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 مصر مف سكؽ الدكؿ اإلسكندنافية تنشيط الحركة السياحية الكافدة إلى 

 اٍالَ ا١ٌَل ؽ١َٓأ.َ.ك ٍٛىاْ ثىوٜ ؽَٓ      أ.ك ِؾّٛك ِؾّل ثىوٜ      

 عبِؼخ اٌف١َٛ  –و١ٍخ ا١ٌَبؽخ ٚاٌفٕبكق 

 اٌٍّخض

يٍدؼ ٌذا البحث إلى تحميؿ الحركة السياحية الكافدة إلى هصر هف سكؽ الدكؿ اإلسكىدىافية كدراسة كيفية 
افدة هف ٌذي الدكؿ, كلكى يهكف تحقيؽ ذلؾ تـ االعتهاد عمى الهىٍج الكصفى لهىاقشة ىتائج تىشيط الحركة الك 

استهارة   279عيىة هف سائحى السكؽ بعدد هف خالؿ الدراسة باستخداـ قكائـ اإلستبياف التى تـ تجهيعٍا 
ٍا إحصائيا ـ  كتحميم2019ـ حتى يكىيك 2019 ٌـ الهقاصد السياحية فى هصر خالؿ الفترة هف هارس 

كهف خالؿ هجهكعة هف الهقاييس االحصائية كالهتكسط  18االصدار  SPSSباستخداـ البرىاهج االحصائى 
الحسابى كاإلىحراؼ الهعيارل باالضافة إلى إستخداـ تحميؿ اإلىحدار لهعرفة تاثير الهتغيرات الهستقمة الثالث 

دراسة كالهتهثمة فى أف ٌىاؾ عالقة ذات داللة هعىكية عمى الهتغير التابع كالعالقة بيىٍها كالتى تكصمت لٍا ال
بيف الفرص كالهحفزات اإليجابية كبيف زيادة الحركة السياحية هف الدكؿ اإلسكىدىافية إلى هصر إلى جاىب 
ٌىاؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف الصعكبات كالتحديات كالعكاهؿ السمبية كبيف زيادة الحركة السياحية هف 

ٌذا باالضافة إلى أف ٌىاؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف الجٍكد التسكيقية كا ساليب كالعكاهؿ ٌذا السكؽ, 
الهتبعة التى تقكـ بٍا الٍيئات الحككهية السياحية الهصرية كالقطاع الخاص كبيف زيادة الحركة السياحية هف 

 السكؽ اإلسكىدىافى إلى هصر.

 ؾ ا١ٌَبؽٝ؛ ِظو.: اٌَٛق اإلٍىٕلٔبفٝ؛ اٌزٕش١اٌىٍّبد اٌذٌخ

 المقدمة

تعد ا سكاؽ السياحية ) الدكؿ الهصدرة لمسائحيف ( ٌى الطمب السياحى الذل يعتهد عميً الدكؿ السياحية في 
بيع براهجٍا كخدهاتٍا السياحية فيٍا لذلؾ فجف دراسة السكؽ تعتبر ٌاهة لمغاية كذلؾ لمتعرؼ عمى حجـ ٌذا 

ي فيً, كذلؾ تتضهف دراسة السكؽ السياحي الهكقع الجغرافي لً السكؽ كقدرتً عمى تىهية الطمب السياح
جراء الدراسة السكاىية لهجتهع ٌذا السكؽ كالتقسيهات الرئيسية لً  كهدل قربً أك بعدي عف الهقصد السياحى كال
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هف حيث الدخؿ كالهٍىة كالجىس كالسف كذلؾ بٍدؼ كضع الخطط التسكيقية كبذؿ الجٍكد التىشيطية التي 
شرائح السكقية الهختمفة طبقا لمهستكيات الثقافية كاالجتهاعية كالهٍىية الخاصة بٍا, كذلؾ تتضهف تالئـ ال

دراسة السكؽ التعرؼ عمى الدكر أك الهٍاـ التي تقكـ بٍا الشركات كالهكاتب السياحية الرسهية بالخارج 
ذا التكسع الهحتهؿ فيً كالتكسع الهتكقع في حجـ ٌذا السكؽ لكضع الخطة التسكيقية التي تتىاسب هع ٌ

باإلضافة إلى تحميؿ ىصيب الدكلة هف ٌذا السكؽ السياحي لمتعرؼ عمى العكاهؿ الهختمفة الهؤثرة في 
(, كتاتى فكرة الدراسة فى إلقاء الضكء عمى سكؽ سياحى كاعد يعد ثالث أكبر سكؽ 2010ذلؾ)ٌريدل, 

( 47405000خارجيف هف الدكؿ اإلسكىدىافية )سياحى هصدر لمسائحيف فى أكركبا, فقد بمغ عدد السائحيف ال
( 26824913عمى الرغـ هف أف عدد سكاف السكؽ بمغ )(OECD.org,2019)ـ 2017سائح لمخارج عاـ 

هها يدؿ عمى أف هكاطىى ٌذي الدكؿ يقكهكف باكثر هف رحمة فى   (Statistics Finland, 2019)ىسهة
ك سكؽ الدكؿ االسكىدىافية كشهاؿ اكركبا  العاـ الكاحد كلكف ىصيب هصر هف ٌذا السكؽ هحدكد جدا, أال ٌك

كالذل يشهؿ دكؿ )السكيد كالىركيج كالدىهارؾ باالضافة إلى فىمىدا( كالذل تبرز اٌهيتة فى أف هستكل الدخؿ 
فى الدكؿ االسكىدىافية يعتبر بصفة عاهة عاليا كاف ىسبة عالية هف الدخؿ يىفؽ عمى السفر كاالجازات 

% اكثر هف هتكسط اىفاؽ السائحيف االكربييف عمى 90ف سائحى دكؿ ٌذا السكؽ يىفقكا باالضافة إلى أ
الطعاـ كاالقاهة كالترفية فى فترة ا جازات, باالضافة إلى أف سائحى  ٌذا السكؽ لديٍـ فترة اجازات تتراكح 

باجازة كاحدة  % هف سكاف دكؿ ٌذا السكؽ يقكهكف 60أسابيع فى العاـ باالضافة إلى أف حكالى  6-5بيف 
عمى االقؿ كؿ عاـ, كها أف سائحى السكؽ يعتبركا هف أفضؿ سائحى العالـ هف ىاحية التكيؼ هع الثقافات 

 (. ( MEDIEMINISTERIET, 2011 ا جىبية

 مشكمة الدراسة

بالرغـ هف إرتفاع هستكع الدخؿ فى الدكؿ ا سكىدىافية بكجً عاـ حيث يعد اقتصاد الدكؿ االسكىدىافية هف 
أسابيع فى  6-5, كتكافر فترات أجازات تتراكح بيف (Eurostat,2018) أعمى تسع أقتصاديات عالهية 

العاـ باإلضافة الى تزايد أعداد السائحيف هف سكؽ الدكؿ االسكىدىافية عمى هستكل العالـ حيث تصدر ىحك 
ا عداد سكل ( هميكف سائح لمهقاصد السياحية, إال أف ىصيب هصر لـ يتجاكز هف ٌذي 47,405)

%( فقط كحتى فى قهة ذركة ا عداد الكافدة هف ٌذا السكؽ 0,4ـ بىسبة تبمغ )2018سائح عاـ  176,316
( ا هرالذل يتطمب الىظر كالدراسة فى (CAPMAS, 2018%( 1,1ـ لـ تتعدل الىسبة سكل )2010عاـ 
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عمى استقطاب أكبر عدد هعرفة ا سباب التى أدت الى ذلؾ كأيضا فى كيفية جذب ٌذا السكؽ كالعهؿ 
 ههكف هف سائحى ٌذا السكؽ الى هصر. 

 أىداؼ الدراسة

 تٍدؼ الدراسة إلى اآلتى:
لى هصر.  -1  التعرؼ عمى الحركة السياحية الهتجٍة هف سكؽ الدكؿ اإلسكىدىافية إلى العالـ كال
 .دراسة كتحميؿ أسباب ضعؼ اإلقباؿ السياحى هف أسكاؽ الدكؿ اإلسكىدىافية الى هصر -2
 التعرؼ عمى كيفية جذب سائحى دكؿ ٌذا السكؽ إلى هصر.  -3
تفعيؿ تىشيط حركة السياحة الكافدة هف السكؽ االسكىدىافى كخصكصا فيها يتعمؽ بدكر الهكاتب  -4

 كالٍيئات السياحية الهصرية فى ٌذا السكؽ.
 أد يات الدراسة

سة حيث سيتـ التطرؽ إلى الجٍكد الهصرية يتىاكؿ ٌذا الجزء عرضا ىظريا لمهكضكعات التى تىاكلتٍا الدرا
لمتىشيط السياحى فى الدكؿ اإلسكىدىافية, باإلضافة إلى التحديات كالهعكقات التى أدت إلى إىخفاض 

 ا عداد هف السكؽ, كها تتطرؽ الدراسة إلى عرض الدراسة العاهة كالسياحية لدكؿ السكؽ. 

 اإلسكندنافيةالجيكد المصرية لمتنشيط السياحى لمصر فى الدكؿ 

تتهثؿ الجٍكد التى تقكـ بٍا الٍيئات الرسهية لمتىشيط السياحى فى هصر فى ٌيئة تىشيط السياحة كذلؾ هف 
هكتبنا لمتىشيط السياحي في العديد  17خالؿ هكاتبٍا كفركعٍا فى العديد هف ا سكاؽ السياحية, حيث تهتمؾ 

هكاتب فقط كتـ تعطيؿ  8ارة السياحة االعتهاد عمى هف دكؿ العالـ، كهؤخرنا في السىكات السابقة قررت كز 
هكاتب ترشيدا لمىفقات كخاصة في أعكاـ كاىت السياحة تعاىي حالة هف التدٌكر, كتسعى الٍيئة  9عهؿ 

ا في   8الخارج باالضافة إلى تشكيؿ  حاليا العادة تشغيؿ بعض الهكاتب الهغمقة لتفعيؿ الهزيد هف دكٌر
اٌرة لمتىشيط السياحي, كالهكاتب التى تـ تجهيد ىشاطٍا ٌى  )هكاتب بكلىدا هىاطؽ هركزية تدار هف الق

سكيسرا( كقد أدل ٌذا الغمؽ إلي إعادة ترسيـ  -أسباىيا-كىدا- كالسكيد كتركيا كاهريكا كهف قبمٍا الياباف
(, كبالىظر إلى الهكتب 2017خريطة هسئكلية كؿ هكتب لتشهؿ أكثر هف دكلً )ٌيئة تىشيط السياحة,

لسياحى لمٍيئة فى استكٍكلـ بالسكيد كالهخصص لالشراؼ عمى الدكؿ االسكىدىافية كالذل يقـك باداء هٍاهً ا
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حاليا هف القاٌرة هف خالؿ )الكحدة الهركزية  سكاؽ شهاؿ أكركبا( كذلؾ هف خالؿ برىاهج الحهالت 
ك أهر ٌاـ فى الفترة الحالية  ىً  االعالىية الهشتركة هع هىظهى الرحالت الجاديف بالسكؽ االسكىدىافى ٌك

يحفز كيشجع الرحالت, كها يقـك الهكتب بتىظيـ رحالت تعريفية لهىظهى الرحالت كلبعثات االعالـ ىظرا 
لها يىتج عىٍا ىشر العديد هف الهقاالت بالصحؼ كالهجالت الجهاٌيرية عف الهقصد السياحى الهصرل 

