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الفعاليات   أهمية  استعراض  إلي  البحث  هذا  إظهاريهدف  الصورة   وتحسين  في 
توجه    الذهنية  الحقيقية ظل  في  خاصة  ودولي  محلي  سياحي  كمقصد  لمصر 

اآلونة  في  االهتمام  زيادة  نحو  واآلثار  السياحة  في وزارة  ممثلة  المصرية  الحكومة 
من   ولعل  الفعاليات  بتنظيم  المومياوات أ األخيرة  لنقل  األسطوري  الموكب  همها 
وتعتبر   الحضارة،  متحف  إلى  الفعالياتالملكية  خاصة  واألثرية ية  الثقاف  الفعاليات 

والخارجية   الداخلية  السياحة  حركة  وتحفيز  تنشيط  عوامل  أهم  لما  إمن  مصر  لى 
تاريخية  سياحية  خلفية  وإعطاء  سياحي  جذب  عوامل  من  الفعاليات  هذه  تبرزه 

مصرتعريفي وخارج  داخل  المقومات  لهذه  الوصفي  ،  ة  المنهج  الدراسة  اتبعت 
كما تم تصميم استبيان لعينة عشوائية    التحليلي المدعم بأساليب التحليل اإلحصائي، 

يمكن  سائح،    200من   كمية  قيم  إلى  الوصفية  اإلجابات  تحويل  إخضاعها  وتم 
ال   أنه  أهمها  من  نتائج  عدة  للدراسة  العامة  النتائج  وأظهرت  اإلحصائي،  للتحليل 

داللة   ذات  اختالفات  أي  حول  إتوجد  الدراسة  عينة  آراء  بين  همية  أ حصائية 
لمصر كمقصد سياحي وكذلك حول أهمية   الحقيقيةالصورة  إظهار    الفعاليات على

موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة، وتبين أنه يوجد ارتباط معنوي 
الحضارة(  إلى متحف  الملكية  المومياوات  نقل  موكب  )فعالية  الفعاليات  حجم  بين 

 .مقصد سياحيلمصر ك الحقيقيةالصورة  وإظهار
 ة مقدم
تعالال   هللا  منحها  فقد  لمصر،  السياحي  النشاط  أهمية  على  أحد  على    ىيختلف  السياحي  البلد  مقومات  جميع 

اختالف األنماط السياحية وتنوعها، سواء كانت سياحة ثقافية ، دينية ، بيئية ، عالجية، رياضية ، ترفيهية، أو 
معارض السياح..ومؤتمرات  سياحة  مجال  في  مصر  تمتلك  حيث  ستة  .،  وحدها  ثقافية   ة الثقافية  تراثية  مواقع 

مصرية قديمة وقبطية وإسالمية، هذا باإلضافة لموقع للتراث الطبيعي، وجميعها مدرجة ضمن قائمة مواقع التراث 
لليونسكو لعام  (Unesco  ،2021)  العالمي  الفاخر  للسفر  مقصد  كأفضل  مصر  اختيرت  أن  عجب  وال   ،

على هامش جدول   PATWA ابطة الكتاب السياحيين لمنطقة الباسفيكم، وذلك في حفل توزيع جوائز ر 2017
 (. 2017)ندا،  أعمال بورصة برلين السياحية بألمانيا

https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/


 .255-233(، ص 2022 يونيو، )1، العدد 22المجلد (JAAUTH)                                      ساره وهبه 
 

234 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/ 

ويعتبر اختيار السائح لوجهة سياحية ليس صدفة وإنما يتأثر سلوكه بمجموعة من األفكار واالنطباعات التي يقوم  
تعمل كمرجع ذهنه صورة سياحية  في  لتتشكل  السياح،    بمعالجتها  الذي طرأ    ىأد قد  و الختيار كمقصد  التطور 

بهذه ترتبط  التي  األنشطة  من  العديد  إلي ظهور  الحديث  العصر  في  السياحة  )زكريا،    الصناعة  علي صناعة 
 السائحين جذب انتباه    إلييهدف    متكامالا ل نشاطا  تمث  يالت  والتاريخية  الثقافية  الفعالياتمها  هفكان من أ   ،(2016
أ  والتأثير  والمحليين  الدوليين دولة  لزيارة  السياحيةفيهم  البرامج  تنفيذ  ومتابعة  معينة  منطقة  سلوك  ودراسة    ،و 
 فالفعاليات هيلتلبيتها بأحسن صورة ممكنة،    المختلفة  األسواق  يف  واحتياجاتهم  رغباتهموالتعرف علي    السائحين

والتعرف عليها من    المحتملة  األسواقالسياحية لتحديد    والمنشئات  المنظمات  الدولة أو  تقوم به   ينشاط إداري وفن
الفعاليات أحد أهم أدوات التسويق ، وتعد  وتعزيز مكانتها كمقصد سياحي  حركة سياحية متزايدة منها  تحقيقاجل  

أن   التسويقيكون  المزيج  عناصر  أحد  هو  هذه    الترويج  إقامة  من  الغرض  نجاح  تحقيق  في  يساهم  والذي 
 (. 2017)سفاري  اتالفعالي

 البحثمشكلة 
الفعاليات سواء سياحية    ىلد المهرجانات بأنواعها وهنا تكمن مشكلة أمصر العديد من  و ثقافية أو رياضية أو 

عدم اهتمام الحكومة بوزارتها وهيئاتها االهتمام الكافي الستغالل مثل هذه الفعاليات في إظهار الصورة الحقيقية 
يتناسب مع    ،مميزلمصر كمقصد سياحي   السياحيةإوبما  تحسين  يطرح  ،  مكانيات مصر  في  المساهمة  كيفية 

الفعاليات  لمصر   الحقيقيةالصورة  إظهار   الخارج    ودور  في  لمصر  المناسبة  الصورة  تقديم  ، ويمكن الداخلو في 
  :صياغة تلك التساؤالت كالتالي

الصورة   .1 تؤثر  المقدمة من خاللالحقيقية  كيف  السياحة واآل  الذهنية  ثار على مكانة مصر فعاليات قطاع 
 يجابا؟ إالسياحية سلبا أو 

 ؟ السياحيةمة تلك الصورة لمكانة مصر ءما معايير التقييم المناسبة للحكم على مدى مال  .2
 الذهنية المناسبة لدعم السياحة لمصر؟  الحقيقية الصورةوتحسين  إظهاركيف يمكن توظيف الفعاليات في   .3

 

 البحثأهمية 
لها من   لما  الدول  العديد من  الفعاليات باهتمام كبير من قبل  ثار وعوائد اقتصادية واجتماعية واضحة  آتحظي 

العملة األجنبية باإلضافة إلي المساهمة في   الدول المستضيفة والمنظمة لها مثل زيادة نصيب الدولة من  على 
لحمالت تشويه ممنهجة، أدت إلى التأثير على    توفير فرص عمل للشباب، وتعرضت مصر في السنوات السابقة

كون  السياحة  ل اقتصادها من خالل تراجع االستثمار وايقاف الرحالت السياحية لوجهات هامة مثل روسيا، ونظراا  
البحث، حيث   إدراك أهمية موضوع  الدخل في مصر فيمكن  التأكيد على إهي أهم مصادر  البدء هي  ن نقطة 

فعاليات لقطاع السياحة   الذهنية الداعمة للسياحة في مصر كمقصد سياحي من خاللالحقيقية  الصورة    إظهار
حالة   ثارواآل إل  دراسة  الملكية  المومياوات  نقل  في    ى فعالية  إعالمي  دعم  من  يصاحبها  وما  الحضارة،  متحف 

 .الداخل والخارج
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 أهداف البحث
التطورات   الذهنية لمصر كمقصد سياحيالحقيقية  الصورة    إظهار  تحسين إلى دراسة  البحث    يهدف خاصة مع 
الدوليةالعال السياحة  التي تشهدها  الفعاليات  ،مية  الخارج والداخل،    ودور  في  لمصر  المناسبة  الصورة  تقديم  في 

دورا  كونها   االقتصاديةم تؤدي  والتنمية  المجتمع  حياة  في  مساهمتها  توليد  و   ،هما  بين  تتراوح  متنوعة  منافع 
ويمكن صياغة تلك  ،  االقتصادية دخل إضافي لالقتصاد المحلي والعمالة، والمشاركة المجتمعية للمجتمع المحلي

  :كالتالي األهداف
 أهمية الفعاليات ودورها في إظهار الصورة الحقيقية لمصر كمقصد سياحي.تسليط الضوء على   .1
 . الذهنية المناسبة لدعم السياحة لمصر  الحقيقية الصورة إظهارتوظيف الفعاليات في  .2
الصورة   وإظهار  الترويجدراسة مساهمة فعالية موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة فی   .3

 .السياحية لمصر  الحقيقية الذهنية
 واًل: الدراسة النظريةأ

 مفهوم الفعاليات  
يد  ، وقد يرجع ذلك إلى الكم العدفي تعريف مفهوم الفعاليات  الدراساتيوجد تعدد واختالف من قبل الكثير من   

، وقد بذل المهتمون بهذا المجال جهوداا كبيرة في التوصل لبعض مفاهيم الفعاليات  لألنشطة التي تندرج الفعاليات
االحتفال بها وإقامة مراسم وطقوس معينة لتلبية احتياجات ورغبات ومن بينها، أنها لحظة فريدة من نوعها يتم  

