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دٔس األؽذاس انغٛبؽٛخ فٗ رشٔٚظ انغٛبؽخ ثبنفٕٛو
داٌ١ب ِّذٚػ ػجذ اٌؼظ ُ١عبٌ ٝشش٠ف ِؾّذ غبدح ِؾّذ ٚف١ك
وٍ١خ اٌغ١بؽخ ٚاٌفٕبدق ،عبِؼخ اٌفَٛ١
الممخص
تعتبر صىاعة السٓاحة هف أٌـ الصىاعات لها لٍا هف فكائد عدٓدة  ،كتزداد ٌذٌاٌٖهٓة بزٓادة أعداد
السائحٓف فقد كصؿ هعدؿ الىهك فِ أعداد السائحٓف فِ العالـ لعاـ  2018إلِ  ،%6كبالتالِ أصبحت

هعظـ دكؿ العالـ تتىافس عمِ جذب أكبر عدد هف السائحٓف إلٍٓا هف خٛؿ إىفاؽ هٓٓٛف الدكٚرت عمِ

الحهٛت التركٓجٓة ،كؿ ٌذا ساعد عمِ ظٍكر أىهاط سٓاحٓة جدٓدة كهىٍا سٓاحة اٖحداث.

كتحظِ هحافظة الفٓكـ بعىاصر جذب سٓاحٓة هتهٓزة هف حٓث الهىاخ الهعتدؿ كتىكع بٓئاتٍا الساحمٓة

كالزراعٓة كالصحراكٓة ،كها تهتمؾ العدٓد هف أثار التِ تعكد لهختمؼ العصكر ،إضافة إلِ أىٍا تىظـ العدٓد

هف اٖحداث السٓاحٓة كالهٍرجاىات بٍا  ،كفِ ضكء ذلؾ ٍٓدؼ البحث إلِ التعرؼ عمِ اٖحداث الهىعقدة
بهحافظة الفٓكـ ككسائؿ التركٓج لٍا كأٌـ الهشكٛت كالهعكقات التِ تكاجً سٓاحة اٖحداث بهحافظة الفٓكـ

كأٓضا أكجً القصكر هف قبؿ الهىظهٓف لتمؾ اٖحداث ،كقد تـ استخداهالهىٍج الكصفِ التحمٓمِ فِ ٌذي

الدراسة ،كقد خمص البحث إلِ أف اٖحداث كالفاعمٓات الهقاهة بهحافظة الفٓكـ تساٌـ فِ زٓادة أعداد

السائحٓف بالهحافظة فض ٛعف دكرٌا فِ التركٓج لمهىاطؽ السٓاحٓة كاٖثرٓة كاٌٚتهاـ بالبىٓة التحتٓة لٍذي
الهىاطؽ زٓادة عف تشجٓع اٚستثهار السٓاحِ فِ الهحافظة ،إ ٚأف ٌذي اٖحداث لـ تكضع عمِ أجىدة

اٖحداث الهصرٓة لك ازرة السٓاحة ،فض ٛعف أف أعداد السائحٓف الكافدٓف إلِ هحافظة الفٓكـ لـ ٓصؿ إلِ

العدد الهىشكد  ،إضافة إلِ ضعؼ الجٍكد التركٓجٓة الهبذكلة لتركٓج تمؾ اٖحداث كعدـ تكرار بعض
اٖحداث  ،كقد اىتٍِ البحث بكضع تكصٓات كهقترحات لتعظٓـ استفادة هحافظة الفٓكـ هف تمؾ اٖحداث
كالفاعمٓات الهقاهة بٍا سكاء هف الىاحٓة السٓاحٓة أك اٚقتصادٓة أك الثقافٓة أك اٚجتهاعٓة.

الكممات الدالة :سٓاحة اٖحداث ،التركٓج السٓاحِ ،هحافظة الفٓكـ.
المقدمة
تعتبر اٖحداث كاالهٍرجاىات ك الهسابقات الرٓاضٓة كالهعارض كالهؤتهرات كغٓرٌا هػف اٖحػداث ذات الػدكر

الكبٓػر فػػِ الدعآػػة السػػٓاحٓة لمدكلػػة الهىظهػػة لٍػػا ،ههػػا ٓكػػكف لػً أثػػر كبٓػػر فػػِ زٓػػادة حركػػة السػػٓاحة إلػػِ الدكلػػة

التِ تدكر فٍٓا ٌذي اٖحداث سكاء عمِ الهدل القصٓر أك البعٓد ( ،(Sun,2007كها أىٍا فرصة كبٓػرة لتبػادؿ
الثقاف ػػات هحمٓػ ػان كاقمٓهٓ ػ ػان كدكلٓػ ػان ب ػػٓف الحاض ػ ػرٓف لتم ػػؾ اٖحػ ػػداث بهختم ػػؼ أىكاعٍ ػػا ،كحتػػػِ الس ػػبعٓىات كاىػػػت
تعتبراٖحداث كالهٍرجاىات هف ضهف ىشاطات السٓاحة الثقافٓة ،كلكف هع ىهك تأثٓرٌا فِ زٓادة حركػة السػٓاحة
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الكافػدة أصػبحت أحػد أىهػاط السػػٓاحة الهسػتقمة بىفسػٍا ) (Qunin,2009كأصػبحت أف اٖحػداث كالهٍرجاىػػات
هف أسرع اٖىهاط إىتشا انر كشٍرة فِ العالـ ).(Stankov&Vassenka,2015

كٓكجد بعض الهعكقات التِ تؤثر عمِ ىجاح اٖحداث ،كقد أشارت العدٓد هف الدراسات الدكلٓةالتِ تختص
بسٓاحة اٖحداث إلِ كجكد ىقص فِ الهٍارات الهتهٓزة الٛزهة لمتركٓج لسٓاحة اٖحداث كفقا لدراسة )(2011

 ،Ispas&Hertanuكأشار  (2004) Getzأف فشؿ تىظٓـ اٖحداث ٓرجع إلِ قصكر الهدٓرٓف فىأداء
أعهالٍـ عمِ أكهؿ كجً ،كأشارت دراسة أخرل) (Kose et al.,2011إلِ أف عدـ الهعرفة الجٓدة بقىكات
التكزٓع فِ هقصد الحدث ٓؤثر سمبان عمِ تسكٓؽ هىتج الحدث.
أها الدراسات التِ أجرٓت فِ هصر عف سٓاحة اٖحداث أشارت إلِ أف ضعؼ القدرة عمِ استغٛؿ سٓاحة
اٖحداث فِ هصر ٓرجع إلِ كجكد قصكر فِ قدرات الهكارد البشرٓة(سعد ،)2001،كأكضح جهعة()2005
إلِ أف ٌذا الضعؼ قد ٓرجع إلِ قصكر اٖداء ا٘دارل لبعض شركات تىظٓـ الهؤتهرات كاٖحداث فِ هصر،
كها ذكرفراج ( )2013أف تحقٓؽ التىافسٓة لسٓاحة اٖحداث فِ هصر تكاجٍٍا عقبات ىتٓجة قصكر الجٍات
الحككهٓة فِ تىهٓة الهكارد البشرٓة.
أها عف هحافظة الفٓكـ ،فٍِ تهتمؾ هقكهات سٓاحٓة ك أثرٓة ترجع إلِ هختمؼ العصكر بدآة هف العصر
الفرعكىِ حتِ العصر ا٘سٛهِ تجعمٍا هحافظة سٓاحٓة هتهٓزة (عبد الفتاح ،)2018 ،كها ٓىظـ بٍا العدٓد
هف اٖحداث  ،كعمِ ذلؾ فقد اختص ٌذاالبحث بدراسة دكركهدل تأثٓر ٌذي اٖحداث فِ التركٓج السٓاحِ
لمهحافظة فض ٛعف إلقاء الضكء عمِ أٌـ التحدٓات كالهعكقات التِ تكاجً سٓاحة اٖحداث فِ هحافظة
الفٓكـ.
مشكمة الدراسة
تحظِ سٓاحة اٖحداث بإٌتهاـ كبٓر هف قبؿ العدٓد هف الدكؿ لهػا لٍػا هػف آثػار كعكائػد اقتصػادٓة كاجتهاعٓػة
كاضحة عمِ الدكؿ الهستضػٓفة كالهىظهػة لٍػا هثػؿ زٓػادة ىصػٓب الدكلػة هػف العهمػة اٖجىبٓػة & (Stephen

 )2012 Connel,با٘ضافة إلِ تكفٓر فرص عهؿ لمشباب ) ،)Goldblatt,2013كسكؼ تتىاكؿ الدراسة

بشكؿ هفصؿ أٌهٓة سٓاحة اٖحداث عمِ الىكاحِ ا٘قتصادٓة ك ا٘جتهاعٓة كالثقافٓة كالبٓئٓة لمػدكؿ الهىظهػة

لٗحداث.

كتػػـ أختٓػػار هحافظػػة الفٓػػكـ هحػػؿ لمد ارسػػة ىظ ػ انر لهػػا تضػػهً الهحافظػػة هػػف هقكهػػات سػػٓاحٓة كآثرٓػػة هتىكعػػة

با٘ضػػافة إلػػِ أقاهػػة العدٓػػد هػػف اٖحػػداث بٍػػا كالتػػِ إذا تػػـ تىظٓهٍػػا ك التػػركٓج لٍػػا بشػػكؿ هخطػػط ك فعػػاؿ
سٓكسب الهحافظة هٓزة تىافسٓة سٓاحٓة ك ٓزٓد هػف حجػـ ا٘قبػاؿ السػٓاحِ عمٍٓػا حٓػث أىٍػا ٓىعقػد بٍػا العدٓػد
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هف اٖحداث ك هىٍػا هٍرجػاف تػكىس لمخػزؼ كالحػرؼ الٓدكٓػة حٓػث ٓحضػري آٚؼ ال ازئػرٓف ،كهٍرجػاف تعاهػد
الشهس عمِ قدس اٖقداس بهعبػد قصػر قػاركف با٘ضػافة إلػِ هٍرجاىػات دكلٓػة كسػباؽ ارلػِ الفراعىػة الػدكلِ
الذل ٓشارؾ فًٓ العدٓد هف الهتسابقٓف هف دكؿ أجىبٓة عدٓدة.
ك تتهثؿ هشكمة الدراسة فِ أف كبالرغـ هف تعدد اٖحداث الهىعقدة بهحافظة الفٓكـ ك أختٛؼ أىهاطٍا إ ٚأف

الهحافظة لـ تيكضع عمِ الخرٓطة السػٓاحٓة ،كها ازلػت أعػداد السػائحٓف الكافػدٓف إلػِ هحافظػة الفٓػكـ لػـ ٓصػؿ
إل ػػِ الع ػػدد الهىش ػػكد ،كل ػػـ تيض ػػع اٖح ػػداث الهىعق ػػدة بالهحافظ ػػة بأجى ػػدة اٖح ػػداث لجهٍكرٓ ػػة هص ػػر العربٓ ػػة،
با٘ضػػافة إلػػِ ضػػعؼ الجٍػػكد التركٓجٓ ػة الهبذكلػػة لتػػركٓج تمػػؾ اٖحػػداث كعػػدـ تك ػرار بعػػض اٖحػػداث ه ػرات

أخرم (الٍٓئة اٚقمٓهٓة لتىشٓط السٓاحة بالفٓكـ.)2015،
أىمية الدراسة

تأتِ أٌهٓة الدراسة فِ تىاكلٍا لىهط سٓاحِ شدٓد اٌٖهٓػة تٍػتـ بػً العدٓػد هػف الػدكؿ كٌػك سػٓاحة اٖحػداث
حٓث تتىافس العدٓد هػف الػدكؿ عمػِ إقاهػة اٖحػداث الكبػرل بٍػا لهػا لٍػا هػف ه ازٓػا هتعػددة سػكاء عمػِ الجاىػب

اٚقتصادىكاٚجتهاعىكالس ػػٓاحِ لمدكل ػػة الهىظه ػػة لمحدث(س ػػعد ، )2001،با٘ض ػػافة إل ػػِ ى ػػدرة الد ارس ػػات الت ػػِ

تىاكلت هكضكع سٓاحة اٖحداث فِ هحافظة الفٓكـ.

