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 في مصر تقييم عناصر التراث غير الممموس فى المواقع االلكترونية لممحافظات السياحية
 2فآدٌىاء     2ىاىسْ فكزم    §§ 2، 1بكشكؽأ هحهد     2شكرمدكلت عز الدٓف 

 جاهعة الفٓـك-كمٓة السٓاحة كالفىادؽ 2جاهعة الشارقة     -كمٓة اٚداب كالعمـك ا٘ىساىٓة كاٚجتهاعٓة 1
 

 البحث ممخص
تتعدد الهفآٌـ كالتعٓرفات حكؿ هكضكع التراث الثقافْ ٖم هجتهع بها ٓهمكً هف هقدرات همهكسػة تهثػؿ 
الهاضػْ كالحاضػػر كرؤل لمهسػتقبؿ، حٓػػث ٓشػكؿ التػػراث هركبػان رئٓسػػٓان لخصكصػٓة الشػػعكب كالجهاعػػات، 

دم خاصػػػة عمػػػِ الصػػػعٓد كهػػػاف أىػػػً ٓقػػػدـ الفائػػػدة اٚقتصػػػادٓة كٓمعػػػب دكران حاسػػػهان فػػػْ التطػػػكٓر اٚقتصػػػا
الهحمْ، هها ٓؤدم إلِ رؤٓة جدٓدة كذلؾ باٌٚتهاـ بالسكاف كتكعٓتٍـ ٘ىقػاذ كحسػف اسػتخداـ ٌػذا التػراث 

ػػا فٍػػك بهػػا  ىكاعػػً كأشػػكالًأاخػػتٛؼ  عمػػِف التػػراث الحضػػارم أكهػػا . اقتصػػادٓان  هبعػػث فخػػر لٗهػػـ كاعتزاٌز
ػة الكطىٓػةٓحهمً هف قٓـ كهعاف الدلٓؿ عمػْ العراقػة كاٚصػالة كال حٓػث ٓتصػؿ بشخصػٓة  ،هعبػر عػف الٍٓك

عطٍٓا الطابع الههٓز ػة كقػدرة  ،اٚهة ٓك كهػا ٓحػدد  ،الهكاجٍػة كالتحػدم عمػِكٓعبر عها تتهتع بً هػف حٓٓك
هثػؿ التػػراث صػمة بػٓف هاضػػْ  ،هسػتكاٌا فػْ الػذكؽ كالحػػس اٚبػداعْ كدرجػة تقػدهٍا فػػْ العمػـك كالفىػكف ٓك

ا سٍـ فػْ صػٓاغة هسػ، اٚهـ كحاضٌر عتبػر ركٓػزة اساسػٓة فػْ اقتصػاد العدٓػد هػف الػدكؿ ،تقبمٍآك فٍػك  ،ٓك
 .الهكرد اٚساسْ الذم تقـك حكلً صىاعة السٓاحة

 اٌٚتهػػػاـ بػػػالتراث كحهآتػػػً هػػػف خػػػٛؿ كضػػػع خطػػػط كاسػػػتراتٓجٓات كسػػػف إلػػػِكقػػػد دفػػػع ذلػػػؾ اٖهػػػـ كافػػػة 
مفة كعبر إىشاء البراهج الدراسػٓة التشٓرعات كالقكاىٓف الخاصة بحهآة ٌذا التراث هف عكاهؿ التدهٓر الهخت

مة لمتعاهؿ هع ٌذا التراث بالطرؽ كاٖسالٓب الهٛئهة بٓة لتأٌٓؿ الككادر الهٌؤ . كهف ثػـ تٍػدؼ ٌػذي كالتدٓر
هحافظػػة(  19تحمٓػػؿ هضػػهكف الهكاقػػع اٚلٓكتركىٓػػة لػػبعض الهحافظػػات السػػٓاحٓة فػػْ هصػػر )الدراسػػة إلػػِ 

قً الٓكتركىٓا. كاعتهدت الدراسة فْ ذلػؾ لتحدٓد هدل عرض ٌذي الهكاقع لعىاصر الت راث الثقافْ بٍدؼ تسٓك
عمػػػِ قائهػػػة بعىاصػػػر التػػػراث الثقػػػافْ كتػػػـ اختبػػػار كجكدٌػػػا هػػػف عدهػػػً فػػػْ هجتهػػػع الدراسػػػة. كتقػػػدـ الدراسػػػة 
تكصٓات هٍهة لمهحافظات السٓاحٓة فْ هصر لٌٛتهاـ بالتراث الثقافْ كابرازي عبر الهكاقع اٚلٓكتركىٓة لٍػا 

 قٓؽ هٓزات تىافسٓة كجذب السائحٓف لٍا كاٚستفادة هف تراثٍا الثقافْ بها ٓخدـ هجتهعٍا الهحمْ.بٍدؼ تح
، الهكاقع سٓاحة التراث، هادلالالتراث غٓر ، همهكسالالتراث غٓر الثقافْ، : التراث الكممات الدالة

 اٚلٓكتركىٓة، تحمٓؿ الهضهكف، هصر

 

 
                                                           

§§
 maboushouk@sharjah.ac.ae -د محمد أبوشوق  -للتواصل مع المؤلف المراسل عبر البرٌد االلٌكترونً 



 جامعة الفٌوم،  –كلٌة السٌاحة  والفنادق  تصدرها - (IJHTH)الدولٌة للتراث والسٌاحة والضٌافة مجلةال

 2019 رسبتمب( 2، العدد )(13)المجلد 
  

139 
 

 مقدمة
 ،ٓة لمٍكٓػػة الثقافٓػػة لمهجتهػػع، كهػػكردان ٌاهػػان لمتىهٓػػة الهسػػتقبمٓةسػػالرئٓٓعتبػػر التػػراث الثقػػافْ أحػػد الهككىػػات 

ٛن هػػف التػػراث الهػػادل كالتػػراث غٓػػر الهػػادل، فبٓىهػػا ٓعىػػْ التػػراث الثقػػافْ  كٓشػػهؿ هفٍػػكـ التػػراث الثقػػافْ كػػ
ػػا، فػإف التػػراث الثقػػا ػة التػػْ لٍػػا قٓهػة خاصػػة كالهتػػاحؼ كالقػٛع كالحصػػكف كغٌٓر فْ الهػادل بالهعػػالـ اٚثٓر

هادم ٓعىْ عاهة بالشكاٌد الهرتبطة بهكركث هادم كثقافْ لهجتهع ها حٓػث ٓشػتهؿ ٌػذا الهػكركث الغٓر 
بػػك أ)أٓضػػان عمػػِ الهىػػتج غٓػػر الهمهػػكس الهتهثػػؿ بالعقائػػد السػػائدة كالقػػٓـ كالعػػادات كالػػدٓف كالمغػػة كاٖدبٓػػات 

 (.2013السعكد،
ادم فػػػْ الهصػػػطمح العػػػالهْ الهعاصػػػر( خػػػٛؿ هػػػالقػػػد حظٓػػػت الهػػػأثكرات الشػػػعبٓة )التػػػراث الثقػػػافْ غٓػػػر ك 

العقدٓف اٖخٓٓرف بإٌتهاـ كبٓر عمِ الصعٓدٓف الهحمْ كالدكلْ لدل كثٓر هف دكؿ العالـ، بٍػدؼ الحفػاظ 
أف كثٓرا هف الهجتهعات تىبٍت إلِ أٌهٓة الدكر الذم تمعبً ٌذي الهػأثكرات  كهاعمٍٓا كصكىٍا كحهآتٍا؛ 

اكتجػددٌا كهػف فْ الحٓػاة إجتهاعٓػان كثقافٓػان  ا كىهٌك لػِ اٖخطػار التػْ تٍػدد بقاءٌػا كاسػتهراٌر قتصػادٓان، كا  كا 
ٌذي الهخاطر أىٍػا ٚ تحظػِ بالعىآػة الٛزهػة، كالرعآػة الكاجبػة، التػْ تتىاسػب هػع أٌهٓتٍػا، ههػا قػد ٓػدفع 

ػػؽ غٓػػة كهىٍػػا أف إىتقالٍػػا فػػْ اٖغمػػب اٖعػػـ ٓػػتـ شػػفاٌ ،بٍػػا إلػػِ طٓػػات التجاٌػػؿ كالىسػػٓاف ر أك عػػف طٓر
عكػس ذلػؾ أٌهٓػة ٌػذي الدراسػة  التعمٓـ الهىظـ هها ٓهكف أف ٓؤدم هع هركر الزهف إلِ فقػدٌا كىسػٓاىٍا. ٓك