إلى   وتسعى  للمشاركين،  الروتينية  اليومية  الحياة  نطاق  خارج  تحدث  مؤقتة  منظمة  مناسبات  كذلك  المشاركين، 
نشاط سياحي يحقق هدفا   ، أو(2011)حسن ،  إشباع أهداف معينة من خالل تقديم بعض األنشطة واالحتفاالت

االحتفاالت والمهرجانات،    معينا فعاليات بعض  التقليدية والمشاركة في  السياحة  أنماط  السوق    وأيضاا بعيداا عن 
المتضمن األفراد الذين يسافرون لحضور المناسبات الفريدة والمتميزة، وينبثق من الفعاليات مفهوم سائح الفعاليات 

 ( 2020دف الحضور أو المشاركة )نصر،  الخاصة وهو الفرد الذي يتنقل عن مكان إقامته المعتاد به

 أهمية الفعاليات 
تمثل الفعاليات أهمية كبيرة حيث تعتبر أحد االدوات للتنمية االقتصادية وتحقيق الربحية في المقصد السياحي،  

الحضاري والثقافي ) التفاعل والتواصل  ( وتساعد على تحسن جودة Kose et al 2011وتسهم في استمرارية 
شرية من خالل التدريب، وتحقيق معنى اجتماعي من خالل التعرف على العادات والتقاليد واألعراف  الموارد الب

 (,2009Pelicano)  الخاصة بالبلد المضيف للسياحة وتحسين صورة المقصد السياحي في أذهان السائحين

الذي  و  الهام  للدور  نتيجة  أهميتها  في  الدراسة  والدول    الفعاليات  أصبحتتستند  المؤسسات  مختلف  في  تؤديه 
دف استقطاب السياح والتأثير به  ، وذلكتهاوخدماا  جتهوبمنت  بها التعريفالسياحي من خالل    المجالالناشطة في  
استغالله،    قرارتهمفي مختلف   المراد  السياحي  للمقصد  للتسويق وتواختيارهم  المقنعة  الطرق  الفعاليات من  عتبر 

المصرية الصورة    اواستغالله،  للسياحة  الترويج والتنشيط وتحسين  أمام    الحقيقيةفي  المصري  السياحي  للمقصد 
 .السائحين وإطالة فترة الموسم السياحي
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 سمات الفعاليات الخاصة 
 (1)شكل   (:Quinn, 2010إن الفعاليات تتسم بكثير من السمات يوضحها الشكل التالي )

 
 

 الخاصة  ت الفعالياتاسم (1شكل )
( رقم  الشكل  إشباع 1ويتضح من  المرنة وكذلك  والروح  األدوار  تعدد  أهمها  عناصر  بعدة  تتسم  الفعاليات  أن   )

وال  فريدة من نوعها تعبر عن عراقة وأصالة المقصد السياحي    واحتفاالتتعد بمثابة مناسبات  االحتياجات حيث  
 الذهنية الجيدة عن المقصد السياحي. الحقيقية وذلك مروراا إلى االنطباعات في مقصد سياحي آخر  توجد

 الذهنية السياحية الحقيقية الصورة
د اإليجابية للمقص  الذهنيةالحقيقية    فالصورة،  المختلفة  المقاصدز  الذهنية السياحية هي التي تميالحقيقية  الصورة  
ب   عاملأنها    حيث  اختياره  تدعم ،فهي تؤثر    (2013، صادق,2004Pikkemeatالمتنافسة)  المقاصدين  تمييز 

سلوكه   وعلي  السائح  إدراك  للمقصعلي  السياحي    السائح  معرفةأن    حيثد،  واختياره  تكو بالمقصد  ما  ن  غالبا 
المقاصد السياحية، فيتأثر اختيار السائح لمقصد    تقييم  ر فيدور كبي  عليهاع  يق  الذهنية  فالصورة  ولذلك  محدودة

سياحي معين يرتبط بالصورة الذهنية التي رسمها وكونها في ذهنه عن ذلك المقصد، وتأتي تلك الصورة نتاج لما 
ا ، كمقبول زيارته للمقصد من أثناء السابقة وخبرته تجربتهن الا ع، فضالمختلفة المصادر ن مجمعه من معلومات 

 & Wan الخاصة لكل شخص شخص ألخر نظراا الختالف الدوافع االحتياجاتمن  الذهنية الصورة كتختلف تل
Hui 2003)) . 
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الصورةBudiman   (2008  عرف بأ  (  السياحية  المشاعر  الذهنية  أو  نها  لفرد  الشخصية  والخبرات  واألفكار 
أو   البصري  االنطباع  أو  محدد  بشيء  تتعلق  والتي  األفراد  من  المقصد  لمجموعة  بلد  عن  ألشخاص  العقلي 

بأنها االنطباع العام للمقصد السياحي الذي يتكون  الصورة الذهنية السياحية  Beeli  (2004  )  وعرف  ي،السياح
في ذهن السائح بمرور الزمن معتمدا على معرفته العامة بخصائص وسمات المقصد السياحي من خالل مصادر  

( بأنها مجموعة المعتقدات واإلنطباعات التي تم تكوينها على Abdelwahabعرفها )المعلومات المتنوعة ، كما
 . أساس معالجة المعلومات من مصادر متنوعة بمرور الوقت

أ  يمكننا  السابقة  التعريفات  السياحية  ومن  الذهنية  الصورة  نعرف  لدي  على  ن  تتكون  التي  العقلية  الصورة  أنها 
 . التجربة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرةعن بلد ما وقد تتكون هذه الصور من  السائح

 الذهنية لمصرالحقيقية بناء الصورة 
،  عليهاجراء استطالعات الرأي  إالتي تم    أفراد العينةالذهنية لمصر بين    الحقيقية  أثبتت األبحاث اختالف الصورة

صورة الإظهار  صير من الجانب المصري فيما يخص  وعلى هذا يمكن تبين المشكلة وهو أن هناك درجة من التق
الدراسات واألحداث أن الدول مثلها مثل المنظمات والشركات الحقيقية ل مصر أمام العالم الخارجي، وقد أثبتت 

صورة   لبناء  ماسة  حاجة  تصرفاتها  حقيقية  في  وتبرير  العالم،  أمام  وسمعتها  صورتها  وتحسين  ايجابية  ذهنية 
الداخلي على حد سواء وسياساتها  على طبيعة صورة مصر  (2016)الشربيني    ة والخارجية  وللتعرف  الحقيقية ، 

نها  تعرف علي إ  الذهنية للدول وهي  الحقيقية  الذهنية في العالم الخارجي يجب التعرف أوالا على مفهوم الصورة
العالمية لها، ويعرف مصطلح    بالنمو االقتصادي، والتقنية، والمكانة  المرتبطة  الصورة الذهنية الخاصة بالدولتلك  

الصورة الذهنية للدولة على أنها الصورة، أو السمعة، أو الصورة النمطية التي يلحقها رجال األعمال والمستهلكون 
والسمات   الدولة  تمثل  التي  المنتجات  مثل  متغيرات  طريق  عن  الصورة  هذه  خلق  ويتم  معينة،  دولة  بمنتجات 

 ( 2007لسياسية.)جاويش الوطنية والخلفية االقتصادية وا 

 ,Mogollon)   تكمن في التاليأبعاد أو مكونات رئيسية،    ةثالثللدول على    الحقيقية  يعتمد بناء الصورة الذهنيةو 
2014): 

المعرفي    -1 المكون  أو  بCognitive Componentالبعد  الخاص  البعد  وهو  من :  يدرك  التي  المعلومات 
المكون األساسي للصورة الذهنية، فلو كانت تلك المعلومات غير خاللها الفرد موضوعاا أو قضية ما هي  

المكون للصورة  العامل األساسي عند بناء هذا  للواقع، ويكون  إلى صورة ذهنية مخالفة  صحيحة أدى هذا 
اعتماد الشفافية والمصداقية في تقديم المعلومات طوعا للجمهور، وتوظيف وسائل اإلعالم لعرض وتفسير  

بالمعلومات  األحداث دون ت الفراغ  الذهنية وملء  المغرضة في تخريب الصورة  رك الساحة لوسائل اإلعالم 
 .المضللة

الميل العاطفي إيجاباا أو سلباا تجاه  ويمثل ذلك البعد    :Component Affectiveالبعد أو المكون الوجداني    -2
اإلمكانيات لجذب التعاطف موضوع أو دولة أو أشخاص ...، ويمكن بناء هذا المكون عن طريق حشد كل  

الجماهير  حب  استغالل  لهذا  الوسائل  وأحد  الخارج،  أو  الداخل  في  سواء  الدولة  لمواقف  والتأييد  والقبول 

https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/
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االجتماعي في وسائل اإلعالم والتواصل  يتم نشر ها  إعالنية  الرياضة والفن من خالل حمالت   لمشاهير 
(Skoultsos, 2012). 

