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  دور إحياء مسار العائلة المقدسة فى تنشيط السياحة الدينية بالتطبيق على إقليم القناة 
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 .54-32ص 

 

تتميز بها مصر وذلك الحتوائها  التيتعد السياحة الدينية من أهم األنماط السياحية 
على ثلث آثار العالم من معابد وتماثيل وآثار ترجع لعصور تاريخية متعددة ، حيث 

مية التي يأتي إليها ماليين الزوار لذلك تمتلك مصر العديد من المواقع األثرية العال
مصر كأحد األنماط  فييهدف هذا البحث إلى التأكيد على أهمية السياحة الدينية 

عداد السائحين الوافدين إلى زيادة أ  فيعليها  االعتماديمكن  التيالسياحية الهامة 
حديد اهم هدف البحث الى القاء الضوء على مواقع مسار العائلة المقدسة و ت، يمصر

االجراءات التى قامت بها االجهزة الرسمية الحياء مسار العائلة المقدسة و الترويج لها 
الدراسة على أسلوب  اعتمدت،  و تأثير ذلك فى تنشيط السياحة الدينية الى مصر

االستقصاء حيث تم تصميم استمارتين استقصاء واحدة موجهة  لعدد من الخبراء بوزارة 
تنمية السياحية وهيئة تنمية إقليم محور قناة السويس و االكاديميين السياحة وهيئة ال

بكليات السياحة والفنادق، واخرى موجهة لعينة من المجتمع المحلى،  بلغ عدد 
SPSS Version (26 )استمارة، باستخدام برنامج  97الصالحة للتحليل   االستمارات

 فيسوف يكون له نتائج إيجابية وتوصلت نتائج البحث إلى أن مسار العائلة المقدسة 
تنمية وتنشيط السياحة الدينية بمنطقة إقليم القناة وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر 

 إلى مصر. التنافسيوتحسين الوضع 
 المقدمة. 1

، حيث تعد رحلة العائلة المقدسة من أهم األحداث التاريخية التي مرت على مصر نظرا لقيمتها التاريخية واألثرية،
( نقطة وتحتوي هذه المواقع على العديد من اآلثار التي خلفوها وراءهم والكنائس التي بنيت بعد 25حوالى ) تضم

مرورهم في هذه المواقع ويعتبر إحياء مسار العائلة المقدسة فى مصر مشروًعا قومًيا باعتباره محوًرا عمرانًيا تنموًيا؛ 
جتمعات المحيطة بطول المسار، حيث يعد اعتماد البابا فرانسيس بابا ويؤدي تنمية هذا المحور إلى تنمية الم

حدث   الفاتيكان ورئيس الكنيسة الكاثوليكية مسار العائلة المقدسة فى مصر ضمن رحالت الحج المسيحى بمصر،
صدر ر بإهام يفتح من خالله الباب الستقبال السياحة الدينية التراثية في مصر، كما قامت وزارة السياحة واألثا

بشأن إعداد الدراسات الخاصة بالمواقع األثرية الموجودة على مسار رحلة  2018لسنة  193الوزاري رقم القرار 
، وبالتعرف على مقومات الجذب  العائلة المقدسة، ووضع المسار على قائمة التراث الالمادي لمنظمة اليونسكو

السياحية والتاريخية والبشرية، باإلضافة إلى  آثار العائلة الموجودة بمنطقة إقليم القناه من حيث مقومات الجذب 
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الفرما وتل بسطا وبلبيس، حيث يمكن استغاللها فى تنمية وتنشيط السياحة الدينية  بمنطقة الموجوده المقدسة 
 (.2019)وزارة السياحة واألثار ،بمنطقة إقليم القناة 

 مشكلة البحث  .1.1

افية والتاريخية عن مسار العائلة المقدسة والمقومات السياحية بمنطقة إقليم بتحليل محتوى األدبيات العلمية الجغر 
قناة السويس ،وكذلك باإلضافة إلى الزيارات الميدانية لبعض مواقع مسار العائلة المقدسة ، قد اتضح من خالل 

يات التي تواجه هذا التحليل وجود قصور في الخدمات والمرافق الموجودة بالمنطقة، هذا باإلضافة إلى السلب
بعض مناطق مسار العائلة المقدسة في هذه المنطقة ومنها التعدى من قبل أفراد المجتمع المحلى على المناطق 
التراثية الخاصة برحلة العائلة المقدسة فى منطقتى شمال سيناء والشرقية. ومن هنا تبرز مشكلة هذه الدراسة 

حي فريد للمقصد السياحي المصري وهو مسار العائلة جلية في وجود قصور شديد في استغالل مقوم سيا
 المقدسة.

 أهداف البحث  .1.1

الهدف العام: تقديم إطار مقترح إلعادة إحياء مسار العائلة المقدسة واستغالله سياحيًا لتنشيط السياحة 
 الهدف تم تحديد األهداف الفرعية التالية:ا ، ولتحقيق هذالسويس قناةالدينية بمنطقة إقليم 

 بإقليم القناة. والتاريخي الجغرافيء الضوء بشكل مفصل على مواقع مسار العائلة المقدسة من الجانب إلقا .1

 تحديد أهم اإلجراءات التى قامت بها االجهزة الرسمية إلحياء مسار العائلة المقدسة والترويج لها. .2

 نقاط القوة والضعف حتى يكون المسار قاباًل الستقبال السائحين.قييم ت .3

 تأثير أبعاد إحياء مسار العائلة المقدسة في تنشيط السياحة الدينية بإقليم قناة. تحديد .4

 فرض البحث  .1.1

يوجد عالقة احصائية ذات تأثير معنوى بين ابعاد احياء مسار العائلة المقدسة و تنشيط السياحة الدينية باقليم 
 قناة السويس

  اإلطار النظري . 1
 ا فى مصرمفهوم السياحة الدينية وأهميته. 1.1

عبادة  تعتبر السياحة الدينية من أهم أنواع السياحة على اإلطالق ألنها تنطلق من عقيدة وينظر لها على أنها
وما كانت اآلثار  والوازع الديني عند البشر هو أشد الدوافع اإلنسانية وأعمقها وأكثرها رسوًخا في النفس البشرية،

( 2016ويعرف فاتح )، (2014، ني المستمد من عقيدة راسخة )إبراهيمالقديمة إال نوًعا من العمل الديية المصر 
أو الخارج بهدف التعرف على  من الداخللقادمين ائحين اسمن الالسياحة الدينية على أنها ذلك التدفق المنظم 

( أن 2011) Alexلهذا الدين، يرى  االماكن الدينية، وتاريخها والقيام بالشعائر الدينية بما تمثله من قيم روحية
اإلقامة لمدة ال تزيد عن ستة أشهر لزيارة األماكن المقدسة  ظاهرة السياحة الدينية هي رحيل الشخص من بلد
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، يمكن النظر إلى هذا المفهوم كنشاط يهدف إلى تقديم الخدمات للسياح ناحية أخرى من ، ومراكز الدين
أن السياحة الدينية واحدة من أكثر  UNTWOة )كما أوضحت منظمة السياحة العالمي المسافرين ألغراض دينية.

 :يلياألدوات فعالية لتعزيز التنمية الشاملة واالستدامة، وبذلك تم تحديد المزايا الرئيسية للسياحة فيما 

 تعمل على زيادة الدخل القومي عن طريق زيادة الطلبات على المنتجات المحلية. -

 ة ألنها صناعة كثيفة العمالة.توفر فرص عمل للعمالة الماهرة أو غير الماهر  -

 تعزيز الحفاظ على التراث والتقاليد. -

 تعزيز التفاهم الثقافي والسالم الدولي. -

 الطلب على السياحة الدينية في العالم. 1.1
( سافر ما يقدر بثلث العالم 2018يعد السوق العالمي للسياحة الدينية من أكبر قطاعات السياحة، ففي عام )

( مليون رحلة دولية تمت 450ح دولي وافد ألغراض دينية. وهذا يعني أن ما يقرب من )( مليار سائ1.4)
٪ من المسافرين بهذا النوع من ٢٥ألغراض دينية وال يمكن التقليل من شعبية السياحة الدينية، حيث يهتم حتى 

 السياحة.

