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 تأثير النقل بالسكك الحديدية عمى المنتج السياحي: دراسة حالة عمى القطاع السياحي المصري
 مروة صالح قاعودد. ىناء عبدالقادر فايد     أ.د محمد منصورجابر         

 كمية السياحة والفنادق جامعة الفيوم
 

 ممخص البحث 
دية يمعب دورًا ىامًا ف  الحركة السياحية عم  المستوي العالم  مف خبلؿ نقؿ الشؾ أف النقؿ بالسكؾ الحدي

السائحيف بطريقة أكثر أمنًا وراحة ودقة ف  المواعيد، وكذلؾ اسيمت السكؾ الحديدية ف  تطوير البنية 
عف نافذة التحتية ف  المقاصد السياح ، باإلضافة إل  أنيا تساعد عمى التمتع بالمناظر الخبلبة في  عبارة 

يتـ مف خبلليا التسويؽ لممنتج السياح  بأكممة ف  الدولة الت  تنتشر بيا الخطوط الحديدية، لذلؾ ييدؼ 
ىذا البحث لمعرفة الدور الذي يمعبو النقؿ بالسكؾ الحديدية ف  المنتج السياح   المصري والتحديات الت  

ة واالفراد والييئات ذات الصمة بالسكؾ الحديدية تواجو، ويتمثؿ مجتمع الدراسة ف  العامميف بالسكؾ الحديدي
دارة عربات  متمثمة ف  وزارة السياحة والييئة القومية لسكؾ حديد مصر والشركة الوطنية لمخدمات الفندقية وا 
، وتـ إختيار عينة متمثمة ف  العامميف والمختصيف بالسكؾ الحديدية سواء ف  الييئة القومية لسكؾ  النـو

مميف بالشركة الوطنية لعربات النوـ وتـ التركيز عمى المتخصصيف ف  المجاؿ السياح  حديد مصر والعا
 384والخبراء ذات الصمة بالسكؾ الحديدية أو السياحة والعامميف بشركات السياحة فئة)أ(. وتـ استيداؼ 

تحميميا عف  %، فبعد جمع كافة البيانات تـ67استمارة إستبياف  بنسبة  260مبحوث وتمت اإلستجابة لعدد 
 األتية:، وذلؾ بيدؼ إختبار الفروض Spss 23طريؽ برنامج 

 يوجد تأثير معنوي ذا داللة إحصائية لمبنية التحتية لمسكؾ الحديدية عمى المنتج السياح  المصري. -1
يوجد تأثير معنوي ذا داللة إحصائية لمتسييبلت الت  يوفرىا النقؿ بالسكؾ الحديدية عمى المنتج -2

   المصري.السياح
يوجد تأثير معنوي ذا داللة إحصائية لمتطور التكنولوج  المستخدـ ف  النقؿ بالسكؾ الحديدية عمى -3

 المنتج السياح  المصري.
يوجد تأثير معنوي ذا داللة إحصائية لممعوقات الت  تواجة النقؿ بالسكؾ الحديدية عمى المنتج السياح   -4

 المصري
عمى الرغـ مف الدور الكبير الذي تمعبو السكؾ الحديدية ف  نقؿ الركاب ف  حيث أشارت النتائج إل  انو 

مصر، إال أف دورىا ف  المجاؿ السياح  اليزاؿ ضئيؿ جدًا مقارنة بالدوؿ اآلخري ومكانة مصر السياحية 
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مثمة ف  وأعداد السائحيف القادميف الييا، كما أنيا عانت والتزاؿ تعان  مف العديد مف المشكبلت والعقبات مت
 كثرة الحوادث، وعدـ اإلىتماـ بتطويرىا.

 
 الكممات الدالة: السياحة، النقل السياحي، المنتج السياحي المصري، السكك الحديدية, القطاع السياحي

 مقدمة 
نظػػػرًا لتميػػػز اليويػػػة الثقافيػػػة لمصػػػر وثراءىػػػا بالعديػػػد مػػػف اإلمكانيػػػات السػػػياحية فػػػيبلحظ أف المنػػػتج السػػػياح  

ثري ومتنوع يممؾ مف مقومات الجذب السػياح  مايمكنػو مػف اسػتيعاب معظػـ أنمػاط السػياحة  المصري منتج
(. وتعتبر أنظمة النقؿ الفعالة أساسًا لتطوير المقصد السياح  وبالتال  في  تولد القػدرة عمػى 2001)أحمد، 

يعػد أىػـ عنصػر فػ  توليد أسػواؽ مسػتدامة لمػزوار كوجيػات سػياحية تيػدؼ إلػى تكػرار الزيػارة. كمػا أف النقػؿ 
النشاط السياح  ألنو يسيؿ الحركة الضرورية لمسائحيف وتعتمد السياحة الدولية عمػى ىياكػؿ وخػدمات النقػؿ 

(.  وما يميز المنتج السياح  أنػو يتكػوف Jeffrey, 2014مما يساىـ ف  القدرة التنافسية لصناعة السياحة )
يػػة، فزيػػارة السػػائ  لمكػػاف سػػياح  أو تػػاريخ  تجعمػػو مػػف مجموعػػة مػػف العناصػػر الرمزيػػة الماديػػة وغيػػر الماد

يػػػدرؾ األىميػػػة الرمزيػػػة لممكػػػاف ويبلحػػػظ ويممػػػس اآلثػػػار التاريخيػػػة وغيرىػػػا مػػػف الناحيػػػة الماديػػػة، وقػػػد يشػػػتري 
المجسػػمات أو السػػمع التػػػ  تتػػرجـ مػػا يمثمػػػو المكػػاف، كمػػا أف السػػػائ  يمػػر فػػ  الطػػػرؽ المؤديػػة إلػػى المقصػػػد 

ؿ وأسػػعاره ونوعيػػة المػػأكوالت والفنػػادؽ، وتعامػػؿ الػػدليؿ أو المرشػػد، باإلضػػافة إلػػى السػػياح  ويػػدرؾ نظػػاـ النقػػ
السػػػكاف القػػػاطنيف فػػػ  المكػػػاف وبالتػػػال  يتكػػػوف المنػػػتج السػػػياح  مػػػف الناحيػػػة الرمزيػػػة التػػػ  يعكسػػػيا الموقػػػع 

كػاف، والناحيػة السياح  وما يرتبط بو مف األمور اليامة مف الناحية المادية الممموسة والت  تػرتبط بروعػة الم
(. وتتمثػػػؿ أىميػػػة النقػػػؿ فػػػ  ربػػػط الطمػػػب السػػػياح  2010الشػػػكمية والخػػػدمات المسػػػاعدة المكممػػػة )حػػػافظ ، 

بالسمات الت  تميز المقصد السياح ، باعتبػار أف النقػؿ يمثػؿ قطػاع رئيسػ  فػ  صػناعة السػياحة ومػع ذلػؾ 
ة خاصػة وأف النقػؿ يمثػؿ جػزء كبيػر مػف توجد فجوة ف  الدراسات والبحوث الت  تناولت عبلقة النقؿ بالسػياح

وقد أجريت العديد مف األبحاث  (،Tóth et al., 2014المنتج السياح  الذي يقدـ لمسائحيف ف  المقصد ) 
التػ  تجعػؿ إمكانيػة الوصػوؿ عػامبًل اليػػؤثر فقػط عمػى جاذبيػة منطقػة سػػياحية معينػة ولكػف أيضػا يػؤثر عمػػى 

ؿ وأثره عمى التنمية السياحية تـ تناولو عمى نطاؽ واسع ف  األبحاث الجوانب االجتماعية األخرى، فدور النق
السػػياحية، وبتحميػػؿ تػػاريخ السػػياحة نجػػد أف ىنػػاؾ تػػأثير كبيػػر لمنقػػؿ فػػ  تطػػور حركػػة السػػياحة والسػػفر، وأف 
العبلقة بيف النقؿ والسياحة ترتكز ف  الغالب عمى حركة السائحيف مػف أمػاكف إقػامتيـ إلػى الوجيػة السػياحية 

 (Borodako et al., 2014).والعػودة. ويعتبػر تػوفير النقػؿ عامػؿ أساسػ  فػ  تنميػة الوجيػات السػياحية 
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وبنػاءًا عمػ  ذلػؾ سػػع  البحػث إلػ  تحديػد إسػػيامات النقػؿ فػ  المجػاؿ السػػياح ، والوقػوؼ عمػ  الػدور الػػذي 
قوميػػة لسػػكؾ حديػػد مصػػر، تمعبػػو السػػكؾ الحديديػػة فػػ  السػػياحة، والتعػػرؼ عمػػ  االدوار التػػ  تمعبيػػا الييئػػة ال

ومحطات السكؾ الحديدية، والشركة الوطنية إلدارة عربات النـو والخدمات الفندقية ف  الحركػة السػياحية فػ  
 خدمة المسافريف.

 
 مشكمة البحث

سػػاىـ تطػػور السػػكؾ الحديديػػة مسػػاىمة كبيػػرة فػػ  تطػػور السػػياحة الجماعيػػة الحديثػػة، إال أنػػو عمػػى الػػرغـ مػػف 
ة السػفر بالسػػكؾ الحديديػة فػ  المنػتج السػياح  صػػغيرة نسػبيا، حيػث يػوفر السػفر بالسػػكؾ ذالػؾ  التػزاؿ حصػ

وينفػؽ السػائ  خػارج . (Sharpley, 2006) الحديدية عدد مف الفوائد مف حيػث السػبلمة والراحػة والموثوقيػة
مػف % 43بمده حوال  نصؼ تكمفة البرنامج السياح  أو أقؿ مػف النصػؼ عمػى النقػؿ حيػث ينفػؽ فػ  حػدود 

مجموع إنفاقو ف  البرنامج السياح  عمى جميع وسائؿ النقػؿ وذلػؾ يتوقػؼ عمػى طػوؿ أو قصػر مػدة اإلقامػة 
( أوضػػحت أف نسػػبة النقػػؿ فػػ  العمميػػة السػػياحية فػػ  2010وفػػ  دراسػػة عبػػدالمعط  ) (،2009)إسػػماعيؿ، 

شػػػيوعًا فػػػ  السػػػوؽ المنػػػتج السػػػياح  المصػػػري مػػػف حيػػػث التكمفػػػة بػػػالتركيز عمػػػى البػػػرامج السػػػياحية األكثػػػر 
% ، وبالتال  تبمغ نسػبة النقػؿ أكثػر مػف نصػؼ التكمفػة حيػث 5109المصري أف نسبة النقؿ ف  العممية يبمغ 

%، وتعتبػػر تكمفػػة عنصػػر النقػػؿ فػػ  المنػػتج السػػياح  أحػػد العناصػػر اليامػػة 3بمغػػت نسػػبة السػػكؾ الحديديػػة 
مػف منطقػة ألخػرى بيػدؼ الوصػوؿ إلػى أقػؿ  بحيث تتـ المفاضمة بيف تكمفة النقؿ سواًء لؤلشػخاص أو السػمع