المكون    -3 أو  في  :  component Behavioralالسلوكي  البعد  السلوكي  المكون  نفسه، يمثل  الصورة  مكون 
المكون إال عن   التعامل مع هذا  لديه، وال يمكن  المشكلة  الذهنية  الفرد طبيعة الصورة  حيث يعكس سلوك 
الجذب   نقاط  وأهم  لشعوبها  النفسية  األبعاد  وفهم  الدول،  تلك  في  والسفارات  المكاتب  مع  التواصل  طريق 

وتعزيز   لهم،  تجاه    اإليجابية  االنطباعات بالنسبة  تجاه  عندهم  والحقائق  المالبسات  المعنية، وكشف  الدولة 
 .(Pegg,2010) التقليل من أهميتها  األقلالسلبية لتغييرها أو على 

 ض البحث و فر 
 ".  السياحة علىحجم الفعاليات ونمو الطلب حصائية بين إذات داللة   عالقةتوجد   األول "الفرض  -1
2-    " الثاني  عالقة  الفرض  داللة  هناك  أهمية  إذات  حول  الدراسة  عينة  آراء  بين  على  الفعاليات  حصائية 

 ".  الذهنية لمصر كمقصد سياحيالحقيقية الصورة  إظهار
حصائية بين آراء عينة الدراسة حول األثر اإليجابي لفعالية  إالفرض الثالث " ال توجد اختالفات ذات داللة   -3

 موكب نقل المومياوات إلى متحف الحضارة على مصر كمقصد سياحي". 
 البحث منهج

الفعاليات   أهمية  في  اآلراء  استطالع  على  البحث  سياحي    الحقيقةالصورة    إظهار  علىيقوم  كمقصد  لمصر 
)فاعلية موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة(، ولذا تم اختيار عينة الدراسة من السائحين لمعرفة 

الصورة    ىمد على  الفعاليات  سياحيالحقيقية  تأثير  كمقصد  لمصر  )  ،الذهنية  العينة  حجم  سائح    (200وبلغ 
اإلجابة   نسبة    161بمعدل  تمثل  المقابالت %،  580.استمارة  من خالل  كامل  بشكل  عليهم  اإلجابة  تم  حيث 

فقد تم استبعادهم لعدم اإلجابة الكاملة  % 19.5الشخصية في المناطق والمنتجعات السياحية، اما النسبة الباقية  
 .على جميع األسئلة وبالتالي تم استبعادها

 التعريف بفعالية موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة 
مومياء ملكية   22تتضمن مغادرة    2021أبريل    3هو حدث عالمي أقيم يوم السبت   موكب المومياوات الملكية

بالمتحف القومي  إلى موقعها الجديد القاهرة وسط العاصمة المصرية بميدان التحرير عالواق المتحف المصري  إلي
، ترجع المومياوات إلى عصور األسر من السابعة عشرة إلى العشرين،  القاهرة شرق  بالفسطاط للحضارة المصرية

ورمسيس  ،ورمسيس التاسع وسيتي األول وتحتمس الثالث وسقنن رع رمسيس الثاني ا مومياوات الملوكومن بينه
الخامس ،السادس الثالث ،ورمسيس  والملكةوتحتمس  والملكةحتشبسوت ،  آمون  ،  الملك ميرت  أمنحتب   زوجة 
 Kose, 2011).) أحمس األول زوجة الملك أحمس نفرتاري  ، والملكةاألول

المصرية للحضارة  القومي  م  والمتحف  في  يقع  متحف  مساحة   الفسطاط  دينةهو  علي  بالقاهرة 
أثفدان33.5 قطعة  ألف  المتحف خمسين  إلى  ،ويستوعب  باإلضافة  المصرية  الحضارة  تطور  تحكي مراحل  رية 

حاضر، كما يحتوى  حتى وقتنا ال فجر التاريخ عرض إلنجازات اإلنسان المصري في مجاالت الحياة المختلفة منذ

https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D9%86%D9%86_%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B3-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
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والفرعوني  الحجري  العصر  من  وآثار  فنية  وتحف  زيتية  ولوحات  ومخطوطات  فوتوغرافية  وصور  نماذج  على 
عين  والعصر الحديث، ويطل موقع المتحف على بحيره طبيعية وهي بحيرة يوناني الروماني والقبطي والعربيوال

 . (2017 الهيئة العامة لالستعالمات، ) الصيرة

، ثماني عشرة مومياء ملوك وأربع مومياوات فرعونية مومياء ملكية  22الموكب  بلغ عدد المومياوات المشاركة في  
وهو من أعظم ملوك مصر حيث انه أول من   ملكات، ويأتي علي رأس المومياوات الملك هو قنن رع تاعا الثاني 

، وهو ابن الملك سانخت ان رع تاعا  أحمس األول من مصر، والذي أنهاه ابنه الهكسوس أ القتال الفعلي لطردبد
  1558ق.م أو    1560ويعتقد انه تولى الحكم في   تتي شري  والملكة تاعا األولسقنن رع   األول ويسمى أيضا

السياحة واالثار،  ق.م،   التاسع(  2021)وزارة  الملك رمسيس  المنقولة  المومياوات  انية عشر  حكم ثم ويأتي أخر 
فلقد تم العثور على أسمه في عمارة الشرقية وفي فلسطين وفي واحة دخله،   سنة مكنته من القيام بعدة مبادرات،

لقد قام بتشييد عدد من المعالم الهامة بهيليوبوليس، عرفت فترة نهاية حكمه بسرقة المقابر الملكية وبعض المقابر  
ء حيث تم تحويلها وتجميعها وإخفائها ثم قام كبير الكهنة هيريهور الخاصة، ولقد حاولت السلطات إنقاذ الموميا

الثاني بنقل مومياء مع  الدير البحري  ندجام بتحويلها إلى مخبأإلى مقبرة ستي األول، ثم قام بعد ذلك ب رمسيس 
عه، قام بوضع مومياء ستي األول في مخبأ أُعد خصيصا في مقبرة زوجة أحمس األول، انحابي، الذي قام بتوسي

الواحدة والعشرون، وتحركت  السابعة عشر واألسرة  فترة األسرة  الكهنة بين  لكبار  أو  للملوك  تابعا  تابوتا  أربعون 
 للجدول التالي:  وفقاا  ( (2021)وزارة السياحة واالثار، ) العربات الناقلة لها بترتيب حكم الملوك

 إلى متحف الحضارة  (22) الملكيعدد المومياوات المشاركة في الموكب  (1جدول )
 الملك رمسيس الثاني الملك تحتمس الثالث الملك سقنن رع تاعا 

 الملك مرنبتاح  الملك أمنحتب الثاني نفرتاري -الملكة أحمس
 الملك سيتي الثاني تحتمس الرابع الملك الملك أمنحتب األول
 الملك سبتاح  الملك أمنحتب الثالث الملكة ميريت آمون 
 الملك سيتي األول الملكة تي  الملك تحتمس األول
 الملك رمسيس السادس الملك رمسيس الخامس الملك تحتمس الثاني 
 الملك رمسيس الرابع ثالملك رمسيس الثال الملك رمسيس التاسع

 ثانيًا: الدراسة العملية
 تحليل نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفروض

تهدف الدراسة إلى إجراء تحليلل ميلداني يلوفر سلنداا داعملاا لاطلار النظلري اللذي تلم تأصليله خلالل الدراسلة، وذللك 
عللن طريللق االختبللار اإلحصللائي لفللروض الدراسللة، وذلللك لالسللتدالل علللى مللدى توافللق أو عللدم توافللق آراء عينللة 

، فعاليلة موكلب نقلل دراسلة حاللةد سلياحي لمصلر كمقصللحقيقلة الصورة ا إظهارل أهمية الفعاليات في  الدراسة حو 
المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة، وسوف تتناول الباحثة فيملا يللي تحليلل نتلائج الدراسلة الميدانيلة، واختبلار 

 فرض الدراسة من خالل عرض النقاط التالية:    
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9
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 الهدف من الدراسة -1
لمصلر كمقصلد سلياحي بلالتطبيق عللى  الحقيقةالصورة  إظهاريتمثل هدف الدراسة في دراسة أهمية الفعاليات في 

فعالية موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة، وذلك ملن خلالل البيانلات التلي تلم تجميعهلا ملن توزيلع 
 .المناطق والمنتجعات السياحيةفي  قوائم االستقصاء على العاملين بالقطاع السياحي، والسائحين

 تصميم ومحتوي الدراسة  -2
استفسلارات  ثلالثملن خلالل في ضوء أهداف البحث السابق اإلشارة إليها، فقد صممت الباحثة قائملة استقصلاء 

يجابية لدور وسائل اإلعلالم والهيئلات السلياحية فلي التلرويج للفعاليلات ونملو أهمية المساهمة اإلرئيسية هي:  
أثلللر مقوملللات اختيلللار مصلللر كمقصلللد سلللياحي بعلللد فعاليلللة موكلللب نقلللل و ، عللللى السلللياحة فلللي مصلللرالطللللب 

أثلر حجلم الفعاليلات )فعاليلة موكلب نقلل الموميلاوات الملكيلة إللى ، و المومياوات الملكيلة إللى متحلف الحضلارة
 .الذهنية لمصر كمقصد سياحيالحقيقية الصورة وإظهار متحف الحضارة( 

، حيللث تللم اختبارهللا مللن خللالل توزيعهللا علللى بعللض سللار رئيسللي عللدة أسللئلة فرعيللةوتنللدرج تحللت كللل استف    
وأدى ذلك إلى التوصل إلى إعلادة ، في المناطق والمنتجعات السياحية  العاملين بالقطاع السياحي والسائحين

 صياغة بعض عناصر قائمة االستقصاء.
: بيانللات عامللة: ويضللم األسللئلة التللي تحللدد بعللض الخصللائص األولتللم تقسلليم قائمللة االستقصللاء إلللى قسللمين،  •

سللئلة أ: يضللم ثالثللة الثااانيالديموغرافيللة للمستقصللي مللنهم للتأكللد مللن اهتمللامهم، ومعللرفتهم بموضللوع البحللث، 
 ض الدراسة.و لتحقيق أهداف البحث، واختبار فر 

