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 سة وصفية المصرية: دراالدراما المين السياحية فى 
 ٔبٔغٝ فٛصٜ    ربِش ػ١غٝ         أ٠ّٓ طبفٝ

  و١ٍخ اٌغ١بؽخ ٚاٌفٕبدق ،عبِؼخ اٌف١َٛ

 انًهخض

تمعب الدراها الهعركضة فِ السٓىها أك التمٓفٓزكف  دكران حٓكٓان فِ جهٓع الهجتهعات ىظران لها لٍا هف دكر  
لقد صكرت العدٓد هف اٖفٛـ ، بكبٓر فِ التأثٓر عمِ فئات الهجتهع الهختمفة كباٖخص فئة الشبا

السٓىهائٓة كالهسمسٛت التمٓفٓزكىٓة الهصٓرة فِ الهىاطؽ السٓاحٓة ، كها عرضت العدٓد هف هف الهٍف 
السٓاحٓة هثؿ الهرشد السٓاحْ كهٍف داخؿ الفىادؽ كالهىتجعات السٓاحٓة ككذلؾ شركات السٓاحة كالطٓراف،  

لت تأثٓر الدراها عمِ السٓاحة كتىشطٍٓا لهقاصد  ككجٍات  سٓاحٓة كعمِ الرغـ هف كثرة اٖبحاث التِ تىاك 
هتعهقة عف كٓفٓة هعالجة كعرض الهٍف السٓاحٓة  أكادٓهٓةأىً ٚ تكجد دراسة  اٚهعىٓة فِ دكؿ  عدٓدي  

فِ الدراها الهصٓرة ، كعمًٓ فٍذي الدراسة  تٍدؼ الِ سد ٌذي الفجكة فِ البحث اٖكادٓهِ حكؿ الهٍف 
 ة الهختمفة فِ  الدراها الهصٓرة.  السٓاحٓ

 حصرككصؼ هحتكل هشاٌد الهٍف السٓاحٓة  فِ الدراها الهصٓرة.ىدف الدراسة: 
ِى  اتخذت الدراسة هف منيجية الدراسة:  هىٍجان لٍا، حٓث تـ ا٘عتهاد عمِ   Qualitativeالهىٍج الكصف

جة الدراهٓة لٍا فِ الهسمسمٛت  تفٓرا هحتكل الهشاٌد التِ عرضت الكظائؼ السٓاحٓة ككٓفٓة الهعال
ٛن دراهٓان) 70كاٖفٛـ فِ عٓىة هٓسرة  قكاهٍا   هسمسٛت(. 10فٓمهان ك 60عه

: خمصت الدراسة الِ الهشاٌد كالقطات الخاصة بالهٍف كالكظائؼ السٓاحٓة التِ حصرتٍا ممخص النتائج
ٓافة هثؿ الطٍاة كهقدهِ الخدهة، % هىٍا لكظائؼ الفىادؽ كالض80.5هشٍدان،  بىسب  316الدراسة فكاىت 

ٓف،  % هىٍا لهٍف السٓاحة كأعهاؿ 7.9% هىٍا لكظائؼ ا٘رشاد السٓاحِ، كأخٓران 11.7كالهضفٓٓف الجٓك
، أها بالىسبة لمعدد Tour Leaderالهكاتب كالشركات السٓاحٓة هثؿ  هكظفِ الحجز كهىظهِ الرحاٚت كالػ

تر -فة لتخصص الضٓافة كالفىادؽ، هثؿ: الشٓؼكظٓ 12الكظائؼ حسب التخصص فكاىت كٕتِ :   -الٓك
فِ حالة  Tour leader  ،Tour operatorكظائؼ  هثؿ  5ىادؿ البار ..الخ، كفِ  -الهضٓؼ الجكل

كظائؼ هتعمقة بتخصص ا٘رشاد  4تخصص السٓاحة كأعهاؿ الشركات فكاف عدد الكظائؼ، كختاهان 
آكادٓهٓة ك تطبٓقٓة لمعاهمٓف فِ الصىاعة كأكادٓهٓف فِ السٓاحِ . قدهت الدراسة عدت تكصٓات بحثٓة ك 

 الجاهعات .
 ة، الهسمسٛت.ٓالهٍف السٓاحٓة، هصر، الدراها ، اٖفٛـ،  الهعآٓر اٖكادٓهالكممات المفتاحية: 
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 مقدمة

 دور الدرما فى تشكيل الوعى الجمعى  .1
ا هف اٖفراد ك الجهاعات ك تؤدم كسائؿ ا٘عٛـ دكران ٌاهان فْ تشكٓؿ الصكرة الذٌىٓ ة لدل جهآٌٌر

هكف القكؿ بأف ها ٓقرب هف  % هف الصكرة الذٌىٓة التْ ٓبىٍٓا  70الهىظهات ك الدكؿ ك الشعكب، ٓك
ا٘ىساف فْ الهجتهع الحدٓث هستهدة هف كسائؿ ا٘عٛـ الجهآٌٓرة. كتعد الدراها التمٓفٓزكىٓة كهف بٓىٍا 

ا الكاسع كقدرتٍا عمِ ا٘بٍار الهسمسٛت هصدران ٌاهان لىقؿ ال صكر كاٖفكار كالهعاىْ بسبب اىتشاٌر
ؽ كاٚستٓٛء عمِ أكقات الهشاٌدٓف كاٌتهاهاتٍـ  (Russell, 2010). كها ذكر (2016)حرب،  كالتشٓك

ٓفٓزكف كهقاطع الفٓدٓك، ، كها أف اٖعهاؿ ٓقضِ الهراٌقكف أكثر هف ثٛث ساعات ٓكهٓا لهشاٌدة التم
 & Derelioglu)الدراهٓة التِ ٓتـ اىتاجٍا فِ دكؿ العالـ تقدـ كجٍات ىظر هتبآىة تبعا ٚختٛؼ الثقافات

Sar, 2010)، فقد تقدـ بشكؿ إٓجابْ كتقكـ بدكر فعاؿ فْ الهجتهع كتككف الهسئكلة اٖكلِ فْ اتخاذ ,
ة، كقد تقدـ بشكؿ سمبْ  ٓؤثر عمِ الفرد كالهجتهع. كلذا قاـ العدٓد هف الباحثٓٓف  بدراسة  القرارات الحٓٓك

 تأثٓر الدراها عمِ كافة فئات الهجتهع كباٖخص فئة الشباب كالهراٌقٓف.
ات القضآا لدل الهراٌقٓف الهصٓرٓف، فقد كجد   آٌـ، هىتصر،  )ابر كتمعب الدراها دكراي حٓكٓان فْ ترتٓب أكلٓك
أف لمقضآا الهتقدهة فْ الهسمسٛت التمٓفٓزكىٓة كعٛقتً بترتٓب أكلٓاتٍـ تهٓزت   )2017عبد المطٓؼ، ك 

%، كاعتهاد الهسمسٛت عٓىة الدراسة عمِ المغة العاهٓة 100القضآا التْ تىاكلت الدراسة بالعصٓرة بىسبة 
اب 100بىسبة  اب فْ هقدهة اٌ٘ر ، كقد  .%42.1فْ هقدهة القضآا السٓاسٓة %، كجاءت قضٓة اٌ٘ر
 بدراسة تحمٓمٓة حكؿ هعالجة قضآا الشباب الهصرم فْ الدراها التمفٓزكىٓة ، ككذا قاـ  (2001)عمٓكة،  قاـ 

 بدراسة  (2016)هحهكد، 
ا فِ هعالجة هشكٛت الشباب فِ اٖفٛـ الهصٓرة التِ  تعرضٍا القىكات الفضائٓة الدراهٓة العربٓة كتأثٌٓر

ا كقد أكضحت الدراسة ارتفاع ىسبة هشاٌدة الشباب لٗعهاؿ الدراهٓة،باٚضافة الِ التأثٓر  اتجاٌاتٍـ ىحٌك
القكل لمدراها عمِ الشباب فِ هدل ادراكٍـ لمكاقع الهحٓط بٍـ سكاء كاىت أفٛـ أك هسمسٛت تمٓفٓزكىٓة، 

الدراها فِ تقدٓـ القٓـ اٚٓجابٓة كالسمككٓات السمبٓة كهدل ها تهثمً اٖفكار كالسمككٓات  رت دك كها أكضح
 . (2012)عبكد،  الهقدهة عبر الدراها هف خطكرة عمِ القٓـ الثقافٓة كاٚجتهاعٓة 

 ا عمى الجميور.الصورة التى تعرض بيا المين من خالل الدراما المصرية وتأثيراتي2.1
أجرم الباحث دراسة تحمٓمٓة كأخرم هٓداىٓة هف خٛؿ هىٍج الهسح، كاعتهد الباحث فْ الدراسة التحمٓمٓة 

كحتِ  1985عمْ عٓىة تشهؿ الهسمسٛت العربٓة الهذاعة عمِ القىاة اٖكلِ خٛؿ الفترة هف أكؿ ٓىآر
الدراسة الهٓداىٓة عمْ عٓىة عشكائٓة قكاهٍا حمقة، كها اعتهد الباحث فْ  130بإجهالِ  1985ىٍآة ٓكىٓك 
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كاستىتجت الدراسة أف أٌـ الهٍف التِ ظٍرت بٍا الشخصٓات  هبحكث هف أصحاب الهٍف كالحرؼ 400
 ربة الهىزؿ ٓمٍٓا الهكظؼ  فِ هىصب صغٓر ثـ رجؿ اٖعهاؿ . 