التػػػْ تسػػػعِ الػػػِ الحفػػػاظ عمػػػِ الهػػػكركث الثقػػػافْ بػػػؿ كتسػػػكٓقً لٗجٓػػػاؿ كالػػػزكار كذلػػػؾ هػػػف خػػػٛؿ تكثٓقػػػً 
فػػػْ جػػػذب الحركػػػة  كعرضػػػً هػػػف خػػػٛؿ الهكاقػػػع اٚلٓكتركىٓػػػة لمهحافظػػػات السػػػٓاحٓة ككػػػذلؾ اٚسػػػتفادة بػػػً

السػػٓاحٓة لٍػػػذي الهحافظػػػات. ٌػػذا با٘ضػػػافة الػػػِ أف ٌػػذي الدراسػػػة تقػػػدـ هٛحظػػات هٍهػػػة لهػػػدٓرم الهكاقػػػع 
اٚلٓكتركىٓة بالهحافظات كالهىاطؽ السٓاحٓة بضػركرة تضػهٓف ٌػذي الهكاقػع لعىاصػر التػراث الثقػافْ كالتػْ 

سػػٓاحْ كتكسػػبً هٓػػزة تىافسػػًٓ هقارىػػة أصػػبح أحػػد العىاصػػر التػػْ تكػػكف خبػػرة جٓػػدة لمسػػائح عػػف الهقصػػد ال
بغٓػػري هػػف الهقاصػػد السػػٓاحٓة التقمٓدٓػػة. كعمٓػػً تٍػػدؼ ٌػػذي الدراسػػة لتحمٓػػؿ هضػػهكف الهكاقػػع اٚلٓكتركىٓػػة 
ػػا ىافػػذة رقهٓػػة لمسػػائحٓف كهػػدل تضػػهٓىٍا لعىاصػػر التػػراث الثقػػافْ الهختمفػػة  لمهحافظػػات السػػٓاحٓة باعتباٌر

لقػكة كالضػعؼ بٍػذي الهكاقػع هػف حٓػث الهحتػكل الهعمكهػاتْ لٍػذي بٍدؼ تسكٓقٍا لمعهػٛء كتقػدٓـ عىاصػر ا
الهكاقع فٓها ٓتعمؽ بعىاصر التراث الثقافْ. كتشتهؿ الدراسػة الحالٓػة عمػِ عػرض لعىاصػر التػراث الثقػافْ 
الهتىكعػػة كبعػػدٌا ٓػػتـ عػػرض هىٍجٓػػة الدراسػػة كىتائجٍػػا ثػػـ هىاقشػػة الىتػػائج كالتكصػػٓات الهقترحػػة لتحسػػٓف 

 كتركىٓة لمهحافظات السٓاحٓة.الهكاقع اٚلٓ
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 أدبيات الدراسة
ممموس العناصر التراث غير   

قائهة اٌتهاهاتٍا  عمِاٌتهت هىظهة الٓكىسكك كهؤسسة عالهٓة هعىٓة بالثقافة كالفىكف بإدراج التراث 
التْ عاتقٍا هسئكلٓة حهآتً كاٚعتراؼ بقٓهة الهكارد الطبٓعٓة كالحضآرة  عمِالعالهٓة كالهحمٓة كأخذت 

( 1لشكؿ )همهكس كفقان الكقاهت بتقسٓـ عىاصر التراث غٓر  ،تتهتع بقٓهة عالهٓة بالىسبة لمهجتهع الدكلْ
 .(2003 ،)الٓكىسكك(هىظهة اٖهـ الهتحدة لمتربٓة كالعمـ كالثقافة )
 

 همهكسالعىاصر التراث غٓر : 1شكؿ 

 
 (2003) كىسكك()الٓهىظهة اٖهـ الهتحدة لمتربٓة كالعمـ كالثقافة الهصدر: 

 كفٓها ٓمْ عرض لعىاصر التراث غٓر الهمهكس.
 

 التقاليد وأشكال التعبير الشفيىأواًل: 
هػػا رصػػدتً هىظهػػة الٓكىسػػكك فٓهػػا ٓتعمػػؽ بأشػػكاؿ التعبٓػػر الشػػفاٌْ الهكضػػكعات التػػْ تىػػدرج أٌػػـ أف  هػػف

ٓخ الشػػفاٌِ كاٚهثػػاؿ التػػار  ،كالشػػعر الشػػعبْ ،كالهٛحػػـ ،تحػت فىػػكف اٚدب الشػػعبْ كالحكآػػات كاٚسػػاطٓر
ػا أشػكاؿ التعبٓػر الشػفاٌِ فػِ أٌػـ كتتهثػؿ  .الشعبٓة كاٚغاىْ الشعبٓة با٘ضافة إلِ المغة كالمٍجات كغٌٓر

 اٚدب الشعبْ.
 

 األدب الشعبي أ.
كتتعدد التسهٓات التْ تطمؽ عمًٓ هثؿ: اٖدب الشافٍْ أك الفف القكلْ  ،أحد أٌـ أقساـ الهأثكرات الشعبٓة

تهٓػػز ،لتعبٓػػرمأك اٖدب ا بالعراقػػة كالجهاعٓػػة كالكاقعٓػػة كالتػػداخؿ هػػع فػػركع الهػػأثكرات الشػػعبٓة اٖخػػرل  ٓك
ا البعٓػػدة كاٖقاصػػٓص الشػػعبٓة  .كالهعتقػػدات كالعػػادات الشػػعبٓة كتهتػػد بعػػض أداب الشػػعبٓة إلػػْ جػػذكٌر

التقاليد وأشكال . 1
 التعبير الشفيى

فنون وتقاليد . 2
 أداء العروض

الممارسات . 3
االجتماعية 
والطقوس 
 واالحتفاالت

المعارف . 4
والممارسات المتعمقة 
 بالطبيعة والكون

الميارات . 5
المرتبطة بالفنون 
الحرفية التقميدية 
 والثقافة المادية
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هعٓػػار قىػػاة التىاقػػؿ ك  ،كهػػف الهعػػآٓر الههٓػػزة لػػٗدب الشػػعبْ الهعٓػػار المغػػكم )العاهٓػػة( .الهصػػٓرة القدٓهػػة
ػػػػػة  ،كهعٓػػػػػار التػػػػػألٓؼ )التػػػػػألٓؼ الجهػػػػاعْ كهجٍكلٓػػػػػة الهؤلػػػػػؼ الفػػػػػرد( ،)الركآػػػػة الشػػػػػفآٌة( هعٓػػػػػار الحٓٓك

. ثػػػـ أخٓػػػران الهعٓػػػار الىفسػػػْ )التعبٓػػػر عػػػف كجػػػداف الشػػػعب كىفسػػػٓتً( ،كاٚسػػػتهرار كاٚىتقػػػاء )أم الهػػػأثكر(
ثػػػـ أخٓػػػران الكظٓفػػػة  ،ظٓفػػػة الجهالٓػػػة كالقكهٓػػػةالكظٓفػػػة الثقافٓػػػة كالك  هىٍػػػاكلػػػٗدب الشػػػعبْ كظػػػائؼ هتعػػػددة 

جهٓػع  هىٍػا حكلٍػا،كأها هكضكعات اٖدب الشعبْ أك حدكد هٓداىً فقد تعددت أراء . مظكاٌرلالتفسٓٓرة 
 قػكرة،ك  )لطٓؼاٖشكاؿ الشعبٓة التقمٓدٓة الهىطكقة سكاء كاىت شعران أك ىثرا بشرط اتصافً بتكرار اٖىهاط 

2009). 
ىقسـ اٖدب ا  (.2لشعبْ الِ سبعة أقساـ ٓعرضٍا شكؿ )ٓك

 : أقساـ اٖدب الشعب2ْشكؿ 

 
قصػػػػة ٓىسػػػػجٍا الخٓػػػػاؿ الشػػػػعبْ حػػػػكؿ حػػػػدث هٍػػػػـ، ٓسػػػػتهتع الشػػػػعب بركآتٍػػػػا، الحكايىىىىات الشىىىىعبية:  .1

ػذا ٓعىػْ أىٍػا جػزء  كاٚستهاع إلٍٓا إلِ درجػة أىػً ٓسػتقبمٍا جػٓٛ بعػد جٓػؿ عػف طٓرػؽ الركآػة الشػفكٓة، ٌك
ف كاىت فْ تكجٍٍا الشػهكلْ، تأخػذ عهقٍػا أصٓؿ هف التراث ، كتكتسب خصائص هجتهعٍا التفصٓمٓة، كا 

الطبقْ لكؿ الشعكب، ذلؾ أىٍا تعبر عف ىهاذج إىساىٓة ذات أبعاد أخٛقٓػة، ثػـ ٌػْ صػكرة كاضػحة لٍػذي 
ػػة، كأىٍػػا ٖحفػػؿ بالشػػكاٌد كالػػدٚئؿ فػػْ تكضػػٓح ٌػػذ ي ا٘ىسػػاىٓة فػػْ حقٓقتٍػػا اٖصػػمٓة، كفػػْ طبٓعتٍػػا الفطٓر