 أساليب جمع البيانات -3
باحثلللة عللللى أسللللوب قائملللة االستقصلللاء كلللأداة لجملللع البيانلللات الالزملللة، حيلللث ُيعلللد ملللن أفضلللل أسلللاليب اعتملللدت ال
ممت  فلليالتطبيللق  مجللال البحللوث الوصللفية، ونللدرة التطبيللق، والتللي ينتمللى اليهللا هللذا البحللث، وبنللاءا علللى ذلللك صللُ

ذللك ، و  Likertمقيلاس  فليقائمة االستقصاء على أسلاس مقيلاس ليكلرت الخماسلي، ويلتم قيلاس متغيلرات الدراسلة 
مللن خللالل تحويللل اإلجابللات الوصللفية إلللى قلليم كميللة يمكللن إخضللاعها للتحليللل اإلحصللائي، وقللد تللم قيللاس إجابللات 

( الللى موافللق، 4( الللى موافللق تمامللاا، والدرجللة )5عينللة الدراسللة باسللتخدام المقيللاس السللابق بحيللث ُتشللير الدرجللة )
( اللى غيلر موافلق عللى اإلطلالق، كملا قاملت 1غير موافق، والدرجلة )( الى 2( الى محايد، والدرجة )3والدرجة )

الباحثلللة بعملللل مقلللابالت شخصلللية ملللع بعلللض أفلللراد العينلللة وذللللك لضلللمان سلللالمة وفهلللم المستقصلللي ملللنهم لقائملللة 
 االستقصاء موضوع الدراسة.

 مجتمع وعينة الدراسة -4
 :تيتم تحديد مجتمع وعينة الدراسة كاآل

فئة )  الدراسة  السياحي والسائحين يضم مجتمع  بالقطاع  السياحية( تم اإلشارة   العاملين  المناطق والمنتجعات  في 
وقامت الباحثة بتوزيع  العينة، (، قد وتم االعتماد على أسلوب العينة العشوائية الختيار مفردات 1إليها في جدول )

من خالل المقابلة الشخصية لبعض وهو عدد مقبول إحصائيا لتطبيق االختبارات وذلك  استقصاءاستمارة ( 200)
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باليد،   والتسليم  العينة،  على  مفردات  الحصول  اإلحصائي  161وتم  للتحليل  صالحة  التالي    استمارة  والجدول 
 في التحليل.  توزيع قوائم االستقصاء على العينة، والقوائم المستردة، وغير المستردة، والمستخدمة يوضح 

 يوضح عدد قوائم االستقصاء الموزعة وغير المستردة والصالحة للتحليل ( 2جدول )
 عدد  عينة الدراسة 

 االستمارات 

 الموزعة 

 عدد 

 االستمارات 

 غير المستردة

 عدد 

 االستمارات 

 غير الصالحة 

 عدد 

 االستمارات 

 الصالحة 

 نسبة االستجابة 

لالستمارات  

 الصالحة للتحليل 

 % 74,44 67 6 17 90 العاملين بالقطاع السياحي
السائحين في المناطق  

 والمنتجات السياحية
110 7 9 94 85,45 % 

 % 80,50 161 15 24 200 اإلجمالي

وفي ضوء الجدول السابق يتضح أن معلدل القلوائم الصلالحة للتحليلل اإلحصلائي لكلل فئلة ملن فئلات الدراسلة يعلد  
 معدل مناسب، وهو ما يمكن االعتماد عليه في اختبار فرض البحث.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات -5
بعلد أن قاملت الباحثلة بلءجراء عمليلات الترميلز الالزملة لكافلة متغيلرات الدراسلة، تلم إدخلال وتشلغيل البيانلات علللى  

، وذلللك إلجللراء التحليللل اإلحصللائي لبيانللات الدراسللة SPSS Version 25)الحاسللب اآللللي باسللتخدام برنللامج )
 الميدانية، وقد اشتمل التحليل اإلحصائي على األساليب التالية: 

 Reliabilityمعامل االعتمادية 
لتحديللد مللدي إمكانيللة االعتمللاد علللى نتللائج تحليللل بيانللات قائمللة االستقصللاء، ومللدي إمكانيللة تعملليم نتائجهللا علللى  

 Alphaالمجتمللع، وذلللك مللن خللالل اختبللار معامللل الثبللات، وقللد تللم االعتمللاد علللى معامللل ارتبللاط الفللا كرونبللا  )
Cronbach Coefficient.) 

 حصائيةاألساليب اإل
ارتفلللاع أو انخفلللاض إجابلللات مفلللردات الدراسلللة علللن المحلللاور الرئيسلللية  ىملللد لمعرفلللة Meanالوسلللط الحسلللابي  -

 للدراسة.
لمعرفللة تشلللتت إجابللات مفللردات عينللة الدراسلللة عللن المتوسللط العلللام  Std. Deviationالمعيللاري  االنحللراف -

 لاجابات.
 مستوي الداللة االحصائية لمتغيرات الدراسة. الختبارOne-Sample Testواحدة لعينة  Tاختبار -
الفروق المعنوية بين آراء فئات عينة  الختبار(، One Way ANOVAتحليل التباين أحادي االتجاه ) اختبار -

 الدراسة.

: هلو أسلللوب احصلائي يسلتخدم الختبللار أثلر التفاعلل بللين  Stepwise regressionتحليلل االنحلدار المتلدرج -
ابع, والمتغيلرات المسلتقلة, وذللك للتعلرف عللى أهلم المتغيلرات الملؤثرة فلي المتغيلر التلابع, ويعتملد عللى المتغير التل
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اختيللار المتغيللرات المعنويلللة فقللط التلللي ال يوجللد ارتبلللاط ذاتللي بينهلللا, كمللا أنللله يضللمن اسلللتقاللية العوامللل المفسلللرة 
 .(Tofallis, 2009)وبالتالي يعالج مشكلة االزدواج الخطى  ،الداخلة في النموذج

 اختبار الثبات والصدق الذاتي لمتغيرات البحث: -6
باعتبلاره أكثلر أسلاليب تحليلل االعتماديلة  ، CronbachAlphaقامت الباحثة بحساب معامل ألفلا كرونبلا 

داللة في تقييم درجة التناسق الداخلي بين بنود المقياس الخاضع لالختبار حيث يستخدم للتأكد من اتساق 
)صلفر( و )واحلد(، وكلملا اقتربلت  بلين Alphaمتغيرات الدراسة مع بعضها البعض، وتتلراوح قيملة معاملل 

ويوضلح  ثبلات،وكلملا اقتربلت ملن الصلفر دللت عللى علدم وجلود  فلع،مرتمن الواحد دلت علي وجلود ثبلات 
 الجدول التالي معامالت الثبات لمقاييس الدراسة.

 يوضح معاملي الثبات والصدق ألسئلة قائمة االستقصاء( 3جدول )
عدد  البيان  السؤال

 العبارات
معامل الثبات 

Alpha 
التلللرويج للفعاليلللات دور وسلللائل اإلعلللالم والهيئلللات السلللياحية فلللي  األول

 ونمو الطلب على السياحة في مصر
10 0.752 

مقومللات اختيللار مصللر كمقصللد سللياحي بعللد فعاليللة موكللب نقللل  الثاني 
 المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

5 0.773 

 0.687 7 الذهنية لمصر كمقصد سياحيالحقيقية الصورة  إظهار وتحسين الثالث 
التوصلل لمعاملل الصلدق اللذاتي تلم Cronbach Alphaملن خلالل معاملل الثبلات  هأنلالجلدول السلابق  ن ملنييتبل

يتضللح أن قلليم معامللل الثبللات مقبولللة لجميللع األسللئلة، ويتضللح أن قلليم تغيللر مللن متغيللرات الدراسللة ، حيللث لكللل م
ارف عليله إحصلائياا وملن المتعل 0,6لكل متغير من متغيرات الدراسة أكبر من  CronbachAlphaمعامل الثبات  

أن إحصللائية االختبللار يجللب اال تقللل عللن هللذا المعللدل، ممللا يللدل علللى ثبللات العبللارة المكونللة لكللل متغيللر مللن هللذه 
ذات دالللة جيلدة ألغلراض  إنها معامالتالمتغيرات ويؤكد صالحيتها لمراحل التحليل التالية، وبالتالي يمكن القول 

 البحث ويمكن االعتماد عليها.