الحككهِ بالهؤسسات اٚىتاجٓة كالخدهٓة كها حكؿ صكرة الهكظؼ  (2014)حسف،  كفِ دراسة قاـ بٍا 
ٛن عف العٛقة بٓف صكرة  ا، فض تعكسٍا الدراها بقىكات اٖفٛـ العربٓة كاتجاٌات الجهٍكر الهصرل ىحٌك

)عبد  رجاؿ كسٓدات اٖعهاؿ فِ الدلراها التمٓفٓزكىٓة كادراؾ الجهٍكر لكاقعٍـ اٚجتهاعِ التِ درسٍا 
.حٓث اٌتهت الدراسة بهحاكلة التعرؼ عمِ طبٓعة كخصائص الصكرة التِ تقدـ بٍا هٍىة (2007لغىِ، ا

رجؿ كسٓدة اٖعهاؿ فِ الهضهكف الدراهِ كعٛقتٍا بإدراؾ الجهٍكر لمكاقع اٚجتهاعِ لٍـ . قاهت الباحثة 
كخهس هسمسٛت عربٓة .   ( فمٓهان  51بتحمٓؿ هضهكف عٓىة هف اٖقٛـ التمفٓزكىٓة كالسٓىهائٓة بمغت ) 

فِ هحافظة القاٌرة . كقد أظٍرت الىتائج أف الدراها  400كها قاهت بتطبٓؽ الدراسة الهٓداىٓة عمِ 
 .التمفٓزكىٓة قد ركزت عمِ السمبٓات فِ الصكرة الهقدهة عف رجاؿ كسٓدات العهاؿ بشكؿ كبٓر

مة كها تعكسٍا الدراها التمٓفٓزكىٓة ىشرت دراسة ٌدفت الِ تقٓٓـ صكرة الهرأة العاه 2016كفِ عاـ  
كتعتبر ٌذي الدراسة هف البحكث .(2016)حرب،  كعٛقتٍا باتجاٌات عٓىة هف طالبات الجاهعة ىحك العهؿ

الكصفٓة كالتْ اعتهد فًٓ الباحث عمِ هىٍج الهسح ا٘عٛهْ بشقًٓ الكصفْ كالتحمٓمْ، كذلؾ هف خٛؿ 
تسعة عشر هسمسٛن تمٓفٓزكىًّٓا أيذٓعت بقىاة الىٓؿ لمدراها بالتمٓفٓزكف الهصرم باستخداـ تحمٓؿ هضهكف 

( دقٓقة 52( ساعة ك)428( حمقة شغمت زهىنا قدري )565استهارة لتحمٓؿ الهضهكف. كاشتهمت العٓىة عمِ )
قؿ ىهطٓة بالدراها اىتٍت الدراسة إلِ عدة ىتائج هف أٌهٍا أف ٌىاؾ تطكرنا إٓجابًّا كأك ( ثاىٓة. 21ك)

ا ا٘ٓجابْ فْ تحقٓؽ  التمٓفٓزكىٓة فْ تىاكؿ أدكار الهرأة العاهمة الهصٓرة بالهجتهع كذلؾ تأكٓدنا عمِ دكٌر
أف الدراها التمٓفٓزكىٓة قد كاف لٍا دكرنا غٓر هباشر فْ إدراؾ طالبات  كها التىهٓة لمهجتهع الذم تعٓش بً , 

تٍف لهدل هٛءهة بعض الهٍف لعهؿ الهرأة الجاهعة، عٓىة الدراسة، لصكرة الهرأ ة العاهمة، كبالتالْ فْ رٓؤ
 .بٍا فْ الكاقع، ككذلؾ هدل ىجاحٍا بٍا

كأخٓران، صكرة الهرأة العاهمة كها تعكسٍا اٖفٛـ كالهسمسٛت الهصٓرة عمِ القىكات الدراهٓة كعٛقتٍا 
ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ دراسة كتحمٓؿ الصكرة التْ تقدـ بٍا (2018، )الغزالِ باتجاٌات الهرأة ىحك العهؿ

الهرأة العاهمة فْ الدراهاالتمٓفٓزكىٓة فْ الفضائٓات الهصٓرة كقد استىىجت الدراسة أف هٍىة الهكظفة فْ 
ة الهرتبة اٖكلِ لمهٍف التْ تؤدٍٓا الهرأة فْ اٖفٛـ عٓىةالدراسة، كتعددت كتقاسهت هعا هجهكعة هتىكع

هف الكظائؼ التْ ظٍرت بٍا الهرأة العاهمة بالدراها هثؿ: ههرضة، هدرسة، ههثمة، هعمهة، صاحبة هصىع 
فىاىة ، سٓدة أعهاؿ كجاءت هف أٌـ الهشاكؿ التِ تكاجً الهرأة فِ عهمٍا عدـ تكافر اٖهف كاٚستقرار، ، 

ة كالكاجبات الهىزلٓة كها استىتجت كسكء هعاهمة الرؤساء كالزهٛء، عدـ الهكافقة عمِ عهمٍا،اٌهاؿ اٚسر 
 الدراسة كجكد اختٛفات لدرجة تقبؿ الهبحكثٓف لمصكرة التِ قدهت بٍا الدراها الهرأة العاهمة.

 . أدبيات الدراسة2
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 ( السينمائية .السينما و التميفزيون والسياحة  )السياحة1.2
مهقاصد السٓاحٓة كالتفتت العدٓد هف فِ السىكات اٖخٓرة تـ استخداـ السىٓها كالدراها فِ رسـ صكرة ل

الٍٓئات الرسهٓة فِ العدٓد هف الدكؿ لمتعاكف هع صاىعِ اٖفٛـ فِ رسـ صكرة لمهقاصد السٓاحٓة، عمِ 
سبٓؿ الهثاؿ فِ السىكات اٖخٓرة ضهىت الٍٓئات السٓاحٓة الرسهٓة فِ برشمكىة اعادة رسـ صكرة هقصدي 

حٓث  (Campo, Brea, & Muñiz, 2011) ٚستراتٓجٓةالسٓاحِ هف خٛؿ السىٓها ضهف خططٍا ا
ر صكرة الهقصد السٓاحِ  ف كرسـ كتطٓك ٓهكف أف تتطكر كتتحكؿ السىٓها كالدراها الِ كسائؿ جٓدة لتكٓك
ؽ الهقاصد السٓاحٓة كقد أٓقىت ٌذي  خاصة اذا اتفقت أٌداؼ صاىعك اٖفٛـ كالٍٓئات الرسهٓة لتسٓك

ٍٓئات أٌهٓة الدكر الذل تمعبً صىاعة السىٓها فِ ٌذا الهجاؿ كىرل ذلؾ فِ التعاكف بٓف ٌذي الٍٓئات ال
ر كتىاكؿ الهكاقع السٓاحٓة التِ ترغب فِ تسكٓقٍا،  كصاىعك اٖفٛـ لتقدٓـ حكافز جذابة لمهىتجٓف لمتصٓك

ىٓها كالتمٓفٓزكف ٓذٌب ٖبعد هف كفِ هجاؿ الدراسات السٓاحٓة فإف ها ٓقدـ عبر كسائؿ اٚعٛـ كخاصة الس
ة الهقصد فِ صكرة جدٓدة   & Kim)ٌذا لٓس فقط لتعدٓؿ الصكرة الهكجكدة هسبقان كاىها اعادة بىاء ٌٓك

Richardson, 2003) .كتمعب ٌذا الدكر فِ جهٓع القضآا الهرتبطة بصىاعة السٓاحة ، 
ارتباط كاضحة بٓف أعداد الزائٓرف لهقصد ها كطٓرؽ عرض ٌذا  كفِ كثٓر هف الحاٚت تظٍر عٛقة

الهقصد عمِ الشاشة، كهع ذلؾ فاٖهر ٓككف أكثر صعكبة فِ قٓاس ٌذا التأثٓر خاصة فِ الهدف  
أتِ كاحد هف بٓف كؿ عشرة ٓ (Hudson S. , 2011)، كفقان لها ذكري(Niziol, 2016)كالهىاطؽ الكبرل

ادة فِ اٚىفاؽ  زائٓرف لمههمكة الهتحدة ىتٓجة لرؤٓة البٛد هصكرة فِ اٖفٛـ كها ٓىتج عف ٌذا هف ٓز
 2006بمٓكف استرلٓىِ عاـ  1.8السٓاحِ الذل بما 

ىهكنا  برز فْ السىكات اٖخٓرة ها ٓيعرؼ بهصطمح "السٓاحة السٓىهائٓة" ككاحدو هف أكثر القطاعات السٓاحٓة
ا عمِ ىطاؽو كاسعو فْ العالـ هقارىةن هع أىكاع أخرل هف السٓاحة، السٓاحة السىٓهائٓة ٌِ ذلؾ الىهط  كركاجن

الذل ٓتكلد عف ظٍكر كعرض كهشاٌدة الهقاصد السٓاحٓة كعكاهؿ الجذب عمِ الشاشة بها فِ هف السٓاحة 
كاستخدهت لٍذا الىهط أك الىكع هف  (Niziol, 2016)ذلؾ السىٓها،الدراها التمٓفٓزكىٓة، اٚعٛىات التجآرة

 film-induced tourism, movie-induced tourism, screenالٓزارات هسهٓات  عدٓدة هىٍا
tourism, film tourismكعرفٍا ،(Hudson & Ritchie, 2006) ٍات بأىٍا الٓزارات لمهقاصد كالكج

 السٓاحٓة التِ تظٍر عمِ شاشات السىٓها كالتمٓفٓزكف كالفٓدٓك.
ٌْ هعٌٓف بحٓث تصبح اٖهاكف التْ  كالسٓاحة السٓىهائٓة ٌْ ذلؾ الىكع هف السٓاحة الهرتبط بفٓمـو سٓىهائ
ٌكر فٍٓا الفٓمـ كجٍةن سٓاحٓة رائجة ٓقصدٌا هحٌبك الفٓمـ كهعجبكي لمتعٌرؼ عمِ الهكاف عف قرب رغبةن  صي
ك عالـ اٖفٛـ كالهسمسٛت التْ ٓشاٌدكىٍا. فٍِ تمؾ التِ  هىٍـ فْ تجربة الٍركب إلِ "عالـو هختمؼ"، ٌك
ات  ت فِ استدٌٓك ر اٖفٛـ كالبراهج كالدراها التمٓفٓزكىٓة فٍٓا ككذلؾ الجٚك ترتبط بٓزارة الهكاقع التِ تـ تصٓك

 (Basáñez & Ingram, 2013) اٚىتاج الهرتبطة بٍذي اٖعهاؿ
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إذ عادةن ها تهٓؿ اٖفٛـ إلِ التأثٓر عمِ الهشاٌدٓف بشكؿ غٓر هباشر كجزء أساسْ هف رسالة الفٓمـ، كقد 
أكدت العدٓد هف اٖبحاث أف اٖفٛـ تستطٓع الكصكؿ إلِ الجهٍكر كالتأثٓر بً بشكؿو أقكل هف ا٘عٛىات 