 تكمفة نقؿ ممكنة.
وتتعػػرض السػػكؾ الحديديػػة لمكثيػػر مػػف الحػػوادث واألخطػػاء عمػػى خطوطيػػا فأعػػداد الحػػوادث فػػ  تزايػػد مسػػتمر 

بنسػبة  2017حادثػة عػاـ  1793مقابػؿ  2018حادثػة عػاـ  2044حيث ارتفػع عػدد حػوادث القطػارات إلػى 
% وأقؿ ف  المنطقة المركزيػة بعػدد 6607حادثة بنسبة  1364جو البحري %، فبمغ عدد الحوادث ف  الو 14

 (.2018. )الجياز المركزي لمتعبئة واإلحصاء 2018حادثة مف إجمال  الحوادث خبلؿ عاـ  222
مما سبؽ يتض  أف نسبة النقػؿ بالسػكؾ الحديديػة فػ   البػرامج السػياحية المصػرية األكثػر شػيوعًا فػ  السػوؽ 

باإلضػافة  ،% وى  بالمقارنة بوسائؿ النقؿ األخري صغيرة جداً 3مة جدًا حيث أنيا تمثؿ المصري نسبة ضئي
إلػ  كثػػرة الحػػوادث واألخطػػاء أدت إلػػ  قمػة إسػػتخداميا ألغػػراض سػػياحية يتضػػ  ذلػؾ مػػف خػػبلؿ قمػػة األعػػداد 

فادة وبنػػػاءًا عمػػػى ذلػػػؾ يتضػػػ  أف المنػػػتج السػػػياح  المصػػػري ال يسػػػتفيد االسػػػت مسػػػتخدمييا ألغػػػراض سػػػياحية
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المثمػػى مػػف السػػكؾ الحديديػػة، لػػذا ييػػدؼ البحػػث إلػػ  تقيػػيـ دور النقػػؿ بالسػػكؾ الحديديػػة فػػ  المنػػتج السػػياح  
 المصري.

 أدبيات البحث
 إسيامات السكك الحديدية في المجال السياحي:

منػػذ ثمانينيػػات القػػرف الماضػػ  ظيػػر مػػا يسػػمى بػػالحنيف إلػػى تػػراث الماضػػ  فظيػػر عشػػاؽ القطػػارات القديمػػة 
محاولػػػػػة إلحيػػػػػاء الماضػػػػػ  ظيػػػػػرت القطػػػػػارات المحميػػػػػة الفػػػػػاخرة، والسػػػػػياحة بالسػػػػػكؾ الحديديػػػػػة عرفيػػػػػا           وفػػػػػ 

((Blancheton et al., 2013  بأنيػا ممارسػات سػياحية أو أنشػطة ترفيييػة عػف طريػؽ السػكؾ الحديديػة
  يشير إلى أنيا تيػتـ الت  تسير بوتيرة بطيئة إلكتشاؼ المناظر الطبيعية واالتصاؿ مع تراثيا، وى  مصطم

 باكتشاؼ المناظر الطبيعية فقط ومف ناحية أخرى ى  االتصاؿ مع تراث السكؾ الحديدية القائمة.
ولكػػ  تقػػـو السػػياحة بالسػػكؾ الحديديػػة مػػف الضػػروري أف يكػػوف لػػديؾ تػػراث لمسػػكؾ الحديديػػة، وتػػاريخ يحكػػ  

حديديػة لػذا يجػب أيًضػا إعػادة إحيػاء ىػذا الماض  وىذا التراث يجب الحفاظ عميو، كما ف  متاحؼ السػكؾ ال
التػػراث ممػػا يعنػػ  العػػودة والحنػػيف إلػػى الماضػػ ، وىػػ  أيضػػًا مصػػطم  يشػػير إلػػى خػػط مخصػػص لممارسػػة 
السػػياحة وتػػوفير الخػػدمات فقػػط لجميػػع المسػػافريف لػػذا تقػػع السػػكؾ الحديديػػة ضػػمف األنشػػطة السػػياحية إذا مػػا 

مصطم  يتكوف مف السياحة أو الترفيػو عمػى أسػاس السػفر بػبطء أضفنا إلييا القطارات السياحية، وىو أيضًا 
باستخداـ جاذبية النقؿ بالسكؾ الحديدية مف خبلؿ إكتشاؼ المناظر الطبيعيػة والتعػرؼ عمػى التػراث والبحػث 

 عف تجارب جديدة. 
 (: Blancheton et al., 2013ويمكف لمسكؾ الحديدية تنظيـ الرحبلت االتية )

 دية رحبلت جماعية لتكوف جزءًا مف الخدمات السياحية منذ قياـ توماس كوؾ بذلؾ.تنظـ السكؾ الحدي -1
مشغم  السكؾ الحديدية السياحية والشركات تعمؿ كوسيط التتخصص ف  السياحة بالسكؾ الحديدية،  -2

 فيـ يقوموف بشراء المقاعد أو استئجار القطارات السياحية بأكمميا.
 ة القطارات السياحية الت  تقدـ الخدمات الترفييية المختمفة.                تشمؿ السياحة بالسكؾ الحديدي -3

كما ساىمت السكؾ الحديدية ف  ظيور السػياحة الجماىيريػة ذات األعػداد المحػدودة وسػاىمت شػركة السػكؾ 
داد الحديديػػة فػػ  إقامػػة المؤسسػػات الفندقيػػة وظيػػور الشػػركات الكبػػري التػػ  تمتمػػؾ فنػػادؽ متعػػددة وبتزايػػد أعػػ

 1844المسافريف بالسكؾ الحديدية دفع ذلػؾ البرلمػاف البريطػان  مػف إصػدار قػرار بتحديػد أسػعار النقػؿ عػاـ 
 (.2003)الجبلد ، 

 : أنواع القطارات السياحية
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يمكػػف تصػػنيؼ القطػػارات المعنيػػة بالسػػياحة حسػػب الغػػرض مػػف الرحمػػة  فينػػاؾ القطػػارات الريفيػػة التػػ  تعمػػؿ 
لخبلبػة والتػ  ليػا قيمػة الحنػيف إلػى الماضػ ، والقطػارات ذات المسػافات الطويمػة عمى الطػرؽ ذات المنػاظر ا

كػػػـ ، 1000والتػػػ  تمعػػػب دورًا ىامػػػًا فػػػ  السػػػياحة فمػػػع تمػػػؾ القطػػػارات يسػػػتطيع المسػػػافر التحػػػرؾ فػػػ  حػػػدود 
سػػرعة والقطػػارت السػػياحية التػػ  يمكػػف أف تمػػر بالعديػػد مػػف البمػػداف مثػػؿ القػػارة األوروبيػػة، والقطػػارات عاليػػة ال

سػاعة مثػؿ تمػؾ القطػارات الموجػودة فػ  اليابػاف وفرنسػا، كمػا أف ىنػاؾ قطػارات -كػـ250والت  تتحرؾ بنحػو 
تعمػػؿ لمسػػافات طويمػػة وتتحػػرؾ بػػبطء مثػػؿ خطػػوط سػػيبريا كمػػا يػػتـ تسػػويؽ بعػػض خطػػوط والسػػكؾ الحديديػػة 

جػب أف يكػوف ىنػاؾ فػرؽ التراثية خصيصًا لمسػائحيف مثػؿ سػكؾ حديػد جرانػد كػانيوف فػ  واليػة أريزونػا كمػا ي
بػػيف خػػػدمات القطػػارات العامػػػة وخػػدمات القطػػػارات التػػ  يػػػتـ تسػػويقيا لمسػػػائحيف، ويمكػػف تصػػػنيؼ القطػػػارات 
السياحية حسب الغرض مػف الرحمػة  فينػاؾ القطػارات الريفيػة التػ  تعمػؿ عمػى الطػرؽ ذات المنػاظر الخبلبػة 

فات الطويمػة والتػ  تمعػب دورًا ىامػًا فػ  السػياحة والت  ليا قيمػة الحنػيف إلػى الماضػ ، والقطػارات ذات المسػا
 (. ومػػػػػػف ىػػػػػػذه القطػػػػػػارات مػػػػػػا يمػػػػػػ  )Tihilä, 2015فمػػػػػػع تمػػػػػػؾ القطػػػػػػارات يسػػػػػػتطيع المسػػػػػػافر )
(GoldenEagelLuxuryTrains.com  : 

ائرة أو السفينة وبعضيا عبارة عف قطػارات إضػافية قطارات الرحبلت: وتحتؿ دورًا مماثبًل لمحافمة أو الط -1
خارج الجدوؿ الزمن  األساس  الذي أضافو مشغؿ السكؾ الحديدية الرئيس  لتػوفير النقػؿ لحػدث رياضػ  أو 
لوجيػػة سػػياحية شػػييرة وتػػديرىا شػػركات أخػػرى خاصػػة غيػػر ىيئػػات السػػكؾ الحديديػػة والتػػ  قامػػت بالػػدفع مػػف 

 جار القطار نفسو.أجؿ استخداـ القضباف أو الستئ
قطارات العشاء: وىو نوع جديد نسبيًا مف القطارات السياحية الذي ييػدؼ إلػى السػماح لمسػائحيف بتنػاوؿ  -2

وجبػة العشػػاء وذلػؾ خػػبلؿ رحمػة قصػػيرة نسػبيًا ذىابػػًا وأيابػًا وىػػذا يتنػاقض نسػػبيًا مػع قطػػارات الركػاب التقميديػػة 
ى بعػػػض المقاصػػػد. وأصػػػبحت لتمػػؾ القطػػػارات شػػػعبية فػػػ  والػػذي يتمثػػػؿ ىدفػػػو الرئيسػػ  فػػػ  نقػػػؿ  الركػػػاب إلػػ

السنوات األخيرة خاصة ف  الواليات المتحدة ويرجع ذلؾ إلى أنو يػوفر تجربػة مختمفػة عػف تنػاوؿ الطعػاـ فػ  
. 1970المطاعـ العأدية وكاف أوؿ قطار عشاء فػ  الواليػات المتحػدة عمػى سػكؾ حديػد واليػة كالفورنيػا عػاـ 

لعشاء عمى الخطوط الحديدية السياحية وتتميز رحبلت قطار العشاء مف ساعتيف إلػى وحاليًا تعمؿ قطارات ا
 ميبًل ف  الساعة.    25إلى  10ساعات وعادتًا ما تكوف سرعتيا مف  4
(: واليوجد تعريؼ محدد لمقطارات الميمية حيػث يػتـ وصػؼ بعػض القطػارات  -3 القطار الميم  )قطارات النـو