 التحليل اإلحصائي إلختبارات الفروض:نتائج  -7
صلحة الفلروض التلي يقلوم عليهلا البحلث،  ىسوف تقوم الباحثة بعرض نتائج التحليل اإلحصائي، واختبارات ملد

 وذلك من خالل العرض التالي:

 نتائج اختبارات الفرض األول
عينلللة الدراسلللة حلللول المسلللاهمة ال توجلللد اختالفلللات ذات دالللللة احصلللائية بلللين آراء يلللنص الفلللرض األول عللللى " 

 ".االيجابية لدور وسائل اإلعالم والهيئات السياحية في الترويج للفعاليات ونملو الطللب عللى السلياحة فلي مصلر
 وقد تم اختبار هذا الفرض من خالل:
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التاارويج يجابيااة لاادور وسااائل اإلعاائم والهياااات السااياحية فااي أواًل: التحلياال الوصاافي ألهميااة المساااهمة اإل
 للفعاليات ونمو الطلب على السياحة في مصر:

اسللتهدف السللؤال األول اسللتطالع آراء فئللات عينللة الدراسللة حللول مللدي أهميللة المسللاهمة االيجابيللة لللدور وسللائل 
اإلعالم والهيئات السياحية في الترويج للفعاليات ونمو الطلب على السياحة فلي مصلر، ويمكلن للباحثلة توضليح 

ة وفقلللاا آلراء فئلللات عينلللة البحلللث، مللن خلللالل إجلللراء اإلحصلللاء الوصلللفي لعبلللارات الفلللرض األول، األهميللة النسلللبي
ويوضللح الجللدول التللالي الوسللط الحسللابي واالنحللراف المعيللاري لعبللارات السللؤال األول المسللاهمة االيجابيللة لللدور 

ي مصلر، ويمكلن توضليح وسائل اإلعالم والهيئات السياحية في الترويج للفعاليات ونمو الطللب عللى السلياحة فل
 :(4) لسؤال األول من خالل الجدول رقمالمقاييس اإلحصائية ل

يجابية لدور وسائل اإلعالم  حصاء الوصفي آلراء فئات عينة الدراسة حول أهمية المساهمة اإلاإل( 4جدول )
 والهيئات السياحية في الترويج للفعاليات ونمو الطلب على السياحة في مصر 

الوسط  العناصر الرمز

الحسابي 

 اإلجمالي

االنحراف 

المعياري 

 اإلجمالي

 T.testاختبار 

مستوى   القيمة 

 الداللة 

X1  000. 118.852 459. 4.30 التنوع واالبتكار في البرامج والفعاليات 
X2 ادعوة الصحفيين والكتاب لزيارة مصر والكتابة عنه 

 وإبراز مقوماتها السياحية 
4.42 .555 101.110 .000 

X3  السياحي واالهتمام الدعاية واإلعالن  تكثيف وسائل 
 بالسياحة الداخلية 

3.56 .679 66.542 .000 

X4   الوعي ونشر  والمعارض  المؤتمرات  في  المشاركة 
 السياحي  

3.83 .664 73.270 .000 

X5 شبكات التواصل    ىإقامة وتنظيم عروض متميزة عل
 االجتماعي

3.89 .733 67.298 .000 

X6   عن المعلومات  بكافة  السائحين  مكانيات  إتزويد 
 المقصد السياحي 

3.87 .717 68.476 .000 

X7  000. 78.110 652. 4.01 تصحيح الصورة السلبية التي نشرتها الدعاية المضادة 
X8  مصر وتقاليد  عادات  عن  مبسطة  صورة  إعطاء 

 كمقصد سياحي
4.19 .625 85.051 .000 

X9  000. 117.372 467. 4.32 يجابية عن مصر  إخبار أالعمل علي نشر 
X1
0 

خاصة   وإذاعية  صحفية  مساحات  تخصيص 
 للفعاليات السياحية، ونشر الوعي السياحي. 

4.28 .515 105.455 .000 

   342. 4.067 الوسط العام 

 يتبع
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( اإلحصلاء الوصلفي لنتلائج قيلاس رأى عينلة الدراسلة بشلأن أهميلة المسلاهمة االيجابيلة 4ويتضح من الجدول رقم )
لدور وسائل اإلعلالم والهيئلات السلياحية فلي التلرويج للفعاليلات ونملو الطللب عللى السلياحة فلي مصلر، ملن وجهلة 

"، يتضلح ملن  سلياحيةفي المنلاطق والمنتجعلات ال العاملين بالقطاع السياحي والسائحيننظر فئات عينة الدراسة " 
( موجبلة وذات دالللة معنويلة، Tتحليل آراء أفراد العينلة إيجابيلة آراءهلم تجلاه فقلرات المقيلاس، حيلث جلاءت قيملة )

( حيللث 0.01(، وأنهللا دالللة احصللائياا عنللد مسللتوى داللللة أقللل مللن )3ممللا يعنللى أنهللا أعلللى مللن القيمللة المتوسللطة )
ابللة المستقصللي مللنهم إلللى اتفللاق فئللات عينللة الدراسللة حللول إدراكهللم تشللير جميللع المتوسللطات الحسللابية العامللة إلج

 (4.067)ألهمية المساهمة االيجابية لحجم الفعاليات في نمو الطلب على السياحة في مصر بوسط حسابي عام  
، وذللك يلدل عللى انخفلاض التشلتت فلي اسلتجابات عينلة الدراسلة لهلذه العبلارات، (0.342)وانحراف معيلاري علام 

 ي وجود اتساق، وتقارب في اجابات مفردات العينة.وبالتال

 فى استجابات مفردات العينة (One Way ANOVA)تحليل التباين    ثانيًا:
والختبللار معنويللة الفللروق بللين المتوسللطات المعياريللة السللتجابات أفللراد عينللة الدراسللة تللم اسللتخدام اختبللار تحليللل  

(، وذللك الختبلار الفلروق المعنويلة بلين آراء فئلات عينلة الدراسلة One Way ANOVAالتباين أحادي االتجلاه )
فللي التلللرويج للفعاليللات ونملللو الطلللب عللللى حللول المسلللاهمة االيجابيللة للللدور وسللائل اإلعلللالم والهيئللات السلللياحية 

 (، والجدول التالي يوضح نتائج هذا االختبار.Fالسياحة في مصر، وقد تم االعتماد على اختبار )

 (  One Way ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه )( 5جدول )  
مصدر   العناصر

 التباين
مجموع  
 المربعات 

درجات 
 الحرية 

متوسط  
 المربعات 

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 

االحتمالية   

(P-Value) 

التنللللللوع واالبتكللللللار فللللللي البللللللرامج 
 والفعاليات 

 

بين 

 المجموعات
.271 1 .271 .565 

 
.453 

داخل   

 المجموعات
76.226 159 .479 

  160 76.497 اإلجمالي
دعللوة الصللحفيين والكتللاب لزيللارة 

وإبللللللراز  امصللللللر والكتابللللللة عنهلللللل
 مقوماتها السياحية

 

بين 

 المجموعات
.074 1 .074 .239 

 
.625 

داخل   

 المجموعات
49.205 159 .309 

  160 49.280 اإلجمالي

تكثيف وسائل الدعاية واإلعالن 
السللللللياحي واالهتمللللللام بالسللللللياحة 

 الداخلية

بين 

 المجموعات
1.096 1 1.096 2.400 

 
.123 

داخل   

 المجموعات
72.594 159 .457 

  160 73.689 اإلجمالي
 672. 180. 080. 1 080.بين المشللللللللللللاركة فللللللللللللي المللللللللللللؤتمرات 

 يتبع
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والمعللللللللللللارض ونشللللللللللللر الللللللللللللوعي 
 السياحي 

 

   المجموعات
داخل  

 المجموعات
70.393 159 .443 

  160 70.472 اإلجمالي
إقامللللة وتنظلللليم عللللروض متميللللزة 

شلللللللللللللللبكات التواصلللللللللللللللل  عللللللللللللللللى
 االجتماعي

 

بين 

 المجموعات
.161 1 .161 .298 

 
.586 

داخل   

 المجموعات
85.827 159 .540 

  160 85.988 اإلجمالي
تزويلللللللللللللللد السلللللللللللللللائحين بكافلللللللللللللللة 

مكانيلللللللللللات إالمعلوملللللللللللات علللللللللللن 
 المقصد السياحي

بين 

 المجموعات
.131 1 .131 .253 

 
.616 

داخل   

 المجموعات
82.130 159 .517 

  160 82.261 اإلجمالي
تصلللحيح الصلللورة السللللبية التللللي 

 نشرتها الدعاية المضادة
 

بين 

 المجموعات
.205 1 .205 .481 

 
.489 

داخل   

 المجموعات
67.770 159 .426 

  160 67.975 اإلجمالي
إعطلللللللاء صلللللللورة مبسلللللللطة علللللللن 
علللادات وتقاليلللد مصلللر كمقصلللد 

 سياحي
 

بين 

 المجموعات
.006 1 .006 .015 

 
.902 
داخل   

 المجموعات
62.404 159 .392 

  160 62.410 اإلجمالي
يجابيلة إخبلار  أالعمل علي نشلر  

 عن مصر
بين 

 المجموعات
.015 1 .015 .070 

 
.791 
داخل   

 المجموعات
34.829 159 .219 

  160 34.845 اإلجمالي
تخصللللليص مسلللللاحات صللللللحفية 

للفعاليلللللللللللات وإذاعيللللللللللة خاصللللللللللة 
الثقافية السلياحية، ونشلر اللوعي 

 السياحي.

