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 دٔس األؽذاس انغٛبؽٛخ فٗ رشٔٚظ انغٛبؽخ ثبنفٕٛو

 كغبدح ِؾّذ ٚف١  ٝ شش٠ف ِؾّذ  دا١ٌب ِّذٚػ ػجذ اٌؼظ١ُ    عبٌ
 

 عبِؼخ اٌف١َٛ ،و١ٍخ اٌغ١بؽخ ٚاٌفٕبدق

 الممخص 
ادة أعداد ٌذٌاٖ تزداد، ك تعتبر صىاعة السٓاحة هف أٌـ الصىاعات لها لٍا هف فكائد عدٓدة  ٌهٓة بٓز
أصبحت ، كبالتالِ %6إلِ  2018السائحٓف فقد كصؿ هعدؿ الىهك فِ أعداد السائحٓف فِ العالـ لعاـ 

رت عمِ هف خٛؿ إذب أكبر عدد هف السائحٓف إلٍٓا هعظـ دكؿ العالـ تتىافس عمِ ج ىفاؽ هٛٓٓف الدٚك
جٓة الحهٛت  هىٍا سٓاحة اٖحداث.ك  جدٓدة ، كؿ ٌذا ساعد عمِ ظٍكر أىهاط سٓاحٓةالترٓك

الساحمٓة  كتىكع بٓئاتٍاحٓث الهىاخ الهعتدؿ هف كتحظِ هحافظة الفٓكـ بعىاصر جذب سٓاحٓة هتهٓزة 
تىظـ العدٓد ، إضافة إلِ أىٍا تعكد لهختمؼ العصكر التِ ثارالعدٓد هف أكها تهتمؾ ، الصحراكٓةكالزراعٓة ك 
ىعقدة التعرؼ عمِ اٖحداث اله، كفِ ضكء ذلؾ ٍٓدؼ البحث إلِ الهٍرجاىات بٍا السٓاحٓة ك  هف اٖحداث

ج لٍا كأٌـ الهشكٛت ك  هحافظة الفٓـك سٓاحة اٖحداث ب الهعكقات التِ تكاجًبهحافظة الفٓكـ ككسائؿ الترٓك
فِ ٌذي الهىٍج الكصفِ التحمٓمِ القصكر هف قبؿ الهىظهٓف لتمؾ اٖحداث، كقد تـ استخداهأٓضا أكجً ك 

ادة أعداد  الدراسة، كقد خمص البحث إلِ أف اٖحداث كالفاعمٓات الهقاهة بهحافظة الفٓـك تساٌـ فِ ٓز
ج لمهىاطؽ السٓا ا فِ الترٓك حٓة كاٖثٓرة كاٌٚتهاـ بالبىٓة التحتٓة لٍذي السائحٓف بالهحافظة فضٛ عف دكٌر

أجىدة لـ تكضع عمِ  الهىاطؽ ٓزادة عف تشجٓع اٚستثهار السٓاحِ فِ الهحافظة، إٚ أف ٌذي اٖحداث
أعداد السائحٓف الكافدٓف إلِ هحافظة الفٓكـ لـ ٓصؿ إلِ  اٖحداث الهصٓرة لكزارة السٓاحة، فضٛ عف أف

جٓ ، إضافة إلِالعدد الهىشكد  ج تمؾ اٖحداث ك ضعؼ الجٍكد الترٓك عدـ تكرار بعض ة الهبذكلة لترٓك
، كقد اىتٍِ البحث بكضع تكصٓات كهقترحات لتعظٓـ استفادة هحافظة الفٓكـ هف تمؾ اٖحداث اٖحداث

 كالفاعمٓات الهقاهة بٍا سكاء هف الىاحٓة السٓاحٓة أك اٚقتصادٓة أك الثقافٓة أك اٚجتهاعٓة.
 

ج السٓاحِ، هحافظة الفٓكـ.: سٓاحة اٖحداث، الةالكممات الد  الترٓك
 

 مقدمةال
ا هػف اٖحػداث ذات الػدكر لهعارض كالهؤتهرات ك كا الهسابقات الٓراضٓة ك تعتبر اٖحداث  كاالهٍرجاىات  غٌٓر

ػػا فػػِههػػا ٓكػػكف لػً أثػػر كبٓػػر  ،الدعآػػة السػػٓاحٓة لمدكلػػة الهىظهػػة لٍػػا الكبٓػر فػػِ كلػػة دة حركػػة السػػٓاحة إلػػِ الدٓز
كبٓػرة لتبػادؿ  ، كها أىٍا فرصةSun,2007)تدكر فٍٓا ٌذي اٖحداث سكاء عمِ الهدل القصٓر أك البعٓد ) التِ

اعٍػػػػا، كحتػػػػِ السػػػػبعٓىات كاىػػػػت دكلٓػػػػان بػػػػٓف الحاضػػػػٓرف لتمػػػػؾ اٖحػػػػداث بهختمػػػػؼ أىك الثقافػػػػات هحمٓػػػػان كاقمٓهٓػػػػان ك 
ا فِ ٓزادة حركػة السػٓاحة ك  ،اٖحداث كالهٍرجاىات هف ضهف ىشاطات السٓاحة الثقافٓةتعتبر  لكف هع ىهك تأثٌٓر
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ت كأصػبحت أف اٖحػداث كالهٍرجاىػػا (Qunin,2009)الكافػدة أصػبحت أحػد أىهػاط السػػٓاحة الهسػتقمة بىفسػٍا 
 . (Stankov&Vassenka,2015)شٍرة فِ العالـ  هف أسرع اٖىهاط إىتشاران ك 

الدكلٓةالتِ تختص الدراسات  العدٓد هف رتكقد أشا التِ تؤثر عمِ ىجاح اٖحداث، ٓكجد بعض الهعكقاتك 
ج لسٓاحة اٖحداثالهٍارات اله كجكد ىقص فِلِ بسٓاحة اٖحداث إ  (2011)كفقا لدراسة  تهٓزة الٛزهة لمترٓك

Ispas&Hertanu(2004) شار ، كأ Getz ف فىأداء لِ قصكر الهدٓٓرأف فشؿ تىظٓـ اٖحداث ٓرجع إ
الهعرفة الجٓدة بقىكات ف عدـ إلِ أ (Kose et al.,2011)لخر ة أأعهالٍـ عمِ أكهؿ كجً، كأشارت دراس

ؽ هىتج الحدث.  هقصد الحدث ٓؤثر سمبان  التكٓزع فِ  عمِ تسٓك
غٛؿ سٓاحة ستاث أشارت إلِ أف ضعؼ القدرة عمِ اجٓرت فِ هصر عف سٓاحة اٖحدأها الدراسات التِ أ

( 2005كأكضح جهعة) (،2001لبشٓرة)سعد،لِ كجكد قصكر فِ قدرات الهكارد ااٖحداث فِ هصر ٓرجع إ
 هصر، ركات تىظٓـ الهؤتهرات كاٖحداث فِدارل لبعض شإلِ أف ٌذا الضعؼ قد ٓرجع إلِ قصكر اٖداء ا٘

ات ىتٓجة قصكر الجٍات ٍا عقبٍهصر تكاج حقٓؽ التىافسٓة لسٓاحة اٖحداث فِ( أف ت2013فراج )كها ذكر 
 تىهٓة الهكارد البشٓرة. الحككهٓة فِ

أثٓرة ترجع إلِ هختمؼ العصكر بدآة هف العصر ك  هقكهات سٓاحٓة ، فٍِ تهتمؾالفٓكـ ها عف هحافظةأ
، كها ٓىظـ بٍا العدٓد (2018)عبد الفتاح،  تجعمٍا هحافظة سٓاحٓة هتهٓزة ا٘سٛهِالعصر الفرعكىِ حتِ 
ج السٓاحِ  حداث فِاٖ ٌذي تأثٓر اختص ٌذاالبحث  بدراسة  دكركهدلكعمِ ذلؾ فقد هف اٖحداث ،  الترٓك

فضٛ عف إلقاء الضكء عمِ أٌـ التحدٓات كالهعكقات التِ تكاجً سٓاحة اٖحداث فِ هحافظة  هحافظةلم
 الفٓكـ.
 الدراسةمشكمة 

جتهاعٓػة اقتصػادٓة ك اعكائػد عدٓد هف الدكؿ لهػا لٍػا هػف آثػار ك ٌتهاـ كبٓر هف قبؿ الٖحداث بإتحظِ سٓاحة ا
ػادة ىصػٓب الدكلػة هػف العهمػة اٖجىبٓػة كاضحة عمِ الدكؿ الهستضػ  & Stephen)ٓفة كالهىظهػة لٍػا هثػؿ ٓز

Connel, 2012 )   با٘ضافة إلِ تكفٓر فرص عهؿ لمشبابGoldblatt,2013))،  تتىاكؿ الدراسةكسكؼ 
كالبٓئٓة لمػدكؿ الهىظهػة الثقافٓة ٖحداث عمِ الىكاحِ ا٘قتصادٓة ك ا٘جتهاعٓة ك بشكؿ هفصؿ أٌهٓة سٓاحة ا

 لٗحداث.
ػػػة هتىكعػػػة كتػػػـ أختٓػػػار هحافظػػػة الفٓػػػـك هحػػػؿ لمدراسػػػة  ىظػػػران لهػػػا تضػػػهً الهحافظػػػة هػػػف هقكهػػػات سػػػٓاحٓة كآثٓر

ج لٍػػا التػػِ إذا تػػـ تىظٓهٍػػا كك  بٍػػا  اٖحػػداثبا٘ضػػافة إلػػِ أقاهػػة العدٓػػد هػػف  بشػػكؿ هخطػػط ك فعػػاؿ  التػػرٓك
العدٓػد  حٓػث أىٍػا ٓىعقػد بٍػا احِ عمٍٓػاسٓكسب الهحافظة هٓزة تىافسٓة سٓاحٓة ك ٓٓزد هػف حجػـ ا٘قبػاؿ السػٓ
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ػة حٓػث ٓحضػري آٚؼ الزائػٓرف، ك الحػرؼ الٓهف اٖحداث ك هىٍػا  هٍرجػاف تػكىس لمخػزؼ ك  هٍرجػاف تعاهػد دٓك
الشهس عمِ قدس اٖقداس بهعبػد قصػر قػاركف با٘ضػافة إلػِ هٍرجاىػات دكلٓػة كسػباؽ رالػِ الفراعىػة الػدكلِ 

