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 فٗ يظش أصُبء األصيبد أصش انشعبنخ اإلػاليٛخ ػهٗ َغت اإلشغبل انفُذلٗ

 ػّش لٛسح    اششف اٌغ١ذ ػجذ اٌّؼجٛد    أ٠ّٓ عؼذ ػجذ اٌالٖ 

 عبِؼخ اٌف١َٛ ،و١ٍخ اٌغ١بؽخ ٚاٌفٕبدق

 الممخص

زهات كتٍدؼ ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ أثر الرسالة ا٘عٛهٓة عمِ ىسب ا٘شغاؿ الفىدقِ أثىاء اٖ
بالتطبٓؽ عمِ فىادؽ الخهس كاٖربع ىجكـ بالقاٌرة  2018حتِ عاـ  2011كذلؾ فِ الفترة هف ٓىآر 

الكبرل، هف خٛؿ التعرؼ عمِ الدراسات السابقة، كعمِ دكر الرسالة ا٘عٛهٓة فِ دعـ الىشاط الفىدقِ، 
براز أثر الرسالة ا٘عٛهٓة عمِ ىسب ا٘شغاؿ الفىدقِ أثىاء اٖزهات.  كا 

كتكهف أٌهٓة الدراسة فِ قمة الدراسات التِ تىاكلت تأثٓر الرسالة ا٘عٛهٓة عمِ قطاع الفىادؽ، كقمة 
 الدراسات التِ تربط بٓف ا٘عٛـ التقمٓدل كا٘عٛـ الرقهِ كصىاعة الضٓافة.

ؽ كالهبٓعات ب  الفىادؽ كقد أعتهد الباحث عمِ إستخداـ اٖسمكب الكهِ  حٓث تـ تحمٓؿ أراء هدٓرل التسٓك
 هحؿ الدراسة هف خٛؿ قكائـ ا٘ستبٓاف.

كقد أظٍرت الىتائج أف هعدٚت ا٘شغاؿ الفىدقِ فِ هصر تتأثر بها تبثً كسائؿ ا٘عٛـ الهختمفة هف 
ا الهحكرل خاصة أثىاء اٖزهات ،كخمصت  رسائؿ إعٛهٓة أثىاء اٖزهات، كأٌهٓة الرسالة ا٘عٛهٓة كدكٌر

ر إستراتجٓة الدراسة إلِ عدد هف الهقت رحات أٌهٍا تدشٓف ٌٓئة هستقمة ٘دارة الطكارلء كاٖزهات كتطٓك
عداد خطط إستباقٓة لهكاجٍة اٖزهات إعٛهٓان، كتقدٓـ خطة هقترحة ٘دارة اٖزهة  شاهمة ٘دارة اٖزهات كا 

 إعٛهٓان فِ الفىادؽ كفِ كزارة السٓاحة.
 وزارة السياحة -اإلعالم -األزمات –غال الفندقى نسب اإلش –الكممات المفتاحية: الرسالة اإلعالمية 

 المقدمة

الهىشآت السٓاحٓة أك الفىدقٓة عمٍٓا أف تكاجً كؿ أىكاع الهخاطر بخطة عمهٓة هدركسة ٖدارة الهخاطر 
كاٚزهات كتككف فْ حاجة دائهة لمتطكر هع هستكل الهشكٛت التْ تكاجٍٍا لمحفاظ عمِ عىاصر 

تاح كالهستقبمْ فْ الدكؿ الهختمفة، كأف تساٌـ آجابٓان فْ حؿ ٌذي الطمب كالعرض السٓاحْ اله
الهشكٛت بفكر ادارم ٓتىاسب هع ىكع الهشكمة أك اٚزهة هف خٛؿ تكفٓر كأعداد كؿ عىاصر التعاهؿ 

 (.2007الىاجح هع ٌذي الهخاطر كاٚزهات )شيبٌر، 
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ر عهمٓة اٚتصاؿ، هتضهىة كؿ الهك  اد الصحفٓة، كالهىشكرة، كالهكاد اٚذاعٓة كتعد الرسالة ا٘عٛهٓة جٌك
ش  الهسهكعة، كالهرئٓة، التْ ٓتـ هف خٛلٍا تكصٓؿ الهضهكف لمجهٍكر الهستٍدؼ، كأحٓاىان ٓحدث تشٓك
ىفسِ لمرسالة عىد صٓاغتٍا أك أثىاء إعدادٌا أك أثىاء إستقبالٍا بها ٓفقدٌا قدرا هف دقتٍا كتحٓرؼ 

ستجاب ة كبٓرة هف الجهٍكر الهتمقِ كتسبب لً هكجات هف الفزع كالذعر هضهكىٍا كتجد الرسالة صدل كا 
ش )شفٓؽ،   (.2010كخاصة لك أف ٌذا الجهٍكر ٓعٓش فِ هىاخ ٓساعد عمِ أىتشار ٌذا التشٓك

هر قطاع السٓاحة بهىعطؼ لٓس سٍؿ، حٓث ٓشٍد هىحىِ الطمب عمِ الهقصد السٓاحِ الهصرل   ٓك
، كها 2011حٓة، خاصة هىذ ثكرة الخاهس كالعشٓرف هف ٓىآر ٌبكطان ٚ ٓتفؽ هع إهكاىٓات هصر السٓا

تٌٛا هف أحداث ىتٓجة لعدة أسباب هف أٌهٍا عدـ كضكح الرؤٓة السٓاسٓة، كعدـ اٚستقرار كضعؼ 
عىصرل اٚهف كاٖهاف فْ الشارع الهصرل، إلِ جاىب غٓاب دكر اٚعٛـ فْ تحسٓف الصكرة الذٌىٓة 

جتهع الهضٓؼ، ككمٍا عكاهؿ أثرت بشكؿ سمبِ عمِ سهعة هصر لهصر كرفع الكعِ السٓاحِ لمه
 (.2012كهقصد سٓاحِ أهف، هها أدل إلِ إىخفاض حركة السٓاحة الكافدة إلِ هصر )جهاؿ الدٓف، 

ا الكطىِ عمِ هستكل  لذا بات التىسٓؽ هع الجٍات ا٘عٛهٓة ضركرة لىشر الكعِ بأٌهٓة السٓاحة كدكٌر
التقدـ الهمحكظ الذل تشٍدي كسائؿ اٚعٛـ هف حٓث الفاعمٓة أك سٍكلة  اٚفراد كالدكؿ، خاصة فْ ظؿ

ا فْ هجاؿ التكعٓة كالجذب السٓاحِ )سمٓهاف،   (.2012اٚستخداـ، ككذلؾ دكٌر

 مشكمة الدراسة

تتهثؿ هشكمة الدراسة فِ عدـ كجكد عدـ كجكد سٓىآرك كاضح لمتعاهؿ هع اٖزهة، كفِ ضكء ضعؼ 
، كعدـ تطبٓؽ هىٍجٓة عمهٓة ٓتـ إتباعٍا، أك ىهكذج عهمِ ٘دارة اٖزهة هستكل ا٘عٛـ السٓاحِ

إعٛهٓان فِ ظؿ رسائؿ إعٛهٓة هتضاربة كغٓر دقٓقة بها ٓىعكس عمِ الصكرة الذٌىٓة كالحركة السٓاحٓة 
 كىسب ا٘شغاؿ الفىدقِ.

 أىمية الدراسة

 :الدراسة أىمية تكمن

 الفىادؽ أداء عمِ ا٘عٛهٓة الرسالة تأثٓر تىاكلت التِ العربٓة الدراسات قمة. 
 الضٓافة كصىاعة الرقهْ كا٘عٛـ التقمٓدل ا٘عٛـ بٓف تربط التِ الدراسات هحدكدٓة. 
 ا الرقهْ ا٘عٛـ ككسائؿ التقمٓدٓة ا٘عٛـ كسائؿ بٓف الربط الدراسة تحاكؿ  هعدٚت عمِ كتأثٌٓر

 .الفىدقِ ا٘شغاؿ
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 ِأثىاء خاصة الفىدقِ ا٘شغاؿ هعدٚت عمِ الهؤثرة صرالعىا أٌـ عمِ لمكقكؼ الدراسة تسع 
 .اٖزهات
 أىداف الدراسة

ٓتهثؿ الٍدؼ الرئٓسِ لٍذي الرسالة فِ التعرؼ عمِ أثر الرسالة ا٘عٛهٓة عمِ ىسب ا٘شغاؿ الفىدقِ 
هكف تحقٓؽ ٌذا الٍدؼ هف خٛؿ اٌٖداؼ الفرعٓة التالٓة:  أثىاء اٖزهات ٓك

 سابقة التِ تىاكلت ٌذا الهكضكع.التطرؽ إلِ الدراسات ال -
 القاء الضكء عمِ دكر الرسالة ا٘عٛهٓة فِ دعـ الىشاط الفىدقِ. -

 التعرؼ عمِ دكر الرسالة ا٘عٛهٓة أثىاء اٖزهات. -
 آدبيات الدراسة

ا٘عٛـ ا٘ٓجابِ لٓس إعٛهان هخدران، بؿ إعٛـ ىضج فِ فٍـ دكري كأثري، فٍك ٓخاطب ىسٓجان عاهان 
ان ٓختمؼ عف دكر الجاهعات كهراكز الدراسات كٓغآر دكر الهسجد كٓتهآز عف دكر اٖداء ٓتطمب دكر 

سمؾ هسمؾ العرض، فٍك ٚ ٓأهر ٚك  الحككهِ، فٍك ٓىحشد الجهٍكر ىحك غآة هحددة كأٌداؼ عمٓا، ٓك
 (.2012ٓقرر)الهاجد، 

