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 رمٛٛى سػب انغبئؾٍٛ ػٍ انغٕٓد انزغٕٚمٛخ انًجزٔنخ نًظش كًمظذ نغٛبؽخ انزشاس

 ٕ٘بء ػجذ اٌمبدس فب٠ذ   ٔبٔغٝ ِؾّذ فٛصٜ   ِؾّذ أؽّذ ػجذ اٌشإٚف   دٌٚذ ػض اٌذ٠ٓ

 عبِؼخ اٌف١َٛ،و١ٍخ اٌغ١بؽخ ٚاٌفٕبدق 

 الممخص
تعد دراسة سمكؾ السائحٓف كهعرفة درجة الرضا عف الخدهات الهقدهة لٍـ، هف أٌـ الهبادئ التِ ٓقـك 
ؽ خاصة هع  ؽ اٚلكتركىِ بكصفً أحد أٌـ عىاصر التسٓك أتِ التسٓك ؽ السٓاحِ الىاجح، ٓك عمٍٓا التسٓك

ثٓر فِ قىاعات السائح استخداـ اٚىترىت عمِ ىطاؽ كاسع فِ الكقت الحاضر كالذل ٍٓدؼ إلِ التأ
كقراري الشرائِ بعد فٍـ كتحدٓد العكاهؿ الهؤثرة فًٓ، بحٓث ٓهكف جذبً كتحفٓزي بهختمؼ الكسائؿ الهتبعة 

ؽ )طٓكب كآخركف، ٍدؼ البحث إلِ هعرفة كتقٓٓـ درجة رضا السائحٓف عف 2009فِ عهمٓة التسٓك ( ٓك
قٓة الهبذكلة لهصر كهقصد لسٓاحة التراث؛  كلكِ ٓهكف تحقٓؽ ذلؾ تـ اٚعتهاد عمِ الجٍكد التسٓك

الهىٍج الكهِ لهىاقشة ىتائج الدراسة التِ تـ جهعٍا هف خٛؿ تكٓزع استهارة استبٓاف عمِ عٓىة هف 
، كلقد تـ تحمٓؿ البٓاىات 2018إلِ  2017السائحٓف القادهٓف إلِ القاٌرة كالفٓكـ خٛؿ الفترة هف 

قآٓس ا٘حصائٓة كالهتكسط الحسابِ، كاٚىحراؼ عبر هجهكعة هف اله SPSSباستخداـ برىاهج 
الهعٓارل، إلِ جاىب تحمٓؿ اٚىحدار ٚختبار فرضٓات الدراسة، كلقد تكصمت الدراسة إلِ أف ٌىاؾ 
ٛن هف دكافع ٓزارة أهاكف سٓاحة التراث، كالجٍكد التسكٓقٓة  عٛقة ذات دٚلة هعىكٓة بٓف رضا السائح كك

ؽ سٓاحة التر  اث فِ هصر، كتكافر هقكهات سٓاحة التراث فِ الهقصد السٓاحِ الهصرل، الهبذكلة لتسٓك
كتىكع هصادر الهعمكهات عف هصر كهقصد لسٓاحة التراث، ككجكد العدٓد هف التحدٓات التِ تحكؿ 

 دكف الىٍكض بسٓاحة التراث فِ هصر. 
هقكهات سٓاحة  –سكٓقٓة الجٍكد الت –دكافع الٓزارة  –سٓاحة التراث  –: رضا السائحٓف  الكممات الدالة

 تحدٓات سٓاحة التراث. –تىكع هصادر الهعمكهات  –التراث 
 مقدمة -1

تهثؿ سٓاحة التراث أٌهٓة كبٓرة لهعظـ دكؿ العالـ، كخاصة الدكؿ الىاهٓة كهف بٓىٍا هصر؛ ىظػرا لهػا تهمكػً 
ػػػػا هػػػػف القػػػػٓـ التػػػػِ ٓهكػػػػف اسػػػػتغٛ لٍا فػػػػِ تىهٓػػػػة هصػػػػر هػػػػف قػػػػٓـ كهقكهػػػػات ثقافٓػػػػة كاجتهاعٓػػػػة كبٓئٓػػػػة كغٌٓر

فاٚختٛفػػػات الحضػػػآرة، كالثقافٓػػػة، كالدٓىٓػػػة فػػػِ ( 2009مرتضىىىى، وحسىىىن الهجتهعػػػات هػػػف عػػػدة ىػػػكاحِ )
العالـ لٍػا أكبػر اٖثػر فػِ ظٍػكر الهىػاطؽ ذات اٖصػالة التآرخٓػة كالشخصػٓة الهعهآرػة الهتهٓػزة؛ كهػف ٌػذا 

تراثٓػػة إٓهاىػػا هىٍػػا بالتكاصػػؿ التػػآرخْ فقػػد الهىطمػػؽ اٌتهػػت هعظػػـ دكؿ العػػالـ بتىهٓػػة الهىػػاطؽ التآرخٓػػة كال
ؿ الحفػػاظ عمػػِ  أصػػبح ٌىػػاؾ اتجػػاي عػػالهِ سػػائد لمحفػػاظ عمػػِ تمػػؾ القػػٓـ التآرخٓػػة الهتاصػػمة كذلػػؾ هػػف خػٛػ
أثػػار كالهىػػاطؽ التآرخٓػػة هػػف التػػدٌكر كاٚىحػػدار، كتػػرهٓـ هػػا ٓهكػػف ترهٓهػػً، كالعهػػؿ عمػػِ التىهٓػػة العهراىٓػػة 

التػراث الحضػارم حتػِ ٓتعػرؼ الهجتهػع عمػِ أٌهٓتٍػا هػف جٍػة، كالحفػاظ عمػِ لٍذي الهىاطؽ؛ حفاظػا عمػِ 
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ؿ َٓحت(، 2009وفيىىق واخىىرون، هسػػرح اٖحػػداث التآرخٓػػة الهٍهػػة لمحاضػػر كالهسػػتقبؿ هػػف جٍػػة أخػػرل )
، رغباتًإرضػػاء عمِ ؿ َتعه)السػػائح( لكَىٍا هَجٍة لمهىتفع ؛ التسَٓق فْ الخدهات السٓاحٓة أٌهٓة بالغة

 اعة السٓاحة ىفسٍا التْ تعرف بصىاعة الٛ همهَس. َلطبٓعة صى
كأصػػػبحت شػػػبكة اٚىترىػػػت تحتػػػؿ حٓػػػزا هٍهػػػان هػػػف حٓاتىػػػا الٓكهٓػػػة؛ لككىٍػػػا هصػػػدران هػػػف الهصػػػادر الهٍهػػػة  

ت، التمٓفٓزػكف،  لمحصكؿ عمِ الهعمكهػات هىافسػة فػْ ذلػؾ كافػة الكسػائط التقمٓدٓػة فػِ ذلػؾ )الجرائػد، الهجٛػ
ػػا( حٓػػث ٓهكػػ ف اعتبػػار ٌػػذي الشػػبكة هصػػدران هٍهػػان لمحصػػكؿ عمػػِ الهعرفػػة كأصػػبح با٘هكػػاف كا٘ذاعػػة كغٌٓر

ؽ بعػػض الهىتجػػات كالخػػدهات، كاسػػتخداـ العدٓػػد هػػف الكسػػائؿ  ا لتسػػٓك إٓجػػاد هسػػاحة جدٓػػدة ٓهكػػف اسػػتثهاٌر
قٓة.  الهتاحة عبر أدكات كتقىٓات ٌذي الشبكة التْ تساٌـ فِ دعـ العهمٓة التسٓك

 مفيوم سياحة التراث -2
كقد ٓرل البعض إىٍها كجٍاف لعهمػة  الثقافٓة، السٓاحة فركع احدم Heritage Tourismالتراث سٓاحة تعد

لمهجتهػػع  Lifestyleكاحػػدة حٓػػث ٓركػػز التػػراث عمػػِ الهاضػػْ كتركػػز الثقافػػة عمػػِ الحاضػػر كأسػػمكب الحٓػػاة 
سػعْ, Host Communityالهضػٓؼ   الثقافػات عمػِ كالتعػرؼ خبػرة اكتسػاب إلػِ الىهطػٓف ٌػذٓف راغبػْ ٓك
 .(Park, 2014) اٖخرل بالشعكب أك بٍـ الخاصة سكاء كالحالٓة الهاضٓة

ىظػػر لسػػٓاحة التػػراث عمػػْ إىٍػػا هجػػاؿ كاسػػع لمسػػفر القػػائـ عمػػِ الحىػػٓف إلػػْ الهاضػػِ كالرغبػػة فػػْ تجربػػة  ٓك
ٓػػارة ثقافػات هختمفػة، كتشػهؿ سػٓاحة التػراث أٓضػان السػفر لحضػكر اٚحتفػاٚت أك اٖحػداث الثقافٓػة، ككػذلؾ ز 

 .(Chen and Chen, 2012؛ 2009ميران،اٚثار أك دراسة الطبٓعة كالفمكمكر الشعبْ كالفف )
الرغبة فْ التعرؼ عمِ الثقافة الهصٓرة عف قرب، : كهف دكافع ٓزارة أهاكف سٓاحة التراث فِ هصر

هقصد سٓاحْ  كالتعرؼ عمِ الحضارة التراثٓة فْ هصر، كتهٓز التراث الثقافْ فْ هصر باٖصالة، كٓزارة
غىْ كهتفرد فْ التراث الثقافْ، ككجكد أهاكف كثقافة تراثٓة ذات قٓهة عالٓة فْ هصر، كالرغبة فْ ٓزارة 
اٖهاكف التراثٓة العالهٓة فْ هصر )هعمىة هف قبؿ الٓكىسكك(، كتعدد اٖهاكف التراثٓة كأىهاط التراث 

التراث الثقافْ فْ هصر، كالتكثٓؽ الجٓد الهختمفة فْ الهقصد الهصرم، كالهشاركة فْ كتجربة أىشطة 
ؽ الجٓد لٗهاكف التراثٓة كسٓاحة التراث فْ هصر  .لمتراث الثقافْ فْ هصر، كالتسٓك

 مفيوم التسويق اإللكترونى  -3
ؽ  عدٓي  الٓـك أحد أدكات التهٓز لمهؤسسات الخدهٓة هف أجؿ تقدٓـ خدهاتٍا عمِ أحدث ها  ا٘لكتركىْالتسٓك

لكجٓا الهعمكهات كاٚتصاٚت كذلؾ هف خٛؿ الهكاقع اٚلكتركىٓة لٍذي الهؤسسات عمِ تكصمت إلًٓ تكىك 
شبكة الهعمكهات الدكلٓة )ا٘ىترىت(، لتمبٓة حاجات كرغبات عهٛئٍا, كرغـ تبآف ٌذي الهؤسسات فِ 

