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االزرق في تسويق المنتج السياحي الثقافي لتحقيق الميزة التنافسية المستدامةاستراتيجية المحيط   

 كلٓد عباس هحهكد أباظة                      رشا أحهد هحهد خمٓؿ

س  كمًٓ السٓاحة كالفىادؽ جاهعً قىاي السٓك

قسـ الدراسات السٓاحٓة   

-ممخص البحث :  

ؽ لمهىتج السٓاحْ الثقافْ الهصرم  ىشاط شاهؿ كهتكاهؿ ٓشهؿ جهٓع الجٍكد التْ تبذلٍا ٓعتبر التسٓك
الدكلة كاٖجٍزة الهعىٓة داخمٍا لجذب اىتباي السائحٓف الدكلٓٓف كالهحمٓٓف لٓزاري الهىاطؽ السٓاحٓة داخمٍا ، 
كىظران لمتطكرات  فْ عالـ اٚعهاؿ الذم تتسـ بالتغٓرات السٓرعة كالدٓىاهٓكٓة كتعقدٌا فْ هختمؼ الهجاٚت 

ؽ هف اجؿ تحقٓؽ الهٓزة التىافسٓة ، اصب ح هف الضركرم العهؿ عمْ إٓجاد طرؽ ك اسالٓب جدٓدي لمتسٓك
الهستداهة ، كهف ٌىا تأتْ استراتٓجٓة الهحٓط اٚزرؽ كأسمكب حدٓث فْ هجاؿ ا٘دارة اٚستراتٓجٓة حٓث 

، كذلؾ هف خٛؿ  لتهٓز لتحقٓؽ اتمجأ الهؤسسات الهعىٓة الْ اٚستىاد الْ التفكٓر اٚبداعْ كاٚبتكارم 
تبىْ استراتٓجٓة تسعْ الْ ابتكار القٓهة بدٚ هف اٚستراتٓجٓات التْ تبحث عف البقاء كاٚستهرار فْ 
السكؽ عف طٓرؽ اضافً القٓهة، لذلؾ ٍٓدؼ البحث إلْ القاء الضكء عمْ اٌهًٓ استخداـ استراتٓجٓة 

قٓة هها ٓحقؽ التىافسْ الهستداـ لهصر كهقصد سٓاحْ  لتهٓزا الهحٓط اٚزرؽ فْ اداري اٚعهاؿ  التسٓك
بعض الهسئكلٓف فْ ٌٓئً التىشٓط السٓاحْ ككزارة كقد تـ عهؿ هقابٛت شخصًٓ لثقافْ فٓرد كهتهٓز ، 

ؽ السٓاحْ ها بٓف السٓاحة ، اٌـ الىتائج التْ تـ التكصؿ الٍٓا  ٌىاؾ اٌهًٓ فْ تىكٓع اسالٓب التسٓك
 مكصكؿ الْ شرائح كاسكاؽ جدٓدي كهتىكعً هف السائحٓف ذكم التكجً الثقافْاٚسالٓب العاطفٓة كالكظٓفٓة ل

. 

ؽ السٓاحْ باٚبتكار  –: استراتٓجٓة الهحٓط اٚزرؽ  الكممات الدالة   – الهستداهة الهٓزة التىافسٓة –التسٓك
الثقافٓةالسٓاحة   

 المقدمة

ؽ هف هىط تعتبر مؽ خمؽ اسكاؽ جدٓدي تقؿ فٍٓا الهىافسة استراتٓجٓة الهحٓط اٚزرؽ هفٍكـ جدٓد فْ التسٓك
ؽ الهىتج السٓاحْ الثقافْ  فْ هىاطؽ صافًٓ ذات لكف  قًٓ هبتكري لتسٓك اك تىعدـ ، كالقٓاـ بإعداد خطً تسٓك
ستدعْ ذلؾ  ازرؽ لـ تتمكث بالصراعات كالتىافس  كذلؾ لتحقٓؽ التفكؽ التىافسْ كعىصر ابتكار القٓهة ٓك
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ا هف اٚسكاؽ ذات الىشاط الهشابً التفكؽ اٚستىاد الْ هٓزي ت ) ىافسًٓ حقٓقًٓ تعبر عف تفردٌا عف غٌٓر
 ( 2012طالب ، البناء ، 

عتبر الهىتج السٓاحْ الثقافْ  قْ ، الهصرمٓك بعىاصر جذب  ٓتهٓز حٓث القمب الىابض لمىشاط التسٓك
شؾ اف قرب هصر هف اٚسكاؽ العربٓة كاٖكركبٓة اله صدرة لمسٓاحة ٓعد أحد كهقكهات سٓاحًٓ هتعددة ، ٚك

اٌـ العكاهؿ التْ تجعؿ هىٍا هىطقً جذب لمسائحٓف هف ٌذي اٚسكاؽ ، كها اىٍا تىفرد بههٓزات فٓردي 
تعدد اٚدٓاف كالطكائؼ بٍا هها  با٘ضافة آلْصاغٍا التآرخ اٚىساىْ كالحضارات التْ تعاقبت عمٍٓا 
ثركي عظهْ تجعمٍا هف الدكؿ الرئٓسٓة فْ  جعؿ لٍا خكاص طبٓعٓة كتآرخًٓ كحضآرة تجعمٍا تهتمؾ

العالـ فْ السٓاحة الثقافٓة ك هف الههكف اف تقكـ عمٍٓا ىٍضً سٓاحًٓ كبرم اذا ها تـ استغٛلٍا كتىهٓتٍا 
 (2017) خميفو ،كتسكٓقٍا كالتخطٓط لٍا بشكؿ جٓد 

: البحثمشكمو   

هات الفعالة كالفٓردة لىجاح صىاعً السٓاحة عمْ الرغـ هف ثراء الهىتج السٓاحْ الثقافْ باعتباري هف الهقك 
ؽ  لً لـ ٓكف كافٓان  هها  فْ هصر , إٚ اف اٌتهاـ الهؤسسات الهعىٓة بأتباع اٚستراتٓجٓات الحدٓثة لمتسٓك

الٓزارات هف  هعدؿ ٓىعكس سمبان فْ تحقٓؽ هٓزي  تىافسًٓ فعالً كهستداهً لً ، حٓث ىٛحظ اىخفاض
) الجياز  هعدؿ الٓزارات لهصر هف اجهالْ 2016لعاـ  %(0.6فبمغت ) السائحٓف ذكم الغرض الثقافْ

  (2016المركزي لمتعبئة واالحصاء ،

 فرض البحث : 

 الهٓزة تحقٓؽ كبٓف اٚزرؽ الهحٓط استراتٓجٓة بٓف إحصائٓة دٚلة ذات هعىكٓة  عٛقة  تكجد 
  الهصرم الثقافْ السٓاحْ لمهىتج الهستداهة التىافسٓة

:  البحثاىداف   

  التعرؼ عمْ استراتٓجٓة الهحٓط اٚزرؽ بها ٓهكىىا هف اٚلهاـ بجكاىبٍا الهختمفة ٘عطاء صكري
 كاضحً الهعالـ لتمؾ اٚستراتٓجٓة .

   ؽ الهىتج دراسة عٛقً استراتٓجٓة الهحٓط اٚزرؽ بىشر الكعْ اٚدارم كاٚستراتٓجْ فْ تسٓك
 ة الهستداهة لً .السٓاحْ الثقافْ الهصرم لتحقٓؽ الهٓزة التىافسٓ

 
 االطار النظري لمبحث 

 اواًل: المنتج السياحي الثقافي المصري
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ٛن آجابٓان ٓساعد فْ تأصٓؿ الثقافات الههٓزة لمهىاطؽ التْ ٓتـ ههارسً ٌذا الىهط  تعد السٓاحة الثقافٓة عاه
ك ها ٓؤث ء السائحٓف ، ٌك ا تهثؿ عىصر جذب بارز بالىسبة لٍٚؤ ر بشكؿ آجابْ عمْ السٓاحْ بٍا باعتباٌر

الهحمٓة فْ ٌذي الهىاطؽ بعاداتٍـ كتقالٓدٌـ التْ تعتبر هثار إعجاب  الهجتهعاتهدم اعتزاز كفخر 
 ( 2007)عبد الرحيم ،السائحٓف 