 .هف دكؿ أجىبٓة عدٓدةالذل ٓشارؾ فًٓ العدٓد هف الهتسابقٓف 

ك تتهثؿ هشكمة الدراسة فِ أف كبالرغـ هف تعدد اٖحداث الهىعقدة بهحافظة الفٓكـ ك أختٛؼ أىهاطٍا إٚ أف 
هازالػت أعػداد السػائحٓف الكافػدٓف إلػِ هحافظػة الفٓػـك لػـ ٓصػؿ ، ك كضع عمِ الخٓرطة السػٓاحٓةلـ تي  الهحافظة

ػػػة هصػػػر العربٓػػػػة، ة بالهحافظػػػة بأجىػػػػدة اٖحػػػداث لجهىعقػػػدالضػػػػع اٖحػػػداث كلػػػـ تي  ،إلػػػِ العػػػدد الهىشػػػكد هٍكٓر
ج تمػػؾ اٖحػػداث كعػػدـ تكػػرار بعػػض با٘ضػػافة إلػػِ ضػػعؼ الجٍػػكد التركٓجٓػػ هػػرات  اٖحػػداثة الهبذكلػػة لتػػرٓك

،أخرم   (.2015)الٍٓئة اٚقمٓهٓة لتىشٓط السٓاحة بالفٓـك
 الدراسةأىمية 

ػك سػٓاحة اٖحػداث لىهط  سٓاحِ شدٓ افِ تىاكلٍتأتِ أٌهٓة الدراسة  د اٌٖهٓػة  تٍػتـ بػً العدٓػد هػف الػدكؿ ٌك
ا لهػا لٍػا هػف هزآػا هتعػددة سػكاء عمػِ الجاىػب بٍػ ف الػدكؿ عمػِ إقاهػة اٖحػداث الكبػرلحٓث تتىافس العدٓد هػ

ىػػػػدرة الدراسػػػات التػػػػِ  ( ، با٘ضػػػػافة إلػػػ2001ِ)سػػػعد،لمدكلػػػة الهىظهػػػػة لمحدث اٚقتصادىكاٚجتهاعىكالسػػػٓاحِ
.تىاكلت هكضكع س  ٓاحة اٖحداث فِ هحافظة الفٓـك

 الدراسةأىداف 
 .  إلقاء الضكء عمِ أٌـ اٖحداث كالفاعمٓات التِ تىظهٍا هحافظة الفٓـك
 .ج السٓاحِ لمهحافظة  التعرؼ عمِ دكر اٖحداث الهىعقدة بهحافظة الفٓـك فِ الترٓك
 .  إٓضاح الهعكقات كالهشكٛت التِ تكاجً سٓاحة اٖحداث بهحافظة الفٓـك
 الت.  عرؼ عمِ أكجً القصكر هف جاىب الهىظهٓف لٗحداث بهحافظة الفٓـك
 .كضع التكصٓات التِ هف خٛلٍا ٓهكف تعظٓـ اٚستفادة هف ٌذي اٖحداث كالفاعمٓات 

 فرضيات الدراسة
مخػػص الشػػكؿ التػػالِ اختبػػار صػػحتٍـ هػػف عػػدهٍاتقػػـك الدراسػػة عمػػِ فرضػػٓات هتعػػددة، كسػػٓتـ هػػف خٛلٍػػا  ، ٓك

 لمدراسة كفرضٓاتٍا.اٚطار الىظرل 
 (: اإلطار النظرى لمدراسة وفرضياتيا1شكل )

 
 

 
 

 
 

(H2 )الترويج السياحى سلباتإثر 

 الجيات المنظمة

 مشكالت ومعوقات

 األحداث السياحية



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

 2019 رسبتمب( 2، العدد )(13)المجلد 
  

161 
 

ج السٓاحِ اٖحداث الهىعقدة بهحافظة الفٓكـ(: تؤثر H1) الفرض األول  .لمهحافظة عمِ الترٓك
تكاجػً اٖحػداث الهىعقػدة بهحافظػة الفٓػكـ العدٓػد هػف الهشػكٛت كالهعكقػات التػِ تػؤثر (: H2) الفرض الثىانى

ج السٓاحِ لمهحافظة.عمِ التر   ٓك
  الحككهٓػػة )(: ٓكجػد قصػكر هػف جاىػب الجٍػات الهىظهػة لٗحػداث بهحافظػة الفٓػـك سػكاء H3) الفىرض الثالىث

ج السٓاحِ لمهحافظة. (الخاصة  هها ٓؤثر سمبا عمِ الترٓك
 أدبيات الدراسة )الدراسات السابقة(

 سياحة األحداث
خطػػػٓط كا٘دارة لمههارسػػػات الهرتبطػػػة بػػػالجهٍكر فػػػِ صػػػكرة سػػػٓاحة اٖحػػػداث عمػػػِ أىٍػػػا " اٖىشػػػطة كالتتعػػػرؼ 

صػػػػىاعة  فقػػػػا لمكتػػػػاب الهتخصصػػػػٓف فػػػػِتبػػػػآف تصػػػػىٓفات اٖحػػػػداث ك ، ك ت(25، ص2013)فػػػػراج، هىاسػػػػبات"
 كها ٓتضح هف الجدكؿ التالِ:اٖحداث 

 ( أنواع األحداث1جدول )

 

ِ ةتتسـ سٓاحة اٖحداث بعد  (:2010كفٓؽ،)هحهكد ، ك (،  Wagen  (2007,خصائص ٌك
ىتشار ا٘ىترىت أصبح هف السٍؿ ا٘طٛع عمِ اٖحداث  لمتطكر التكىكلكجِ فىظراى: العالم اإلىتمام كالعكلهة كا 

 .كالتعرؼ عمٍٓا كهشاٌدتٍا
قاهػة أحػداث ىاجحػة كتػكفٓر جهٓػع حٓث تكجد هىافسة كبٓر : البيئة التنافسية ة بٓف الدكؿ كالهدف الكبػرل لتىظػٓـ كا 

 .                                                                    التسٍٓٛت لتحقٓؽ ٌذا الىجاح كتكفٓر بىٓة أساسٓة تٛئـ هع إقاهة ٌذي اٖحداث
كالثقافٓػة ٓكػكف لٍػا صػة الكبػرل هىٍػا كاٖحػداث الٓراضػٓة فهعظػـ اٖحػداث كخا :التأثيرات السياحية واإلقتصادية

ٓقػػػاـ بٍػػػا الحػػػدث ، كالعدٓػػػد هػػػف الهػػػدف أخػػػذت شػػػٍرتٍا هػػػف خػػػٛؿ  تػػػأثٓر إقتصػػػادل ك سػػػٓاحِ عمػػػِ الدكلػػػة التػػػِ
 التِ تقاـ بٍا هثؿ هكىاكك كتشٓمسِ.اٖحداث 

 Getz(1997) ثقافٓة أحداث ، فىٓة أحداث كالتجارة، اٖعهاؿ أحداث
اث خاصة، أحداث سٓاسٓة، أحداث ترفٍٓٓة أحد

 أحداث ٓراضٓة ، أحداث تعمٓهٓة كعمهٓة
Allen(1999) 

، أحداث دكٓرة، أحداث بسٓطة، أحداث هدىٓة أحداث
هحمٓة، أحداث الهرة الكاحدة، أحداث دكرة الحٓاة 

 اٚجتهاعٓة

Shone & Parry(2004) 

Getz(2004) 

 Wagen (2007) ارضأضاؼ اٚجتهاعات كالهؤتهرات ، كالهع
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بتكػار كالتهٓػز الػذم اؿ ٓبحػث عػف ا٘تتهٓز اٖحداث باٖصػالة كالخٓالٓػة فالسػائح بطبٓعػة الحػ: األصالة والخيالية
السػائح كٓحفػزي عمػِ  ٓشػجع بتكػار الػذلٚبد هف تكافر عىصر الخٓػاؿ كا٘بػداع كا٘، ك اٖحداث بالذات ٓجذبً كفِ

 الهرة الهقبمة. حضكر الحدث فِ
كػك حٓث ٍٓتـ هىظهكا الحدث بضركرة تػكفٓر عىصػر التػأهٓف كالسػٛهة لمعػاهمٓف كالحضػكر،  تقميل المخاطر: ف ٓك

اٖحػػداث  لمػػدعـ الحكػػكهِ دكر فػػِ هكاجٍػػة الهخػػاطر الهتكقعػػة كالتػػِ تفػػكؽ قػػدرات هىظهػػِ الحػػدث خاصػػة فػػِ
 .                                                .الكبرل كالضخهة
ا دعػـ كتىظػٓـ الحػدث، با٘ضػافة حٓػث أف لمحككهػة دكر فػِ:التأثير السياسىى إتخػاذ القػرارات الهتعمقػة فػِ  لػدكٌر

 بالحدث.
إف إقاهة كتىظٓـ اٖحداث كخاصة اٖحداث الضخهة عهمٓة هعقدة تحتاج العدٓد هف  تعقد التصميم والتنفيذ :

 الهكظفٓف كالهشاركٓف كتعاكف العدٓد هف اٖطراؼ كالجٍات الهعىٓة بالحدث.
ج السػػٓاحة ك فٍىػػاؾ أحػػد تعىىدد األدوار: ىػػاؾ أحػػداث تاث لٍػػا قػػدرة عمػػِ تػػرٓك عهػػؿ عمػػِ تحقٓػػؽ الفىػػكف كالتػػراث ٌك

ر الهرافؽ.الت  ىهٓة ا٘قتصادٓة كتطٓك
ػػد الشػػعكر  الىىروح المرحىىة: فػػإف لٗحػػداث  قػػدرة عمػػِ تػػكفٓر ركح كجػػك هػػف الهػػرح كالبٍجػػة أثىػػاء الحػػدث ههػػا ٓٓز

 .با٘ىتهاء
ػػدة ههػػ: التفىىرد واألصىىالة ا حٓػػث ٓسػػعِ هىظهػػكا اٖحػػداث كخاصػػة اٖحػػداث الضػػخهة عمػػِ أف تكػػكف أحػػداث فٓر
ا كرؤٓتٍا فِ ٓشجع السائح  .الهرة الهقبمة لحضكٌر

 .                                                                               الهجتهع ث كالتِ جعمت فًٓ تقالٓد راسخة فِٓتهٓز بٍا الحد حٓث الطقكس التِ: التقاليد
 .ٓجة لتغٓرات السكؽسكاء إهكاىٓة تغٓر هكاف أك تكقٓت الحدث أك تكمفتً ىت : المرونة

 .التِ ٓحظِ بٍا السائح كالعهٓؿ هف الهجتهع الهضٓؼ:حسن الضيافة
ى: الممموسىىىىىىىىىىىىىىىية اباعػػػػػػػػػػػػػػػات الذٌىٓػػػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػػػف الهقصػػػػػػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػػػػػػٓاحِ حٓػػػػػػػػػػػػػػػث قػػػػػػػػػػػػػػػدرة الهٍرجاىػػػػػػػػػػػػػػػات ا٘ىطٌك

