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 شكر و تقدير
  نشكر هللا عز و جل و نحمده حمدا كثيرا مباركا على النعمة الطيبة  

 و النافعة، نعمة العلم و البصيرة.

نتقدم بالشكر الجزيل  و الثناء الخالص الى أستاذتنا الف اضلة، 
و            على جميل صبرها و دعمها بالنصح   الدكتورة قرين زهور

لم تبخل علينا بهما طوال انجازنا لهذا البحث المتواضع    و التي االرشاد  
 و الذي ندعو هللا ان نستفيد منه و نفيد به.

بالشكر لجميع اساتذة قسم الترجمة الذين سهروا على    نتوجهكما  
 طيلة التحاقنا بمق اعد الجامعة.  تأطيرناتدريسنا و  

 .نشكر كل من ساعدنا سواء من قريب او من بعيد  في االخيرو 

 

 جزاكم هللا كل خير



 
 

 

 هداءإ
اهدي هذا العمل المتواضع الى الوالدين  الكريمين والعزيزين،  

 أطال هللا في عمرهما و ادام عليهما ثوب الصحة والسعادة و الهناء.

 سرتي الذين لم يبخلوا علي بخالص الدعاء.أفراد  أكل    ىلإ

 و إلى رفيقة دربي خيرة

 تي علىآالصداقة، و لم  و  لى كل من تجمعني بهم صلة الرحم  إو  

 عني من قريب و بعيد.ذكرهم، كل من ساندني و شج  

 بوسعيد زهرة صبرين



 
 

 

 هداءإ
 ..عد هللاإلى من مهدا لي طريق العلم ب

 لال  الصعاب بدعواتهما الصالحة..إلى من ذ

 إليه..ا الفضل بعد هللا فيما وصلت  من لهإلى من وقف ا بجانبي و كا

مرها و رزقها الصحة و العافية و إلى روح  إلى والدتي ام د هللا في ع

 أبي الطاهرة، طيب هللا ثراه.

 دربي صبرين    ةو إلى من مد وا يد العون لي إخواني، و رفيق

 و إلى كل األساتذة و زمالئي في الدراسة

 إليهم جميعا أهدي هذا الجهد المتواضع

 إبرير خيرة



 
 

 

 
 مقدمة
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          همجناتأتخحفا  نظرا ال بين الشعوبولى اتححالة الحوال  لوهلة االليوحى لنا  

   غير ان العام  اللغوي يبقى الفاع  النشيط الذي يربط بينهم  ،حهملتنأحعدد  و  همثقافاحو 

    و يضمن الحوال  المتحمر و حفضي بنا اللغة الى الحديث عن الحرجمة كهمزة ول  

 و ضرورة ال يمكن االتحغناء عنها.

وتائ  االنحقال الفكري و المعرفي بين متخحلف الشعوب   ظلت الحرجمة وتيلة من 

 و احد اهم العنالر لدعم التياحة و الحعريف بها بين ثقافات و حضارات العالم.

حعحبر التياحة اهم القطاعات الحي حعحمد عليها الدولة كونها مجال هام و شاتع  

 لفاتحثمار عن طريق جذب اكبر عدد من التياح. 

ظاهرة اجحماعية اتخحلفت فيها اآلراء حيث ينظر اليها البعض ها لفبو حعد التياحة  

كنظرة اقحلادية ححتن المتحوى االقحلادي للبلد و البعض يراها كظاهرة ثقافية حزيد من 

 الحوال  الدولي سالمزج بين الثقافات و العادات و الحقاليد و البعض االتخر اعحبرها اتا

 حي.و العفاقات االنتانية و الجذب التيا

من هنا البحت تخدمات الحرجمة و التياحة واحدة من اكثر تخدمات الحرجمة الحي   

 حعر  رواجا في اآلونة االتخيرة.
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دى ظهور وتائ  االعفام و االحلال الى حنشيط التياحة بين دول العالم أفقد  

 المتخحلفة و حعزيز عملية الحرويج التياحي بحقديم المنحوجات عبر فضاء شبكة االنحرنيت

 التحهدا  و اتحقطاب التياح من شحى الدول.

 على  تخدمحهااللكحرونية التياحية و  دراتحنا حول حوطين المواقعمحور  دوري 

ححتين الحوال  بين المجحمعات و حوتيع امكانيات شبكة االنحرنيت من حطوير الميدان 

 التياحي و الحرويج له.

ثنا الُمَعنون بـ "حوطين المواقع من اج  ححقيق هذه الغاية حطرقنا للعم  على بح  

 هبولف أنموذجا "، بدراتة الحوطين لألتفارموقع البتحان  –االلكحرونية التياحية 

ما  :حيكاآلالمطروحة في بحثنا هذا الحرجمة و كانت اهم االشكاليات  لص جديد فيتخح

        المحرجم المكيف في الحوطين؟ ما هو الفرق بين الحرجمة دورهو الحوطين؟ ما هو 

و الحوطين؟ ما هي مراح  الحوطين؟ ما هو دور حوطين المواقع االلكحرونية التياحية في 

 الحرويج التياحي؟

 كانت هناك عدة دوافع التخحيارنا للموضوع، يمكننا ان نلتخلها فيما يلي:

 الدوافع الذاتية:

  نية.رغبحنا في اكحشا  هذا الحتخلص الجديد المحمث  في حوطين المواقع االلكحرو  

 و االحلال. لإلعفاملمجال الحكنولوجيا الحديثة  ميولنا 
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 .اهمية الموضوع باعحباره ابرز عنالر الحرويج التياحي 

 الدوافع الموضوعية:

  نوع جديد في مجال الحرجمة التمعية البلرية.بولفه دراتة الحوطين 

 .محاولة  حوضيح عملية الحوطين و مراحله 

 في هذا الحتخلص الجديد بأبحاثة التعي الى اثراء اللغة العربي 

حوطين  بعض الدراتات التابقة الحي حناولت موضوع اعحمدنا في بحثنا هذا على 

 :المواقع االلكحرونية منها

Translation and web Localization   لـ Mignel. A JIMENIZ 

The translation of tourism-related websites and localization  :  

problems and perspectives   لـ Gloria CAPPELLI 

 التــــــــــياحية اإللكحرونيــــــــــة المواقــــــــــع أهميــــــــــة إبــــــــــراز فــــــــــي البحــــــــــث اهــــــــــدا  ححمثــــــــــ  

ــــــــــدة فئــــــــــة اتــــــــــحقطاب فــــــــــي دورهــــــــــاو  حوطينهــــــــــا و  محليــــــــــين غيــــــــــر التــــــــــياح مــــــــــن جدي

  .الجزائرفي  المتحدامة التياحية حنمية هد ب

 عن البحث و حلفحال عملية لحتهي  األجنبي بالتائح  التخالة اللغة حوفير كذا
 .المتحطاع قدر ارضائه و المناتب المنحوج
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 حوضيح إلى يهد  الذي الحطبيقي المنهج على الدراتة هذه في اعحمدنا قد  

 التياحية قطاع على أثرها و التياحية اإللكحرونية المواقع حوطين عمليةل المراح  الحطبيقية

 أو العربية باللغة كانت تواء حاحةالم بالمراجع باالتحعانة قمنا البحث هذا لحدعيم و

 و  الجامعية الرتائ  و الكحب في المحمث  الموضوع هذا حناولت الحي االجنبية اللغات

 .اإللكحرونية المواقع و المجفات

 في العربية باللغة المراجع قلة في حلتخيلها يمكن لادفحنا الحي العراقي  ماأ 

 التمعية الحرجمة مجال في جديد حتخلص باعحباره اإللكحرونية المواقع حوطين موضوع

 .البلرية

 فللين ، فلول ثةثفا إلى البحث بحقتيم فقمنا الموضوع لهذا معالجحنا عن اما 

 .حطبيقي  فل و نظريين

 مبحثين؛ الى بدوره قتم البلرية التمعية بالحرجمة عنوناه الذي األول ل فالف 

 المبحث اما ، أنواعها و نشأحها و ةالبلري التمعية الحرجمة مفهوم يقدم األول المبحث

    االحلال حعريف حبنى الذي االحلال و لإلعفام الجديدة الحكنولوجيا حول فكان الثاني

 .للتياحة تخدمحها و االحلال و لإلعفام الجديدة الحكنولوجيا حعريف و أهميحه و

 تخللناه فقد التياحية اإللكحرونية المواقع حوطين عنوانب فكان الثاني الفل  ماا

 بدوره مت  قُ  و لبحثنا األتاتي الموضوع باعحباره للتياحة تخدمحه و الحوطين يحعلق ما لك 
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 ونشأحها اإللكحرونية المواقع حوطين حعريف إلى األول المبحث في حطرقنا اين مبحثين الى

 المحرجم و والحكييف الحرجمة بين الحوطين و للحوطين االتاتية العوام  ذكر و مراحلها و

  .مكيفال

 حعريفالب التياحية اإللكحرونية المواقع لحوطين فتخللناه الثاني المبحث ماأ 

 والمواقع التياحي الحرويج في االنحرنيت أهمية و أهميحها و التياحي الحرويج و التياحةب

 أما .التياحي الحرويج في اإللكحرونية المواقع حوطين دور و التياحية اإللكحرونية

 حمحور حيث التابقة النظرية للدراتات احقني احطبيقي عمفا فكان تخيراأل و الثالث الفل 

 الحوطين عملية إلبراز" لألتفار البتحان" التياحية ةللوكال اإللكحروني الموقع" مدونحنا حول

  .الحرجمة اتاليب و حقنيات و  مراحلها و



 
 

 

 

 

 

 الفصل االول: الترجمة السمعية البصرية

I.  سمعية البصريةلاالمبحث االول: الترجمة 

II. لحديثةالمبحث الثاني: التواصل و وسائل االتصال ا
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I. :الترجمة السمعية البصرية المبحث االول 

      يشهد العالم المعالر حطورا هائفا في مجال الحرجمة و الحكنولوجيا و االعفام  

 و االحلال، انفجار المعلومات و ارحباط افراده و جماعاحه و دوله بشبكات معلوماحية

 محطورة، حته  انحقال المعلومات العلمية و االقحلادية و الثقافية في جميع انحاء العالم.

       و قد أدت هذه الدرجة في الحطور الى ترعة حوتيع الحكنولوجيا و االعفام  

و اتحطاعت ان حغزو جميع الميادين و من بينها الحرجمة التمعية البلرية، مما احاح لها 

نق  المعلومات في االعفام و االحلال و تخالة في مجال المواقع ترعة معالجة  و 

 االلكحرونية التياحية مما ادى النحشارها و الربط بين متخحلف الثقافات.

، التمعية البلرية في المبحث االولتنحاول في هذا الفل  شرح مفهوم الحرجمة  

الحديثة في تخدمة التياحة انواعها و نشأحها و الحطرق الى مفاهيم االحلال و الحكنولوجيا 

 في المبحث الثاني.