أىداف الدراسة


إلقاء الضكء عمِ أٌـ اٖحداث كالفاعمٓات التِ تىظهٍا هحافظة الفٓكـ.



التعرؼ عمِ دكر اٖحداث الهىعقدة بهحافظة الفٓكـ فِ التركٓج السٓاحِ لمهحافظة.



إٓضاح الهعكقات كالهشكٛت التِ تكاجً سٓاحة اٖحداث بهحافظة الفٓكـ.



التعرؼ عمِ أكجً القصكر هف جاىب الهىظهٓف لٗحداث بهحافظة الفٓكـ.



كضع التكصٓات التِ هف خٛلٍا ٓهكف تعظٓـ اٚستفادة هف ٌذي اٖحداث كالفاعمٓات.

فرضيات الدراسة

تقػػكـ الد ارسػػة عمػػِ فرضػػٓات هتعػػددة ،كسػػٓتـ هػػف خٛلٍػػا اختبػػار صػػحتٍـ هػػف عػػدهٍا ،كٓمخػػص الشػػكؿ التػػالِ
اٚطار الىظرل لمدراسة كفرضٓاتٍا.

شكل ( :)1اإلطار النظرى لمدراسة وفرضياتيا

األحداث السياحية
مشكالت ومعوقات

الترويج السياحى

( )H2تإثرسلبا

الجيات المنظمة
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الفرض األول ( :)H1تؤثر اٖحداث الهىعقدة بهحافظة الفٓكـ عمِ التركٓج السٓاحِ لمهحافظة.

الفرض الثىانى ( :)H2تكاجػً اٖحػداث الهىعقػدة بهحافظػة الفٓػكـ العدٓػد هػف الهشػكٛت كالهعكقػات التػِ تػؤثر
عمِ التركٓج السٓاحِ لمهحافظة.

الفىرض الثالىث (ٓ :)H3كجػد قصػكر هػف جاىػب الجٍػات الهىظهػة لٗحػداث بهحافظػة الفٓػكـ سػكاء (الحككهٓػػة
الخاصة) هها ٓؤثر سمبا عمِ التركٓج السٓاحِ لمهحافظة.

أدبيات الدراسة (الدراسات السابقة)

سياحة األحداث

تع ػػرؼ س ػػٓاحة اٖح ػػداث عم ػػِ أىٍ ػػا " اٖىش ػػطة كالتخط ػػٓط كا٘دارة لمههارس ػػات الهرتبط ػػة ب ػػالجهٍكر ف ػػِ ص ػػكرة

هىاسػ ػػبات" (ف ػ ػراج ،2013،ص ،)25ك تتبػ ػػآف تصػ ػػىٓفات اٖحػ ػػداث كفقػ ػػا لمكتػ ػػاب الهتخصصػ ػػٓف فػ ػػِ صػ ػػىاعة
اٖحداث كها ٓتضح هف الجدكؿ التالِ:

جدول ( )1أنواع األحداث

أحداث اٖعهاؿ كالتجارة ،أحداث فىٓة  ،أحداث ثقافٓة

(Getz(1997

أحداث خاصة ،أحداث سٓاسٓة ،أحداث ترفٍٓٓة

)Allen(1999

أحداث هدىٓة ،أحداث دكرٓة ،أحداث بسٓطة ،أحداث

)Shone & Parry(2004

أحداث رٓاضٓة  ،أحداث تعمٓهٓة كعمهٓة

هحمٓة ،أحداث الهرة الكاحدة ،أحداث دكرة الحٓاة

)Getz(2004

اٚجتهاعٓة
أضاؼ اٚجتهاعات كالهؤتهرات  ،كالهعارض

)Wagen (2007

تتسـ سٓاحة اٖحداث بعدة خصائص كٌِ ( ،),2007) Wagenهحهكد  ،ككفٓؽ:)2010،

اإلىتمام العالمى :فىظ ار لمتطكر التكىكلكجِ كالعكلهة كاىتشار ا٘ىترىت أصبح هف السٍؿ ا٘طٛع عمِ اٖحداث
كالتعرؼ عمٍٓا كهشاٌدتٍا.
البيئة التنافسية :حٓث تكجد هىافسة كبٓرة بٓف الدكؿ كالهدف الكبػرل لتىظػٓـ كاقاهػة أحػداث ىاجحػة كتػكفٓر جهٓػع
التسٍٓٛت لتحقٓؽ ٌذا الىجاح كتكفٓر بىٓة أساسٓة تٛئـ هع إقاهة ٌذي اٖحداث.
التأثيرات السياحية واإلقتصادية :فهعظػـ اٖحػداث كخاصػة الكبػرل هىٍػا كاٖحػداث الرٓاضػٓة كالثقافٓػة ٓكػكف لٍػا
تػػأثٓر إقتصػػادل ك سػػٓاحِ عمػػِ الدكلػػة التػػِ ٓقػػاـ بٍػػا الحػػدث  ،كالعدٓػػد هػػف الهػػدف أخػػذت شػػٍرتٍا هػػف خػػٛؿ
اٖحداث التِ تقاـ بٍا هثؿ هكىاكك كتشٓمسِ.
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األصالة والخيالية :تتهٓز اٖحداث باٖصػالة كالخٓالٓػة فالسػائح بطبٓعػة الحػاؿ ٓبحػث عػف ا٘بتكػار كالتهٓػز الػذم
ٓجذبً كفِ اٖحداث بالذات ،كٚبد هف تكافر عىصر الخٓػاؿ كا٘بػداع كا٘بتكػار الػذل ٓشػجع السػائح كٓحفػزي عمػِ
حضكر الحدث فِ الهرة الهقبمة.
تقميل المخاطر :حٓث ٍٓتـ هىظهكا الحدث بضركرة تػكفٓر عىصػر التػأهٓف كالسػٛهة لمعػاهمٓف كالحضػكر ،كٓكػكف
لمػػدعـ الحكػػكهِ دكر فػػِ هكاجٍػػة الهخػػاطر الهتكقعػػة كالتػػِ تفػػكؽ قػػدرات هىظهػػِ الحػػدث خاصػػة فػػِ اٖحػػداث
الكبرل كالضخهة. .
التأثير السياسىى:حٓػث أف لمحككهػة دكر فػِ دعػـ كتىظػٓـ الحػدث ،با٘ضػافة لػدكرٌا فػِ إتخػاذ القػ اررات الهتعمقػة
بالحدث.
تعقد التصميم والتنفيذ  :إف إقاهة كتىظٓـ اٖحداث كخاصة اٖحداث الضخهة عهمٓة هعقدة تحتاج العدٓد هف
الهكظفٓف كالهشاركٓف كتعاكف العدٓد هف اٖطراؼ كالجٍات الهعىٓة بالحدث.

تعىىدد األدوار :فٍىػػاؾ أحػػداث لٍػػا قػػدرة عمػػِ تػػركٓج السػػٓاحة كالفىػػكف كالت ػراث كٌىػػاؾ أحػػداث تعهػػؿ عمػػِ تحقٓػػؽ
التىهٓة ا٘قتصادٓة كتطكٓر الهرافؽ.
الىىروح المرحىىة :فػػإف لٗحػػداث قػػدرة عمػػِ تػػكفٓر ركح كجػػك هػػف الهػػرح كالبٍجػػة أثىػػاء الحػػدث ههػػا ٓزٓػػد الشػػعكر
با٘ىتهاء.
التفىىرد واألصىىالة :حٓػػث ٓسػػعِ هىظه ػكا اٖحػػداث كخاصػػة اٖحػػداث الضػػخهة عمػػِ أف تكػػكف أحػػداث فرٓػػدة هه ػا
ٓشجع السائح لحضكرٌا كرؤٓتٍا فِ الهرة الهقبمة.
التقاليد :حٓث الطقكس التِ ٓتهٓز بٍا الحدث كالتِ جعمت فًٓ تقالٓد راسخة فِ الهجتهع.
المرونة  :سكاء إهكاىٓة تغٓر هكاف أك تكقٓت الحدث أك تكمفتً ىتٓجة لتغٓرات السكؽ.
حسن الضيافة:التِ ٓحظِ بٍا السائح كالعهٓؿ هف الهجتهع الهضٓؼ.
الممموسىىىىىىىىىىىىىىىية :كٌىا٘ىطاباعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الذٌىٓػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف الهقصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٓاحِ حٓػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػث قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدرة الهٍرجاىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات
كاٖحػ ػ ػ ػ ػ ػػداث فػ ػ ػ ػ ػ ػػِ ىقػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ كاظٍػ ػ ػ ػ ػ ػػار اله ػ ػ ػ ػ ػ ػكارد الهحٓطػ ػ ػ ػ ػ ػػة بصػ ػ ػ ػ ػ ػػكرة همهكسػ ػ ػ ػ ػ ػػة كخاصػ ػ ػ ػ ػ ػػة حسػ ػ ػ ػ ػ ػػف الضػ ػ ػ ػ ػ ػػٓافة.
وسىىىىىىىىىىيمة مىىىىىىىىىىن وسىىىىىىىىىىائل الراحىىىىىىىىىىة :حٓػػ ػ ػ ػػث تعتب ػ ػ ػ ػػر اٖحػػ ػ ػ ػػداث كالهٍرجاى ػ ػ ػ ػػات فرص ػ ػ ػ ػػة لمش ػ ػ ػ ػػعكر بال ارحػػ ػ ػ ػػة
كا٘سترخاء كالبٍجة هها ٓشبع رغبات السائحٓف.
ويمكن استغالل األحداث والميرجانات فى مجال السياحة من أجل ):(Goldblatt22013
 تىشٓط الحركة السٓاحٓة كجذب السائحٓف.
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 زٓادة العائد ا٘قتصادل لمبمد الهضٓؼ ،فكفقا لتقرٓػر صػحٓفة الشػعب الصػٓىٓة فقػد حققػت الصػٓف هػف إٓػرادات
دكرة اٖلعاب اٖكلهبٓة الهقاهة فِ بكٓف همٓارل دكٚر أهرٓكِ عاـ .2008

 إكتساب هٓزة تىافسٓة سٓاحٓة لمدكلة الهىظهة لٗحداث فقد قفزت هدٓىة برشمكىة هف الهرتبػة الثاهىػة عشػر إلػِ
الهرتبة السابعة (كأٌـ الهدف الهؤٌمة ٘ستضافة اٖحداث) بعد ىجػاح دكرة اٖلعػاب اٖكلهبٓػة الهقاهػة بٍػا عػاـ

.1992


تحقٓؽ ىسبة إشغاؿ فىدقِ عالٓة.