التركيز عميٍا هثؿ الجكلؼ كالغكص كالسفارل, كها  كاالىهاط السياحية الجديدة التى يحرص الهكتب عمى
يقـك الهكتب بتىظيـ كرش العهؿ التى يتـ تىظيهٍا سكاء هع الشركات السياحية أك ههثمى كسائؿ االعالـ هف 
ذي  خالؿ جهعية االىتكر, باالضافة إلى الهشاركة فى الهعارض السياحية الدكلية بالهىطقة االسكىدىافية ) ٌك

تككف يكهيف لمهٍىييف كيكهيف لمجهٍكر( كيتـ تىظيـ عمى ٌاهش ٌذي الهعارض العديد هف الهعارض عادة 
 (2018المقاءات الصحفية كالهٍىية.) الكحدة الهركزية  سكاؽ شهاؿ أكركبا, 

ىاؾ بعض الهعارض السياحية التى تشارؾ بٍا الٍيئة العاهة لمتىشيط السياحى فى الدكؿ االسكىدىافية  ٌك
 الهعارض السياحية التى تشارؾ الٍيئة العاهة لمتىشيط السياحى فى بعضٍا. (  1جدكؿ رقـ )

 نكعو تاريخ انعقاده مكاف انعقاده المدة اسـ المعرض

Rasemassan  يـك كاحد Norrkoping- سياحة عاهة يىاير السكيد 
Rasemassan  يـك كاحد Linkoping- سياحة عاهة فبراير السكيد 

Res & Matmassa حديـك كا Yastad – سياحة عاهة هارس السكيد 
Dykmassen 3 غكص هارس السكيد –ستككٍكلـ  أياـ 

Motesindustri Veckan 4 سيارات كتخييـ يىاير السكيد-جكتىبرج أاياـ 
Senior 3  لكبار السف يكىية –هايك  السكيد -هالهك أياـ 

60 Plus Massan يكهاف Halmstad-  يةسياحة رياض أبريؿ  السكيد 
Senior 3  لكبار السف ىكفهبر -اكتكبر السكيد –ستككٍكلـ  أياـ 

Golf I Bella 3 جكلؼ يىاير الدىهارؾ -ككبىٍاجف أياـ 
Farie for alle 4 أياـ Herning- سياحة عاهة فبراير الدىهارؾ 
Quality Fair ا غىياء اكتكبر الدىهارؾ -ككبىٍاجف يكهاف 
(Matka Fair) سياحة عاهة يىاير فىمىدا -كىٌمسى أربع أياـ 

Golf 3 جكلؼ هارس فىمىدا -ٌمسىكى أياـ 
 سياحة عاهة يىاير الىركيج-اكسمك اياـ 3 هعرض ريزيميؼ السياحى
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 نكعو تاريخ انعقاده مكاف انعقاده المدة اسـ المعرض

(Reiselivesmassen) 
 2018ٚؽلح اٍٛاق شّبي اٚهٚثب , -ث١بٔبد ١٘ئخ رٕش١ؾ ا١ٌَبؽخ -اٌّظله:

 

 الدراسة العامة لمسكؽ اإلسكندافى

ة السكقية لمسكؽ ا سكىدىافى هحؿ الدراسة كالدكؿ التى تشهمً, دراسة الهكقع الجغرافي لً تتضهف الدراس
جراء الدراسة السكاىية لهجتهع ٌذا السكؽ كالتقسيهات الرئيسية  كهدل قربً أك بعدي عف الهقصد الهصرل كال

كد التىشيطية لً هف حيث الدخؿ كالهٍىة كالجىس كالسف كذلؾ بٍدؼ كضع الخطط التسكيقية كبذؿ الجٍ
التي تالئـ الشرائح السكقية الهختمفة طبقا لمهستكيات الثقافية كاالجتهاعية كالهٍىية الخاصة بٍا 

كتتككف هف ثالثة  أكربا (, كالدكؿ االسكىدىافية ٌي شبً جزيرة تقع في شهاؿ قارة2010)ٌريدل,
كجزر فارك كذلؾ لمتقارب  آيسمىداك  فىمىدا كالسكيد( كأحياىان يضاؼ إليٍا  كالىركيج، الدىهارؾ، (ههالؾ

التاريخي كالحضارم كالعالقات الثقافية التي تربط ٌذي الدكؿ هع الدكؿ اإلسكىدىافية ا ساسية حيث أىٍا 
كاىت عبارة عف ههالؾ تشهؿ ٌذي الدكؿ داخمٍا, كتقكـ الدراسةعمى الههالؾ الثالثة )السكيد كالىركيج 

اعتبار أىٍا تتبعٍـ جغرافيا كتاريخيا كثقافيا لإلشارة إلى التاريخ الطكيؿ كالدىهارؾ( باإلضافة إلى فىمىدا عمى 
كاىطالقان هف ٌذا الهفٍكـ فجف اصطالح الدكؿ اإلسكىدىافية سيهتد ليشهؿ كالن هف  لفىمىدا كجزء تابع لمسكيد, 

  (Porter Et al, 2011) .دكؿ )السكيد, الىركيج, الدىهارؾ, كفىمىدا(

   ؽ السكيدلالدراسة العامة لمسك
 رطٛر عذد اٌسىبْ 

أف عدد ىسهة ك  10,230,185ـ ىجد أف السكيد كيبمغ عدد سكاىٍا 2018إذا هاىظرىا لعدد السكاف عاـ 
ـ لـ يرتفع كثيرا, فمـ يرتفع عدد السكاف سكل ثالثة هالييف ىسهة فقط 2018ـ حتى 1960السكاف هف عاـ 

ر هربع, كبذلؾ تككف السكيد إحدل أقؿ الدكؿ ا كركبية ىسهة لكؿ كيمكهت 22, كها أف كثافة السكاف تبمغ 
كأف عدد السكاف أقؿ CIA , 2016) ؛ (informationsverige.se, 2016 هف ىاحية الكثافة السكاىية,

% هف إجهالى عدد السكاف ثـ تىاقصت ٌذي الىسبة 27.3ـ تبمغ ىحك 1960سىة كاىت فى عاـ  17هف 
ـ لتصؿ 1990تراجع كبير حتى كصمت أقصى ذركتٍا فى عاـ  ـ كتكالت فى1980% فى عاـ 23.8الى 
ى تتراكح بيف 2010% كهىذ عاـ 21.8ـ بمغت 2000% كهازالت فى تراجع ففى عاـ 21.9إلى  ـ ٌك
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% 20.6ـ لتسجؿ 2015% كىفس الزيادة عاـ 0.2ـ بزيادة 2014% حتى بدأت بزيادة طفيفة عاـ 20.2
% 21.1ـ 2018ـ, لتسجؿ عاـ 2017ـ, 2016الطفيفة أعكاـ هف إجهالى عدد السكاف كبدأت فى الزيادة 

 ((www.statistikdatabasen.scb.seهف إجهالى عدد السكاف
 الشرائح العمرية 

ـ كبمغت عاـ 1960% هف إجهالى عدد السكاف فى عاـ 11.8عاها كاىت  65كاف عدد السكاف أكبر هف 
ـ كال تزاؿ فى تزايد حتى 2010فى عاـ % 18.5% كهازالت فى تزايد هستهر لتسجؿ 17.8ـ ىحك 1990
ى ىسبة كبيرة إذا هاقكرىت بباقى دكؿ العالـ.2015% عاـ 19.6بمغت   ـ هف أجهالى عدد السكاف ٌك

 رروس اٌسىبْ فٝ اٌس٠ٛذ

ىسهة,  2.344.124بعدد سكاف يصؿ إلى  Stockholmيتركز هعظـ السكاف فى العاصهة "ستككٍكلـ" 
 Vastra) ك )" غػرب يكتاالىد " Stockholm )السكيد ٌى )" ستككٍكلـ"كأعمى الهدف كثافة سكاىية فى 

Gotaland  "سككىى"( كSkane  "( ك )" أكستيرجكتالىدOstergotland أها أقؿ تكاجد لمسكاف فى ,)
)"كركىكبرج"  ( ك  Blekingeك )"بميكىجى"   Jamtland )ك )"جاهتالىد" Gotland )هدف )" يكتاالىد "

(Kronoberg .(Statistics Sweden,2019) 
 التقسيـ اإلدارل

استىادان إلى الثقافة كالجغرافيا  (Lean)هقاطعة )هىطقة جغرافية ( يسهى كؿ هىٍا ليف  21تىقسـ السكيد إلى 
كالتاريخ كلكؿ هقاطعة هجمس إدارم يتـ تعييىً هف قبؿ الحككهة يقكد ٌذا الهجمس الحاكـ الهقاطعة كالذم 

ا يكجد في كؿ هقاطعة أيضان هجمس هقاطعة هىفصؿ أك برلهاف هحمي يتـ يعيف لهدة ست سىكات, كه
ا إلى عدد هف  بمدية , كحككهة  290بججهالي  البمدياتاىتخابً هباشرة هف السكاف, كتقسـ كؿ هقاطعة بدكٌر
ا إلى  أبرشية, ككاىت ٌذي ا برشيات  2.512البمدية ٌي أشبً بمجىة حككهية لمهديىة, كتقسـ البمديات بدكٌر

ا هىاطؽ لتعداد السكاف كاالىتخابات, تقميديان إحدل كحدات كىيسة السكيد، ل كف ال تزاؿ لٍا أٌهيتٍا باعتباٌر
(,  Malmo( ك)هالهك  Goteborg( ك )يكتيبكرم Stockholmكتعد أكبر ثالثة بمديات ٌى )ستككٍكلـ 

ىاؾ  100كها تكجد أيضا بمديات يزيد عدد سكاىٍا عف  ألؼ ىسهة كيهكف أيضا لمبمديات أف تسهى هدىا, ٌك
ي "ىكرالىد الشهالية" أيضان التق سيهات التاريخية القديهة كالتى تقسـ  الهقاطعات إلى ثالثة كياىات كاسعة ٌك

ك"سفيالىد الهركزية" ك"جكتاالىد الجىكبية" ,  كتشكؿ ىكرالىد ذات الكثافة السكاىية الهىخفضة بالرغـ هف أىٍا 
 .(sweden.se, 2016 )هف هساحة البالد  ٘ 60تضـ ها يقرب هف 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 صاداإلقت
( استطاعت السكيد أف تجتاز ا زهات الهالية العالهية ها بيف SCBكبحسب دائرة االحصاءات السكيدية ) 

ستقرار لمىاتج الهحمي  ََُِك  ََِٖ بىتيجةو إيجابية، كذلؾ بسبب التخطيط الهالي الطكيؿ ا هد كال
%( عف العاـ 2.79) هميار دكالر( بهعدؿ ىهك بمغ 551.03ـ )2018( الذل بمغ عاـ GDPاإلجهالي )
الؼ دكالر  55070ـ, أها ىصيب الفرد هف إجهالي الىاتج الهحمي فبمغ )2017السابؽ 

 (SEK)" الكركىا السكيدية( كاحتفظ السكيديكف بعهمتٍـ "World bank Statistics,2019ـ(.)2018عاـ
ساكل  في تصكيت شعبي, كسعر صرؼ الكركىة هقابؿ الدكالر اآلهريكى ي اليكركبعد أف رفضكا 