ظٍػػػػػػػػػػػػار الهػػػػػػػػػػػػكارد الهحٓطػػػػػػػػػػػػة بصػػػػػػػػػػػػكرة همهكسػػػػػػػػػػػػة كخاصػػػػػػػػػػػػة حسػػػػػػػػػػػػف الضػػػػػػػػػػػػٓافة.  كاٖحػػػػػػػػػػػػداث فػػػػػػػػػػػػِ ىقػػػػػػػػػػػػؿ كا 
ٖحػػػػػػػػػػداث كالهٍرجاىػػػػػػػػػػات فرصػػػػػػػػػػة لمشػػػػػػػػػػعكر بالراحػػػػػػػػػػة حٓػػػػػػػػػػث تعتبػػػػػػػػػػر ا وسىىىىىىىىىىيمة مىىىىىىىىىىن وسىىىىىىىىىىائل الراحىىىىىىىىىىة:

 .كا٘سترخاء كالبٍجة هها ٓشبع رغبات السائحٓف
 Goldblatt):2(2013ويمكن استغالل األحداث والميرجانات فى مجال السياحة من أجل 

 الحركة السٓاحٓة كجذب السائحٓف. تىشٓط 
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 ادة العائد ا٘قت الصػٓىٓة فقػد حققػت الصػٓف هػف إٓػرادات  فكفقا لتقٓرػر صػحٓفة الشػعبصادل لمبمد الهضٓؼ، ٓز
ر أهٓركِ عاـ  دكرة  .2008اٖلعاب اٖكلهبٓة الهقاهة فِ بكٓف همٓارل دٚك

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

1992. 
 .تحقٓؽ ىسبة إشغاؿ فىدقِ عالٓة 
  .تحسٓف الصكرة الذٌىٓة لمبمد الهستقبمة لمسائحٓف 
  .خمؽ كٓزادة كعِ الهكاطىٓف بأٌهٓة السٓاحة 
 .خمؽ فرص عهؿ لمهكاطىٓف 
  .ؽ الهقاصد السٓاحٓة كتىهٓتٍا  تسٓك
 لحضارل بٓف الشعكب.كافىتحقٓؽ التبادؿ الثقا 

كرغػػػـ أٌهٓػػػة سػػػٓاحة اٖحػػػداث لمعدٓػػػد هػػػف الػػػدكؿ إٚ أىٍػػػا تكاجػػػً العدٓػػػد هػػػف الهعكقػػػات كقػػػد أشػػػارت العدٓػػػد هػػػف 
، Ispas&Hertanu (2011)(، 2009، فػػػػػراج)Getz(2004)(، 2004(، جهعػػػػػة)2001سػػػػػعد))  الدراسػػػػػات

Koseet al.,(2011)(2013، فراج ))   فِ:ك تتهثؿ تمؾ الهعكقات إلِ ذلؾ 
 كهؿ كجً.عهالٍـ عمِ أأداء أ قصكر الهدٓٓرف فِ -
 هٍارات الهتهٓزة الٛزهة لمتركٓج.ال ىقص فِ -
ؽ هىتج الحدث التكٓزع فِعدـ الهعرفة الجٓدة بقىكات  -  .هقصد الحدث ٓؤثر سمبا عمِ تسٓك
 .قصكر فِ قدرات الهكارد البشٓرة -
 .هصر فِ ركات تىظٓـ الهؤتهرات كاٖحداثقصكر اٖداء ا٘دارل لبعض ش -
عػدـ الشػفافٓة فػِ ، ك عػدـ كجػكد ىظػاـ كاضػح لمحػكافز، إلػِ الهػكارد البشػٓرة ىقص فِ براهج التدٓرب الهكجًٍ -

 .تقٓٓـ أداء العاهمٓف
عػدـ الشػفافٓة فػِ ، ك عػدـ كجػكد ىظػاـ كاضػح لمحػكافز، إلػِ الهػكارد البشػٓرة ىقص فِ براهج التدٓرب الهكجًٍ -

 .تقٓٓـ أداء العاهمٓف
 ياحة األحداثالفيوم فى ضوء س

مٍػػا أف تحتػػؿ هركػػز  تتهتػػع هحافظػػة الفٓػػكـ بهجهكعػػة هػػف الهقكهػػات السػػٓاحٓة كخصػػائص الجػػذب السػػٓاحىالتِ تٌؤ
رجع تآرخٍا إلِ عصكر كحضارات ها قبؿ التآرخ كالعصكر الفرعكىٓة  هتقدـ عمِ الخٓرطة السٓاحٓة الهصٓرة، ٓك

تً تمؾ العصكر هف آثار هازالت باقٓة عمِ أرضٍا )جاهعة الفٓـك كالٓكىاىٓة كالقبطٓة كاٚسٛهٓة كالحدٓثة، كها أفرز 
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 ، كضح شػكؿ رقػـ )(2009، كهحافظة الفٓـك ػة كأٌػـ الهىشػآت 2، ٓك ( الهػكركث الثقػافِ كالهىػاطؽ السػٓاحٓة كاٖثٓر
 السٓاحٓة بالهحافظة

 
 بمحافظة الفيوم(: الموروث الثقافى وأىم المناطق األثرية والمنشآت السياحية 2شكل )             

 

 (2018الهصدر: )كزارة التخطٓط كالهتابعة كاٚصٛح اٚدارل، 
عدٓػػد هػػف اٖحػػداث البجاىػػب الهػػكركث الثقػػافِ ك الحضػػارل ك الطبٓعػػِ الهكجػػكد بهحافظػػة الفٓػػـك ، فقػػد ٓػػىظـ بٍػػا 

جالهػػػؤتهرات با٘ضػػػافة إلػػػِ هشػػػاركتٍا فػػػِ هعػػػارض هكالهٍرجاىػػػات كاٚحتفػػػاٚت ك  السػػػٓاحِ  ختمفػػػة بٍػػػدؼ التػػػرٓك
، كتتىكع اٖحداث الهىعقدة بهحافظة الفٓكـ ستقطاب السائحٓف سكاء عمِ الهستكل الداخمِ أك الخارجِلمهحافظة كا

، أحداث ثقافٓة هٍرجاف الفخار بقٓرة الىزلة( -الحرؼ الٓدكٓة هٍرجاف تكىس لمخزؼ لمخزؼ ك )هثؿ أحداث بٓئٓة هى
الهٍرجػػػاف الػػػدكلِ قػػػاركف(، أحػػػداث فىٓػػػة هثػػػؿ ) عبػػػد قصػػػرهٍرجػػػاف تعاهػػػد الشػػػهس عمػػػِ قػػػدس اٚقػػػداس بههثػػػؿ )

 - هٍرجػػاف سػػباؽ الفراعىػػة الػػدكلِهٍرجػػاف أشػػطكرة(، أحػػداث ٓراضػػٓة هثػػؿ ) –هٍرجػػاف ركح  –لهكسػػٓقِ الشػػعكب
ػػة دهػػك - هٍرجػػاف الشػػراع هٍرجػػاف  –هٍرجػػاف البػػاراهكتكر –هٍرجػػاف راش  –هٍرجػػاف الخٓػػكؿ العربٓػػة الػػدكلِ بقٓر

، أحداث قكهٓة هثؿ )احتفالٓة عٓد الفٓـك القكهِ(، كأخٓػرا أحػداث سػٓاحٓة هثػؿ )احتفالٓػة ٓػـك التزحمؽ عمِ الرهاؿ(
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،)السٓاحة العالهِ( ، كفٓهػا ٓمػِ شػرح هبسػط ٌٖػـ اٖحػداث الهقاهػة (2017الٍٓئة اٚقمٓهٓة لتىشٓط السػٓاحة بػالفٓـك
.  فِ هحافظة الفٓـك

 وم(: ممخص ألىم األحداث المقامة بمحافظة الفي2جدول )
 أوال: األحداث البيئية

 ميرجان النزلة لمفخار ميرجان تونس لمخزف والحرف اليدوية
ٓقػػاـ الهٍرجػػاف فػػِ ىٍآػػة شػػٍر ىػػكفهبرهف كػػؿ عػػاـ  توقيت الحدث

ان  ػػػىظـ الهٍرجػػػاف سػػػىٓك سػػػتهر لهػػػدة ثػػػٛث أٓػػػاـ، ٓك ٓك
 .2011هىذ عاـ 

أقػػػػٓـ الهٍرجػػػػاف هػػػػرة كاحػػػػدةفِ شػػػػٍر ٓكىٓػػػػً  لعػػػػاـ 
2013. 

ػا حٓػث ال ىدف الحدث ٌر حفاظ عمِ حرفػة صػىاعة الخػزؼ كتطٓك
عػػاـ فػػِ  45أف ٌػػذي الحرفػػة هسػػتهرة هىػػذ أكثػػر هػػف 

.  قٓرة تكىس بهحافظة الفٓـك

ػػػػة،   ج لحرفػػػػة صػػػػىاعة الفخػػػػار التقمٓدٓػػػػة بالقٓر التػػػرٓك
كالحفاظ عمٍٓا كتشجٓع أٌالِ القٓرة كالعاهمٓف بٍػذي 

 .الصىاعة لٛستهرار فٍٓا
، كالٍٓئة اٚقمٓهٓة لتى الرعاة  شٓط السٓاحة بهحافظػة الفٓػـك

كزارة السػػػٓاحة كهػػػا ٓرعػػػِ الحػػػدث بىػػػؾ اٖسػػػكىدٓرة 
 .2015هىذ تىظٓهً فِ عاـ 

كزارة السػػٓاحة بالتعػػاكف هػػع كمٓػػة السػػٓاحة كالفىػػادؽ 
- .  جاهعة الفٓـك

ٌاهش الهٍرجػاف كرش لبػاقِ هىتجػات ٓكجد عمِ  فعاليات الحدث
ػػػػة التػػػػِ تهٓػػػػز هحافظػػػػة الفٓػػػػـك عػػػػ ف الحػػػػرؼ الٓدٓك

ػػػا هػػػف الهحافظػػػات كالفخػػػار الػػػذل تشػػػتٍر بػػػً  غٌٓر
قٓرة الىزلة كهىتجات الىخٓؿ التِ تشتٍر بٍػا قٓرتػِ 
اٚعػػٛـ كالكعػػابِ ،كتػػكفر الٍٓئػػة أٓضػػان العدٓػػد هػػف 
ػػػػة  ػػػات كالكتٓبػػػات بػػػػالمغتٓف العربٓػػػة كا٘ىجمٓٓز الهطٓك
عػػف الهعػػالـ السػػٓاحٓة بالهحافظػػة ككافػػة الهعمكهػػات 

كهػػػا ٓشػػػارؾ قصػػػر  عػػػف حرفػػػة الخػػػزؼ كتآرخٍػػػا ،
ثقافػػػة الفٓػػػـك  بعػػػدة عػػػركض فىٓػػػة ضػػػهف فاعمٓػػػات 

 الهٍرجاف.

