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 دراسو تقييميو لالستراتيجيات التسكيقيو الحاليو لممنت  السياحي النقافي المصرم

رشا أحهد  خميؿ                      كليد عباس اباظً                     غادي عبد ا  هحهد  

 كميً السياحة كالفىادؽ جاهعً قىاي السكيس

قسـ الدراسات السياحية   

  -ممخص ال حث :

ك هف أكبر الهٍاـ التي تتحكـ بٍا  يدخؿ التسكيؽ كىشاط تجارم ذك اٌهيً كبرم في صىاعً السياحة ، ٌك
ات القطاع الخاص في تطكير ٌذي الصىاعة بعد هٍاـ التخطيط كاإلشراؼ عميٍا ، كال الحككهات كشرك

يقتصر التسكيؽ السياحي عمي هجرد تقديـ الخدهات أك البراهج السياحيً كعرضٍا في الداخؿ كالخارج ، بؿ 
رؼ عمي يجب أف يبدا بدراسً االسكاؽ السياحيً الهصدري كتحديد احتياجاتٍا هف الهىتج السياحي  كالتع

الفرص الهتاحً إلي دراسً خصائص العهالء السياحييف كتمبيً رغباتٍـ كاحتياجاتٍـ باعمي هستكم ههكف ، 
كتؤثر دراسً الهىتج السياحي في اختيار خطط كبراهج التىشيط السياحي التي تضعٍا الدكلً هف اجؿ تىشيط 

ء الضكء عمي اٌهيً تقييـ االستراتيجيات الهبيعات السياحيً في براهجٍا السياحيً ، كيٍدؼ البحث الي القا
الحاليً التي تتبعٍا الهؤسسات الهعىيً لمتسكيؽ السياحي لمهىتج السياحي الثقافي ، كقد تـ عهؿ هقابالت 

شخصيً لبعض الهكظفيف في ٌيئً التىشيط السياحي ككزاري السياحً ، اٌـ الىتائج التي تـ التكصؿ اليٍا اف 
ً الحاليً لتسكيؽ الهىتج السياحي يؤثر بالسمب عمي الهيزي التىافسيً الهستداهً ٌىاؾ قصكر في االستراتيجي

 لمسياحً الثقافيً .

االستراتيجيات التسكيقيً   –الهىتج السياحي الثقافي –الكمهات الدالً : التسكيؽ السياحي   

 المقدمو 

ك هف أكب ر الهٍاـ التي تتحكـ بٍا يدخؿ التسكيؽ كىشاط تجارم ذك اٌهيً كبرم في صىاعً السياحة ، ٌك
الحككهات كشركات القطاع الخاص في تطكير ٌذي الصىاعة بعد هٍاـ التخطيط كاإلشراؼ عميٍا ، كتهارس 

غالبيً عهميات التسكيؽ هف قبؿ إدارة أك كحدي تتبع لإلدارة الكطىية لمسياحة ، كيهكف تسهيتٍا بجدارة 
لقرارات الصائبة كتطكير هعرفتٍا باتجاٌات الهستٍمكيف هف ، كتتهثؿ هٍاـ إدارة التسكيؽ في اتخاذ االتسكيؽ 

حيث أذكاقٍـ ك رغباتٍـ ك طبيعة الهىتجات كالخدهات الهىاسبة لٍـ ، كافضؿ االسكاؽ الهستٍدفة ، كها 
تكتسب إدارات التسكيؽ اٌهيً خاصً في كيفيً عرض الهىتجات كالسياسات التسعيرية الخاصة بٍا 

( 2008مـ ، ) مس كخدهات ها بعد البيع  
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ا في العصر الحديث ، كيعد ٌذا  كاحتمت السياحة الثقافية في العالـ اٌهيً كبرم هىذ ىشاي السياحة كتطكٌر
فمقد كاف الٍدؼ  (2012) ا ك السعكد ، الىهط هف أقدـ االىهاط السياحية التي عرفٍا االىساف هىذ القدـ 

ي التعرؼ عمي عادات الشعكب كا هـ ا خرل ا ساسي هف السياحة في البداية ٌدفان ثقافياي يتهثؿ ف
كتقاليدٌا كاالضطالع عمي إىجازاتٍا التاريخية القديهة كالحضارية الحديثة كاالستفادة هف عمكهٍا كآدابٍا 

ا لٍذي الشعكب ، كتتهتع هصر باٌهية كبيري في سكؽ  كفىكىٍا ، كااللهاـ بالدياىات كالهعتقدات الديىية كغيٌر
، حيث تهتمؾ ثركي اثريً ٌائمة ليس لٍا هثيؿ في ام دكلً في العالـ ، كال تقتصر السياحة السياحة الثقافية 

الثقافية فقط عمي االثار التاريخية ، بؿ اهتدت لتشهؿ كؿ ها تهتمكً الدكلة هف ثركي تتصؿ بالجكاىب الثقافية 
   (2007)ع د الرحيـ ،. 

  مشكمو ال حث :

الثقافي باعتباري هف الهقكهات الفعالة كالفريدة لىجاح صىاعً السياحة عمي الرغـ هف ثراء الهىتج السياحي 
في هصر , إال اف اٌتهاـ الهؤسسات الهعىية باتباع االستراتيجيات الحديثة لمتسكيؽ  لً لـ يكف كافيان  هها 

يىعكس سمبان في تحقيؽ هيزي  تىافسيً فعالً كهستداهً لً ، حيث ىالحظ اىخفاض هعدؿ الزيارات هف 
) الجياز  هف اجهالي هعدؿ الزيارات لهصر 2016%( لعاـ 0.6لسائحيف ذكم الغرض الثقافي فبمغت )ا

  (2016المركزم لمتع ئة كاالحصاء ،

 فرض ال حث : 

  ًال يكجد قصكر في االستراتيجيً الحاليً لتسكيؽ الهىتج السياحي يؤثر بالسمب عمي الهيزي التىافسي
 .  الهستداهً لمسياحً الثقافيً

 اىداؼ ال حث : 

  التعرؼ عمي االستراتيجيات التي تستخدهٍاٌيئً تىشيط السياحً ككزاري السياحً في تسكيؽ الهىتج
 السياحي الثقافي قي هصر . 

  تقييـ االستراتيجيات التي تتبعٍاٌيئً تىشيط السياحً ككزاري السياحً في تسكيؽ الهىتج السياحي
 الثقافي قي هصر.