خمؽ أها ا٘عٛـ السمبِ فٓتحكؿ إلِ هعكؿ لٍدـ السٓاحة كذلؾ ككىً إعٛـ هخ ادع ٚ ٓىقؿ الحقٓقة ٓك
 ً صكرة ذٌىٓة تجافِ الحقٓقة أك إعٛـ تستخدهً الدكؿ لمتأثٓر السمبِ عمِ السٓاحة هها تسبب فِ تشٓك
ىا ٓيهثؿ  الصكرة السٓاحٓة هف خٛؿ بث الدعآة الكاذبة كالشائعات كتخكٓؼ السائح هف القدكـ الٍٓا ٌك

 Schneidert, 2006).ا٘عٛـ دعآة سكداء تيعرض اٚكاذٓب. )

حظِ الهىظكر ا٘عٛهِ فِ إدارة اٖزهات بأٌهٓة هتزآدة حٓث ٓيعد هككىان أساسٓان فِ دراسة اٖزهات،  ٓك
كتبرز أٌهٓة البيعد ا٘عٛهِ هف خٛؿ الدكر الذل تقكـ بً أجٍزة ا٘عٛـ فِ تزكٓد الجهآٌر 

ٌا، كٓمعب ا٘عٛـ دكران حٓكٓان فِ هكاجٍة بالهعمكهات الٗزهة أثىاء اٖزهة حتِ إىتٍاء اٖزهة كهحك أثار 
اٖزهات، كٓسٍـ فِ عهمٓة التخطٓط لهكاجٍة اٖزهة اىطٛقان هف أف ا٘عٛـ ٌك الذل ٓككف فِ الكاجٍة 
عىد هكاجٍة اٖزهة كفِ الغالب تتجً ا٘ىظار كالسهاع لهتابعة اٖزهة هف خٛؿ كسائؿ ا٘عٛـ 

 (.2000)هصطفِ، 

جب أف ٓتضهف الدكر  ( ىكعٓف رئٓسٓٓف هف التخطٓط ٌها:2005) Solishكفقان لػ   ا٘عٛهِ ٓك

ها ٚزهاف ٚل خطة تتعاهؿ هع جهآٌر هتىكعة خاصة كقت  التخطٓط الكقائِ كالتخطٓط العٛجِ ٌك
 اٚزهات هها ٓستدعِ اف تككف الخطة اٚعٛهٓة هتجددة كهرىة. 
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 ٓة كتقدٓـ الصكرة الحسىة الهستهرة التخطٓط الكقائِ: ٍٓدؼ الِ استهرار العٛقات الكد
ِ اٌداؼ بعٓدة الهدل حٓث اف الهحافظة عمِ صكرة هصر  ا ٌك بٓف الهؤسسة كجهآٌٌر
فِ أعٓف السائحٓف كالحرص عمِ تدعٓـ العٛقات الطٓبة كتكطٓد العٛقات باٚسكاؽ 

 السٓاحٓة تعتبر هف التخطٓط الكقائِ بعٓد الهدل.
 سػػػػػهِ آضػػػػػا بت ػػػػػك ٓتسػػػػػـ بالحركػػػػػة التخطػػػػػٓط العٛجػػػػػِ: ٓك خطػػػػػٓط اٚزهػػػػػات كالكػػػػػكارث ٌك

ج السػػٓاحة اثىػػاء  كاٚسػػتعداد لهكاجٍػػة ال ازهػػة اك هكقػػؼ طػػارلء  فٍػػك ٓعهػػؿ عمػػِ تػػرٓك
 اٚزهات.

عد  عمِ السائحٓف إىفاؽ ٓهثؿ حٓث السٓاحِ، بالقطاع الهرتبطة اٖىشطة أٌـ هف الفىدقِ الىشاط ٓك
 (.1999 هىجِ، العىاىِ،)السٓاحِ الدخؿ إجهالِ هف% 61 حكالِ الفىادؽ فِ إقاهتٍـ

رل قٓة عراقٓؿ ٓكاجً الفىادؽ قطاع أف( 2113) كعبدي ،(2118) شحاتً ٓك  اٖزهات، خٛؿ خاصة تسٓك
 .لٗزهات فعالة إدارة إلِ ٓفتقر الذل الكقت فِ

 عدـ ٌىاؾ كأف الهخاطر هع التعاهؿ إدارة غٓاب( 1999 كهىجِ، العىاىِ،) بٍا قاـ دراسة كأظٍرت
 .السٓاحة عف الهسئكلة الرسهٓة كالجٍات الفىدقٓة الهىشآت بٓف تىسٓؽ كقمة تعاكف

 اٚزهة عمِ التغمب عمِ تعهؿ التِ ا٘دارة ٌِ لٗزهات الفعالة ا٘دارة أف القكؿ ٓهكف ٌىا كهف
 ةإدار  اٖزهات فإدارة إٓجابٓاتٍا، هف كاٚستفادة سمبٓاتٍا كتجىب الهختمفة، كالعمهٓة اٚدآرة باٚدكات
تجاٌات بأهاكف التىبؤ عمِ تقكـ هستقمة  إدارة كتقكـ هعٍا، لمتعاهؿ الهىاسب كتٍٓئة الهتكقعة اٖزهة كا 
 :اٚتٓة الثٛث هراحمٍا فِ اٖزهة فِ التدخؿ عمِ اٖزهات
 ا٘ستعداد، هف عالٓة درجة عمِ كالهحافظة الهخاطر تحمٓؿ كتشهؿ: اٖزهة قبؿ ها هرحمة 

ر راخِالت لهىع رقابٓة خطة كضع  .الهستهر كالتطٓك
 ا هف كالتخفٓؼ الخسائر هف الحد كتشهؿ: اٖزهة كقكع أثىاء هرحمة  – كا٘ىقاذ الىجدة -أثاٌر

 كالىفسٓة ا٘جتهاعٓة اٖثار هف التخفٓؼ -كالتعكٓضات كا٘ٓكاء كالهتكاصؿ الشاهؿ الهسح
 .الٛزهة

 اكتشافٍا كسرعة لٗزهة لكاهىةا التدهٓٓرة القكة هف الحد كتشهؿ: اٖزهة كقكع بعد ها هرحمة 
ا إزالة عمِ كالعهؿ  .أثاٌر

كٓمعب ا٘عٛـ دكرا حٓكٓان فِ التىبؤ باٖزهة كالتحسب لكقكعٍا فِ هرحمة ها قبؿ حدكث اٚزهة إذ أف 
التىبؤ هف أٌـ هقكهات التخطٓط الىاجح ٘دارة اٖزهات، كعمًٓ تتكقؼ درجة فاعمٓة إداراتٍا، كها أىً 

 (.2000عالجة اٖزهات )فٍهِ، ركٓزة ٖىشطة ه
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ف هحاكلة التعتٓـ عمِ اٖزهة ٓجعؿ الكضع أسكأ، ٚف هحاكلة أخفاء جزء هف القصة غالبان ها ٓعطِ  كا 
ىتائج عكسٓة هع كسائؿ ا٘عٛـ كتفاقـ لٍجة التغطٓة الخاصة بهؤسستؾ، فإذا سهحت لمهراسمٓف 

تٍـ الخاصة سكؼ تبقِ اٖزهة عمِ قٓد بإكتشاؼ كؿ جزء جدٓد هف القصة هف تمقاء أىفسٍـ فإف قص
، فتكالِ صدكر هعمكهات جدٓدة ٓقمؿ هف هصداقٓة الهؤسسة كالهتحدث  الحٓاة لفترة أطكؿ هف الٛـز

 (.2018)لطفِ، 

رل حسف ) ( فِ هقالً "أىً إذا كىا ىٓرد إعٛها قكٓا فعمٓىا أٚ ىخضع اٚختٓارات لمكاسطة 2019ٓك
تصفٓة الحسابات، فقد جربىا ٌذي الطٓرقة فِ السىكات الهاضٓة ككاىت كالهحسكبٓة كاٌٖكاء الشخصٓة ك 

 .الىتٓجة إعٛها ٌشا ٚ ٓقكل حتِ عمِ الدفاع عف ىفسً

رل  لٗزهات، فعالة إدارة ٌىاؾ تككف لف كبدكىً اٖزهات إدارة عهمٓة أساس ٌك التخطٓط أف الباحث ٓك
 اٖزهة، تصاحب التِ الهفاجأة عىصر فِٓتٛ كأف اٖزهة حدكث هىع فِ ٓساٌـ أف ٓهكف فالتخطٓط

 حمكؿ إٓجاد السٓاحة كزارة رأسٍا كعمِ الرسهٓة الجٍات هع بالتىسٓؽ كالفىدقٓة السٓاحٓة الهىشآت كعمِ
 .إعٛهٓان  اٖزهات إدارة كخاصة الهختمفة اٖزهات لهكاجٍة كخطط

 بعض األزمات التى واجيت قطاع السياحة والفنادق

عرضت ٖزهات هختمفة أثرت فْ صىاعة السٓاحة لدٍٓا كأٌـ ٌذي اٚحداث شٍدت هصر أحداثان كت 
 كاٚزهات ٌْ:

  كالسفٓىة اكٓممْ ٚكرك. 1985إختطاؼ طائرة هصر لمطٓراف عاـ 

  كقٓاهٍـ بحرؽ كتدهٓر الهىشآت الفىدقٓة  1986ثكرة قكات اٚهف الهركزم فْ القاٌرة عاـ
 كالهطاعـ فْ هىطقة الٍـر السٓاحٓة.

  ا عمِ اٚقتصاد الهصرم كعمِ الحركة السٓاحٓة فٍٓا.  1990حرب الخمٓج عاـ اىدٚع  كآثاٌر

  ابٓة عمِ السائحٓف كالهىاطؽ السٓاحٓة هىذ اكتكبر كحتِ هىتصؼ  1992الٍجهات اٌٚر
1994 . 

  ِ2003كحرب العراؽ ف. 