بٓع  هستكل تقدٓـ الخدهة كفِ هستكل السعر الهقدـ إٚ إف جهٓع تمؾ الهؤسسات تشترؾ فِ إتهاـ عهمٓة
 ,The Internet Marketing Academyكشراء هىتجاتٍا كخدهاتٍا هف خٛؿ الشبكة ا٘لكتركىٓة )

2011). 
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قا٘لكتركىٓٓصؿكها إف  ؽ إلى التسٓك ؽ ا٘لكتركىْ أعػـ كأشػهؿ هػف التسػٓك هاٌكأبعدهىحدكدا٘ىترىتأل أف التسٓك
ػحٓػث عبػر ا٘ىترىػت  ؽ ا٘لكتركىػْ قبػؿ ظٍػكر كتطػكر الٓك  (،Chaffey et al., 2006) بىشػأ التسػٓك

، ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ التٓتعهمخارجشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكةا٘ىترىتك  كأٓضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٌىاكأجٍزةجهعالهعمكهاتا٘لكتركىٓة
اتهمٓئةبالكسائطالهتعددةلمهستخدهٓىالذٓىٓشترككىعمىا٘ىترىتبسرعاتعالٓةبكاسطةالك ٌىاكقسها٘ىترىتالذٓٓتضهىهحتٓك

 .(2011عالية،ابٛت )
 التراث لسياحة اإللكترونى التسويق

ؽ ا٘لكتركىػْ عبػر شػبكة ا٘ىترىػت لػـ ٓكػف فقػط حػكؿ إدارة الهكقػع ا٘لكتركىػْ فقػط كاىهػا ٌػك عػف إف  التسٓك
اسػػتثهار ا٘ىترىػػت كأشػػكاؿ أخػػرل هػػف التكاصػػؿ ا٘لكتركىػػْ لمتكاصػػؿ هػػع اٖسػػكاؽ الهسػػتٍدفة بػػأكثر الطػػرؽ 

تاحػػة العهػػؿ الهشػػترؾ هػػع الهىظهػػات الشػػٓركة التػػْ لٍػػ  Worldا الهصػػمحة )الفعالػػة هػػف حٓػػث التكمفػػة، كا 
Tourism Organization and European Travel Commission, 2008) كلكسػػب ،

ؽ التراث, ٓجب أف تعتهدعمِ التكازف؛ حٓث أىٍػا تقػدـ هػا ٓحتاجػً العهٓػؿ كفػْ ىفػس الكقػت  استراتٓجٓة تسٓك
ء دكف الضػرر بػالتراث، كهػا إف تسػك  ٓؽ الهكاقػع التراثٓػة تحافظ عمِ التراث الثقػافْ، كتمبػْ احتٓاجػات العهٛػ

ؽ أم كجٍػة أك هىطقػة جػذب, كهػع ذلػؾ ٓكجػد عػدد هػف الجكاىػب الهتهٓػزة التػِ  كالتراث الثقافْ بالعالـ كتسٓك
ؽ, لٓشػػػهؿ هسػػػئكلٓات حهآػػػة الهكقػػػع  ارتبطػػػت بتسػػػهٓة قائهػػػة التػػػراث العػػػالهْ الػػػذم ٓػػػتحكـ بأىشػػػطة التسػػػٓك

 .((Kotb,2014ات كأصحاب الهصمحةكالحفاظ عمًٓ, التْ ٓتـ تشاركٍا بٓف هجهكعة هف الهىظه

 الكصػػػؿ حمقػػػة فٍػػك السػػػٓاحٓة؛ الهجهكعػػات هرافػػػؽ أك السػػٓاحْ الهرشػػػدمقومىىات نجىىىاح سىىىياحة التىىىراث:-4
 كفعالػة هشػرفة كاجٍػة ٓكػكف أف ٓجػب لػذلؾ الهحمٓػٓف؛ البمػد أٌػؿ كبػٓف بٓىػً أك كالهضٓؼ السائح بٓف الهٍهة
ػػػارة هكقػػػع بمػػػدال عػػػف الشػػػكائب هػػػف كالخالٓػػػة الصػػػحٓحة الصػػػكرة لىقػػػؿ هكاىٓػػػة السػػػائح، ٓز  لٗهػػػاكف الكصػػػكؿ كا 

 عمػِ لمحفػاظ كاضػحة جٍػكد ٌىػاؾ كأف جٓػدة، حالػة فػْ هصػر فػْ التراثٓػة اٖهػاكف إف كهػا بسػٍكلة، التراثٓة
لػدل الهجتهػع الهحمػْ بقٓهػة الهكاقػع التراثٓػة كأٌهٓتٍػا سػٓاحٓا  كالػكعْ هصػر، فػْ التراثٓػة كاٖىشطة اٖهاكف

 خػدهات كتػكافر هصػر، فػْ التراثٓػة اٖهػاكف عمػِ لمحفػاظ كافٓػة كلػكائح تشػٓرعات كدكجػ(، ك 2015فرحات،)
 اٖىشػطة كتىػكع التراثٓػة، اٖهػاكف فْ كالهشركبات اٖغذٓة خدهات تكافر التراثٓة، اٖهاكف فْ الجٓدة اٚقاهة
الهحمػْ  كالهجتهػعاٖهػف فػِ اٖهػاكف التراثٓػة فػْ هصػر،  كتػكافر التراثٓػة، اٖهػاكف فػْ ههارسػتٍا ٓهكف التْ

 .(Abdul hamid, 2010) كدكد كهضٓاؼ فْ اٖهاكف التراثٓة

قٓة الجٍػكد ضػعؼالتحديات التى تعوق تنميىة سىياحة التىراث فىى مصىر وتتمثىل فىى : -5  لٗهػاكف التسػٓك
 لصػٓاىة الهػالْ الػدعـ تػكافر كعػدـ هصر، فْ الثقافْ التراث كحفظ تكثٓؽ جٍكد كضعؼ هصر، فْ التراثٓة
 هصػػػر، فػػْ الثقػػافْ التػػراث حهآػػة عمػػِ تسػػاعد التػػػْ التشػػٓرعات كضػػعؼ التراثٓػػة، اٖهػػاكف عمػػِ كالحفػػاظ
ػػػة الىػػػكاحْ سػػػٓاحٓان، التػػػراث بأٌهٓػػػة الهحمػػػْ الهجتهػػػع لػػػدل الػػػكعْ كضػػػعؼ  كالطاقػػػة التراثٓػػػة لٗهػػػاكف ا٘دآر
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 لقػػكائـ اثٓػػةالتر  اٖهػػاكف إضػػافة كهحاكلػػة تقٓػػٓـ فػػْ الحككهػػة جٍػػكد كضػػعؼ ،(2015فرحىىات،) اٚسػػتٓعابٓة
ػػػات قائهػػػة عمػػػِ التراثٓػػػة اٖهػػػاكف كجػػػكد كعػػػدـ العػػػالهْ، التػػػراث  أعهػػػاؿ جػػػكدة كضػػػعؼ التىهٓػػػة، خطػػػط أكلٓك

ػػػؿ كجػػػكد عػػػدـ ىتٓجػػػة الصػػػٓاىة؛  حفػػػظ فػػػْ الخػػػاص القطػػػاع هػػػع الحكػػػكهْ القطػػػاع تعػػػاكف كعػػػدـ كػػػافْ، تهٓك
اىة اٖك التراثٓػػػػػػػػػػة، الهكاقػػػػػػػػػػع هػػػػػػػػػػاكف ضػػػػػػػػػػعؼ القػػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػِػ جػػػػػػػػػػذب هشػػػػػػػػػػركعات ههكلػػػػػػػػػػة لحهآػػػػػػػػػػة كصػػػػػػػػػٓػ
 (.2009)محمد،التراثٓة

 مصادر المعمومات لتسويق األماكن التراثية وسياحة التراث فى مصر: -6
 المعمومىىىىىات الجغرافيىىىىىة  نظىىىىىمGIS تعرفىظهالهعمكهاتالجغرافٓةبأىٍاتقىٓػػػػػة" :أو الخريطىىىىىة النشىىىىىطة

لمعاهة الهتاحةثابتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةتعهمهع هجهكعةكاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعةهىالحمكلكاٖدكاتالتجآرة
 .(Fedra, 2016) فٓإدارةالبٓاىاتكالهعمكهات الهكاىٓةكتحمٓمٍاٚستخداهٍاعمىىطاقكاسع

 اإللكترونيىىة  الكتالوجىىاتE-Catalogs: ػػذي الكتالكجػػات تخػػص الهقاصػػد السػػٓاحٓة كالهىتجػػات ٌك
ػػػػتـ عرضػػػػٍا بكػػػػؿ اٚلػػػػكاف هصػػػػحكبة  فٓػػػػدٓك، ككسػػػػائؿ أخػػػػرل هػػػػف تكىكلكجٓػػػػا  بشػػػػٓرطكالخػػػػدهات، ٓك

طمػػػؽ عمػػػْ ٌػػػذي الكتالك   Digital Catalogs(Baron etجػػػات اسػػػـ الكسػػػائط الهتعػػػددة، ٓك
al.,2000؛ (Chen et al.,2010. 

 الكتيبات (اإللكترونية باستخدام الوسائط المتعددةDigital-multi-media brochure : )
ؽتتهثؿ فْ  الذم ٓتـ هف خٛؿ الكتٓبات الهصكرة عمِ شبكة ا٘ىترىت كالتْ تتٓح استخداـ  التسٓك

إعطاء كصفان تفصٓمٓان أكثر كضكحان عف الهىتج كهكاصفاتً، ككٓفٓة  الطباعة كاٖلكاف فْ تقىٓات
 .(2016؛ مطالى،2007الصحن وأحمد، استعهالً )

 اإللكترونيىىىىىة  المجىىىىىالتE-Magazines: تعػػػػػد ٌػػػػػذي الخدهػػػػػة هىاسػػػػػبة لمهؤسسػػػػػات التػػػػػْ تصػػػػػدر
مٍػا إلػِ صػفحات ) ا عمػْ هكقعٍػا ا٘لكتركىػ( WEBهطبكعات كىشرات دكٓرة ٓػتـ تحٓك ْ، ٓػتـ ىشػٌر

تـ تشغٓمٍا بشكؿ تمقائِ )CDهع إهكاىٓة إىتاجٍا عمِ )  .(2010محمد،( ٓك
 عبىىىر البريىىىد اإللكترونىىىي  التسىىىويقE-Mail: قٓة فاعمػػػة، هػػػع ػػػد ا٘لكتركىػػػْ أداة تسػػػٓك عتبػػػر البٓر ٓك

اٚلتزاـ بإجراءات كقائٓة هعٓىة لضػهاف اسػتهرار ذلػؾ هثػؿ: ا٘ٓجػاز، كاٚلتػزاـ بالمٓاقػة كعػدـ الخػكؼ 
الهعمكهػاتمكف ٚ ٓهكػف اسػتخداهٍا  الرسالة، أها غرؼ الدردشة فرغـ أىٍا تتٓح الهٓزػد هػف هف اىتشار

