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 الذهنية لمصر كمقصد سياحيالصورة  لىثيرها عأوت الظواهر السلبية بالشارع المصري 
 عبدالرحمن أحمد عبدالحي عبدالغني                     هبة ي أحمد مختار طه

 يوطجامعة الحدود الشمالية، المعهد العالي للسياحة والفنادق بكينج مر 

 ملخص الدراسة
المتمثلة فـي ظـاهرة أطفـال الشـوارع،  السلبية بالشارع المصري السلوكيات  أهمتأتي هذه الدراسة للتعرف على 

ظـــاهرة االنفـــالت ، ظـــاهرة ابتـــزاز الســـائحين، ظـــاهرة التحـــرش الجنســـي، ظـــاهرة العشـــوائياتظـــاهرة التســـول، 
ائح برحلتــه فــي مصــر، وقــراره بتكــرار الزيــارة لهــا، ومــدى تأثيرهــا علــى اســتمتاع الســ، ظــاهرة التلــوث، األمنــي

 علـى المـنهج الوصـفي التحليلـي، البحـث وقـد اعتمـد ،وعلى الصورة الذهنية لديـه عـن مصـر كمقصـد سـياحي
وتـم توزيعـه علـى عينـة وفقـًا لمقيـاس ليكـرت الثالثـي واعتمـاده كـأداة للدراسـة الميدانيـة،  االستقصـاءعداد إ وتم 

 وهـو صـحيحة، اسـتمارة 381 اسـتالم تـم وقـدفد إلى مصر مـن مختلـف الجنسـيات، سائح وا 400مكونة من 
وقـد أظهـرت نتـائج  ،SPSS برنـامج وتم تحليل البيانـات المسـتخرجة منـه باسـتخدام ،%95.25 نسبة يمثل ما

وصـورته الذهنيـة عـن مصـر كمقصـد ح ئعلـى الرضـا العـام للسـا لباً تؤثر سأن الظواهر محل الدراسة  الدراسة
كانت أكثر الظواهر التي أثرت بالسلب على الصـورة  االستغالل والنصب واالبتزازعلمًا بأن ظاهرة ، يسياح

كمـا هـا، ل الزيـارة بتكـراره قـرار ، وعلـى علـى اسـتمتاع السـائح برحلتـهالذهنية للسائح عن مصر، ومن ثـم علـى 
سياحي للعاملين بالمنظمـات أهمها وضع برامج تدريبية تهدف لرفع الوعي القدمت الدراسة بعض التوصيات 

الســياحية، وتفعيــل دور المؤسســات التربويــة والدينيــة فــي زيــادة الــوعي الســياحي للمــواطنين، وضــرورة وضــع 
مع ضرورة توظيـف المؤسسـات اإلعالميـة  قواعد ضابطة للتعامل مع السائح تعلق داخل األسواق السياحية،

 .لتحسين صورة مصر السياحية في الخارج

 االستمتاع بالرحلة. –تكرار الزيارة  - الذهنية الصورة – الظواهر السلبية بالشارع: دالةالكلمات ال
 

 مقدمة الدراسة

ة األكثر نجاحًا في الوقت الحاضر على المحـيط المـادي النظيـف، والبيئـات المحميـة يالسياح المناطقتعتمد 
مـــن فتعـــاني  قومـــاتهـــذه المتفتقـــر لمثـــل  المنـــاطق التـــيأمـــا  ،واألنمـــاط الثقافيـــة المميـــزة للمجتمعـــات المحليـــة

عائـدات االقتصـادية للمجتمعـات ، وهـو مـا يـؤدي بالتـالي إلـى تنـاقص السـائحينال أعـداد ونوعيـاتتناقص في 
  (.2005 )برنامج األمم المتحدة للبيئة،المحلية 

وتعــد ، شــعوبألمــم واللرســالة حضــارية وجســر للتواصــل بــين الثقافــات والمعــارف اإلنســانية تعتبــر الســياحة و 
لشـــــكل الثقـــــافي ، لـــــذلك فاالمجتمعـــــات الســـــياحية وارتفـــــاع مســـــتوى معيشـــــة الفـــــردمحصـــــلة طبيعيـــــة لتطـــــور 

وعلــى العكـــس فمـــن  ،(Jeong, 2008) لـــه ســياحيال ألي مجتمـــع يعتبــر مـــن عوامــل الجـــذبواالجتمــاعي 
ة الذهنيــة للســائح الممكــن أن تعطــي بعــض المالمــح الســلبية فــي ثقافــة الشــعوب انطباعــًا ســيئًا يــالزم الصــور 



 ، جامعة الفيوم –كلية السياحة  والفنادق  تصدرها -الدولية للتراث والسياحة والضيافة  مجلةال

 2019 مارس( 1، العدد )(13)المجلد 
 

304 
 

 (.2010لبية ضد المقصد نفسه )طه، فيخسره المقصد السياحي ويتحول لدعاية س

انحــراف الســلوك االجتمــاعي عــن القواعــد التــي حــددها  المشــكلة االجتماعيــة هــيأن ( 1997غيــث )يوضــح و 
واضـح للجماعـة، رد فعـل مسـببًا لـمعينـة يكـون االنحـراف عنهـا  المجتمع طالما أن هـذه القواعـد تضـع معـاييراً 

االنحرافـات تختلـف مـن حيـث درجـة انتبـاه النـاس لهـا فـي المجتمـع فـبعض الجـرائم مثـل الخطـف تلك أن كما 
وهنـاك  ،بعـدم الرضـا فـي المجتمـع والقتـل وهتـك العـرض تعتبـر مـن الجـرائم الواضـحة التـي تخلـق شـعورا قويـاً 

ولكـن  ،مـن الناحيـة االجتماعيـة أقل وضـوحاً فتكون والتسول واالبتزاز مخالفات أخرى مثل السرقات البسيطة 
قد يـؤثر بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر علـى انطباعاتـه، الشارع المصري في  السائح يتعرض لهكل انحراف 

 وعلى الصورة الذهنية له عن مصر كمقصد سياحي.
 

 مشكلة الدراسة وأهميتها
ر فـي تذبـذب وعـدم اسـتقرار، وهـذا عائـد م وحتى اليوم وحركة السياحة الوافدة إلـى مصـ2011منذ ثورة يناير 

للعديـد مـن السـلبيات التـي ظهـرت وانتشـرت بقـوة فـي الشـارع المصـري، وأثـرت بشـكل كبيـر فـي صـورة مصــر 
م، 2011السياحية لدى العالم، هذا بخالف الظواهر السلبية التي كانـت موجـودة بالفعـل فـي مصـر قبـل عـام 

والموارد النـادرة أصـبح يعـاني السـائحون الـذين يزورونـه مـن  فنجد أن مصر المقصد السياحي ذو اإلمكانيات
ظواهر االبتزاز والتلوث والتحرش الجنسي وأطفـال الشـوارع والتسـول والعشـوائيات إضـافة إلـى عـدم االسـتقرار 

كـان لـه تـأثيره علـى الصـورة الذهنيـة لـدى  –بـال شـك  -واالنفالت األمنـي والحـوادث اإلرهابيـة، كـل مـا سـبق 
عن مصر كمقصد سياحي، وهو ما انعكس بالسلب علـى الحركـة السـياحية الوافـدة إلـى مصـر فـي السائحين 

 السنوات األخيرة.
وتستمد الدراسة أهميتها من أنه في ظـل اهتمـام الدولـة المصـرية بتنميـة مواردهـا االقتصـادية، وحرصـها علـى 

زم تحســين الصــورة الذهنيــة عــن ولالســتثمارات، ممــا يســتل ســائحيناســتعادة مكانتهــا كمقصــد ســياحي جــاذب لل
زمات مختلفة في السنوات األخيرة، فتأتي هذه الدراسة لتستكشف وتحلل أمصر، خاصة بعد ما مرت به من 

الظواهر والسلبيات والسلوكيات الخاطئة التي يواجهها السائحون عند زيارتهم لمصر ومدى تـأثر انطباعـاتهم 
سلبيات، للـتمكن مـن وضـع حلـول منطقيـة لمواجهتهـا والتقليـل التي كونوها عن مصر باحتكاكهم بمثل تلك ال

 .سياحي كمقصد لمصر الذهنية الصورة وتحسينمن أثرها على توافد الحركة السياحية على مصر، 
 

 أهداف الدراسة
 فــي برحلتــه الســائح اســتمتاعمحــل الدراســة علــى  الظــواهر الســلبية بالشــارع المصــري دراســة مــدى تــأثير  (1

 مصر
 لمصر الزيارة بتكرار السائح قرارمحل الدراسة على  الظواهر السلبية بالشارع المصري ثير دراسة مدى تأ (2
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 عــن للسـائحين الذهنيـة الصـورةمحـل الدراسـة علـى  الظـواهر السـلبية بالشـارع المصـري دراسـة مـدى تـأثير  (3
  سياحي كمقصد مصر

محل الدراسة  ية بالشارع المصري الظواهر السلبتقديم المقترحات التي من شأنها مواجهة والتقليل من أثر  (4
 .سياحي كمقصد لمصر الذهنية الصورة وتحسينعلى توافد الحركة السياحية على مصر، 

 

 أدبيات الدراسة
تتعـــــدد الظـــــواهر الســــــلبية الموجـــــودة بالشــــــارع المصـــــري والتــــــي زادت حـــــدتها بعــــــد االضـــــطرابات السياســــــية 

قــد يرجــع بعـض مــن هـذه الظــواهر إلـى تــدني الحالــة ، و واالقتصـادية التــي شـهدتها مصــر خـالل العقــد األخيـر
االقتصادية، وقد يرجع البعض اآلخر إلى االنحرافات األخالقية، وسيتم تناول ظاهرة أطفال الشوارع، ظـاهرة 

، ظــاهرة االنفــالت األمنــي، ظــاهرة ابتــزاز الســائحين، ظــاهرة التحــرش الجنســي، ظــاهرة العشــوائياتالتســول، 
والتـي أثـرت بـدورها بالسـلب علـى الصـورة  الموجـودة بالشـارع المصـري واهر السـلبية ، كـأهم الظـظاهرة التلـوث

 .الذهنية لمصر في الخارج وبالتبعية أثرت على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر

 ظاهرة أطفال الشوارع 

فبحســب ، الـدول الناميـةفـي تعتبـر ظـاهرة أطفـال الشـوارع ظـاهرة عالميـة تواجـه مجتمعــات العـالم كلـه خاصـة 
مليـــون طفـــل حـــول العـــالم  150ن أطفـــال الشـــوارع يقـــدر عـــددهم بمـــا يصـــل إلـــى تقـــديرات األمـــم المتحـــدة فـــإ

(UNESCO,2017 إال أنــه علــى وجــه الدقــة فــالرقم الفعلــي ال يمكــن حصــره ألن كثيــر مــنهم يكونــون غيــر ،)
تخلــو مــن أطفــال توجــد منطقــة ( أنــه ال 2008وتــرى عبــداللطيف )، (Hanh, 2017)معــروفين لمجتمعــاتهم 

األطفــال الــذين يعيشــون فــي ( إلــى نــوعين، النــوع األول هــم 2005منظمــة اليونســف )، وقــد صــنفتهم الشــوارع
األطفــال الــذين يعيشــون علــى ، والنــوع الثــاني هــم وجــودهم فــي الشــارع باالســتمرارية أي الــذين يتصــف الشــارع
صـال بأسـرهم ويقضـون ات الوقـت نفسـه علـى ولكنهم في ،الذين يمارسون مهنًا هامشية في الشارعأي  الشارع
ــة  مثــلنتــاج لعــده عوامــل مجتمعيــة ، وهــم فــي الحــالتين ن اليــوم فــي ســكن يجمعهــم مــع األســرةجــزءًا مــ عمال

ـــة، ـــيم، الفقـــ االطفـــال، البطال ســـري، الضـــغوط االجتماعيـــة والنفســـية ، التفكـــك االهجـــرة، الرالتســـرب مـــن التعل
 (.2009)رضوان، 

فعـال خارجـة أمـن ه هـؤالء يمارسـقـد لمـا كبيـرة مأوي في الشارع فـي حـد ذاتـه خطـورة  طفال بالأيمثل تواجد و 
سواء بغرض جلب احتياجاتهم اليومية أو بدافع من أي عصابات أو جهات تستغلهم فـي أعمـال عن القانون 

نــاطق ا بــين االنحــراف والبلطجــة والتســول، وفــي الموتتنــوع ســلوكياتهم فــي الشــارع مــمنافيــة للقــيم واألخــالق، 
المعتمد على السياحة، حيـث  األهاليمن  ىدخل األغلبية العظم علىيؤثر هؤالء األطفال بالسلب السياحية 

ثريـة مثـل منطقـة مـاكن األاألبعـض فـي طلبـًا للتسـول  بالسائحين من السهل مالحظة أطفال الشوارع يحتكون 
 لشــراءالســائحين  ىعلــالضــغط و ختلفـة، أالممــام الفنــادق أقصـر ومــن ثريــة باألهرامـات بــالجيزة والمواقــع األاأل
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أو  تهمسـرقب ويقومـون  سـائحينلل بيع أوراق البردي أو العاديـات في، كذلك بعضهم يتستر التذكارات السياحية
هؤالء األطفـال بمنطقـة المراسـي السـياحية حيـث  تواجدي، وكثيرًا ما (2008 )سيد، أثناء البيع همخطف حقائب

 ة، فينتظــــــــرون مخلفــــــــات األطعمــــــــة والفضــــــــالت مــــــــن الفنــــــــادق العائمــــــــةتقــــــــف البــــــــواخر والفنــــــــادق العائمــــــــ
، باإلضـــافة إلـــى أن تواجـــد هـــؤالء األطفـــال فـــي األمـــاكن الســـياحية يمـــنحهم شـــعورًا جديـــدًا (2013)العجمـــي،

الذهنيـة الصـورة (، كـل ماسـبق يـنعكس بالسـلب علـى Pham et al, 1999بالتعامل مع أشخاص مختلفـين )
 .لمصر كمقصد سياحي

 ة التسول ظاهر 
هــو طلــب Jelili (2013 )( و 2013والتســول وفقــًا لشــلهوب )لمجتمعــات مــن ظــاهرة التســول، أغلــب اتعــاني 

المساعدة المالية أو العينية من اآلخـرين فـي الشـوارع واألمـاكن العامـة وأمـام المنـازل باسـتخدام مجموعـة مـن 
 لتســول( فــإن ا2008فقة، ووفقــًا إلــى ســيد )الســتجداء التعــاطف والشــ -وأحيانــًا الحيــل الخداعيــة  -األســاليب 

ثقافة وعادات المجتمع، ففي أوربا يتسول البعض من خالل العـزف علـى اآلالت  عدة باختالف أشكاالً  يتخذ
يسـتعطفون المـارة  وفـي بعـض الـدول العربيـة يتجمـع المتسـلون فـي إشـارات المـرور وفـي األسـواق ،الموسـيقية

ن أبــواب البيــوت ومؤسســات القطــاع لو و المتســمجتمعــات المنغلقــة يطــرق لحــل أزمــاتهم الماديــة، وفــي بعــض ال
مــع انتشــار حــاالت البطالــة والفقــر ، و الماليــة الخــاص لمقابلــة أصــحابها لعــرض مشــاكلهم وطلــب المســاعدة

( إلــى أن ظــاهرة التســول فــي مصــر منــذ 2006، اتخــذها الــبعض مهنــة يحترفهــا، ويشــير )العــادلي، والتشــرد
ى النصف الثاني من العصر الحديث لم تكن جريمة يعاقب عليها القانون، بل بالعكس العصر الفاطمي وحت

م ومـا لحقـه مــن 1933لعــام  39كانـت نظامـًا مشـروعًا تقــره السـلطة الحاكمـة حتـى صــدر قـانون التسـول رقـم 
 . قوانين جاءت في تجريم تلك الظاهرة

وجـــود وخصوصـــا فـــي أمـــاكن التســـوق  ينســـائحفـــي أمـــاكن ارتيـــاد الوفـــي المـــدن الســـياحية المصـــرية يالحـــظ 
حفـــاة ن و المتســـول ، ويكـــون غيـــرهم بطـــرق مســـتفزة وبإلحـــاح شـــديد مـــن قبـــل األطفـــال أوللســـائحين  مالحقـــات

