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يهدف البحث إلى دراسة دور المهرجانات الفنية في تنشيط وترويج الحركة السياحية الوافدة  
سینمائي ال ونةن الجإلى مصر بالتطبیق على أحد أشهر هذه المهرجانات أال وهو مهرجا

الدولي، وهذا من خالل متابعة مساهمة ذلك المهرجان في الترويج والتحسین للصورة 
لحركة السياحية الوافدة إلیها من مختلف الدول المشاركة في  الذهنية لمصر وتنشيط ا

تقدم فقد تم توزيع استمارة الستقصاء آراء المشاركین من خالل عینة   المهرجان. وعلى ما
استمارة.  100؛ بلغ عددها 2019مشاركین( في المهرجان لعام  – مینمنظئية )عشوا

جذب السياحي والخدمات السياحية  تائج الدراسة المیدانية توافر مقومات الوأوضحت ن
بمدينة الجونة ومحافظة البحر األحمر، وأنه يسهم في تحسین الصورة الذهنية السياحية  

وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن هناك  ر، مص  ین عنوإيجاد انطباع إيجابي لدى المشارك
عن   في الترويج للمهرجان، وأوصت الدراسة بضرورة نشر العديد من المعلومات اقصور 

مهرجان الجونة السینمائي على مواقع االنترنت، والدعوة إلى تضافر الجهود من المؤسسات 
قت كاف بو  تاحاالفتعقبات واإلعالم عنه قبیل  ة الرسمية وغیر الرسمية لتذلیل أي

 عدد أكبر من المشاركین من مختلف دول العالم.  الستقطاب
 دمةـقـم

ألنها تعد من أهم مصادر الدخل القومي  لبارزة التي تهتم بها الدول، ستثمارية االقطاعات االتعتبر السياحة من أهم 
واالنتقال من وإلى  البالد   سفري الثل ف، وتتمعن النفس هوسیلة هامة للترفي بأنماطها المتعددة  كما تعتبر للبالد،

أنشطة أخرى ثقافية أو   ةثرية بها أو ممارسة أية واألمن أجل االستمتاع بالمناظر الجماليالمختلفة )عالميًا أو محليًا( 
يقرر الشخص   دينية أو عالجية أو رحالت ومغامرات وسباحة وغوص وغیرها الكثیر من األسباب التي من أجلها 

سياحة المهرجانات الفنية برزت المتعددة ألغراض السياحة ومن هذه األنواع  مكان إلى آخر،ن ال متقناالو السفر 
، لذا أصبحت العالمالتي تتمثل في السفر من أجل حضور المناسبات والمهرجانات الفنية التي تقام في مختلف دول 

حة لعديد من دول العالم، حیث تسهم سيافي افية في صناعة السياحة والتر سياحة المهرجانات عنصرًا هامًا وأساسيًا 
لتنمية االقتصادية ، وذلك من خالل اإلقبال المتزايد على الحجوزات الفندقية والرحالت  المهرجانات بتحريك عملية ا 

ل  التي تدعم بها الدخ تي تدر بدورها العمالت األجنبية السياحية ، لالستمتاع والمشاركة في فعاليات تلك األحداث ،ال
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ديد من المهرجانات التي تحظى بإقبال تصب في اقتصاد الدولة ككل، وتنفرد مصر بإقامة العم ث ومنللدول  قوميال
المهرجان الدولي لصید   ،رالي السيارات ،جماهیري كبیر )داخلي وخارجي( من أهمها: مهرجان األغنية الدولي

)شرف،  الدولية لالسكواش وغیرها راماأله ولةبط ،سباق الهجن ،سباق الدراجات ،مهرجان الفروسية ،األسماك
2018) . 

تعد عملية تنشيط المبيعات في السوق السياحي من أهم عناصر المزيج الترويجي التي لها أثر كبیر على حجم  
، وتسعى الدول المهرجانات الترويجي ، ومن بین الوسائل الناجحة في عملية التنشيطلتعاقدات السياحيةالمبيعات وا

ذهنية للمقصد السياحي  الستغالل تلك الوسائل لجذب أكبر عدد من السائحین وتحسین الصورة الصة لمختاات هیئوال
بعض السمات التي تجعل المهرجانات واألحداث ذات الطبيعة Popescu & Corobs  (2012 )ويذكر كال من 

 اف اجتماعية أخرى وأهدنون والفالخاصة تعدد األدوار التي تقوم بها المهرجانات من تشجيع للسياحة والتراث 
(Wipo, 2016) عالوة على الروح المرحة الناتجة عن المشاركة في فعاليات وأنشطة تلك األحداث، إشباع ،

الشتراك في فعاليات المهرجانات فضاًل عن التفرد  من خالل ا والترفيهاألساسية للسائحین من المتعة  االحتياجات
سن ضيافة السائحین المشاركین فیها، لتلك األحداث، ح  لبلد المضيف ث اتراالة و ها تعبر عن أصواألصالة، حیث أن

 ، يكون للحدث فكرة موضوعية قابلة للتحقیقدثيجابية عن المقصد السياحي المقام فيه الحاالنطباعات الذهنية اإل
 (. 2018  ،هعبدو  أبو غنيمةلتعظيم روح البهجة وخدمة العمیل )

 مشكلة البحث
خاصة على مدار السنة، ونتيجة لعدم اهتمام الهیئات والمؤسسات والوزارات اث الاألحدد من عديتزخر مصر بال

دراسة دور  لذا تكمن مشكلة البحث في  من فرص الحصول على السائحین. االمعنية بها تخسر مصر كثیر 
وقياس مدى  ليالدو  نمائيلسیمهرجان الجونة االمهرجانات خاصة الفنية، تطبيقًا على المهرجان األشهر المقام سنويًا 

السياحية التي   السوقي المالئم لإلمكانيات  للحصول على النصیبصد السياحي المصري تفعیل دوره في تسويق المق
 تتمتع بها مصر.