احة فيها، وقد استقبلت المملكة العربية للعديد من البلدان تعتبر السياحة الدينية جزًءا مهًما من إجمالي سوق السي
(، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد 2019( مليون سائح ديني في عام )13السعودية على سبيل المثال )

٪( من جميع 36وفي والية غوجارات في الهند فإن ما يقرب من ) (.2030( مليون زائر بحلول عام )30إلى )
الروحانيين، ويعد سوق السياحة الدينية في البرازيل أحد أكبر قطاعات السياحة الزيارات السياحية هم من السياح 

 رحلة.( مليون 20( مليار يورو من خالل )14في البالد، حيث تقدر بنحو )

على قطاع السياحة، وأن تنخفض جميع األسواق، نظًرا ألنه تم إغالق  COVID-19 المتوقع أن تؤثر جائحة
ومن المتوقع أن يتقلص سوق السياحة الخارجية اإلجمالية األوروبية مؤقًتا. اإلقامة جميع مناطق الجذب وأماكن 

( في عام 2019(، ثم يعود إلى نفس المستوى الذي كان عليه في عام )2020٪( في عام )39بنسبة )
 CBI.EU Government)  وتأثيره(، وبالطبع تعتمد هذه التقديرات بشدة على مدة الوباء 2021)

Organization, 2020). 

                                                            الطلب على السياحة الدينية في مصر 3.2 
تظهر األرقام الصادرة عن منظمة السياحة العالمية تعافي قطاع السياحة في مصر بعد أن بلغ عدد السائحين 

بحسب المستشار االقتصادي في منظمة التجارة العالمية  ( مليون سائح،13( نحو )2019الذين زاروا البالد في )
 .وعضو اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم المتحدة )لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا(

( مليون سائح بفضل استقرار مصر، 15) 2022فى عام اوز عدد الزوار في مصر من المتوقع أن يتجكان و 
ياسات الحالية التي تتبناها الدولة، حيث سجلت ألمانيا أعلى نمو في عدد السياح باإلضافة إلى حزمة الس

( آالف سائح 707( مليون سائح ألماني مقابل )2,5( حيث بلغ )2019الدوليين الوافدين إلى مصر في عام )
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لم يتم تحقيق األعداد  السياحةعلى قطاع  COVID-19 جائحة أثيرتونظرًا ل (2018مسجل في مصر )
 (.WTO, tourism 2020 vision) لمتوقعة ا

 تنمية السياحية المستدامة للمناطق التراثية لا. 4.1
التنمية السياحية المستدامة للمناطق التراثية ارتبط بشكل وثيق باألنشطة السياحية ( أن مفهوم 2014ذكر كافى )

ارتبط هذا المفهوم بشكل رئيسى بحماية  المختلفة وكانت التنمية السياحية األكثر تأثًرا بمفهوم االستدامة، إذ
الموارد الطبيعية والتراثية والبيئية والمحافظة عليها ، ليس لألجيال الحالية فحسب، وإنما لألجيال القادمة أيضا، 
              .ولهذا أصبحت المواقع التراثية تقع في رأس أولويات برامج التنمية السياحية المرتبطة بالسياحة التراثية الدينية

توفر الخدمات والتسهيالت للسياح، ولذا فإن مصطلح التنمية فى ، تلعب التنمية السياحية الدور الرئيس كما
السياحية المستدامة للمناطق التراثية يهدف لتخفيف الصراع المتولد من التفاعل بين صناعة السياحة والسياح 

 (.2010، والبيئة والمجتمعات المحلية )ربيع

 ليب تحقيق التنمية السياحية المستدامة في المناطق التراثيةأسا. 5.1
( إلى أساليب تحقيق التنمية السياحية المستدامة في المواقع التراثية، وتشمل التخطيط 2012) الخضراوي يشير 

 والتنفيذ، ويمكن تناولها كاآلتي:

الدولية المعنية بالحفاظ على االتصال مع الهيئات  التعاون والمشاركة بين األجهزة المعنية بالتنمية: -
 السياحية.التراث مثل اليونسكو لوضع االستراتيجيات والرؤيا المستقبلية للتنمية السياحية للمواقع 

وتشمل معلومات خاصة بالموقع التراثي ومعلومات خاصة بالزائرين عن  تأسيس قاعدة بيانات شاملة: -
 التراثية.م للمنطقة الدافع للقدوم وأماكن قدومهم وتوقعاتهم من زيارته

على مؤسسات المجتمع المدني توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على التراث العمراني وإدراج  البيئي: الوعي -
 والجامعات.أهمية الوعي البيئي ضمن برامج التعليم في المدارس 

التراثية ويمكن  ع: وتعد من أكبر العقبات التي تواجه المشروعات السياحية في المواقتأمين التمويل الالزم -
عن طريق االستثمار فى  تأمين التمويل الالزم ألي مشروع عن طريق الحكومة أو القطاع الخاص،

   التراثية.المناطق 

أدوات  كيفية استخدامتشمل الخطوات األولية تحديد الجمهور المستهدف لتحديد تسويق المناطق التراثية:  -
     والتليفزيون.ات العامة واألعالم واالذاعة التسويق الفعالة للوصول إليها مثل العالق

 مسار العائلة المقدسة . 6.1
تتفرد مصر بالعديد من األحداث التاريخية المتنوعة، ولعل من أهم هذه األحداث رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، 

خطيب مريم الذي حيث تباركت مصر في هذه الرحلة بزيارة السيد المسيح ومريم البتول والبار يوسف النجار 
ظل يعاونهم وكان وفًيا لهم خالل رحلتهم في أرض مصر شمااًل الذى ، بطش الملك هيرودوس هرب معهم من

وجنوًبا شرًقا وغرًبا، ونظًرا ألهمية هذه الرحلة والقيمة التي تعود لمصر ببركات قدوم العائلة والثروة األثرية الناتجة 
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آلثار بوضع مسار العائلة المقدسة على قائمة التراث العالمي، وتشكيل قامت وزارة اومن هنا عن هذه الرحلة، 
 (.2018، لجنة لدراسة هذا المسار)مجدى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 مسار العائلة المقدسة فى مصر (:1شكل )
 الكنيسة المصرية المصدر:          

( ميالدية إلى أن مات 6دية إلى عام )( ميال2قضت العائلة المقدسة في مصر حوالي أربع سنوات من عام )
الملك هيرودوس وحكم الملك أرخيالوس، وفى بعض المدن قضت العائلة المقدسة أسبوًعا أو بضعة أيام وفى 

أطول مدة قضتها في بلد  يوًما، وهي( 185مدن أخرى شهًرا أو أكثر وفى جبل قسقام قضت العائلة المقدسة )
 العائلة المقدسة فى مصر كاآلتي: ( مسار3داخل مصر، ويوضح الشكل )

يمكن تقسيم رحلة العائلة المقدسة إلى أربعة مراحل كاآلتي: "الرحلة في شمال مصر، الرحلة في منطقة الدلتا، 
الرحلة في منطقة القاهرة، الرحلة في صعيد مصر، ثم الدير المحرق الذي مكثت فيه العائلة المقدسة مائة وخمسة 

 (.2008وثمانين يومًا )مصطفى،

بمنطقة  الرحلةير من المعالم االثرية ونلخص الكثبها تركت و العائلة المقدسة بالعديد من المواقع مرت  -1
 :يليفيما  إقليم القناة

( كم، وهي مدينة حدودية منذ أقدم العصور، وقد عثر في أطالل 45) حواليرفح: تبعد رفح عن مدينة العريش 
نة المسيحية، وتعتبر مدينة رفح أول مدينة استضافت العائلة المقدسة ثم هذه المدينة على آثار ذات صلة بالديا

( 32(. وهي مدينة قديمة حدودية وهي تقع على مسافة )2006اتجهت العائلة المقدسة إلى الشيخ زويد )التابعي،
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تم  كم للجنوب الغربي، وكان العصر السادس قبل الميالد هو عصر ازدهارها ويسمى بالعصر البيزنطي، وقد
وبعد ذلك  (،1913العثور على آثار مهمة عن طريق الحفائر بهذه المنطقة التي قام بها العالم "جان كليد" عام )

سارت العائلة المقدسة من الشيخ زويد إلى العريش. وعلى شاطئ البحر األبيض المتوسط تقع مدينة العريش، 
أن عبرت العائلة المقدسة مدينة العريش تابعت  وقد تم العثور على بقايا من كنائس في طرقات المدينة وبعد

باسم أوستراسين، وكانت مدينة مسيحية في العصر البيزنطي  وتعرفالسير في طريق يسمى الفلوسيات 
عبارة عن حصن وثالثة  المسيحي، وهيالمسيحي، والفلوسيات تشتمل على مدينة محصنة ترجع إلى العصر 

ير حتى وصلت إلى مدينه القلس تعرف باسم "دير النصارى"، وهي تقع ثم واصلت الس (.2006كنائس )التابعي،
في منتصف المسافة بين الفلوسيات والمحمدية، وبعد ذلك تابعت العائلة المقدسة السير إلى "المحمدية"، وتقع ما 