ازديــادًا ملحوظــًا فــي شــهدت مدينــة الغردقــة (، وقــد 2011،الــدراجي) حتــى ينــالوا تعــاطف الســائح ةمالبــس رثــب
توافد أعـدد كبيـرة ( ذلك إلى 2013م، يعزو عبدي )2011عدد المحاضر المحررة ضد المتسولين منذ يناير 

نهم يقومون بالتسول فى الشوارع أمن األطفال والسيدات الى الغردقة بعد تشغيل طريق الصعيد الجديد حيث 
نهـم وصــولوا أممـا تســبب فـى مضــايقة السـائحين حتــى  ئوالمنـاطق الســياحية المكتظـة باألجانــب وأمـام المــوان

مســتغلين عــدم التشــديد والتفتــيش فــى كمــين ســفاجا  جانــباأل الســائحينياحية للتســول علــى الــى الفنــادق الســ
 .حيانالمدخل الرئيسى لمدينة الغردقة فى بعض األ

إال ، السـياحيةصـورة مصـر  يشـّوه يأن ظاهرة التسول فى مجتمعنا مرفوضة بوصفها سلوك سـلبمن رغم وبال
ســـيا التـــى تســـتغل ظـــاهرة التســـول لجـــذب أكبـــر عـــدد مـــن مـــر مختلـــف تمامـــًا فـــى دول أوروبـــا وشـــرق آاأل أن

 ظـاهرة التسـول، ففـي الهنـد مـثاًل تعتبـر بصـورة جميلـة وشـائقة يالسائحين عن طريق توظيف الفلكلـور الشـعب
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 ,Frederick et alي )المتسـولين الهنـود الـزى الفلكلـور  مصـدرًا مـن مصـادر جـذب السـائحين نظـرًا الرتـداء

مثـل رقصـة الصالصـا  مدريد المتسولون بالرقصات الشعبية والفلكلورية فى ميادينسبانيا يقوم إ وفي (،2016
يتميــزون بــالزى  -ســاحة بــرج إيفــل  فــيوخاصــة  - فرنســا المتســولون فــى(، و Cabrera, 2004) والكالكيــت

يمكـن أن تجـد راقصـات باليـه علـى أنغـام فرقـه موسـيقية وبعـد انتهـاء  لبيعهـا، كـذلكالزهور  ويحملون  ي الغجر 
يقــــدم المتســــولون و  ،(Mäkinen, 2013)فــــى ســــلة مزينــــة بــــالورود لهــــم العــــرض يضــــع الســــائحون النقــــود

عروضــًا استعراضــية للفــرق العالميــة والمشــهورة مثــل  - ندميــدان البيكــاديللى بلنــ فــيخاصــة و  - انجلتــرا فــى
وم المتســـولون برســـم لوحـــات قـــكمـــا ي ،رقصـــات مادونـــا والليـــدى جاجـــا وبيونســـيه وعروضـــًا مســـرحية بالشـــارع

الرقصـات اليونانيـة المشـهورة وتقـيم  المتسـولون يقـدم فـي اليونـان و ، ريدة سـواء بورتريـه أو كاريكـاتبأسعار زهيـ
البرازيــل يقــوم المتســولون علــى بريــودو جــانيرو  (، وفــيAndriotis, 2016) الحكومــة لهــم مهرجانــًا ســنوياً 

 Terrero and) الجـذب السـياحي هنـاكالشـواطئ بعمـل حركـات بهلوانيـة مقابـل المـال وتعـد أحـد مصـادر 

Kaumann, 2014). 

 ظاهرة العشوائيات
إلى جانب كونها  وهيتعد ظاهرة النمو العشوائي للتجمعات السكانية ظاهرة منتشرة في أغلب الدول النامية، 

تتبـــاين األســـباب التـــى و  ،نهـــا تعـــد انعكاســـًا للظـــروف االجتماعيـــة واالقتصـــادية للمجتمـــعفإمشـــكلة عمرانيـــة، 
عوامل خاصـة بسياسـات الدولـة ذاتهـا، وعوامـل  حيث أن هناكمو المناطق العشوائية، ساهمت فى تكوين ون

 أخــرى نتــاج لمبــادرات وحلــول خاطئــة مــن جانــب األفــراد، لمواجهــة مشــكلة عــدم تــوافر مســكن أو مــأوى لهــم
العشـــوائيات علـــى أنهـــا  (2008) مجلـــس الـــوزراء، ويعـــرف (2014 ،ركـــز المعلومـــات ودعـــم اتخـــاذ القـــرار)م

ت نشــأت فــى غيبــة التخطــيط العــام وخروجــًا عــن القــانون وتعــديًا علــى أمــالك الدولــة، وبالتــالي تكــون تجمعــا
الشــــرطة،  مركـــزمنـــاطق محرومـــة مــــن كافـــة أنـــواع المرافــــق والخـــدمات األساســــية مثـــل الميـــاه، والكهربــــاء، و 

زم للمعيشـة تنتشـر ونتيجة لحرمان السكان من الحد األدنـى الـال، ات الصحية، والمدارس والمواصالتوالوحد
بينهم األمراض المتوطنة، ويتفشى الجهل، وتسود األمية، وتنتشر جميع أنـواع الجريمـة، وتتـوطن بهـا الفئـات 

 الخارجة على القانون، وبذلك تصبح مصدًرا للعنف واإلرهاب.
ـــؤثر  ـــأن هـــذه العشـــوائيات ت ـــى الحركـــة الســـياحية وانطباعـــات الســـائحين القـــادمي -بـــال شـــك  –علمـــًا ب ، نعل

ة أتتســـبب فـــى نشـــ، فـــإن العشـــوائيات فـــي المنـــاطق األثريـــة يوجـــدبعـــض هـــذه العشـــوائيات  فباإلضـــافة لكـــون 
تساهم فى تصدير ثقافة غريبة،  ، كمامجتمعات غير متحضرة، تسودها سلوكيات اجتماعية مريضة وخطيرة

 والسـرقة ،والبلطجـة مـالي،الحقد على المجتمع، واالزدحام، والتخبط والقبح العمراني وعـدم التناسـق الجتحمل 
 (، مما يضر بالصورة الذهنية لمصر كمقصد سياحي.1995)بطران، 

، الســياحيةوالمنــاطق وقــد انتشــرت العشــوائيات فــى عــدد كبيــر مــن المــدن المصــرية حتــى وصــلت الــى المــدن 
ألهـالي اوعشوائية فى المبانى وصلت الى استيالء بعض شهدت مخالفات  على سبيل المثالمدينة الغردقة ف

http://www.masress.com/city/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
http://www.masress.com/city/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
http://www.masress.com/city/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://www.masress.com/city/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
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صـــبحت هـــذه أالمئـــات مـــن البنيـــات بـــالطوب األبـــيض و وشـــيدوا مدينـــة العلـــى منطقـــة بشـــارع الكهـــف بوســـط 
رم والتـى سقارة واله ةمنطق المنتشرة فيالعشوائيات كذلك ، المنطقة معقل للعشوائية فى قلب المدينة السياحية

طريــق ســقارة بخــالف ، نين بهــاالقــاطســوء تعامــل مــع اآلثــار مــن بمــا تشــمله مــن تمثــل ظــاهرة غيــر حضــارية 
، بخـــالف ســـوء حالـــة الطـــرق المؤديـــة لـــبعض الـــذى يمتلـــئ بالحيوانـــات والعربـــات التـــى تســـير عكـــس االتجـــاه

 .(2013)عبدي، كبلد سياحي وغيرها من المظاهر المسيئة لمصر المناطق السياحية،

 ظاهرة التحرش الجنسي

وعالمى كبيرين، حيث أصبحت هذه الظاهرة تشـتمل حظيت هذه الظاهرة في العصر الحديث باهتمام محلى 
ليســت مرتبطــة بالــدين أو العــرف أو المســتوى الثقــافى  يالنســاء واألطفــال فــي مختلــف مــراحلهم العمريــة، وهــ

( 2016) عـامركما ربـط ، (2004 )ضو، واالقتصادى بل تنتشر في مختلف الشرائح والطبقات االجتماعية
ي وغيـــاب الرقابـــة فـــي المجتمـــع، ولـــذلك أوجـــب اإلعـــالن العـــالمي بـــين التحـــرش الجنســـ Swank(2010)و

للقضاء على العنـف ضـد المـرأة، ضـرورة أن يشـمل تعريـف العنـف علـى األشـكال المختلفـة لـه كـالعنف الـذى 
يقع في إطار األسرة واالغتصاب في إطار العالقة الزوجية وبتر بعض األعضاء التناسلية لإلناث، يضـاف 

ساءة الجنسية والنفسى الذى يقع في اإلطار العام للمجتمع بما في ذلك االغتصاب واإللذلك العنف الجسدى 
(، وتتعــــرض 2008،دوح وأبــــو ةوالتحـــرش الجنســــى والترهيــــب فــــي العمــــل وفـــي المؤسســــات التعليميــــة )عبــــاد

ارع في مختلف األماكن، فتجاوزت الظاهرة أماكن العمـل أوالدراسـة لتمتـد إلـى الشـو  يالسيدات للتحرش الجنس
 (.2010،ووسائل المواصالت ووسائل التواصل كالمحمول وشبكة اإلنترنت )محمد

يشــير التحـــرش الجنســـى إلـــى الفعـــل غيـــر المرغـــوب بـــه مـــن النـــوع الجنســـى يتضـــمن مجموعـــة مـــن األفعـــال و 
أو  (Mast,2005)واالنتهاكــــات البســــيطة الــــى المضــــايقات الحــــادة التــــى مــــن الممكــــن أن تتضــــمن النظــــر 

( وصــواًل الــى النشــاطات الجنســية والتــى تصــدر مــن المتحــرش، وذلــك قــد Julitte,2007ة )تليمحــات لفظيــ
خــوف الضــحية مــن اتخــاذ أي ردة فعــل قــد (، كمــا أن 2010اقتصــادية )صــادق، يعــود ألســباب اجتماعيــة أو

( أن ذلــك الخــوف قــد يعــود لمعتقــدات 2009) Alzateيــؤدي للتمــادي فــي انتشــار هــذه الظــاهرة، حيــث تــرى 
، لتقليل من شأن الحادثةو سعيها نفسيًا لأ أو شعورها بالعار، ،الحياءخجل و شعور الضحية بالتشمل  خاطئة

 ولوم نفسها.بالذنب هي  هاشعور أو 
يضـر بالتجربــة   ( علــى أنـه ســلوك سـلبي سـئ2015والتحـرش مـن وجهــة النظـر الســياحية يعرفـه الشـربيني )

 المجتمـعأفـراد  تحـرش يوالثـان بالسائح، ين في قطاع السياحةالعامل تحرش األول وجهان وله للسائح السياحية 

فيـه مـن أفـراد الدولـة  مبـالغ مـزعج سلوك أي أنه McElroy et al (2007)في حين يرى ، بالسائح يفالمض
 المضيفة تجاه السائح أو الزائر.

ألحد أشـكال  % من النساء بالعينة قد تعرضن99( أظهرت نتائجها أن 2013وفي دراسة قامت بها الديب )
% كانوا سائحات أجانب، وكانت أكثـر 11.2التحرش الجنسي سواء بالنظر أو اللفظ أو اللمس، منهن نسبة 
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%، وجــاءت المــزارات 61.1%، ثــم الشــواطئ بنســبة 78.3األمــاكن التــي شــهدت تلــك الظــاهرة الشــارع بنســبة 
 %.17السياحية بنسبة 

 علــى الســياحة والــدخل القــومي، فضــالً  كبيــراً  ر خطــراً األجانــب فــي مصــ بالســائحينيشــكل التحــرش الجنســي و 
الضـيق فـي  ويالحـظ ,كمقصـد سـياحي الذهنيـة مصـر صورةعن تأثير جريمة التحرش بالسائحات سلبًا على 

الممارسـات، عـن تلـك  السـياحيين ويتحدثن مع المرشـدينات المتعرضات لمثل تلك الممارسات، وجوه السائح
ئم أمن الدولة العليا لما لـه مـن تـأثير سـلبي علـى الدولـة المصـرية والسـياحة من جرا سائحينلتحرش بالايعد و 

مـرة أخـرى  سـائحيندم إرسـال بها، وعالقتها بالدول الخارجية، فمع كل حالة تحرش تهدد الدولة المتضررة بعـ
 .(2007وأبو دوح، عبادة) إلى مصر

للفظــي مــن البــائعين أو المتســولين ويتعــرض بعــض الســائحين إلــى أنــواع مختلفــة مــن التحــرش مثــل التحــرش ا
(، أو التحرش البصري بإمعان النظر في أجساد السائحات، وقد يصل األمر للتحرش باللمس 2017)الزق، 

وتعاني مناطق السياحة الترفيهية مثل شرم الشـيخ (. 2015أو محاولة االعتداء الجنسي )خيرت ومحروس، 
وأوضــحت تقــارير ، ، مثــل األقصــر وأســوانالثقافيــةســياحة والغردقــة، مــن التحــرش بنســبة أكبــر مــن منــاطق ال

سـواء مـن الـرواد أو مـن  % من حـاالت التحـرش تـتم داخـل الفنـادق50رسمية صادرة عن قطاع السياحة أن 
ومــن العقوبــات التــي أعلنتهــا الــوزارة  (،Kozak, 2007العــاملين ذوي المســتوى التعليمــي والثقــافي المتــدني )

يثبـت تـورط أحـد العـاملين بـه فـي  وقتمـانـدق تماًمـا وإلغـاء ترخيصـه بشـكل نهـائي، علـى المتحرشـين، غلـق الف
ـــى الموقـــع الرســـمي لغـــرف الســـياحة، لفضـــحهم  ،التحـــرش ـــى نشـــر أســـماء المتحرشـــين، عل هـــذا باإلضـــافة إل

 .(2015)المنشاوي، وفصلهم بشكل نهائي عن العمل في قطاع السياحة
مصــر العشـــرات مــن حــوادث االعتـــداء الجنســى علـــى  فيهــا دتشـــهوتجــدر اإلشــارة إلـــى أن األعــوام األخيــرة 

أبــرز هــذه الحــوادث التــى أســاءت لســمعة  ، ولعــلالســائحات، تنوعــت بــين التحــرش واالختطــاف واالغتصــاب
وأحــدثت ضــجة فــى األســواق الســياحية المتعاملــة مــع مصــر، واقعــة تعــرض ســائحة  كمقصــد ســياحي مصــر

وقــد ، م2014فــي عــام  دق شــرم الشــيخ مــن قبــل أحــد الحــراسبريطانيــة لالغتصــاب داخــل غرفتهــا بأحــد فنــا
وأصـــدرت وزارة الخارجيـــة البريطانيـــة تحـــذيًرا مـــن ارتفـــاع  ،الحادثـــة وقتهـــا بتنـــاول الصـــحف البريطانيـــة قامـــت

 (.2015م )عبدالعزيز، 2011 عام االعتداءات الجنسية ضد رعاياها فى مصر منذ

 ظاهرة ابتزاز السائحين 
ين لعمليـات نصـب وابتـزاز داخـل المقصـد السـياحي نتيجـة لغيـاب الـوعي السـياحي قد يتعـرض بعـض السـائح

إصــرار  وثقافـة التعامــل مــع الســائح، وفــي بعــض األمــاكن السـياحية فــي مصــر يمكــن بســهولة مالحظــة وجــود
البـائعون فـي عـرض سـلعهم عنـد محاولـة البيـع للسـائحين لدرجـة يمكـن أن تصـل  بعـض وإلحاح مـزعج يتبعـه

لحـاالت مـن النصـب  يتعرض السـائحون أحيانـاً قد و  ،مضايقة السائح وإزعاجهيتسبب في م مما إلى مطاردته
عند تعاملهم مـع بعـض البـائعين مثـل بـائعي الـذهب ويكتشـف السـائح أنـه وقـع ضـحية نصـب أو عـن طريـق 
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 ةر مــن تســعير بــأكث وقــد يــتم البيــعبيــع لهــم بأســعار مبــالغ فيهــا مــثاًل، أو ال اســتبدال العمــالت الكبيــرة بالصــغيرة
 (.Lorraine, 2003)للفوج الواحد مما يفقد الثقة في عمليات البيع والشراء 