ىدرج فْ سٓاؽ الحدٓث عػف اسػتخداـ البٓرػد ا٘لكتركىػْ فػْ هجػاؿ  ؽ التجارم، ٓك فْ أغراض التسٓك
 (.2018؛ أبو شوق والسيد،2012مينا،التسكؽ ها ٓعرؼ بهجهكعات اٖخبار )

 عمىىىىى الشىىىىبكة  المواقىىىىعWeb-sites :ػػػػارة  السػػػػٓاحٓة لمهكاقػػػػع تصػػػػهـ كالتػػػػِ ا٘ىترىػػػػت هكاقػػػػع ٓز
قػػـك كالهقاصػػد، ؽ، خبػػراء بتصػػهٓهٍا ٓك  هػػا بكػػؿ السػػٓاحِ الهقصػػد تصػػفح ٓهكػػف خٛلٍػػا كهػػف التسػػٓك

ػػػػد كهػػػػا فٓػػػػً  الػػػػخ....online الحجػػػػز أك بعٓىػػػػً هكضػػػػكع عػػػػف البحػػػػث بإهكاىٓػػػػة هصػػػػحكبا هىػػػػً تٓر
 .(2005أبوشوق، )
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 اإللكترونيىىىىىة  اإلعالنىىىىىاتE-advertisement:ٌمٛتصالغٓرالشخصػػػػػٓبٓف تستخدهإحدٓالكسائٛلتٓى
ء ِ ذات أسػػالٓب  الخػػدهاتكالهىتجٓف ))السػػائحٓف( العهػٛػ السٓاحٓة(كالتٓتقاهعمىشػػبكةا٘ىترىتالعالهٓةٌك

 .(2009المحرزي وفوزى،كطرؽ هتىكعة هتهثمة فْ الهكاقعالدعائٓةأكعمىشكمرسائمبٓردٓةهكثفة )
 يىىىة التسىىىوق اإللكترون مراكىىىزE-Mall:ٓبعهمٓاتالبٓع كالشػػػراء لمخػػػدهات كالهىتجػػػات هركز تسػػػهحإدارةأ

، الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدفعكهاإىٍاتكفرطرقهكحدةفٓ هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف خٛلٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا،السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٓاحٓة 
بدكأىتجدالهراكزالتجآرةا٘لكتركىٓةهزآانتعمىٍالمزائٓرىبهآشجعٍهعمىالشراءهىهكاقعالهركز )  ,Cooperٚك

Michael, 2005, p.92). 
  الغرفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة اإلعالميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىةMedia 

Room:ٓٓجزءهٍهكفاعمهىأ استراتٓجٓةسػٓتعتبرالغرفةا٘عٛهٓةعمىا٘ىترىتجزءناهىهكقعا٘ىترىتممهؤسسةٌك
اهىأجمكسائٛ٘عٛـ،فٓبعضاحٓة كتككف الهؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتإعٛهٓة،تقكهبإىشائٍاخصٓصن

هعمكهاتخاصةلٛتصػػػػػػػػالبرجاٚلعٛقاتالعاهة إلػػػػػػػػِ  ٌذٌالصفحةهجردقائهةبالىشراتا٘خبآرة،با٘ضػػػػػػػػافة
 .(2012مينا،)

 المدوناتBlogs: الهدكىة ٌْ هكقع هف ىكع خاص عمِ ا٘ىترىت ٓقـك بإىشائً شػخص هٍػتـ بهكضػكع
ع العػػالـ  ػػد اطػٛػ ٓر ىػػاؾ هػػدكىات جهاعٓػػة )ٓكتبٍػػا عػػدة أشػػخاص( كهدكىػػة لشػػركة هػػا )ٚ عمٓػػًهػػا ٓك ، ٌك

ع كػػاؼو عمػػِ ؽ كالعٛقػػات العاهػػة عمػػِ اطػٛػ  تكػػكف خاصػػة بػػأفراد هػػا(، كقػػد أصػػبح هعظػػـ رجػػاؿ التسػػٓك
قػـك العدٓػد بكتابػػة  قػاؿ عػف شػػركاتٍـ كهىتجػاتٍـ، ٓك ػـ ٓقكهػكف بهتابعػة هسػػتهرة لهػا ٓىشػر ٓك الهػدكىات، ٌك

قٓة )  (.2018أبوشوق والسيد،الهدكىات ٌٖداؼ تسٓك
 البحىىىىىىىىىىىث  محركىىىىىىىىىىىاتSearc Engines:قكالعٛقاتالعاهة  ٓحتاججهٓعهختصٓالتسػػػػػػػػػػػٓك

عةهؤسسػػػاتٍـ،كعىهدىقٓهةهىتجاتٍهكخدهستقصاءعىسهكعهٛاستعهالهحركاتالبحثالخاصةبالهدكىات،إلى
 .(2004محمد،اتٍـ )

 الحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوار  منتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىديات
Forums: قكالعٛقاتالعاهة رغهأىالهىتدٓاتالتفاعمٓةكاىتعدٓهةاٌٖهٓةبالىسبةلرجاٚلتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٓك

 إٚإىٍهكجدكاأىتجاٌمتمكالهىتدٓاتٓهكىأىٓعرِّضهىتجاتهؤسساتٍهممخطر،بٓىهاالهشػػاركةفٍٓاقدٓحققمٍاالىجاح؛
 .(2012مينا،لعهٛء الهتكاجدٓف عمِ ٌذي الهىتدٓات )ىظرا لكثرة ا

 االجتماعيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  المواقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعSocial 
Media:ذٌالهكاقع ٌٓهكاقعتضػػػػػهأفرادأكهجهكعاتهىاٖفرادتربطٍهإطاراتهٍىٓة،أكاجتهاعٓةهحددة،كتعتبٌر

لٍٓاهىعاهةالىاس،كهىٍذٌالهكاقع الفٓسبكؾ ) ٓسهحبالدخ٘ك  (.2012عبد السميع،هغمقةٚك
  البريىىد الصىىوتىVoice-mail marketing: ْػػد الصػػكت ؽ الػػذم ٓسػػتخدـ البٓر ٓشػػٓر إلػػِ التسػػٓك

ا٘لكتركىْ فْ الكصكؿ إلِ العهٛء الهستٍدفٓف، حٓث ٓتـ ٌىا إرساؿ رسالة شفٍٓة عمػِ ا٘ىترىػت 
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هف الهىظهة إلِ العهٓؿ بحٓث ٓهكف سهاعٍا هتْ أراد، عىػد تىشػٓط الصػىدكؽ ا٘لكتركىػْ الهخزىػة 
 .(2010؛ محمد،2008جاأبوالنبً الرسالة )

  التسويق بقواعد البياناتDatabase Marketing: ؽٓعبر  Databaseبقكاعد البٓاىات  التسٓك
Marketing  عف اٚستعهاؿ الهكثؼ لٛىظهة الهعمكهاتٓة لتسٓٓر قكاعد البٓاىات لتخٓزف ثـ تحمٓؿ

ء الهؤسسػػػة أك الهسػػػتٍمكٓف لغػػػ ػػػؼ الهعمكهػػػت التػػػِ تػػػـ الحصػػػكؿ عمٍٓػػػا هػػػف طػػػرؼ عهػػٛػ رض تعٓر
قٓة الهىاسبة لكؿ صىؼ هىٍـ )  .(2016مطالى،اٚسترتٓجٓة التسٓك

  وظيفىىة ارسىىال التحيىىةSend a greeting function:لهسػػتخدهٍٓا الهكاقػػع هػػف العدٓػػد تقػػدـ 
ػتـ الػخ،...كالعػائٛت اٚصػدقاء إلػِ الهكقػع هػف E-Post card ٓسػهِ هػا ٘رسػاؿ الفرصة  ذلػؾ ٓك

 كهسػتقبؿ كالصػدٓؽ كهرسػؿ، ا٘لكتركىػْ كالبٓرػد اٚسػـ ككتابة ٓرديت الذم الكارت اختٓار طٓرؽ عف
 كبٓػرة شػٍرة ذات الكػركت ٌػذي كلعػؿ إلكتركىػْ، بٓرػد رسػالة فػِ كارسػالً صػغٓرة، رسالة فِ كالتعمٓؽ
 .(2010محمد،)الهقصد لٓزارة اٖصدقاء لدعكة الفرصة كتكفر

 مفيوم رضا العمالء )السائحين( -7
ؽ الجٓد لهصر ك عتبر هفٍكـ "رضا كبالتسٓك هقصد لسٓاحة التراث ٓأتِ رضا العهٛء )السائحٓف( ٓك

ؽ الىظرم كالتطبٓقْ كفِ عالـ ٓزدحـ بالهىافسة الشدٓدة بٓف  العهٛء" هفٍكـ أساسِ فْ أبحاث التسٓك
الشركات كالهىظهات فإف الٍدؼ الذم  ٓىبغْ أف تسعِ إلًٓ بجدٓة كؿ هىظهة خدهٓة أك إىتاجٓة ٌك 

ا ىحك إشباع احتٓاجات كهتطمبات عهٛءٌا كذلؾ لف ٓتـ دكف بىاء استراتٓجْ ٓخمؽ هستكل تكجًٓ جٍكدٌ
ـ هعٓار لجكدة الخدهات الهقدهة فْ الهىظهة كهركز الربحٓة  عاؿ هف الرضا لدل العهٛء باعتباٌر

ء التْ تسعْ إلٍٓا كؿ هىظهة.   كتحقٓؽ الهٓزة التىافسٓة كالٚك
عتب اـ تتخذي الٓكـ كثٓر هف الشركات شعاران لٍا لجذب العهٛء كتحقٓؽ كسب رضا العهٛء هدخؿ ٌ رٓك

هكف القكؿ إف تكمفة جذب عهٓؿ جدٓد ٌْ أكبر خهس هرات هف ا٘حتفاظ بالعهٓؿ  ء لمهىظهة ،ى ٓك الٚك
ات الرضا، ككمها فشؿ أداء الهىظهة  الحالْ كالىتٓجة أىً كمها ارتبط اٖداء بتكقعات العهٓؿ ارتفعت هستٓك

ا حالة الرضا كهصداقْ الهىظهة فْ هعر  )أبو فة تكقعات العهٛء كاحتٓاجاتٍـ تأثرت بدكٌر
 (، فالرضا2016عكر،

كحالةهىالشعكرالداخمٓممعهٓمهرتبطبالسعادةأكا٘حباطٓىتجعىدهقارىتٍأداءالخدهةالهمهكسةأكالهخرجاتهعتكقعاتٍاله
هكف تعٓرفً بأىً الحكـ عمِ ٌكشعكرالعهٓٛلىاتجعىالهقارىةبٓىخصائصالهىتج هع تك ، كها إف سبقة قعاتً، ٓك