 تعريف الترجمة السمعية البصرية: .1

حعحبر الحرجمة التمعية البلرية من اهم انواع الحرجمة الحي لعبت دورا مهما في  

مجال االعفام و االحلال بتخدمة اكبر عدد من الجماهير و كذا اكبر عدد من القنوات 

عريف حلدولية و الوطنية و االقليمية بهد  حقريب و الحلفزيونية على جميع المتحويات ا

 الثقافات فيما بينها.
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" حرجمة االنحاج   DIAZ & RAMAELيقلد بالحرجمة التمعية البلرية عند  

 1الذي يتحكم  فيه البعد اللفظي بعنالره في وتائ  االعفام االتخرى"

رية "حندرج الحرجمة التمعية البل  Yves GAMBIERو في حعريف اتخر ل  

ضمن حرجمة المواد اإلعفامية من المرئيات واللوحيات، وهي حشم  أيضا الحكييف أو 

الححرير لللحف والمجفات ووكاالت األنباء، إلخ، ويمكن ان ينظر اليها ايضا في تياق 

الحرجمة المحعددة الوتائط الحي حؤثر على التلع والتخدمات االلكحرونية )االنحرنت(, تخارج 

 2("ROM-CDالتخط )

نوع من انواع بولفها الحرجمة التمعية البلرية  أى مبدقد حطرقنا في بحثنا عل  

نحاج االعفامي ما يجع  الحرجمة نظرا لشتاعة مفاهيمها و دراتاحها في حرجمة اال

 و االنحرنيت احد اهدافها. حاتوبال

 

                                                           
1 Audiovisual Translation : subtitling the BBC’s documentary “The Quantum Revolution” Maria 

Teresa MUSACCHIO , Università degli Studi di Padova, 2012/2013 ,P 15 “Audiovisual translation 

refers to the translation of products in which the verbal dimension is supplemented by elements 

in other media”   

2 Yves Gambier - La traduction audiovisuelle un genre en expansion, Meta : Journal des 

Traducteurs, volume 49, numéro1, avril 2004, p1. « La traduction audiovisuelle (TAV) relève de la 

traduction des médias qui inclut aussi les adaptations ou éditions faites pour les journaux, les 

magazines, les dépêches des agences de presse, etc.  Elle peut être perçue également dans la 

perspective de la traduction des multimédias qui touche les produits et services en ligne (Internet) 

et hors ligne (CD-ROM) »  
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 نشأة الترجمة السمعية البصرية: .2

دراتات الحرجمة لتنوات عديدة اهملت الحرجمة التمعية البلرية من طر  علماء  

حيث ركز تخبراء الحرجمة في اآلونة االتخيرة اتاتا على الدراتات و االبحاث حول الفروق 

   بين الدبلجة و التحرجة و مع ذلك يمكننا القول االن ، ان الوضع قد حغير بشك  كبير 

 و ان المزيد من التخبراء يهحمون باتحكشا  هذا المجال.

ويرجع هذا  هذا الحتخلص االترع نموا في مجال دراتات الحرجمة عحبريفي الواقع  

وحيد كفرع حمتبوق في االهحمام بدراتات الحرجمة، كما عرفت حوتع و الى االرحفاع الغير 

 اكاديمي.

ة على مدى التنوات العشرين االتخيرة الماضية يالبحت الحرجمة التمعية البلر   

ق  البحث االكاديمي، و هو يركز على كحيز تخاص و نموذج معحر  به للحرجمة في ح

 نق  التخطابات عبر وتائ  االعفام المحعددة ) الحوار، المونولوج، الحعليقات...الخ(.

لارت الحرجمة التمعية البلرية مألوفة اكثر، و حداول النقاش حولها في كما  

الحي حزامنت ايضا مع ظهور  1995دراتات الحرجمة منذ الذكرى المئوية للتينما 

 الحكنولوجيا الجديدة، ما جعلها دائما ححديا في حاريخ التينما.

ضفت المنشورات االولى للحرجمة التمعية البلرية ما بين التنوات التخمتينات و وُ  

 التحينات ححت مللقة فيلم الحرجمة.
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            كان ملطلح الحرجمة التمعية البلرية شائعا بين تنوات الثمانينات  

   كنها لم حركز على اللغة فقط ب  البحت رابطا بين التمعي و البلري و الحتعينات، ل

 و اللفظة في حد  ذاحها.

كانت في لدارة التيميائية وكذا   : ملطلح منذ عشرين تنةبولفها وضفت   

 1البرامج االذاعية الحلفزيونية و التينمائية.

 انواع الترجمة السمعية البصرية:  .3

ف واحد ألنواع الحرجمة التمعية البلرية كونها مجال لقد اتخحلف الكثير في حلني 

حديث، حداثة الحكنولوجيا المتتخرة له اال ان الحلنيف المحفق عليه من طر  اغلبية 

الذي لنفها الى احدى  Yves GAMBIERالباحثين األكاديميين هو حلنيف االتحاذ 

 لغة منوالتحرجة  ةالواحد اللغة للب فيعشر نوعا من حرجمة التيناريوهات و التحرجة 

و الحعليق  اللوحي االتحعفاءو التحرجة المباشرة و الدبلجة و الحرجمة الفورية و  تخرى أ لىإ

 و التحرجة الفوقية و الحرجمة المنظورة و الولف التمعي.

   (La traduction des scénarios):  ترجمة السيناريوهات -ا

م  على شك  حرجمة ححريرية يعني هذا النوع من الحرجمة بحرجمة تيناريو الع 

 بحرجمة حوار المترحية او الفيلم.
                                                           
1 Voir, The Routledge Handbook of Translation Studie Volume 1, Y.GAMBIER, L. van 
Doorslaer, , John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia,2010, p12 
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  (Le sous-titrage Intralinguistique) :في صلب اللغة الواحدةالسترجة  -ب

هي تحرجة الحوار المنطوق الى حوار مكحوب في اللغة ذاحها  اي نق  من  

 و ضعا  التمع.المتحوى التمعي الى البلري و هذا النوع موجه بالدرجة االولى لللم 

   (Le sous-titrage Interlinguistique): من لغة الى اخرى السترجة  -ج

هي انحقال من لغة الى لغة اتخرى حيث حكون على شك  تطرين، ك  تطر  

 مكحوب بلغة متخحلفة.

     :   (Sous-titrage en direct )السترجة المباشرة -د

ت الفضائية االتخبارية و الحلص يبث هذا النوع من التحرجة عادة على القنوا 

الحرفيهية مث  حلص المتابقات و المقابفات اللحفية لفائدة اللم و ضعا  التمع 

 بالمقام االول.

 

 :   (Doublage )الدبلجة -ه

ححم بحذ  الوات المحكلمين في الفيلم االللي بلفة كاملة و حعويضها بألوات  

 اكاة االلوات االتخرى.ممثلين يحرجمون الكفام تمعيا، مع محاولة مح
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 : (L’Interprétation) الترجمة الفورية -و

هي حرجمة شفهية للكفام المتموع الى كفام منطوق في اللغة الهد  و حنقتم الى   

 ة.ة و الحرجمة الحعاقبية و الحرجمة الهمتي  بعي  اثفاثة انواع: الحرجمة الحح

 :  (Voice Over)االستعالء الصوتي  -ز

اللوت االللي و لوت الحرجمة في آن واحد بحركيب لوت  عبارة عن بث 

 المذيع على لوت الشريط االللي معا.

 :   (Commentaire)التعليق –ح  

 هي طريقة حكييف برنامج وثائقي او حلفزيوني بإضافة معلومات و حعليقات.

 : (Surtitrage) السترجة الفوقية -ط 

حللة و هي طريقة قديمة حتحعم  يحم عرض التحرجة الفوقية على شك  كحابة م 

 عادة تخفال العروض التينمائية المتجلة كالمتارح و االوبرا.

 :  (Traduction À Vue)الترجمة المنظورة -ي 

رى هي حرجمة شفهية تخ، بعبارة االمكحوب الى منطوق عن طريق النظرهي حرجمة  

احية داتخ  محاحف فورية من البعد المرئي الى البعد التمعي مث  المهرجانات التي

 التينما.



 الفصل األول  الترجمة السمعية البصرية      
 

13 
 

 

 : ( Audio-description)  الوصف السمعي -ك

الى متموع لفائدة  -اي الجانب المرئي من الفيلم –هو عبارة عن حفتير لللورة   

  1.شك  كام بنقص معحبر او فقدان حاتة البلر  االشتخاص الذين يعانون من

ها حمكن المحرجم من عرض و على الرغم من حنوع الحرجمة التمعية البلرية اال ان 

 وتيع تخدمحه، كما نفاحظ انها حتلط الضوء على الجماهير ذات اللم وضعا  التمع.ح

 Yves GAMBIERباتخحفا  انواع الحرجمة التمعية البلرية الي يحبناها االتحاذ  

مها بطريقة حعكس تخبرحه العلمية الواتعة في هذا المجال و على       و الذي قت 

حطبيقي و النظري اال انه حبقى التحرجة و الدبلجة االكثر رواجا في مجال المتحويين ال

 و االحلال. عفاماال

 

 

 

 

                                                           
1 Voir GAMBIER.Y, OPCIT P 3.4 
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I. التكنولوجيا الجديدة لالعالم و االتصال  :المبحث الثاني NTIC*1 :  

ان االتحثمار في حكنولوجيا االعفام  و االحلال يطور قدرة المؤتتة التياحية 

يتاعدها على الحرويج لمنحوجاحها عبر هذه للحلول على معلومات اكثر حداثة  و 

 الوتائ  الحواللية و ححتين تخدماحها المقدمة لزبائنها.

و مما ال شك فيه ان حكنولوجيا االعفام و االحلال الجديدة )المواقع االلكحرونية  

التياحية( حلعب دورا محوريا في برمجة ادارة تخدماحها من تخفال حتريع عملية االنحاج 

 ومات.ونق  المعل

 تعريف االتصال: .1

ث يمكن ان يفهمها الطر  االتخر هو وضع افكار في لياغة رتالة  مناتبة بحي 

  بالشك  المطلوب اما علماء نظم المعلومات ينظرون الي االحلاالت من جهة ر لحوي

النظر الرياضية و االحلائية و الهندتية ، ان الشيء الذي هو مح   االحلال و هي 

حقبالها او ارتالها من تخفال اشارات كهربائية، ويحم حتخزين المعلومات المعلومات ويحم ات

 2وفقا لنظام  محدد للحوثيق.

                                                           

* NTIC (Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication) 
 26،ص2004احمد ماهر ،االحلال ،دار الجامعة للطباعة و النشر و الحوزيع،االتكندرية،ينظر، 2 
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يرى عبد الرزاق التالمي ان عملية االحلال:" حعني نق  المعلومات المحددة من   

طر  الى آتخر و بطريقة حمكن االتخر من اتحيعابها و هناك انواع من نظم  االحلال 

 احدة ، الرأتية و االفقية.داتخ  المنظمة الو 

 و يظهر ذلك من تخفال الهيك  الحنظيمي للمنظمة الواحدة عدة مجاالت منها:

 االحلال العلمي  -

 االحلال االداري  -

 االحلال عن طريق شبكة االنحرنت -

  1اتحعمال االجهزة اتحعماال مشحركا -

 أهمية االتصال: .2

 وتيلة للحتخاطب والحفاع  بين األطرا  المتخحلفة. 