 أهمية البحث
وسائل الجذب السياحي واإلعالمي، لما تعود به من عائد  و لخاصة الهامة تعد المهرجانات الفنية ضمن األحداث ا 

التواصل واالستمرار االجتماعي والحضاري، جوانب الدول المنظمة لها، حیث ترتكز على  یر على ادي كبتصاق
لهیئات المنظمة لها استغاللها في الترويج والتنشيط وتحسین الصورة الذهنية للمقصد السياحي  اويمكن للدول و 

 م السائحین وإطالة فترة الموسم السياحي.المصري أما

 أهداف البحث
 : إلى لبحثف اديه

 التعرف على أهم المهرجانات الفنية في مصر.  -1
 التعرف على دور سياحة المهرجانات في دعم التنمية السياحية واالقتصادية. -2
 تفعیل دور مهرجان الجونة السینمائي لجذب أكبر عدد من السائحین.  -3
 المضيفة على زيادة الدخل القومي.قياس تأثیر المهرجانات في الدول  -4
 تسويقية لمهرجان الجونة السینمائي لتسويق مصر سياحيًا. ةستراتيجياقتراح ا -5
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 البحث  منهج
الدراسات السابقة التي تناولت  خالل من الستنادا تم  ،ارتكز البحث على المنهج الوصفيأهداف الدراسة  لتحقیق

المیداني من خالل ج المنه مثات التسويقية، ق السياحي وطرق إعداد االستیراتيجيالمهرجانات السياحية وأسس التسوي
  هذه الدراسات  منو . 2019على المشاركین بمهرجان الجونة السینمائي لعام توزيعه ستبيان الذي تم اال

(Quinn,2009; Getz,2008; Kose &Argan,2012; Cundy,2013; UNESCO Institute for 
Statistics, 2015) 

 الدراسة النظرية  
أو الثقافية، وتجذب تلك  نيةصة سواء الرياضية أو الفداث الخامن األح موعة كبیرةتحتوى األجندة السياحية على مج 

في مصر  اسياحي ايضمن تواجدبها، وتغطي معظم أوقات العام مما عدادًا كبیرة من السائحین المهتمین األحداث أ 
لى  لك ع، وذ ةالخاصإلى مفهوم وأهمية األحداث شارة ، لذا تجدر اإل(Gursoy et al, 2003) على مدار السنة

 التالي:  لنحوا

 مفهوم األحداث الخاصة
الالمحدود من وجد كثیر من العلماء صعوبة في تحديد مفهوم محدد لألحداث الخاصة، وقد يرجع ذلك إلى الكم 

مة خاص، فما هو خاص للبعض قد  لوكذلك الطبيعة المرنة لك األنشطة التي تندرج تحت مسمى الحدث الخاص،
صل لبعض مفاهيم األحداث ي التو ون بهذا المجال جهودًا كبیرة فل المهتم. وقد بذر خلبعض اآليكون غیر خاص ل

 صة ومن بینها كالتالي:الخا

 االحتفال بها وإقامة مراسم وطقوس معینة لتلبية احتياجات ورغبات المشاركین.لحظة فريدة من نوعها يتم  -
إلى إشباع أهداف معینة  ن، وتسعى للمشاركی الروتینيةؤقتة تحدث خارج نطاق الحياة الیومية مناسبات منظمة م -

 الل تقديم بعض األنشطة واالحتفاالت.من خ
ات بعض االحتفاالت بعیدًا عن أنماط السياحة التقلیدية والمشاركة في فعالي امعین اهدف نشاط سياحي يحقق  -

 .متمیزةفريدة والور المناسبات التضمن األفراد الذين يسافرون لحضوالمهرجانات، هي السوق الم

حضور  الأنه الفرد الذي ينتقل بعیدًا عن مكان إقامته المعتاد بهدف هذا ويعرف سائح األحداث الخاصة على  
 (Mogollon & Fernandes, 2014)   حوبة باألنشطة والخدمات السياحيةوالمشاركة في األحداث المصأ

 سمات األحداث الخاصة 
 : ( Quinn, 2010) يلي ثال مایل المعلى سبنها السمات من األحداث الخاصة تتسم بكثیر من إ

  ، رياضي ،ثقافي ، اجتماعيمثل : إمكانية الدمج بین أكثر من هدف الخاصة ب ث األحداتعدد األدوار: تتسم  –
 ...(  -وزارة الثقافة  ،فني.......( وأكثر من هیئة ) وزارة السياحة

ا النمط بین قاصدي هذ فاعل والمشاركةء والتح والشعور باالنتماالروح المرنة: تخلق األحداث الخاصة روحًا من المر  –
 السياحي.

 إشباع االحتياجات والرغبات األساسية واإلنسانية للمشاركین في فعاليات تلك االحتفاالت . –
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التفرد واألصالة: حیث تعد بمثابة مناسبات واحتفاالت فريدة من نوعها تعبر عن عراقة وأصالة المقصد السياحي   –
 آخر.  توجد في مقصد سياحيوال

 للمشاركین في االحتفاالت من قبل المنظمین لها.حسن الضيافة  –
 . لذهنية الجیدة عن المقصد السياحياالنطباعات ا –

 أهمية األحداث الخاصة
تتلخص أهمية األحداث الخاصة في أنها أداة هامة للتنمية االقتصادية وتحقیق الربحية في المقصد السياحي، وتسهم 

ن جودة الموارد  ( وتساعد على  تحسKose et al, 2011اصل الحضاري والثقافي )لتو لتفاعل واتمرارية افي اس
  والتقالید واألعراف الخاصة تماعي من خالل التعرف على العادات اج، وتحقیق معنى ية من خالل التدريبالبشر 

العالم  سائحین و لاي أذهان سین صورة المقصد السياحي فوتح (Pelicano, 2009) بالبلد المضيف للسياحة
 (. 1لخارجي، كما يتضح ذلك من الشكل )ا

 ( أهمية األحداث الخاصة1شكل )

 
 إعداد الباحثة  :المصدر

 مدخل لدراسة المهرجانات السياحية 

 المهرجانات السياحيةمفهوم  -
من   أكبرذب عدد األجندة السياحية من أجل ج  من خاللعرضها العالم في إقامة مهرجانات متنوعة و  تتسابق دول

، وتحاول تلك الدول تحديد مواعید ثابتة للمهرجانات لكي تستطيع شركات السياحة  ن جميع دول العالم ائحین مالس
وفي  ، ى جدول أعمال تلك المهرجاناتوالمتخصصین في التسويق عمل الدعاية الالزمة للمهرجان والتعرف عل

