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 دراسة حالة عمي جزيرة سييل النوبية  :أثر التنمية السياحية عمي منطقة النوبة 
 مصطفي أحمد سوكارنو    أ.د/ عائشة عبد العزيز التيامي     د/ إبراىيم عبد الباسط

 جامعة الفيوم -كمية السياحة والفنادق                                
 ممخص البحث 

بالتطبيق عمي جزيرة  (1)النوبة ييدف ىذا البحث الي إلقاء الضوء عمي أىمية التنمية السياحية في
التنمية السياحية لمنطقة ما تصبح ىدفا لمطمب السياحي ومن ثم  سييل النوبية. من المعروف أن

يطمق عمييا منطقة سياحية تتطمب ما يعرف بالتخطيط السياحي من حيث العمل عمى إظيار ما 
النشاط السياحي،  نحو أىميا ميولمدى ( و حضارية تتمتع بو المنطقة )سواء كانت طبيعية أو

بتنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية وبين  المنطقة ارتباطىنالك  ذلك فإن باإلضافة إلى
ة التسييبلت السياحية المتاحة لموصول إلى ىذه المنطقة واإلقامة فييا حتى تسمى بالمنطقة السياحي

. ولقد اقتصرت ىذه الدراسة عمي أىالى جزيرة سييل النوبية بمحافظة أسوان، (7891)كفافي، 
من سكان الجزيرة، تم توجيو استمارة االستبيان ليم الختبار  وتمثمت عينة البحث في مجموعة

 فروض الدراسة.
 التنمية السياحية  –النوبة  -جزيرة سييل النوبية  الكممات الدالة:

 المقدمة
تقوم التنمية السياحية عمى دراسة المنطقة المطموب تنميتيا سياحًيا دراسة تشمل عدة جوانب، كما 

لمختمف الجوانب والوصول إلى االستغبلل األمثل لعناصر اإلنتاج تيدف إلى تحقيق اإلنتاج 
السياحي كالعناصر الطبيعية والحضارية، كما تمثل أىميتيا في أنيا جزء فعال في التنمية الكمية في 

لذلك يجب التعرف عمي أىم أىداف  .(0222)الجالد، مختمف المجاالت االقتصادية واالجتماعية
 من خبلليا يمكن أن تعود عمي منطقة الدراسة بالمنفعة.التنمية السياحية التي 

 أىداف التنمية السياحية:
التنمية السياحية ليا أىداف عامة وأخرى أىداف محددة. وتتحدد األىداف العامة فيما إن 
 :(0222)البكري، ييم

 تيدف لتنمية الجوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية. (1

                                                           
لفظ النوبة أطمق عمى المنطقة من حدود أسوان شماال حتى ممتقي النيمين بجوار الخرطوم حاليا، أما لفظ النوبا  (1)

فيطمق عمى منطقة في كردفان، حيث توجد جبال تعرف باسم جبال النوبا ويعرف سكانيا بالنوباويين وذات 
ة أو سواد البشرة وانيم يسكنون الجبال صفات مختمفة عن سكان النوبة، كضخامة الجسد والعضبلت وشدة السمر 

، عوض)ويتصفون بصفات الزنجية، أما النوبي فيو يتصف بجسم نحيف متوسط القامة وبشرة أقل سوادا. 
1591) 
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من خبلل إمكانياتيم ومواردىم المحمية لكسب وزيادة  تقوم عمى تحسين ظروف المجتمع (2
 إنتاجيم.

 تيدف التنمية لمتعاون بين الحكومة والييئات األىمية، كما تقوم برفع كفاءة الخدمات المتاحة. (3
 تقوم عمى توفير احتياجات السكان. (4

 لة.تحقيق النمو السياحي وتدعيم اقتصادي لمسياحة وتوافدىا لزيادة الدخل اإلجمالي لمدو  (5
 األىداف المحددة: -

وىى األىداف التي تمثل إستراتيجية واضحة وليا ظروفيا االقتصادية واالجتماعية والبيئية التي 
تختمف من مكان إلى آخر وما يصمح كيدف في زمن معين قد ال يصمح كيدف لزمن 

  .(0229)سميمان، آخر
 (:0222)الجالد، ي إن التنمية السياحية ليا أىداف محددة تتمثل فيما يم

 أىداف اقتصادية تتمثل في اآلتي: -7
 زيادة فرص العمل في مختمف األنشطة السياحية. (أ 
 انتشار السياحة في المناطق البعيدة، والذي يؤدي إلى المساىمة في النمو االقتصادي. (ب 
 تعمل السياحة عمى خمق التوازن االقتصادي وتعويض العجز في ميزان المدفوعات. (ج 
زيادة التماسك بين االقتصاد القومي أي بين القطاع السياحي والقطاع الصناعي تقوم عمى  (د 

 والزراعي.
 أىداف اجتماعية تتمثل في اآلتي: -0

 تعمل السياحة عمى زيادة السكان في المناطق السياحية بسبب توفر فرص العمل فييا. (أ 
 تقوم عمى تحسين العبلقات بين الشعب المصري والشعوب األخرى. (ب 
 ستوى الثقافي والحضاري لممجتمع وتحويل بعض المجتمعات البدائية إلى حضرية.رفع الم (ج 
العمل عمى حماية قيم وعادات وتقاليد المجتمع مع تشجيع االختبلط بين السائحين  (د 

 والمواطنين.
 يجب أن يشعر السكان المحميون بأنيم في خطة التنمية وذلك بإشراكيم في النمو والتي تتوافق معيم. (ه 
 السياحة بخفض نسبة البطالة. كما تقوم (و 

 أىداف بيئية:  -3
التخمص  يتحقق ذلك من خبللالرئيسية لمجذب السياحي إلى أي منطقة و  عناصرالبيئة أحد التعتبر 

التموث بكافة أشكالو والمحافظة عمى الموارد الطبيعية والحضارية التي تمثل رأس مال التنمية  من
النظر إلى عدة جوانب وىي فيتعين مات جذب سياحي بمقو  ة ماقمنطتتمتع كى السياحية. ول

 :(0229)سميمان، باآلتي الجغرافية واالقتصادية واالجتماعية ويكون عن طريق القيام 
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 دراسة العوامل المتعمقة بالموقع والتي تتمثل في عدة عوامل:
 .الجغرافىوموقعيا دراسات تقوم عمى المنطقة لمعرفة النواحي االقتصادية واالجتماعية  (أ 
 اتجاه السفر والوقت الذي يستغرق لمسفر إلييا. (ب 

جزيرة سييل وىى والجدير بالذكر في ىذا الشأن أن ىذه العوامل تتوافق مع منطقة الدراسة 
التي تتمتع بمقومات و واحدة من الجزر المصرية الموجودة عمي ضفاف النيل  التى نعد النوبية

 ريخية وأثرية.من معالم تا تمتمكوالجذب السياحي لما 
 ومن أىداف التنمية السياحية االيجابية لمنطقة الدراسة:

االرتقاء بمستوى المعيشة بالنسبة لسكان القرية وتطوير البنية التحتية بإمداد شبكات الصرف  (1
 الصحي ورصف الطرق.

ية تساىم التنمية السياحية في منطقة الدراسة في االرتقاء بالكثير من الصناعات اليدوية النوب (2
 التي يقوم السكان بإنتاجيا.

تساعد التنمية السياحية في المنطقة في النيوض بكثير من األنشطة التي يمارسيا سكان  (3
 القرية خاصة النشاط الزراعي.

تعمل التنمية السياحية عمى االرتقاء بسموكيات سكان المنطقة نتيجة عمميم في مجال  (4
 السياحة واختبلطيم بالسائحين األجانب.

الجانب اآلخر نجد أن منطقة الدراسة قد تواجو العديد من اآلثار السمبية لمتنمية السياحية وعمى 
 والتي من أىميا ما يمي:

 العادات التي يمارسيا السياح والتي قد تعود بالسمب عمى سكان المنطقة. (1
 عدم وجود شبكات لمصرف الصحي بالمنطقة. (2
 قة.عدم احترام تقاليد الحياة اليومية لسكان المنط (3
 األسعار. ارتفاعالتأثير عمى النواحي االقتصادية لممنطقة مثل  (4

 مشكمة البحث:
تعتبر السياحة الثقافية من سمات السياحة في العصر الحديث وأحد أركانيا الميمة، لذلك فإن 
دعميا وتشجيعيا قد يضع حموال لمكثير من المشكبلت االجتماعية التي تعانى منيا قرى النوبة 
وخاصة البطالة التي تنتشر في محيط الشباب. لعل اختيار جزيرة سييل النوبية كنموذج لتطبيق 

لتوظيف السياحي قد يساىم في تشجيع المناطق النوبية األخرى في المضى في ىذا الطريق. وىذه ا
ويمكن بمورة مشكمة الدراسة المناطق لدييا المقومات التي تؤىميا لتحقيق النجاح في ىذا المجال. 