 (.2007جكدة الهىتج الىاتج عف هقارىة بٓف تكقعات العهٓؿ لمخدهة كاٖداء)ىكر الدٓف ،
فاتأىالرضآتككىهىثٛثعىاصررئٓسٓة التكق،الهقدهةالتٓٓحصمعمٍٓاالعهٓؿةالخده:كأٌههآهكىاستىتاجٍهىٍذٌالتعٓر

عالهسبقالذٓٓرغبالعهٓمفٓتحققً، 
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القبٖك ٓتشكٛلقٓهةالفعمٓةالتٓٓحصمعمٍٓاالعهٓهستٓك كالرفضالىاتجعىالفركقبٓىجكدةالخدهةالهقدهةكالتكقعالهسبقٌك
 .ؿ

 نموذج الدراسة والفرضيات 
من أجل تحقيق أىداف الدراسة وبناًء عمى ما تم توضيحو فى األدبيات، تم وضع نموذج  لمدراسة كما 

 ( :1ىو موضح بالشكل )

 
 ( نموذج الدراسة1شكل )

 بىاء عمِ الىهكذج الهقترح، تقـك الدراسة عمِ اختبار الفرضٓات التالٓة :ك 
 يتأثر رضا السائحين عن مصر كمقصد لسياحة التراث بى: 

 دكافع ٓزارة أهاكف سٓاحة التراث فْ الهقصد الهصرم. -1
ؽ سٓاحة التراث فْ هصر. -2 قٓة الهبذكلة لتسٓك  الجٍكد التسٓك
 صد السٓاحْ الهصرم.تكافر هقكهات سٓاحة التراث فْ الهق -3
 تىكع هصادر الهعمكهات عف هصر كهقصد لسٓاحة التراث. -4
 كجكد تحدٓات التْ تحكؿ دكف الىٍكض بسٓاحة التراث فْ هصر. -5

 منيجية الدراسة 
 Quantativeفػػػْ سػػػػبٓؿ تحقٓػػػػؽ أٌػػػداؼ الدراسػػػػة كفركضػػػػٍا اعتهػػػدت الدارسػػػػة عمػػػػِ الهػػػػىٍج الكهػػػْ )

Approachهف عٓىة هف السػائحٓف، كذلػؾ عػف طٓرػؽ أداة لجهػع البٓاىػات  ( كالذم ٓتضهف تجهٓعان لبٓاىات
)استبٓاف( ٓكزع عمِ عٓىة هف السائحٓف، ثـ تحمٓمٍا، كاستخٛص الىتػائج، كتقػدٓـ هجهكعػة هػف الهقترحػات، 

ؿ كضػع أكزاف كالتػالِ :) = غٓػر هكافػؽ بشػدة " ، 1كلقد اعتهدت الدراسة عمِ هقٓاس لٓكرت كذلؾ هػف خٛػ
 = هكافؽ بشدة "(.5= هكافؽ" ، 4= هحآد " ، 3= غٓر هكافؽ " ،2

( اسػػتهارة تػػـ تكٓزعٍػػا عمػػِ السػػائحٓف اٖجاىػػب   فػػِ القػػاٌرة، 300كقػػد بمػػا حجػػـ العٓىػػة الخاصػػة بالدراسػػة )
 .استهارة 47كلقد تـ استبعاد عدد استهارة،  247%( أم حكالْ 82,3كبما هعدؿ اٚستجابة )
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 النتائج والمناقشة -8
 بات لمتغيرات الدراسة قياس الصدق والث

-Corrected-itemكفقػػا لمىتػػائج التػػِ تػػـ الحصػػكؿ عمٍٓػػا هػػف اسػػتهارة اٚسػػتبٓاف، تبػػٓف أف قٓهػػة هعاهػػؿ 
total correlation  ػػارة قٓة-لهعظػػـ الهؤشػػرات الخاصػػة بهتغٓػػرات الدراسػػة )دكافػػع الٓز -الجٍػػكد التسػػٓك
.(، هػػع كجػػكد 8-.3ث( تتػػراكح هػػا بػػٓف )تحػػدٓات سػػٓاحة التػػرا-هصػػادر الهعمكهػػات-هقكهػػات سػػٓاحة التػػراث

قٓهػػة لػػبعض الهؤشػػرات التػػِ قٓهتٍػػا عػػف ٌػػذا الهعػػدؿ كهػػف ثػػـ تػػـ اسػػتبعادٌا، كفٓهػػا ٓتعمػػؽ بثبػػات اسػػتهارة 
اٚستبٓاف الخاصة بالدراسػة، اتضػح أف قػٓـ هعاهػؿ كرهبػاخ ألفػا لجهٓػع الهتغٓػرات أكبػر هػف القٓهػة الهكصػِ 

ػػِ ) عمػػِ كجػػػكد هصػػداقٓة كثبػػات ٚسػػػتهارة اٚسػػتبٓاف، كهػػػف ثػػـ إهكاىٓػػػة .(، كتػػػدؿ الىتػػائج السػػػابقة 7بٍػػا ٌك
 اٚعتهاد عمٍٓا كأداة لجهع البٓاىات اٖكلٓة الخاصة بالدراسة.

 البيانات الديموجرافية
 (Crosstabs( الجدول المزدوج )1جدول )

 البيان
 السن

 فأكثر 60 60-40هف  40-20هف  20أقؿ هف 
 %1008 %2608 %5203 %1001 ىعـ سٓاحة التراث

 البيان
 النوع

 أىثِ ذكر
 %4809 %5101 ىعـ سٓاحة التراث

 البيان
 الحالة االجتماعية

 هطمؽ هتزكج أرهؿ أعزب
 %4 %47 %607 %4203 ىعـ سٓاحة التراث

 البيان
 المؤىل الدراسى

 تعمٓـ فكؽ الجاهعِ تعمٓـ جاهعِ تعمٓـ ثاىكل
 %2604 %5101 %2205 ىعـ سٓاحة التراث

 البيان
 الحالة الوظيفية

 ٚ ٓعهؿ العهؿ بعض الكقت العهؿ كؿ الكقت
 %1906 %1803 %6201 ىعـ سٓاحة التراث
 الدخل السنوى البيان
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 %4808 %10 %10 %122 %205 %705 %15 %5 ىعـ سٓاحة التراث

 البيان
 مدة اإلقامة

 ٓـك 15اكثر هف  ٓـك 15-12 ٓـك 11:8 ٓـك 7:4 ٓـك 3:1
 %808 %1808 %2308 %3705 %1102 ىعـ سٓاحة التراث

 البيان
 تنظيم الرحمة

 هع هجهكعة هىظهة هع اٚصدقاء هع العائمة زكجٓف هىفردا
 %16 %1408 %4904 %1306 %409 ىعـ سٓاحة التراث

 البيان

 جنسية السائحين

 الٍىد
آطالٓا كالههمكة 
ٓات  الهتحدة كالٚك

 الهتحدة

كىدا 
كفرىسا 
 كالٓاباف

اٚرجىتٓف كالبرآزؿ 
د  كالهكسٓؾ كالسٓك
سرا كتآٛىد  كسٓك

العراؽ كاهٓركا الٛتٓىٓة 
 كهآٓزا كجىزب افٓرقٓا

 %102 %204 %6 %701 %905 ىعـ سٓاحة التراث

ػػػة لمهبحػػػكثٓف )السػػػائحٓف( الكافػػػدٓف الػػػِ ٓتضػػػح هػػػف الجػػػدكؿ ال - سػػػابؽ أٓضػػػان أف أكثػػػر الفئػػػات العهٓر
ػة 5223عػاـ بىسػبة  40إلػِ  20سٓاحة التػراث تتػراكح هػف  بغرضهصر  %، ٓمٍٓػا الشػٓرحة العهٓر
رجع ذلؾ لها ٓتطمبً الىشاط السٓاحْ كخاصة سٓاحة 2628عاـ بىسبة  60إلِ  40هف  %، كقد ٓك

ػذي ٓتبػٓف آضػا هػف الجػدكؿ رقػـ الهكاصػفات ٚ تتػكافر إٚ فػْ الشػباب،  التراث هف هجٍكد بػدىْ ٌك
% هف ا٘ىاث كالفارؽ هتقارب بٓػىٍـ؛ كقػد 4829% هف الهبحكثٓف ذككر، فْ هقابؿ 5121( أف 1)

ٓرجػػع ذلػػؾ الػػِ التطمػػع كالرغبػػة فػػِ هعرفػػة التػػراث الهصػػرم عػػف قػػرب، هػػف الجػػدكؿ أعػػٛي ٓتضػػح 
% هىٍـ ٌـ تعمٓـ 2225ا تعمٓـ جاهعِ كفكؽ الجاهعِ، بٓىها% هف الهبحكثٓف كاىك 7725أٓضان أف 

ٛحظ أف هف أٌـ الخصائص التْ اتصفت بٍا العٓىة ٌك هستكم التعمٓـ الجاهعْ كفكؽ  ثاىكل، ٓك
الجاهعِ كذلؾ ٓرجع إلْ ها تتطمبً سٓاحة التراث هػف هسػتكل تعمٓهػْ كثقػافْ هرتفػع، كهػا ٓٛحػظ 

الهبحكثٓف ٓعهمكف كؿ الكقت؛ كقد ٓرجػع ذلػؾ إلػِ إىٍػـ % هف 6221أٓضا هف الجدكؿ السابؽ اف 
ة أك الرسهٓة فػْ التعػرؼ عمػِ التػراث الثقػافِ  فْ هحاكلة ٚستغٛؿ اٚجازات اٖسبكعٓة أك السىٓك

% فٍػـ آضػا ٓرغبػكف فػِ 3729الهصرل، ٓمٍٓـ هف ٚ ٓعهمكف كهف ٓعهمػكف لػبعض الكقػت بىسػبة 
تػػراث فػػِ هصػػر، كٓتػػٓف هػػف الجػػدكؿ أٓضػػا أف أغمػػب اسػػتغٛؿ كقػػت فػػراغٍـ لٛسػػتهتاع بسػػٓاحة ال

ػذا الىػػكع هػف السػائحٓف )ٌػػكاة 14000سػائحْ التػراث هػػف ذكم الػدخؿ الهرتفػع )اكثػػر هػف  ر( ٌك دٚك
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التػػراث( ٓكػػكف لػػدٍٓـ اسػػتعداد ٚىفػػاؽ اٖهػػكاؿ الباٌظػػة لمتعػػرؼ عمػػِ عىاصػػر التػػراث فػػْ الهجتهػػع 
آػػاـ كغالبػػا هػػا  7-4حػػكثٓف( تتػػراكح هػػا بػػٓف الهضػػٓؼ، كٓتضػػح أف هػػدة اقاهػػة سػػائحْ التػػراث )الهب