 حث االطار النظرم لم 

 اكال :  التسكيؽ السياحي :

تحدث الكثيركف هف الكتاب كالعمهاء في هجاؿ اإلدارة عف التسكيؽ كهجاؿ هف هجاالت الدراسة في إدارة 
االعهاؿ فكاىت لديٍـ افكاران تختمؼ عف بعضٍا البعض اختالفان همحكظان عىد تعريفٍـ لمتسكيؽ كعمـ اىبثؽ 
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، فٍىاؾ هف يفسري باىً هجهكعً هف ا ىشطة التي تتعمؽ بالعهؿ  ( 2007) ع د السميع ، هف عمـ اإلدارة 
، اك اىً ظاٌري تجاريً ، اك اىً عهميً تقكـ عمي تبادؿ كىقؿ الهىتجات ، اك اىً عهميً ابتكار الكقت 

كالهكاف ، اك اىً عهميً تتعمؽ بالعرض كالطمب ، كتعددت الهفاٌيـ حكؿ هعىي ٌذا الىشاط بتعدد اآلراء 
  2017) ، )ع د اهلل ىظر كتىكع ا بعاد الهختمفة التي يضهٍا ٌذا الىشاطككجٍات ال

عهميات إداريً كفىيً هكجًٍ لدراسً احتياجات كرغبات التسكيؽ السياحي اىً  (2017ع د اهلل )كعرفت 
السائحيف لخمؽ طمب سياحي هحتهؿ هحتهؿ أك تحقيؽ رغبات الطمب الفعاؿ ىتيجً خمؽ صكري ذٌىيً 

 حركً الهبيعات كتحقيؽ اقصي ربحيً .  جذابً لزيادي

الىشاط اإلىساىي الهىظـ الذم تقـك بً ا جٍزة التسكيؽ السياحي باىً  (2007ع د السميع )كها عرؼ 
التسكيقية في الهىشآت السياحية الهختمفة لتسٍيؿ اىتقاؿ السمع كالخدهات هف اهاكف إىتاجٍا إلي هستٍمكيٍا 

لٍـ بٍدؼ زيادي حجـ الهبيعات الهحققة هىٍا كتحقيؽ اقصي اشباع هىٍا كفقا لرغباتٍـ كاحتياجاتٍـ كهيك 
  فراد الهجتهع .

مف خالؿ التعريفات السا قة نرم أف العنصر االنساني ىك اساس النظاـ التسكيقي السياحي كما يتضح 
رائح مع لنا انو نظاـ مستمر ييدؼ الي تحقيؽ الفرص الحالية كالمستق مية ك الي تقسيـ االسكاؽ الي ش

االخذ في االعت ار العميؿ المحتمؿ كيتمنؿ اليدؼ النيائي في زياده ارقاـ الم يعات مف ال رام  السياحية 
 كالخدمات المقدمة إلش اع حاجات السائحيف كتعزيز القدرة التنافسية لمسكؽ السياحي الكطني .

فٍـ السائح ك سمككً، ك  أف التسكيؽ السياحي ياتي ليككف عهمية تٍدؼ إلى (2017ع داهلل )كترم 
التخطيط ك هراقبة العالقات بيف هختمؼ القطاعات ذات الصمة بالسياحة هف أجؿ هالئهة هىتجاتٍا أك 

خدهاتٍا لتكظيؼ ا جٍزة السياحية في دعـ رغباتً ، ك عميً فالهفٍكـ التسكيقي في السياحة يجب أف ييفٍـ 
ك الكجٍة السياحية ىحك السائح هيساعدا عمى إقاهة ىظاـ عمى أساس أىً إعادة تكجيً سياسة إدارة الهؤسسة أ

هعمكهات فعاؿ هع السكؽ الهحددة حاليا ك الهتكقعة، ك بالتالي هعرفة رغبات ا فراد كحاجاتٍـ ك دكافعٍـ 
االستٍالكية، هف أجؿ القدرة عمى التعاهؿ هعٍا بعرض سياحي هالئـ لتحقيؽ اإلشباع ك الرضا لدل السياح 

كائد االقتصادية، االجتهاعية، ك الثقافية لمهجتهع الهضيؼ  . بها يضهف الع  

 تقسيـ كاستيداؼ السكؽ السياحي النقافي – 2 

يعتبر السكؽ السياحي ) الدكؿ الهصدرة لمسائحيف ( ٌك الهصدر  التي تعتهد عميً الدكلة السياحية في بيع 
تبر هف الهٍاـ الرئيسية التي تقكـ بٍا اجٍزي براهجٍا كخدهاتٍا السياحية فيٍا لذلؾ فجف دراسة ٌذا السكؽ تع

، كذلؾ تتضهف   الدكلة السياحية لمتعرؼ عمى حجـ ٌذا السكؽ كقدرتً عمى تىهية الطمب السياحي فيً
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جراء الدراسة السكاىية لهجتهع  دراسة السكؽ السياحي الهكقع الجغرافي لً كهدل قربً أك بعدي عف الدكلة كال
يسية لً هف حيث الدخؿ كالهٍىة كالجىس كالسف كذلؾ بٍدؼ كضع الخطط ٌذا السكؽ كالتقسيهات الرئ

التسكيقية كبذؿ الجٍكد التىشيطية التي تالئـ الشرائح السكقية الهختمفة طبقا لمهستكيات الثقافية كاالجتهاعية 
بٍا  كالهٍىية كالهعهارية الخاصة بٍا كذلؾ تتضهف دراسة السكؽ التعرؼ عمى الدكر أك الهٍاـ التي تقكـ

الشركات كالهكاتب السياحية الرسهية بالخارج كالتكسع الهتكقع في حجـ ٌذا السكؽ لكضع الخطة التسكيقية 
التي تتىاسب هع ٌذا التكسع الهحتهؿ فيً باإلضافة إلى تحميؿ ىصيب الدكلة هف ٌذا السكؽ السياحي 

التكزيع لمبراهج السياحية الهكجكدة في لمتعرؼ عمى العكاهؿ الهختمفة الهؤثرة في ذلؾ كتحديد هىافذ البيع أك 
ٌذي ا سكاؽ هثؿ الىقابات العهالية كالهٍىية كالجهعيات الهختمفة كذلؾ لسٍكلة االتصاؿ بٍا كتكجيً ا ىشطة 

التسكيقية لٍا هف خالؿ عقد الهؤتهرات كالىدكات كالمقاءات في الدكؿ الهختمفة ،  بٍدؼ تىشيط حركة 
براـ التعاقدات هع ههثمي ٌذي الجٍات الهختمفة الستقداـ ا فكاج السياحية  الهبيعات السياحية في الدكؿ ) كال

 ( 2012 كعكريؼ ، 

يعت ر التقسيـ كاالستيداؼ خطكتيف مترا طتيف حيث اف تقسيـ السكؽ يع ر عف كضع كؿ الشرائح 
أك اكنر مف ىذه الممكنة التي تستطيع مصر اف تقدـ ليا منتجا نقافيان كاالستيداؼ معناه اختيار شريحو 

 الشرائح . 