د يػػتـ تشػػغيؿ القطػػار الميمػػ  دوف توقػػؼ مػػف السػػاعة العاشػػرة مسػػاءًا حتػػى السػػاعة بأنيػػا  قطػػارات فندقيػػة. وقػػ
سػػاعات أو أكثػػر. وتتكػػوف القطػػارات الميميػػة مػػف عػػدة  8الثامنػػة صػػباحًا وبالتػػال  يسػػتطيع الركػػاب النػػوـ لمػػدة 

http://goldeneagelluxurytrains.com/
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الميميػػة أمػػاكف لئلقامػػة مثػػؿ أمػػاكف الجمػػوس والمقاعػػد وغػػرؼ النػػـو ومرافػػؽ كالحمامػػات الداخميػػة. والقطػػارات 
أعمى ف  التكػاليؼ مػف القطػارات اليوميػة ألنػو يحمػؿ عػدد أقػؿ مػف الركػاب لكػؿ مركبػة ويعمػؿ المػوظفيف بػو 
لفتػػرات اطػػوؿ بعيػػدًا عػػف منػػازليـ وىنػػاؾ حاجػػة إلػػى خػػدمات إضػػافية مثػػؿ الغسػػيؿ وترتيػػب السػػراير وتحمػػؿ 

ثرة عمػى تكػاليؼ القطػارات الميميػة مسػافر أو أكثػر. ومػف العوامػؿ المػؤ  200القطارات الميمية اعدد تصؿ إلػى 
التكػػػاليؼ الػػػرأس ماليػػػة لعربػػػات الركػػػاب وارتفػػػاع تكػػػاليؼ تجييػػػز الوحػػػدة مػػػف األسػػػرة واألحػػػواض والمػػػراحيض 

 ساعة.  12وارتفاع تكاليؼ التشغيؿ وذلؾ ألف الرحمة قد تكوف أبطأ لك  يصؿ زمف الرحمة إلى 
القطػارات التػ  تعمػؿ فػ  المقػاـ األوؿ عمػى مشػاىدة قطارات مشاىدة معالـ المدف: ىناؾ عػدد قميػؿ مػف  -4

معالـ المدف أو الحنيف إلى عصر ماقبػؿ السػفر الجػوي ولكػف كثيػرًا مػا تكػوف تمػؾ القطػارات باىظػة التكػاليؼ 
 Royalأو بطيئػػػة جػػػدًا وتخػػػدـ منػػػاطؽ معزولػػػة وغالبػػػًا ماتقػػػدـ األغذيػػػة مثػػػؿ قطػػػار رويػػػاؿ كنػػػدا باسػػػفيؾ 

Canadian Pacific وقطػار ،Tren a las nubes   فػ  األرجنتػيف وىػ  أعمػى خػامس سػكؾ حديديػة فػ
 and Rovosطـ فػوؽ سػط  البحػر، وفػ  جنػوب افريقيػا توجػد خطػو  4.22العػالـ يصػؿ ارتفاعيػا حػوال  

Rail line  Blue Train  .بيف كيب تاوف وبريتوريا 
وبالتال  فدف ماتـ عرضو مف قطارات سيجذب السائحيف خاصػة إذا كػاف يمػر بمنػاظر طبيعيػة خبلبػة وعمػى 

لػػرغـ مػػف ىػػذا وعمػػى الػػرغـ مػػف أف ىػػذه القطػػارات ليسػػت سػػياحية اال أنيػػا مدرجػػة فػػ  مػػواد السػػفر بالسػػكؾ ا
 الحديدية الرئيسية لكؿ دولة مف تمؾ الدوؿ .

 نماذج إلستخدام السكك الحديدية في السياحة:
جزًء ىامًا ومقوًما  إذا ما نظرنا إلى تجارب العديد مف الدوؿ المتقدمة سياحيًا نجد أف السكؾ الحديدية تمثؿ

أساسًيا مف مكونات المنتج السياح  فف  الصيف الت  تعتبر أحد عمالقة السكؾ الحديدية مف حيث الحداثة 
والسرعة، نجد انيا قد أضافت أبعاد جديدة لمسياحة فف  المقاطعات الصينية الت  تمتمؾ سكؾ حديدية عالية 

%، وازدادت فييا العائدات السياحية بنسبة 20الوافدة بنسبةالسرعة ازدادت فييا الحركة السياحية األجنبية 
% أكثر مف تمؾ المقاطعات الت  التوجد بيا أنظمة سكؾ حديدية عالية السرعة وبالتال  أثرت بشكؿ 25

واض  عمى تعزيز القدرة التنافسية السياحية، وذلؾ ألف السكؾ الحديدية تعمؿ عمى تجنب صعوبة القيادة 
الوصوؿ إلى مواقؼ السيارات ف  مراكز المدف. كما أف أسعار تذكرىا أرخص مف واإلزدحاـ وخاصة 

الرحبلت البرية خاصة إذا ما قورنت بالطائرة، كما أنيا توفر الوقت عندما تكوف المحطة ف  وسط المدىنة 
بالتنمية وذلؾ ألنيا ترتبط بمواعيد محددة وبجدوؿ معدة مسبقًا، ومف أىـ مزاياىا أنيا تعمؿ عمى االىتماـ 

فف  فرنسا تحتؿ السياحة بالسكؾ الحديدية مكانة سياحية متميزة فف  عاـ  (Chen, 2014).المستدامة 

http://www.royalcanadianpacific.com/
http://www.royalcanadianpacific.com/
http://www.royalcanadianpacific.com/
http://www.trenalasnubes.com.ar/
https://www.rovos.com/
https://www.rovos.com/
http://www.bluetrain.co.za/
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مميوف يورو  60مبلييف سائ  عبر السكؾ الحديدية السياحية بعوائد سياحية بمغت حوال   3تـ نقؿ  2011
فسكؾ حديد الرايف تولد وحدىا  وظيفة مباشرة، كما أنيا ذات أىمية كبري ف  سويسرا 600ووفرت حوال  

ما يقرب مف نصؼ الوظائؼ ف  قطاع السياحة. كما تقدـ السكؾ الحديدية بمدىنة كيب تاوف بدولة جنوب 
أفريقيا خدمات لمسائحيف المحمييف والدولييف ف  المناطؽ الحضرية خاصة خبلؿ العطبلت عمى ثبلثة طرؽ 

تشا السياح  وطريؽ ستيمينبوش السياح ، وف  الواليات سياحية وى  الخط الجنوب  السياح  وطريؽ خايمي
مبلييف زائر. وف  ويمز لمسياحة بالسكؾ  3قطارًا تجذب حوال   30المتحدة األمريكية يوجد بوالية أوىايو 

الحديدية دورًا كبيرًا ف  تعزيز التراث البشري حيث تمعب دورًا كبيرًا ف  تنشيط السياحة اإلقميمية فمزارات 
 (.,Blancheton et al., 2011منطقة جذب شعبية ) 50لحديدية تعتبر مف بيف أكثر السكؾ ا

 
 مزايا النقل بالسكك الحديدية السياحية:

وتتمتع السكؾ الحديدية بالعديد مف المزايا لكونيا األكثر استيعابية ورفاىية وراحػة ورحابػة ودقػة فػ  المواعيػد 
يًا واألقػػؿ تمويثػػًا لمبيئػػة باإلضػػافة إلػػى إمكانيػػة التمتػػع بػػالجو وأمانػػًا وحريػػة واألوفػػر خدمػػة واألرخػػص اقتصػػاد

المنزلػػ  المتحػػرؾ إنسػػيابيًا بػػيف المنػػاظر الطبيعيػػة السػػياحية الخبلبػػة والسػػرعة الكبيػػرة فػػ  الحركػػة والظػػروؼ 
، 2013، إحميػداف Noor et al., 2014، 2015المناخية والمرونة ف  استعماؿ مصادر الطاقة )كاف ،  

 (:2003الجبلد ، 
الراحػػة والحفػػاظ عمػػى البيئػػة: حيػػث تػػؤمف عربػػات نقػػؿ الركػػاب السػػياحية فػػ  المواصػػبلت الحديديػػة أكبػػر  -1

حيػػػز لممسػػػافر بعػػػد النقػػػؿ البحػػػري باإلضػػػافة إلػػػى الوسػػػائؿ األخػػػرى مػػػف نػػػـو ومطػػػاعـ ومغاسػػػؿ ومػػػراحيض 
ئ  باإلضػافة إلػى االسػتمتاع وخػدمات التميفػوف والػتمكس والتميفزيػوف وحتػى الكتابػة عمػى المنضػدة متاحػة لمسػا

بالطبيعػػة يظػػؿ أكثػػر ممػػا ىػػو عميػػو فػػ  أي وسػػيمة نقػػؿ سػػياح  أخػػرى وتقػػؿ مصػػادر الضوضػػاء والضػػجيج 
 والتموث بالدخاف ف  المواصبلت الحديدية.

االستيبلؾ األقؿ لمطاقػة واسػتفادة أكبػر منيػا: تتميػز المواصػبلت الحديديػة بانخفػاض تكمفػة النقػؿ بسػبب  -2
 لمنخفض لمطاقة مف جية والحاجة األقؿ لعدد العماؿ مف جية أخرى .االستيبلؾ ا

مكانية الراحة الكافية: حيث أف أغمػب المحطػات القطػارات مؤمنػة بػاألجيزة  -3 محطات القطارات الحديثة وا 
اإلليكترونية والت  توض  لمسائ  أو المسافر لحظة انطبلؽ القطارات ف  أي وقػت وبالتػال  يسػتطيع السػائ  

البطاقة لنفسو مف الجياز اإلليكترون  كما أف محطات القطارات مػزودة بػأرق  المطػاعـ السػياحية التػ  قطع 
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تعمػػؿ لػػيبًل ونيػػارًا وكػػذلؾ البوفييػػات والكافيتيريػػات وصػػاالت االسػػتراحة واكشػػاؾ الصػػحؼ واليػػدأيا السػػياحية 
 والمواد الغذائية. 

ياتيػػػا ووصػػػوليا تكػػػوف واضػػػحة كمػػػا فػػػ  توقيػػػت الدقػػػة فػػػ  المواعيػػػد: حيػػػث أف انطػػػبلؽ القطػػػارات ووج -4
الطائرات ف  المطارات الدوليػة الحديثػة وبالتػال  فػدف المسػافر يعػرؼ مسػبقًا لحظػة االنطػبلؽ وعربتػو ومقعػده 
ولحظة الوصوؿ إلى مقصده كما أف القطار عميو أف يسير ف  وقتو حتى التدركو القطارات اآلخر ي  عمى 

 نفس الخط. 
ات اليامة الستخداـ السكؾ الحديدية السياحية ى  اف اسػتخداـ القطػار بػداًل مػف السػيارة ومف أحد المميز  -5

يؤيد مفيوـ البطء أثناء السفر مما يمكف السػائ  لبلسػتمتاع بالوقػت الػذي تسػتغرقو الرحمػة السػياحية بػداًل مػف 
 التسرع ف  السفر مما أدي إلى ظيور مصطم  السياحة البطيئة.