 في النقاط التالية: 
 جذب سياحي؟. ما ىي المقومات التي تتمتع بيا ىذه الجزيرة لكي تتحول إلى منطقة 
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 .ما ىي الصعوبات والمشكبلت التي تواجو التسويق السياحي لمنطقة الدراسة؟ 

 ىداف البحث: أ
 :إليتيدف الدراسة 

 .لمنوبة في العصر الحديثعن موارد الجذب الثقافية واالجتماعية  تعرفال (1

 التعرف عمى المشكبلت التي تعوق الجذب السياحي بجزيرة سييل. (2

جزيرة سييل النوبية لموقوف عمي اتجاىاتيم حول كيفية تحقيق التوظيف استقراء آراء سكان  (3
 السياحي لممنطقة.

 .وضع مقترح لبلستخدام السياحي لممنطقة (4

 فرضيات الدراسة:

النوبية بالعديد من مقومات الجذب السياحى التى تؤىميا لوضعيا عمي  جزيرة سييلتتمتع  (1
 .خريطة السياحة المصرية

 النوبية. سييلىناك عدد من المشاكل والمعوقات التى تواجو الجذب السياحى في  (2
ىناك مجموعة من الشروط والمتطمبات الضرورية المطموب توافرىا والمرتبطة بالجذب  (3

 السياحى.
 منيجية الدراسة:

التطبيقية من  من خبلل الدراسة الدراسة عمي المنيج التحميمي في اختبار فروض الباحث يعتمد
 استقصاء.  اتاستمار  الدراسة عمي حيث اعتمدت ،أجل الوصول إلي نتائج عممية

 مجتمع الدراسة:
 66يتكون مجتمع الدراسة من أىالى الجزيرة، وقد أجريت ىذه الدراسة عمي عينة عشوائية عددىا 

 تمثل مجتمع الدراسة
 .جزيرة سييل النوبية

تعتبر البوابة لدخول النوبة ما جعل أىميتيا منذ العصور التى جنوب أسوان و  (2)جزيرة سييلتقع 
)القاضي،  جنادلالقديمة لما تمتاز بيا موقعيا ألنيا اعتبرت إحدى المحاجر التابعة لمنطقة ال

ق.م.(، إذ عثر عمى  2682 -2782حكم الممك زوسر من األسرة الثالثة )ذ ، وذلك من(0229
جاعة" التي تتحدث عن مجاعة في مصر، مما أدي إلى لجوء لوحة من الجرانيت تسمى " لوحة الم

مع  أىميةىذه المجاعة. ثم أصبحت منطقة النوبة السفمى ذات مواجية زوسر لمحاصيل النوبة ل

                                                           
جزيرة سييل النوبية يحدىا من الشمال جزيرة سالوجا ومن الشرق نجع المحطة والغرب قرية غرب سييل  (2)

 .وخزان أسوان والجنوب قرية الكرور
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ق.م( والذي بدا أولى خطواتو في النوبة  1842 -1878تولى سنوسرت الثالث مقاليد الحكم )
تطيع إرسال جنوده لمواجية االضطرابات التي تسييل المواصبلت حتى يسنحو بتوجيو اىتمامو 

 جندلكانت قائمة في ببلد النوبة، لذلك قام بعمل قناة بجوار جزيرة سييل لتسييل المبلحة عند ال
 ,Adams) ث( التي عرفت باسم )خع كاورع أي سنوسرت الثال (7889)عوض، (3) األول

1984). 

ىي جزيرة تقع وسط النيل، لذلك فإن الوصول إلييا يكون بإحدى الطرق  -كيفية الوصول لمجزيرة: 
يوجد مرسي يستقل منو مركب إلي  فٍزٌالاآلتية:. أوال: عن طريق كورنيش أسوان وبجوار حديقة 

 كيمومتر. 2.5جزيرة سييل النوبية في مسافة تبمغ حوالى 
ك عن طريق التأمين الصحي )طريق ثانيا: يوجد طريق آخر لموصول لمجزيرة من مدينة أسوان، وذل

العقاد( لموصول لمنطقة نجع المحطة التى تقع عمي الجية الشرقية لمجزيرة بالسيارة من أسوان 
 4وحتى الوصول لمرسي الجزيرة، ثم العبور عن طريق قارب لمجزيرة. وتبمغ المسافة حوالى 

 كيمومترات.
 االستبيان

 أجزاء: ةويتكون االستبيان من ثالث 
بمظاىر الحياة الثقافية واالجتماعية  اإللمام( أسئمة لمعرفة مدي 16حتوي عمي )ي الجزء األول:

 واالقتصادية بجزيرة سييل النوبية وأىم ما تمتمكو من مقومات تساعد عمي تنميتيا سياحيا.
تنمية ( فقرات, حيث يعتقد الباحث أنيا تمثل أىم المشكبلت التى تواجو 3تضمن ) الجزء الثاني:

 المنطقة سياحيا.
( فقرات لممقترحات والمتطمبات الضرورية المطموب توافرىا لتنمية المنطقة 4تضمن ) الجزء الثالث:

 سياحيا.
 نتائج االستبيان:

 ويمكن توضيح توزيع االستمارات في الجدول التالي: 
 ( توزيع استمارات االستقصاء.1جدول رقم )

 المئويةالنسبة  العدد استمارات االستقصاء

 3.3 2 االستمارات المفقودة

 16 6 االستمارات المستبعدة

                                                           
عمى أن النير ليس بو مواضع لتساقط الماء، كما أطمق  Cataractيطمق عمييا لفظ الشبلل وفي اإلنجميزية  (3)

 دار وتعترضيا مجموعة من الصخور. االنح تكون مجراىا شديدالتى  ماكناأل أيعميو الجندل 
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 86.7 52 االستمارات التى تم تحميميا

 166 66 إجمالى االستمارات التي تم توزيعيا

 

عند تحميل استمارات االستقصاء يبلحظ أنو قد تم استخدام الرمز ) ع ( لئلشارة إلى عدد     
استخدام الرمز )%( لئلشارة إلي النسبة المئوية لعدد االستجابات استجابات أفراد العينة، وكذلك 

 جمالى عدد االستمارات التى تم تحميميا.بالنسبة إل
 أوال: مدي المعرفة واإللمام بأىمية الموارد الثقافية واالجتماعية واالقتصادية .

  بية ؟ىل لديك معرفة بمظاىر الحياة الثقافية واالجتماعية بجزيرة سييل النو  -1  
 نعم )     (                                              ال  )     (        

 
 
 

 

 ( مدي المعرفة بمظاهر الحٌاة بمنطقة الدراسة.2جدول رقم )

 % ع االستجابات

 2242 22 نعم

 1942 2 ال

 111 93 االجمالى

أن لدييم اإللمام بمظاىر  واير  % من إجمالى حجم العينة84.6( أن 2يوضح الجدول السابق رقم )
% من إجمالي حجم العينة 15.4الحياة الثقافية واالجتماعية فى منطقة الدراسة، وفي المقابل يري 

مما يدل عمي ارتفاع المستوي أنيم ليس لدييم اإلدراك أو المعرفة بمظاىر الحياة في الجزيرة. 
 % ليدف االستبيان.166بنسبة  امناسبو  مما يعد متوافقا العينة ألفرادالتعميمى 

) في حالة اإلجابة بنعم( تتميز مظاىر الحياة الثقافية واالجتماعية بجزيرة سييل النوبية  -2  
 عن غيرىا من الجزر؟

 نعم  )      (                                            ال  )      (                 
 الحياة الثقافية واالجتماعية.( مدي التميز لمظاىر 3جدول رقم )

 % ع االستجابات
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 2242 22 نعم

 1942 2 ال

 111 93 االجمالى

( وىم الذين أجابوا )نعم( في السؤال 44( أنو أجاب عمي ىذا السؤال )3يبلحظ من الجدول رقم )
% من إجمالى حجم العينة أن الجزيرة تتميز عن غيرىا من الجزر النوبية 84.6حيث يرى  ،األول

أفراد العينة بمقومات  إلمامفي إظيار مظاىر الحياة. وىذا يعزز من الثقة في دقة االستبيان ومدي 
 .الجزيرة

ضعيا ىل تري أن جزيرة سييل النوبية تمتمك مقومات سياحية تؤىميا لو  ،من وجية نظرك -3  
 عمى خريطة السياحة المصرية؟

 ال  )    ( -نعم )   (                                                        ب -أ       
 
 
 
 
 