 دراسة اىـ االسكاؽ السياحية  المصدرة لمسياحة النقافية   1 /2

ي : Pop  (2016)ٌىاؾ هجهكعً هف الصفات التي يتهيز بٍا السائح الثقافي كها ذكرتٍا   ٌك

 . يهثؿ ٌذا الىكع هف السائحيف في الغالب الطبقة التعميهية العميا 
 لسياح أعمى هف الهتكسط .اإلىفاؽ الخاص لٍؤالء ا 
 . السياح ياتكف إلى حد ها هف الهىاطؽ الحضرية كهف البالد ا كثر تطكران 
 . ـ الكسطى دكف أطفاؿ  أغمبيتٍـ في أعهاٌر
  كفقنا لطكؿ فترة اإلقاهة ، يهكىىا القكؿ أىً في حالة السياحة التراثية يككف الكقت الهستغرؽ لمسفر قصير

 اهة  .كلكف تزيد فتري اإلق
لذلؾ يتضح اف الدافع ا ساسي لمسياحة الثقافية ٌك تعمـ اشياء جديدي كخكض غهار تجارب هفيدة لمسائح 
تهىحً هعرفً اصيمً باىهاط حياي الشعكب ا خرل كتاريخٍـ كحضارتٍـ ، بجاىب ها يتكفر هف ٌذا الىشاط 

ي ، لذلؾ ال يتكفر ٌذا الىكع هف هف عىاصر االسترخاء كالهتعة كالتسمية التي تتحقؽ لمسائح بشكؿ عهم
ك  السياحة في الهتاحؼ كالهكاقع ا ثرية كالتاريخية فحسب اىها ايضان في هعيشً السكاف الهحمييف ، ٌك
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يشتهؿ عمي الجكاىب التعميهية كالتثقيفية بالتراث الثقافي الهعركض لمتسكيؽ بىفس القدر الذم يشتهؿ عمي 
 ( 2008) مسمـ ، السائح لزياري أهاكف التراث الثقافي  الجكاىب ا خرل  كالهشكقة التي تدفع

 كلذلؾ  النظر الي خصائص السائح النقافي نجد اف ال د مف اعطاء ا كلكية لم الد التي تتميز  االتي :

 .ارتفاع متكسط الدخؿ الفردم ، فمعدؿ االنفاؽ لدم السائح النقافي اعمي مف المتكسط 
 ياحة الدكلية ، فالسياح النقافييف يأتكف في اليالب مف مناطؽ مركنة مرتفعة نس يان عمي الس

 حضريو ك الد متطكرة . 
  . طكؿ فتره اإلقامة لمسائح 

فيجب التركيز في هجاؿ دراسة ا سكاؽ السياحية عمي اإليرادات السياحية التي يهكف تحقيقٍا في الىٍاية 
 2017كؿ فرىسا عمي الهركز االكؿ عالهيان لعاـ هف الىشاط السياحي أكثر هف االعداد  ،  فبالرغـ هف حص

( هميكف سائح ، اال اىٍا تاتي في الهرتبة الثالثة هف حيث عائدات السياحة الدكلية 86.9بهعدؿ كصكؿ )
( هميار دكالر فقط ، كجاءت الكاليات الهتحدة ا هريكية في الهرتبة 60.7لىفس العاـ حيث حققت ايرادات ) 

( هميار دكالر عمي الرغـ هف 210.7حيث حققت ) 2017ات السياحة الدكلية لعاـ االكلي هف تحقيؽ عائد
 WTO annual)   ( هميكف سائح فقط 76.9اىٍا جاءت في الهركز الثالث في هعدؿ الكصكؿ بعدد ) 

report,2018) 

 نانيان : السياحو النقافيو 

 الذي المسئول بالسفر يتعلق الذي ياحةالس من النوع ذلك"  بأنها الثقافية السياحة (2008) اللحام عرفت

 ما لمنطقه حيه وثقافيه واثريه وطبيعية تاريخيه مواقع وتجربه اكتشاف الي أخري اهداف ضمن يهدف

 بالتراث متمثلة ملموسه غير جذب عناصر إلي باإلضافة ، والمباني المواقع في متمثلة ملموسه بطريقه

" العاداتو والقيم االجتماعي كالهيكل للمنطقة الحي  

 وغير جديد هو ما علي للتعرف السائح فيها يسعي حيث ذهنيه طبيعة لها بان الثقافية السياحة وتتميز

 ثقافتها علي التعرف خالل من وذلك ، جديده شعوب حياه عن ومعارفه معلوماته وإثراء له بالنسبة مألوف

 الذهنية المتعة اجل من سياحه انها يعني مما معيشتها وطرق وعاداتها تاريخها علي والتعرف وحضارتها

  (2002 ، السعود ابو)   والمعرفة

 : الثقافٌة السٌاحة انواع -2
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 النشاط) باختالف عناصر سبعه الي الرئيسية الثقافية السياحة اشكال بتصنيفcsap(2002 )  قام

 :  كاالتي وهي السياحي(

 :  التراثٌة السٌاحة 1. 2

 : الي وينقسم قافيوالث الطبيعي التراث في وتتمثل

 :  مثل ماديه عناصر• 

 . وتاريخيه وطنيه تذكاريه نصب ، العالمي التراث مواقع ، المعمارية المواقع ، المباني تراث -

 :  مثل مادية غير عناصر• 

 الشعبي التراث ، الفنون ، األدب -

 الثقافي التراث مواقع• 

 باألشخاص متصلة ذكريات ، التاريخية األحداث قعموا ، المسارح ، المكتبات ، والمجموعات المتاحف -

  التاريخية

  للمجتمع الثقافٌة البصمة مسارات 2. 2

 : وتشمل

 زياره ، اللغويات ، المعماري الطراز ، الطعام تذوق ، الفنية االماكن ، الصناعية االماكن ، الروحانيات -

 .  االقليات

  فٌةالثقا الجوالت ، الثقافٌة المدٌنة سٌاحة 3. 2

 القديمة المدن سياحة  . 

 (. 2000 االقصر مثل)  الثقافية العواصم 

 الثقافية للسياحة إبداعية كمساحات الحديثة المدن . 

  العرقٌة السٌاحة ، التقالٌد 4. 2

 المحلية الثقافات تقاليد 

 العرقي التنوع 

  المهرجانات وسٌاحه الفاعلٌات سٌاحه 5. 2

 (البوب موسيقى أو خفيفة وموسيقى الكالسيكية) الموسيقية ياتوالفعال المهرجانات 

 الجميلة الفنون مهرجانات 
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  الحج طرق ، الدٌنٌة السٌاحة6. 2

 الدينية الدوافع مع الدينية والمواقع المواقع زيارة  . 

 ( والثقافيين االثريين قبل من مرغوب) دينية دوافع بدون الدينية والمواقع المواقع زيارة 

 الحج طرق  . 