الصكرة هف أم تراث إىساىْ آخر، حٓث ٓكافأ الخٓر بخٓري، كالشػٓرر بشػري، كتىتٍػْ هغػاهرات البطػؿ فٍٓػا 
 (.2008 )هكسِ،ىٍآة سعٓدة، كتعبر عف كاقع ٓسكدي العدؿ كالخٓر 

ػػْ ،همحهػػة السػػٓرة الٍٛلٓػػةشػػٍر الهٛحػػـ أكهػػف و السىىير: أالمالحىىم . 2 همحهػػة هتكاهمػػة دخمػػت ضػػهف  ٌك
ىْ كقائهػػة الركائػػع العالهٓػػة هػػف التػػراث الثقػػافْ غٓػػر الهمهػػكس التػػْ أعمىتٍػػا هىظهػػة الٓكىسػػكك، التػػراث ا٘ىسػػا

ْ هسجمة فْ القائهة التهثٓمٓة لمتراث الثقافْ غٓر الهادم لمبشٓرة فْ عاـ   .2008ٌك
عتبػر بهثابػة سػجؿ حافػؿ بػالكثٓر هػف آٌك هر الشعر الشعبى: . 3 ة الشعكب التِ تعكػس هػا فػِ ىفكسػٍا ٓك
خبػػار التآرخٓػػة كاىهػػاط الحٓػػاة اٚجتهاعٓػػة، فٍػػك تعبٓػػر بمٓػػا عػػف حٓػػاة الىػػاس، كأسػػالٓب هعٓشػػتٍـ التػػِ اٚ

االدب 
 الشعبي

الحكايات . 1
 الشعبية

المالحم أو . 2
 السير

الشعر . 3
 الشعبي

االغاني . 4
 الشعبية

التاري  . 5
 الشفيي

االمثال . 6
 الشعبية

األساطير . 7
 والخرافات
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خػػرل فٍػػك ٓصػػكر الحٓػػاة بكػػؿ عاشػػكا فػػِ ظمٍػػا، كٓحتػػؿ الشػػعر الشػػعبِ الصػػدارة بػػٓف الفىػػكف الشػػفآٌة اٖ
اٚشخاص إلػِ اف  ثـ ٓىتقؿ عف طٓرؽ السهاع كالحفظ عبر سمسمة هف تفاصٓمٍا كٓركل فِ البدء شفآٌان 

 (.2015 )دقعة،كها اىً ٓتداكؿ بالمغة العاهٓة  ،ٓصبح هاثكرا شفآٌا هكتكبا
حٓث تتفاعؿ اٖغىٓة هع  ،غاىْ الشعبٓة تهثؿ قاسها هشتركا فْ حٓاة الهصٓرٓفاٖ غانى الشعبية:األ. 4

مفػػة، هػػف طفكلػػة كشػػباب كافػػة الهىاسػػبات الحٓاتٓػػة، فىجػػد اٚغىٓػػات الهصػػاحبة لػػدكرة الحٓػػاة بهراحمٍػػا الهخت
ػػؿ  ككفػػاة، كهػػا ىجػػد أغػػاىْ العهػػؿ كأغػػاىْ الهىاسػػبات كاٚحتفػػاٚت الدٓىٓػػة، كػػذلؾ أغػػاىْ السػػهر، كالهكآك
بأىكاعٍا، كالسٓر الشػعبٓة، كالهػدائح الدٓىٓػة، كالغىػاء القصصػْ الػدٓىْ كاٚجتهػاعْ، كاٖغػاىْ الهصػاحبة 

قكط الهطػػػر، كهػػػا ٍٓػػػتـ القسػػػـ بالشػػػعارات لمظػػػكاٌر الطبٓعٓػػػة هثػػػؿ كسػػػكؼ الشػػػهس كخسػػػكؼ القهػػػرك كسػػػ
كالٍتافػػػػات الهصػػػػاحبة لٗلعػػػػاب الٓراضػػػػٓة كاٚىتخابػػػػات، كػػػػذلؾ اٖغػػػػاىْ الهصػػػػاحبة لمػػػػرحٛت، كأغػػػػاىْ 

 (.Bacuez, 2009)الهجىدٓف، كاٖغاىْ الهصاحبة لمرقص كالههارسات الحركٓة 
لتػػػْ ٓجػػػب أف تؤخػػػذ بعػػػٓف ٓعػػػد التػػػآرخ الشػػػفٍْ هصػػػدران هػػػف الهصػػػادر الهٍهػػػة ا التىىىاري  الشىىىفيي:. 5

اٚعتبار، فالتآرخ الشفاٌْ ٓسد كثٓران هف الثغرات التآرخٓة التْ سػكتت عىٍػا الهصػادر، كهػا أىػً ٓعطٓىػا 
لمجهاعات أك القرم التْ لـ تتىاكلٍػا الهصػادر التآرخٓػة أساسػا، أك أف هػا كرد بشػأىٍا كػاف طفٓفػا،  تآرخان 

ىْ لٗحداث أك تسمسمٍا فركاة التآرخ الشفاٌْ لـ ٍٓتهػكا بالتحدٓػد كالتآرخ الشفاٌْ ٚ ٓعىْ بالترتٓب الزه
الزهىػػِ، فتمػػؾ الهػػادة هػػع إخضػػاعٍا لمبحػػث التػػآرخْ، ككضػػعٍا فػػْ سػػٓاؽ بٓئتٍػػا اٚجتهاعٓػػة كالتآرخٓػػة 
كالجغرافٓػة، ٓهكػػف أف تسػد بعػػض الفػػراغ التػآرخْ، كتفسػػر بعػض الظػػكاٌر اٚجتهاعٓػػة التػْ سػػكتت عىٍػػا 

تعطِ صكرة حٓػة لمهاضػْ أك تجعػؿ الهاضػْ حٓػا ٓىػبض أهاهىػا، فعهمٓػة قػص أك حكػْ الهصادر، فٍْ 
 .(2015)فرحات،  التآرخ تهثؿ إعادة الحٓاة ٖفكار كهشاعر كتراث الساهعٓف

ٓشكِّؿ الهثؿ الشعبْ خٛصة لتجربة كاقعٓة عاشٍا ا٘ىساف، ٓحهؿ فْ ثىآاي هعرفػة  مثال الشعبية:األ. 6
ػػػك كجػػػً هشػػػرؽ هػػػف كجػػػكي التػػػراث الػػػكطىْ، الهعبػػػر عػػػف ا٘ىسػػػاف لىفسػػػً كلٕخػػػر  ٓف كلمعػػػالـ هػػػف حكلػػػً، ٌك

هكهٍا كتىاقضات حٓاتٍا، تعكس اٖهثاؿ الشعبٓة هٛهح العٛقات اٚجتهاعٓة  شخصٓة اٖهة كأحٛهٍا ٌك
 ، لمهجتهع الذم تخرج هف رحهً، لٍذا تزخر بىظاـ أخٛقْ، ٓغطْ هساحات كاسعة هف قٓـ العدؿ، كالكػـر

، كالصػػبر...الخ، كهػػا أىٍػػا تػػذـ الكػػذب، كالىفػػاؽ، كالٛهبػػاٚة، كالكسػػؿ...الخ، كتحػػاكؿ تثبٓػػت ٌػػذي كالصػػدؽ
ػػة هكثفػػة، كصػػكر هعبػػرة، كهكسػػٓقا هػػؤثرة، تجعمٍػػا هستسػػاغة  الهفػػآٌـ فػػْ أذٌػػاف الىػػاس فػػْ صػػٓاغة لغٓك

ىهط السػػػمككْ كعذبػػػة فػػػْ السػػػهع، كٓسػػػٍؿ حفظٍػػػا كتىاقمٍػػػا بػػػٓف أفػػػراد الهجتهػػػع، لتكػػػكف لٍػػػـ ٌادٓنػػػا إلػػػِ الػػػ
 (.2008 )هكسِ،ا٘ىساىْ الفاعؿ فْ الحٓاة 

ا : ساطير والخرافاتاأل. 7  تعد اٖساطٓر هف أشد حقكؿ الهعرفة غهكضان كضبابٓة، فٍْ تضرب بجذكٌر
فْ عهؽ الهاضْ السحٓؽ، كفْ عالـ فسٓح كغٓرب فْ الكقت ذاتً، كؿ شْء فًٓ ههكف هٍها بدا هىافٓان 

لسمٓـ، إىٍا شٍادة عف هرحمة بدائٓة هف هراحؿ التفكٓر الهٓتافٓٓزقْ، اختمطت لمعقؿ كالهىطؽ كالتفكٓر ا



 جامعة الفٌوم،  –كلٌة السٌاحة  والفنادق  تصدرها - (IJHTH)الدولٌة للتراث والسٌاحة والضٌافة مجلةال

