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 قصردور سياحة المدن في تنشيط حركة السياحة الوافدة الى مصر دراسة تحليلية بالتطبيق على األ

اسماءمحمداحمدمحمد

 دكتوراهفيالسياحةوالفنادق

 ملخص الدراسة

تهدفهذهالدراسةالىتحليلالدورالذييلعبهالفاعلينالرئيسيينالمسؤولينعنتنميةسياحةالمدن

رضتنويعالمنتجالسياحيالمصريوتنشيطحركةالسياحةالوافدةالىمصر؛اعتمدتقصربغفياأل

الرسمية الجهات في المسؤولين من غرضية عينة مع الشخصية المقابالت اجراء على الدراسة

األ مدينة في السياحة عن منالمسؤولة عشوائية عينة على االستقصاء استمارات وتوزيع قصر

همهاوجودالتعاونوالشراكةبينأاتالسياحية.توصلتالدراسةالىعدةنتائجالمسئولينفيالشرك

جهزةالرسميةاالخرىمنناحيةوبينالقطاعالسياحيالخاصمنناحيةالقطاعالسياحيالرسميواأل

أغلبشركاتالسياحةتدرجنمطسياحةالمدنفيبرامجهاالسياحيةفياالقصر.اخرى,وان

قصر.األ-التنشيطالسياحي-:سياحةالمدندالةالكلمات ال
 

 المقدمة

منالنشاطالبشرييضمعدةأنماطالتتخذظاهرةالسياحةنمطاواحدا،وإنماهياصطالحيمثلجنسا

نشأتها على ساعد حيث السياحة؛ أنماط وتتنوع فتتغير متعددة, لدوافع تبعا وذلك للسفر, وأشكال

والتطور التقدم, ووانتشارها والسياسي,واالقتصادي, وماصاحبهممنالعلمي, والبيئي, االجتماعي,

تطلعات,ومغرياتذاتنوعياتمتميزةغيرمتعارفعليها,فتتنوعأنماطهاومجاالتهاالسياحية,تبعا

المست الطرق والثاني: للسفر، الدافع و الهدف أولها: العوامل, من األنشطةلعدد ممارسة في خدمة

وتسهيالت,،السياحية إلىتوفيرخدمات, االتجاه يترتبعليه ما وهو السفر, نوعووسيلة والثالث:

وعناصرجذبتختلفإلىحدكبيرفيخصائصهاعماتحتاجهاألشكالاألخرىمنالسياحةالتقليدية,

)الجالد, (ومنضمناالنماطالسياحيةسياحةالمدنوهي"رحالتيقوم2002أوغيرالمتخصصة.

االمسافرونالىالمدناوالمناطقذاتالكثافةالسكانيةالعاليةوتكونمدةهذهالرحالتقصيرةفيبه

العادة)تمتدمنيومالىثالثةايام(لذلكيمكنالقولانسياحةالمدنترتبطبسوقالرحالتقصيرة

السياحية,قصربمقوماتالجذبوتحظىاأل (World Tourism  Organization,2012 ) المدى"

ومنثمأصبحللمدينةأهميتها,وكذاحتميةاستحداثوتنميةأنماطمختلفةمنالنشاطالسياحي,وتزخر

مركز كذلك والحضارية, التاريخية المعالم من العديد مثل المدن, سياحة جذب بمقومات األقصر

األق مدينة تتميز كما للمؤتمرات, الدولية األقصر وقاعة للتراث, التحتيةاألقصر البنية بتوافر صر

والفندقية, السياحية المنشآت من هائلة فوقية بنية تمتلك كما , السياحي القطاع تخدم التي الرئيسية

 (.2015باإلضافةالىالحديقةالدوليةوملعبالجولف)مركزالمعلومات,محافظةاالقصر,

بتلكالمدين السياحية النمطإلىالخريطة هذا يمكنإضافة القطاعالحكوميولذا إالأن الحضارية, ة

فيتحقيقاألرباح المدن، نشاطسياحة وأهمية ماهية يدركبعد لم والقطاعالخاصفيتلكالمدينة

إجراءدراسةعنسياحةالمدنفيتلك المنطلقبزغتفكرة للقطاعالسياحيبصفةعامة.ومنهذا

ومنأجلتحقيقتدفقسياحيمتواصلفيالمنطقة.المدينةالحضارية؛منأجلتنويعاألنماطالسياحية
 

 مشكلة البحث

لمتظهربعدفيصورة إالأنها علىالرغممنتوافرالعديدمنمقوماتسياحةالمدنفياألقصر,

بذاته, كنمطسياحيمستقل فيالمقاصدكاملة هو كما علىجذبالطلبالسياحيعليه قادرا يكون

ذلكبسببوجودقصورفيالجهودالتسويقيةالسياحيةالمبذولةمنقبلالقطاعالسياحيةالعالمية؛و
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السياحة،الهيئةالمصريةالعامة السياحيالرسميوالخاصالمسئولينعنالتسويق)متمثلةفيوزارة

للتنشيطالسياحيوالشركاتالسياحية(.
 

 أهداف البحث

تحديدماهيةومفهومسياحةالمدن. -1

تسياحةالمدن.توضيحاتجاها -2

التوصلالىمبادئلتنميةسياحةالمدن. -3

.فياألقصرتحليلالدورالذييلعبهالجهازالسياحيالرسميفيإدارةهذاالنمط -4

تحليلالوضعالقائمللشركاتالسياحيةفيالمقصدمحلالدراسة)االقصر(وذلكللتعرفعلى -5

موقعهذاالنمطضمنأنشطتها.

 

 أهمية البحث

منأهميةالبحثفيالتعرفعلىهذاالنمطالسياحي،كذلكالتعرفعلىكيفيةتنميةهذاالنمطمنتك

،أ السياسات رسم من الحكومي القطاع يتمكن وحتى ، السياحي للمقصد تنافسية ميزة تحقيق جل

لالدراسةوالطرقالتيتمكنمنالتغلبعلىالمشكالتالتيتواجههذاالنمطفيالمقصدالسياحيمح

وحتىيتمكنالقطاعالخاصمنخوضغمارالمنافسةالجتذابنصيبسوقيوافرلهذا)األ قصر(,

النمط.
 

 االطار النظري

 تعريف سياحة المدن 

"المبانيالتاريخيةوالظهيرالحضريوالمتاحفJansen-Verbeke:1988تعريفجانسنفيربك

 . Shapiera,2007)حداث")والمعارضالفنيةوالمسارحوالرياضةواال

 العالمية السياحة منظمة 2001تعريف 2012وعام المدن داخل الكثافةأ:"السفر ذات المناطق و

والرحالتأالسكانيةالعاليةوتكونعادةمدتهاقصيرة)منيومالىثالثةايام(وترتبطبسوقالعطالت

المدى"   World Tourism  Organization,2001, World Tourism) قصيرة

Organization,2012)  

 Gheorghilas2004تعريف :" عدة ذاتأتداخل الحضرية المناطق تميز رئيسية سياحية نماط

عمالوسياحةالتسوقوالسياحةالرياضيةوسياحةهميةاالقتصاديةمثلالسياحةالثقافيةوسياحةاألاأل

وجهةللسائحينوالمقيمينعلىحدسواءفيوقاتالفراغوهيمأقاربوسياحةزيارةاالصدقاءواأل

( (stefania,et al,2009 المدن"

هي"جميعالمواردالسياحيةالجذابةفيالمدينةالتيتهدفلجذبالزائرينGarbea 2013تعريف

والمقيمينوالتيتتداخلفيهاانماطمتعددةمنالسياحةوتساهمفيتنميةوتجديدالمناطقالحضرية"

( Garbea,2013) 
 

 عناصر سياحة المدن 

نشطةوالتسهيالتالتيتقدمهاالمدينةالعناصرالرئيسية:وهيالخصائصالرئيسيةوالمقوماتواأل .1

وفيالغالبتصبحتلكالخصائصالسبب,ولميزوروهاأوالتيستوجدسواءزارالسياحالمدينة

 من المقصد السائحون يزور الذي مثلأالرئيسي وصاالتالتس:جله كالمسارح الثقافية هيالت

المؤتمرات ومراكز العرضالسينمائي والعروضودور والمعارضالفنية والمتاحف الحفالت

التاريخية مثل,واالماكن االغراض:والتسهيالتالرياضية والصاالتمتعددة النواديالرياضية
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والنواديأوتسهيالت,الرياضية الحفالتالمنظمة مثل والخصائصالمادية,الليليةوقاتالفراغ

و الدينية والمباني التاريخية الشوارع الخضراءأمثل والمناطق السيارات ووقوف انتظار ماكن

والموانئواأل والقنوات والتقاليد,نهار والعادات اللغة مثل االجتماعية الخصائصالثقافية كذلك

والتراثالثقافيواستقبالالزائرينبالودوالترحاب.

,الفنادق:اصرالثانوية:تشملالبنيةالفوقيةللسياحةالتيتعملعلىايواءوخدمةالزوارمثلالعن .2

والتسهيالتالتجارية.,سواقواأل,وخدماتالنقل,والمحالت,والمطاعم

للمقوماتالمحلية .3 الزوار دخول تسهل التي المقصد ادارة وسائل :تشمل االضافية العناصر

المختلفةواأل مثلأ؛نشطة والثانوية الرئيسية العناصر الى الوصول تسهيل مكاتب:ي

,واالشاراتفيالطرقوالخرائط,والمطارات,المعلوماتالسياحية,خدماتمواقفالسيارات

السياحيين. المرشدين  ,Garbea,2013, Avgoustis & Achana ,2003)وتوافر

Ruetsche 2006)

لتنميةسياحة .4 هاما المدن؛فالعمليةالحضريةتسببالعديدمنالمشكالتفييعتبراالمنعنصرا

المدينةمثلالزحام,والجريمة,والتيتؤثرعلىجودةالحياةفيمجتمعالمدينة,انمسئوليةحفظ

طراففيالعمليةالسياحيةفيالمدنوتشملالسلطةالمحليةوالمجتمعاالمنهيمسئوليةجميعاأل

 (Anuar et al,2011)المحليوالسائح.

هي .5 الخاصة الزائر واحد:مناطق مكان في مجمعة ورياضية وترفيهية لجذب؛تسهيالتثقافية

(.(Ruetsche 2006وتيسيرتنقلهممنموقعجذبآلخربسهولة,السائحين

ففيبعض,سواقوالبازاراتالموالتومحالتالعادياتالسياحيةواأل:التسهيالتالتجاريةمثل .6

فر تكون المدنالمدن لسياحة السببالرئيسي على؛صالتسوق الحمالتالتسويقية حيثتركز

(. (Stefania,et al,2009 فقطالتسوق
 

 التطور التاريخي لسياحة المدن 

ظهرتالرحالتالكبرى .1 الصناعية الثورة قبل الزمنية Grand tourفيالفترة للطبقاتالعليا

وروبامثلباريسوروماوبرلينوبازلوتورنوميونخأيالبريطانيةحيثيصلونللمدنالثقافيةف

وفينا.

ال .2 الصناعيةفيالقرنالتاسععشرظهرتالهجرةمنالمدينة الريفىفيالفترة ؛ دتتلكأوقد

.فيالقرنينالتاسععشروالعشرينوقاتالفراغأالحركةالىظهور

3.  لأفي تتحول السياحية الحركة بدأت العشرين القرن المدنواخر وسائل؛صالح انتشار بسبب

وانخفاضتكاليفوسائل,وارتفاعمستوىالدخول,حداثوالمؤتمراتوظهورسياحةاأل,الراحة

الحضري,المواصالت االحياء والهيكلة,واعادة البناء هذا,وانتشارمشروعاتاعادة عمل وقد

في العظيمة التاريخية للمدن السياحي الجذب على األخير اعادة,روباأوالعنصر الى باإلضافة

الصناعية المدن ثقافية,احياء الىمراكز لتحوليها الحربوذلك التيدمرتها المدن بناء واعادة

وترفيهيةوكمراكزلألعمالوالتسوق.

للمدينةأفي .4 الذهنية بالصورة االهتمام نحو االتجاه العشرينظهر القرن وبمبادئالعالمة,واخر

وقدنافستحمالتهماالدعائية,فيامسترداموجالسكو1983وروباعامأدأذلكفيوقدب,التجارية

حملةنيويورك.

5.  شمال في السياحية المكاتب وزوارأظهرت مؤتمرات كمكاتب وعملت مكاتب,مريكا ونافست

األ المتحدة وكنداالواليات ,مريكية عام ديترويت في المؤتمرات مكتب تأسيس ثم,1896وتم

1909مراتفيسانفرانسيسكوعامتالمكاتبمثلمكتبالزواروالمؤتتتابع
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وائلالقرنالعشرينظهرتمنظماتتسويقالمقاصدعلىالمستوىأخاللالقرنالتاسععشرو .6

1841وكانتتقومبالممارساتالتسويقيةوتعاونتمعشركةتوماسكوكفي؛القوميواالقليمي

العشرينكانتمنظماتتسويقالمدنتديرالحمالتاالعالنيةوتنشروخاللالقرنينالثامنعشرو,

 الكتيباتالسياحيةعنالمدن.

حيث؛واخرالقرنالعشرينظهرالتحولنحومنظماتسياحةالمدنأوفيالعصراإللكترونيو .7

صبحواوسطاءعبراالنترنتمعأو,وراقالىصفحاتاالنترنتأتحولعملتلكالمنظماتمن

(Heeley,2011).راالستراتيجياتوالعملياتوالنتائجتغيي

 

 فوائد سياحة المدن 

والفهم .1 الثقافية والفرص العالقات خلق وعلى الشعوب بين التواصل على المدن سياحة تعمل

والتبادلالثقافي.

فيخبراتالزوار .2 هاما دورا يلعبون الذين العمالة توفير خاصة الدول من العديد اقتصاد ,دعم

ودفعاالستثمار.,والخدماتالعامة,وصيانةالبنيةالتحتيةالحضرية,الدخلو

وعرضالمنتجاتاأل .3 التنافسية وتطورحفز تغير مع تماشيا وتتطور تتغير والتي تخصصا كثر

المدن.

تحسينالصورةالذهنيةللمدينةوالتزويدبالعوائدوالقيمةالمضافةالىالمجتمعالمحلي. .4

ب .5 المدن المحليةتجمع الثقافة الحضري,واالثار,واالدب,والموسيقى,والفن,ين مما؛والتصميم

.لجذبسوقكبيرسهلالوصولاليهيضعهاعلىالخريطةالسياحية

يلبيتوقعاتالزوار .6 تنافسي بمنتج المحليوالتزويد وتحسينظروفالمجتمع الحضرية التنمية

   (World Tourism  Organization,2012 ) المتطورة.

 فوائدبيئيةمثلمنحالحمايةوالحفاظعلىالمقوماتالسياحيةفيالمدينة. .7

السياحيالحكوميفيالتسويق .8 مثل,االستثمار والفوقية التحتية البنية اودعم وتسهيالت,لطرق:

(Heeley,2011) ومنحاقامةمراكزالمؤتمرات.,والتسهيالتالثقافية,وقاتالفراغأ

 

 ياحة المدن  اتجاهات س

واجازاتالمدنأcity breaksظهورنمطجديدمنالمنتجاتالسياحيةيسمىالعطالتالقصيرة .1

ساعدهاعلىذلكالطيرانمنخفضالتكاليفوزيادةاالهتمام,بيةووروذلكفيالمدنالسياحيةاأل,

بالمدنوتنميتها.