 ( مدي ما تمتمكو القرية من مقومات تؤىميا لوضعيا عمى خريطة السياحة4جدول رقم )
 % ع االستجابات

 22 22 نعم

 32 12 ال

 111 93 االجمالى

أن الجزيرة تمتمك  وا% من إجمالى العينة ير 73وفقا لما ورد في الجدول السابق, فإن حوالى 
ثري وعمل المشغوالت اليدوية النوبية باإلضافة إلى وجود مقومات كموقعيا الجغرافي والموقع األ

المنازل القديمة التى مازالت صامدة وىو ما سيتضح من خبلل استجابات السؤال التالى, ولكن في 
% من إجمالى حجم العينة أن المنطقة ال تمتمك القدر الكافي من مقومات الجذب 27المقابل يري 

التى  العينةىذه خريطة السياحة المصرية. وعند سؤال أفراد  السياحى التى تؤىميا لوضعيا عمي
أن  إلى أشاروافقد  أن منطقة الدراسة ليست مؤىمة لوضعيا عمي خريطة السياحة المصرية ترى 

ىناك عوامل تعوق الجذب السياحي في منطقة الدراسة مثل مشروعات البنية التحتية التى تحتاج 
 . ى قات اإلدارية األخر إلى تكاليف باىظة وغيرىا من المعو 



 جامعة الفيوم –تصدرىا كمية السياحة والفنادق   IJHTHالمجمة الدولية لمتراث والسياحة والضيافة 
 2021( يونيو 1( العدد )15المجمد )

 

21 
 

 إذا كانت اإلجابة بـــ ) نعم ( فما ىي أىم ىذه المقومات السياحية؟ -4  
 مقومات حضــــــــارية ] الثقافية واالجتماعية[   )      (  -أ       
 مقومات اقتصادية   )       ( -ب       
 خدمات وتسييالت سياحية  )      ( -ج      
 خري ) يرجى التحديد(..........................................مقومات أ -د       

 (  المقومات التى تمتمكو القرية لالستفادة منيا في التنمية السياحية.5جدول رقم )

 % ع االستجابات

 93 32 مقومات حضارٌة

 942 2 مقومات اقتصادٌة

 1149 2 خدمات وتسهٌالت سٌاحٌة

 242 3 مقومات أخري

 22 22 اإلجمالى

تمحورت . وقد فردا (38) بنعم أجاب عمي ىذا السؤال فقد وفقا لما جاء في الجدول السابقو 
عمى النحو التالي: المرتبة األولى المقومات الحضارية التى تعتبر من أىم المقومات لتنمية  اإلجابة

ولتيم ممارسة عادات % من خبلل محا52منطقة الدراسة سياحيا وىذا ما أظيرتو العينة بحوالى 
% من 11.5بينما يري  ،والمنازل النوبية القديمة ى ثر في الموقع األ تمثمتوتقاليد النوبة والتى 

من المقومات اليامة لجذب السياحة سياحية التسييبلت الإجمالى حجم العينة أن الخدمات و 
بالمنطقة من خبلل مكونات الجزيرة، مما يمثل موردا غذائيا طبيعيا لممنشات السياحية التى سوف 

%, بينما أفاد 5.7في المركز الثالث المقومات االقتصادية بنسبة جاء ثم نشائيا مستقببل إيتم 
وفرة بالمنطقة والتى من أىميا محاجر % من إجمالى حجم العينة بأن ىناك مقومات أخري مت3.8

 حجرية قديمة والمشغوالت اليدوية النوبية. 
 

ِب أُ٘ ِب ١ّ٠ض ِظب٘ش اٌس١بة اٌثمبف١ت ٚاالختّبػ١ت  بدض٠شة س١ًٙ إٌٛب١ت : )ِٓ اٌّّىٓ  -5  

 اخت١بس أوثش ِٓ إخببت( 

 )    (                                                                         ا١ٌذ٠ٚت اٌّشغٛالث . أ

 اٌفٓ ٚاٌّٛس١مٟ ِثً اٌشلض ٚاٌغٕبء إٌٛبٟ                           )     (              . ة

 إلبِت اٌّٙشخبٔبث ٚاٌّؼبسع إلظٙبس اٌتشاث اٌشؼبٟ                 )     (  . ث

 ٌٍّٕطمت ِظٙشا ١ِّضا                            )     (             فٓ ِؼّبس اٌزٞ ٠ؼطٝ  . ث

 إز١بء إٌّبسببث اٌذ١ٕ٠ت                                                     )     (             . ج

      األص٠بء إٌٛب١ت                                                                )     (       . ذ
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 ِؤسسبث اختّبػ١ت أ١ٍ٘ت                                                  )     (   . ش

 اٌتؼبًِ ِغ اٌغشببء                                                           )     (                                 . د

 )     (                             وً ِب سبــــــــــك                                  . ر

 أخشٞ )تزوش(           . س

 
 (  أهم ممٌزات مظاهر الحٌاة الثقافٌة واالجتماعٌة بمنطقة الدراسة.2جدول رقم )

 % ع االستجابات

 22 21 المشغوالت الٌدوٌة

الفن والموسٌقً مثل الرقص والغناء 

 النوبً

29 2242 

 2242 31 إقامة المهرجانات والمعارض

فن معمار الذي ٌعطى للمنطقة 

 مظهرا ممٌزا    

31 2242 

 22 39 إحٌاء المناسبات الدٌنٌة

 9242 21 األزٌاء النوبٌة

 9542 21 مؤسسات اجتماعٌة أهلٌة

 2242 31 التعامل مع الغرباء

 1149 2 كل ما سبـــــــــق

 __ __ أخري )تذكر(          

 ــــــ 332 اإلجمالى

   إمكانٌة تعدد اإلجابات* 

% 77من خبلل ما ورد في الجدول السابق فقد جاء في المرتبة األولى المشغوالت اليدوية بنسبة 
باعتبارىا من أىم الحرف اليدوية النوبية، حيث تقوم معظم السيدات بعمل المشغوالت اليدوية ثم 

 %.67.3قدرىا بنسبة تمييا الرقص والغناء النوبي 
% من إجمالى 59.6المؤسسات االجتماعية األىمية في المرتبة الثالثة بنسبة مئوية قدرىا جاءت  -

 حجم العينة.
 % من إجمالى حجم العينة.57.7جاءت األزياء النوبية في المرتبة الرابعة بنسبة قدرىا  -
 % من إجمالى حجم العينة.48المناسبات الدينية في المرتبة الخامسة بنسبة  إحياءجاءت  -
قامة الميرجانات والمعارض  متساوية أفراد العينة اتبينما جاءت اختيار  - بين فن المعمار وا 

 % من إجمالى االستجابات.38.4إلظيار التراث الشعبي والتعامل مع الغرباء بنسبة قدرىا 
 % الختيار كل ما سبق.11.5وجاء في المرتبة األخيرة استجابة نسبة قدرىا  -

د االستجابات  قد زاد عن إجمالى حجم العينة بسبب إمكانية تعدد ويبلحظ أن إجمالى عد
 اإلجابات. 
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 من وجية نظرك: أىم المقومات االقتصادية التى تساعد عمى تنمية الجزيرة سياحيا؟ -6  
 الزراعة                              )     (                . أ

            )      (            الصناعات الحرفية          . ب
 التجارة                              )      (        . ت
 ................................مقومات أخري ) يرجى التحديد( . ث

 ( أهم المقومات االقتصادٌة التى ٌمكن أن تتضمنها خطة التنمٌة السٌاحٌة لمنطقة الدراسة.7جدول رقم )

 % ع االستجابات

 542 9 الزراعة 

 2142 23 الصناعات الحرفٌة

 542 9 انتدارج

مقومات أخري )ٌرجى 
 التحدٌد(

 ـــــــــ              ــــــــ              

 االخمانى  

 
            93                111 

أن الصناعات الحرفية  وا% من أفراد العينة ير 86.8من خبلل الجدول السابق يتضح أن حوالى     
ثم جاءت الزراعة  ،ىى أىم المقومات االقتصادية والتى تساعد عمى التنمية لسياحية لمنطقة الدراسة

 وأظيرت العينة .% وذلك لضعف عممية الزراعة والتجارة بالجزيرة9.6والتجارة متساوية بنسبة قدرىا 
أن يكون ليما دورا في التنمية  أن غالبية العينة اتفقت حول الصناعات الحرفية التى يمكن

  السياحية.
 