، وباتت تحدد مدنًا حية المصريةجندة السياكبیرة في األمكانة  السياحية والمناسبات الخاصةتحتل المهرجانات مصر 
تعرف  (. 2016ي فعاليات وأنشطة تلك المهرجانات )زكريا، ومواقع بعینها يقصدها السائحون للحضور والمشاركة ف

ية قد  بداعات وفعاليات مختلفة أصلطار معین تقام بها إللدول تكون في نطاق وإ المهرجانات بأنها احتفاالت عامة
وأنشطة سياحية وتسويقية خالل فترة معینة من العام،وذلك لتحقیق أهداف و اجتماعية أو ثقافية أكون رياضية ت

 (Scoultsos, 2012)وفوائد اجتماعية واقتصادية وثقافية وترويحية على المستويین الدولي والمحلي 
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 السياحيةأهدف المهرجانات  -
وضع الدول المضيفة للمهرجان على  السياحي و ي للمقصد ي والثقافلفنث التراالمهرجانات السياحية للنهوض باتهدف 

حث الهیئات الرسمية وغیر الرسمية على ضرورة إعطاء األولوية للتعبیر عن الطاقات  العالمية و الخريطة السياحية 
وتعتبر  ضيف.بلد الماز الصورة السياحية للدث، وإبر البشرية والثقافية لدى المنظمین لها ولدى البلد المضيف للح

ات انفتاحًا على العالم الخارجي حیث تشارك فيه كثیر من الفرق الموسيقية ) مهرجان فني( والرياضية  المهرجان
 (. Quinn, 2009))مهرجان رياضي( والمسابقات األخرى على مستوى العالم 

 صاديةقتدور سياحة المهرجانات في دعم التنمية اال -
عالم، خاصًة لما تسهم به في تنمية اقتصاديات الدول  ال رًا على مستوى واهتمامًا كبیاجًا تلقى سياحة المهرجانات رو 

حة المهرجانات تساهم بشكل ابأن سيCudny   (2013 )بشكل متنام وفعال خالل السنوات األخیرة، حیث أشار
 كبیر في دعم التنمية االقتصادية من خالل: 

 ن.لمهرجاام بها المقاالمساهمة في تحقیق الدخل المباشر للمنطقة  -
 .إتاحة فرص عمل للشباب -
 تسويق الخدمات السياحية والمنتجات الفنية والثقافية.  -
 ماكن المهرجانات وإبراز المنطقة من خالل تجربة السائحین. جذب الطلب السياحي أل -
 التطوير للمناطق المقام بها المهرجانات .الزيادة في الحركة السياحية الداخلية والتنمية و  -
 في المنشآت االقتصادية في المنطقة المقام بها المهرجان. لالستثماراألعمال  رجال فیزحت -

 دور سياحة المهرجانات في دعم التنمية السياحية  (2)شكل 

 
        المصدر: إعداد الباحثة

 السياحيةنواع المهرجانات أ -
والتجارية واألحداث   ة والدينيةفية والرياضيثقاوالع المختلفة للمهرجانات السياحية؛ منها الفنية األنوا ظهرت العديد من 

ويتم فيما يلي تناول المهرجانات السياحية ذات الطابع   (. 2016زكريا، مهرجانات األطعمة والمشروبات )الخاصة، 
 الفني بمزيد من التفصیل.
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 تعريف المهرجانات الفنية -
عروض أو   برامجها على األجل التي تشتملة تلك األحداث المجدولة قصیر  على أنها المهرجانات الفنية تعرف 

في األنشطة الخاصة   ، ويكون هناك فرص للجمهور للمشاركة المباشرةتعددةمعارض تعرض نماذج فنية فردية أو م
وتختلف المهرجانات الفنية في نطاقها من مهرجانات دولية أو محلية كما تختلف في المدة الزمنية بالمهرجان، 

ماكن ك المهرجانات في أماكن تقلیدية مثل المسارح واأليم، وتتم عروض تلك اإلدارة والتنظذلالمحددة للمهرجان وك
 ,Quinne, 2010; Long et al)الستوديوهات )ماكن غیر التقلیدية مثل المباني التاريخية واالعامة والشوارع واأل

رئيسية   طريق عواملية عن فنت الأنه يتم تقیيم نجاح المهرجاناإلى El gmmal (2012 )شار أوكما  .2006
يجابي في تحسین الصورة الذهنية السياحية  وتأثیره اإل ، قدرة المهرجان على جذب فناني األداء والزوار مثل فيتت

 للمهرجان وكذلك تسليط الضوء على تسويق المهرجان ودوره في الترويج للمدن المضيفة.للمقصد المضيف 
وشهد عام   ،احضورها والمشاركة فیهيسعى العالم لا مهرجانات فنية لهبدأت مصر العمل على أن يصبح هذا وقد 

ت التي عقدت سواء  أهم المهرجانا( 1)ويوضح الجدول  عدد المهرجانات التي تنظمها مصر.ارتفاعًا في  2018
 . في عواصم المحافظات خالل ذلك العامفي القاهرة أو 

 2018مصر عام  لية التي اقيمت فيو ( أهم المهرجانات الفنية والثقافية الد1جدول رقم )
 مكان االنعقاد الفترة اسم المهرجان  

 أسوان  فبراير  22-17 مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون 
 أسوان  فبراير  26-20 الدولي ألفالم المرأة مهرجان أسوان 

 شرم الشيخ  مارس  9-3 مهرجان شرم الشيخ السینمائي
 القاهرة مارس  7-6 مهرجان الهند على ضفاف النیل 

 القاهرة مارس 13-8 لي لفنون األطفالاحكاوي الو  جانمهر 
 األقصر   مارس  22-16 مهرجان األقصر للسینما اإلفريقية

 دمنهور ابريل  30-7 دمنهور الدولي للفلكلور مهرجان 
 شرم الشيخ  أبريل  8-1 مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

 اإلسماعیلية  أبريل  25-15 القصیرةفالم التسجیلية و أل مهرجان اإلسماعیلية الدولي ل
 القاهرة أبريل  26-20 المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية

 اإلسكندرية يونیو 7-6 م القصیر جدا لالمهرجان الدولي للفی
 القاهرة  يونیو 26-20 الملتقى الدولي التاسع للمبدعین العرب