  ابٓة عمِ هىتجعات شـر الشٓخ كدٌب  .2006 -2004استهرار الٍجهات اٌٚر
 سػػػطٓىْ ا٘سػػػرائٓمْ كالػػػذم آثػػػر عمػػػِ اىخفػػػاض السػػػٓاحة الكافػػػدة إلػػػْ هىطقػػػة الشػػػرؽ الصػػػراع الفم

 اٖكسط.
  ابٓة عمِ شـر الشٓخ  2004احداث طابا  .كالٍجهات اٌٚر
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 . اٖزهة الهالٓة العالهٓة 
  كها تٌٛا هف احداث كازهات. 2011ٓىآر 25ثكرات الربٓع العربْ  كهىٍا ثكرة 
 2015بالكاحات سبتهبر  حادث هقتؿ السائحٓف الهكسٓكٓٓف. 
 كهػا ىػتج عىػً هػف تشػدٓد التحػذٓرات كصػؿ لهىػع السػفر الػِ هصػػر 2015 حادثػة الطػائرة الركسػٓة

 .كسحب الدكؿ لرعآاٌا
  2016حادث فىدؽ بٓٛ فٓستا الغردقة ٓىآر. 
  2017حادث هقتؿ سائحٓف طعىان بالغردقة ٓكلٓك 
  2018حادث كفاة السائحٓف البٓرطاىٓٓف فِ الغردقة أغسطس 

كالهٛحظ اف السهة الغالبة عمِ كؿ أزهات السٓاحة الهصٓرة ٌْ إىخفاض ىسبة ا٘شغاؿ فْ جهٓع 
الهرافؽ السٓاحٓة بها فْ ذلؾ خطكط الطٓراف، هها ٓتطمب ضركرة تحمٓؿ أسباب إىخفاض الطمب 

ضافة كالتصرؼ عمِ أسس غٓر هٍىٓة كاقتصادٓة سمٓهة لها ٓهكف اف ٓمحؽ ضرران بٍذي الهىشآت با٘
الِ الضرر الذم ٓحقؽ فْ تعجٓؿ بدكرة حٓاة الهىاطؽ السٓاحٓة كتسٓٓر السٓاحة الٍٓا هف شرائح هتدىٓة 
ذي بدآة تهثؿ أزهة  ىكعان ها هف السٓاح هها قد ٓصرؼ الشرائح التْ تعتبر أفضؿ لمسٓاحة الهصٓرة... ٌك

التْ أتخذتٍا كزارة السٓاحة كهعٍا ٓجب تتظافر الجٍكد لهكاجٍتٍا بصكرة حاسهة، كبالرغـ هف اٚجراءات 
ٛن اٚتحاد الهصرم لمغرؼ السٓاحٓة حاكؿ شرح ابعاد الهكقؼ فْ هصر هف  قطاع اٚعهاؿ السٓاحِ فهث
خٛؿ التكجً الِ اٚسكاؽ الخارجٓة كاستضافة عىصر كبٓر هف اٚعٛهٓٓف كالعاهمٓف فْ قطاع السٓاحة 

ٚزهات... تظؿ ردكد افعاؿ الهىظهة السٓاحٓة الهصٓرة بالبمداف الهصدرة كأسمكب سٓرع لمتعاهؿ هع ا
اتٍا ٚ تىاسب هع هستكل الهخاطر كاٚزهات التْ تتعرض لٍا كلذلؾ كجٍت لٍا  بأختٛؼ هستٓك

ا) بركات،  (: 2007، ) شبر، )1998 هجهكعة اىتقادات ٖداء الهىظهات السٓاحٓة كها ٓذكٌر

 بدآة اٚزهة، هها ٓخمؽ ىكع هف فقداف الثقة إبتعاد ا٘عٛـ الرسهْ عف الحقائؽ الكاهمة ف ْ
بالشركات السٓاحٓة، كالهىشآت الفىدقٓة الهصٓرة هها ادل الِ رفع ٓزادة هصر هف هطبكعات 

 هىظهْ الرحٛت السٓاحٓة الشاهمة فْ أكركبا كأهٓركا. 
  ؽ عدـ كجكد أم تىسٓؽ عمِ الهستكل اٚقمٓهْ أك عمِ الهستكل القكهْ فْ هجاؿ التسٓك

جٓة التْ تتبعٍا الهىظهة السٓاحٓة ككىٍا تقمٓدٓة ٚ تتىاسب هع ال سٓاحْ كضعؼ اٚسالٓب الترٓك
 الهتغٓرات الدكلٓة.

  ضعؼ التعاكف كالتىسٓؽ بٓف شركات السٓاحة الهصٓرة بعضٍا البعض كبٓف الفىادؽ الهصٓرة
ت الهىظهة بعضٍا البعض كبٓف الشركات كالفىادؽ ذاتٍا هها ٓؤثر سمبان عمِ اسعار الرحٛ

ؽ كالتكٓزع فردٓة كهباشرة هع اٚسكاؽ الخارجٓة  كاسعار اٚقاهة حٓث كاىت سٓاسات التسٓك
 كالطرؼ اٚجىبْ )الشركة( كلٓس السائح ٌك الطرؼ الكحٓد الهستفٓد.
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  ردكد افعاؿ ادارات الفىادؽ الهصٓرة ٚ تىاسب هع هستكل الهشاكؿ كاٚزهات التْ حدثت كلـ
ارات الصائبة فْ اسرع كقت اثىاء اٚزهة كأىها اٌتهاـ غالبٓة ادارات الفىادؽ تتهكف هف اتخاذ القر 

ء هثؿ الحرائؽ كاٚهف  باٚزهات كالككارث ذات التأثٓر الهباشر عمِ اصكؿ الفىادؽ كالىٚز
كالصحة كالهشاكؿ الغذائٓة . كلـ تكف هستعدة لٗزهات اٚخرل هثؿ التمكث البٓئْ كاٚعاصٓر 

زؿ كاٚزه اب كفساد الهدٓٓرف كالعاهمٓف كاٚشاعات كالٚز ات السٓاحٓة كالحركب كالعىؼ كاٌٚر
ا ذات التأثٓر العهٓؽ عمِ السٓاحة الهصٓرة.   الهغرضة كغٌٓر

  إفتقدت الفىادؽ الهصٓرة لخطة ادارة اٚزهات فْ احسف اٚحكاؿ ىستعٓف بشركة العٛقات العاهة
ضرار التْ قد تمحؽ بسهعة الفىدؽ بسبب كارثة التْ حدكد هساعدتٍا ٚ ٓتعدل اٚقٛؿ هف اٚ

ا كقتٓان كفردٓان فْ آف كاحد.   أك اشاعة ها، كها ٓككف تأثٌٓر
 .افتقادٌا لفٓرؽ عهؿ هتدرب كهتخصص لمتعاهؿ بكاقعٓة هع اٚزهة 

شٓر كٛ هف ( إلِ أف الحصػكؿ عمػِ تكصػٓات هػف اٚصػدقاء كالعائمػة قػد Lee and youn, 2009 (ٓك
ؽ أك اٚعٛىات، فالسائحكف ٓىقمكف تجاربٍـ إلِ اٚصدقاء كالػزهٛء فحػاؿ ٓككف لً تأثٓر  أكثر هف التسٓك

قاهػػة ههتعػػة فػػأىٍـ ٓتحػػدثكف عػػف ذلػػؾ كحػػاؿ تعرضػػٍـ لتجربػػة سػػٓئة ٓقكهػػكف بىقػػؿ  تعرضػٍـ لتجربػػة سػػفر كا 
 تجربتٍـ أٓضان.

ذٌب كٛ هف )  ء اٚلكتركىٓة إلِ أف أراء كتكصٓات العهٛ  ( Hernandez and Gallego, 2014ٓك
% عمػػِ قػػرار الشػػراء، كتمعػػب التكصػػٓة ا٘ٓجابٓػػة التقمٓدٓػػة 50إلػػِ  20لػػدٍٓا تػػأثٓر كبٓػػر ٓتػػراكح هػػا بػػٓف 

ػػػػادة ىٓػػػػة السػػػػفر لمسػػػػائحٓف، كتىشػػػػِء صػػػػكرة هفضػػػػمة لػػػػدٍٓـ عػػػػف الهقصػػػػد  كاٚلكتركىٓػػػػة دكران هٍهػػػػان فػػػػِ ٓز
ج.   السٓاحِ، كتخفض ىفقات الترٓك

نعك  اسيا عمى الرسالة اإلعالميةأخالقيات العمل اإلعالمى وا 

ٓتجاٌؿ بعض ا٘عٛهٓٓف كالكتاب أخٛقٓات ا٘عٛـ الهكضكعِ، هف الحٓادٓة كالهصداقٓة، إضافة إلِ 
إعتهادٌـ عمِ ا٘ثارة كالجذب فِ براهجٍـ التمفٓزكىٓة ككتاباتٍـ الصحفٓة دكف هراعاة الهكضكعٓة، كٓيعد 

فقبؿ إعداد الرسالة ا٘عٛهٓة ٚبد أف ٓفكر ا٘عٛهِ أك  التفكٓر اٖخٛقِ أكؿ هبادلء العهؿ الصحفِ،
ىا  -هحرران كاف أـ هصكر –الصحفِ  ا تمؾ الرسالة بعد الىشر ، ٌك فِ جهٓع الهشكٛت التِ ستثٌٓر

ٓجب هراعاة القكاىٓف كالمكائح كالهكاثٓؽ الخاصة بالعهؿ ا٘عٛهِ دكف إفراط أك تفٓرط، ٌىاؾ بالفعؿ 
كىٓة كالصحؼ كالهكاقع ا٘لكتركىٓة التِ كضعت لىفسٍا هكاثٓؽ أخٛقٓة تحكـ سمكؾ بعض القىكات التمفٓز

العاهمٓف فٍٓا، كهف الهبادلء التِ ٓجب أف ٓتحمِ بٍا العهؿ ا٘عٛهِ الهسئكلٓة كها تعىًٓ هف التزاـ 
الهحافظة الهصداقٓة، كالهكضكعٓة، كالحٓاد، كها ٓجب أف ٓتحمِ العهؿ ا٘عٛهِ باٚستقٛلٓة، كالدقة ك 

 (.2016عمِ حقكؽ اٖخٓرف )هركز ٌردك، 
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رل )جهعة،  ( أف القٓـ الشخصٓة التِ تشكؿ هٓكؿ القائـ با٘تصاؿ أحد هحددات الرسالة 2005ٓك
 ا٘عٛهٓة، ككذلؾ هدل التزاـ القائهٓف با٘تصاؿ بالقٓـ الهٍىٓة الهىظهة لمعهؿ ا٘عٛهِ.