ما أىم ما يميز الحياة االقتصادية بجزيرة سييل النوبية: )من الممكن اختيار أكثر من  -7  
 إجابة(

 امتالك المنطقة لجمعية زراعية                          )     (                        . أ
 )     (                                                              التوزيع العادل لممحاصيل الزراعية      . ب
 )     (                                 كفاية المنطقة من المنتجات الزراعية           . ت
 )     (                                التوفير التعاونى لمسمع االستيالكية             . ث
 )     (                                 تسييل الخدمات لسكان المنطقة                 . ج
 كل ما سبــــــــق                                           )     (                       . ح
 أخري)تذكر(............................................................... . خ
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 ( أىم ما يميز الحياة االقتصادية بمنطقة الدراسة.8) جدول رقم
 % ع االستجابات

امتالن انمىطمح ندمعٍح 

 سراعٍح                            
__ __ 

انتىسٌع انعادل نهمحاصٍم 

 انشراعٍح                     
9 542 

كفاٌح انمىطمح مه انمىتداخ 

 انشراعٍح                  
__ __ 

انتىفٍز انتعاووى نهسهع 

 االستهالكٍح                    
2 1149 

تسهٍم انخذماخ نسكان 

 انمىطمح                        
21 22 

 __ __ كم ما سثــــــــك                                           

 1543 11 أخزي )تذكز( 

 __ 21 االخمانى

 إمكانية تعدد اإلجابات
 -خبلل ما ورد في الجدول السابق يظير عدة نتائج في ما يمى:من 
ما تتمتع بو الجزيرة وذلك باعتبارىا  أكثر تعتبر تسييل الخدمات لسكان المنطقة من الواضح أن 

حول افتقار % من إجمالى حجم العينة. بينما جاءت آراء العينة 77وىو ما يؤيده  أثريةمنطقة 
%.  ثم توفير السمع جاءت في 19.2زراعية بنسبة قدرىا المنتجات ولممقومات زراعية لم الجزيرة

، ىذا باإلضافة %، حيث جاءت متدنية بسبب قمة توفير السمع11.5المرتبة الثالثة بنسبة قدرىا 
أن غالبية . ومن المبلحظ عدم وجود محاصيل زراعيةمن العينة تشير إلى  %9.6قدرىا  إلى نسبة
 زراعية لذلك لم يقع االختيار عمييم.المقومات الال د إلى ترى أن الجزيرة تفتقالعينة 

)من الممكن اختيار أكثر من جزيرة سياحيا؟ لتنمية الما ىي التسييالت التي يمكن أن تتضمنيا   -8 
 إجابة( 

 )    (            جزيرةالتسويق السياحي لم -أ       
 تقديم حوافز لممستثمرين          )    ( -ب       
 )    (     توفير خدمات البنية األساسية  -ج      
 .................................(الترويج ألنشطة سياحية مقترحة ) يرجى التحديد -د       

 انمداالخ انتى ٌمكه أن تعٍف إنى خطح انتىمٍح نهمىطمح.  ( أهم5جدول رقم )
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 االستجابات         

  

 ع                 

 

                % 

 2141 22 التسوٌق السٌاحً للجزٌرة

 2241 32 تقدٌم حوافز للمستثمرٌن

 29 25 توفٌر خدمات البنٌة األساسٌة

التروٌج ألنشطة سٌاحٌة 

 مقترحة

1 3 

 __ 111 االجمالى
 إمكاوٍح تعذد اإلخاتاخ

مجاالت أخري تساعد عمى من خبلل ما ورد في الجدول السابق فإن أفراد العينة يروا أن ىناك 
 -تنمية المنطقة إذا ما وضعت ليا خطة في المستقبل والتى جاءت كالتالى:

تعتبر توفير خدمات البنية األساسية ىى أىم المطالب لتنمية منطقة لتكون مكانا لجذب السياحة  -
من إجمالى % 75وبدون توفيرىا تكون أىم المعوقات لمتنمية السياحية لممنطقة، وىو ما جاءت بـ 

 استجابات العينة.
% من إجمالى االستجابات، 71.1ة في المرتبة الثانية بنسبة قدرىا جزير جاء التسويق السياحى لم -

يروا % 2 بنسبة %، عمى أن بعض أفراد العينة46.1ثم تمتيا تقديم حوافز لممستثمرين بنسبة قدرىا 
 عمى الجذب السياحى.  إقامة معارض تقام بمنطقة الدراسة لتساعد باإلمكانأنو 

ويبلحظ أن إجمالى عدد االستجابات  قد زاد عن إجمالى حجم العينة بسبب إمكانية تعدد 
الشروط  أىمباعتبارىا احد  األساسيةحول توفير البنية  اتفقتاإلجابات. ويتضح أن غالبية العينة 

 لمجذب السياحي لممنطقة.
 المنطقة؟ىل يتردد بعض السائحين األجانب عمى زيارة  -8

 (  نعم )     (                                                   ال )              
 

 

 

 

 ( مدي تعرف األجانب على منطقة الدراسة.01جدول رقم )

 % ع االستجابات

 2242 29 نعم
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 2342 12 ال

 111 93 االجمالى

 السائحين ترددعمى دراية ب% من إجمالى العينة 67.3وفقا لما ورد في الجدول السابق, فإن حوالى 
بالمنطقة ستتضح من خبلل استجابات السؤال التالى.   ة السائح. لعل كيفية معرفعمى المنطقة

% أن السائحين ال يترددون عمي الجزيرة وذلك ألنيا ليست معروفة 32.7ولكن في المقابل يرى 
. مما يبين أن المنطقة بكر ولم يتم التعرف عمييا من األثريةالمواقع  أىملدييم، رغم امتبلكيا أحد 

 قبل السائحين.
 اإلجابة بـــ ) نعم ( كيف يتعرف السائحون عمى المنطقة: إذا كانت   -10  

 )       (                     مرشدون سياحيون      . أ
 )       (                    أفراد من المنطقة       . ب
 )       (                   أفراد من خارج المنطقة   . ت
   )       (                        أجيزة إعالمية   . ث
 أخري )تذكر( ................. . ج

 ( كيفية تعرف األجانب عمي المنطقة.11جدول رقم )
     

 االستجابات         
  

 ع                 
 

                % 
 1942 2 مزشذون سٍاحٍىن        

 22 39 أفزاد مه انمىطمح          

 245 3 أفزاد مه خارج انمىطمح   

 __ __ أخهشج إعالمٍح     

 __ __  أخزي )تذكز(

 2242 29 االجمالى

معرفة األجانب بمنطقة الدراسة  من العينة يروا أن %48وفقا لما جاء في الجدول السابق فإن 
ثم جاء دور المرشدين السياحيين فى تعريف بعض  ،عن طريق صداقات أفراد من المنطقةتحقق 

% من إجمالى 3.9ثم أفراد من خارج المنطقة بنسبة ضئيمة بمغت  .%15.3األجانب بنسبة حوالى 
ليست  جزيرة% العتقادىم أن ال32.7نسبة ب فردا 17ل ىذا ولم يجب عمى ىذا السؤاالعينة. 

 .معروفة لؤلجانب
 الفرضية األولى:
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تتمتع جزيرة سييل النوبية بالعديد من مقومات الجذب السياحى التى تؤىميا لوضعيا عمي 
 خريطة السياحة المصرية. 

ظيار الحياة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية لمجزيرة       وقد تم إبراز اإلمكانيات الحضارية وا 
والتى تساعد عمي جذب النشاط السياحى من خبلل إظيار موقعيا الجغرافي باعتبارىا منطقة أثرية 

الت حضارية تظير بيا مظاىر الحياة التى يمارسيا سكان المنطقة، من المبلحظ أن الجزيرة ماز 
تحتفظ بالمنازل النوبية القديمة. ومن المؤكد أن إعادة ترميميا يمكن أن تكون أحد مقومات الجذب 
السياحي. كما إن الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة يساعد عمي إقامة ىذا النشاط. لعمو من األىمية 

ن اإلمكانيات الحضارية بمكان إبراز اإلمكانيات البشرية ألىالى المنطقة والتى ال تقل في أىميتيا ع
واالقتصادية في قيام النشاط السياحى وخاصة طبيعة السكان والتى يغمب عمييا طابع البساطة 
والرقة وروح التسامح. وىذه المقومات المتنوعة تساعد عمى وضع جزيرة سييل  النوبية عمي خريطة 

 سياحة في مصر.  التنمية السياحية لمصر، والتى بدورىا يمكن أن تضعيا عمي خريطة ال
أظيرت الدراسة قبول الفرضية األولى والتى تنص عمي: تتمتع جزيرة سييل النوبية بالعديد من 

 مقومات الجذب السياحى التى تؤىميا لوضعيا عمي خريطة السياحة المصرية. 
 ثانيا :  المشكالت التى تواجو تنمية المنطقة سياحيا.