بين 

 المجموعات
.041 1 .041 .155 

 
.694 
داخل   

 المجموعات
42.381 159 .267 

  160 42.422 اإلجمالي

 – P)وملن خلالل اسلتعراض نتلائج التحليلل السلابق تبلين علدم وجلود تبلاين فلي آراء أفلراد العينلة، حيلث أن قليم )
Value  ممللا يللدل علللى عللدم وجللود اختالفللات ذات داللللة إحصللائية بللين متوسللط 5أكبللر مللن مسللتوى المعنويللة ،%

ونمللو رويج للفعاليللات آراء عينللة البحللث حللول المسللاهمة االيجابيللة لللدور وسللائل اإلعللالم والهيئللات السللياحية فللي التلل
 الطلب على السياحة في مصر.
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ال توجللد اختالفللات ذات داللللة احصللائية بللين " لفللرض األولوفللي ضللوء نتللائج التحللليالت السللابقة يتضللح صللحة ا
 ".آراء عينة الدراسة حول المساهمة االيجابية لدور وسائل اإلعالم والهيئات السياحية في الترويج للفعاليات 

 نتائج اختبارات الفرض الثاني 
راسة حول مقومات اختيلار ال توجد اختالفات ذات داللة احصائية بين آراء عينة الدينص الفرض الثاني على " 

وقللد تللم اختبللار هللذا  ". مصللر كمقصللد سللياحي بعللد فعاليللة موكللب نقللل الموميللاوات الملكيللة إلللى متحللف الحضللارة
 الفرض من خالل:

ثر مقومات اختيار مصر كمقصد سياحي بعد فعالياة موكاب نقال الموميااوات الملكياة أواًل: التحليل الوصفي أل 
 إلى متحف الحضارة

أهميللة مقومللات اختيللار مصللر كمقصللد سللياحي اسللتهدف السللؤال الثللاني اسللتطالع آراء فئللات عينللة الدراسللة حللول 
، ويمكللن للباحثللة توضلليح األهميللة النسللبية وفقللاا بعللد فعاليللة موكللب نقللل الموميللاوات الملكيللة إلللى متحللف الحضللارة

الثللاني، ويوضلح الجلدول التللالي  آلراء فئلات عينلة البحلث، مللن خلالل إجلراء اإلحصللاء الوصلفي لعبلارات الفلرض
مقوملات اختيلار مصلر كمقصلد سلياحي بعلد فعاليلة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبلارات السلؤال الثلاني 

، ويمكللن توضلليح المقللاييس اإلحصللائية للسللؤال الثللاني مللن موكللب نقللل الموميللاوات الملكيللة إلللى متحللف الحضللارة
 (:6خالل الجدول رقم )

الوصفي آلراء فئات عينة الدراسة حول مقومات اختيار مصر كمقصد سياحي بعد فعالية   االحصاء( 6جدول )
 موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

الوسط  العناصر الرمز

الحسابي 

 اإلجمالي

االنحراف 

المعياري 

 اإلجمالي

 T.testاختبار 

مستوى   القيمة 

 الداللة 

X11  000. 111.815 484. 4.27 والسياسياالستقرار األمني 
X12 000. 89.730 579. 4.09 الموقع الجغرافي المتميز 
X13 000. 88.362 580. 4.04 تنافسية أسعار الرحالت السياحية 
X14  وجلللللود منلللللاطق أثريلللللة وسلللللياحية كثيلللللرة متنوعلللللة مملللللا

يعطيهللا فرصللة تنافسللية كبيللرة مللع األسللواق السللياحية 
 األخرى 

4.30 .643 84.981 .000 

X15  000. 72.377 691. 3.94 نواع السياحة بهاأتعدد 
   434. 4.129 الوسط العام 

مقومللات اختيللار مصللر ( اإلحصللاء الوصللفي لنتللائج قيللاس رأى عينللة الدراسللة بشللأن 6ويتضللح مللن الجللدول رقللم )
، مللن وجهللة نظللر فئللات عينللة  كمقصللد سللياحي بعللد فعاليللة موكللب نقللل الموميللاوات الملكيللة إلللى متحللف الحضللارة

"، يتضلح ملن تحليلل آراء أفلراد  في المناطق والمنتجعلات السلياحية العاملين بالقطاع السياحي والسائحينالدراسة " 
( موجبللة وذات داللللة معنويللة، ممللا يعنللى أنهللا Tالعينللة إيجابيللة آراءهللم تجللاه فقللرات المقيللاس، حيللث جللاءت قيمللة )
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( حيلللث تشلللير جميلللع 0.01وأنهلللا داللللة احصلللائياا عنللد مسلللتوى دالللللة أقلللل مللن ) (،3أعلللى ملللن القيملللة المتوسللطة )
مقوملات المتوسطات الحسابية العامة إلجابة المستقصي منهم إلى اتفاق فئات عينة الدراسة حلول إدراكهلم ألهميلة 

علام بوسلط حسلابي  اختيار مصر كمقصد سياحي بعد فعالية موكب نقل المومياوات الملكية إللى متحلف الحضلارة
، وذلك يلدل عللى انخفلاض التشلتت فلي اسلتجابات عينلة الدراسلة لهلذه (0.434)وانحراف معياري عام   (4.129)

 العبارات، وبالتالي وجود اتساق، وتقارب في اجابات مفردات العينة.

 فى استجابات مفردات العينة:(One Way ANOVA)ثانيًا:تحليل التباين  
المتوسللطات المعياريللة السللتجابات أفللراد عينللة الدراسللة تللم اسللتخدام اختبللار تحليللل والختبللار معنويللة الفللروق بللين 

(، وذللك الختبلار الفلروق المعنويلة بلين آراء فئلات عينلة الدراسلة One Way ANOVAالتباين أحادي االتجلاه )
ة، حلول مقوملات اختيلار مصلر كمقصللد سلياحي بعلد فعاليلة موكلب نقللل الموميلاوات الملكيلة إللى متحلف الحضللار 

 (، والجدول التالي يوضح نتائج هذا االختبار.Fوقد تم االعتماد على اختبار )

 (One Way ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه )( 7جدول )
مجموع   مصدر التباين العناصر

 المربعات 
درجات 
 الحرية 

متوسط  
 المربعات 

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 

االحتمالية   

(P-Value) 

 االستقرار األمني والسياسي
 

 087. 020. 1 020. بين المجموعات 
 

.769 
 236. 159 37.495 داخل المجموعات 

  160 37.516 اإلجمالي
 الموقع الجغرافي المتميز

 
 117. 039. 1 039. بين المجموعات 

 
.733 

 337. 159 53.563 داخل المجموعات 
  160 53.602 اإلجمالي

تنافسلللللللللية أسلللللللللعار اللللللللللرحالت 
 السياحية

 1.543 517. 1 517. بين المجموعات 
 

.216 
 335. 159 53.259 داخل المجموعات 

  160 53.776 اإلجمالي
وجللود منلللاطق أثريلللة وسلللياحية 
كثيللللللرة متنوعللللللة ممللللللا يعطيهللللللا 
فرصلللللللة تنافسلللللللية كبيلللللللرة ملللللللع 

 األسواق السياحية األخرى 

 119. 049. 1 049. بين المجموعات 
 

.730 
 415. 159 66.037 داخل المجموعات 

  160 66.087 اإلجمالي

 565. 271. 1 271. بين المجموعات  نواع السياحة بهاأتعدد 
 

.453 
 479. 159 76.226 داخل المجموعات 

   160 76.497 اإلجمالي
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 P)ومن خالل استعراض نتائج التحليل السابق تبين للباحثة عدم وجود تباين في آراء أفراد العينة، حيث أن قيم )
– Value  مما يدل على عدم وجود اختالفات ذات دالللة إحصلائية بلين متوسلط  %،5أكبر من مستوى المعنوية

آراء عينللة البحللث حللول مقومللات اختيللار مصللر كمقصللد سللياحي بعللد فعاليللة موكللب نقللل الموميللاوات الملكيللة إلللى 
 متحف الحضارة.

بللين ال توجللد اختالفلات ذات داللللة احصللائية  "وفلي ضللوء نتللائج التحلليالت السللابقة يتضللح صللحة الفلرض الثللاني
آراء عينة الدراسة حلول مقوملات اختيلار مصلر كمقصلد سلياحي بعلد فعاليلة موكلب نقلل الموميلاوات الملكيلة إللى 

 ". متحف الحضارة

 نتائج اختبارات الفرض الثالث 
ال توجللد عالقللة ذات داللللة احصللائية بللين حجللم الفعاليللات )فعاليللة موكللب نقللل الموميللاوات يللنص الفللرض علللى " 
 ". الذهنية لمصر كمقصد سياحي الحقيقية الصورة إظهار حضارة( وتحسينالملكية إلى متحف ال

)فعاليااة موكااب نقاال المومياااوات الملكيااة إلااى متحااف الحضااارة(  حجاام الفعالياااتثاار أواًل: التحلياال الوصاافي أل 
 :الذهنية لمصر كمقصد سياحيالحقيقية  الصورة   وإظهار

الذهنيلة لمصلر  الحقيقيلةالصورة  إظهارعناصر استهدف السؤال الثالث استطالع آراء فئات عينة الدراسة حول 
، ويمكلللن للباحثلللة توضللليح األهميلللة النسلللبية وفقلللاا آلراء فئلللات عينلللة البحلللث، ملللن خلللالل إجلللراء كمقصلللد سلللياحي

ابي واالنحلللراف المعيلللاري اإلحصلللاء الوصلللفي لعبلللارات الفلللرض الثاللللث، ويوضلللح الجلللدول التلللالي الوسلللط الحسللل
، ويمكلللن توضللليح الذهنيلللة لمصلللر كمقصلللد سلللياحيلحقيقيلللة الصلللورة  إظهلللارعناصلللر لعبلللارات السلللؤال الثاللللث 

 (:8المقاييس اإلحصائية للسؤال الثالث من خالل الجدول رقم )

 الصورة الذهنيةإظهار حصاء الوصفي آلراء فئات عينة الدراسة حول عناصر تحسين اإل( 8جدول )
 لمصر كمقصد سياحي 

الوسط  العناصر الرمز

الحسابي 

 اإلجمالي

االنحراف 

المعياري 

 اإلجمالي

 T.testاختبار 

مستوى   القيمة 

 الداللة 

X16  المستثمرين األجانب تشجيع االستثمارات وجذب 
 لمصر

4.36 .587 94.273 .000 

X17  و اإلعالم  وسائل  في  التواصل  أ التوسع  دوات 
 االجتماعي

4.20 .582 91.641 .000 

X18  التنسلللللليق بللللللين المؤسسللللللات العالميللللللة ووزارة السللللللياحة
 براز مقومات السياحة في مصرإلوالجهات المعنية 

4.22 .612 87.551 .000 

X19  000. 101.12 557. 4.44 والمؤتمرات والمعارضالمساهمة في المهرجانات 
X20  يجابيلللللة علللللن مصلللللر فلللللي وسلللللائل إخبلللللار أنشلللللر

 المرئية والمسموعة. ماإلعال
4.33 .600 91.590 .000 

 يتبع
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X21  فلللتح مكاتلللب تمثيلللل سلللياحية فلللي دول العلللالم قلللدر
واالهتمام بمكاتب السياحة ووسائل النقلل   نااألمك

 وغيرها من الخدمات

4.09 .563 92.048 .000 

X22  زيلللادة إقاملللة الحفلللالت الفنيلللة بالمنلللاطق السلللياحية
لبللللللللث رسللللللللالة طمأنينللللللللة للعللللللللالم بتمتللللللللع مصللللللللر 

 باالستقرار واألمان.