  شرا  ورقابة على وتيلة هامة للممارتات اإلدارية من حتخطيط وحنظيم وحوجيه وا 

 .األداء

 جوهر العملية الحعليمية و البحثية. 

  أداة هامة لححقيق الحنتيق بين األنشطة واألعمال اإلدارية في المؤتتات        

 .و المدارس و الملانع واإلدارات المتخحلفة

                                                           

 15ص ،2003ة المعلومات، منشورات االدارية، القاهرة،نظم ادار  ،عفاء عبد الرزاق التالمي ينظر،1 
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  الحنظيمية الشتخلية و وتيلة ححمية لححقيق األهدا. 

ويهد  االحلال إلى أن حل  برتالحك إلى اآلتخرين بوضوح ودون غموض ولكي  

ك  من مرت  الرتالة ومتحقبلها وهـى عمليـة يمكـن هذا الهد  البد من بذل الجهد  يححقق

أن ححعـرض لألتخطاء، فكم من الرتائ  يتاء فهمها من ِقب  محلقيها وحينما ال يحم حدارك 

رلده فقد يحتبب في ضياع الهد  من االحلال وا هدار فرص الحوال  مع هذا و 

 اآلتخرين.

أجريت دراتة متحية حديثة "بجامعة بيحتبرج" في عدد من الشركات األمريكية  

موظف، احضح من نحائجها أن مهارات االحلال كانت  50.000الحي يعم  بها أكثر من 

اته اتخحيار المديرين، حيث أشارت النحائج إلى العام  الوحيـد والهـام الذى يقَّرر على أت

أن مهارات االحلال والحي ححـضمن االحلال الشفهي والححريري، وكذلك القدرة على العم  

هم في نجاح العم . وعلى الرغم من االهحمام المحزايد في اآلونة امع اآلتخرين هي الحي حت

ون يعانون من عدم القدرة على األتخيرة بمهارات االحلال، إال أن بعض األفـراد اليزال

حولي  أفكارهم تواء شفهيًا أو كحابيًا، وافحقارهم لهذه المهارة قد يحد من أتهمهم في 

الحنافس من أج  فرص العم  أو الحرقي في أماكن عملهم ممـا يعطـ  مـتيرة حطورهم 

 المهني. 

هذا البد أن  إن إيلال رتالحك لآلتخرين يعحبر محطلبًا للنمو والحطور، ولكى ححقق 

حفهم أواًل ما هي رتالحك، ومن هم المتحهدفون الذين يتحقبلون أو يحلقون هذه الرتالة، 
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وكيف تيحم اتحقبالها. كذلك البد أن حضع في االعحبار الظرو  المحيطة بهذا االحلال، 

مث  ظرو  الموقف والتياق الثقافي الذى يحم فيه االحلال. ويقودنا هذا للحعر  على 

 1ر الحي ححكون منها دائرة االحلال الفعال. العنال

  :تعريف التكنولوجيا الجديدة لإلعالم و االتصال .3

 وحطبيقات وتائ  ظهور إلى والمعلوماحية لفاحلاالت الحكنولوجي الحطور أدى لقد 

-واالحلال لإلعفام الجديدة ااتم: "الحكنولوجي البعض عليها أطلق جديدة احلالية وتيلية

NTIC  " 

 مجاالت حشم  عدة آثار مبيوحر، ولهاكبال المولولة حلك أتاتا حعني هي 

    2اتخلول المؤتتات وحنظيم عموما المعار  حشتخيص مث  محنوعة وحطبيقات

 أن حيث الشيء، بعض محداتخ  واالحلال اإلعفام حكنولوجيا مفهوم إن الواقع، في 

 منذ موجودا كان معظمها نأل ذلك و ذاحها، حد في جديدة حعحبر ال الحكنولوجيات هذه

 مجال في اتحتخدامها حوتع هو حديثا اعحباره يمكن وما أكثر، أو الماضية العشر التنوات

 الشبكي. العم  على كبيرة بدرجة اعحمادها و المؤتتات إدارة

 احلال شبكات حواتيب من االتحعماالت جميع الحكنولوجيات هذه ححضمن إذ  

 من االحلال أجهزة في عادة ححمث  التلكية ،حيث و تلكية المعلومات حداول وأجهزة
                                                           

 5، ص2008د. هزة محمد تفام، مهارات االحلال، مركز حطوير الدراتات العليا، القاهرة،  1 
 .1، ص2003مفاهيمه، نظرياحه، وتائله، دار الفجر للنشر والحوزيع، القاهرة، ملر،  ،االحلال ،فضي  دليو 2 
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 ححقيق إلى الرامية المهام متخحلف أداء بغرض حتحتخدم هاحف ،فاكس ،وانحرنت  ،وهي

 .1المؤتتة أهدا 

 األدوات هي: حلك للمؤتتة بالنتبة واالحلال اإلعفام حكنولوجيات فإن بالحالي و  

 المدعمة المعلومات اتحتخدام على اإلدارة حتاعد والحي المعلومات نظم لبناء حتحتخدم الحي

 وذلك المؤتتة، في الحشغيلية العمليات بمتخحلف للقيام و القرارات احتخاذ في الححياجاحها

المعلومات )نلوص ،لور ،لوت،...(  أنواع ك  ومعالجة حتخزين ححوي ، طريق عن

 تحتخدامبا العالم أنحاء ك  في الضوء بترعة وبثها موحدة، رقمية معطيات شك  في

 الشك  إلى وححويلها ة،المتحقبل المعلومات حرجمة يمكنها كما ،نحرنتلأل العالمية الشبكة

 داتخ  االحلال طرق  حغيير عن فضفا فيه )نلوص، لور، لوت...(، المرغوب

 اإلدارات. 

لقد ألبحت المعلومات في هذا العلر بمثابة تلعة حتويق وألبحت موردا  

      ، ة، التياتية، العلمية و الثقافيةية، االجحماعية، اإلدارياالقحلاد أتاتيا في الحنمية

نحيجة لذلك حدث نمو كبير في المجحمعات المعحمدة على المعلومات، ب  وححولت و 

المجحمعات اللناعية إلى مجحمعات معلومات وألبحت المعلومات هي المواد األولية 

 اد األولية للمجحمعات اللناعية.  لهذه المجحمعات، مثلما كان الفحم والحديد من المو 

                                                           

 العلمي المؤحمر األداء، حطوير و بحنمية وعفاقحها االحلاالت و المعلومات ولوجياتحكن بتخحي: لناعة إبراهيم 1 
 .01،ص 2007أفري   29/28بتكرة،  تخيضر محمد الحكومات ،جامعة و للمنظمات المحميز األداء حول الدولي
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 اإلعفام مجال في حكنولوجياال لقد فرضت الححوالت الجديدة في المجال، حطورات 

 و  اتحمرت بالترعة والحي العشرين القرن  من األتخير الربع تخفال حدثت والحي واالحلال

 داتخ  متحهدفةال الجماهير إلى للولول الوتيلة إلى الرتالة من الحأثير الممحد االنحشار و

 وهي:  رئيتية ثورات بثفاثة حاليا العالم يمر مجحمعات، عدة بين أو واحد مجحمع

 المعرفة أو االنفجار المعرفي الضتخم والمحمثلة في هذا الكم الهائ  من ثورة المعلومات:  

 المتخحلفة. لغاحها و حتخللاحها و أشكالها في المعلومات و

 التلكية االحلاالت الحديثة الحي بدأت باالحلاالت : هي حكنولوجياثورة وسائل االتصال

 البلرية. واألليا  النقال، الحلفاز، األقمار اللناعية كالهاحف والفاتلكية

 وتائ  : الحي حوغلت في متخحلف نواحي الحياة وحفاعلت معثورة الحاسبات اإللكترونية

 1االنحرنت ةشبك رأتها على و المعلومات شبكة أنحجت و معها اندمجت و االحلال

  :التكنولوجيا الجديدة لإلعالم واالتصال في خدمة السياحة .4

يؤدي اتحتخدام حكنولوجيا المعلومات واالحلال إلى حتخفيض حكلفة إنحاج التخدمة  

أتخرى حعم   التياحية، حيث حتاهم من جهة في رفع الحرويج التياحي، ومن جهة

قة باالحلال )االحلال المباشر الحكاليف، تخلولا حلك المحعل تخفيضالحكنولوجيا على ح

طالب التخدمة هو من يتعى القحفائها، مما موتطاء والتواح( وحلك المحعلقة بحوزيع بال

                                                           

 3، ص2008، عمان،الحوزيع ، إدارة المعرفة، دار لفاء للنشر ونياربحي ملطفى العل ينظر،1 
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يقلص حكاليف طباعة المطبوعات والدوريات التياحية، باإلضافة إلى تخفض حجم العمالة 

الحطبيقات الزائد ورفع قدرات العاملين وحدريبهم على اتحتخدام الحاتب اآللي واإلنحرنت و 

 .والبرامج المتخحلفة

 

 

يمكن أن نورد عدة عوام  حدفع القائمين على القطاع التياحي واللناعة  و 

  ، نذكر منها:*TIC1 الحقليدية باتحتخدام

  رغبة المتيرين ومدراء أعمال القطاع في الحعريف بأعمالهم ومنحجاهم، والتخدمات

بهم في حالة الحاجة إليهم  الالحي يقدموها إلى العديد من التواح، وكيفية االحل

 بترعة أكبر وحكلفة أق .

  النشر اإللكحروني لك  المعلومات المحاحة الحي حتخص المؤتتات التياحية

 والفندقية، والحي يرغب التواح في معرفحها دون الذهاب إلى المؤتتة التياحية.

 ن حقديم تخدمات مميزة للتائح من حيث الترعة و التهولة، عن طريق الويب وع

  .طريق البريد اإللكحروني عند طلبها

 اح الذين هم على احلال باألنحرنت.تيجلب فئة جديدة من ال 

                                                           

*TIC (Technologies de l'Information et de la Communication)  
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  نشر المعلومات التياحية للتواح في الوقت المناتب، فأي حأتخير في آجال نشرها

  .حفقد المعلومة أهميحها

 ي.انفحاح المؤتتات التياحية والفندقية على التوق المحلي، اإلقليمي و الدول 

  الحلول على معلومات عن التخدمات المنافتة و مميزاها ححى حبقى المؤتتة

 .التياحية والفندقية في وضعية حنافتية جيدة

 شهار لمنحجات وتخدمات المؤتتات التياحية وال فندقية ححى حجلب نشر إعفانات وا 

  .احيأكبر عدد من الت

 لكحرونية(.اح بالقيام بحجوزات عبر االنحرنت )الحجارة اإلتيحتمح لل 

  محابعة حطور القطاع، من تخفال االحلال الدائم بالعالم من أج  الحلول على

  .معلومات تياحية، كزيارة مواقع مؤتتات أتخرى من نفس نشاط القطاع

  وتيلة لحتخفيض ملاريف الحرويج و ححتين وحطوير التخدمات والمنحجات

  .التياحية

 تخدمة.االبحكار والحجديد بدون انقطاع للبقاء في ال 

  احيمكان وعرض مفائم مع محطلبات الت الحواجد في ك.  