جود دير بهذه بين تل القلس والفرما عند نهاية بحيرة البردويـل مـن الناحيـة الغربية، وقد أشارت المصادر إلى و 
ولكن لم يتم الكشف عنه حتى اآلن ومن خالل الفرما سارت العائلة المقدسة إلى مصر  ،المدينة
(. وتعتبر مدينة الفرما من أهم المواقع األثرية، وهي المكان األول الذي استراحت فيه العائلة 2001)شنودة،

سطا وهناك أنبع السيد المسيح نبع ماء، ومنها المقدسة أثناء هروبها في أرض مصر، دخلت العائلة المقدسة تل ب
اتجهت العائلة المقدسة إلى مسطرد وأطلق عليها اسم المحمة، رحلت العائلة المقدسة من المحمة إلى بلبيس،  

 وهي مركز تابع لمحافظة الشرقية، 

 التعريف بإقليم قناة السويس. 6.1
 الهيكلويتكون  ٪( من إجمالي مساحة الجمهورية،7.98ي )ترتيبه الثالث بين األقاليم السبعة بمساحة تبلغ حوال

إلقليـم قنـاة السويـس مـن ست محافظـات هي: )بورسعيـد، اإلسماعيليـة، السويـس، شمال سينـاء، جنوب  اإلداري 
( قرية يتميز سكان اإلقليم بالتركيب 625( مدينة و)38( مركزًا تضم )29سينـاء، الشرقيـة( بإجمالي عدد )

  (.2020هيئة تنمية إقليم محور قناة السويسوالريفي ) الحضري 

 الموارد األثرية والسياحية بإقليم قناة السويس -1
يتميز اإلقليم بوجود العديد من الموارد األثرية والسياحية المتميزة قومًيا وعالمًيا، متمثلة في آثار فرعونية، ويونانية 

ظات اإلقليم: المسارات التاريخية والدينية، القالع والحصون، ورومانية، وقبطية، وإسالمية، تنتشر بمختلف محاف
مدن ومناطق تاريخية، مناطق أثرية إسالمية، وآثار مسيحية كمسار العائلة المقدسة، باإلضافة إلى المزارات 

تشمل محافظات إقليم قناة السويس مقومات االستثمار السياحي التي الحديثة من األنشطة البيئية والحرفية، 
شمل الموقع الجغرافي المتميز، إذ تتمتع محافظة شمال سيناء بالعديد من المقومات السياحية المتنوعة، حيث ت

ينتشر بها الكثير من المعالم ذات القيمة التاريخية والدينية والمقومات البيئية الطبيعية التي تصلح لممارسة العديد 
ن اعتدال المناخ والبعد عن التلوث مما يجعلها تصلح من األنماط السياحية، وتجمع محافظة شمال سيناء بي

لممارسة السياحة العالجية وما تتمتع به من شواطئ رملية ناعمة ومواقع الغطس الجذابة مما يجعلها تصلح 
كما يوضحها  (2020لممارسة نمط سياحة الغوص والسياحة الشاطئية )هيئة تنمية إقليم محور قناة السويس

 الشكل اآلتي:

https://jaauth.journals.ekb.eg/
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 الموارد األثرية والسياحية بإقليم قناة السويس(: 1) شكل

 آثار العائلة المقدسة بمنطقة إقليم القناة وشمال سيناء. 7.1
 ( آثار العائلة المقدسة بمنطقة إقليم القناة وشمال سيناء كاآلتي:1يوضح الجدول )

 آثار العائلة المقدسة بمنطقة إقليم القناة وشمال سيناء(: 1جدول )
 اآلثار المتبقية نبذة تاريخية عن المكان الموقع المدينة ةالمحافظ
شمال 
 سيناء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مـــــــــن المــــــــــدن الكبــــــــــرى  رفح
وهـــي  شـــمال ســـيناء فـــي

آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
ـــــــة ـــــــي  مصـــــــرية مدين عل

الحــــــــــــــــــدود الشـــــــــــــــــــرقية 
  45كمـــــا تبعـــــد  لمصـــــر

كـــــــــــــــم عـــــــــــــــن مدينـــــــــــــــة 
 العريش.

وقـــــد عثـــــر بهـــــذه المدينـــــة 
ـــــــار ذات صـــــــلة  ـــــــى آث عل
بالديانـــــــــــــــــة المســـــــــــــــــيحية 
وتعتبـــــر مدينـــــة رفـــــح أول 
 مدينـــــــــــــــــــة استضـــــــــــــــــــافت

 العائلة المقدسة.

أســـقط الســـيد بشـــجرة هنـــاك انفجـــر فيهـــا 
عــــين مــــاء حلــــو مــــازال موجــــوًدا يخــــرج 
منــــــه مــــــاء يشــــــرب منــــــه الزائــــــرون وقــــــد 
ـــــى  ـــــة عل ـــــب هـــــذه المدين ـــــي خرائ ـــــر ف عث
آثـــــــــار منقولـــــــــة لهـــــــــا عالقـــــــــة بالديانـــــــــة 
المســـــيحية عبـــــارة عـــــن تمثـــــال للقـــــديس 
العظــــــيم مــــــار جــــــرجس، وتمثــــــال آخــــــر 

ـــــــائلة  للســــــيدة العــــــذراء وتقــــــع كنيســــــة العـ
المقدســـــة المصـــــرية علـــــى بوابـــــة مصـــــر 

 الشــرقية.
وتقـــــــــع علـــــــــى شـــــــــاطئ  العريش

البحــــــــــــــــــــر األبــــــــــــــــــــيض 
 المتوسط.

أطلـــــــــق عليهـــــــــا العـــــــــرب 
هــــــــذا االســــــــم الن أهلهــــــــا 
كــــــــــــانوا يســــــــــــكنون فــــــــــــي 

 مظال القش.

تـــم العثـــور علـــى بقايــــا مـــن كنـــائس فــــي 
 طرقات المدينة.

https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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شمال 
 سيناء

الشـــــــــــــــــــيخ 
 زويد

ـــة جبانـــة  تقـــع شـــمال قري
رق ( كــــم شــــ25وتبعــــد )
 العريش.

ــــــد  ــــــة الشــــــيخ زوي فيهــــــا قب
ــــــــــة  ــــــــــذي ســــــــــميت القري ال
ـــــــــــــى اســـــــــــــمه وهـــــــــــــي  عل
ــــــــــة فــــــــــي  المحطــــــــــة الثاني

 مسار العائلة المقدسة.

عثــــــــــــر عــــــــــــالم اآلثــــــــــــار  1913عــــــــــــام 
ـــــــدا ـــــــى  Cledat الفرنســـــــي كلي عل

فسيفســــــــــــــاء ترجــــــــــــــع إلــــــــــــــى العصــــــــــــــر 
الرومـــــــاني مـــــــن خـــــــالل الحفـــــــائر التـــــــي 
ــــد وهــــي  معروضــــة  أجراهــــا بالشــــيخ زوي

 ة.اآلن بمتحف اإلسماعيلي
الفلوســــــــــــيا

 ت
وتقـــــــــــع فـــــــــــي الطـــــــــــرف 
الشـــــــــرقي مـــــــــن بحيـــــــــرة 

كــــــــم مــــــــن  3البردويــــــــل 
شــــــــــــــــــــــاطئ البحــــــــــــــــــــــر 

( كـــــــــــم 30المتوســـــــــــط )
 غرب العريش.

هـــــــــي المحطـــــــــة الرابعـــــــــة 
فــــــــــــي مســــــــــــار العائلــــــــــــة 
المقدســـــة وكانـــــت أوســـــترا 
ســـينى منطقـــة عـــامرة فـــي 
العصـــــــــــــــــر المســـــــــــــــــيحي 

 بشمال سيناء.

ـــــــــم اكتشـــــــــاف  كنيســـــــــتين بالفلوســـــــــيات ت
العـــالم  علـــى يـــد  1914الشـــمالية عـــام

كليــــدا وهــــي كنيســــة مكونــــة مــــن صــــحن 
أوســـــــــط وجنـــــــــاحين جـــــــــانبيين،  وهـــــــــي 
كنيســــــــــة علــــــــــى الطــــــــــراز البــــــــــازيليكى، 
واســـــتخدم فـــــي بنائهـــــا الحجـــــر الكلســـــي 
الرســــــــــوبي باإلضــــــــــافة إلــــــــــى الحجـــــــــــر 
الجيــــري المجلــــوب مــــن منطقــــة المغــــارة 
ــــدل علــــى تخطيطهــــا،  ــــزال بقاياهــــا ت ال ت
ـــــــا كنيســـــــة  كمـــــــا تضـــــــم الفلوســـــــيات بقاي

 غربية.
تقــــــــــع جنــــــــــوب بحيــــــــــرة  لقلسا

ـــــى مســـــافة  البردويـــــل عل
كــــــــــــــــــــــم غــــــــــــــــــــــرب  38

الفلوســــــــــــــــــيات علــــــــــــــــــى 
شــــــــــــــــــــــاطئ البحــــــــــــــــــــــر 

 المتوسط.