 .(xe.com,2019)ـ 2/7/2019فى   (SEK 9.35660 = 1$)كركىة  9.35660

  الدراسة  العامة لمسكؽ النركيجى 
 تكزيع السكاف 

يرتبط تكزيع السكاف فى الىركيج بالظركؼ الطبيعية كيتضح ٌذا هف تركز ثالثة أرباع السكاف فى شريط 
كالى ىصؼ السكاف فى الهىطقة الشرقية, بيىها كـ ( كيتركز ح 15ساحمى اليزيد عرضً ىحك الداخؿ عف )

 1(, كقد بمغ تعداد السكاف فى 2004% ( هف هساحة البالد غير هاٌكلة بالسكاف)جاد الرب,70حكالى )
ىسهة( كذلؾ طبقا لبياىات الجٍاز الهركزل الىركيجى لإلحصاء  5.295.619ـ حكالى )2019يىاير 

(Statistics Norway,2019)هف السكاف ) الهٍاجريف 12الهٍاجريف حكالي  , كها تبمغ ىسبة %
كا طفاؿ الهكلكديف في الىركيج هف الهٍاجريف( كتحظى هديىتي "أكسمك ك دراهف" باعمى ىسبة هف السكاف 

سىة فى عاـ  17ىسبة السكاف أقؿ هف كقد بمغت   (samfunnskunnskap.no,2016)الهٍاجريف.
كاف, كعمى الرغـ هف أف االرقاـ تظٍر ىهكا فى ا عداد % هف إجهالى عدد الس23.6ـ  بمغت ىحك 2005

% كؿ عاـ 0.2إال اىٍا إذا ها قكرىت باجهالى الزيادة السكاىية ككؿ فجىٍا تظٍر اىخفاضا بهعدؿ يتراكح بيف 
% هف إجهالى 21.3كصمت  2018ـ, كفى عاـ 2015% هف اجهالى السكاف عاـ 21.8حتى بمغت 
ىسهة,  673.469بعدد سكاف يصؿ إلى  Osloية فى العاصهة "أكسمك" تبمغ أكبر كثافة سكاىالسكاف, ك 
اكس( بعدد سكاف  Akershusتميٍا ) ٌكرداالىد( بعدد سكاف بمغ  Hordaland ىسهة ثـ ) 614.026أكيٌر

سكجف اكج فجكرداىى( بعدد  Sogn og Fjordane)ىسهة, أها أقؿ الهدف كثافة بالسكاف ٌى  522.539
ىسهة ثـ )أكستفكؿ  18.987( بعدد سكاف بمغ Oppland, ثـ )أكبالىد ىسهة 11.023سكاف بمغ  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88
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Ostfold  29.542( بعدد سكاف بمغ ( ىسهة ثـ Finnmarkفىهارؾ  ) ىسهة  75.605بعدد سكاف بمغ
 (.(Statistics Norway,2019) ـ.2018عاـ 

 التقسيـ اإلدارل
ية ٌى )شهاؿ الىركيج , كتركىديالج, تقسـ الىركيج إداريا إلى خهس هىاطؽ  غراض جغرافية استراتيج

كالهىطقة الغربية , كالهىطقة الجىكبية, كالهىطقة الشرقية ( كلكف ٌذي الهىاطؽ ال تهتمؾ أم شكؿ هف أشكاؿ 
ذي الهىاطؽ الخهسة تقسـ إلى اإلدارة الخاصة أك حككهات هحمية أك برلهاف هحافظة  19, ٌك

www.cia.gov,2016)؛  www.samfunnskunnskap.no,2016 ) ٌذي الهحافظات تدار هباشرة
عبر هجالس الهحافظات التي تىتخب حاكـ الهحافظة كالذل بدكري يىكب عف الهمؾ كالحككهة في كؿ 
هحافظة كيتصرؼ كحاكـ , كبٍذا تهٌثؿ الحككهة هباشرة عمى الهستكل الهحمي هف خالؿ هكاتب حكاـ 

ذي الهحافظات تىقسـ إلى بمديات بججهال ا الهجالس  428ى الهحافظات, ٌك بمدية عمى هستكل الىركيج تديٌر
كهجمس تىفيذم صغير  العهدةالبمدية الهىتخبة هباشرة كيرأسٍا رئيس البمدية أك 

.(www.regjeringen.no,2016)  
 اإلقتصاد
% عف العاـ 1.6همياردكالر( بىسبة ىهك  388ـ حكالى )2015لعاـ  (GDP)اجهالى الىاتج الهحمىكقد بمغ 
ـ, أها ىصيب الفرد هف إجهالى الىاتج الهحمى 2013% عف عاـ 2.2ـ الذل كاف ىسبة ىهكي 2014السابؽ 
سعر صرؼ , ك (NOK)ـ, أها عهمة الىركيج فٍى "الكركىا الىركيجية" 2015دكالر( عاـ  74.734فبمغ   )

ـ 10/7/2019فى  (NOK 8.58263= 1$) كركىة  8.58263الكركىة هقابؿ الدكالر اآلهريكى يساكل 
xe.com,2019)  ؛World bank statistics,2016  ؛Yeh-Yun Lin et al, 2014 , ؛ عمى

 (2010؛ القاسـ,  2010
 الدراسة  العامة لمسكؽ الفنمندل

 تطكر عدد السكاف 
ىسهة( كذلؾ طبقا لبياىات الهعٍد الكطىى 5.517.919حكالى ) 2019يىاير  بمغ تعداد السكاف فى 

ـ 2005سىة ( فى عاـ  15كأف االطفاؿ ) أقؿ هف  (Statistics Finland,2019)الفىمىدل لإلحصاء 
% هف إجهالى عدد السكاف, كعمى الرغـ هف أف االرقاـ تظٍر ىهكا فى ا عداد إال اىٍا إذا 16يهثمكا ىسبة 

% 0.2ـ  فجىٍا تظٍر اىخفاضا بهعدؿ يتراكح بيف 2015ت باجهالى الزيادة السكاىية ككؿ حتى عاـ ها قكرى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9
http://www.regjeringen.no/
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ـ بدأت فى 2016ـ كهف عاـ 2014% عف العاـ السابؽ  0.1ـ كبهعدؿ ىهك بطئ بمغ 2015فى عاـ 
  .% هف إجهالى عدد السكاف15.9ـ حكالى 2018اإلىخفاض حتى بمغت عاـ 

 تركز السكاف فى فنمندا
" بعدد Helsinki( حيث تكجد العاصهة "ٌمسىكى   Uusimaa بمغ أكبر كثافة سكاىية فى اقميـ )أكسيهاكت

بيركاىها( كذلؾ لكجكد هديىة "تاهبيرل  Pirkanmaaىسهة, يميٍا ) 1.671.024سكاف لالقميـ يصؿ إلى 
"Tampere  ىسهة ثـ ) 515.095كعاصهة لإلقميـ بعدد سكاف Varsinais-Suomi س سككهى فارسيىاي

ىسهة, أها أقؿ ا قاليـ كثافة بالسكاف ٌك  478.582بعدد سكاف بمغ  Turku"( كعاصهتٍا هديىة "تكركك 
ىسهة كذلؾ  ف اإلقميـ عبارة عف هجهكعة هف الجزر ,  29.789اكالىد ( بعدد سكاف بمغ  ALANDإقميـ )
ياىها الكسطى( بعدد سكاف بمغ  Central Ostrobothniaتمتٍا )   Kainuuىسهة , ثـ ) 68.437بٌك

 .(Statistics Finland,2019)ىسهة كذلؾ لكقكعٍـ فى الشهاؿ 73.061كايىك ( بعدد سكاف بمغ 
 التقسيـ اإلدارل

تقسيهات إدارية "الىى" ٌى )جىكب فىمىدا, غرب فىمىدا, شرؽ فىمىدا, أكلك,  6تقسـ فىمىدا إداريا  إلى  
ً الرئيس, باستثىاء هقاطعة كاحدة "أٌفيىاىها" )جزر أكالىد( كالتى البالىد, آالىد ( يرأس كؿ هىٍا حاكـ يعيى

تقع قبالة الساحؿ الجىكبى الغربى لمبالد, أها الهىاطؽ ا خرل فٍى هسئكلة هسئكلية هباشرة أهاـ الحككهة 
 18هقاطعة ) 19الهركزية. كقد قسهت الهقاطعات إلى عدد هف كحدات الحكـ الهحمي , كتضـ فىمىدا 

البر الرئيسى باالضافة إلى هقاطعة جزر اكالىد ذاتية الحكـ( ,كلكؿ هىطقة هجمس إقميهي  هىطقة فى
 .(Raunio et al, 2005))السمطة البمدية الهشتركة في الهىطقة(, 

 اإلقتصاد
كتـ بدء التداكؿ  1999كالتى تـ التحكؿ الى اليكرك هىذ عاـ  (Euro)أها عهمة فىمىدا فٍى "اليكرك"   

. 2002البالد هىذ عاـ باليكرك فى    www.thisisfinland.fi)؛(Countrywatch,2017ـ حتى اليـك
، كتجىبت بىككٍا 2009كظمت فىمىدا ككاحدة هف أفضؿ االقتصادات أداء داخؿ االتحاد ا كركبي حتى عاـ 

مب الهحمي كأسكاقٍا الهالية أسكأ أزهة هالية عالهية, غير أف تباطؤ االقتصاد العالهي أصاب الصادرات كالط
, كأثر الرككد 2014إلى عاـ  2012الصعب في ذلؾ العاـ هها تسبب في اىكهاش اقتصاد فىمىدا هف عاـ 

حيث سجؿ  2015عمى الهالية العاهة لمحككهة كىسبة الديف, كلكف عاد االقتصاد إلى الىهك هجددا في عاـ 
 & Philips 2016في عاـ  1.4٘في الىاتج الهحمي اإلجهالي قبؿ أف يىهك بىسبة  0.3٘زيادة بىسبة 

Gritzner, 2008)) 
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 الدراسة  العامة لمسكؽ الدنماركى

 تكزيع السكاف 
بالىسبة لمسكاف فاف هعدؿ الطالؽ فى الدىهارؾ يعد هف أعمى الهعدالت فى أكركباٌذا باالضافة الى اف 

 ثر فى اىخفاض ىسبة %هف البالغيف يقضكف حياتٍـ دكف اف يتزكجكا ابدا، كؿ ٌذا كاف لً أكبر ا20ىحك
(،  كبحمكؿ عاـ 1984الى عاـ 1981الىهك السكاىى كالذل كاف سمبيا فى بعض السىكات ) هف عاـ 

 35,051ىسهة، فى حيف ارتفعت الٍجرة الى الدىهارؾ هف  5,294,860ـ بمغ هجهكع السكاف  1998
اؿ جىكب اكركبا كالشرؽ ـ كيشكؿ الهٍاجركف القادهكف هف الدكؿ االسكىدىافية كشه1997شخص فى عاـ 

 741,572ـ حكالى ) 2017ا كسط هعظـ ٌذي الزيادات, كقد بمغ عدد الهٍاجركف كزكيٍـ فى يىاير 
% يىحدركف هف دكؿ أكركبية ، أها 52% هف هجهكع السكاف هىٍـ حكالى 12,9شخصا( كيشكمكف ىسبة 