قاالقتصاديةالىعمالءالفنادقالضخمةظهورنمطجديدمناالنفاقيمتدمنالمقيمينفيالفناد .2

خرى.أفالهدفواحدوهواكتشافوزيارةمدن

يعظماأل .3 )المدنالبعيدة(اكثرمنذيقبلمما السياحيةالبعيدة ثراالقتصاديالسفرالىالمقاصد

واالجتماعيللزياراتوتوسعةمداها.

فمستوىالدخليحقق؛يحلمحلالتكلفةالتركيزعلىعنصرالمتعةفيمنتجسياحةالمدنالذيس .4

كلشيءعداالمنتجالذييعطيقيمةحقيقيةللحياة.

رئيسيلمواطنيالمدن .5 فيالمدنوذلكسيكونعنصر والمسئولية التواصل تحقيق نحو االتجاه

وكذلكالسائحين.

ينالمدن.هميةالسياحةواالنتقالبأاالتجاهنحوالتنميةالمتكاملةللمدنممايزيدمن .6

7.  والحفاظعليها البيئة النشطينلحماية المواطنين سائحيالمدن   World Tourism )مشاركة

Organization,2012)  
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طعمةوالمشروباتالمحلية.رغبةالسائحالجديدفيمعرفةوتذوقاأل .8

يريدونخاصةتجربةاأل .9 ,مختلفةشياءالسائحيالمدنعلىدرجةعاليةمنالتعليمويعلمونماذا

 مع صداقات عمل في يرغبون المحليأكما المجتمع األ,فراد في الخاصةوالمشاركة حداث

فضلمنتجلسياحةالمدنيتكونمنرحلةقصيرةالىالمدينةمعأأيان,واالحتفاالتالتاريخية

 الغداءالفخمفيمطعمعرقيوبعضالوقتالحروزيارةمتحف.

فضلأنهاأحيث؛ونحوالرحالتالقصيرةلسياحةالمدن,والرياضة,اتجاهالسائحيننحوالطبيعة .10

الى تصل معين اثر علىزيارة التيتركز الرحالتالطويلة ساعاتمثال.أمن  Began ربع

&Stefanovic,2014)) 

 

 دت الى نمو سياحة المدنأالعوامل التي 

خرى.أدنوالميلالىزيارةمدنالحضرية:تؤديالىاالتجاهنحوسياحةالمدنالرتباطالبشربالم .1

باإلضافة,ظهورالطيرانمنخفضالتكاليفالذييقدمالعروضالجذابةللمدنالسياحيةالمختلفة .2

تاحالعديدمنالمدنللسائحينوبأسعاراقل.أالىتقليلمدةالسفرمقارنةبالماضيمما

بسهولة .3 للمعلومات والوصول االنترنت ,انتشار الحجز االنترنتوامكانية واسترجاع,عبر

المقصدأالمعلومات في التواجد ,ثناء حيث الهواتفالمحمولة تكنولوجيا بإمكانأوانتشار صبح

السائحخلقوتخطيطالرحلةالىالمدينة.

4.  والخروج للدخول مكان كمجرد للمدينة المدنوتغيرنظرتهم سياحة وأادراكالسائحونألهمية

 (.Bock,2015مستقلبذاته)نقطةعبورالىمقصدسياحي

 

 بعض التجارب الناجحة في سياحة المدن

بدراساتحالةلبعضالتجاربالناجحةفيسياحةالمدنحيثتعرضلكيفية2011عامHealeyقام

.نموسياحةالمدنفيكلمدينة

(اسكتلندا2010-1983مدينةجالسكو)-1

افتتاحمقوماتجذبجديدةتضافالياألصولالثقافيةبدأتالمدينةبحمالتتسويقيةو1983فيعام

وقدأدتتلكاإلجراءاتإلىإعطاءدفعهلحمالتالعالقات؛المحليةخاصةالمتاحفوالمعارضالفنية

العامةلدعمالصورةااليجابيةللمدينة,وفينفسالعامأيضاتمتأسيسالمكتبالسياحيبجالسكويضم

المدينة,الالعبينالرئيسينمنال قطاعالحكوميوالقطاعالخاصيكونمسؤوالعنالترويجلسياحة

وتقديمخدمةاالستعالماتوالمعلوماتللسائحين,وجذباألحداثالثقافيةوالرياضيةللمدينة,وتشجيع

تأسيسالفنادق,وخلقمقوماتالجذبوتوليمسؤوليةالشراكةمعمجلسبلديةجالسكووهيئةالتنمية

ندية.وكنتيجةللشراكةبينالقطاعالحكوميوالقطاعالخاصفقدزادالدعمالماليالموجهمناالسكتل

تم1986القطاعالخاصنحوالحمالتالتسويقيةالتييقومبهاالمكتبالسياحيبجالسكو.وفيعام

المؤتمراتافتتاحمركزالمؤتمراتوالمعارضاالسكتلنديةالذيوضعاسكتلندافيمقدمةالدوللعقد

الماليمنالقطاعالحكوميوالخاص,واالجتماعاتوالمعارض منالدعم تمويلإنشاءه تم ماأ,وقد

تمافتتاحقسم1987بالنسبةلتمويلالتسويقلهذاالمركزفقدكانعنطريقمجلسالبلدية.وفيعام

تمتنظيممهرجان1988امسياحةاألعمالوهوماأدىالزدهارسياحةالمؤتمراتفيالمدينة.فيع

مليونزائر.4.25جالسكوللحدائقوهومهرجانهامتمتمويلهمنجانبالقطاعالحكوميوجذب

بيةللثقافةوقدتصدرذلكالحدثاستراتيجيةالسياحةوتماختيارالمدينةكعاصمةأور1990فيعام

,حيثأنشئتالصالةالملكيةللحفالت؛جذبتماالتجاهنحوتنميةمقوماتال1991وفيعامفيالمدينة.

النقلأو متحف ,نشأ عام الدينية والحياة للفن منجو سانت الحديث,1993ومتحف ومعرضالفن
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تمتأعمالالتوسعاتفيمركزالمؤتمراتوالمعارضبإضافة1997.وفيعام1996بجالسكوعام

أد بإيراداتمؤتمرفي89استضافةىالىثالثةآالفمقعدوهوما مليون15.6السنواتالتيتليها

إسترليني.

 السياحية2001فيعام الفوقية االستثمارفيالبنية للفنالمعاصر؛تم إنشاءمركزجالسكو تم ,فقد

بجوارمركزالمؤتمراتوالمعارضويجذبمركزالعلومحوالي تشييده ومركزجالسكوللعلوموتم

وصاعداتمالبدءفيإشهارالعالمةالتجاريةللمدينةحيثكانت2004نصفمليونزائرسنويا.وعام

الشاغلالرئيسيللمكتبالسياحيبجالسكووقدحظيتبتغطيةإعالميةكبيرة.وكنتيجةلماسبقوبعد

مرورأكثرمنثالثونسنةتضاعفتالطاقةاالستيعابيةللفنادقثالثمراتوتمتأسيسعشرةمقومات

.(Heeley,2011)السياحييجذبونماليينالزواررئيسيةللجذب

(اسبانيا2010–1986مدينةبرشلونة)-2

عندماخططتالستضافةاأللعاباالولمبية1986كانتنقطةالبدايةلتنميةالسياحةفيبرشلونةعام

 وتحول,1992عام الماضيين العقدين خالل السياحي النشاط ازدهر التنظيم في النجاح فيهمبعد ت

نتنظيمتلكاأللعابكانبشراكةواضحةأهمالمدناألوروبيةالسياحية.وجديربالذكرأبرشلونةالى

الرئيسية للمشروعات بالنسبة الخاصخاصة القطاع األجل,مع في والفوقية التحتية البنية وتنمية

الطرق؛الطويل في االستثمار ال,والنقحيث الميناء منطقة تأهيل احدى,لمتوقفوإعادة وتحويل

المناطقالصناعيةالىقريةاولمبيةوماريناسياحي؛وبذلكمكنتاألولمبيادالمدينةمنعرضتراثها

المميزةومعمارهااألثريوذلكمايسمىبإعادةاإلحياء الفريدوهويتهاالمستقلةفيالمنطقةوثقافتها

استضافةاألولمبيادالىتنظيمعددهائلمنوقدأدت,الحضريوالذيارتبطهناباألحداثالضخمة

 عام .وفي التحتية البنية في لالستثمار نتيجة والمعارض تنظيم1987االجتماعات تم وصاعدا

جلأمن؛اجتماعاتمنتظمةبينمجلسالبلديةوالغرفةالتجاريةومكتبالصناعةوالمالحةببرشلونة

بالمد السياحية المقومات الستغالل االستراتيجيةالتخطيط السياحية الخطة إلعداد الطريق لتمهيد ينة

لبرشلونة.

والتي,منظمةسياحةالمدنعنطريقالتحالفبينالقطاعالحكوميوالخاصتأسست1993وفيعام

التسويقللمقصد عن ,أصبحتمسئولة االستراتيجية تنفيذ وتكونمشاركة,والحرصعلىاستمرار

,والمحالتالسياحية,واالعاشة,مزوديوسائلاالقامة:عضاءتجاريينمثلالقطاعالخاصمنخاللأ

اتجهت1993ومشغليوسائلالنقل.فيعام,ومنظميالمؤتمرات,ومزوديمقوماتالجذبالسياحي

سوق:الخطةاالستراتيجيةنحوالتسويقللمدينةبحمالتتكتيكيةتستهدفشرائحسوقيةرئيسيةوهي

وفن,والرحالتالبحريةوالرياضية,وسوقسياحةالتسوق,وسوقالسياحةالثقافية,اتسائحيالمؤتمر

طعمة.تذوقاأل

 وبذلكيتضح2004فيعام للمكتبالسياحيببرشلونه, افتتاحمركزالمؤتمراتالدوليتابع نأتم

األ بتنظيم يرتبط المدن سياحه نمو في برشلونه الرياضيةنموذج ا,حداث وكذلك,لكبرىوالثقافية

عام,المؤتمراتالكبرىوالمهرجانات كل ثابته مواعيد له منها يكون ما هذه,خاصة حيثتستخدم

األاأل االوبراحداث دار مثل المدينة في المشهورة المعاصر,ماكن الفن والمسرح,ومتحف

.(Heeley,2011)القومي



(انجلترا2010–1976مدينةبرمنجهام)-3

%منتجارة40ساهمب,صبحذومكانةكبيرةأافتتاحمركزالمعارضالقوميالذيتم1976عام

 عام للمؤتمراتوالزوار1982المعارضوالمؤتمراتفيانجلترا تأسيسمكتببرمنجهام تم ؛كما
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كبرمنظمةلتسويقالمدنفيانجلتراحيثيروجأويعتبر,حداثالكبرىوالتزويدبالمعلوماتلخدمةاأل

والرحالتالقصيرة.أتللعطال

,قاممكتببرمنجهامللمؤتمراتوالزواربافتتاحمركزالمؤتمراتالدوليوصالةالموسيقي1991عام

التنمية الخاصعلى القطاع الموسيقي المؤتمراتوصاله المعارضومركز مركز وجود حفز وقد

؛ انشاء تم المؤتمرات250حيث حي بجوار مرخصلإلقامة االستيعابيةوتض,مبني الطاقة اعفت

أطلق جديدة فيمشروعاتمشتركة بالدخول للمؤتمراتوالزوار مكتببرمنجهام قام ,كما للفنادق

 برمنجهام" تسويق "شراكة للمدينة؛عليها التجارية العالمة اشهار تولت .حيث عام 1998وفي

 استضافتالمدينةقمةالعشرينومسابقةاالغانياالوربية.

مش لتسويقيقوم وكاالتتسويقالمدينة بها التيتقوم الترويج بأدوار تسويقبرمنجهام روعشراكة

المشروعواتحادهمعالقطاعالسياحيفيالمدينةاال,سياحهالمدن نهلمأوعلىالرغممنوجودهذا

للتعاملمعتلكلفيةالجديدةتماعادةهيكلةالمشروعنشطةالتسويقالرئيسية.وبحلولاألأيتبلورليشكل

,وبيئةالمكاتبالسيئة,عدمتطبيقتكنولوجياالمعلومات:خرىمثلأوكذلكمعالجةمشكالت,المشكلة

لالستراتيجياتواأل الجيد التخطيط القدرات,داءوعدم أولوية مثل التجارية المداخل استخدام وندرة

تأسيس,والمسؤوليات برمنجهام مجلسمدينة تولي فرقمنالمهنيينالسياحيينوكذلكمشكلة عدة

بالترويجللمدينة للقيام المديرالتنفيذيللمشروعفي,خارجاطارالشراكة وكحللتلكالمشكالتقام

والهيكلة2001 التنظيم "تسويقبرمنجهام",بإعادة طرافتسمحبمشاركةجميعاأل,وتأسيسشركة

باإلضافة,ياحيالذيتمتشكيلهبواسطةمجلسالمدينةباإلضافةللفريقالس,المعنيينفيعمليةالترويج

2003.وفيعام2002نشئتهذهالشركةرسميافيعامأوقد,الىفريقالهيكلالجديدالمعادتنظيمه

المعارض لزوار االقامة بخدماتحجز السياحية,قامتالشركة المراكز أطلقت,وفازتبجائزة كما

أصبحتشركةتسويقبرمنجهامواحدةمنأوائلوكاالت2004فيعامعالمةتجاريةجديدةللمدينة.

 عام بين وما انجلترا. في المدن ونمت2008–2004تسويقسياحة للمدينة السائحين عدد ارتفع

%.وبذلكيرجعتقدممدينةبرمنجهاممنالناحيةالسياحيةالىمجلس9الطاقةاالستيعابيةللفنادقبنسبة

حداثالخاصةوالىتنظيماأل,وشركةتسويقبرمنجهام,وممنمركزالمعارضالقوميالمدينةالمدع

.(Heeley,2011)واالجتماعاتوالمعارضوالمؤتمرات

 

 (السويد2010–1991مدينةجوتنبرج)-4

 عام جوتنبرج تأسيسشركة األ1991تم المدن ضمن لوضعها لجوتنبرج األوورللتسويق كثربية

ولذلكفانالمفهومالتنظيميللشركةيرتكزعلىالتعاونوالشراكةبين,للعملوالحياةجاذبيةوحضرية

والخاص الحكومي عل؛القطاع المدينة لوضع مصممة المدى طويلة استراتيجية الخريطةىلتنفيذ

سداألمليوناسترلينييأتينصيب2وقدبلغتميزانيةالشركة,وتعظيمأثرالعائدمنالسياحة,العالمية

 فيهامنمشاركةمجلسالمدينة.