االجتماعية السمبية المؤثرة من الجذب السياحى عمى ما ىى التأثيرات الثقافية و  -1       
 المنطقة:

)من الممكن اختيار أكثر من                                                                                  
 إجابة(

 عدم وجود الوعى السياحي بين سكان المنطقة    )    (  . أ
 ة عن مظاىر الحياة بالمنطقة )   (ضعف دور اإلعالم في التوعية السياحي . ب
عدم الوعى من جانب أصحاب المشروعات االستثمارية في المجال السياحى  . ت

 بطبيعة سكان المنطقة وثقافتيم     )    (
عدم تفعيل عناصر التراث الشعبي في المنطقة واحترامو وتشجيع عمل ميرجانات  . ث

 (   مثل عرض التراث الغنائي واستخدام الزي النوبى    ) 
عدم االىتمام بالصناعات اليدوية التقميدية التى تمثل عنصر جذب ىام لمسائحين   . ج

)   ( 
 انتشار الفساد األخالقى بين سكان المنطقة     )    ( . ح
 عدم احترام عادات وتقاليد سكان المنطقة )    (  . خ
 معوقات أخري ) يرجي التحديد (............................................ . د
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 ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّشىالث اٌتٝ تٛاخٗ اٌت١ّٕت اٌس١بز١ت فٟ ِٕطمت اٌذساست.    ( 02جدول رقم )

 % ع االستجابات

عذو وخىد انىعى انسٍاحً 

 تٍه سكان انمىطمح    

19 3245 

ظعف دور اإلعالو فً 

 انتىعٍح انسٍاحٍح

22 2141 

عذو انىعى مه خاوة أصحاب 

 انمشزوعاخ االستثمارٌح

33 2342 

عذو تفعٍم عىاصز انتزاث 

 انشعثً

32 2241 

عذو االهتماو تانصىاعاخ 

 انٍذوٌح انتمهٍذٌح

35 9942 

اوتشار انفساد األخاللى تٍه 

 سكان انمىطمح     

2 242 

عذو احتزاو عاداخ وتمانٍذ 

 سكان انمىطمح

2 1942 

معىلاخ أخزي ) ٌزخً 

 انتحذٌذ (

1 3 

 ــــــــــــ 121 اإلخمانى

 إمكانية تعدد اإلجابات* 
( أن ىناك العديد من المشكبلت والمعوقات التى 12وفقا لما جاء في الجدول السابق رقم )      

تواجو الجذب السياحي بمنطقة الدراسة، فقد جاءت في المرتبة األولى مشكمة ضعف دور اإلعبلم 
ستجابات، ويعتبر دور % من إجمالى اال71.1في التوعية السياحية حيث بمغت النسبة المئوية 

اإلعبلم عنصرًا أساسيا في إظيار ونشر ثقافة المجتمع حاضره وماضيو، إال أن دور اإلعبلم 
ضعيف في عممية التوعية السياحية وغير فعال فى تشجيع السياحة الداخمية والخارجية من خبلل 

 التعريف بمقومات النوبة لخمق وعى سياحى لدي منطقة الدراسة.
المرتبة الثانية مشكمة عدم االىتمام بالصناعات اليدوية التى تمثل عنصر جذب ىام  وجاءت في -

% من إجمالى حجم العينة، حيث ال ييتم سكان المجتمع بيذه 55.8لمسائحين بنسبة قدرىا 
الصناعات اليدوية بسبب التغير الذي حدث ليم سواء اقتصاديا أو ثقافيا، رغم أن ىذه الصناعات 
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مات األساسية لمنوبيين قبل التيجير والتى تعمل عمي جذب السياحة لمجزيرة لمعرفة كانت من المقو 
 ثقافتيا الخاصة.

أما مشكمة عدم تفعيل عناصر التراث الشعبي في المنطقة فقد جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة  -
مكن % ويري الباحث أن ىذه المشكمة مؤثرة عمي عممية الجذب السياحي، والتى ي46.1قدرىا 

 إعادة إحيائيا من خبلل تشجيع إقامة ميرجانات تظير التراث النوبي واأللعاب النوبية.
% من إجمالى حجم العينة مشكمة عدم الوعى من جانب 42.3نسبة وجاءت في المرتبة الرابعة بـ -

أصحاب المشروعات االستثمارية في المجال السياحى ، ويرجع الباحث ذلك لعدة أسباب منيا أنيم 
ال ييتمون بالمناطق البكر التى تحتاج لكثير من التكمفة إلظيارىا كمنطقة سياحية، باإلضافة لعدم 

 اإللمام أو المعرفة بمنطقة الدراسة والعمل عمي إظيار السياحة الثقافية.
في حين جاءت في المرتبة الخامسة مشكمة تدنى الوعي السياحي بين سكان المنطقة بنسبة  -

% ولزيادة أىمية السياحة لدي أفراد المجتمع يجب عمي مؤسسات الدولة تعريف 28.9مئوية قدرىا 
 وتطوير الوعى السياحى من خبلل استغبلل التمفزيون والصحف والمجبلت.

% وذلك ألن سكان 15.4واحتمت مشكمة عدم احترام عادات وتقاليد سكان المنطقة بنسبة قدرىا  -
تى تعتبر من السمات األساسية لدييم, وخاصة أنيا منطقة الدراسة لدييم بعض الخصوصيات ال

منطقة بصعيد مصر. في حين احتمت مشكمة انتشار الفساد األخبلقي بين سكان المنطقة بنسبة 
 % من إجمالى االستجابات.7.7
أما المعوقات األخري التى يري سكان المنطقة أنيا من المشكبلت التى تعوق التنمية السياحية  -

% حيث تم اإلشارة إلى أن عدم اىتمام المجالس المحمية بتنمية 2القائمة بنسبة قدرىا فتأتى فى ذيل 
 الجزيرة يؤثر بالسمب عمي الجذب السياحي. 

فيما يبلحظ أن عدد إجمالى االستجابات قد زاد عن حجم إجمالى العينة بسبب إمكانية تعدد 
( اتفاقيم عمي ىذه 12دول رقم )اإلجابات. ويتضح من استجابات أفراد العينة الواردة في الج

بالتغيرات  وثيقا المشكمة. ويري الباحث أن تطور الوعي السياحي بين سكان المنطقة مرتبط ارتباطا
التى تحدث في المجتمع سواء ثقافيا، اقتصاديا وغيرىا، فعندما تقوم مؤسسات الدولة بتوفير 

في  ميما وفعاالون والصحف والمكتبات دور التمفزي عتبروالضرورية ليم، كما ي األساسيةالخدمات 
 تطوير الوعي السياحي. 

 :ما ىى اآلثار النفسية السمبية لمسياحة عمي سكان المنطقة -2       

 )ِٓ اٌّّىٓ اخت١بس أوثش ِٓ إخببت(                                                                                       

الخوف والحذر من الدخول في عالقات مع الزائرين سواء من وجود مشاعر  . أ
 السياحة الداخمية أو الخارجية   )    (
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 عدم الرغبة في وجود غرباء والتعامل معيم )  ( . ب
ضرورة إعطاء فكرة عامة لألفواج السياحية عن خصائص سكان المنطقة  )    . ت

) 
ئحين القادمين التوعية السياحية لسكان المنطقة عن خصائص الثقافية لمسا . ث

 وطبيعة اختالف كل جنسية     )     (
 معوقات أخري ) يرجى التحديد (  . ج

 

 

 ِذٜ تأثش سىبْ إٌّطمت بب٢ثبس إٌفس١ت اٌسٍب١ت ِٓ اٌدزة اٌس١بزٝ.( 01جدول رقم )

 %             ع                 االستجابات      

 وخىد مشاعز انخىف وانحذر

 

32 91 

  وخىد غزتاءعذو انزغثح فً 

 

33 2342 

ظزورج إعطاء فكزج عامح 

 نالفىاج انسٍاحٍح

21 9242 

انتىعٍح انسٍاحٍح نسكان 

 انمىطمح

29 2242 

معىلاخ أخزي ) ٌزخى 

 انتحذٌذ ( 

__ __ 

 __ 112 االجمالى

 * إمكانٌة تعدد اإلجابات

 -من خبلل الجدول السابق يتضح االتى: 

السياحية لسكان المنطقة عن الخصائص الثقافية لمسائحين القادمين تعتبر مشكمة عدم التوعية  -
 % من إجمالى استجابات أفراد العينة.67.3وطبيعة اختبلف كل جنسية في المقدمة بنسبة قدرىا  

فيما جاءت مشكمة عدم إعطاء فكرة عامة لؤلفواج السياحية عن خصائص سكان المنطقة في  -
% من إجمالى حجم االستجابات.  ثم جاءت وجود مشاعر 57.7المرتبة الثانية بنسبة قدرىا 