  اإلبداعٌة والسٌاحة ، اإلبداعٌة الثقافة 7. 2

 (  البصرية الفنون التمثيلية، الفنون) والفنية التقليدية الثقافية 

 البصري ،السمعي السينما الصحافة، ، المتعددة الوسائط ، المطبوعة األعمال ، الثقافية الصناعات 

 الفلكلور مالتصمي حرفة ، اإلنتاج ، الصوتي والتسجيل

 :  الثقافٌة السٌاحة اهمٌه -0

 النمط هذا ممارسه يتم التي للمناطق المميزة الثقافات تأصيل في يساعد ايجابياا  عامالا  الثقافية السياحة تعد

 علي ايجابي بشكل يؤثر ما وهو ، السائحين لهؤالء بالنسبة بارز جذب عنصر تمثل باعتبارها بها السياحي

 إعجاب مثار تعتبر التي وتقاليدهم بعاداتهم المناطق هذه في المحلية مجموعاتال وفخر اعتزاز مدي

  (2008، الرحٌم عبد) السائحين

 والحضاري العمراني المستوي رفع في المساهمة تدعم الثقافية السياحة ان (2002)  السعود ابو وذكرت

 رفع في ايضا تساهم كما ، بها األثرية المعالم ابراز جانب الي ، والتراثية األثرية المناطق في والثقافي

 . والتاريخية األثرية المباني علي والحفاظ الشعوب ثقافات

 التراث بنقل تقوم حيث ، الثقافي الموروث في االستدامة تحقق الثقافية السياحة ان (2001) مهدٌه وتري

 خالل من المحلين للسكان يشيالمع المستوي من وترفع ، االندثار من عليه والحفاظ المتعاقبة االجيال الي

 الي باالنتماء شعور المواطنين لدي تنمي كما للسائحين المحلية المنتجات وبيع التقليدية الصناعات تطوير

 بين الحوار)  والزائر المضيف المجتمع بين والحضاري الثقافي التبادل فرص من وتزيد الوطن

 مجال في وخصوصاا  المستدامة التنمية محاور من هاماا  محوراا  التراثية المواقع وشكلت ،(  الحضارات

 تحقق التي السبل عن البحث يستدعي ما وهو ، للسياحة الهامه الموارد أحد بوصفها السياحية التنمية

 منظمه عنه اعلنت الذي االستدامة مبدا مع يتفق وبما ، التراثيه وامكانيتها المواقع لهذه االمثل االستغالل

 ( WTO annual report,2016)  العالمية السياحة
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 فيها يمثل التي"   people to people" حمله بأطالق 2018 عام المصرية السياحة وزاره قامت وقد

ا المصري المجتمع ا، محورا  يتمثل محورها و المقبلة الترويجية حمالتها في الوزارة رسالة ستكون أساسيا

 التاريخية جوانبها بكل المصرية التجربة ويعيشوا ريالمص الشعب على ليتعرفوا العالم مع الجسور مد في

 في االجتماعي التواصل مواقع استخدام الجديدة الترويجية اآلليات وتتضمن والفنية، والثقافية واإلنسانية

 مصر في إقامتها المقرر والمهرجانات الفعاليات مواعيد تشمل التي الترفيهية األجندة ونشر عرض

 باإلضافة وغيرها، والثقافة والموسيقى الفن في وتقاليده وعاداته المصري الشعب ىعل أكثر العالم ليتعرف

 إضافة تعتبر والتي مصر إلى األنظار يجذب إعالمية أصداء من يصاحبها وما السينما مهرجانات دعم إلى

 ليس انه الجديدة الترويجية الحملة أيقونة  GEM2020 الكبير المصري المتحف ويعتبر ، للسياحة مهمة

ا يتضمن بل األثرية القطع لعرض مكان مجرد  يجذب والذى وسينمائية، وتجارية ثقافية مراكز أيضا

 ( 2000 ، لالستعالمات العامة الهٌئة)  المصرية الحضارة عظمة ليشاهدوا العالم أنحاء كل من السائحين

ال حث منيجيو  

السياحي ككزارة السياحة ، كحصؿ الباحثكف استهارة استبياف عمي هكظفي ٌيئً التىشيط  130تـ تكزيع عدد 
، كتـ استخداـ أساليب االحصاء الكصفي  128ككاف عدد االستهارات الصالحً لمتحميؿ  129عمي رد لعدد 

لهتغيرات البحث ، كقد شهؿ كالن هف التكرارات كالهتكسط الحسابي ، االىحراؼ الهعيارم كالترتيب عمي اساس 
، تحميؿ االرتباط سبيرهاف كذلؾ الختبار صحة فرض البحث بداللة القيهة تجاىسان  القيـ االقؿ تشتتا أك االكثر

  spss24الهتكسطة لمردكد عمي هقياس ليكرت الخهاسي كذلؾ باستخداـ برىاهج 
 االساليب االحصائيو المستخدمو  : 

 : أساليب االحصاء الكصفي : اكالن 
 الن ات كالصدؽ الذاتي لمتييرات ال حث  -1

 ( معامؿ الن ات كالصدؽ لمتييرات ال حث1) جدكؿ
 

 الهقياس
هعاهؿ 
الثبات 
Alpha 

هعاهؿ 
 الصدؽ 

تقييـ االستراتيجيات الحاليً التي تتبعٍا ٌيئً تىشيط السياحً ككزاري 
 السياحً  

87.9% 93.7% 
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هعاهؿ % عىد 87.9يكضح الجدكؿ السابؽ أف هعاهؿ الثبات لردكد الهبحكثيف بصفة اجهالية يككف بىسبة 
% ، كأف الهعاهالت التفصيمية تقييـ االستراتيجيات الحاليً التي تتبعٍا ٌيئً تىشيط 93.7صدؽ داخمي قدري 

 ائج الهرتبة عمى ٌذي االجابات  .السياحً ككزاري السياحً  جيدي كيسهح  بتعهيـ الىت
 التحميؿ الكصفي لمتييرات الدراسو  -2

 (2) رقم جدول
 الثقافً السٌاحً للمنتج ٌةالحال االستراتٌجٌة تقٌٌم

 العنصر
 البٌان االحصائً

موافق 
 تماما  

 موافق
غٌر 
 متأكد

غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 تماما  

اجمالً 
 التكرارات

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعٌاري

ترتٌب 
 الموافقة
5+4)) 

 1 2 3 4 5 درجة األهمٌة  لٌكرت

B1 128 39 00 37 36 16 التكرار 

3.5 0.709 9 
( فً J.W.Tاالعتماد علً الشركات الخاصة  مثل شركه )

 التسوٌق الخارجً فً االسواق التقلٌدٌة
 100 30.6 0.0 28.8 28.1 12.5 النسبة المئوٌة

B2 128 79 -- 5 31 13 التكرار 

3.3 0.96 10 
إتباع سٌاسه تخفٌض االسعار والبٌع الشامل لجمٌع عناصر 

 المنتج السٌاحً من قبل منظمً الرحالت
 100 61.7 0.0 3.9 24.2 10.2 النسبة المئوٌة

B3 128 00 29 41 27 31 التكرار 

3.8 0.98 8 
التركٌز علً تسوٌق مقاصد سٌاحٌه شهٌرة فً البورصات 

 والمعارض الخارجٌة
 100 0.0 22.4 32.3 21.1 24.2 النسبة المئوٌة

B4 128 17 -- 3 77 31 التكرار 
4.2 0.99 4 

 100 13.3 0.0 2.5 60 24.2 النسبة المئوٌة برنامج تحفٌز ودعم الطٌران العارض لشركات الطٌران

B5 18 28 13 التكرار 
 

69 128 

تباع سٌاسه تقشفٌه والقٌام  تجمٌد نشاط بعض المكاتب إ 11 0.94 3.0
الخارجٌة مثل مكتب نٌوٌورك وإنشاء مجموعه عمل مركزٌه 