 الى2008بحلولعام وأحداثوالمؤتمراتوالرحالتسواقاألأتمكنتشركةجوتنبرجمنالنفاذ

واالستغاللالجيدللبنيةالتحتية,بسببانخفاضتكاليفالطيرانالىجوتنبرج؛العطالتقصيرةالمدى

بالفعل الموجودة الفوقية القولوبذلكيمك,والبنية علأن تعتمد سياحية اتبعتاستراتيجية المدينة ىن

البطوالتالرياضية2009الى1991حداثفيالفترةمناأل ثقهكبيرةمناستضافتها اكتسبتمنها

للرحالت .بالنسبة وتركزعلىأالعالمية لها الشركةبحمالتتسويقية المدىتقوم والعطالتقصيرة

ا,وروبيةسواقاألاأل العالقاتاالعالميةألترويجعنطريقويتم االلكتروني,نشطة وموقع,والبريد

 مليونزائرفريدمننوعه.1.7جوتنبرجعلىاالنترنتحيثيزورالموقعسنويا
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 األأتركز على الرئيسية الترويج الرئيسيةنشطة ,حداث الميالدأوعطالت وعروضرحالت,عياد

نرحلةشاملةاالقامةواالفطاروالتجولفيالمدينةعنطريقوهيعبارةع city breakالمدينة

واستخدام بالجوالت والقيام المختلفة الجذب لمواقع الدخول حق الزائر تعطي الكترونية بطاقة

 المواصالتالعامةوالحصولعليخصوماتفيالمحالتوالمقاهيوالمطاعم.

مؤتمر112وتنبرجدوررئيسيفياستضافةكانلقسمالمؤتمراتفيشركةتسويقج2008فيعام

وال:األحداثالثقافيةوالرياضيةأسندلهثالثةأدوارمتشعبةأحداثفيالشركةقدأماقسماأل,للمدينة

ويتطلب,وتكونمعظمهابطوالتعالميةتمتدلتشملاالحتفاالتوالمراسمالخاصةبجوائزالبطوالت

والنوادي,والرعاة,واالعالم,والحماية,ؤولينعنالصحةوالبيئةوالمس,ذلكشراكةمعمنظميالحدث

التسويقلجداولالمهرجاناتالتيستقامفيوالمؤسساتومجموعاتالمجتمعاألخرى,ثانيا:,المحلية

حداثبشكلحيثتقامبعضهذهاأل؛والتنسيقمعمجلسالمدينةوالجامعاتوالقطاعالخاص,المدينة

ثالثا:ا ودعمالمنظمينالمتطوعينومنظميالحدث,لتزويدبنصائحإلدارةالمشاريعوالتمويلسنوي,

نالشركةنجحتبسببأوبذلكيمكنالقول.شملعمواألعتبرهذاالدورهواألوي,منالقطاعالخاص

العالمية الخاص القطاع وقدرات الرائدة,الشراكة والتشغيلية االدارية الممارسات وتنظيم,وبسبب

,حداثاأل عام إدراكه تم ذلك مدن2007وكل سياحة منظمة أفضل جائزة الشركة تلقت عندما

.(Heeley,2011)اوروبية



ايرلندا2010–1992مدينةدبلن-5

 الجماهرية1998فيعام المكتبالسياحيبدبلنبالترويجللسياحة سواقالمتخصصةوكذلكاأل,بدأ

غنىالسائحينفيأالعطالتالقصيرةالمدىوقدجذبثمانيةاالفمنحيثتمالتسويقلسوق؛الفرعية

تمانشاءمكتبمؤتمراتدبلنكشراكة2003آيسالندالالستفادةمنفرصالتسوقوالحفالت.وفيعام

المهنيين المؤتمرات منظمي ومؤسسة االيرلندية الفنادق اتحاد ومع بدبلن السياحي المكتب مع

لسمدينةدبلن,وقدعملالمكتبالسياحيبدبلنمعمجلسالمدينةللترويجلألحداثااليرلنديينومعمج

 الكبرىوالمهرجاناتالسنوية.

,ومبيعاتالمعلوماتالسياحية,تبنىالمكتبالسياحيمدخالتجارياموجهلجيلاالنترنت2006عام

 عام االف ثالثة االنترنت على المدينة موقع زار ,2006حيث مراكز1.6وزار مستعلم مليون

محقق التجارية السياحية ةالمعلومات وشراكة3.8ارباح عضوية خطة فان وبذلك استرليني مليون

 عام ,وفي األرباح حققت الترويج في تجاريين بمساعدة2008شركاء السياحي المكتب استطاع

سةاالفصفحةوبذلكالشراكةفيتطويرموقعالمدينةعلىشبكةاالنترنتيشملخمسلغاتوخم

وارتفاعنسبةالحجز,وقدأدىذلكالىاشغاالتكبيرةفيوسائلاالقامة,وروباأفضلفيصبحاألأ

 العالمية االقتصادية االزمة .وأثناء السياراتوغيرها تأجير استجاب2008االلكترونيوحجوزات

بوضعخطةسياحيةإقليم ثالثسنواتالمكتبالسياحيبدبلنللتحدياتالجديدة ,يةمدتها طلقتأكما

نشطةالصحافةأحيثتمالقيامبحمالتتسويقيةابتكاريةعبراالنترنتمعدعم,عالمةتجاريةللمدينة

والعالقاتالعامة.كماقاممكتبمؤتمراتدبلنباالشتراكمعالمكتبالسياحيبدبلنباستغاللالفرص

 .2010بلنفيالمتاحةلإلعدادالفتتاحمركزمؤتمراتد

 السابقة الحالة دراسات على منأيالحظ الذاتي الدعم طريق عن السياحي النمو كيفية توضح نها

نتندفعوتنطلقأوقداستطاعتتلكالمنظمات,منظماتسياحةالمدنومنظماتتسويقالمدنالمختلفة

واالتحاداالستراتيجي,منأسسقويةوهي:الشراكةبينالقطاعالخاصوالحكوميعلىمستوىمحلي

سواقأيضاالتركيزعلىأ,حداثمرتفعةالعوائدوتنظيماأل,معسلطاتالبلدية)خاصةمجلسالمدينة(

باإلضافةالىاستخداماالنترنتوالتجارة,سواقاالجتماعاتأوالعطالتالقصيرةبالمدنوأالرحالت
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الزو وخدمات السياحية المواقع طريق عن االنترنت مع,ارعبر العالقة ذلك على عالوة

.(Heeley,2011)االعالم

 

 تنمية سياحة المدن 

دراسةكلمن AchanaوAvgoustisتعددتالدراساتالتيتناولتموضوعسياحةالمدنفمنها

 مدينة2003عام في للعمالء المقدمة والمنتجات الخدمات استراتيجية جودة تقييم الى تهدف التي

السياحيانديانابوليسب السوق حاجاتشرائح تلبية في تسهم التي المقوماتالسياحية لتحديد أمريكا

منخاللفحصاراءالزواروتفيدتلكالدراسةالتيتهدفلتقييمادراكاتسائحيالمدنفي,المختلفة

عامShapiera(كذلكدراسةAvgoustis & Achana ,2003عملنموذجلسياحةمدنمتواصلة)

المفاهيمال2007 من ذلك مستخلصا المدن سياحة ادارة في الجديدة النماذج على الضوء تلقي تي

 عام المدنفياسطنبول لسياحة المنتدىالعالمياالول في عرضها 2005واالستراتيجياتالتيتم

, على فيه التركيز تم المتواصلة،أالذي السياحية الحضارية للمدن الترويج وهي موضوعات ربعة

وادارة,والتسويقلسياحةالمدنوالصورةالذهنيةللمدينةكمقصدسياحي,يقجودةسياحةالمدنوتحق

دراسةأ Shapiera,2007)النظمالحضريةالمركبة)استراتيجيةالمقصد() Galdni 2007يضا

خال من للمدن الحضري االحياء اعادة على تساعد التي الظروفاالستراتيجية بتحليل تقوم لالتي

(,(Galdini,2007لقتالضوءعلىدراسةحالةلمدينةجنوةاإليطاليةأوقد,سياساتسياحيةمعينة

أ دراسة  Ningjieما المدنDongyue2008و لسياحة التجارية بتحليلعميقللعالمة فهيتقوم

(Dongyue,Ningjie,2008وتقدماستراتيجياتعناشهارالعالمةالتجاريةللمدينةكمقصدسياحي),

الذييوضحالدورالذيتلعبهالمدنفينموالسياحة2012,كذلكتقريرمنظمةالسياحةالعالميةعام

,ودورالسياحةفيتحقيقالرفاهيةوالجودةوالهويةالثقافيةلسكانالمدنعلىمستوىالعالم,العالمية

 لحوالي النطاق واسعة علىدراسة التقرير الم21ويشتمل من األمدينة علىمستوىدن زيارة كثر

وتمثلالدراسةاطار,المدنوأولوياتهاةاستراتيجياتتلكالمدنإلدارةسياحىويلقيالضوءعل,العالم

جهزةالسياحيةلتلكالمدنحددتمجموعةمنناألأنتائجالمرجعيدوليلسياحةالمدن,وقداظهرت

,والمواردالبشرية,والتخطيط,والحوكمة,والتسويقوالترويج,ثراالقتصادياالولوياتوهيقياساأل

المسؤولة والسياحة واالبتكار, , الزائر (World Tourism  Organization,2012)وخبرات

االتجاهاتالجديدةوالتوقعاتالخاصةلسياحةالمدنStefanovic2014 و Began وتناقشدراسة

الصربية نيش مدينة في ذلك تلبية أوقد,وكيفية النتائج للبرنامجأظهرت المضافة القيمة خلق ن

يعملعلىتلبية,وتقديمالعروضالتراثيةللسائحين,وتأسيسمكاتبسياحيةللسفرالطبيعي,السياحي

المدن لسياحة الخاصة والتوقعات ,(Began&Stefanovic,2014 االتجاهات أ( دراسة Bockما

نتلكالتغيراتستؤثرأوكيف,بيعةالمتغيرةلسياحةالمدنسبابالرئيسيةللطتهدفالىفهماأل2015

نتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتلهاتأثيركبيرأظهرتنتائجهاأوقد,علىتنميةالمدنفيالمستقبل

واذابةالحدودبينالسكانالمحليينوالسائحينفيالمدن,علىسلوكالسائحوخبراتالسياحةفيالمدن

(Bock,2015):ومنهذهالدراساتيمكنالتوصلالىمبادئلتنميةسياحةالمدن.

فالسياحةفيالمدنقطاعكثيفالمعلوماتيحتاجالىالتنسيقلمعرفةالمتاحتطبيق ادارة المعرفة .1

يؤثرعلىعملياتالتغير؛طرافالمعنيينوالسماحبتدفقالمعلوماتبيناأل,بطريقةمناسبة مما

الحاجةالىالمعلوماتالدقيقةالتيتساعدفي:علىسبيلالمثال,نميةالمتواصلةوالت,االستراتيجي

اتخاذقرارتأسيسخطوططيرانجديدة.
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,منخاللتكاملاالهتماماتفيجميعقطاعاتالحكومةطراف المعنينالشراكة والتعاون بين األ .2

تالتنميةوالتقييمعلىفتراتووضعمحددا,جلالطويلوالمتوسطوبالتخطيطاالستراتيجيفياأل

مناسبة.

المدنعلىثر االقتصادي لسياحة المدنقياس األ .3 الوعيباألثراالقتصاديلسياحة يجبرفع :

األ قياس الى ,باإلضافة والقومي المحلي االقتصاد المدن لسياحة االقتصادي   World ) ثر

Tourism  Organization,2012)  اديلسياحةالمدنعنطريقثراالقتصويمكنقياساأل 

  : المدن سياحة صناعة فيأقياسحجم االشغال ومستوى السياحية والليالي السائحين عداد

 .(ostertag,2007)وسائلاالقامة

 السياحي االنفاق قيمة اظهار مثل قياساتالمجتمع : المحلي,قياسالقيمة والعمالة,والدخل

ويقاساالنفاقالسياحي,ثرالمضاعفاللمايسمىاألومنخ,المتولدةعنطريقهذاالنفاق

السياحية,بالمعاينات تستحقالتنمية أيالمدنفيالدولة تحديد ,ويترتبعليها نماطأوتنمية

.وكذلكاتخاذقراراتتسويقية,سياحيةجديدة

 التسويقيةقياسفعاليةالتسويق:أيالبحوثالتقويميةلحسابالعوائداالقتصاديةمنالحمالت

األ بها تقوم األالتي لتوليد المدن ومنظماتتسويق المدن في السياحية وسياحة,عمالجهزة

(.Heeley,2011عمال)وسياحةرجالاأل,وقاتالفراغأ

 منظمات:نتقومالجهاتالمسئولةعنسياحةالمدنمثلأالتقييمالمقارن)مقارنةالمدن(:يجب

تبالتقييمالمقارنللمدنمنحيثعدداللياليالسياحيةونسبةتسويقالمدنومراكزالمؤتمرا

(Heeley,2011,Ostertag,2007)النمو.

ودراسةدورةحياة,وتحتاجسياحةالمدنالىتطويرالمنتجاتالسياحيةتنمية المنتج السياحي : .4

تتغيرباستمرارلذلكوبذلكيمكنتطويراالستراتيجيةالتسويقيةفاتجاهاتالطلبالسياحي,المنتج

يضا.أيجبتطويرالمنتجالسياحي

قوىلذلكيجبتوفير؛تتطلبالبيئةالتنافسيةالعمالةالماهرةوالخبراتادارة الموارد البشرية : .5

داءوالتدريبوتنظيمبرامجلتحقيقجودةاأل,تمتلكقدراترقميةومهاراتمتداخلةالثقافاتعمل

.عيوالوسائلالتكنولوجيةالجديدةتماعلىوسائلالتواصلاالج

:يجبتنفيذبرامجخاصةإلدارةالنشاطالسياحيفيالسياحة المسئولة )التراث الطبيعي والثقافي( .6

 الزوار, ادارة مثل العالمية السياحة منظمة طورتها العالمي التراث توعيةأمواقع يجب يضا

الحفاظعلىالتراثالثقاف المحليبأهمية االقتصاديواالجتماعيفيأيوالطبيعيوالمجتمع ثره

 (World Tourism  Organization,2012)المدينة

طريقاعادة االحياء الحضري للمدن : .7 عن مناطقها احياء اعادة الى الصناعية المدن تتجه

الفحمأو,فتحولتالمصانعالىمراكززوار,لحفزاالقتصادياتالمحلية؛السياحة صبحتمناجم

وقاتالفراغ.كمايمكناستخدامالثقافةفياعادةأوتحولمعظمالريفالىمناطقلقضاء,متاحف

المدن اقتصاد الجذب,إحياء مقومات تشمل ولكن االثار على فقط تقتصر ال الثقافية فالسياحة

ةويمكناستخداماألحداثالخاص,يضاأحداثالمحليةواأل,طعمةواأل,جواءالمكانأ:التراثيةمثل

حداثالكبرىتمثلفرصةللمدينةإلدخالتحسيناتفيفترةفاستضافةاأل؛فياعادةاحياءالمدينة

 ((Galdini,2007قصيرةللمدينة.