 القاهرة طس أغس 17-2 والغناء ىللموسيقمهرجان القلعة الدولي 
 اإلسماعیلية سبتمبر 13-8 مهرجان اإلسماعیلية الدولي للفنون الشعبية

 الجونة  2018سبتمبر  28-20 الجونة السینمائيمهرجان 
 القاهرة سبتمبر  29-22 نشاد والموسيقى الروحيةمهرجان سماع الدولي لإل

 كندريةساإل أكتوبر  8-3 وسطتنمائي لدول البحر المیسكندرية السمهرجان اإل
 القاهرة أكتوبر  14-11 مهرجان القاهرة الدولي للجاز 

 القاهرة نوفمبر 12-1 مهرجان الموسيقى العربية 
 القاهرة نوفمبر 29-20 مهرجان القاهرة السینمائي الدولي 

 ( 2019، المصرية العامة لالستعالماتاحثة باالستعانة ب) الهیئة المصدر: من إعداد الب 
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 جانات د لسياحة المهر تسويق مصر كمقص -
وزارة السياحة، وزارة الثقافة،   ؛منهايق للمهرجانات السياحية في مصر، التسو من الجهات التي تتولى توجد العديد 

هیئة تنشيط السياحة والرعاة. وقد ظهرت فكرة عمل شعار للحدث الخاص كنوع من عناصر الجذب للمشاركین به، 
ة البحر على  نجم أطلق شعارت وأنشطة الحدث، فمثاًل ملموسة خالل فعاليامعبرًا عن حقيقة  رويكون هذا الشعا

مهرجان الجونة السینمائي الدولي نسبًة إلى إقامته في مدينة ساحلية تتمتع بالشعاب المرجانية والحياة البحرية الغنية 
الم  لعمهرجان على مستوى اات ذات الصلة بالهجوتقوم الجهات المنظمة للمهرجان بدعوة ال. بكنوز الطبيعة الخالبة

شغال الفندقي ودعم  مما يساعد على اكتساب أكبر عدد من المشاركین لزيادة اإل، كة في فعاليات المهرجانللمشار 
 . (Pegg, & Patterson, 2010) عجلة االقتصاد السياحي

 ا  يحستراتيجية استغالل مهرجان الجونة السينمائي الدولي لتسويق مصر سياا -
المؤسسة على تحقیق أهدافها ورسالتها، وتساعد تلك ة الوسیلة التي من خاللها تعمل جيات التسويقيتعد االستراتي

تحقیق معدالت مرتفعة من الحضور  بین ستراتيجية في تحقیق التناسب والتناغم المستمر بین أهداف المهرجان و اال
لممكن استخدام مهرجان الجونة  ا من ذا و ه(. 2012، سفيو و ومشاركة السائحین في فعالياته وأنشطته )رشید 

ستراتيجية تسويقية اولي كأداة لتسويق المقصد السياحي المصري، ويتم ذلك من خالل إعداد آلية أو دالسینمائي ال
ى هیئة تنشيط السياحة....( للنهوض بالمستو  –وزارة السياحة  –) وزارة الثقافة تباعها من قبل األجهزة المعنية ال
المصرية من جهة أخرى، وتشتمل هذه االستراتيجية على عدد  يق السياحة جهة واستخدامه لتسو  م للمهرجان منلعاا

زيادة عدد السائحین وزيادة اإليرادات  يمكن من خاللها تحقیق الهدف المنشود، والمتمثل في من الخطوات التي
 (.2011ن، سيقى بمصر )حسلمو وا  السياحية وتحقیق الرخاء االقتصادي والنهوض بمستوى الفنون 

 التسويقية للمهرجان ستراتيجيةاالخطوات صياغة 
 الخطوة األولى: صياغة رسالة المهرجان

الغايات المنشودة منه والتي يسعى إلى تحقيقها، ويفضل تغیر وتحديث رسالة  رسالة المهرجان عن أهدافه و تعبر 
أهداف جديدة  ى ها من قبل والتركیز عل تم تحديد ف التيلألهداالمهرجان كل فترة، والتأكد من تحقیق المهرجان 

 والسعي وراء تحقيقها.

 ( SWOT Analysisة: التحليل الرباعي لمهرجان الجونة السينمائي الدولي )خطوة الثانيال

 نقاط الضعف )داخلية( نقاط  القوة ) داخلية (
 ارتفاع عدد الزوار والمشاركین بالمهرجان. -
جان تمثل في المهر معروضة فالم الاع األنو أتعدد  -

 االختالفات بین الثقافات الشعوب المشاركة في المهرجان.
 توافر معارض خاصة بالحرف التقلیدية على هامش المهرجان. -
وضوح الشعار الخاص بالمهرجان حیث أنه معبر عن نوع  -

 وهوية المهرجان. 

 تمركز االحتفاالت في مدينة الجونة فقط. -
  لجذب  فعالةال تسويقيةلخطط العدم توافر وتنوع ا -

 ائحین.الس
عدم استقرار الوضع األمني في مصر والعديد من   -

 الدول المشاركة. 
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 التهديدات ) خارجية( الفرص ) خارجية (
االهتمام باألزياء الخاصة بالمهرجان لمواكبة الذوق الفني   -

 العالمي.
بعض األماكن  بعمل موكب سياحي للمهرجان يجو  -

 حي. سياب الناطق الجذعرف على مالسياحية للت
توسيع أماكن عرض فعاليات المهرجان ليشمل أماكن   -

 أخرى تغطي أقاليم مصر السياحية األخرى 

ضرورة توافر خطط تأمینية محكمة للوفود   -
السياحية المشاركة في المهرجان وذلك لتفادي  
األحداث اإلرهابية التي تهدد مصر في الوقت 

 الحالي. 
 جان.ية للمهر ل التسويققلة فاعلية الوسائ -
سوء األحوال السياسية في بعض الدول التي   -

 تشارك مما يقلل من فرص مشاركتها بالمهرجان.
قتصادية التي تواجه العديد من دول  األزمات اال -

 العالم.  
 *المصدر: إعداد الباحثة

 راتيجية للمهرجانست: تحديد األهداف االالثالثةالخطوة 
إلى أفعال ملموسة وتؤدي إلى   االستراتيجيةتحويل األهداف ويتم  سالته، ان من ر للمهرج  جيةاالستراتياألهداف تنبع 