 2019 رسبتمب( 2، العدد )(13)المجلد 
  

143 
 

ىساف آىذاؾ  ً٘ فٍٓا الحقائؽ التآرخٓة بالهعتقدات كالطقكس كالتصكرات الفمسفٓة اٖكلِ التْ حاكؿ ا
سهع هف هظاٌر ٌذا الككف العجٓب   (.2004 )بمحاج،بكاسطتٍا إقىاع ىفسً بحقٓقة ها ٓشاٌد ٓك

 داء العروضأفنون وتقاليد  ثانيًا: 
فىػػكف اٖداء القػػكلْ  -اٚٓقػػاع –كافػػة الفىػػكف الفػػرؽ الشػػعبٓة التػػْ تشػػهؿ عمػػْ عىاصػػر الحػػدث كالصػػكرة  

ٛن هعبػػرة عػػف ركح الجهاعػػة أك الفػػرد  -كالحركػػْ ٚن كحركػػة كلحىػػان كتشػػكٓ ػػة قػػك ػػْ فىػػكف تعبٓٓر الجهٍػػكر، ٌك
اٚسػػتجابة كالػػتٛحـ فػػْ الهىاسػػبات اٚحتفالٓػػة  الهبػػدع فػػْ هشػػاركة احتفالٓػػة جهعٓػػة تقػػكـ عمػػْ عىصػػرم

، فٍػػػػػػِ تهاثػػػػػػؿ هكضػػػػػػكعات الفىػػػػػػكف الشػػػػػػعبٓة كالثقافػػػػػػة الهادٓػػػػػػة ترفٍٓٓػػػػػػة -اجتهاعٓػػػػػػة -الهختمفػػػػػػة: دٓىٓػػػػػػة
 ، كتشتهؿ هكضكعات الفىكف الشعبٓة عمِ:(2015)فرحات،

ػػا ظػػكاٌر احتفالٓػػ فنىىون الفرجىىة:. 1 ة تهارسػػٍا الجهاعػػة ٓىظػػر إلػػِ فىػػكف الفرجػػة كالػػدراها الشػػعبٓة باعتباٌر
الشػعبٓة فػػْ هىاسػػبات هتعػددة " دٓىػػْ أك اجتهاعٓػػة" تشػػهؿ عىاصػر الكمهػػة، كالصػػكرة، كا٘ٓقاع،كالتشػػكٓؿ، 
كالجهٍػػػػكر، كهػػػػف ىهػػػػاذج ٌػػػػذي الظػػػػكاٌر هػػػػا ٓتهثػػػػؿ فػػػػْ احتفػػػػاٚت الهكالػػػػد، كاٖسػػػػكاؽ، كاٖفػػػػراح، كلٓػػػػالْ 

كالهحبظػٓف، كالهسػارح الهتىقمػة كالهرتجمػة السهر،كاٖراجكز، كخٓاؿ الظؿ، السٓرؾ، الحػاكل، الهشخصػاتٓة 
 .(2010)ٓكىس،  التْ تحهؿ فْ طٓاتٍا جذكر الدراها الشعبٓة

ٓعػػد الػرقص الشػػعبْ هػػف أقػدـ الكسػػائؿ لمتعبٓػر عػػف احساسػات ككجػػداف ا٘ىسػػاف،  الرقصىات الشىىعبية:. 2
ك أٓضان ىتاج ٓعبر عف ثقافات الشعكب، إذ ٌك ىتٓجة ابداع الىاس الذم ٓتعآشكف فْ الهجتهع ال كاحد، ٌك

الحٓػػاة ىفسػػٍا، اىبثػػؽ هػػف ىشػػاطات الىػػاس الهختمفػػة فػػْ هجتهعػػاتٍـ لػػٓعكس اعهػػالٍـ التػػْ ٓقكهػػكف بٍػػا فػػْ 
اعٓػػػادٌـ كاحتفػػػاٚتٍـ كطقكسػػػٍـ التػػػْ ٓهارسػػػكىٍا، بػػػؿ أىػػػً هػػػراة تعكػػػس تػػػآرخٍـ كاٚحػػػكاؿ الطبٓعٓػػػة التػػػْ 

بات هرتبطا ارتباطان كثٓقان بالتػآرخ كالهعتقػدات، ٓعٓشكف فٍٓا، ككذلؾ عاداتٍـ اٚجتهاعٓة فْ جهٓع الهىاس
 (.2004 )هصطفِ،هعبرا عف الركح القكهٓة كالهٛهح الكطىٓة لكؿ هجتهع 

تشكؿ اٖلعاب الشعبٓة أحػد أٌػـ عىاصػر التػراث الشػعبْ كجػزءنا هٍهػان هػف نواعيا: أعاب الشعبية بلاأل . 3
ػػػْ اىعكػػػاس لمبٓئػػػة الػػذاكرة كالكجػػػداف الجهػػػاعْ ٖم هجتهػػػع.. فٍػػْ ىتػػػاج لمت ف الثقػػػافْ كالحضػػارم، ٌك كػػػٓك

كتىػػدرج اٚلعػػاب الشػػعبٓة تحػػت قسػػـ الفىػػكف الشػػعبٓة كالثقافػػة الهادٓػػة  الطبٓعٓػػة، كالجػػك اٚجتهػػاعْ السػػائد،
فٍػػا باىٍػا كػػؿ لعبػة ٓهارسػػٍا العاهػة تمقائٓػان هىػػذ الهٍػد إلػػِ المحػد ٓتكارثكىٍػػا (، 2015 )فرحػات، كٓهكػف تعٓر

 )هصػطفِ،هىٍػا أك ٓحرفػكف، ٓسػتكل فػْ ههارسػتٍا الىسػاء كالرجػاؿ هىػذ الطفكلػة  جٓٛ بعد جٓؿ، ٓغٓػركف
2004.)  

تتهٓػػز الثقافػػة الشػػعبٓة الهصػػٓرة بػػالتىكع كالثػػراء فػػْ أٚت الموسىىيقى واآلالت واألدوات الموسىىيقية:  .4
شػاء جمػدم الهكسٓقٓة فٍىاؾ آٚت ا٘ٓقاع التْ تىقسـ إلػْ آٚت هصػكتة بػذاتٍا هثػؿ الصػاجات، كآٚت غ

ر كطبؿ الهزهػار كطبػؿ البػازة كالىقػرزاف، ككػذلؾ آٚت الػىفخ، كتضػـ آٚت بػدكف  هثؿ الطبمة كالدؼ كالهٌز
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ٓرشػػة هثػػػؿ السػػػٛهٓة، كآٚت ذات ٓرشػػػة هفػػػردة هثػػػؿ الهجركىػػػة، كآٚت ذات ٓرشػػػة هزدكجػػػة هثػػػؿ الهزهػػػار 
؛ 2009 قػكرة،ك  )لطٓؼكرة كالسهسهٓة البمدم بتىكٓعاتة الهختمفة، كذلؾ أٚت الكتٓرة هثؿ الربابة كالطهب

رل،  (.2006 الجٌك
 

 الممارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالتثالثًا: 
تتضػػػػهف عػػػػادات الهػػػػٓٛد كالػػػػزكاج كالكفػػػػاة )دكرة الحٓػػػػاة(، عػػػػادات الهمػػػػبس، باٚضػػػػافة إلػػػػِ الهٍرجاىػػػػات  

تػػِ تصػػاحب كافػػة تمػػؾ العػػادات كاٚحتفػػاٚت كاٚعٓػػاد القكهٓػػة، كاٚسػػٛهٓة، كالقبطٓػػة، ككػػذلؾ الطقػػكس ال
 (.Scher, 2011 and Zamani, 2013، 2017 )هحهد،كالتقالٓد 
 المعارف والممارسات المتعمقة بالطبيعة والكونرابعًا: 

ٌذي الهعارؼ كالههارسػات الهتعمقػة بػالككف كالتػِ ٓطمػؽ عمٍٓػا الهعتقػدات كالهعػارؼ الشػعبٓة تشػتهؿ عمػِ 
قدٓسػػػػػٓف، كالهعػػػػػارؼ الهتعمقػػػػػة بػػػػػالطٓكر، كالحٓكاىػػػػػات، كالحشػػػػػرات، هكضػػػػػكعات اٚحػػػػػٛـ، كاٚكلٓػػػػػاء، كال

كالىباتػػػػػات، ككػػػػػذلؾ هكضػػػػػكعات السػػػػػحر، كالطػػػػػب الشػػػػػعبِ، كالهعتقػػػػػدات تجػػػػػاي اٚهػػػػػاكف، كاٚتجاٌػػػػػات، 
ػػا، كالىظػػر إلػػِ العػػالـ...كغٓر  كاٚحجػػار، كالهعػػادف، كالػػزهف، كاٚرقػػاـ، كاٚعػػداد، كاكائػػؿ اٚشػػٓاء، كاكاخٌر