ر كالبراهج السٓاحٓة التْ تستٍدؼ شٓر حةن هعٓىة عمِ كجً التحدٓد ، كٓرجع الفضؿ الِ فف التصٓك
السىٓهائِ الذل خمؽ أهاكف جذب جدٓدة كهدف كهىاطؽ كأعاد اكتشاؼ هىاطؽ اخرل هها أدل الِ جذب 

ع الهىتج السٓاحِ كها أىٍا "السٓاحة السٓىهائٓة ٌْ السٓاحة  الهٓزد كالهٓزد هف السائحٓف كساٌـ فِ تىٓك
ٌكر فٍٓا الفٓمـ كجٍةن سٓاحٓة رائجة ٓقصدٌا بفٓمـو س الهرتبطة ٌْ هعٌٓف بحٓث تصبح اٖهاكف التْ صي ٓىهائ

الدكافع اٖساسٓة لٓزارة (Busby & Klug, 2001)هحٌبك الفٓمـ لمتعٌرؼ عمِ الهكاف عف قرب"،. كٓذكر 
ر السىٓهائِ لدل السائحٓف فِ : هتابعة خطِ اله هثمٓف الهفضمٓف لدٍٓـ، لكضع أىفسٍـ فِ هكاقع التصٓك

ر، لٓزارة أهاكف الجذب ٌٖهٓتٍا التآرخٓة الههٓزة بعد هشاٌدة الفٓمـ، رغبة السائحٓف فِ ٓزارة  هكاقع التصٓك
ء الهتابعٓف لمهسمسٛت اٖكثر شعبٓة، هع الكضع فِ اٚعتبار  الخمفٓات الجذابة التِ تظٍرفِ اٖفٛـ، ٚك

 اح اٖعهاؿ الدراهٓة فِ جذب السائحٓف لمهقاصد السٓاحٓة.أىً تختمؼ قدرة كىج
ا دكلٓنا اختاركا  45أٌف أكثر هف  (TCI)أبحاث السٓاحة التىافسٓة ، سجمت شركة2014فْ عاـ  همٓكف سائحن

ا تمفٓزكىٓنا تـ تصكٓري فْ ذلؾ البمد،  ـ فْ الهقاـ اٖكؿ ٖىٍـ شاٌدكا فٓمهنا أك عرضن % 10-1كجٍات سفٌر
كقد تصٌدرت ىٓكزلىدا القائهة بفضؿ سمسمسة  (Niziol, 2016)ٓف لمهقصد السٓاحِ بٍذا الدافعهف الزائر 
" التْ كضعت الدكلة عمِ خارطة الكجٍات السٓاحٓة The Lord of the Rings"سٌٓد الخكاتـ" أك " أفٛـ 

جٓةالههٓزة فْ العالـ، كاستفادت هف ىجاح السمسمة بشكؿ أساس  ,Buchmann) ِ فِ حهٛتٍا الترٓك
Moore, & Fisher, 2009) 

 . السينما والسياحة فى مصر2.2
القكل الىاعهة الهتهثمة فِ اٖغاىِ كاٖفٛـ كالدراها التمٓفٓزكىٓة ٌِ كاحدة هف أٌـ كسائؿ الجذب السٓاحِ   

ؿ هٓزد هف تىشٓط السٓاحة، كقد ىجحت دكلة هثؿ تركٓا فِ التِ ٓعهؿ العالـ بأكهمً عمٍٓا بقكة هف أج
ا فِ أٌـ أهاكف  ٌر ا، كتصٓك اجتذاب قطاعات كاسعة جدا هف السٓاحة بفضؿ الهسمسٛت التركٓة كاىتشاٌر
الجذب السٓاحِ، كالذل أعطِ اىطباعا لمهشاٌدٓف بها ٓهكف أف ٓجدي فِ تركٓا عىد ٓزارتٍا، با٘ضافة 

خراجً كتصكٓريٚستهتاعً بالعهؿ الدر  ، هع ضركرة الكضع فِ اٚعتبار أف اٖفٛـ كالدراها عهكها .اهِ كا 
  (Champoux, 1999) ٌِ أعهاؿ خٓالٓة ٓتـ تىاكلٍا هف كجٍة ىظر كخٓاؿ الهؤلفٓف كالهخرجٓف 

ر  العدٓد الهسمسٛت كا ٖفٛـ فْ الهىاطؽ كعمِ الهستكل الهقصد السٓاحِ الهصرل  فقد تـ تصٓك
السٓاحٓة كالتراثٓة ٌك أفضؿ دعآة لمهقصد السٓاحِ الهصرل، خاصة أف السٓىها كالدراها الهصٓرة ٓعشقٍا 

جرل عرضٍا فْ الهحطات التمٓفٓزكىٓة الهختمفة فْ أغمب الدكؿ، بعض   كقد اتخذت  الكطف العربْ ٓك
ر هسمسؿ "جراىد أكتٓؿ" فْ حقؽ بعد عرضً ىسب كالذل أسكاف  الخطكات فِ ٌذا الصدد هثؿ تصٓك

ر فٓمـ "أحٛـ عهرىا" كهسمسؿ "بالحجـ العائمْ" فْ  إشغاٚت سٓاحٓة هرتفعة بالهحافظة، ككذلؾ تصٓك
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ك قد بمغت ىسب .هرسِ عمـ، كالذم سمط الضكء عمِ جهاؿ الهدٓىة الساحرة، كارتفعت ىسبة ا٘شغاٚت بٍا
كاستهرار فٓرؽ « بالحجـ العائمْ»بعد عرض هسمسؿ  %، كذلؾ90ا٘شغاؿ فْ هرسِ عمـ ىسبة تصؿ إلِ 

ا أحدث ركاجا بالهدٓىة. 3العهؿ ٌىاؾ قرابة  ذا أٓضن  شٍكر ٌك
 المين السياحية والمعايير اآلكاديمية لخريجى السياحة والفناددق  3.2

هكف تقسٓـ الهٍف السٓاحٓة الهتعمقة بالهجاؿ السٓاحٓكك كفقا لمهعآٓر القكهٓة اٖكادٓهٓة قطاع السٓاحة ل ٓك
 : ، إلِ ستة أقساـ رئٓسٓةكالضٓافة

 /تشهؿ ٌذي الفئة كؿ الهٍف الهعركفة ك الهرتبطة باٚستقباؿ كتشغٓؿ الفىدؽ : الفىدقةقطاع الضٓافة
، هكظفِ الحجز، تىظٓـ اٖحداث الخاصة هدبرة ، عاهؿ الغرؼكأهاكف اٖقاهة  )هكظؼ استقباؿ، 

 كاٚحتفاٚت
 تشهؿ الكظائؼ الهرتبطة بالهطبخ ) طباخ، هساعد طباخ(  قطاع الهطاعـ / اٖغذٓة كالهشركبات :

 بالخدهات ) هسؤكؿ اٚسقباؿ، ىادؿ(
 ؼ الهرتبطة : تشهؿ كؿ الكظائ كشركات الىقؿ السٓاحِ قطاع شركات كككاٚت السفر كالسٓاحة

بتصهٓـ ك بٓع اٖسفار )ككٓؿ السفر، هكظؼ حجز التذاكر، هعد البراهج، العٛقات العاهة، هرافؽ 
ؽ(   الهجهكعة، هكظفِ بٓع ، هسئكؿ التسٓك

 ِفِ  ) ) الهرشد السٓاحِ، قائد الهجهكعة، العاهمٓف فِ الخدهات الترفٍٓٓة قطاع اٚرشاد السٓاح
  الهىتجعات عمِ اختٛؼ أىكاعٍا

 :ْؽ السٓاح ج كالتسٓك ؽ السٓاحْ،  قطاع الترٓك ج كالتسٓك ك ٓشهؿ كظائؼ: هثؿ هسؤكؿ عف الترٓك
كالتعٓرؼ باٖسكاؽ السٓاحٓة الهىافسة كاٖكثر جذبا لمسٓاح ككذلؾ جذب الهستثهٓٓرف كالتعٓرؼ 

 .بالهشآرع السٓاحٓة الكبرل
 ْلٍٓئات السٓاحٓة الرسهٓة: التىهٓة ) تشهؿ الكظائؼ فِ ا قطاع التىهٓة السٓاحٓة كالتخطٓط السٓاح

 (.2018)الٍٓئة القكهٓة لضهاف جكدة التعمٓـ كاٖعتهاد،  ، ،التىشٓط السٓاحِ، كزارة السٓاحة ( 
 .منيجية الدراسة3

 .نوع وطبيعة الدراسة 1.3
. كتٍدؼ  Qualitativeىكع البحث الذم تـ استخداهً فْ ٌذي الدراسة ٌك البحث الىكعْ أك الكصفِ 

اسة الكصفٓة الحالٓة الِ بحث كجهع ككصؼ صكرة هتعهقة لمهٍف السٓاحٓة فْ الدراها الهصٓرة، الدر 
ا عمِ الكٓؼ كعهؽ الظاٌرة هحؿ الدراسة التِ تٍدؼ الِ بحثٍا دكف  كتتهٓز اٖبحاث الكصفٓة بتركٌٓز

سٓاحٓة عمِ اختٛؼ التركٓزعمِ الىتائج الكهٓة، حٓث تـ فٍـ أعهؽ لمهشاٌد الدراهٓة التِ تىاكلت الهٍف ال
ة فِ العهؿ الدراهِ، كبغض الىظر عف هحتكل الهشاٌد ككقت عرضٍا  أٌدافٍا سكاء كاىت أساسٓة اك ثاىٓك

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D8%A9
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كعف القائهٓف بتهثمٍٓا سكاء كاىك هف الههثمٓف ذكل الصٓت كالشٍرة الكاسعة أك الكهبارس الذٓف  ٓظٍركف 
 فِ هشٍد أك اثىٓف فِ العهؿ الدراهِ.  