  ركيزة لإلبداع والحنمية وتخلق منحجات جديدة، تخدمات جديدة، أتواق جديدة، ميزة

  .حنافتية...الخ

 احتيبحقديم تخدمات تريعة ومحنوعة لل حتمح.  
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  عالوتيلة المفضلة بالنتبة للمؤتتات التياحية و الفندقية الكبيرة ذات الفرو.  

  وتيلة منافتة، إذ حتمح بالتخروج من األتواق المحلية إلى اتحهدا  األتواق

.1العالمية

                                                           

د. بتخحي ابراهيم. دور حكنولوجيا المعلومات واالحلال في حنمية قطاع التياحة والفندقة. مجلة الباحث. عدد 1  
   280.281ص - 07/2010-2009
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I. واقع االلكترونيةتوطين الملمبحث االول: اLocalisation de site web :  

حوطين المواقع االلكحرونية ححديات جديدة للمحرجمين و دراتات  شك  دراتةح 

 األبعاد لوتائ  االعفام  حرنت نوع جديد و ملدر محعددالحرجمة حيث حعحبر شبكه االن

وحنلح  للغات.مواد شبكة اإلنحرنت تخدمة جديدة  االحلال، وكما حعحبر حرجمة و 

دراتات الحرجمة بمواجهة هذا الححدي الجديد الذي لديه الكثير مما حقدمه لتخدمة الحرجمة 

والمحرجمين. تو  يجلب حوطين المواقع االلكحرونية جوانب جديدة لدراتات الحرجمة، 

كمعالجة النص الحشعبي ووتائ  اعفام، و تخلق طلبات جديد للمنحجات والمهارات 

 ة .رجمي  الحُ 

في الدراتة الحالية حوضيح المفاهيم األتاتية للحوطين و ولف هذا النوع  تنحاول 

الجديد من الحرجمة، فضفا عن اقحراح ووضع اتحراحيجية لحطبيق  نظريات الحرجمة 

 لحوطين المواقع االلكحرونية. 

 توطين المواقع االلكترونية:تعريف  .1

للغة االنجليزية با  Localizationقاب  ل مك" الحوطين  M. GUIDERE " ُيعر 

إلى لغات متخحلفة في شاملة  للمنحوجات و التخدمات حكييف  حرجمة و عملية الحي حعني
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 ة الفاحينيةد، وهذا الملطلح مأتخوذ من الكلممحد او قارة منطقة أو بلدمكان او 

"Locus "1 

غة المحلية للالعيد عملية تخلق او حكييف المنحج على على انه  ايضا  عرَّ يُ و  

حيث يلبي المنحوج   و التياق الثقافي و االحفاقيات ومحطلبات توق متحهد تخالة ال

 2لهذا المنحج. التائحة البلدان او المنطقة المكي ف ك  محطلبات متحتخدمين 

فالحوطين عبارة عن عملية حكييف المنحوج  حتب البلد و الثقافة و اللغة المراد  

 للي دون حغيير شام  له.النق  اليها، بالمحافظة على تخلائص الموقع اال

فيقول" حشم  عملية الحوطين اتخذ المنحوج و حكييفه  JEREMY MUNDAYاما  

 3لغويا و ثقافيا، حتب البلد و المنطقة و الل غة المتحهدفة. اين يحم بيعه و اتحتخدامه"

                                                           
1 Introduction à la traductologie,  Mathieu GUIDERE, ed de boeck université, 2emè edition, 

Luxemburg ,2000,p125 « la localisation équivalent de l'anglais localization désigne la 

traduction et l'adaptation globale des produits et des services à un locus latin: lieux, 

région, pays, continent) » 

2 The Translator's Handbook, Morry SOFER ,6th revised edition, Schreiber publishing, USA, ed 

2004, P 87  "  localization is defined as the process of creating or adapting a product to a 

language specific local to the language , cultural context  conventions and market  

requirements of a specific target market …the property of the localized product meet all 

regulatory and other requirements of the user's country or region.." 

3  Introducing Translation Studies، Theories and application،  JEREMY MUNDAY, N.Y ,Second 

Edition  2 008,P191  "Localization involves taking a product and making it linguistically and 

culturally 

appropriate to the target locale (country/region and language) where it will be used and sold." 
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     "على ان الحوطين هو حرجمة و حكييف انحاج البرمجيات  ESSELINKو يبقى حعريف  

النحرنيت و الحي حشم  حطبيق البرنامج بحد ذاحه و الك  يحعلق بحوثيق هذا و شبكة ا

 1المنحوج".

و البرمجيات الحاتوبية ما يجع   فهذا الحعريف يتخص حوطين المواقع االلكحرونية  

المكيف يتحتخدم الجانب الحقني، الذي يحطلب معرفة متبقة في عالم االعفام -المحرجم

 يف حتب اللغة الهد . اآللي للقيام بعملية الحكي

 موقعكال) والتخدمات لمنحجاتل احكييفو في حعريف اتخير" حعحبر عملية الحوطين  

 تخالة ، ةالمتحهدف  المحلية لتوق ا طو للشر  وفقاالبرمجيات(  و الكحيبات و ،االلكحروني

رورية  بالنتبة البح الحوطين عملية ض ،إذوغيرها  والحقنية الثقافية و اللغوية منها

جنتيات لحطوير الجانب اللغوي و الثقافي، بغية اتحهدا  التوق كات محعددة الللشر 

  2العالمية".

                                                           
1 A. Practical Guide to Localization, Bert ESSELINK, John BENJAMIS. publishing 

company,Amsterdam,2000,p1 “Localization is the translation and adaptation of a software or web 

product, which includes the software application itself and all related product documentation." 

2Web Technologies: Concepts, Methodologies, Tools, and Application  :Web site localization 

practices ,N.SINGH- J.E SPILLAN- J.PLITTELE,IGI glbal,USA,2010,P230 " localization is the process of 

adapting products and services (web site, manuals and software) in accordance to linguistic, 

cultural,  technical and other local-specific requirement of the target market. Localization is now 

being seen by multinationals as necessary process to develop multilingual and multicultural 

content to effectively tap global market". 
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، نتحنحج ان حوطين المواقع اإللكحرونية، وتيلة فعالة لجذب و من الحعريف التابق 

التياح بقوة من جميع انحاء العالم، حيث اظهرت العديد من الدراتات، ان عرض الموقع 

، و يزداد اهحمامهم بالموقع اكثر، فعلى شراءديدة يدفع الزبائن الى الااللكحروني بلغات ع

المكيف االهحمام بمعايير اللغة  التليمة و مراعاة الثقافة من ك  جوانبها  -المحرجم

 باالبحعاد عن الغموض. 

 :ةقع االلكترونياتوطين المو  تخصص  نشأة .2

 وحم جديد كحتخلص حتعيناتال اواتخر في مرة ألول  االلكحرونية المواقع حوطين ظهر

 وجميع الحرجمة دراتات كحب و الموتوعات من ك  في ادرج حيث كدراتة، حوحيده

 .الحرجمة نظريات حشم  الحي الدراتات

 التخطاب الحوطين لمقاربات االولى محاوالحها في العلمية المنشورات اغلبية حبنت

 .العلمي بحثال و اللناعة بين الفجوة لتد اللناعي التخطاب من المتحوحى

 االحجاه اما االكاديمية، البيئة الى انحقلوا الذين اللناعة تخبراء االحجاه هذا افضى قد 

 المحرجمون  قدمه ما اال ليس الحوطين ان على الحرجمة علماء بحفاظ حميز فقد االتخر

 .متبقا

 ظهور نشهد حيث الحرجمة دراتة في جديدة نماذج الحوطين فحح هذا، على بناءا 

 .الحكافؤ على حرحكز دولية و محايدة ثقافية نلوصل جديد
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 او البلري  التمعي مجال ضمن الحوطين لوضع وجيزة محاوالت هناك كانت 

 الرقمية النماذج و لوتائ  المتحمر بالمزيج عدف ما هذا بالحالي و الشاشات حرجمة

 بين فاقةالع في الغموض ازالة و حنظير الى البلرية التمعية الحرجمة علماء لفاحلال،

  1.الحوطين و البلرية الرقمية المنحوجات حرجمة

 :. مراحل التوطين3

 مرحلة ما قبل التوطين: .أ

 على ملفات الملدر من العمي  او الزبون. الحلول -1

ححلي  ملفات الملدر و ححديد المنهج و االدوات االفض  الحي تو  حتحتخدم في  -2

 عملية الحوطين.

 بناءا على مجال ذلك المشروع.يق الحوطين لمحرجمين للعم  مع فر حعيين فريق ا -3

 مرحلة التوطين و الترجمة: .ب

 ححضير ملف الملدر للحرجمة.  -1

انشاء قائمة بملطلحات الموضوع االتاتية، و ذلك اعحمادا على اكثر   -2

 . رابط البيانات للحرجمة االليةالملطلحات حكرار و دمجها في 

                                                           
1 CF. Translation and Web Localization,  Miguel A. Jimenez-Crespo, ed routledge,USA,2013,  p 
20,21  
 
  



الثانيفصل ال  توطين المواقع االلكترونية السياحية  
 

29 
 

دام ادوات تخحمكننا من اتح ححوي  ملفات الملدر الى ملفات ذات ليغة معينة  -3

   ".TOOLKIT "الحرجمة بمتاعدة الحاتوب

 مرحلة الحرجمة.  -4

 مرحلة الححرير.  -5

اء كحروني في نحائج محركات البحث اثنالموقع االل ظهورالعم  على ححتين   -6

 مرحلة الحوطين.

 حنفيذ عمليات ضبط الجودة للبرمجية / الموقع المنقول الى اللغة االتخرى.  -7

 اتخطاء ان وجدت.حلحيح اي   -8

  حنفيذ عملية ضبط الجودة التخالة بالنص المحرجم.  -9

 ححضير الملفات للحأكد من لححها و حتليمها الى الزبون. -10

 ححديث ذاكرة الحرجمة التخالة بالزبون بإضافة الحرجمات الجديدة اليها. -11

 : للتوطين االساسية العوامل. 4

ار عدة عوام  و الحي يكون عند شروعنا في عملية الحوطين، يجب االتخذ باالعحب

 لها حأثير مباشر على الفئة او البلد المتحهد  اذ حكمن هذه العوام  في :

 العامل التقني:   .أ

منها قاعدة بيانات لدى محرك باتحعمال ادوات و برامج تخالة بعملية الحوطين، 

 االبحار: 
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(GOOGLE TRANSLATOR TOOLKIT)  و هو برنامج متاهم في الحرجمة االلة

الحي حدتخ  في   (TERME STATIQUEلموقع، و يححوي على ملطلحات ثابحة )ل

 (TERME DYNAMIQUEالبنية االتاتية للموقع، كما هناك ملطلحات محجددة )

 و الحي نجدها على متحوي ادارة الموقع و هي تخالة بقاعدة البيانات للموقع .