 الطب الشعبِ كالسحر. فهثٛ ىذكر هف ذلؾ:(، 2017ذلؾ )هحهد،
 الفنون الحرفية التقميدية والثقافة المادية خامسا: 

ٚت آ ىجد أف الفىكف الحرفٓة التقمٓدٓة " تتضهف الحرؼ الشعبٓة، كها تستخدهً هف: الفنون والحرف. 1
 Boyd) الزراعٓة كأدكات فْ كؿ الحرؼ، ككذلؾ تتضهف أدكات الطٍْ، كأدكات الهائدة كأٓضان اٖدكات

and Timothy, 2006)  ِكهف اشٍر الصىاعات الهكجكدة فِ هصر كالهدرجة فِ قائهة التراث الثقاف
صىاعة اٖكاىْ كالىحاس فْ هصر، ىسج السجاد التقمٓدم، فف صىاعة الفخار فْ  همهكس ٌِ ففالغٓر 

لعكد، فف صىاعة هصر، فف صىاعة السٛؿ فْ هصر، فف تصىٓع الشهع الحرفْ، فف صىاعة آلة ا
 (Mohamed, 2015؛ 2016 )حسف،الزجاج فْ هصر 

 الفف ٌذا عىاصر أعظـ بالتالْ العهارة كتعتبر الهصٓرة الحضارة عىاصر أعظـ الفف ٓعتبر: العمارة. 2
 سٓاسػًٓ تراتغٓػ هػف عمٍٓػا راطػ لهػا تبعػا الهصػٓرة العهػارة تطػكرت العصػكر هػر فعمػِ .ا٘طػٛؽ عمػِ

ٛئـ لٓىاسب الهعهارم الفف تطكر حٓث كهىاخٓة، كجغرافٓة  الهصرل لدل كاٚحتٓاجات الرغبات جهٓع ٓك
ة، الدٓىٓة الىكاحِ كؿ فْ  لمفىكف الحضآرة الخمفٓة عف تعبر اٖزهىة كؿ فِ العهارة كاىت كبذلؾ كالدىٓٓك
 (.2012 )شطا، أىكاعٍا بكؿ
ٓبدعػً العاهػة هػف الىػاس كتتكارثػً  حد عىاصر الثقافة الهادٓة فٍِ فػفأٌِ : زياء وأساليب التزييناأل . 3

طكعٍا بها ٓٛئـ خصائصً كظركؼ بٓئتػً فىجػد فػِ الٓرػؼ الهصػرم فػْ كسػط  اٖجٓاؿ جٓٛ بعد جٓؿ ٓك
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الػػػدلتا هػػػثٛ بعػػػض هٛبػػػس الرجػػػاؿ كالىسػػػاء الهعركفػػػة هثػػػؿ الجمبػػػاب البمػػػدم ذات اٖكهػػػاـ الكاسػػػعة كفتحػػػة 
مة الهٓزىة أحٓاىا بالقٓطاف   (.2011 ،بك هكسِأ)الصدر الطٓك

 هتىكعػة أكػٛت تتخممػً العربٓػة، الهطابخ شٍرأ هف الهصرم الهطبخ ٓعتبر: عادات المأكل والمشرب. 4
 كالقمقاس كالبصارة كالهسقعة الهمكخٓة :التراثٓة أطباقٍا كهف عمٍٓا هرت التْ الهختمفة بالحضارات تأثرت

ا طػرؽ فػْ التػِ تتىػكع الشػعبٓة اٖكػٛت هػف كالكشػرل...الخ )هجمػة  الهكاسػـ عمػِ تعتهػد كالتػْ تحضػٌٓر
 (.2017 العربٓة،

 

 الدراسة فرض 
فػػْ ظػػؿ اٌٚتهػػاـ الكبٓػػر لمػػدكؿ كالهقاصػػد السػػٓاحٓة بعىاصػػر التػػراث الهػػادم هىٍػػا كغٓػػر الهػػادم، ظٍػػر 
ؽ عىاصر التراث الثقافْ عبػر الكسػائؿ التسػكٓقٓة الهختمفػة كهىٍػا  اٌتهاـ هسكقْ الهقاصد السٓاحٓة بتسٓك

ؽ عىاصر التراث الثقافْ عبر الهكاقع اٚلٓكتركىٓة اٚ الهكاقع اٚل ٓكتركىٓة، كرغـ اٚتجاي السائد ىحك تسٓك
ر كهػف ثػػـ  أف الهحتػكل الهعمكهػاتْ الخػػاص بعىاصػر التػػراث الثقػافْ فػػْ ٌػذي الهكاقػػع ٚ زاؿ ٓحتػاج لتطػػٓك

هصػػر لمتعػػرؼ عمػػِ تٍػػدؼ ٌػػذي الدراسػػة الػػِ تحمٓػػؿ هضػػهكف الهكاقػػع اٚلٓكتركىٓػػة لمهحافظػػات السػػٓاحٓة ب
 هدل تكافر هعمكهات كافٓة عف عىاصر التراث الثقافْ بٍا. كعمِ ذلؾ تفترض ٌذي الدراسة اٚتْ:

 الثقافْ.ىاصر التراث عمِ هعمكهات كافٓة عف عالهكاقع اٚلكتركىٓة لمهحافظات السٓاحٓة تحتكل 
 

 منيجيىىىة الدراسة 
 content analysisبهػىٍج تحمٓػؿ الهضػهكف ىة تػـ اٚسػتعافػِ سػبٓؿ تحقٓػؽ أٌػداؼ الدراسػة كفركضػٍا 

ذا كاىػػػت ٌػػػذي الهكاقػػػع قػػػد هػػػا إلهعرفػػػة  السػػػٓاحٓة لكتركىٓػػػة لػػػبعض الهحافظػػػاتالهكاقػػػع ا٘ هحتػػػكل تحمٓػػػؿل
 :هكقع كالتالْ 20كتشهؿ ٌذي الهكاقع عدد ، ـ ٚأتىاكلت عىاصر التراث الثقافِ 
 سٓاحٓة: الهحافظات السٓاحٓة كهكاقعٍا اٚلٓكتركىٓة ال1جدكؿ 

 الهكقع ا٘لكتركىْ الهحافظة
 www.alexandria.gov.eg/Government/organizations/TourismOrg/default.aspx إسكىدٓرة

 www.aswan.gov.eg/tourism/default.aspx أسكاف

 www.cairo.gov.eg/tourism/default.aspx القاٌرة

 www.dakahliya.gov.eg/SitePages/TourismHomePage.aspx الدقٍمٓة

 www.domyat.gov.eg/home/page/12 دهٓاط

 www.fayoum.gov.eg/syaha%20vvv/default.aspx الفٓـك

 www.giza.gov.eg/Tourism1/default.aspx الجٓزة

 www.ismailia.gov.eg/touristguide/default.aspx ا٘سهاعٓمٓة

 www.kafrelsheikh.gov.eg/tourism/default.aspx كفر الشٓخ

http://www.alexandria.gov.eg/Government/organizations/TourismOrg/default.aspx
http://www.aswan.gov.eg/tourism/default.aspx
http://www.cairo.gov.eg/tourism/default.aspx
http://www.dakahliya.gov.eg/SitePages/TourismHomePage.aspx
http://www.domyat.gov.eg/home/page/12
http://www.fayoum.gov.eg/syaha%20vvv/default.aspx
http://www.giza.gov.eg/Tourism1/default.aspx
http://www.ismailia.gov.eg/touristguide/default.aspx
http://www.kafrelsheikh.gov.eg/tourism/default.aspx
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 www.luxor.gov.eg/tourism/default.aspx اٖقصر

 www.matrouh.gov.eg/tourism.aspx هطركح

 www.monofeya.gov.eg/tourism/default.aspx الهىكفٓة

 www.minia.gov.eg/tourism/default.aspx الهىٓا

 www.northsinai.gov.eg/tourism/default.aspx شهاؿ سٓىاء

 www.portsaid.gov.eg/tourism/sits/default.aspx بكرسعٓد

 www.qaliobia.gov.eg/SitePages/TourismHomePage.aspx القمٓكبٓة

 www.redsea.gov.eg/tourism/default.aspx البحر اٖحهر

اج   www.sohag.gov.eg/tourism/default.aspx سٌك

 www.southsinai.gov.eg/tourism/default.aspx جىكب سٓىاء

 /www.egypt.travel/ar ِالٍٓئة العاهة لمتىشٓط السٓاح

الٓكىسكك كقد تـ تصهٓـ قائهة بعىاصر التراث الثقافْ باٚعتهاد عمِ عىاصر التراث الثقافْ التْ حددتٍا 
 checklist( عمِ شكؿ 1كتشهؿ اٖىكاع السبعة الرئٓسٓة لمتراث الثقافْ الهعركضة فْ شكؿ ) (2003)

تـ كضع اٚختٓار "ىعـ" اذا كجد ا كذلؾ  لعىصر بالهكقع ك"ٚ" اذا لـ ٓكجد العىصر بالهكقعبٍا العىاصر ٓك
ػػْ الهكاقػػع التػػْ كجػػد اىٍػػا تخصػػص 1هػػف خػػٛؿ الػػدخكؿ لمهكاقػػع السػػٓاحٓة الهعركضػػة فػػْ جػػدكؿ ) (. ٌك

ػػات السػػٓاحٓة كهىٍػػا عىاصػػر التػػراث  جػػزءـ هىٍػػا خػػاص بالسػػٓاحة فػػْ الهحافظػػة كتعػػرض بٍػػا كافػػة الهغٓر
 الثقافْ. 