4.33 .557 98.707 .000 

   342. 4.28 الوسط العام 
عناصللر تحسللين الصللورة ( اإلحصللاء الوصللفي لنتللائج قيللاس رأى عينللة الدراسللة بشللأن 8ويتضللح مللن الجللدول رقللم )

فلي  العلاملين بالقطلاع السلياحي والسلائحين، ملن وجهلة نظلر فئلات عينلة الدراسلة " الذهنية لمصر كمقصلد سلياحي
لمقيلاس، حيللث "، يتضللح ملن تحليللل آراء أفلراد العينللة إيجابيلة آراءهللم تجلاه فقللرات ا المنلاطق والمنتجعللات السلياحية

(، وأنهلا داللة احصلائياا 3( موجبة وذات داللة معنوية، مما يعنى أنها أعلى من القيملة المتوسلطة )Tجاءت قيمة )
( حيث تشلير جميلع المتوسلطات الحسلابية العاملة إلجابلة المستقصلي ملنهم إللى 0.01عند مستوى داللة أقل من )

بوسط حسابي علام  الصورة الذهنية لمصر كمقصد سياحي إظهارعناصر اتفاق فئات عينة الدراسة حول إدراكهم 
، وذلللك يللدل علللى انخفللاض التشللتت فللي اسللتجابات عينللة الدراسللة لهللذه (0.342)وانحللراف معيللاري عللام  (4.28)

 العبارات، وبالتالي وجود اتساق، وتقارب في اجابات مفردات العينة.

)فعالياة موكاب د العئقة بين حجم الفعاليات حديلت Stepwise regressionثانيًا: تحليل االنحدار المتدرج 
 الذهنية لمصر كمقصد سياحي:الحقيقية  الصورة   وإظهارنقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة( 

العالقللة بلللين المتغيللرات المسلللتقلة  لتفسللير Stepwise Regressionالمتللدرج  االنحللداريمكللن تطبيللق نملللوذج 
الذهنيللللة لمصللللر كمقصللللد  إظهللللار الصللللورة الحقيقيللللةوالمتغيللللر التللللابع ))العناصللللر المعبللللرة عللللن حجللللم الفعاليللللات( 

( نتلائج تطبيلق نملوذج 9ويوضح الجدول رقلم )، وتحديد أهم المتغيرات األكثر تأثيراا على المتغير التابع  (،سياحي
 :االنحدار

 Stepwise Regressionالمتدرج  االنحدارنتائج ( 9جدول )
المتغيرات 
 المستقلة

المعامالت 
 Bالمقدرة 

الخطأ  
المعياري 

(Std. 
Error) 

T.test  تفسير المعامالت 
القيمة االحتمالية  القيمة ( 0.05عند مستوي )

P-Value 

Constant 2.255 .189 11.958 .000  
X7 .204 .033 6.125 .000  موجب  معنوي ذو تأثير 
X6 .219 .035 6.270 .000  موجب  معنوي ذو تأثير 
X5 -.227 .032 -7.063 .000  موجب  معنوي ذو تأثير 
X2 .117 .031 3.715 .000  موجب  معنوي ذو تأثير 

 يتبع
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X4 .105 .041 2.580 .011  موجب  معنوي ذو تأثير 
X8 .078 .035 2.259 .025  موجب  معنوي ذو تأثير 

 ( R ( = ).801معامل االرتباط المتعدد )
 (2R ( = )0.641معامل التحديد )
 ( 2Adjusted R ( = )0.627معامل التحديد المعدل )

 ( ANOVA ( = )45.804( المستخرجة من جدول تحليل التباين )Fقيمة )
 ( Sig ( = )0.000القيمة االحتمالية )

              **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 من الجدول السابق يتضح للباحث ما يلي:  
بلغت القدرة التفسيرية للنموذج بناءا على قيمة معامل التحديد ) -1

2R(  والذى يقيس النسلبة المئويلة لملا تفسلره
المتغيللرات المسللتقلة فللي قلليم المتغيللر التللابع، وكلمللا اقتربللت قيمتلله مللن الواحللد الصللحيح دل ذلللك علللى القللوة 

ملللن التغيللللر الكلللللي فللللي  (%64.1)التفسللليرية لنمللللوذج االنحللللدار، ويتضلللح أن المتغيللللرات المسللللتقلة تفسللللر 
 (%35.9)"، وبلللاقي النسلللبة  الذهنيلللة لمصلللر كمقصلللد سلللياحي ةالحقيقيللل الصلللورة إظهلللارالمتغيلللر التلللابع " 

متغيلرات مسلتقلة أخلري  إدراجفلي المعادللة أو ربملا لعلدم   Random Errorيرجلع اللي الخطلأ العشلوائي 
( لهلللذه المتغيلللرات Rويتضلللح أيضلللا أن المسلللاهمة النسلللبية ) ،كلللان ملللن المفتلللرض إدراجهلللا ضلللمن النملللوذج

الصللورة  ءظهللار وتحسلليناالهتمللام بهللذه المتغيللرات، والعمللل علللى تللدعيمها يسللاهم في( بمعنللى أن 80.1%)
 .الذهنية لمصر كمقصد سياحي

مسللللتقلة المعبللللرة عللللن حجللللم متغيللللر مسللللتقل علللللى حللللده، أن المتغيللللرات ال لكللللل T.testيتضللللح مللللن نتللللائج  -2
عنلللد  كمقصلللد سلللياحيالذهنيلللة لمصلللر الحقيقيلللة الصللورة  إظهلللار تحسلللينذو تلللأثير معنلللوي فلللي  ،الفعاليللات

 .(0.05)( أقل من P-Valueالقيمة االحتمالية )

( المسلللتخرجة ملللن تحليلللل (Fكملللا أكلللدت النتلللائج ارتفلللاع معنويلللة نملللوذج االنحلللدار، حيلللث أتضلللح أن قيملللة  -3
( وهلو ملا يشلير إللى جلودة توفيلق 0.000، وأن القيمة االحتمالية )(45.801)( بلغت  ANOVAالتباين )

الا عللن صللالحيته لتحقيللق هللدف الدراسللة، ويرجللع ذلللك إلللى ارتفللاع المسللاهمة نمللوذج االنحللدار ككللل، فضلل
 ( لهذه المتغيرات.Rالنسبية )

( قلللد تقاربلللت ملللع قيملللة 2R=  (%64.1كملللا أوضلللحت نتلللائج تحليلللل االنحلللدار المتعلللدد أن قيملللة معاملللل  -4
متغيللرات (، ممللا يؤكللد دقللة النمللوذج، واسللتقاللية ال2Adjusted R=  (%62.7معامللل التحديللد المعللدل 

 المؤثرة، كما يؤكد أن حجم عينة الدراسة كان مناسباا مما يمكن معه االعتماد على نتائج هذا النموذج.