 النقل بالسكك الحديدية السياحية: التحديات التي تواجو
أف الطمب عمى السفر بالسكؾ الحديدية محدود وخدمات القطار مف الصعب أف تتحوؿ إلى عمؿ مرب   -1

حيث أف البنية التحتية لمسكؾ الحديدية ى  الشرط األساس  لتطوير النقؿ السكؾ الحديدية وإلمكانية 
النقؿ بالسكؾ الحديدية وتشغيميا بكفاءة عالية والمنافسة ف  الوصوؿ إلى المقاصد السياحية البد مف تنظيـ 

قطاع السكؾ الحديدية خطوة ىامة ف  تنمية وتطوير السياحة وكذلؾ تقديـ العروض والخدمات المتعمقة 
بالسكؾ الحديدية كالنقؿ بدوف أجرة أو تعريفة وتوفير الخدمات الت  تعمؿ عمى تحسيف إمكانية الوصوؿ إلى 

اقعة بالقرب مف مسارات السكؾ الحديدية والمناطؽ السياحية فبدوف وجود النقؿ بالسكؾ الوجيات الو 
( . فمف Michniak, 2016الحديدية فتمؾ المناطؽ محرومة مف العديد مف التسييبلت واإلمكانيات )

السفر  المبلحظ أنو عمى المستوي العالم  أف شركات السياحة ووكبل السفر التبيع قدرًا كبيرًا مف  تذاكر
بالسكؾ الحديدية مقارنة بالسفر الجوي وأف كاف ناحية أخرى أدي تطور صناعة القطارات وزيادة سرعتيا 

 (.2003عمى نمو ىذا النشاط لدي شركات السياحة ووكبلء السفر )الياس، 
ءة أتيػػـ السػػفر بالسػػكؾ الحديديػػة بتػػدمير العبلقػػات االجتماعيػػة بػػيف المسػػافريف حيػػث أصػػب   نشػػاط القػػرا -2

 (. Tihilä, 2012بيف ركاب السكؾ الحديدية ىو النشاط السائد دوف التواصؿ مع األخرىف )
عدـ استطاعة السكؾ الحديدية تقديـ خدمة النقؿ مف الباب إلى البػاب وبالتػال  الحاجػة إلػى وسػائؿ نقػؿ  -3

إلػػى األمػػاكف أخػػرى سػػواء لنقػػؿ السػػمع أو الركػػاب مػػف مكػػاف تواجػػدىا إلػػى المحطػػات ومػػف مكػػاف المحطػػات 
المستيدفة. مما يجعميا قميمة المرونة وىذا يعود إلى تقيدىا بخط معػيف وحاجتيػا إلػى وسػائؿ نقػؿ أخػرى مثػؿ 

 (.2007السيارات إلتماـ عممية النقؿ )عباس، 
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قمػػة مرونػػة السػػكؾ الحديديػػة إلػػى حػػد مػػا كمػػا تحتػػاج إلػػى بنيػػة تحتيػػة فػػ  العديػػد مػػف الػػدوؿ مثػػؿ االتحػػاد  -4
رؽ اسػػيا وأمريكػػا  الشػػمالية حيػػث أف لػػدييا اسػػتثمارات كبيػػرة فػػ  بنػػاء أنظمػػة السػػكؾ الحديديػػة األوروبػػ  وشػػ

عالية السرعة الت  اجتذبت األفراد لمسفر بيا ووضعيا ف  وضعية متميزة بيف وسائؿ النقؿ السياحية. والبنية 
صػػوؿ المكػػان  لموجيػػات التحتيػػة لمسػػكؾ الحديديػػة شػػرط أساسػػ  لتطػػوير النقػػؿ بالسػػكؾ الحديديػػة وسػػيولة الو 

 (.Michniak, 2016السياحية المختمفة )
قبؿ زمف الطائرات وتحوؿ العربات الت  تجرىا الخيوؿ إلى سكؾ حديدية ف  القرف الثػامف اتيمػت أيضػًا  -5

السػػكؾ الحديديػػة بتػػدمير المنػػاظر الطبيعيػػة الخبلبػػة والمنػػاظر الطبيعيػػة اثنػػاء السػػفر واعتبػػرت سػػرعة القطػػار 
تػػدمير الطبيعػػة والمسػػافريف فػػ  القػػرف التاسػػع عشػػر حيػػث ربػػط الكتػػاب بػػيف التػػدمير النػػاجـ عػػف  السػػبب فػػ 

 (.Tihilä, 2012القطارات والتأثير المدمر لمرصاصة )
ىناؾ بعض الصعوبات الت  تواجو المسافريف بالسكؾ الحديدية السيما إذا كاف المسافر يجيؿ لغة البمد  -6

 (:2003ذه المعوقات ف  )الياس، الذي ينتقؿ مف خبللو وتتمثؿ ى
 يجب عمى المسافر أف يتحري بنفسو عمى قطاره عف طريؽ لوحات االعبلنات. -1
 أف يتحمؿ المسافر مسئولية نقؿ حقائبو ومتابعتيا. -2
البحث عف الرصيؼ المخصص لقطار رحمتو والعربة الت  تـ الحجز فييا وكذلؾ المقعد المخصص  -3

 لو. 
 لمنتج السياحي المصري: السكك الحديدية وا

 قطارات المموك أو األسرة الحاكمة:
ظيرت قطارات المموؾ أو الييئة الحاكمة والت  خصصػتيا الييئػة الحاكمػة لنفسػيا وىػ  قطػارات ذات طػابع 
خاص وبمواصفات مميزة حيث كانت مصانع لندف تقػـو بدنشػاء عربػات خاصػة باالسػرة الحاكمػة فػ  مصػر 

مما تسير عميو القطػارات اآلخػر ي فػ  ذلػؾ الوقػت . وكػاف سػعيد باشػا وعبػاس  وكانت تسير بسرعات أكبر
استورد الػوال  سػعيد باشػا مػف  1855(. فف  عاـ2001الثان  يقوداف ىذه القاطرة بنفسييما )أبوالسعادات ، 

 متػػر ومقسػػـ إلػػى ثبلثػػة دواويػػف متصػػمة بػػأبواب مزدوجػػة وتتوسػػطيا مقصػػورة 6إنجمتػػرا صػػالونًا فػػاخرًا طولػػو 
وأثاثيػػا مػػف الػػدخؿ مػػف أفخػػـ وأفخػػر الريػػاش والبسػػط وبػػو نقػػوش مػػف الػػداخؿ والخػػارج مطػػبله بالػػذىب وتمػػؾ 

تػػػـ اسػػػتيراد مػػػف مصػػػانع )ميسػػػوف(  بأمريكػػػا   1858العربػػػة معروضػػػة بمتحػػػؼ سػػػكؾ حديػػػد مصػػػر.وف  عػػػاـ 
بػواب وأربػع عجػبلت وبػو أربعػة أ 4بػوج  يتكػوف مػف  2صالونًا أخر فاخر الصنع والزينػة محػواًل عمػى عػدد 

صػػالونات وقػػاطرات صػػنعت خصيصػػًا  1862وعشػػروف نافػػدة. كمػػا اشػػتري الػػوال  مػػف معػػرض لنػػدف عػػاـ 



 
  جامعة الفيوم –لسياحة  والفنادق كلية ا تصدرها -( IJHTHالدولية للتراث والسياحة والضيافة) مجلةال

 2020( يونيو 1(، العدد )14المجلد )
 

432 
 
 

 

 

 

لبلسرة الحاكمة مف ضمنيا قاطرة صناعة )نمسوف( تسير بسرعة أكثر مف السرعات الت  كانت معروفػة فػ  
يض عػػف األطػػواؽ ذلػػؾ الوقػػت وقػػاطرة ثانيػػة صػػناعة )شػػارب سػػتيوارت( بمانشسػػتر زخرفػػت بػػاأللواف واسػػتع

الحديدية بيا بأخرى مصنوعة مف النحاس مكتوب عمييػا بػالحروؼ العربيػة )سػعيدية( ، وقػاطرة ثالثػة عرفػت 
بدسػػػـ )وابػػػور الكشػػػؾ( وىػػػ  عبػػػارة عػػػف قػػػاطرة وصػػػالوف مشػػػترؾ لكػػػ  يسػػػتعمميا فػػػ  النزىػػػة عمػػػى خطػػػوط 

عبػػاس حممػػ  الثػػان  قطػػارًا  اشػػتري 1913الضػػواح  واالنتقػػاؿ بػػيف مصػػيف  المنتػػزه ورأس التػػيف، وفػػ  عػػاـ 
 Starظير قطارا يسم  )كوكب مصر(  1903خاصًا مف إنجمترا عمى درجة كبيرة مف الفخامة، وف  عاـ 

of EGYPT    5سػػاعة ويتكػػوف مػػف  16.5كػػـ فػػ   882يقطػػع المسػػافة مػف القػػاىرة إلػػى أسػػواف وقػػدرىا 
وضػػعت شػػركة  1960كيػػة. وفػػ  عػػاـ عربػػات نػػـو وعربػػة طعػػاـ نتيجػػة لنجػػاح اعمػػاؿ  أعمػػاؿ الشػػركة البمجي

عربػػات األكػػؿ والنػػوـ تحػػت الحراسػػة وعػػيف ليػػا حػػارس عػػاـ يتػػول  إدارتيػػا تحػػت إشػػراؼ وزيػػر النقػػؿ واسػػتمر 
وىو التاريخ الذي ينتي  فيو عقد إمتياز الشركة ثـ صػدر قػرار بعػد  1963-12-31الحاؿ عمى ذلؾ حتى 

مييػا فػػ  عقػػد إمتيػػاز الشػػركة األصػػم  والحقػػت ادارتيػػا ذلػؾ باسػػترداد حػػؽ االمتيػػاز وفقػػًا لمبنػػود المنصػػوص ع
اسػتوردت السػكؾ الحديديػة وحػدة ديػزؿ فػاخرة  1951بييئة السكؾ الحديدية. ، وفػ  عيػد فػاروؽ األوؿ عػاـ 
 (. 2001، أبوالسعادات ، 2004، إبراىيـ، 2008ومكيفة اليواء مستكممة لمواـز السفر واإلقامة )الشريع ، 

جمة المصور موضوعًا عف قطػار الممػؾ فػاروؽ الػذي كػاف يسػتخدمو فػ  رحبلتػو، نشرت م 1953وف  عاـ 
حتػػػى أنػػػو سػػػمى "قطػػػار الممػػػذات" لمػػػا يحوبػػػو مػػػف حجػػػرات فخمػػػة وصػػػالونات وأثػػػاث مسػػػتورد مػػػف العواصػػػـ 
األوروبيػػة، ويتكػػوف القطػػار مػػف الصػػالوف الممكػػى، وجدرانػػو كميػػا مبطنػػة مػػف الػػداخؿ بالقطيفػػة، ومػػف الخػػارج 

د ال ينفػػػذ منػػػو الرصػػػاص( وجيػػػاز إرسػػػاؿ واسػػػتقباؿ، باإلضػػػافة إلػػػى تميفػػػوف متصػػػؿ بسػػػنتراؿ بالصػػػمب )حديػػػ
القاىرة واألسكندرية وتماثيؿ وتحؼ عمى الموائد والجدراف، أمػا غرفػة النػـو ففييػا سػريراف متقػاببلف وسػائدىما 