 

 نتائج الدراسة
 تائج تحميل مضمون المواقع االليكترونية لكل عنصر من عناصر التراث الثقافين أوال:

هكقػػػع لمهحافظػػػات  (20)شػػػكاؿ التعبٓػػػر الشػػػفٍْ فػػػْ هػػػكقعٓف فقػػػط هػػػف اجهػػػالْ عػػػدد أتػػػـ رصػػػد التقالٓػػػد ك 
ٓئػة تىشػٓط السػٓاحة  عرضػتفػِ حػٓف . السٓاحٓة ٌهػا الهكقػع اٚلكتركىػِ التػابع لهحافظػة شػهاؿ سػٓىاء ٌك

تىشػٓط السػٓاحة الهصٓرة العاهة لٍٓئة الاٚسهاعٓمٓة ككفر الشٓخ ك  اتبهحافظ ةالخاص ٓةٚلكتركىقع ااالهك 
ػػك هكقػػع لعىصػػر اٖدكات الهكسػػٓقٓة هحافظػػة اٚسػػهاعٓمٓة عىصػػر . فػػْ حػػٓف عػػرض هكقػػع كاحػػد فقػػط ٌك

دهٓػػاط اٚسػػكىدٓرة ك ات لهحافظػػ ةلهكقػػع ا٘لكتركىىػػفعرضػػت لٍػػا الهكسػػٓقِ الهحمٓػػة اأهػػا رقْ. الػػرقص الشػػ
 (.3)شكؿ تىشٓط السٓاحة الهصٓرة العاهة لٍٓئة الكشهاؿ سٓىاء ك 

 : الهكسٓقِ الهحمٓة3شكؿ 

http://www.luxor.gov.eg/tourism/default.aspx
http://www.matrouh.gov.eg/tourism.aspx
http://www.monofeya.gov.eg/tourism/default.aspx
http://www.minia.gov.eg/tourism/default.aspx
http://www.northsinai.gov.eg/tourism/default.aspx
http://www.portsaid.gov.eg/tourism/sits/default.aspx
http://www.qaliobia.gov.eg/SitePages/TourismHomePage.aspx
http://www.redsea.gov.eg/tourism/default.aspx
http://www.sohag.gov.eg/tourism/default.aspx
http://www.southsinai.gov.eg/tourism/default.aspx
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اٚسكىدٓرة كالدقٍمٓة كالجٓزة كاٚسهاعٓمٓة كاٚقصر كهطركح  اتالهكاقع الخاصة بهحافظ تفِ حٓف اٌته

اج  جتىشٓط السٓاحة الهصٓرة العاهة لٍٓئة كالكشهاؿ سٓىاء كسٌك  فاٚت كالهٍرجاىات الهحمٓةٛحتل بالترٓك
 (.4)شكؿ 

 : اٚحتفاٚت كالهٍرجاىات الهحمٓة4شكؿ 

 
 اتلهحافظ ةالتابع ةقع اٚلكتركىىاالعىصر الخاص باٚطعهة كالهشركبات الهحمٓة فِ الهك تـ رصد بٓىها 

 ٍٓئةالاٚسكىدٓرة ك  اتالهكاقع ا٘لكتركىٓة الخاصة بهحافظ عرضكها ٓتبٓف  كفر الشٓخ كشهاؿ سٓىاء.
ؽ لٗٓزاء كالهٛبس الهحمٓة كأدكات ل العاهة تىشٓط السٓاحة كالجٓزة كاٚسهاعٓمٓة كشهاؿ سٓىاء بالتسٓك
 (.5)شكؿ  التٓزٓف

 : الهٛبس كأدكات التٓزٓف5شكؿ 

 
 الشٓختىشٓط السٓاحة ككفر العاهة لٍٓئة السكاف ك ألكتركىٓة التابعة لهحافظات اٚسكىدٓرة ك لهكاقع ا٘أها ا

 (.6)شكؿ  لعهارة الهحمٓةفقد اٌتهت بعىاصر اسٓىاء كشهاؿ 
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 لعهارة الهحمٓةا: 6شكؿ 

 
 

ىشٓط السٓاحة كالفٓكـ كالجٓزة العاهة لتٍٓئة البٓىها اٌتهت الهكاقع التابعة لهحافظات الدقٍمٓة كدهٓاط ك 
ؽ لعىصر الفىكف الشعبٓة كالحرؼ اله اج بالتسٓك  حمٓةكاٚسهاعٓمٓة ككفر الشٓخ كشهاؿ سٓىاء كسٌك

  (.7)شكؿ 
 : الفىكف كالحرؼ التقمٓدٓة7شكؿ 

 
ٍٓئة الالهكاقع ا٘لكتركىٓة الخاصة باٚسكىدٓرة كاٚسهاعٓمٓة ككفر الشٓخ كشهاؿ سٓىاء ك  عرضتكها 

 (. 8)شكؿ  ىشٓط السٓاحة لٛلعاب كالٓراضات الهحمٓةالعاهة لت
 : اٚلعاب كالٓراضات الهحمٓة8شكؿ 
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ؽ العاهة لٍٓئة الكفر الشٓخ ك  اتلهحافظ ةبعقع التااأف الهك  كجدكها  تىشٓط السٓاحة اٌتهكا بتسٓك
الهكاقع اٚلكتركىٓة الخاصة  عرضت لٍافقد أها الهعتقدات الشعبٓة  اٖىشطة الهحمٓة هثؿ الصٓد..الخ.
 .تىشٓط السٓاحةالعاهة لٍٓئة البهحافظة كفر الشٓخ كشهاؿ سٓىاء ك 

 

 االليكترونية وترتيب مواقع المحافظات السياحيةنتائج تحميل مضمون المواقع  ثانيا:
تـ  ٓقدـ ٌذا الجزء تحمٓٛ بالىسب الهئكٓة لها تـ عرضً هف عىاصر التراث الثقافْ فْ كؿ هحافظة ٓك

( ٓتضج أف هكقع الٍٓئة الهصٓرة 2(. هف جدكؿ )2ترتٓب الهحافظات كفقا لٍذي الىسب الهئكٓة )جدكؿ 
هكقع الٓكتركىْ حٓث تىفرد بعرض  20الترتٓب اٚكؿ هف اجهالْ  العاهة لمتىشٓط السٓاحْ تأتْ فْ

% 75عىصر خاصة بالتراث الثقافْ، ٓتبعٍا هكقع هحافظة شهاؿ سٓىاء بىسبة  12% هف اجهالْ 83
%، أها 58هف اجهالْ عىاصر التراث الثقافْ، ثـ هكقع هحافظة كفر الشٓخ فْ الهركز الثالث بىسبة 

% هف اجهالْ عىاصر التراث الثقافْ. 50قع هحافظة اٚسهاعٓمٓة بىسبة الهركز الرابع فهف ىصٓب هك 
% هف عىاصر التراث الثقافْ، أها 42كتأتْ هحافظة اٚسكىدٓرة فْ الهكقع الخاهس بىسبة تقارب 

%. أها الهركز السابع فتشترؾ فًٓ ثٛث 25الهركز السادس فهف ىصٓب هكقع هحافظة الجٓزة بىسبة 
اج. كعف الهركز الثاهف فتشترؾ فًٓ 17 هحافظات بىسبة تقارب ْ هحافظات الدقٍمٓة كدهٓاط كسٌك % ٌك
ْ هحافظات القاٌرة كأسكاف كالفٓـك 8خهس هحافظات بىسبة  % هف اجهالْ عىاصر التراث الثقافْ ٌك

 جىكب سٓىاءك  البحر اٖحهرك  القمٓكبٓةك  بكرسعٓدك  الهىٓاك  الهىكفٓةكاٖقصر كهطركح. أها هحافظات 
 الهركز اٖخٓر حٓث ٚ تعرض أم هف عىاصر التراث الثقافْ الهذككرة.  فتأتْ فْ
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 كترتٓب الهكاقع كفقا ٚجهالْ ىسب العرض عىاصر التراث الثقافْالهعركض هف ىتائج تحمٓؿ هضهكف الهكاقع اٚلٓكتركىٓة ٚجهالْ .  2جدكؿ 
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 إسكىدٓرة
   ✓ ✓  ✓ ✓  ✓   