% تميٍا بكلىدا 8.5مكا ىسبة  شخصا كيهث 62,707أكبر هجهكعة فتظٍر ا رقاـ أىٍا هف تركيا بحكالى 
( ، اها (StatisticalYearbook,2017شخص  37.880ك  44.926كسكريا فى القائهة عمى التكالى 

بالىسبة لمغة فىجد أف المغة الدىهاركية ٌى المغة ا ساسية فى البالد, كلكف يتـ تدريس عدة لغات بها فى 
باىية كالركسية, كبالتالى ىجد أىً يهكف لهعظـ الدىهاركييف ذلؾ المغة االىجميزية كا لهاىية كالفرىسية كاالس

أف كثافة السكاف , كتشير ا رقاـ (Witkowska and Hald,2010)التحدث ببعض االىجميزية كااللهاىية, 
ى فى تزايد هستهر هقارىة بالعاـ السابؽ  135ـ بمغت 2018عاـ  ـ 2016ىسهة لكؿ كيمك هتر هربع, ٌك

لكؿ كيمك هتر هربع, كتعد ٌذي الىسبة هف أعمى الىسب فى الدكؿ االسكىدىافية ىسهة  133التى بمغت 
ـ يهثمكا 2006سىة فى عاـ  14كالدكؿ االكركبية هف ىاحية الكثافة السكاىية, كأف االطفاؿ كهف ٌـ دكف اؿ 

ذي الىسبة فى اىخفاض هستهر حتى كصمت عاـ 17,72ىسبة  ـ إلى 2016% هف إجهالى عدد السكاف, ٌك
أكبر % هف إجهالى عدد السكاف, أها 16.6ـ لتسجؿ حكالى 2018%  كتكاصمت فى عاـ 16,82ة ىسب

ىسهة كذلؾ لكجكد  1.807.404كثافة سكاىية فتكجد فى أقميـ  "ككبىٍاجف الكبرل" بعدد سكاف بمغ 
" كالتى تعد أعمى الهقاطعات كثافة سكاىية بعدد سكاف بمغ  Copenhagenالعاصهة "ككبىٍاجف 

ىسهة  1.304.253ىسهة، يميٍا أقميـ "كسط جكتالىد" أك هايسهى كسط الدىهارؾ بعدد سكاف  764.816
ىسهة عاـ  875.084بعدد سكاف    " East Jutland "كأكبر هقاطعات ا قميـ هقاطعة " شرؽ جكتالىد"  

هاؿ الدىهارؾ أقؿ ا قاليـ كثافة بالسكاف ٌى أقميـ شهاؿ جكتالىد كذلؾ لكقكعً فى أقصى ش, بيىها ـ2017
ك عبارة عف هقاطعة كاحدة. 585.499بعدد سكاف بمغ   ىسهة ٌك
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 التقسيـ اإلدارل
ى )   كقد قهسهت الدىهارؾ الى أقاليـ كهقاطعات كبمديات كابرشيات كبالدىهارؾ خهسة أقاليـ ادارية رئيسية ٌك

كتالىد ، كاقميـ شهاؿ جكتالىد أقميـ ككبىٍاجف الكبرل ، كاقميـ زيالىد، كاقميـ جىكب الدىهارؾ، كاقميـ كسط ج
ذي االقاليـ تـ تقسيهٍا الى  ابرشية ٌذا باالضافة الى جزر " 2165بمدية ك  98هقاطعة ك  11( ٌك

ى هىاطؽ ذات حكـ ذاتى.  غريىالىد" " كجزر فارك" ٌك

 اإلقتصاد
سعر صرؼ ك   (Danish Krone) أها عهمة البالد فال تزاؿ ٌى العهمة الهحمية " الكركىة الدىهاركية" 

ـ 25/6/2019( فى  DKK 6.56620$ =  1(  6.56620الكركىة هقابؿ الدكالر االهريكى تساكل 
(www.xe.com, 2019) ـ, كبمغ 2016% فى عاـ 1.3. أها الىاتج الهحمى االجهالى فقد ارتفع بىسبة

ـ, فى 2007 ـ إلى عاـ2003% سىكيا هف عاـ 2.5هتكسط الىهك الحقيقى فى الىاتج الهحمى اإلجهالى 
%( سىكيا فى الهتكسط, كهىذ ا زهة 2.7-ـ )2009ـ ك 2008حيف بمغ هعدؿ الىهك فى عاهى 

ـ ( 2016-ـ 2010% فى الفترة بيف أعكاـ )1.2ـ بمغ هتكسط هعدؿ الىهك 2009االقتصادية فى عاـ 
(Witkowska and Hald,2010 ؛(Statistical Yearbook, 2017. 

 افدة الى مصر مف الدكؿ اإلسكندنافيةتحميؿ الحركة السياحية الك 
 ثبٌٕظو ئٌٝ اٌؾووخ ا١ٌَبؽ١خ اٌٛافلح ئٌٝ ِظو ِٓ اٌلٚي االٍىٕلٔبف١خ ٚوّب رٛػؾٙب االؽظبئ١بد وبٌزبٌٝ 

 2018َؽزٝ  2008( ػلك ٍبئؾٝ اٌلٚي االٍىٕلٔبف١خ ٚا١ٌٍبٌٝ ا١ٌَبؽ١خ اٌزٝ لؼٛ٘ب ثّظو ِٓ ػبَ 1علٚي هلُ )

 

 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السىة
عدد 
 السائحيف

369254 391847 537218 317690 377308 246035 129923 156222 81914 120633 176316 

الميالى 
 السياحية

4559907 4175153 5770884 4586605 4866503 3090453 1315057 1094555 341763 1148440 NA 
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 اللٌالى السٌاحٌة

 الليالى السياحية

, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007ث١بٔبد ٔشواد ا١ٌَبؽخ ا٠ٌَٕٛخ اطلاهاد  -اٌّظله:

 United Nations (Economic Commission for Europe,2019)ٚ  2018, ٍجزّجو 2017

 هف الجدكؿ كالشكؿ السابؽ يتضح هايمى:

% عف العاـ 46الؼ سائح كبىسبة ىهك بمغت  370ـ حققت ا عداد هايقارب 2008فى عاـ  -
سائح , كاستهرت االعداد فى الىهك حتى فى ظؿ االزهة  252387ـ التى حققت 2007السابؽ 
 % عف العاـ السابؽ.6ـ كبىسبة ىهك 2009سائح عاـ  391,847عالهية هحققة الهالية ال

ا ككصمت إلى قهة ذركتٍا هحققة  2010فى عاـ  - سائح كبىسبة  537,218ـ كاصمت االعداد ىهٌك
يىاير اىخفضت 25ـ ككىتيجة  حداث ثكرة 2011% عف العاـ السابؽ, كلكف فى عاـ 37ىهك 

سائح, كلكف هع استقرار االكضاع  317,690ـ السابؽ هحققة %( عف العا41-ا عداد بىسبة )
% , كلكف هع 18سائح بىسبة ىهك  377,308ـ عادت االرقاـ لمىهك قميال هحققة 2012قميال عاـ 

 246,035%( كهحققة 35-ـ عادت االرقاـ لالىخفاض بىسبة )2013حاالت عدـ االستقرار عاـ 
سائح بىسبة  129,923ـ هحققة 2014حكظ  عاـ سائح , كاستهرت االعداد فى االىخفاض الهم

ا )  %(.47-اىخفاض قدٌر
% عف العاـ 20ـ كهع بدء تحسف االكضاع عادت االرقاـ لمىهك هجددا بىسبة 2015فى عاـ  -

ـ اىخفضت االعداد لدرجة هتدىية هحققة 2016سائح, كلكف فى عاـ  156,222السابؽ كهحققة 
ا  81,914    %.48سائح بىسبة اىخفاض قدٌر
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% عف العاـ السابؽ لتتجاكز 47ـ عادت االرقاـ لمىهك هجددا بىسبة كبيرة بمغت 2017فى عاـ  -
ـ حيث تشير 2018سائح , كاستهرت فى الىهك عاـ  120,633االرقاـ الهائة الؼ سائح هحققة 

% لتقترب االعداد هف الهائتى الؼ سائح هها يدؿ عمى أف ٌذا الكقت 46االرقاـ الى ىهك بحكالى 
 ٌك الهىاسب لمعهؿ عمى دفع كتحريؾ الحركة السياحية الكافدة هف ٌذا السكؽ إلى هصر.

اجهاال يتضح أف أعداد سائحى الدكؿ االسكىدىافية شٍدت حالة هف عدـ االستقرار فى االرقاـ  -
بكطا هها يدؿ عمى أىٍا تتاثر باالحداث فى هصر كالعالـ كلكف عىد استقرار كتحسف  صعكدا ٌك

عكد هجددا, عمى الرغـ هف ذلؾ إال أىٍا التتاثر باالزهات الهالية هها يعطى هؤشرا جيدا االكضاع ت
لمقكة االقتصادية لٍذي الدكؿ, كلكف تظؿ االرقاـ هتدىية كالتهثؿ ىسبة تذكر هف االعداد الخارجة هف 

 ٌذا السكؽ الكاعد.
حققت اليالى السياحية ىهكا  2008ـ أها الميالى السياحية فجىٍا تاثرت بتاثر اإلعداد الكافدة ففى عا -

 2,828,956الذل بمغ  2007% عف العاـ السابؽ 61تجاكز الىهك فى ا عداد كحققت ىسبة 
ـ إال أف الميالى 2009ليمة, كلكف بالرغـ هف عدـ تاثر اعداد السائحيف باالزهة الهالية العالهية عاـ 

ليمة سياحية, كعادت لمىهك هجددا  4,175,153%( هحققة 8-السياحية اىخفضت بىسبة هحدكدة )
% عف العاـ 38ـ  لها يقارب الستة هالييف ليمة سياحية بىسبة ىهك 2010ككصمت االعداد عاـ 

 السابؽ.
ـ لـ تىخفض الميالى السياحية بىفس درجة اىخفاض االعداد, بهعىى أف الميالى 2011فى عاـ  -

عاـ كحققت عدد ليالى سياحية بمغت السياحية زادت هقارىة باالعداد التى كصمت فى ٌذا ال
ا ) 4,586,6605 %( عف العاـ السابؽ, كلكف فى عاـ 20-ليمة سياحية بىسبة اىخفاض قدٌر

ليمة  4,866,503ـ لـ تىهك الميالى بىفس درجة ىهك اعداد السائحيف فقد حققت اليالى 2012
 % عف العاـ السابؽ.6سياحية بىسبة ىهك 

السياحية كاستهرت فى االىخفاض حتى هع تحسف االكضاع فى  ـ  اىخفضت الميالى2013عاـ  -
ـ إال اف الميالى السياحية لـ تىهك فقد كاصمت االرقاـ فى االىخفاض فقد اىخفضت عاـ 2015عاـ 

ـ 2014ليمة سياحية, كاستهرت فى االىخفاض عاـ  3,090,453%( هحققة 37-ـ بىسبة )2013
حية, كبالرغـ هف الىهك فى أعداد السائحيف عاـ ليمة سيا 1,315,057%( هحققة  57-بىسبة )
ليمة  1,094,555%( هحققة 17-ـ إال أف الميالى السياحية كاصمت اىخفاضٍا بىسبة )2015
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ليمة  341,763ـ لتحقؽ 2016سياحية, كاىخفضت إلى هادكف الىصؼ هميكف ليمة سياحية عاـ 
 % ( عف العاـ السابؽ.69-سياحية بىسبة اىخفاض )

ـ ككها تشير احصائيات كزارة السياحة عف عكدة الميالى السياحية لمىهك كها ىهت 2017فى عاـ  -
اعداد السائحيف كلكف بىسبة همحكظة فاقت الىهك فى اعداد السائحيف, فقد ىهت الميالى السياحية 

ى ىسبة عالية جدا كهحققة ليالى سياحية تجاكزت الهميكف ليمة سياحية كحققت 236بحكالى  % ٌك
 ليمة سياحية. 1,148,440حكالى 

هها سبؽ يتضح لىا أف أعداد سائحى الدكؿ اإلسكىدىافية كاىت تدكر فى ىطاؽ الىصؼ هميكف  -
الؼ سائح  80هميكف ليمة كلكىٍا اىخفضت لتصؿ إلى حكالى  6سائح كحققت ليالى سياحية قاربت 

حداث فى هصر فقط كليالى سياحية ىصؼ هميكف ليمة فقط ها يدؿ عمى هدل تاثر السكؽ با 
 كاإلستقرار كأىً سكؽ حساس ل حداث فى الهقصد السياحى.