ا السٓاحة ىشأي هىذ كبرم اٌهًٓ العالـ فْ الثقافٓة السٓاحة كقد احتمت عد ، الحدٓث العصر فْ كتطكٌر  ٓك
 الٍدؼ كاف كلقد (2012 ، السعود ابو)  القدـ هىذ اٚىساف عرفٍا التْ السٓاحٓة اطاٚىه أقدـ هف الىهط ٌذا

 اٖخرل كاٖهـ الشعكب عادات عمْ التعرؼ فْ ٓتهثؿ ثقافٓاي  ٌدفان  البدآة فْ السٓاحة هف اٖساسْ
 كآدابٍا ٍاعمكه هف كاٚستفادة الحدٓثة كالحضآرة القدٓهة التآرخٓة إىجازاتٍا عمْ كاٚضطٛع كتقالٓدٌا
ا الدٓىٓة كالهعتقدات بالدٓاىات كاٚلهاـ ، كفىكىٍا  سكؽ فْ كبٓري بأٌهٓة هصر كتتهتع ، الشعكب لٍذي كغٌٓر
 السٓاحة تقتصر ٚك ، العالـ فْ دكلً ام فْ هثٓؿ لٍا لٓس ٌائمة اثٓرً ثركي تهتمؾ حٓث ، الثقافٓة السٓاحة
 الثقافٓة بالجكاىب تتصؿ ثركي هف الدكلة تهتمكً ها كؿ لتشهؿ اهتدت بؿ ، التآرخٓة اٚثار عمْ فقط الثقافٓة

ككفقا لىتائج  الدراسة اٚستقصائٓة لمسٓاحة كالثقافة التْ أجرتٍا هىظهً السٓاحة ،  (2007، الرحيم عبد). 
%  هف  40، فاف السٓاح الثقافٓٓف الكافدٓف ٓتزآدكف باطراد حٓث ٓعتبر  2015( عاـ WTOالعالهٓة )
الدكلٓٓف "سٓاحا ثقافٓٓف" ، ام الهسافٓرف الذٓف ٓشارككف فْ ٓزارة ثقافًٓ أك ىشاط كجزء هف إقاهتٍـ  الكافدٓف

) مصر ، كها تىبأت هىظهً السٓاحة العالهٓة بىهك هعدؿ اٚقباؿ السٓاحْ فْ هىطقً الشرؽ اٚكسط 
ف حجـ % ه8% الْ 6هف  تصنف ضمن مجموعو الشرق االوسط لدي منظمو السياحة العالمية (

، ككاىت حصً هصر هف حجـ السٓاحة فْ  2030السٓاحة العالهْ كسكؼ ٓستهر ٌذا الىهك الْ عاـ 
%( هف اجهالْ عدد السٓاح الكافدٓف الْ هىطقً الشرؽ 11.2) 2015هىطقً الشرؽ اٚكسط فْ عاـ 

ابٓة ، كحصمت اٚها5اٚكسط باىخفاض بىسبً  رات عمْ % عف العاـ السابؽ كذلؾ بسبب الحكادث اٌ٘ر
كشكمت الهكاقع التراثٓة هحكران ٌاهان هف هحاكر ، (http:/www2.unwto.org،22/2/2017)اعمْ ىسبً  

ك ها  التىهٓة الهستداهة كخصكصان فْ هجاؿ التىهٓة السٓاحٓة بكصفٍا أحد الهكارد الٍاهً لمسٓاحة ، ٌك
تحقؽ اٚستغٛؿ اٚهثؿ لٍذي الهكاقع كاهكاىٓتٍا التراثٓة ، كبها ٓتفؽ هع  ٓستدعْ البحث عف السبؿ التْ

 (WTO annual report,2016) هبدا اٚستداهة الذم اعمىت عىً هىظهً السٓاحة العالهٓة

 مفيوم استراتيجية المحيط االزرق ثانيًا : 

عتادة فْ الهىظهات ) الهحٓط ٌىاؾ خمط بٓف استراتٓجٓة الهحٓط اٚزرؽ كاٚستراتٓجٓات التىافسٓة اله
اٚحهر ( ففْ ىطاؽ الهحٓطات الحهراء تجتٍد الهؤسسات لمتغمب عمْ هىافسٍٓا بٍدؼ حٓازة أعمْ ىصٓب 
هف ىسبً الطمب الحالْ فْ السكؽ الحالْ ، كلكف هع ازدحاـ هحٓط السكؽ بالهٓزد هف الهىافسٓف تصبح 

كتقكـ الهؤسسات باٚعتهاد عمْ هٍارات هعٓىً  الهىافسة عالٓة هف اجؿ الحصكؿ عمْ جزء هف السكؽ ،

http://www2.unwto.org/
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بٓىها تهثؿ الهحٓطات ، ( Kim & Mauborgne, 2015)هف خٛؿ تخفٓض التكالٓؼ أك تحسٓف الجكدة  
ؽ  ؽ الهستخدهة فْ التسٓك الزرقاء اٚبتكار كاٚبداع فْ الهىتجات كالبراهج الهقدهة كاٚسالٓب التسٓك

الغٓر هكتشفً هف اجؿ تعظٓـ الطمب كصىاعتً لمهرة اٚكلْ فْ لمصىاعة با٘ضافة الْ غزك اٚسكاؽ 
 & Kim)هىاطؽ صافًٓ زرقاء ) كهف ٌىا جاء لفظ الهحٓط اٚزرؽ ( لـ تتمكث بالهىافسة الدهكٓة 

Mauborgne, 2015) 

استراتٓجٓة الهحٓط اٚزرؽ بأىٍا خمؽ هساحات جدٓدي هف  Kim&Mauborng  (2005،p23)عرؼ كقد 
 .ف الىزاعات التىافسٓة ، هع خمؽ قٓهً جدٓدي لمعهٛء السكؽ خالًٓ ه

رغزخذَ ٌخٍك ل١ّٗ عذ٠ذٖ ٌٍّٕظّخ  ثؤٔٙب االعزشار١غ١خ اٌزٟ Baxter & Lynne (2008،p55)كها عرفٍا 

 ٚاٌّشزش٠ٓ ٚرىغش لبػذٖ اٌّجبدٌخ ث١ٓ اٌزّب٠ض ٚأخفبع اٌزىٍفخ .

 الستراتيجيو المحيط االزرق أطار العمل الرباعي 

ك الع كا٘جراءات التْ تقكـ بٍا  لمسائحٓف همٓة التْ ٓتـ هف خٛلٍا تحدٓد العكاهؿ ذات القٓهة بالىسبةٌك
ٌٓئً التىشٓط السٓاحْ ( هف اجؿ تحسٓف الكضع التسكٓقْ لمهىتج   -سسات الهعىٓة ) كزاري السٓاحة هؤ ال

ادة  -التقمٓص  -خٛؿ أربع عهمٓات اساسًٓ ) اٚستبعاد السٓاحْ  كار ( تتهثؿ فْ اٚتْ كها اٚبت -الٓز
ا  Kim&Mauborng  (2005)ذكٌر

 التقمٓص  :(Reduce) 
التْ بالغت فٍٓا فْ  بالىفقاتىحك إٓجاد هحٓط أزرؽ أف تفكر جدٓا  الهؤسسة السٓاحٓة التْ تسعْعمِ  

ادة  قٓة كتقمٓص الظكاٌر التْ تؤثر عمْ الهىتج الثقهجاٚت هختمفة كالتْ أسٍهت فْ ٓز  افْ.التكمفة التسٓك

 اٚستبعاد  :(Eliminate) 
ىحك إٓجاد هحٓط أزرؽ التفكٓر همٓان باستبعاد العكاهؿ التْ  الهؤسسة السٓاحٓة التْ تسعْٓىبغْ عمِ 

ؽ الهىتج السٓاحْ   فْ  فترات سابقة اٚسكاؽ الهىافسةتىافست حكلٍا  كالسمبٓات التْ تؤثر عمْ تسٓك
 الثقافْ . 