نػػػو كػػػؿ محشػػػوة بػػػريش النعػػػاـ، وكسػػػاؤىا مػػػف الحريػػػر الطبيعػػػى، وبجانػػػب كػػػؿ سػػػرير راديػػػو صػػػغير تسػػػمع م
محطات العالـ، وعمى الجانب منضدة صغيرة مف خشب االرو. أنيا مائدة قمار، ومف غرفة النوـ إلى غرفة 
الحماـ حيث البانيو والدش المعدنى وأدواتو مف المرمر الثميف، ومزود أيضػًا بػالمطبخ الممكػى وجميػع أدواتػو 

قبلت السائحيف الذيف يزوروف مصػر مصنوعة مف المعدف األبيض البلمع، وتـ تخصيص قطار الممذات لتن
ويتجولػػوف بيػػا مػػف شػػماليا إلػػى جنوبيػػا وتوضػػع حصػػيمة القطػػار فػػ  خزينػػة الدولػػة. )اليػػوـ السػػابع نقػػبًل عػػف 

 (.2018-4-12بتاريخ  1953جريدة المصور عاـ  
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 استخدام السكك الحديدية المصرية في األغراض الترفييية:
ديػػػة لمترفيػػػو فػػػ  اإلحتفػػػاؿ بشػػػـ النسػػػيـ وفػػػ  السػػػفر لممصػػػايؼ تػػػـ اسػػػتخداـ السػػػكؾ الحدي 1952وفػػػ  عػػػاـ 

قطار بخط مصر الشبلؿ وىذه القطارات مكونػة مػف  2قطارات بخط مصر اسكندرية، و 6لؤلسكندرية بعدد 
مركبػػػات درجػػػة أولػػػ  مػػػزودة بػػػاجيزة تكييػػػؼ ىػػػواء ومركبػػػات درجػػػة ثانيػػػة ممتػػػازة )مكتبػػػة األسػػػكندرية متػػػاح 

. ثـ تمى ذلؾ استخداـ السكؾ الحديدية المصرية لمتػرويج السػياح  modernegypt.bibalex.com.)عمى
ف  مصػر فكانػت رحبلتيػا فػ  جميػع أنحػاء الػببلد تقػدـ خػدمات فػاخرة ومتميػزة حيػث كانػت ممصػقات شػركة 
السكؾ الحديدية المصرية تتمتع بالجماؿ واألصالة، كما كاف موظف  السػكؾ الحديديػة وخاصػة أولئػؾ الػذيف 

القطارات عمى درجة عالية مف الوع  والفيػـ لوجبػات أعمػاليـ ولػدييـ ميػارات كبيػرة عمػى القيػاـ يعمموف ف  
 (. com.egyptianchronicles.بيا )

 مما سبؽ يتض  أف السكؾ الحديدية المصػرية كانػت تسػتخدـ خػدمات القطػارات والسػكؾ الحديديػة ألغػراض
ترفييية خاصة ف  فترات األعياد مثؿ عيد الفطر وشـ النسيـ مف العاصمة إلى المناطؽ السياحية الشاطئية 
لى المزارات التاريخية واآلثرية )األقصر( كما كانت تقوـ باإلعبلف عنيا بالوسائؿ الت  كانت  )األسكندرية( وا 

ة فػ  تكييػؼ عربػات القطػارات بالدرجػة األولػى تستخدـ ف  تمؾ الفترة كما كانت تيتـ بعممية التطوير المتمثم
وجعػػؿ الدرجػػة الثانيػػة درجػػة ممتػػازة مػػف اجػػؿ الوصػػوؿ إلػػى أكبػػر عػػدد مػػف المسػػافريف الػػراغبيف فػػ  االنتقػػاؿ 
بالسكؾ الحديدية ألغراض الترفيو كما كاف يتـ استخداـ مكاتب حجز تذاكر بمحطة مصر، ثػـ أدخػؿ الممػؾ 

 شكؿ كبير ف  الحركة السياحية ف  مصر.فاروؽ قطار الممذات الذي ساىـ ب
 

 منيجية البحث
أعتمد البحث عمى المنيج الوصف  التحميم  وذلؾ لدراسة ورصد دور النقؿ بالسكؾ الحديدية ف  المنتج  

السياح  المصري كما ى  ف  الواقع، وذلؾ لمتعرؼ عمى األسباب والعوامؿ الت  ساىمت ف  قمة 
أجؿ تفسير وتحميؿ أسباب ذلؾ إلستنتاج الحموؿ المناسبة لتفعيؿ دورىا  إستخداميا لؤلغراض السياحية مف

واستخداميا ألغراض سياحية نظرًا لفوائدىا الت  تعود عمى المنتج السياح  وحركة النقؿ السياح  ف  
 .مصر

http://www.egyptianchronicles.com/
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 نموذج الدراسة( 1شكؿ )                                  

وتـ إختيار عينة متمثمة ف  العامميف والمختصيف بالسكؾ الحديدية سواء ف  الييئة القومية لسكؾ حديد 
مصر والعامميف بالشركة الوطنية لعربات النـو وتـ التركيز عمى المتخصصيف ف  المجاؿ السياح  والخبراء 

السياحة والعامميف بشركات السياحة فئة )أ(. وتـ إختيار عينة عشوائيةحيث  ذات الصمة بالسكؾ الحديدية أو
 %.67استمارة إستبياف بنسبة  260مبحوث وتمت اإلستجابة لعدد  384استيدؼ البحث 

 مناقشة النتائج

  وسوؼ نقـو بعرض ومناقشة كافة النتائج الت  توصؿ إلييا الباحث والت  تمثمت ف :      
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 )عينة البحث(: ديموجرافية الخاصة باألفرادالبيانات ال-1
 

 ( عدد مرات السفر السنوية بالقطارات لعينة الدراسة1-1جدوؿ )
 سنوياُ  بالقطار السفر مرات عدد

 النسبة التراكمية النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار 

 

 35 35 35 92 مرات 3 مف أقؿ
 71,9 36,9 35,8 93 مرات 6_4 

 100,0 29,1 28,8 75 6 أكثر مف
  100,0 100,0 260 اإلجمال 

( ويناقش عدد مرات السفر، اف عدد مرات السفر سنويًا لعينة األفرد ألقؿ مف ثبلث 1-1يتض  مف جدوؿ )
إلى  4% قامو بالسفر لعد مف 3508فرد بنسة  93% بينما كاف ىناؾ 35فرد بنسبة  92مرات بمغ عددىـ 

%، وبناءًا عمى ما سبؽ يتض  2808فرد بنسبة  75مرات  6سافريف ألكثر مف مرات بينما بمغ عدد الم 6
مرات سنويًا. وأىمية ذلؾ اف عينة  3مرات وأقؿ مف  6إلى  4أف العينة تركزت حوؿ عدد مرات سفر مف 

البحث تقوـ بالسفر بالسكؾ الحديدية مف ثبلث ال  ستة مرات سنويًا وبالتال  فيـ يستخدموف السكؾ 
 باستمرار لذا لدييـ الخبرات والدراية الكافية بسمبيات وايجابيات ومعوقات السفر بالسكؾ الحديدية. الحديدية

 ( درجات السفر المفضمة لعينة الدراسة: 2-1جدول )
 المفضمة السفر درجة

 النسبة التراكمية النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار الفئات

 

 21,5 21,5 21,5 56 نـو عربة
 70,0 48,5 48,5 126 مكيفة أول  جةدر 

 100,0 30,0 30,0 78 مكيفة ثانية درجة
  100,0 100,0 260 اإلجمال 

 260( ويناقش درجات السفر المفضمة لعينة الدراسة أف إجمال  عدد العينة بمغت 2-1يتض  مف جدوؿ )
% بينما عدد األفراد 2105ت فرد بنسبة بمغ 56فرد، حيث بمغ عدد األفراد الذيف يفضموف عربات النـو 

فرد  78% ، بينما كاف ىناؾ 4805فرد بنسبة بمغت  126الذيف يفضموف السفر ف  الدرجة األولى المكيفة 
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% الدرجة الثانية المكيفة، وبناءًا عمى ما سبؽ يتض  أف معظـ العينة تركزت حوؿ تفضيؿ 30بنسبة 
، وبالتال  معظـ العينة تستخدـ الدرجة األولى المكيفة ثـ أت  بعدىا الدرجة الثاني ة المكيفة ثـ عربات النـو

 بات النوـ.الدرجة األول  المكيفة والثانية والقميؿ منيـ يستخدـ عر 
( العمر الخاص بعينة الدراسة3-1جدول )  

 العمر
 النسبة التراكمية النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار 

 

 47,3 47,3 47,3 123 ثبلثيف مف أقؿ
30-50 123 47,3 47,3 94,6 

 100,0 5,4 5,4 14 50 مف أكثر
Total 260 100,0 100,0  
فرد،  260( ويناقش العمر الخاص بعينة الدراسة أف إجمال  عدد العينة بمغت 3-1يتض  مف جدوؿ )

راد %، بينما عدد األف4703فرد بنسبة  123حيث بمغ عدد األفراد الذيف بمغت أعمارىـ أقؿ مف ثبلثيف 
فرد  14% ، بينما كاف ىناؾ  4703فرد بنسبة بمغت  123سنة  50إلى  30الذيف بمغت أعمارىـ مف سف 

سنة، وبناءًا عمى ما سبؽ يتض  أف معظـ عينة الدراسة تركزت  50% بمغت أعمارىـ أكثر مف 504بنسبة 
 سنة. 50أعمارىـ حوؿ أقؿ مف ثبلثيف إلى 

 
 ( جنس عينة الدراسة4-1جدول )

 الجنس
 النسبة التراكمية النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار 

 
 67,3 67,3 67,3 175 ذكر
 100,0 32,7 32,7 85 أثن 

  100,0 100,0 260 اإلجمال 
فرد  175( ويناقش عينة الدراسة أف عدد الذكور المشاركيف ف  االستبياف بمغ 4-1يتض  مف جدوؿ ) 

%، وبناءًا عمى ما سبؽ يتض  أف العينة 3207بنسبة بمغت  85ناث % بينما بمغ عدد اإل6703بنسبة 
 تركزت عمى الذكور أكثر مف اإلناث.
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 ( العالقة بين الجنس ودرجة السفر المفضمة في العينة5-1جدول )

( ويناقش العبلقة بيف الجنس ودرجة السفر المفضمة أف عدد األفراد الذيف فضمو 5-1يتض  مف جدوؿ )
ذيف فضموا أنث ، ف  حيف بمغ عدد األفراد ال 25ذكر و 53فرد منيـ  78السفر بالدرجة الثانية المكيفة بمغ 

أنث ، ف  حيف بمع عدد األفراد الذيف فضمو  24ذكر و 102فرد منيـ  126السفر بالدرجة األولى المكيفة 
أنث ، وبناءًا عمى ما سبؽ يتض  أف الذكور فضموا  36ذكر و  20فرد منيـ  56السفر بعربات النوـ 

 عربات النوـ. السفر بالدرجة األولى المكيفة ف  حيف أف اإلناث فضمف السفر أكثر ب

 
( العالقة بين العمر ودرجة السفر المفضمة في العينة6-1جدول )  