% 56الخوف والحذر من الدخول في عبلقات مع الزائرين سواء من السياحة الداخمية أو الخارجية  
 من إجمالى االستجابات.
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وجاءت في المرتبة الرابعة مشكمة عدم الرغبة في وجود غرباء والتعامل معيم بنسبة قدرىا  -
الى االستجابات. ويبلحظ أن إجمالى عدد االستجابات  قد زاد عن إجمالى حجم % من إجم55.2

 العينة بسبب إمكانية تعدد اإلجابات. 
)ِٓ اٌّّىٓ اخت١بس أوثش ِٓ ِب ٘ٝ اٌّؼٛلبث اٌب١ئ١ت اٌّؤثشة فٟ اٌدزة اٌس١بزٟ ببٌّٕطمت:      -3      

 إخببت( 

 الضوضاء (  )   ( -الصرف -المخمفات -التموث بكافة أشكالو ) اليوائية . أ
 كثافة السكان الموسمية      )    ( . ب
 إزالة الزراعات من أجل شق الطرق    )   ( . ت
 االنقطاع المتكرر لمتيار الكيربائي    )      ( . ث
 طبيعة المناخ الجاف والحرارة العالية صيفيا    )    ( . ج
 معوقات أخري ) يرجى التحديد ( ........... . ح

 
 

 ؼٛلبث اٌب١ئ١ت اٌّؤثشة فٟ اٌدزة اٌس١بزٟ.اٌّ( 01جدول رقم )

 % ع االستجابات   

 2243 32 انتهىث تكافح أشكانه

 1149 2 كثافح انسكان انمىسمٍح    

إسانح انشراعاخ مه أخم شك 

 انطزق    
12 2342 

االومطاع انمتكزر نهتٍار 

 انكهزتائً    
21 9542 

غثٍعح انمىاخ انداف وانحزارج 

 انعانٍح صٍفٍا    
21 9242 

معىلاخ أخزي ) ٌزخى 

 انتحذٌذ ( 
__ __ 

 __ 112 اإلجمالى

 * إمكانية تعدد اإلجابات
وبترتيب أىم المعوقات البيئية التى تؤثر في الجذب السياحي بمنطقة الدراسة فقد جاءت في  -

% من إجمالى العينة. 59.6لمتيار الكيربائي وذلك بنسبة نقطاع المتكرر االالمرتبة األولى مشكمة 
 % .57.7يميو طبيعة المناخ الجاف والحرارة العالية صيفا بـنسبة 
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% من إجمالى االستجابات, وجاءت 44.2احتمت مشكمة التموث بكافة أشكالو المرتبة الثالثة  -
بة األخيرة مشكمة الكثافة %. وفي المرت32.7مشكمة إزالة الزراعات من أجل شق الطرق بنسبة 

من أىم المشكبلت  أنغالبية العينة يتضح من % . 11.5السكانية الموسمية بنسبة مئوية قدرىا 
 .النقطاع المتكرر لمكيرباء ىي تواجييمالتى 

 الفرضية الثانية:
 ىناك عدد من المشاكل والمعوقات التى تواجو الجذب السياحى في جزيرة سييل النوبية.

د ما توصل إليو الباحث في التحميل الوصفي المتعمق بالمشاكل والمعوقات التى تواجو بيدف تأكي
الجذب السياحي في سييل النوبية فإن جزءا من االستبيان يختص بآراء األىالى حول المشاكل 

( 14( إلى الجدول )12والمعوقات التى تواجو الجذب السياحى. وقد تم تخصيص الجداول من )
راء المختمفة ألفراد مجتمع الدراسة التى جاءت إجاباتيا عمى أن ىناك مشاكل لئلشارة إلى اآل

ومعوقات تواجو الجذب السياحي في الجزيرة وىى معوقات ثقافية واجتماعية وأثار نفسية وبيئية ليا 
آثار سمبية عمي المنطقة. وبيذه النتيجة تقبل الفرضية الثانية لمدراسة والتى تنص عمي: أن ىناك 

 من المشاكل والمعوقات التى تواجو الجذب السياحى في جزيرة سييل النوبية. عددا
 

 ثبٌثب : ِمتشزبث ٌتفؼ١ً ٚدػُ ت١ّٕت اٌس١بزت فٟ اٌمش٠ت.

)ِٓ اٌّّىٓ اخت١بس ِب ٘ٝ اٌّمتشزبث ٌٍتأث١شاث اٌثمبف١ت ٚاالختّبػ١ت اال٠دبب١ت ػٍٟ سىبْ إٌّطمت:   -7     

 أوثش ِٓ إخببت(

ص٠بدة اال٘تّبَ ببٌظٕبػبث اٌشؼب١ت ٚاٌتٝ ٠مبً اٌسبئر ػٍٟ التٕبئٙب وٙذا٠ب     . أ

 تزوبس٠ت )  (   

إٌٙٛع ٚاال٘تّبَ ببٌّؼبسع ٚاٌّٙشخبث ٚاٌفشق اٌغٕبئ١ت ٌدزة اٌسبئر ٌتٍه  . ة

 اٌّمِٛبث اٌثمبف١ت   )    (

اسط اال٘تّبَ ببٌٍغبث األخٕب١ت ٚاٌشغبت فٟ تؼٍّٙب ٚإتمبٔٙب سٛاء ِٓ خالي اٌّذ . ث

 أٚ ػٓ ؽش٠ك اٌتٍم١ٓ اٌشفب٘ٝ   )   (

اال٘تّبَ بفشق اٌفْٕٛ اٌشؼب١ت ِثً اٌشلض ٚاٌغٕبء إٌٛبٟ ٚاٌتٝ تّثً  . ث

 اٌخظٛط١ت اٌثمبف١ت اٌتٟ تٕبغ ِٓ اٌب١ئت إٌٛب١ت )      (

دخٛي بؼغ اٌسبئس١ٓ فٟ طذالبث ِغ ػذد ِٓ األ٘بٌٝ ٚلذ تستّش ٘زٖ اٌؼاللبث  . ج

 ض٠بساث أٚ تشدد اٌسبئر ِشة أخشٞ )    (ػٓ ؽش٠ك اٌّشاسٍت أٚ تببدي اٌ
 اٌّمتشزبث اٌتٝ تؤثش إ٠دبب١ب ػٍٟ إٌٛازٝ اٌثمبف١ت ٚاالختّبػ١ت ػٍٟ سىبْ إٌّطمت.( 01جدول رقم )

 % ع االستجابات

سٌادج االهتماو تانصىاعاخ 

 انشعثٍح

25 29 

انىهىض واالهتماو تانمعارض 

 وانمهزخاواخ وانفزق انغىائٍح

21 9242 
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 91 32 االهتماو تانهغاخ األخىثٍح

 2543 22 االهتماو تفزق انفىىن انشعثٍح

دخىل تعط انسائحٍه فً 

 صذالاخ مع عذد مه األهانى 

39 22 

 __ 195 االجمالى

 * إمكانية تعدد اإلجابات
 وتشير البيانات الواردة في الجدول السابق إلي ما يمي:

الشعبية والتى يقبل السائح عمى اقتنائيا كيدايا تذكارية في جاءت زيادة االىتمام بالصناعات  -
% من 75المرتبة األولى من التأثيرات االيجابية التى تؤثر عمي منطقة الدراسة بنسبة مئوية قدرىا 

 إجمالى حجم العينة.
ة جاء االىتمام بفرق الفنون الشعبية مثل الرقص والغناء النوبي في المرتبة الثانية بنسبة مئوي -

 % من إجمالى حجم العينة.69.2قدرىا 
في حين جاء النيوض واالىتمام بالمعارض والميرجانات والفرق الغنائية لجذب السائح في  -

% من إجمالى االستجابات. ثم يمييا االىتمام بالمغات األجنبية والرغبة 57.7المرتبة الثالثة بنسبة 
تقانيا بنسبة قدرىا  أن دخول بعض السائحين في صداقات  واير  %48 % عمي أن56في تعمميا وا 

مع بعض األىالى واستمرارىا من اآلثار االيجابية. ويبلحظ أن إجمالى عدد االستجابات قد زاد عن 
التسويق السياحي يتطمب  الجدير بالمبلحظة أنإجمالى حجم العينة بسبب إمكانية تعدد اإلجابات. 