 ادة  :  (Raise)  الٓز
ٓزادة تركٓز بعض العكاهؿ بشكؿ أكثر هف بقٓة ب تقـكىحك إٓجاد هحٓط أزرؽ  ٓاحٓة التْ تسعْالهؤسسة الس
ٚن إلِ حالة التفرد الهىافسٓف ؽ كصك ادي كتحسٓف الخدهات الهقدهة لمسائحٓف الثقافٓٓف. فْ أىشطة التسٓك  كٓز

 اٚبتكار/الخمؽ :(Create)   
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ؽ السٓاحْ حٓث اف ابتكار اٚبداع كاٚبتكار هفاتٓح إىشاء استراتٓجٓة اله حٓط اٚزرؽ لهؤسسات التسٓك
تباع اٚسالٓب الحدٓثة فْ التسكٓؽ تقكـ بخمؽ طمب جدٓد هتهٓز لمهىتج الثقافْ .   البراهج الجدٓدة كا 

 ثالتُا : الميزه التنافسيو المستدامو 

 الهٓزة أك الهستهرة ةالتىافسٓ الهٓزة: هثؿ هختمفة بصٓا كرد قد  الهستداهة التىافسٓة الهٓزة هصطمح أف
ْ الهتكاصمة؛ التىافسٓة  التىافسٓة الهٓزة هفٍـك أف إلِ ا٘شارة هف ٚبد أىً كها الهدلكؿ، ىفس تحهؿ كمٍا ٌك
 كجٍات تبآىت كقد الهستقبمْ، الزهف عاهؿ إضافة هع التىافسٓة الهٓزة هفٍكـ هف أساسا ٓىطمؽ الهستداهة

 (2012)طالب & البناء ، ٚستداهة ا هفٍكـ تحدٓد فْ كالباحثٓف الكتاب ىظر

الهٓزة التىافسٓة الهستداهة عمْ اىٍا " تعىْ السعْ الْ تحقٓؽ  (43، ص 2007المسعودي )كعرؼ 
التهٓز بأعمِ العكائد كتؤكد عمْ الهحافظة عمْ قدراتٍا التىافسٓة الحالٓة كتعزز قدراتٍا الهستقبمٓة باستهرار 

 . 

 ة :ابعاد الميزة التنافسية المستدام

ىكضحٍا فْ ٌىاؾ بعض العىاصر التْ ٓجب التركٓز عمٍٓا هف اجؿ تحقٓؽ الهٓزة التىافسٓة الهستداهة 
 الشكؿ التالْ : 

 التىافسٓة الهستداهة الهٓزةلبىاء  اٖساسٓة( العكاهؿ 1شكؿ رقـ ) 

  
 2016أباظة ،المصدر : 

المٌزة 
التنافسٌة 
  المستدامه

 الجودة

االستجابة 
 للعمالء

الكفاءة 
 والفاعلٌة

االبتكار 
والتحدٌث 
 واالبداع
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 الجكدة :  -1
ً الهكقؼ التىافسْ لتبىْ ىظاـ ٓضهف استهرآرً ٓجب عمْ الهؤسسات السٓاحٓة البقاء فْ اٚسكاؽ كتىهٓ

الجكدة العالٓة فْ الخدهات كالكظائؼ كالعهمٓات التْ تتعمؽ بالهىتج السٓاحْ رغـ تزآد الضغكط التىافسٓة 
كشدتٍا كتشتهؿ الىظرة الحدٓثة لمجكدة عمْ كافً اٚبعاد اٚستراتٓجٓة ، التىظٓهٓة ، الهالٓة ، التجآرة ، 

ا ٓتـ هف قبؿ جهٓع اٚفراد داخؿ الهؤسسة ٚك تقتصر عمْ قسـ هعٓف  كالبشٓرة كأف )طالب & البناء تسٌٓٓر
 ،2012) 

 اٚستجابة لمعهٛء كالهركىة :  -2
الهتفكقة ٚحتٓاجات العهٓؿ هتِ كاىت الهؤسسة قادرة عمِ أداء الهٍاـ بشكؿ أفضؿ هف  اٚستجابةتحقؽ 

ٓؤدم إلِ خمؽ قٓهة أكبر لهىتجات الهؤسسة  عهٛئٍا ههااجات هىافسٍٓا كبالتحدٓد فٓها ٓتعمؽ بإشباع احتٓ
ء لٍا ادة هستكل الٚك  ( 2016) أباظة ، كٓز

رم  اف تمبًٓ احتٓاجات العهٛء هف خٛؿ اٚصغاء الٍٓـ ٓعهؿ عمْ HILL&JONES  (2008 )ٓك
ٓؤدم الْ عٛقات  استهرآرً العٛقً هعٍـ ، كها اف عرض الخدهات الجدٓدة استجابة لٛحتٓاجات الهتغٓرة

 افضؿ هع العهٛء كاكثر ربحان . 

 كفاءي الهىظهة :   -3
ؿ الهدخٛت الْ هخرجات ، كالهدخٛت ٌْ الهكارد الهتاحة  ) البشٓرة ، الهادٓة ،  تعبر عف الكسٓمة لتحٓك

كتعىْ لبعضٍـ الربح أك  (HILL&JONES)،2008الهالٓة ، الزهف ( ، كالهخرجات ٌْ الهىتج الىٍائْ 
) د عمْ اٚستثهار ، كها تشٓر الكفاءة آضا الْ القدرة عمْ التكٓؼ الهستهر هع البٓئة كالبقاء فٍٓا العائ

 ( 2016أباظة ،

 :  اٚبتكار كالتحدٓث كاٚبداع  -4
ٓهثؿ اٚبتكار كاٚبداع فْ عالـ الٓـك أساس ىجاح كتفكؽ الهىظهات ، كهف الجدٓر بالذكر اف بعض الهىافع 

ت الهبدعة ترجع إلْ اسمكب كاستراتٓجٓة اٚبداع كالتجدٓد التْ تىتٍجٍا ، كهىٍا اٚبداع التْ تجىٍٓا الهىظها
قٓة ، اذ تستطٓع أف تحقؽ ىتائج طٓبً فْ هعاهٛت السكؽ كالهىافسة  فْ استراتٓجٓتٍا كبراهجٍا التسٓك

هىظهات الىاجحة كتتفكؽ عمْ الهىظهات التْ ها زالت تعتىؽ اٚفكار التقمٓدٓة فا٘بداع سهً هف سهات ال
 (2012)طالب & البناء ، كالهتهٓزة  

 منيجيو البحث
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كحصؿ  ، استهارة استبٓاف عمْ هسئكلْ ٌٓئً التىشٓط السٓاحْ ككزارة السٓاحة  130تـ تكٓزع عدد  -1
، كتـ استخداـ أسالٓب  128ككاف عدد اٚستهارات الصالحً لمتحمٓؿ  129الباحثاف عمْ رد لعدد 
ٛن هف التكرارات كالهتكسط الحسابْ ، اٚىحراؼ اٚحصاء الكصفْ لهتغٓ رات البحث ، كقد شهؿ ك

، تحمٓؿ اٚرتباط سبٓرهاف كذلؾ الهعٓارم كالترتٓب عمْ اساس القٓـ اٚقؿ تشتتا أك اٚكثر تجاىسان 
ٚختبار صحة فرض البحث بدٚلة القٓهة الهتكسطة لمردكد عمْ هقٓاس لٓكرت الخهاسْ كذلؾ 

  spss24باستخداـ برىاهج 
 االساليب االحصائيو المستخدمو  : 

 : أساليب االحصاء الوصفي : اواًل 
 الثبات والصدق الذاتي لمتغيرات البحث  -1

 ( معامل الثبات والصدق لمتغيرات البحث1جدول )
 

 الهقٓاس
هعاهؿ 
الثبات 
Alpha 

هعاهؿ 
 الصدؽ 

 أثر تطبٓؽ استراتٓجًٓ الهحٓط اٚزرؽ فْ تحقٓؽ الهٓزي التىافسًٓ
 الهستداهً لمسٓاحً الثقافًٓ 

87.9% 93.7% 

% عىد هعاهؿ 87.9ٓكضح الجدكؿ السابؽ أف هعاهؿ الثبات لردكد الهبحكثٓف بصفة اجهالٓة ٓككف بىسبة 
% ، كأف الهعاهٛت التفصٓمٓة ٖبعاد اٚستراتٓجٓة التىافسٓة لمهحٓط اٚزرؽ كالهقترحة  93.7صدؽ داخمْ قدري 

سهح  بتعهٓـ ال  ىتائج الهرتبة عمِ ٌذي اٚجابات  .جٓدي ٓك
 التحميل الوصفي لمتغيرات الدراسو  -2

 ( تحميل االحصاء الوصفي الستراتيجيو المحيط االزرق المقترحو2جدول رقم )

البٌان  العنصر
 االحصائً

موافق 
 تماما

 موافق
غٌر 
 متؤكد

غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 تماما  

اجمالً 
 التكرارات

المتوسط 
 جحالمر

االنحراف 
 لمعٌاريا

ترتٌب 
 الموافقة
5+4)) 