رل الباحث أف أخٛقٓات العهؿ ا٘عٛهِ كا ىت غائبة عف الهشٍد خٛؿ السىكات الخهسة التالٓة لثكرة ٓك
ستضافت عشرات الشخصٓات تحت 2011ٓىآر  25 ، كقد ظٍر ذلؾ جمٓا فِ الفكضِ ا٘عٛهٓة كا 

ـ فِ كؿ الهكضكعات السٓاسٓة  هسهِ خبراء إستراتجٓٓف كىاشطٓف كحقكقٓٓف ككاىكا ٓدلكف بدلٌك
ربطكف فِ تحمٓٛتٍـ بٓف أل ع ابِ أك بٓف أل أزهة كالسٓاحة اٖهر الذل كاف لً كالسٓاحٓة ٓك هؿ إٌر

 هردكد سمبِ عمِ سهعة السٓاحة الهصٓرة كالهقاصد الهختمفة. 

 فروض الدراسة

 تقـك الدراسة عمِ الفركض التالٓة :    

 ٓكجد تأثٓر هعىكل ذك دٚلة إحصائٓة بٓف الرسالة ا٘عٛهٓة الهقركءة كىسب ا٘شغاؿ الفىدقِ. -
 أثٓر هعىكل ذك دٚلة إحصائٓة بٓف الرسالة ا٘عٛهٓة الهرئٓة كىسب اٚشغاؿ الفىدقِ.ٓكجد ت -
ٓكجد تأثٓر هعىكل ذك دٚلة إحصائٓة بٓف الرسالة ا٘عٛهٓة عبر كسائؿ التكاصؿ ا٘جتهاعِ كىسب  -

 اٚشغاؿ الفىدقِ.
 منيجية البحث

ب الكهِ حٓث تـ تحمٓؿ اراء هدٓرل أعتهد الباحث عمِ الهىٍج الكصفِ التحمٓمِ باستخداـ اٚسمك 
ؽ كالهبٓعات بالفىادؽ هف خٛؿ قكائـ إستقصاء )أسمكب كهِ(.  التسٓك

تهثمت فِ هصادر ثاىكٓة )الدراسات كاٖبحاث كالكتب كالتقآر الهرتبطة بالبحث( مصادر البيانات  
ؽ الفىادؽ ككذلؾ الهصادر اٖكلٓة حٓث أعتهد الباحث عمِ إستهارات اٖستبٓاف الهكجٍة له دٓرل تسٓك

 فىدؽ( فِ القاٌرة الكبرل. 23فىدؽ( كاٖربع ىجـك ) 31الخهس )

 مجتمع وعينة الدراسة
ركزت الدراسة عمِ فىادؽ الخهس ىجكـ كاٖربع ىجكـ بالقاٌرة الكبرل كأىتٍج الباحث أسمكب الحصر 

ؽ كالهبٓعات بفىادؽ 54الشاهؿ حٓث تـ تكٓزع  الخهس كاٖربع ىجـك  إستهارة كذلؾ عمِ هدٓرل التسٓك
 43، ككاىت إجهالِ ا٘ستهارات كاهمة ا٘جابة 46بالقاٌرة الكبرل ككاىت إجهالِ ا٘ستهارات الهجابة 

بعد تفٓرا  23إصدار  SPSS%، كتـ استخداـ البرىاهج اٚحصائِ 93,47إستهارة بىسبة إكهاؿ 
 اٚستهارات الصالحة ٚجراء التحمٓؿ اٚحصائِ لمبٓاىات.

 :لإلستبيان وفقاً  المبحوثين تائجن تحميل 
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 ا٘شغاؿ ىسب عمِ ا٘عٛهٓة الرسالة تأثٓر بهدل الخاصة الىتائج تحمٓؿ(  1)  الجدكؿ ٓكضح 
 :ٓمِ ها الىتائج تحمٓؿ هف ٓتضح حٓث اٖزهات، أثىاء الفىدقِ

 تأثير الرسالة اإلعالمية عمى نسب اإلشغال الفندقى أثناء األزمات :1جدول

 العنصر
 غير
 رمؤث
 %بشدة

 غير
 مؤثر
% 

 حد إلي
 مؤثر % مؤثر %ما

 االنحراف المتوسط %بشدة
 المعياري

 الرسالة تأثير ترى مدى أى إلى
 اإلشغال نسب عمى اإلعالمية
 مصر؟ فى الفندقى

1 1 11 9 22 
4.21 .914 

- 2.3% 25.6 % 20.9% 51.2% 

 عمى اإلعالمية الرسالة تأثير ىو ما
 مصر فى الفندقى اإلشغال نسب
 األزمات؟ وقت

0 1 8 6 28 
4.42 .879 

- 2.3% %18.6 14% %65.1 

 كسائؿ عبر ا٘عٛهٓة كالرسالة كالهقركءة الهرئٓة ا٘عٛهٓة الرسالة أف أعٛي الجدكؿ هف ٓتضح 
 دكران  تمعب ككذلؾ عهكهان  الفىدقْ ا٘شغاؿ ىسب عمْ التأثٓر فْ حٓكٓان  دكران  تمعب ا٘جتهاعْ التكاصؿ
 الْ 4821 هف الهتكسطات قٓـ ٓتراكح حٓث ʻاٖزهات كقت الفىدقْ ا٘شغاؿ ىسب عمْ التأثٓر فْ حٓكٓان 
 كتطكراتٍا اٖزهات خٛؿ لمجهٍكر الهكجٍة ا٘عٛهٓة الرسائؿ أف( 2112) صٛح هع ٓتفؽ كها ،4842
ٓجابان  سمبان  اٖزهة تفاعٛت فِ رئٓسِ كعىصر تدخؿ  . كا 

طالة اٖزهة تأثٓر شدة هف ٓٓزد بالسمب، لٗزهات ا٘عٛـ كؿتدا أف( 2118) شحاتً كأستىتج  فترتٍا، كا 
 بهصر السٓاحٓة الهقاصد إظٍار تٓرد بعضٍا هختمفة جٍات بٍا تقكـ التِ ا٘عٛـ إشاعات كخاصة
 .السمبٓة بالصكرة

ؤكد  السٓاحٓة الحركة هعدٚت فِ هؤثرة عكاهؿ ٌىاؾ أف( 2111) حشهت إلًٓ ذٌب ها الطرح ٌذا ٓك
ٛ طٓاتٍا فِ تحهؿ ا٘عٛهٓة الرسالة تككف عىدها ا٘عٛـ، هىٍا ؼ إلِ ٓؤدل بها ككذبا تٍٓك  تخٓك

ىخفاض السائحٓف  .السٓاحٓة الحركة هعدٚت كا 

تفؽ  الرسهِ ا٘عٛـ إبتعاد أف هف( 2112) كسمٓهاف( 2117) كشبر( 1998)بركات إلًٓ ذٌب ها هع ٓك
 .السٓاحٓة بالهىظهات الثقة فقداف هف ىكع ٓخمؽ زهاتاٖ بدآة فِ الكاهمة الحقائؽ عف الهصرل
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 تحمٓؿ هف فٓتضح الفىدقِ، ا٘شغاؿ ىسب عمِ الهختمفة ا٘عٛـ كسائؿ بتأثٓر ٓتعمؽ كفٓها 
 فِ تتأثر الفىدقِ ا٘شغاؿ هعدٚت أف عمِ ٓكافقكف الهبحكثٓف هعظـ أف( 2) الجدكؿ فِ الىتائج
 الىتائج ٌذي كتتهثؿ اٖزهات، أثىاء إعٛهٓة رسائؿ فه الهختمفة ا٘عٛـ كسائؿ تبثً بها هصر
 :التالٓة الىقاط فِ

 تأثير وسائل اإلعالم عمى نسب اإلشغال الفندقى :2جدول 

 العنصر
 غير
 موافق
 %بشدة

 غير
 موافق %موافق %محايد %موافق

 االنحراف المتوسط %بشدة
 المعياري

 في  الفندقى اإلشغال معدالت تتأثر
 اإلعالم ائلوس تبثو بما مصر

 أثناء إعالمية رسائل من المختمفة
 .األزمات

0 0 0 24 19 

4.44 .502 
- - - %55.8 %44.2 

 بما الفندقى اإلشغال معدالت تتأثر
 من المقروءة االعالم وسائل تبثو

 .إعالمية وتغطيات رسائل

1 1 3 23 16 
4.26 .693 

- 3.2 % 7% 5386% 3782% 

 بما الفندقى االشغال معدالت تتأثر
 رسائل من التمفزيونية القنوات تبثو

 .إعالمية وتغطيات

1 1 3 26 14 

4.26 .581 
- - 7% 6185% 3286% 

 بما الفندقى االشغال معدالت تتأثر
 رسائل من الراديو محطات تبثو

 .إعالمية وتغطيات

- - 5 28 11 
4.12 .586 

- - 1186% 6581% 2383% 

 بما الفندقى االشغال معدالت تتأثر
 اإلعالم وسائل تبثو

 و اإللكترونية المنصات)اإللكترونى
 رسائل من( االجتماعى التواصل

1 - - 21 21 

4.42 .731 
2%. - - 4888% 4888% 
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 .إعالمية وتغطيات