 نة الدراسة .مجتمع وعي2.3
شهؿ هجتهع الدراسة جهٓع  اٖعهاؿ الدراهٓة الهصٓرة  )اٖفٛـ كالهسمسٛت( دكف التقٓد بفترة زهىٓة اك  

ا ، ك استىادان الِ  ٌدؼ  الدراسة،  فكاف ٓمـز أف ٓحتكل العهؿ الدارهِ عمِ  ىهط هف اٖعهاؿ دكف غٌٓر
  waiterلسٓاحة هثؿ :الهرشد السٓاحِ،  الكتٓر هشٍد كاحد عمِ اٖقؿ ٓحتكل عمِ أحد القائهٓف بالهٍف ا

اك الىادؿ، الشٓؼ، هضٓؼ اك هضٓفة طٓراف  الخ. كلهاكاف هىالصعب حصر اٖعهاؿ الدراهٓة التِ 
احتكت عمِ هشاٌد لمهٍف السٓاحٓة ، كىظران لقدرات الباحثٓف كهحددات الكقت كالتكمفة؛ فقد لجأ الباحثكف 

 عهاؿ الدراهٓة  التِ تحتكل عمِ هشاٌد لمهٍف السٓاحٓة .الِ  دراسة عٓىة هٓسرة  هف اٖ
-nonبأىٍا أحد اىكاع العٓىات غٓر اٖحتهالٓة  Convenience  Sampleكتعرؼ العٓىة الهٓسرة  

probability sampling ِحٓث ٓتـ اختٓار أفراد العٓىة حسب سٍكلة الكصكؿ إلٍٓـ كقربٍـ  الهكاى ،
ها ٓستخدـ ٌذا الىكع هف العٓىات فِ اٖبحاث الكصفٓة كالتِ تٍدؼ لمتعهؽ  كالزهاىِ هف الباحثٓف، كغالبان 

ا .   ٛن عف  كـ  تكراٌر  فِ فٍـ ككصؼ الظكاٌر هحؿ الدراسة فض
كتـ حصر جهٓع اٖعهاؿ الدراهٓة هف الهجهكعات التِ شاركت فِ جهع اٖفٛـ،  حٓث كصؿ عدد 

ٛن  دراهٓ  174اٖعهاؿ الدراهٓة الهرشحة الِ  ان، كبعد حذؼ اٖسهاء الهكررة  تـ الكصكؿ الِ  عدد  عه
هسمسٛت رشحت هف الهشاركٓف عمِ أىٍا تحتكل عمِ هشاٌد  لمهٍف فِ القطاع   10فٓمهان ، ك 60

 السٓاحِ كالفىدقِ.   
 .افتراضات الدراسة2.2
 ْاحة كمٓات كهعاٌد السٓ جهٓع الهشاركٓف فِ الهشاٌد التِ احتكت عمِ الهٍف السٓاحٓة خٓرج

 كالفىادؽ. 
  الهشاٌد التِ عرضت الهٍف السٓاحٓة تعكس الجكاىب التعمٓهٓة كالهعآٓر أكادٓهٓة  لمقطاع

 السٓاحِ كالفىدقِ
   اٖعهاؿ الدراهٓة التزهكا جهٓعان الحرفٓة كالرجكع لمهتخصصٓف فِ العهؿ السٓاحِ ؽ الهخرجكف كفر

 كالفىدقِ  فِ بعض الهشاٌد فِ أعهالٍـ الدراهٓة. 
 .مصطمحات الدراسة1.2
 :ٓقصد بً جهٓع اٖفٛـ كالهسمسٛت سكاء التمٓفٓزكىٓة اك السىهائٓة الهصٓرة. الدراها الهصٓرة 
 ٓهتٍىٍا  أك : ٓقصد بٍا  الكظائؼ  كالهٍف التِ هىالهفترض أف ٓتقمدٌا الهٍف أك الكظائؼ السٓاحٓة

هدٓر   -ك الشٓفاتأالطٍاة  -خٓرجك كمٓات كهعاٌد السٓاحة ك الفىادؽ هثؿ: الهرشد السٓاحِ
تر -اٖستقباؿ  هدٓر الهطعـ.  -هضٓؼ طٓراف –هدٓر شركة طٓراف  -الٓك
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 ٓقصد بٍا كٛ الرسائؿ اٚٓجابٓة كالسمبٓة عمِ حد سكاء  سكاء فِ   الرسائؿ الهكجٍة عبر الدراها :
 الشكؿ  اكالهضهكف  لمهشاٌد التِ احتكت عمِ الهٍف السٓاحٓة. 

 ِالهشٍد الدراهneSce  عرؼ :Field  (2119 ِفان تقمٓدٓان؛ فٍك أل حدث ٓقع ف ( الهشٍد تعٓر
الزهاف أك الهكاف فعمًٓ أف ٓكتب هشٍدان جدٓدان، ٚك بد  أف  زهاف كهكاف كاحد، كعىدها ٓغٓر الكاتب

ٓككف لكؿ هشٍد ٌدؼ فِ العهؿ الدراهِ، كها اف ٚبد أف ٓككف ٌىاؾ بدآة ككسط كىٍآة لكؿ 
ىالؾ كظٓفتاف  د الهشاٌد إلِ ىكعٓف: هشاٌد بصٓرة، هشاٌد حكآرةهشٍد. كٓقسـ فٓم ، كها أىً ٌك

  .لمهشٍد: دفع القصة  إلِ اٖهاـ، كشؼ هعمكهات عف الشخصٓة
 المقطة الدراهٓةShot  كالمقطة عبارة عف هجهكعة هف المقطات التْ تهثؿ هشٍد كاحد فْ زهف :

الدراسة كؿ هف الهشٍد كالمقطة ككحدة تحمٓؿ كاحد كهكاف كاحد فِ العهؿ الدراهِ.  كاستخدهت 
 لٍا. 

 .تساؤل الدراسة؟5.3
  ها هدل تعرض الدراها الهصٓرة لمهٍف كالكظائؼ السٓاحٓة؟ 
 .جمع وتحميل البيانات الخاصة  بالدراما المصرية 6.3

لهسمسٛت( هف كفِ دراستىا ٌذي تـ الكصكؿ الِ العٓىة الهستٍدفة هف اٖعهاؿ الدراهٓة الهصٓرة )اٖفٛـ كا
 خٛؿ عدة طرؽ، ٌِ:

بٓف أعضاء البحث لتذكر بعض اٖعهاؿ الدراهٓة  Brain stormingالعصؼ الذٌىِ اك التفاكر .1
ا كاحتكت عمِ هشاٌد  لبعض الهٍف السٓاحٓة.  التِ سبؽ أف شاٌدٌك

ت عاهة بٓف الطٛب هف خٛؿ الىشر عمِ الهجهكعات الدراسٓة  .2  Faceطرح هىاقشات كتساٚؤ
book groups   هحؿ عهؿ -لمفرؽ الهختمفة لطٛب  كمٓةالسٓاحة كالفىادؽ، جاهعةالفٓـك

عمِ الفٓس بكؾ بخصكص اٖعهاؿ اٖعهاؿ الدراهٓة التِ احتكت هشاٌد لمهٍف   -الباحثٓف
 السٓاحٓة.  

ٓتعمؽ بتذكر اٖعهاؿ الدراهٓة التِ احتكت  اطمب الدعـ هف أسر كأقارب زهٛء الباحثٓٓف  فٓه  .3
اك الفٓس  WhatsAppلمهٍف السٓاحٓة سكاء كجٍان لكجً اك هف خٛؿ التكاصؿ  عبر الػ هشاٌد 

ا.  بكؾ كغٌٓر
 

https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
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 :  1شكل 

هسمسٛت (  تـ  تحهٓؿ جهٓع اٖعهاؿ  10فٓمهان  ك 60كبعد حصر اٖعهاؿ الدراهٓة هحؿ الدراسة ) 
 Formatكبعدٌا  ٓتـ ادخالٍا عمِ برىاهج  الػ    YouTubeكالػ   Elcinema.com الدراهٓة هف خٛؿ 

Factory   ا ااستخدهٍا فِ برىاهج التحمٓؿ الكصفِ الػ لتقطٓع الهشاٌد الهستٍدفة ،  كالتِ تـ بدكٌر
NIVIVO 11   . ا ككصفٍا  لتفٓرع هحتٌك

اء الفٓرؽ البحثِ  لمهشاٌدة هسمسٛت ( عمِ أعض 10فٓمهان  ك 60كقد تـ تكٓزع اٖعهاؿ الدراهٓة )
 ك تحدٓد الهشاٌد  كالهٍف فِ كؿ عهؿ  دارهِ ،بحٓث  

 (.Cutتحدٓد كقت الهشٍد ) بالدقٓقة كالثاىٓة حتِ ٓهكف عهؿ قطع لمهشٍد  . أ
 ( transcripts تفٓرا هضهكف الهشٍد) ىص الكٛـ  فِ الهشٍد حرفٓان   . ة
 الهشٍد كخمفٓتً.كتابة ال هٛحظات  سكاء لباقِ اعضاء الفٓرؽ أك  عف  . د
ٛن  دكف الكٛـ    . س ٌىاؾ  هشاٌد  بتككف  صاهتً اكبصٓرة  هثؿ دخكؿ  الفٓرؽ التهثمِٓ لهطعـ هث

  .... 
ا ككذا هضهكف كؿ  هشٍد فقد استخدـ الباحثكف الخطكات الهىٍجٓة  اكفٓه  ٓتعمؽ بتحمٓؿ الهشاٌد ك هحتٌك

ْ: تصىٓؼ اٖعهاؿ الدراهٓة 240, 1989الهقصكدة فْ هىٍج تحمٓؿ الهحتكل كالخاصة بً )العساؼ,  ( ٌك
هحؿ البحث، : تحمٓؿ كحدات التحمٓؿ هثؿ الهكضكع كالهٍىة كهحتكل الهشاٌد الهعىٓة كالسهات الشخصٓة 
لمهشاركٓف فٍٓا )كخٓرجِ كمٓات كهعاٌد السٓاحة كالفىادؽ( ..الخ  ،تصهٓـ استهارة  تفٓرا ككتحمٓؿ 