جهزةوالمنظماتالسياحيةفيالمدناستخدامالتكنولوجيافيبحوثنتتقناألأيجباالبتكار : .8

 لتكون واالنتاج واالتصال والتسويق والحجز واالبتكارالسفر والمنافسة االستمرار على قادرة

األ للتعرفعلى وذلك قوية عالقة بناء يجب ولذلك االنترنت عبر يتفاعلون سواق؛فالسائحون
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سوقية,المستهدفة شريحة لكل المناسبة الصحيحة السياحية المنتجات المثال,وتقديم سبيل على

,اجهزةالمحموليعرضمقوماتسياحةالمدنبدأتساوباولوفيالبرازيلبالترويجلتطبيقعلى:

للرحالت والتخطيط السياحية المعلومات ايجاد يتيح االنترنت على موقع تقدم كيبك مدينة اما

نيويوركيستطيعالسائحونمنخاللتويترأالسياحيةوحجزالفنادقوايجادالغرفالمناسبة, ما

ويتيحالموقعا مراكزالزوارعاليةالحصولعلىالمعلوماتالسياحية واستخدام الرجعية لتغذية

التقنيات.ويتطلباستخدامالتكنولوجياالحديثةوالمتطورةفيالمدنالشراكةبينالقطاعالحكومي

كذلكتحويلالمدنالسياحيةالىمدن,نالمنتجاتالجديدةالمبتكرةأوالخاصلتقديماالقتراحاتبش

 الخدماتاإللكترونية تقدم والسائحينمثلذكية بالوايفاي:للمواطنين المدينة واستخدام,تغطية

الذكية األ,البطاقات تكنولوجيا خالل من العامة المواصالت الصناعيةومراقبة وتوفير,قمار

((World Tourism Organization, 2012شاشاتلمسمتاحةللزوارفيالمكاتبالسياحية.

ايتعينعلىاألخبرات الزوار: .9 لسياحيةفيالمدنتقييمخبراتالزائرينللتعرفعلىنقاطجهزة

فكارأواختبار,وفهمحركةوديناميكيةسوقسياحةالمدنوسائحيالمدن,الضعفوالقوةفيالمدن

التنفيذ مرحلة قبل الفرعيةأواستهداف,جديدة المدن سياحة جديدة,سواق قنواتتوزيع ,وتنمية

 لسياحة التخطيط على والقدرة ( الموسمية تقليل ثم ومن العام طوال  & Avgoustisمدن

Achana ,2003) 

 

 ادارة جودة الحياة في المدن السياحية  .10

نتعملالمدنعلىاذابةالحدودبينالمقيمينوالسائحينلمساعدتهمعلىالتفاعلواالستمتاعأيجب

المدن لسياحة الجودة يحقق وذلك معا فق,بالمدينة تشير ال والخدماتفالجودة المنتجات الى ط

نسائحيالمدنيرغبونفياالنسجامالسياحيةولكنالىالحياةالحضريةفيالمدنبشكلعام,أل

لذلكيجب؛أياالنغماسفيالحياةالمحلية,بدالمناالنتقالمنمزارسياحيآلخر,فيالمجتمع

افياالستراتيجياتالعامةللتنميةنتأسساطارإلدارةجودةالحياةووضعهأعلىالمدنالسياحية

  Shapiera,2007 )المتواصلة.)

 

وتوجد عدة طرق لخلق جودة رحالت سياحة المدن

 خلق القيمة المضافة للمقاصد سياحية
الحضريةحيثالتحولأيجب المدنبالثقافة منمدنالفنالىمفهومجديدمثالنترتبطسياحة

وا الفن على يركز الحضرية وللسياحة والترفيه والتاريخ منتجاتألعمارة وتقديم الفراغ, وقات

 أابتكارية على تركز وأكثر الخالقة والصناعات الجديدة الحياة السياحةأساليب على تقتصر ال

Shapiera,2007)حداثالثقافيةوخلققيمةجديدةللعاداتالقديمة.)الثقافيةالتقليديةوتنميةاأل

 يمكناضافةقيمةالىبرنامجسياحةالمدنعنطريقنامج السياحي :خلق القيمة المضافة للبر

وتحيةالسائحينومساعدتهمللذهاب,مساعدةالسكانالمحليينلسائحيالمدنفيالتجولفيالمدينة

والحياةالليلية.,والمقاهي,المطاعم:للمواقعالمختلفةفيالمدينةمثل

 المغامراتلتأسيس مكاتب سياحية للسفر الطبيعي صفة عليها تغلب برامج لجذب؛خلق

ويفضلسائحيتلكالرحالتبرامجقصيرةولكنمليئةبأنشطة,االشخاصمنالمدينةوماحولها

المغامراتالمختلفة.

 عدادأتجذبالعروضالتراثية العروض التراثية تجذب السائحين وليس مجرد الرحالت االرشادية

 مدة وفي السائحين من العرضمثلكبيرة نجاح حسب بالموقع:قصيرة عرضمرتبط تقديم
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عكسمنتجسياحة,فالسائحونيطلبونرحالتسياحةالمدنالمرتبطةبعروضالتراث,ثرياأل

 ومواقع القديمة المدينة الى رحلة على يشتمل التقليدي ثرية.أالمدن

Began&Stefanovic,2014)) 

 التسويق والترويج  .11

تاجسياحةالمدناالعالمالجديدللتسويقبسببالنموالمتسارعلحجمالسوقعبرتحاالعالم الجديد: 

فالمدنالسياحيةالبد؛وتنميةالعالقاتمعالعمالء,والحاجةالىالتركيزعلىخدماتالموقع,االنترنت

,توصياغةبرامجشاملةعبراالنترن,همنتروجلمواقعاالنترنتحيثيكونالمحتوىالشيءاألأ

Shapiera,2007)يضاالتدريبواالستثمارفيقطاعتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالت)أو

العالمةالعالمة التجارية: تحتاجسياحةالمدنالىوضعاستراتيجيةواضحةللتسويقالسياحيتدعم

 World )ينينطرافالمعويمكنتقويةالعالمةالتجاريةمنخاللمشاركةجميعاأل,التجاريةللمدينة

Tourism  Organization,2012)  .

واألسلوبالقيممكونات العالمة التجارية : واإلبداع والحاضر ,والماضي المكان في الناس )تشمل

والذكاءواالستقاللية(,والعالمة,والشعار,واللون,والخط,واللغة,والصورةالذهنيةللعالمةالتجارية

,إتاحةالعالمةالتجاريةلرجالالصحافةواالعالمالسياحينىتجاريةبمعنوإطالقالعالمةالأ,للمدينة

والمعاهدالتيتريدتبنيالعالمةالتجاريةللمدينة.,والشركاتالمحلية
 

 كيفية تعظيم األثر من إشهار العالمة التجارية للمدينة

ومحاو .1 والعملية والبناء حيثالمفهوم من للمدينة التجارية العالمة واألطراففهم االعالم جعل لة

المعنيينيفهمونذلك.

التمويلقبلإطالقالعالمةالتجاريةوبعدانطالقها. .2

إعطاءمساحةلوكالةالتصميملتكونخالقةومبدعةوتقاومالتنميط. .3

التأكدمنموافقةاألطرافالمعنيينالسياسيينالمحليينعلىالشعاروالعالمةقبلالبدءفيإطالق .4

مةالتجارية.العال

5.  المحليين المقيمين ناحية من ذلك يكون وقد التجارية للعالمة المعادية الفعل لردود وأاالستعداد

ووكاالتالتصميمالتيلمتربحفيسباقتصميمالعالمةالتجاريةللمدينة.أاإلعالم

تخصصينلتنظيمجلجعلالمنظماتتستخدمالعالمةالتجاريةويتطلبذلكموظفينمأالتخطيطمن .6

التطبيقاتوإقناعالمنظماتالمحليةبتبنيالعالمةالتجارية.

 (Heeley,2011)ترسيخالعالمةالتجاريةللمدينةفينشاطاألعمالوفيالمجتمعالمحلي. .7

 نتكونالعالمةالتجاريةمتوافقةمعحاجاتوتوقعاتالمجتمعالمحليومعالسائحالمستهدف.أ .8

أ .9 العالمة تتميز السياحيون بالمقصد الخاصة المنافسين.أالتجارية تختلفعن  ,Dongyue)ن

Ningjie, 2008) 


 دور القطاع الحكومي والخاص في تنمية وتسويق سياحة المدن 

وتسهيلعملالقطاعالخاصفيالمدن لتنظيم التحتية يتمثلدورالقطاعالحكوميفيتأسيسالبنية

القطاعالخاصبأدائهفيالفنادق؛قاتالتيتعترضعملهالسياحيةوتذليلالعقباتوالمعو حتىيقوم

وقطاعالطيرانوالمواصالتوالتسويق,كمايضطلعالقطاعالحكوميالسياحيبدورالقيادةوالتنسيق

كذلك (Heeley,2011) بينمشروعاتالقطاعالسياحيالمختلفةالصغيرةومتوسطةالحجمفيالمدن.

ا القطاع مع المقوماتواألالشراكة وحصر جديدة فرعية اسواق واتخاذلخاصلفتح السياحية نشطة

Shapiera,2007 )القرار.)
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المقصد تسويق السياحة,وتختصمنظمات السياحية,ووزارات المدن,والمكاتب سياحة ,ومكاتب

المؤتمرات سياحة ت,ومكاتب تنظيمية اليات بوضع التنظيمية والهياكل المسميات من مثلوغيرها

االهتماماتالمختلفةوتنسققطاعسياحةالمدن.
 

 القدرات المطلوبة لقيادة منظمات التسويق السياحية في المدن السياحية 

الخبرةوالمعرفةبتنظيمسياحةالمدنويشملذلكاستخدامتكنولوجياالمعلوماتكوسيطتدارمنخالله

اجاتالمطلوبتلبيتهاوالثقةفيتحقيقهاوواقعيتها,نشطةالتسويقواالتصال,وامتالكرؤيةعناالحتيأ

والقدرةعلىزيادةالتمويلباستمرار,امتالكالمهاراتاالجتماعيةللعملضمنشبكاتالعملبفعالية

,امتالكمهاراتاالتصال,واالدارةالفعالةللمواردالبشريةوالمالية.
 

 ة لنجاح سياحة المدن كيفية توظيف واستخدام القدرات القيادية المطلوب

1.  تتضمن واضحة باستراتيجية السياحية التسويق منظمات المدينةأتزويد لتسويق سياحية جندة

والحصولعلىدعماالعالمالمحليوتشجيعهبقوةوتجنبالمهماتاالندفاعية.

رباحوالحصولعلىالمنحوتقديمالمنحالمشتركة.تنميةاالقدامعلىخلقالعوائدواأل .2

نظمةقيادةالمدينةمعتسويقسياحةالمدن.أمتعارضعد .3

رباح.االخذفياالعتبارطرقالتقييمالمختلفةلسياحةالمدنمثلحجموقيمةالعوائدواأل .4

تنفيذمشروعاتتنميةالعالمةالتجاريةللمدينة. .5

تعيينفريقعمليحققالنجاحويمتلكقدراتاحترافيةومهنية. .6

لل .7 المالي علالدعم المناسبىحصول الوقت في واقعية إدارية وإجراءات  .معلومات

(Heeley,2011) 


 مقومات سياحة المدن في االقصر 

,ثل:معبداألقصرتضماألقصرالعديدمنالمعالمالتاريخيةوالحضاريةمنهامناطقالبرالشرقيم .1

الكرنك, متحفعروضالصوتوالمعابد الكرنك, مسجدفحمتاألقصر,ضوءبمعابد التحنيط,

 الحجاج, أبو فهيأسيدي الغربي البر مناطق الديرما معبد الملــــكات, وادي الملوك, :وادي

حتشب سوت(,البحري)معبد معبتمثاال دممنون, وهناك هابو, مدينه معبد مناطقأالرمسيوم, يضا

سنا,معبدالطودويقعتاريخيةتقعبالمراكزالتابعةلمدينةاألقصروهي:معبدإسناويقعبمركزإ

 بمركزالطود,معبدأرمنت.

المراكزالثقافيةبمدينةاألقصر .2

 المراجع من الكثير على ويحتوى الثقافية المراكز أكبر من يعد الذي للتراث األقصر مركز

 التاريخيةالهامةكمايحتوىعلىالعديدمنالقاعاتالمعدةالستقبالالمؤتمراتالثقافيةالدولية.

 ضمقاعةرئيسيةسعةيثقافةاألقصر:يستضيفالعديدمنالفعالياتالثقافيةوالمسرحيات.قصر

561 بين سعتها تتراوح قاعاتفرعية وخمسة فندقية25–20مقعد باستراحة ومزودة مقعد

خاص ويضم,وجناح صحفيا مركزا ويضم فورية وترجمة وسينما صوتيات بأجهزة ومزودة

.ستخدامهكقاعةسينماومسرحاشتوياتقامفيهالحفالتوالمهرجاناتمسرحاصيفياويمكنا

 والثقافية السياحية المؤتمرات الستقبال معدة تخصصية قاعة للمؤتمرات: الدولية األقصر قاعة

الدولية.

:مطار .3 القطاعالسياحيومنها تتميزمدينةاألقصربتوافرالبنيةالتحتيةالرئيسيةالتيتخدم كما

علىأعلىمستوىيعدمنأهممطاراتجمهوريةمصرالعربيةويستقبلالرحالتالسياحيةدولي

والعارضة والمنتظمة , ومن حولها من المدن بجميع تربطها طرق التيأشبكة تلك الطرق هم
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وأسوان ومرسىعلم الغردقة األخرىمثل السياحية بالمدن مباشرة ,تربطها محطةكذلكيوجد

حديديةلربطهابالعاصمةوكذاجميعمدنوادىالنيلوتتنوعالدرجاتالسياحيةلقطاراتالسككال

كمالتلكالقطارات يساعد, بالمدينةكوبرىعلوىيربطالبرالشرقيبالبرالغربيوهوما يوجد

ويسهلحركةالسياحةمنوالىالمناطقالسياحيةالمختلفةوالموزعةعلىضفتيالنيل.

لةمنالمنشآتالسياحيةوالفندقيةوالتيتخدمقطاعالسياحة,كماتوجدمدينةيوجدبنيةفوقيةهائ .4

شبابيةبمركزالطودالتابعلمدينةاألقصرمجهزةتجهيزكاملبالمالعبالرياضيةومقراتاقامة

 فودالرياضيةوذلكلخدمةاألحداثوالفاعلياتالرياضية.ولل

دبمدينةاألقصرمئاتالحافالتالسياحيةتتنوعمابين)طاقةالنقلالسياحيبمدينةاألقصر:يوج .5

أتوبيس,ميكروباص,مينىباص,ليموزين(.