 المفضمة السفر درجة و العبلقة بيف العمر

 
 المفضمة السفر العمر ودرجة

 اإلجمال 
 مكيفة ثانية درجة مكيفة أول  درجة نـو عربة

 العمر
 123 29 78 16 ثبلثيف مف أقؿ

30-50 36 42 45 123 
 14 4 6 4 50 مف أكثر
 260 78 126 56 اإلجمال 

( ويناقش العبلقة بيف الدرجة المفضمة والعمر، أف عدد األفراد الذيف فضموا السفر 6-1يتض  مف جدوؿ )
فرد،  29فرد فمف بمغت أعمارىـ أقؿ مف ثبلثيف عاـ بمغت أعدادىـ  78بالدرجة الثانية المكيفة بمغ عددىـ 

أفراد،  4سنة بمغ عددىـ  50فرد ومف بمغت أعمارىـ أكثر مف  45عدادىـ سنة بمغت أ 50حتى  30ومف 

 العبلقة بيف الجنس ودرجة السفر المفضمة
 المفضمة السفر درجة 

 اإلجمال 
 مكيفة ةثاني درجة مكيفة أول  درجة نـو عربة

 الجنس
 175 53 102 20 ذكر
 85 25 24 36 أثن 
 260 78 126 56 اإلجمال 
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فرد فمف بمغت أعمارىـ أقؿ مف  126ف  حيف بمغ عدد األفراد الذيف فضمو السفر بالدرجة األولى المكيفة 
فرد ومف بمغت  42سنة بمغ عددىـ  50حتى  30فرد، ومف بمغت أعمارىـ  78ثبلثيف عاـ بمغت أعدادىـ 

أفراد، ف  حيف بمع عدد األفراد الذيف فضموا السفر بعربات النـو  6سنة بمغ عددىـ  50أكثر مف  أعمارىـ
سنة بمغ عددىـ  50حتى  30فرد، ومف  16فرد فمف بمغت أعمارىـ أقؿ مف ثبلثيف عاـ بمغت أعددىـ  56
 أفراد. 4بمغ عددىـ  50فرد وأكثر مف 36

 
 عمى المنتج السياحي المصريعالقة النقل بالسكك الحديدية وتأثيره  -0

 ( العالقة بين السكك الحديدية والمنتج السياحي1-2جدول )
اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 العنصر العدد الحسابي

 السياحى النقؿ حركة ازدىار -1 260 2,5019 1,10802
 السياحى والمقصد اإلقامة أماكف بيف الربط -2 260 2,3050 1,02091
 ببعضيا الجذب عوامؿ ربط -3 260 2,3436 1,06825

1,29817 3,1274 260 
 البرنامج داخؿ مميزة مكانة بالقطارات النقؿ يحتؿ -4

 السياحى
 السياحى بالمقصد التحتىة البنية تطوير فى المساىمة -3 260 2,5212 1,24613

1,16399 3,2278 260 
 البرنامج فى الرحمة مف رئيسى جزء بالقطارات النقؿ -4

 حىالسيا

1,21048 2,3166 260 
 مميز طابع يعط  السياحية بالمناطؽ القطارات مرور -5

 لمرحمة0

 ف  السياح  الجذب مناطؽ السكؾ محطات تغط  -6 260 2,3514 1,18620
 مصر

 المميزة السياحية السمات المحطات تصميـ يعكس -7 260 3,2008 1,23194
 لممحافظة

 الجوي بالنقؿ مقارنة الرحمة فةتكم انخفاض -8 260 2,2857 1,14265
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 بالسيارات مقارنة السياح  البرنامج تنفيذ ف  االنضباط -9 260 2,6382 1,16641
 نوـ( كابينة -الخدمة)مقعد وأنماط درجات وتعدد تنوع -10 260 2,4672 1,13860

ف المتوسػػػط ( وينػػػاقش العبلقػػػة بػػػيف المنػػػتج السػػػياح  المصػػػري والسػػػكؾ الحديديػػػة أ1-2يتضػػػ  مػػػف جػػػدوؿ )
وىػػو مػػايعن  أف أراء األفػػراد تتجػػو إلػػى أف العبلقػػة بػػيف المنػػتج السػػياح   302و 2060الحسػػاب  يتػػراوح بػػيف 

 الوقػت فػ  السػياح  المنتج عمى الحديدية السكؾ تأثير وأف المصري والسكؾ الحديدية ليست بالعبلقة القوية
 وجػود عدـ يعن  بما 1222 إلى 1202 مابيف حتتراو  المعياري االنحراؼ قيمة أف يتض  كما ضعيفة، الحال 
 . البيانات ف  تشتت

 
 ( مزايا السفر بالسكك الحديدية في مصر:2-2جدول )

اإلنحراف 
 المعياري

الوسط 
 العنصر العدد الحسابي

 الترفيو وسائؿ تنوع -1 260 2,8962 1,22111
 الوصوؿ( -القياـ (الموعيد إنتظاـ -2 260 3,1346 1,26474
 الضوضاء معدالت انخفاض -3 260 3,1115 1,22043
 القطار داخؿ المسافر حركة مرونة -4 260 2,9462 1,21007
 محطات ف  األمف معدالت زيادة -5 260 3,0038 1,26887
  الرحمة خيارات يوسع مما النقؿ درجات وتعدد تنوع -6 260 2,7577 1,24853
  المعمومات عمى الحصوؿ درمصا وتعدد تنوع -7 260 2,9577 1,15336
 األخرى النقؿ بوسائؿ مقارنة القطار داخؿ الخدمات تنوع -8 260 2,9731 1,19654
 القطار داخؿ الراحة وسائؿ تعدد -9 260 2,9192 1,22916
 التموث مف البيئة عمى الحفاظ -10 260 2,7038 1,19231
 األخرى النقؿ سائؿو  عبر الزحاـ حدة مف التخفيؼ -11 260 2,5465 1,19978
 لمطاقة المنخفض االستيبلؾ -12 260 2,6500 1,14094
  النقؿ وسائؿ بباق  مقارنة الطرؽ لمساحات أقؿ استخداـ -13 260 2,4692 1,17364
 التشغيؿ ف  المستخدمة الطاقة مصادر تنوع -14 260 2,6308 1,17001
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يدية ف  مصر أف المتوسط الحساب  يتراوح بيف ( ويناقش مزايا السفر بالسكؾ الحد2-2يتض  مف جدوؿ )
وىو ما يعن  أف المنتج السياح  ال يستفيد بشكؿ كبير مف مزايا النقؿ بالسكؾ الحديدية الت   3040و 2040

يمكف ليا أف تطور المنتج السياح  بشكؿ جيد وتضيؼ لو بعدًا جديدًا وتنعكس عمى المسافر والدولة مف 
 تتراوح المعياري االنحراؼ قيمة أف يتض  كماعف النقؿ بالسكؾ الحديدية،  خبلؿ توفير انطباع إيجاب 

 .البيانات ف  تشتت وجود عدـ يعن  بما 1212إلى 1202 مابيف
 

 ( تقييم جودة النقل بالسكك الحديدية في مصر3-2جدول )

 العنصر العدد الوسط  اإلنحراف 
 تبالمحطا لمراحة أماكف تتوافر -1 260 2,2269 1,15517
  والمشروبات األغذية لتناوؿ مناسبة أماكف تتوافر -2 260 2,1385 1,18063
 واألدوات المستمزمات كافة عمى المياة دورات تحتوي -3 260 2,6615 1,20202
 ونظيؼ ميندـ بزي الموظفوف يظير -4 260 2,3962 1,12568
 تعطيؿ دوف الحاسب أجيزة تعمؿ -5 260 2,4731 1,19331
 بسرعة واالستفسارات الشكاوي مع المسئولوف يتعامؿ -6 260 2,5538 1,21166
 ومبلئـ سريع وقت ف  الحجز إجراءات تتـ -7 260 2,3192 1,20889
 والوصوؿ القياـ بموعيد القطارات تمتـز -8 260 2,3846 1,19125
 بسيولة التذاكر واسترجاع استبداؿ يمكف -9 260 2,3462 1,17708
 بسيولة المسافر احتياجات الحجز موظؼ يتفيـ -10 260 2,3385 1,16946
 الحقائب واستراجاع حفظ ف  المختص الموظؼ يساعد -11 260 2,2885 1,17793
 المختص الموظؼ مع بسيولة اإلليكترون  التواصؿ يتـ -12 260 2,4846 1,18050
 تمييز دوف المسافريف جميع مع التعامؿ يتـ -13 260 2,3731 1,21257
 اليـو مدار عمى باستمرار الحجز خدمة تتوفر -14 260 2,1115 1,19485
 والمواعيد األسعار ف  تغير أي عف المسبؽ اإلعبلف يتـ -15 260 2,2923 1,23305
  الييئة تستخدميا الت  اإلليكترون  االتصاؿ وسائؿ تنوع -16 260 2,4077 1,18025
 بالمحطات واالنتظار حةالرا أماكف كفاية -17 260 2,4577 1,17984
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 المقدمة الخدمة مع التذاكر أسعار تناسب -18 260 2,1077 1,14741
 ومريحة مرتبة الموظفوف مكاتب -19 260 2,3538 1,10010
 واىتماـ بشفافية واالستفسارات الشكاوي مع التعامؿ يتـ -20 260 2,4231 1,15825
رشادات تعميمات لوحات تتوافر -21 260 2,1885 1,21726  القطارات محطات ف  وا 
 والقطار المحطة ف  التأميف ومعدات أجيزة تتوافر -22 260 2,2500 1,19321
 .ومعمنة واضحة واإلنذار اإلطفاء أجيزة استخداـ تعميمات -23 260 2,1654 1.23321
 .خطوط استخداـ ف  واألماف بالثقة أشعر -24 260 2,1577 1.21848

ناقش جودة النقؿ بالسكؾ الحديدية ف  مصر أف المتوسط الحساب  يتراوح بيف ( وي3-2ويوض  جدوؿ )
وىو ما يعن  تدن  مستوي جودة النقؿ بالسكؾ الحديدية ف  مصر األمر الذي يؤثر  2010إلى  2060

 مابيف تتراوح المعياري االنحراؼ قيمة أف يتض  كمابشكؿ كبير عمى استخداميا ألغراض النقؿ السياح ، 
 .البيانات ف  تشتت وجود عدـ يعن  بما 1222 لىإ 1202

:( تحديات النقل بالسكك الحديدية في المنتج السياحي4-2جدول )  

 العنصر العدد الوسط  اإلنحراؼ 
 بالسكؾ الحديدية النقؿ عمى الطمب انخفاض -1 260 2,8154 1,19707
 لممسافريف المقدمة الموسمية العروض ضعؼ -2 260 2,4808 1,05249
 الخدمة  عمى الحصوؿ ف  نفسو عمى العميؿ اعتماد -3 260 2,3731 1,03754
 لمتطوير البلزمة التحتية البنية تكمفة ارتفاع -4 260 2,3654 1,08747
  أخرى نقؿ لوسائؿ وحاجتيا معيف بخط االلتزاـ -5 260 2,3462 099970
 مصر ف  بالسكؾ الحديدية النقؿ أسطوؿ تقادـ -6 260 2,3077 1,14808
 القضباف عف الخروج وأبرزىا الحواث معدالت زيادة -7 260 2,3538 1,11058
 األخيرة الفترة ف  السكؾ الحديدية عف السمبية الذىنية الصورة -8 260 2,2115 1,11044