اسػػػتهر الهٍرجػػػاف لهػػػدة ٓكهػػػاف كحضػػػري العدٓػػػد هػػػف 
الشخصػػػػػٓات الٍاهػػػػػة هثػػػػػؿ رئػػػػػٓس قطػػػػػاع السػػػػػٓاحة 
الداخمٓة بكزارة السٓاحة فِ ذلػؾ الكقػت كالعدٓػد هػف 
أعضاء ٌٓئة التدٓرسبكمٓة السٓاحة كالفىػادؽ كأٌػالِ 

ػػػػػة، كهػػػػػا قا هػػػػػت ٌٓئػػػػػة تىشػػػػػٓط السػػػػػٓاحة بعهػػػػػؿ القٓر
ػػة التػػِ تشػػتٍر بٍػػا  هعػػرض لهىتجػػات الحػػرؼ الٓدٓك

.  هحافظة الفٓـك

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

تـ ا٘حتفاؿ بالحدث هىذ عاـ  21ٓقاـ الهٍرجاف فىمٓمة  توقيت الحدث  .2012دٓسهبر هف كؿ عاـ، ٓك
ػػػدة  الحدثىدف  ج لمفٓػػػـك سػػػٓاحٓان هػػػف خػػػٛؿ ظػػػاٌرة تعاهػػػد الشػػػهس عمػػػِ هعبػػػد قصػػػر قػػػاركف تمػػػؾ الظػػػاٌرة الفٓر التػػػرٓك

 الههاثمة لظاٌرة تعاهد الشهس عمِ هعبد أبك سهبؿ بأسكاف.
 كزارة السٓاحة كالٍٓئة اٖقمٓهٓة لتىشٓط السٓاحة بهحافظة الفٓـك ككزارة الدكلة لشئكف أثار. الرعاة

شارؾ قصػر ثقافػة هحافظػة الفٓػـك بالعدٓػد هػف عػركض الفمكمػكر الشػعبِ  2012ٓتـ اٚحتفاؿ بالحدث هىذ عاـ  لحدثفعاليات ا ، ٓك
 كعرض الخٓكؿ كالهزهار البمدل كعرض التىكرة با٘ضافة إلِ العدٓد هف الفرؽ الكبٓرة لمفىكف الشعبٓة.
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 ثالثا: األحداث الفنية
 أشطورةيرجان م الميرجان  الدولى لموسيقى الشعوب

دٓسػػػهبر  21إلػػػ17ِأقػػػٓـ الهٍرجػػػاف فػػػِ الفتػػػرة هػػػف  توقيت الحدث
 .2014لعاـ 

ػػػؿ حتػػػِ  27أقػػػٓـ الهٍرجػػػاف فػػػِ الفتػػػرة  هػػػف   2أبٓر
 فِ شهاؿ بحٓري قاركف. 2016هآك لعاـ 

ج لمفٓػػػػـك سػػػػٓاحٓان كتىشػػػػٓط الحركػػػػة السػػػػٓاحٓة  ىدف الحدث التػػػػرٓك
 بٍا.

ج السػػػٓاحِ لهحافظػػػً الفٓػػػـك كدعػػػـ  السػػػٓاحة التػػػرٓك
 البٓئٓة كالترفٍٓٓة بالهحافظة.

 شركة سٓاج ترافٓؿ ككزارة السٓاحة. هحافظة الفٓـك بالتعاكف هع كزارة الثقافة. الرعاة
فرؽ هكسٓقٓة أجىبٓة فػرقتٓف  5الهٍرجاف شارؾ فِ فعاليات الحدث

هػػػػػف دكلػػػػػة بػػػػػىجٛدش با٘ضػػػػػافة إلػػػػػِ فرقػػػػػة دكلػػػػػػة 
 كازاخسػػػػػتاف كأخػػػػػرل هػػػػػف دكلػػػػػة الٍىػػػػػد كأخػػػػػرل هػػػػػف
أسباىٓا با٘ضافة إلِ الفرؽ الهصٓرة كالتػِ شػاركت 
فٓػػػػً بفػػػػرؽ السهسػػػػهٓة كأبػػػػك صػػػػٓر لػػػػٕٚت الشػػػػعبٓة 
كالتىكرة التراثٓة كالسباعٓة لمغىاء الدٓىِ كفرقة الفٓػـك 
ػػػة كفرقػػػة  لمفىػػػكف الشػػػعبٓة كفرقػػػة عػػػرب الفٓػػػـك البدٓك
الفٓـك لمهكسػٓقِ العربٓػة، كبػدأت فعالٓػات الهٍرجػاف 

الفػرؽ الهشػاركة طػاؼ هٓػداف بعرض جهاعِ لكافػة 
السػػكاقِ أٌػػػـ هٓػػادٓف الفٓػػػـك تتقػػدهٍـ فرقػػػة هكسػػػٓقِ 
الشرطة حٓث قدهكا عرضان فىٓان هفتكحان داخؿ حدٓقة 

دٓسػهبر  18سكاقِ الٍدٓر، كفِ صباح الٓـك التػالِ
 قػػػػػػدهت فرقػػػػػػة دكلػػػػػػة بػػػػػػىجٛدش كفرقػػػػػػة اٖسػػػػػػهاعمٓة
كأبكصػػػػػػٓر فقػػػػػػرات فػػػػػػِ حدٓقػػػػػػة الجىػػػػػػدل الهجٍػػػػػػكؿ 

 19كأٌػػالِ الهحافظػػة ، كفػػِ ٓػػـك لطػػٛب الهػػدارس 
دٓسػػػػػػػػهبر قػػػػػػػػدهت فػػػػػػػػرؽ دكلػػػػػػػػة كازخسػػػػػػػػتاف كالٍىػػػػػػػػد 
كبىجٛدش فقرات فِ قصر ثقافػة هركػز طاهٓػة كهػا 
قدهت العدٓد هف العركض عمػِ هسػرح قصػر ثقافػة 

كأقٓـ حفؿ الختػاـ عمػِ الهسػرح الهقػاـ بهعبػد ، الفٓـك
دٓسػػهبر كذلػػؾ ضػػهف  20قصػػر قػػاركف هسػػاء ٓػػـك 
ٍرجػػػػاف تعاهػػػػد الشػػػػهس عمػػػػِ فاعمٓػػػػات اٖحتفػػػػاؿ به

قػػػدس أقػػػداس هعبػػػد قصػػػر قػػػاركف الهقػػػاـ فػػػِ الٓػػػـك 
 .دٓسهبر 21التالِ 

أقػػػػػػٓـ ضػػػػػػهف فاعمٓػػػػػػات الهٍرجػػػػػػاف عػػػػػػركض فىٓػػػػػػة 
كترفٍٓٓة، كها ساٌهت ٌٓئً تىشٓط السػٓاحة بػالفٓـك 
ػػػة كالبٓئٓػػػة التػػػِ تشػػػتٍر بٍػػػا  بهعػػػرض لمحػػػرؼ الٓدٓك
ػػػة  الهحافظػػة ككتٓبػػػات عػػف الهعػػػالـ السػػٓاحٓة كاٖثٓر

فػػرد  50لهحافظػػً، كشػػارؾ فػػِ الهٍرجػػاف حػػكالِ با
هػػػػػف فػػػػػرؽ هكسػػػػػٓقٓة هتعػػػػػددة الجىسػػػػػٓات )فرىسػػػػػا ، 
الىهسػػا ، ألهاىٓػػا ،أٓرلىػػدا(، كقػػاـ هحػػافظ الفٓػػـك فػػِ 
ذلؾ الكقت بافتتاح الهٍرجاف كفاعمٓاتً، كتـ تغطٓػة 

 الهٍرجاف هف قبؿ الصحفٓٓف.

 رابعا: األحداث الرياضية

 ميرجان الشراع ميرجان سباق الفراعنة الدولى
عتبر عػاـ  توقيت الحدث ان فِ شٍر ىكفهبر ٓك  2015ك  2013أقػػػػػٓـ الهٍرجػػػػػاف هػػػػػرتٓف فىعػػػػػاهِ ٓقاـ ٌذا الحدث سىٓك
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قػػاـ  2018 ٌػػك الهػػرة الثاهىػػة عشػػر عمػػِ التػػكالِ ٓك
 ٌذا الهٍرجاف بهىطقة ٌـر ٌكارة.

.  بفىدؽ ٌمىاىأكبرج الفٓـك

اٖخص السػٓاحة تىشٓط السٓاحة بهحافظػة الفٓػـك كبػ ىدف الحدث
 الٓراضٓة.

ج ٘هكاىٓات الفٓـك السٓاحٓة كتىشٓط السٓاحة  الترٓك
 بالهحافظة.

 اٚتحاد الهصرل لمشراع. ،ككزارة السٓاحة. Event Sport الرعاة
ىتٍػػػػِ بٍػػػػـر سػػػػقارة  فعاليات الحدث ٓبػػػػدأ السػػػػباؽ هػػػػف ٌػػػػـر ٌػػػػكارة ٓك

كػػػػػـ ،كتكػػػػكف ىقطػػػػػة اىطػػػػػٛؽ 100بػػػػالجٓزة لهسػػػػػافة 
 ٌكارة فِ الساعة السادسة صباحا،السباؽ هف ٌـر 

شترؾ فِ ٌػذا الهٍرجػاف هتسػابقٓف هػف عػدة دكؿ  ٓك
ر  أكربٓػة كعربٓػة، كتقػـك عػدة قىػكات فضػائٓة بتصػٓك
السػػػػػػباؽ كالهتسػػػػػػابقٓف فػػػػػػِ جهٓػػػػػػع هراحػػػػػػؿ السػػػػػػباؽ 
لتغطٓتً اعٛهٓا، كها ٓقـك بعػض الصػحفٓٓف أٓضػان 
بتغطٓػػػػػة الحػػػػػدث، كتقػػػػػـك الٍٓئػػػػػة اٖقمٓهٓػػػػػة لتىشػػػػػٓط 

بػػػػػالفٓـك بتبمٓػػػػػػا جهٓػػػػػع الجٍػػػػػات الهعىٓػػػػػػة السػػػػػٓاحة 
خاصػػػػػػػػة اٖهػػػػػػػػف لتػػػػػػػػأهٓف الحػػػػػػػػدث كتقػػػػػػػػـك شػػػػػػػػركة 

Eventsport  ؽ لمحػػػػػػػدث كالتىسػػػػػػػٓؽ هػػػػػػػع بالتسػػػػػػػٓك
 الهتسابقٓف لتحدٓد هكعد السباؽ.