أسسبالمواصفاتالعالميةومهيأللمسابقاتالدوليةفيهذاوقدملعبالجولف:فيمنطقةالمدامود .6

 .الغربيةمقامةبالبرالغربيبمواجهةمعبداألقصربالضفةالالحديقةالدولية,والمجال

منطق:أهمالصناعاتالبيئيةالمرتبطةبالنشاطالسياحي .7 القرنهوهيةصناعهااللبسترتشتهربها

 لمدينة كذلتابعة األقصركاألقصر, بمدينه المالبسالسياحية ورقالبرديىالرسمعلوصناعه

باإلضافبمدينه الىةاألقصر, محافظة)مركزالممشغوالتسياحيةبقريةالنوبةبالطود علومات,

 (.2015االقصر,

 

 تحليل الحركة السياحية الى مدينة االقصر
 ماكن االقامة السياحية في االقصرأتطور -1

قصرماكناالقامةالسياحيةفياألأتطور:1جدول

االجمالينجمةواحدةنجمتاننجوم3نجوم4نجوم5السنة

20147497734

201575118435

%2.8%42.8-%12.5%18.1%20%0لتغيرنسبةا

المصدر:مركزالمعلومات,محافظةاالقصر

وذلك2014عنالعام2015قصرفيعامماكناالقامةالسياحيةفياألأنهناكزيادةفينموأيبينالجدولالسابق

%بشكلعامممايدلعلىزيادةالعرضالسياحيولوبنسبةضئيلة.2.8بنسبة


 الفنادق الثابتة-2

الفنادقالثابتة:2جدول

عدداللياليالطاقةالمشغولةالطاقةالمتاحةالسنة

20141792242216038360321

20151869728275887928028

%61.17%3.2%4.1نسبةالتغير

قصراألالمصدر:مركزالمعلومات,محافظة

عدادأعنالعامالسابقكمايالحظزيادةكبيرةفي2015نهناكزيادةفيالطاقةالمتاحةوالمشغولةفيعامأيالحظ

قصر.داءالسياحيفياألحسناألاللياليالسياحيةممايدلعلىت

 الفنادق العائمة-3

الفنادقالعائمة:3جدول

عدداالسرةالشهريةعدداللياليعدداالسرةعددالكبائنالسنة

2014186015 371306 58843211324018

2015163566327364929066841712

%92.5%36.6%11.8-%12-نسبةالتغير
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قصرالمصدر:مركزالمعلومات,محافظةاأل

%ممايدلعلىتحسن36.6يةفيالفنادقالعائمةبنسبةنهناكنسبةنموفيعدداللياليالسياحأيوضحالجدولالسابق

داءالسياحيفياالقصر.األ


قصرجانب في الفنادق العائمة والثابتة في األعداد السائحين األأ-4
قصر:جانبفيالفنادقالعائمةوالثابتةفياألعدادالسائحيناألأ:4جدول

االجماليفنادقعائمةفنادقثابتةالسنة

2014138472141485279957

201578960140035218995

%21.7 -%1%42.9 -نسبةالتغير

قصرالمصدر:مركزالمعلومات,محافظةاأل

النموفي انخفاضنسبة أيوضحالجدولالسابق السائحيناالجانبفيعام الذييسبقهوربما2015عداد عنالعام

%.21.7عدادالسائحينبنسبةأالىمصرحيثتناقصيرجعذلكالىتحذيراتالدولالغربيةالسفر


 عداد المصريين في الفنادق العائمة والثابتة أ-5 

عدادالمصريينفيالفنادقالعائمةوالثابتةأ:5جدول

العددالسنة

2014214399

2015184100

%14.1 -نسبةالتغير

قصرالمصدر:مركزالمعلومات,محافظةاأل

عنالعامالذييسبقهوربمايرجعذلك2015عدادالمصريينفيعامأسابقانخفاضنسبةالنموفييوضحالجدولال

االزماتالسياحيةحيث فياحتواء واغفالدورها الداخلية التسويقللسياحة وقصورجهود الىالظروفاالقتصادية

%.14.1عدادالسائحينالداخليينبنسبةأتناقص



 ادق نسبة االشغال بالفن-6

نسبةاالشغالبالفنادق:6جدول

فنادقعائمةفنادقثابتةالسنة

201416.16% 6.96% 

201514.75%9.4%

%25.9%8.7 -نسبةالتغير

قصرالمصدر:مركزالمعلومات,محافظةاأل

%كمايالحظ25.9عنالعامالسابقبنسبة2015نهناكزيادةفينسبةاالشغالفيالفنادقالعائمةفيعامأيالحظ

بنسبة الثابتة فيالفنادق االشغال 8.7 انخفاضفينسبة الرحالتالنيلية على ذلكعلىاالقبال تقدمهاالتي%ويدل

ثريةفيالمدينتينوبينهمالذلكيجبالتركيزعلىالتسويقلتلكسوانوزيارةالمناطقاألأقصروالفنادقالعائمةبيناأل

والداخليين.أدالسائحينسواءالدوليينعداأالرحالتلضمانزيادة

 هم الجنسيات في الفنادق العائمة والثابتةأ-7

همالجنسياتفيالفنادقالعائمةوالثابتةأ:7جدول

مصريمريكيأيابانياسبانيالمانيفرنسيانجليزيالسنة

201446487213947722517098143513773207112

20152572491194910314288356814415184163

%11-%4.4%59.7%16.4%36.4-%57.3-%44.6-نسبةالتغير

قصرالمصدر:مركزالمعلومات,محافظةاأل
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التغيرفينمو السائحيناألأيوضحالجدولالسابقنسبة النموعداد نسبة يفجانبحسبالجنسيةحيثيالحظزيادة

,هميةهذاالسوقوضرورةتكثيفالجهودالتسويقيةلهذاالسوقأممايدلعلى,%59.7عدادالسائحينمناليابانبنسبةأ

وتفوقالنصفوانخفاضأعدادالسائحيناالنجليزوالفرنسيينبنسبةتقتربأكمايوضحالجدولانخفاضنسبةالنموفي

النموفي تقوقالثلثأنسبة السائحينااللمانبنسبة يرجعذلكالىتحذ؛عداد السفرالىيراتالدولاألوربما وروبية

مصرفيتلكالفترة.


  2015هم الجنسيات  في االقصر بالترتيب  عام أ-8

2015همالجنسياتفياالقصربالترتيبعامأ:8جدول

184163مصري

118701خرىأ

49103الماني

25724انجليزي

14415مريكيأ

14288اسباني

9119فرنسي

3568ياباني

3237ايطالي

قصرالمصدر:مركزالمعلومات,محافظةاأل

 السابق الجدول أيوضح عام  بالترتيب الجنسيات األ2015هم في,قصرفي المصريين حيثجاء

األ ,ولىالمرتبة تتضح وقتاالزماتوأوهنا الداخلية السياحة العروضأهمية التسويقوتقديم همية

تليهافيالمركزالثالثالمانيا,الثانيجنسياتشتىمندولالعالموجاءفيالمركز,لذلكالسوقالهام

 مريكيةفيالمركزالخامس.ثمانجلترافيالمركزالرابعوجاءتالوالياتالمتحدةاأل
 

 الدراسة الميدانية

الجزءاألولعلىالمقابالتالشخصية حيثاعتمد بعضمعانقسمتالدراسةالميدانيةإلىجزئين,

بينمااعتمدالجزءاآلخرعلىتوزيعاستمارات,قصرئولينفيالجهازالسياحيالرسميفياألالمس

.استقصاءعلىالشركاتالسياحيةفئةأبمدينةاألقصر
 

 أوال: المقابالت الشخصية

المسئولينفيالجهازالسياحيالرسميخمسةمنعينةغرضيةمنمعالمقابالتالشخصيةتماجراء

هيئةمكتب,باألقصرالهيئةالعامةللتنشيطالسياحيمكتب,رباألقصصر)مكتبوزارةالسياحةقفياأل

السياحية سياحةباألقصرالتنمية تنمية وكيفية أهمية في نظرهم وذلكبغرضالتعرفعلىوجهة )

سوققصر"منوأهمالمعوقاتالتيتقفعقبةفيسبيلزيادةنصيب"مدينةاأل,المدنفياالقصر

)في2016وقداستغرقإجراءالدراسةالميدانيةخمسةعشريومافيشهرديسمبرعامسياحةالمدن,

 همنتائجالمقابالتالشخصيةعلىالنحوالتالي:أوكانتفترةمتصلةفيالنصفالثانيمنالشهر(.
 

 مقومات نمط سياحة المدن في األقصر

قصرترتكزعلىدنفياألنمقوماتسياحةالمأجمعالمسئولونعلىأ

العنصرالثقافيواألثريحيثتمتلكاألقصرثلثآثارالعالمكماتمتلكعدةمتاحف. .1

كماتتوافرباألقصرالبنيةالتحتيةوتتوافربهاوسائلالمواصالتويوجدبهامطاردولي. .2

ةالىالتخييممثلكماتمتلكاألقصرفنادقعائمةوثابتةتستوعباالفالسائحينيوميا,باإلضاف .3

الرزيقيوهوعبارةعنمساحة راضيواسعةفيمكانمخصصبوسطالمدينةلسائحيأمخيم

 من القادمين سياراتالسفاريأالرحالتالطويلة بواسطة الىجنوبافريقيا فيطريقهم وروبا
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الخطمنأدويب,حيثيقيمونفيالمخيمبغرضزيارةالمدينة؛الخاصةبهماوالدراجاتالبخارية

سوانأقصرثموروباعموما(منخاللالبحرالمتوسطمروراباإلسكندريةثماألأوفرنسا)أالمانيا

ثمبحيرةناصرثمطريقواديرماديثمالسودانثمكينياوغاناالىجنوبالسودانثمالعودةمرة

وسياراتالسفاريأاتجاوهناكعدةشركاتسياحيةتنظمتلكالرحالتلمناليحملالدر,خرىأ

حيثتزودهمبأتوبيساتمزودةباألسرةوتنطلقعلىنفسالخط.

بها .4 األيوجد ومركز االستعالمات بالفنادقمركز المؤتمرات وقاعات للمؤتمرات الدولي قصر

تنظم المهرجاناتحيث سياحة مثل جديدة سياحية أنماط تنمية ويجريحاليا وبمتحفالتحنيط.

بيةوقصرالدوليللبالون,مهرجانالسينمااألفريقية,ومهرجانالسينمااألوراألاألقصرمهرجان

,ومهرجانالهجين,وسباقالراليمثلراليالفراعنة,ومهرجانالتجديف,وتنظيمعروضأزياء

اإلسكواش رياضة مثل الرياضية األحداث ,واستضافة الجولف,عالمية والتجديف,ورياضة

 التايكوندو, مالعبللجولفولكنتنقصهاوبطولة بها يوجد كما لها الكافية الدعاية يتم ولكنال

الدعايةايضا.

مالهيعالمية(كما–عروضموسيقي–مسرح-ماكنالترفيهية)سينماوالتتوافرباألقصراأل .5

ماكنالتسوقوالموالتغيرمتوافرةوالتصلللمستوىالدوليالذييجذبسائحيالمدنكماأنأ

نمسارحوزارةالثقافةتقدمعروضموسميةغيريوميةالتلبيحاجاتورغباتسائحالمدن.أ

والعكس.أسوانمروراباسناوادفووكومومبوأقصرالىالسياحةالنيليةمناأل .6

طرقللمراسي(–كهرباء-صرفصحي-توافرالبنيةاالساسيةللسياحةالنيلية)المراسي .7

دالسياحيةكسفاجاوالغردقةوالقصيروتوافرالطرقوالكافتيرياتعلىقصرمنالمقاصقرباأل .8

الطرقسهلزيارةالسائحينلألقصر)الربطبينالمدنالسياحية(.
 

 خطط تنمية وتسويق سياحة المدن

تمعقدمؤتمرو2016تماختياراألقصرمنقبلمنظمةالسياحةالعالميةعاصمةالسياحةالعالمية .1

المد األلسياحة في اكتوبرن في 2016قصر ضمان ذلك علأويعتبر القدرة تمتلك األقصر ىن

منقبلمنظمةالسياحة2017المنافسةلتنميةسياحةالمدن,وقدتماختيارهاعاصمةالثقافةالعربية

مشاركةوفودمؤتمرسياحةالمدنفياألقصرتعطيكماأن.وينشطذلكنمطسياحةالمدنالعربية

ألمنفياألقصرللعالمالخارجي.رسالةا

مقومات .2 لشرح الدولية اإلعالم وسائل واستضافة الخارج في الهيئة مكاتب طريق عن الدعاية

سياحةالمدنالمتواجدةفياألقصر.

الدعايةلألحداثالخاصةوالمهرجاناتفياألقصرمثلمهرجاناألزياءالذيدعمتههيئةتنشيط .3

حيثتمإقامتهفيمعبداألقصر؛هعالمياوإذاعتهفيجميعقنواتالعالمالسياحةفياألقصرلتسويق

لألقصر الذهنية الصورة واألفريقية,لتقوية األوربية السينما مهرجان ملكات,كذلك واستضافة

الجمالفيالعالمإليصالرسائلاألمنللعالمالخارجيوخاصةالسوقاألوروبي.

ع .4 لألقصر الدعاية تلك تعمل أخرىلكما مدن في السياحة وتقويىتنشيط مصر الصورةةفي

الذهنيةبهامثلشرمالشيخوالغردقةوالقاهرةحيثيقومسائحيالمهرجاناتفياألقصربزيارة

تلكالمدنأيضا.

تقامعروضالصوتوالضوءبعشرلغاتمختلفةفيمعابدالكرنكتشرحالتاريخالفرعونيويتم .5

ائحينمنقبلشركاتالسياحة.ادارجهافيبرامجالس
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التاريخالحديثفيشكلسينمائيفيىتمإقامةعروضثقافيةتحكيتاريخمصرالفرعونيحت .6

 العامة األقصر يتمculture panoramaمكتبة ولم السائحين برامج في ادارجها يتم لم ولكن

الدعايةلهامنقبلشركاتالسياحة.

ومحمياتجزرنهرالنيلسيتماستغاللمحميةالدبايبةف .7 يتنميةالسياحةالبيئيةبغرضأياسنا

القرىحولالمدينةحت السياحيةكذلكسيجريتنمية األنشطة ىتنويعالمنتجاتالسياحيةوزيادة

 .زارعللقيامبنشاطسياحةالمزارعمنزيارةالمونيتمكنالسائح

8.  السياحية المزارات حول المناطق لتطوير المالي مثلالدعم السائحين الستقبال مناسبة لجعلها

لتتوافق تطويرشارعالسوقالسياحيبمدينةاالقصر,وتوحيدلونودهانمبانيالمدينةوتأهيلها

سوارالمدينة,وتشجيرأتراثلتشبهالمعابدفيمنطقةوسطالمدينة,وتوحيدلونوشكلجميعالمع

لح السياحية للمزارات تؤدي التي المدينة األطرق المدينةجب شوارع في تتناثر قد التي تربة

 واضفاءمناظرجمالية.

ماكنجديدةإلقامةمراسيجديدةالستيعابزيادةالمراكبأانشاءبنيةكاملةللمراسيوالبحثعن .9

 السياحية.

انشاءمحطاتلسحبالصرفالصحيمنالبواخرالنيلية. .10

 االثرية.تمهيدالطرقوخاصةالطرقالمؤديةللمعابد .11

تخطيطالمصارفالزراعيةلتوسعةوانشاءمحاورجديدةللسياحةلتوسعةالطرقلتسهيلحركة .12

االتوبيساتالسياحية

افتتاحواكتشافمقابرجديدةودعمهاماديا. .13

خلقمناطقجديدةإلنشاءفنادقسياحيةخاصةفيمنطقةهضبةالطودالسياحية)تخطيطسياحي .14

كللمستثمرينالسياحينومتابعةاعمالبناءالمشروعاتالسياحية(.لمنطقةالطودوالتملي
 

لتنمية نمط سياحة المدن في خرىجهزة الرسمية األجهزة السياحية الرسمية واألالتعاون بين األ

 قصراأل

 الجهاتاألمنية:لتنظيمالمهرجاناتوالمسابقاتوتسهيالتالتصاريح. .1

عل .2 :الحصول اآلثار مجاىوزارة تصدرتصاريح كما األثرية, المزارات الصحفيين لدخول نية

ثريةفياالقصرياملزيارةجميعالمناطقاألألمدةخمسةluxor passوزارةاالثارتذكرةمجمعة

.وذلكلجذبالسائحين

هيئةالجماركللحصولعلىاإلعفاءالجمركيللسياراتأثناءسباقاتالراليمثلراليالفراعنة. .3

المرش .4 فينقابة ومصاحبتهم السائحين إلرشاد السياحيين بالمرشدين تزود السياحيين دين

 المهرجاناتللتجولفيالمدينةوزيارةالمواقعاألثريةوالترفيهيةوالقيامبالتسوق.