كانت أهداف المهرجان واقعية وقابلة للتحقیق كلما استطاع زمني محدد، وكلما  يجب إنجازه في إطار تحقیق ما
ة الجونمهرجان  ( ويهدف  (Abiodun, 2014تسويقية ناجحة وفَعالة استراتيجيةالمهرجان تصميم وتطبیق  امنظمو 

 ى: السینمائي الدولي إل

 التبادل الثقافي والفني مع الدول المختلفة. -
 .نشر السالم عن طريق القوة الناعمة -
 تحقیق معدالت حضور ومشاركة فعالة للمهرجان ، ورفع أعداد السائحین. -

 التسويقية  االستراتيجية: ةالرابعالخطوة 
 ن:م ة للمهرجانالتسويقي  االستراتيجيةتتكون 

 لجذب السياحي في مصر التي يمكن تفعيل استغاللها سياحيا  ) مسيرة المهرجان(يد أماكن اأوال : تحد
السياح للمقصد السياحي المصري على عدد قلیل من المناطق السياحية فالبد من إعادة تقسيم المناطق تقتصر زيارة 

ماكن يات المهرجان بالقرب من األذ أنشطة وفعاللمهرجان لتنفیالسياحية المصرية وتخصيص يوم أو أكثر من أيام ا
ن، وهي ازدهار فعاليات المهرجان في كي تعم الفائدة المرجوة من المهرجا –دون الضرر باألثر  –السياحية 

ن ) عن طريق رقصة  ااألثرية خالل أحد أنشطة المهرج أحضان المنطقة السياحية والتسويق للمنطقة السياحية أو
إنشاء معرض يضم بعض التحف أو بعض المشغوالت الیدوية والحرف التي   –نطقة یز الممعین يمنة أو فلكلور معی

 ويشتهرون بتصنيعها (.تمیز أهالي المنطقة 
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 ثانيا  : تفعيل دور شركات السياحة المصرية  
ج  هناك برامصر، ولكن ض مأر  ىالعديد من الشركات السياحية تقوم بتنظيم وتنفیذ البرامج السياحية للسائحین عل

،  في مصر  ت السياحية األخرى السياحية بعینها رغم توافر عدد كبیر من المغريا ية قاصرة على بعض المناطقسياح
 تي:  ياحية في هذه اإلستراتيجية، يتمثل في اآللذلك هناك دور كبیر ومؤثر يقع على عاتق الشركات الس

 المهملة . توجيه البرامج السياحية للمناطق السياحية  -
 تشويق . حية ببعض عناصر الالبرامج السيام دع -
 لحضور فعالیتها واالستمتاع بها.مج سياحية متخصصة في سياحة المهرجانات المصرية اإعداد بر  -

 االستراتيجيةثالثا : تطبيق 
  لوضع  ة ومفصلةستراتيجية التسويقية لمهرجان الجونة السینمائي الدولي يتم برامج داعمنتهاء من صياغة االبعد اال

ستراتيجية وفق ، حیث يتجه نمط المهرجان للمضي قدمًا في تحقیق كافة خطوات االوضع التطبیقستراتيجية ماال
  ،األنشطة – ،مؤشرات ،المخرجات ،ستراتيجية من خالل ) الهدفني محدد، لقياس مدى تنفیذ األهداف االإطار زم

 . (2016التكلفة( )الشربیني،  ،النهاية ،فترة التنفیذ البداية ،مسئولية التنفیذ

 رابعا  : الرقابة
وفق الجداول الزمنية المعدة ، وكتابة  االستراتيجيةعمل تتحقق من سیر عمل يتم في هذه المرحلة  تحديد مجموعة 

 & Jago)التقارير النهائية ورفعها إلى إدارة المهرجان موضحین بها ما تم تنفیذه ومالم ينفذ وأسباب عدم التنفیذ 
Dwyer, 2006|) . 

 انية الدراسة الميد
مدى توافر  عن ألول على مجموعة من العبارات محاور اشتمل المحور ا ةاستمارة استقصاء مكونة من أربعتم عمل 

الخدمات والبنية األساسية السياحية بمكان انعقاد المهرجان، أما المحور الثاني فاحتوى على مدى انطباع المشاركین 
عبارات عن أهم الوسائل المتبعة للترويج  الدد من الثالث على عالمهرجان ، واشتمل المحور  مكان انعقادعن مصر و 

رجان في الترويج لمصر سياحيًا، كما احتوت االستمارة للمهرجان، والمحور الرابع اشتمل على  مدى مساهمة المه
 ن. منهم عن مقترحاتهم لزيادة الترويج للمهرجا على سؤال للمستقصى

استمارة  130دة وعدم الموافقة بشدة ، وتم توزيع عدد الموافقة بش مقياس ليكرت الخماسي ما بیناستخدم تم 
غیر صالحة   30، واستبعد عدد  2019جان عام استقصاء على الفنانین والمشاركین وأصحاب الصناعة في المهر 

سئلة ذات النهايات ض األالستمارة بعوشملت ا%،  76,92بواقع استمارة  100وكان عدد االستمارات الصحيحة 
 فتوحة.الم

  تحليل البيانات والنتائج
التكرارات والنسب  :راسة واستخراج كل منلتحلیل بيانات الد  SPSS V.22تم استخدام برنامج التحلیل اإلحصائي

ین  حصائية بت اإلقيمة كا المعنوية وكذلك العالقاالمئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومربع كاي و 
  معامل االرتباط. متغیرات الدراسة باستخدا
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 مدى توافر الخدمات والبنية األساسية السياحية بمكان انعقاد المهرجانالمحور األول:  ( 2جدول )
اوافق  العناصر