شػػػػارؾ فٓػػػػً عشػػػػرة ىػػػػكادل تخػػػػتص بٍػػػػذي الٓراضػػػػة 
ىػػػادل  -دٓرة كهػػػىٍـ )ىػػػادل الصػػػٓد الهصرىباٖسػػػكى

، الهصػػػػػرل لمتجػػػػػدٓؼ(الىػػػػػادل  -الٓخػػػػػت الهصػػػػػرل
ـ هػػػف الىػػػكادل الهٍتهػػػة بٍػػػذي الٓراضػػػة، كقػػػد  كغٓػػػٌر
اختػػػػار اٚتحػػػػاد الهصػػػػرل لمشػػػػراع هحافظػػػػة الفٓػػػػـك 
)بحٓػػػرة قػػػاركف( ٘قاهػػػة ٌػػػذا الحػػػدث كذلػػػؾ لهٛئهػػػة 
هىسػػػػكب الهٓػػػػػاة بػػػػػالبحٓرة هػػػػػع الهىسػػػػػكب الهطمػػػػػكب 
لههارسػػة ٌػػذي الٓراضػػة، كشػػاٌد الحػػدث لفٓػػؼ هػػف 
 القػػػػػػػادة الشػػػػػػػعبٓٓف بالهحافظػػػػػػػة كهػػػػػػػىٍـ ككٓػػػػػػػؿ كزارة
الشػػػباب كالٓراضػػػة كبعػػػض رؤسػػػاء الهػػػدف، كشػػػارؾ 
قصػػػػػر الثقافػػػػػة لهحافظػػػػػة الفٓػػػػػـك بػػػػػالعركض الفىٓػػػػػة 
ػػة أهػػف  ضػػهف فاعمٓػػات  الهٍرجػػاف، كسػػاٌهت هدٓٓر
الفٓـك بالتىسٓؽ هع الٍٓئة اٚقمٓهٓة لتىشٓط السػٓاحة 
بالهحافظػػة عمػػِ تكفٓرعػػدد اثىػػٓف ٚىػػش إىقػػاذ ىٍػػرل 

 .لتأهٓف السباؽ كالهتسابقٓف.
 المعارضخامسا: 

ػا هىتجػات الخػزؼ  ػا هػف الهحافظػات، كهػف أبرٌز ػة كالتىتتهٓزبٍػا عػف غٌٓر تشتٍر هحافظة الفٓـك بتىكع هىتجات  الحػرؼ الٓدٓك
ػة الىزلػة كالسػجاد الٓػدكل سػكاء هػف الصػكؼ أك الحٓرػر أك  ػة تػكىس كالفخػار التقمٓػدل الػذل تشػتٍر بػً قٓر كالتِ تشػتٍر بٍػا قٓر

ػػػا هػػػف  الجكبٛىبقٓرتىدسػػػٓا كالسػػػٓمٓف ػػػة بٍٓهػػػك، كغٌٓر تػػػِ اٚعػػػٛـ كالكعػػػابِ كهىتجػػػات الػػػبمح بقٓر كهىتجػػػات سػػػعؼ الىخٓػػػؿ بقٓر
ػػػة بػػػالفٓـك فتػػػىظـ الهحافظػػػة )الٍٓئػػػة اٖقمٓهٓةلتىشػػػٓط  الهىتجػػػات هثػػػؿ الصػػػابكف الحٓػػػكل، كىظػػػرا لتعػػػدد هىتجػػػات الحػػػرؼ الٓدٓك

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

 سادسا: المؤتمرات
تتركز سٓاحة الهؤتهرات بػالفٓـك فػِ الفتػرة هػف شػٍر ىػكفهبر حتػِ شػٍر أبٓرػؿ بهعػدؿ حػكالِ ثػٛث هػؤتهرات فػِ الشػٍر كتػتـ 

ػػد ىسػػبة إشػػغاؿ الفىػػدؽ حػػكالِ  تهرات بفىػػدؽ ٌمىػػافهعظػػـ الهػػؤ  ، حٓػػث تٓز % كتسػػتهر الهػػؤتهرات بحػػد أقصػػِ 35أكبػػرج الفٓػػـك
 ثٛث أٓاـ أها باقِ الشٍكر فٓككف بهعدؿ هؤتهر فِ الشٍر.

 (2018الهصدر: )الٍٓئة اٚقمٓهٓة لتىشٓط السٓاحة بالفٓكـ، 
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 الترويج لسياحة األحداث
ربهػا فالىجاح إذا لـ ٓتـ التركٓج لً بصكرة جٓػدة،   ٓكجد حدث ٓهكف أف ٓقدر لًأىً ٚهف القكاعد الهسمـ بٍا 

ٓج ٌػػػذا الهىػػػتج ٓكػػػكف لػػػدل الهػػػىظـ أفضػػػؿ ىكعٓػػػة هػػػف اٖحػػػداث كلكػػػف إذا لػػػـ ٓكػػػف ٌىػػػاؾ خطػػػة هحػػػددة لتػػػرك 
ػػػ فػػػِأفضػػػؿ سػػػر خفػػػِ  )الحػػػدث( فإىػػػً سػػػٓبقِ ات العػػػالـ، كحتػػػِ اٖحػػػداث الضػػػخهة كالهعركفػػػة هثػػػؿ الهبآر

ٓجػب عمػِ هسػكؽ الحػدث  تركٓجٓػة هتطػكرة ٘حػراز الىجػاح الهرجػك هىٍػا، لػذاتتطمػب إسػتراتٓجٓات  اٖكلهبٓة
ج الهىاسبة لمحدث )سعد،اٚ  (.2001ختٓار الجٓد ٖدكات الترٓك

رل أف هع تىكع اٖحداث أصبح ىجػاح أل حػدث ٚ ٓعتهػد عمػِ ىػكع الحػدث ىفسػً فقػط أك  (Watt,2003)ٓك
جِ قػػدرة الهسػػئكلٓف عػػف التػػسػػبب الحػػدث كلكػػف أٓضػػا ٓعتهػػد عمػػ تتهثػػؿ سػػتفادة هػػف عػػدة عكاهػػؿ اٚك لػػً  رٓك

العكاهػػؿ فػػٛ ٓهكػػف أف ىغفػػؿ  لػػِ جاىػػب ٌػػذيكا  ، التسػػمٓة كالترفٓػػًك الهكػػاف، الطقػػس، الهىافسػػة، التكػػالٓؼ، :فػػِ
، ىػػً ٓػػؤثر بشػػكؿ كبٓرفػػِ عػػدد القػػادهٓف لمحػػدث هػػاف فػػِ البمػػد الهقػػاـ بٍػػا الحػػدث ٖتػػأثٓر عاهػػؿ اٖهػػف كاٖ

ا فِتكاف هكاىٓات كالخدهات الضركرلإلِ ا٘ افةضباٚ ف كجكد قاعات هؤتهرات إالبمد الهقاـ فًٓ الحدث ف ٌر
 .كبرل كهجٍزة عاهؿ ضركرىفِ ىجاح بعض اٖحداث كالهؤتهرات

جٓة لتمؾ اٖحػداث كالتػِ  كهها سبؽ ىستىتج أف ىجاح سٓاحة اٖحداث ٓتأثر بشكؿ كبٓر بحجـ الجٍكد الترٓك
 :(Dwyer &Wickens, 2013)تركز عمِ

 تعٓرؼ السائحٓف باٖحداث الهقاهة بالهقصد السٓاحِ كتكفٓر كافة الهعمكهات عىٍا. -
 رسـ صكرة ذٌىٓة جٓدة لدل السائحٓف تجاي الهقصد السٓاحِ كاٖحداث الهقاهً بً.  -
ة لمكصػػكؿ خارجٓػػان هػػع السػػائحٓف الهسػػتٍدفٓف كاسػػتخداـ كافػػة اٖسػػالٓب التركٓجٓػػة الهتاحػػك  التكاصػػؿ داخمٓػػان  -

 إلِ أكبر عدد هىٍـ.
 هساعدة السائحٓف عمِ تفضٓؿ اٖحداث الهركج لٍا كتحٓرؾ الطمب السٓاحِ تجاٌٍا. -
 تغٓر اتجاٌات كآراء السائحٓف السمبٓة تجاي الهقصد السٓاحِ كاٖحداث الهقاهة بً. -

 منيجية الدراسة
 فِ التحمٓمػػِ كالػػذلِ الهػػىٍج الكصػػعتهػػدت الدراسػػة عمػػاختبػػار فػػركض الدراسػػة كتحقٓػػؽ أٌػػدافٍا اسػػبٓؿ  فػػِ

ٛن لكافػػة البٓاىػػات التػػِٓتطمػػب تح ٛن كػػاه (، كلمهػػىٍج 2011،كفكزلك ؛ رفعػػت،2006شػػىِ، تػػـ جهعٍػػا )الشٓ مػػٓ
قتٓف فِالكص ها دراسة الحاٚت،  طٓر قػة ا٘حصػائٓة. ٌك قتٓف اكبالىسػبة لمدراسػة، فقػد الطٓر عتهػدت عمػِ الطػٓر

قػة ا٘حصػائٓة، ٖىٍػا اضػافة إلػِ بهحافظػة الفٓػـك با٘ داث الهىعقػدةاٖح أٌـستعراض احٓث تـ  سػتخداـ الطٓر
تتطمػػب كجػػػكد عٓىػػػة ههثمػػة لهجتهػػػع الدراسػػػة، إلػػِ جاىػػػب إعػػػداد قػػكائـ اٚسػػػتبٓاف لجهػػػع البٓاىػػات كتفٓرغٍػػػا ثػػػـ 

هصادر تحدٓد الخطكات التالٓة: فِ، كتتهثؿ هراحؿ هىٍجٓة الدراسة ئٓان ٘ستخٛص الىتائج هىٍاتحمٓمٍا إحصا
تحمٓػػػؿ كتفسػػػٓر ، تصػػػىٓؼ كعػػػرض البٓاىػػػات، هجتهػػػع الدراسػػػة كالعٓىػػػةجهػػػع البٓاىػػػات،أدكات جهػػػع البٓاىػػػات، 

 .(2010)عقٓؿ،تحدٓد فترة الدراسة، ك الىتائج
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 جمع البيانات
الجٍػػات الهعىٓػػة  هػػع (structured interview)سػػتبٓافاسػػتهارة اإجػػراء هقابمػػة شخصػػٓة هعتهػػدة عمػػِ تػػـ 