الذين يمارسون الضغط علـى السـائح إلرغامـه علـى  الحنطور أيضاً عربات من سائقي أيضًا يحدث ذلك قد و 
منجـي وســالم، الركـوب معهــم بأسـعار متفاوتــة، وقـد يغيــر بعضـهم اتفاقــه مـع الســائح بعـد الخــروج بهـم بعيــدًا )

فــي المطالبــة بالقشــيش أو ابتــزاز ســائقي التاكســي أو توجيــه المرشــدين  اإللحــاح يفــ تمثــل(، أو قــد ي2007
 (.2015السياحيين للسائحين نحو بازارات معينة مقابل عمولة )عيد، 

ا علـــى موقعهـــقـــد أصـــدرت تحـــذيرًا لرعاياهـــا  2013فـــي عـــام  وجـــدير بالـــذكر أن الســـفارة األمريكيـــة بالقـــاهرة
 طالب الجامعة االمريكية تعرض من التواجد بالقرب من منطقة األهرامات على خلفية باالنترنتاإللكتروني 

لمضـــايقات مـــن جانـــب  -قامـــة حفـــالت تخـــرجهم باالهرامـــات كـــل عـــام وتســـلم شـــهاداتهم بهـــا إوالمعتـــادين  -
 (.Harman, 2013) المنطقةتلك المتواجدين داخل  الباعة الجائلين وأصحاب العربات والخيول

 ظاهرة االنفالت األمني
بـدون الشـعور باألمـان  ال يتوافـدون  فالسـائحون  ومادة أولية مهمـة لصـناعة السـياحة رئيسياً  يعتبر األمان أمراً 

 ممـا(، Shakiry, 2012) ومتالزمـة ةالعالقة بين األمن و السـياحة عالقـة طرديـحيث أن  جوانبالمن كل 

 أكثـر مـن تعـد نهـاأ كمـا )2002 شـومان،( السـياحية الحركـة تـدفق ىعلـر أكبـ تـأثير ألي أزمـة أمنيـة يجعـل

، فالمقصد السياحي الغير مستقر أمنيًا تقل فرص سياحي مقصدمصر كل الذهنية الصورةعلى  تأثيراً  العناصر
 (.2013 صادق،توافد السائحين إليه )

المالئمة للسائح منذ وصوله إلى الظروف و توفير عنصر األمن والطمأنينة ويعرف األمن السياحي على أنه 
 قـيم يواجـه تهديـد أيعلـى أنهـا  األمنيـة األزمـة(، كما تعـرف 2015)عنوز،  وحتى مغادرته المقصد السياحي

 خـدمات قصـور أو أهمـال نتيجـة ذلـك كـان سـواء للخطـر تعرضها أو األفراد حياة أو المجتمع أو الدولة ومصالح

ولعـل (، 2017)عبـدالفتاح وآخـرون،  الطبيعيـة الكوارث لتشمل وتمتد ةارهابي هجمات أو افراد من اعتداءات أو
ـــر ـــة لهـــا النصـــيب األكب ـــأثير ال مـــن الهجمـــات اإلرهابي ـــى  الوافـــدة ةيحركـــة الســـياحالعلـــى الســـلبي ت حجـــم وعل

 .(2018، الحوراني) السياحي وفرها القطاعيالوظائف التي 
ـــة عـــدم االســـتقرار األمنـــي التـــي واكبـــت ثـــ م ومـــا بعـــدها، إضـــافة إلـــى 2011ورة ينـــاير وفـــي مصـــر فـــإن حال

ـــك أثـــر بالســـلب علـــى الحركـــة  الهجمـــات اإلرهابيـــة التـــي اســـتهدفت الســـائحين فـــي الســـنوات األخيـــرة، كـــل ذل
أنماطها، وفيما يلي أهم األزمات األمنية وأهـم الهجمـات اإلرهابيـة التـي اسـتهدفت ة في مصر بجميع يلسياحا

 م: 2018وحتى  2011ي الفترة ما بين ف ة المصريةالسياح
 م تنحى الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم نتيجة الحراك الشعبي.2011في يناير  -

فـــردًا مـــن القـــوات  16م وقعـــت أحـــداث رفـــح فـــي ســـيناء والتـــي أســـفرت عـــن مقتـــل 2012فـــي أغســـطس  -
 المسلحة المصرية.
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عددالسياح

 ت شئون البالد.م قامت القوات المسلحة بعزل الرئيس محمد مرسي من الحكم وتول2013في يوليو  -

تفجير انتحاري استهدف حافلة سياحية قرب مدينة طابا جنوب سيناء، وأسفر عن تم  م2014فبراير في  -
 شخصا بجروح.  14من كوريا الجنوبية وسائق الحافلة، وإصابة  سائحين 3مقتل 

أمام مقر القنصـلية اإليطاليـة فـي العاصـمة المصـرية القـاهرة مـا  سيارة مفخخة انفجرت م2015في يوليو  -
 .آخرين 4أدى إلى مصرع شخص واحد على األقل، وإصابة 

 هجـوم خـاطئ مكسيكيين في سائحينشخًصا من بينهم  12 المصرية قتلت الشرطة م2015 في سبتمبر -
 .بمنطقة الواحات

ونـتج عـن  فـوق سـيناءتابعـة لشـركة كوغـاليم آفيـا  روسـية 321 يرباصإطائرة  م تفجير2015 أكتوبرفي  -
إلـى فـرض حظـر علـى جميـع  روسـياما دفع  ،بفعل عمل إرهابي ،على متنها كانواً  راكباً  224ذلك مقتل 

 .سوأ في تاريخ الطيران الروسيالرحالت الجوية إلى مصر بعد تلك الكارثة التي تعتبر األ

والثالث سـويدي، جـراء هجـوم  ،منهم من النمسا 2إصابة ثالثة من السائحين بجروح،  م2016ناير في ي -
 .بيال فيستا بالغردقةعلى فندق مسلح 

أسفر الحادث  ،سائحات أجانب باستهداف الغردقة شخص مسلح بسكين في مدينةم قام 2017في يوليو  -
 .وإصابة ثالث سائحات أخريات ،عن مقتل سائحتين ألمانيتي الجنسية وسائحة أخرى تشيكية

ة م تفجير حافلة سياحية يستقلها سائحون فيتناميون ومرشدهم السياحي بـالقرب مـن منطقـ2018في ديسمبر  -
والشــــكل التــــالي يوضــــح تــــأثر الحركــــة الســــياحية الوافــــدة إلــــى مصــــر باألزمــــات األمنيــــة االهرامــــات بــــالجيزة. 

 م:2018وحتى  2011والهجمات اإلرهابية في الفترة ما بين 
  م2018وحتى  2011تأثر الحركة السياحية الوافدة إلى مصر باألزمات األمنية والهجمات اإلرهابية في الفترة ما بين  :1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNWTO Tourism Highlights, 2011 - 2018 Editions:من إعداد الباحث استنادًا علىالمصدر: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9
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( فـإن 2017، فوفقًا إلى محسن )والسفر السياحة تنافسية مؤشركل ما سبق أدى إلى تراجع مركز مصر في 
 -ستهدفة للسائحين في مصر وهو العام الملئ باألزمات األمنية والهجمات الم –م 2015مصر خالل عام 
فـي مؤشـر األمـن  136، والمركـز اإلرهابيـة األعمـال عـن الناتجـة الخسائرفي مؤشر  138قد احتلت المركز 

السـياحة  عليهـا حصـلت التـي المراكـز سـوأأ مـني مراكـز متـأخرة جـدًا وتعتبـر وهـوالسـالمة كمقصـد سـياحي، 
 .في العقود األخيرة مصر

 ظاهرة التلوث

نظيفة بيئة المقصد السياحي كلما كانت و في العالم،  مقصدالمعالم الجمالية ألي  ة علي إبرازتنطوي السياح
تحقيــق التــوازن بــين  وعلــى كــل مقصــد ســياحي العمــل علــى ،زادت الحركــة الســياحية الوافــدة لــه وصــحية كلمــا

السـياحة  التـي تقـوم عليهـا ةاالقتصادية واالجتماعيـ والمنافع ،البيئةثالثة اتجاهات: الحركة السياحية الوافدة، 
 ,Peeters & Dubois)، هــذا التــوازن الــذي تســعى إليــه مــا تســمى بالســياحة المســتدامة (2006،)إبــراهيم

مراحـل، أولهـا مرحلـة حمايـة السـائح  3( مفهوم السياحة البيئية إلى 2016، وعليه فقد قسمت برجم )(2010
 حلة إصالح الفساد البيئي.من التلوث، ثم مرحلة وقف الهدر البيئي، وأخيرًا مر 

فــي  تلوثــاً عــن المــدن األكثـر  Forbesوبالنسـبة لمصــر فتجـدر اإلشــارة إلــى أن القـاهرة تصــدرت تقريــر مجلـة 
أهـم مظـاهر التلـوث ( أنـه مـن 2008ويـرى سـيد )(، Conca, 2018م )2018العـالم الصـادر فـي أغسـطس 

غسـل األوانـي القمامـة أو الحيوانـات النافقـة أو  إلقـاءب بعض األهالي في مصر قيام التي يتأثر بها السائحين
تتـراوح مـا بـين يـومين وثالثـة أيـام فنـادق السـياحية العائمـة ولما كانت الرحلـة النيليـة بال ،والمالبس بنهر النيل

بتســجيل هــذه الملوثــات بتصــويرها والتعليــق ويقــوم أحيانــَاً  هــذا التلــوث أن يالحــظ الســائح  مــن الســهل علــىف
حيـث تنتشـر السـيارات القديمـة  معظم أرجاء مصـرنتشار عوادم السيارات بصورة ملحوظة في اا، كذلك عليه

يفسـر ارتـداء  ، وهـو مـاويالحظ السـائحون هـذا التلـوث لهذا النوع من التلوث،األساسي  والتي تعتبر المصدر
 في جوالتهم السياحية بالقاهرة.  األجانب كمامات على أنوفهم سائحينال

الباعـة ، ومـن استخدام قائـدي السـيارات آللـه التنبيـه بصـورة غيـر طبيعيـة اء الصادرة منإضافة إلى الضوض
الجــائلين والــذين يســتخدمون أحيانــا مكبــرات الصــوت لتوصـــيل نــدائهم إلــى جميــع الســكان حتــى فـــي األدوار 

 يسـبب تلوثـا ضوضـائياً مكبـرات الصـوت فـي محـالهم ممـا تشـغيل تجار إلى ميل بعض ال، كذلك بعض العليا
 ،يفضل السـائح أحيانـا البقـاء فـي الفنـدق عـن الخـروج بسـبب الضوضـاء أحيانـاً ، ولهذا فقد وخصوصاً  مزعجاً 

، إضـافة م أمـام الضوضـاء واألصـوات العاليـةبعـض الوسـائل إلغـالق آذانهـ ن و يستخدم السائحوأحيانًا أخرى 
القـاهرة وبـاقي المـدن المزدحمـة  لالزداحم المروري الخانق الذي قد يدفع الكثير من السائحين إلى عدم وضـع

 .(2004 العروسي،)على جدول زياراتهم لمصر 
إلــى أن للعــاملين بالقطــاع الســياحي أيضــًا دور ســلبي فــي  (2015البيئــة ) لشــئون  الدولــة وزارةكمــا تشــير 

 اإلضـرار بالبيئـة أو فـتح البـاب لمــن يريـد ذلـك فـي المقصـد الســياحي، فـبعض المرشـدين السـياحيين أحيانــًا ال
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أعضـاء الفـوج  رضـا علـىفقـط  اهتمـامهمداخـل المـزار السـياحي بـل ينصـب  البيئـة لحمايـة مسئولياتهميباشرون 
، إضافة الطبيعية من تاتذكار  بجمع لهم والسماح السلبية الممارسات عن إثنائهم عدم معالسياحي المرافق لهم 

النيـــل أو البحـــر، إضـــافة إلـــى تـــرك للعديـــد مـــن الفنـــادق والمنتجعـــات الســـياحية التـــي تصـــرف مخلفاتهـــا فـــي 
ترعة المريوطية التى تقطع شارع الهـرم السـياحى مليئـة بالقـاذورات والمخلفـات المسئولين في محافظة الجيزة ل

زوار منطقــة مــن ن و يهــا الســائحوالحيوانــات النافقــة، علمــا بــأن علــى ضــفافها عشــرات الفنــادق التــى يســكن ف
 .األهرامات

 د سياحيالصورة الذهنية لمصر كمقص

معين هي العامل األساسي في اختيار السائح لزيارة هذا المقصـد مـن عدمـه، لمقصد سياحي  الذهنية الصورة
 لمقصـدل السـائح اختيـار يتـأثروهـي أحـد معـايير المفاضـلة الرئيسـية بـين المقاصـد السـياحية المتنافسـة، حيـث 

 تلـك، (Pikkemeat, 2004) لمقصـدا ذلـك عـن ذهنـه فـي وكونهـا رسـمها التـي الذهنيـة بالصـورة سـياحيال

 وخبرته تجربته عن فضالً  المختلفة، المصادر من معلومات من جمعه لما نتاجالذهنية هي في الغالب  الصورة

 حتياجـاتواال الـدوافعالخبـرات و  ختالفبـا آلخـر شـخص مـن تختلـف وهـي قبـل، مـن للمقصـد زيارته أثناء السابقة
 (.Hui & Wan, 2003) ومصادر المعرفة

 حضـور هـي أدق بتعبيـر أو الـذهن فـي الشـيء صـورة انطبـاع هـاعلـى أن الذهنيـة الصورة( 2011كردي ) عرفي

 يحاكي بمعنى IMITARI  الالتيني وهي عائدة لألصل  IMAGE، وتعني باإلنجليزيةالذهن في الشيء صورة

 األفـراد أذهـان يفـ ي تتكـون تال الذاتية لالنطباعات النهائى الناتج ( على أنها2013) أبوحمد، ويعرفها يمثل أو

 هـذه وتـرتبط مباشـرةال غيـر وأ المباشـرة التجـارب خـالل مـن االنطباعـات هـذه تتكـون  وقـد ،مـا نظـام أو فـردنحـو 

 .أو ال وعقائدهم بغض النظر عن صحة المعلومات التى تتضمنها واتجاهاتهم األفراد بعواطف التجارب
 األفكــار مــن مجموعــة هــا( علــى أن2008)  Abdallaوبالنســبة للصــورة الذهنيــة الســياحية فقــد عرفتهــا

 تتضـمن والتـي السـياحي، المقصـد أو للمكـان زيارتـه عنـد السـائح عليهـا يحصـل نأ توقـعي التـي واإلنطباعـات

 تـاريخ عـن أو االسـعار عـن أو المنـاخ عـن أو المتاحـة التسـهيالت عـن أو النـاس أو البلـد جغرافيـة عـن معلومـات
 مقصـدعـن ال السـائح ذهـن فـي يتكـون  الـذي العـام نطبـاعاال( بأنهـا 2004) Beerli ، بينمـا عرفهـاالمكـان هـذا

 مصـادر خـالل مـن السـياحي المقصـد بخصـائص العامـة معرفته ىعل والذي يكون مبنياً  الزمن بمرور السياحي

 .المتنوعة معلوماته
الطرق المختلفـة حتـى عـن وتتفنن الدول في إبراز مقوماتها السـياحية وتحسـين صـورتها الذهنيـة لـدى العـالم بـ

(، أو بـث قنـوات تجاريـة خاصـة لتحسـين صـورتها 2013طريق الدراما التلفيزيونية كما تفعل تركيا )أبوحمد، 
م تحت شعار شعب عظيم في جزيرة صغيرة، كذلك عندما استشعرت روسيا بالتغطيـة 2001مثل تايوان في 

تين إخبــاريتين واحــدة باللغــة اإلنجليزيــة وأخــرى الســلبية لهــا مــن قبــل الصــحافة الغربيــة، عملــت علــى بــث قنــا
(، وهــو نفســه الهــدف األســمى الــذي 2009، العبــدالقادرباللغــة العربيــة تهــدف لتحســين صــورتها لــدى العــالم )
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 م.2018أعلنت الحكومة الروسية محاولة تحقيقة من خالل استضافتها لنهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 
قسـمين رئيسـيين، همـا م مصادر تكوين الصورة الذهنية للسائحين إلـى يسام بتقق (2004تركستاني )وقد قسم 