 بشدة 
اوافق  اوافق

إلى 
 حد ما  

غير 
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة 

المتوسط 
 لحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الترتي
 ب

ربع م
 كاي

لة  الدال
 المعنوية

 0.000 54.3 5 0.517 4.66 - - 2 62 36 مدى سهولة الوصولتعدد الطرق  و 

 0.000 51.3 4 0.853 4.14 - - 26 44 30 قامةماكن اإلأتعدد 

 0.000 31.7 4 0.673 4.46 - - 10 34 56 ماكن العرضأتعدد 

 0.000 28.3 5 0.671 4.57 - - 10 37 53 توافر وسائل االنتقال 

 0.000 18.8 4 1.082 4.04 - 15 15 29 41 ر الخدمات المصرفية تواف

 0.000 45.7 4 1.171 4.11 2 11 17 30 40 توافر أسواق ومناطق تجارية

 0.000 54.3 5 0.517 4.66 - - 2 62 38 توفیر االنترنت

          4.06 المتوسط العام

السياحية من الطرق بمتوسط وافر بها الخدمات األساسية ينة الجونة تتراء عینة الدراسة أن مدآ( 2يوضح الجدول ) 
  4.14، كما تتوافر أماكن اإلقامة بالمدينة بمتوسط  حسابي قيمته  0.517وانحراف معياري  4.66حسابي قيمته 

  4.46بمتوسط حسابي قيمنه ، كما تتوافر أماكن العرض في الجونة بشدة  0.853واالنحراف المعياري بواقع 
عینة أن وسائل االنتقال تتوافر في مدينة الجونة بشدة بمتوسط حسابي ، وأوضحت أراء ال 0.673اري وانحراف معي

، كما تبین أن الخدمات المصرفية متوفرة بقيمة المتوسط الحسابي   0.671وانحراف معياري قيمته  4.57قيمته 
ته نة الجونة بمتوسط حسابي قيمتجارية في مديفر األسواق والمناطق ال، وتتوا 1.082وانحراف معياري  4.04
قامة وأماكن العرض  ، وأشارت أراء العینة إلى أن خدمات االنترنت بأماكن اإل 1.17وانحراف معياري قيمته  4.11

لعینة ، وهذا يدل على اتفاق كبیر بین مفردات ا  0.517وانحراف معياري  4.66متوفرة بمتوسط حسابي قيمته 
وهو ما يؤكد على   0.000الداللة المعنوية كاي  ى مستو ساسية بمدينة الجونة وبلغ ت السياحية األحول توافر الخدما

مما يؤكد أن الخدمات متوفرة بالمدينة هذا مما جعلها قبلة  4.06توافر تلك الخدمات كما بلغ المتوسط العام 
 للمهرجان. 

 قاد المهرجاناركین عن مصر ومكان انعشالم انطباعالمحور الثاني:  ( 3جدول )
أوافق  العنصر

 بشدة 
افق أو  أوافق

إلى حد  
 ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مربع  الترتيب
 كاي

الداللة  
 المعنوية

 0.000 47.5 5 0.575 4.25 - - 7 63 30 توافر األمن واألمان بمصر

المعاملة الطيبة من قبل  السكان 
 المحليين 

57 42 1 - - 4.52 0.627 5 50.4 0.000 

 0.000 34.6 5 0.603 4.20 - - 10 58 32 خدمات السياحية األساسية توافر ال

 0.000 46.8 5 0.507 4.22 - 1 22 28 49 الترويج الجيد للمهرجان

 0.000 58.7 4 0.763 4.06 2 4 24 43 27 قبال الجيد لحضور المهرجانمدى اإل

 0.000 45.7 4 1.171 4.11 - 1 22 38 39 فراد التنظيم أمهارة 

          4.89 متوسط العامال
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مدى توافر األمن واألمان في مصر وتوافر الخدمات السياحية وكذلك  ء المبحوثین حول أرا (3يوضح جدول )
ابي في مصر بشدة بمتوسط حسقبال على حضور المهرجان والمعاملة الطیبة من السكان المحلیین أنها تتوافر اإل

( كما أشارت أراء المستقصى منهم 0.920إلى  0.566اري يقع بین )( وانحراف معي4.52إلى  4.20يقع بین )
إلى   4.22لى أن اإلقبال الجید لحضور المهرجان والترويج ومهارة العمالة المدربة تتوافر بمتوسط حسابي ما بین )إ

جان ورة الذهنية لدى زوار المهر یر إلى أن الص( مما يش1.171إلى  0.507( وانحراف معياري يقع بین ) 4.11
يؤكد على أن   ، مما4.89عناصر بشدة بقيمة إيجابية عن مصر وتشیر قيمة المتوسط العام إلى توافر تلك ال

الصورة اإليجابية للمهرجان يعمل على تنشيط الحركة السياحية لمصر ودعم التنمية السياحية واالقتصادية وهذا ما 
  (Wu et al ,2015)تؤكده دراسة 

 تقیيم المشاركین للوسائل المتبعة للترويج للمهرجان : المحور الثالث( 4جدول )
موافق  العنصر

 موافق بشدة 
موافق 

إلى 
 حد ما 

غير 
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  مربع كاي الترتيب المعياري 

 الداللة 

الموقع اإللكتروني  توفیر
 رجانالخاص بالمه

45 47 6 2 - 4.27 0.715 4 33.5 0.0 

 توفیر الكتیبات والبروشورات
 الخاصة بالمهرجان

15 25 52 8 - 3.57 0.956 4 34.04 0.0 

 0.0 35.1 5 0.750 4.27 - - 18 37 45 ة شعار المهرجانمءمال

عمل الدعاية للمهرجان قبل  
 االفتتاح بوقت كاف

37 39 22 2 - 4.66 0.853 4 14.06 0.0 

ت العامة دعوة الشخصيا
 لحضور المهرجان 

40 44 16 - - 4.24 0.712 5 32.8 0.0 

 0.0 46.8 4 0.708 4.46 - - 22 49 28 مدى توفر التغطية اإلعالمية 

          4.19 المتوسط العام

وشورات الخاصة  والبر أراء العینة إلى أن الوسائل المتبعة للتروج للمهرجان من توافر الكتیبات ( 4يوضح جدول ) 
مهرجان قبل االفتتاح بوقت كاف والتغطية اإلعالمية فقد أوضحت أراء المستقصى منهم  بالمهرجان وعمل الدعاية لل

إلى   0.956( بانحراف معياري تقع قيمته بین )4.46إلى  3.57أنها متوفرة بمتوسط حسابي تقع قيمته بین )
امة لحضور  وكذلك دعوة الشخصيات العة رجان يتوفر بشد( وأوضحت أراء المستقصى منهم أن شعار المه0.673