ـ كبتحميؿ الحركة السياحية الكافدة هف كؿ دكلة هف دكؿ السكؽ كلهعرفة فى أل 2018كبالىظر إلى عاـ 
 الشٍكر أكثر إقباال لمسائحيف ىستعرض الجدكؿ التالى 

 َ ؽجمب ٌشٙٛه اٌؼبَ.2018ٓ ٌّظو فالي ػبَ ( ػلك ٍبئؾٝ اٌلٚي االٍىٕلٔبف١خ اٌٛافل2٠علٚي هلُ )

 الىركيج فىمىدا السكيد الدىهارؾ الشٍر
اجهالى الدكؿ 
 االسكىدىافية*

 16408 1189 455 7264 7500 يىاير

 18360 1636 569 6873 9282 فبراير

 19681 1740 657 7815 9469 هارس

 12271 1125 453 4443 6250 ابريؿ

 6874 634 335 2169 3736 هايك

 9242 1371 451 3610 3810 يكىيك

 15150 2634 360 3380 8776 يكليك

 8352 1163 223 2319 4647 اغسطس

 8016 839 421 2210 4546 سبتهبر

 17387 1416 1407 6567 7997 اكتكبر
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 الىركيج فىمىدا السكيد الدىهارؾ الشٍر
اجهالى الدكؿ 
 االسكىدىافية*

 23250 1343 2241 11587 8079 ىكفهبر

 21325 1298 2199 9877 7951 ديسهبر

 176316 16388 9771 68114 82043 االجهالى
  United Nations (Economic Commission for Europe,2019)ث١بٔبد  -اٌّظله: -

 *اعّبٌٝ اٌلٚي االٍىٕلٔبف١خ ٠شًّ كٚي )اٌلّٔبهن, ا٠ٌَٛل,فٍٕٕلا, إٌو٠ٚظ,ا٠ٍَٕلا(

 هف الجدكؿ السابؽ يتضح هايمى:
 ـ باستثىاء شٍرل ىكفهبر 2018 حققت الدىهارؾ أعمى الدكؿ إيفادا لمسائحيف لهصر طكاؿ عاـ

سائح  11587كديسهبر تجاكزت السكيد الدىهارؾ فى أكثر ا عداد ايفادا لمسائحيف هحققة حكالى 
 فى شٍر ىكفهبر. 

 ـ ككاف ذلؾ فى بداية 2018جاءت فىمىدا فى اقؿ الدكؿ االسكىدىافية ايفادا لمسائحيف لهصر عاـ
الشتكل كبدءا هف شٍر اكتكبر عادت االرقاـ لالرتفاع  العاـ حتى اىتعشت االرقاـ هع بدء الهكسـ

 بؿ كتجاكزت الىركيج فى شٍرل ىكفهبر كديسهبر.
  استهرار التدفؽ السياحى هف الدكؿ االسكىدىافية  طكاؿ العاـ هها يدؿ عمى عدـ هكسهية ٌذا

كثر هف السكؽ كأف التدفؽ السياحى هستهر طكاؿ العاـ كلكف االعداد تزداد فى هكسـ الشتاء أ
 الصيؼ.

  ها سبؽ يتضح أف أكثر الدكؿ إيفادا ٌى الدىهارؾ تالٌا السكيد, أها أقمٍا إيفادا ٌى فىمىدا, أها
 بالىسبة لحركة التدفؽ فٍى تككف أكثر فى فصؿ الشتاء ىظرا لمظركؼ الهىاخية فى دكؿ السكؽ. 

  السكؽ فى أهس الحاجة فى ٌذا عكدة الدكؿ االسكىدىافية قميال الى التدفؽ السياحى لهصركلكف ٌذا
التكقيت الى زيادة الحهالت التىشيطية خاصة هع بدء عكدة التدفؽ السياحى هىً كالعهؿ عمى 
الحصكؿ عمى أكبر قدر هف االعداد الصادرة هف ٌذا السكؽ كاستقطابٍا لهصر كذلؾ هف خالؿ 

 العهؿ عمى هحكريف ) هىظهى الرحالت كالسائحيف أىفسٍـ( فى ىفس الكقت.
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 التحديات كالمعكقات التى أدت إلنخفاض الحركة السياحية مف الدكؿ اإلسكندنافية
كها تكردٌا الٍيئات الرسهية عىد الحديث عف أٌـ الهعكقات كا سباب التى أدت إلىخفاض هعدالت التدفؽ 

ى: )الكحدة السياحى هف دكؿ شهاؿ أكركبا كالدكؿ اإلسكىدىافية فجىً يهكف تقسيهٍا إلى عدة أسباب كها يم
 (2018الهركزية  سكاؽ شهاؿ أكربا, 

 :أكال: أسباب عاهة تتعمؽ بالهقصد السياحى الهصرل 
حالة عدـ اإلستقرارا هىى التى شٍدتٍا البالد الفترة الهاضية هىذ ثكرة يىاير كيكىيً كخاصة هىطقة  -

ابية, ا هر الذل  إستهر لفترة تتىاقمً كسائؿ سيىاء كهاتىقمً كسائؿ اإلعالـ هف أخبار عف أعهاؿ إٌر
 اإلعالـ كتشير إليً ىصائح السفر الرسهية.

, كضعؼ ا ىشطة التركيجية 2015إلى  2011تكقؼ الحهالت اإلعالىية لهصر خالؿ الفترة هف  -
 ـ.2015هىذ إغالؽ هكتب هصر باستكٍكلـ هىتصؼ 

بير هف الرحالت إعتهاد الهقصد الهصرل عمى الطيراف العارض هف الهىطقة, كتكقؼ عدد ك -
 لضعؼ الجدكل اإلقتصادية.

خركج أىهاط سياحية كثيرة فى الهقصد الهصرل خارج البراهج السياحية لمشركات السياحية فى  -
لى الرحالت  السكؽ كاإلكتفاء فقط بسياحة الشكاطئ هع العمـ أف شريحة كبار السف التى ترىكال

 أٌـ الشرائح بدكؿ السكؽ. الثقافية كرحالت الفىادؽ الىيمية العائهة تعتبر هف
الشكاكل العديدة هف السائحيف الذيف زاركا هصر هؤخرا كالتى تهثمت فى ) اىتشار القهاهة حكؿ  -

الفىادؽ, ضعؼ هستكل الخدهات بالفىدؽ, تدىى هستكل جكدة الطعاـ, الغاء العديد هف الرحالت 
ك هاكاف لً تاثير سمبى  البحرية أك البرية, ازدياد هعدالت التحرش كبخاصة فى هىاطؽ الت سكؽ( ٌك
 عمى هستكل رضاء العهالء كاىعكس سمبا عمى هعدالت الهبيعات .

 :ثاىيا أسباب خاصة تتعمؽ بالسكؽ  
كتشهؿ التطكر السريع كالتغيير الهستهر ىحك تصعيد ىبرة تعديالت فى ىصائح السفر الرسهية 

ت تشير إلى تاريخ التظاٌرات فى هصر الصادرة عف كزارات الخارجية بدكؿ شهاؿ اكركبا التى كاى
هكاىية التعرض لمتحرش  كخطكرة تغير الكضع ا هىى كضعؼ عهميات التاهيف كهىٍا الهطارات, كال
الجىسى كحذر السفر إلى شهاؿ سيىاء كضركرة تكخى الحذر كهتابعة تحذيرات السفر كالبقاء عمى 

 تكاصؿ هع السفارات.
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  :ثالثا أسباب تتعمؽ بهىظهى الرحالت -
ا فى الفترة هف  - -2011إلغاء هصر هف براهج عدد هف هىظهى الرحالت بعد الخسائر التى تكبدٌك

كتحذيرات السفر التى تزاهىت هع حادث الطائرة الركسية كالتى تزاهىت هع أٌـ فترات البيع  2015
 لهكسـ الشتاء.

لهصرل ؛ حيث كاف ها كاف يالقيً هىظهى الرحالت هف صعكبة فى التسكيؽ لمهقصد السياحى ا -
يرل أغمب هىظهى الرحالت أف هصر هف ا سكاؽ التى يصعب التكٍف بهستقبؿ التعاهؿ هعٍا فى 

 ظؿ ارتفاع ىسب الهخاطرة كضعؼ هعدالت الربحية, كعزكؼ العهالء عف الحجز الهبكر .
 Last minutesتغير سمكؾ السائحيف فى حجز رحالتٍـ إلى الهقاصد الهصرية آلخر الكقت  -

هر الذل جعؿ هىظهى الرحالت يخفضكف الطاقة الطائرة إلى هصر إلى الحد الذل يهكف التكٍف ا 
 بً.

اىخفاض ربحية الهقصد السياحى فى ظؿ اضطرار عدد هف ككالء السياحة بهصر إلغاء الرحالت  -
 اإلختيارية .