احتكاك السائح باألفراد والمؤسسات في المجتمع المضـيف وهـذه الخبـرة المباشـرة الخبرة المباشرة المتمثلة في 
 يصـلمـا ة فـي ، والخبـرة غيـر المباشـرة المتمثلـأقوى في تأثيرها على عقليـة الفـرد وعواطفـه إذا أحسـن توظيفـه

عـن ووسـائل التواصـل االجتمـاعي لسائح من رسائل شخصية يسمعها من أصـدقاء أو عبـر وسـائل اإلعـالم ل
 مباشرة. يحتك بهه ولم ا لم ير  مقصد سياحي

، شـــقير؛ 1993)عجـــوة،ي هـــمتعـــددة و  أنواعـــاً  المقصـــد الســـياحين للصـــورة الذهنيـــة التـــي تتكـــون حـــول كمـــا أ
2013:) 

 من خاللها.يرى المجتمع المحلي المقصد السياحي صورة التي الصورة المرآة: وهي ال -
 .المقصد السياحيالصورة الحالية: وهي التي يرى بها اآلخرون  -
نها ن يود المقصد السياحي أالصورة المرغوبة: وهي التي  -  .القادمين إليهذهان أفي يكوِّ
 المقاصــد الســياحية األخــرى منافســة فــي ظــل  هــاقيتتحق وقــد ال يمكــنمثــل صــورة أالصــورة المثلــى: وهــي  -

 .الوافدين إليهمفي التأثير على  موجهوده
يعطي كل منهم و  للمقصد السياحيلممثلين مختلفين  سائحون الالصورة المتعددة: وتحدث عندما يتعرض  -

, فإمـا أن يتحـول , ومـن الطبيعـي أال يسـتمر هـذا التعـدد طـويالً المقصـد السـياحيعـن هـذ  مختلفاً  انطباعاً 
تجمـــع بـــين الجـــانبين صـــورة موحـــدة تظللهـــا العناصـــر  أو أن ســـلبية، يجابيـــة أو إلـــى صـــورةإإلـــى صـــورة 

 .سائحيناللشدة تأثير كل منها على هؤالء  االيجابية والسلبية تبعاً 
المعرفــة ثــم اإلدراك ثــم الســلوك  مرحــل أساســية، هــي 3للســائحين إلــى  مراحــل تكــوين الصــورة الذهنيــة وتنقســم
قيـاس الصـورة الذهنيـة للمقصـد السـياحي أن  (2009)الشـيخ ، بينما يـرى (2000الشريف، ؛ 2011، )عجوة

 ثالث مراحل للقياس تتلخص في اآلتي:ب يمرالسائحين  ىلد
 استخدام أساليب البحث النوعي لتوضيح الصفات المميزة للصورة السياحية. -
السياحي ومنافسيه من وضع نموذج الستطالع الرأي تقدم للسائحين يوضح تقديراتهم وتصنيفهم للمقصد  -

 المقاصد األخرى .

 .لسياحية ونقاط القوة والضعف فيهالتحديد الصورة ا حصائيةإجراء تحليل لألرقام اإل -
جمــع و يتطلــب للمقصــد الســياحي الصــورة الذهنيــة تحســين التخطــيط لبــرامج إلــى أن  (2015ويشــير محمــد )

قصـد، قـوة والضـعف فـي الصـورة الحاليـة للمتحديـد الو ، قصـد وحاضـرهالمماضـي تحليل المعلومات الخاصـة ب
بعــد و  ،ســائحينكونهــا لنفســه لــدى اليأن  يــود المقصــدضــع تخطــيط مكتــوب لمعــالم الصــورة المرغوبــة التــي وو 

تحديـد األهـداف االتصـالية تـأتي الخطـوة و تحليلهـا و تحديـد نقـاط القـوة والضـعف و  جمع البيانات الضـرورية
مع السـائحين  هي تحديد المكونات األساسية للعملية االتصاليةالذهنية و التخطيط لبرامج الصورة األخيرة في 
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 االتصال. وسائل، و الرسائلو  ،قنوات االتصالو  ،المرسلمن حيث 

 الدراسةوفرضيات نموذج 
( 2يتكون النموذج الذي بنيت عليه الدراسة وفرضياتها من المتغيرات والعالقات التـي يوضـحها الشـكل رقـم )

 كالتالي:
 نموذج الدراسة الميدانية :2شكل 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، باإلضـــافة لالرتبـــاط بـــين متغيـــر الصـــورة المتغيـــر التـــابع ىثير المســـتقل لكـــل عامـــل علـــأيمثـــل التـــوالنمـــوذج 
 ، ومتغير استمتاع السائح برحلته لمصر.لمصر زيارةال تكرارالسائح ب قراروكل من متغير  الذهنية
 ة:بنيت الدراسة على الفرضيات اآلتيوقد 
 مصــر عــن لســائحينل الذهنيــة الصــورة علــى التلــوث ظــاهرة لمســتوى  إحصــائية داللــة ذو تــأثير يوجــد ال (1

 .سياحي كمقصد
 عـن للسـائحين الذهنيـة الصـورة علـى المتسـولين انتشـار ظاهرة لمستوى  إحصائية داللة ذو تأثير يوجد ال (2

 .سياحي كمقصد مصر
 عـن للسـائحين الذهنيـة الصـورة علـى الجنسـي لتحـرشا ظـاهرة لمسـتوى  إحصـائية داللـة ذو تأثير يوجد ال (3

 .سياحي كمقصد مصر
 عــن للســائحين الذهنيــة الصــورة علــى الشــوارع طفــالأ ظــاهرة لمســتوى  إحصــائية داللــة ذو تــأثير يوجــد ال (4

 .سياحي كمقصد مصر

السائح  قرار
 زيارةال تكرارب

 لمصر

 التلوث ظاهرة

 ظاهرة التسول

 ظاهرة التحرش الجنسي 

 ظاهرة ابتزاز السائحين 

 ظاهرة العشوائيات 

 ظاهرة أطفال الشوارع 

 االنفالت األمنيظاهرة  

 

 الذهنية الصورة
 عن للسائح

 كمقصد مصر
 سياحي

 

استمتاع 
السائح 

 برحلته لمصر

Sig. = 0.000 

Sig. = 0.000 

B = 0.645-

 
B = 0.584-

 B = 0.634-

 

B = 0.847-

 B = 0.472-

 B = 0.508-

 B = 0.617-
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ـــأثير يوجـــد ال (5  الذهنيـــة الصـــورة علـــى العشـــوائية المنـــاطق انتشـــار ظـــاهرة لمســـتوى  إحصـــائية داللـــة ذو ت
 .سياحي كمقصد مصر عن لسائحينل
 الذهنيــة الصــورة علــى واالبتــزاز والنصــب االســتغالل ظــاهرة لمســتوى  إحصــائية داللــة ذو تــأثير يوجــد ال (6

 .سياحي كمقصد مصر عن للسائحين
 الذهنيـة الصـورة علـى األمنـي واالنفـالت االستقرار عدم ظاهرة لمستوى  إحصائية داللة ذو تأثير يوجد ال (7

 .سياحي كمقصد مصر عن للسائحين
 قـرار وبـين سـياحي كمقصـد مصـر عـن للسـائح الذهنيـة الصـورة بـين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال (8

 .لمصر السائحين زيارة تكرار

 وبـــين ســـياحي كمقصـــد مصـــر عـــن للســـائح الذهنيـــة الصـــورة بـــين إحصـــائية داللـــة ذات عالقـــة توجـــد ال (9
 .لمصر برحلته السائح استمتاع

 

 منهجية الدراسة 
التـي إلقـاء مزيـد مـن الضـوء علـى الظـواهر السـلبية مـن خـالل  على المـنهج الوصـفي التحليلـي، البحث عتمدا 

 التسـولوالمتمثلة في التلوث والتحرش الجنسي والعشوائيات وأطفال الشوارع و  بالشارع المصري تواجه السائح 
المــوزع الســتخالص النتــائج التــي  ستقصــاءوتحليــل البيانــات المســتخرجة مــن اال، االنفــالت األمنــيواالبتــزاز و 

، وقــراره لمصــر كمقصــد ســياحيعنــد الســائح الذهنيــة الصــورة توضــح مــدى تــأثير تلــك الظــواهر الســلبية علــى 
 بتكرار الزيارة لمصر.

 الدراسةوعينة مجتمع 
 فـي عـددهم إجمـالي بلـغ والـذين جنسـياتهم، بمختلـف مصر إلى الوافدين سائحينال من الدراسة مجتمع يتكون 

 يــامنز معادلــة اســتخدام تــم الدراســة لعينــة االمثــل الحجــم ولتحديــد ســائح، 11346389 حــوالي م2018 عــامال
Yamane’s formula (Ajay and Micah, 2014) كالتالي: 

n = N / (1 + N * e2) 

 أن: حيث
N = 11346389: حجم المجتمع 

: e 0.05=  بهالمسموحللخطأفرقأقصى 
 وبتطبيق، 0.05أقصى فرق للخطأ المسموح به في البينات المنفصلة هو ن ( فإ2014ووفقًا إلى شكيب )

 توزيع تم وقد مفردة، 400 هو للعينة األمثل الحجم فإن الدراسة مجتمع بيانات على السابقة المعادلة
 الغردقة،اإلسكندرية،  القاهرة، في مدن الوافدين إلى مصر السائحين من عينة على االستقصاء استمارات
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 نسبة وهي ،%95.25 نسبة يمثل ما وهو صحيحة، استمارة 381 استالم تم وقد ،األقصر الشيخ، شرم
 .يمكن االعتماد عليها مقبولة

 أداة الدراسة
 االستبيان استمارات تصميم تم حيث األولية البيانات على - الثانوية البيانات إلى إضافة – االعتماد تم لقد

ـــة، للدراســـة كـــأداة  ـــل ثـــم ومـــن الميداني ـــات تحلي ـــوم حصـــائيةاإل الحزمـــة باســـتخدام منهـــا المســـتخرجة البيان  للعل
 الذهنيــة الصــورة علــى المصــري  بالشــارع الموجــودة الســلبية الظــواهر تــأثير علــى للتعــرف ،SPSS االجتماعيــة

 وفقــاً  االســتبيان فــي القيــاس عبــارات ووضــعت جنســياتهم، بمختلــف الســائحين لــدى ســياحي كمقصــد لمصــر
 :كاآلتي( 2) رقم الجدول يوضحها رئيسية محاور ثالثة من االستبيان تكون  وقد لثالثي،ا ليكرت لمقياس

 المحاور الرئيسية المكونة ألداة الدراسة الميدانية :2جدول 
 عدد العبارات المحور الفرعي المحور الرئيسي
 3 ال يوجد البيانات الشخصية

الظواهر السلبية في 
 الشارع المصري 

 7 ظاهرة التلوث
 5 ظاهرة التسول

 9 ظاهرة التحرش الجنسي
 6 ظاهرة أطفال الشوارع

 4 ظاهرة العشوائيات
 7 ظاهرة ابتزاز السائحين
 5 ظاهرة االنفالت األمني

الصورة الذهنية لدى 
 السائح

 7 تأثير الظواهر السلبية على استمتاع السائح برحلته في مصر
 7 سائح بتكرار الزيارة لمصرتأثير الظواهر السلبية على قرار ال

مقارنة الصورة الحقيقية لمصـر كمقصـد سـياحي مـع الصـورة الذهنيـة لـدى 
 السائح عنها قبل الزيارة

1 

 1 تقدير السائح النهائي لزيارته لمصر
 1 تفكير السائح في تكرار زيارته لمصر مستقبالً 

 1 مقترحات السائح لجعل مصر مقصد سياحي أكثر راحة وجاذبية
 64 إجمالي عدد أسئلة االستبيان

 
 النتائج والمناقشة

  المقياس ثباتاختبار 
 فـــي المســـتخدم  Reliability Analysis المقيـــاس ثبـــات مـــدى لقيـــاس كرونبـــاخ لفـــاأ معامـــل اســـتخدام تـــم
 :( يوضح ذلك3، والجدول رقم )اسةر الد
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 كرونباخ لفاأ معاملبحساب  المقياس ثباتاختبار  :3جدول 

 ألفا كرونباخمعامل  عدد العبارات المتغير المحور
 متغير اسمي 3 المعلومات الشخصية البيانات الشخصية

الظواهر السلبية 
في الشارع 
 المصري 

 0.808 7 ظاهرة التلوث
 0.868 5 ظاهرة التسول

 0.859 9 ظاهرة التحرش الجنسي
 0.843 6 ظاهرة أطفال الشوارع
 0.803 4 ظاهرة العشوائيات

 0.74 7 ظاهرة ابتزاز السائحين
 0.838 5 ظاهرة االنفالت األمني

الصورة الذهنية 
 لدى السائح

 0.878 7 تأثير الظواهر السلبية على استمتاع السائح برحلته في مصر
 0.819 7 تأثير الظواهر السلبية على قرار السائح بتكرار الزيارة لمصر

سياحي مع الصورة مقارنة الصورة الحقيقية لمصر كمقصد 
 الذهنية لدى السائح عنها قبل الزيارة

1 - 

 - 1 تقدير السائح النهائي لزيارته لمصر
 - 1 تفكير السائح في تكرار زيارته لمصر مستقبالً 

 - 1 مقترحات السائح لجعل مصر مقصد سياحي أكثر راحة وجاذبية
 عــن لهــا كرونبــاخ لفــاأ معامــل يزيــد حيــث لثبــاتبا تتســم الدراســة متغيــرات كــل أن يتضــح الســابق الجــدول مــن

 .(Henson, 2001)جميع جمل االستبيان صالحة لالستخدام االحصائي  نإف وبالتالي، 0.7

 المقياس  صدق
 factorبعمل اختبار التحليل العاملي  حثالبا قام Validity Analysisألجل اختبار صدق المقياس 

analysis  درجة تشبع العبارات  نأحيث و  ،0.97و  0.785العاملي بين وتراوحت جميع درجات التحليل
ن العبارات تساهم في تحقق إبالتالي فف 0.6ن تزيد عن وأللتحليل العاملي البد  طبقاً  حصائيةاإل دواتفي األ

 .(2003)بشير,  إحصائياً الرئيسية للدراسة بدرجات مقبولة  تغيراتالم

 خصائص عينة الدراسة 
 الخصائص الديموجرافية لعينة الدراسة من حيث متغيري العمر والخبرة كما يلي: (4يوضح الجدول رقم )

 الخصائص الديموجرافية لعينة الدراسة :4جدول 

 النسبة المئوية )%( التكرار الفئات المتغير

 الجنس
 % 36.5 139 ذكر

 % 63.5 242 أنثى

 % 29.1 111 سنة 30أقل من  العمر
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 % 32.6 124 سنة 40إلى أقل من  30من 

 % 21 80 سنة 50إلى أقل من  40من 

 % 17.3 66 سنة فأكثر 50

 زيارة مصر سابقاً 
 % 55.9 213 نعم

 % 44.1 168 هذه أول مرة

نسبة السائحين الذكور جاءت أقل من اإلناث الالتي مثلن نسبة يتضح من بيانات الجدول السابق أن 
 40إلى أقل من  30لعمر فكانت الفئة األكبر هي من عمر % من إجمالي حجم العينة، وبالنسبة ل63.5

% من إجمالي حجم العينة من السائحين 55.9% من إجمالي حجم العينة، وجاءت نسبة 32.6عامًا بنسبة 
 الذين سبق لهم زيارة مصر سابقًا.