 تعمل محلٌا  فً القاهرة للتسوٌق
 100 33.9 0.0 34.0 21.9 10.2 النسبة المئوٌة

B6 128 -- 7 50 30 41 التكرار 

3.9 0.468 7 
االعتماد علً البٌع الشخصً القائم علً العالقات الشخصٌة 

 مع منظمً الرحالت
 100.0 0.0 5.7 38.8 23.5 32.0 النسبة المئوٌة

B7 128 -- -- 18 50 60 التكرار 

4.7 0.453 3 
فتح مكاتب استعالمات وتوزٌع النشرات الدعائٌة فً اماكن 

 التجمعات السٌاحٌة
 100.0 0.0 0.0 13.9 39.1 47.0 النسبة المئوٌة

B8 128 72 -- 28 14 13 التكرار 
2.7 0.817 13 

 100 56.3 0.0 21.9 11.4 10.4 النسبة المئوٌة بروسٌا   2112الحملة التسوٌقٌة لمصر فً كأس العالم 

B9 128 -- -- -- 8 120 التكرار 
4.9 0.346 1 

 100 0.0 0.0 0.0 6.2 93.8 النسبة المئوٌة منصات التواصل االجتماعً للهٌئة العامة للتنشٌط السٌاحً

B10 128 -- -- 27 73 28 التكرار 
4.2 0.912 5 

تشجٌع مشاركه العدٌد من الشركات المصرٌة فً المعارض 
 الدولٌة الخارجٌة

 100 0.0 0.0 21.3 57 21.7 النسبة المئوٌة

B11 15 50 63 التكرار 
 

-- 128 

4.7 0.899 2 
تنفٌذ حمالت تسوٌقٌه مشتركه مع كبار منظمً الرحالت 

 األجنبٌة
 100 -- 0.0 11.7 39.1 49.2 النسبة المئوٌة

B12 28 28 -- التكرار 
 

72 128 

2.8 0.817 12 
تخفٌض اسعار دخول االماكن السٌاحٌة واألثرٌة بالمقارنة 

 بمثٌلتها فً جمٌع انحاء العالم
 100 56.3 0.0 21.9 21.9 0.0 النسبة المئوٌة
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 العنصر
 البٌان االحصائً

موافق 
 تماما  

 موافق
غٌر 
 متأكد

غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 تماما  

اجمالً 
 التكرارات

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعٌاري

ترتٌب 
 الموافقة
5+4)) 

 1 2 3 4 5 درجة األهمٌة  لٌكرت

B13 34 63 15 التكرار 
 

16 128 

التركٌز فً حمالت التسوٌق الخارجٌة علً انماط معٌنه من  6 0.942 4.0
عناصر المزٌج الثقافً مثل ) المتاحف الشهٌرة ، المعابد ، 

 االهرامات
 100 12.5 0.0 26.6 49.2 11.7 النسبة المئوٌة

 

يتضح هف الجدكؿ لتقييـ االستراتيجية الحالية لتسكيؽ الهىتج السياحي الثقافي بىاء عمي رأم الهبحكثيف هف      
اصدار هىصات لمتكاصؿ االجتهاعي لمٍيئة العاهة  خبراء كزارة السياحة كهسئكلي ٌيئً التىشيط  السياحي  كجاء

( هف 5+4% هف الخبراء هحؿ االستقصاء ) 100اجهع عمي ذلؾ  لمتىشيط السياحي في الهرتبة االكلي كقد
هها يدؿ عمي ىسب  4.9خالؿ درجتي الهكافقة لهقياس ليكرت ) هكافؽ تهاهان ، هكافؽ ( بهتكسط حسابي 

الهكافقة العالية حيث اف يعتبر اتباع االساليب الحديثة في تركيج الهىتج السياحي الثقافي ضركرية هع تغيرات 
 الي لمكصكؿ الي شرائح كبيري كهختمفة هف السائحيف .العصر الح

تىفيذ حهالت تسكيقيً هشتركً هع كبار هىظهي الرحالت ا جىبية كقد اجهع عمي كجاء في الهرتبة الثاىية  -
، كاكضح الخبراء الهستقصي هىٍـ عمي  4.7% هف الخبراء هحؿ االستقصاء بهتكسط حسابي 88.3ذلؾ 

 حمقً اىتشار الهىتج السياحي الثقافي خاصً في همؼ رحمً العائمة الهقدسة اٌهيً ذلؾ العىصر لتكسيع 

يمي ذلؾ في الهرتبً الثالثة فتح هكاتب استعالهات كتكزيع الىشرات الدعائية في اهاكف التجهعات السياحية  -
حيث تككف هصادر لمهعمكهات  4.7% هف الخبراء هحؿ االستقصاء بهتكسط حسابي 86.1كاجهع عمي ذلؾ 

 لدم السائح بدال هف اف يككف هصدري لمهعمكهات اشخاص اك هكاقع غير هكثكؽ بً .

اها في الهرتبة الرابعة هف ترتيب الهكافقة جاء برىاهج تحفيز كدعـ الطيراف العارض لشركات الطيراف حيث  -
جذب  ، كاشاد الخبراء بىجاح ٌذا البرىاهج في 4.2% هف الخبراء بهتكسط حسابي 84.2اجهع عمي ذلؾ 

العديد هف االفكاج السياحية كتىشيط حركً السياحة الي هصر ك يعتبر البرىاهج  في االصؿ ابتكار هصرم 
خالص ، كجاءت اراء الغير هكافقيف كالهحايدكف في  اقتراح عرض تقديـ خدهات لكجيستيً بدال هف العهمة 

 الصعبة التي تتحهمٍا الدكلة كدعـ لبرىاهج تحفيز الطيراف العارض . 
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تشجيع هشاركً العديد هف الشركات الهصرية في الهعارض الدكلية الخارجية كيمي ذلؾ في الهرتبة الخاهسة  -
، كذلؾ لتشجيع التىافس بيف الشركات كبعضٍا البعض هها يعكد  4.2% كهتكسط حسابي 78.7بىسب هكافقً 

 بالىفع عمي جكدي الهىتج الهقدـ كتىشيط الحركة السياحية .

رتبة السادسة ىالحظ تذبذب اآلراء في التركيز في حهالت التسكيؽ الخارجية عمي اىهاط هعيىً هف اها في اله -
% 60.9عىاصر الهزيج الثقافي هثؿ ) الهتاحؼ الشٍيرة ، الهعابد ، االٌراهات ( حيث جاءت ىسب الهكافقة 

الهبحكثيف حيث اكضح  % في اآلراء الهحايد كغير الهتفقً كذلؾ الختالؼ اآلراء بيف39.1كاىحصرت ىسبً 
الهحايدكف كغير الهتفقيف اف ٌىاؾ عىاصر هف الهزيج الثقافي لـ تتطرؽ اليٍا هصر في الحهالت التركيجية 
الخارجي هثؿ الهاككالت الشعبية الهصرية كتركيج الهشغكالت اليدكية  ٌؿ سيىاء تحت عباري صىع في سيىاء 

التي  people to peopleالرغـ هف اطالؽ الكزارة حهمً كاقتصار التركيز فقط عمي عىاصر هحددي ، فعمي 
تٍدؼ الي القاء الضكء عمي الهزيج الثقافي الهصرم كابراز الشخصية الهصرية اال اف ٌىاؾ قصكر في تطبيؽ 

 اٌداؼ تمؾ الحهمة . 