ا.خركج عدد كبير هف هىظهى الرحالت الكالسيكية هف السكؽ ىظرا لمخسائر التى تك -  بدٌك
دخكؿ عدد هف الهقاصد السياحية الهىافسة إلى السكؽ لعرض هقكهات تىافس السكؽ الهصرل  -

 كعمى رأسٍا اإلهارات.
دخكؿ شركات الطيراف الخميجية ) القطرية, اإلهاراتية, اإلتحاد( كالعب أساسى فى ىقؿ الحركة  -

 قصى هف خالؿ رحالت السياحية إلى دكؿ هىافسة هثؿ الهقاصد الخميجية كهقاصد الشرؽ ا
 ـ. 2014هىتظهة كباسعار تىافسية هىذ 

 منيجية الدراسة
تعتهد ٌذي الدراسة عمى إثبات صحة الفركض كتحقيؽ ا ٌداؼ الهرجكة هىٍا عمى أسمكب الهىٍج الكصفى 

صائيا كذلؾ بتحميؿ كافة البياىات التى يتـ تجهيعٍا هف عيىة الدراسة باستخداـ قكائـ اإلستبياف كتحميمٍا إح
كذلؾ إلستخالص أٌـ الىتائج هىٍا هف خالؿ  18اإلصدار   SPSSباستخداـ البرىاهج اإلحصائى 

إستخداـ تحميؿ اإلىحدار لهعرفة تاثير الهتغيرات الهستقمة الثالث عمى الهتغير التابع كالعالقة بيىٍها 
هارات االستقصاء باإلضافة إلى التكرارات كالهتكسطات كاإلىحراؼ الهعيارل, كذلؾ هف خالؿ است

(Questionnaire كالتى تـ تكزيعٍا عمى السائحيف القادهيف هف السكؽ االسكىدىافى فى هدف القاٌرة )
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ـ, 2019ـ حتى يكىيك 2019كا قصر كأسكاف كالغردقة كهرسى عمـ كشـر الشيخ, فى الفترة هف هارس 
كلكف هعدؿ االستجابة لـ يكف بالهعدؿ ( استهارة سكاء بطريقة كرقية أك الكتركىيا 600حيث تـ تكزيع عدد )

 استهارة. 279% بحكالى 46.5الهتكقع حيث بمغ هعدؿ االستجابة 
 فرضيات الدراسة

 تفترض الدراسة الفركض التالية:
: ٌىاؾ عالقة ذات داللة احصائية بيف الفرص كالهحفزات االيجابية كبيف زيادة الحركة  الفرض ا كؿ

دىافية الى هصر , كقد تـ صياغة أسئمة االستبياف لتهثؿ الفرص كالهحفزات السياحية هف سكؽ الدكؿ االسكى
كهتغير هستقؿ أكؿ يؤثر فى زيادة الحركة السياحية هف الدكؿ االسكىدىافية كهتغير تابع فى االسئمة أرقاـ 

(1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10 ,11 ,12 ,13 ,21 ,23.) 
كة السياحية الكافدة لهصر هف الدكؿ االسكىدىافية فتـ صياغتً فى أها الهتغير التابع الهتهثؿ فى زيادة الحر 

 (.24, 23, 18ا ستمة أرقاـ ) 
  ( الكسط الحسابى كاإلىحراؼ الهعيارل لإلستبياف3جدكؿ رقـ )

 هف الجدكؿ السابؽ يتضح هايمى:

ـ فجاءت الهقكهات الطبيعية هف شكاطئ كبحار فى أٌـ  - بالىظر إلى ردكد السائحيف هف كجٍة ىظٌر
كأعمى الفرص كالهحفزات, تالٌا الطقس كالهىاخ, ثـ تىكع اهاكف االقاهة, ثـ تىاسب السعر هع القيهة 

 االٔذراف اٌّع١برٜ اٌٛسط اٌذسبثٝ أٚال : اٌفرص ٚاٌّذفساد

 0.846 2.86 رزٛفو ٍٚبئً ٔمً اٌٝ ِظو ثظفخ َِزّوح
 0.843 2.74 شووبد اٌط١واْ اٌزٝ رَبفو اٌٝ ِظو ِٓ كٌٚزهرؼلك 

 0.662 3.71 رزٕبٍت ِلح اٌوؽٍخ ئٌٝ ِظو ِٓ كٌٚزه

 0.757 3.87 ٌٍٙٛخ االعواءاد ٚاٌؾظٛي ػٍٝ اٌزأش١وح ٌّظو

 0.696 3.39 رٕٛع ٍٚبئً االٔزمبي اٌلاف١ٍخ اٌٝ اٌّمبطل ا١ٌَبؽ١خ اٌّظو٠خ اٌّقزٍفخ
 0.651 3.99 ِظو رٕٛع اِبوٓ االلبِخ فٝ 

 0.872 3.92 رٕبٍت اٌَؼو ِغ اٌم١ّخ ٚاٌقلِخ اٌّزؾظً ػ١ٍٙب 
 0.943 3.74 رؼلك ٚرٕٛع اِبوٓ اٌزوف١ٗ ٚاٌقلِبد فٝ اِبوٓ االلبِخ ٌىً افواك االٍوح

 0.999 3.47 ِلٜ رٛافو لبئّخ ٌّأوٛالد فبطخ
 0.821 3.46 رٛافو اٌّوشل٠ٓ ا١ٌَبؽ١١ٓ ثٍغزه اٌّؾ١ٍخ

 0.695 4.24 ّٕبؿ ِٓ أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌزٝ رشغغ ى٠بهره  ٌّظو اٌطمٌ ٚاٌ

اٌّمِٛبد اٌطج١ؼ١خ ِٓ شٛاؽئ ٚثؾبه ِٓ اُ٘ اٌؼٛاًِ اٌزٝ رؾلك ى٠بهره ٌّظو ػٕل 

 افز١به لواه اٌَفو ٌّظو
4.31 0.611 

 0.733 3.47 اٌَؼو اؽل اٌؼٛاًِ اٌزٝ أصود فٝ لواهن افز١به ِظو وّمظل ١ٍبؽٝ
 0.918 3.61 ٍٝ اٌّظوٜ ِؼه ثٛك ٚؽفبٚح اٍزمجبي٠زؼبًِ اٌّغزّغ اٌّؾ
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خدهة الهتحصؿ عميٍا, ثـ سٍكلة االجراءات كالحصكؿ عمى التاشيرة لهصر, ثـ تعدد كتىكع اهاكف كال
الترفيً كالخدهات فى اهاكف االقاهة لكؿ افراد االسرة, ثـ تىاسب هدة الرحمة إلى هصر, ثـ تعاهؿ 

كاحد العكاهؿ  الهجتهع الهحمى الهصرل بكد كحفاكة استقباؿ, ثـ تكافر قكائـ لهاككالت خاصة, ثـ السعر
التى أثرت فى قرار اختيار هصر كهقصد سياحى, ثـ تكافر الهرشديف السياحييف بمغتٍـ الهحمية, ثـ 

 تىكع كسائؿ االىتقاؿ الداخمية.
: ٌىاؾ عالقة ذات داللة احصائية بيف الصعكبات كالتحديات كعكاهؿ أثرت سمبا كبيف زيادة الفرض الثاىى

ؽ الدكؿ االسكىدىافية, كقد تـ صياغة أسئمة االستبياف لتهثؿ الصعكبات الحركة السياحية الى هصر هف سك 
كالتحديات كهتغير هستقؿ ثاىى يؤثر فى زيادة الحركة السياحية هف الدكؿ االسكىدىافية كهتغير تابع كذلؾ 

 ( .24, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 9فى اسئمة االستبياف ارقاـ ) 
 ى كاإلىحراؼ الهعيارل لإلستبياف ( الكسط الحساب4جدكؿ رقـ )

 هف الجدكؿ السابؽ يتضح هايمى:
الهكاد الدعائية عف هصر هقارىة بباقى الهقاصد السياحية فى هقدهة الصعكبات  جاءت عدـ كفاية -

كالتحديات التى تكاجٍٍـ, تالٌا عدـ كفاية البراهج السياحية, ثـ حالة عدـ االستقرار فى هصر الفترة 
الهاضية, ثـ عدـ كفاية الهعمكهات عف الهقصد الهصرل, ثـ ضعؼ الخدهات الهقدهة فى الهقصد, 

شركات السياحة التى تىظـ براهج خاصة لهصر, ثـ التعرض لهضايقات ) تحرش,  ثـ قمة

 االٔذراف اٌّع١برٜ اٌٛسط اٌذسبثٝ ثب١ٔب : اٌظعٛثبد ٚاٌزذذ٠بد

 0.946 3.37 ٠ٛعل ػؼف فٝ اٌقلِبد اٌّملِخ فٝ اٌّمظل ا١ٌَبؽٝ

 0.992 3.19 رؼوػذ ٌّؼب٠مبد ِٓ أٜ ٔٛع ) رؾوُ, اثزنام... اٌـ(

 0.841 2.86 رٛافو اؽجبله اٌّؾ١ٍخ ِٚلٜ رٕٛع اٌطؼبَ اٌّزبػ

 0.725 3.22 ال٠ٛعل شووبد ١ٍبؽخ رٕظُ ثواِظ فبطخ ثٙنا اٌَٛق 

 0.709 3.11 الرملَ شووبد ا١ٌَبؽخ ػوٚع ١ِّيح ِٓ اٌجواِظ اٌّٛعٙخ ٌٙنا اٌَٛق 

 1.019 3.10 ػؼف عٛكح فلِبد اٌّمظل ا١ٌَبؽٝ اٌّظوٜ

 0.820 3.45 اٌّؼٍِٛبد غ١و وبف١خ ػٓ اٌّمظل اٌَبؽٝ اٌّظوٜ

 0.778 3.64 ؽبٌخ ػلَ االٍزمواه فٝ ِظو اٌفزوح اٌّبػ١خ ػٍٝ لواهن ٌٍَفو ٌّظواصود 

 0.645 3.89 اٌّٛاك اٌلػبئ١خ  غ١و وبف١خ ػٓ ِظو ِمبهٔخ ثجبلٝ اٌلٚي ا١ٌَبؽ١خ

 0.689 3.80 اٌجواِظ ا١ٌَبؽ١خ غ١و وبف١خ ػٓ ِظو فٝ شووبد ا١ٌَبؽخ
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ابتذاذ...الخ( فى الهقصد الهصرل, ثـ عدـ تقديـ شركات السياحة عركض ههيزة هف البراهج 
 الهكجٍة لمسكؽ.

التى  : ٌىاؾ عالقة ذات داللة احصائية بيف الجٍكد التسكيقية كاالساليب كالعكاهؿ الهتبعة الفرض الثالث
تقكـ بٍا الٍيئات الحككهية السياحية الهصرية كالقطاع الخاص كبيف زيادة الحركة السياحية هف سكؽ الدكؿ 
االسكىدىافية الى هصر, كقد تـ صياغة أسئمة االستبياف لتهثؿ الجٍكد التسكيقية كهتغير هستقؿ ثالث يؤثر 

, 27, 26, 25ابع كذلؾ فى االسئمة أرقاـ )عمى زيادة الحركة السياحية هف الدكؿ االسكىدىافية كهتغير ت
28 ,29 ,30 ,31.) 

 ( اٌٍٛؾ اٌؾَبثٝ ٚاإلٔؾواف اٌّؼ١بهٜ ٌإلٍزج١بْ 5علٚي هلُ )

 هف الجدكؿ السابؽ يتضح هايمى:
جاءت ىهك هقاصد سياحية جديدة تىافس الهقصد الهصرل فى قهة الجٍكد التى يىبغى العهؿ  -

عميٍا, ثـ عدـ الثقة فى الهعمكهات االعالهية ادل لتككيف صكرة غير كاضحة عف الهقصد 
رل, ثـ التكجً لمشركات السياحية لكى تقكـ بتسكيؽ براهجٍا السياحية فى السكؽ, ثـ السياحى الهص

تساعد الجٍكد التسكيقية فى تككيف صكرة كاضحة عف الهقصد السياحى الهصرل فى  السكؽ, ثـ 
تساٌـ الكسائؿ كاالدكات التسكيقية الهستخدهة فى زيادة الكعى كالهعرفة الجيدة عف الهىتج السياحى 

ل, ثـ تىكع الىظـ كاالدكات التسكيقية الهتبعة لتسكيؽ الهىتج السياحى الهصر ) اعالـ هرئى, الهصر 
 اعالـ هقركء, اعالـ هسهكع, كسائؿ تكاصؿ اجتهاعى(فى دكؿ السكؽ ا سكىدىافى.