تحسٓف الصكرة الذٌىٓة لمبمد الهستقبمة لمسائحٓف.



خمؽ كزٓادة كعِ الهكاطىٓف بأٌهٓة السٓاحة.



خمؽ فرص عهؿ لمهكاطىٓف.

 تسكٓؽ الهقاصد السٓاحٓة كتىهٓتٍا.

 تحقٓؽ التبادؿ الثقافىكالحضارل بٓف الشعكب.
كرغ ػػـ أٌهٓ ػػة س ػػٓاحة اٖح ػػداث لمعدٓ ػػد ه ػػف ال ػػدكؿ إ ٚأىٍ ػػا تكاج ػػً العدٓ ػػد ه ػػف الهعكق ػػات كق ػػد أش ػػارت العدٓ ػػد ه ػػف

الد ارس ػ ػػات (

س ػ ػػعد( ،)2001جهع ػ ػػة( ،Getz(2004) ،)2004فػ ػ ػراج(،(2011) Ispas&Hertanu ،)2009

) ،Koseet al.,(2011فراج() )2013

إلِ ذلؾ ك تتهثؿ تمؾ الهعكقات فِ:

 قصكر الهدٓرٓف فِ أداء أعهالٍـ عمِ أكهؿ كجً. -ىقص فِ الهٍارات الهتهٓزة الٛزهة لمتركٓج.

 عدـ الهعرفة الجٓدة بقىكات التكزٓع فِ هقصد الحدث ٓؤثر سمبا عمِ تسكٓؽ هىتج الحدث. قصكر فِ قدرات الهكارد البشرٓة. -قصكر اٖداء ا٘دارل لبعض شركات تىظٓـ الهؤتهرات كاٖحداث فِ هصر.

 ىقص فِ براهج التدرٓب الهكجًٍ إلػِ الهػكارد البشػرٓة ،عػدـ كجػكد ىظػاـ كاضػح لمحػكافز ،كعػدـ الشػفافٓة فػِتقٓٓـ أداء العاهمٓف.

 ىقص فِ براهج التدرٓب الهكجًٍ إلػِ الهػكارد البشػرٓة ،عػدـ كجػكد ىظػاـ كاضػح لمحػكافز ،كعػدـ الشػفافٓة فػِتقٓٓـ أداء العاهمٓف.

الفيوم فى ضوء سياحة األحداث
تتهتػػع هحافظػػة الفٓػػكـ بهجهكعػػة هػػف الهقكهػػات السػػٓاحٓة كخصػػائص الجػػذب السػػٓاحىالتِ تؤٌمٍػػا أف تحتػػؿ هركػػز

هتقدـ عمِ الخرٓطة السٓاحٓة الهصرٓة ،كٓرجع تارٓخٍا إلِ عصكر كحضارات ها قبؿ التارٓخ كالعصكر الفرعكىٓة

كالٓكىاىٓة كالقبطٓة كاٚسٛهٓة كالحدٓثة ،كها أفرزتً تمؾ العصكر هف آثار هازالت باقٓة عمِ أرضٍا (جاهعة الفٓكـ
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 ،كهحافظة الفٓكـ ،)2009 ،كٓكضح شػكؿ رقػـ ( )2الهػكركث الثقػافِ كالهىػاطؽ السػٓاحٓة كاٖثرٓػة كأٌػـ الهىشػآت
السٓاحٓة بالهحافظة
شكل ( :)2الموروث الثقافى وأىم المناطق األثرية والمنشآت السياحية بمحافظة الفيوم

الهصدر( :ك ازرة التخطٓط كالهتابعة كاٚصٛح اٚدارل)2018 ،

بجاىػػب الهػػكركث الثقػػافِ ك الحضػػارل ك الطبٓعػػِ الهكجػػكد بهحافظػػة الفٓػػكـ  ،فقػػد ٓػػىظـ بٍػػا العدٓػػد هػػف اٖحػػداث
كالهٍرجاى ػػات كاٚحتف ػػاٚت كاله ػػؤتهرات با٘ض ػػافة إل ػػِ هش ػػاركتٍا ف ػػِ هع ػػارض هختمف ػػة بٍ ػػدؼ الت ػػركٓج الس ػػٓاحِ

لمهحافظة كاستقطاب السائحٓف سكاء عمِ الهستكل الداخمِ أك الخارجِ ،كتتىكع اٖحداث الهىعقدة بهحافظة الفٓكـ
هىأحداث بٓئٓة هثؿ (هٍرجاف تكىس لمخزؼ لمخزؼ كالحرؼ الٓدكٓة  -هٍرجاف الفخار بقرٓة الىزلة) ،أحداث ثقافٓة
هث ػػؿ (هٍرج ػػاف تعاه ػػد الش ػػهس عم ػػِ ق ػػدس اٚق ػػداس بهعب ػػد قص ػػر ق ػػاركف) ،أح ػػداث فىٓ ػػة هث ػػؿ (الهٍرج ػػاف ال ػػدكلِ

لهكسػػٓقِ الشػػعكب– هٍرجػػاف ركح – هٍرجػػاف أشػػطكرة) ،أحػػداث رٓاضػػٓة هثػػؿ (هٍرجػػاف سػػباؽ الفراعىػػة الػػدكلِ -
هٍرجػػاف الش ػراع  -هٍرجػػاف الخٓػػكؿ العربٓػػة الػػدكلِ بقرٓػػة دهػػك– هٍرجػػاف راش – هٍرجػػاف البػػاراهكتكر– هٍرجػػاف
التزحمؽ عمِ الرهاؿ) ،أحداث قكهٓة هثؿ (احتفالٓة عٓد الفٓكـ القكهِ) ،كأخٓػ ار أحػداث سػٓاحٓة هثػؿ (احتفالٓػة ٓػكـ
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السٓاحة العالهِ)(الٍٓئة اٚقمٓهٓة لتىشٓط السػٓاحة بػالفٓكـ ،)2017،كفٓهػا ٓمػِ شػرح هبسػط ٌٖػـ اٖحػداث الهقاهػة
فِ هحافظة الفٓكـ.

جدول ( :)2ممخص ألىم األحداث المقامة بمحافظة الفيوم
أوال :األحداث البيئية
ميرجان تونس لمخزف والحرف اليدوية

توقيت الحدث

ميرجان النزلة لمفخار

ٓقػػاـ الهٍرجػػاف فػػِ ىٍآػػة شػػٍر ىػػكفهبرهف كػػؿ عػػاـ أقػ ػػٓـ الهٍرجػ ػػاف ه ػ ػرة كاحػ ػػدةفِ شػ ػػٍر ٓكىٓػ ػػً لعػ ػػاـ
كٓسػػتهر لهػػدة ث ػػٛث أٓػػاـ ،كٓ ػػىظـ الهٍرجػػاف س ػػىكٓان .2013

هىذ عاـ .2011
ىدف الحدث

الحفاظ عمِ حرفػة صػىاعة الخػزؼ كتطكٓرٌػا حٓػث الت ػػركٓج لحرف ػػة ص ػػىاعة الفخ ػػار التقمٓدٓ ػػة بالقرٓ ػػة،

أف ٌػػذي الحرفػػة هسػػتهرة هىػػذ أكثػػر هػػف  45عػػاـ فػػِ كالحفاظ عمٍٓا كتشجٓع أٌالِ القرٓة كالعاهمٓف بٍػذي

الصىاعة لٛستهرار فٍٓا.

قرٓة تكىس بهحافظة الفٓكـ.
الرعاة

الٍٓئة اٚقمٓهٓة لتىشٓط السٓاحة بهحافظػة الفٓػكـ ،ك ك ازرة السػػٓاحة بالتعػػاكف هػػع كمٓػػة السػػٓاحة كالفىػػادؽ

ك ازرة الس ػػٓاحة كه ػػا ٓرع ػػِ الح ػػدث بى ػػؾ اٖس ػػكىدرٓة  -جاهعة الفٓكـ.
هىذ تىظٓهً فِ عاـ .2015

فعاليات الحدث

ٓكجد عمِ ٌاهش الهٍرجػاف كرش لبػاقِ هىتجػات
الحػ ػػرؼ الٓدكٓػ ػػة التػ ػػِ تهٓػ ػػز هحافظػ ػػة الفٓػ ػػكـ ع ػ ػف

غٓرٌ ػػا ه ػػف الهحافظ ػػات كالفخ ػػار ال ػػذل تش ػػتٍر ب ػػً
قرٓة الىزلة كهىتجات الىخٓؿ التِ تشتٍر بٍػا قرٓتػِ
اٚعػػٛـ كالكعػػابِ ،كتػػكفر الٍٓئػػة أٓض ػان العدٓػػد هػػف

الهطكٓ ػػات كالكتٓب ػػات ب ػػالمغتٓف العربٓ ػػة كا٘ىجمٓزٓ ػػة
عػػف الهعػػالـ السػػٓاحٓة بالهحافظػػة ككافػػة الهعمكهػػات

اسػػتهر الهٍرجػػاف لهػػدة ٓكهػػاف كحض ػري العدٓػػد هػػف
الشخصػ ػػٓات الٍاه ػ ػػة هث ػ ػػؿ رئ ػ ػػٓس قطػ ػػاع الس ػ ػػٓاحة
الداخمٓة بك ازرة السٓاحة فِ ذلػؾ الكقػت كالعدٓػد هػف
أعضاء ٌٓئة التدرٓسبكمٓة السٓاحة كالفىػادؽ كأٌػالِ

القرٓػ ػػة ،كهػ ػػا قاهػ ػػت ٌٓئػ ػػة تىشػ ػػٓط السػ ػػٓاحة بعهػ ػػؿ
هعػػرض لهىتجػػات الحػػرؼ الٓدكٓػػة التػػِ تشػػتٍر بٍػػا
هحافظة الفٓكـ.

عػػف حرف ػػة الخ ػػزؼ كتارٓخٍػػا  ،كه ػػا ٓش ػػارؾ قص ػػر
ثقاف ػػة الفٓ ػػكـ بع ػػدة ع ػػركض فىٓ ػػة ض ػػهف فاعمٓ ػػات
الهٍرجاف.