 1 2 3 4 5 درجة األهمٌة  لٌكرت

عبَت االعزجؼبد يٍ اعزشارٛغّٛ انًؾٛؾ 

 االصسق انًمزشؽّ
          

Q1 128 0 0 0 2 126 انزكشاس 

انمؼبء ػهٙ ظبْشِ رٓشٚت االصبس نًب نٓب  1 0.124 5.0

يٍ رأصٛش يذيش ػهٙ انًُزظ انغٛبؽٙ 

 انضمبفٙ 

انُغجخ 

 انًئٕٚخ
98.4 1.6 0.0 0.0 0.0 100.0 

Q2 127 0 0 0 5 122 انزكشاس 

5.0 0.212 2 
اعزجؼبد ػذو اربؽّ انًؼهٕيبد انغٛبؽّٛ 

انزفظٛهّٛ انًؾذصّ نهؼبيهٍٛ ٔانجبؽضٍٛ 

ثبنمطبع انغٛبؽٙ نًزبثؼّ يبٚطشأ ػهٙ 

 انمطبع انذاخهٙ نهغٛبؽّ 

انُغجخ 

 انًئٕٚخ
96.1 3.9 0.0 0.0 0.0 100.0 
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البٌان  العنصر
 االحصائً

موافق 
 تماما

 موافق
غٌر 
 متؤكد

غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 تماما  

اجمالً 
 التكرارات

المتوسط 
 جحالمر

االنحراف 
 لمعٌاريا

ترتٌب 
 الموافقة
5+4)) 

 1 2 3 4 5 درجة األهمٌة  لٌكرت

 

Q3 128 0 0 0 13 115 انزكشاس 

4.9 0.303 3 

اؽكبو انغٛطشِ االيُّٛ ػهٙ انًُبؽك 

االصشّٚ ٔاالْزًبو ثُبظبفزٓب ٔاعزجؼبد 

عٛطشِ يٍ ْى نٛغٕا يإْهٍٛ نهؼًم 

 انغٛبؽٙ ٔفشػٓى اربٔاد ػهٙ انغبئؾٍٛ 

 

انُغجخ 

 انًئٕٚخ
89.8 10.2 0.0 0.0 0.0 100 

Q4 128 14 0 0 44 70 انزكشاس 

انمؼبء ػهٙ ظبْشِ انًششذٍٚ غٛش  4 1.2227 4.2

انًشخظٍٛ ٚإد٘ انٙ رغُت ؽشق االعؼبس 

 ٔرؾمٛك االيبٌ نهغبئؾٍٛ

انُغجخ 

 انًئٕٚخ
54.7 34.4 0.0 0.0 10.9 100 

 عبَت انضٚبدِ

  يٍ اعزشارٛغّٛ انًؾٛؾ االصسق انًمزشؽّ
     

   
 

Q5 128 0 0 0 14 114 انزكشاس 

4.9 0.3133 1 
ئثشاص يكَٕبد انُغٛظ انضمبفٙ فٙ  صٚبدِ

انًؼبسع انخبسعّٛ نالصبس انًظشّٚ فٙ 

انًزبؽف انؼبنًّٛ ٔاالْزًبو ثًُبؽك االصبس 

 انمجطّٛ ٔاالعاليّٛ ثبنمبْشِ 

انُغجخ 

 انًئٕٚخ
89.1 10.9 0.0 0.0 0.0 100 

Q6 128 0 0 0 57 71 انزكشاس 

)  كفبءِ االكضش انكٕادس اعزمطبة صٚبدِ 3 0.151 4.6

 يغئٕنٍٛ – ثشايظ يُظًٍٛ – يششذٍٚ

 ثزذسٚجٓى ٔاالْزًبو(  رغٕٚك

انُغجخ 

 انًئٕٚخ
55.6 44.4 0.0 0.0 0.0 100 

Q7 128 0 0 1 38 89 انزكشاس 

4.7 0.481 2 
صٚبدِ انشثؾ ثٍٛ انغٛبؽّ ٔانظُبػبد انزٙ 

 رًذ انغٛبؽّ ثًب رؾزبط انّٛ 

انُغجخ 

 انًئٕٚخ
69.5 29.7 0.8 0.0 0.0 100 

Q8 128 0 0 0 33 95 انزكشاس 

4.5 1.2160 4 
 ثًضٛهٓب األصشٚخ االيبكٍ دخٕل اعؼبس رٕاصٌ

 نزطٕٚشْب انضٚبداد ٔرٕعّٛ انؼبنى دٔل فٙ

 انًُبؽك فٙ ثبنخذيبد االسرمبء ػهٙ ٚغبػذ

 األصشٚخ

انُغجخ 

 انًئٕٚخ
74.2 25.8 0.0 0.0 0.0 100 

 عبَت انزمهٛض 

ق انًمزشؽّيٍ اعزشارٛغّٛ انًؾٛؾ االصس   
     

   
 

Q9 128 1 0 0 42 85 انزكشاس 

انؼًم ػهٙ رخفٛغ انُفمبد غٛش  2 0.571 4.6

انؼشٔسّٚ انًغزخذيّ فٙ انزغٕٚك 

 انغٛبؽٙ 

انُغجخ 

 انًئٕٚخ
66.4 32.8 0.0 0.0 0.8 100 

Q10 128 1 0 0 38 89 انزكشاس 

4.7 0.562 1 
 عهجبً  رإصش انزٙ انجششٚخ انؼٕايم رمهٛض

 ٔانزٕعغ انضؽف)  األصشٚخ انًُبؽك ػهٙ

 انزغبسٚخ اإلشغبالد ، ٔانؼًشاَٙ انضساػٙ

 ٔانظُبػٛخ انغٛبؽٛخ ٔ

انُغجخ 

 انًئٕٚخ
69.5 29.7 0.0 0.0 0.8 100 

Q11 128 0 00 12 28 88 انزكشاس 

 انغٛبؽخ يُّٓ دخالء ثؼغ اعزغالل 3 1.173 4.5

 خبؽئخ يؼهٕيبد ٔئػطبءْى نهغبئؾٍٛ

انُغجخ 

 ٚخانًئٕ
68.8 21.9 9.4 0.0 0.0 100 

 عبَت االثزكبس  

 يٍ اعزشارٛغّٛ انًؾٛؾ االصسق انًمزشؽّ
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البٌان  العنصر
 االحصائً

موافق 
 تماما

 موافق
غٌر 
 متؤكد

غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 تماما  

اجمالً 
 التكرارات

المتوسط 
 جحالمر

االنحراف 
 لمعٌاريا

ترتٌب 
 الموافقة
5+4)) 

 1 2 3 4 5 درجة األهمٌة  لٌكرت

Q12 128 0 0 0 73 55 انزكشاس 

4.4 0.496 3 
 انًؼهٕيبد نزٕفٛش انؾذٚضخ االعبنٛت ارجبع

 ْبرفٙ رطجٛك اثزكبس يضم ، انغٛبؽٛخ

 االنكزشَٔٙ ٔانؾغض انغبئؾٍٛ إلسشبد

 

انُغجخ 

 ًئٕٚخان
43.0 57.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Q13 128 00 00 32 44 52 انزكشاس 

4.5 1.765 2 
 نجٛغ   bundle – ticket َظبو رطجٛك

 فٙ عٛبؽٙ يكبٌ يٍ اكضش دخٕل نززاكش

 انكزشَّٔٛ َمبؽ َظبو ٔاطذاس ٔاؽذ ٔلذ

 يغبَّٛ دخٕل ثززاكش اعزجذانٓب ٚزى

انُغجخ 

 انًئٕٚخ
40.2 34.4 25.4 0.0 00 100 

Q14 128 0 1 0 30 97 انزكشاس 

 يٕالغ ػهٙ انًإصشٍٚ ثزشغٛغ االْزًبو 1 0.582 4.1

 دػبئٛخ يٕاد نزمذٚى االعزًبػٙ انزٕاطم

 انضمبفٛخ انغٛبؽخ ػٍ

انُغجخ 

 انًئٕٚخ
75.8 23.4 0.0 0.8 0.0 100 

 

لجانب الهحٓط اٚزرؽ الهقترحة جاء فْ الهرتبة اٚكلْ بشأف هدم الهكافقة عمْ عىاصر كهحددات استراتٓجٓة 
ا الهدهر عمِ الهىتج السٓاحْ الثقافْ عىد  االستبعاد ، ضركرة القضاء عمْ ظاٌرة تٍٓرب اٖثار ىظران لتأثٌٓر