ا.تصهٓـ جداكؿ ، (5جدكؿ اىظر الهشاٌد )  التفٓرا ، ثـ سرد الىتائج كتفسٌٓر
 كفِ ٌذي الدراسة تـ سرد الىتائج  ككصفٍا طبقان  لمتحمٓؿ الهكضكعِ  لمهٍىة أك الكظٓفة السٓاحٓة 

Thematic analysis     هف حٓث  ىكع العهؿ الدراهِ، تآرخ ا٘ىتاج، عدد الهشاٌد الخاصة بالهٍف
هختمفة، طبٓعة الهشد كىكعً ..الخ.استىادان  عمِ الهٍف التِ السٓاحٓة، هحتكل الهشاٌد الخاصة بالهٍف ال

 .2009اشارت الٍٓا الهعآٓر اٖكادٓهٓة لقطاع  التعمٓـ السٓاحِ كالفىدقِ العالِ عاـ 
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 .نتائج الدراسة4
: خمصت الهىاقشات هع الطٛب  كاٖسر  كاٖقرباء  الِ التكصؿ الِ  عدد نوع األعمال الدرامية .1.4
ٛن  70 احتكت عمِ هشاٌد تتعمؽ بهٍف القطاع السٓاحِ كالفىدقِ،  هسمسٛت(، 10فٓمهان ،  60دراهٓان ) عه

كضح جدكؿ ) (  الخصائص العاهة  لكؿ عهؿ دراهِ هف حٓث   اسـ العهؿ، كىكعً، عاـ ا٘صدار، xٓك
 عدد هشاٌد الهٍف السٓاحٓة. 

 ٌد الكظائؼ السٓاحٓة : اٖعهاؿ الدراهٓة  )اٖفٛـ( هحؿ الدراسة كعدد هشا1جدكؿ 
 اواًل: األفالم

 الفيمم م
 عام

 األنتاج 

 مدة العرض

 )ث. د. س (

 المين السياحية عدد مشاىد

 ارشاد سياحة فنادق

 --- --- 3 2:32:20 1959 اسهاعٓؿ ٓاسٓف فِ هستشفِ الهجاىٓف 1

 --- --- 11 1:26:54 1959 لككاىدة الهفاجأت  2

 --- --- 6 2:28:06 1961 ٓـك هف عهرل  3

 4 2 2 1:46:13 1963 الحقٓقة العآرة 4

 --- --- 5 1:39:47 1963 صاحب الجٛلة 5

 3 --- --- 1:40:46 1963 عركس الىٓؿ 6

 3 --- --- 2:17:31 1964 آٖدل الىاعهة 7

 --- --- 3 1:29:55 2008 ٓف بالعكسٓهاش 8

 1 --- 3 1:33:40 1967 غراـ فِ الكرىؾ 9

 --- 1 3 1:35:03 1968 ردة غراهٓة هطا 10

 2 --- --- 1:48:06 1969 الهكهٓاء 11

 --- --- 5 1:31:47 1972 فىدؽ السعادة 12

 3 --- --- 2:23:16 1975 الكرىؾ  13
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 --- 2 2 2:50:44 1987 بئر الخٓاىة 14

 --- 1 2 2:15:25 1990 جٓزرة الشٓطاف. 15

 --- --- 1 2:51:05 1991 الهشاغبات كالكابتف  16

 3 --- --- 1:45:20 1991 قبضة الٍٛلِ  17

 --- 1 4 1:41:42 1992 الحب فِ طابا 18

 --- 2 5 1:35:37 1994 كشؼ الهستكر  19

 2 --- --- 1:37:08 1997 البحث عف تكت عىخ آهكف. 20

 --- --- 1 1:50:15 1997 عٓش الغراب 21

 --- --- 3 2:13:57 1999 ٌهاـ فِ أهسترداـ 22

 --- --- 2 1:45:59 2000 شكرت كفاىمة ككاب 23

 --- --- 8 2:00:09 2001 رحمة حب  24

 2 1 3 1:35:39 2001 صعٓدل رآح جال  25

 --- --- --- 2:04:29 2002 السمـ كالثعباف 26

 --- --- 2 1:40:00 2002 عكدة هدرسة الهشاغبٓف 27

 --- --- 3 1:29:41 2002 المهبِ 28

 --- --- 5 1:26:35 2003 ال تخمِ البىات تحبؾ از  29

 --- --- 6 1:47:22 2003 عآز حقِ 30

 --- --- 3 1:59:43 2004 تٓتك 31

 --- --- 5 1:50:13 2004 حب البىات 32

 --- --- 2 1:41:03 2004 خالتِ فرىسا. 33
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 1 --- -- 1:20:01 2004 سىة اكلْ ىصب 34

 --- --- 3 1:37:19 2004 شباب تٓؾ اكل  35

 --- --- 4 1:36:03 2004 عٓرس هف جٍة أهىٓة 36

 --- --- 5 1:45:28 2004 فكؿ الصٓف العظٓـ  37

 --- --- 5 1:45:00 2005 أحٛـ عهرىا. 38

 --- --- 5 1:35:00 2005 حٓرـ كٓرـ 39

 --- --- 6 1:35:21 2005 حهادة ٓمعب 40

 --- --- 2 1:36:23 2005 درس خصكصِ 41

 1 --- --- 1:54:00 2005 ذكْ شاف  42

 --- --- 2 1:53:14 2006 ظرؼ طارؽ 43

 3 3 --- 1:43:00 2006 عف العشؽ كالٍكل 44

 1 --- --- 1:47:41 2006 الغكاص 45

 --- --- 2 1:41:02 2006 قص كلزؽ 46

 --- --- 2 1:32:58 2006 كاهؿ اٖكصاؼ 47

 --- --- 3 2:04:18 2006 كتككت 48

 --- --- 2 1:40:00 2006 كٛـ فِ الحب 49

 1 1 4 1:50:14 2007 خمٓج ىعهة  50

 --- --- 4 1:49:00 2007 خهس ىجـك  51

 --- 1 --- 1:35:41 2007 1سمهِك  عهر 52

 --- --- 10 1:49:27 2008 الٓرس عهر حرب 53
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:  التِ اشتهمت عمِ هشاٌد لمهٍف  السٓاحٓة  تقٓربا معدل انتاج األعمال الدراميةاإلطار الزمنى أو . 2.4
 70تـ اىتاج   2018 -1959عاهان تقٓربان ها بٓف  60عهؿ /سىكٓان  عمِ اٖقؿ، حٓث أىً خٛؿ  1.22= 

ٛن دراهٓان ككاىت اٖفٛـ  بىسبة  لـ % ، ك 14.2% هف اٖعهاؿ بٓىها كاىت الهسمسٛت بىسبة 85.8عه
تقتصر الدراسة عمِ سىكات هحددة  اك هقارىة بٓف اٖعهاؿ الدراهٓة القدٓهة كالحدٓثة ، كذلؾ كهحاكلة 

ا الهشارككف فِ الهقابٛت الهبدئٓة ر لمكصكؿ الِ أكب عدد ههكف هف اٖعهاؿ الدراهٓة التِ ربها ٓتذكٌر
 لمدراسة.  

د الخاصة بالهٍف كالكظائؼ السٓاحٓة التِ أها بالىسبة لعدد الهشاٌ عدد المشاىد محل الدراسة:. 3.4
% هىٍا لكظائؼ الفىادؽ كالضٓافة هثؿ الطٍاة 80.5هشٍدان،  بىسب  316حصرتٍا الدراسة فكاىت 

ٓف،  % هىٍا لهٍف 7.9% هىٍا لكظائؼ ا٘رشاد السٓاحِ، كأخٓران 11.7كهقدهِ الخدهة، كالهضفٓٓف الجٓك
 . Tour Leaderهثؿ  هكظفِ الحجز كهىظهِ الرحاٚت كالػ السٓاحة كأعهاؿ الهكاتب كالشركات السٓاحٓة

 
 : اٖعهاؿ الدراهٓة )الهسمسٛت( هحؿ الدراسة كعدد هشاٌد الكظائؼ السٓاحٓة 2جدكؿ 

 --- --- 20 2:00:02 2008 طباخ الٓرس 54

 --- 5 8 2:29:22 2008 لٓمة البٓبِ دكؿ 55

 5 1 2 1:30:00 2008 كرقة  شفري  56

 --- --- 6 2:11:30 2010 عسؿ اسكد. 57

 --- --- 2 1:15:59 2012 جٓـ اكفر. 58

 --- --- 3 1:20:53 2014 كاحد صعٓدل 59

 --- --- 2 1:46:34 2016 لؼ كدكراف 60

 34 19 201 105:11:02 --- األجمالى 

 المسمسل / الحقمة   م
عام 
 األنتاج

مدة عرض 
 الحمقة

 عدد مشاىد المين السياحية 

 ارشاد سياحة فنادق

 --- 4 5 37:39 1987 ( 8 -7حمقة  -رأفت الٍجاف )الجزء الثاىِ 1
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بان  70بما هجهكع هدة  العرض كالهشاٌدة لمػ مدة العرض/المشاىدة:  .4.4 ٛن  دراهٓان هحؿ الدراسة تقٓر عه
ساعة  بها ٓعادؿ  اربعة أٓاـ بالتقٓرب، كتـ هشاٌدة كؿ عهؿ دراهِ عمِ حدة بعد تقسٓـ اٖعهاؿ    109

ٓها  ٓتعمؽ  هدة عرض الهشاٌدة التِ عرضت الهٍف السٓاحٓة فكجدت الدراسة عمِ فٓرؽ البحث.  أها ف
كجكد تفاكت كبٓر  بٓف  الهشاٌد  داخؿ العهؿ  الدراهِ الكاحد ككذلؾ  بٓف اٖعهاؿ لدراهٓة ،  كتراكحت 

دقائؽ"  فِ هسمسؿ  10هدة عرض الهشٍد/ المقطة  هف "ثاىٓة كاحدة"  فِ فٓمـ " الحب فِ طابا"الِ  "
"الهصٓؼ"، حٓث ظٍرت العدٓد هف الهٍف السٓاحٓة فِ هجاؿ الضٓافة  24الكبٓر قكل" فِ الحمقة "