 :العامل اللغوي  .ب

 بشك  الموقع اتخحبار يحم أن أيًضا المهم نفم إلكحروني، موقعل لغوي  مححوى  حوطين عند 

 المثال تبي  علىتخاطئ؛  بشك  هذا حدرك الكبرى  الشركات ححى، الهد  باللغة مناتب

 الرئيتية اللفحة إلى فذهب منحوج تياحي معين ، عن باحًثا اإلنحرنت حلفح زبون عربي

 باللغة لموقعا من ةالرئيتي اللفحة اتخحيار وعند ، الجنتيات محعددة كبيرة لشركة تياحية

 بالموقع، الحنق  عملية في تخطأ هذا وكان اإلنجليزية، باللغة له اللفحة ظهرت العربية

 األللية لغحه و بما ان  ،اللحيحة اللغة حظهر أن يجب اللغة، المتحتخدم اتخحار إذا حيث

  1.الموقع هذا عن بعيًدا للحلفح وتينحق  فإن الزبون تيشعر باإلتاءة  العربية، هي

 

 

                                                           
1 VOIR, betterlanguages.com ألفض -للحرجمة-واللغات.امارات/2014/تخدمات-حوطين-المواقع-اإللكحرونية/  
 14H: 11 09/01/2016  ُنشرت في 14/03/03  
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 العامل النفسي: .ج

 المظهر مث  األتخرى  األوجه بعض اإللكحرونية المواقع حوطين عملية ححضمن قد  

 واتخحيار اإللكحروني الموقع حلميم تيظهر ه  اإللكحروني، مثفا: بالموقع واإلحتاس

  الهد ؟ اللغة في جذَّاب بشك  اللور و االيقونات و األلوان

ما حبثه وتائ  لة لححريك المجموعات عبر إن اللورة أداة تخطيرة و مكينة هائ 

الة محعددة غير  و يعد التخطاباالعفام واالحلال،  اللغوي لأليقونة وتيلة حواللية فع 

فيمكن بواتطحها الوقو  على ن عنالر الحمثي  للجذب التياحي  الوظائف، وعنلر م

 اهمية العام  البلري في االنحاج التياحي.

 جذب التياح جوانب أكثر من هو باإلقناع عفاقحه و لوانألا نفس علمل اما بالنتبة  

 حرجمحه يمنع مما الشتخلية، الحجارب على يعحمد اللون هو ان  التبب و، لفاهحمام إثارةً 

  . محددة مشاعر إلى عالمياً 

وحأثر االلوان الفاقعة كاألحمر و االزرق على نفتية محلفح للموقع حأثيرا مباشرا،  

 على حراحبية تخلق و والقاعدة التخلفية ألوان باتحتخدام ححعلق الحفكير في أتخرى  طريقة هناكف

 .1القرار احتخاذ يعني الذي اللون  نحو الزبائن" إرشاد"ـ ب حقوم اإللكحرونيالموقع 

 

                                                           
1 www.syr.res.com?R5810/علم_نفس_االلوان_و_عفاقحه_بالحتويق_و_العفامات_الحجارية     

  25تا 10،  04/04/2016

http://www.syr.res.com/?R5810/علم_نفس_الالوان_و_علاقته_بالتسويق_و_العلامات_التجارية
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 : العامل االجتماعي و الثقافي .د

 جميعنا نحأثر الواقع في ولكن محطابقون، جميًعا الناس أن حفحرض أن الته  من 

 بشك  العربي جمهورال يحفاع  فقد، المحلية والحقاليد والثقافة والدين العرق  مث  بعوام 

 . اللين دولة في جمهور عن حماًما متخحلف

 تخدماحهم أو منحجاحهم حجاه الفع  رد أن التياحية الشركات ألحاب يفحرض 

 المثال تبي  علىالتائح؛  اححياجات حتخحلف الواقع في بينما مكان، أي في نفته تيكون 

 الثقافية؟ الناحية من مناتبة غير أتخرى  أشكال أو لور أي هناك  ه

دراتة متبقة للتوق على الشركات المالكة لهذا الموقع االلكحروني ان حقوم ب 

تخدش مشاعر لثقافة التوق العربية حتخحلف حماما عن التوق الغربية، حفاديا المتحهدفة، ف

حوج  لن يكون ذات للة نمبحتويق را ححنافى مع عاداحه، او التائح العربي بوضع لو 

 1بجمهور إتفامي.  

 :التوطين بين الترجمة و التكييف .5

تواق جديدة و فرض الحجارة اتحطاعت الشركات منافتة أمع عولمة االقحلاد و 

نفتها في بلدان اتخرى الحي ال ححكلم نفس اللغة و هذا ما أدى حدريجيا الى حوتع حجم 

  .النشاط البشري الحرجمة المنجزة في جميع ميادين 

                                                           

 betterlanguages.comالمرجع السابق،  1 
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      المحرجم بقوة في مجال االحلاالت االفحراضية مع ظهور شبكة االنحرنيت دتخ

مدرك من  ححولت وضعيحه من محرجم بتيط الى محاور حقيقي وو  و محعددة اللغات

 .هي حوطين المواقع االلكحرونيةتخفال هذا النشاط الجديد من تخفال مكانحه الفعالة و 

ر الحبادالت يعر  هذا الحتخلص ا  لجديد بالنتبة للمحرجمين نموا ملحوظا منذ ححر 

الجارية و حعميم اتحعمال شبكة االنحرنيت، كما ادرج هذا الحتخلص في معظم حكوينات 

 .بباريس "  ESITالمحرجمين عبر العالم من بينها   "

يشم  هذا الحتخلص متخحلف التخدمات الحي ححميز كلها عن الحرجمة الكفاتيكية 

ها الكبير على الحكنولوجيا بإدماجها لألدوات المعلوماحية و االنفوغرافية في الحكوين باعحماد

يحضمن حوطين الموقع االلكحروني حرجمة و حكييف المححوى و  و الممارتة المهنية

االعفامي من لور و ايقونات و اشكال في ثقافة معينة و يجب حرجمة مححوى النص 

يجب حغيير العديد من مكونات كما   في بعض االحياني اللغة المحلية بطريقة محددة ف

الموقع من بينها شك  الحاريخ و الوقت او العملة الذي يحغير من بلد الى اتخر على تبي  

المثال حغير عملة اليورو الى الدوالر و كذلك عكس شك  اللفحة من اليتار الى اليمين 

هاحف لموزعي البلد المتحقب  و ازالة كما هو الحال في اللغة العربية و عناوين و ارقام ال

مححوى اللور و االيقونات الحي ححنافي مع الثقافة المتحهدفة واضافة روابط جديدة لل

 1المعلوماحي باللغة المناتبة.

                                                           
1 Cf ,Guidère. M, OPCIT, p125 
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من هنا قام العديد من المتخحلين في المجال بوضع مراح  و حقنيات للحوطين، ما 

  1المحرجمين.د من جع  هذا الحتخلص في حطور متحمر بظهور نوع جدي

    ptateur ada-raducteurTالمكيف:-المترجم .6

حعحبر عملية الحوطين مهمة، حيث ال يجب االتحهانة بها ال من ناحية كمية  

 المواقع المعالجة و ال من ناحية الوظيفة االقحلادية و االجحماعية.

المكيف الذي يتخص بحدتخفاحه -و من هنا يظهر الطابع االتحراحيجي لعم  المحرجم 

ال االفحراضي: الحقنية و اللغوية و الثقافية الحي حشم  المهمات جميع جوانب االحل

 الحالية: 

  .حرجمة المححوى االيقوني 

 .مراجعة او الحكييف الثقافي  للنص 

 .حعدي  الشك   كوحدات القياس 

 ححوي  الروابط.  

 مراجعة شك  اللفحة.  

 ححلي  االيقونات و حجريبها لححديد المعيقات الثقافية. 

 ع و الحأكد من عرض المححوى في الشك  اللحيححجريب الموق. 

 .مراجعة اتخيرة قب  ححديث المححوى االعفامي 
                                                           
1 Guidère. M, OPCIT,IBID , p125  
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المكيف احقان بعض المهارات الحقنية -و لححقيق هذه المهامات يجب على المحرجم 

   رجميةالحي حتخص لغة البرمجة ألنه يتخص عمفا يحطلب الربط بين المهارات الحُ 

 لمشاريع االعفامية.و التخبرة الحقنية في حتيير ا 

المكيف ان يحعام  مع المواقع االلكحرونية كما لو كانت -لهذا يجب على المحرجم 

 1اعفانات اشهارية حقيقية، ألنها حححوي على النص واللورة واللوت ألغراض الدعاية.

 

II. المواقع االلكترونية السياحية:توطين  :الثاني مبحثال 

 :مفهوم السياحة. 1

يقوم به فرد أو مجموعة أفراد يحدث عنه انحقال من مكان إلى التياحة هي نشاط  

ة  ، أو أماكنآتخر أو من بلد إلى أتخر بغرض أداء مهمة معينه أو زيارة مكان معي ن أو عد 

ضافة معلومات  االطفاعبغرض الحرفيه وينحج عنه  على حضارات وثقافات أتخرى وا 

ومشاهدات جديدة وااللحقاء بشعوب وجنتيات محعددة يؤثر حأثيرًا مباشرًا في الدتخ  القومي 

محعددة لتخدمة النشاط للدول التياحية، ويتخلق فرص عم  عديدة ولناعات واتحثمارات 

  وثقافحهم وينشر حاريتخهم وحضاراحهم وعاداحهم وحقاليدهم، الشعوبويرحقى بمتحوى أداء 

 

                                                           
1 GUIDERE.M,OPCIT, IBIDM ,P 126,127 
  

http://mawdoo3.com/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://mawdoo3.com/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A4%D9%85_%D8%B9%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8
http://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A4%D9%85_%D8%B9%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8
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 .1ويشك   حاليًا لناعة هامة وواعدة حقوم على أتس من العلم والثقافة

 مفهوم الترويج السياحي:. 2

ان و الولف الدقيق لك  دحعد رحفات المتحكشفين و ما نقلحه عن واقع البل 

حفالي  الحياة االجحماعية و االقحلادية و الثقافية االتس االولى الحي اتحند عليها 

و تاهمت الثورة اللناعية و حطور وتائ  النق  و الحقدم الحكنولوجي الحرويج التياحي، 

و وتائ  االعفام و االحلاالت و شبكة االنحرنيت متاهمة فاعلة على القطاع التياحي 

التفر وحطورت وتائ   ةاص اذ حطورت ظاهر تخبشك  عام و الحرويج التياحي بشك  

  2.ادواحهويج عنها عن طريق حنظيم ادارحه و حتخطيط نشاطاحه و حعدد وتائله و ر الح

 :اهمية الترويج السياحي. 3

     يلعب االعفام التياحي دورا كبيرا في مجال التياحة من تخفال وتائ  االعفام

 و المتموعة و المرئية اذ  ةالمقروءو االحلال المتخحلفة او الحرويج المحمثلة  في الوتائ  

باري عن  معلومات تخمن تخفالها يتحقي الفرد معلوماحه و الحي حلله عادة على شك  ا

 تياحية.

 

 
                                                           

 .1 ص ، 2008 األردن، زهران، دار السياحة، صناعة توفيق، العزيز عبد ماهر 1 
  2حميد عبد النبي الطائي، التسويق و الترويج السياحي ،الوراق للنشر و الطباعة ، ط1 ، عمان، 2004، ص7
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 و من هنا حكمن اهمية الحرويج التياحي في: 

 دمة التياحية و حقديم كافة المعلومات عن المنضمة تخعريف بالمنحج و الحال

 .التائحالتياحية و 

  بالمنحج. التائحرتم لورة ذهنية و حذكير 

 ي  لنوعية معينة من المنحج اي المنافتة.الحفض 
 .ححريك الطلب التياحي 
  بالمنحج و المنظمة التياحية) كالعفامة الحجارية و االتعار(  التائحاعفام 

 و ححلتخص اهمية الحرويج في ثفاثة نقاط هي: االعفام، و االقناع، و الحذكير. 