ويالحللم مللن نتللائج التحللليالت السللابقة: أن هنللاك ارتباطللا معنويللاا بللين بللين حجللم الفعاليللات )فعاليللة موكللب نقللل 
الذهنيللة لمصللر كمقصللد سللياحي، الحقيقيللة ة الصللور إظهللار الموميللاوات الملكيللة إلللى متحللف الحضللارة( وتحسللين 

توجلللد عالقلللة ذات دالللللة وهلللو ملللا يؤيلللد رفلللض الفلللرض الثاللللث، وقبلللول الفلللرض البلللديل، واللللذي يلللنص عللللى أنللله" 
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 إظهللار احصللائية بللين حجللم الفعاليللات )فعاليللة موكللب نقللل الموميللاوات الملكيللة إلللى متحللف الحضللارة( وتحسللين
 .كمقصد سياحيالذهنية لمصر الحقيقية الصورة 

 خاتمة:
 انتهي البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات كالتالي: 

   البحثنتائج 
الحضارة(  -1 متحف  إلى  الملكية  المومياوات  نقل  موكب  )فعالية  الفعاليات  حجم  بين  معنوي  ارتباط  هناك 

 .لمصر كمقصد سياحي الحقيقيةالصورة  وإظهار

حصائية بين إتوجد عالقة ذات داللة  رفض الفرض الثالث، وقبول الفرض البديل، والذي ينص على أنه"   -2
الحضارة(   متحف  إلى  الملكية  المومياوات  نقل  موكب  )فعالية  الفعاليات   الحقيقيةالصورة    وإظهارحجم 

 .لمصر كمقصد سياحي

للسائحين لمصر    الحقيقيةالصورة    وإظهار  تحسين  في  يساهم  ،ثارعدد الفعاليات لقطاع السياحة واآلزيادة   -3
 .كمقصد سياحي

 التي تساهم في نجاح الفعاليات.همة ماليعتبر أحد األدوات  خارج وداخل مصر، التسويق اإلعالمي الجيد  -4

حكومية المحلية مع الجهات الخارجية المصرية مثل السفارات والقنصليات ال تكاتف الجهات الحكومية وغير  -5
 مصر كمقصد سياحي. ل الحقيقيةالصورة  إظهاريعزز من 

 التوصيات 
 :إلى التوصيات التالية  الدراسةتوصلت 

وإقامة   .1 التوسع  تبني  في  الخاص  وقطاعها  الدولة  اهتمام  في  تالفعاليات  التوسع  ما  ب قخاصة  تجسيد وم 
بالمو  الخاصة  بالحضارات  المتعلقة  الملحمية  األثريا القصص  والسياحيةقع  وإبداع  ل  ة  إلهام  مصدر  تكون 

الحضاري  بالتراث  وتعريف  ترويج  بمثابة  إظهار  وتكون  في  كمقصد   الحقيقيةالصورة    ويساهم  لمصر 
  .سياحي

واآل .2 السياحة  لقطاع  الفعاليات  عدد  المنظو   ثارزيادة  السياحية  الرحالت  السائح  وامة  تشجيع  على  لتسهيل 
وخاصة    مصرأعباء الحجز وكذلك تمكينه من مشاهدة جميع المقومات السياحة الموجودة في  فيما يخص  
 .لمصر كمقصد سياحي للسائحين  الحقيقيةالصورة  إلظهار معروفة لدى السياحالغير و األثرية منها 

وداخل   .3 خارج  الجيد  اإلعالمي  التسويق  على  كذلك  التركيز  مختلف مصر  باستخدام  السياحي  الترويج 
لدفعهم   السائحين  انتباه  وجذب  بها  للتعريف  والشخصية  والبصرية  السمعية  واالتصاالت  اإلعالم  وسائل 

 لزيارة مصر وذلك من أجل تحقيق تنمية على الطلب السياحي إلى مصر. 
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استعمال   في   حكومية المحلية التكاتف الجهات الحكومية وغير  و ال السياحة والفنادق  حث العاملين في مج .4
السياحية الترويج للمقاصد  لعملية  السياحة وهذا لالستغالل األمثل  العلمية في مجال  مع    ، خاصةالطرق 

 مصر كمقصد سياحي.ل الحقيقيةالصورة  إظهاريعزز من كونه الجهات الخارجية مثل السفارات  

رفع الوعي وزيادة المعرفة لتحسين إدارة المواقع األثرية من خالل التوعية والتدريب وتعزيز القدرات البشرية   .5
 .المواقععلى  من أجل المحافظة  

 توصيات أخري: 
 عداد برامج سياحية تليفزيونية لما له من دور فعال في تنمية الفكر والسلوك السياحي. إ العمل على  ▪
 المقومات السياحية لمصر مثل المقومات الطبيعية والمقومات البشريةالعمل على إبراز  ▪
و تضخيم للموقف  أالعمل على نقل الصورة الحقيقية عن الوضع االقتصادي واألمني لمصر دون مبالغة  ▪

 .لمصرالصورة الحقيقية للعالم عن األوضاع األمنية والسياحية  حوتوضي
الموضوع ومنهاحول ع  المتخصصةعلمية  الدراسات  الاستكمال   ▪ المرتبطة بهذا  المشكالت  تأثير    دد من 

وتوي  الفيسبوك  مثل  االجتماعي  التواصل  كمواقع  الشهرية  وأدواته  على  تاإلعالم  والمدونات  واليوتيوب  ر 
 السياحة والسائحين، وبحث سبل استثمارها لتعزيز وضع مصر كمقصد سياحي.  

جمهور حول العالم، ٍكل بما يتفق مع عوامل الجذب  أن يتم إطالق حملة رسمية واسعة النطاق لمخاطبة ال ▪
 بالنسبة له، سواء من خالل األفالم أو اإلعالنات أو البرامج لمخاطبة تلك الشعوب بلغتها التي تفهمها. 

الذهنية في الكليات والمعاهد السياحية المتخصصة كنوع مستقل  الحقيقية  أن يتم تدريس إعالن الصورة   ▪
 .اإلعالنمن أنواع 

 المراجع 
 مراجع باللغة العربية

السياحي  المقصد  لتسويق كأداة  السياحية األجندة  من االستفادة" (،2016(محمد،   زيدان محمد الشربيني، −
 ،"بالبرازيل كرنفال ومهرجان بمصر التراثية والفنون  للطبول الدولي المهرجان بين مقارنة دراسة :المصري 
 . 13، ص 12 العدد العاشر، المجلد  الفيوم، جامعة والفنادق، السياحة مجلة كلية

 ، اإلصدارات الدورية. "مصر في المهرجانات سياحة"(، 2018لالستعالمات ) العامة المصرية الهيئة −
 .متحف الحضارة، تقرير عن  اإلصدارات الدورية(،  2017) الهيئة العامة لالستعالمات −
رسالة   ،"السياحي  التسويق تحسين في وأثرها الثقافية والمعارض المهرجانات" (،2011محمود ) عال حسن، −

 االقتصاد.  كلية تشرين، جامعة شورة،من ماجستير
خالد شاكر جاويش: الصورة الذهنية للواليات المتحدة األمريكية وعالقتها بتقييم المستهلك لمنتجاتها، المجلة   −

 . 9 – 7 .ص، ص2007أكتوبر/ديسمبر،  20، 28المصرية لبحوث العالم، مجلد 
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المهرجانات(2016، )السيد يحيى زكريا، − البحوث  مجلة ،"مقارنة دارسة :السياحي للمنتج  تسويقية كأداة  ، 
 . 76-74. ص  ، ص2016 أغسطس عدد السياحية،

− ( محمد  أحمد  محمد  نانسي  الصورة 2013صادق،  على  االفتراضية  السياحية  المجتمعات  تأثير  دراسة   )
 .السياحية لمصر، ماجستير، كلية السياحة والفنادق، جامعة حلوان 

( فرص التكامل بين الجزائر، تونس والمغرب للتسويق مبدأ المقصد السياحي  2017سفاري، أسماء )جوان   −
، العدد  2األعظم، جامعة العربي بن مهيدي ام البواقي الجزائر، مجلة البحوث االقتصادية والمالية، المجلد  

1  . 
السياحية ومدى مالءمتها لدعم    (، تقييم الصورة الذهنية لمصر في الملصقات2017ندا، مي على محمد )  −

 . 1السياحة، مجلة الفنون والعمارة، العدد الثامن، ص  
− ( لمصر:  2020نصر، تحية محمد  الوافدة  السياحية  الحركة  تنشيط وترويج  في  الفنية  المهرجانات  (، دور 

والضياف للسياحة  العربية  الجامعات  اتحاد  السنوي، مجلة  السينمائي  الجونة  على مهرجان  المجلد  تطبيقا  ة، 
 . 224، ص  3، العدد  18

− ( اللطيف  عبد  عن  2012وهبة،  الذهنية  الصورة  وتحسين  الراهن  السياحي  الوضع  عن  حديثة  دراسة   ،)
 السياحة في مصر. 

(، جمهورية مصر العربية، إصدارات الوزارة السنوية، حفل نقل المومياوات  2021وزارة السياحة واالثار، ) −
   متحف الحضارة. إلىالملكية 

)كردي،   − السيد طه  االجتماعية، 2011أحمد  المسئولية  إطار واقع  في  للمنظمات  الذهنية  الصورة  إدارة   ،)
ص.ص  دراسة ميدانية على عينة من الشركات المصرية، قسم ادارة األعمال، كلية التجارة، جامعة بنها،  

1-3  . 
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This research aims to review the importance of events in 

showing and improving the real mental image of Egypt as 

a local and international tourist destination, especially in 

light of the direction of the Egyptian government 

represented by the Ministry of Tourism and Antiquities 

towards increasing interest in the recent organization of 

events, perhaps the most important of which is the 

legendary procession to transport the royal mummies to the 

Museum of Civilization The events, especially the cultural 

and archaeological events, are considered among the most 

important factors in stimulating and stimulating the internal 

and external tourism movement to Egypt, as these events 

highlight the factors of tourist attraction and give a 

historical and introductory tourist background for these 

components inside and outside Egypt, the study followed 

the analytical descriptive approach supported by the 

methods of statistical analysis, and a questionnaire was 

designed for a random sample of 200 tourists, and the 

descriptive answers were converted into quantitative values 

that can be subjected to statistical analysis. The general 

results of the study showed several results, the most 

important of which is that there are no statistically 

significant differences between the opinions of the study 

sample about the importance of events to show the true 

image of Egypt as a tourist destination, as well as about the 

importance of the procession of transporting the royal 

mummies to the Museum of Civilization, and it was found 

that there is a significant correlation between the size of the 

events (the effectiveness of the procession of transporting 

the royal mummies to the Museum of Civilization) and 

improving the real image of Egypt as a tourist destination. 
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