ات كفي الهرتبة السابعة اىقسهت اراء الهبحكثيف في االعتهاد عمي البيع الشخصي القائـ عمي العالق -
% في اآلراء 44.5% كاىحصرت ىسبً  55.5الشخصية هع هىظهي الرحالت حيث جاءت ىسبً الهكافقة 

الهحايدة كغير الهتفقً حيث اكضح الهبحكثكف اىً ال يجب اختزاؿ طرؽ البيع في االعتهاد عمي البيع الشخصي 
لي االبد كذلؾ لتعزيز اك عمي هؤسسً ها حيث اف الهكاقؼ تتغير دائها كال يهكف ضهاف كالء االشخاص ا

 التىافس في السكؽ السياحي الهصرم بيف الهؤسسات الهختمفة  .

ىا  - كفي الهرتبة الثاهىة جاء التركيز عمي تسكيؽ هقاصد سياحيً شٍيرة في البكرصات كالهعارض الخارجية ٌك
 54.7قيف %% بيىها جاءت ىسبً اراء الهحايدكف كغير الهتف45.3ىجد اىخفاض ىسب الهكافقة حيث جاءت 

حيث اكضح الخبراء اىً يجب االٌتهاـ بتىكيع الهىتج السياحي الهقدـ في الخارج كتسكيؽ هقاصد جديدي لجذب 
 شرائح اخرم هف السائحيف . 

( في التسكيؽ الخارجي J.W.Tبيىها في الهرتبة التاسعة جاء االعتهاد عمي الشركات الخاصة  هثؿ شركً ) -
% بيىها اىحصرت الىسب ا خرل بيف هحايد كغير هكافؽ  40.6بىسبً هكافقً  في االسكاؽ التقميدية هتاخران 

( الدعائية ا هريكية كهاتـ تحقيقً فقط عمي J.W.Tحيث ابدم الخبراء تحفظات عف الهٍاـ الهكمفة لشركً )
هميكف دكالر اال اىً  68قد تكمؼ  2018الي  2015ارض الكاقع فعمي الرغـ هف اف عقد الشركة هف عاـ 
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العائد هف كرائً لـ يحقؽ اآلهاؿ التي عقد هف اجمً ٌذا الهبمغ الضخـ ، كقد رأم بعض الخبراء اف االىخفاض 
كاالضطرابات ا هىية في هصر حيث تعتبر عكاهؿ  2015السياحي يرجع الي حادثً الطائرة الركسية عاـ 

 خارجيً  دخؿ لشركً التسكيؽ بٍا . 

ياسً تخفيض االسعار كالبيع الشاهؿ لجهيع عىاصر الهىتج السياحي هف قبؿ في الهرتبة العاشرة جاء إتباع س -
% حيث جاءت 61.7% كجاءت اراء غير الهكافقيف لٍذي السياسة بىسبً 34.4هىظهي الرحالت بىسب هكافقً 

كيرم الخبراء اف هصر  2017هصر في الهرتبة الثاىية لمدكؿ االرخص سعرا في تقرير التىافسية العالهي لعاـ 
اكتسبت سهعً الهقصد الرخيص كاثر ذلؾ عمي الخدهات الهقدهة تاثيرا كبيران كيرم الخبراء اىً البد هف اتباع 

 سياسً جديدي في تسعير الهىتج السياحي خاصً بتزايد ىسب الطمب عمي هصر كهقصد سياحي .

تجهيد ىشاط بعض الهكاتب كجاء في الهرتبة الحاديً عشر هف ىسب الهكافقة  إتباع سياسً تقشفيً كالقياـ  ب -
ا بىسبً  ىشاء هجهكعً عهؿ هركزيً تعهؿ هحميان في القاٌرة لمقياـ بدكٌر % 32.1الخارجية هثؿ هكتب ىيكيكرؾ كال

ي الىسبة االكبر حيث اكضح  33.9% كغير الهكافقيف بىسبً  34كتذبذبت اآلراء بيف الهحايدكف بىسبً  % ٌك
لتقشفية التي قاهت بٍا الحككهة الهصرية لتقميؿ االىفاؽ الخارجي الهكافقيف لمقرارات اىٍا ضهف القرارات ا

ا عمي الكجً االكهؿ بيىها يرم الهحايدكىكغير  كاكضح البعض اف ٌىاؾ بعض الهكاتب التي ال تقـك بدكٌر
 الهكافقيف اىٍا ضركرية كتعتبر بكابً خارجيً لمدعاية الخارجية لهصر . 

الهكافقة لعىصر تخفيض اسعار دخكؿ االهاكف السياحية كا ثرية في الهرتبة الثاىية عشر جاءت ىسبً  -
% اىً 56.3% كعىصر يعزز التىافسية بيىها يرم ىسبً  21.9بالهقارىة بهثيمتٍا في جهيع اىحاء العالـ بىسبً 

عاـ  11يجب اعادي تسعير اهاكف الدخكؿ السياحية فعمي الرغـ هف الزيادة التي اقرتٍا كزاري االثار في شٍر 
 فاىٍا ال ترقي لتقديـ خدهات هتهيزة لتمؾ االهاكف ا ثرية . 2018

% حيث يرم 21.8بركسياي بىسبً هكافقً  2018في الهرتبة ا خيرة  الحهمة التسكيقية لهصر في كاس العالـ 
 % هع تمؾ الحهمة حيث 56.3الهكافقكف اىٍا ىافذي لهصر عمي العالـ كتساٌـ في التسكيؽ بيىها ال يتفؽ ىسبً 

هميكف جىيً هصرم دكف فائدي  130اكضحكا اىً جاء دخكؿ هصر فيٍا بدكف تخطيط كتـ فيٍا اٌدار هبمغ 
 تذكر .  
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 نانيان : االحصاء االستداللي 

 اخت ار الفرض االحصائي لمدراسو  : 

ميزه ال يكجد قصكر في االستراتيجيو الحاليو لتسكيؽ المنت  السياحي يؤنر  السمب عمي ال" كيىص عمي أىً 
 كيتـ اختبار ٌذا الفرض الرئيسي هف خالؿ ها يمي: " التنافسيو المستدامو لمسياحو النقافيو

يتـ استخداـ تحميؿ مف حيث تقييـ خ راء كزارة السياحة كمسئكلي التنشيط السياحي لالستراتيجية الحالية :
ية لالستراتيجية الحالية لتقييـ االجابات  كبياف هستكم الهعىك   One-Sample Test)ت( لعيىة كاحدة  