ثانيا :األحداث الثقافية
ميرجان تعامد الشمس عمى قدس األقداس بمعبد قصر قارون
توقيت الحدث

ٓقاـ الهٍرجاف فىمٓمة  21دٓسهبر هف كؿ عاـ ،كٓتـ ا٘حتفاؿ بالحدث هىذ عاـ .2012

ىدف الحدث

التػػركٓج لمفٓػػكـ سػػٓاحٓان هػػف خػػٛؿ ظػػاٌرة تعاهػػد الشػػهس عمػػِ هعبػػد قصػػر قػػاركف تمػػؾ الظػػاٌرة الفرٓػػدة

الرعاة

ك ازرة السٓاحة كالٍٓئة اٖقمٓهٓة لتىشٓط السٓاحة بهحافظة الفٓكـ كك ازرة الدكلة لشئكف أثار.

فعاليات الحدث

ٓتـ اٚحتفاؿ بالحدث هىذ عاـ  ، 2012كٓشارؾ قصػر ثقافػة هحافظػة الفٓػكـ بالعدٓػد هػف عػركض الفمكمػكر الشػعبِ

الههاثمة لظاٌرة تعاهد الشهس عمِ هعبد أبك سهبؿ بأسكاف.

كعرض الخٓكؿ كالهزهار البمدل كعرض التىكرة با٘ضافة إلِ العدٓد هف الفرؽ الكبٓرة لمفىكف الشعبٓة.
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ثالثا :األحداث الفنية
الميرجان الدولى لموسيقى الشعوب
توقيت الحدث
ىدف الحدث

ميرجان أشطورة

أق ػػٓـ الهٍرج ػػاف ف ػػِ الفتػ ػرة ه ػػف 17إل ػػِ 21دٓس ػػهبر أقػػٓـ الهٍرجػػاف فػػِ الفت ػرة هػػف  27أبرٓػػؿ حتػػِ 2
هآك لعاـ  2016فِ شهاؿ بحٓري قاركف.

لعاـ .2014

الت ػػركٓج لمفٓػػػكـ س ػػٓاحٓان كتىش ػػٓط الحرك ػػة الس ػػٓاحٓة الت ػػركٓج الس ػػٓاحِ لهحافظ ػػً الفٓ ػػكـ كدع ػػـ الس ػػٓاحة

بٍا.

البٓئٓة كالترفٍٓٓة بالهحافظة.

الرعاة

هحافظة الفٓكـ بالتعاكف هع ك ازرة الثقافة.

شركة سٓاج ترافٓؿ كك ازرة السٓاحة.

فعاليات الحدث

شارؾ فِالهٍرجاف  5فرؽ هكسٓقٓة أجىبٓة فػرقتٓف أقػ ػ ػػٓـ ضػ ػ ػػهف فاعمٓػ ػ ػػات الهٍرجػ ػ ػػاف عػ ػ ػػركض فىٓػ ػ ػػة
ه ػ ػػف دكل ػ ػػة ب ػ ػػىجٛدش با٘ض ػ ػػافة إل ػ ػػِ فرق ػ ػػة دكل ػ ػػة كترفٍٓٓة ،كها ساٌهت ٌٓئً تىشٓط السػٓاحة بػالفٓكـ
كازاخسػ ػػتاف كأخ ػ ػػرل ه ػ ػػف دكلػ ػػة الٍى ػ ػػد كأخ ػ ػػرل ه ػ ػػف بهعػػرض لمحػػرؼ الٓدكٓػػة كالبٓئٓػػة التػػِ تشػػتٍر بٍػػا
أسباىٓا با٘ضافة إلِ الفرؽ الهصرٓة كالتػِ شػاركت الهحافظػػة ككتٓبػػات عػػف الهعػػالـ السػػٓاحٓة كاٖثرٓػػة
فٓ ػػً بف ػػرؽ السهس ػػهٓة كأب ػػك ص ػػٓر ل ػػٕٚت الش ػػعبٓة بالهحافظػػً ،كشػػارؾ فػػِ الهٍرجػػاف ح ػكالِ  50فػػرد
كالتىكرة التراثٓة كالسباعٓة لمغىاء الدٓىِ كفرقة الفٓػكـ ه ػ ػػف ف ػ ػػرؽ هكس ػ ػػٓقٓة هتع ػ ػػددة الجىس ػ ػػٓات (فرىس ػ ػػا ،
لمفى ػػكف الش ػػعبٓة كفرق ػػة ع ػػرب الفٓ ػػكـ البدكٓ ػػة كفرق ػػة الىهسػػا  ،ألهاىٓػػا ،أٓرلىػػدا) ،كقػػاـ هحػػافظ الفٓػػكـ فػػِ
الفٓكـ لمهكسػٓقِ العربٓػة ،كبػدأت فعالٓػات الهٍرجػاف ذلؾ الكقت بافتتاح الهٍرجاف كفاعمٓاتً ،كتـ تغطٓػة

بعرض جهاعِ لكافػة الفػرؽ الهشػاركة طػاؼ هٓػداف الهٍرجاف هف قبؿ الصحفٓٓف.
الس ػكاقِ أٌػػـ هٓػػادٓف الفٓػػكـ تتقػػدهٍـ فرقػػة هكسػػٓقِ
الشرطة حٓث قدهكا عرضان فىٓان هفتكحان داخؿ حدٓقة

سكاقِ الٍدٓر ،كفِ صباح الٓكـ التػالِ 18دٓسػهبر
ق ػ ػػدهت فرق ػ ػػة دكل ػ ػػة ب ػ ػػىجٛدش كفرق ػ ػػة اٖس ػ ػػهاعمٓة

كأبكص ػ ػػٓر فقػ ػ ػرات ف ػ ػػِ حدٓق ػ ػػة الجى ػ ػػدل الهجٍػ ػ ػػكؿ
لطػػٛب الهػػدارس كأٌػػالِ الهحافظػػة  ،كفػػِ ٓػػكـ 19
دٓس ػ ػ ػػهبر ق ػ ػ ػػدهت ف ػ ػ ػػرؽ دكل ػ ػ ػػة كازخس ػ ػ ػػتاف كالٍى ػ ػ ػػد
كبىجٛدش فقرات فِ قصر ثقافػة هركػز طاهٓػة كهػا
قدهت العدٓد هف العركض عمػِ هسػرح قصػر ثقافػة

الفٓكـ ،كأقٓـ حفؿ الختػاـ عمػِ الهسػرح الهقػاـ بهعبػد
قصػػر قػػاركف هسػػاء ٓػػكـ  20دٓسػػهبر كذلػػؾ ضػػهف
فاعمٓ ػػات اٖحتف ػػاؿ بهٍرج ػػاف تعاه ػػد الش ػػهس عم ػػِ
ق ػػدس أق ػػداس هعب ػػد قص ػػر ق ػػاركف الهق ػػاـ ف ػػِ الٓ ػػكـ

التالِ  21دٓسهبر.

رابعا :األحداث الرياضية
ميرجان سباق الفراعنة الدولى
توقيت الحدث

ميرجان الشراع

ٓقاـ ٌذا الحدث سىكٓان فِ شٍر ىكفهبر كٓعتبر عػاـ أق ػ ػػٓـ الهٍرجػ ػػاف ه ػ ػرتٓف فىعػ ػػاهِ  2013ك 2015
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ٌ 2018ػػك اله ػرة الثاهىػػة عشػػر عمػػِ الت ػكالِ كٓقػػاـ بفىدؽ ٌمىاىأكبرج الفٓكـ.
ٌذا الهٍرجاف بهىطقة ٌرـ ٌكارة.

ىدف الحدث

تىشٓط السٓاحة بهحافظػة الفٓػكـ كبػاٖخص السػٓاحة التركٓج ٘هكاىٓات الفٓكـ السٓاحٓة كتىشٓط السٓاحة
بالهحافظة.

الرٓاضٓة.

الرعاة

،Event Sportكك ازرة السٓاحة.

فعاليات الحدث

ٓب ػػدأ الس ػػباؽ ه ػػف ٌ ػػرـ ٌػ ػكارة كٓىتٍ ػػِ بٍ ػػرـ س ػػقارة شػ ػػارؾ فٓػ ػػً عش ػ ػرة ى ػ ػكادل تخػ ػػتص بٍػ ػػذي الرٓاضػ ػػة

اٚتحاد الهصرل لمشراع.

بػ ػػالجٓزة لهسػ ػػافة 100كػ ػػـ ،كتكػ ػػكف ىقطػ ػػة اىطػ ػػٛؽ كه ػػىٍـ (ى ػػادل الص ػػٓد الهصرىباٖس ػػكىدرٓة  -ى ػػادل
السباؽ هف ٌرـ ٌكارة فِ الساعة السادسة صباحا ،الٓخ ػ ػػت الهص ػ ػػرل -الى ػ ػػادل الهص ػ ػػرل لمتج ػ ػػدٓؼ)،
كٓشترؾ فِ ٌػذا الهٍرجػاف هتسػابقٓف هػف عػدة دكؿ كغٓ ػػرٌـ ه ػػف الىػ ػكادل الهٍته ػػة بٍ ػػذي الرٓاض ػػة ،كق ػػد
أكربٓػة كعربٓػة ،كتقػكـ عػدة قىػكات فضػائٓة بتصػكٓر اختػ ػػار اٚتحػ ػػاد الهصػ ػػرل لمش ػ ػراع هحافظػ ػػة الفٓػ ػػكـ
الس ػ ػػباؽ كالهتس ػ ػػابقٓف ف ػ ػػِ جهٓ ػ ػػع ه ارح ػ ػػؿ الس ػ ػػباؽ (بحٓ ػرة قػػاركف) ٘قاهػػة ٌػػذا الحػػدث كذلػػؾ لهٛئهػػة

لتغطٓتً اعٛهٓا ،كها ٓقكـ بعػض الصػحفٓٓف أٓضػان هىسػ ػػكب الهٓػ ػػاة بػ ػػالبحٓرة هػ ػػع الهىسػ ػػكب الهطمػ ػػكب
بتغطٓػ ػػة الحػ ػػدث ،كتقػ ػػكـ الٍٓئػ ػػة اٖقمٓهٓػ ػػة لتىشػ ػػٓط لههارسػػة ٌػػذي الرٓاضػػة ،كشػػاٌد الحػػدث لفٓػػؼ هػػف

الس ػ ػػٓاحة ب ػ ػػالفٓكـ بتبمٓ ػ ػػا جهٓ ػ ػػع الجٍ ػ ػػات الهعىٓ ػ ػػة القػ ػ ػػادة الشػ ػ ػػعبٓٓف بالهحافظػ ػ ػػة كهػ ػ ػػىٍـ ككٓػ ػ ػػؿ ك ازرة

خاصػ ػ ػ ػػة اٖهػ ػ ػ ػػف لتػ ػ ػ ػػأهٓف الحػ ػ ػ ػػدث كتقػ ػ ػ ػػكـ شػ ػ ػ ػػركة الشػػباب كالرٓاضػػة كبعػػض رؤس ػػاء الهػػدف ،كش ػػارؾ

 Eventsportبالتس ػ ػ ػػكٓؽ لمح ػ ػ ػػدث كالتىس ػ ػ ػػٓؽ ه ػ ػ ػػع قصػ ػػر الثقافػ ػػة لهحافظػ ػػة الفٓػ ػػكـ بػ ػػالعركض الفىٓػ ػػة
ضػػهف فاعمٓػػات الهٍرجػػاف ،كسػػاٌهت هدٓرٓػػة أهػػف

الهتسابقٓف لتحدٓد هكعد السباؽ.