 النتائج الوصفية
 ي الظواهر السلبية التي تواجه السائح في الشارع المصر  . أ

 تلوثأواًل : ظاهرة ال
 السلوكيات السلبية لظاهرة التلوث البيئي، كما يلي:( 5يوضح الجدول رقم )

 السلوكيات السلبية لظاهرة التلوث البيئي :5جدول 

الوسط  المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الترتيب

 2 0.814 2.30 الحظت انتشار القمامة وعدم نظافة الشوارع

 6 0.600 1.95 بعض األماكن السياحية والمزارات واألثريةالحظت انتشار القمامة وعدم نظافة 

 1 0.630 2.39 الحظت انتشار الملوثات المختلفة في نهر النيل

 3 0.650 2.26 الحظت انتشار التدخين في األماكن العامة والمواصالت

 4 0.820 2.10 الحظت وجود تلوث في الهواء في المدينة بشكل خانق

 5 0.729 2.02 عجة بالشارعالحظت وجود ضوضاء مز 

 7 0.754 1.91 أحيانًا أفضل الجلوس بالفندق عن التجول في المدن الملوثة

والتـي السـلبية المنتشـرة  سـلوكياتال أكثـر أن السـابق الجـدول انـاتيب مـن يتضـحبالنسبة لظـاهرة التلـوث البيئـي ف
 2.39بوســط حســابي قــدره  ر النيــلانتشــار الملوثــات المختلفــة فــي نهــهــي ين فــي مصــر ئحتجــذب انتبــاه الســا

وصــورته الذهنيــة عــن مصــر ح ئعلــى الرضــا العــام للســا لباً ســر ثؤ وهــو مــا يــ 0.630وانحــراف معيــاري قــدره 
أهــم مظــاهر التلــوث التــي ( أن تلــوث النيــل مــن 2008ســيد ) أشــار إليــهى مــا إلــوهــذا يتفــق كمقصــد ســياحي، 
بينمـا جـاء تفضـيل فنـادق السـياحية العائمـة، يلية بالالنفي مصر خاصة سائحي الرحالت  يتأثر بها السائحين

كأقــل عبــارة بوســط حســابي قــدره مــاكن الملوثــة األو المــدن تجــول فــي أن يعلــى  جلــوس فــي الفنــدقلل الســائح 
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حرص السائح على االستمتاع بتفصيل رحلته في لى مدى إوهذا يشير  0.754وانحراف معياري قدره  1.91
 مظاهر تلوث محيطة به. بالرغم من أيالمقصد السياحي 

 التسول ظاهرة: ثانياً 
 السلوكيات السلبية لظاهرة التسول، كما يلي:( 6يوضح الجدول رقم )

 السلوكيات السلبية لظاهرة التسول :6جدول

الوسط  المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الترتيب

 4 0.756 2.07 الحظت انتشار المتسولين بطريقة مزعجة في الشارع

 3 0.755 2.13 ظت وجود متسولين أمام الفنادق وأماكن اإلقامةالح

 2 0.661 2.17 الحظت وجود متسولين في األماكن السياحية والمزارات واألثرية

 5 0.717 1.89 ال أشعر بالشفقة تجاه هؤالء المتسولون وأعتقد أنهم محتالون 

 1 0.577 2.54 تمتاعي بالرحلةأعتقد أن انتشار المتسولين يقيد حرية تحركاتي ويقلل من اس

تشـار المتسـولين يقيـد اناتفـاق أغلـب السـائحين بـأن  السـابق الجـدول انـاتيب مـن يتضحبالنسبة لظاهرة التسول ف
وانحـــراف  2.54حيـــث جـــاءت العبـــارة بوســـط حســـابي قـــدره  بالرحلـــة همويقلـــل مـــن اســـتمتاعهم حريـــة تحركـــات
وصــورته الذهنيــة عــن مصــر كمقصـــد ح ئرضــا العــام للســاعلــى ال لباً ســر ثؤ وهــو مــا يــ 0.577معيــاري قــدره 

المتســولين مــن قبــل للســائحين  ( فــي وجــود مالحقــات2011) الــدراجي أشــار إليــهلــى مــا إوهــذا يتفــق ســياحي، 
أنهم بـ االعتقـادشفقة تجاه هؤالء المتسولون و بال عدم شعور السائحينبينما جاء ، بطرق مستفزة وبإلحاح شديد

يؤكـد مـا أشـار إيـه فــي وهــذا  0.717وانحـراف معيـاري قـدره  1.89سـط حســابي قـدره كأقـل عبـارة بو  محتـالون 
Frederick et al ((2016،Cabrera  (2004،)Mäkinen  (2013 ،)اإلطار النظـري للدراسـة كـل مـن 

Andriotis (2016 ،)Terrero and Kaumann (2014 ) أوروبـا وشـرق وهـو أن كثيـر مـن الـدول فـي
كظاهرة جاذبة للسياحة، وتصادفهم بمثل هؤالء األفراد في بالدهـم فهـم يتفهمـون أنهـم  ينتشر بها التسول آسيا

 محتاجون وليسوا محتالين. 
 الجنسي التحرش ظاهرة: ثالثاً 

 ، كما يلي:الجنسي التحرشالسلوكيات السلبية لظاهرة ( 7يوضح الجدول رقم )
 الجنسي التحرشالسلوكيات السلبية لظاهرة  :7جدول 

 المتغير
لوسط ا

 الحسابي
االنحراف 
 الترتيب المعياري 

مصر )سواء سمعت عن تعرض بعض السياح للتحرش الجنسي في 
بالنظرة الفاحصة للجسد، أو باأللفاظ ذات الطابع الجنسي، أو باللمس 

 الجسدي، أو باالغتصاب(

2.51 0.667 2 

 1 0.521 2.53 تعرضت في مصر للتحرش الجنسي بالنظرة الفاحصة للجسد
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 3 0.663 2.49 رضت في مصر للتحرش الجنسي باأللفاظ ذات الطابع الجنسيتع

 7 0.842 2.10 تعرضت في مصر للتحرش الجنسي باللمس الجسدي

 5 0.700 2.35 تعرضت ألحد أشكال التحرش السابقة من المارة في الشارع

األماكن السياحية تعرضت ألحد أشكال التحرش السابقة من البائعين في 
 ارات واألثريةوالمز 

2.41 0.737 4 

 6 0.770 2.23 تعرضت ألحد أشكال التحرش السابقة داخل فندق اإلقامة

 9 0.807 2.07 تعرضت ألحد أشكال التحرش السابقة من المرشدين السياحيين

 8 0.885 2.08 تعرضت ألحد أشكال التحرش السابقة من رجال األمن

فـي اتفـاق أغلـب السـائحين بـأنهم تعرضـوا  السـابق الجـدول اناتيب نم يتضحبالنسبة لظاهرة التحرش الجنسي ف
وانحــراف  2.53حيــث جــاءت العبــارة بوســط حســابي قــدره  مصــر للتحــرش الجنســي بــالنظرة الفاحصــة للجســد

وهـو مــا يعبـر عـن انخفــاض للـوعي السـياحي للمـواطنين الــذين يتعـاملون مـع الســائحين  0.521معيـاري قـدره 
سياحية فضاًل عن االختالف الثقافي المـنعكس علـى الملـبس والسـلوكيات لـدى السـائح، في المدن واألماكن ال

 أشــار إليــهلــى مــا إوهــذا يتفــق علــى الصــورة الذهنيــة للســائح عــن مصــر كمقصــد ســياحي،  لباً ســر ثؤ وهــو مــا يــ
 ( في دراستها التي أدرجـت األمـاكن السـياحية ضـمن أهـم األمـاكن التـي تشـهد حـاالت التحـرش2013الديب )

( حول تعرض العديد من السائحين إلى 2015بالنظرة واللفظ، كذلك ما أشار إليه كل من خيرت ومحروس )
بينمــا جــاء أنــواع مختلفــة مــن التحــرش علــى رأســها التحــرش البصــري بإمعــان النظــر فــي أجســاد الســائحات، 

 2.07سـابي قـدره كأقـل عبـارة بوسـط ح المرشـدين السـياحيينقبـل ألحد أشكال التحرش مـن السائحين تعرض 
يؤكـد ارتفـاع وعـي المرشـد السـياحي مـن حيـث التعامـل مـع السـائح الـذي وهذا  0.807وانحراف معياري قدره 
 يمثل له مصدرًا للرزق.

 الشوارع أطفال ظاهرة: رابعاً 
 ، كما يلي:الشوارع أطفالالسلوكيات السلبية لظاهرة ( 8يوضح الجدول رقم )

 الشوارع أطفالرة السلوكيات السلبية لظاه :8جدول 

 المتغير
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري 

 4 0.690 2.13 ن بطريقة مزعجة في الشارعيالحظت انتشار أطفال متشرد

 1 0.694 2.34 ن أمام الفنادق وأماكن اإلقامةيالحظت وجود أطفال متشرد

 2 0.717 2.25 ثريةن في األماكن السياحية والمزارات واأليالحظت وجود أطفال متشرد

 5 0.918 1.96 ن يحتكون بنا طلبًا للماليالحظت وجود أطفال متشرد

 6 0.890 1.94 ن يبحثون في صناديق القمامةيالحظت وجود أطفال متشرد

 3 0.723 2.17 ن منييمتشردالينتابني الخوف من اقتراب هؤالء األطفال 
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وجـود أطفـال أن أغلـب السـائحين الحظـوا  السـابق الجـدول انـاتيب مـن يتضـحف الشـوارع أطفـالبالنسـبة لظـاهرة 
وانحـراف معيـاري قـدره  2.34حيـث جـاءت العبـارة بوسـط حسـابي قـدره  ن أمام الفنادق وأماكن اإلقامـةيمتشرد

وهذا يتفق وصورته الذهنية عن مصر كمقصد سياحي، ح ئعلى الرضا العام للسا لباً سر ثؤ وهو ما ي 0.694
 ( على أنه من السهل مالحظة أطفال الشـوارع يحتكـون 2013(، والعجمي )2013ح )ممدو  أشار إليهلى ما إ

، أو المختلفـةمـام الفنـادق مـن أ التـذكارات السـياحية لشـراءالسـائحين  ىعلـطلبًا للتسول أو للضغط  بالسائحين
يـر قـد يؤيـد الخارجة منهـا، واألمـر األخ ينتظرون مخلفات األطعمة والفضالت الفنادق العائمةيتواجدون أمام 

جــاءت  ن يبحثــون فــي صــناديق القمامــةيمتشــردوجــود أطفــال نتيجــة الجــدول الســابق بــأن مالحظــة الســائحين ل
 .0.890وانحراف معياري قدره  1.94كأقل عبارة بوسط حسابي قدره 

 العشوائيات ظاهرة: خامساً 
 ، كما يلي:العشوائياتالسلوكيات السلبية لظاهرة ( 9يوضح الجدول رقم )

 العشوائياتالسلوكيات السلبية لظاهرة  :9جدول 

 المتغير
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الترتيب

 2 0.861 2.18 الحظت وجود بعض المناطق العشوائية بشكل عام مزعجة المظهر

الحظت وجود بعض المناطق العشوائية مجاورة أو بداخل األماكن السياحية 
 والمزارات واألثرية

2.14 0.772 3 

 الحظت أن الطرق المؤدية إلى بعض األماكن السياحية والمزارات واألثرية

 تحتاج إلى تمهيد وتجميل
2.25 0.737 1 

 4 0.803 2.12 عندما أرى المناطق العشوائية أعتقد ان مصر دولة فقيرة وتفتقد للنظام

فـي التـي الحظهـا السـائحون  السـلبيات أكثـر أن السـابق الجدول اناتيب من يتضحبالنسبة لظاهرة العشوائيات ف
 تحتــاج إلــى تمهيــد وتجميــل أن الطــرق المؤديــة إلــى بعــض األمــاكن الســياحية والمــزارات واألثريــةهــي مصــر 

ح ئعلـــى الرضـــا العـــام للســـا لباً ســـر ثؤ ، وهـــو مــا يـــ0.737وانحـــراف معيـــاري قـــدره  2.52بوســط حســـابي قـــدره 
( مــــن أن 2013عبــــدي ) أشــــار إليــــه ى مــــاإلــــوهــــذا يتفــــق وصــــورته الذهنيــــة عــــن مصــــر كمقصــــد ســــياحي، 

سـوء تعامـل بمـا تشـمله مـن تمثـل ظـاهرة غيـر حضـارية ، و السـياحيةوالمنـاطق وصلت الى المدن  العشوائيات
وسـوء حالـة الطـرق المؤديـة لـبعض المنـاطق  الحيوانات والعربات التى تسير عكس االتجـاهوتواجد مع اآلثار 
كأقــل عبــارة بوســط حســابي قــدره  مصــر دولــة فقيــرة وتفتقــد للنظــام اعتقــاد الســائحين أنبينمــا جــاء الســياحية، 

وعي السائح بأن هذه الظـاهرة منتشـرة فـي أغلـب الـدول لى إوهذا يشير  0.803وانحراف معياري قدره  2.12
 النامية.
 السائحين ابتزاز ظاهرة: سادساً 

 يلي:، كما السائحين ابتزازالسلوكيات السلبية لظاهرة ( 10يوضح الجدول رقم )
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 السائحين ابتزازالسلوكيات السلبية لظاهرة  :10جدول

 المتغير
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الترتيب

 2 0.709 2.53 تعرضت لالستغالل من بعض سائقي األجرة

تعرضت للمضايقات أو لالستغالل من البائعين في األماكن السياحية والمزارات 
 واألثرية

2.49 0.706 4 

 3 0.694 2.52 مضايقات أو لالستغالل من الباعة الجائلينتعرضت لل

تعرضت للمضايقات أو لالستغالل من أصحاب العربات والخيول في األماكن 
 السياحية والمزارات األثرية

2.60 0.533 1 

 6 0.728 2.27 أعتقد أني تعرضت لحاالت من النصب أو السرقة

رضون مرافقتنا في األماكن وجدت أشخاص غير تابعين للشركة السياحية يع
 السياحية بمقابل مادي

2.33 0.789 5 

 7 0.866 1.88 أعتقد أن المصريين تنقصهم ثقافة الترحاب والتعامل مع السائح

 واتعرضـاتفـاق أغلـب السـائحين بـأنهم  السـابق الجـدول انـاتيب مـن يتضـحف السـائحين ابتـزازبالنسـبة لظـاهرة 
بوســـط  ب العربــات والخيـــول فــي األمــاكن الســـياحية والمــزارات األثريــةللمضــايقات أو لالســتغالل مـــن أصــحا

وصــورته ح ئعلــى الرضــا العــام للســا لباً ســر ثؤ ، وهــو مــا يــ0.533وانحــراف معيــاري قــدره  2.60حســابي قــدره 
( حــول 2007كــل مــن منجــي وســالم ) أشــار إليــهى مــا إلــوهــذا يتفــق الذهنيــة عــن مصــر كمقصــد ســياحي، 

يمارســون الضــغط علــى الســائح إلرغامــه علــى الركــوب معهــم  الحنطــورعربــات ي ســائقمالحظــة العديــد مــن 
 Harman بأسعار متفاوتة، وقد يغير بعضهم اتفاقه مع السائح بعد الخروج بهم بعيدًا، وكذلك ما أشار إليه

ن مــ باالنترنــتاإللكترونــي علــى موقعهــا الســفارة األمريكيــة بالقــاهرة تحــذيرًا لرعاياهــا ( حــول إصــدار 2013)
لمضــايقات مــن جانــب  طــالب الجامعــة االمريكيــة تعـرض التواجـد بــالقرب مــن منطقــة األهرامــات علــى خلفيــة

اعتقـاد السـائحين أن بينمـا جـاء ، المنطقـةتلـك المتواجـدين داخـل  الباعة الجائلين وأصـحاب العربـات والخيـول
وانحـــراف  1.88بي قـــدره كأقـــل عبـــارة بوســـط حســـا المصـــريين تنقصـــهم ثقافـــة الترحـــاب والتعامـــل مـــع الســـائح

وعــي الســائح بــأن بعــض هــذه الســلوكيات قــد تصــدر مــن بعــض فئــات لــى إوهــذا يشــير  0.866معيــاري قــدره 
المجتمع وليس جميع الشعب المصري، وقد تكون مثل هذه السلوكيات من دافع طلب الـرزق ولـيس كرهـًا أو 

 عدم ترحيب للسائح.
 األمني نفالتاإل ظاهرة: سابعاً 

 ، كما يلي:األمني نفالتاإلالسلوكيات السلبية لظاهرة ( 11رقم ) يوضح الجدول
 األمني نفالتاإلالسلوكيات السلبية لظاهرة  : 11جدول 

 المتغير
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الترتيب
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 4 0.821 2.01 في بعض األماكن أثناء الرحلة شعرت بعدم األمان

ير كاٍف في األماكن السياحية أرى أن االنتشار األمني لرجال األمن غ
 والمزارات واألثرية

1.93 0.904 5 

 3 0.760 2.04 أرى أن االنتشار األمني لرجال األمن غير كاٍف في الشارع

 2 0.835 2.08 أرى أن الفنادق وأماكن اإلقامة السياحية غير مؤمنة بشكل كاٍف 

 1 0.703 2.38 أعتقد في المطلق أن مصر دولة غير آمنة

اعتقـاد أغلـب السـائحين فـي عينـة الدراسـة  السـابق الجـدول انـاتيب من يتضحف األمني نفالتاإلنسبة لظاهرة بال
وقــد يرجــع ذلــك إلــى  0.703وانحــراف معيــاري قــدره  2.38بوســط حســابي قــدره  مصــر دولــة غيــر آمنــةأن 

المحليـة والدوليـة  األحداث الصعبة التي مرت بها مصر خـالل السـنوات األخيـرة ومـا تصـدره وسـائل اإلعـالم
عن صورة غير مستقرة أمنيـًا عـن مصـر، أضـف إلـى ذلـك تعـرض السـائح لـبعض السـلوكيات السـلبية خـالل 

أن االنتشار األمني لرجال األمن غير كاٍف في األماكن السياحية زيارته لمصر، بينما جاء اعتقاد السائحين 
، وهــو مــا يمكـــن 0.904نحــراف معيـــاري قــدره وا 1.93كأقــل عبــارة بوســـط حســابي قــدره  والمــزارات واألثريــة

إرجاعــه لمحاولــة الدولــة المصــرية فــي اســتعادة االســتقرار األمنــي وتحســين الصــورة الســياحية لمصــر بنشـــر 
 التواجد األمني في المدن واالماكن السياحية.