( كما ان  0.750 – 0.712( وانحراف معياري ) 4.27إلى  4.24المهرجان بمتوسط حسابي تقع قيمته بین )
  0.715وانحراف معياري يبلغ 4.27ني مفعل للمهرجان فإنه متوفر بمتوسط حسابي قيمته وجود موقع الكترو 

   ائل المتبعة للترويج.تشیر إلى أن توافر الوس 4.19لثالث قيمته والمتوسط العام للمحور ا
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 المحور الرابع: مدى مساهمة المهرجان في الترويج لمصر سياحيًا  ( 5جدول )
أوافق  العنصر

 أوافق بشدة 
أوافق 

إلى حد  
 ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
مربع  الترتيب المعياري 

 كاي
مستوى 

 الداللة 

هم المهرجانات في الترويج هل تسا
 ر سياحياً ؟لمص

71 26 3 - - 4.68 0.530 5 71.7 0.000 

هل دعوة ضيوف الشرف من الفنانين 
  العالميين لحضور فعاليات المهرجان 

 تدعم المهرجان 
59 31 10 - - 4.47 0.674 5 36.2 0.000 

 0.000 47.1 5 0.534 4.41 - - 2 56 42 تكرار المشاركة في المهرجان   إمكانية

 0.000 52.5 5 0.552 4.59 - - - 42 58 ن سنوياً زيادة عدد المشاركي

 0.000 33.02 5 0.626 4.45 - - 7 41 52 عمل برامج سياحية مختلفة

 0.000 26.7 4 0.633 4.23 - - 11 53 36 عمل ندوات تثقيفية بأهمية المهرجان

          4.58 المتوسط العام

 ركة به ويج للمهرجان وزيادة المشالتر لمشاركين لحات امقتر  –
 :راء العینة على أن هناك العديد من المقترحات للترويج للمهرجان والدعاية له بالخارج وهي جمعت آأ
وكذلك زيادة عدد البرامج السياحية للفرق مل خالل الفترة الزمنية للمهرجان، توفیر برنامج سياحي مفصل كا -

 ة الجونة. اقتصارها على مدين المشاركة وعدم
 على كافة المشاركین بحدث االحتفال تغطي أهم المعالم السياحية في مصر. توفیر كتیبات توزع  -
 اليات المهرجان .عدعوة الفنانین والمشاهیر لحضور ف -
 ة  للعالم الخارجي.يمهرجان لتنشيط السياحة وإظهار صورة مصر الحقيقلتسليط الضوء على أهمية ا -

 : متغيرات الدراسة  معامل االرتباط بينتحليل 
 يوضح معامل االرتباط  )بیرسون( بین متغیرات الدراسة( 6جدول )

المهرجان وتحسين الصورة 
 الذهنية السياحية لمصر

تقييم المشاركين للوسائل 
 المتبعة للترويج للمهرجان

انطباع الزوار عن 
 مصر

مدى توافر 
 الخدمات

 

 
.165 
.100 
100 

 
*.199 

.047 
100 

 
**.409 

.000 
100 

 
1 
 

100 

 ات السياحية األساسية مدى توافر الخدم
Person Correlation 

 Sig. (2-tailed) 
 N 

 
**.330 

.001 
100 

 
**.524 

.000 
100 

 
1 
 

100 

 
**.409 

.000 
100 

 انطباع الزوار عن مصر 
Person Correlation 

 Sig. (2-tailed) 
 N 

 
 

**.370 
.000 
100 

 
 
1 
 

100 

 
 

**.524 
.000 
100 

 
 
*.199 

.000 
100 

للوسائل المتبعة كين تقييم المشار
 للترويج للمهرجان

Person Correlation 
 Sig. (2-tailed) 

 N 
 
 
1 
 

100 

 
 

**.370 
.000 
100 

 
 

**.330 
.001 
100 

 
  

.165 

.100 
100 

المهرجان وتحسين الصورة الذهنية 
 السياحية لمصر  

Person Correlation 
 Sig. (2-tailed) 

 N 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).         *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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تحلیل معامل االرتباط بین متغیرات الدراسة أن هناك عالقة ارتباط طردية بین توفر الخدمات  ( 6) يوضح جدول  
الصورة الذهنية السياحية لمصر بمعامل ونة حیث مكان انعقاد المهرجان وتحسین ة في مدينة الج السياحية األساسي

راسة النظرية أن توافر الخدمات  ، وهذا يؤكد صحة الد 0.05ومستوى داللة معنوية أقل من . 165ارتباط قيمته 
لزوار المشاركین حية لمصر لدى اوالبنية األساسية السياحية للمهرجان ستساهم في تحسین الصورة الذهنية السيا

بین انطباع المشاركین في المهرجان عن مصر وتحسین الصورة أن هناك عالقة قوية بالمهرجان، كما اتضح 
** بمستوى داللة معنوية أقل من  0.330مهرجان بمعامل ارتباط قيمته الذهنية السياحية لمصر عن طريق ال

ن هناك عالقة  لصورة اإليجابية عن مصر للخارج، كما أداة لنقل تلك امما يساعد على استغالل تلك الفرق كأ 0.05
صر بمعامل قوية جدًا بین الوسائل المتبعة للتعريف بالمهرجان ومساهمته في تحسین الصورة الذهنية السياحية لم

 .  0.05** ومستوى معنوية أقل من 0.370ارتباط قيمته 

 :نتائج البحث
لجذب السياحي التي تؤهلها  دينة الجونة تمتلك العديد من مقومات االمیدانية أن مأوضحت نتائج الدراسة النظرية و 

ة السياحية لمصر في  الستقبال العديد من المهرجانات، فمهرجان الجونة السینمائي الدولي صحح الصورة الذهني
مي للعائدات تحسین الدخل القو د ساهم في تحسین الصورة الذهنية و وق يناير، 25الخارج خاصًة عقب ثورة 

عدد المشاركین من زوار المهرجان، كما تسهم المهرجانات الفنية  ةخالل حجوزات المهرجان وزياد متحصلة منال
 قتصادية في مصر وتشجع  على جذب االستثمارات الخارجية.السياحية في دعم أواصر التنمية اال

لمهرجان قبل االفتتاح بالوقت ر في الترويج لوهذا اليمنع من وجود عدد من المشكالت التي تواجه المهرجان كقصو 
قامة في مدينة الجونة اليكفي الحجوزات الفندقية التابعة للمشاركین وزوار المهرجان مما أدى عدد أماكن اإلو الكافي، 
 ستعانة بفنادق في سهل حشيش ومدينة الغردقة أيضًا. إلى اال