الفٓكـ بالتىسٓؽ هع الٍٓئة اٚقمٓهٓة لتىشٓط السػٓاحة
بالهحافظػػة عمػػِ تكفٓرعػػدد اثىػػٓف ٚىػػش إىقػػاذ ىٍػػرل

لتأهٓف السباؽ كالهتسابقٓف..

خامسا :المعارض
تشتٍر هحافظة الفٓكـ بتىكع هىتجات الحػرؼ الٓدكٓػة كالتىتتهٓزبٍػا عػف غٓرٌػا هػف الهحافظػات ،كهػف أبرزٌػا هىتجػات الخػزؼ
كالتِ تشػتٍر بٍػا قرٓػة تػكىس كالفخػار التقمٓػدل الػذل تشػتٍر بػً قرٓػة الىزلػة كالسػجاد الٓػدكل سػكاء هػف الصػكؼ أك الحرٓػر أك
الجكبٛىبقرٓتىدس ػػٓا كالس ػػٓمٓف كهىتج ػػات س ػػعؼ الىخٓ ػػؿ بقرٓت ػػِ اٚع ػػٛـ كالكع ػػابِ كهىتج ػػات ال ػػبمح بقرٓ ػػة بٍٓه ػػك ،كغٓرٌ ػػا ه ػػف
الهىتجػػات هث ػػؿ الص ػػابكف الحٓػػكل ،كىظػ ػ ار لتع ػػدد هىتج ػػات الحػػرؼ الٓدكٓ ػػة ب ػػالفٓكـ فتػػىظـ الهحافظ ػػة (الٍٓئ ػػة اٖقمٓهٓةلتىش ػػٓط

السٓاحة) العدٓد هف الهعارض سكاء داخػؿ الهحافظػة عمػِ ٌػاهش الهٍرجاىػات الهقاهػة بالهحافظػة أك خارجٍػا سػكاء بػالىكادل
الكبرل أك الجاهعات كالىقابات أك عمِ ٌاهش الهٍرجاىات الهقاهة بالهحافظات اٖخرل.

سادسا :المؤتمرات
تتركز سٓاحة الهؤتهرات بػالفٓكـ فػِ الفتػرة هػف شػٍر ىػكفهبر حتػِ شػٍر أبرٓػؿ بهعػدؿ حػكالِ ثػٛث هػؤتهرات فػِ الشػٍر كتػتـ
هعظػػـ الهػػؤتهرات بفىػػدؽ ٌمىػػاف أكبػػرج الفٓػػكـ ،حٓػػث تزٓػػد ىسػػبة إشػػغاؿ الفىػػدؽ ح ػكالِ  %35كتسػػتهر الهػػؤتهرات بحػػد أقصػػِ
ثٛث أٓاـ أها باقِ الشٍكر فٓككف بهعدؿ هؤتهر فِ الشٍر.

الهصدر( :الٍٓئة اٚقمٓهٓة لتىشٓط السٓاحة بالفٓكـ)2018 ،
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الترويج لسياحة األحداث
هف القكاعد الهسمـ بٍا أىً ٓ ٚكجد حدث ٓهكف أف ٓقدر لً الىجاح إذا لـ ٓتـ التركٓج لً بصكرة جٓػدة ،فربهػا
ٓكػػكف لػػدل الهػػىظـ أفضػػؿ ىكعٓػػة هػػف اٖحػػداث كلكػػف إذا لػػـ ٓكػػف ٌىػػاؾ خطػػة هحػػددة لتػػركٓج ٌػػذا الهىػػتج

(الح ػػدث) فإى ػػً س ػػٓبقِ أفض ػػؿ س ػػر خف ػػِ ف ػػِ الع ػػالـ ،كحت ػػِ اٖح ػػداث الض ػػخهة كالهعركف ػػة هث ػػؿ الهبارٓػ ػات
اٖكلهبٓة تتطمػب إسػتراتٓجٓات تركٓجٓػة هتطػكرة ٘حػراز الىجػاح الهرجػك هىٍػا ،لػذا ٓجػب عمػِ هسػكؽ الحػدث

اٚختٓار الجٓد ٖدكات التركٓج الهىاسبة لمحدث (سعد.)2001،

كٓرل )(Watt,2003أف هع تىكع اٖحداث أصبح ىجػاح أل حػدث ٓ ٚعتهػد عمػِ ىػكع الحػدث ىفسػً فقػط أك

سػػبب الحػػدث كلكػػف أٓضػػا ٓعتهػػد عم ػِ قػػدرة الهسػػئكلٓف عػػف الت ػركٓج لػػً كاٚسػػتفادة هػػف عػػدة عكاهػػؿ تتهثػػؿ

فػػِ:الهكػػاف ،الطقػػس ،الهىافسػػة ،التكػػالٓؼ ،كالتسػػمٓة كالترفٓػػً ،كالػػِ جاىػػب ٌػػذي العكاهػػؿ فػػٓ ٛهكػػف أف ىغفػػؿ
تػػأثٓر عاهػػؿ اٖهػػف كاٖهػػاف فػػِ البمػػد الهقػػاـ بٍػػا الحػػدث ٖىػػً ٓػػؤثر بشػػكؿ كبٓرفػػِ عػػدد القػػادهٓف لمحػػدث ،

باٚضافة إلِ ا٘هكاىٓات كالخدهات الضركرل تكافرٌا فِ البمد الهقاـ فًٓ الحدث فإف كجكد قاعات هؤتهرات
كبرل كهجٍزة عاهؿ ضركرىفِ ىجاح بعض اٖحداث كالهؤتهرات.

كهها سبؽ ىستىتج أف ىجاح سٓاحة اٖحداث ٓتأثر بشكؿ كبٓر بحجـ الجٍكد التركٓجٓة لتمؾ اٖحػداث كالتػِ

تركز عمِ):(Dwyer &Wickens, 2013

 تعرٓؼ السائحٓف باٖحداث الهقاهة بالهقصد السٓاحِ كتكفٓر كافة الهعمكهات عىٍا. -رسـ صكرة ذٌىٓة جٓدة لدل السائحٓف تجاي الهقصد السٓاحِ كاٖحداث الهقاهً بً.

 التكاصػػؿ داخمٓػان كخارجٓػان هػػع السػػائحٓف الهسػػتٍدفٓف كاسػػتخداـ كافػػة اٖسػػالٓب التركٓجٓػػة الهتاحػة لمكصػػكؿإلِ أكبر عدد هىٍـ.

 هساعدة السائحٓف عمِ تفضٓؿ اٖحداث الهركج لٍا كتحرٓؾ الطمب السٓاحِ تجاٌٍا. تغٓر اتجاٌات كآراء السائحٓف السمبٓة تجاي الهقصد السٓاحِ كاٖحداث الهقاهة بً.منيجية الدراسة

فػػِ سػػبٓؿ اختبػػار فػػركض الد ارسػػة كتحقٓػػؽ أٌػػدافٍا اعتهػػدت الد ارسػػة عم ػِ الهػػىٍج الكص ػفِ التحمٓمػػِ كالػػذل
ٓتطمػػب تحمػػٓٛن كػػاهٛن لكافػػة البٓاىػػات التػػِ تػػـ جهعٍػػا (الشٓشػػىِ2006 ،؛ رفعػػت،ككفكزل ،)2011،كلمهػػىٍج

الكصفِ طرٓقتٓف كٌها دراسة الحاٚت ،الطرٓقػة ا٘حصػائٓة .كبالىسػبة لمد ارسػة ،فقػد اعتهػدت عمػِ الطػرٓقتٓف
حٓث تـ استعراض أٌـ اٖحداث الهىعقػدة بهحافظػة الفٓػكـ با٘ضػافة إلػِ اسػتخداـ الطرٓقػة ا٘حصػائٓةٖ ،ىٍػا
تتطمػػب كجػػكد عٓىػػة ههثمػػة لهجتهػػع الد ارسػػة ،إلػػِ جاىػػب إعػػداد ق ػكائـ اٚسػػتبٓاف لجهػػع البٓاىػػات كتفرٓغٍػػا ثػػـ

تحمٓمٍا إحصائٓان ٘ستخٛص الىتائج هىٍا ،كتتهثؿ هراحؿ هىٍجٓة الدراسة فِ الخطكات التالٓة:تحدٓد هصادر
جه ػػع البٓاى ػػات،أدكات جه ػػع البٓاى ػػات ،هجته ػػع الد ارس ػػة كالعٓى ػػة ،تص ػػىٓؼ كع ػػرض البٓاى ػػات ،تحمٓ ػػؿ كتفس ػػٓر

الىتائج ،كتحدٓد فترة الدراسة(عقٓؿ.)2010،
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جمع البيانات
تػػـ إج ػراء هقابمػػة شخصػػٓة هعتهػػدة عمػػِ اسػػتهارة اسػػتبٓاف( )structured interviewهػػع الجٍػػات الهعىٓػػة
كذات الصػػمة بتىظػػٓـ كادارة اٖحػػداث كالهٍرجاىػػات فػػِ هحافظػػة الفٓػػكـ لتكزٓعاسػػتهارات اٚسػػتبٓاف الخاصػػة
بالدراسة ،با٘ضافة إلِ إجراء هقابٛت شخصٓة هتعهقة ( )indepth-interviewهع عٓىػة هػف الهشػاركٓف
فػػِ تىظػػٓـ بعػػض اٖحػػداث بهحافظػػة الفٓػػكـ لٛستفسػػار حػػكؿ أسػػباب تك ػرار أكعػػدـ تك ػرار بعػػض اٖحػػداث
الهقاهة بالهحافظة.
مجتمع وعينة الدراسة
تـ تحدٓد هجتهع الدراسة عمِ أىً الجٍات ذات الصمةبسٓاحة اٖحداث الهىعقدة بهحافظة الفٓكـ هثؿ (الٍٓئة
ا٘قمٓهٓة لتىشٓط السٓاحة بهحافظة الفٓكـ هتهثمة فػِ(إدارة الهعػارض كادارة الد ارسػات) ،ك ازرة السػٓاحة هتهثمػة

فِ (إدارة الهٍرجاىات) ،كهىظهِ اٖحداث الهىعقدة بالهحافظة هف القطاع الخػاص ،فضػ ٛعػف اٖكػادٓهٓٓف
الهتخصصػػٓف فػػِ الهجػػاؿ السػػٓاحىبالهحافظة ،كقػػد تػػـ تحدٓػػدٌـ بىػػاءا عمػػِ عػػدة هعػػآٓر هىٍػػا التخصػػص،
الخب ػرة الكظٓفٓ ػػة ،كالخب ػرة ف ػػِ الهج ػػاؿ السػػٓاحِ ،كٓكض ػػح الجػػدكؿ الت ػػالىحجـ هجته ػػع كعٓىػػة الد ارس ػػة كع ػػدد

استها ارت اٚستبٓاف كهعدؿ اٚستجابة.

