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فتنوع المنتج السياحي ر السياحي، من أشكال التطو  يعد التنوع في األنماط السياحية
 ،في مخاطبة شرائح جديدة من السائحين فًا رئيسيًا لمدول التي تعتمد عمى االستمرارىد

أنماط السياحة لى إسياحية بديمة  نماطأويتم تحقيق ىذا التنوع من خالل إضافة 
عمى وفرة مقومات المقصد ويعتمد زيادة الطمب السياحي  ،التقميدية التي تقدميا الدولة

تقدم وعمى كيفية استغالل ىذه المقومات في استحداث  السياحي وعوامل الجذب التي
تحديد األنماط السياحية البديمة التي  إلىييدف البحث  لكلذأنماط سياحية جديدة، 

وتضح ، اخمية إلى محافظة اإلسماعيميةُيمكن االعتماد عمييا لدعم حركة السياحة الد
ديمة والتي من شأنيا تعديل التركيز عمى أنماط السياحة المتنوعة والبأىمية البحث في 

الصورة الذىنية لدى السائح الداخمي عن النمط التقميدي ومن ثم تحقيق الجذب 
الذي استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي  ،السياحي إلى محافظة اإلسماعيمية

 ستنتاجات الدقيقة حول الظاىرة وتفسيرىاالظاىرة وتحميميا لموصول إلى اإل ييتم بدراسة
 ستبيان عمى كل من الخبراءالميدانية عمى توزيع استمارات اإلاعتمدت الدراسة و  ،

و أن ثحنتائج الب من أىمو  لعدد من السائحين واخرى موجيةوالمسئولين عن المحافظة 
تستحوذ السياحة الشاطئية عمى النصيب األكبر من حجم حركة السياحة الوافدة إلى 

تمثل السياحة الداخمية النسبة األكبر  ،يرجاناتمحافظة اإلسماعيمية يمييا سياحة الم
 ومن أىم توصيات البحث ،في حركة السياحة الوافدة إلى محافظة اإلسماعيمية

 الترويج لألنماط السياحية البديمة.الجذب السياحي و  ىتمام بتطوير مناطقاإل
 انًمذيخ. 1

أنو كمما زادت عوامل الجذب السياحي ألي  يعد التنوع في األنماط السياحية من أشكال التطور السياحي، حيث
بمد كمما زادت إمكانية الطمب السياحي عمييا والعكس صحيح، فتنوع المنتج السياحي أصبح رغبة ممحة لدى 

وبالتالي تنمية أنماط سياحية جديدة أحد أىم عوامل الميزة التنافسية لممقاصد السياحية ، (2102)عمي، السائح 
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ع من خالل إضافة أنماط سياحية بديمة إلى األنماط التقميدية التي تقدميا الدولة من أجل ويتم تحقيق ىذا التنو 
 (.2102)أبوزيد،  تمبية رغبات واتجاىات السائحين المختمفة

 مشكمة البحث

( بالعديد من مقومات الجذب السياحية )الطبيعية والتاريخية والترفييية محافظة اإلسماعيمية عمى الرغم من تمتع 
أنيا تعتمد عمى نمط سياحي سائد  تنوع في المنتج السياحي الذي تقدمة المحافظة لزائرييا حيث يوجد نو الأ إال

زائرييا، باإلضافة  حيث يقف حائاًل دون إطالة مدة إقامة اليوم الواحد ما يسمى بسياحة وىو السياحة الشاطئية أو
ظة عمى النمط التقميدي وغياب السياسات البديمة لألنماط واعتماد المحاف المقدمة إلى تقميدية البرامج السياحية
 جديدة من الطمب لممحافظة وتحفيز أنواع تساعد في زيادة حركة السياحة الداخميةالمتعددة والمتنوعة، والتي 

 .حين وزيادة معدل اإلنفاق اليوميمعدل إقامة السائ وارتفاعالسياحي 
 

  اإلطبر انُظرٌ. 2
 

 األًَبط انطُبحُخيفهىو . 1.2

األنمررراط السرررياحية عمرررى أنيرررا ل كافرررة الفعاليرررات والنشررراطات التررري تمرررارس لتقرررديم  (22، ص2112لم )يعررررف سرررا
خرردمات ذات طبيعررة سررياحية بصررورة رئيسررية بمررا يحقررق االشررباع الفررردي والجمرراعي لمسررائحين فرري مجررال حاجرراتيم 