 ( ىتائج التحميؿ 4( ، كيبيف جدكؿ رقـ )3لمتسكيؽ السياحي الثقافي عىد ىقطة االختبار )
 (3) رقم جدول

 الثقافي السياحي للتسويق الحالية االستراتيجية تقييم
One-Sample Test 

 عٕبطر االسزرار١ج١خ اٌذب١ٌخ 

 ٌٍزس٠ٛك اٌس١بدٟ اٌثمبفٟ

 

 

Test Value = 3 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 الخارجً التسوٌق فً (J.W.T) شركه مثل  الخاصة الشركات علً االعتماد

 . التقلٌدٌة االسواق فً
-4.450- 127 .000 -.56788- -.7578- -.2465- 

 من السٌاحً المنتج عناصر لجمٌع الشامل والبٌع االسعار تخفٌض سٌاسه إتباع

 . الرحالت منظمً قبل
-5.630- 127 .000 -.78906- -.7588- -.5117- 

 -3870.- -5797.- -27344.- 080. 127 -3.767- .الخارجٌة والمعارض البورصات فً شهٌرة سٌاحٌه مقاصد تسوٌق علً التركٌز

 1.0525 6350. 84375. 000. 127 17.125 . الطٌران اتلشرك العارض الطٌران ودعم تحفٌز برنامج

 مكتب مثل الخارجٌة المكاتب بعض نشاط تجمٌد  والقٌام تقشفٌه سٌاسه اتباع

 للتسوٌق القاهرة فً محلٌا   تعمل مركزٌه عمل مجموعه وإنشاء نٌوٌورك
-7.824- 127 .000 -.65625- -.9255- -.3870- 

 -3674.- -6647.- -58447.- 000. 127 -3.630- الرحالت منظمً مع الشخصٌة العالقات علً ئمالقا الشخصً البٌع علً االعتماد

 1.3576 9236. 1.14063 000. 127 17.765 السٌاحٌة التجمعات اماكن فً الدعائٌة النشرات وتوزٌع استعالمات مكاتب فتح

 -4644.- -6467.- -62500.- 000. 127 -9.573- بروسٌا   2018 العالم كأس فً لمصر التسوٌقٌة الحملة

 1.4867 1.2008 1.34375 000. 127 23.402 منصات التواصل االجتماعً للهٌئة العامة للتنشٌط السٌاحً

 1.2356 8112. 1.02344 000. 127 14.367 الخارجٌة الدولٌة المعارض فً المصرٌة الشركات من العدٌد مشاركه تشجٌع

 1.3576 9236. 1.14063 000. 127 18.546 األجنبٌة الرحالت منظمً كبار مع مشتركه تسوٌقٌه حمالت تنفٌذ

 جمٌع فً بمثٌلتها بالمقارنة واألثرٌة السٌاحٌة االماكن دخول اسعار تخفٌض

 .العالم انحاء
-8.779- 127 .000 -.54600- -.8838- -.3662- 

 لمزٌجا عناصر من معٌنه انماط علً الخارجٌة التسوٌق حمالت فً التركٌز

 ) االهرامات ، المعابد ، الشهٌرة المتاحف (مثل الثقافً
-2.779- 127 .000 -.62500- -.7838- -.3662- 
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يبيف الجدكؿ السابؽ أف جهيع قيـ )ت( الهحسكبة أكبر هف كؿ القيـ الجدكلية الهىاظرة لٍا عىد هستكم هعىكية أقؿ هف    
لتسكيقية الحالية لمهىتج السياحي الثقافي هها يتـ بهكجبً رفض الفرض يقرر كجكد قصكر في لالستراتيجية ا 0.05هستكم 

" ىناؾ قصكر في االستراتيجية الحالية لتسكيؽ المنت  السياحي يؤنر االحصائي كقبكؿ الفرض البديؿ الذم يىص عمي 
   السمب عمي الميزة التنافسية لمسياحة النقافية "

 نتائ  ال حث

 دراسة الهيداىية التي قاـ بٍا الباحث ، تـ التكصؿ الي عدد هف الىتائج الٍاهًهف خالؿ الدراسة الىظرية كال
 لمبحث كالتي يهكف عرضٍا في الىقاط التالية : 

تهتمؾ هصر هيزي تىافسيً تتهثؿ في الهزيج الثقافي الهتفرد الذم تتفكؽ بً عمي الدكؿ السياحية ا خرل التي  -1
هف حيث ىصيبٍا هف حجـ حركً السياحة الدكلية ، كعمي الرغـ  يحتؿ بعض هىٍا الهراكز االكلي سياحيان 

حيث ىالحظ هعدؿ اىخفاض هف ذلؾ إال اىٍا لـ تستطيع تحقيؽ هركز تىافسي هرتفع عمي الهستكم الدكلي 
%( في اخر االحصائيات الهتاحة هف هعدؿ 0.6الزيارات هف السائحيف ذكم الغرض الثقافي فبمغت )

ذا ال يتالءـ هع اهكاىياتٍا السياحية الضخهة . الزيارات االجهالي لهصر  ٌك
ٌىاؾ قصكر في االستراتيجيً الحاليً لمتسكيؽ السياحي لىهط السياحً الثقافيً يؤثر بالسمب عمي الهيزي  -2

 التىافسيً لمسياحً الثقافيً كيظٍر ٌذا القصكر في االبعاد االستراتيجيً االتيً : 
 ( في التسكيؽ الخارجي في االسكاؽ التقميدية.J.W.Tثؿ شركً )االعتهاد عمي الشركات الخاصة  ه -

 إتباع سياسً تخفيض االسعار كالبيع الشاهؿ لجهيع عىاصر الهىتج السياحي هف قبؿ هىظهي الرحالت  -

 التركيز عمي تسكيؽ هقاصد سياحيً شٍيرة في البكرصات كالهعارض الخارجية. -

ىشاء هجهكعً اتباع سياسً تقشفيً كالقياـ  بتجهيد ى - شاط بعض الهكاتب الخارجية هثؿ هكتب ىيكيكرؾ كال
 عهؿ هركزيً تعهؿ هحميان في القاٌرة لمتسكيؽ .

 االعتهاد عمي البيع الشخصي القائـ عمي العالقات الشخصية هع هىظهي الرحالت . -

 الـ.تخفيض اسعار دخكؿ االهاكف السياحية كا ثرية بالهقارىة بهثيمتٍا في جهيع اىحاء الع -

 -9.573بركسياي باعمى قيهً سمبيً كتبمغ  2018الحهمة التسكيقية لهصر في كاس العالـ  -
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 تكصيات ال حث : 

في حهالت التركيج (cultural mix) العهؿ عمي إبراز اصالً كتىكع الهىتج السياحي الثقافي في هصر  -1
العهؿ عمي  تركيج الهقاصد الثقافية الغير الخارجية بدال هف التركيز عمي ىهط االثار الفرعكىية الهعتاد ك 

هعركفً خارجيان كاالتجاي الي تركيجٍا بخطً هىفصمً لكؿ هىطقً سياحيً عمي حدم حيث اف سياسً 
 التسكيؽ الخارجي تقكـ بالتركيز عمي عىاصر هحدكدة هف الهزيج الثقافي في هصر . 