جدول ( :)3حجم المجتمع الكمى وعينة الدراسة ومعدل اإلستجابة
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حجم العينة
عدد

العينة

حجم

عدد

عدد

المجتمع

االستمارات

االستمارات

25

25

25

الكمى

الموزعة

المقبولة

نسبة

اإلستجابة

(األستمارات
المقبولة /

أجمالى عدد
األستمارات

المقبولة) *
100

(إدارة الهعارض،إدارة الدراسات)
بالٍٓئة اٚقمٓهٓة لتىشٓط السٓاحة

%100

%55

بالفٓكـ
ك ازرة السٓاحة (إدارة الهٍرجاىات)

5

5

3

%60

%6.6

هىظهِ اٖحداث هف القطاع

7

7

7

%100

%15.5

اٖكادٓهٓٓف الهتخصصٓف فِ

15

15

10

%66.6

%22.2

52

52

45

%86.5

الخاص
الهجاؿ السٓاحِ بهحافظة الفٓكـ
ا٘جهالِ

نتائج الدراسة
أكػػدت ىتػػائج الد ارسػػة أف أكثػػر اٖحػػداث كالفاعمٓػػات الهىعقػػدة بهحافظػػة الفٓػػكـ ىجاح ػان ٌػػك هٍرجػػاف تػػكىس
لمخزؼ كالحرؼ الٓدكٓة -كٓرجع ىجاح الحدث كتك ارري إلػِ تكاهػؿ عػدة عىاصػر حٓػث جهػاؿ القرٓػة كجػكدة
هىػػتج الخػػزؼ كتكػػاتؼ أٌػػؿ القرٓػػة كالهجتهػػع الهحم ػِ ،ههػػا جعمػػً ٓجػػذب العدٓػػد هػػف السػػائحٓف طػػكؿ هػػدة
إقاهتً ،كبإستطٛعآراء بعض الخزافٓف بقرٓة تكىس أثىاء الهقابمة الشخصٓة لٍـ عػف تػأثٓر الهٍرجػاف عمػِ
القرٓة أشادكا بأف لمهٍرجاف هردكد إٓجابِ عمِ القرٓة سكاء فٓها ٓخص ىسبة ا٘شغاؿ الفىدقِ العالٓػة جػدا
التِ قد تصؿ ل ػ  %100طكاؿ فترة الهٍرجاف ،با٘ضافة إلِ زٓادة ىسبة هبٓعات الهىتجػات الخزفٓػة خػٛؿ
فترة الهٍرجاف كأٓضا التركٓج ٚسـ قرٓة تكىس ،كها أفادكا بإستفادة الهجتهع الهحمِ بالقرٓػة هػف الهٍرجػاف
هف خٛؿ تقػدٓـ أىشػطة هختمفػة لخدهػة ال ازئػرٓف كتمبٓػة احتٓاجػاتٍـ أثىػاء فتػرة الهٍرجػاف كالرسػـ عمػِ الهػاء
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كتقدٓـ اٖطعهة الهتىكعػة ،كهػا ٓشػارؾ جهٓػع أصػحاب الحػرؼ الٓدكٓػة بػالفٓكـ بعػرض هىتجػاتٍـ أثىػاء فتػرة
الهٍرجاف كا٘ستفادة هىً كهف أبرزٌا الفخارالتقمٓدل بقرٓة الىزلة كالسجاد الٓدكل كهىتجات الخكص...الخ ،
ههػػا ٓسػػاٌـ فػػِ التػػركٓج لمقرٓػة سػػٓاحٓا بصػػفة عاهػػة كٓظٍػػر ذلػػؾ كاضػػحا فػػِ زٓػػادة أعػداد ال ازئػرٓف لمقرٓػػة،
ككذلؾ اٌٚتهػاـ بالقرٓػة كتػكفٓر الخػدهات بٍػا هػف ىظافػة كاىػارة كغٓرٌػآ -مٓػً احتفالٓػة تعاهػد الشػهس عمػِ
قػػدس اٖقػػداس بقصػػر قػػاركف -كٌػػذا هػػا أكػػد عمٓػػً هػػدٓر إدارة الد ارسػػات بالٍٓئػػة اٚقمٓهٓػػة لتىشػػٓط السػػٓاحة
بالهحافظػػة كٌػػك أف ىجػػاح الحػػدث كتك ػ ارري ٓرجػػع لرغبػػة العدٓػػد فػػِ هشػػاٌدة ٌػػذي الظػػاٌرة الفرٓػػدة كأٓضػػا
لحضكر العدٓد هػف الشخصػٓات الٍاهػة كالعاهػة ههػا ركج لمحػدث بشػكؿ كبٓػر -ثػـ جػاء فػِ الهرتبػة الثالثػة
هٍرجاف رالِ الفراعىة الدكلِ بىسبة  ٚتتجاكز ٓ %43مًٓ هٍرجػاف الفخػار بقرٓػة الىزلػة ،كجػاء فػِ الهىزلػة
اٖخٓرة هٍرجاف هكسٓقِ الشػعكب بىسػبة  ٚتتعػدل  ، %6فقػد تػـ تىظٓهػً هػرة كاحػدة فػِ عػاـ  2014كلػـ
ٓتك ػػرر لع ػػدـ س ػػعِ الجٍ ػػات الهىظه ػػة ل ػػً لتكػ ػ ارري هػ ػرة أخ ػػرل .كعى ػػد سػ ػؤاؿ الجٍ ػػات الهعىٓ ػػة بتىظ ػػٓـ كادارة
اٖحػػداث فػػِ الهحافظػػة عىأسػػباب ىجػػاح ٌػػذي الهٍرجاىػػات كاٖحػداث فكاىػػت تتعمػػؽ بطبٓعػػة الحػػدث ىفسػػً،
كهكػػاف الحػػدث إضػػافة إلػػِ حسػػف التىظػػٓـ كبرىػػاهج الحػػدث ثػػـ تكقٓػػت الحػػدث .كقػػد أبػػدل الهبحكثٓىاتجاٌػػا
آجابٓا عىد سؤالٍـ كها ٓظٍر فِ الجدكؿ التالِ ،حٓث ٓتضح أف الكسط الحسابِ العاـ لهتغٓرات الدراسة
ٓشٓر إلِ هكافقة الهبحكثٓف فِ أراء عمِ الهتغٓرات الهعركضة فِ الجدكؿ هع اٖخذ فِ اٚعتبػار قبػكؿ
قٓـ اٚىحراؼ الهعٓارىكالتِ تشٓر إلِ اعتدالٓة بٓاىات الدراسة.
جدول ( )4االحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة
فيما يتعمق "بمدى توفر وتنوع األحداث المنعقدة بالمحافظة وأىميتيا السياحية"
آراء الجيات المعنية
المتغيرات

آراء األكاديميين
المتخصصين

الوسىىىىىىىىىىىىط االنحىىىىىراف الوسىىىىىىىىىىىىط االنحىىىىىراف

الحسابى

المعيارى

الحسابى

المعيارى

تىظـ اٖحداث فِ هختمؼ أكقات السىة.

3.31

1.15

3.70

1.15

تىظـ اٖحداث فِ هىاطؽ سٓاحٓة جذابة.

4.00

0.87

4.10

0.99

تتىكع أىهاط اٖحداث الهىعقدة.

3.88

0.86

3.80

1.22

تتىاسب اٖحداث الهىعقدة هع الشرائح العهرٓة الهختمفة.

3.45

0.95

3.80

1.03

تستٍدؼ اٖحداث كالهٍرجاىات شرائح هتىكعة هف السائحٓف.

3.54

0.95

3.70

0.94

تسٍـ اٖحداث كالهٍرجاىات فِ زٓادة أعداد السائحٓف بالهحافظة.

3.62

1.03

3.90

0.99

171

المجلة الدولٌة للتراث والسٌاحة والضٌافة( - )IJHTHتصدرها كلٌة السٌاحة والفنادق – جامعة الفٌوم،
المجلد ( ،)13العدد ( )2سبتمبر 2019
تس ػ ػػٍـ اٖح ػ ػػداث كالهٍرجاى ػ ػػات ف ػ ػػِ الت ػ ػػركٓج لمهى ػ ػػاطؽ الس ػ ػػٓاحٓة كاٖثرٓ ػ ػػة 4.08

0.85

4.10

0.87

تسػ ػ ػػٍـ اٖحػ ػ ػػداث كالهٍرجاىػ ػ ػػات الهىعقػ ػ ػػدة فػ ػ ػػِ التػ ػ ػػركٓج لمهىػ ػ ػػتج السػ ػ ػػٓاحِ 4.11

0.58

4.20

0.63

بالهحافظة.
بالهحافظة.

الوسط العام=3.75

الوسط العام=3.91

فيما يتعمق بالصعوبات والمحددات التى تواجو سياحة األحداث بالمحافظة
آراء الجيات المعنية

آراء األكاديميين
المتخصصين

المتغيرات

الوسىىىىىىىىىىىىط االنحىىىىىراف الوسىىىىىىىىىىىىط االنحىىىىىراف

الحسابى

المعيارى

الحسابى

المعيارى

ضعؼ ألٓة التركٓجٓة لٗحداث الهىعقدة بالهحافظة.

4.14

0.82

4.10

0.87

بعد الهىاطؽ التِ تىظـ بٍا اٖحداث كصعكبة الكصكؿ الٍٓا.

3.76

1.18

3.80

1.03

كجكد قصكر فِ البىٓة التحتٓة.

4.05

0.95

3.50

1.08

ضعؼ التعاكف كالهشاركة بٓف الهجتهع الهحمِ كالجٍات الهىظهة لٗحداث.

3.44

1.13

كضع بعض الصػعكبات كالعكائػؽ هػف قبػؿ الجٍػات الحككهٓػة أهػاـ الشػركات

3.20

1.14

الراغبة فِ تىظٓـ أحداث سٓاحٓة بالهحافظة.

الوسط العام=3.72

الوسط العام=3.80

فيما يتعمق بأوجو التقصير من قبل الجيات المنظمة (حكومية/خاصة) لألحداث السياحية بالمحافظة
الوسط الحسابى

المتغيرات

االنحراف المعيارى

عدـ كجكد خطة تىظٓهٓة شاهمة لجهٓع هراحؿ إعداد كتىظٓـ اٖحداث.

3.77

0.94

قمة التهكٓؿ الٛزـ لقٓاـ اٖحداث عمِ الكجً اٖهثؿ.