والوفود .5 السياحية المؤتمرات الستقبال عملياترصفالطرق في المشاركة : األقصر محافظة

السياحية.

,مدريدوبرلينتربطاألقصرمباشرةبمدنالعالممثل:فتحخطوططيرانجديدةوزارةالطيران: .6

 بيناألقصروطوكيو.ستةساعاتىاختصارساعاتالسفرال,وولندن

ةبالتنسيقمعادارةالتنميةالسياحيةبالمحافظةلدراسةالمشاريعالسياحيةيتقومهيئةالتنميةالسياح .7

المطلوبتمويلهامنالهيئة.

تقومهيئةالتنميةالسياحةبالتنسيقمعشرطةالسياحةإلزالةالتعدياتعلىاالراضيالسياحية. .8

بينالقطاعالسياحيالحكوميوالقطاعالخاصلتنميةوتنشيطسياحةالمدنفياألقصرالتنسيق
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وغرفة .1 السياحة شركات غرفة طريق الخاصعن والقطاع السياحة وزارة بين تنسيق يوجد

تصلالىالثلث؛تالفندقيةالمنشآ الفنادقبتوفيرالغرفللسائحينوبتخفيضاتكبيرة حيثتقوم

أثناءالمهرجاناتالتيتنظمهاالوزارة.

الهيئةشركاتالسياحةفيأنشطةاإلعالنوالدعايةوالمشاركةفيالمعارضكذلكتشجيع .2 تدعم

تكاليفايمقاعدشاغرة.الشركاتالسياحيةعلىالطيرانالعارضحيثتتحملالهيئة

قامتالهيئةبحملةمصرفيقلوبناالستهدافالسياحةالداخليةوتنشيطعملالشركاتالسياحية. .3
 

 المعوقات التي تعترض تنمية وتسويق سياحة المدن

 الوعي نقص مشكالت العادياتلدى وبائعي والحنطور التاكسي سائقي وخاصة المحلي المجتمع

يؤدي؛السياحية كذلكارةبالسائحالىعدمتكرارالزيمما إقن, اععدمتوافرالطيرانالعارضوعدم

تأسيسه بأهمية األعمال أصحاب ,أيضا قطاعات الى المدربة العمالة الأهجرة بسبب ظروفخرى

عدم,ولتسويقالسياحيوانخفاضميزانيتهعدمفعاليةا,باإلضافةالىذلكواألزماتفيالفترةاألخيرة

 الفرصةللقطاعالخاصللمشاركةفيتنميةالبنيةالتحتيةفياألقصرمنخاللاالستثمار.إتاحة
 

 مقترحات تنمية وتسويق سياحة المدن في األقصر

األنماطضمن مثلسياحةالبيئةوالسياحةالزراعيةوادراجهذه االبتكاروتنميةأنماطسياحيةجديدة

اعالمالسائحبأسعارالمنتجاتفي,وفقطزعلىالسياحةالثقافيةبرامجالشركاتالسياحيةوعدمالتركي

االتجاهنحوتعليمالمرشدين,كذلكومواقعالكترونيةأخاللكتيباتاألسواقوأسعارالمواصالتمن

رفعميزانيةالتسويقفي,ويةوالمجريةوالتشيكيةوالسويديةالسياحييناللغاتالنادرةمثلاللغةالصين

رااسترجاععروضأوب,أيضايةذاتجودةعاليةوتقييمأدائهاواختيارشركاتتسويقخارجالخارج

سواقالناشئةمثلالهندقالستقطابالسوقالعربيوكذلكاستقطاباألعايدةومهرجانالسياحةوالتسو

تحكيالئقوتمثيلالمسرحياتالعالميةومسرحياتىرحعلىمستواإقامةمسباإلضافةالى,والصين

المصري والعروضالعالميةوالتاريخ الفرق المناسباتمثلو,استضافة في احتفاالتضخمة اقامة

إنشاءفرعلحديقةالحيوانوتعددمالعبالجولفوتكثيف,أيضاالمعابدنتكونفيأرأسالسنةعلى

الجولفخاصةفيفصلالشتاءوتشجيعالقطاعالخاص الدعايةلسياحة ولعليالدعاية يفتكثذلك,

إنشاءناديللطيرانوتوفيرطائراتشراعيةومروحيةللتجول,كذلكالدعايةللمهرجاناتفياألقصر

ح الجو في التجول عليتصاريح وتسهيالتالحصول الجو االنفاقأيثفي عالية الشريحة تلك ,ن

مقاهيجذابةءوإنشاكان,المتاريخيةتتالءممعطبيعةإعادةبناءالمبانيوالعمائرعلىشكلمبانيو

ب ليلية فيالفنادقالكبرىوحياة باإلضافخالفالموجودة كمتحفالشمعالىة, متاحفجديدة انشاء

الحضاريوالتاريخالطبيعيوالنباتاتواآلالت والتطور عالوالزراعية قصىعلىذلكأةوغيرها,

المستوىالعالميمثلديزنيالند.واقامةالنواديوالمالهيعلى,المحليدرجاتتوعيةالمجتمع
 

 تصميم استمارة االستقصاء

 الهدف من استمارة االستقصاء  -1

الوضع وذلكلتحليل باألقصر؛ )أ( فئة منالشركاتالسياحية إلىعينة االستقصاء استمارة توجيه تم

المتط التعرفعلىأهم وكذا الشركات, المدنضمنأنشطة لنمطسياحة لباتالخاصةالراهنبالنسبة

.بسياحةالمدن,وأهمالمعوقاتالتيتعترضالشركاتالسياحية

 تحديد حجم عينة البحث  -2

) أ ( فئة الشركاتالسياحية األقصرإلىأنإجماليعدد تشيرإحصائياتمركزالمعلوماتبمحافظة

ومنثمتمأخذفرعا,172شركةأصول)مراكزرئيسية(,و77شركة,منهاحوالي249يصلإلى
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عينةعشوائيةبسيطةتعطيجميعمفرداتالمجتمعاألصلينفسالفرصةالمتكافئةفياالختيار,حيثتم

.%منحجمالمجتمعاألصلي8.10(شركةتمثلنسبة27أخذعينة)

 اختبار كفاءة األداة البحثية -3

تحققذلكعنطريق:تماختبارأداةالبحثقبلتطبيقهاعلىالعيناتالمختارة,وقد

,حيثتمإجراءدراسةأوليةعلىعينةمحدودةمنpilot studyالقيامبدراسةأولية)استكشافية(

لتوضيح التفسيرية والجمل بعضالنقاط, نتجعنذلكإضافة وقد )شركتين(, الشركاتالسياحية

 بعضاألسئلة.

 بناء استمارة االستقصاء   -4

حيثتضمنتاالستمارة باالستقصاء منحيثطبيعيةاثنىعشرالخاصة جاءتاألسئلة وقد سؤاال,

االستجاباتالخاصةبهاعلىشكلاستجاباتمحددة,يجابعليهاباإلثباتأوبالنفي,كذلكاحتوتعلى

حيثترك أخرى, وعلىشكلأسئلةنصفمغلقة , مغلقة االستجاباتعلىشكلأسئلة متعددة أسئلة

كرإجابةأخرىغيرالمدونة,وذلكفيالعديدمناألسئلة,كذلكاحتوتعلىأسئلةمفتوحة.للمبحوثذ

 توزيع استمارة االستقصاء  -5

وقدقامتالباحثةبتطبيق,وتوزيعاستماراتاالستقصاءمنخاللالمقابلةالشخصيةمعجميعمفردات

السياحيةأومنينوبعنهم,أومديروقسمشركة(كلعلىحدة،وهممديروالشركات27البحث)

والتوضيح الشرح, من الباحثة وذلكحتىتتمكن المقابلة, البياناتأثناء حيثتمتمراجعة السياحة,

والتفسيرعنأشياءقدتكونغامضةلهم,وحتىيتمكنوامناستيفاءالبياناتبطريقةصحيحة,هذاوقد

خمسةعشريوماذلكوقداستغرق,تيتماختيارهاإلجراءالدراسةاستجابتجميعأفرادعينةالبحثال

.)فيفترةمتصلةفيالنصفالثانيمنالشهر(.2016فيشهرديسمبرعام

 صياغة فروض الدراسة-6

 برامجالشركاتالسياحيةوميزانيةالتسويقلهذابينإدراجسياحةالمدنضمنمعنويةتوجدعالقة

.النمط

 توجدعال قة المدنضمنمعنوية بينإدراجسياحة التنسيقبينالجهاتوبرامجالشركاتالسياحية

الحكوميةالمعنيةوبينالشركاتالسياحية.

 جمعمنتججديدمبتكر.ىسياحةالمدنوالقدرةعلبرامجبينفتراتتنظيممعنويةتوجدعالقة

 افروسائلالمواصالت.سياحةالمدنوتوبرامجبينفتراتتنظيممعنويةتوجدعالقة

 تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة إلجراء معالجة  البيانات-7

تختلفأساليبالتحليلاإلحصائيمنحيثشمولهاوعمقهاوتعقيدهاباختالفالهدفمنإجرائها،وبغية

ناتفقدتمفحصالبيا،حةفروضهاالوصولإلىمؤشراتمعتمدةتدعمأهدافالدراسةوالتحققمنص

تم حيث الحاسب، بواسطة معها التعامل ليسهل وجدولتها وتبويبها االستقصاء قوائم من تفريغها بعد

 Statistical Packages for Social Science استخدامبرنامجالحزماإلحصائيةللعلوماالجتماعية

(SPSS v.22).إلجراءالتحليلاإلحصائي 

علىاألساليباإلحصائيةالتاليةفيتحليلالبياناتالدراسةوقداعتمدت

التكراراتوالنسبالمئويةوالعروضالبيانية.اإلحصاءاتالوصفية:أوالً:

التحليليةتاإلحصاءاثانياً:

  كرونباخ ألفا قائمةCronbach's Alpha:اختبار الذاتيألسئلة الثباتوالصدق لمعرفة يستخدم

االعتم إمكانية من للتحقق وذلك علاالستقصاء الدراسةىاد قياسمتغيرات في االستقصاء نتائج

 إلجراءالتحليلاإلحصائيللتحققمنصحةفروضالدراسةالتيتربطبينهذهالمتغيرات.
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 بيرسون معاملارتباط Pearson 's Correlation Coefficientيستخدمهذاالمعامللدراسة:

 المستقلةوالتابعةفيالدراسة.العالقةاالرتباطية)اتجاهوقوة(بينالمتغيرات

 تحليلاالنحدارالخطيالبسيطAnalysis Simple Linear Regressionيستخدملبناءنموذج:

االنحدارالخطيبينالمتغيرالمستقلوالمتغيرالتابعلتحديدالقوةالتفسيريةللمتغيرالمستقلفيتباين

 المتغيرالتابع.

 آراء المستقصي منهم في قياس متغيرات الدراسة ىاختبار إمكانية االعتماد  عل (1

آراءالمستقصيمنهمفيقياسمتغيراتالدراسةمنخاللىإمكانيةاالعتمادعلىيمكنالتحققمنمد

ثباتوصدقأسئلةقائمةاالستقصاءالمستخدمةفيالدراسةوذلككالتالي:ىالتحققمنمد
ئمةاالستقصاءالمستخدمةفيالدراسة.:نتائجاختبارثباتوصدقأسئلةقا9جدول

 معاملالصدقالذاتي معاملثباتألفا عدداألسئلة

10 0.81 0.90 

يتضحمنالجدولالسابقمايلي

 أنمعاملثباتألفاكرونباخCronbach's Alpha)والذييقيسدرجةاالستقرار0.70(أكبرمن 

Stability بشكلكبيرفيمالوتمإعادةتوزيعهاعلىأفرادالعينةفينتائجاالستقصاءوعدمتغييرها

عدةمراتخاللفتراتزمنيةمعينة،ومنثميتحققالثباتفيأسئلةقائمةاستقصاءالدراسة.

 قائمةاالستقصاءأيدرجةتوفرأسئلةأقسامىوالذييقيسإل0.7أنمعاملالصدقالذاتيأكبرمن

الدر بمشكلة عالقة ذات قائمةبيانات أسئلة  في الصدق يتحقق ثم ومن الدراسة مجتمع من اسة

االستقصاء.

 مجتمعىإلىنتائجالتطبيقعلالدراسةطمئنتثباتوصدقأسئلةأقسامقائمةاالستقصاءىوبناءعل

استجاباتالمستقصيمنهملقياسمتغيراتالدراسةىالدراسةالميدانية،ويؤكدإمكانيةاالعتمادعل

أهدافهاوالتحققمنصحةفروضها.لتحقيق

 نتائج تحليل استمارات االستقصاء (2

 إدراج نمط سياحة المدن ضمن البرامج السياحية للشركات-أ
مدىإدراجنمطسياحةالمدنضمنبرامجالشركات:10جدول

 %100تكرارنسبي ك/عدد االستجابات

 %85.1 23 نعم

 %14.8 4 ال

 - - لميبين

 %100 27 اإلجمالي

%منحجمالعينةالكليللشركات,تقومبإدراجنمطسياحة85.1يتضحمنالجدولالسابق:أنحوالي

14.8المدنفيبرامجهاالسياحية,بينمااليقومباقيأفرادالعينةبإدراجهذاالنمطضمنبرامجهابنسبة

الشركاتالتيتدرجنم السابقأننسبة نتائجالجدول تظهر كما المدنضمنبرامجها%, طسياحة

النمطفي يدلعلىوعيتلكالشركاتبأهميةهذا السياحيةأكثرمنالشركاتالتيالتقومبذلك,مما

تحقيقهلألرباح,وأهميةالتسويقله,وأهميتهلرواجمبيعاتالشركة,والذيأوجدبدورهطلباسياحيا

تنظيم يفسرعدم قد .بينما علىبرامجها وجوددوليا إلىعدم المدن, الشركاتاألخرىلبرامجسياحة

 ومن السياحية, برامجها في المدن سياحة إدراج تكاليف تتحمل يجعلها كافي دولي سياحي ثمطلب

التسويقوالترويجلهذاالنمط.
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مدىإدراجنمطسياحةالمدنضمنبرامجالشركات:1شكل





 

 

 

 






 

 

 

 



كةلبرامجسياحةالمدنمنحيثفتراتتنظيمالشر-ب
فتراتتنظيمالشركةلبرامجسياحةالمدن:11جدول

 %100تكرارنسبي ك/عدد االستجابات

 %40.7 11 بصورةمنتظمة

 %29.6 8 علىفتراتمتباعدة

 %14.8 4 نادراً

 %14.8 4 لميبين

 %100 27 اإلجمالي

.لسابقاالجدولاتالتيأجابتبنعمفيلالشركاتجدراإلشارةإلىأنهقدأجابعلىهذاالسؤ

حوالي 40.7تبيننتائجالجدولالسابقأننسبةكبيرة منتظمة,%تنظم المدنبصورة برامجسياحة

منحجمالعينةالكليللشركاتينظمونالبرامجعلىفتراتمتباعدة,بينما29.6ونسبةتقتربمنالثلث

يطلباسياحياودوليايجعلهاتنفذبرامجهذاالنمط,ويتضحمما%أنهانادراماتالق14.8وضحتنسبة

سبق:أننسبةتقتربمنالنصفتنظمالرحالتعلىفتراتمتباعدةأوبصورةنادرة,ممايدلعلىأن

الشركاتالسياحيةالتالقيطلباسياحيامتدفقا,ممايعدقصورافيتنميةوتسويقهذاالنمطمنجانب

ة,واألطرافالمسئولةعنهذاالنمط.جميعاألجهز

أسبابعدمإدراجنمطسياحةالمدنضمنبرامجشركاتالسياحة-ت
أسبابعدمإدراجنمطسياحةالمدنضمنبرامجشركاتالسياحة:12جدول

 %100نسبيتكرار ك/عدد االستجابات

 %14.8 4 اليوجدطلبسياحيدوليفعالعلىهذاالنمط

 %7.4 2 مالتتسويقيةكافيةالتوجدح

 %3.7 1 ارتفاعميزانيةالتسويقلهذاالنمط

 %7.4 2 عدمالتنسيقمعالجهاتالحكوميةالمعينةوبينالشركاتالسياحية

 %3.7 1 عدمالقدرةعلىجمعمنتجتعلميمبتكر

 - - أسبابأخرى

 %85.1 23 لميبين
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(,وأنهناكشركاتقداختارت10رقم)الجدوللسؤالمنأجابوا"بال"فيتجدراإلشارةإلىأنهقدأجابعلهذاا

(وهوحجمعينةالبحث.27أكثرمنإجابةلذافانالتكراريفوق)

وتوضحنتائجالجدولالسابق:أسبابعدمإدراجالشركاتالسياحيةلنمطسياحةالمدنضمنبرامجها,

نذلكيرجعإلىأنهاليوجدطلبسياحيدوليفعالعلى%منحجمالعينة,أ14.8حيثذكرتنسبة

%أنعدموجودحمالتتسويقيةكافيةباألسواقالخارجيةهوماجعلها7.4كماذكرتنسبةهذاالنمط.