ظٍػػر الجػػدكؿ أعػػٛي أف أكثػػر الجىسػػٓات  ٓقكهػػكا بالسػػفر هػػع العائمػػة كهػػا ٌػػك بالجػػدكؿ السػػابؽ، ٓك
%، ثػػـ اٚسػػترالٓكف كالصػػٓىٓكف كاٖسػػباف كاٖلهػػػاف 925اٌتهاهػػا بسػػٓاحة التػػراث ٌػػـ الٍىػػكد بىسػػبة 

 %.721بىسبة 

 التحميل الوصفى لمنتائج

  ًفع الزيارة:دوا -أوال 
وىذا يدل عمى موافقة السائحين عمى  42289( أن الوسط العام يقدر بى 2تشير النتائج فى الجدول رقم )-

الرغبة فْ التعرؼ عمِ الثقافة أن من دوافع زيارة أماكن سياحة التراث في مصر عمى الترتيب كالتالى: 
ٓز التراث الثقافْ فْ هصر باٚصالة، الهصٓرة عف قرب، كالتعرؼ عمِ الحضارة التراثٓة فْ هصر، كته

كٓزارة هقصد سٓاحْ غىْ كهتفرد فْ التراث الثقافْ، ككجكد أهاكف كثقافة تراثٓة ذات قٓهة عالٓة فْ هصر، 
الرغبة فْ ٓزارة اٖهاكف التراثٓة العالهٓة فْ هصر )هعمىة هف قبؿ الٓكىسكك(، تعدد اٖهاكف التراثٓة كأىهاط 

هقصد الهصرم، كالهشاركة فْ تجربة أىشطة التراث الثقافْ فْ هصر، كالتكثٓؽ الجٓد التراث الهختمفة فْ ال
ؽ الجٓد لٗهاكف التراثٓة كسٓاحة التراث فْ هصر،  كما تشير قيم لمتراث الثقافْ فْ هصر، كالتسٓك

التراث فِ  سٓاحةأٓضان إلِ عدـ كجكد تشتت فْ جهٓع عىاصر دكافع ٓزارة أهاكف االنحراف المعيارى 
 هصر.

 ( دوافع زيارة األماكن التراثية في المقصد المصري2جدول )

 العنصر

 غير
 موافق
 بشدة
% 

 غير
 موافق
% 

 محايد
% 

 موافق
% 

 موافق
 بشدة
% 

 الوسط
 الحسابى

 االنحراف
 االتجاه المعيارى

 عىن المصىرية الثقافىة عمىى التعىرف في الرغبة
 .قرب

 هكافؽ 0.80381 4,48 2 0.7 5,9 30,1 61,4

 هكافؽ 0.82017 4,38 1,3 0.7 11,8 30,7 55,6 .مصر في التراثية الحضارة عمى فالتعر 
 هكافؽ 0.81718 4,36 1,3 0.7 11,8 32,7 53,6 .باألصالة مصر في الثقافي التراث تميز
 التىىراث فىىي ومتفىىرد غنىىي سىىياحي مقصىىد زيىىارة

 .الثقافي
 هكافؽ 0.82410 4,35 1,3 0.7 12,4 32 53,6

 فىي عالية قيمة ذات تراثية افةوثق أماكن وجود
 هكافؽ 0.81608 4,35 2 - 9,8 36,6 51,6 .مصر

 هكافؽ 0.86199 4,31 2 1,3 10,5 35,9 50,3 فىىي العالميىىة التراثيىىة االمىىاكن زيىىارة فىىي الرغبىىة
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 (.اليونسكو قبل من معمنة) مصر
 المختمفىىة التىىراث وأنمىىاط التراثيىىة االمىىاكن تعىىدد
 .المصري المقصد في

 هكافؽ 0.89753 4,22 2 1,3 15,7 34,6 46,4

   وتجربة في المشاركة
 هكافؽ 0.95531 4,20 2 3,3 15,7 30,7 48,4 .مصر في الثقافي التراث أنشطة

 هكافؽ 0.91724 4,11 1,3 3,9 17 37,3 40,5 .مصر في الثقافي لمتراث الجيد التوثيق
 وسىىىىياحة التراثيىىىىة لألمىىىىاكن الجيىىىىد التسىىىىويق

 .مصر في التراث
 هكافؽ 0.98361 4,07 1,3 5,9 19 31,4 42,5

 18289 العام المتوسط

 الجيود التسويقية: -ثانياً 
وىذا دليل عمى حياد  32443( أن الوسط العام يبمغ قيمتو 2تظير النتائج فى الجدول رقم )

ؽ : التسٓكالمبحوثين )السائحين( تجاه الجيود التسويقية الموجية لسياحة التراث فى مصر وىى ان
ؽ  ساعد التسٓك ا٘لكتركىْ لٗهاكف التراث ٓساعد عمِ إضفاء هصداقٓة لمهقصد السٓاحْ، ٓك

قٓة  ؽ  هتهٓزةاٚلكتركىْ عمِ تكثٓؽ كحفظ التراث السٓاحْ الهصرم، كاف ٌىاؾ جٍكد تسٓك لتسٓك
قٓة الخاصة بسٓاحة التراث الكتركىٓا )الخرائط ، سٓاحة التراث فْ هصر، كها تتكافر الهكاد التسٓك

ؽ اٚلكتركىْ لسٓاحة  هكف الحصكؿ عمٍٓا بسٍكلة، ككذلؾ ٓساعد التسٓك الكتٓبات، اٚدلة...الخ( ٓك
ؽ  التراث عمِ ٓزادة الحركة السٓاحٓة الهٍتهة بالتراث إلِ هصر, با٘ضافة إلِ إىً ٓساعد التسٓك

ؽ هصر كهقصد لسٓاحة التراث, ككذلؾ ٓتـ است خداـ الكسائؿ ا٘لكتركىْ لٗهاكف التراثٓة عمِ تسٓك
ؽ لسٓاحة التراث فْ هصر, كها تتىكع الكسائؿ التكىكلكجٓة الهستخدهة فِ  التكىكلكجٓة فْ التسٓك
ؽ سٓاحة التراث فْ  ؽ سٓاحة التراث فِ هصر, كأف ٌىاؾ هكاقع إلكتركىٓة هخصصة لتسٓك تسٓك

ق، وكذلك تشير قيم االنحراف المعيارىهصر ٓة الهكجٍة إلِ كجكد تشتت فْ عىاصر الجٍكد التسٓك
ؽ سٓاحة التراث فْ هصر.  لتسٓك

 ( الجيود التسويقية لتسويق سياحةالتراث في مصر3جدول)

 العنصر

 غير
 موافق
 بشدة
% 

 غير
 موافق
% 

 محايد
% 

 موافق
% 

 موافق
 بشدة
% 

 الوسط
 الحسابى

 االنحراف
 االتجاه المعيارى

 لألمىىىىىاكن االلكترونىىىىىي التسىىىىىويق يسىىىىىاعد
 مقصىىىدلم مصىىىداقية إضىىىفاء عمىىىى التىىىراث
 .السياحي

 هكافؽ 0.87600 4,12 1,3 3,3 15 42,5 37,9
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 توثيىىق عمىىى اإللكترونىىي التسىىويق يسىىاعد
 .المصري السياحي التراث وحفظ

 هكافؽ 1,10620 4,00 5,2 3,9 17,6 32 41,2

 لتسىىىىويق متميىىىىزة تسىىىىويقية جيىىىىود ىنىىىىاك
 .مصر في التراث سياحة

 هحآد 1,29820 3,47 14,4 7,2 15,7 41,8 20,9

 بسىىياحة الخاصىىة التسىىويقية المىىواد تتىىوافر
 الكتيبىىىىىىات، الخىىىىىىرائط) إلكترونيىىىىىىا التىىىىىىراث
 عمييىىىىا الحصىىىىول ويمكىىىىن( الىىىى ...االدلىىىىة
 .بسيولة

 هحآد 1,06586 3,39 1,3 25,5 20,3 37,9 15

 لسىىىىىياحة اإللكترونىىىىىي التسىىىىىويق يسىىىىىاعد
 السىىىىىياحية الحركىىىىىة زيىىىىىادة عمىىىىىى التىىىىىراث
 .مصر إلى بالتراث الميتمة

 هحآد 1,39902 3,36 14,4 15,7 15,7 27,5 26,8

 لألمىىىىىاكن اإللكترونىىىىىي التسىىىىىويق يسىىىىىاعد
 كمقصىىىىىد مصىىىىىر تسىىىىىويق عمىىىىىى التراثيىىىىىة
 .التراث لسياحة

20,9 30,7 19,6 17,6 11,1 3,32 1,29183 
 
 هحآد
 

 فىىىي التكنولوجيىىىة الوسىىىائل اسىىىتخدام يىىىتم
 .مصر في التراث لسياحة التسويق

 هحآد 1,25567 3,32 10,5 17,6 19 34,6 18,3

 المسىىىتخدمة التكنولوجيىىىة الوسىىىائل تتنىىىوع
 .مصر فى التراث سياحة تسويق فى

 هحآد 1,42593 3,07 21,6 13,1 20,9 24,8 19,6

 لتسىويق مخصصىة إلكترونيىة مواقىع ىناك
 .مصر في التراث سياحة

 هحآد 1,27504 2,88 19,6 17,6 27,5 24,8 10,5

 28112 العام المتوسط

  ًات سياحة التراث:مقوم -ثالثا 
ان أىىم مقومىات  42027( من خالل المتوسط العام والذى تقدر قيمتو بى 4توضح النتائج فى الجدول رقم )
كلةسىىياحة التىىىراث فىىىى مصىىر:  تػػكافر خػػػدهات ا٘قاهػػة الجٓػػػدة فػْػ اٖهػػػاكف ، والكصػػػكؿ لٗهػػاكف التراثٓػػػة بسػٍػ

الثقافػػػة الهحمٓػػػة لمهقصػػػد، كالهجتهػػػع الهحمػػْػ كدكد كأف اٖهػػػاكف التراثٓػػػة تعكػػػس الحضػػػارة الهصػػػٓرة ك ،، التراثٓػػػة
كهضٓاؼ فْ اٖهاكف التراثٓة، كاٖهاكف التراثٓة فْػ هصػر فْػ حالػة جٓػدة، كاٖهػاكف التراثٓػة فْػ هصػر آهىػة، 
كخػػدهات اٚغذٓػػة كالهشػػركبات تتػػكافر فػْػ اٖهػػاكف التراثٓػػة، كتىػػكع اٖىشػػطة التػْػ ٓهكػػف ههارسػػتٍا فػْػ اٖهػػاكف 

 .السابقةإلِ عدـ كجكد تشتت فِ جهٓع العىاصر  تشير قيم االنحراف المعيارى وكذلكالتراثٓة، 
 ( مقومات سياحة التراث في مصر4جدول )