كالفىادؽ  هثؿ : الشٓؼ التىفٓذل، هساعد الشٓؼ، هساعد هدٓر، هكظؼ ا٘ستقباؿ، الىادؿ اك هقدهكا  
 .  waitersالخدهة 
اع اٖعهاؿ الدراهٓة فهىٍا الككهٓدل اشتهمت الدرها هحؿ الدراسة عمِ هختمؼ اىك نوع العمل الدراما: .5.4

هثؿ " اسهاعٓؿ ٓاسٓف فِ هستشفِ الهجاىٓف"، "لككاىدة الهفاجأت، " "الكبٓر قكل" "" ، "حهادي عزك"، كهىٍا 
السٓاسٓة هثؿ " بئر الخٓاىة"، "هأهكف كشركاي  "كشؼ الهستكر""، "رأفت الٍجاف"  "كرقة  شفرة"، كهىٍا 

2 
(، 20حمقة-)الجزء الثاىِ ٓكهٓات كىٓس

 ( 3الحمقة- 3الجزء
1994 34:25 5 --- --- 

 --- --- 3 34:57 2007 ( 16-15)الحمقتٓف ٓتربِ فِ عزك 3

 --- --- 9 29:15 2010 (4، الجزء 24الكبٓر قكل ) الحمقة   4

 --- --- 2 43:23 2010 (17ٓرش ىعاـ  )الحمقة  5

 --- --- 3 42:25 2014 ( 20شهس ) الحمقة  6

 3 --- --- 39:05 2016 (16)الحمقة  مأمون وشركاه 7

 --- --- --- 50:15 2017 (.1أرض جك )  الحمقة  8

 --- --- 5 33:13 2017 ( 1) الحمقة  ال الَذ فى ال ال 9

10 
-14-11-4 -1بالحجـ العائمِ)الحمقات 

24) 
2018 42:02 21 --- --- 

 3 4 53 3:44:05 -- اإلجمالى
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كهٓاء"، "الكرىؾ"، "عركس الىٓؿ"، كهىٍا ا٘جتهاعٓة هثؿ "ٓكـ هف عهرل"، "الحقٓقة التراثٓة كالثقافٓة هثؿ "اله
 العآرة" " ٓكهٓات عائمة كىٓس". 

اجتٍد الباحثكف لحصر جهٓع الهشاٌد التِ تتعمؽ بالهٍف  السٓاحٓة   نوعية المشاىد محل الدراسة :.6.4
دؼ العهؿ  الدراهِ كسكاء  كاىت عف تآرخ ا٘ىتاج كهحتك  رفِ الدراها الهصٓرة  بصرؼ الىظ ل ٌك

% هف الهشاٌد هحؿ الدراسة، أك هشاٌد 87الهشاٌد اساسٓة اك فرعٓة،  اك هشاٌد حكآرة  كها  فِ 
الحب فِ طابا، لككاىدة الهفاجأت ( حٓث اشتهمت الدراسة عمِ بعض الهشاٌد )صاهتة  )كها فِ فٓمـ 

ٓزٍـ الرسهِ  فِ خمفٓة الهشاٌد  دكف التحدث  اك الصاهتة التِ ظٍر فٍٓا  هقدهِ الخدهة  فِ كاهؿ 
 .316% هف هجهكع الهشاٌد 13الحركة ، كجاءت الهشاٌد الصاهتة بىسبة 

تىكعت الهٍف السٓاحٓة التِ عرضتٍا اٖعهاؿ الدراهٓة   أىم المين السياحية فى الدراما المصرية:.7.4
ذات الصمة بقسـ الدراسات الفىدقٓة، كهٍف هحؿ الدراسة، كقد قسهٍا الباحثكف حسب تخصصاتٍـ الِ هٍف 

ذات الصمة بقسـ الدراسات السٓاحٓة كأعهاؿ الشركات الطٓراف كالسٓاحٓة، كهٍىة ا٘رشاد السٓاحِ، كقد تـ 
ٛن لتقسسٓـ أعهاؿ البحث كته ٓزان لكؿ تخصص عمِ حدي، كاستشرافان كتطمعان ٖبحاث ٌٓذا التقسٓـ  تسٍٓ

 قسـ حكؿ الدراها الهصٓرة كالهٍف السٓاحٓة الهختمفة. صٓة فِ كؿ صكدراسات أكثر تخ
كضح جدكؿ  همخصان ٌٖـ الهٍف كالكظائؼ السٓاحٓة التِ ٓهتٍىٍا خٓرجك كمٓات كهعاٌد السٓاحة  3ٓك

ضح  أف غالبٓة الكظائؼ كاف ذات الصمة بقسـ الدراسات الفىدقٓة اك هجاؿ الضٓافة كصىاعة ك كالفىادؽ، ٓك
ف  ف الطائرات، كخدهة   catering and hospitalityالتهٓك كها ٓىبثؽ عىٍا هف  هطاعـ، كخدهة تهٓك

ا.  اٖغذٓة فِ القطارات كبٓكت الشباب  كدكر الرعآة كغٌٓر
كظٓفة  فِ تخصص الدراسات الفىدقٓة  12كقد خمصت الدراسة بأف  الهشاٌد الدراهٓة اشتهمت عمِ  

ة34ىسبة )ب  waiterكالضٓافة ، كهف أشٍر ٌذي الكظائؼ : الػ   cabin crew %(،  ثـ الهضٓفة الجٓك
member  ( تـ تىاكلٍا فِ العدٓد هف اٖعهاؿ الدراهٓة فِ اطار أىٍا كظٓفة تتطمب 28.8بىسبة ،)%

سهات شخصٓة كشكمٓة كجسهاىٓة هعٓىة كأٓضا هٍارات شخصٓة كفىٓة  كاف كاىت بعض اٖعهاؿ أظٍرتٍا 
سائدة بشكؿ هف الهبالغة هف ظٍكر لمهضٓفات فْ حفٛت بهٛبس بشكؿ ٚٓتىاسب هع التقالٓد كاٖعراؼ ال

تىقمكف فْ هطارات العالـ دكف تفتٓش، باٚضافة الِ العدٓد هف الهغالطات الفىٓة فِ ههارسة  هثٓرة، ، ٓك
ٛنعف  ٌذي الهٍىة كاعتبر العاهمٓف بٍذي الهٍىة أف اٖعهاؿ الدراهٓة ٓىقؿ صكرة هغمكطة عف الهضٓفات فض

ك ها ٓىبغِ  لهٍىة لٍا أبجدٓات كأساسٓات  كاف ٚبد هف التعرؼ عمٍٓا هف الهتخصصٓف أٚكأف تمؾ ا ٌك
هراعاتً عىد تىاكؿ هثؿ ٌذي الهٍف، كاىٍا غٓر هقتصرة عمِ ا٘ىاث دكف الذككر، حٓث تـ عرضٍا فِ 

 %( اف الهضٓفة أىثِ. 99) ان جهٓع الهشاٌد تقٓرب
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 لسٓاحٓة التِ تـ عرضٍا بالدراها الهصٓرة( همخص أٌـ الهٍف أك الكظائؼ ا3جدكؿ )

رية
مص

ا ال
رام
 الد
فى
ية 
ياح
لس
ن ا
مي
م ال

أى
 

 (%)عدد المشاىد  الوظيفة التخصص

 الفنادق والضيافة

تر   % Waiter 87 (34.4)ىادؿ  اك ٓك

 % Cabin Crew 73 (28.8)هضٓؼ جكل 

 %Restaurant Manger  3  (1.2)  هدٓر هطعـ

 %Business owner 5  (1.97)صاحب الهطعـ 

 %Executive chef 16  (2.9)شٓؼ عهكهِ 

 %Assistant Chef 11 (4.3) هساعد  شٓؼ

 % Front office mangers  3 (1.2)هدٓر هكاتب أهاهٓة 

 % Receptionist  38 (14.9)هكظؼ استقباؿ 

Ball man   (3.5) 9 حاهؿ الحقائب % 

Bartender  ِ(1.6)  4 البار  الساقِ ف% 

 % Room service  3 (1.2)خدهة الغرؼ 

Cafeteria Manager/owner  ا  %(0.78) 2 هدٓر كافٓتٓر

 %(80.4) 254 المجموع 

 السياحة والطيران

Tour leader 5 (21.7)% 

 %Travel Agent Manager  4 (17.4) هدٓر شركة سٓاحة 

Tour Operator  3 (13)% 

Booking clerk  (17.5) 4 هكظؼ حجز% 

 % check-in desk 7 (30.4)هكظفة فِ شركات الطٓراف 
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representative  

 ( 7.9) 23 المجموع 

 اإلرشاد السياحى

 %The owner of bazaar 1  (2.6)صاحب بازار 

 % Tour guide  26 (66.7)هرشد سٓاحِ 

 % Diving guide  9 (23)غكاص 

Hotel Animator/Animation Representative 3 (7.7)% 

 %(11.7) 39 المجموع 

 %(100) 316 اإلجمالى 

%( ككاف أقمٍا  فِ الظٍكر 14.9)  receptionistكهف الكظائؼ اٖساسٓة اٖخرل هكظؼ ا٘ستقباؿ   
قطاع السٓاحة الٓرادل  فِ  Entrepreneurٓعرؼ  ااك الكافتٓٓرا  فٓه الهطعـكظٓفة هالؾ اك صاحب 

 2004كالفىادؽ  كالذل بدأ ٓظٍر فِ اٖدبٓات  اٖكادٓهٓة كاٖعهاؿ الدراهٓة الحدٓثة هثؿ فٓمـ  "تٓتك" عاـ 
، كهف الجدٓر بالذكر أف ٌذٓف الفٓمهٓف  تـ تصكٓرٍا فِ شـر الشٓخ كهىتجع 2007كفٓمـ "خمٓخ ىعهة" عاـ 

 سٓاحِ عالهِ. 
كظائؼ  ٌِ: هكظؼ  5جِ قسـ الدراسات السٓاحٓة فكاىت عدد ٓر أها فٓها ٓتعمؽ بكظائؼ الهتعمقة بخ