التنسيقمعالجهاتالحكومية ذكرتنفسالنسبةأنعدم كما النمطضمنبرامجها, تتجنبإدراجهذا

السي الشركات وبين وضحتالمعنية كما برامجها, النمطضمن هذا تتجنبإدراج جعلها ما هو احية

%أنالسببهو3.7كماذكرتنفسالنسبة%أنالسببهوارتفاعميزانيةالتسويقلهذاالنمط,3.7نسبة

مبتكر. منتج جمع على القدرة طريقعدم عن سبق ما عالج األسواق:ويمكن في الفعال التسويق

والتنسيق , بينالخارجية التسويق,ما أثر لتعظيم الشركاتالسياحية وبين المعنية الجهاتالحكومية

برامجها ضمن النمط بإدراج للشركات الطريق يمهد والذي , السياحية الحركة لزيادة ضمانا وذلك

السياحية.

 مدى اعتقاد الشركات بأن األقصر تحظي بنصيب وافر من مقومات سياحة المدن -ث
يهتصبحرائدةفلىاعتقادالشركاتبأناألقصرتحظيبنصيبوافرمنمقوماتسياحةالمدنمد:13جدول

 %100تكرارنسبي ك/عدد االستجابات

 %74 20 نعم

 %25.9 7 ال

 -- لميبين

 %100 27 اإلجمالي

العينةحوالي أنحواليثالثةأرباعأفراد ال74يبينالجدولالسابق: بينما يعتقدربع%يعتقدونذلك,

كماتدلالنتائجالسابقةأنالشركاتالتيترىأناألقصرتتوافربهامقوماتسياحةالمدنالعينةذلك.

السياحية الحركة زيادة في تساهم أنها كما المدن, سياحة لبرامج والترويج التسويق بأنشطة إلىتقوم

صرالتتوافربهامقوماتسياحةالمدن,أماالشركاتالتيترىأناألق,المقصدالسياحيمحلالدراسة

 ويتحققذلكعنطريقفيمكنعالجذلكعنطريقإبراز بها, وتعريفهم لهم المدن مقوماتسياحة

المسحالشامللجميعمقوماتمنتجسياحةالمدن.

 مدى إنفاق سائحي المدن-ج
مدىإنفاقسائحيالمدن:14جدول

 %100تكرارنسبي ك/عدد االستجابات

 %14.8 4 ذوإنفاقمرتفع

 %40.7 11 ذوإنفاقمتوسط

 %29.6 8 ذوإنفاقمنخفض

 %14.8 4 لميبين

 %100 27 اإلجمالي

.بنعم(10الجدولرقم)فييجيبعلىهذاالسؤالمنأجاب

%منحجم40.7ثليعبرالجدولالسابقعنمدىإنفاقسائحيالمدن,فالمالحظهوأننسبةكبيرةتم

العينة,ترىأنإنفاقسائحيالمدنمتوسط,وقدفسرواذلكبأننسبةكبيرةمنهؤالءالسائحينيكونوا

متوسطيالدخلوالقادرينعلىالقيامبالرحالتالسياحيةإلىمصر,والتيتتميزبمالئمةأسعاربرامجها

 %,أنإنفاقهؤالءمنخفض.29.6تمثللهذهالشريحة,وترىنسبةتقتربمنثلثأفرادالعينة

 





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

  (3/1العدد ) ،الحادي عشرالمجلد 

  2017فبراير  11-8مر الدولي العاشر للسياحة والضيافة، شرم الشيخ خاص بأبحاث المؤتعدد 

 

103  

 

 متطلبات تنظيم برامج خاصة بسياحة المدن-د
متطلباتتنظيمبرامجخاصةبسياحةالمدن:15جدول

 %100تكرارنسبي ك/عدد االستجابات

 %48.1 13 توافرالمقوماتاألثرية

 %70.3 19 مرشدسياحيأومرافقسياحيمتخصص

 %22.2 6 يهيةوالتسليةتسهيالتالبرامجالترف

 %40.7 11 اإلبداعإلنتاجبرنامجسياحيمتميز

 %29.6 8 إدراجمزاراتسياحيةجديدةفيالبرامج

 %25.9 7 الفنونوالعروضالسياحية

 %44.4 12 سهولةالحصولعلىالمعلوماتفيالمدينة

 %29.6 8 كثرةالمقوماتواألنشطةالسياحية

 %59.2 16 توافروسائلالمواصالت

 %51.8 14 جودةخدماتاإلقامةواإلعاشةوتنوعها

 %62.9 17 ترحيبووعيالمجتمعالمحلي

 %70.3 19 األمانالشخصي

 %74 20 نظافةالمدينةوالسالمةوالصحة

 %14.8 4 توافراألنشطةالرياضيةوسياحةالمغامرات

(,باإلضافةإلىعددمنالشركات10رقم)الجدول"بنعم"فيأجابعلىهذاالسؤالجميعأفرادالعينةوالذينأجابوا

األخرىوالتيأجابتبـ)ال(,ممايدلعلىأنهاأجابتمنوجهةنظرها,ومنواقعاحتياجاتهالمتطلباتمعينةتعينها

,لذافإنالمجموععلىتنظيمهذهالرحالتفيالمستقبل,وتجدراإلشارةإلىأنمعظمالشركاتاختارتأكثرمنإجابة

يفوقحجمالعينة.

%أشارتإلىضرورةنظافةالمدينة74يتضحمنالجدولالسابق:أننسبةكبيرةمنحجمالعينة,تمثل

سياح مرافق أو سياحي مرشد وجود الثاني المركز في يليها المدن, سياحة برامج متطلبات يكأهم

%إلى62.9كبيرةأيضاتفوقنصفحجمالعينةقدأشارتنسبةمتخصصوكذلكاألمانالشخصي,و

%%إلىأهميةتوافروسائل59.2ترحيبووعيالمجتمعالمحلي,كماأشارتنسبةكبيرةتمثلحوالي

فيحينأشارتنسبة السياحية, خدماتاإلقامة51.8المواصالتكمطلبلنجاحالرحلة %إلىجودة

الس الرحلة لنجاح كمطلب وتنوعها واإلعاشة نسبة أشارت بينما , توافر48.1ياحية أهمية إلى %

%إلىسهولةالحصولعلىالمعلوماتفيالمدينة44.4شركة(بنسبة12المقوماتاألثرية,وقدأشارت)

اإلبداعإلنتاجبرنامجمتميزبنسبة %,ثمتأتيإدراجمزاراتسياحيةجديدةفيالبرامجو40.7,يليها

ال المقوماتواألنشطة كثرة بنسبة نفسالمركز في والعروضالسياحية29.6سياحية الفنون %,يليها

بنسبة25.9بنسبة والتسلية تسهيالتالبرامجالترفيهية الرياضية22.2%ثم توافراألنشطة %وأخيرا

%.هذاوتتفقالمتطلباتالسابقةمعالدراسةالنظرية.14.8وسياحةالمغامراتبنسبة



 ود تسويقية وترويجية لهذا النمط مدى قيام الشركة بأي جه-ل
مدىقيامالشركةبأيجهودتسويقيةوترويجيةلهذاالنمط:16جدول

 االستجابات ك/عدد %100تكرارنسبي

 نعم 21 77.7%

 ال 6 22.2%

 لميبين - -

 اإلجمالي 27 100%
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تس منالشركاتالسياحية كبيرة أنهناكنسبة المدنيتضحمنالجدولالسابق: وقلنمطسياحة

فيحينالتقومنسبة77.7تمثل لهذا22.2%منحجمعينةالبحث, %بأيجهودتسويقيةوترويجية

النمط,وقديفسرذلكبوجودمعوقاتتعترضالقيامبهذهالجهود.

 وسائل ترويج سياحة المدن -م
وسائلترويجسياحةالمدن:17جدول





















فانالتكراريفوق)تجدراإلشارةإلىأنالشركاتقداختارتأكثرم بالبحث.أجا(وهوحجمعينة27نوسيلة,لذا

(.16رقم)فيالجدولعلىهذاالسؤالمنأجاب"بنعم"

يوضحالجدولالسابق:وسائلتسويقسياحةالمدن,حيثيبينأننسبةتقتربمنثالثةأرباعأفراد

والتسويق,يليهافيالمركزالثانيالمشاركة%تعتمدعلىاالنترنت,,كوسيلةللترويج70.3العينةبنسبة

بنسبة29.6فيالمعارضبنسبة %,وتأتيفيالمركزالثالثالدعايةوالوكالءالسياحيونفيالخارج

25.9 بنسبة العامة العالقات الرابع المركز في يليها الخامساإلعالن%22.2, المركز في %,ويأتي

%.11.1ادسالمشاركةفيالمؤتمراتبنسبة%,ويليهافيالمركزالس18.5بنسبة

 أسباب عدم ترويج نمط سياحة المدن من قبل شركات السياحة  -ن
أسبابعدمترويجنمطسياحةالمدنمنقبلشركاتالسياحة:18جدول

 االستجابات ك/عدد تكرارنسبي

 اليوجدطلبسياحيعلىنمطسياحةالمدن - -

 الماديةالمطلوبةإلعدادالحمالتالتسويقيةارتفاعالتكاليف 3 11.1%

 قصورجهودالتسويقالخاصبالجهازالسياحيالرسميبشأندراسةاألسواقالسياحية 3 11.1%

 عدمالتنسيقفيالجهودالتسويقيةمابينالجهازالحكوميوالقطاعالخاص 3 11.1%

 المدنقصورجهودالجهازالحكوميفيحصرمقوماتسياحة 2 7.4%

11.1% 3 
الخاصبأهمية أو الرسمي السياحي الجهاز في التسويقسواء ووعيرجال ثقافة عدم

 سياحةالمدنفيتحقيقاألرباح

 أسبابأخري - -

 لميبين 21 77.7%

فانالتكرا16رقم)الجدولأجابعلىهذاالسؤالمنأجاب"ال"في لذا أكثرمناختيار, ر(.بعضالشركاتكانلها

(وهوحجمعينةالبحث.27يفوق)

أنعدمالتنسيقفيالجهودالتسويقيةمابينالجهازالحكوميوالقطاعالخاصوارتفاعجدولاليوضح

بالجهازالسياحي التسويقالخاصة الحمالتالتسويقيةوقصورجهود المطلوبةإلعداد التكاليفالمادية

و السياحية األسواق دراسة بشأن وذلك الجهازالرسمي في سواء التسويق رجال ووعي ثقافة عدم

السياحيالرسميأوالخاصبأهميةسياحةالمدنفيتحقيقاألرباحعلىرأساألسبابالتيتجعلبعض

%منحجمالعينة,7.4%,وقدذكرتمانسبته11.1الشركاتالسياحيةالتسوقلهذاالنمط,وذلكبنسبة

فيحصرالمقوماتالمختلفةلنمطسياحةالمدن.أنالسببهوقصورالجهازالحكومي

 اباتاالستج ك/عدد %100تكرارنسبي

 الدعاية 7 25.9%

 اإلعالن 5 18.5%

 العالقاتالعامة 6 22.2%

 االنترنت 19 70.3%

 المشاركةفيالمعارض 8 29.6%

 المشاركةفيالمؤتمرات 3 11.1%

 الوكالءالسياحيونفيالخارج 7 25.9%

 لميبين 6 22.2%
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لىعاتقكلويالحظأنعالجأسبابعدمالتسويقلنمطسياحةالمدنمنقبلالشركاتالسياحية,يقعع

الشركاتالسياحية مسحمن عمل عليه يتعين الرسمي السياحي فالجهاز , الرسمي السياحي والجهاز

بمنتجسي الجذبالخاصة لعناصر تمشامل ما وتوضيح بها, وتعريفالشركاتالسياحية , المدن احة

األسواق دراسة علىعاتقه كذلكيقع السياحي, المنتج لتشكيل ؛وذلك يستغل لم وما , منها استغالله

السياحيةللتعرفعلىحجمهذهاألسواق,وقدرتهعلىتنميةالطلبالسياحي,عنطريقفروعالمكاتب

صريةالعامةللتنشيطالسياحيفيالخارج,واستخدامهاللمزيجالتنشيطي:منالدعايةالسياحيةللهيئةالم

ال طريق عن كذلك , واإلعالن العامة, المعارضالسنويةوالعالقات في على.تعريفبالنمط ويتعين

الطلب لتنمية وذلك التسويقية, الجهود في الرسمي السياحي الجهاز مع التعاون السياحية الشركات

السياحيالمستمروالمستقلبنمطسياحةالمدن,باستخداموسائلعديدة,ومنضمنهاعرضالمنتجأمام

وفروعالشركاتبالخارج.كماأنوفيالمؤتمرات,وعنطريقمكاتب,الوكالءالسياحيينفيالخارج,

تيينبغيأنيقومبهايقعضمنالجهودالفيتحقيقاألرباح,سياحةالمدنتثقيفرجالالتسويقبأهمية

الطلبالسياحيعل لتنمية والشركاتالسياحية السياحيالرسمي, كذلكفإنىالجهاز , المدن سياحة

الشراكةفيتحملالتكاليفالماديةالمطلوبةإلعدادالحمالتالتسويقيةلنمطسياحةالمدن,يعتبرمطلبا

مشكالتالتسويق.ىللتغلبعل

 تعترض قيام نمط سياحة المدن في األقصرمدى وجود معوقات  -ه
مدىوجودمعوقاتتعترضقيامنمطسياحةالمدنفياألقصر:19جدول

 االستجابات ك/عدد %100تكرارنسبي

 نعم 23 85.1%

 ال 4 14.8%

 لميبين - -

 اإلجمالي 27 100%

%ترىانهتوجد14.8سبة%,بينمان85.1حيثيوضحالجدولالسابق:التوجدمعوقاتوذلكبنسبة

معوقاتتعترضقيامهذاالنمطالسياحيفياألقصر.