 خالل الفندقى اإلشغال نسب تأثرت
 بالرسالة 2040 الذروة عام

 .اإلعالمية

8 4 - 17 14 
3.58 1.500 

1886% 9.3% - 3985% 3286% 

 عقب الفندقى االشغال نسب تأثرت
 بالرسالة أحداثيا وتداعيات الثورة

 .اإلعالمية

4 3 - 22 14 
3.91 1.211 

983% 7% - 5182% 3286% 

 االشغال معدالت فى تحسن ىناك
 "2048" الجارى العام خالل الفندقى

- - - 31 13 
4.30 .465 

- - - 6988% 3182% 

 التى لإلحداث اإلعالمية يةالتغط
 عمى تكن لم يناير ثورة واكبت

 السياحى لمترويج المطموب المستوى
 .الفندقى االشغال نسب عمى  وأثرت

   -    -      - 16 27 

 

4.63 

 

 

 

.586 

 

 

 

  - 

 

  - 

 

   - 

 

3782% 

 

6288% 

 

 العديد أطمقتيا التى السفر تحذيرات
 ترويجيا وتم مصر تجاه الدول من
 عمي أثرت اإلعالم وسائل عبر

 .الفندقي اإلشغال معدالت

   -    - 3 3 37 3.58 1.500 

   -    - 7% 7%  86% 

 لألزمات فعالة إدارة وجود عدم
 الفندقية المنشأت في السياحية

 الفندقي اإلشغال معدالت عمي تؤثر

- - 5 28 11 
4.12 .586 

   -    - 1186% 6581% 2383% 
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 الفندقى اإلشغال نسب عمى اإلعالم وسائل تأثير ٓىاقش كالذم(   2 ) رقـ الجدكؿ فْ الىتائج تحمٓؿ هف 
 التكاصؿ كسائؿ عبر ا٘عٛهٓة كالرسالة كالهقركءة الهرئٓة ا٘عٛهٓة الرسالة اف ٓتضحو مصر، فى

ان  دكران  تمعب ا٘جتهاعْ،  فْ حٓكٓان  دكران  تمعب ؾككذل عهكهان  الفىدقْ ا٘شغاؿ ىسب عمْ التأثٓر فْ حٓٓك
 . 4842 الْ 4821 هف الهتكسطات قٓـ ٓتراكح حٓث ʻاٖزهات كقت الفىدقْ ا٘شغاؿ ىسب عمْ التأثٓر

 الفىدقِ ا٘شغاؿ هعدٚت أف عمِ بشدة تكافؽ %55.8 ىسبة أف السابقة الىتائج خٛؿ هف أتضح حٓث
 أف عمِ تكافؽ %44.2 كىسبة اٖزهات، ثىاءأ إعٛهٓة رسائؿ هف الهختمفة ا٘عٛـ كسائؿ تبثً بها تتأثر

 حٓث اٖزهات، أثىاء إعٛهٓة رسائؿ هف الهختمفة ا٘عٛـ كسائؿ تبثً بها تتأثر الفىدقِ ا٘شغاؿ هعدٚت
 &Lexow كضحا كها السائحٓف أذٌاف فِ السٓاحِ الهقصد صكرة تٍدـ أف تستطٓع السمبٓة اٖخبار أف

Edelheim  ((2004، عمِ كبٓر تأثٓر لً كسائمً بجهٓع ا٘عٛـ إف( 2115) لغٓطأبكا أكدت ككها 
ف أىشطتٍا، بهختمؼ كالضٓافة السٓاحة  الهقاصد بٓف هف هعٓف سٓاحِ هقصد ٘ختٓار الفرد إعتهاد كا 
 ككها الهختمفة، ا٘عٛـ كسائؿ فِ الهقصد لٍذا ا٘عٛهٓة التغطٓة كفاءة عمِ ٓرتكز الهتعددة السٓاحٓة
 .كالفىادؽ السٓاحة قطاع عمِ بالسمب ٓؤثر لٗزهات ا٘عٛـ تداكؿ فإ( 2118)شحاتً كضح

 كسائؿ تىشري بها تتأثر الفىدقِ ا٘شغاؿ هعدٚت أف عمِ بشدة تكافؽ %37.2 ىسبة أف الىتائج كأشارت
 كسائؿ تىشري بها تتأثر الفىدقِ ا٘شغاؿ هعدٚت أف عمِ تكافؽ %53.6 كىسبة الهقركءة، ا٘عٛـ
 .هكافؽ غٓر%2.3  ىسبة بٓىها هحآد،% 7 كىسبة كءة،الهقر  ا٘عٛـ

 تبثً بها تتأثر الفىدقِ ا٘شغاؿ هعدٚت أف عمِ بشدة تكافؽ %32.6 ىسبة أف الىتائج هف كأتضح
 تتأثر الفىدقِ ا٘شغاؿ هعدٚت أف عمِ تكافؽ %60.5 كىسبة إعٛهٓة، رسائؿ هف التمفٓزكىٓة القىكات

 .هحآد% 7 كىسبة إعٛهٓة، رسائؿ هف التمفٓزكىٓة القىكات تبثً بها

 هحطات تبثً بها تتأثر الفىدقِ ا٘شغاؿ هعدٚت أف عمِ بشدة تكافؽ% 23 ىسبة أف إلِ الىتائج كأشارت
 بها تتأثر الفىدقِ ا٘شغاؿ هعدٚت أف عمِ تكافؽ %65.1 كىسبة إعٛهٓة، كتغطٓات رسائؿ هف الردٓك
 .هحآد %11.6 كىسبة ٛهٓة،إع كتغطٓات رسائؿ هف الرادٓك هحطات تبثً

 تبثً بها تتأثر الفىدقِ ا٘شغاؿ هعدٚت أف عمِ بشدة تكافؽ %48.8 ىسبة أف الىتائج هف كأتضح
 كىسبة إعٛهٓة، رسائؿ هف( اٚلكتركىٓة كالهىصات ا٘جتهاعِ التكاصؿ هكاقع)اٚلكتركىِ ا٘عٛـ كسائؿ

 رسائؿ هف اٚلكتركىِ ا٘عٛـ كسائؿ تبثً بها تتأثر الفىدقِ ا٘شغاؿ هعدٚت أف عمِ تكافؽ 48.8%
 .هكافؽ غٓر %0.02 كىسبة إعٛهٓة،
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 متوسط نسب اإلشغال الفندقى فى فنادق القاهرة الكبرى

 عاـ تأثرت الفىدقِ ا٘شغاؿ هعدٚت أف عمِ( بشدة تكافؽ) %32.6 ىسبة أف إلِ الىتائج كأشارت
 2111 عاـ تأثرت الفىدقِ ا٘شغاؿ هعدٚت أف عمِ تكافؽ %39.5 كىسبة ا٘عٛهٓة، بالرسالة 2111
 .بشدة هكافؽ غٓر %18.6ك هكافؽ، غٓر%9.3 كىسبة ا٘عٛهٓة، ةبالرسال

 عقب تأثرت الفىدقِ ا٘شغاؿ ىسب هعدٚت أف عمِ بشدة تكافؽ %32.6 ىسبة أف الىتائج هف كأتضح
 ا٘شغاؿ ىسب هعدٚت أف عمِ تكافؽ %51.2 كىسبة ا٘عٛهٓة، بالرسالة كتداعٓاتٍا ٓىآر 25 ثكرة

 غٓر% 7 ىسبة أف حٓف فِ ا٘عٛهٓة، بالرسالة أحداثٍا كتداعٓات ٓىآر 25 ثكرة عقب تأثرت الفىدقِ
 .بشدة هكافؽ غٓر %9.3ك هكافؽ،

 الفىدقِ ا٘شغاؿ هعدٚت فِ تحسف ٌىاؾ أف عمِ بشدة تكافؽ %30.2 ىسبة أف إلِ الىتائج كأشارت
 .بالهكافقة أشاركا الهبحكثٓف هف %69.8 كىسبة ،2118 عاـ

 ثكرة كاكبت التِ لٗحداث ا٘عٛهٓة التغطٓة أف عمِ بشدة تكافؽ %62.8 بةىس أف الىتائج كأكضحت
ج الهطمكب الهستكل عمِ تكف لـ ٓىآر  كىسبة الفىدقِ، ا٘شغاؿ ىسب عمِ كأثرت السٓاحِ لمترٓك

 .بالهكافقة أشاركا الهبحكثٓف هف 37.2%

 كتـ هصر تجاي الدكؿ هف العدٓد أطمقتٍا التِ السفر تحذٓرات أف إلِ الهبحكثٓف هف% 86 كأشار
% 7ك هكافؽ،% 7 ىسبة أف حٓف فِ الفىدقِ، ا٘شغاؿ هعدٚت عمِ أثرت ا٘عٛـ كسائؿ عبر تركٓجٍا
( 2113)عبدالغفار أهجد السفٓر أىتقد كقد لٙستعٛهات العاهة الٍٓئة دكر أداء ضعؼ هع خاصة هحآد،
 ٌىاؾ أف الخارج فِ الهضاد لٙعٛـ صدٍٓات فِ الٍٓئة أداء اٖسبؽ لٙستعٛهات العاهة الٍٓئة رئٓس
ٛن   كجكد كعدـ ا٘عٛهٓة، الرسالة عف الهسؤكلة الكحٓدة الجٍة لٓست كلكىٍا الٍٓئة، أداء فِ كقصكران  تٌر
 تحذٓرات بشأف سمبِ تأثٓر لً كاف لهصر الذٌىٓة الصكرة تحسٓف فِ الهصرل الرسهِ لٙعٛـ دكر

 (.2112 هاف،سمٓ) الدكؿ بعض أطمقتٍا التِ السفر

 : متوسط نسب اإلشغال الفندقى فى فنادق القاىرة الكبرى1شكل 

 