 . اهمية االنترنيت في الترويج السياحي:4

مليون دوالر( عام  2حرنيت حققت زيادة في المبيعات االجمالية من )ان مواقع االن 

 .2000بليون دوالر عام  71الى   1996

و          تخدمات الفندقةعد اداة مناتبة لحرويج و حوزيع ان حكنولوجيا االنحرنيت ح 

التياحية بتبب طبيعة هذه التخدمات الحي يعحمد في نجاحها على حوفير المعلومات 

        و المناتبة و الجذابة و القادرة على اتحقطاب التائح/ الضيف الى طلبها الكافية

 و شرائها.
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و حبرز اهميحها في جع  االتواق التياحية و الفندقية قادرة على الولول الى  

الموقع االلكحروني للمنظمة الفندقية في ك  مواقع العالم و االطفاع على تخدماحها المحعددة 

 و هي: )  e-commerceشر)عبر التخط المبا

 l’ordinateur et ses programmes))  الحاتوب و برمجياحه  -1

 (voyage)التفر -2

 1(animations)الحتلية و الحرفيه  -3

 .  الخدمات السياحية التي تساهم شبكة االنترنيت للترويج عنها:5

كبير ألنه ححنافس االتواق االعفانية التياحية على مواقع شبكات االنحرنيت بشك   

وتيلة رائجة و تريعة االنحشار، فالرتائ  االعفانية المعدة بحقنيات محطورة وبأتاليب 

محنوعة حجع  العالم شاشة لغيرة و ذهب الكفام بان الذي يقول ان العالم قرية لغيرة 

و  انه شاشة لغيرة حول  ادق الحفالي  عن البلدان و مواقعها الحضارية و االثارية

و  لحراثية و المواقع و التخدمات التياحية و كذلك البيانات واالحلائياتالطبيعية و ا

االتعار و العمفات و احوال المناخ و التخرائط و البرامج التياحية والرحفات و ك  

 حفالي  الحياة االجحماعية و االقحلادية و التياتية. 

 

                                                           

 720، ص2004، الترويج عبر االنترنيت، دار المواسم للطباعة والنشر، بيروت، يالعيثاوطرق  ينظر، 1 
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  . المواقع االلكترونية السياحية:6

رة و هي في نشاط و حطور متحمر ففا حمر تنة اال منذ ابحكار االنحرنيت ألول م 

 .1أما لححتين ما هو موجود ،ألنحرنيتليكون فيها الجديد بالنتبة و 

الحطور، حوفر االنحرنيت مجموعة من الوتائ  الحي حتمح للوكاالت ا لهذا فنظر   

 التياحية اتحتخدامها في بناء احلاالت بينها و بين الزبائن و التياح.

زبائنها عبر االنحرنيت من تخفال موقع الكحروني الذي  ححعام  معلوكاالت فحظ  هذه ا

حتحعم  في النشاط اإلعفاني و االحلالي فهو يشك   يعحبر وتيلة إعفامية احلالية فعالة

     حوال  مباشر مع الزبائن و التياح و يتمح لهم بالححاور مع الوكالة بطريقة تهلة 

 و حفاعلية.

ي التياحي يجع  الوكالة ححقق مجموعة من األهدا  كحكوين فالموقع اإللكحرون 

   قاعدة الزبائن المححملين من تخفال المعلومات المحوفرة على موقعها و حطوير تمعحها 

 و الحعريف لمنحجاحها و الحرويج لها.

إلى الححول من دفع الزبون  و يرى البعض ان الموقع اإللكحروني التياحي أدى 

االنحرنيت الزبون من فريتة إلى لياد، فهو الذي يتخحار دون ضعف  به فقد حولتذإلى ج

 أو حتخو  الن االنحرنيت حجعله يحمحع بحرية االتخحيار و بالحالي احتخاذ القرار.

                                                           

 ،2003 ،عمان االردن ، دار المناهج للنشر و الحوزيع ،حطبيقات االنحرنيت في الحتويق،بشير عباس العفاق  1 
  19ص
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          الموقع اإللكحروني التياحي يتحهد  حنوير و حثقيف الزبون و التائح بالحقائق  

 1ة الجهة التياحية و بناء حوقعاحه.و المعلومات الحي حجعله قادرا على فهم قيم

  :دور توطين المواقع االلكترونية في الترويج السياحي -7

حشك  التياحة االلكحرونية القتم االكبر من حجم الحجارة االلكحرونية، من هذا 

المنطلق حم حطوير وحفعي  افض  الحلول وأحدث النظم لحوطين المواقع اإللكحرونية 

حيث العم  على اتحراحيجيات الحرويج اإللكحروني لححقيق أداء  للتخدمات التياحية من

هم في حطوير المنظومة التياحية، لدعم الحنافتية التياحية التحقطاب اشام  ومحميز يت

 التائحين و  في ظ  الداعمة لقطاع التياحة . 

يلعب حوطين المواقع االلكحرونية  دورًا هامًا في حطبيق التخدمات التياحة 

اح  بالتخدمات يونية من حيث حفعي  النظم والحطبيقات التخالة، وألبح حزويد التاإللكحر 

االلكحرونية واحدة من مقومات نجاح أي من القطاعات االقحلادية والحي يأحي على رأتها 

قطاع لناعة التياحة، اذ حعزز التخدمات حوطين المواقع  اإللكحرونية والحطبيقات الحديثة 

يف و اتخحلار للتائح العام  الزمني، تخالة اذا كان هذا من تياتات حتخفيض الحكال

الموقع يتحوفي الشروط والمعايير العالمية كاححرام لغحه االم و حقديم المعلومات الكافية 

 الحي هو بلدد البحث عنها.

                                                           

، 2001دار قباء للطباعة و النشر، القاهرة، ملر، ،  21 اتحراحيجيات الحتويق في القرن ، امين عبد العزيز، حتن  1 
  3ص
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حعد عملية حوطين المواقع االلكحرونية التياحية  احدى الميزات الحرويجية في  

حم بححديث لناعة التياحة والتفر و كافة التخدمات التياحية توق، شديدة الحنافتية حه

 المقدمة.
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 لألسفار":"البستان  الوكالة السياحية

 :البطاقة التقنية للوكالة السياحية -1

 

 راسفان لأل: البستالوكالة سمإ 

 النقل مجال النشاط: قطاع الخدمات السياحية و 

   :2012جوان  12تاريخ االنشاء   

 الشكل القانوني: مؤسسة تجارية 

 : 03216220 رقم الترتيب   

 422/2013 :ترخيص رقم 

   صنف : بال 

  1375957-13/00: رقم السجل التجاري A 13  

 : 04عدد الموظفين 

  :دد مقابل للمسجد المصلىممالشارع باستور  04صندوق بريد 

  16-51-41-043-213* :الهاتف 

 البريد االلكتروني:elboustene13voyages@gmail.com  

  موقع االلكتروني الرابط:http://www.elboustenevoyages.dz /  

 

mailto:elboustene13voyages@gmail.com
http://www.elboustenevoyages.dz/
http://www.elboustenevoyages.dz/
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 الهيكل التنظيمي لوكالة البستان لألسفار:-2

 
  "البستان لألسفار"لوكالة السياحية موقع االلكتروني لالالمدونة: تقديم  -3

www.elboustenevoyages.dz/ 

 ها منألتفار بعرض تخدمات محعددة على زبائنا للتياحة و حقوم وكالة البتحان

لكحروني تياحي يتخص بالدرجة االولى ل موقعها االلكحروني، فهو موقع اتخفا

قحراب المنحوجات و ك  العروض التياحية المقدمة من قب  الوكالة والالحرويج ل

و  من زبائنها، كما انها ححوال  معهم باتحقبال ك  حتاؤالحهم واهحماماحهم عبره

 من بين هذه التخدمات: 

  و الفنادقحجزات الحذاكر  •

حرحيب برامج الرحفات التياحية من بينها رحفات منظمة فردية وجماعية  •

 .الخ(، المغرب....رحفات لحركيا ،حونس(:مث 

ة المدير الحقني للوكال

بوقفة محمد

متؤول الحجزات 

بابا احمد رشيد
عون االتحقبال 

بن تخالدي تلمة
المدير االقحلادي 

ددوش عبد النور

http://www.elboustenevoyages.dz/
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 حنظيم العمرة و حوفير تخدمة نق  المعحمرين •

 .اتبانيا فرنتا و ،ن بينها طلب حأشيرة حركيا، دبيطلب حأشيرات التفر م •

  : المعلومات التقنية للموقع -4

 الموقع االلكتروني للبستان االسفار

 -حلمتان – SARL PUBLIBOX المؤتتة الملممة للموقع

 مهدي تخدير المهندس المنفذ 

 موقع الكحروني ديناميكي تياحي نوع الموقع  االلكحروني

 الفرنتية العربية و دة بهو اللغة الموج

 *1PHP(Personal Home Page Tools) لغة البرمجة المتحعملة

 2014 تنة االلدار 

 

 :التوطين وسائل  -5

 حيث ،البلري  التمعي المجال في ملحوظا حطورا مؤتخرا الحرجمة عرفت 

 المواقع حوطين في يحمث  الذي الجديد النوع هذا في الحرجمة علماء اتخحص

  .االلكحرونية

 
                                                           

:)Personal Home Page Tools  (  PHP* 
.مواقع االلكحرونيةغة برمجة نلية لممت أتاتا من أج  اتحتخدامها لحطوير وبرمجة حطبيقات الهي ل   
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 اإلعــــــفام وتــــــائ  حــــــوفره مــــــا و العــــــالم يعرفــــــه الــــــذي الحكنولــــــوجي للحطــــــور نظــــــرا و  

ـــــــــي ـــــــــوطين لـــــــــبحأ الخ،...انحرنيـــــــــت شـــــــــبكة و كمبيـــــــــوحر مـــــــــن اآلل  و هامـــــــــة مكانـــــــــة للح

 .التياحي الحرويج و التياحة ميدان في ضرورية

 على بالعم  التياحي االلكحروني الموقع حوطينقمنا بعملية  هنا من و 

تمحت لنا  يالح ( (GOOGLE TRANSLATOR TOOLKITالبيانية  القاعدة

 في بذكرها تنقوم الحي الحوطين مراح ل نابإحباع االنحرنيت شبكة ملفات بحرجمة

 .الموالي العنلر

 توطين الموقع االلكتروني:  مراحل  -6

 الذي اللغوي  الجانب بين حجمع كونها جماعيا عمفا الحوطين، عملية حعحمد 

 .اآللي اإلعفام مهندس يتخص الذي الحقني الجانب و المحرجم يتخص

 في الشروع قب  الموقع لمححوى  يةتطح بدراتة قمنا العملية هذه تخفال من 

 :الحالية التخطوات في حكمن الحي الحوطين مراح 

 :(TRANSCRIPTION )النصي التفريغ -أ

         النلوص ك  بحدوين للموقع الرئيتة اللفحة مححوى  بحفريغ قمنا 

 المتحوى  الى البلري  المححوي  ححوي  باألحرى  أو عليها الظاهرة الملطلحات و

 .النلي
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      (Traduction) :    الترجمة  -ب

 في إدتخالها ثم للموقع التياحية الملطلحات قائمة بإنشاء المرحلة هذه في اعحمدنا

 حقوم الحي " GOOGLE TRANSLATOR TOOLKIT" البيانية القاعدة

  .آليا بحرجمحها

 الى دفعنا ما الملطلحات لبعض نقص هناك كان انه يمنع ال هذا لكن 

 كذا و اإلضافة لمتحتخدميها ححيح كونها البيانية، دةعالقا في إدراجها و حرجمحها

 . مححواها في الحغيير

 اللغة الفرنسية المصدر اللغة العربية الهدف

 Voyage à la carte تفر على التخريطة 

 Devis gratuit حقديرات مجانية 

  Billetterie حذاكر

 Contact حوال 

  Informations utiles معلومات مفيدة

 Rechercher un voyage رحلة البحث عن

 Nos dernières offres العروض آتخر

 Contactez-nous pour les prix احل  بنا للحلول على التعر
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، يجب معالجة الرتومات ن الموقع االلكحروني بطريقة جيدةححى نقوم بحوطي 

للغة النلوص ا اعادة ادماجها في و البيانية حقنيا باتحتخراج نلوص اللغة الملدر

 الهد .