 التحقؽ مف صحة الفركض

 االٔذراف اٌّع١برٜ اٌٛسط اٌذسبثٝ ثبٌثب: اٌجٙٛد اٌزس٠ٛم١خ

 0.762 3.38 ّٔٛ ِمبطل ١ٍبؽ١خ عل٠لح رٕبفٌ اٌّمظل ا١ٌَبؽٝ اٌّظوٜ

 0.882 2.95 فٝ رى٠ٛٓ طٛهح ٚاػؾخ ػٓ اٌّمظل ا١ٌَبؽٝ اٌّظوٜ فٝ  كٌٚزه رَبػل اٌغٙٛك اٌز٠َٛم١خ 

 0.896 3.27 ػلَ اٌضمخ فٝ اٌّؼٍِٛبد االػال١ِخ اكٜ ٌزى٠ٛٓ طٛهح غ١و ٚاػؾخ ػٓ اٌّمظل ا١ٌَبؽٝ اٌّظوٜ 

رٕٛع إٌظُ ٚاالكٚاد اٌز٠َٛم١خ اٌّزجؼخ ٌز٠َٛك إٌّزظ ا١ٌَبؽٝ اٌّظو ) اػالَ ِوئٝ, اػالَ 

 , اػالَ َِّٛع, ٍٚبئً رٛاطً اعزّبػٝ(فٝ كٌٚزهِموٚء
2.62 0.843 

رَبُ٘ اٌٍٛبئً ٚاالكٚاد اٌز٠َٛم١خ اٌَّزقلِخ فٝ ى٠بكح اٌٛػٝ ٚاٌّؼوفخ اٌغ١لح ػٓ إٌّزظ 

 ا١ٌَبؽٝ اٌّظوٜ
2.63 0.829 

 0.811 3.03 رمَٛ شووبد ا١ٌَبؽخ ثز٠َٛك ثواِغٙب ا١ٌَبؽ١خ فٝ كٌٚزه

 0.740 2.84 رمَٛ ثٙب ا١ٌٙئبد اٌو١ٍّخ اٌّظو٠خ فٝ كٌٚزه ٕ٘بن ؽّالد كػبئ١خ ٍٍِّٛخ 
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ٚوبٔذ  18لاه االط  Spssٌٍٚزؾمك ِٓ طؾخ اٌفوٚع رُ رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد ثبٍزقلاَ اٌجؤبِظ االؽظبئٝ 

 ( ٠ٛػؼ االهرجبؽ ِٚؼبًِ اٌزؾل٠ل 6علٚي هلُ )      -إٌزبئظ وبٌزبٌٝ :

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

 1 .640
a
 .409 .403 .44715 

a. Predictors: (Constant), Efforts, challenges, Attraction1 

b. Dependent Variable: Tourism 

 هف الجدكؿ السابؽ يتضح هايمى:
أف ٌىاؾ عالقة ارتباط بيف الهتغيرات الهستقمة كبيف زيادة الحركة السياحية هف سكؽ الدكؿ   -

كها أف هعاهؿ التحديد يشير إلى أف  0.640االسكىدىافية الى هصر حيث يهثؿ هعاهؿ اإلرتباط 
% عمى زيادة الحركة 40.9أل أف الهتغيرات الهستقمة تؤثر بىسبة  0.409ٌذا التاثير بقيهة 

 السياحية الكافدة لهصر هف الدكؿ اإلسكىدىافية.
( ٠ٛػؼ اٌؼاللخ اٌقط١خ ث١ٓ اٌّزغ١واد اٌَّزمٍخ ٚث١ٓ ى٠بكح اٌؾووخ ا١ٌَبؽ١خ ِٓ ٍٛق 7علٚي هلُ )

 ANOVAاٌلٚي االٍىٕلٔبف١خ اٌٝ ِظو ثبٍزقلاَ اي 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 38.050 3 12.683 63.435 .000
a
 

Residual 54.985 275 .200   

Total 93.035 278    

a. Predictors: (Constant), Efforts, challenges, Attraction1 

b. Dependent Variable: Tourism 

 هف الجدكؿ السابؽ يتضح هايمى:
فى اختبار هعىكية العالقة الخطية بيف الهتغيرات الهستقمة كبيف زيادة الحركة   Fجدكؿ  يستخدـ -

بدرجات  F  =63.435السياحية هف سكؽ الدكؿ االسكىدىافية الى هصر حيث يتضح أف قيهة 
ى أقؿ هف   P =  .000كقيهة  275حرية  كذلؾ يعىى أف ٌىاؾ عالقة خطية بيف  0.05ٌك

يف زيادة الحركة السياحية هف سكؽ الدكؿ االسكىدىافية الى هصر كبالتالى الهتغيرات الهستقمة كب
 يهكف حساب قيهة اإلىحدار بيف الهتغيريف.

( ٠ٛػؼ ػاللخ اإلٔؾلاه اٌّزؼلك ث١ٓ اٌفوص ٚاٌّؾفياد اال٠غبث١خ ٚث١ٓ ى٠بكح اٌؾووخ 8علٚي هلُ )

 ا١ٌَبؽ١خ ِٓ ٍٛق اٌلٚي االٍىٕلٔبف١خ اٌٝ ِظو
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 

 

(Constant) 1.433 .329  4.358 .000 

 000. 11.114 640. 073. 806. الفرص والمحفزات

 000. -4.892- -231.- 083. -406.- االصعوبات والتحديات 

 000. 5.461 312. 059. 321. الجهود التسويقية 

a. Dependent Variable: Tourism 
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 ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك ٠زؼؼ ِب٠ٍٝ:

 005.أل أقؿ هف  000.بيف الهتغيريف الهستقؿ ا كؿ كالتابع ٌك   (correlation)أف  االرتباط  -
بهعىى أىً يكجد ارتباط هعىكل بهعىى أف الفرص كالهحفزات التى تـ عرضٍا تؤثر تاثير هعىكل 

 فى زيادة الحركة السياحية الكافدة لهصر هف الدكؿ االسكىدىافية حقيقى
العالقة بيف الهحفزات )هتغير هستقؿ أكؿ( كبيف زيادة الحركة السياحية لهصر هف الدكؿ  -

ا إيجابى؛   Beta= 806. االسكىدىافية )هتغير تابع( تساكل  تعىى عالقة طردية بهعىى أف تاثيٌر
كالفرص أدل ذلؾ إلى زيادة الحركة السياحية الكافدة لهصر هف الدكؿ أل أىً كمها زادت الهحفزات 

 االسكىدىافية.
هها سبؽ يؤكد صحة الفرض ا كؿ كأف ٌىاؾ عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية بيف الفرص  -

 كالهحفزات االيجابية كبيف زيادة الحركة السياحية هف سكؽ الدكؿ االسكىدىافية الى هصر.
بهعىى أىً يكجد  000.بيف الهتغيريف الهستقؿ الثاىى  كالتابع ٌك   (correlation)أف االرتباط  -

ارتباط هعىكل بهعىى أف التحديات كالصعكبات التى تـ عرضٍا تؤثر تاثير هعىكل حقيقى فى زيادة 
 الحركة السياحية الكافدة لهصر هف الدكؿ االسكىدىافية

قؿ ثاىى( كبيف زيادة الحركة السياحية لهصر هف العالقة بيف الصعكبات كالتحديات )هتغير هست -
ا   Beta= 406.- -الدكؿ االسكىدىافية )هتغير تابع( تساكل  تعىى عالقة عكسية بهعىى أف تاثيٌر

سمبى؛ أل أىً كمها اىخفضت الصعكبات كالتحديات أدل ذلؾ إلى زيادة الحركة السياحية الكافدة 
 لهصر هف الدكؿ االسكىدىافية.

ؤكد صحة الفرض الثاىى كأف ٌىاؾ عالقة سمبية ذات داللة إحصائية بيف الصعكبات هها سبؽ ي -
 كالتحديات كبيف زيادة الحركة السياحية هف سكؽ الدكؿ االسكىدىافية الى هصر.

 005.أل أقؿ هف  000.بيف الهتغيريف الهستقؿ الثالث كالتابع ٌك   (correlation)أف االرتباط  -
عىكل بهعىى أف الجٍكد التسكيقية التى تقكـ بٍا ا جٍزة كالٍيئات الحككهية بهعىى أف يكجد ارتباط ه

السياحية الهصرية كالقطاع الخاص التى تـ عرضٍا تؤثر تاثير هعىكل حقيقى فى زيادة الحركة 
 السياحية الكافدة لهصر هف الدكؿ االسكىدىافية

ادة الحركة السياحية لهصر هف الدكؿ العالقة بيف الجٍكد التسكيقية )هتغير هستقؿ ثالث( كبيف زي -
ا إيجابى؛   Beta=  312.االسكىدىافية )هتغير تابع( تساكل  تعىى عالقة طردية بهعىى أف تاثيٌر
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أل أىً كمها زادت الجٍكد التسكيقية التى تقـك بٍا الجٍات الرسهية كالقطاع الخاص التى تـ 
 صر هف الدكؿ االسكىدىافية.عرضٍا أدل ذلؾ إلى زيادة الحركة السياحية الكافدة له

هها سبؽ يؤكد صحة الفرض الثالث كأف ٌىاؾ عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف الجٍكد  -
 التسكيقية كبيف زيادة الحركة السياحية هف سكؽ الدكؿ االسكىدىافية الى هصر.

 نتائ  الدراسة
 تهثمت أٌـ الىتائج العاهة لمدراسة فيها يمى:

تسكيقية يتضح أف الهكتب السياحى الهصرل باستكٍكلـ بالسكيد يعتبر ٌك بالىسبة لمجٍكد ال -
الهسئكؿ عف التىشيط كالتركيج السياحى لهصر داخؿ الدكؿ اإلسكىدىافية كشهاؿ اكركبا, كالذل تـ 

ـ كاليزاؿ هغمؽ حتى اليكـ ، كلكف الهكتب يقكـ بىفس العهؿ كلكف هف القاٌرة 2015إغالقً عاـ 
هركزية  سكاؽ شهاؿ أكركبا التى تقكـ بىفس دكر الهكتب كلكف هف القاٌرة كيتـ هف خالؿ الكحدي ال

 التكاصؿ هف خالؿ البريد ا لكتركىى.
عاـ كأكثر حيث تصؿ الىسبة  65يظٍر جميا فى الدكؿ اإلسكىدىافية ارتفاع ىسبة هف ٌـ فى سف  -

ذا سيساعد فى هعرفة ىسبة الفئات 20إلى  العهرية كتقديـ الكسائؿ % هف اجهالى عدد السكاف,ٌك
التىشيطية لٍـ كذلؾ بعرض الكسائؿ كالتسٍيالت الهقدهة فى الهىاطؽ السياحية الهصرية التى تخدـ 
ٌذي الفئات,باإلضافة إلى تركز أغمب السكاف فى الهدف هها يعهؿ عمى تكفير الىفقات كالدعاية فى 

 الهىاطؽ الريفية كالتركيز عمى التىشيط فى الهدف.
ذا حافز تقع ال - دكؿ اإلسكىدىافية فى شهاؿ اكركبا كالذل تىخفض فيً درجات الحرارة هعظـ العاـ ٌك

لٍـ لمتكجً إلى الهىاطؽ التى تككف فيٍا درجات الحرارة هعتدلة خاصة فى فصؿ الشتاء التى تصؿ 
 درجات الحرارة فيٍا إلى الصقيع هادكف الصفر.