 

 (2018قطاع الهىشآت الفىدقٓة ) -الهصدر: كزارة السٓاحة 

 تذبذب هف 2118 عاـ كحتِ 2111 عاـ هىذ الفىدقِ القطاع أصاب ها ٓتضح( 5) الشكؿ إلِ كبالىظر
 كصمت 2111 عاـ% 81 الفىدقِ ا٘شغاؿ تهعدٚ سجمت أف فبعد الفىدقِ، ا٘شغاؿ هستكٓات فِ
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 التدٓرجِ التصاعد فِ بدأت ثـ 2113 عاـ لٍا هستكل أدىِ كصمت حتِ 2111 عاـ% 41 هف ٚقؿ
ك ،2117 عاـ% 55 لىسبة كصمت حتِ  .الهبحكثٓف إجابات هع ٓتفؽ ها ٌك

 ألزمات،ا أثناء إعالميا الفندقى االشغال مستويات إنحسار أزمة مواجية بسبل يتعمق وفيما 
 .التالية النقاط فى النتائج يوضح(  8) جدول فإن

 سبل مواجية أزمة إنحسار مستويات اإلشغال الفندقى إعالمياً  :3جدول 

 العنصر
 غير
 موافق
 %بشدة

 غير
 موافق %موافق %محايد %موافق

 االنحراف المتوسط %بشدة
 المعياري

 الرسالة توحيد يتم أن
 أثناء خاصة االعالمية
 عمى االعتمادب االزمات
 .موحد رسمى مصدر

- 3 - 21 21 

4.33 .808 
   -    7%     - 4685% 4685% 

 بيانات أصدار سرعة
 .رسمية صحفية

   - - 2 12 29 
4.63 .578 

- - %4.7 %27.9 %67.4 

 أستخدام فى التوسع عدم
 وسائل عبر اإلرىاب كممة

 .المختمفة االعالم

- - - 15 28 
4.65 .482 

- - - %34.9 %65.1 

 ميمة الفندق إدارة ُتسند أن
 وتعميقات أراء عمى الرد

 السابقين العمالء
 المنصات عمى والمرتقبين
 عمل لفريق االلكترونية
 .متخصص

- - 4 20 19 

4.35 .650 
- - %9.3 %46.5 %44.2 

 وتسييالت إمكانيات إبراز
 مصر فى اإلقامة أماكن
 .إعالمياً 

- - 1 22 20 
4.44 548 

- - %2.3 %51.2 %46.5 
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 المبادرات عمى الضوء القاء
 الفنادق فييا تشترك التى

 االخضر كالتحول
 .النظيفة الطاقة واستخدمات

- 3 4 17 19 

4.21 .888 
  - 7% 9.3% 3985% %44.2 

 فى ميرجانات إقامة
 السياحية المنتجعات
 .إعالمياً  وتغطيتيا

3 - 5 17 18 
4.09 1.087 

%7     - %11.6 %39.5 %41.9 

 الدعاية ميزانية رفع
 وسائل عبر واالعالن
 .اإلعالم

3 5 2 15 18 
3.93 1.261 

%7 %11.6 %4.7 %34.9 %41.9 

 الفىدقِ اٚشغاؿ هستكٓات إىحسار أزهة هكاجٍة كٓفٓة ٓىاقش كالذم( 3) جدكؿ فْ الىتائج تحمٓؿ هف
 :أف ٓتضح إعٛهٓا
 ىسبة أف الىتائج هف أتضح :موحد رسمى مصدر عمى واإلعتماد الميةاإلع الرسالة توحيد 

 عمِ با٘عتهاد اٖزهات أثىاء خاصة ا٘عٛهٓة الرسالة تكحٓد ٓتـ أف عمِ بشدة تكافؽ 46.5%
 أثىاء خاصة ا٘عٛهٓة الرسالة تكحٓد ٓتـ أف عمِ تكافؽ %46.5 كىسبة هكحد، رسهِ هصدر
 أف حٓث هكافؽ، غٓر% 7 ىسبة أف حٓف فِ هكحد، رسهِ هصدر عمِ با٘عتهاد اٖزهات
رتجالٓة اٖزهات، هع التعاهؿ فِ الهٍىٓة لمهبادلء ا٘عٛـ كسائؿ بعض أداء ىهطٓة  اٖداء كا 

 (.2118 الصفكة، هركز) ا٘عٛهِ
 عمِ بشدة تكافؽ %67.4 ىسبة أف إلِ الىتائج أشارت: رسمية صحفية بيانات إصدار سرعة 

 صحفٓة بٓاىات إصدار سرعة عمِ تكافؽ% 27.9 كىسبة رسهٓة، حفٓةص بٓاىات إصدار سرعة
 .هحآد %4.7 كىسبة رسهٓة،

 أف الىتائج أكضحت :المختمفة اإلعالم وسائل عبر اإلرىاب كممة أستخدام فى التوسع عدم 
اب كمهة أستخداـ فِ التكسع عدـ عمِ بشدة تكافؽ %65.1 ىسبة  ا٘عٛـ كسائؿ عبر اٌ٘ر

اب كمهة إستخداـ فِ التكسع عدـ عمِ تكافؽ %34.9 ةكىسب الهختمفة،  كسائؿ عبر اٌ٘ر
 .ا٘عٛـ

 عمى والمرتقبين السابقين العمالء وتعميقات أراء عمى الرد ميمة الفندق إدارة ُتسند أن 
 بشدة تكافؽ% 44.2 ىسبة أف إلِ الىتائج أشارت: متخصص عمل لفريق االلكترونية المنصات

 عمِ كالهرتقبٓف السابقٓف العهٛء كتعمٓقات أراء عمِ الرد هٍهة ىدؽالف إدارة تيسىد أف عمِ
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 الفىدؽ إدارة تيسىد أف عمِ تكافؽ %46.5 كىسبة هتخصص، عهؿ لفٓرؽ اٚلكتركىٓة الهىصات
 لفٓرؽ ا٘لكتركىٓة الهىصات عمِ كالهرتقبٓف السابقٓف العهٛء كتعمٓقات أراء عمِ الرد هٍهة
 .ٓدهحا% 9.3 كىسبة هتخصص، عهؿ

بداء الهىافسة فِ الهشاركة عمِ الجهٍكر تشجع اٚلكتركىٓة الهىصات فهعظـ  كالقٓاـ اٖراء كا 
ت  الرد هٍهة هف  ٓعزز بها اٖخٓرف هع كالخبرات الهعمكهات كهشاركة التعمٓقات ككتابة بالتصٓك

 (. Jones, 2009) التعمٓقات عمِ
ذا  هف الفىدؽ إدارة عمِ ٓجب أىً( 2112) كآخركف أبكالقاسـ هحهد، إلًٓ ذٌب ها هع ٓتفؽ ٌك
 كالتركٓز اٖهىِ بالكضع الخاصة كالبٓاىات الهعمكهات إبراز لمفىادؽ اٚلكتركىٓة الهكاقع خٛؿ
 .السائحٓف كسٛهة أهف عمِ

 46.5 ىسبة أف الىتائج أكضحت :إعالمياً  مصر فى اإلقامة أماكن وتسييالت إمكانيات إبراز %
 فِ إعٛهٓان، هصر فِ ا٘قاهة أهاكف كتسٍٓٛت إهكاىٓات إبراز عمِ بشدة ٓكافقكا الهبحكثٓف هف
 .بشدة هكافؽ غٓر% 5.6ك هحآد،% 2.3ك ،"هكافؽ" 51.2% إلِ تصؿ الىسبة ٌذي أف حٓف

 أف إلِ الىتائج أشارت :األخضر كالتحول الفنادق فييا تشترك التى المبادرات عمى الضوء إلقاء 
 فٍٓا تشترؾ التِ الهبادرات عمِ الضكء إلقاء عمِ بشدة آكافقك  الهبحكثٓف هف% 44.2 ىسبة

ستخداهات اٖخضر كالتحكؿ الفىادؽ  إلِ تصؿ الىسبة ٌذي أف حٓف فِ الىظٓفة، الطاقة كا 
 .هكافؽ غٓر% 7ك هحآد،% 9.3ك ،"هكافؽ" %39.5

 ىسبة أف الىتائج أكضحت: إعالمياً  وتغطيتيا السياحية المنتجعات فى ميرجانات إقامة 
 كتغطٓتٍا السٓاحٓة الهىتجعات فِ هٍرجاىات إقاهة عمِ بشدة ٓكافقكا الهبحكثٓف هف% 41.9

 غٓر% 7ك هحآد،% 11.6ك ،"هكافؽ" 39.5% إلِ تصؿ الىسبة ٌذي أف حٓف فِ إعٛهٓان،
 .بشدة هكافؽ
ذا  حركة بإستعادة القٓاـ أف هف( 2112) كآخركف أبكالقاسـ هحهد، إلًٓ ذٌب ها هع ٓتفؽ ٌك

جٓة كسائؿ ٓتطمب الفىدقِ ا٘شغاؿ ىسب كرفع السٓاحة  الهشاركة أك كتىظٓـ تقمٓدٓة غٓر ترٓك
 .الذٌىٓة الصكرة تحسٓف عمِ ٓىعكس بها الهٍرجاىات فِ

 هف% 41.9 ىسبة أف إلِ الىتائج كأشارت :اإلعالم وسائل عبر واإلعالن الدعاية ميزانية رفع 
 ٌذي أف حٓف فِ ا٘عٛـ، كسائؿ عبر كا٘عٛف ةالدعآ هٓزاىٓة رفع عمِ بشدة ٓكافقكا الهبحكثٓف