 لهقٓاس( 5+4)الهكافقة  درجتْ خٛؿ هف  اٚستقصاء هحؿ الخبراء % هف100هستكم هكافقة تاهة بىسبً 
ك هعىكم أقؿ هف  0.124ؿ الهبحكثٓف بأقؿ اىحراؼ هعٓارم ٓبما هف ك(  هكافؽ ، تهاهان  هكافؽ)  لٓكرت ٌك

أتْ  0.05هستكم  عمْ اتجاي اٚشارة لهقٓاس لٓكرت الخهاسْ كفقا لرأم خبراء التىشٓط السٓاحْ فْ ذلؾ ، ٓك
ٓف فْ اٌٖهٓة الترتٓبٓة الثاىٓة استبعاد عدـ اتاحً الهعمكهات السٓاحٓة التفصٓمٓة الهحدثة لمعاهمٓف كالباحث

بالقطاع السٓاحْ لهتابعة ها ٓطرأ هف تغٓٓرات فْ قطاع السٓاحة الهتغٓر بشكؿ هستهر، حٓث  ٚحظ الباحث 
عدـ تكافر العدٓد هف التقآرر كالبٓاىات لدم العاهمٓف بالهؤسسة ، عىد هستكم هكافقة تاهة هف كؿ الهبحكثٓف 

  0.212%  بأقؿ اىحراؼ هعٓارم ٓبما 100بىسبً 

فجاء فْ الهرتبة اٚكلْ إبراز  لجانب الزيادةلهحددات استراتٓجٓة الهحٓط اٚزرؽ الهقترحة  بٓىها بالىسبً
هككىات الىسٓج الثقافْ فْ الهعارض الخارجٓة لٕثار الهصٓرة فْ الهتاحؼ العالهٓة كاٌٚتهاـ بهىاطؽ اٖثار 

 هف اٚستقصاء هحؿ الخبراء % هف100القبطٓة كاٚسٛهٓة بالقاٌرة كذلؾ عىد هستكم هكافقة تاهة بىسبً 
،  0.313بأقؿ اىحراؼ هعٓارم ٓبما (  هكافؽ ، تهاهان  هكافؽ)  لٓكرت لهقٓاس( 5+4)الهكافقة  درجتْ خٛؿ

مٍٓا فْ الهرتبً الثاىًٓ ٓزادي  ٓهكف حٓث ، إلًٓ تحتاج بها السٓاحة تهد التْ كالصىاعات السٓاحة بٓف الربط ٓك
 الهصٓرة .  الهىتجات جلترٓك ٌاهة كسٓمة تككف أف لمسٓاحة

مْ ذلؾ هحددات استراتٓجٓة الهحٓط اٚزرؽ الهقترحة  تقمٓص فجاء فْ الهرتبً اٚكلْ لجانب التقميص ٓك
 ا٘شغاٚتالعكاهؿ البشٓرة التْ تؤثر سمبان عمْ الهىاطؽ اٖثٓرة ) الزحؼ كالتكسع الزراعْ كالعهراىْ ، 
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 عمْ % ، كفْ الهرتبً الثاىًٓ جاء العهؿ99.2م هكافقة كذلؾ عىد هستك  التجآرة ك السٓاحٓة كالصىاعٓة
ؽ فْ الهستخدهة الضركٓرة غٓر الىفقات تخفٓض  % . 99.2السٓاحْ كعىد هستكم هكافقً  التسٓك

 اٌٚتهاـ اٚكلْ الهرتبة فْ جاءلجانب االبتكار اها بالىسبً لهحددات استراتٓجٓة الهحٓط اٚزرؽ الهقترحة 
 هستكم عىد كذلؾ الثقافٓة السٓاحة عف دعائٓة هكاد لتقدٓـ اٚجتهاعْ التكاصؿ اقعهك  عمْ الهؤثٓرف بتشجٓع
مْ ذلؾ فْ الهرتبً الثاىًٓ  0.539 ٓبما هعٓارم اىحراؼ بأقؿ تقٓربا الهبحكثٓف كؿ هف% 99.2 هكافقً ، ٓك
 ىقاط ىظاـ كاصدار كاحد كقت فْ سٓاحْ هكاف هف اكثر دخكؿ لتذاكر لبٓع   bundle – ticket ىظاـ تطبٓؽ

 % 91.9هجاىًٓ بهستكم هكافقً  دخكؿ بتذاكر استبدالٍا ٓتـ الكتركىًٓ

 (2جدول رقم )
 المٌزة التنافسٌة المستدامة للمنتج السٌاحً الثقافً

البٌان  العنصر
 االحصائً

موافق 
 تماما

 موافق
غٌر 
 متؤكد

غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 تماما  

اجمالً 
 التكرارات

المتوسط 
 جحالمر

االنحراف 
 المعٌاري

ترتٌب 
 الموافقة
5+4)) 

 1 2 3 4 5 درجة األهمٌة  لٌكرت

           االثزكبس ٔاالثذاع

Q1 128 00 00 00 45 83 انزكشاس 

رمٕو انٓٛئخ ثزُٕٚغ اعبنٛت انزغٕٚك يب  1 0.479 4.6

ثٍٛ انؼبؽفٛخ ٔانٕظٛفٛخ نهٕطٕل انٙ 

 أعٕاق ٔششائؼ عٛبؽّٛ عذٚذِ ٔيزُٕػّ

انُغجخ 

 ٚخانًئٕ
64.8 35.2 0.0 0.0 0.0 100 

Q2 128 18 00 1 53 56 انزكشاس 

4.0 0.981 3 
رٓزى انٓٛئخ ثزؼٍٛٛ كٕادس يجذػّ فكشٚبً فٙ 

يغبل انزغٕٚك ؽزٙ رزفٕق ػهٙ 

 انًُبفغٍٛ

 

انُغجخ 

 انًئٕٚخ
43.8 41.4 0.8 0.0 14.1 100 

Q3 8 33 82 انزكشاس 
 

5 128 

ؽشق ركُٕنٕعّٛ ؽذٚضّ رؼزًذ انٓٛئخ ػهٙ  2 0.921 4.5

فٙ رمذٚى انًؼهٕيبد ٔانزمٛٛى ناليبكٍ 

 انغٛبؽٛخ األصشٚخ ٔانخذيبد انًمذيخ ثٓب

انُغجخ 

 انًئٕٚخ
64.1 25.8 6.3 0.0 3.9 100 

Q4 7 24 67 انزكشاس 
 

30 128 

انؼًم ػهٙ اثزكبس رطجٛك ْبرفٙ ربثغ  4 0.990 3.8

انًظشٚخ نؾغض رزاكش دخٕل االصبس نٕصاسح 

 كٍ األصشٚخ ٔرمًٛٛٓبااليب

انُغجخ 

 انًئٕٚخ
52.3 18.8 5.5 0.0 23.4 100 

 انغٕدح ٔانزًٛض
 

     
   

 

Q5 128 2 0 0 47 79 انزكشاس 

رشكض انٓٛئخ ػُذ ٔػغ اعزشارٛغٛزٓب ػهٙ  2 0.660 4.6

رؾمٛك انزًٛض ػهٙ انًُبفغٍٛ فٙ رُشٛؾ 

 انًُزظ انغٛبؽٙ انضمبفٙ

انُغجخ 

 انًئٕٚخ
61.7 36.7 0.0 0.0 1.6 100 

Q6 4 24 61 انزكشاس 
 

39 128 

3.5 0.996 4 
رمٕو انٓٛئخ ثذٔس سلبثٙ طبسو ػهٙ عٕدِ 

 انخذيبد انًمذيخ نهؼًالء 

انُغجخ 

 انًئٕٚخ
47.7 18.8 3.1 0.0 30.5 100.0 

Q7 2 44 67 انزكشاس 
 

15 128 4.2 0.975 3 
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البٌان  العنصر
 االحصائً

موافق 
 تماما

 موافق
غٌر 
 متؤكد

غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 تماما  

اجمالً 
 التكرارات

المتوسط 
 جحالمر

االنحراف 
 المعٌاري

ترتٌب 
 الموافقة
5+4)) 