  

 للترجمة اآللية  البيانات قاعدة رابط: 01 صورةال

     (L’adaptation) : التكييف -ج

 بعض انحباهنا أثار مراجعحه، و المدونة نص بحرجمة قيامنا بعد 

 الحي و المحلية الثقافة حتب بحكييفها حرجمحها علينا وجب الحي الملطلحات

 :اآلحي الجدول في نبينها
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 لفرنسية المصدراللغة ا اللغة العربية الهدف

 Visite des lieux saints زيارة البقاع المقدتة

 Hadj & Omra الحج و العمرة

 

  default.po)*1 :( ليغة ذات ملف إلى المدونة نص ملف ححوي  -د

   األللية باللغة المدونة نص ملف بححوي  اآللي اإلعفام مهندس قام هنا

 ليغة ذات مشفر فمل إلى البيانية القاعدة ليغة من الهد  اللغة و

(default.po)  8*2حيث يعحمد على النظام العلمي لفك رموزه و هو-UTF 

الذي يوظفه ج  مهندتي االعفام اآللي و مبرمجي المواقع االلكحرونية تخالة 

 العربية منها.

 

 

 

 

                                                           

 هو عبارة عن ملف ذو رموز و شيفرات لنقوم بإدراجه بطريقة آلية في الموقع االلكحروني التياحي *
*UTF-8  -8- bit Unicode Transformation Format)مي للرموز ( هو حرميز لك  حر  من الفهرس العال

المشفرة يتحتخدم في المواقع االلكحرونية، و  يتحتخدم ايضا في المكحبة برمجية لحوطين المواقع و معالجة النلوص 
  المحرجمة في ك  اللغات
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 default.po: نوع من ملف 02الصورة 

 

 :البرمجة جودة ضبط -ه

 اللغة من الُمحرجم الموقع ضبط ةبعملي المهندس قام المرحلة هذه في 

 وكذا األتخيرة هذه شك  و مبادئ و تخلائص باححرام العربية اللغة إلى الفرنتية

 .اليمين إلى اليتار من ةحاللف احجاه حغيير

 لم( تياحية مناطق طبيعية، مناظر)  عادية للور الموقع مححوى  باعحبار 

 هو الموقع على الطاغي اللون  أن إذ األلوان، ال و األيقونات في حغيير أي يقع

 على المحافظة حمتو لهذا   .التياحية الوكالة شعار من متحوحى البرحقالي اللون 

 ، و الشك  العام للموقع االلكحروني.اللغحين كلحا في اللور نفس
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 :الترجمة أساليب و تقنيات -7

 غةالل في تليمة بطريقة الموقع مححوى  إيلال الحوطين عملية أثناء حاولنا 

 األولى بالدرجة اآللية حرجمحها في حعحمد الحي البيانية بالقاعدة فاتحندنا الهد ،

 للنص اللغوي  الحركيب من نتبيا االقحراب حتحدعي الحي الحرفية الحرجمة على

 .المححوى  من االقحراب إلى باإلضافة الشك  من االقحراب أي األللي

 تخفالها من حاولنا و اإليه نالجأ الحي الحكييف عملية يتخص فيما أما 

 التلوكية بالليغ إليها المنقول اللغة زبون  بربط الكام  المتحوى  إلى الولول

 .الجزائرية الثقافية البيئة ضمن الموجود المفائمة

هذا  نظرا لحعذر المكان باللفحة نجد كلمات متخحلرة او مقطعة، و 

 بالنتبة لتخانة العروض المقدمة.

 النص موازنة في اهحمامنا ركزنا أننا القول يمكننا ذكره تبق لما وفقا 

       الملدر اللغة في الموجودة المتخحلفة العنالر بنفس الهد  بالنص األللي

 .ممكنة درجة بأدق و
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 :للموقع لرئيسيةالعرض االخير للصفحة ا-8

 (:ACCUEIL) الصفحة الرئيسية

ية شرعنا بحقتيمها الى ثناء محاولحنا لحوطين الموقع االلكحروني للوكالة التياحأ 

 نوافذ لكي يحتنى لنا معالجة ك  نافذة  على حدى.

اذ نجد في اللفحة الرئيتية نافذة مححركة حقوم بعرض ك  التخدمات الحي حقدمها  

 احية.يالوكالة الت

 :منهااما في وتط اللفحة تنشاهد متخحلف المنحجات التياحية 

 العمرة،   وحونس و عروض الحج و تخريطة اتطنبول و تخريطة  من المنظمة الرحفات

ك  المعلومات التخالة بالوكالة  ارقام الهاحف و بالنتبة ألتف  اللفحة فنجد عنوان و

 التياحية.

نفاحظ ايضا انه لم يحم حغيير من شك  الموقع حماما اذ حافظنا عليه كما هو  كما 

 ية الحي حتخحلف كثيرابنية اللغة العرب ومححوى اللغوي الفي كلحا اللغحين، ب  ركزنا على 

، فهذا الذي يهم محلفح الموقع، ألنه تيبحث عن اللغة الفرنتية من حيث الشك 

 مع محطلباحه.حوج التياحي الذي يحماشى نبالدرجة االولى على لغة يفهمها، ثم على الم
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 :حذاكر النافذة االولى- Billetterie 

 

 
 03الصورة 

 

 الحيالعالمية   ات الطيران الوطنية وشركعدة شعارات ل 03نشاهد في اللورة  

غي، وهذا يحيح النص االيقوني طا اين نجدحدل على انه فضاء تخاص بحجزات الحذاكر، 

تهلة الفهم في فهي متحتخدمة البالنتبة للغة  و لقيام بالحجزات المؤقحة،للتائح او الزبون ا

 كلحا اللغحين.
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  :طلب حأشيرة النافذة الثانية– Demande visa 

 

 
 04لصورة ا

 

إلرشاد التائح  الفيزا، نفاحظ حوظيفا لتخلفية حدل على حأشيرة 04لللورة  بالنتبة 
العربية والفرنتية فقد  ؛نتبة للغحينالعلى انه بإمكانه طلب موعد حأشيرة التفر، اما ب

ن الحرجمة الموظفة التخانة التخالة بعنوان النافذة، ألو متخحلر في  ورد النص واضح
 رجمة الحرفية .هنا هي الح
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 :حج و العمرة النافذة الثالثة -Hadj & Omra  

 

 

 05الصورة 

 

عروض المقدمة الحدث أللراغب بأداء مناتك الحج او العمرة  05اللورة حعرض  

نوع اللي  الحي حتخص هذا لتياحية، فمن الضروري وضع ك  الحفامن قب  الوكالة ا

تعار الغر  مع ححديد نوع افي و أنوع الفنادق وموقعه الجغر  من الرحفات، تخالة

 الغر .
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طبيعة يارة البقاع المقدتة" حماشيا مع قنا حقنية الحكييف لعنوان اللفحة "ز لقد طب  

لحرم لتخلفية حيث اتحعملت لورة افقا بالنتبة لاح المتحهدفين كما كان التخيار مو التي

 و المحلفح لهذا الموقع.لفت أنظار الزائر أالمكي ل

 حتب الطلب اتطنبول بعة:النافذة الرا - Istanbul à la carte  

 

 06 ةالصور 

المعلم اإلتفامي الشهير بمدينة  في مث حانحباه التائح الحي ح  06اللورة  حلفت 
هذه التخانة تخالة بالرحفات التياحية المنظمة، ححيح ف ،إتطنبول "المتجد األزرق"

ا وتائ  النق ، في جدول من مرافق اإلتكان و كذ للتائح اتخحيار العروض المقدمة
   .في القيام بهذه الرحلةالرغبات، حيث ححضمن عدد االفراد الراغبين 
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 حتب الطلب حونس :الخامسة النافذة - Tunisie à la carte  

 

 07 ةالصور 

  لمدن حونتية، و حلنف مث فتيفتائيةلورة   في عرض  07لورة ححمث  ال 

حعر  اليفحح للتائح فرلة  التابقة ضمن الرحفات المنظمة باعحبارها منحوجاللورة 

 .على متخحلف المدن الحونتية واتخحيار وجهحه المفضلة
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 سفل صفحة االستقبالأ :سادسا 
 

 
 

 
 08الصورة  

 

حتخص الوكالة التياحية من ارقام الهواحف    معلومات 08في اللورة  حالتائيجد 

و كذا تخانة للحوال  مع الوكالة و طرح انشغاالحه. و البريد االلكحروني التخاص بها 

 

 

 

 



 

 
 

 
 الخاتمة
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          حوتع نطاق شبكة االنحرنيت مجموعة من الححديات الجديدة للغويين شك   

 اذ حعحمدحوطين المواقع االلكحرونية مهمة لعبة،  مليةع عدحيث حو المحرجمين تخالة، 

ة متحويات من الححلي  و الحي حفرض على المحرجم حطوير مهاراحه الحي عادة ال  على عد 

 لوجيا الحديثة.و ، و هذا لمواكبة حطور الحكنتخبرحه المهنيةحنحمي الى 

حديث  ،ية البلريةع الحرجمة التمعوا نوع من ان االلكحرونية اعحبار حوطين المواقعب 

التياحة، تندا حقيقيا لقطاع  كونهالنشأة في هذا المجال و وتيلة فعالة لجذب التياح، 

وتائ  االعفام و االحلال و الحكنولوجيا الجديدة، وكذا ظهور فئة نظرا لفانحشار الواتع ل

               اوح المبحرين" يامن التياح يطلق عليهم اتم "الت جديدة

« les  touristonautes »   

 درتناه في الفللين النظريين و ما عملنا عليه في الفل  الحطبيقيما بناءا على  

 و باالرحكاز على االشكالية المطروحة في مقدمة  البحث اتحنحجنا النقاط الحالية:    

  يمكن القول ان الحرجمة جزء بتيط من عملية الحوطين ألننا نعحمد على الحكييف

 افي و النفتي ابحداء من اللغة الملدر ولوال للغة الهد .اللغوي و الثق

 المكيف ان يكون على دراية كافية بمقومات لغة الهد  ، و ك  ما -على المحرجم

اح كفئة متحهدفة ، و انحقاء الملطلح اللحيح و المقنع لكتب ثقة ييتخص الت

 التائح.
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 حكنولوجيا الجديدة الو على األدوات المعلوماحية  اطلعالمكي ف مُ -ان يكون المحرجم

 للحعام  معها اثناء  عملية الحوطين .