3.82

1.07

عدـ تكافر فرٓؽ عهؿ هتخصص هدرب ٘ستقبالزائرل الحدث.

3.17

1.22

ٓ ٚكجد هىظهٓف هدربٓف لحؿ اٖزهات الغٓر هتكقعة.

3.60

1.19

عدـ هخاطبة الجٍات اٖهىٓة قبؿ الحدث بكقت كافِ.

2.85

1.21

عػػدـ التىسػػٓؽ الجٓػػد هػػع الجٍػػات الهعىٓػػة كالهشػػاركة فػػِ اٖحػػداث الهىعقػػدة

3.08

1.12

بالهحافظة كقصرالثقافة كهدٓرٓة الشباب كالرٓاضة...إلخ.

الوسط العام= 3.38

همحكظة :تـ حساب الكسط اعتهادا عمِ الهقٓاس الخهاسِ ( =1هكافؽ بشدة إلِ  =5غٓر هكافؽ بشدة)

إختبار فروض الدراسة

هف الجدكؿ السابؽ (ٓ )4تضػح أف هتغٓػرات الد ارسػة فٓهػا تتعمػؽ بػآراء الهبحػكثٓف بهػدل تػكفر كتىػكع اٖحػداث
الهىعقدة بالهحافظػة كأٌهٓتٍػا السػٓاحٓة ،جػاءت قٓهػة الكسػط الحسػابِ العػاـ كالتػالِ ( )3.75هػف كجٍػة ىظػر
الجٍات الهعىٓة بتىظٓـ اٖحػداث ،ك( )3.91هػف كجٍػة ىظػر اٖكػادٓهٓٓف الهتخصصػٓف ،كٌػذا ٓؤكػد هػكافقتٍـ
عمِ تىكع اٖحداث السٓاحٓة بالهحافظػة كالتػِ بػدكرٌا تسػاٌـ فػِ التػركٓج السػٓاحِ لمهحافظػة ،كهػف ثػـ تثبػت

ٌػػذي الىتٓجػػة صػػحة الفػػرض اٖكؿ ( " )H1تػػؤثر اٖحػػداث الهىعقػػدة بهحافظػػة الفٓػػكـ عمػػِ التػػركٓج السػػٓاحِ
لمهحافظة" ،كٓرجع ذلؾ إلِ أف هعظـ اٖحداث الهىعقدة بالهحافظة تقاـ فِ هىاطؽ سػٓاحٓة جذابػة حٓػث ٓقػاـ
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هٍرجػػاف تػػكىس لمخػػزؼ كالحػػرؼ الٓدكٓػػة فػػِ قرٓػػة تػػكىس ذات الطبٓعػػة الخٛبػػة  ،كهػػا ٓقػػاـ هٍرجػػاف الش ػراع
كالباراهكتكر عمِ ضفاؼ بحٓرة قاركف ،ككػذلؾ ٓقػاـ هٍرجػاف تعاهػد الشػهس عمػِ قػدس اٖقػداس بهعبػد قصػر

ق ػػاركف كهٍرج ػػاف ارل ػػِ الفراعى ػػة ال ػػدكلِ بهى ػػاطؽ أثرٓ ػػة كك ػػذلؾ أق ػػٓـ هٍرج ػػاف أش ػػطكرة ش ػػهاؿ بحٓػ ػرة ق ػػاركف
كهٍرجػػاف ركح بهىتجػػع زكا ار بػػالقرب هػػف كادل الرٓػػاف كهٍرجػػاف راش بجػكار هىطقػػة الهاجٓكٓٛػػؾ ،فضػػ ٛعػػف
أف ٌذي اٖحداث تتبآف فِ أىكاعٍا هػا بػٓف بٓئٓػة ،ثقافٓػة ،رٓاضػٓة ،فىٓػة ،قكهٓػة ،كسػٓاحٓة كتسػاٌـ فػِ زٓػادة

الحركة السٓاحٓة كعدد المٓالِ السٓاحٓة ،كالتركٓج لمهىتج السٓاحِ لمهحافظة.

كبػػالىظر إلػػِ قٓهػػة الكسػػط الحسػػابِ العػػاـ ٔراء الهبحػػكثٓف فٓهػػا ٓتعمػػؽ بالصػػعكبات كالهحػػددات التػػِ تكاجػػً

سٓاحة اٖحداث بالهحافظة ،كاىت ( )3.72هف كجٍة ىظر الجٍات الهعىٓة بتىظػٓـ اٖحػداث ،ك( )3.80هػف
كجٍة ىظر اٖكػادٓهٓٓف الهتخصصػٓف ،كٌػذا ٓػدلؿ عمػِ اتفػاقٍـ عمػِ كجػكد صػعكبات كهحػددات تكاجػً تىهٓػة

ٌػػذا الػػىهط ه ػػف السػػٓاحة ف ػػِ الهحافظػػة  ،كٌ ػػذا بػػدكري ٓثبػػت ص ػػحة الفػػرض الث ػػاىِ ( " )H2تكاجػػً اٖح ػػداث

الهىعقدة بهحافظة الفٓػكـ العدٓػد هػف الهشػكٛت كالهعكقػات التػِ تػؤثرعمِ التػركٓج السػٓاحِ بالهحافظػة " ،كقػد
ٓرجع ذلؾ إلِ إلِ عدة أسباب هىٍا ضػعفألٓة التركٓجٓػة لٗحػداث الهىعقػدة بهحافظػة الفٓػكـ ،بعػد الهىػاطؽ
التِ تقاـ بٍا اٖحداث كصعكبة الكصػكؿ إلٍٓػا ،ككجػكد قصػكر فىالبىٓػة التحتٓػة بهػا ٓٚػتٛئـ هػع حجػـ سػٓاحة

اٖحػػداث بالهحافظػػة هثػػؿ اٖحػػداث التػػِ تقػػاـ بالهىػػاطؽ اٖثرٓػػة هثػػؿ ٌػػرـ ٌ ػكارة ،كهعبػػد قصػػر قػػاركف فالبىٓػػة
التحتٓة فِ ٌذي الهىاطؽ لٓست عمِ الهستكل الذل ٓمٓؽ بالحدث ك ٚالزائرٓف.

كٓتضح أٓضا هف الجدكؿ رقػـ ( )5قٓهػة الكسػط الحسػابِ العػاـ فٓهػا ٓتعمػؽ بأكجػً التقصػٓر هػف قبػؿ الجٍػات

الهىظهة (حككهٓة/خاصة) لٗحداث السٓاحٓة بالهحافظةفكاىت ( )3.38أل أف الهبحػكثٓف لػدٍٓـ آراء هحآػدة
تجاي كجكد بعض القصكر هف قبؿ الهىظهٓف لٗحداث الهقاهػة بهحافظػة الفٓػكـ ،كبػالرغـ هػف أف قٓهػة الكسػط

الحسابِ ا٘جهالٓة  ٚتعطِ هكافقة تاهػة إ ٚأىٍػا قرٓبػة هػف ىسػبة الهكافقػة ( ،)3.5كٌػذا ٓثبػت صػحة الفػرض

الثالػ ػػث (ٓ " )H3كجػ ػػد قصػ ػػكر هػ ػػف جاىػ ػػب الجٍػ ػػات الهىظهػ ػػة لٗحػ ػػداث بهحافظػ ػػة الفٓػ ػػكـ س ػ ػكاء الحككهٓػ ػػة
أكالخاصةهها ٓؤثر عمِ التركٓج السٓاحِ لمهحافظة " ،كقد ٓرجع ذلؾ إلػِ أكثػر هػف سػبب هىٍػا قمػة التهكٓػؿ

الٛزـ لقٓاـ اٖحداث عمِ الشكؿ اٖهثؿ حٓث أف ٌذي اٖحداث تحتاج إلػِ تهكٓػؿ أكبػر حتػِ ٓػتهكف التػركٓج
لٍا بشكؿ هستهر كعمِ أكسع ىطاؽ كبالشكؿ الذل ٓضع الفٓكـ عمِ الخرٓطػة السٓاحٓة،با٘ضػافة إلػِ تػكفٓر
تسػػٍٓٛت لمهجتهػػع الهحمػػِ لمحضػػكر كالهشػػاركة فػػِ اٖحػػداث كتػػكفٓر كسػػائؿ إىتقػػاؿ هجاىٓػػة أك بتكمفػػة رهزٓػػة

لىقػػؿ الػ ػراغبٓف ف ػػِ حض ػػكر اٖح ػػداث ه ػػف هدٓى ػػة الفٓػ ػكـ إل ػػِ أه ػػاكف أقاه ػػة اٖح ػػداث كالعك ػػس كأٓض ػػا تط ػػكٓر
الخدهات كالهرافؽ الهكجكدة بهقاصد إقاهة اٖحداث بالهحافظة  ،إضافة إلِ عدـ كجكد خطة تىظٓهٓػة شػاهمة

لجهٓػػع ه ارحػػؿ إعػػداد كتىظػػٓـ اٖحػػداث الهىعقػػدة بهحافظػػة الفٓػػكـ ،كعػػدـ تػكافر فرٓػػؽ عهػػؿ هتخصػػص كهػػدرب

عمػػِ حػػؿ اٖزهػػات الغٓػػر الهتكقعػػة،فكفاءة اله ػكارد البش ػرٓة هػػف أٌػػـ عكاهػػؿ ىجػػاح سػػٓاحة اٖحػػداث لهحافظػػة
الفٓكـ.
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مناقشة النتائج
تعهػ ػ ػػؿ سػ ػ ػػٓاحة اٖحػ ػ ػػداث عمػ ػ ػػِ تىهٓ ػ ػ ػة كتطػ ػ ػػكٓر الهقاصػ ػ ػػد السػ ػ ػػٓاحٓة التػ ػ ػػِ تقػ ػ ػػاـ بٍػ ػ ػػا كٓتفػ ػ ػػؽ ك ػ ػ ػٛن هػ ػ ػػف (

فراج ;Ispas& Hertanu,2011(2013،هع ذلؾ ،إ ٚأىٍا تكاجً العدٓد هف الهعكقات تعكد لعدـ كجكد آلٓة

تىظٓهٓة جٓدة لٗحداث ككجكد قصكر بالهكارد البشرٓة كٓتفؽ هع ذلؾ كٛن هف ( ،Getz,2004فراج،2009،

فراج.)2013،

تتهتػػع هحافظػػة الفٓػػكـ بالعدٓػػد هػػف الهقكهػػات السػػٓاحٓة كاٖثرٓػػة التػػِ ترجػػع إلػػِ هختمػػؼ العصػػكر بدآػػة هػػف

العصر الفرعكىِ حتِ ا٘سٛهِ كٓتفؽ هػع ذلػؾ (عبػد الفتػاح ،)2018 ،إضػافة إلػِ أىٍػا تحظػِ بالعدٓػد هػف
الهقكهػػات التػػِ تؤٌمٍػػا ٘قاهػػة اٖحػػداث كالهٍرجاىػػات بٍػػا هثػػؿ هكقعٍػػا اٚسػػتراتٓجِ بسػػبب قربٍػػا هػػف القػػاٌرة
كالهحافظات اٖخرل ،كجكد شبكة طرؽ رئٓسٓة تربطٍا بباقِ الهحافظػات ،تىػكع هقكهػات كأىهػاط السػٓاحة بٍػا

(سػػٓاحة ترفٍٓٓػػة -أثرٓػػة -بٓئٓػػة -رٓفٓػػة...الخ) ،كتىػػكع الحػػرؼ كالصػػىاعات الٓدكٓػػة بٍػػا هثػػؿ (الخػػزؼ كالفخػػار
كالسجاد الٓدكل كهىتجات الخكص..الخ).

