تعتمد عليها مكاتب السفر والساحية

 % ك البيانات
  11 1 معلومات حبوث إعالمية

  11 1 املقابلة
 56 5 نشرات اركات السياحة

  33 3 خربات عملية
  11 1 معلومات حبوث سياحية

 56 5 االستطالع
  11 1 مطويات اركات الط ان

  11 1 املالحظة
  11 1 االستبيانات

 22 2 جتماعيةامعلومات 
مريريرين اجلريريريدول السريريرياب  تبريريريني أن مصريريريادر معلومريريريات اإلعريريريالم السريريريياحي الريريرييت تعتمريريريد عليهريريريا 

االسريريريريتطالع ونشريريريريرات اريريريريركات السريريريريياحة حيريريريري    ؛مكاتريريريريب السريريريريفر والسريريريريياحة يف مدينريريريرية مصريريريريراتة
% بينمريريريا معلومريريريات اجتماعيريريرية بنسريريريبة 33% ويف املرتبريريرية الثانيريريرية اخلريريريربة بنسريريريبة 56جريريرياءت بنسريريريبة 

 % لكل منها.11% وباقي الفقرات الواردة يف اجلدول أعاله جاءت يف نفب املرتبة بنسبة 22
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 ( 15اجلدول )

 ادلضامني اإلعالمية يف ادلكاتب السياحية

 % ك البيانات
 11 1 إعالمية
 89 8 ترويية
 44 4 توثيقية

من اجلدول الساب  يتفح أن أىداف املفريامني اإلعالميرية يف مكاتريب السريفر والسريياحة 
% وىريريريريريي يف املرتبريريريريرية األوىل ويف املرتبريريريريرية الثانيريريريريرية األىريريريريريداف 89األىريريريريريداف الرتوييريريريريرية جريريريريرياءت بنسريريريريريبة 

 %.11املرتبة األخ ة بنسبة % واألىداف اإلعالمية يف 44التسويقية بنسبة 

 (16اجلدول )

 دلاذا ال يتم ممارسة نشاط إعالمي سياحي لديكم؟

 % ك البيانات
 100 1 التكلفة املالية للنشاط

 100 1 عدم وجود متخصصني يف اجملال اإلعالمي
 100 1 عدم توفر األجه ة واملعدات إلقامة النشاط

 100 1 مشاكل أخرى تذكر

 

من اجلدول أعاله تبني أن أىم األسبا  اليت سبنع من دمارسة النشرياط اإلعالمريي داخريل  
وعريريدم  ,التكلفريرية املاليريرية :مكتريريب السريريفر والسريريياحة الريريذي مل يتريريوفر لديريريو وسريريائل إعريريالم سريريياحي ىريريي
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باإلضريريريافة إىل مشريريرياكل أخريريريرى جريريرياءت ىريريريذه الفقريريريرات  ,وعريريريدم تريريريوفر األجهريريري ة ,وجريريريود متخصصريريريني
% وىريي ال تشريكل 0% بينمريا جرياءت برياقي الفقريرات بنسريبة 100وىل بنسريبة جمتمعة يف املرتبرية األ

 يف وجو املكتب ملمارسة نشاط اإلعالم السياحي. اعائقً 
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 النتائج
اسريريريريتهدفت الدراسريريريرية رصريريريريد مالمريريريريح واقريريريريع نشريريريرياط اإلعريريريريالم السريريريريياحي ملكاتريريريريب السريريريريفر  

 والسياحية يف مدينة مصراتة وجاءت النتائج العامة كالتايل:

 والسياحة دبدينة مصراتة من الذكور.من إمجايل عدد العاملني دبكاتب السفر   93.9 .1
سريرينة وذلريريك بنسريريبة  25تنريرياوز أعمريريارىم تلني يف مكاتريريب السريريفر والسريريياحة ال أغلريريب العريريام .2