وهـــــى المحطـــــة الخامســـــة 
فــــــــــــي مســــــــــــار العائلــــــــــــة 

 المقدسة

 
 األثار الموجوده بها اندثرت

 المحمدية
 

ـــــــــــى شـــــــــــاطئ  تقـــــــــــع عل
الطــــــــرف  البحــــــــر عنــــــــد
لبحيــــــــــــــــــــــرة  الغربـــــــــــــــــــــي

 .البردويل

وهـــــى المحطـــــة السادســـــة 
فــــــــــــي مســــــــــــار العائلــــــــــــة 

 مقدسة.ال

 
 األثار الموجوده بها اندثرت

شرق 
 بورسعيد

ـــى  الفرما ـــة الفرمـــا عل تقـــع مدين
كــــم شــــرق   35بعــــد

مدينــــــــة القنطــــــــرة علــــــــى 
ـــــــــة  الشـــــــــاطئ عنـــــــــد قري
بالوظــــــة وتبعــــــد اآلثــــــار 
 5المكتشـــــــــــفة بالفرمـــــــــــا 

ــــــــــــق  كــــــــــــم عــــــــــــن الطري

الفرمـــــا مـــــن أهـــــم المواقـــــع 
األثريـــــــــة وهـــــــــي المكـــــــــان 

اســــــــــتراحت األول الـــــــــذي 
ـــــــــة المقدســـــــــة  ـــــــــه العائل في
أثنــــاء هروبهــــا فــــي أرض 
مصـــر مـــن بطـــش الملـــك 

 هيرودوس.

تضـــــــم مجمًعـــــــا للكنـــــــائس بتـــــــل مخـــــــزن 
الــــــذي يقــــــع فــــــي الجــــــزء الشــــــرقي مــــــن 

بهــــا  مدينــــة الفرمــــا تــــم اكتشــــاف كنيســــة
ـــاء مســـاحته م   31.50تتكـــون مـــن فن

م عرضــــــًا، بهــــــا مجموعـــــــة  15طــــــواًل و
مـــــــــن الحجـــــــــرات وهـــــــــي علـــــــــى طـــــــــراز 

وتضــــم حجــــرات جانبيــــة ربمــــا  البازيليكــــا
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الــــرئيس طريــــق القنطــــرة 
 .العريش

ــــزوار مــــن الحجــــاج  تكــــون مخصصــــة لل
المســــــــيحيين. كمــــــــا تــــــــم الكشــــــــف عــــــــن 
معموديــــــــــة كانــــــــــت أرضــــــــــيتها مبلطــــــــــة 
بالفسيفســـــــاء وكانـــــــت جـــــــدرانها مكســـــــوة 
ــــارة عــــن  بالرخــــام مــــن الخــــارج وهــــي عب
بنــــاء مــــن الطــــوب األحمــــر علــــى شــــكل 
صــــليب وتقــــع بالجهــــة الشــــمالية الغربيــــة 

 وجــــــــد، كمــــــــا تخــــــــارج المبنــــــــى الغربــــــــي
قطــــــع الفسيفســــــاء الرخاميــــــة والحجريـــــــة 

 بألوان مختلفة في نفس المكان.
ـــع بـــالقرب مـــن مدينـــة  بسطا الشرقية تق

الزقـــــــــــــازيق بمحافظـــــــــــــة 
الشــــــــــرقية وتقــــــــــع فــــــــــي 
ـــــى  الشـــــمال الشـــــرقي عل

 كم. 100بعد 

ــــــــل بســــــــطا أول  ــــــــر ت تعتب
ـــــــــة  ـــــــــة زارتهـــــــــا العائل مدين

 المقدسة في الدلتا.

أنبـــــع الســـــيد المســـــيح نبـــــع مـــــاء مــــــازال 
 ًدا حتى اآلن.موجو 

تبعـــــــــد مدينـــــــــة بلبـــــــــيس  بلبيس
عــــــــــن مدينــــــــــة القــــــــــاهرة 

كـــــم وهـــــي  55بحـــــوالي 
مركــــــــز بلبــــــــيس التــــــــابع 

 لمحافظة الشرقية.

مدينـــــــــــــة قديمـــــــــــــة مـــــــــــــن 
العصـــــر الفرعـــــوني، وقـــــد 
صــــــــــــارت فــــــــــــي العهــــــــــــد 
المســــــــــــــــــــيحي كرســــــــــــــــــــيًا 

 ألسقفية قبطية.

كنيســــــة الســــــيدة العــــــذراء ومــــــاتزال هــــــذه 
الكنيســـــــة األثريـــــــة موجـــــــودة حتـــــــى اآلن 

د فـــــــي بلبـــــــيس شـــــــجرة "العــــــــذراء ويوجـــــــ
مـــــــــــــريم" اســـــــــــــتظلت تحتهـــــــــــــا العائلـــــــــــــة 
المقدســـــــــــــــــــة ويزورهـــــــــــــــــــا المســـــــــــــــــــلمون 
والمســــيحيون علــــى الســــواء، كمــــا يوجــــد 

 بها كنيسة الشهيد مار جرجس.
 . 2002طاهر، المصدر:

 أهم اإلجراءات التى قامت بها االجهزة الرسمية إلحياء مسار العائلة المقدسة والترويج لها 8.1

رة لجنة قومية تضم خبراء من كل الجهات المعنية إلعداد ملف تم إرسالة إلى منظمة شكلت الوزا .1
اليونسكو لتسجيل مسار العائلة المقدسة على قائمة التراث العالمى الالمادى، وتسجيل أديرة وادى 

 (.2020النطرون األربعة على قائمة التراث العالمى المادى )وزارة السياحة واألثار، 
تم بموجبة اعتماد أيقونة العائلة  2017وتوكول تعاون بين مصر ودولة الفاتيكان فى اكتوبر تم توقيع بر  .2

 المقدسة إدراج المسار بكتالوج الحج الفاتيكانى.
مليون جنية  41على تحويل مبلغ  2020وافق مجلس إدارة صندوق السياحة فى اوخر شهر مارس  .3

 ر مواقع مسار العائلة المقدسة.إلى وزارة التنمية المحلية الستكمال أعمال تطوي
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مليون جنية من قبل صندوق السياحة لمشروع مسار العائلة المقدسة  60تم تخصيص ميزانية تقدر ب .4
 كما قامت هيئة التنمية السياحة بوضع ضوابط واشتراطات التنموية لهذة المناطق التراثية. 

لى المسار وافتتاح بعض المواقع والكنائس قام المجلس األعلى بترميم جميع المواقع األثرية التى تقع ع .5
 واالديرة مثل الكنيسة المعلقة.

تم األنتهاء من ترميم كنيسة العذراء ومريم والشهيد أبانوب بسمنود وافتتاح مغارة وكنيسة أبو سرجة  .6
بمصر القديمة كما تم ترميم أجزاء من أديرة وادى النطرون األربعة وجارى ترميم وتأهيل كنيسة السيدة 
العذراء بجبل الطير حيث تم األنتهاء تمامًا من الممر الغربى أما الممر الجنوبى مازال العمل به 
مستمر كما تم تطوير مشروع شجرة مريم بالمطرية وجارى وضع جداريات لتثبيتها على جدران السور 

 (.2019)المجلس األعلى للثقافة، 
ة بتسع لغات أجنبية منها اللغة االنجيلزية والفرنسية قامت الوزارة بطبع كتالوج عن مسار العائلة المقدس .7

 و األلمانية والصربية والروسية واإلسبانية والمجرية وغيرها.
تنظيم عدد من الرحالت التعريفية لعدد من الوفود اإلعالمية العالمية والمؤسسات الدينية العالمية   .8

 (.2019عامة للتنشيط السياحى،ورؤساء الكنائس الكاثوليكية الفرنسية )الهيئة المصرية ال
 

 الدراسة الميدانية. 1
في طرق جمع البيانات المطلوبة للدراسة، طبيعة حجم العينة، متغيرات الدراسة، تتمثل منهجيه الدراسة فى 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحليل.