 هكافؽ غٓر %7ك هكافؽ، غٓر% 11.6ك هحآد،% 4.7ك ،"هكافؽ" 34.9% إلِ تصؿ الىسبة
 .بشدة

 ؟أزمات حدوث عند االعالمية الرسالة إصدار بيا المنوط الجيات 
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 في دورا   السياحة لوزارة يكون أن عمى المبحوثين أراء معظم موافقة عدم االستبيان نتائج خالل من اتضح
 في دورا   الداخمية لوزارة يكون أن موافقتهم عدم ككذلؾ ،أزمة حدوث عند اإلعالمية الرسالة بإصدار القيام
% 81 موافقة عدم النتائج أوضحت وكذلك سياحية، أزمة حدوث عند اإلعالمية الرسالة بإصدار القيام

 عند اإلعالمية الرسالة بإصدار القيام في دورا   تعالماتلإلس العامة لمهيئة يكون أن المبحوثين آراء من
 .سياحية أزمة حدوث

 ههثمِ هف اٚزهات ٘دارة كحدة تشكٓؿ ٓتـ أف عمي التامة موافقتهم المبحوثين آراء من أتضح وقد
 الرسالة بإصدار القيام بٍا الهىكط الدكر هٍاـ هف ٓككف  الكزراء لهجمس تابعة تككف الهعىٓة الكزارات

 .سياحية أزمة حدوث عند إلعالميةا

 اإلعالمي بالشأن المعنية الجهات قيام عمي التامة موافقتهم عدم المبحوثين آراء من اتضحو 
 .األزمات وقت المختمفة اإلعالمية الرسالة عمي الحقيقية بالرقابة الخاص بها المنوط بدورها

 الفندقى شغالاإل معدالت عمى ينعكس وبما إعالمياً  االزمة من الخروج بشأن 
 ج هؤتهرات اقاهة اهكاىٓة ذات الفىدقٓة الهىشأت قٓاـ  كهحاكلة الهؤتهرات لسٓاحة بالترٓك

 .هحددة كبجىسٓة تطرأ قد التِ اٖزهات هف الىكعٓة ٌذي اعتهاد لعدـ) الخارج هف استقطابٍا
 ج الفىدقٓة الهىشأت قٓاـ ءٌا ا٘ٓجابٓة اٖراء خٛؿ هف لهىشأتٍا بالترٓك  .اعٛهٓان  ذلؾ برازكا لىٚز
 ىفقاتٍـ عمِ( كتمٓفٓزكف صحافة) الخاجٓة ا٘عٛـ كسائؿ ههثمِ بدعكة الفىدقٓة الهىشأت قٓاـ 

ج  ٌٓئة عمِ ا٘عتهاد كدكف الهعىٓة الجٍات هع التىسٓؽ بعد ذاتٍا كلمهىشأة لمهقصد لمترٓك
 .كفعاؿ سٓرع بشكؿ الهحىة لتجاكز التىشٓط

 ٚف الجهٍكر كطهأىة الرسائؿ لبث السٓاحة عف اٚكؿ ؿالهسئك  ظٍكر تتطمب اٖزهات بعض 
 .السٓاحِ الهقصد فِ ثقتً كتعٓد السائح تعاطؼ تكسب قد الحقٓقة

 ٚج أداة ا٘عٛـ كسائؿ تككف ا  .الشائعات لترٓك
 براز ا٘ٓجابٓة بالجكاىب ا٘عٛهٓة الرسائؿ عبر ا٘عٛـ إٌتهاـ  كا٘ىساىِ الحضارل التراث كا 

ا تفكؽ التِ كالسٓاحٓة الطبٓعٓة هصر هقكهات عمِ كالتركٓز التآرخ كرعص عبر كالههتد  ىظائٌر
 .أجهع العالـ فِ

 السٓاحِ الهىتج بٍا ٓىفرد التِ الهختمفة الهقكهات تبرز التِ كاٚفٛـ كالهسمسٛت البراهج إىتاج 
 .الشأف ٌذا فِ كالٍىدٓة التركٓة التجربة هف كاٚستفادة الهصرل

 دراسةال فرضيات اختبار
 العٛقة ٓكضح أٌدافٍا، كتحقٓؽ الدراسة فرضٓات ٘ختبار الهتعدد الخطْ ا٘ىحدار عمِ الباحث اعتهد
 .التابع كالهتغٓر الهستقمة الهتغٓرات بٓف
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,  (IV1) الهقركءة ا٘عٛهٓة الرسالة) الهستقمة الهتغٓرات بٓف قكم ارتباطا ٌىاؾ أف الىتائج أكضحت كقد
 كالهتغٓر (IV3) ا٘جتهاعْ التكاصؿ كسائؿ عبر ا٘عٛهٓة كالرسالة (IV2)رئٓةاله ا٘عٛهٓة الرسالة
ك  التابع  أف كها ، 789a. تساكم (R) قٓهة أف حٓث%, 79 بىسبة( (DV1 الفىدقْ ا٘شغاؿ ىسبة ٌك

 تساكم( R Square) أف حٓث ،%68 بىسبة التابع الهتغٓر عمِ تؤثر هجتهعة الهستقمة الهتغٓرات
 .الخارجٓة العكاهؿ ٓهثؿ ِباقالك  18678

 1815 هف أقؿ هعىكٓة كبهستكم 5778915 تساكم (F) قٓهة أف أتضح التبآف جدكؿ تحمٓؿ خٛؿ كهف
ك  تأثٓر ٌىاؾ أف أٓضان  ٓكضح كها التابع بالهتغٓر هعىكم بشكؿ ٓتىبأ ا٘ىحدار ىهكذج اف ٓكضح ها ٌك

 .التابع ركالهتغٓ الهستقمة الهتغٓرات بٓف إحصائٓة دٚلة ذك هعىكم

  اإلنحدار تحديد جدول: 1 جدول

  هستكل

ة  الهعىٓك

 المعامالت T قيمة
 القياسية

قياسية الغير المعامالت  النموذج 

 اإلنحراف Beta  قيمة
 المعيارى

  Bقيمة

(ثابت) هعاهؿ 400, 093,  4,290 000,  

اٖكؿ الهستقؿ الهتغٓر 03 16,346 ,508 ,022 ,363  

,001 6,الثاىِ الهستقؿ الهتغٓر 18 ,235 .028 ,10  

الثالث الهستقؿ الهتغٓر 372, 020, 584, 19,031 000,  
 

 ونسبة المقروءة اإلعالمية الرسالة بين إحصائية داللة ذو معنوي تأثير يوجد :األولى الفرضية اختبار
 الفندقي اإلشغال

( المقروءة اإلعالمية ةالرسال) الهستقؿ لمهتغٓر (B) قٓهة أف( 15)السابؽ الجدكؿ هف ٓتضح
 البدٓؿ الفرض كقبكؿ الصفرم الفرض رفض تـ كبالتالْ 1815 هف أقؿ هعىكٓة كبهستكم  363.0تساكم
 اإلشغال ونسبة المقروءة اإلعالمية الرسالة بين إحصائية داللة ذو معنوي تأثير يوجد إىً القائؿ

 .الفندقي
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 ونسبة المرئية اإلعالمية الرسالة بين إحصائية ةدالل ذو معنوي تأثير يوجد :الثانية الفرضية اختبار
 الفندقي اإلشغال

 180.1 تساكم( المرئية اإلعالمية الرسالة) الهستقؿ لمهتغٓر (B) قٓهة أف( 15) السابؽ الجدكؿ هف ٓتضح
ة كبهستكم   إىً القائؿ البدٓؿ الفرض كقبكؿ الصفرم الفرض رفض تـ كبالتالْ 1815 هف أقؿ هعىٓك

 .الفندقي اإلشغال ونسبة المرئية اإلعالمية الرسالة بين إحصائية داللة ذو عنويم تأثير يوجد

 وسائل عبر اإلعالمية الرسالة بين إحصائية داللة ذو معنوي تأثير يوجد :الثالثة الفرضية اختبار
 الفندقي اإلشغال ونسبة اإلجتماعي التواصل

( المقروءة اإلعالمية الرسالة) تقؿالهس لمهتغٓر (B) قٓهة أف( 15) السابؽ الجدكؿ هف ٓتضح
 البدٓؿ الفرض كقبكؿ الصفرم الفرض رفض تـ كبالتالْ 1815 هف أقؿ هعىكٓة كبهستكم  372.1تساكم
 اإلجتماعي التواصل وسائل عبر اإلعالمية الرسالة بين إحصائية داللة ذو معنوي تأثير يوجد  القائؿ
 .الفندقي اإلشغال ونسبة

 :الدراسة إلييا توصمت التى النتائج أىم -1-5

 :التالية النتائج عمى الوقوف يمكن اإلستقصاء قوائم تحميل من

 كبشكؿ سمبٓة الرسالة تككف أف حاؿ سمبِ بشكؿ الفىدقِ ا٘شغاؿ ىسب عمِ ا٘عٛهٓة الرسالة تؤثر 
 .إٓجابٓة الرسالة تككف أف حاؿ إٓجابِ

 أثىاء إعٛهٓة رسائؿ هف الهختمفة ا٘عٛـ كسائؿ تبثً بها هصر فِ الفىدقِ ا٘شغاؿ هعدٚت تتأثر 
 .اٖزهات

 ا٘عٛهٓة بالرسالة 2111 الذركة عاـ خٛؿ الفىدقِ ا٘شغاؿ ىسب تأثرت. 
 ج الهطمكب الهستكل عمِ تكف لـ ٓىآر ثكرة كأكبت التِ لٙحداث ا٘عٛهٓة التغطٓة  السٓاحِ لمترٓك

 .الفىدقِ ا٘شغاؿ ىسب عمِ كأثرت
 ا٘عٛهٓة بالرسالة كتداعٓاتٍا 2111 ٓىآر 25 ثكرة عقب الفىدقِ ا٘شغاؿ ىسب تأثرت. 
 جٍا كتـ هصر تجاي الدكؿ هف العدٓد أطمقتٍا التِ السفر تحذٓرات  عمِ أثرت ا٘عٛـ كسائؿ عبر ترٓك