 غير العنصر
 موافق

 غير
 موافق

 محايد
% 

 موافق
% 

 موافق
 بشدة

 الوسط
 الحسابى

 االنحراف
 المعيارى

 االتجاه
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 بشدة
% 

% % 

 هكافؽ 0.87673 4,14 1,3 3,3 14,4 41,8 39,2 .بسيولة التراثية لألماكن الوصول يمكن
 األمىىىىاكن فىىىىي الجيىىىىدة االقامىىىىة خىىىىدمات تتىىىىوافر
 .التراثية

 هكافؽ 0.90364 4,13 1,3 5,2 11,1 43,1 39,2

 المصىىىىرية الحضىىىىارة التراثيىىىىة األمىىىىاكن تعكىىىىس
 .لممقصد المحمية والثقافة

 هكافؽ 0.91597 4,09 - 6,5 17,6 35,3 40,5

 األمىىاكن فىىي يافومضىى ودود المحمىىي المجتمىىع
 .التراثية

 هكافؽ 0.97960 4,07 3,3 2,6 16,3 38,6 39,2

 هكافؽ 0.95608 4,01 1,3 7,2 15 41,2 35,3 .جيدة حالة في مصر في التراثية األماكن
 هكافؽ 0.96619 3,97 2,6 3,9 20,3 39,9 33,3 .آمنة مصر في التراثية األماكن
 ألمىاكنا فىي والمشروبات االغذية خدمات تتوافر
 .التراثية

 هكافؽ 0.91292 3,95 - 7,8 20,3 40,5 31,4

 األمىاكن في ممارستيا يمكن التي األنشطة تنوع
 .التراثية

 هكافؽ 0.96218 3,90 0.7 7,2 25,5 34 32,7

 18027 العام المتوسط

  ًمصادر المعمومات: -رابعا 

وىىىذا يىىدل عمىىى  32396بمىىغ قيمتىىو ( أن المتوسىىط العىىام ي4يتضىىح مىىن تحميىىل النتىىائج فىىي الجىىدول رقىىم )
حياد السائحين تجاه توافر مصادر المعمومىات لتسىويق األمىاكن التراثيىة وسىياحة التىراث فىي مصىر والتىي 

اٖصدقاء كالهعارؼ، كهكاقع ا٘ىترىت لمٍٓئػات الرسػهٓة، كهكاقػع التكاصػؿ اٚجتهػاعِ، كا٘ذاعػة / تتضمن: 
، كهكقػع الٓكتٓػكب، Blogsالسػائحٓف الهػدكىات هعمكهات، كهراكػز التمٓفٓزكف، كهكاقع إىترىػت شػركات السػٓاحة
تشػتت  كجػكدوتوضح قىيم االنحىراف المعيىارى، CDs or DVDsكالكتٓبات كالىشرات، كالهجٛت / الجرائد، 

 فِ جهٓع العىاصر السابقة.
 ( مصادر المعمومات لتسويق األماكن التراثية وسياحة التراث في مصر5جدول )

 العنصر

 غير
 فقموا

 بشدة
% 

 غير
 موافق
% 

 محايد
% 

 موافق
% 

 موافق
 بشدة
% 

 الوسط
 الحسابى

 االنحراف
 المعيارى

 االتجاه

 هكافؽ 1,30790 3,62 13,7 2 22,9 31,4 30,1 والمعارف األصدقاء
 هحآد 1,15883 3,47 9,2 3,9 40,5 23,5 22,9 الرسمية لمييئات اإلنترنت مواقع
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 هحآد 1,08754 3,44 8,5 5,2 35,3 35,3 15,7 االجتماعى التواصل مواقع
 هحآد 1,25567 3,43 10,5 9,2 32 22,9 25,5 التميفزيون/  اإلذاعة
 هحآد 1,17928 3,42 11,1 3,9 35,9 29,4 19,6 السياحة شركات إنترنت مواقع
 هحآد 1,17731 3,39 9,8 9,2 30,7 32 18,3 السائحين معمومات مراكز

 هحآد Blogs 15 26,8 46,4 4,6 7,2 3,37 1,03241 المدونات
 هحآد 1,08144 3,37 7,8 5,9 44,4 24,8 17 اليوتيوب موقع

 هحآد 1,24949 3,32 7,2 23,5 20,9 26,8 21,6 والنشرات الكتيبات
 هحآد 1,33017 3,31 12,4 15 26,1 21,6 24,8 الجرائد/  المجالت

CDs or DVDs 13,7 25,9 44,4 11,1 9,8 3,17 1,11283 هحآد 
 28296 العام المتوسط

  ًتحديات سياحة التراث: -خامسا 
وىىذا يىدل عمىى  42040( ان المتوسىط العىام يقىدر قيمتىو بىى 5يتضح من تحميل النتائج فى الجدول رقم )

وجىىىود تحىىىديات والتىىىي قىىىد تعىىىوق تنميىىىة سىىىياحة التىىىراث فىىىي مصىىىر ومىىىن ىىىىذه  موافقىىىة السىىىائحين عمىىىى
هة فْ تقٓٓـ كهحاكلة إضػافة اٖهػاكف التراثٓػة لقػكائـ التػراث العػالهْ، كضػعؼ ضعؼ جٍكد الحكك المعوقات:

الكعْ لدل الهجتهع الهحمْ بأٌهٓة التراث سٓاحٓا، كضعؼ جٍػكد تكثٓػؽ كحفػظ التػراث الثقػافْ فػْ هصػر، 
قٓة لٗهاكف التراثٓة فْ هصػر، كضػعؼ القػدرة عمػِ جػذب هشػركعات ههكلػة لحهآػة  كضعؼ الجٍكد التسٓك

اٖهاكف التراثٓة، عدـ تكافر الدعـ الهالْ لصٓاىة كالحفػاظ عمػِ اٖهػاكف التراثٓػة، كالىػكاحْ ا٘دآرػة  كصٓاىة
، كضعؼ التشٓرعات التْ تساعد عمِ حهآة التراث الثقافْ فػْ هصػر، اٚستٓعابٓةلٗهاكف التراثٓة كالطاقة 

ػػؿ كػػافْ, كعػػدـ كجػػكد  اٖهػػاكف التراثٓػػة عمػػِ قائهػػة كضػػعؼ جػػكدة أعهػػاؿ الصػػٓاىة؛ ىتٓجػػة عػػدـ كجػػكد تهٓك
ػػات خطػػط التىهٓػػة،  عػػدـ كجػػكد تشػػتت فػػْ جهٓػػع عىاصػػر كىىذلك وتشىىير قىىيم االنحىىراف المعيىىارى إلىىى أكلٓك
 فْ هصر. سٓاحةالتراثتىهٓةالتحدٓات التْ قد تعكؽ 

 ( التحديات التي قد تواجو تنمية سياحة التراث 6جدول )

 العنصر

 غير
 موافق
 بشدة
% 

 غير
 موافق
% 

 محايد
% 

 موافق
% 

 موافق
 بشدة
% 

 الوسط
 الحسابى

 االنحراف
 االتجاه المعيارى

 إضىىافة ومحاولىىة تقيىىيم فىىي الحكومىىة جيىىود ضىىعف
 .العالمي التراث لقوائم التراثية األماكن

 هكافؽ 0.95531 4,09 2 2,6 21,6 32 41,8

 التىىراث بأىميىة المحمىي المجتمىع لىدى الىوعي ضىعف
 .سياحيا

 هكافؽ 0.94554 4,08 2 3,3 19 35,9 39,9
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 هكافؽ 0.88503 4,07 2 4,6 9,8 51 32,7 .مصر في الثقافي التراث وحفظ توثيق جيود ضعف
 هكافؽ 0.91841 4,07 2,6 3,9 11,1 48,4 34 .مصر في التراثية لألماكن التسويقية الجيود ضعف
 لحمايىىة ممولىىة مشىىروعات جىىذب عمىىى القىىدرة ضىعف
 .التراثية األماكن وصيانة

 هكافؽ 0.94057 4,05 2 2,6 21,6 35,3 38,6

 عمىىىى والحفىىىاظ لصىىىيانة المىىىالي الىىىدعم تىىىوافر عىىىدم
 .التراثية األماكن

 هكافؽ 0.94754 4,05 2 5,2 14,4 41,8 36,6

 والطاقىىىىىىىة التراثيىىىىىىىة لألمىىىىىىىاكن اإلداريىىىىىىىة النىىىىىىىواحي
 .االستيعابية

 هكافؽ 0.92122 4,00 1,3 4,6 20,3 39,9 34

 التىىراث حمايىىة مىىىع تسىىاعد التىىي التشىىريعات ضىىعف
 .مصر في الثقافي

 هكافؽ 0.91757 3,98 1,3 4,6 20,9 40,5 32,7

 وجىىىود عىىىدم نتيجىىىة الصىىىيانة أعمىىىال جىىىودة ضىىىعف
 .كافي تمويل

 هكافؽ 1,00309 3,98 3,3 4,6 17,6 39,9 34,6

 أولويىىىات قائمىىىة عمىىىى التراثيىىىة األمىىىاكن وجىىىود عىىىدم
 .  التنمية خطط

 هكافؽ 0.90492 3,94 1,3 5,2 20,3 44,4 28,8

 18010 العام المتوسط

  ًالرضا: -سادسا 
: وىىىذا يعنىىى موافقىىة السىىائحين عمىىى ان 42216( ان المتوسىىط العىىام 6تشىىير النتىىائج فىىى الجىىدول رقىىم )

هصػػػر هقصػػػد سػػػٓاحْ هتهٓػػػز فػػػْ سػػػٓاحة التػػػراث، كأف الهقصػػػد السػػػٓاحْ الهصػػػرم كػػػاف اختٓػػػاران صػػػحٓحان، 
ػػػػارة  ػػػػارة الهقصػػػػد السػػػػٓاحْ كالتكصػػػػٓة لٗصػػػػدقاء كالهعػػػػارؼ بٓز الهقصػػػػد السػػػػٓاحْ الهصػػػػرم، كأف تجربػػػػة ٓز

ػػػارة الهقصػػػد السػػػٓاحْ الهصػػػرم كهقصػػػد  الهصػػػرم كهقصػػػد لسػػػٓاحة التػػػراث تجربػػػة ههٓػػػزة، كالسػػػعادة هػػػف ٓز
لسٓاحة التراث فْ الهستقبؿ، كالشعكر بالرضا عف ٓزارة لمهقصد السٓاحْ الهصرم كهقصد لسػٓاحة التػراث، 

إلِ عػدـ وكذلك تشير قيم االنحراف المعيارى الهصرم كاىت فْ هستكم التكقعات. كاف تجربة ٓزارة الهقصد
 التراث. سٓاحةكجكد تشتت فِ جهٓع عىاصر الرضا عف ٓزارة هكقع 