 5بىسبة   Tour leader% (،  كرئٓس هجهكعة 30.4ااحجز فِ شركات الطٓراف كالسٓاحة ىسبة  )
بهكاف ذكر بعض القصكر  اٌٖهٓة%( ككذلؾ هدٓر شركة  سٓاحٓة أك ٓرادل أعهاؿ سٓاحِ ، كهف 21.7)

هاؿ شركات الطٓراف كالحجز كهىظهك الرحٛت ، كتىكعت الهشاٌد التِ فِ الهشاٌد الدراهٓة الخاصة بأع
ا ككاىت فقط "هشاٌد بصٓرة " كخمفٓة  لهشٍد اك لقطة أٌـ كبدكف ال حكار فعاؿ فِ  غمب عمٍٓا  قصٌر

" فِ   Magi Tours"’ر  ٌك دكر  العاهمٓف كالعاهٛت فِ شركة االعهؿ الدراهِ، كأشٍر ٌذي اٖدك 
،  كعهكهان 1994، ككذلؾ  شركة السٓاحة فِ فٓمـ " كشؼ الهستكر" 1989جاف" عاـ هسمسؿ " رأفت الٍ
عدد  الهشاٌد  فقد جاءت الهشاٌد عاكسة لمهٍارات  الهتطمبة لكؿ هٍىة هف كظائؼ   ةعمِ الرغـ هف  قم

 حة كالطٓراف كالسفر. االعاهمٓف فِ أعهاؿ شركات السٓ

ف الخاصة بخٓرجِ قسـ ا٘رشاد السٓاحِ، فكاف عمِ رأسٍا كختاهان فِ حالة الهشاٌد التِ تعمقت بالهٍ
، فٓمـ 1964% كها فِ أفٛـ "آٖدل الىاعهة" عاـ 66.7بىسبة    Tour Guideهٍىة الهرشد السٓاحِ 
ثـ هٍىة   2006، " عف العشؽ كالٍكل" عاـ  2008، كفٓمـ  "كرقة  شفرة" عاـ1963"الحقٓقة العآرة" عاـ 
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، كفٓمـ "جٓزرة الشٓطاف" عاـ  2006هثؿ فٓمـ  "الغكاص"  عاـ  diving guide  غكاص  اك هرشد  بحرل
ح كالفف كالهتعة الخاصة باٖفكاج السٓاحٓة فٓـ  1990 ، كقد ظٍرت بعض الهٍف الجدٓدة الخاصة بالترٓك

 .2004هثؿ  فٓمـ " سىة أكلِ ىصب" عاـ  Animation representativeأك   Animatorٓعرؼ بػ 

 لبعض المشاىد لموظائف األساسية  )مشيد لكل وظيفة /  التخصص( أمثمة.8.4
ىظران  لحجـ البٓاىات الكصفٓة الكبٓر  الذل ىتج عف تفٓرا الهشاٌد الخاصة بالهٍف كالتِ كصؿ عددٌا  

هشٍدان هختمؼ ، ىستعرض فقط  هشٍد لكؿ هف الكظائؼ اٖكثر عرضان كتأثٓر فِ العهؿ الدراهِ   316
 ِ كالكاقع السٓاح

 : أهثمة لمهشاٌد التفصمٓة لمهٍف السٓاحٓة الرئسٓسة4جدكؿ 
العمل 
 الدرامى

 تحميل مضمون المشيد   الوظيفة التخصص محتوى المشيد  بالتوقيت  

فيمم عن 
العشق 
 واليوي

ٓدكر  : 22:16وقت مشيد
حكار بٓف سمهْ )هىة شمبْ( 
هرشدة سٓاحٓة كعهر صاحب 

الشركة السٓاحٓة )ٌاىْ 
 سٛهة(:

هْ: أٓكة ٓا هستر عهر.... سم
ٚ هكصمكش أصؿ الطٓارة 

 ساعات 4حصمٍا تأخٓر 

 4عهر: أٓكة ٓا سمهْ بس 
ساعات كثٓر أككم أىا لك 

 شكفت السٓرر ٌىاـ

سمهْ: هٓىفعش أىا كمهت 
عربٓة تستىىا فْ الهطار 

عمشاف حضرتؾ ٌتستقبمٍـ 
 بىفسؾ 

عهر: ٌستقبمٍـ بىفسْ هش 

سياحة 
 وارشاد

مرشدة سياحية 
وصاحب شركة 

 سياحية

أحٓاىان ٓككف الهرشد هضطر لمتأكٓد عمْ 
بد ٌىا  الحجكزات بسبب تأخٓر الطٓراف ٚك

بىفسً هع  VIPاستقباؿ الفكج كخاصة لك 
 ذارصاحب الشركة كىكع هف ا٘عت

ٓكضح الهشٍد  آضان اٌهٓة التكاهؿ  
كالتعاكف  ٓبٓف أطراؼ الهىتج السٓاحِ 
كالقائهٓف عمِ تقدٓهة هف شركات السٓاحة، 
كالطٓراف، كا٘رشاد، الفىادؽ كالهزارات .. 

 الخ
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 كفآة ٌسكىٍـ بىفسْ

 5أصحاب أكبر سمهْ: دكؿ 
شركات سٓاحٓة فْ العالـ 
ٓعىْ لها تركحمٍـ كأىؾ 

 بتعتذر لٍـ بىفسؾ

 

خميج  
 نعمة 

: 16:42وقت مشيد
" حمد هلل  عمى الهضٓفة: 

السالمو .. وصمنا مطار شرم 
 الشي "

ٖٓقاظ  هع لهسة خفٓفة
العهؿ  غادة ة الهسافرة )بطم
 عادؿ( .. 

فنادق 
 وضيافة

مضيفة جوية  
عمى طيران 

XL 

 اٖلتزاـ بالزل الرسهِ لمهضٓفة-

هضٓفات  فِ الخمفٓة بالزل 2كجكد  -
الرسهِ ك اٖلزاـ  باٖدكار فِ كابٓىة 

 الدرجة اٖكلِ كالبزىس. 

الشعر لمخمؼ هف اشتراطات  كتجهٓع
مِ صحة اٖغذٓة هف السٛهة كالحفاظ ع
 عدـ  تساقط الشعر.

ر تـ  داخؿ  - عمِ الرغـ هف أف  التصٓك
طائرة  تابعة لشركة هصر لمطٓراف  حٓث 

كجكد المكجك عمِ الكراسِ  .. اٖ اف 
الطائرة هف الخارج تحهؿ  تحهؿ شعار 

كدي ٓعىِ فِ عالـ الطٓراف اها     XLشركة 
أك  code   share   ككد اها شٓر
كها ٓعكس ىكعٓة الطائرات  التِ ، استئجار

ككف عتقصد الهىتج ات كالهدف السٓاحٓة ٓك
كهف طرز الطائرات    charterأغمبٍا  

 الصغٓرة. 
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 .الخاتمة والتوصيات5

 .الخاتمة 1.5
ٌذي أكؿ دراسة أكادٓهٓة  لكصؼ كحصر الهشاٌد الدراهٓة لمهٍف السٓاحٓة فِ هصر ، ك خمصت   

ف صكرة عف العهؿ فِ الهجاؿ الدراسة الِ أىً لعبت السى ٓها الهصٓرة كالدراها التمٓفٓزكىٓة دكرا فِ تكٓك
السٓاحِ كالهٍف السٓاحٓة لدل الهجتهع كخاصة لدل فئة الشباب كقد اتضح هف الدراسة أف العدٓد هف 
اٖعهاؿ الدراهٓة قد قدهت عمِ هدل عقكد ىهاذج هف الكظائؼ كالهٍف فِ قطاع السٓاحة فِ هعالجتٍا 

 اهٓة ، كقد تىاكلت بعض ٌذي الهعالجات ٌذي الهٍف بشكؿ آجابِ كبعضٍا بشكؿ سمبِ.الدر 

فِ بدآة السىٓها فترة الخهسٓىات ك الستٓىات تـ تىاكؿ ٌذي الكظائؼ فِ اٚطار الدراهِ بالشكؿ الذل ٓعزز 
ٓزد احتراـ كتقدٓر الهجتهع لٍا كعمِ أىٍا هٍف تتطمب قدر كبٓر هف الثقافة ا لعاهة كهٍارات هف هىٍا ٓك

 –شخصٓة فِ التعاهؿ كهٍارات فىٓة كخبرات لدل العاهمٓف بٍا هثاؿ ) آٖدل الىاعهة "الهرشد السٓٓاحِ" 
غراـ فِ  –هطاردة غراهٓة " هضٓفة الطٓراف" ك"ضابط هٛحة جكٓة"   –ٓكـ هف عهرل "هضٓفة الطٓراف" 

ؼ عمِ أىٍا هف الكظائؼ التِ تهكف الكرىؾ " هكظؼ هكاتب أهاهٓة" ككاىت تتىاكؿ بعض ٌذي الكظائ
الشباب الكاعِ القادر عمِ رسـ حٓاتً الهستقبمٓة الكظٓفٓة بشكؿ غٓر ىهطِ كغٓر تقمٓدل كبشكؿ ٓٓزد هف 
احتراـ الهجتهع لٍذي الهٍف كتعكس أٌهٓتٍا عمِ الهجتهع كاٚقتصاد خاصة فِ ظؿ تغٓرات اجتهاعٓة 

 كاقتصادٓة شٍدتٍا ٌذي الفترة.

الدراهٓة حاكلت تشجٓع الشباب عمِ العهؿ بٍذي الهٍف كهحاكلة تغٓٓر ىظرة الهجتهع لٍذي  بعض اٖعهاؿ
فٓمـ قبضة الٍٛلِ "هرشد  -الهٍف خاصة بعض الكظائؼ فِ قطاع الضٓافة ) هسمسؿ ٓكهٓات كىٓس

ع التعمٓـ كتزاهف هع ٌذا اتجاي عاـ فِ الدكلة ٚقاهة الهشركعات السٓاحٓة كبالتالِ تكجً عاـ لقطا سٓاحِ"(
العالِ بالتكسع فِ كمٓات كهعاٌد لمتعمٓـ السٓاحِ فِ هحاكلة هىٍا لتٍٓئة كاعداد عاهمٓف فِ ٌذا القطاع 

 كفقا لهتطمبات كهٍارات هعٓىة ٚبد أف ٓتصؼ بٍا الخٓرج . 