دار  سػػػتبٓاف الخاصػػػة سػػػتهارات اٚالتكٓزعة اٖحػػػداث كالهٍرجاىػػػات فػػػِ هحافظػػػة الفٓػػػـك كذات الصػػػمة بتىظػػػٓـ كا 
( هع عٓىػة هػف الهشػاركٓف indepth-interviewبالدراسة، با٘ضافة إلِ إجراء هقابٛت شخصٓة هتعهقة )

فػػػِ تىظػػػٓـ بعػػػض اٖحػػػداث بهحافظػػػة الفٓػػػـك لٛستفسػػػار حػػػكؿ أسػػػباب تكػػػرار أكعػػػدـ تكػػػرار بعػػػض اٖحػػػداث 
 بالهحافظة.الهقاهة 

 مجتمع وعينة الدراسة
تـ تحدٓد هجتهع الدراسة عمِ أىً الجٍات ذات الصمةبسٓاحة اٖحداث الهىعقدة بهحافظة الفٓكـ هثؿ )الٍٓئة 

هتهثمػة  كزارة السػٓاحة(، دارة الدراسػاتإدارة الهعػارض كا  )هتهثمة فػِ ا٘قمٓهٓة لتىشٓط السٓاحة بهحافظة الفٓكـ
هف القطاع الخػاص، فضػٛ عػف اٖكػادٓهٓٓف هحافظة الهىظهِ اٖحداث الهىعقدة ب(، ك دارة الهٍرجاىاتإ) فِ

فػػػِ الهجػػػاؿ السػػػٓاحىبالهحافظة، كقػػػد تػػػـ تحدٓػػػدٌـ بىػػػاءا عمػػػِ عػػػدة هعػػػآٓر هىٍػػػا التخصػػػص، ف الهتخصصػػػٓ
كضػػػح الجػػػدكؿ التػػػالىحجـ هجتهػػػع كعٓىػػػة الدراسػػػة كعػػػدد  الخبػػػرة الكظٓفٓػػػة، كالخبػػػرة فػػػِ الهجػػػاؿ السػػػٓاحِ، ٓك

 ت اٚستبٓاف كهعدؿ اٚستجابة.استهارا
 (: حجم المجتمع الكمى وعينة الدراسة ومعدل اإلستجابة3جدول )
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 نتائج الدراسة

هٍرجػػاف تػػػكىس ىجاحػػان ٌػػػك  بهحافظػػػة الفٓػػكـأكػػدت ىتػػائج الدراسػػػة أف أكثػػر اٖحػػداث كالفاعمٓػػػات الهىعقػػدة 
رجع ىجاح الحدث ك  -لمخزؼ كالحرؼ الٓدكٓة ػة ك ٓك  جػكدةتكراري إلػِ تكاهػؿ عػدة عىاصػر حٓػث جهػاؿ القٓر

ػػة كالهجتهػػع الهحمػػ هىػػتج الخػػزؼ كتكػػاتؼ أٌػػؿ ههػػا جعمػػً ٓجػػذب العدٓػػد هػػف السػػائحٓف طػػكؿ هػػدة  ِ،القٓر
عػف تػأثٓر الهٍرجػاف عمػِ  أثىاء الهقابمة الشخصٓة لٍـبقٓرة تكىس  راء بعض الخزافٓف، كبإستطٛعآقاهتًإ

دا شغاؿ الفىدقِ العالٓػة جػمِ القٓرة سكاء فٓها ٓخص ىسبة ا٘القٓرة أشادكا بأف لمهٍرجاف هردكد إٓجابِ ع
ات الخزفٓػة خػٛؿ با٘ضافة إلِ ٓزادة ىسبة هبٓعات الهىتجػ ،% طكاؿ فترة الهٍرجاف100التِ قد تصؿ لػػ 

ج ٚسـ قٓرة تكىس، كها أفادكا بإ ػة هػف الهٍرجػاف فترة الهٍرجاف كأٓضا الترٓك ستفادة الهجتهع الهحمِ بالقٓر
الهػاء أثىػاء فتػرة الهٍرجػاف كالرسػـ عمػِ حتٓاجػاتٍـ اهف خٛؿ تقػدٓـ أىشػطة هختمفػة لخدهػة الزائػٓرف كتمبٓػة 

 العينة
حجم 
المجتمع 
 الكمى

عدد 
االستمارات 
 الموزعة

عدد 
االستمارات 
 المقبولة

نسبة 
 اإلستجابة

 حجم العينة 
عدد 

)األستمارات 
المقبولة / 
أجمالى عدد 
األستمارات 
المقبولة( * 

100 
)إدارة الهعارض،إدارة الدراسات( 
 بالٍٓئة اٚقمٓهٓة لتىشٓط السٓاحة

 بالفٓكـ

25 25 25 100% 55% 

 %6.6 %60 3 5 5 كزارة السٓاحة )إدارة الهٍرجاىات(
القطاع هىظهِ اٖحداث هف 

 الخاص
7 7 7 100% 15.5% 

ف فِ ٓف الهتخصصٓاٖكادٓهٓ
 الهجاؿ السٓاحِ بهحافظة الفٓـك

15 15 10 66.6% 22.2% 

  %86.5 45 52 52 ا٘جهالِ
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ػة بػالفٓـك بعػرض هىتجػاتٍـ أثىػاء فتػرة كتقدٓـ اٖطعهة الهتىكعػة ، كهػا ٓشػارؾ جهٓػع أصػحاب الحػرؼ الٓدٓك
ا الفخارالتقمٓدل بقٓرة الىزلة كالسجاد الٓدكلستفاف كا٘الهٍرج لخ ، اكهىتجات الخكص... ادة هىً كهف أبرٌز

ػػ ج لمقٓر ػػادة ههػػا ٓسػػاٌـ فػػِ التػػرٓك ظٍػػر ذلػػؾ كاضػػحا فػػِ ٓز ػػة،  الزائػػٓرف اددأعػػة سػػٓاحٓا بصػػفة عاهػػة ٓك لمقٓر
ػة كتػكفٓر الخػدهات بٍػا هػف ىظافػة ك ككذلؾ اٚ ػاا  ٌتهػاـ بالقٓر ٓمٓػً احتفالٓػة تعاهػد الشػهس عمػِ  -ىػارة كغٌٓر

ػػذا هػػا أكػػد عمٓػػً هػػدٓر إدارة الدراسػػات بالٍٓئػػة اٚقمٓهٓػػة لتىشػػٓط السػػٓاحة -قػػدس اٖقػػداس بقصػػر قػػاركف  ٌك
ػػػك أف ىجػػػاح الحػػػدث ك  ػػػدة كأٓضػػػا  فػػػِ هشػػػاٌدة ٌػػػذيلرغبػػػة العدٓػػػد  ٓرجػػػع تكػػػراريبالهحافظػػػة  ٌك الظػػػاٌرة الفٓر
ثػـ جػاء فػِ الهرتبػة الثالثػة  -حػدث بشػكؿ كبٓػرمههػا ركج ل كالعاهػة لحضكر العدٓد هػف الشخصػٓات الٍاهػة

ػة 43هٍرجاف رالِ الفراعىة الدكلِ بىسبة ٚ تتجاكز  الىزلػة، كجػاء فػِ الهىزلػة % ٓمًٓ هٍرجػاف الفخػار بقٓر
كلػـ  2014% ، فقػد تػـ تىظٓهػً هػرة كاحػدة فػِ عػاـ 6اٖخٓرة هٍرجاف هكسٓقِ الشػعكب بىسػبة ٚ تتعػدل 

دارة لعػػػدـ سػػػعِ الجٍػػػات الهىظهػػػة لػػػً لتكػػػراري هػػػرة أ ٓتكػػػرر خػػػرل. كعىػػػد سػػػؤاؿ الجٍػػػات الهعىٓػػػة بتىظػػػٓـ كا 
داث فكاىػػت تتعمػػؽ بطبٓعػػة الحػػدث ىفسػػً، أسػػباب ىجػػاح ٌػػذي الهٍرجاىػػات كاٖحػػاٖحػػداث فػػِ الهحافظػػة عى

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 

مِ الهتغٓرات الهعركضة فِ الجدكؿ هع اٖخذ فِ اٚعتبػار قبػكؿ ٓشٓر إلِ هكافقة الهبحكثٓف فِ أراء ع
 قٓـ اٚىحراؼ الهعٓارىكالتِ تشٓر إلِ اعتدالٓة بٓاىات الدراسة. 

 ( االحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة4جدول )
 "مدى توفر وتنوع األحداث المنعقدة بالمحافظة وأىميتيا السياحيةفيما يتعمق "ب

آراء األكاديميين 
 المتخصصين

 آراء الجيات المعنية

االنحىىىىىراف  المتغيرات
 المعيارى

الوسىىىىىىىىىىىىط 
 الحسابى

االنحىىىىىراف 
 المعيارى

الوسىىىىىىىىىىىىط 
 الحسابى

 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
 داث الهىعقدة.تتىكع أىهاط اٖح 3.88 0.86 3.80 1.22
 تتىاسب اٖحداث الهىعقدة هع الشرائح العهٓرة 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 ٓزادة أعداد السائحٓف بالهحافظة. 3.62 1.03 3.90 0.99
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ػػػػػػة  4.08 0.85 4.10 0.87 ج لمهىػػػػػػاطؽ السػػػػػػٓاحٓة كاٖثٓر تسػػػػػػٍـ اٖحػػػػػػداث كالهٍرجاىػػػػػػات فػػػػػػِ التػػػػػػرٓك
 بالهحافظة.

ج لمهىػػػػػػػتج السػػػػػػػٓاحِ  4.11 0.58 4.20 0.63 تسػػػػػػػٍـ اٖحػػػػػػػداث كالهٍرجاىػػػػػػػات الهىعقػػػػػػػدة فػػػػػػػِ التػػػػػػػرٓك
   3.75الوسط العام= 3.91الوسط العام= بالهحافظة.