 ( درجة رضا السائحين عن مواقع سياحة التراث7جدول )

 العنصر

 غير
 موافق
 بشدة
% 

 غير
 موافق
% 

 محايد
% 

 موافق
% 

 موافق
 بشدة
% 

 الوسط
 ىالحساب

 االنحراف
 المعيارى

 االتجاه

 سىىىياحة فىىىي متميىىىز سىىىياحي مقصىىىد مصىىىر تعىىىد
 .التراث

 هكافؽ 0.78776 4,33 1,3 1,3 7,8 41,2 48,4

 هكافؽ 0.81180 4,30 2 0.7 8,5 43,1 45,8 اختيىىاراً  كىىان المصىىري السىىياحي لممقصىىد اختيىىاري
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 .  صحيحاً 
 المقصىىىىد بزيىىىىارة ومعىىىىارفي أصىىىىدقائي سأوصىىىىي
   .المصري السياحي

 هكافؽ 0.82096 4,22 0.7 3,3 11,1 43,1 41,8

 المصىري السىياحي المقصىد زيىارة في تجربتي تعد
 هكافؽ 0.76280 4,22 1,3 - 12,4 47,7 38,6 .مميزة تجربة التراث لسياحة كمقصد

 كمقصىد المصري السياحي المقصد زيارة يسعدني
 .المستقبل في التراث لسياحة

 هكافؽ 0.80829 4,20 0.7 1,3 16,3 39,9 41,8

 لممقصىىىىد زيىىىىارتي عىىىىن بالرضىىىىا أشىىىىعر إجمىىىىاال
 .التراث لسياحة كمقصد المصري السياحي

 هكافؽ 0.86920 4,14 2,6 0.7 13,7 45,8 37,3

 فىىىي كانىىىت المصىىىري المقصىىىد زيىىىارة فىىىي تجربتىىىي
 .توقعاتي مستوى

 هكافؽ 0.90397 4,07 2 3,3 15,7 43,8 35,3

 18246 العام المتوسط

 يات الدراسة اختبار فرض
هف أجؿ اختبار فرضٓات الدراسة، كبىاء عمِ الىهكذج الهقترح، تـ اجراء اختبار اٚىحدار حٓث ٓتضح 

ة أقؿ هف  14,664لىهكذج اٚىحدار تساكل   F( أف قٓهة 7هف التحمٓؿ بالجدكؿ ) بهستكل هعىٓك
 ( كلعؿ ٌذا ٓدؿ عمِ صحة التحمٓؿ كالىهكذج الهستخدـ فِ الدراسة.0.01)

 ( تحميل االنحدار لنموذج الدراسة8ول )جد
 الفرضيات واختبار االنحدار معامل

 
Understandarized 

coefficients T Sig. F معامل 
 التحديد

 المتغير
 التابع

B Std.error 

4 
Constant 2.455 0.481 5,104 000. 

 الرضا 0.333 14.664

 0.040 2,068 0.093 0.193 الزيارة دوافع
 0.614 .505 0.082 0.042 التسويقية الجيود 2

 عىىىىىىن معمومىىىىىىات تىىىىىىوافر 2
 التراث سياحة المقومات

0.262 0.086 3,045 0.003 

 0.983 .021- 0.082 0.002- المعمومات مصادر تنوع 1

 مىىىىىىىىىن العديىىىىىىىىىد وجىىىىىىىىىود 5
 التراث لسياحة التحديات

-0.149 0.073 -2.048 0.042 

 مناقشة النتائج
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ٚن إلػػػِ تحقٓػػػؽ  بىػػػاء عمػػػِ اختبػػػار الفرضػػػٓات السػػػابقة، ثػػػـ تحمٓػػػؿ ٌػػػذي اٚسػػػتىتاجات كهىاقشػػػتٍا كصػػػك
 الغرض هف الدراسة تـ التكصؿ لٕتِ :

ػػارة قٓة -)تػػأثٓر العكاهػػؿ الهسػػتقمة كالهتهثمػػة فػػِ )دكافػػع الٓز  -هقكهػػات سػػٓاحة التػػراث -الجٍػػكد التسػػٓك
 ٓر التابع )الرضا(تحدٓات سٓاحة التراث( عمِ الهتغ -هصادر الهعمكهات

ٓتضح هف الجدكؿ السابؽ الخاص بتحمٓؿ اٚىحدار اف دكافع ٓزارة اهاكف سٓاحة التراث تتىاسب  -
ة b=2.455ردٓا هع رضا السائحٓف حٓث اف قٓهة ط ذا ٓثبت صحة 5عىد هستكل هعىٓك % ٌك

ذا اٚهاكف السٓاحٓة  ٓزارةاٚكلِ التِ تفٓد باف رضا السائحٓف ٓتاثر بدكافع  الفرضٓة التراثٓة ٌك
؛ 2006؛ البموشية،2007؛ عويضة،2009سالمان،ٓتكافؽ هع ىتائج الدراسات الخاصة بكؿ هف )

شٓر Chen and Chen,2012؛ Park,2014؛ 2012تيموثى واخرون، أٓضان  الجدكؿ(، ٓك
ة  bإلِ أف قٓهة  قٓة الهبذكلة عىد هستكل هعىٓك ذا أثبت  0.042% = 5لهتغٓر الجٍكد التسٓك ٌك

ؽ هصر كهقصد عدـ صح قٓة لتسٓك ْ رضا السائحٓف ىتٓجة كجكد جٍكد تسٓك ة الفرضٓة الثاىٓة ٌك
ذا ٓتفؽ هف ىتائج الدراسة الخاصة ب ) كذلؾ ٓتبٓف هف (، 2007عبد الكافى،لسٓاحة التراث، ٌك

ة  bالجدكؿ أعٛي أف قٓهة  ذا  0.262%= 5لهتغٓر هقكهات سٓاحة التراث عىد هستكل هعىٓك ٌك
الثالث القائؿ بأىً تتكافر هعمكهات عف هقكهات سٓاحة التراث فْ هصر، كها  ٓثبت صحة الفرض

ة  bإىً ٓٛحظ هف الجدكؿ أف قٓهة  % 5كالخاصة بهتغٓر هصادر الهعمكهات عىد هستكل هعىٓك
ذا لـ ٓثبت صحة الفرض الرابع الهتعمؽ بتىكع هصادر الهعمكهات عف هصر  0.002-تساكل  ٌك

ذا ٓتفؽ هع الدراسة الخاصة بػ )كهقصد لسٓاحة التراث؛ كبال عامر تالْ رضا السائحٓف ٌك
(، كها ٓشٓر 2004؛ أبو فارة،2008؛ الطائي وآخرون،2005؛عبد الغني،2014وعيسى،

ة  0.149-لهتغٓر تحدٓات سٓاحة التراث تساكل  bالجدكؿ إلِ أف قٓهة  % 5عىد هستكل هعىٓك
ك: كجكد تحدٓات تعكؽ ذا ٓثبت صحة الفرض الخاهس ٌك تىهٓة سٓاحة التراث فْ هصر؛  ٌك
ذا ٓتفؽ هع الدراسة الخاصة ب ) تبٓف هف قٓهة 2009محمد،كبالتالِ عدـ رضا السائح ٌك (، ٓك

 ْ ذا ٓعىِ أف  0.333هعاهؿ التحدٓد ٌك % اٚختٛفات كالتبآف فْ الهتغٓر التابع )الرضا( 33ٌك
قٓة، كهقكهات سٓاحة كاىت ىتٓجة لٛختٛؼ فْ الهتغٓرات الهستقمة )دكافع الٓزارة، ك  الجٍكد التسٓك
% اٖخرل تعكد ٖسباب عشكائٓة، 71التراث، كتىكع هصادر الهعمكهات، كتحدٓات سٓاحة التراث( ك

ة  % كذلؾ ٖىً هستكل الهستخدـ فِ دراسات كأبحاث 5كقد اعتهدت الدارسة عمِ هستكل هعىٓك
 العمـك ا٘ىساىٓة.
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 توصيات الدراسة

 كالتػػْىتػائج الدراسػة ٓهكػف الكقػكؼ عمػِ هجهكعػة هػف الهقترحػات كالتكصػٓات هػف اٖدبٓػات السػابقة ك 
، الهصػػػٓرةتعػػػد بهثابػػػة خطػػػكط إرشػػػادٓة لمٍٓئػػػات كالهؤسسػػػات الهعىٓػػػة بالىشػػػاط السػػػٓاحْ كشػػػركات السػػػٓاحة 

 :وىذه التوصيات ىيكهدٓرل الهكاقع ا٘لكتركىٓة كالهحافظات 

 مصىرية والمؤسسىات المعنيىة بالنشىاط السىياحى ) أواًل: توصيات موجية لجيىات السىياحة الرسىمية ال
 (:وزارة السياحة المصرية، وىيئة التنشيط السياحي، والييئة العامة لمتنمية السياحية

قٓة لٗهاكف التراثٓة فْ هصر. -1  ٓىبغِ ٓزادة الجٍكد التسٓك
 ٓجب تكثٓؽ كحفظ التراث الثقافْ فْ هصر. -2
 الحفاظ عمِ أهاكف السٓاحة التراثٓة.العهؿ عمِ تحدٓد كرفع الدعـ الهالْ لصٓاىة ك  -3
صدار التشٓرعات كالقكاىٓف التْ تساعد عمِ حهآة التراث الثقافْ فْ هصر. -4  سف كا 
 رفع الكعْ لدل الهجتهع الهحمْ بأٌهٓة التراث سٓاحٓان. -5
تحسٓف الىكاحْ ا٘دآرة لٗهاكف التراثٓة كالعهؿ عمػِ تحدٓػد الطاقػة اٚسػتٓعابٓة فػْ أهػاكف سػٓاحة  -6

 اث.التر 
ٓىبغػػْ العهػػؿ عمػػِ رفػػع جٍػػكد الحككهػػة فػػْ تقٓػػٓـ كهحاكلػػة إضػػافة أهػػاكف السػػٓاحة التراثٓػػة لقػػكائـ  -7

 التراث العالهْ.
  ًتوصيات موجية لشركات السياحة المصرية: -ثانيا 

لشػػػركات السػػػٓاحة الهصػػػٓرة أف ٓكػػػكف هػػػف ضػػػهف البػػػراهج السػػػٓاحٓة التػػػِ تقػػػـك بتىظٓهٍػػػا كىػػػكع هػػػف  -1
ؽ ا٘لكتركىْ لمتر   اث الثقافِ غٓر الهمهكس كأف ٓككف ذلؾ كاضحا فِ البراهج. التسٓك

ػػؽ إرسػػالٍا إلػػِ أكبػػر عػػدد  SMSاسػػتخداـ الرسػػائؿ القصػػٓرة  -2 ؽ لسػػٓاحة التػػراث عػػف طٓر فػػِ التسػػٓك
 ههكف هف الهستٍدفٓف لٓزارة هكاقع سٓاحة التراث فْ هصر.