41.7
% 5 

 8 %8.3     ✓        أسكاف
 8  8.3%             القاٌرة
 الدقٍمٓة

    ✓    ✓    
16.7
% 7 

 دهٓاط
   ✓     ✓    

16.7
% 7 

 8 %8.3    ✓         الفٓـك
 الجٓزة

    ✓  ✓  ✓    
25.0
% 6 

 ا٘سهاعٓمٓة
 ✓ ✓  ✓  ✓  ✓ ✓   

50.0
% 4 

 كفر الشٓخ
 ✓    ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

58.3
% 3 

 8 %8.3        ✓     اٖقصر
 8 %8.3        ✓     طركحه

 - %0.0             الهىكفٓة
 - %0.0             الهىٓا

 شهاؿ سٓىاء
✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

75.0
% 2 

 - %0.0             بكرسعٓد
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 - %0.0             القمٓكبٓة
 - %0.0             البحر اٖحهر

اج   سٌك
    ✓    ✓    

16.7
% 7 

 - %0.0             جىكب سٓىاء
الٍٓئػػػػػػة العاهػػػػػػة 
ط  لمتىشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٓػ

 السٓاحِ

✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
83.3
% 1 
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 نتائج تحميل مضمون المواقع االليكترونية الجمالي عناصر التراث الثقافي ثالثا:
رتب كفقا لٍذي الىسب عىاصر 9ٓقدـ شكؿ ) ( ىسب عرض الهكاقع السٓاحٓة لعىاصر التراث الثقافْ ٓك
 حْ اٚكثر عرضا عمِ الهكاقع السٓاحٓة فاٖقؿ. التراث السٓا

 الثقافْ كفقا لىسب عرضٍا بالهكاقع السٓاحٓة عىاصر التراث ترتٓب: 9شكؿ 

 
( أف أكثر عىاصر التراث الثقافْ الهعركضة فْ الهكاقع اٚلٓكتركىٓة لمهحافظات 9ٓتضح هف الشكؿ )

هكقع.  20% هف اجهالْ 45لهحمٓة بىسبة السٓاحٓة ٌْ الحرؼ الٓدكٓة كاٚحتفاٚت كالهٍرجاىات ا
% هف اجهالْ الهكاقع اٚلٓكتركىٓة عىاصر التراث الثقافْ الهتهثمة فْ 25كتشترؾ فْ الهركز الثاىْ بىسبة 

% 20اٚٓزاء الهحمٓة، العهارة الهحمٓة، كاٚلعاب كالٓراضات الهحمٓة. أها الهكسٓقْ الهحمٓة فتعرض فْ 
%. أها الهركز 15، ٓمٍٓا اٖدكات الهكسٓقٓة كالهعتقدات الشعبٓة بىسبة هف اجهالْ الهكاقع السٓاحٓة

%. أها 10الخاهس فٓشهؿ التقالٓد كالتعبٓر الشفٍْ كاٚطعهة كالهشركبات الهحمٓة كاٚىشطة الهحمٓة بىسبة 
 %.5الرقص الشعبْ فٓأتْ فْ الهرحمة اٚخٓرة بىسبة 

 مناقشة النتائج
فْ طبٓعتٍا كهف ثـ قد ٚ تتفؽ ىتائجٍا أك تختمػؼ هػع دراسػات أخػرل. كتقػدـ تعتبر ٌذي الدراسة استطٛعٓة 

ٌػػػذي الدراسػػػة تحمػػػٓٛ لهحتػػػكل الهضػػػهكف لهكاقػػػع الهحافظػػػات السػػػٓاحٓة عمػػػِ اٚىترىػػػت فٓهػػػا ٓتعمػػػؽ بعىاصػػػر 
التػراث الثقػػافْ كالتػْ أصػػبحت أحػد الهككىػػات الرئٓسػٓة لمهعػػركض السػٓاحْ فػػْ الهقاصػد السػػٓاحٓة كهػا أىٍػػا 

بر أحد الهككىات الرئٓسٓة لخبرات السائحٓف إف لـ تكف اٌٖػـ. كتحػاكؿ ٌػذي الدراسػة اٚجابػة عمػِ فػرض تعت
عمػػػِ هعمكهػػػات كافٓػػػة عػػػف الهكاقػػػع اٚلكتركىٓػػػة لمهحافظػػػات السػػػٓاحٓة بػػػاحتكاء الدراسػػػة الرئٓسػػػْ الػػػذم ٓفٓػػػد 

زئٓا، حٓث أف هكقع الٍٓئة . كتفٓد ىتائج ٌذي الدراسة أف ٌذا الفرض صحٓح جهمهكسالىاصر التراث غٓر ع
% هػػف عىاصػػر التػػراث الثقػػافْ هحػػؿ الدراسػػة كاف كػػاف ذلػػؾ 83الهصػػٓرة العاهػػة لمتىشػػٓط السػػٓاحْ تعػػرض 
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عمِ هستكل الدكلة. اٚ اىً بالىظر لعىاصر التراث الهعركضة فأف العىصر اٚكؿ الػذم ٓعػرض عمػِ هكاقػع 
ػة الهحمٓػة كذلػؾ بىسػبة ٚ تتجػاكز الهحافظات السػٓاحٓة ٌػك اٚحتفػاٚت كالهٍرجاىػات الهحم ٓػة كالحػرؼ الٓدٓك

 % هف اجهالْ عدد الهكاقع اٚلٓكتركىٓة هحؿ الدراسة. 45
كعمٓػػً ٓهكػػف القػػكؿ أف الهكاقػػع اٚلٓكتركىٓػػة لمهحافظػػات فػػْ هصػػر ٚ تخصػػص دائهػػا جػػزء خػػاص بالسػػٓاحة 

احٓة أك أهػاكف الجػذب السػٓاحْ. كالهغٓرات السٓاحٓة كاىها قد ٓعرض الهكقع بشػكؿ عػاـ ٌٖػـ الهػزارات السػٓ
كهػا ٓتضػح هػػف ىتػائج الدراسػة أىػػً حتػِ الهحافظػات التػػْ تخصػص جػزء هػػف هكاقعٍػا اٚلٓكتركىٓػة لمسػػٓاحة، 
ػة أك حػدائؽ  فٍذا الجزء قد ٓركز عمِ الهغٓرات السٓاحٓة الهمهكسة هف هزارات سٓاحٓة كهتػاحؼ كأهػاكف آثٓر

ات..الخ كتفتقر فْ هجهمٍا لعرض الهك  ػذا ٚ زاؿ ٓركػز عمػِ كهتىٌز ركث الثقافْ لٍذي الهقاصد السػٓاحٓة. ٌك
ػة اٚ أف السػائح الحػدٓث  هفٍكـ السٓاحة الثقافٓة بهفٍكهٍا الكٛسٓكْ الهعتهد عمػِ الىػكاحْ التآرخٓػة كاٚثٓر
قػـك باٚىشػطة الٓكهٓػة التػْ  أصبح ٓحرص شكؿ كبٓر عمِ أف ٓعٓش تجربة حقٓقٓة فػْ الهقصػد السػٓاحْ ٓك

تىاكؿ اٚغذٓة كالهشركبات الهحمٓة كٓقٓـ فْ الهىازؿ التْ ٓعٓش بٍػا سػكاف الهقصػد ٓهارسٍا  أٌؿ الهقصد ٓك
تعػرؼ عمػِ العػادات كالتقالٓػد الخاصػة بالهقصػد السػٓاحْ، كهػف ثػـ  حضر اٚحتفاٚت الهحمٓػة ٓك السٓاحْ ٓك

 ٓخرج بتجربة سٓاحٓة تبقِ فْ ذاكرتً. 