 الموقع  لعملية حوطين   الحقنيات اللحيحة  المكيف احباع-كما يجب على المحرجم

 ها اللحيح.اااللكحروني، وعدم االفراط في حكييفها ححى حفقد معن

   ف الى المكي-حقديم الجيد لمححوى الموقع االلكحروني، يتعى المحرجمالمن اج

اظهار ك  جزء او عنلر على انه اهم من اآلتخر، للفت أنظار التائح المحلفح 

 . للموقع

 بضبط األلوان و  اللور  حركيز على العام  النفتيالالمكيف -على المحرجم

 ليكون لها وقع مباشر على نفتية الزبون.

 ف اتخذ المكي-بما ان العادات و الحقاليد حتخحلف من بلد الى آتخر ، فعلى المحرجم

عين باالعحبار هذا الجانب من عملية الحوطين، مراعاة لمشاعر التائح المحلفح ب

 و اححراما لمعحقداحه الدينية و الثقافية.

 التياحي،  لمكيف في ححديث قاعدة البيانات للموقع االلكحرونيا-اتهام المحرجم

بر قدر يؤدي بالمؤتتة التياحية الى حجديد الحوال  مع زبائنها و جلب اكالذي 

 من التياح المتحهدفين، قلد الحنمية المتحدامة للتياحة.
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المكيف يلعب دور الوتيط ليس فقط -في التخحام ، ال يتعنا اال القول بان المحرجم 

 بين المؤتتات التياحية و زبائنها ب  أيضا بين الثقافات و األمم.

واضعة لك  النقاط لمح، بمعالجحنا اون قد اتحوفينا بحثنا العلمي حقهان نك نرجو 

الحتخلص الجديد بإتهامنا البتيط إلثراء اللغة ازالة الغموض على هذا  المطروحة، و

 لعربية.   ا
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64 
 

 :مكتبة البحث

 

 : اوال المصادر باللغة العربية

 االتكندرية، دار الجامعة للطباعة و النشر و الحوزيع، ،احمد ماهر ،االحلال 

2004. 

  للطباعة قباء دار ،21 القرن  في الحتويق اتحراحيجيات حتن، عزيز،ال عبد امين 

 .2001 ملر، القاهرة، النشر، و

 للنشر المناهج دار الحتويق، في االنحرنيت حطبيقات العفاق، عباس بشير        

 .2003 االردن، عمان الحوزيع، و

 لقاهرة، د. هزة محمد تفام، مهارات االحلال، مركز حطوير الدراتات العليا، ا

2008 . 

 2008الحوزيع، عمان، و اء للنشران، إدارة المعرفة، دار لفيربحي ملطفى العل 

  والنشر، للطباعة المواتم دار االنحرنيت، عبر الحرويج العيثاوي، طرق 

 .2004بيروت،

  ،عفاء عبد الرزاق التالمي ،نظم ادارة المعلومات، منشورات االدارية

 . 2003القاهرة،
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 حلال: مفاهيمه، نظرياحه، وتائله، دار الفجر للنشر والحوزيع، فضي  دليو: اال

 .2003القاهرة، ملر، 

  ،2008ماهر عبد العزيز حوفيق، لناعة التياحة، دار زهران، األردن. 

 در باللغات االجنبية:اثانيا المص

 المصادر باللغة الفرنسية: -أ

 GUIDERE Mathieu, Introduction à la traductologie, Ed de boeck 

université, 2ème Edition, Luxemburg ,2000. 

 ب المصادر باللغة االنجليزية:

 ESSELINK Bert, BENJAMIS John , Practical Guide to 

Localization, publishing company, Amsterdam, 2000. 

 JIMENEZ-CRESPO Miguel A, Translation and Web 

Localization, , ed routledge, USA,2013.  

 MUNDAY Jeremy, Introducing Translation Studie, Theories and 

application, N.Y, Second Edition 2008. 

 MUSACCHIO Maria Teresa, Audiovisual Translation: subtitling 

the BBC’s documentary “The Quantum Revolution”, Università 

degli Studi di Padova, 2012/2013. 
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 N.SINGH- J.E SPILLAN- J.PLITTELE, Web Technologies: 

Concepts, Methodologies, Tools, and Application:  Web site 

localization practices , ,IGI glbal, USA,2010. 

 SOFER Morry, The Translator's Handbook, 6th revised edition, 

Schreiber publishing, USA, ed 2004. 

 Y.GAMBIER, L. van DOORSLAER, The Routledge Handbook 

of Translation Studie Volume 1, , John Benjamins Publishing 

Company, Amsterdam/Philadelphia, 2010. 

 ثالثا المجالت بالعربية:

 واالحلال المعلومات حكنولوجيا دور. ابراهيم بتخحي. د ،07 عدد. الباحث مجلة 

 .2009-2010،فندقةوال التياحة قطاع حنمية في

 ابعا المجالت االجنبية:ر 

: Les revues 

 Meta : Journal des Traducteurs, volume 49, Yves GAMBIER, 

La traduction audiovisuelle un genre en expansion,  numéro1, 

avril 2004. 
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 ا المواقع االلكترونية:خامس

 betterlanguages.com  تخدمات/2014/امارات.واللغات-للحرجمة-ألفض-

اإللكحرونية-المواقع-حوطين /  

 www.syr.res.com?R5810/علم_نفس_االلوان_و_عفاقحه_بالحتويق_و_العفامات_الحجارية 

 

http://www.syr.res.com/?R5810/علم_نفس_الالوان_و_علاقته_بالتسويق_و_العلامات_التجارية
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 معجم المفردات:

 العربية الفرنسية
Traduction audiovisuel الحرجمة التمعية البلرية 
La traduction des scénarios حرجمة التيناريوهات 
Le sous-titrage Intralinguistique التحرجة في للب اللغة الواحدة  
Le sous-titrage Interlinguistique  التحرجة من لغة الى اتخرى 
Sous-titrage en direct  التحرجة المباشرة  
Doublage  الدبلجة  
L’Interprétation   الحرجمة الفورية  
Voice Over   االتحعفاء اللوحي 
Commentaire  الحعليق 
Surtitrage  التحرجة الفوقية  
Traduction À Vue  الحرجمة المنظورة  
Audio-description  الولف التمعي  
Technologies de l'Information et de la 
Communication  

 حكنولوجيا االعفام  و االحلال

sites web touristique المواقع االلكحرونية التياحية 
Localisation des sites web االلكحرونية المواقع حوطين  
Adaptation culturelle   الثقافي حكييفال 
Traducteur-adaptateur المكيف-المحرجم 
Tourisme électronique التياحة االلكحرونية 
Promotion touristique الحرويج التياحي 
Termes statiques  ملطلحات ثابحة  
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Termes dynamiques ملطلحات محجددة 
NTIC Nouvelle technologies de 

l’information et de la 
communication 

TIC Technologies de l’information 
et de la communication  

DEFAULT.PO شيفرات و رموز ذو ملف عن عبارة هو 
 الموقع في آلية بطريقة بإدراجه لنقوم

  االلكحروني
UTF-8 8- bit Unicode Transformation 

Format 
PHP Personal home page tools 
GOOGLE TRANSLATOR  
TOOLKIT  

Logiciel d’aide à la traduction  

  



 
 

 
 

 
 المالحق
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 لموقع االلكتروني السياحي البستان لألسفار بعد عملية التوطينل معجم المفردات
Istanbul à la.... ...اتطنبول على  

EL-BOUSTENE Voyages البتحان لألتفار 
Suivez-nous حابعنا 
Mot de passe كلمة التر 

Tunisie à la  ....  حونس على.... 
Informations اتمعلوم  
Devis gratuit حقديرات مجانية 

Billetterie الحذاكر 
Votre nom اتمك 

Demande de visa طلب حأشيرة 
Voir les offres مشاهدة العروض 

Contactez-nous pour le prix احل  بنا للحلول على التعر 
Service clientèle تخدمة الزبائن 

Séjour à lieux saints  قدتةزيارة البقاع الم  
billetterie حذاكر الطيران 
Contact احلال 

Mon compte حتابي 
Nos dernières offres عروضنا آتخر  
Voyages à la carte تفر على التخريطة 

Posez-nous vos questions ارت  لنا حتاؤالحك 
Détails  حفالي 

HADJ & OMRA حج و عمرة 
Recherche un voyage بحث تفر 

Navigation المفاحة 
Voyages organisés الرحفات المنظمة 

Agence de voyages et tourisme  التياحة كالة للتفر وو 
E-mail البريد االلكحروني 

Ouvrir un compte افحح حتاب 
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 الملخص:
حوطين للموقع االلكحروني التياحي للوكالة التياحية " يعحبر هذا العم  محاولة حطبيقية ل 

البتحان لألتفار" من اللغة الفرنتية الى اللغة العربية، بولفه نوع من انواع الحرجمة التمعية البلرية 
ور الفعال للمحرجم -، الذي يلعب دورا مهم ا في الحرويج التياحي و اتحقطاب التياح و إبرازنا الد 

 بمتاهمة مهندس االعفام اآللي؛ الملمم لهذا الموقع االلكحروني التياحي.  مليةالمكيف في هذه الع
 الكلمات المفتاحية: 

الحوطين، الموقع االلكحروني التياحي، الوكالة التياحية، الحرجمة التمعية البلرية، الحرويج التياحي، 
 المكيف.-المحرجم

Summary: 
 This present work is considered as a practical attempt of tourism 
website localization of travel agency “EL-BOUSTENE TARVELS”, from 
French to Arabic language as a sort of audio-visual translation, which have 
an important role in tourism promotion and attraction, and focus on an 
efficient role of translator-adapter in this process with the collaboration of 
the computer engineer, designer of this tourism website. 
Key words: 
Localization, tourism website, travel agency, audiovisual translation (AVT), 
tourism promotion, translator-adapter. 
Résumé : 
 La présente étude est considérée comme un essai pratique d’une 
localisation d’un site web touristique de l’agence de voyages « EL-
BOUSTENE voyages », de la langue française vers la langue arabe, en tant 
qu’un genre de la traduction audiovisuelle et un point fort pour la promotion 
et l’attraction touristique en se basant sur le rôle important du traducteur-
adaptateur dans ce processus avec la collaboration de l’ingénieur en 

informatique; designeur de ce site web touristique. 
Les mots clés : 
Localisation, site web touristique, traduction audiovisuelle (TAV), promotion 
touristique, traducteur- adaptateur.   