33.3.% 
اجلامعريريات  ويرياملؤىريريل العلمريي للمبحريوثني جريرياء خر مرين خريالل التحلريرييالت اإلحصريائية لفقريرة  .3

 بدرجة )بكالوريوس( يف املرتبة األوىل.
 من خريي كلية االقتصاد والعلوم السياسية. ما ي يد عن نصف عدد العاملني .4
تبريريريني أن العمريريريل الريريريوظيفي للريريريذين يشريريريت لون يف مكاتريريريب السريريريفر والسريريريياحة يف املرتبريريرية األوىل  .5

 %.30.40% وتليها املرتبة الثانية مدراء اإلدارة بنسبة 66.6املوظفني بنسبة 
والسريريريريياحة مريريريرين خريريريريالل ربليريريريريل البيانريريريريات يف سريريريرينوات اخلريريريريربة للمبحريريريريوثني يف مكاتريريريريب السريريريريفر  .6

 %(.66.6سنوات بنسبة  5جاءت يف املرتبة األوىل )أقل 
 % من عدد مكاتب السفر والسياحة سبارس أنشطة اإلعالم السياحي.90 .7
ة ملصقات ولوحات إعالنية يف ليت تقوم بو مكاتب السفر والسياحتبني أن أوجو النشاط ا .8

 الشوارع.
تكلفريريرية املاليريريرية وعريريريدم وجريريريود ىنريريرياك عريريريدة مشريريرياكل تعريريريوق مكاتريريريب السريريريفر والسريريريياحة منهريريريا ال .9

 متخصصني يف اجملال اإلعالمي.
 ن معاً ) خاص أو عام(.امكاتب السفر والسياحة االثناجلمهور املستهدف من  .10
تبني أن الطرق واخلطط اليت تقوم هبا مكاتب السفر والسياحة جلريدوى وفعاليرية األنشريطة  .11
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 يها األنشطة السياحية.اإلعالنية ىي برامج اإلذاعة املسموعة واملعارض اليت تقوم عل
الع مصريريادر املعلومريريات الريرييت تعتمريريد عليهريريا مكاتريريب السريريفر والسريريياحة مريرين خريريالل االسريريتط .12

 نشرات الشركات السياحية.و 
تبريريريريني أيفريريريرياً أن املفريريريريامني اإلعالميريريريرية يف مكاتريريريريب السريريريريياحة والسريريريريفر معظمهريريريريا مفريريريريامني  .13

 ترويية.
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 التوصيات:
جمموعريريرية مريريرين التوصريريرييات  انالباحثريريرييف ضريريريوء النتريريريائج الريريرييت أسريريريفرت عنهريريريا الدراسريريرية اقريريريرتح 

 العلمية والعملية وىي:

بفريريريرورة وضريريريع سياسريريرية  وذلريريريك ,ىتمريريريام باجلانريريريب اإلعالمريريريي السريريريياحيإليوصريريريي الباحريريري  با .1
اسريريتخدام , مريريع ى مكاتريريب السريريفر والسريريياحية حريري  تكريريون منظمريرية وأكثريرير فعاليريريةدإعالميريرية لريري

 األنشطة يف رفع مستوى السياحة يف داخل وخارج ليبيا.
مكاتب السريفر والسريياحة ضريرورة توعيرية املريواانني علري  أمهيرية السريياحة مرين نوصي أصحا   .2

 ح  تكون االستفادة أكثر من اإلعالم السياحي. ؛خالل اإلعالم السياحي
نوصي بريأن تقريوم دراسرية مكملرية هلريذا البحري  تفريي جبانريب املقارنرية بريني تريأث  خمتلريف وسريائل  .3

 اإلعالم السياحي عل  املواان اللييب.
وذلريريريك دبمارسريريرية نشريريرياط  ؛ملكاتريريريب السريريريياحية بتسريريريهيل إجريريريراءات السريريريياحنوصريريريي أصريريريحا  ا .4

 اإلعالم السياحي من خالل وسائل إعالم إلكرتونية.
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