فية  طكاؿ العاـ هها يدؿ عمى عدـ هكسهية ٌذا استهرار التدفؽ السياحى هف الدكؿ االسكىدىا -
السكؽ كأف التدفؽ السياحى هستهر طكاؿ العاـ كلكف االعداد تزداد فى هكسـ الشتاء أكثر هف 

 الصيؼ.
بالىسبة لىسبة الدكؿ االسكىدىافية هف اجهالى السائحيف الكافديف لهصر تعتبر ىسبة ضئيمة؛ فحتى  -

حققت ىسبة تقترب هف االربعة فى الهائة كسجمت حكالى ـ  2010فى قهة صعكد ا رقاـ عاـ 
% هف اجهالى عدد 1,5ـ لحكالى 2016% , كلكف عادت لالىخفاض بعد ذلؾ لتصؿ عاـ 3,7
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ى ىسبة ضئيمة حتى فى فترات الىهك اذا ها قكرىت بهكاىة هصر  السائحيف الكافديف لهصر ٌك
 الكاعد. السياحية كاذا هاقكرىت باالعداد الخارجة هف ٌذا السكؽ

ـ لمخارج 2017( هميكف سائح عاـ 47,405بمغ عدد السائحيف الخارجيف هف الدكؿ اإلسكىدىافية ) -
( ىسهة هها يدؿ عمى أف هكاطىى ٌذي 26,824,913عمى الرغـ هف أف عدد سكاف السكؽ بمغ )

 الدكؿ يقكهكف باكثر هف رحمة فى العاـ الكاحد.
( عاها 45-31أكثر الفئات العهرية اقباال عمى هصر ٌـ فئة )هف ىتائج الدراسة الهيداىية ىجد أف   -

( عاها كأف ىسبة أف ىسبة االىاث بمغت الىسبة االكبر هف ىسبة الذككر 46:65تمتٍا الفئة هف )
ذا يدؿ عمى تكجً التسكيؽ كالتىشيط القائـ  ككاف هعظهٍـ هف الهتزكجكف )العائالت كا سر( ٌك

ك ها أكدتً الهقابالت الشخصية  (Families with children)عمى اإلٌتهاـ بفئة العئالت  ٌك
 كلكف يجب اإلٌتهاـ كالىظر إلى استقطاب باقى الفئات.

بالىسبة لىتائج الفرص كالهحفزات ىجد أف ٌىاؾ ىسبة الباس بٍا هف السائحيف اإلسكىدىافييف يقكهكف  -
كهقصد سياحى كالعهؿ بزيارة هصر عدة هرات هها يدؿ عمى هدل هالئهة الهقصد الهصرل لٍـ 
 عمى تكجيً الحهالت لٍذي الفئة لتىشيطٍا كالعهؿ عمى تكرار زيارتٍـ لهصر.

أيضا إرتفاع الهستكل اإلقتصادل لمسائحيف الكافديف لهصر هف ٌذا السكؽ كالذل يتضح هىً  -
 الهستكل االقتصادل الهرتفع لسائحى الدكؿ االسكىدىافية بصفة عاهة كالكافديف لهصر هىٍـ حيث

يكرك( كالفئة التى تمتٍا كاىت هف  3000-1500بمغت الىسبة االكبر هىٍـ فى الفئة هف )
 يكرك( .  3000-5000)
% 14سكاف الدكؿ اإلسكىدىافية بصفة عاهة يىفقكف ىسبة جيدة عمى السياحة كالسفر كتصؿ حتى  -

جهالى هاتـ اىف 16,656,000,000فى الىركيج بها يساكل  اقة عمى السياحة هميار دكالر أهريكى كال
ـ. 2016هميار دكالر أهريكى عاـ  45,463,000,000كالسفر فى الدكؿ اإلسكىدىافية إجهاال يبمغ 

ذا هبمغ ضخـ يجب استغاللً كاالٌتهاـ بً حتى ىستطيع اجتذاب أكبر قدر ههكف هف ٌذي  ٌك
 ا هكاؿ الهىفقة إلى هصر. 

مة أساسية لإلىتقاؿ إلى هصر كهف ٌىا كها يستخدـ أغمب سائحك السكؽ الطيراف العارض ككسي -
يىبغى التىكع فى شركات الطيراف كالعهؿ عمى زيادة حركة الطيراف الهىتظـ حتى الىقع تحت تاثير 

 شركات السياحة التى تقكـ بتسيير ٌذي الرحالت.
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كهف الهعكقات كالتحديات أف سائحى ٌذا السكؽ يتعرضكا لبعض الهضايقات هف تحرش ك إبتذاذ  -
فى هىطقة ا ٌراهات أك عىد التجكاؿ فى ا قصر أك عىد التجكاؿ فى الغردقة هف بائعى سكاء 

 العاديات كالهحاؿ التجارية.
الهقصد الهصرل هقصد هعركؼ لدل السائحيف اإلسكىدىافييف كيقكهكف بالحصكؿ عمى الهعمكهات  -

ذا يكضح ضركر  ة تكجيً أغمب ككسيمة أساسية هف اإلىترىت ككسائؿ التكاصؿ اإلجتهاعى, ٌك
 الحهالت التىشيطية لٍذا السكؽ هف خالؿ الكسائؿ اإللكتركىية.

تقكـ الغالبية العظهى هف سائحك السكؽ بتىظيـ رحالتٍـ لهصر بالحجز هف خالؿ اإلىترىت سكاء  -
 بالحجز الهباشر أك هف خالؿ هكاقع شركات السياحة

 تكصيات الدراسة
 تكصى الدراسة بالتكصيات التالية

  ة إعادة فتح الهكتب الهصرل بالسكيد هرة أخرل حتى يقكـ بههارسة هٍاـ أعهالة بالكيفية ضركر
الهطمكبة, حيث أف العهؿ هف خالؿ الكحدة الهركزية  سكاؽ شهاؿ أكركبا بالقاٌرة التفى بجىجاز 

ا عمى أرض الكاقع.  كافة ا عهاؿ التى يتـ إىجاٌز
 طية لمدكؿ اإلسكىدىافية حيث أف هعدؿ اإلستجابة ضركرة تكجيً ىسبة جيدة هف الحهالت التىشي

 ل فراد الذيف يقكهكف بالسياحة لمخارج عالية جدا هقارىة بباقى ا سكاؽ السياحية.
  ضركرة تكجيً الحهالت التىشيطية كالتركيجية عف هصر هف خالؿ الكسائؿ التىشيطية الحديثة هثؿ

كأقؿ تكمفة كذلؾ هف خالؿ اإلىترىت ككسائؿ  كسائؿ التكاصؿ اإلجتهاعى التى تحقؽ أعمى اىتشار
 التكاصؿ اإلجتهاعى.

  العهؿ هع شركات الطيراف لحثٍا عمى تسيير العديد هف الرحالت هف دكؿ السكؽ اإلسكىدىافى إلى
 هصر كليس اإلعتهاد فقط عمى الرحالت الشارتر التى يتحكـ فيٍا هىظهى الرحالت.

 لمعاهميف بهحاؿ السمع كالعاديات السياحية كتدريبٍـ احتراـ  العهؿ عمى تكجيً البراهج التدريبية
 خصكصية السائح كعمى أساليب البيع الحديث دكف اسمكب الهضايقات التى يتعرض لٍا السائح.

  العهؿ عمى تطكير الهكاقع الخاصة بشركات السياحة كالفىادؽ الهصرية عمى شبكة اإلىترىت كأف
ح كافة البياىات كالهعمكهات التى يحتاجٍا هع تكفير خدهة الحجز تحدثٍا بصفة هستهرة كتكفر لمسائ
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كالدفع إلكتركىيا, حيث أف هعظـ سائحى السكؽ يقكهكف بحجز رحالتٍـ هف خالؿ الهكاقع 
 اإللكتركىية.

  العهؿ عمى زيادة أعداد الخريجيف كالهرشديف السياحييف الهتحدثيف بمغات الدكؿ اإلسكىدىافية
 جية, الفىمىدية, الدىهاركية(.)السكيدية, الىركي

 المراجع
الٍباشة, سعد فؤاد؛ هحهد, أهاىى رفعت؛ عبد السهيع, حهيدة )بدكف تاريخ(: الحهالت التىشيطية"  -

ا عمى السياحة الداخمية , كمية السياحة كالفىادؽ, جاهعة الهىكفية .  اإلعالىية كالدعائية" كأثٌر
 (: تسكيؽ سياحى, الرياض.2008ب الهٍىى )الهؤسسة العاهة لمتعميـ الفىى كالتدري -
, فةرلهعـ اعال سمسمة، ليةركلبتدر الهصا،ادارة ا يجيركلىكذج الىه(:  ا2010ركؽ) فاـ, لقاسا -

 .ُِٓت ،ص يكلكداب, االكف كالفىكا لمثقافة ىيكطلس الهجما
 زيع, القاٌرة.(:" التسكيؽ هدخؿ استراتيجى", دار الشركؽ لمىشر كالتك 2007العسكرل, أحهد شاكر ) -
الصادر هف الجٍاز الهركزل لمتعبئة  Egypt in Figures,2018 الكتاب االحصائى السىكل  -

 العاهة كاالحصاء
(: الخطة  العاهة لمتىشيط السياحى فى اسكاؽ شهاؿ 2018الكحدة الهركزية  سكاؽ شهاؿ اكركبا ) -

 اكركبا.
 ا ىجمك الهصرية, القاٌرة, الطبعة ا كلى.(: التسكيؽ السياحى, هكتبة 2012البطكطى, سعيد )  -
 (: االعالـ السياحى , دار ىٍضة الشرؽ , القاٌرة , الطبعة االكلى .2007البكرل ,فؤادة) -
(: تشيط الحركة السياحية الكافدة الى هصر هف دكؿ الككهىكلث 2012هحهد ,غادة هحهد فرحات) -

 اهعة حمكاف.الركسى, رسالة هاجستير, كمية السياحة كالفىادؽ ج
(: التسكيؽ: التسكيؽ السياحى, التسكيؽ الفىدقى, هؤسسة حكرس 2007الشريعى, طارؽ عبدالفتاح) -

 الدكلية, الطبعة ا كلى.
(: "جغرافية اكركبا الجديدة, دراسة إقميهية" , كمية اآلداب, جاهعة 2004جاد الرب, حساـ الديف ) -

 أسيكط. 
 ـ السياحى", دار الفجر لمىشر كالتكزيع , هصر.(: "اإلعال2003حجاب, هحهد هىير ) -
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ABSTRACT 

The Study aims at studying and analyzing how to promote the 

inbound tourist arrivals to Egypt from the Scandinavian countries' 

market. In order to achieve this, the study adopts the descriptive 

approach, for discussing the study results through using a questionnaire 

distributed to 279 of the market's tourists visiting the Egyptian tourist 

attractions from March 2019 to June 2019, The results were analyzed by  

using the Statistical program SPSS V.18 through using some statistical 

procedures as the Mean score, standard deviation, and regression analysis 

to determine the effects of The three independent variables on the 

dependent variable and the correlation between them, The results reveals 

that, there is a statistically significant correlation between the positive 

opportunities and drivers and the increase in the tourists coming from the 

Scandinavian countries to Egypt. Also, there is a statistically significant 

correlation between the difficulties, challenges and negative factors 

affecting in a negative way and the number of tourists coming from that 

market. Moreover, there is a statistically significant correlation between 

the marketing efforts, methods and the factors adopted by the Egyptian 

governmental institutions of tourism and the private sector, and the 

increase in the tourists coming from the Scandinavian countries’ market 

to Egypt. 
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