( ويناقش تحديات النقؿ بالسكؾ الحديدية ف  المنتج السياح  أف المتوسط الحساب  4-2يتض  مف جدوؿ )
وىو ما يعن  أف ىناؾ تحديات كبيرة تواجية النقؿ بالسكؾ الحديدية مما يؤثر  202إلى  208وح بيف يترا

 مابيف تتراوح المعياري االنحراؼ قيمة أف يتض  كمابالسمب عميا ويظيرىا بصورة سيئة أماـ المسافريف، 
 .البيانات ف  تشتت وجود عدـ يعن  بما 2222 إلى 1212
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 مية النقل بالسكك الحديدية في المنتح السياحي( مقترحات تن5-2جدول )
 العنصر العدد الوسط  اإلنحراف 
 الترويج ف  الحديدية لمسكؾ التاريخية القيمة إبراز -1 260 3.1923 1.06250
 التصميـ حيث مف التاريخ  لمطابع المحطات اتخاذ -2 260 3.1154 97960.
 الرحبلت تذاكر زلحج مخصصة أماكف تخصيص -3 260 3.0962 94766.
 بالمعمومات عف المقومات السياحية البشرية الموارد تزويد -4 260 3.0385 98564.
  بالعمبلء التواصؿ بميارات البشرية الموارد تزويد -5 260 3.0308 1.10414
 لمترويج السياح  الييئة مطبوعات استخداـ -6 260 3.1192 1.07858
  السياحية الخدمات ف  التكنولوجية التطبيقات ردو  تعظيـ -7 260 3.0308 1.11458
 .المحطات لمييئة خارج تابعة حجز مكاتب وجود -8 260 3.0462 1.10710
 لمسكؾ الحديدية  السياحية لمبرامج الترويجية العروض -9 260 3.1346 1.07676
 تذكرة(+)غرفة المخفضة الشاممة التذكرة نظاـ تطبيؽ -10 260 3.0423 1.05181
 .االستثمار ف  الخاص القطاع إشراؾ -11 260 3.2692 1.17430

( ويناقش مقترحات تنمية النقؿ بالسكؾ الحديدية ف  المنتج السياح  أف 5-2-4يتض  مف جدوؿ )
وىو ما يعن  أف ىذه المقترحات تساعد عمى تنمية النقؿ  302إلى  300المتوسط الحساب  يتراوح بيف 

 إلى 1202 مابيف تتراوح المعياري االنحراؼ قيمة أف ويتض منتج السياح ، بالسكؾ الحديدية لخدمة ال
 البيانات ف  تشتت وجود عدـ يعن  بما 2222

 المصداقية ( 3جدول )
 المصداقية

 المتغير
 العدد  معامؿ الفا
 مصداقية استمارة االستبياف كاممة -1 82 874.
 المصرية والمنتج السياح .العبلقة بيف النقؿ بالسكؾ الحديدية  -2 11 894.
 مزايا السفر بالسكؾ الحديدية  -3 13 951.
 تقييـ جودة النقؿ بالسكؾ الحديدية. -4 13 949.
 تحديات النقؿ بالسكؾ الحديدية كأحد أنماط النقؿ ف  المنتج السياح . -5 13 938.
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 اح مقترحات تنمية قطاع السكؾ الحديدية المصرية لبلستخداـ السي -6 9 918.
( ويناقش المصدقية والثيات أف نسبة المصداقية لبلستبياف مقبولة إحصائيًا ألنيا 3يتض  مف جدوؿ )  

 %، حيث أف معامؿ كرونبخ الفا يقترب مف الواحد الصحي .5أكبر مف 

 اختبار فروض الدراسة: -4
 اعتمد الباحث عمى االنحدار الخط  المتعدد إلختبار فرضيات الدراسة 

 قيمة معامل اإلرتباط( 1-4)جدول 
 

Model R R 2 Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .744a .553 .546 .54931 

a. Predictors: (Constant), IV4, IV2, IV3, IV1 
لتحتية لمسكؾ الحديدية قوي بيف المتغيرات المستقمة )البنية ا ( أف ىناؾ ارتباطا1-4يتض  مف جدوؿ )

(IV1)  التسييبلت الت  يوفرىا النقؿ بالسكؾ الحديدية(IV2)  التطور التكنولوج  المستخدـ ف  النقؿ
 %0 حيث أف قيمة74بنسبة  (IV4)المعوقات الت  تواجة النقؿ بالسكؾ الحديدية  (IV3)بالسكؾ الحديدية 

(R)  تؤثر عمى المتغير التابع وىو المنتج السياح  ، كما أف المتغيرات المستقؿ مجتمعة 00744تساوي
 والباف  يمثؿ العوامؿ الخارجية. 00553( تساوي R Square%، حيث أف )55المصري بنسبة 

 
 تحميل التباين (2-4)جدول 

 تحميؿ التبايف
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 95.383 4 23.846 79.026 .000b 
Residual 76.945 255 .302   

Total 172.328 259    
a. Dependent Variable: DV1 

b. Predictors: (Constant), IV4, IV2, IV3, IV1 
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وىو ما يوض   0.05وبمستوي معنوية أقؿ مف  790026تساوي  (F( أف قيمة )2-4يتض  مف جدوؿ )
شكؿ معنوي بالمتغير التابع كما يوض  أيضًا أف ىناؾ تأثير معنوي ذو داللة اف نموذج االنحدار يتنبأ ب

 إحصائية بيف المتغيرات المستقمة والمتغير التابع.

 الثبات والتحقق من صحة الفروض (3-4جدول )
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

Constant .604 .145  4.175 .000 
IV1 .481 .053 .565 9.031 .000 
IV2 .090 .048 .109 1.876 .042 
IV3 .132 .053 .140 2.509 .013 
IV4 .064- .052 .073- 1.223 .022 

a. Dependent Variable: DV1 
 ( يتضح ما يمي:3-4ن جدول )م

الفرض األوؿ: يوجد تاثير معنوي ذو داللة إحصائية لمبنية التحتية لمسكؾ الحديدية عمى المنتج السياح  
 المصري .

)تأثير البنية التحتية لمسكؾ الحديدية عمى المنتج لممتغير المستقؿ  (Bيتض  مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة )
تـ رفض الفرض الصفري وبالتال   0.05وبمستوي معنوية أقؿ مف  00481 ( تساويالسياح  المصري

وقبوؿ الفرض البديؿ القائؿ إنو يوجد تأثير معنوي )طردي( ذو داللة إحصائية بيف البنية التحتية لمسكؾ 
 الحديدية والمنتج السياح  المصري.

وفرىا النقؿ بالسكؾ الحديدية عمى الفرض الثان : يوجد تاثير معنوي ذو داللة إحصائية لمتسييبلت الت  ي
 المنتج السياح  المصري.
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)تأثير التسييبلت الت  يوفرىا النقؿ بالسكؾ لممتغير المستقؿ  (B( أف قيمة )3-4يتض  مف الجدوؿ )
وبالتال  تـ  0.05وبمستوي معنوية أقؿ مف  0.090تساوي  الحديدية عمى المنتج السياح  المصري (

الفرض البديؿ القائؿ إنو يوجد" تأثير معنوي )طردي(  ذو داللة إحصائية بيف  رفض الفرض الصفري وقبوؿ
 التسييبلت الت  يوفرىا النقؿ بالسكؾ الحديدية والمنتج السياح  المصري.

الفرض الثالث: يوجد تاثير معنوي ذو داللة إحصائية لمتطور التكنولوج  المستخدـ ف  النقؿ بالسكؾ 
 ح  المصري.الحديدية عمى المنتج السيا

لممتغير المستقؿ )تاثير التطور التكنولوج  النقؿ بالسكؾ الحديدية  (B( أف قيمة )3-4يتض  مف الجدوؿ )
وبالتال  تـ رفض الفرض  0.05وبمستوي معنوية أقؿ مف  00132عمى المنتج السياح  المصري( تساوي 

ذو داللة إحصائية لمتسييبلت الت   الصفري وقبوؿ الفرض البديؿ القائؿ أنو: يوجد تاثير معنوي )طردي(
 يوفرىا النقؿ بالسكؾ الحديدية عمى المنتج السياح  المصري.

الفرض الرابع: يوجد تاثير معنوي ذو داللة إحصائية لممعوقات الت  تواجة النقؿ بالسكؾ الحديدية عمى 
 المنتج السياح  المصري.

تاثير المعوقات الت  تواجة النقؿ بالسكؾ )لممتغير المستقؿ  (B( أف قيمة )3-4يتض  مف الجدوؿ )
وبالتال  تـ  0.05( وبمستوي معنوية أقؿ مف -00064تساوي ) الحديدية عمى المنتج السياح  المصري(

رفض الفرض الصفري وقبوؿ الفرض البديؿ القائؿ أنو: يوجد تاثير معنوي )عكس ( ذو داللة إحصائية 
 دية عمى المنتج السياح  المصري.لممعوقات الت  تواجة النقؿ بالسكؾ الحدي

 نتائج البحث
 بناًء عمى ماسبؽ يمكف التوصؿ لمنتائج األتية:

مف الضروري تزويد الموارد البشرية بالمعارؼ والمعمومات عف المقومات السياحية وتزويدىـ أيضًا  -1
ية بالسكؾ الحديدية بميارات التواصؿ بالعمبلء مع تعظيـ دور التطبيقات التكنولوجية ف  الخدمات السياح

والت  يكوف ليا تأثير عمى الترويج السياح  لمييئة القومية لسكؾ حديد مصر عف المطبوعات الورقية 
وىو والتعرؼ أيضًا عمى التوجيات الجديدة ف  النقؿ بالسكؾ الحديدية والوقوؼ عمى أحدث ما وصمت إليو 

  Lun Hsu Etal 2014)-(Yuما أتفؽ مع دراسة: 
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عمى اإلتجاىات العالمية الحالية ف  النقؿ السياح ، وذكرت أف السياحة بالسكؾ الحديدية  والت  ركزت
تعتبر اتجاه جديد يعمؿ عمى العودة إلى الوسيمة المفضمة لسفر األفراد ف  جميع بمداف العالـ، وأنيا رحبلت 

ذات السرعة العالية مع  أكثر ىدوءًا إلى مناطؽ خبلبة، ويمكف لتمؾ الوسيمة أف تحؿ محؿ الوسائؿ األخرى
 .ارتفاع وسائؿ وضمانات الراحة واألماف

مف الضروري االىتماـ بالمحطات األثرية والتاريخية والخطوط والعربات القديمة لمسكؾ الحديدية الت   -2
مف الممكف اف تجذب الزائريف والمسافريف مع تزويدىا بالمرافؽ والخدمات المكممة، ألف اتخاذ المحطات 