 السائح لدىلمصر كمقصد سياحي  الذهنية الصورة . ب
 مصر في برحلته لسائحا استمتاع على السلبية الظواهر تأثير: أوالً 

 مصر في برحلته السائح استمتاع على السلبية الظواهر تأثير :12جدول 

 المتغير
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الترتيب

 7 0.609 2.00 أرى أن زيارتي لمصر تأثرت سلبًا بالتلوث البيئي بكافة أشكاله

 6 0.809 2.09 أرى أن زيارتي لمصر تأثرت سلبًا بانتشار المتسولين

 3 0.784 2.22 أرى أن زيارتي لمصر تأثرت سلبًا بالتحرش الجنسي

 5 0.691 2.12 أرى أن زيارتي لمصر تأثرت سلبًا بانتشار أطفال الشوارع

 4 0.692 2.13 أرى أن زيارتي لمصر تأثرت سلبًا بانتشار المناطق العشوائية

 1 0.802 2.29 نصب واالبتزازأرى أن زيارتي لمصر تأثرت سلبًا باالستغالل وال

 2 0.643 2.28 أرى أن زيارتي لمصر تأثرت سلبًا بعدم االستقرار واالنفالت األمني

 انـاتيب مـن يتضـحف مصـر فـي برحلتـه السـائح اسـتمتاع علـىمحـل الدراسـة  السـلبية الظـواهر تـأثيربالنسـبة ل

االســتغالل الســائح برحلتــه هــي ظــاهرة أن أكثــر الظــواهر التــي أثــرت بالســلب علــى اســتمتاع  الســابق الجــدول
، تليهـــا فـــي المركـــز الثـــاني ظـــاهرة عـــدم 0.802وانحـــراف معيـــاري  2.29بوســـط حســـابي  والنصـــب واالبتـــزاز

، ثــم فــي المركــز الثالــث ظــاهرة 0.643وانحــراف معيــاري  2.28بوســط حســابي  االســتقرار واالنفــالت األمنــي
، بينمــا جــاءت ظــاهرة التلــوث البيئــي كأقــل 0.784 وانحــراف معيــاري  2.22التحــرش الجنســي بوســط حســابي 
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 .0.609وانحراف معياري  2.00ظاهرة تؤثر بالسلب على استمتاع السائح برحلته وذلك بوسط حسابي 

 لمصر الزيارة بتكرار السائح قرار على السلبية الظواهر تأثير :ثانياً 
 لمصر ارةالزي بتكرار السائح قرار على السلبية الظواهر تأثير : 13جدول 

 المتغير
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الترتيب

 7 0.641 1.70 أعتقد أن التلوث البيئي سيؤثر على قراري بتكرار الزيارة لمصر

 4 0.729 1.90 أعتقد أن انتشار المتسولين سيؤثر على قراري بتكرار الزيارة لمصر

 3 0.695 1.94 يارة لمصرأعتقد أن التحرش الجنسي سيؤثر على قراري بتكرار الز 

 5 0.816 1.81 أعتقد أن انتشار أطفال الشوارع سيؤثر على قراري بتكرار الزيارة لمصر

 6 0.745 1.73 أعتقد أن انتشار المناطق العشوائية سيؤثر على قراري بتكرار الزيارة لمصر

 1 0.800 2.21 مصرأعتقد أن االستغالل والنصب واالبتزاز سيؤثر على قراري بتكرار الزيارة ل

 2 0.736 2.00 أعتقد أن عدم االستقرار واالنفالت األمني سيؤثر على قراري بتكرار الزيارة لمصر

 انـاتيب مـن يتضـحف لمصـر الزيـارة بتكـرار السـائح قـرار علـىمحـل الدراسـة  السـلبية الظـواهر تـأثيروبالنسـبة ل

سابق الخاص بأكثر الظواهر التـي أثـرت بالسـلب أن أغلب اإلجابات جاءت مطابقة للسؤال ال السابق الجدول
 الســائح اســتمتاعوهــو مــا يعنــي أن الظــواهر التــي أثــرت ســلبًا علــى  مصــر فــي برحلتــه الســائح اســتمتاععلــى 
 االســتغالل والنصــب واالبتــزازجــاءت ظــاهرة ، فقــد لمصــر الزيــارة بتكــرارقــد أثــرت أيضــًا علــى قــراره  برحلتــه

وانحــراف معيــاري  2.21رار الســائح بتكــرار زيارتــه لمصــر بوســط حســابي كــأكثر الظــواهر التــي تــؤثر علــى قــ
وانحــراف  2.00بوســط حســابي  االســتقرار واالنفــالت األمنــي، تليهــا فــي المركــز الثــاني ظــاهرة عــدم 0.800
وانحـــراف معيـــاري  1.94، ثـــم فـــي المركـــز الثالـــث ظـــاهرة التحـــرش الجنســـي بوســـط حســـابي 0.736معيـــاري 
اهرة التلــوث البيئــي كأقــل ظــاهرة تــؤثر بالســلب علــى اســتمتاع الســائح برحلتــه وذلــك ، بينمــا جــاءت ظــ0.695

 .0.641وانحراف معياري  1.70بوسط حسابي 

 الزيارة قبل عنها السائح لدى الذهنية الصورة مع سياحي كمقصد لمصر الحقيقية الصورة مقارنة: ثالثاً 
 الزيارة قبل عنها السائح لدى الذهنية الصورة مع سياحي كمقصد لمصر الحقيقية الصورة مقارنة :14جدول 

 الترتيب ))% النسبة المئوية التكرار المتغير
 3 28.1 107 أفضلالصورة الحقيقية 

 1 36.5 139 الصورتان متساويتان
 2 35.4 135 أسوأالصورة الحقيقية 

، الزيـارة قبـل عنهـا السـائح لدى الذهنية الصورة مع سياحي كمقصد لمصر الحقيقية الصورة مقارنةوبالنسبة ل
% تـرى أن الصـورة الذهنيـة التـي كونهـا عـن مصـر مـن  36.5أن نسـبة  السـابق الجـدول انـاتيب مـن يتضـحف

خالل زيارته جاءت مطابقة للصورة الذهنية التـي كانـت لديـه مسـبقًا عـن مصـر قبـل الزيـارة، بينمـا رأت نسـبة 
خـالل زيارتـه كانـت أسـوأ مـن الصـورة الذهنيـة التـي % أن الصورة الذهنية التي كونها عن مصـر مـن  35.4
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% فقط هم من رأوا أن الصورة الحقيقية التي كونوها  28.1كانت لديه مسبقًا قبل الزيارة، في حين أن نسبة 
أثناء الزيارة جاءت أفضل، وهذا يوضـح مـدى التـأثير السـلبي الـذي تمثلـه تلـك الظـواهر علـى انطبـاع السـائح 

 نية عنها قبل وبعد الزيارة.عن مصر وصورته الذه

 لمصر لزيارته النهائي السائح تقدير: رابعاً 
 لمصر لزيارته النهائي السائح تقدير : 15جدول 

 الترتيب ))% النسبة المئوية التكرار المتغير
 3 22.6 86 رائعة
 1 51.2 195 مقبولة
 2 26.2 100 سيئة

أن نسـبة  السـابق الجـدول انـاتيب مـن يتضـح، فسياحي قصدلمصر كم لزيارته النهائي السائح تقديروبالنسبة ل
% لتــرى أن زيــارتهم  26.2% تــرى أن زيــارتهم لمصــر جــاءت مقبولــة نوعــًا مــا، بينمــا جــاءت نســبة  51.2

% منهم فقط رأوا أن زيارتهم لمصـر كنـت تجربـة رائعـة، وهـو  22.6لمصر كانت تجربة سيئة، في حين أن 
ل مــدى التــأثير الســلبي الــذي تمثلــه تلــك الظــواهر علــى انطبــاع الســائح عــن مايؤيــد نتــائج الســؤال الســابق حــو 

 مصر وصورته الذهنية عنها قبل وبعد الزيارة.
 مستقبالً  لمصر زيارته تكرار في السائح تفكير: خامساً 

 مستقبالً  لمصر زيارته تكرار في السائح تفكير : 16جدول 

 الترتيب ))% النسبة المئوية التكرار المتغير
 2 31.7 121 عم، بالتأكيد قريباً ن

 1 51.2 195 ربما على المدى البعيد
 3 17.1 65 ال، لن أفعل

 51.2أن نسـبة  السـابق الجـدول اناتيب من يتضح، فمستقبالً  لمصر زيارته تكرار في السائح تفكيروبالنسبة ل
تحمســهم لتكــرار التجربــة % يـرون أنهــم قــد يكـررون زيــارتهم لمصــر علـى المــدى البعيــد، وهـذا مــا يعنــي عـدم 

قريبًا مما تأثروا به من السلبيات محل الدراسة، كذلك أماًل فـي أن تتحسـن األوضـاع المتعلقـة بتلـك السـلبيات 
% مــنهم علــى  31.7نســبيًا فــي مصــر خــالل الفتــرة القادمــة فتكــون زيــارتهم القادمــة أفضــل لهــم، بينمــا أكــد 

% قــد سـاءهم مــا تــاثروا بـه مــن ســلبيات خــالل  17.1نســبة  مـوافقتهم لزيــارة مصــر قريبـًا، فــي حــين أن هنـاك
زيــارتهم لمصــر ممــا دفعهــم إلعــالن عــدم تكــرار زيــارتهم لمصــر مســتقباًل، ومثــل هــؤالء يجــب التعامــل معهــم 

 واحتوائهم مستقباًل حتى ال نفقدهم وال يكونوا دعاية سيئة لمصر في بالدهم.
 

 فرضيات الدراسة اختبار
 الذهنيــة الصــورة علــى التلــوث ظــاهرة مســتوى ر االنحــدار البســيط لقيــاس مــدى تــأثير قــام الباحــث بعمــل اختبــا

 وكانت النتائج كالتالي: سياحي كمقصد مصر عن للسائحين
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 سياحي كمقصد مصر عن للسائحين الذهنية الصورة على التلوث ظاهرة لمستوى  مستقللا التأثير: 17 جدول
 .R R2 B Constant Sig المتغير المستقل

 0.000 0.654 0.645 - 0.405 0.638 - وى ظاهرة التلوثمست
فزيــادة مســتوى ظــاهرة التلــوث  ،يتضــح مــن الجــدول الســابق أن االرتبــاط بــين المتغيــرين ارتبــاط عكســي قــوي 

 -)  R ضعف الصورة الذهنية للسائحين عن مصر كمقصـد سـياحي, حيـث قيمـة معامـل االرتبـاط إلىتؤدي 
)مســـتوى ظـــاهرة  والـــذي يعنـــي أن المتغيـــر المســـتقل ،R2 (0.405)حديـــد وكـــذلك فـــان معامـــل الت، (0.638

ـــة  40.5التلـــوث( يســـاهم بنســـبة  ـــابع )الصـــورة الذهني ـــر الت ـــي فـــي المتغي ـــر الكل % بصـــورة عكســـية مـــن التغي
( أقــــل مــــن مســــتوى الداللــــة 0.000) .Sigوكــــذلك نجــــد أن قيمــــة  ،للســــائحين عــــن مصــــر كمقصــــد ســــياحي(

 إحصــائيةرض الصــفري وقبــول الفــرض البــديل أي أن هنــاك تــأثير ذو داللــة , وهــذا يعنــي رفــض الفــ(0.05)
وهــذا يؤكــد عــدم صــدق  ،ظــاهرة التلــوث علــى الصــورة الذهنيــة للســائحين عــن مصــر كمصــد ســياحي لمســتوى 

 ويمكن استنباط معادلة االنحدار التي تفسر العالقة بين المتغيرين كالتالي: ،الفرضية االولى للدراسة
 التلوث ظاهرة مستوى  0.645 - 0.654ة للسائحين عن مصر كمصد سياحي = الصورة الذهني

 للسـائحين الذهنيـة الصـورة علـىالتسـول  ظـاهرة مسـتوى وتم عمل اختبار االنحدار البسيط لقياس مدى تـأثير 
 وكانت النتائج كالتالي: سياحي كمقصد مصر عن

 سياحي كمقصد مصر عن للسائحين الذهنية الصورة على التسول ظاهرة لمستوى  المستقل التأثير: 18 جدول
 .R R2 B Constant Sig المتغير المستقل

 0.000 0.768 0.584 - 0.44 0.664 - مستوى ظاهرة التسول
 -)  R يتضح من الجدول السابق أن االرتباط بين المتغيرين ارتباط عكسي قوي حيث قيمة معامـل االرتبـاط

ــ0.664 ضــعف الصــورة الذهنيــة للســائحين عــن مصــر كمقصــد  إلــىؤدي (، فزيــادة مســتوى ظــاهرة التســول ت
( والذي يعنـي أن المتغيـر المسـتقل )مسـتوى ظـاهرة التسـولR2 (0.44 )وكذلك فان معامل التحديد  ،سياحي

% بصــورة عكســية مــن التغيــر الكلــي فــي المتغيــر التــابع )الصــورة الذهنيــة للســائحين عــن  44يســاهم بنســبة 
وهـذا يعنـي  ،(0.05( أقـل مـن مسـتوى الداللـة )0.000) .Sigنجـد أن قيمـة وكذلك  ،مصر كمقصد سياحي(

ظـاهرة التسـول  لمسـتوى  إحصـائيةرفض الفرض الصفري وقبول الفرض البـديل أي أن هنـاك تـأثير ذو داللـة 
، عـدم صـدق الفرضـية الثانيـة للدراسـةوهـذا يؤكـد  ،على الصورة الذهنية للسائحين عن مصر كمصـد سـياحي

 ط معادلة االنحدار التي تفسر العالقة بين المتغيرين كالتالي:ويمكن استنبا
 التسول ظاهرة مستوى  0.584 - 0.768الصورة الذهنية للسائحين عن مصر كمصد سياحي = 

 الذهنيـة الصـورة علـىالتحـرش الجنسـي  ظـاهرة مسـتوى وتم عمل اختبار االنحدار البسيط لقيـاس مـدى تـأثير 
 وكانت النتائج كالتالي: سياحي كمقصد مصر عن للسائحين
 سياحي كمقصد مصر عن للسائحين الذهنية الصورة على الجنسي التحرش ظاهرة لمستوى  المستقل التأثير: 19 جدول

 .R R2 B Constant Sig المتغير المستقل
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 0.000 0.568 0.634 - 0.421 0.649 - مستوى ظاهرة التحرش الجنسي
 -)  Rحيـث قيمـة معامـل االرتبـاطقـوي ين المتغيرين ارتباط عكسي يتضح من الجدول السابق أن االرتباط ب