الصناعات الشعبية والتى يقبل  قومات تتمثل فىمن مثقافة داعمة من خبلل ما تمتمكو المنطقة 
 إلى فنونيا الشعبية التى تمتاز بيا عن غيرىا من المناطق. باإلضافةالسائح عمييا 

 

 من وجهة نظرك: ما هى اآلثار النفسٌة االٌجابٌة للتدفق السٌاحً على المنطقة:   -0     

)ِٓ اٌّّىٓ اخت١بس أوثش ِٓ                                                                                                

 إخببت(

إن التدفق السٌاحً على المنطقة قد ٌؤدى إلى اعتزاز األهالى بوطنهم وإحساسهم  . أ
 بأهمٌته والتى تعزز قٌم االنتماء والوالء للوطن )    (

اعد الجذب السٌاحً علً زٌادة مساحة التفاهم بٌن الشعوب بعضها البعض)    ٌس . ب

) 

 تقوم على تنمٌة مشاعر التسامح والود وإزكاء روح المحبة والتفاهم )    ( . ت

تدعٌم وتأكٌد السمات الشخصٌة لدي األهالى ومحاولة تقلٌص المشاعر والسمات  . ث
 البغٌضة)   (.

              .إٌفس١ت اال٠دبب١ت ٌٍدزة اٌس١بزٝ ػٍٝ إٌّطمتاٌتأث١شاث ( 01جدول رقم )  
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 %              ع            االستجابات    

 2242 29 التدفق السٌاحى علً المنطقة

ٌساعد الجذب السٌاحى علً 

 زٌادة مساحة التفاهم

32 91 

تقوم على تنمٌة مشاعر 

 التسامح

21 9542 

تدعٌم وتأكٌد السمات 

 الشخصٌة 

32 2241 

 __ 112 االجمالى

 * إمكانٌة تعدد اإلجابات

أن التدفق السياحى عمي  وا%  من أفراد العينة ير 67.3من خبلل الجدول السابق يتضح أن حوالى 
المنطقة قد يؤدي إلى اعتزاز األىالى بوطنيم ومن أىم اآلثار النفسية االيجابية. وجاء في المرتبة 

زكاء روح المحبة والتفاىم بنسبة قدرىا  % من إجمالى 59.6الثانية تنمية مشاعر التسامح والود وا 
 حجم العينة.

عمي زيادة مساحة التفاىم بين الشعوب في  كعامل مساعدفي حين جاء الجذب السياحى   -
 % من إجمالى حجم العينة. 56المرتبة الثالثة بنسبة 

فقد  تدعيم وتأكيد السمات الشخصية لدي األىالى ومحاولة تقميص المشاعر والسمات البغيضة أما-
الى % من إجمالى حجم العينة. ويبلحظ أن إجم46.1في المرتبة الرابعة بنسبة مئوية قدرىا  جاء

عدد االستجابات  قد زاد عن إجمالى حجم العينة بسبب إلمكانية تعدد اإلجابات. ويوضح 
استجابات أفراد العينة في الجدول السابق، أنو يمكن أن تساعد التدفق السياحي عمي زيادة التبادل 

مشاعر ، كما تقوم عمي تنمية األفكارالثقافي والتواصل الحضاري من خبلل الفيم والحوار وتبادل 
ويبلحظ أن إجمالى عدد االستجابات  قد زاد عن إجمالى حجم العينة بسبب  التسامح والود.

 إلمكانية تعدد اإلجابات. 
)ِٓ اٌّّىٓ اخت١بس أوثش ِٓ من وجهة نظرك: ما هى اآلثار الناتجة عن تنمٌة الجزٌرة سٌاحٌا ؟  -1      

                                                             إخببت(

 تٛف١ش فشص ػًّ    )     ( -أ          

اِتذاد اٌسشوت اٌس١بز١ت إٌٝ ألظٟ خٕٛة ِظش ٚػذَ التظبس٘ب ػٍٝ ِٕبؽك ِسذدة     -ة         

)   ( 

 االستمبء بسٍٛو١بث إٌّطمت )   ( -ج         

 ص٠بدة دخٛي سىبْ إٌّطمت  )    ( -د         

 اٌتش٠ٚح ٌٍّٕتدبث اٌشؼب١ت ا١ٌذ٠ٚت )   ( -٘ـ        
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                 ا٢ثبس اال٠دبب١ت إٌبتدت ػٍٝ ت١ّٕت ِٕطمت اٌذساست س١بز١ب.( 07جدول رقم )

 % ع االستجابات

 2249 29 تىفٍز فزص عمم   

امتذاد انحزكح انسٍاحٍح إنى 

 ألصً خىىب مصز

 

12 

 

 

2242 

 

  انمىطمحاالرتماء تسهىكٍاخ 

12 

 

39 

 سٌادج دخىل سكان انمىطمح  

 

 

31 

 

2249 

انتزوٌح نهمىتداخ انشعثٍح 

 انٍذوٌح

 

22 

 

2543 

 __ 123 االخمانى         

 * إمكانية تعدد اإلجابات
 -من خبلل ما ورد في الجدول السابق يظير عدة نتائج في ما يمى:

التى تترتب عمى تنمية جزيرة سييل النوبية يعتبر توفير فرص عمل من أىم النتائج االيجابية 
يأتى في المرتبة الثانية الترويج ثم  % من إجمالى حجم العينة.86.5سياحيا وىو ما يؤيده 

%, ويمييا زيادة دخول سكان المنطقة بنسبة قدرىا 69.2لممنتجات الشعبية اليدوية النوبية 
ماكن األثرية ولكن إلى المناطق التى %, ثم جاء امتداد السياحة جنوبا ليس فقط إلى األ38.5

% . في حين 34.6تتمتع بثقافات تجذب السياحة ليا باإلضافة إلى إظيارىا لمتراث النوبي بنسبة 
% من إجمالى حجم العينة. ويبلحظ 25جاء االرتقاء بسموكيات سكان المنطقة بنسبة مئوية قدرىا 

  لعينة بسبب إلمكانية تعدد اإلجابات.أن إجمالى عدد االستجابات  قد زاد عن إجمالى حجم ا
 
 
ِٓ ٚخٙت ٔظشن, ِب ٘ٝ أُ٘ اٌّمتشزبث اٌتٟ ٠ّىٓ ِٓ خالٌٙب دػُ ت١ّٕت اٌس١بزت فٟ   -2  

 اٌدض٠شة؟                
ىٓ اخت١بس أوثش ِٓ )ِٓ اٌّّ                                                                                                        

 إخببت (

 تؼبْٚ ب١ٓ اٌسىِٛت ٚاٌمطبع اٌخبص   )     ( . أ

 اٌؼًّ ػٍٝ إصاٌت اٌّؼٛلبث اٌشٚت١ٕ١ت اٌتٟ تؼٛق إلبِت اٌّششٚػبث اٌس١بز١ت  )     ( . ة

 إػفبءاث ػش٠ب١ت ٌألٔشطت اٌس١بز١ت )   ( . ث

 اال٘تّبَ بتس٠ٛك إٌّطمت س١بز١ب  )    ( . ث

 ١ت األسبس١ت )     (ا٘تّبَ اٌسىِٛت بئٔشبء ِشافك اٌبٕ . ج
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االستفبدة ِٓ تدبسة بؼغ إٌّبؽك إٌبخست س١بز١ب ٚاٌتٟ تتّتغ بخظبئض تّبثً  . ذ

 خظبئض ٘زٖ اٌدض٠شة )    (

 االستفبدة ببٌخبشاء فٟ ِدبي ت١ّٕت إٌّطمت )    ( . ش

 ٔشـــش اٌٛػٟ اٌس١بزٟ ب١ٓ اٌسىبْ )    ( . د

 ِٕر لشٚع راث فٛائذ ِخفؼت إللبِت ِششٚػبث س١بز١ت )   ( . ر

 ِمتشزبث أخشٞ ) ٠شخٝ اٌتسذ٠ذ(....................... . س
  

 أُ٘ اٌّمتشزبث ٌت١ّٕت ِٕطمت اٌذساست س١بز١ب. ( 01جدول رقم )

     
 االستجابات         

  
 ع

 
% 

تعاون تٍه انحكىمح وانمطاع 

 انخاص   
 

23 

 

2142 

انعمم عهى إسانح انمعىلاخ 

انزوتٍىٍح انتً تعىق إلامح 

 انمشزوعاخ انسٍاحٍح  

 
32 

 
93 

 
إعفاءاخ ظزٌثٍح نألوشطح 

 انسٍاحٍح
 
32 

 
2241 

 2342 33 االهتماو تتسىٌك انمىطمح سٍاحٍا

اهتماو انحكىمح تإوشاء مزافك 

 انثىٍح األساسٍح 
 
32 

 
9242 

االستفادج مه تدارب تعط 

 مىاغك انىاخحح سٍاحٍا 
  

12 
 
2242 

االستفادج تانخثزاء فً مدال تىمٍح 

 انمىطمح
 

07 

 

22.2 

نشـــر الوعً السٌاحً بٌن 
 السكان

 

00 

 

20.3 

منح قروض ذات فوائد مخفضة 
 إلقامة مشروعات سٌاحٌة

 

32 

 

51.1 

 __ مقترحات أخري )ٌرجى التحدٌد(

 

__ 

 ـــــ 234 االخمانى
 * إِىب١ٔت تؼذد اإلخبببث

الجدول السابق يوضح أىم المقترحات التى يمكن أن تساعد عمى تنمية منطقة الدراسة سياحيا من 
% لممساعدة عمى 86.7خبلل آراء أفراد العينة ومن أىميا التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص 

% 57.7التنمية، ثم تمييا منح قروض ذات فوائد مخفضة إلقامة المشروعات السياحية بنسبة قدرىا 
من إجمالى حجم العينة. جاء اىتمام الحكومة بإنشاء مرافق البنية األساسية في المرتبة الثالثة بنسبة 

% ألنيا أساس التنمية لتكون مزارا سياحيا. ثم العمل عمى إزالة المعوقات الروتينية 53.8قدرىا 
المعوقات لمتنمية  % وىى أىم المقترحات إلزالة52التي تعوق إقامة المشروعات السياحية بنسبة 
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السياحية. ويبلحظ أن إجمالى عدد االستجابات قد زاد عن إجمالى حجم العينة بسبب إلمكانية تعدد 
ون بين الحكومة والقطاع الخاص انجد أن غالبية العينة اتفقت عمي أن يحدث تع اإلجابات.