التاريخى مف حيث التصميـ عمى إبراز القيمة التاريخية لمسكؾ الحديدية فى الترويج لممنتج  لمطابع
  (.Boughey 2013)وىو ما أتفؽ مع دراسة: السياحى، 

وتطرؽ فييا الباحث إلى أف ىناؾ بعض خطوط السكؾ الحديدية الت  عفا عمييا الزماف ومر عمييا وقت 
فرصة كبيرة الستخداميا ف  التنمية السياحية ف  شكؿ نقؿ موجو طويؿ أصبحت ال جدوي ليا، وأف ىناؾ 

 نحو الترفيو بالحفاظ عمى تاريخيا وىياكميا اليندسية ومواقعيا الطبيعية ومرافقيا العامة.
دخاؿ خطوط حديدية جديدة سواء كانت  -3 البد مف االىتماـ بالسكؾ الحديدية والعمؿ عمى تطويرىا وا 

ف السكؾ الحديدية تحتؿ مكانة مميزة داخؿ البرنامج السياحى وتقوـ بربط أماكف عادية أو فائقة السرعة أل
اإلقامة بالمقصد السياحى وعوامؿ الجذب ببعضيا البعض مما لو األثر الواض  عمى ازدىار حركة النقؿ 

  (Zhenhua Chen 2014 ).وىو ما اتفؽ مع دراسة:السياح ، 
يدية الصينية عالية السرعة عمى صناعة السياحة، مف خبلؿ والت  ذىبت إلى تأثير أنظمة السكؾ الحد

أف ىناؾ تأثير كبير  2010حتى  1999تحميبلت متعددة لممتغيرات، وتؤكد الدراسة أنو خبلؿ الفترة ما بيف 
لخدمات السكؾ الحديدية عالية السرعة حديثة النشئة ف  الصيف عمى تعزيز الحركة السياحة، فالمقاطعات 

%، 20خدمات سكؾ حديدية عالية السرعة إزدادت أعداد السائحيف الوافديف بيا بنسبة  الت  يوجد بيا
زدادت العائدات السياحة بنسبة  %، أي بنسبة أكبر مف المقاطعات الت  التحتوي عمى أنظمة سكؾ 25وا 

 حديدية عالية السرعة.
بيف المعالـ السياحية أو أف إف استخداـ السكؾ الحديدية ألغراض ترفييية سواءًا ف  حركة االنتقاؿ  -4

تكوف ى  نفسيا عنصرًا سياحيًا مف خبلؿ االستمتاع بالمناظر الطبيعية مع تناوؿ االغذية والمشروبات 
واالستمتاع ببعض األنشطة األخرى مف أجؿ االستمتاع بوقت السفر لو دور كبير ف  إثراء المنتج السياح  

 Atiqah Etal 2014) .(مع دراسة:ما اتفؽ المصري ويضيؼ بعدًا جديدًا لو وىو 
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والت  كاف ىدفيا الرئيس  ىو فيـ رغبة السائ  ف  السفر ببطء عف طريؽ اختيار وسيمة نقؿ مثؿ السكؾ 
الحديدية لمسفر بيف المدف الريفية ف  شبو جزيرة ماليزيا، وقاـ الباحثيف بتسميط الضوء عمى السفر بالسكؾ 

ساعدتيا ف  تنمية المدف الريفية بماليزيا، وبمقارنة السفر بالسكؾ الحديدية باعتبارىا عنصر جذب ريف  وم
الحديدية مع السفر بالطائرة وجد أف السكؾ الحديدية األكثر مبلئمة ف  عممية النقؿ لمسافات أقؿ مف 

 ، كما ركزت أيضًا عمى تشجيع السائحيف عمى االستمتاع بأوقاتيـ اثناء السفر.2كـ800
طاع الخاص فى االستثمار ف  قطاع السكؾ الحديدية لتأثيره الكبير عمى ازدىار مف الضروي إشراؾ الق -5

 حركة النقؿ السياحى ف  مصر.
عمى الرغـ مف الدور الكبير الت  تمعبو السكؾ الحديدية ف  النقؿ ف  مصر إال أف استخداميا ألغراض  -6

 سياحية ال يزاؿ ضئيؿ جدًا.
  

 التوصيات والمقترحات
 ات موجية لوزارة السياحة:توصيات ومقترح 
إنشاء فرع أو إدارة تختص بالنقؿ بالسكؾ الحديدية السياحية تختص بحصر أعداد السائحيف وتعمؿ  -1

نشاء خطوط سياحية تربط بيف األماكف  عمى دراسة البرامج السياحية الت  ليا عبلقة باألماكف السياحية وا 
 السياحية الطبيعية واألثرية.

يئة القومية لسكؾ والشركة الوطنية إلدارة عربات النوـ والخدمات الفندقية لمتعرؼ عمى التواصؿ مع الي -2
 العقبات والعمؿ عمى حميا وتعزيز التعاوف بيف تمؾ الييئات والوزارة.

دراسة تصميـ برامج سياح  تعتمد بشكؿ أساس  عمى الخطوط الحديدية ويربط بيف المعالـ السياحية 
 المصرية.

ب الدوؿ المختمفة الكبري والمتقدمة ف  حركة السكؾ الحديدية لبلستفادة مف ودراسة دراسة تجار  -3
 عناصرىا اإليجابية الت  يمكف أف تستفيد منيا مصر.

لترويج لؤلماكف السياحية الت  ترتبط بشكؿ مباشر بالخطوط الحديدية أو تقع بالقرب مف المحطات  -4
 السياحية.

بشرية بالمعارؼ والمعمومات عف المقومات السياحية وتزويدىـ أيضًا مف الضروري تزويد الموارد ال -5
 بميارات التواصؿ بالعمبلء مع تعظيـ دور التطبيقات التكنولوجية ف  الخدمات السياحية بالسكؾ الحديدية.
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مف الضروي إشراؾ القطاع الخاص فى االستثمار ف  قطاع السكؾ الحديدية لتأثيره الكبير عمى ازدىار  -6
 ة النقؿ السياحى ف  مصر.حرك
البد مف االىتماـ بالنقؿ بالسكؾ الحديدية لمميزاتو المتعددة داخؿ البرنامج السياحى حيث يقوـ بربط  -7

أماكف اإلقامة بالمقصد السياحى وعوامؿ الجذب ببعضيا البعض مما لو األثر الواض  عمى ازدىار حركة 
 النقؿ السياحى.

 
 توصيات موجية لوزارة النقل:

 التعاوف مع وزارة السياحة لتحديد الخطوط الحديدية الت  يمكف استخداميا ألغراض سياحية. -1
 وضع كافة إمكانيات الوزارة لتذليؿ العقبات الت  تواجو السكؾ الحديدية السياحية. -2
 العمؿ عمى تحديث الخطوط الحديدية والعربات الت  تعمؿ حاليًا ف   مجاؿ السياحة. -3
ى إنشاء خطوط حديدية جديدة بيف عوامؿ الجذب الطبعية واألثرية ومناطؽ الجذب السياح  العمؿ عم -4

 مع توفير عربات سياحية تعبر عف األصالة المصرية والتاريخية.
 

 توصيات موجية لمييئة القومية لسكك حديد مصر:

أجيزة فحص العمؿ عمى تحديث أساليب العمؿ خاصة بالمحطات فيما يتعمؽ بأساليب الحجز و  -1
 الحقائب وعوامؿ األماف بالحطات.

 العمؿ عمى ضبط مواعيد القطارات لمحد مف عمميات التأخير وااللتزاـ بالواعيد المحددة مسبقًا. -2
االىتماـ بالمحطات األثرية والتاريخية القديمة لمسكؾ الحديدية مع تزويدىا بالمرافؽ والخدمات المكممة  -3

التاريخى مف حيث التصميـ عمى إبراز القيمة التاريخية لمسكؾ الحديدية فى  ألف اتخاذ المحطات لمطابع
 الترويج لممنتج السياحى وذلؾ بالتعاوف مع وزارت  السياحة واالثار.

القياـ بالحمبلت اإلعبلمية بالييئة لتعريؼ الركاب بالسموكيات الصحيحة الت  يجب إتباعيا مع نشر  -4
 رات.الفتات بما يجب فعمو ف  القطا

لتكنولوجيا المعمومات وتطبيقاتيا فى الخدمات السياحية بالسكؾ الحديدية تأثير كبير ف  الترويج  -5
 السياح  لمصر عف المطبوعات الصادرة عف الييئة.

العمؿ عمى الحد مف حوادث القطارات بالييئة وذلؾ وذلؾ لمعمؿ عمى تحسيف الصورة الذىنية السمبية  -6
 لمسكؾ الحديدية.
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 شر الفتات الت  تدعو الركاب دائما لفعؿ السكوؾ اإليجاب  واإلبتعاد عف السمب . ن -7
 

دارة عربات النوم:  توصيات موجية لمشركة الوطنية لمخدمات الفندقية وا 
توسيع قاعدة البرامج السياحية الت  تقدميا الشركة عمى الخطوط الحديدية والتوسع لموصوؿ إلى  -1

 األماكف السياحية.
 يث العربات العاممة ف  الخطوط الحديدية التابعة لمشركة. تحد -2
التعاوف مع الييئة القومية ووزارة السياحة لمعمؿ عمى تدريب الموارد البشرية الموجودة بالشركة والعمؿ  -3

 عمى رفع كفائتيا.
تمؾ إنشاء فروع لمشركة ف  كافة المحطات الرئيسية لتسييؿ عممية الحجز مع العمؿ عمى تحديث  -4

 األساليب.
 تزويد الجيود التسويقية لمشركة لمتعريؼ أكثر لدي الجميور. -5
 االىتماـ بمتطمبات العمبلء والعمؿ عمى تمبيتيا مف أجؿ الوصوؿ إلى رضاء العمبلء. -6
 

Research Summary 
There is no doubt that rail transport plays an important role in the tourism movement on a 

global level by transporting tourists in a safer, more comfortable and accurate way, as well as 

railways contributed to developing infrastructure in tourism destinations, in addition to helping 

to enjoy the scenic views as it is a window Through which the tourism product is fully 

marketed in the country where the railways are spread, so this research aims to know the role 

that rail transport plays in the Egyptian tourism product and the its challenges. the study 

community is represented by railway personnel, individuals, and railway related bodies 

represented in the Ministry of Tourism, the Egyptian National Railways, the National Company 

for Hotel Services, and the management of sleeping cars. A sample was chosen representing 

workers and specialists in the railways, both in the Egyptian National Railways and the 

employees of the National Company for Sleeping cars. The focus was on specialists in the 

tourism field and experts related to railways or tourism and workers Tourism companies 

category (A). 384 respondents were targeted and 260 questionnaires were responded to by 

67%. After collecting all the data, they were analyzed by Spss 23, As the results indicated that, 

despite the great role played by the railways in transporting passengers in Egypt, its role in the 

tourism is still very small compared to other countries. 
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