 حة األحداث بالمحافظةفيما يتعمق بالصعوبات والمحددات التى تواجو سيا
آراء األكاديميين 
 المتخصصين

  آراء الجيات المعنية
 

االنحىىىىىراف  المتغيرات
 المعيارى

الوسىىىىىىىىىىىىط 
 الحسابى

االنحىىىىىراف 
 المعيارى

الوسىىىىىىىىىىىىط 
 الحسابى

جٓة  لٗحداث الهىعقدة بالهحافظة. 4.14 0.82 4.10 0.87  ضعؼ ألٓة الترٓك
 تىظـ بٍا اٖحداث كصعكبة الكصكؿ الٍٓا.بعد الهىاطؽ التِ  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  

 3.72الوسط العام= 3.80الوسط العام= ٓـ أحداث سٓاحٓة بالهحافظة.الراغبة فِ تىظ
 فيما يتعمق بأوجو التقصير من قبل الجيات المنظمة )حكومية/خاصة( لألحداث السياحية بالمحافظة

 المتغيرات الوسط الحسابى االنحراف المعيارى
 ـ اٖحداث.عدـ كجكد خطة تىظٓهٓة شاهمة لجهٓع هراحؿ إعداد كتىظٓ 3.77 0.94
ؿ الٛـز لقٓاـ اٖحداث عمِ الكجً اٖهثؿ. 3.82 1.07  قمة التهٓك
 عدـ تكافر فٓرؽ 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 التىسػػػٓؽ الجٓػػػد هػػػع الجٍػػػات الهعىٓػػػة كالهشػػػاركة فػػػِ اٖحػػػداث الهىعقػػػدة  3.08 1.12

 3.38الوسط العام=  بالهحافظة كقصرالثقافة كهدٓٓرة الشباب كالٓراضة...إلخ.
 = غٓر هكافؽ بشدة(5= هكافؽ بشدة إلِ 1همحكظة: تـ حساب الكسط اعتهادا عمِ الهقٓاس الخهاسِ )

 فروض الدراسة إختبار
تػكفر كتىػكع اٖحػداث  ٓتضػح أف هتغٓػرات الدراسػة فٓهػا تتعمػؽ بػآراء الهبحػكثٓف بهػدل (4ف الجدكؿ السابؽ )ه

( هػف كجٍػة ىظػر 3.75كالتػالِ ) ، جػاءت قٓهػة الكسػط الحسػابِ العػاـالسػٓاحٓةالهىعقدة بالهحافظػة كأٌهٓتٍػا 
ػذا ٓؤكػد هػكافقتٍـ ( هػف كجٍػة ىظػر اٖكػادٓهٓٓف اله3.91، ك)الجٍات الهعىٓة بتىظٓـ اٖحػداث تخصصػٓف، ٌك

ج السػٓاحِ لمهحافظػة، كهػف ثػـ تثبػت  ا تسػاٌـ فػِ التػرٓك عمِ تىكع اٖحداث السٓاحٓة بالهحافظػة كالتػِ بػدكٌر
ج السػػٓاحِ اٖحػػداث الهىعقػػدة بهحافظػػة الفٓػػكـ( " تػػؤثر H1ٌػػذي الىتٓجػػة صػػحة الفػػرض اٖكؿ )  عمػػِ التػػرٓك

رجع ذلؾ إلِ أف هعظـ اٖحداث لمهحافظة حٓػث ٓقػاـ الهىعقدة بالهحافظة تقاـ فِ هىاطؽ سػٓاحٓة جذابػة "، ٓك
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ػػة تػػكىس ذات الطبٓعػػة الخٛبػػة ، كهػػا ٓقػػاـ هٍرجػػاف الشػػراع  ػػة فػػِ قٓر هٍرجػػاف تػػكىس لمخػػزؼ كالحػػرؼ الٓدٓك
كالباراهكتكر عمِ ضفاؼ بحٓرة قاركف، ككػذلؾ ٓقػاـ هٍرجػاف تعاهػد الشػهس عمػِ قػدس اٖقػداس بهعبػد قصػر 

ػػػػة ككػػػػذلؾ أقػػػٓـ هٍرجػػػػاف أشػػػػطكرة شػػػهاؿ بحٓػػػػرة قػػػػاركف قػػػاركف كهٍرجػػػػاف رالػػػِ  الفراعىػػػػة الػػػػدكلِ بهىػػػاطؽ أثٓر
ػػاف كهٍرجػػاف راش بجػػكار هىطقػػة الهاجٓكٛٓػػؾ، فضػػٛ عػػف  كهٍرجػػاف ركح بهىتجػػع زكارا بػػالقرب هػػف كادل الٓر

ػادة  كتسػاٌـ فػِ أف ٌذي اٖحداث تتبآف فِ أىكاعٍا هػا بػٓف بٓئٓػة، ثقافٓػة، ٓراضػٓة، فىٓػة، قكهٓػة، كسػٓاحٓة ٓز
ج لمهىتج السٓاحِ لمهحافظة.  الحركة السٓاحٓة كعدد المٓالِ السٓاحٓة، كالترٓك

بالصػػػعكبات كالهحػػددات التػػػِ تكاجػػػً كبػػالىظر إلػػػِ قٓهػػة الكسػػػط الحسػػابِ العػػػاـ ٔراء الهبحػػكثٓف فٓهػػػا ٓتعمػػؽ 
( هػف 3.80)( هف كجٍة ىظر الجٍات الهعىٓة بتىظػٓـ اٖحػداث، ك3.72، كاىت )سٓاحة اٖحداث بالهحافظة

ػذا ٓػدلؿ عمػِ اتفػاقٍـ عمػِ كجػكد صػعكبات كهحػددات تكاجػً تىهٓػة  كجٍة ىظر اٖكػادٓهٓٓف الهتخصصػٓف، ٌك
ػػػذا بػػػدكري ٓثبػػػت صػػػحة الفػػػرض الثػػػاىِ " تكاجػػػً اٖحػػػداث  (H2) ٌػػػذا الػػػىهط هػػػف السػػػٓاحة فػػػِ الهحافظػػػة ، ٌك

ج السػٓاحِ بالهحافظػة "الهىعقدة بهحافظة الفٓػـك العدٓػد هػف الهشػكٛت كالهعكقػات التػِ تػؤثرعمِ ا كقػد  ،لتػرٓك
ضػعفألٓة التركٓجٓػة  لٗحػداث الهىعقػدة بهحافظػة الفٓػكـ، بعػد الهىػاطؽ ٓرجع ذلؾ إلِ إلِ عدة أسباب هىٍا 

التِ تقاـ بٍا اٖحداث كصعكبة الكصػكؿ إلٍٓػا، ككجػكد قصػكر فىالبىٓػة التحتٓػة بهػا ٚٓػتٛئـ هػع حجػـ سػٓاحة 
ػػة هثػػؿ ٌػػـر ٌػػكارة، كهعبػػد قصػػر قػػاركف فالبىٓػػة  اٖحػػداث بالهحافظػػة هثػػؿ اٖحػػداث التػػِ تقػػاـ بالهىػػاطؽ اٖثٓر

 التحتٓة فِ ٌذي الهىاطؽ لٓست عمِ الهستكل الذل ٓمٓؽ بالحدث ٚك الزائٓرف.
تضح أٓضا هف الجدكؿ رقػـ ) ( قٓهػة الكسػط الحسػابِ العػاـ فٓهػا ٓتعمػؽ بأكجػً التقصػٓر هػف قبػؿ الجٍػات 5ٓك
( أل أف الهبحػكثٓف لػدٍٓـ آراء هحآػدة 3.38حداث السٓاحٓة بالهحافظةفكاىت )الهىظهة )حككهٓة/خاصة( لٗ

تجاي كجكد بعض القصكر هف قبؿ الهىظهٓف لٗحداث الهقاهػة بهحافظػة الفٓػكـ، كبػالرغـ هػف أف قٓهػة الكسػط 
بػة هػف ىسػبة الهكافقػة ) ػذا ٓثبػت صػحة ا3.5الحسابِ ا٘جهالٓة ٚ تعطِ هكافقة تاهػة إٚ أىٍػا قٓر لفػرض (، ٌك

" ٓكجػػػػػد قصػػػػػكر هػػػػػف جاىػػػػػب الجٍػػػػػات الهىظهػػػػػة لٗحػػػػػداث بهحافظػػػػػة الفٓػػػػػـك سػػػػػكاء الحككهٓػػػػػة  (H3) الثالػػػػػث
ػؿ  ج السٓاحِ لمهحافظة "، كقد ٓرجع ذلؾ إلػِ أكثػر هػف سػبب هىٍػا  قمػة التهٓك أكالخاصةهها ٓؤثر عمِ الترٓك

ػ ج الٛـز لقٓاـ اٖحداث عمِ الشكؿ اٖهثؿ حٓث أف ٌذي اٖحداث تحتاج إلػِ تهٓك ؿ أكبػر حتػِ ٓػتهكف التػرٓك
لٍا بشكؿ هستهر كعمِ أكسع ىطاؽ كبالشكؿ الذل ٓضع الفٓكـ عمِ الخٓرطػة السٓاحٓة،با٘ضػافة إلػِ تػكفٓر 
ػػة  تسػػٍٓٛت لمهجتهػػع الهحمػػِ لمحضػػكر كالهشػػاركة فػػِ اٖحػػداث كتػػكفٓر كسػػائؿ إىتقػػاؿ هجاىٓػػة أك بتكمفػػة رهٓز

ر لىقػػػؿ الػػػراغبٓف فػػػِ حضػػػكر اٖحػػػداث هػػػف هدٓىػػػة الفٓػػػ ـك إلػػػِ أهػػػاكف أقاهػػػة اٖحػػػداث كالعكػػػس كأٓضػػػا تطػػػٓك
الخدهات كالهرافؽ الهكجكدة بهقاصد إقاهة اٖحداث بالهحافظة ، إضافة إلِ عدـ كجكد خطة تىظٓهٓػة شػاهمة 

ػػؽ عهػػؿ هتخصػػص كهػػدرب لجهٓػػع هراحػػؿ إعػػداد كتىظػػٓـ اٖحػػداث الهىعقػػدة بهحافظػػة الفٓػػكـ، كعػػدـ تػػكافر  فٓر
فكفاءة الهػػكارد البشػػٓرة هػػف أٌػػـ عكاهػػؿ ىجػػاح سػػٓاحة اٖحػػداث لهحافظػػة ،تكقعػػةعمػػِ حػػؿ اٖزهػػات الغٓػػر اله

 .الفٓكـ
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 مناقشة النتائج
ٛن هػػػػػػف ) ة ك تعهػػػػػػؿ سػػػػػػٓاحة اٖحػػػػػػداث عمػػػػػػِ تىهٓػػػػػػ تطػػػػػػكٓر الهقاصػػػػػػد السػػػػػػٓاحٓة التػػػػػػِ تقػػػػػػاـ بٍػػػػػػا كٓتفػػػػػػؽ كػػػػػػ

جكد آلٓة ـ ك العدٓد هف الهعكقات تعكد لعد، إٚ أىٍا تكاجً هع ذلؾ )Ispas& Hertanu,2011;2013فراج،
ٛن هف )ك  كجكد قصكر بالهكارد البشٓرةتىظٓهٓة جٓدة لٗحداث ك  ، 2009، فراج،Getz,2004ٓتفؽ هع ذلؾ ك