ميدانية والتحليلية لتحقيق أهداف وقد تم االعتماد على أسلوب الدراسة النظرية والطرق جمع البيانات: . 1.1
 الدراسة كما يتضح على النحو التالي:

يمكن تحديد البيانات الثانوية التي تم االعتماد عليها في تحقيق أهداف  مصادر البيانات الثانوية: - أ
مع البيانات الدراسة في ضوء مشكلة الدراسة والمتغيرات المتعلقة بها، حيث اعتمدت الباحثة في ج

 على  الثانوية
الدوريات العربية ، نشورة المتعلقة بموضوع الدراسةالمراجع العربية واألجنبية واألبحاث المنشورة وغير الم

 ، التقارير السنوية الصادرة عن السياحة بإقليم القناةت والتقارير واإلحصاءات المختلفةواألجنبية والنشرا
ي لمعالجة الجوانب التحليلية واستقصاء اآلراء تم إعداد جانب تطبيقي ميدانمصادر البيانات األولية:  - ب

من خالل استمارة استبيان موجهة لعينة من المجتمع المحلي القادمين إلى أقليم حول موضوع الدراسة 
 قناة السويس من جمهورية مصر العربية، وأخرى موجهة لعينة من الخبراء والمسئولين،

 طبيعة وحجم العينة:. 1.1
 السويس،قليم قناة إبمنطقة  في القائمينفى عينة عشوائية من المجتمع المحلي المتمثل مجتمع الدراسة يتمثل 

قائمة استبيان ( 197)قائمة استبيان على المجتمع المحلي، وبلغ عدد القوائم الصحيحة  (210)حيث تم توزيع 
كما تم  المقدسة، %(، للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن كيفيه تنمية مسار رحلة العائلة93.8بنسبة )
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( مفردة للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم 121حجمها )االعتماد على عينة عشوائيه من الخبراء والمسئولين بلغ 
 .بشأن متغيرات الدراسة

 متغيرات الدراسة . 1.1
 خبرة".يتعلق بـ "البيانات الشخصية" وتتمثل في: "النوع، العمر، المؤهل التعليمي، عدد سنوات ال القسم األول:

يتعلق بمتغير "إحياء مسار العائلة المقدسة" وتمثلت أبعاده في: )عوامل التنمية السياحية،  القسم الثاني:
العناصر الواجب توافرها بالمنطقة، معوقات النشاط السياحي، اشباع دوافع السائحين، تنشيط مسار العائلة 

 ( عبارة.35مالي عدد عبارات المتغير ككل )( عبارات، وبلغ إج7المقدسة(، وبلغ عدد عبارات كل ُبعد )

 ( عبارات.7يتعلق بمتغير "السياحة الدينية"، وبلغ إجمالي عدد عبارات المتغير ككل ) القسم الثالث:

سؤال مفتوح يتعلق بالمقترحات التي تراها عينة الدراسة مناسبة إلعادة إحياء مسار العائلة المقدسة الرابع: القسم 
 لدينية بمنطقة إقليم قناة السويس.وتنشيط السياحة ا

 متغيرات الدراسة وأبعادها (3جدول )
 األبعاد م متغيرات الدراسة

إحياء مسار العائلة 
 المقدسة

 عوامل التنمية السياحية 1
 العناصر الواجب توافرها بالمنطقة 2
 معوقات النشاط السياحي 3
 اشباع دوافع السائحين 4
 المقدسةتنشيط مسار العائلة  5

 السياحة الدينية

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة. 4.1

خدام (، لتحليل بيانات الدراسة الميدانية، وذلك من خالل است(SPSS, Ver. 26تم استخدام البرنامج اإلحصائي 
 Regression)تحليل اإلنحدار المتعدد  ،(Correlationمعامل ارتباط بيرسون ) األساليب اإلحصائية التالية

Analysis) ،( "اختبار "تT-Test:للعينات المستقلة ) .الختبار مدى صحة الفرض 

 . النتائج والمناقشة 4
 معامالت صدق وثبات استبيان المجتمع المحلي: 1.4
 :صدق استبيان المجتمع المحلي 

يقصد بصدق االستبيان أن تقيس عبارات االستبيان ما وضعت لقياسه، وقامت الباحثة بالتأكد من صدق استبيان 
 المجتمع المحلي من خالل ما يلي:
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 صدق االتساق الداخلي 
( 4تم حساب صدق االتساق الداخلي بين درجة كل عبارة والُبعد الذي تنتمي اليه تلك العبارة، ويوضح الجدول )

 إليه تلك العبارة الستبيان المجتمع المحلي كاآلتي:   تنتميت االرتباط بين العبارة والُبعد الذي معامال

 صدق االتساق الداخلي ألبعاد استبيان المجتمع المحلي (4جدول )
 معامالت االرتباط األبعاد م
 **0.749 عوامل التنمية السياحية 1
 **0.820 العناصر الواجب توافرها بالمنطقة 2
 **0.871 معوقات النشاط السياحي 3
 **0.846 اشباع دوافع السائحين 4
 **0.694 تنشيط مسار العائلة المقدسة 5

 **0.937 السياحة الدينية
   ، 0.694( أن قيم معامل االرتباط ألبعاد استبيان المجتمع المحلي تراوحت بين )4يتضح من الجدول رقم )   
  القيم مقبولة إحصائيًا عند مستوى عامالت االرتباط موجبة، كما أن جميع هذه (، وجاءت جميع قيم م0.937   
 (، مما يشير إلى صدق االتساق الداخلي ألبعاد استبيان المجتمع المحلي.0.01داللة )    

 الصدق الذاتي ألبعاد استبيان المجتمع المحلي (5جدول )
 الصدق الذاتي األبعاد م
 0.910 عوامل التنمية السياحية 1
 0.898 العناصر الواجب توافرها بالمنطقة 2
 0.937 معوقات النشاط السياحي 3
 0.933 اشباع دوافع السائحين 4
 0.872 تنشيط مسار العائلة المقدسة 5

 0.949 السياحة الدينية

، 0.872) ( أن قيم معامل الصدق الذاتي ألبعاد استبيان المجتمع المحلي تراوحت بين5يتضح من الجدول رقم )
(، وجاءت جميع قيم الصدق الذاتي مقبولة إحصائيًا، مما يشير إلى تحقق الصدق الذاتي الستبيان 0.949

  المجتمع المحلي.

 ثبات استبيان المجتمع المحلي: . أ
يقصد بثبات اإلستبيان "الحصول على نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفس األداة وفي نفس الظروف"، 

( قيم 6بات اإلستبيان تم استخدام طريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية، ويوضح الجدول رقم )ولتقدير ث
 معامالت ثبات ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لكل ُبعد من أبعاد استبيان المجتمع المحلي كاآلتي:
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 ستبيان المجتمع المحليقيم معامالت ثبات ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لكل ُبعد من أبعاد ا (6جدول )
معامالت ثبات  األبعاد م

 ألفا كرونباخ
 معامالت ثبات التجزئة النصفية

 سبيرمان براون  معادلة جتمان
 0.766 0.756 0.829 عوامل التنمية السياحية 1
 0.793 0.749 0.807 العناصر الواجب توافرها بالمنطقة 2
 0.831 0.829 0.878 معوقات النشاط السياحي 3
 0.850 0.799 0.872 اشباع دوافع السائحين 4
 0.765 0.729 0.762 تنشيط مسار العائلة المقدسة 5

 0.824 0.814 0.901 السياحة الدينية
(، وأن قيم 0.901، 0.762( أن قيم معامالت ثبات ألفا كرونباخ تراوحت بين )( 6يتضح من الجدول رقم )

(، وبعد 0.829، 0.729تصحيح وفقًا لمعادلة جتمان تراوحت بين )معامالت ثبات التجزئة النصفية قبل ال
(، وجميعها قيم معامالت مرتفعة 0.850، 0.765التصحيح وفقًا لمعادلة سبيرمان براون تراوحت بين )

 ثبات وصالحية استخدام إستبيان المجتمع المحلي ومالءمته ألغراض الدراسة. دإحصائيًا، مما يؤك

 ت استبيان الخبراء:معامالت صدق وثبا 1.4
 صدق استبيان الخبراء:

 قامت الباحثة بالتأكد من صدق استبيان الخبراء من خالل ما يلي:

ويوضح الجدول  الخبراء،تم حساب صدق اإلتساق الداخلي لكل ُبعد من أبعاد استبيان  الداخلي:صدق االتساق 
( صدق االتساق الداخلي ألبعاد استبيان الخبراء كما يلي:٧رقم )  