 .الفىدقِ ا٘شغاؿ هعدٚت
 ا٘شغاؿ هعدٚت عمِ سمبان  أثرت الفىدقٓة الهىشآت فِ السٓاحٓة لٗزهات فعالة إدارة كجكد عدـ 

 .الفىدقِ
 صكرة عمِ سمبا ٓىعكس بها التصٓرحات فِ تضارب ٓحدث ا٘عٛهٓة لمرسالة هصدر هف أكثر كجكد 

 .اٖزهات أثىاء خاصة الدكلة
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 ا ا٘عٛهٓة الرسالة أٌهٓة الىتائج أبرزت  الرسالة هكاكبة كأٌهٓة اٖزهات، أثىاء خاصة الهحكرل كدكٌر
 .كالهصدقٓة بالشفافٓة الرسالة تتسـ كأف الهختمفة اٖزهة إدارة لهراحؿ
   البحث توصيات

عتهادان عمِ الىتائج التِ تكصمت إلٍٓا الدراسة الهٓداىٓة فقد تـ التكصؿ  إىطٛقان هف التراث الىظرل لمبحث كا 
 لبعض التكصٓات كاٖتِ:

 توصيات موجية لمجمس الوزراء 
لهجمس الكزراء كتضـ فِ ٌٓكمٍا خبراء كككادر تأسٓس ٌٓئة هستقمة ٘دارة الطكارلء كاٖزهات تككف تابعة 

هتخصصة فِ إدارة اٖزهات كٓككف هف ضهف هٍاهٍا إدارة اٖزهات السٓاحٓة إعٛهٓان بالتىسٓؽ هع كزارة 
 السٓاحة.

عداد خطط إستباقٓة لهكاجٍة اٖزهات إعٛهٓان. -  تطكٓر إستراتجٓة شاهمة ٘دارة اٖزهات كا 
مٓف عمِ أسس هف الهعرفة كالهٍارة.التكجًٓ بإختٓار هتحدثٓف رسهٓ -  ٓف هٌؤ
ات إدارة   - التىسٓؽ التاـ بٓف الهتحدثٓف الرسهٓٓف أك الهعىٓٓف بالهؤسسات الهختمفة بالدكلة عمِ سٓىآرٌك

 اٖزهات هف خٛؿ تحدٓد اٖدكار كالتىسٓؽ بٓىٍـ لتحقٓؽ رسالة إعٛهٓة هتسقة كلتجىب تضارب التصٓرحات.
 فندقية توصيات موجية لممنشآت ال 
 إبراز إهكاىٓات كتسٍٓٛت أهاكف ا٘قاهة فِ هصر إعٛهٓان بالتىسٓؽ هع كسائؿ ا٘عٛـ. -
 القاء الضكء عمِ الهبادرات التِ تشترؾ فٍٓا الفىادؽ كالتحكؿ اٖخضر كأستخداهات الطاقة الىظٓفة. -
حتفاٚت فِ الهىتجعات السٓاحٓة كتغطٓتٍا إعٛهٓان. -  إقاهة هٍرجاىات كا 
 ٓة الدعآة كا٘عٛف عبر كسائؿ ا٘عٛـ.رفع هٓزاى -
ئٍا كابراز ذلؾ اعٛهٓان. - ج لهىشأتٍا هف خٛؿ اٖراء ا٘ٓجابٓة لىٚز  قٓاـ الهىشأت الفىدقٓة بالترٓك
ج  - قٓاـ الهىشأت الفىدقٓة بدعكة ههثمِ كسائؿ ا٘عٛـ الخاجٓة )صحافة كتمٓفٓزكف( عمِ ىفقاتٍـ لمترٓك

تىسٓؽ هع الجٍات الهعىٓة كدكف ا٘عتهاد عمِ ٌٓئة التىشٓط لتجاكز الهحىة لمهقصد كلمهىشأة ذاتٍا بعد ال
 بشكؿ سٓرع كفعاؿ.

الهشاركة فِ كسائؿ ا٘عٛـ الهحمٓة ٘بداء الرأل كالىصح كا٘رشاد كرفع الكعِ السٓاحِ كهخاطبة  -
 الهجتهع الهحمِ بأٌهٓة السٓاحة الداخمٓة.

ٓضاح الحقائؽ.هحاكلة التكاصؿ هع السائحٓف الهرتقبٓف الك -  تركىٓا لشرح تداعٓات اٖزهة كا 
براز ذلؾ إعٛهٓا. - ج السٓاحِ كا   دعكة الهشآٌر لٙقاهة بالهىشآت الفىدقٓة بٍدؼ الترٓك

 المراجع العربية 
)رسالة دكر كسائؿ ا٘عٛـ فِ إتخاذ قرار السفر إلِ هصر دراسة تطبٓقٓة عمِ السكؽ ا٘ىجمٓزل (. 2005أبكالغٓط، ىٍِ )

 ر(. كمٓة السٓاحة كالفىادؽ، جاهعة حمكاف.هاجستٓ
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.اٖسكىدٓرة: 1994إلِ  1990أداء القطاع السٓاحِ الهصرل فِ ظؿ اٖزهات فِ الفترة هف (. "1998بركات، هىِ عهر)
 .الهعارؼ هىشأة

ج ا٘عٛهِ كأحد هقكهات الجذب السٓاحِ. 2012جهاؿ الدٓف، ىاىسِ ) د ، عدهجمة البحكث السٓاحٓة(. أثر الترٓك
 .21- 7ص ص:   أغسطس، كزارة السٓاحة،
أسالٓب ا٘قىاع فِ الرسالة ا٘عٛهٓة الهسهكعة عمِ البراهج السٓاسٓة با٘ذاعة السكداىٓة (. 2005جهعة، عبداهلل التجاىِ )

ر )رسالة دكتكراة(. كمٓة ا٘عٛـ، جاهعة أـ درهاف ا٘سٛهٓة، السكداف. تـ ا٘سترجاع هف دا2004– 2002لمفترة هف 
 .30-8الهىظكهة، ص ص: 

دكر ا٘عٛـ فِ تحسٓف الصكرة الذٌىٓة لهصر كهقصد سٓاحِ فِ أكقات اٖزهات ، سبتهبر(. 2012سمٓهاف، هحهد )
، الهجمد السادس، العدد الثاىِ، السٓاسٓة  .132-119: ص ص. هجمة كمٓة السٓاحة كالفىادؽ، جاهعة الفٓـك

دارة اٖزهات فِ الهىظهة السٓاحٓة تطبٓقات كهقترحات عمِ الهستكل العربِ إدارة الهخاطر كا  (. 2007شبر،إلٍاـ خضٓر )
 .37-1)رسالة هاجستٓر(. كمٓة ا٘دارة كا٘قتصاد، الجاهعة الهستىصٓرة، بغداد، ص ص: 

ؽ فِ الفىادؽ الهصٓرة فِ أكقات اٖزهات(.  2008شحاتً ، عمِ السٓد )   هجمة إتحاد الجاهعات لمسٓاحة. دكر التسٓك
س، الهجمد الخاهس، العدد اٖكؿ، ص ص: كال  .109-101ضٓافة، جاهعة قىاة السٓك

. دار فكر كفف. دراسات هتطكرة فِ عمـ الىفس ا٘عٛهِ: هاذا فعمت كسائؿ ا٘عٛـ فِ الىاس(. 2010شفٓؽ، حسىٓف )
 القاٌرة.

مة العمهٓة لجاهعة ا٘هاـ هحهد بف . الهجإستخداهات الهرأة العربٓة لٙعٛـ ا٘جتهاعِ(.2012صٛح، هٍا عبدالهجٓد )
 سعكد، الٓراض.

)رسالة  ٓىآر( 25دراسة عف إدارة اٖزهات فِ فىادؽ القاٌرة )دراسة حالة عمِ ثكرة (. 2013عبدي، هحهد هصطفِ )
 .106-3هاجستٓر(. كمٓة السٓاحة كالفىادؽ. جاهعة السادات(، ص ص: 

ىحك إدارة فعالة لٗزهات بقطاع الفىادؽ: دراسة تطبٓقٓة عمِ عٓىة  (.1999العىاىِ، عصاـ هحهكد؛ هىجِ، إٓهاف هحهد )
. الهؤتهر السىكل الرابع ٘دارة اٖزهات هف فطاع الفىادؽ: دراسة تطبٓقٓة عمِ عٓىة هف قطاع الفىادؽ بالقاٌرة كالجٓزة

 .121 – 106. جاهعة عٓف شهس، ص ص: 1999أكتكبر  31-30كالككارث. 
. بحث هقدـ إلِ الهؤتهر الخاهس ٘دارة اٖزهات ر التخطٓط فِ إدارة اٖزهات كالككارثدك (. 2000فٍهِ، هصطفِ )

 .423 -393أكتكبر، ص ص :  29-28كالككارث، كمٓة التجارة، جاهعة عٓف شهس، القاٌرة،
 .83-78، لىدف ص ص 305عدد  دكر ا٘عٛـ فِ كحدة اٖهة، البٓاف،(. 2012الهاجد، عادؿ بف أحهد )

 .أخٛقٓات كهبادلء العهؿ الصحفِ كا٘عٛهِ(. 2016لدعـ التعبٓر الرقهِ )هركز ٌردك 
دا )  . دار الهحركسة. القاٌرة.دكر ا٘عٛـ فِ اٖزهة الدكلٓة(. 2000هصطفِ، ٌٓك

عٛـ اٖزهات(. 2018لطفِ، هحهكد أحهد )  . القاٌرة: العربِ لمىشر كالتكٓزع.براهج التكؾ شك...كا 

 ، رابط:هقاؿ بالبكابة ىٓكزإعٛهؾ القدٓـ،  (، إىسؼ2019حسف، بشٓر )
https://www.albawabhnews.com/3505815 . 
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