ضــعف الصــورة الذهنيــة للســائحين عــن مصــر  إلــى(، فزيــادة مســتوى ظــاهرة التحــرش الجنســي تــؤدي 0.649
(  والـــذي يعنـــي أن المتغيـــر المســـتقل )مســـتوى R2 (0.421وكـــذلك فـــان معامـــل التحديـــد  ،كمقصـــد ســـياحي

%  بصـــورة عكســـية مـــن التغيـــر الكلـــي فـــي المتغيـــر التـــابع  42.1بنســـبة ظـــاهرة التحـــرش الجنســـي( يســـاهم 
( أقـــل مـــن 0.000) .Sig, وكـــذلك نجـــد أن قيمـــة يـــة للســـائحين عـــن مصـــر كمقصـــد ســـياحي()الصـــورة الذهن

, وهــذا يعنــي رفــض الفــرض الصــفري وقبــول الفــرض البــديل أي أن هنــاك تــأثير ذو (0.05مســتوى الداللــة )
 ،صد سياحيقرة التحرش الجنسي على الصورة الذهنية للسائحين عن مصر كمظاه لمستوى  إحصائيةداللة 

، ويمكــن اســتنباط معادلــة االنحــدار التــي تفســر العالقــة بــين عــدم صــدق الفرضــية الثالثــة للدراســةوهــذا يؤكــد 
 المتغيرين كالتالي:

 الجنسي التحرش ظاهرة مستوى  0.634 - 0.568الصورة الذهنية للسائحين عن مصر كمصد سياحي = 
 الصــورة علــى الشــوارع أطفــال ظــاهرة مســتوى وكــذلك تــم عمــل اختبــار االنحــدار البســيط لقيــاس مــدى تــأثير 

 وكانت النتائج كالتالي: سياحي كمقصد مصر عن للسائحين الذهنية
 سياحي كمقصد مصر عن للسائحين الذهنية الصورة على الشوارع أطفال ظاهرة لمستوى  المستقل التأثير: 20 جدول

 .R R2 B Constant Sig متغير المستقلال
 0.000 0.947 0.508 - 0.355 0.597 - مستوى ظاهرة أطفال الشوارع

  Rيتضح من الجدول السابق أن االرتباط بين المتغيرين ارتباط عكسي متوسط  حيث قيمـة معامـل االرتبـاط
ذهنيـة للسـائحين عـن مصـر ضـعف الصـورة ال إلـىتـؤدي  الشـوارع أطفـال(، فزيادة مستوى ظاهرة 0.597 -)

(  والـــذي يعنـــي أن المتغيـــر المســـتقل )مســـتوى R2 (0.355وكـــذلك فـــان معامـــل التحديـــد  ،كمقصـــد ســـياحي
%  بصورة عكسية من التغير الكلي في المتغير التـابع )الصـورة  35.5( يساهم بنسبة الشوارع أطفالظاهرة 

( أقل من مسـتوى الداللـة 0.000) .Sigمة وكذلك نجد أن قي ،الذهنية للسائحين عن مصر كمقصد سياحي(
 إحصــائيةوهــذا يعنــي رفــض الفــرض الصــفري وقبــول الفــرض البــديل أي أن هنــاك تــأثير ذو داللــة  ،(0.05)

وهـذا يؤكـد عـدم  ،علـى الصـورة الذهنيـة للسـائحين عـن مصـر كمصـد سـياحي الشـوارع أطفـالظـاهرة  لمستوى 
 معادلة االنحدار التي تفسر العالقة بين المتغيرين كالتالي:ويمكن استنباط  ،صدق الفرضية الرابعة للدراسة

 الشوارع أطفال ظاهرة مستوى  0.508 - 0.947الصورة الذهنية للسائحين عن مصر كمصد سياحي = 
علـى  العشـوائية المنـاطق انتشـار ظـاهرة مسـتوى وكذلك تم عمـل اختبـار االنحـدار البسـيط لقيـاس مـدى تـأثير 

 وكانت النتائج كالتالي: سياحي كمقصد مصر عن نللسائحي الذهنية الصورة
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 كمقصد مصر عن للسائحين الذهنية الصورة على العشوائية المناطق انتشار ظاهرة لمستوى  المستقل التأثير: 21 جدول
 سياحي

 .R R2 B Constant Sig المتغير المستقل
 0.000 1 0.472 - 0.36 0.6 - مستوى انتشار المناطق العشوائية

 -)  Rحيـث قيمـة معامـل االرتبـاطقـوي ح من الجدول السابق أن االرتباط بين المتغيرين ارتباط عكسي يتض
ضــعف الصــورة الذهنيــة للســائحين عــن  إلــىتــؤدي  العشــوائية المنــاطق انتشــار(، فزيــادة مســتوى ظــاهرة 0.6

مسـتقل )مسـتوى (  والـذي يعنـي أن المتغيـر ال0.36) R2وكذلك فان معامل التحديد  ،مصر كمقصد سياحي
%  بصورة عكسية من التغير الكلي فـي المتغيـر التـابع  36( يساهم بنسبة العشوائية المناطق انتشارظاهرة 

( أقـــل مـــن 0.000) .Sigوكـــذلك نجـــد أن قيمـــة  ،)الصـــورة الذهنيـــة للســـائحين عـــن مصـــر كمقصـــد ســـياحي(
بــديل أي أن هنــاك تــأثير ذو وهــذا يعنــي رفــض الفــرض الصــفري وقبــول الفــرض ال ،(0.05مســتوى الداللــة )

على الصورة الذهنية للسائحين عن مصر كمصد   العشوائية المناطق انتشارظاهرة  لمستوى  إحصائيةداللة 
، ويمكـــن اســـتنباط معادلـــة االنحـــدار التـــي تفســـر عـــدم صـــدق الفرضـــية الخامســـة للدراســـةوهـــذا يؤكـــد  ســـياحي

 العالقة بين المتغيرين كالتالي:
 المناطق انتشار ظاهرة مستوى  0.472 - 1ائحين عن مصر كمصد سياحي = الصورة الذهنية للس

 العشوائية
على  واالبتزاز والنصب االستغالل ظاهرة مستوى وكذلك تم عمل اختبار االنحدار البسيط لقياس مدى تأثير 

 وكانت النتائج كالتالي: سياحي كمقصد مصر عن للسائحين الذهنية الصورة
 كمقصد مصر عن للسائحين الذهنية الصورة على واالبتزاز والنصب االستغالل ظاهرة لمستوى  قلالمست التأثير: 22 جدول

 سياحي
 .R R2 B Constant Sig المتغير المستقل

 0.000 0.018 0.847 - 0.597 0.773 - مستوى االستغالل والنصب واالبتزاز
 -)  R حيث قيمة معامـل االرتبـاطقوي يتضح من الجدول السابق أن االرتباط بين المتغيرين ارتباط عكسي 

ضــعف الصــورة الذهنيــة للســائحين  إلــىتــؤدي  واالبتــزاز والنصــب االســتغالل(، فزيــادة مســتوى ظــاهرة 0.774
( والــذي يعنــي أن المتغيــر المســتقل 0.597) R2وكــذلك فــان معامــل التحديــد   ،عــن مصــر كمقصــد ســياحي

%  بصورة عكسية من التغيـر الكلـي فـي  59.7م بنسبة ( يساهواالبتزاز والنصب االستغالل)مستوى ظاهرة 
Sig. (0.000 )وكذلك نجد أن قيمـة  ،المتغير التابع )الصورة الذهنية للسائحين عن مصر كمقصد سياحي(

(, وهذا يعني رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل أي أن هناك تأثير 0.05أقل من مستوى الداللة )
على الصورة الذهنيـة للسـائحين عـن مصـر   واالبتزاز والنصب االستغاللاهرة ظ لمستوى  إحصائيةذو داللة 

ويمكــن اســتنباط معادلــة االنحــدار التــي  ،كمصــد ســياحي. وهــذا يؤكــد عــدم صــدق الفرضــية السادســة للدراســة
 تفسر العالقة بين المتغيرين كالتالي:
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 والنصب االستغالل ى مستو  0.847 - 0.018الصورة الذهنية للسائحين عن مصر كمصد سياحي = 
 واالبتزاز

 األمنـي واالنفـالت االسـتقرار عـدم ظـاهرة مسـتوى وأيضا تم عمل اختبار االنحدار البسيط لقيـاس مـدى تـأثير 
 وكانت النتائج كالتالي: سياحي كمقصد مصر عن للسائحين الذهنية الصورةعلى 

 مصر عن للسائحين الذهنية الصورة على األمني واالنفالت االستقرار عدم ظاهرة لمستوى  المستقل التأثير :23 جدول
 سياحي كمقصد

 .R R2 B Constant Sig المتغير المستقل
 0.000 0.742 0.617 - 0.61 0.781 - مستوى عدم االستقرار واالنفالت األمني

 -)  R حيث قيمة معامـل االرتبـاطقوي يتضح من الجدول السابق أن االرتباط بين المتغيرين ارتباط عكسي 
ضــــعف الصــــورة الذهنيــــة  إلــــىتــــؤدي  األمنــــي واالنفــــالت االســــتقرار عــــدم(، فزيــــادة مســــتوى ظــــاهرة 0.781

(  والــذي يعنــي أن المتغيــر 0.61) R2وكــذلك فــان معامــل التحديــد   ،للســائحين عــن مصــر كمقصــد ســياحي
مـن التغيـر  %  بصـورة عكسـية 61( يساهم بنسبة األمني واالنفالت االستقرار عدمالمستقل )مستوى ظاهرة 

 .Sigوكـذلك نجـد أن قيمـة  ،الكلي في المتغير التابع )الصورة الذهنية للسائحين عن مصر كمقصد سياحي(
وهذا يعني رفض الفـرض الصـفري وقبـول الفـرض البـديل أي أن  ،(0.05( أقل من مستوى الداللة )0.000)

علــى الصــورة الذهنيــة للســائحين   نــياألم واالنفــالت االســتقرار عــدم لمســتوى  إحصــائيةهنــاك تــأثير ذو داللــة 
، ويمكن استنباط معادلة االنحدار عدم صدق الفرضية السابعة للدراسةوهذا يؤكد  عن مصر كمصد سياحي

 التي تفسر العالقة بين المتغيرين كالتالي:
 واالنفالت االستقرار عدم مستوى  0.617 - 0.742الصورة الذهنية للسائحين عن مصر كمصد سياحي = 

 :كالتالي االستقاللية الختبار تربيع كاي اختبار تطبيق تم للدراسة الثامنة الفرضية والختبار نياألم
 لمصر السائحين زيارة تكرار قرار وبين سياحي كمقصد مصر عن للسائحين الذهنية الصورة بين العالقة: 24 جدول

 .Sig درجات الحرية المتغيرات
 الصورة الذهنية للسائحين

 يارة السائحين لمصرقرار تكرار ز 
13 
2 

0.000 

 .Sigبــــين المتغيــــرين حيــــث أن قيمــــة  إحصــــائيةيتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق أن هنــــاك ارتبــــاط ذو داللــــة و 
فارتفــاع الصــورة الذهنيــة للســائحين عــن مصــر كمقصــد ســياحي  ،(0.05( أقــل مــن مســتوى الداللــة )0.000)

عكــس, وهــذا يعنــي رفــض الفــرض الصــفري وقبــول زيــادة فرصــة تكــرار الســائحين للزيــارة لمصــر وال إلــىيــؤدي 
 كمقصــد مصــر عــن للســائحين الذهنيــة الصــورة بــين إحصــائيةالفــرض البــديل أي أن هنــاك ارتبــاط ذو داللــة 

 وهذا يؤكد عدم صدق الفرضية الثامنة للدراسة . لمصر السائحين زيارة تكرار قرار وبين سياحي
 :كالتالي تربيع كاي مقياس يقتطب تم للدراسة األخيرة الفرضية والختبار صدق
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 لمصر برحلته السائح استمتاع وبين سياحي كمقصد مصر عن للسائحين الذهنية الصورة بين العالقة: 25 جدول
 .Sig درجات الحرية المتغيرات

 الصورة الذهنية للسائحين
 استمتاع السائح برحلته لمصر

13 
6 

0.000 

 .Sigذو داللــــة احصــــائية بــــين المتغيــــرين حيــــث أن قيمــــة يتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق أن هنــــاك ارتبــــاط و 
(، فارتفــاع الصــورة الذهنيــة للســائحين عــن مصــر كمقصــد ســياحي 0.05( أقــل مــن مســتوى الداللــة )0.000)

يؤدي الى زيادة استمتاع السـائح برحلتـه لمصـر والعكـس, وهـذا يعنـي رفـض الفـرض الصـفري وقبـول الفـرض 
 ســياحي كمقصــد مصــر عــن للســائحين الذهنيــة الصــورة بــينحصــائية إلــة البــديل أي أن هنــاك ارتبــاط ذو دال

 وهذا يؤكد عدم صدق الفرضية التاسعة واالخيرة للدراسة. ،لمصر برحلته السائح استمتاع وبين
 

 النتائج العامة للدراسة

 مما سبق واستعرضته الدراسة تم التوصل إلى عدد من النتائج الهامة، والتي يمكن عرضها فيما يلي:
وصـورته الذهنيـة عـن مصـر ح ئعلى الرضا العـام للسـا لباً ظاهرة التلوث البيئي من الظواهر التي تؤثر س (1

انتشار الملوثـات المختلفـة السلبية المنتشرة المتعلقة بتلك الظاهرة هي  سلوكياتالكمقصد سياحي، وأكثر 
 .في نهر النيل

وصـــورته الذهنيـــة عـــن مصـــر ح ئام للســـاعلـــى الرضـــا العـــ لباً مـــن الظـــواهر التـــي تـــؤثر ســـ التســـولظـــاهرة  (2
 .بالرحلة همويقلل من استمتاعهم تشار المتسولين يقيد حرية تحركاتانبأن كمقصد سياحي، 

وصــورته الذهنيــة عــن ح ئعلــى الرضــا العــام للســا لباً مــن الظــواهر التــي تــؤثر ســالتحــرش الجنســي ظــاهرة  (3
صـــر للتحـــرش الجنســـي بـــالنظرة فـــي مويعتقـــد أغلـــب الســـائحين بـــأنهم تعرضـــوا  ،مصـــر كمقصـــد ســـياحي

 .الفاحصة للجسد

وصورته الذهنية عن مصـر ح ئعلى الرضا العام للسا لباً من الظواهر التي تؤثر س الشوارع أطفالظاهرة  (4
ن يوجــود أطفــال متشــردالســلبية المنتشــرة المتعلقــة بتلــك الظــاهرة هــي  ســلوكياتالكمقصــد ســياحي، وأكثــر 

 .أمام الفنادق وأماكن اإلقامة

وصــورته الذهنيــة عــن مصــر ح ئعلــى الرضــا العــام للســا لباً مــن الظــواهر التــي تــؤثر ســ العشــوائيات ظــاهرة (5
أن الطـرق المؤديـة إلـى بعـض هـي فـي مصـر وأكثر السلبيات التـي الحظهـا السـائحون كمقصد سياحي، 

 .تحتاج إلى تمهيد وتجميل األماكن السياحية والمزارات واألثرية

وصــورته الذهنيــة عــن ح ئعلــى الرضــا العــام للســا لباً واهر التــي تــؤثر ســمــن الظــ الســائحين ابتــزازظــاهرة  (6
 السـائحين تعـرضالسـلبية المنتشـرة المتعلقـة بتلـك الظـاهرة هـي  سـلوكياتالمصر كمقصد سياحي، وأكثر 

 .للمضايقات أو لالستغالل من أصحاب العربات والخيول في األماكن السياحية والمزارات األثرية
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وصــورته الذهنيــة عــن ح ئعلــى الرضــا العــام للســا لباً مــن الظــواهر التــي تــؤثر ســ منــياأل نفــالتاإلظــاهرة  (7
 .مصر دولة غير آمنةاألمر الذي قد يدفع العديد منهم العتقاد أن مصر كمقصد سياحي، 

هـي  لمصـر الزيـارة بتكـراره قـرار أكثر الظـواهر التـي أثـرت بالسـلب علـى اسـتمتاع السـائح برحلتـه ومـن ثـم  (8
ثــم ظــاهرة التحــرش  االســتقرار واالنفــالت األمنــيتليهــا ظــاهرة عــدم  ل والنصــب واالبتــزازاالســتغالظــاهرة 
 الجنسي.