صدق االتساق الداخلي ألبعاد استبيان الخبراء (٧جدول )  
 معامالت االرتباط األبعاد م
 **0.628 عوامل التنمية السياحية 1
 **0.717 العناصر الواجب توافرها بالمنطقة 2
 **0.557 معوقات النشاط السياحي 3
 **0.724 اشباع دوافع السائحين 4
 **10.62 تنشيط مسار العائلة المقدسة 5

 **0.858 السياحة الدينية
(، 0.858، 0.621أن قيم معامل االرتباط ألبعاد استبيان الخبراء تراوحت بين )( ٧يتضح من الجدول رقم )

وجاءت جميع قيم معامالت االرتباط موجبة، كما أن جميع هذه القيم مقبولة إحصائيًا عند مستوى داللة 
 لي ألبعاد استبيان الخبراء.(، مما يشير إلى صدق االتساق الداخ0.01)
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 :الصدق الذاتي 
تـــم حســــاب الصــــدق الــــذاتي لكــــل ُبعــــد مــــن أبعــــاد االســـتبيان مــــن خــــالل الجــــذر التربيعــــي لقــــيم معــــامالت الثبــــات، 

 ألبعاد استبيان الخبراء كاآلتي: ( الصدق الذاتي8ويوضح الجدول )

 الصدق الذاتي ألبعاد استبيان الخبراء (٨جدول )
 الذاتيالصدق  األبعاد م
 0.876 عوامل التنمية السياحية 1
 0.884 العناصر الواجب توافرها بالمنطقة 2
 0.864 معوقات النشاط السياحي 3
 0.915 اشباع دوافع السائحين 4
 0.887 تنشيط مسار العائلة المقدسة 5

 0.903 السياحة الدينية
، 0.864د استبيان الخبراء تراوحت بين )أن قيم معامل الصدق الذاتي ألبعا( 8يتضح من الجدول رقم )

(، وجاءت جميع قيم الصدق الذاتي مقبولة إحصائيًا، مما يشير إلى تحقق الصدق الذاتي الستبيان 0.915
 الخبراء.

 ثبات استبيان الخبراء: . أ
ضح قامت الباحثة بالتأكد من ثبات استبيان الخبراء باستخدام طريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية، ويو 

 ( قيم معامالت ثبات ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لكل ُبعد من أبعاد استبيان الخبراء كاآلتي:9الجدول رقم )

 قيم معامالت ثبات ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لكل ُبعد من أبعاد استبيان الخبراء (9جدول )
معامالت ثبات  األبعاد م

 ألفا كرونباخ
 نصفيةمعامالت ثبات التجزئة ال

 سبيرمان براون  معادلة جتمان
 0.774 0.759 0.769 عوامل التنمية السياحية 1
 0.716 0.713 0.782 العناصر الواجب توافرها بالمنطقة 2
 0.782 0.739 0.748 معوقات النشاط السياحي 3
 0.783 0.763 0.838 اشباع دوافع السائحين 4
 0.761 0.757 0.788 تنشيط مسار العائلة المقدسة 5

 0.746 0.743 0.816 السياحة الدينية

(، وأن قيم 0.838، 0.748أن قيم معامالت ثبات ألفا كرونباخ تراوحت بين )( ٩يتضح من الجدول رقم )
 (، وبعد0.763، 0.713معامالت ثبات التجزئة النصفية قبل التصحيح وفقًا لمعادلة جتمان تراوحت بين )
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(، وجميعها قيم معامالت مرتفعة 0.783، 0.716رمان براون تراوحت بين )التصحيح وفقًا لمعادلة سبي
 ثبات وصالحية استخدام إستبيان الخبراء ومالءمته ألغراض الدراسة. دإحصائيًا، مما يؤك

يتضح مما سبق أن إستبيان الخبراء يتسم بدرجة عالية من الصدق والثبات، تعزز النتائج التي سيتم الحصول 
 انات للوصول إلى النتائج النهائية للدراسة.عليها من البي

 اإلحصاء الوصفي ألبعاد الدراسة الميدانية 1.4
تم معالجة مؤشرات اإلحصاء الوصفي ألبعاد الدراسة الميدانية اآلتية: )عوامل التنمية السياحية، العناصر الواجب 

شيط مسار العائلة المقدسة، السياحة توافرها بالمنطقة، معوقات النشاط السياحي، اشباع دوافع السائحين، تن
الدينية(، وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس كل عبارة من عبارات االستبيان كما يلي )موافق بشدة، 

(، وقد تحدد مستوى الموافقة 1,2,3,4,5موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة(، ويقابله األرقام اآلتية: )
 آلتية: من خالل المعادلة ا

 مستوى ومدى الموافقة لكل استجابة من استجابات اإلستبيان (١٠جدول )
 مستوى التحقق المدى الدرجة ليكرت الخماسي
 منخفض تماماً  1.80-1 1 غير موافق بشدة
 منخفض 2.60-1.81 2 غير موافق
 متوسط 3.40-2.61 3 محايد
 مرتفع 4.20-3.41 4 موافق

 تماماً مرتفع  5-4.21 5 موافق بشدة
بمستوى تحقق منخفض تمامًا،  بشدةوافق م غير( يمثل 1.80-1أن المدى من )( ١٠يتضح من الجدول رقم )

( 3.40 -.2.61، وأن المدى من )منخفض وافق بمستوى تحققم غيريمثل ( 2.60 -1.81وأن المدى من )
توى تحقق مرتفع، وأن وافق بمسم( يمثل 4.20 -3.41بمستوى تحقق متوسط، وأن المدى من ) حايديمثل م

 .بمستوى تحقق مرتفع تماماً  بشدةوافق ميمثل ( 5 -4.21المدى من )

في تنشيط السياحة الدينية بإقليم  ( نتائج معامالت االرتباط المتعدد لتأثير أبعاد إحياء مسار العائلة المقدسة11)
 قناة السويس كاآلتي:

في تنشيط السياحة الدينية  أبعاد إحياء مسار العائلة المقدسة نتائج معامالت االرتباط المتعدد لتأثير (11جدول )
  بإقليم قناة السويس

 قيمة 
(R) 

قيمة 
(R2) 

قيمة 
Adjusted 

(R2) 

الخطأ 
 المعياري 

 النموذج
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (F)قيمة 
مستوى 
 الداللة

 0.01 261.383 2589.533 5 12947.665 اإلنحدار 3.14755 0.804 0.807 0.898
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 قيمة 
(R) 

قيمة 
(R2) 

قيمة 
Adjusted 

(R2) 

الخطأ 
 المعياري 

 النموذج
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (F)قيمة 
مستوى 
 الداللة

  9.907 312 3091.002 البواقي
 - 317 16038.667 المجموع

( أن القدرة التنبؤية ألبعاد إحياء مسار العائلة المقدسة في تنشيط السياحة الدينية بإقليم قناة 11يتضح من الجدول رقم )
(، مما 0.01قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى )(، وهي 261.383( بلغت )F%(، وأن قيمة )80.4السويس بلغت )

يشير إلى وجود تأثير دال إحصائيًا ألبعاد إحياء مسار العائلة المقدسة في تنشيط السياحة الدينية بإقليم قناة 
 السويس ، لذا يمكن التنبؤ بتنشيط السياحة الدينية بإقليم قناة السويس من أبعاد إحياء مسار العائلة المقدسة

في تنشيط السياحة الدينية بإقليم  نتائج تحليل اإلنحدار المتعدد لتأثير أبعاد إحياء مسار العائلة المقدسة (11جدول )
 قناة السويس وشمال سيناء

أبعاد إحياء مسار العائلة 
 المقدسة

معامالت اإلنحدار 
غير المعيارية 

(B) 

الخطأ المعياري 
لمعامالت 
 النموذج

معامالت 
اإلنحدار 
المعيارية 

(Beta) 

( Tقيمة )
لمعامالت 
 النموذج

مستوى 
 الداللة

 0.01 2.975 0.107 0.044 0.131 عوامل التنمية السياحية
العناصر الواجب توافرها 

 بالمنطقة
0.351 0.064 0.231 5.493 0.01 

 0.01 3.348 0.159 0.048 0.162 معوقات النشاط السياحي
 0.01 9.852 0.424 0.053 0.524 اشباع دوافع السائحين

 0.01 3.096 0.117 0.054 0.167 تنشيط مسار العائلة المقدسة
( ألبعاد إحياء مسار 0.01( وجود تأثير إيجابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة )12يتضح من الجدول رقم )

السياحي،  اآلتية: )عوامل التنمية السياحية، العناصر الواجب توافرها بالمنطقة، معوقات النشاط العائلة المقدسة
اشباع دوافع السائحين، تنشيط مسار العائلة المقدسة( في تنشيط السياحة الدينية بإقليم قناة السويس ، حيث 

( على التوالي، وبلغت قيم 0.167، 0.524، 0.162، 0.351، 0.131بلغت قيم معامل اإلنحدار المحسوبة )
"T( "2.975 ،5.493 ،3.348 ،9.852 ،3.096على التوالي، ك ) ما بلغت قيم التأثير لهذه األنماط السياحية

( على 0.117، 0.424، 0.159، 0.231، 0.107في محافظة اإلسماعيلية )حركة السياحة الداخلية في دعم 
بدرجة مرتفعة في تنشيط السياحة الدينية بإقليم قناة  التوالي، وبالتالي تؤثر أبعاد إحياء مسار العائلة المقدسة

 السويس.
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 رات فروض الدراسة وتحليل النتائجاختبا 4.4
 ( نتائج التحقق من الفرض األول:١)

ينص الفرض األول على: "توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد إحياء مسار العائلة المقدسة 
 وتنشيط السياحة الدينية بإقليم قناة السويس ".