 (. 2013فراج،
ػػة التػػِ ترجػػع إلػػِ هختمػػؼ العصػػكر بدآػػة هػػف لعدٓػػد هػػف الهقكهػػات السػػٓاحٓة ك تتهتػػع هحافظػػة الفٓػػـك با اٖثٓر

تفؽ هػع ذلػؾ )عبػ العصر الفرعكىِ حتِ ا٘سٛهِ تحظػِ بالعدٓػد هػف (، إضػافة إلػِ أىٍػا 2018د الفتػاح، ٓك
مٍػػا ٘ الهقكهػػات التػػِ سػػتراتٓجِ بسػػبب قربٍػػا هػػف القػػاٌرة هثػػؿ هكقعٍػػا اٚقاهػػة اٖحػػداث كالهٍرجاىػػات بٍػػا تٌؤ
تىػكع هقكهػات كأىهػاط السػٓاحة بٍػا ، الهحافظػات جكد شبكة طرؽ رئٓسٓة تربطٍا بباقِك خرل، كالهحافظات اٖ
ػػة -)سػػٓاحة ترفٍٓٓػػة فٓػػة... -بٓئٓػػة -أثٓر ػػة بٍػػا هثػػؿ )الخػػزؼ كالفخػػار، ك لخ(آر  تىػػكع الحػػرؼ كالصػػىاعات الٓدٓك
 .لخ(اكهىتجات الخكص.. كالسجاد الٓدكل

 -تتىػػػكع اٖحػػػداث الهىعقػػػدة بهحافظػػػة الفٓػػػـك  هػػػف حٓػػػث الػػػىهط فهىٍػػػا أحػػػداث بٓئٓػػػة)هٍرجاف تػػػكىس لمخػػػزؼ 
، تعاهد الشهس عمِ قدس اٖقداس بهعبد قصر قػاركف( أحداث ثقافٓة )هٍرجاف ،هٍرجاف الفخار بقٓرة الىزلة(

أحػػػداث ٓراضػػػٓة ، هٍرجػػػاف أشػػػطكرة( –هٍرجػػػاف ركح -)الهٍرجػػػاف الػػػدكلِ لهكسػػػٓقِ الشػػػعكب حػػػداث فىٓػػػػػة أ
ػػة دهػػك  -هٍرجػػاف الشػػراع -)هٍرجػػاف سػػباؽ الفراعىػػة الػػدكلِ هٍرجػػاف  -هٍرجػػاف الخٓػػكؿ العربٓػػة الػػدكلِ بقٓر

داث قكهٓػػػة )احتفالٓػػػة عٓػػػد الفٓػػػـك القػػػكهِ(، كأحػػػداث سػػػٓاحٓة )احتفالٓػػػة ٓػػػـك أحػػػ(، هٍرجػػػاف البػػػاراهكتكر -راش
ساٌـ ٌذا التىكع فى ادة أعداد السائحٓف بالهحافظةالسٓاحة العالهِ(، ٓك ج لمهىاطؽ السٓاحٓة كاٖثٓرة، ٓز ، الترٓك

ادة الكعِ السٓاحِ لدىأٌالِ الهحافظة، اٌٚتهاـ بالب ج لهىتجات الحرؼ الٓدكٓة، ٓز ىٓة التحتٓة بالهىاطؽ الترٓك
ادة اٚستثهار السٓاحِ بالهحافظة  .السٓاحٓة بالهحافظة، كتشجٓع كٓز

ػػة  كهٍرجػػاف تعاهػػد الشػػهس عمػػِ قػػدس اٖقػػداس بهعبػػد قصػػر   ٓعتبػػر هٍرجػػاف تػػكىس لمخػػزؼ كالحػػرؼ الٓدٓك
رجػع السػبب كراء ذلػؾ إلػِ ػا تكػرارا، ٓك أسػباب هتعمقػة  قاركف هف أىجح اٖحداث الهقاهة بهحافظة الفٓـك كأكثٌر

 بهكاف الحدث كطبٓعة الحدث.
إلػِ  21تعتبر الشٓرحة العهٓرة اٖكثر إقباٚ عمِ سٓاحة اٖحداث بهحافظػة الفٓػكهٍِ فئػة الشػباب) هػف سػف 

جػا لسػٓاحة الٓػـك الكاحػد حٓػث ٓقضػِ هعظػـ سػائحِ  40 سىة(، كتعتبر سٓاحة اٖحداث بهحافظػة الفٓػكـ ترٓك
 كاحدا لحضكر الحدث كا٘ستهتاع بً.اٖحداث بهحافظة الفٓـك ٓكها 

جٓة  تكاجً سٓاحة اٖحداث بهحافظة الفٓكـ العدٓد هف الهشكٛت كالهعكقات كالتِ تتهثؿ فىضعؼ ألٓة الترٓك
لٗحداث الهقاهة بالهحافظة، بعد الهىاطؽ التِ تقاـ بٍػا اٖحػداث كصػعكبة الكصػكؿ إلٍٓػا، كجػكد قصػكر فػِ 

إفتقػار هعظػـ هقاصػد اٖحػداث الهقاهػة هع حجـ سٓاحة اٖحداث بهحافظة الفٓػكـ، البىٓة التحتٓة بها ٚ ٓتٛئـ 
 بالهحافظة لتسٍٓٛت الضٓافة كأهاكف اٖغذٓة كالهشركبات.
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خطػة تىظٓهٓػة  الهقاهػة فػِ هحافظػة الفٓػـك كهىٍاعػدـ كجػكد تكجد بعض القصكر هػف قبػؿ الهىظهػٓف لٗحػداث
ػػػؿ الػػ، تىظػػػٓـ اٖحػػداثإعػػػداد ك شػػاهمة لجهٓػػػع هراحػػؿ  كجكد ،ـز لقٓػػػاـ اٖحػػػداث عمػػِ الكجػػػً اٖهثػػػؿٛقمػػػة التهٓك

ػػؽ عهػػؿ هتخصػػص كهػػدرب لحػػؿ اٖزهػػات الغٓػػر هتكقعػػة ة الدراسػػات كاٖبحػػاث عػػف قمػػ، قصػػكر فػػِ تػػكفٓر فٓر
 .إىخفاض الطمب السٓاحِ عمِ الفٓـك عهكها كعمِ سٓاحة اٖحداث بٍاحداث بالهحافظة، كأخٓرا سٓاحة اٖ

 وعمميا مساىمات الدراسة نظريا
لىهط  سٓاحِ شدٓد اٌٖهٓة  تٍتـ بً بالهساعدة عمِ هحاكلة فٍـ  تساٌـ ٌذي الدراسة هف الىاحٓة الىظٓرة

ك سٓاحة اٖحداث حٓث تتىافس العدٓد ه ا لها لٍا بٍ ف الدكؿ عمِ إقاهة اٖحداث الكبرلالعدٓد هف الدكؿ ٌك
، كدكري لمدكلة الهىظهة لمحدث ثقافىكالسٓاحِهف هزآا هتعددة سكاء عمِ الجاىب اٚقتصادىكاٚجتهاعىكال

ج لمهىاطؽ السٓاحٓة كاٖثٓرةفى ا تـ بىاؤي باٚعتهاد عمِ  الترٓك . كتختبر الدراسة إطارا ىظٓر بهحافظة الفٓـك
ا فِ تىشٓط الحركة السٓاحٓة  اٖدبٓات فِ ٌذا الهجاؿ بها ٓساعد فِ فٍـ أٌهٓة سٓاحة اٖحداث كدكٌر

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

دارة كتسكٓؽ ٌذي اٖحداث كالفاعمٓ  ات.عدد هف التكصٓات هكجٍة إلِ الجٍات الهعىٓة بتىظٓـ كا 
 توصيات الدراسة

 أىم التوصيات الجية المنوط بيا التنفيذ
وضىىع الفيىىوم ضىىمن المحافظىىات التىىى تىىدعميا الىىوزارة والتىىى تشىىارك فىىى المعىىارض   وزارة السياحة

 السياحية الدولية المقامة فى الخارج وخاصة فى الدول المصدرة لمسائحين.
 لخىىارج وحثيىىا عمىىى التسىىويق االىتمىىام بالتواصىىل مىىع المكاتىىب السىىياحية المصىىرية با

 السياحى لمحافظة الفيوم بالخارج.
الييئة االقميمية لتنشيط 
 السياحة بمحافظة الفيوم

  خطىىة لتسىىويق وتىىرويج سىىياحة األحىىداث بالمحافظىىة محىىددة األىىىداف والتركيىىز إعىىداد
 عمى أكثر األساليب الترويجية انتشارًا وتقباًل لدى الجميور.

 ائقيىىىة عىىىن األحىىىداث والميرجانىىىات المنعقىىىدة بالمحافظىىىة إعىىىداد مطبوعىىىات وأفىىىالم وث
بىىىراز المقومىىىات  وتاريخيىىىا منىىىذ بدايىىىة تنظيميىىىا وتوقيتيىىىا ومكانيىىىا واليىىىدف منيىىىا وا 
والخىىىىدمات السىىىىياحية باألمىىىىاكن المقامىىىىة فييىىىىا وتوزيعيىىىىا عمىىىىى السىىىىائحين الزائىىىىرين 

 لممحافظة.
 محافظىة الفيىوم عمىى  إعداد موقع الكترونى خاص باألحداث الميرجانىات المنعقىدة فىى

عىىداد فريىىق عمىىل يقىىوم عمىىى تصىىميم اإلعالنىىات الترويجيىىة لمميرجانىىات  مىىدار العىىام وا 
 المختمفة عمى مدار العام وتسويقيا من خاللو.

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

  نشىىىر الىىىوعي السىىىياحى بىىىالمجتمع المحميىىىوحمالت التوعيىىىة السىىىياحية بأىميىىىة تكثيىىىف
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 سياحة االحداث وتأثيرىا عمى رواج الحركة السياحية بالمحافظة.
 االىتمام بالمناطق األثرية بالمحافظة والبنية التحتية بيا.  منطقة آثار الفيوم

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

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

 نارة الطرق المؤد  ية لمقاصد سياحة األحداث بالمحافظة.مراعاه تمييد ونظافة وا 
  مىىدادىم بكافىىة إقامىىة إتصىىال مىىع بىىاقى المحافظىىات مىىن خىىالل إدارة العالقىىات العامىىة وا 

المعمومات المتعمقىة بسىياحة األحىداث بىالفيوم والتىرويج ليىا لتىدعيم وتنشىيط السىياحة 
 الداخمية.

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