 

 توصيات الدراسة
 في ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث، أمكن للباحث الخروج بالتوصيات التالية:

مختلفــة ضــرورة التنســيق بــين المنظمــات الســياحية الرســمية وبــين منظمــات القطــاع الســياحي الخــاص ال (1
لوضع وتنفيذ برامج تدريبية تهدف لرفع الوعي السياحي للعاملين في تلك المنظمـات وتعزيـز لـديهم ثقافـة 

 التعامل مع السائح.

تفعيــل دور المؤسســات التربويــة والتعليميــة المتمثلــة فــي األســرة والمــدارس والجامعــات والمعاهــد فــي زيــادة  (2
 الوعي السياحي لدى األطفال والشباب.

ــة فــي المســاجد والكنــائس فــي دعــم القــيم االجتماعيــة والســلوكيات تفعيــل  (3 دور المؤسســات الدينيــة المتمثل
الصائبة والحث علـى البعـد عـن كـل السـلبيات التـي تتنـافى مـع صـحيح الـدين والعـرف والعـادات والتقاليـد 

 المصرية السليمة.

صر عـن طريـق تقـديم صـورة ضرورة توظيف المؤسسات اإلعالمية لخدمة تعافي الحركة السياحية في م (4
آمنة ومستقرة لمصـر خاصـة فـي البـرامج التـي لهـا نسـب مشـاهدة عاليـة فـي األسـواق السـياحية الخارجيـة 

 المستهدفة.

ضـرورة تـوفير كـوادر سـياحية مؤهلـة تـتقن جميـع لغـات األسـواق المسـتهدفة هـدفها التواجـد عبـر منصــات  (5
لرسمي مع األسـواق السـياحية المسـتهدفة لتصـحيح التواصل االجتماعي وقنوات التواصل الرسمي وغير ا

 المفاهيم الخاطئة عن مصر وتحسين صورة مصر كمقصد سياحي عالمي آمن ومستقر ومرحب.

ضرورة وضع قواعـد ضـابطة للتعامـل مـع السـائح تعلـق داخـل األسـواق ومحـالت البيـع السـياحي ومراقبـة  (6
 لعقاب الفوري طبقًا لالئحة.األسعار وسلوكيات العاملين فيها، وإحالة المخالفين ل

أصحاب العربات والخيول في األماكن السياحية والمزارات إعداد دورات تثقيفية للباعة وسائقي التاكسي و  (7
فـــي كيفيـــة التعامـــل مـــع الســـائح، ومحاولـــة اســـتبدال ســـلوكياتهم الخاطئـــة إلـــى ســـلوكيات تســـويقية  األثريـــة

 صحيحة تفيدهم وال تسئ لصورة مصر أمام السائح.

عنهـا وإجـراء اختبـارات  يين عمالـة بـدون إجـراء اسـتعالم أمنـبعـدم تعيـ المنظمات السـياحية الخاصـةإلزام  (8
ومتابعـة هم وتحرير تقارير ربع سـنوية عـن سـلوكياتوتحليل مخدرات دوري لهم قبل وأثناء الخدمة، نفسية 
 . أدائهم
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تم رصـدها يـالج الظـواهر السـلبية التـى وعـ، ألمـاكن السـياحية والمـزارات األثريـةفـي اتقييم الموقف الراهن  (9
 .بتلك المناطق

 للقضـاء علـى العشـوائيات ويجـب أن ينصـب علـى تـوفير البنيـة األساسـية ضرورة إعداد مشـروع قـومي (10
 .التعويضية

في األماكن السياحية والمـزارات عموما و  فى الشارع المصرى  يضرورة العمل على زيادة الوجود األمن (11
 بصفة خاصة. األثرية

يـــل دور األمـــن فـــى مكافحـــة أعمـــال المتســـولين والقـــبض علـــى البلطجيـــة التـــى تســـىء إلـــى مصـــر تفع (12
  .للسائحين بالمناطق السياحيةمنهم السياحية وتوقيع عقوبات لمن يتعرض 

 

 المراجع
امعي (، دور الســـياحة فـــي التنميـــة االجتماعيـــة، دراســـة تقويميـــة للقـــرى الســـياحية، المكتـــب الجـــ 2006إبـــراهيم، وفـــاء ذكـــي ) 

 الحديث، اإلسكندرية. 
، تركيـا و مقارنـة مصـر دراسـة السـياحي: للمقصـد الذهنيـة الصـورة رسـم فـي الـدراما (، دور2013) محمـود أبوحمـد، مصـطفى

 ، سبتمبر.2، ع7الفيوم، م جامعة، والفنادق السياحة كلية مجلة
 م اإلنسانية، جامعة محمد خنيضر بسكرة، الجزائر(، التوجه السياحي البيئي: اآلثار والحلول، مجلة العلو 2016برجم، حنان )

ــدليل اإلرشــادي للســياحة المســتدامة فــي 2005برنــامج األمــم المتحــدة للبيئــة ) (، دليــل مفهــوم الســياحة المســتدامة وتطبيقهــا، ال
 (، جامعة الدول العربية.1الوطن العربي، سلسلة )

والبــدائل المقترحــة لحــل مشــكلة أمــن العشــوائيات، مطبوعــات (، اإلســكان العشــوائى فــى مصــر، الحلــول 1995بطــران، عايــدة )
 المركز الديموجرافي بالقاهرة، ديسمبر.

(, دور أجهزة العالقات العامة فـي تكـوين الصـور الذهنيـة للمملكـة, الجمعيـة السـعودية لإلعـالم 2004تركستاني, عبد العزيز )
 أكتوبر، الرياض. 5-2االتصالي، المنتدى اإلعالمي السنوي، 

: دراســة حالــة االردن، مصــر، تركيــا، 2017-2007(، أثــر االرهــاب علــى الســياحة خــالل الفتــرة 2018الحــوراني، إبــراهيم )
 فرنسا، اسبانيا، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، األردن. 

يط البحـوث السـياحية، قطـاع التخطـ مجلـة السـائحين، علـى اتجاهـات التحـرش أثـر (،2015تقـى ) محـروس، و غـادة خيـرت،
 .71-38والبحوث والتدريب، وزارة السياحة، عدد ديسمبر، ص ص

(، نمـاذج لظـاهرة التسـول فـي الـوطن العربي،كليـة إعـداد المعلمـين، مـزده، جامعـة الجبـل 2011الـدراجي، سـعد عجيـل مبـارك )
 الغربي.

ز الـديموجرافي، معهـد مصـر، المركـ فـي الجنسـي القضـاء علـى التحـرش واسـاليب (، دراسـة طـرق 2013الديب، بثينة محمود )
 التخطيط القومي، هيئة األمم المتحدة للمرأة، القاهرة.

 (، ظاهرة اطفال الشوارع عالميا وعربيا، كلية التربية،جامعة الزقازيق.2009رضوان، فوقية )
 احةالسـي كليـة (، تنميـة ثقافـة التعامـل مـع السـائح فـي المقصـد السـياحي المصـري، مجلـة2017الـزق، يحيـى شـحاتة حسـن )

 .2/1األول، العدد السادات، المجلد مدينة جامعة والفنادق
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(، دراسة سوسيولوجية عن الملوثات البيئية في المناطق السياحية بصعيد مصر دراسة مطبقـة علـى 2008سيد، محمد نجدي)
 منطقتي األقصر وأسوان، كلية الخدمة االجتماعية، أسوان

البحـوث السـياحية، قطـاع  مجلـة السـياحي المصـري، للمقصـد الذهنيـة ورةالصـ علـى التحـرش أثـر (،2015محمـد ) الشـربيني،
 .37-4التخطيط والبحوث والتدريب، وزارة السياحة، عدد ديسمبر، ص ص 

 (، االعالم السياحي : المفهوم والممارسة، جامعة عين شمس، القاهرة .2000الشريف، سامي )
 ص السعودية عدد مايو، العربية المملكة والتعليم، التربية وزارة معرفة،ال مجلة الذهنية، الصورة (،2013) الرحمن شقير، عبد

1 
 تشـرين جامعـة العشـوائية، مجلـة العينـة حجم حساب المستخدمة في للصيغ مقارنة تحليلية دراسة (،2014شكيب، باشماني )

 .100-85، ص ص 5العدد  ،63المجلد  والقانونية، االقتصادية العلوم العلمية، سلسلة والدراسات للبحوث
المجلـة العربيـة للدراسـات  (، معوقـات مكافحـة التسـول فـي المملكـة العربيـة السـعودية،2013) شلهوب, هيفاء بنـت عبـدالرحمن
 .57، العدد 29االمنية والتدريب،المجلد 

 ، القاهرة.والتوزيع للنشر العلمية الكتب عملية، دار وممارسات نظري  واألزمات مدخل (، اإلعالم2002) محمد شومان،
 (، تكوين الصورة الذهنية للشركات ودور العالقات العامة فيها، االكاديمية السورية الدولية .2009الشيخ، صالح )

 (، التحرش الجنسي، ظاهرة جديدة وخطيرة, القاهرة. 2010صادق، سعد رجب )
السـياحية لمصـر، رسـالة  الصـورة لـىع االفتراضـية السـياحية المجتمعـات تـأثير دراسـة(، 2013) أحمـد محمـد نانسـي صـادق،

 .حلوان جامعة والفنادق، السياحة كلية ماجستير غير منشورة،
(، العنف ضد المرأة في سوريا, دراسة ميدانية في مركز الطب الشرعي لسوريا،مجلة شبكة العلوم النفسية 2004ضو، محمد )

 العربية،العدد الرابع, أكتوبر.
، تفعيل دور البعد االجتماعي فـي التنميـة السـياحية لمنطقـة المنيـا، رسـالة ماجسـتير، كليـة (2010طه، هبة ي أحمد مختار )

 السياحة والفنادق، جامعة حلوان.
 (، ظاهرة التسول، مركز البحوث والدراسات االجتماعية، القاهرة2006العادلي، فاروق محمد )

 حروف منشورة للنشر، القاهرة. (، المراة عبئ اجتماعي: دراسة اجتماعية، دار2016عامر، عادل )
(، األبعاد االجتماعية للتحرش الجنسي في الحياة اليومية، دراسـة ميدانيـة 2007عبادة، مديحة أحمد و أبو دوح، خالد كاظم )

 بمحافظة سوهاج،القاهرة،مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية.
ـــد كـــاظم )  عبـــادة، رأة: دراســـة ميدانيـــة حـــول العنـــف الجســـدي والعنـــف (، العنـــف ضـــد المـــ2008مديحـــة أحمـــد وأبـــو دوح، خال

 ، القاهرة. دار الفجر للنشر والتوزيع ، الجنسي
(، ظاهرة التحرش كأحد السلوكيات السلبية تجاه السائحين بمنطقـة األهرامـات، مجلـة البحـوث 2015عبدالعزيز، محمد السيد )

 د ديسمبر.السياحية، قطاع التخطيط والبحوث والتدريب، وزارة السياحة، عد
 الذهنيـة الصـورة علـى وتأثيرهـا األمنيـة األزمـات(، 2017) صـالح وقاعود، مـروة محمد غادة، وفيقو  محمود والء عبدالفتاح،
، 2/1، ع11الفيـوم، م جامعـة ،والفنـادق السياحة كلية والضيافة، والسياحة للتراث الدولية سياحي، المجلة كمقصد لمصر

 سبتمبر.
 فـي االتصـال قنـوات والمقيمـين وإسـهام السـعوديين بـين المتبادلـة الذهنيـة (، الصـورة2009) عبـدي العبـدالقادر، عبـدالرحمن

 واإلعالم. الدعوة كليةة، دكتورا  اإلسالمية، رسالة سعود بن محمد اإلمام تحليلية، جامعة وصفية بنائها : دراسة
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ـــة (، بحـــث عـــن كيفيـــة مواجهـــة اطفـــال الشـــوارع باســـت2008عبـــداللطيف، بســـمة ) ـــى الشـــخص وتنمي خدام نمـــوذج التركيـــز عل
 االعتماد علي الذات،جامعة الفيوم.

 (، التسول خطر يهدد سياحة الغردقة، مجلة المسلة السياحية، القاهرة.2012عبدي، صالح )
 (، أطفال الشوارع بين المسئولية االجتماعية واإلنسانية وتهديد السياحة بأسوان.2013العجمي، ابراهيم )

URL: http://rassd.com/110128.htm#sthash.qQInmfnx.dpuf, Accessed: 8 Jan. 2019. 
 (، العالقات العامة والصورة الذهنية، كلية االعالم، جامعة القاهرة، الطبعة األولى .1993عجوة، علي )

 تلوث البيئة وملوثاتها، مكتبة المعارف الحديثة، اإلسكندرية. (، 2004العروسي، حسين )
السـياحية، مجلـة كليـة الحقـوق،  الجريمـة فاعليتـه للحـد مـن ومـدى السـياحي (، األمـن2015) خشـان عبـد فاضـل عنـوز، أمـل

 ، العراق.1، ع17جامعة النهرين، م
 الهول وأبو لمنطقة األهرام حالة المصري: دراسة لمجتمعا يف السائح تجاه السلبية ياتوالسلوك الظواهر(، 2015يد، نيفين )ع

-73البحــوث الســياحية، قطــاع التخطــيط والبحــوث والتــدريب، وزارة الســياحة، عــدد ديســمبر، ص ص الجيــزة، مجلــةي فــ
117. 

(، مجــاالت علــم االجتمــاع المعاصــر: أســس نظريــة ودراســات واقعيــة، دار المعرفــة الجامعيــة، 1997غيــث، محمــد عــاطف )
 سكندرية. اإل
 علـى ميدانيـة دراسة( االجتماعية المسئولية واقع اطار في للمنظمات الذهنية الصورة إدارة ،(2011) طه السيد أحمد ،كردي

 . 1 ص بنها،، جامعة التجارة، كلية األعمال، ادارة قسم ،)األدوية المصرية شركات من عينة
URL: https://en.oxforddictionaries.com/definition/reputation, Accessed: 15 Jan. 2019. 

(، التنميـــة االجتماعيـــة للمنـــاطق العشـــوائية"، تقريـــر المجلـــس القـــومي لخـــدمات التنميـــة االجتماعيـــة، 2008مجلـــس الـــوزراء )
 والعشرون. المجالس القومية المتخصصة، الدورة الثانية

 والفنـادق، جامعـة السـياحة ماجسـتير، كليـة رسـالة لمصـر، الـدولي السـياحي التنافسـي (، الوضـع2017محسـن، نهلـة محمـد )
 .الفيوم

(، إدارة العالقــات العامــة فــي قطــاع المنشــآت الســياحية بالمملكــة العربيــة الســعودية، 2015محمــد، عبــداللطيف عبدالمحســن )
 واالتصال، كــــلية اآلداب والتربية، األكـاديمية العـربية في الدنمـارك.رسالة ماجستير في اإلعالم 

(، العوامــل المؤديــة إلــى ظــاهرة التحــرش الجنســي ودور الخدمــة االجتماعيــة فــي التعامــل معهــا، 2010محمــد، محمــود فتحــي )
 جامعة الفيوم.  –كلية الخدمة االجتماعية 
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Abstract 

The negative phenomena in the Egyptian street and their impact on the image of Egypt as 

a tourism destination 

This study seeks to discuss the most negative behaviors in the Egyptian street, Such as street 

children, begging, slums, sexual harassment, tourist extortion, insecurity and pollution, And 

their impact on the enjoyment of tourists visit Egypt, their decision to repeat their visits and the 

image of Egypt as a tourist destination. The study used descriptive analytical method and the 

case study, the questionnaire was prepared according to the Three-point Likert scale as a tool 

for field study, the data were analyzed and processed statistically using SPSS. The study results 

showed that the phenomena of study negatively affect the general satisfaction of the tourist and 

his image of Egypt as a tourist destination, as extortion was the most phenomena that 

negatively affected the enjoyment of the tourist visit to Egypt and his decision to repeat it. The 

study also made recommendations such as provide training programs aimed at raising tourism 

awareness of tourism organizations employees, activating the role of educational and religious 

institutions in increasing tourism awareness of citizens, put the rules for dealing with the tourist 

attached within the tourist markets and exploitation of media institutions to improve Egypt's 

tourism image abroad. 

Key words: The negative phenomena in the street, Mental image, Repeat visit, Enjoy the visit. 
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