تتى ػػكع اٖح ػػداث الهىعق ػػدة بهحافظ ػػة الفٓ ػػكـ ه ػػف حٓ ػػث ال ػػىهط فهىٍ ػػا أح ػػداث بٓئٓ ػػة(هٍرجاف ت ػػكىس لمخ ػػزؼ -

هٍرجاف الفخار بقرٓة الىزلة) ،أحداث ثقافٓة (هٍرجاف تعاهد الشهس عمِ قدس اٖقداس بهعبد قصر قػاركف)،

أح ػػداث فىٓ ػ ػػة (الهٍرج ػػاف ال ػػدكلِ لهكس ػػٓقِ الش ػػعكب  -هٍرج ػػاف ركح– هٍرج ػػاف أش ػػطكرة) ،أح ػػداث رٓاض ػػٓة
(هٍرجػػاف سػػباؽ الفراعىػػة الػػدكلِ -هٍرجػػاف الش ػراع -هٍرجػػاف الخٓػػكؿ العربٓػػة الػػدكلِ بقرٓػػة دهػػك  -هٍرجػػاف

راش -هٍرجػػاف البػػاراهكتكر) ،أح ػداث قكهٓػػة (احتفالٓػػة عٓػػد الفٓػػكـ القػػكهِ) ،كأحػػداث سػػٓاحٓة (احتفالٓػػة ٓػػكـ

السٓاحة العالهِ) ،كٓساٌـ ٌذا التىكع فىزٓادة أعداد السائحٓف بالهحافظة ،التركٓج لمهىاطؽ السٓاحٓة كاٖثرٓة،
التركٓج لهىتجات الحرؼ الٓدكٓة ،زٓادة الكعِ السٓاحِ لدىأٌالِ الهحافظة ،اٌٚتهاـ بالبىٓة التحتٓة بالهىاطؽ

السٓاحٓة بالهحافظة ،كتشجٓع كزٓادة اٚستثهار السٓاحِ بالهحافظة.

ٓعتبػػر هٍرجػػاف تػػكىس لمخػػزؼ كالحػػرؼ الٓدكٓػػة كهٍرجػػاف تعاهػػد الشػػهس عمػػِ قػػدس اٖقػػداس بهعبػػد قصػػر

قاركف هف أىجح اٖحداث الهقاهة بهحافظة الفٓكـ كأكثرٌػا تكػ اررا ،كٓرجػع السػبب كراء ذلػؾ إلػِ أسػباب هتعمقػة

بهكاف الحدث كطبٓعة الحدث.

تعتبر الشرٓحة العهرٓة اٖكثر إقبا ٚعمِ سٓاحة اٖحداث بهحافظػة الفٓػكهٍِ فئػة الشػباب( هػف سػف  21إلػِ

 40سىة) ،كتعتبر سٓاحة اٖحداث بهحافظػة الفٓػكـ تركٓجػا لسػٓاحة الٓػكـ الكاحػد حٓػث ٓقضػِ هعظػـ سػائحِ
اٖحداث بهحافظة الفٓكـ ٓكها كاحدا لحضكر الحدث كا٘ستهتاع بً.

تكاجً سٓاحة اٖحداث بهحافظة الفٓكـ العدٓد هف الهشكٛت كالهعكقات كالتِ تتهثؿ فىضعؼ ألٓة التركٓجٓة

لٗحداث الهقاهة بالهحافظة ،بعد الهىاطؽ التِ تقاـ بٍػا اٖحػداث كصػعكبة الكصػكؿ إلٍٓػا ،كجػكد قصػكر فػِ
البىٓة التحتٓة بها ٓ ٚتٛئـ هع حجـ سٓاحة اٖحداث بهحافظة الفٓػكـ ،إفتقػار هعظػـ هقاصػد اٖحػداث الهقاهػة
بالهحافظة لتسٍٓٛت الضٓافة كأهاكف اٖغذٓة كالهشركبات.
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تكجد بعض القصكر هػف قبػؿ الهىظهػٓف لٗحػداث الهقاهػة فػِ هحافظػة الفٓػكـ كهىٍاعػدـ كجػكد خطػة تىظٓهٓػة
شػػاهمة لجهٓػػع ه ارحػػؿ إعػػداد كتىظػػٓـ اٖحػػداث ،قمػػة التهكٓػػؿ ال ػٛزـ لقٓػػاـ اٖحػػداث عمػػِ الكجػػً اٖهثػػؿ،كجكد
قصػػكر فػػِ تػػكفٓر فرٓػػؽ عهػػؿ هتخصػػص كهػػدرب لحػػؿ اٖزهػػات الغٓػػر هتكقعػػة ،قم ػة الد ارسػػات كاٖبحػػاث عػػف

سٓاحة اٖحداث بالهحافظة ،كأخٓ ار إىخفاض الطمب السٓاحِ عمِ الفٓكـ عهكها كعمِ سٓاحة اٖحداث بٍا.
مساىمات الدراسة نظريا وعمميا

تساٌـ ٌذي الدراسة هف الىاحٓة الىظرٓة بالهساعدة عمِ هحاكلة فٍـ لىهط سٓاحِ شدٓد اٌٖهٓة تٍتـ بً

العدٓد هف الدكؿ كٌك سٓاحة اٖحداث حٓث تتىافس العدٓد هف الدكؿ عمِ إقاهة اٖحداث الكبرل بٍا لها لٍا
هف هزآا هتعددة سكاء عمِ الجاىب اٚقتصادىكاٚجتهاعىكالثقافىكالسٓاحِ لمدكلة الهىظهة لمحدث ،كدكري

فىالتركٓج لمهىاطؽ السٓاحٓة كاٖثرٓة بهحافظة الفٓكـ .كتختبر الدراسة إطا ار ىظرٓا تـ بىاؤي باٚعتهاد عمِ
اٖدبٓات فِ ٌذا الهجاؿ بها ٓساعد فِ فٍـ أٌهٓة سٓاحة اٖحداث كدكرٌا فِ تىشٓط الحركة السٓاحٓة

بالهحافظة كتحقٓؽ تىه ٓة اقتصادٓة شاهمة ،كهف الىاحٓة العهمٓة تكضح الدراسة أف ٌىاؾ بعض الهحددات
كالصعكبات التِ تكاجً استغٛؿ ٌذا الىهط فِ التركٓج لمهىتج السٓاحِ بالهحافظة ،كبىاءا عمًٓ تقدـ الدراسة

عدد هف التكصٓات هكجٍة إلِ الجٍات الهعىٓة بتىظٓـ كادارة كتسكٓؽ ٌذي اٖحداث كالفاعمٓات.

توصيات الدراسة

الجية المنوط بيا التنفيذ
وزارة السياحة

أىم التوصيات
 وضىىع الفيىىوم ضىىمن المحافظىىات التىىى تىىدعميا الىىوزارة والتىىى تشىىارك فىىى المعىىارض
السياحية الدولية المقامة فى الخارج وخاصة فى الدول المصدرة لمسائحين.

 االىتمىىام بالتواصىىل مىىع المكاتىىب السىىياحية المصىىرية بالخىىارج وحثيىىا عمىىى التسىىويق
السياحى لمحافظة الفيوم بالخارج.

الييئة االقميمية لتنشيط

السياحة بمحافظة الفيوم

 إعىىداد خطىىة لتسىىويق وتىىرويج سىىياحة األحىىداث بالمحافظىىة محىىددة األىىىداف والتركيىىز
عمى أكثر األساليب الترويجية انتشا ارً وتقبالً لدى الجميور.

 إعىىىداد مطبوعىىىات وأفىىىالم وثائقيىىىة عىىىن األحىىىداث والميرجانىىىات المنعقىىىدة بالمحافظىىىة
وتاريخيىىىا منىىىذ بدايىىىة تنظيميىىىا وتوقيتيىىىا ومكانيىىىا واليىىىدف منيىىىا وابىىىراز المقومىىىات

والخىىىىدمات السىىىىياحية باألمىىىىاكن المقامىىىىة فييىىىىا وتوزيعيىىىىا عمىىىىى السىىىىائحين الزائىىىىرين

لممحافظة.

 إعداد موقع الكترونى خاص باألحداث الميرجانىات المنعقىدة فىى محافظىة الفيىوم عمىى
مىىدار العىىام واعىىداد فريىىق عمىىل يقىىوم عمىىى تصىىميم اإلعالنىىات الترويجيىىة لمميرجانىىات
المختمفة عمى مدار العام وتسويقيا من خاللو.

 التواصىىىل مىىىع الشىىىركات السىىىياحية بالمحافظىىىة بشىىىكل مسىىىتمر واشىىىراكيا فىىىى وضىىىع
الميرجانات المنعقدة بالفيوم ضمن برامجيا السياحية.

 تكثيىىىف نشىىىر الىىىوعي السىىىياحى بىىىالمجتمع المحميىىىوحمالت التوعيىىىة السىىىياحية بأىميىىىة
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سياحة االحداث وتأثيرىا عمى رواج الحركة السياحية بالمحافظة.
منطقة آثار الفيوم

 االىتمام بالمناطق األثرية بالمحافظة والبنية التحتية بيا.

 تعظىىيم االسىىتفادة مىىن البعثىىات األثريىىة األجنبيىىة فىىى تنميىىة وتطىوير المنىىاطق األثريىىة
بالمحافظة بوجو عام والمناطق التى تقام بيا األحداث والميرجانات بشكل خاص.

محافظة الفيوم

 العمىىىل عمىىىىى تىىىىوفير وسىىىائل انتقىىىىال لممقاصىىىىد التيتىىىنظم بيىىىىا األحىىىىداث والميرجانىىىىات
بالمحافظةخاصة فيأوقات إقامة تمك األحداث.

 مراعاه تمييد ونظافة وانارة الطرق المؤدية لمقاصد سياحة األحداث بالمحافظة.
 إقامىىة إتصىىال مىىع بىىاقى المحافظىىات مىىن خىىالل إدارة العالقىىات العامىىة وامىىدادىم بكافىىة

المعمومات المتعمقىة بسىياحة األحىداث بىالفيوم والتىرويج ليىا لتىدعيم وتنشىيط السىياحة

الداخمية.

 التأكيد عمى إشراك أفراد المجتمع المحمى بالمقاصد التى تقام بيا األحداث بالمحافظة.
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