 :التوصيات

 وزارة الثقافة:بتوصيات موجهة للمسئولين  •
ستعراضية كي يعبر عن أصالة  حية والدرامية واالالمسر عمال الفني لأل مستويات اإلخراج الهتمام بتحسینا -

 على مستوى العالم. ح دور الفن المصري وريادته للفن  وعراقة المجتمع المصري وتوض
التعليمات إمكانية تزويد الموقع اإللكتروني بملفات صوتيه للموسيقى واألغاني كدعاية للمهرجان، وتوفیر  -

 لكتروني. تاحة للمتصفحین داخل الموقع اإلكون معلقة بالحجز والحضور للمهرجان لتالمت
 تفعیل دور وسائل اإلعالم المختلفة في التسويق الداخلي للمهرجان. -
 :يحاالعامة للتنشيط السيالمصرية توصيات موجهة لوزارة السياحة والهيئة  •
صري لرفع أعداد  ي المرجان كأداة لتسويق المقصد السياحالستخدام المه راتيجية التسويقية المقترحةتطبیق االست -

 السائحین وزيادة اإليرادات السياحية.
، مثل خرائط عن  لمهرجانالكتروني للمهرجان على روابط مفیدة ذات صلة بتنظيم يجب أن يحتوي الموقع اإل -

 ه بأحدث األخبار.أسعارها وتغذيت مصر وعرض ألفضل الفنادق فیها والتي تستضيف زوار المهرجان وكذلك
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العامة للتنشيط السياحي في التسويق الخارجي لفعاليات مهرجان الجونة السینمائي لمصرية ا  تفعیل دور الهیئة  -
 . الدولي لجذب أكبر عدد من المشاركین والحضور 

شاركین لزيادة عدد الم  الدعاية للمهرجان في مختلف دول العالم قبل المهرجان بفترة كبیرة وذلك إلتاحة الفرصة -
 ن. في المهرجا

 ات الفنية والعالمية إلثراء المهرجان.دعوة كبار الشخصي -
 عقد البروتوكوالت والتبادل الثقافي مع الدول المختلفة للترويج لمصر سياحيًا عن طريق سياحة المهرجانات. -
 ن. بأهمية المهرجا زيادة الدعاية للمهرجان داخل مصر قبل االفتتاح بفترة كافية لزيادة الوعي -
للمشاركین خارج نطاق مدينة الجونة بعقد برنامج سياحي يشتمل على زيارة  السياحية الترفیهية زيادة الرحالت  -

 المعالم السياحية في األقصر وأسوان والغردقة. 
 توصيات موجهة للجهات األمنية: •
 هنية لمصر.حسین الصورة الذالتواجد األمني المكثف بجانب السائحین حفاظًا على أمنهم وأمانهم ولت -
 :ري المضيف لسياحة المهرجانموجهة للمجتمع المص توصيات •
 الوعي بضرورة معاملة السائحین معاملة تلیق بدور وحضارة مصر وريادتها بین دول العالم.  -
عدم مضايقة السائحین واستغاللهم ألنهم مصدر من مصادر الدخل القومي وحفاظًا على صورة مصر في   -

 عالم.  أذهان ال

 المراجع  
 العربية المراجع 

ولية رغم تعدد األنشطة مصر التزال بعیدة عن المنافسة الد (، خبراء السياحة:2018أبو غنيمة ، عبده، ) -
  //:www.elwatannews.comhttps (  accessed at 8L 2019والفعاليات المهمة، )

كأداة لتسويق المقصد السياحي   الستفادة من األجندة السياحيةا"(، 2016مد زيدان محمد ،)الشربیني، مح -
، مجلة  "المصري: دراسة مقارنة بین المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية بمصر ومهرجان كرنفال بالبرازيل

 . 12جامعة الفیوم، المجلد العاشر، العدد  ،كلية السياحة والفنادق
  Wipo، "رجانات الفنيةالملكية الفكرية والمه"(، 2016فكرية )عالمية للملكية الالمنظمة ال -
  (accessed at 8/ 2019) "سياحة المهرجانات في مصر" (، 2018) الهیئة المصرية العامة لالستعالمات -

 https://www.sis.gov.eg 
احي"، رسالة  لثقافية وأثرها في تحسین التسويق السيارجانات والمعارض (، "المه2011حسن، عال محمود،) -

 ماجستیر منشورة ، جامعة تشرين ، كلية االقتصاد. 
قتصادية  ا(، "دور التسويق السياحي في دعم التنمية السياحية"، أبحاث 2012،) رشید، فراح ويوسف، بودلة -

 (. 21وإدارية، العدد )
، مجلة البحوث "دراسة مقارنة: سويقية للمنتج السياحيلمهرجانات كأداة تا"(، 2016) يحیى السید، زكريا، -

 السياحية عدد أغسطس. 
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The Role of Art Festivals in Revitalizing and Promoting the Inbound Tourism to 

Egypt: Applying to the Annual Film Festival of El Gouna 
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ARTICLE INFO           Abstract 

The research aims to study the role of art festivals in activating 

and promoting inbound tourism to Egypt by applying to one of 

the most famous Egyptian art festivals which is El Gouna Film 

Festival. The study can achieve this means by following up on 

the contribution of this festival to the promotion and 

improvement of the mental image of Egypt and the 

revitalization of the tourist movement coming to it. Based on 

the foregoing, a form has been distributed for surveying the 

opinions of a random sample of participants in the festival for 

the year 2019. The number of distributed forms were 100. The 

results of the field study showed that the elements of tourist 

attractions and tourist services are available in El Gouna City 

and the Red Sea Governorate. Furthermore, there is an 

improvement in the tourist mental image, as well as a positive 

impression among the participants about Egypt.  The study 

also indicated that there is a lack of promotion to the festival. 

The study recommended the necessity of publishing a lot of 

information about the El Gouna Film Festival on the websites. 

Moreover, it called for concerted efforts from official and 

informal institutions, to overcome any obstacles and informing 

about in good time before the opening. That’s to attract more 

participants from different countries around the world. 
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