عاد إحياء مسار العائلة المقدسة وتنشيط للتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين أب
( مصفوفة معامالت االرتباط بين أبعاد إحياء مسار 13ويوضح الجدول رقم ) السويس،السياحة الدينية بإقليم قناة 
 ينية بإقليم قناة السويس كاآلتي:العائلة المقدسة والسياحة الد

 العائلة المقدسة والسياحة الدينية بإقليم قناة السويس مصفوفة معامالت االرتباط بين أبعاد إحياء مسار  (11جدول )
عوامل  األبعاد

التنمية 
 السياحية

العناصر الواجب 
 توافرها بالمنطقة

معوقات 
النشاط 
 السياحي

اشباع دوافع 
 السائحين

تنشيط 
مسار 
العائلة 
 المقدسة

السياحة 
 الدينية

      1.00 عوامل التنمية السياحية
رها العناصر الواجب تواف

 بالمنطقة
0.605** 1.00     

    1.00 **0.786 **0.704 معوقات النشاط السياحي
   1.00 **0.681 **0.665 **0.574 اشباع دوافع السائحين
تنشيط مسار العائلة 

 المقدسة
0.439** 0.558** 0.601** 0.741** 1.00  

 1.00 **0.703 **0.835 **0.775 **0.796 **0.653 السياحة الدينية

( بين أبعاد إحياء مسار 0.01وجود عالقات إيجابية دالة إحصائيًا عند مستوى )( 13يتضح من الجدول رقم )
 العائلة المقدسة وتنشيط السياحة الدينية بإقليم قناة السويس كاآلتي:

( بين ُبعد )عوامل التنمية السياحية( وتنشيط 0.01وجود عالقة موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى ) .أ 
 (.0.653سياحة الدينية بإقليم قناة السويس بقيمة معامالت ارتباط بلغت )ال

( بين ُبعد )العناصر الواجب توافرها بالمنطقة( 0.01وجود عالقة موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى ) .ب 
 (.0.769وتنشيط السياحة الدينية بإقليم قناة السويس بقيمة معامالت ارتباط بلغت )

( بين ُبعد )معوقات النشاط السياحي( وتنشيط 0.01ة إحصائيًا عند مستوى )وجود عالقة موجبة دال .ج 
 (.0.775السياحة الدينية بإقليم قناة السويس بقيمة معامالت ارتباط بلغت )

( بين ُبعد )اشباع دوافع السائحين( وتنشيط 0.01وجود عالقة موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى ) .د 
 (.0.835ويس بقيمة معامالت ارتباط بلغت )السياحة الدينية بإقليم قناة الس
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( بين ُبعد )تنشيط مسار العائلة المقدسة( وتنشيط 0.01وجود عالقة موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى ) .ه 
 (.0.703السياحة الدينية بإقليم قناة السويس بقيمة معامالت ارتباط بلغت )

لعائلة المقدسة وتنشيط السياحة الدينية بإقليم وجود ارتباط إيجابي بين أبعاد إحياء مسار ا يتضح مما سبق
قناة السويس، وترجع الباحثة ذلك إلى الدور اإليجابي الذي يؤديه إحياء مسار العائلة المقدسة في تحسين 

 وتطوير وتنشيط السياحة الدينية بإقليم قناة السويس.

يجيات يمكن من خاللها إحياء مسار وبناء على ما تم ذكره فى الدراسة الميدانية والنظرية تم وضع استرات
 العائلة المقدسة 

  القناة:المقترحة إلحياء مسار العائلة المقدسة بإقليم  ستراتيجياتاال ثانيًا:

 ( يوضح المنهجية المقترحة إلحياء مسار العائلة المقدسة بإقليم القناة٢جدول رقم )

 نقاط الضعف  نقاط القوة  تقييم البيئة الداخلية 
 

 
ـــــة المقدســـــة وجـــــ - ـــــة العائل ود أثـــــار رحل

تـــــــــل  بمنطقـــــــــة إقلـــــــــيم القنـــــــــاه )الفرمـــــــــا،
 (بسطا، بلبيس

 وجود مخطط لمدينة الفرما. -
 إنشاء مدينة رفح الجديدة. -
وجــــــــــود مطــــــــــار العــــــــــريش الــــــــــدولى  -

ويخـــــــــــدم محافظــــــــــــة شــــــــــــمال ســــــــــــيناء.                  
وجـــــود رؤيـــــة تنمويـــــة لمحـــــور شـــــرق  -

 قناة السويس.

ســـــــــــياحية عـــــــــــدم تـــــــــــوافر خـــــــــــدمات  -
ومرافـــــــق عامـــــــة بـــــــالقرب مـــــــن المواقـــــــع 

 التاريخية.
       المدربـــــة.نقـــــص العمالـــــة الســـــياحية  - 
لـــــــم يـــــــتم إشـــــــراك المجتمـــــــع المحلـــــــى  -

وال المؤسســــــــات المدنيــــــــة فــــــــى مراحــــــــل 
 المخطط.

ــــــــــة مهــــــــــدده  - ــــــــــع األثري بعــــــــــض المواق
بـــــالتلف بســـــبب ارتفـــــاع منســـــوب الميـــــاه 

 الجوفية.
 تقييم البيئة الخارجية

 إستراتيجية عالجية2- إستراتيجية هجومية1- الفرص
منــــــــــــتج ســـــــــــياحى مشــــــــــــجع  تـــــــــــوافر -

 لالستثمار.
يوجــــد تنــــوع ثقـــــافى وبيئــــى بالمنطقـــــة  -

ممــــــا يجعلهــــــا تصــــــلح لممارســــــة كافــــــة 
 االنماط السياحية.

يعتمـــــد الســـــوق الســـــياحى المســـــتقبلى - 
علـــــــى المنتجـــــــات ذات التفـــــــرد التراثـــــــى 

 والثقافى.
كــــن وجــــود منتجــــات محليــــة يدويــــة يم -

يــــــتم مــــــن خــــــالل هــــــذه االســــــتراتيجية  -
اســــــــــــتخدام نقــــــــــــاط القــــــــــــوه إلســــــــــــتغالل 
ـــــــــرص المتاحـــــــــة ولعـــــــــل مـــــــــن أهـــــــــم  الف
ــــــــتج  الفــــــــرص المتاحــــــــة هــــــــو تــــــــوافر من

االســــتثمار وهــــو ســــياحى مشــــجع علــــى 
مســــــار العائلــــــة المقدســــــة ويمكــــــن مــــــن 
ـــــــــــاء الخاصـــــــــــة  ـــــــــــة األحي خـــــــــــالل عملي

دراســــــــــة حجــــــــــم االنشــــــــــطة  بالمســــــــــار،
الســـــــياحية الحاليـــــــة والمتوقعـــــــة وقيـــــــاس 

ـــــــة دورًا  - تلعـــــــب االســـــــتراتيجية العالجي
هامــــــــــًا فــــــــــى تقليــــــــــل نقــــــــــاط الضــــــــــعف 

 واستغالل الفرص 
فـــــــى جـــــــذب المســـــــتثمرين للمشـــــــاركة  -

الســــــــــــــياحية الخاصــــــــــــــة  المشــــــــــــــروعات
بإقامــــة الفنــــادق والمرافــــق الســــياحية مــــن 
خـــــــــــــالل إجـــــــــــــراء تســـــــــــــهيالت علـــــــــــــى 

 لمستثمرين الجدد بالمنطقة.ا
إشـــــــــــراك المجتمـــــــــــع المحلـــــــــــى فـــــــــــى  -
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 تطويرها وترويجها عالميا.
ـــــة الفرمـــــا وســـــيلة اتصـــــال  - تعـــــد منطق

بـــــــداخل مصـــــــر وخارجهـــــــا بـــــــرا وبحـــــــرا 
انـــــت مـــــن المـــــوانئ الهامـــــة كمـــــا انهـــــا ك
 بمصر.   