ي شركً خاصً في التركيج لمهىتج السياحي البعد عف تكحيد الرسالً التسكيقيً عف طريؽ االعتهاد عم -2
الهصرم خارجياي حيث اىً هف الخطا تكحيد الرسالة التسكيقية لجهيع االسكاؽ فكؿ سكؽ يجب هخاطبتً 

 بطريقً هختمفة .
" التي يهثؿ فيٍا الهجتهع الهصرم هحكرنا أساسينا، الثراء   people to peopleاالٌتهاـ بتفعيؿ حهمً " -3

ليتعرفكا عمى الشعب الهصرم كيعيشكا التجربة الهصرية بكؿ جكاىبٍا التاريخية  تجربً السائحكف
 كاإلىساىية كالثقافية كالفىية . 

دراسة التقارير العالهية الصادرة هف الجٍات الرسهية كالتي تساعد الدكلة عمي  تقسيـ االسكاؽ هعرفً  -4
ة الخارجية بطرؽ هختمفة حسب ها يىاسب كؿ الجىسيات االكثر اىفاقان كاستٍدافٍـ في حهالتٍا التىشيطي

سكؽ ، حيث ال يهكف استٍداؼ جهيع الشرائح السكقية في ىفس الكقت ، كذلؾ الف التسكيؽ الشاهؿ 
هكمفا كىادران ها يحقؽ ىجاح ، فالسكؽ السياحي ضخـ لمغاية كيتككف هف العديد هف الشرائح السكقية هف 

 الصعب ارضائٍـ جهيعا 
حهالت التركيجية التي تقـك بٍا الجٍات الهعىية كتحميؿ هدم فائدتٍا لمقطاع السياحي يجب دراسة ال  -5

 كعدـ التسرع في اصدار قرارات خاطئة تجىبا إلٌدار الهاؿ العاـ .
تحقيؽ االىتشار التسكيقي الفعاؿ عف طريؽ الهشاركة  في الهعارض السياحية عف طريؽ الكيؼ كليس   -6

الحداث الٍاهً إلجراء اتصاؿ بالككالء السياحييف كالتعرؼ عمي احتياجات الكـ فالبد هف عهؿ جدكؿ ل
السكؽ السياحي كدراسً الهىافسكف ، كالبعد عف الهشاركً في االحداث التي الطائؿ هىٍا كالتي تهثؿ تكمفً 

كلية الجدكم هىٍا عمي هيزاىيً التسكيؽ السياحي ، كها البد هف ضركرة الهشاركة في االسكاؽ التجارية الد
ا هف اٌـ الكسائؿ لتىشيط الهبيعات السياحية .  باعتباٌر

تجىب حرؽ االسعار عف طريؽ العهؿ عمي كضع حد ادىي كحد اعمي  سعار الهىشآت الفىدقية بكؿ  -7
درجاتٍا السياحية كبكؿ اىكاعٍا هف فىادؽ كقرم سياحيً كهراكب عائهة ، كذلؾ عف طريؽ تشكيؿ لجىً 

كها تقدهً هف خدهات ككضع الحد ا دىى هف أسعار اإلقاهة كالخدهات الذم  تقييـ لكؿ هىشاي فىدقيً
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يضهف تحقيؽ عائد هىٍا ، كها يقترح الباحث اعادي تقييـ كتصىيؼ كؿ هىشاي بشكؿ سىكم هف اجؿ 
 ضهاف جكدي الخدهات .

 المراجع : 
  العربٌة المراجع:  اوال  

 46الىاشر هكتبً بيركت ، القاٌري ، صصر " " السياحو صناعو الع (2008هسمـ ، أقيـك اكهجك ) -

" تقييـ إستراتيجيات حمايو التراث كأنره عمي العرض السياحي ( 2012أبك السعكد ، شاـ حسىي عمي ) -  
 27رسالً هاجيستير غير هىشكري ، كميً السياحً كالفىادؽ جاهعً حمكاف ، القاٌري ، ص المصرم "

" المزي  النقافي كدكره في االرتقاء  المنت  السياحي المصرم  (2007عبد الرحيـ ، إيهاف إسهاعيؿ ) -
رسالً هاجيستير غير هىشكري ، كميً السياحً كالفىادؽ ، جاهعً قىاي السكيس ،  كتعظيـ العائد مف كرائو "

 42االسهاعيميً ، ص 

اٌذٚي ( " األسس اٌع١ٍّخ ٌٍزس٠ٛك اٌس١بدٟ ٚاٌفٕذلٟ ٚرجبرة ثعض  2007)  صبري ، السميع عبد -

22ص ، القاهره ، حلوان جامعه والفنادق السياحه كليه " اٌعرث١خ  

جاهعً قىاي السكيس ، كميً السياحً كالفىادؽ ،  " اٌزس٠ٛك اٌس١بدٟ "( 2017عبد ا  ، غادي ) -
 47االسهاعيميً ، ص 

اٌجسائر  ( " اٌزس٠ٛك اٌس١بدٟ ٚدٚرٖ فٟ رفع١ً لطبع اٌس١بدٗ ) دراسٗ دب2012ٌٗ) زهير ، بوعكريف -

 الجزائر ، قسنطينه منتوري جامعه ، التجاريه والعلوم االقتصاديه العلوم كليه ، منشوره ماجيستير رساله ("

28ص ،  

دار الىيؿ ، الطبعً االكلي ، القاٌري " التخطيط السياحي لممناطؽ الترانيو " ( 2007المحاـ ، ىسريف رفيؽ ) -
 33، ص

 الحقكؽ هجمة النقافية" السياحة تحقيؽ في الجزائرم النقافي كركثالم " أىمية( 2015هٍديً ، ٌاهؿ ) -
 78، الجزائر ، ص بالجمفة عاشكر زياف جاهعة اإلىساىية، كالعمـك
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Abstract  

Marketing enters as a commercial activity which have agreat importance in the 

tourism industry, and it is one of the most important tasks that governments and 

private sector companies control in developing this industry after planning and 

supervision tasks, and tourism marketing is not limited to just providing services 

or tourist programs and displaying them at home and abroad, Rather, it should 

start studying the exporting tourist markets, identifying their needs from the 

tourism product and identifying the available opportunities to study the 

characteristics of tourist customers and satisfying their desires and needs at the 

highest possible level. The study of the tourism product affects the selection of 

plans and programs of tourism activation set by the country In order to stimulate 

tourism sales in its tourism programs, the research aims to shed light on the 

importance of evaluating the current strategies pursued by the institutions 

concerned with tourism marketing for the cultural tourism product, and personal 

interviews have been made for some employees in the Egyptian Tourism 

Authority and the Ministry of Tourism, the most important results that were 

reached there Deficiencies in the current tourism product marketing strategy 

negatively affect the sustainable competitive advantage of cultural tourism 

Keywords: Tourism Marketing - Cultural Tourism Product – Marketing strategy  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