فِ بعض اٖعهاؿ الحدٓثة تىاكلت ٌذي الهٍف كتضهٓىٍا بشكؿ عاـ كفِ اطار السٓاؽ الدراهِ حاكلت 
هف ٓعهمكف بٍذي الهٍف كفِ ٌذا الهجاؿ بشئ هف اٚىتٍآزة كفِ بعض اٖحٓاف اٚستغٛؿ لمسائح اظٍار 

كفِ بعض اٚحٓاف التعاهؿ بأسمكب ٓختمؼ أخٛقٓا لحد ها عف الىهط السائد فِ الهجتهع )عٓرس هف جٍة 
قٓة فِ الهجتهع أهىٓة "صاحب بازار سٓاحِ"( كاف كاف ٌذا اىعكاس لبعض التغٓرات اٚجتهاعٓة كاٖخٛ

هها ٓؤدل الِ سكء فٍـ لطبٓعة العهؿ السٓاحْ كتردد الدخكؿ كالهىافسة فًٓ عمِ الرغـ هها فًٓ الهصرل.
 .هف فرص كبٓرة جدا ككاعدة
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بعض اٖعهاؿ  اٖخرل حاكلت اظٍار ٌذي  الهٍف بالشكؿ الحقٓقِ لٍا كأىٍا هٍف تتطمب هٍارات كقدرات 
ا لمىجاح ف شجع الشباب هعٓىة ٚبد هف تكافٌر ٍٓا كأظٍرتٍا بشكؿ ٚئؽ ٓساٌـ فِ رسـ صكرة جٓدة لٍا ٓك

عمِ العهؿ فِ ٌذي الهٍف كاكتساب العدٓد هف الهٍارات الفىٓة كالشخصٓة لمعهؿ فِ هثؿ ٌذي الهٍف ) 
هسمسؿ أرض جك " الضٓافة  -هسمسؿ بالحجـ العائمِ -هسمسؿ ٓرش ىعاـ " هكظؼ هكاتب أهاهٓة"

هسمسؿ رأفت الٍجاف " هىظـ براهج كهكظؼ حجز فِ  -ر قكل " الضٓافة الجكٓة"هسمسؿ الكبٓ -الجكٓة"
 فٓمـ عهر كسمهِ " هالؾ كهدٓر شركة سٓاحة( .  -شركة سٓاحٓة"

فِ تىاكلت بعض اٖعهاؿ الدراهٓة لٍذي الكظائؼ لـ ٓتـ تقدٓهٍا فِ اطار هراعاة الىكاحِ الفىٓة لههارسة 
شكبً العدٓد هف الهغالطات الفىٓة لطٓرقة اداء كالعهؿ بٍذي ٌذي الكظائؼ كقدهتٍا بشكؿ هبالا فٓ ً ٓك

الكظائؼ كبىكع هف عدـ اٚحترافٓة كذلؾ فِ اطار الهعالجة  الدراهٓة كظٍرت العدٓد هف الهغالطات الفىٓة 
فٓمـ خمٓج ىعهة(. ك أبرزت بعض اٖعهاؿ  -الهرتبطة بههارسة ٌذي الكظائؼ ) هسمسؿ أرض جك

ٓر هباشر بعض هتطمبات العهؿ فِ القطاع السٓاحِ كأبرزت قضآا ٌاهة فِ هجاؿ السىٓهائٓة بشكؿ غ
العهؿ السٓاحِ هثؿ أٌهٓة التدٓرب لمعاهمٓف فِ الكظائؼ كالهٍف السٓاحٓة ) فٓمـ آٖدل الىاعهة(، كفٓمـ 

 "طباخ الٓرس" ، فٓمـ "الٓرس عهر حرب"

 .المحددات و التوصيات  2.5

اٖعهاؿ الدراهٓة التِ تـ ترشٓحٍا هف الهشاركٓف فِ الهىاقشات كالهقابٛت اقتصرت الدراسة عمِ دراسة 
ا٘ستطٛعٓة حكؿ الدراسة،  كهف هحددات الدراسة الكـ الكبٓر هف البٓاىات كتداخمٍا عبر الهشاٌد، 
كخاصة كاف هعظـ الهشاٌد الخاصة بالكظائؼ السٓاحٓة كاىت فرعٓة كغٓر هحكٓرً، كعمًٓ فٍىاؾ عدة 

 لتجىب هحددات ٌذي الدراسة هىٍا:تكصٓات 

: ٓعتقد الباحثكف  بأف ترشٓح  بعض اٖعهاؿ الدراهٓة  عمِ عٛقتٍا  بالسٓاحة اك ببعض اٖهاكف  أكاديمياً 
ري فِ هحافظة القىا التِ تقع  فْ اٖثٓرة كالتآرخٓة ، كها فِ حالة فٓمـ  "صراع الىٓؿ" ، كالتِ  تـ  تصٓك

،  كربها رأل البعض ضركرة اٖخذ فِ اٖعتبار دكر  ىٍر الىٓؿ فِ الىقؿ فٍٓا عاصهة آثار هصر اٖقصر
ك ها تطكر لٓصبح الهراكب كالفىادؽ العائهة ،ك كذلؾ بعض اٖىهاط السٓاحٓة كالتراثٓة هثؿ  السٓاحِ ٌك

فِ   Pastry Chefؼ حمكاىِ  )فطاطرل(  ٓبعض الصىاعات الفخار كأهاكف التراث العالهِ ، كهٍىة ش
سهاعٓؿ ٓاسٓف فِ هستشفِ الهجاىٓف" كالتِ ٓعتبر  هف اٖكؿ الشعبِ كالذل ٓهكف ا٘عتهاد عمًٓ مـ "آف
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، كعمِ الرغـ هف بدآة Local food and food tourismكأحد  هحتكٓات الهىتج السٓاحِ الهصرل 
 .بعض الهٍف هثؿ )فطاطرل(

سة هدل هطابقة الهشاٌد الدراهٓة حثٓف بدراافِ ضكء ىتائج الدراسة الحالٓة، ٓهكف لمهٍتهٓف هف الب
كهحتكاٌا هع هتطمبات الهعآٓر اٖكادٓهٓة لقطاع السٓاحة كالفىادؽ  هف حٓث جكاىب الهعرفة كالفٍـ 
كالتطبٓؽ كالجكاىب الهٍآرة ، أٓضان ٓهكف تحمٓؿ  الهشاٌد كاٖعهاؿ الخاصة بهٍىة هحدد هثؿ: الهرشد 

تر ٛن  عمِ حدي اك اجراء  دراسات هقارىة ، الشٓؼ ، هكظؼ ا٘ waiterالسٓاحِ، الٓك ستقباؿ .. الخ ك
سكاء فِ الهضهكف اك ا٘طار الزهىِ لٗعهاؿ الدراهٓة.  هف اٖفكار البحثٓة التِ ىرل أٌهٓتٍا  فِ ضكء 
ىتائج ٌذي الدراسة،  تحمٓؿ هدل صحة الهعارؼ  كالهعمكهات التآرخٓة التِ ٓتـ عرضٍا  كخاصة فِ 

احِ .، تحمٓؿ اٖىهاط السٓاحٓة، الهعمكهات التآرخٓة، الىكاحِ اٖخٛقٓة كأخٛقٓات هشاٌد ا٘رشاد السٓ
 ، تحمٓؿ كجٍات ىظر الطٛب  لهشاٌد الهٍف السٓاحٓة ك الفىدقٓة. Code of ethicsالهٍىة 

ٓهكف استخداـ  هضهكف كشكؿ الهشاٌد الخاصة بالكظائؼ السٓاحٓة فِ عهمٓات  تعميميًا وتطبيقيًا :
ٓس  كتدٓرب الطٛب فِ هعاٌد ككمٓات السٓاحٓة كالفىادؽ كتدٓربٍـ عمِ اٖلتزاـ بالجكاىب آٖجابٓة التدر 

القٓاـ بٍاـ  –ا٘لتزاـ بأخٛقٓات الهٍىة  -فٍٓا كتجىب السمبِ هىٍا  حكؿ عىاصر  هثؿ: اٖلتزا ـ بزل العهؿ
فِ العهؿ فِ هجاؿ السٓاحة هف  الخ. أٓضان قد ٓستفاد  بعض العاهمٓف اك الراغبٓف –ككاجبات العهؿ 

 الهشاٌد كخاصة لها لمدراها  هف تأثٓر  كبٓر عمِ كافة فئات الهجتهع  كخاصة عمِ الهراٌقٓف كالشباب.
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Tourism Careers in the Egyptian Drama: A Descriptive Study 

Abstract   

Background: The drama plays a vital role in all societies because of its great role in 

influencing the different social groups, especially the youth. There are Egyptian films and 

television series in tourist area, and despite the many researches that focused on the impact of 

drama on tourism and its development of destinations and destination marketing  in many 

countries, there is no in-depth academic study on how to the Egyptian drama presented the 

tourism careers. Thus this study aims to fill this gap in academic research on various tourism 

professions in the Egyptian drama. 

Aim: Identify and describe the content of the scenes of tourism professions in the Egyptian 

drama. 

The methodology: This study is qualitative in nature and approach. It was based on the 

exploring of the content of the scenes that showed the tourism-related jobs and how to treat in 

serials and films in a convenience sample of 70 work (60 films and 10 series). 

Findings: Between 1959 and 2018, at least 70 Egyptian drama work (60 films and 10 series) 

were produced, and in which 316 scenes of tourism professions.  There were 316 scenes, 80.5% 

of which were for hotels and hospitality functions such as chefs, service providers and air hosts. 

11.7% were for tourism guidance jobs, 7.9% for tourist professions, Booking, tour operators, 

and tour leader. As for the number of jobs by specialization, the following were: 12 jobs for 

hospitality and hotels, such as: chef, waiter, air host, bartender, etc., and 5 jobs such as tour 

leader, tour operator for tourism studies, and 4 jobs related to the specialization of tourist 

guidance. The study presented recommendations for further research, and the staffs in the 

tourism industry and academics in universities.  

Keywords: tourism professions, Egypt, drama, movies, academic standards, seria 

 

 

 

 

 

 

 

 