معوقات سياحة المدن-و
المبحوثينكالتالي: ذكرها معوقاتسياحةالمدنكما ىالوعيالسياحيلدىانخفاضمستوجاءتأهم

ةالمواصالتالداخليةعدمكفاي,وسائقيالتاكسيوالحنطورومضايقةالسائحينأثناءالتجوالفيالمدينة

العام نصف وإجازة الميالدية السنة رأس مثل المواسم في كافة,ووالخارجية بين تنسيق وجود عدم

المدنفياألقصر بسياحة والجهاتالمعنية طير, انعارضفيارتفاعأسعارالطيرانحيثاليوجد

ياحيالرسميبأهميةالجهازالسىلدواستراتيجيةوجودوعيأورؤيةمعدكذلكالدولي,مطاراألقصر

عدموجودوعيمجتمعيواألمانفيمصرفيالخارج,ىاإلعالمالسلبيعنمستو,أيضاسياحةالمدن

وقلة,وعدمتنوعخدماتاإلقامةودرجاتها,عدمنظافةالمدينة,وبأهميةسياحةالمدنبالدرجةالمطلوبة

وهجرة,لمعلوماتعنمقوماتسياحةالمدنفياألقصروعدمتوافرا,المقوماتواألنشطةفياألقصر

وعدموجودتسهيالتمنجانب,العمالةالمدربةفيالمجالالسياحيبسبباألزماتفيالفترةاألخيرة

غرفةشركاتالسياحةللقطاعالخاصبالنسبةالستخراجالتصاريح.
 

 ركات السياحيةاقتراحات تنمية نمط سياحة المدن باألقصر من وجهة نظر الش-ي

ضرورةتكثيفالحمالتالدعائيةواإلعالنية:كمايليكماذكرهاالمبحوثينالمقترحاتجاءتأهم

توعيةسائقيالتاكسيوالحنطوروبائعيالعادياتالسياحيةوبائعيالجوالتالنيلية,ولسياحةالمدن

المدي في التجوال أثناء للسائحين الشخصي واألمان الخصوصية ونةبأهمية المدينة, نظافة تحقيق
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 توعية المدن,كذلك سياحة بأهمية والمجتمع سائقي, خاصة السياحي المجال في العاملين تدريب

تذاكر,الحافالتالسياحية لتخفيضأسعار المدني والطيران واآلثار السياحة وزارة بين والتنسيق

وإطالقخطوططيران,يرانالعارضوأيضافتحالمجالللط,الطيرانوالمزاراتالسياحيةوالفنادق

كذلكالتأكيدعلىوجود,بينمدينةاألقصروالمدنفيالخارجبأسعارتنافسيةوتشجيعيةةمباشر

 اإلعالم خالل من األمن بوجود للخارج رسالة كذلإليصال وصولكاألمن, إجراءات تسهيل

كترونيةتوضحبالتفصيلاألنشطةالسائحينفيالمطار,إصداركتيباتسياحيةأوإطالقمواقعال

تنظيمحفالتللتعرف,والسياحيةفياألقصروأماكنهاوأسعارهاوأسعارالمواصالتداخلالمدينة

أيضاتنويعوخلقأنشطةومقوماتسياحيةعديدةو,واكالتالمجتمعالمحليىعلىفلكوروموسيق

فيال,فياألقصر المشروعاتالسياحية استكمال السياحيو,مدينةكذلكسرعة الجهاز قيام أيضا

أنو,واختيارأوقاتالركودالسياحيفياألقصرلتطويرالمدينة,الرسميبالتسويقالدوليالمحترف

,لتكونأكثرمنيومواحدفياألقصرover dayاألقصر-يتمالتركيزعلىتنشيطرحالتالغردقة

السياحي للشركات الرسمي السياحي الجهاز دعم المؤتمراتكذلك في المشاركة لتسهيل ماديا ة

والمعارض.
 

 نتائج اختبار فروض الدراسة (3

الفرضاألول اختبار ينصعلنتائج إدراجىوالذي بين عالقة "توجد ضمن المدن برامجسياحة

 "النمطالشركاتالسياحيةوميزانيةالتسويقلهذا


لعرضنتائجاختبارالفرضاألو:20جدول

يتبينمنالجدولالسابقمايلي

 نفيالبرامجالسياحية.وإدراجسياحةالمدعالقةإيجابيةمتوسطةبينميزانيةالتسويقتوجد «

 
1(R) معاملارتباطبيرسون:وهومؤشرلطبيعة)اتجاهوقوة(العالقةبينالمتغيرالمستقلوالمتغيرالتابعفيالدراسة

 >R =0,7العالقةمتوسطة&R < 0,7 =0,4العالقةضعيفة&R< 0,4 >0 ويمكنتقسيمهكالتالي:)
 العالقةقوية(.1

2(R2معاملالتحديد)(R2):التابعالمتغيرفيواالختالفالتباينمقدارلتحديدويستخدم،تباطراالمعاملمربعويساوي
.المستقلالمتغيرقبلمنوالمفسر

3(B) حمقدارقيمةالتغيرفيالمتغيرالتابعفيحالةالتغيربوحدةواحدةفيالمتغيرالمستقلمعاملاالنحدار:ويوض
 محلالدراسة.

4(T)اختبار"T"معنويةمعاملاالنحدارى:للتحققمنمدBوهويساويإحصائياً)معاملاالنحدار،Bعليالخطأ
.SE)المعياري

5  (P-value)مستو علTبارالداللةالمقابلالختى: عندمستويىللحكم معنويةمعاملاالنحدار( معنويته)ومنثم
.داللة

6(F)اختبار:" F" جودةالنموذجالمبنيبينالمتغيرالمستقلوالمتغيرالتابعفيالدراسة.ىللتحققمنمد 
7(P-value)  مستويالداللةالمقابلالختبار:F ثممعنويةجودةالنموذج(عندمستويداللةللحكمعليمعنويته)ومن

.

 R 1   2 R2 B 3 T4 SE/ B  p-value5 F6 p-value7 التابع المتغير النموذج

المتغير 

 المستقل

ميزانية 

 التسويق

إدراج سياحة 

المدن في 

البرامج 

 السياحية

0,53 0,28 0,55 6,7 0,000 19,5 0,000 
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»  التسويقاستطاعت ميزانية تف"" أن ال28سر %من البرامجفيتغير في المدن سياحة إدراج

 السياحية،والباقييرجعإلىعواملأخرى.

قيمةإحصاءاختبار0,01أقلمن(p-value)قيمة « (T)أمام فيالجدولالسابق(T)فيالعمود

معاملاال ،وبذلكتعنيمعنوية فيالعمود المحددة (B)نحدار العالقة معنوية بينميزانية,ومنثم

 التسويقوإدراجسياحةالمدنفيالبرامجالسياحية.

(F)أمامقيمةإحصاءاختبار0,01أقلمن(p-value)قيمة « فيالجدولالسابق،(F)فيالعمود

عل يؤكد مما معنويته تعني لنمىوبذلك العالية التفسيرية القوة الخطي االنحدار ميزانيةوذج بين

سياحةالمدنفيالبرامجالسياحية.التسويقوإدراج

ع ىوالذي ينص عل نتائج اختبار الفرض الثاني ضمن"توجد المدن سياحة إدراج بين برامجالقة

 التنسيقبينالجهاتالحكوميةالمعنيةوبينالشركاتالسياحية".و الشركاتالسياحية
ائجاختبارالفرضالثانيعرضنت:21جدول

ايلييتبينمنالجدولالسابقم

 السياحية الشركات وبين المعنية الحكومية الجهات بين التنسيق بين متوسطة إيجابية عالقة توجد

 وإدراجسياحةالمدنفيالبرامجالسياحية.

  أنيفسر  " وبينالشركاتالسياحية المعنية التنسيقبينالجهاتالحكومية %من27استطاع"

 مجالسياحية،والباقييرجعإلىعواملأخرى.إدراجسياحةالمدنفيالبرافيالتغير

 قيمة(p-value)قيمةإحصاءاختبار0,01أقلمن (T)أمام فيالجدولالسابق(T)فيالعمود

,ومنثممعنويةالعالقةبينالتنسيقبين(B)،وبذلكتعنيمعنويةمعاملاالنحدارالمحددةفيالعمود

 تالسياحيةوإدراجسياحةالمدنفيالبرامجالسياحية.الجهاتالحكوميةالمعنيةوبينالشركا

 قيمة(p-value)أمامقيمةإحصاءاختبار0,01أقلمن(F) فيالجدولالسابق،(F)فيالعمود

القوةالتفسيريةالعاليةلنموذجاالنحدارالخطيبينالتنسيقبينىوبذلكتعنيمعنويتهممايؤكدعل

 بينالشركاتالسياحيةوإدراجسياحةالمدنفيالبرامجالسياحية.الجهاتالحكوميةالمعنيةو

 ويتفقذلكمعدراسةHealeyننجاحسياحةالمدنيرتبطبالشراكةبينأالتيتوضح2011عام

.(Heeley,2011)القطاعالخاصوالحكوميعلىمستوىمحلي

الفرضالثالث اختبار ينصعلنتائج بين:"ىوالذي عالقة فتراتتوجد تنظيم المدنبرامج سياحة

 جمعمنتججديدمبتكر".ىوالقدرةعل
عرضنتائجاختبارالفرضالثالث:22جدول

يتبينمنالجدولالسابقمايلي

 سياحةالمدن.برامجتنظيموفتراتمتوسطةبينجمعمنتججديدمبتكرتوجدعالقةإيجابية 

R المتغيرالتابع النموذج


R
2
 B

 
T

S/ B

p-valueFp-value

المتغيرالمستقل

الجهات بين التنسيق

وبين المعنية الحكومية

 الشركاتالسياحية

سياحة إدراج

البرامج في المدن

 السياحية
0,52 0,27 0,50 6,3 0,000 17,4 0,000 

R المتغيرالتابع النموذج


R
2
 B

 
T

S/ B

p-

value

Fp-value

المستقلالمتغير

جديدجمعمنتج

 مبتكر

 تنظيمفترات

سياحةبرامج

 المدن

0,550,31 0,47 5,3 0,000 13,1 0,000 
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 سياحةالمدنفيفتراتتنظيمبرامجالتغير%من31استطاع"جمعمنتججديدمبتكر"أنيفسر

 خرى.السياحية،والباقييرجعإلىعواملأفيالبرامج

 قيمة(p-value)قيمةإحصاءاختبار0.01أقلمن (T)أمام فيالجدولالسابق(T)فيالعمود

,ومنثممعنويةالعالقةبينجمعمنتج(B)،وبذلكتعنيمعنويةمعاملاالنحدارالمحددةفيالعمود

 سياحةالمدن.برامجتنظيمفتراتجديدمبتكرو

 قيمة(p-value)قيمةإحصاءاختبارأمام0.01أقلمن(F) فيالجدولالسابق،(F)فيالعمود

يؤكدعل التفسيريةالعاليةلنموذجاالنحدارالخطيبينجمعمنتجىوبذلكتعنيمعنويتهمما القوة

 سياحةالمدن.برامجتنظيمفتراتجديدمبتكرو

 استراتيجياتالعديدىلقيالضوءعلتالتي2012يتفقذلكمعدراسةمنظمةالسياحةالعالميةعام

جهزةالسياحيةظهرتنتائجالدارسةاناألأالمدنوأولوياتها,وقدةمنالمدنفيالعالمإلدارةسياح

األ من مجموعة حددت المدن لتلك االبتكار ضمنها من   World Tourism)ولويات

Organization,2012)دراسةمعوShapieraاذجالجديدةالتيتلقيالضوءعلىالنم2007عام

ساليبالحياةالجديدةأتقديممنتجاتابتكاريةتركزعلىهميةأوالتيوضحتفيادارةسياحةالمدن

.Shapiera,2007)علىالسياحةالثقافيةالتقليدية)المنتجاتالتقتصرأوالصناعاتالخالقةو

الفرضالرابع اختبار ينصعلنتائج : ىوالذي بين عالقة توجد تنفترات" المدنبرامجظيم سياحة

 وتوافروسائلالمواصالت".
عرضنتائجاختبارالفرضالرابع:23جدول

الجدولالسابقمايلييتبينمن

 سياحةالمدن.برامجتنظيموفتراتتوجدعالقةإيجابيةمتوسطةبينتوافروسائلالمواصالت 

 سياحةبرامجتنظيمفيفترات%منالتغير33"أنتفسراستطاعت"توافروسائلالمواصالت

 المدن،والباقييرجعإلىعواملأخرى.

 قيمة(p-value)قيمةإحصاءاختبارأ0.01أقلمن (T)مام فيالجدولالسابق(T)فيالعمود

 العمود في المحددة االنحدار معامل معنوية تعني وسائل(B)،وبذلك توافر معنوية ثم ,ومن

 .سياحةالمدنبرامجتنظيمفتراتتوالمواصال

 قيمة(p-value)أمامقيمةإحصاءاختبار0.01أقلمن(F) ولالسابق،فيالجد(F)فيالعمود

القوةالتفسيريةالعاليةلنموذجاالنحدارالخطيبينتوافروسائلىوبذلكتعنيمعنويتهممايؤكدعل

 سياحةالمدن.برامجتنظيمفتراتالمواصالتو

  من كل دراسة مع ذلك Avgoustisويتفق Achanaو التي2003عام توافرأوضحت ن

(Avgoustis & Achana ,2003برحالتسياحةالمدن)حدالعناصرالهامةللقيامأالمواصالت



 المراجع

(,أطوراالتجاهاتالحديثةفيالسياحة,عالمالكتب,القاهرة.2002حمد)أالجالد,

.2015قصرمركزالمعلومات,محافظةاأل

 النموذج
المتغير

 التابع
R


R
2

B
T

S/ B
p-valueFp-value 

المتغيرالمستقل

توافروسائل

 المواصالت

تنظيمفترات

برامج

 سياحةالمدن

0,57 0,33 0,59 6,5 0,000 19,3 0,000 
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Abstract 

The Role of City Tourism in Promoting Incoming Tourism in Egypt: An 

Application Study on Luxor 

The purpose of this study is to analyze the role of the key players responsible of 

developing city tourism in Luxor city for diversifying Egyptian tourism product and 

promoting incoming tourism in Egypt. The study depended on structured interviews with 

a purposeful sample of tourism body's officials and distributing questionnaires on random 

sample on  tourism companies  managers. The study concluded that there is a cooperation 

and partnership between official tourism sector and the other official sectors  and private 

tourism sector, and the most of tourism companies organize city tourism programs in 

Luxor.  

Key words: city tourism, tourism promotion, Luxor 