مكانياتباعتبارىا منطقة حديثة تحتاج إلى تمويل   ا بيا.ال يستطيعوا أن يقومو  وا 
 

 اٌفشػ١ت اٌثبٌثت:

هناك مجموعة من الشروط والمتطلبات الضرورٌة المطلوب توافرها والمرتبطة بالجذب 

  السٌاحى.

عند تحميل المقترحات والمتطمبات الضرورية المطموب توافرىا والمرتبطة بالتنمية والجذب         
من قبل مجتمع الدراسة بضرورة توافر ىذه المتطمبات.  اتفاقأظيرت النتائج أن ىناك  ،السياحي

( إلى 15والتى أظيرتيا نسب استجابات أفراد مجتمع الدراسة الممثمة لآلراء من الجدول رقم )
( الخاصة بالفرضية الثالثة والتى أظيرت وجيات النظر المختمفة في جميع 18الجدول رقم )

مجموعة من المتطمبات والشروط المرتبطة بالجذب  الجداول الخاصة بالفرضية الثالثة بأن ىناك
السياحي والواجب توافرىا وبيذه النتيجة تقبل الفرضية الثالثة لمدراسة والتى تنص عمي: ىناك 

 مجموعة من الشروط والمتطمبات الضرورية المطموب توافرىا والمرتبطة بالجذب السياحى. 
عمي أن: ىناك مجموعة من الشروط والمتطمبات  أظيرت الدراسة قبول الفرضية الثالثة والتى تنص

 الضرورية المطموب توافرىا والمرتبطة بالجذب السياحى.
 النتائج

أظيرت الدراسة أن جزيرة سييل النوبية ىي التي استمدت منيا قرية غرب سييل اسميا وأصبحت ـــــ 
منطقة جذب سياحي لمتشابو معيا في بعض األمور مثل المنازل القديمة والمقومات الفولكمورية. وال 

لمنطقة تزال منطقة الدراسة منطقة بكر ولم يتم تعميرىا لذلك يمكن التخطيط السياحي الذي يناسب ا
وطبيعتيا لتكون منطقة سياحية جديدة ذات تراث خاص تعتبر مكسبا لمصر التي تتمتع بالمقومات 

 الحضارية التي تساىم في الجذب السياحي. 
كما أوضحت الدراسة موقع منطقة الدراسة الذي يؤىميا الجتذاب الكثير من السياح سواء داخمية ـــــ 

ي في منطقة الجندل األول وعمي بعد بضعة كيمومترات من أو خارجية وذلك ألن موقعيا الجغراف
 خزان أسوان. 

والتى تتمثل بالعديد من مقومات الجذب السياحي  تتمتع منطقة الدراسةأن الدراسة  ظيرتكما أـــــ 
مقومات فولكمورية )الفنون والمشغوالت اليدوية النوبية(، باإلضافة إلى مقومات حضارية وذلك فى 

 التى تعبر عنفي األلعاب النوبية القديمة  جميا ظيرتارسة عادات وتقاليد النوبة والتي بمحاولتيم مم
 تأىيميا سياحًيا.  إذا ماالتراث النوبي 
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تشجيع االستثمار من ب إال لن تتأتى تنمية المنطقة سياحًيا أن تطبيقيةكما أوضحت الدراسة الــــــ 
دراسات تخطيطية لمراغبين في االستثمار وتقديم قروض ذات  و تقديم دراسات فنية وبيئيةخبلل 

ن مسئولية تنمية جزيرة سييل النوبية سياحًيا تكون مسئولية فوائد مخفضة و إعفاءات ضريبية.  وا 
عمى ال تقتصر تنمية المنطقة سياحًيا الجدير باإلشارة أن مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص. 

شتمل عمى عدة مجاالت مثل توفير خدمات البنية األساسية التخطيط السياحي فقط ولكن ت
 والتسويق السياحي لممنطقة.

 :توصيات الدراسة
 إظيار الطابع الخاص لمفنون النوبية المعاصرة من خبلل إحياء الفن النوبي واالستفادة من تراثيا.ـــــ 
خدمات واألنشطة اإلنتاجية حتى المراكز  إلقامةالتخطيط الجيد لممنطقة واختيار أفضل األماكن ــــ 

 تقمل من عممية التموث.
 تحديد عدد الكثافة السياحية لممنطقة وذلك بيدف عدم استنزاف الموارد البيئية لممنطقة.ـــــ 
مزيد من الحوافز والتسييبلت لتشجيع االستثمار السياحي بالمنطقة من خبلل اإلعفاءات التقديم ـــــ 

 الضريبية.
 ة مفصمة لبلستثمار السياحي لمنطقة الدراسة.إعداد خطـــــ 
 إلقامة مشروعات بيدف تنميتيا. جيدةتوفير البنية األساسية الـــــ 
 إعداد النشرات السياحية والدعاية اإلعبلمية بيدف تسويق منطقة الدراسة.ـــــ 
يو عمى اعتبار اختيار أفضل شيور السنة لؤلنشطة السياحية والتي تقع بين أكتوبر حتى شير ماــــ 

 أن درجة الحرارة تكون مناسبة جدا لمزيارة.
مراكز والوحدات الاالىتمام بنشر الوعي السياحي بين السكان عن طريق التوعية الفكرية في ـــــ 

 االجتماعية بمنطقة الدراسة.
يرا أو االستفادة من التنمية السياحية بقرية غرب سييل حيث إن كل منزل فييا يعتبر مصنعا صغـــــ 

ورشة لتصنيع وعمل المنتجات المحمية من الخوص والقماش والمعادن التي تستخدم في صناعة 
الحمى والببلستيك ومنتجات النخيل والفنون والحرف الشعبية النوبية، ومن ىذا المنطمق أصبحت 

شاىد يحيث قرية غرب سييل صديقة لمسائح حيث يجد فييا راحتو النفسية بتعايشو مع أىل القرية و 
 أنواعا كثيرة من منتجات البيئة والحرف الشعبية. 

محاولة إعادة إحياء التراث النوبي بمنطقة الدراسة من خبلل إعادة الميرجانات التي تضم الفنون ـــــ 
 واأللعاب النوبية القديمة، كما يمكن االستفادة من إقامة معارض لممشغوالت اليدوية. 

ص مجيز بأحدث األجيزة والمعدات الطبية الستقبال الحاالت ضرورة إنشاء مستشفي متخصـــــ 
 الطارئة التي قد يتعرض ليا السائحون أثناء تواجدىم بالمنطقة.
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يمكن تنشيط السياحية الداخمية إلى ىذه المناطق ليتعرفوا عمى عادات وتقاليد ومظاىر الحياة ـــــ 
 في مناطقيا السياحية.والمقومات الحضارية التي تتمتع بيا النوبة والمتمثمة 

أىم المقترحات التي يمكن من خبلليا أن نتغمب عمى المعوقات التي تواجو منطقة تنمية المنطقة ـــــ 
 التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لممساعدة عمى التنمية.*     سياحًيا:

 تنميتيا.نشر الوعى السياحي بين السكان ألن توعية األىالي بالسياحة يساعد عمى *    
اىتمام الحكومة بإنشاء مرافق البنية األساسية ألنيا أساس التنمية لتكون مزارا *    

 سياحًيا.
االستعانة بالخبراء في مجال تنمية المنطقة والعمل عمى إزالة المعوقات الروتينية *    

 .إقامة المشروعات السياحية التي تعوق 
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