        السياحية.التقدم فى تنفيذ العملية 
ونظــــــــــــرًا إلــــــــــــى التنــــــــــــوع الثقــــــــــــافى  -  

ــــــــــى بالمنطقــــــــــة  يجعلهــــــــــا  والــــــــــذيوالبيئ
 تصــــــــــــلح لممارســــــــــــة كافــــــــــــة األنمــــــــــــاط
الســــــياحية التـــــــى تحفــــــز الســـــــائح علـــــــى 

 االستمتاع خالل رحلته بالمنطقة.  

عمليــــــــــة التخطــــــــــيط وإســــــــــتغالل القــــــــــوة 
ــــة مــــن المجتمــــع المحلــــى الرا بــــة  العامل

 فى أكتساب المهارات السياحية.
نقــــــل األثــــــار المهــــــددة بــــــالتلف إلــــــى  -

 أماكن ومتاحف امنه للحفاظ عليها.

 ة التمركزإستراتيجية إعاد4- إستراتيجية دفاعية3- التهديدات
لدى السكان المحليين  الوعينقص  -

 بأهمية هذة المواقع التاريخية.
أستبعاد بعض المواقع مثل رفح  -

والعريش والشيخ زويد نظرًا لإلنفالت 
 األمنى بهذة المواقع.

قرب المناطق االثرية من االراضى  -
 الزراعيه مما يجعلها مهدده.

تعتمد هذه اإلستراتيجية بشكل رئيسى  -
لى نقاط القوة وتقليل التهديدات من ع

خالل عمل دورات توعية للمجتمع 
المحلى بأهمية الحفاظ على المواقع 

 التراثية والتاريخية.
التغلب على االنفالت االمنى  -

بمدينتى رفح والعريش والبدء فى تنفيذ 
قامت به الدولة  الذيالمخطط اإلسكانى 

لمدينة العريش وإنشاء مدينة رفح 
 . الجديدة

 إقامة متحف لألثار المهدده بالتلف.                              -

يتم من خالل هذه اإلستراتيجية تقليل -
نقاط الضعف وتقليل التهديدات من 

خالل عمل مسح ميدانى لكافة المواقع 
التراثية بمسار العائلة المقدسة تحديد 

 األثرية، تحديثذات القيمة  المبانيأهم 
ة، تنفيذ خطه إعادة خريطة المنطق

تأهيل المبانى التراثية باإلضافة إلى 
وضع األطر التشريعية للحفاظ على 

إطالق حملة إعالمية عن  التراث.
المسار لتوعية المجتمع بأهمية هذا 
 األثر السياحى وأهمية الحفاظ عليه.

يكون له نتائج إيجابية فى  أن مسار العائلة المقدسة سوفاالستراتيجيات توصلت الدراسة إلى  هذهومن خالل 
تنمية وتنشيط السياحة الدينية بمنطقة إقليم القناة على الرغم من التحديات الموجودة بالمنطقة حيث تتواجد الفرص 
التى تم حصرها بالجدول والتى تساهم بشكل كبير فى تنشيط السياحة الدينية بالمنطقة من خالل إحياء هذا 

 م وهو مسار العائلة المقدسة.المسار الدينى والتاريخى الها

 ملخص النتائج 
أظهرت نتائج الدراسة أن مسار العائلة المقدسة يعد تراًثا قوًما غنًيا بالعديد من المقومات السياحية المتميزة  -1

 بعدة مناطق على طول المسار.

من خالل المشاركة  بينت الدراسة أنه يمكن تحقيق التنمية السياحية المستدامة لمسار العائلة المقدسة 2-
 كة وإمكانية التطوير واالستدامة.المشار  مراعاةالمجتمعية والمشاركة بين أجهزة الدولة حيث يجب 

أظهرت النتائج أن إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر في ضوء ُبعد عوامل التنمية السياحية وفًقا آلراء  -3
الطرق ووسائل اإلقامة، ووفًقا آلراء الخبراء يكون من خالل المجتمع المحلي يكون من خالل توافر وسائل النقل و 

 والموانئ ووسائل النقل والطرق. ،المطاراتتوافر 
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توصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية دالة إحصائًيا بين أبعاد إحياء مسار العائلة المقدسة )عوامل  4-
معوقات النشاط السياحي، إشباع دوافع السائحين، تنشيط  التنمية السياحية، العناصر الواجب توافرها بالمنطقة،

 مسار العائلة المقدسة( وتنشيط السياحة الدينية بإقليم قناة السويس.

أظهرت الدراسة أن بعض مواقع مسار العائلة المقدسة األثرية تحتاج إلى إعادة بناء وتعمير مثل رفح والعريش  -5
ادة منها والحفاظ على هذا التراث العمراني بها، وهو ما تم التعرف عليه من والقلس والفلوسيات بشمال سيناء لالستف

 خالل الدراسة الميدانية.

قدمت الدراسة إطاًرا مقترًحا إلحياء مسار العائلة المقدسة، ودوره في تنشيط السياحة الدينية بالتطبيق على  -6
ر الواجب توافرها إلحياء مسار العائلة المقدسة منطقة إقليم قناة السويس، كما كشفت نتائج الدراسة عن العناص

 نطقة بحاجه إلى مزيد من الخدمات.بمنطقة إقليم قناة السويس من خالل التحليل، حيث أن الم

 آليات تنفيذ التوصية جهة التنفيذ  التوصية 

وضع خطه إلعاده بناء وتعمير المواقع 
االثرية بمنطقة رفح ، القلس، الفلوسيات 

  بشمال سيناء

 وزارة اآلثار.

 وزارة السياحة.

والتعرف على تشكيل لجنه لدراسة تلك المناطق األثريه  -
 مدى إمكانية إحياء مره اخرى 

وضع ضوابط للبناء للمناطق المحيطة 
بالمنطقة التراثية ونقل األنشطة التجارية 
 والحرفية بعيًدا عن المنطقة التراثية.

 وزارة اآلثار.

 هيئة تنمية السياحة.

 إصدار قوانين رادعة تحمي المواقع التراثية.  -
 تطبيق القانون بحزم ضد أية تجاوزات بالمواقع التراثية. -

نشر الوعى األثري والسياحي بمنطقة إقليم 
 القناة .

 وزارة اآلثار.

 وزارة السياحة.

 هيئة تنشيط السياحة.

ـــراث األثـــري  - ـــاظ علـــى الت ـــرامج اإلعالميـــة للحف ـــادة الب زي
  نطقة إقليم القناةوالسياحي بم

ـــــة  - ـــــة فـــــي األمـــــاكن األثري إعـــــداد الفتـــــات بلغـــــات مختلف
 والسياحية .

والسياحة  توفير كوادر متخصصة في مجال اآلثار  -
 الدينية.

مشاركة المجتمع المحلي في عملية إحياء 
 مسار العائلة المقدسة 

 وزارة اآلثار .

 هيئة تنشيط السياحة .

دريب علـى العمـل فـي إعداد البرامج المتخصصة في التـ -
 المجال السياحي.

توظيف المناسب من المجتمع المحلي في المجال 
 السياحي والفندقي بالمنطقة.

طرح أراضي بالمنطقة بأسعار رمزية لتشجيع 
 المستثمرين .

 وزارة االستثمار .

 وزارة السياحة .

 دراسة األماكن المحددة لالستثمار الفندقي . -
 شروعاتمتابعة تنفيذ هذه الم -
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 المراجع
-العربية:المراجع   
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Religious tourism is one of the most important tourist 

patterns that characterize Egypt, because it contains a third 

of the world’s monuments of temples, statues and 

monuments dating back to multiple historical eras, as Egypt 

has many international archaeological sites that millions of 

visitors come to. Egypt as one of the important tourist 

patterns that can be relied upon to increase the number of 

tourists coming to Egypt. the research aims to shed light on 

the sites of the Holy Family path and identify the most 

important measures taken by the official bodies to revive 

and promote the path of the Holy Family and its impact on 

revitalizing religious tourism To Egypt, the study relied on 

the survey method where two survey forms were designed 

Addressed to a number of experts at the Ministry of 

Tourism, the Tourism Development Authority and the Suez 

Canal Axis Region Development Authority Academics in 

the faculties of tourism and hotels, and others directed to a 

sample of the local community, the number of valid forms 

for analysis was 97, using the Spss Version (26) program. 

Inbound tourism to Egypt and improving the competitive 

situation in Egypt. 
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