 الخالصة ومساىمات الدراسة
اسػػة عمػػِ اكتشػػاؼ الػػِ ام هػػدل تقػػدـ الهكاقػػع اٚلٓكتركىٓػػة لمهحافظػػات السػػٓاحٓة فػػْ هصػػر تقػػـك ٌػػذي الدر 

هعمكهػػػات عػػػف عىاصػػػر التػػػراث الثقػػػافْ التػػػْ تشػػػتٍر بػػػً. كاىتٍػػػت الدراسػػػة الػػػِ افتقػػػار هكاقػػػع الهحافظػػػات 
لثقػػافْ السػٓاحٓة، باسػػتثىاء هكقػع الٍٓئػػة الهصػٓرة العاهػػة لمتىشػٓط السػػٓاحْ، لهعمكهػات عػػف عىاصػر التػػراث ا

الهختمفة، بؿ أاف بعض الهحافظات السٓاحٓة لـ تقدـ أم هعمكهات هف اٚساس عف عىاصػر التػراث الثقػافْ 
ػػة ٚىٍػػا ىضػػٓؼ الػػِ  ػػب أك بعٓػػد. كعمٓػػً تعتبػػر ٌػػذي الدراسػػة هفٓػػدة هػػف الىاحٓػػة الىظٓر كلػػـ تشػػٓر الٓػػً هػػف قٓر

ر هحتػػػكل الهكاقػػػع السػػػٓاحٓة كتقػػػدـ  هجهكعػػػة هٍهػػػة هػػػف عىاصػػػر التػػػراث الكتابػػػات الهكجػػػكدة الخاصػػػة بتطػػػٓك
ٍتـ بٍا السائحكف حالٓا.  الثقافْ التْ ٓمـز اف تتضهىٍا الهكاقع السٓاحٓة ٓك

ؽ  أهػػا عمػػِ الهسػػتكل التطبٓقػػْ لٍػػذي الدراسػػة، فٍػػْ تقػػدـ بشػػكؿ كاضػػح لهكاضػػع الضػػعؼ الخاصػػة بالتسػػٓك
افظاتٍػا السػٓاحٓة كالتػْ تعكػس السٓاحْ لمهكركث الثقافْ الهصرم الغىْ هف خٛؿ الهكاقع اٚلٓكتركىٓة لهح

ضػػعؼ اٌٚتهػػاـ بعىاصػػر التػػراث الثقػػافْ كهكػػكف رئٓسػػْ هػػف هككىػػات التجربػػة السػػٓاحٓة لمسػػائح اٚف كالتػػْ 
تسػػاعد عمػػِ تهٓٓػػز الهقاصػػد السػػٓاحٓة كتكسػػبٍا هٓػػزة تىافسػػٓة تجعمٍػػا فػػْ هقدهػػة الهقاصػػد التػػْ ٓكصػػْ بٍػػا 

ػػارة ٌػػذي الهقاصػػد هجػػددا فػػْ الهسػػتقبؿ. كتكجػػً السػػائحكف هعػػارفٍـ لٓزارتٍػػا أك حتػػْ قٓػػاـ ىفػػس ال سػػائحكف بٓز
ٌذي الدراسة ىتائج كاضػحة لمهحافظػات السػٓاحٓة الهشػهكلة فػْ الدراسػة اك التػْ عمػِ شػاكمتٍا هػكاطف غٓػاب 
ا هف الهحافظات كتقػدـ ترتٓػب لٍػذي الهحافظػات عمػِ هسػتكل  عىاصر التراث الثقافْ الهختمفة كتقارىٍا بغٌٓر
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الهصػػػرم كلػػػذلؾ فٍػػػْ تقػػػدـ هسػػػاٌهة تطبٓقٓػػػة هباشػػػرة كهفٓػػػدة جػػػدا لهسػػػئكلْ السػػػٓاحة فػػػْ الهقصػػد السػػػٓاحْ 
ؽ السػػػػػػٓاحْ فػػػػػػْ  الهحافظػػػػػات اك هػػػػػػدٓرم الهكاقػػػػػع السػػػػػػٓاحٓة اٚلٓكتركىٓػػػػػػة أك القػػػػػائهٓف بهسػػػػػػئكلٓات التسػػػػػٓك
الهحافظػػػات بضػػػركرة اٌٚتهػػػاـ بعىاصػػػر التػػػراث الثقػػػافْ السػػػٓاحْ الهعركضػػػة. كعمٓػػػً تكصػػػْ ٌػػػذي الدراسػػػة 

ؽ السٓاحْ بالهحافظات ها ٓمْ:هسئ  كلْ الهكاقع اٚلٓكتركىٓة كهسئكلْ التسٓك
 . اٚستفادة هف الهكركث الثقافْ فْ هحافظاتٍـ عؿ تىكعً كغىاي كعرضً عمِ الهكاقع اٚلٓكتركىٓة.1
 . ضركرة افراد جزء هف ٌذي الهكاقع لعىاصر التراث الثقافْ كعدـ اٚقتصار عمِ التراث الهادم فقط.2
 استخداـ ٌذي الهكاقع كأدكات لحفظ كتكثٓؽ التراث السٓاحْ الثقافْ كالحفاظ عمًٓ كتبادلً.. 3
ؽ لسٓاحة التراث فككسائؿ التكاصؿ اٚجتهاعْ لاستخداـ كسائؿ ا٘عٛـ . 4  هصر. ْمتسٓك
ري كتحدٓثً كهحاكلة اضافة الهكركث الثقافْ 5 الػذم . تقٓٓـ الهحتكل الهعمكهاتْ الهكجكد حاؿ كجكدي كتطٓك

ا بها ٓكسبٍا هٓزة سٓاحٓة تىافسٓة.  ٓهٓز كؿ هحافظة عف غٌٓر
ر ٌػػػذا الترتٓػػػب لمهسػػػاعدة فػػػْ جػػػذب 6 . الكقػػػكؼ عمػػػِ ترتٓػػػب الهكقػػػع السػػػٓاحْ لمهحافظػػػة كهحاكلػػػة تطػػػٓك

ر الحركة السٓاحٓة بٍا.  السائحٓف لمهحافظة كتطٓك
الكقػكؼ عمػِ أفضػؿ الههاراسػات لعػرض . اٚستفادة هف ىتائج الدراسة كالهكاقع السٓاحٓة الهعركضة فٍٓا ك 7

 الهكركث الثقافْ الهصرم كطرؽ تسكٓقً.
 . استخداـ التقىٓات الحدٓثة فْ عرض الهكركث الثقافْ الهصرم بأسمكب شٓؽ كهفصؿ كبعدة لغات.8
 

 محددات الدراسة والبحث المستقبمي
 ٓهكف اف تككف صالحة فْ عىد الىظر لىتائج ٌذي الدراسة ٚبد اٚخذ فْ اٚعتبار أف ٌذي الىتائج ٚ

ر  الهستقبؿ حٓث اقتصرت الىتائج عمِ تقٓٓـ الهكاقع اٚلٓكتركىٓة حتِ صدكر ٌذي الدراسة، كربها ٓتـ تطٓك
ر هحتكاٌا الخاص بعىاصر التراث السٓاحْ الثقافْ كتغٓٓر ترتٓبٍا بٓف  الهكاقع الهعركضة هستقبٛ كتطٓك

كضة ٚ تقمؿ هف جكدة الهكاقع السٓاحٓة الهدركسة كلكف تتىاكؿ الهحافظات السٓاحٓة. كها أف الىتائج الهعر 
فقط عىاصر التراث أك الهكركث الثقافْ غٓر الهمهكس. ٌذا باٚضافة الِ أف الدراسة لـ تتعرض لمكٓفٓة 
التْ تـ عرض الهكركث الثقافْ بٍا عمِ الهكاقع السٓاحٓة كهدل كفآتً كالهكاصفات القٓاسٓة التْ ٓجب 

ا ٌذي الهكاقع لمهكركث الثقافْ كلكف اقتصرت فقط عمِ الكقكؼ عمِ كجكد ٌذي العىاصر اف تعرض بٍ
الثقافٓة ضهف هحتكل الهكقع السٓاحْ هف عدهٍا. كهف ثـ تكصْ ٌذي الدراسة البحكث الهستقبمٓة بدراسة 

ة فْ الهكاصفات القٓاسٓة التْ ٓجب اف ٓعرض بٍا الهكركث الثقافْ ككذلؾ هدل جكدة الهكاد الهعركض
ٌذي الهكاقع. كها تكصْ الدراسة بضركرة الكقكؼ عمِ هكاقع شركات السٓاحة كالفىادؽ كهدل عرضٍا 
قٓة لمهقصد السٓاحْ  الهصرم هع  ا شٓركا أساسٓا فْ اٚىشطة التسٓك لمهكركث الثقافْ الهصرم باعتباٌر
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ا فْ هساعدة السائح اٚجٍزة الرسهٓة كالكقكؼ عمِ جكدة الهكاد الهعركضة فٍٓا كهدم كفآتٍا كدك  ٌر
 باتخاذ قراري بٓزارة الهقصد السٓاحْ الهصرم.
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Abstract 

Cultural heritage is the intangible attractions that refelect past and offered in present and future 

for socities. It is a complex product that represents the privacy of nations and civilizations 

across the globe. It has a great economical benefit in economic developments. It is a source of 

pride for nations and an evidence of organility and identity. It has become a major component 

of tourism industry and tourist experience. This has led tourism destinations to pay attention to 

this important component and develop plans, startegies and legislations to protect cultural 

heritage in addition to developing educational programs and training courses to handle this 

heritage in convenient and scientific methods. This study aims to analyse the content of 

websites of 19 tourist govenorates in Egypt to check if the cultural heritage compoents 

identified by UNESCO is offered on these websites for marketing purposes. A checklist has 

been developed to check the existence of these components. Findings revealed that the websites 

are poorly offering cultural heritage components. Implications and recommendations of the 

stuy are also presented. 

Keywords: Cultural heritage, intangible heritage, heritage tourism, websites, content analysis, 

Egypt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