 1 2 3 4 5 درجة األهمٌة  لٌكرت

رمٕو انٓٛئخ ثذساعخ ٔرؾهٛم انزغٛشاد انزٙ 

اؽزٛبعبد  انغبئؾٍٛ ثشكم رطشاُ فٙ 

يغزًش ؽزٙ رٕفٙ انخذيبد انًزًٛضح انزٙ 

 رزفك يغ ْزِ االؽزٛبعبد

انُغجخ 

 انًئٕٚخ
52.3 34.4 1.6 0.0 11.7 100.0 

Q8 128 0 0 0 33 95 انزكشاس 

رؾبٔل انٓٛئخ انمؼبء ػهٙ ظبْشِ ؽشق  1 0.439 4.7

االعؼبس نذ٘ انششكبد ٔانًإعغبد 

 انغٛبؽخ 

انُغجخ 

 ٕٚخانًئ
74.2 25.8 0.0 0.0 0.0 100 

 انكفبءح
 

     
   

 

Q9 2 28 68 انزكشاس 
 

30 128 

رمٕو انٓٛئخ ثزظًٛى ثشايظ رذسٚجّٛ  2 0.942 3.8

 نهؼبيهٍٛ ثًغبل انزغٕٚك انغٛبؽٙ

 

انُغجخ 

 انًئٕٚخ
53.1 21.9 1.6 0.0 23.4 100 

Q10 2 31 53 انزكشاس 
 

42 128 

3.4 0.944 3 

انششكبد نهؼًبنخ األعُجٛخ ئٌ اعزجؼبد 

ٔئػذاد ػًبنّ ٔؽُّٛ يذسثّ ٚإصش ثبإلٚغبة 

ػهٙ انمذسح انزُبفغٛخ نًظش كٕعّٓ 

 عٛبؽّٛ ػبنًّٛ

 

انُغجخ 

 انًئٕٚخ
41.4 24.2 1.6 0.0 32.8 100 

Q11 42 86 انزكشاس 
   

128 

4.7 0.471 1 
رمٕو انٓٛئخ ثًشاعؼّ دٔسّٚ نكفبءح سأط 

ك انغٛبؽٙ انًبل انًغزضًش فٙ انزغٕٚ

 نًؼشفّ يمذاس انؼبئذ ػهٙ االعزضًبس

 

انُغجخ 

 انًئٕٚخ
67.2 32.8 0.0 0.0 0.0 100 

           االعزغبثخ نهؼًالء ٔانًشَٔخ

Q12 128 00 00 36 47 45 انزكشاس 

سفغ يغزٕ٘ عٕدِ ٔرًٛض انخذيخ انًمذيخ  3 0.586 3.6

نهغبئؾٍٛ فٙ عًٛغ يشاؽم انشؽهخ 

 انغٛبؽٛخ

انُغجخ 

 ًئٕٚخان
35.6 36.5 27.9 0.0 00 100 

Q13 128 00 00 32 44 52 انزكشاس 

انٓٛئخ ثذساعخ االعٕاق انغٛبؽٛخ  اْزًبو 2 0.583 3.7

 انشائذح فٙ ًَؾ انغٛبؽخ انضمبفٛخ 

انُغجخ 

 انًئٕٚخ
40.2 34.4 25.4 0.0 00 100 

Q14 128 00 00 18 41 69 انزكشاس 

4.1 0.582 1 
ٔانزؾٕل انشلًٙ  خهك َظبو انًشَٔخ

نهخذيبد انغٛبؽٛخ انًمذيخ ٚغٓى فٙ 

رٕفٛش فشص انؼًم ٔانغٕٓنخ ٔرٕفٛش 

 انٕلذ

انُغجخ 

 انًئٕٚخ
53.9 32.0 14.1 0.0 0.0 100 

تضح هف الجدكؿ السابؽ ها ٓمْ :  ٓك

لعىصر  جاء فْ هقدهة اٌٖهٓة الترتٓبٓة تحقيق الميزة التنافسية المستدامة من جانب االبتكار واالبداع :
ؽ السٓاحْ ها بٓف اٚسالٓب العاطفٓة  ع أسالٓب التسٓك اٚبتكار كاٚبداع أف تقـك ٌٓئة تىشٓط السٓاحة بتىٓك

 هحؿ الخبراء هف%  100 ذلؾ عمْ اجهع كالكظٓفٓة لمكصكؿ الِ أسكاؽ كشرائح سٓاحٓة جدٓدة كهتىكعة كقد
 4.9 حسابْ بهتكسط(  هكافؽ ، تهاهان  افؽهك )  لٓكرت لهقٓاس الهكافقة درجتْ خٛؿ هف( 5+4) اٚستقصاء
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عمْ هقٓاس لٓكرت ها ٓدؿ عمْ ىسب هكافقً  4.6الهكافقة العالٓة كهتكسط حسابْ قدري  ىسب عمْ ٓدؿ هها
هها ٓدؿ عمْ دقً اٚجابات، ٓمْ ذلؾ فْ الهرتبة  0.479عالٓة كباىحراؼ هعٓارم عف ٌذا الهتكسط ٓبما 

تكىكلكجٓة حدٓثة فْ تقٓٓـ اٖهاكف السٓاحٓة اٖثٓرة كالثقافٓة كالهعمكهات الثاىٓة أف تعتهد الٍٓئة عمْ طرؽ 
 درجتْ خٛؿ هف( 5+4) اٚستقصاء هحؿ الخبراء %، هف89.9 ذلؾ عمْ اجهع كالخدهات الهقدهة بٍا كقد

 0.921كاىحراؼ هعٓارم  4.5( بهتكسط حسابْ  هكافؽ ، تهاهان  هكافؽ)  لٓكرت لهقٓاس الهكافقة

:  جاء فْ هقدهة اٌٖهٓة الترتٓبٓة لعىصر الجكدة زة التنافسية المستدامة من جانب الجودة والتميزتحقيق المي
 عمْ اجهع كالتهٓز أف تحاكؿ الٍٓئة القضاء عمِ ظاٌرة حرؽ اٚسعار لدم الشركات كالهؤسسات السٓاحٓة كقد

 ، تهاهان  هكافؽ)  لٓكرت ٓاسلهق الهكافقة درجتْ خٛؿ هف( 5+4) اٚستقصاء هحؿ الخبراء هف%  100 ذلؾ
عمْ هقٓاس لٓكرت ها ٓدؿ عمْ ىسب هكافقً عالٓة كباىحراؼ هعٓارم عف  4.7كهتكسط حسابْ قدري (  هكافؽ

هها ٓدؿ عمْ دقً اٚجابات، ٓمْ ذلؾ فْ الهرتبة الثاىٓة أف تركز الٍٓئة عىد كضع  0.439ٌذا الهتكسط ٓبما 
 98.4 ذلؾ عمْ اجهع ىافسٓف فْ تىشٓط الهىتج السٓاحْ الثقافْ كقداستراتٓجٓتٍا عمِ تطبٓؽ التهٓز عمْ اله

(  هكافؽ ، تهاهان  هكافؽ)  لٓكرت لهقٓاس الهكافقة درجتْ خٛؿ هف( 5+4) اٚستقصاء هحؿ الخبراء هف% 
 . 0.439كباىحراؼ هعٓارم عف ٌذا الهتكسط ٓبما  4.7كهتكسط حسابْ قدري 

جاء فْ هقدهة اٌٖهٓة الترتٓبٓة لعىصر الكفاءة أف   جانب الكفاءة : تحقيق الميزة التنافسية المستدامة من
ؽ السٓاحْ لهعرفة هقدار العائد عمْ  تقكـ الٍٓئة بهراجعة دكٓرة لكفاءة رأس الهاؿ الهستثهر فْ التسٓك

 لهقٓاس الهكافقة درجتْ خٛؿ هف( 5+4) اٚستقصاء هحؿ الخبراء هف% 100 ذلؾ عمْ اجهع اٚستثهار كقد
، 0.471كباىحراؼ هعٓارم عف ٌذا الهتكسط ٓبما  4.7كهتكسط حسابْ قدري (  هكافؽ ، تهاهان  هكافؽ)  رتلٓك

ؽ السٓاحْ كقد بٓة لمعاهمٓف بهجاؿ التسٓك  عمْ اجهع كجاء فْ الهرتبً الثاىًٓ أف تقكـ الٍٓئة بتصهٓـ براهج تدٓر
 ، تهاهان  هكافؽ)  لٓكرت لهقٓاس قةالهكاف درجتْ خٛؿ هف( 5+4) اٚستقصاء هحؿ الخبراء هف% 75 ذلؾ