  ًتوصيات موجية لممحافظات: -ثالثا 
ت لتكعٓػػػة السػػػكاف الهحمٓػػػٓف - حػػػكؿ كٓفٓػػػة اسػػػتخداـ الهكاقػػػع ا٘لكتركىٓػػػة الهسػػػتخدهة فػػػْ  تىظػػػٓـ حهػػٛػ

ؽ لسٓاحة التراث.  التسٓك
 المراجع

 مراجع بالمغة العربية
 .ا٘سكىدٓرة الجاهعٓة، الدار ،المتقدم التسويق(:2118) العظٓـ عبد هحهد الىجا، أبك        
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 دار الجمتقـ الجدٓدة لمىشر.، إدارة التسويق في بنية العولمة واإلنترنت(:2007الصحف، هحهد فٓرد )
 .كالتكٓزع لمىشر العمهٓة البازكم دار عهاف، ،الحديث لمتسويق العممية األسس(:2118) كآخركف حهٓد الطائِ،

الهستكل الرابع، برنامج ميارات التسويق والبيع: لتسويق عبر االنترنت،  (:2009الهحرزل، أحهد كفكزل، حهادة )
 ـ الهفتكح.،كمٓة التجارة، التعم286ٓككد 

راىػػْ، عبػػد الىاصػػر بػػف عبػػد الػػرحهف ) ف هصػػطفِ، الٌز ػػد، سػػتٓفف، هصػػطفِ، هٓرىػػا حسػٓػ (: 2012تٓهػػكثِ، دالٓػػة، بٓك
 .25، أدكهاتك، السعكدٓة، العدد السياحة التراثية
 االقتصىىىادية واالنىىىدماجات الكيانىىىات فىىىي األداء محىىىور لمتسىىىويق الحديثىىىة االتجاىىىىات(:2115) صػػػفر سػػػالهاف،عهاد

 .ا٘سكىدٓرة الهعارؼ، هىشأة ،المشتركة العربية السوق لتحقيق المدخل

، هػذكرة هكهمػة لىٓػؿ دور اإلنترنىت فىي مجىال تسىويق الخىدمات دراسىة حالىة قطىاع االتصىاالت(:2011عالٓة، بكباح )
ػػة الج ؽ، الجهٍكٓر ٓر، تخصػػص تسػػٓك ػػة كمٓػػة العمػػـك اٚقتصػػادٓة كعمػػـك التسػٓػ ادة الهاجسػػتٓر فػػْ العمػػـك التجآر ػػة شػٍػ زائٓر

 الدٓهقراطٓة الشعبٓة، كزارة التعمٓـ العالْ كالبحث العمهْ، جاهعة هىتسكرم، قسىطٓة.
ف أبػك عهػرك الغىػْ، عبد  جاهعػة ،العولمىة نحىو االتجىاه ظىل فىي االلكترونىي التسىويق وتحىديات فىرص(:2115) الٓهٓػ

 .السعكدٓة القصٓـ، سعكد، بف هحهد ا٘هاـ

ضػػة،  لمعمػػـك العربٓػػة ىػػآؼ أكادٓهٓػػة ،والحيىىاة األمىىن وتىىراث، ىويىىة التقميديىىة، اتالصىىناع(:2117) سػػباعْ فائقػػة عٓك
 .السعكدٓة اٖهىٓة،

 ، دار الكتب لمتقٓٓـ، الطبعة اٖكلِ، لبىاف.الوجيز في التسويق االلكتروني(:2016هطالِ، لٓمِ )
، جهعػػػة ) احة التػػػراث فػػػِ هصػػػر بػػػ (:2009كفٓػػػؽ، غػػػادة، فػػػكزل، ىاىسػػػِ، كػػػـر التطبٓؽ عمػػػِ هدٓىػػػة ادارة هقكهػػػات سػػٓػ

 .1، العدد 6، الهجمد مجمة اتحاد الجامعات العربية لمسياحة والضيافة اٚسكىدٓرة،
 الرسائل العممية 

دراسػة تحمٓمٓػة  تطبيقات نظم المعمومات الجغرافية في التسويق السياحي في مصىر، (:2005أبك شكؽ، هحهد أحهػد )
.لمكضع الراٌف كاستشراؽ الكضع فْ الهستقبؿ، رسا  لة هاجستٓر غٓر هىشكرة بكمٓة السٓاحة كالفىادؽ، جاهعة الفٓـك

الممموسة فى جودة العالقىة مىع والصورة الذىنية والمنافع غير  دور جودة الخدمات( : 2016أبك عكر، فكزل فآز )
ٓػػة بغػػزة، ، دراسػػة لمحصػػكؿ عمػػِ درجػػة الهاجسػػتٓر فػػِ إدارة اٖعهػػاؿ، دراسػػة حالػػة الغرفػػة التجار األعضىىاء المسىىتفيدين

 غزة، شئكف البحث العمهِ كالدراسات العمٓا، كمٓة التجارة.-الجاهعة ا٘سٛهٓة
ٓر ىبٓػؿ ) تفعيىل تسىويق التىراث اإلسىالمي لتنميىة الحركىة السىياحية الثقافيىة (:2007عبد الكافْ، جٓرهٓف حسٓف الشٍػ

 لسٓاحة كالفىادؽ، جاهعة حمكاف.، لمحصكؿ عمِ درجة الهاجستٓر فْ الدراسات السٓاحٓة، كمٓة االوافدة إلى مصر

، لمحصػكؿ عمػِ إدارة التراث غيىر المممىوس لتحقيىق ميىزة تنافسىية فىي السىياحة(:2015فرحات، تحٓة طٛؿ ىصر )
 درجة دكتكراة الفمسفة فْ الدراسات السٓاحٓة، كمٓة السٓاحة كالفىادؽ، جاهعة حمكاف.

كات السىىياحة فىىي مصىىر دراسىىة تقييميىىة لموضىىع المواقىىع االلكترونيىىة لشىىر  (:2010هحهد، حىاف هاٌر عمْ )
.الراىن  ، دراسة لمحصكؿ عمِ درجة الهاجستٓر فْ الدراسات السٓاحٓة، كمٓة السٓاحة كالفىادؽ، جاهعة الفٓـك

راء )  ، تهٍٓدم هاجستٓر، جاهعة القاٌرة.محركات البحث عبر شركة اإلنترنت(:2004هحهد، فاطهة الٌز
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دراسىىة ميدانيىىة فىىى المؤسسىىة المينائيىىة  ،دة الخىىدمات وأثرىىىا عمىىى رضىىا العمىىالءجىىو ( : 2007ىػػكر الػػدٓف، بكعىػػاف)
ؽ، كمٓػة العمػـك اٚقتصػادٓةكعمـك لسكيكدة ، دراسة لمحصكؿ عمِ درجة الهاجستٓر، تخصص عمـك التسٓٓر، فرع التسػٓك

 عمهِ.التسٓٓر كالعمـك التجآرة، جاهعة هحهد بك ضٓاؼ الهسٓمة، كزارة التعمٓـ العالِ كالبحث ال
 المؤتمرات والمجالت العممية والمحاضرات:
ـ ) د، اسػػٛػ ، كمٓػػػة محاضىىىرات فىىىى نظىىىم تكنولوجيىىىا المعمومىىىات وتطبيقاتيىىىا السىىىياحية(:2018أبػػػك شػػػكؽ، هحهػػػد، السػػٓػ
.  السٓاحة كالفىادؽ، جاهعة الفٓـك

ف خصػائص الهشػترم عبػر ا٘ىترىػػت كخصػائص الهتجػر اٚ (:2004أبػك فػارة، ٓكسػؼ أحهػد ) ف العٛقػػة بٓػ لكتركىػْ كبػٓػ
 ، الهجمد السابع، العدد اٖكؿ.المجمة األردنية لمعموم التطبيقيةحجـ التسكؽ اٚلكتركىْ، 

ة، أهٓىػػة بػػف عبػػد اهلل )البم احة التراثٓػػة كفػػرص الشػػباب اٚسػػتثهآرة، (:2006كشػٓػ ، سػػمطىة مجمىىة التطىىوير التربىىويالسػٓػ
 .32، عدد 5عهاف، هجمد 

احٓة،  (:2014عاهر،عٓساىْ، عٓسِ، بكراكم ) ؽ اٚلكتركىػػػػْ كآلٓػػػػة لتفعٓػػػػؿ كترقٓػػػػة خػػػػدهات الهؤسسػػػػات السػػػٓػ التسػػػػٓك
 .18، جاهعة ٓزاف عاشكر بالجمفة، الجزائر، عدد مجمة الحقوق والعموم اإلنسانية

 (:دور مواقىع التواصىل االجتمىاعي فىي تسىويق مصىر كمقصىد سىياحة دولىي،2012عبد السهٓع، هحهد هحهػد فػراج )
 لتخطٓط كالبحكث كالتدٓرب، سابقة كزارة السٓاحة.كزارة السٓاحة، قطاع ا

احة التػػػراث؛ تطبٓقػػػان عمػػػِ هدٓىػػػة ا٘سػػػكىدٓرة، 2009هحهػػػد، رائػػػد عمػػػْ هصػػػطفِ ) مجمىىىة اتحىىىاد (:إدارة هقكهػػػات سػػٓػ
س، هصر، الهجمدالجامعات العربية لمسياحة والضيافة  .11، العدد61، كمٓة السٓاحة كالفىادؽ، جاهعة قىاة السٓك

ػػػا فػػػِ تىهٓػػػة الهجتهػػػع دراسػػػة تحمٓمٓػػػة 2009سػػػكزاف، حسػػػف )هرتضػػػِ، ىشػػػات،  احة التػػػراث كآثاٌر (: إدارة هقكهػػػات سػػٓػ
 .1، العدد 6الهجمد  مجمة اتحاد الجامعات العربية لمسياحة والضيافة،بالتطبٓؽ عمِ هحافظة اٚسكىدٓرة ، 

احة التػػراث فػػْ هصػػر، تطبٓػػؽ عمػػ (:2009هٍػػراف، ٌبػػة إبػػرآٌـ هحهػػد ) مجمىىة ِ هدٓىػػة ا٘سػػكىدٓرة، إدارة هقكهػػات سػٓػ
س، هصر، هجمد اتحاد الجامعات العربية لمسياحة والضيافة  .1، عدد 6، كمٓة السٓاحة كالفىادؽ، جاهعة قىاة السٓك

ـ، ورقىة عمىل حىول آفىاق التسىويق فىي ظىل ثىورة االتصىال(:2012هٍىا، هٓادة ) ، هحاضػرات بقسػـ الصػحافة كا٘عٛػ
 .كمٓة أداب
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