 . 0.942كباىحراؼ هعٓارم عف ٌذا الهتكسط ٓبما  3.8كهتكسط حسابْ قدري (  هكافؽ

ٓأتْ فْ هقدهة اٌٖهٓة الترتٓبٓة   تحقيق الميزة التنافسية المستدامة من جانب االستجابة لمعمالء والمرونة :
لهركىة كالتحكؿ الرقهْ لمخدهات السٓاحٓة الهقدهة بها لعىصر اٚستجابة لمعهٛء كالهركىة فْ خمؽ ىظاـ ا

 هحؿ الخبراء هف% 85.9 ذلؾ عمْ اجهع ٓحقؽ الهساٌهة فْ تكفٓر فرص العهؿ كالسٍكلة كتكفٓر الكقت  كقد
كهتكسط حسابْ قدري (  هكافؽ ، تهاهان  هكافؽ)  لٓكرت لهقٓاس الهكافقة درجتْ خٛؿ هف( 5+4) اٚستقصاء

،  ٓمْ ذلؾ فْ الهرتبة الثاىٓة أف تٍتـ الٍٓئة بدراسة 0.582ارم عف ٌذا الهتكسط ٓبما كباىحراؼ هعٓ 4.1
 هحؿ الخبراء هف% 74.6 ذلؾ عمْ اجهع اٖسكاؽ اٚستراتٓجٓة الرائدة فْ ىهط السٓاحة الثقافٓة كقد

حسابْ قدري كهتكسط (  هكافؽ ، تهاهان  هكافؽ)  لٓكرت لهقٓاس الهكافقة درجتْ خٛؿ هف( 5+4) اٚستقصاء
  0.583كباىحراؼ هعٓارم عف ٌذا الهتكسط ٓبما  3.7
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 ثانيًا : االحصاء االستداللي 

 اختبار الفرض االحصائي لمدراسو  : 

ىص عمْ أىً   رؾمٛك ٔثٍٛ اعزشارٛغٛخ انًؾٛؾ االصسق ثٍٛ ئؽظبئٛخ دالنخ راد يؼُٕٚخ  ػاللخ ال رٕعذ " ٓك

تـ اختبار ٌذا الفرض الرئٓسْ هف خٛؿ ها  ؽٙ انضمبفٙ انًظش٘ "انًغزذايخ نهًُزظ انغٛب انزُبفغٛخ انًٛضح ٓك
 ٓمْ:
 تحميل ارتباط سبيرمان الرتب الختبار صحة الفرض الرئيسي لمدراسة بالنسبة إلجابات المسئولين -1

 عمِ الىحك الذم ٓبٓىً الجدكؿ التالْ : 
 (1جدول رقم )

 اختبار صحة الفرض الرئٌسً للبحث
 )بالنسبة للمسئولٌن(

Correlations 

Correlations 

 اثؼبد اعزشارٛغٛخ انًؾٛؾ األصسق انًمزشؽخ

 المتغٌر

 - التابع

 المٌزة

 التنافسٌة

 بالنسٌة

 - للخبراء

 استراتٌجٌة

 الزٌادة

 بالنسٌة

 -للخبراء

 استراتٌجٌة

 التقلٌص

 بالنسٌة

 -للخبراء

 استراتٌجٌة

 االستبعاد

 بالنسٌة

 -للخبراء

 استراتٌجٌة

 االبتكار

Spearman's 

rho 

 - التابع المتغٌر

 التنافسٌة المٌزة

Correlation Coefficient 1.000 .671 .628 .732 .740 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 

N 128 128 128 128 128 

Bootstrap
a

 

Bias .000 -.002- -.002- -.001- -.002- 

Std. Error .000 .085 .082 .049 .071 

95% 

Confidence 

Interval 

Lower 1.000 .591 .511 .623 .690 

Upper 1.000 .718 .741 .820 .879 

 

ٓبٓف الجدكؿ السابؽ الْ أف جهٓع  قٓـ سبٓرهاف أكبر هف القٓـ الجدكلٓة عىد هستكم هعىكٓة ٓقترب      
قبؿ الفرض البدٓؿ كالتْ عىدٌا ٓرفض الفرض اٚحصائْ ٓك 0.05جهٓعٍا هف الصفر أقؿ هف هستكم 

 رؾمٛك ٔثٍٛ اعزشارٛغٛخ انًؾٛؾ االصسق ثٍٛ ئؽظبئٛخ دالنخ راد يؼُٕٚخ  ػاللخ ٕٚعذ " الذم ٓىص عمِ

بالنسبة لرأي خبراء وزارة السياحة ومسئولي  انًغزذايخ نهًُزظ انغٛبؽٙ انضمبفٙ انًظش٘ انزُبفغٛخ انًٛضح
شٓر التحمٓؿ السابؽ الْ أف ٌىاؾ ع تنشيط السياحة" ٛقً ارتباط طردًٓ هتكسطة القكم بٓف الهتغٓرات ٓك

الهستقمة ) ابعاد استراتٓجٓة الهحٓط اٚزرؽ ( كبٓف الهتغٓر التابع ) تحقٓؽ الهٓزة التىافسٓة الهستداهة(، 
اٌّغزذاِخ ٌٍّٕزظ اٌغ١بؽٟ  اٌزٕبفغ١خ ا١ٌّضح رؾم١ك ٚث١ٓ االصسق اٌّؾ١ؾ ٚعبء ألٛٞ اسرجبؽ ث١ٓ اعزشار١غ١خ



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

 2019 رسبتمب( 2، العدد )(13)المجلد 
  

571 
 

بعد اٚبتكار ٚستراتٓجٓة فٟ  بالىسبة لرأم خبراء كزارة السٓاحة كهسئكلْ تىشٓط السٓاحة ظشٞاٌضمبفٟ اٌّ
% ، 5% كهستكم هعىكًٓ أقؿ هف هستكم 74الهحٓط اٚزرؽ الهقترحة هف الباحث بقكي ارتباط تصؿ الْ 

% ، كأف اقؿ 67لٓزادة % ، كفْ الهرتبة الثالث بعد ا73ٓمًٓ فْ الهرتبة الثاىٓة بعد اٚستبعاد بقكي ارتباط 
ا   % .62الهتغٓرات ارتباطان تتهثؿ فْ بعد التقمٓص  بقكي ارتباط قدٌر

 البحثنتائج 

 التْ قاـ بٍا الباحث ، تـ التكصؿ الْ عدد هف الىتائج الٍاهً الهٓداىٓة كالدراسة الىظٓرة الدراسةهف خٛؿ 
 :  التالٓةكالتْ ٓهكف عرضٍا فْ الىقاط  لمبحث

ف ٌٓئً التىشٓط السٓاحْ ككزارة السٓاحة اف ٌىاؾ ضركرة قصكم لمقضاء عمْ ظاٌري ٓرم الخبراء ه -1
تٍٓرب اٚثار هها لٍا هف تأثٓر هدهر عمْ الهىتج السٓاحْ الثقافْ ، كها اكصكا بالقضاء عمْ سرقً 
ج الخارجٓة هها ٓهثؿ اعتداء عمْ حقكؽ  الهىتج الثقافْ الهصرم الفرعكىْ كاستغٛلً فْ حهٛت الترٓك

 الهمكٓة الفكٓرة  . 
ادي ابراز هككىات الىسٓج الثقافْ فْ الهعارض الخارجٓة  -2 ، اجهعت عٓىً الهبحكثٓف عمْ اىً ٚبد هف ٓز

ؽ كعدـ  فْ الخارج ،  الثقافٓة السٓاحةاٚعتهاد فْ الهقاـ اٚكؿ عمْ الهىتج السٓاحْ الفرعكىْ فْ تسٓك
ؽ هىاطؽ اٚثار   .  بالقاٌرة ٓةكالقبط ا٘سٛهٓةكاٌٚتهاـ بتسٓك

جاء تقمٓص عكاهؿ التمكث الصىاعٓة التْ تؤثر سمبا عمْ البٓئة الهتكاجد بٍا الهعالـ السٓاحٓة فْ الهرتبة  -3
 .  اٚكلْ لعىاصر التقمٓص فْ استراتٓجٓة الهحٓط اٚزرؽ الهقترحة

اقكم العىاصر  ةالهؤثٓرف عمْ هكاقع التكاصؿ اٚجتهاعْ لتقدٓـ هكاد دعائٓة عف السٓاحة الثقافٓٓتهثؿ  -4
ج لمسٓاحة الثقافٓة فْ هصر .   فْ الكقت الحالْ فْ الترٓك

ؽ السٓاحْ ها بٓف اٚسالٓب العاطفٓة كالكظٓفٓة لمكصكؿ الْ  -5 ٌىاؾ اٌهًٓ فْ تىكٓع اسالٓب التسٓك
 شرائح كاسكاؽ جدٓدي كهتىكعً هف السائحٓف ذكم التكجً الثقافْ . 

السٓاحًٓ اٌهًٓ قصكم لتحقٓؽ عىصر  م الشركات كالهؤسساتٓعتبر القضاء عمِ ظاٌرة حرؽ اٚسعار لد -6
 .الجكدي كالتهٓز 

دكٓرة لكفاءة رأس الهاؿ الهستثهر فْ لتحقٓؽ عىصر الكفاءي ٚبد هف الٍٓئات الهعىًٓ هف هراجعً  -7
ؽ السٓاحْ .   التسٓك

ٓاحٓة اٌهًٓ ٓهثؿ اٚستجابً ٚحتٓاجات السائحكف ك خمؽ ىظاـ الهركىة كالتحكؿ الرقهْ لمخدهات الس -8
 . كبرم فْ تحقٓؽ الهساٌهة فْ تكفٓر فرص العهؿ كالسٍكلة كتكفٓر الكقت  
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 البحثتوصيات 

قًٓ هتكاهمة كشاهمً ٓجب اف تتضافر جٍكد اجٍزي الدكلة بأكهمٍا  -1 هف اجؿ كضع استراتٓجٓة تسٓك
تـ اىجاز ٌذي اٚستراتٓجٓة هف خٛؿ الهراحؿ التألًٓ :   فْ صٓاغتٍا ، ٓك

السكؽ كاحتٓاجات السٓاح كرغباتٍـ هف خٛؿ بحكث السكؽ كهف خٛؿ إدارة الهعمكهات  تحمٓؿ –أ 
التسكٓقٓة كالبٓاىات ، كتحمٓؿ الهىافسة السٓاحٓة الدكلٓة كاٚستراتٓجٓات التْ تتبعٍا الدكؿ الرائدة فْ صىاعً 

 السٓاحة الثقافٓة . 
السٓاح كذلؾ هف خٛؿ اختٓار السائح تصهٓـ اٚستراتٓجٓة التسكٓقٓة القائهة عمْ ها ٓحتاجً  -ب

الهستٍدؼ حٓث ٓتـ تقسٓـ اٚسكاؽ ، كاٚستٍداؼ عف طٓرؽ دراسة اٚسكاؽ السٓاحٓة الرئٓسٓة الهصدرة 
ذات اٚىفاؽ العالْ، كهف ثـ اٚعتهاد عمْ اٚبتكار فْ تقدٓـ الهىتج الثقافْ كذلؾ لكضع الهىتج فْ اذٌاف 

 السٓاح بشكؿ هختمؼ .
قٓة عف طٓرؽ بىاء ٌكًٓ تجآرً كاهمً  لٍا تشهؿ الهٓزج الثقافْ الهتكاهؿ لهصر تصهٓـ ال -ج براهج التسٓك

هىذ بدأًٓ التآرخ الْ العصر الحدٓث هها ٓبرز تهٓزي كتفردي عف الهقاصد اٖخرل هها ٓٓزد هف رغبً السائح 
 فْ ٓزاري الهقصد .

تٍا باستهرار حتْ ٓتحقؽ عىصر القٓهة كاداري تمؾ العٛ  بىاء العٛقات الهربحة هع السٓاح –د  قات كتقٓك
ء تعتهد عمًٓ الدكلة فْ تكلٓد ارباح جدٓدي فْ الهستقبؿ عف  كالحصكؿ عمْ عهٓؿ عمْ قدر عالْ هف الٚك

 طٓرؽ الكمهة الهىطكقة . 
ؽ الهىتج السٓاحْ الثقافْ الهصرم هف أجؿ  -2 تطبٓؽ استراتٓجٓة الهحٓط اٚزرؽ فْ عهمًٓ تسٓك

براز تفرد هصر بٍذا الهىتج لتحقٓؽ التهٓز التىافسْ ، كها اىً ٚبد هف  السٓاحٓة ةالصكر تحسٓف  كا 
 الهعىٓةبىاء حدكد السكؽ كالتغمب عمْ العقبات الهىظهاتًٓ لدم الجٍات  إعادةتعٓزز التركٓز عمْ 

ؽ الهىتج السٓاحْ الثقافْ .   بتسٓك
ج  هصر العهؿ عمْ إبراز اصالً كتىكع الهىتج السٓاحْ الثقافْ فْ -3 بدٚ  الخارجٓةفْ حهٛت الترٓك

ج الهقاصد  الفرعكىٓةهف التركٓز عمْ ىهط اٚثار  الغٓر هعركفً  الثقافٓةالهعتاد كالعهؿ عمْ  ترٓك
خارجٓان كاٚتجاي الْ تركٓجٍا بخصً هىفصمً لكؿ هىطقً سٓاحًٓ عمْ حدم حٓث اف سٓاسً 

ؽ الخارجْ تقكـ بالتركٓز عمْ عىاصر   الهٓزج الثقافْ فْ هصر .  هف هحدكدةالتسٓك
عداد برىاهج خاص لٍـ لمٓزارة كتسٍٓؿ  -4 اٌٚتهاـ بدعكي الهؤثٓرف عمْ هكاقع التكاصؿ اٚجتهاعْ كا 

كافً العقبات التْ تكاجٍٍـ كدعكتٍها لتكثٓؽ رحمتٍـ عمْ هىصاتٍـ ا٘لكتركىٓة هها ٓدعـ اٚعٛـ 
صدر صكري ذٌىًٓ آجابًٓ لمخارج .  السٓاحْ لهصر ٓك
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ز عىصر ابتكار القٓهة كلٓس هجرد اضافتٍا حٓث اف اٚبتكار ٌك حجر الزاكٓة ٚستراتٓجٓة تعٓز -5
ج لً هثؿ  الهحٓط اٚزرؽ فٓجب استخداهً فْ عهمًٓ إعداد الهىتج السٓاحْ الثقافْ الهصرم كالترٓك
استٍداؼ شرائح سكقًٓ غٓر تقمٓدًٓ هف الباحثٓف ذكم الشغؼ البحثْ لفؾ غهكض كالغاز الحضارة 

 الفرعكىٓة ، خمؽ خدهات غٓر تقمٓدًٓ كهبتكري 
ر الهكاقع ا٘لكتركىٓة بالتحكؿ الرقهْ لمخدهات السٓاحٓة الهقدهة كخاصً اٌٚتهاـ  -6 اٌٚتهاـ بتطٓك

تباع التكىكلكجٓا الحدٓثة فْ عهمًٓ التصهٓـ كاٚخراج لٍا هف اجؿ ابراز  الرسهٓة لٛهاكف اٖثٓرة كا 
 الهصرم كتفردي عمْ هستكم العالـ . عظهة الهىتج السٓاحْ الثقافْ 
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Blue Ocean strategy in marketing cultural tourism product to achieve sustainable 

competitive advantage 

Marketing the Egyptian cultural tourism product is a comprehensive and integrated activity that 

includes all the efforts made by the state and the agencies concerned within it to attract the 

attention of international and local tourists to visit the tourist areas within it, and due to 

developments in the business world characterized by rapid changes And the dynamic and 

complexity in various fields, it became necessary to work on to find new methods of marketing 

in order to achieve a sustainable competitive advantage as it is a goal sought by all countries, 

but the identification of this feature is not only through the successful use of long-term strategy 

of a product difficult to imitate , Blue Ocean's strategy as a modern strategy in the field of 

strategic management to escape to places away from traditional short-term competitive 

processes to achieve sustainable competitive advantage , where the institutions are based on 

innovative thinking and innovation and the search for areas that have not yet competed by 

adopting a strategy to seek Value creation rather than strategies that seek to survive and 

continue in the market by adding value, so the research aims to study the importance of using 

the blue ocean strategy in managing the marketing business, As a unique cultural tourist 

destination , The survey form were designed as personal interviews of some officials in the 

Egyptian Tourism Authority and Ministry of Tourism (130 personal interviews) in the style of 

the pent-five likert scale. the most important results reached, there is an importance to diversify 

marketimg ways between emotional and functional methods to reach new markets and avariety 

of tourists with cultural orientation . 

Keywords: Blue Ocean Strategy - Tourism Marketing innovation - Sustainable competitive 

advantage - Cultural Tourism  

 
 
 
 

 
 
 
 
 