األنمراط السرياحية ليسرت  ل، كمرا أنادلة لمسائح والمنظمة والمجتمرعورغباتيم وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية متب
منفصمة كميًا عرن بعضريا الربعب، برل تترداخل وتتكامرل فيمرا بينيرا بالنسربة لمسرائح، وكرذلك بالنسربة لدولرة المقصرد 

كيرد السياحي، فيكون نوع السياحة ىو اليدف الرئيسي من ذىاب السائح إلى ىرذا المقصرد السرياحي، ولكرن مرن األ
 .(2100)جمعة، أن السائح سوف يتعامل مع مغريات الجذب السياحية األخرى الموجودة في المكان 

 األنماط السياحية البديمة. 2.2

ل والترري تقرروم Alternative Tourismأنصرربت االتجاىررات الحديثررة فرري السررياحة إلررى مررا يعرررف بالسررياحة البديمررة ل
، وأنشرررطة تتميرررز بمراعاتيرررا لمجوانرررب االجتماعيرررة والبيئيرررة، وتثرررري عمرررى إشرررباع اتجاىرررات متعرررددة لرررم تكرررن معروفرررة

تجررارب السررائحين، وتعتبررر السررياحة البديمررة االتجرراه البررديل لررنمط السررياحة التقميديررة الررذي كرران سررائدًا لفترررة طويمررة 
البيئيررررة  وظيرررررت هثرررراره السررررمبية عمررررى البيئررررة والمجتمررررع نتيجررررة لألعررررداد الكبيرررررة واالسررررتغالل غيررررر الررررواعي لممرررروارد

لررذلك أخررذ بعررب منظمرري الرررحالت فرري البحررث عررن أفكررار وخيررارات جديرردة تحرراول أن تمبرري  (،2102)الشررربيني، 
حاجات فئات معينرة مرن السرائحين وفرق لمسرياحة البديمرة والتري تتضرمن عمرل برنرامج سرياحي معرد بطريقرة مختمفرة 

عداد الخدمات بطريقة تختمف عن تمك المستخدمة في السياحة التق  (.2102)الرواضية،  ميديةوا 

 اضتحذاث األًَبط انطُبحُخ انجذَهخ. 3.2

يتطمب الستحداث نمط سياحي جديد البحث عن هفاق ومجاالت جديدة وتطويرىرا، مرن خرالل االىتمرام بالمجراالت 
  -كما يمي:( 2102)سالم،  التالية والتي وضحيا
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بررراز مقوماتيررا البيئيررة وتحميررل قتصررادية: يمكررن مررن خالليررا دراسررة األقرراليم والمو الجوانررب اإل - اقررع السررياحية وا 
 خصائصيا ومنشآتيا؛

 الحيرراة النباتيررة والحيرراة الحيوانيررةدراسررة الخصررائص الطبيعيررة: كأشرركال السررطح، الموقررع، المنرراخ، التربررة،  -
مكانية استخداميا السياحي؛  وا 

 م؛دراسة العوامل البشرية: كعدد السكان، توزيعيم، كثافتيم، عاداتيم وتقاليدى -
دراسرررة المنشرررآت السرررياحية ونظرررم ممكيتيرررا ومسرررتوى األيررردي العاممرررة وأسررراليب التشرررغيل السرررياحي واألسرررواق  -

 السياحية؛
 دراسة حالة تفصيمية لممناطق السياحية؛  -
 دراسة الموارد والمؤسسات واألفواج السياحية؛   -
وم الجمركيرررة ومعرفرررة هثارىرررا دراسرررة األمررراكن األثريرررة والحضرررارية واالضرررطرابات السياسرررية واألمنيرررة، والرسررر  -

 المحتممة عمى السياحة؛
الدراسررات الجغرافيرررة مرررن خرررالل جمرررع وتصرررنيف وتخرررزين وتحميرررل وعررررب المعمومرررات والبيانرررات السرررياحية   -

(، واالسرررتفادة مرررن نظرررم االستشرررعار عرررن بعرررد، واسرررتخدام GISوذلرررك باسرررتخدام نظرررم المعمومرررات الجغرافيرررة )
واالعتمرراد عمررى الطرررق واألسرراليب اإلحصررائية والرياضررية، كممررا كرران الحاسررب فرري رسررم الخرررائط واألشرركال 

 ذلك ضروريًا، في مجاالت التخطيط واإلدارة والترويج السياحي. 

إلررى ترروافر مقومررات فرري المقصررد السررياحي تمبرري رغبررات وحاجررات السررائح لررذلك يحترراج ابتكررار نمررط سررياحي جديررد 
معينة، متقاربين في السموك والتصرف باتجاه النمط الجديرد ويرتم النمط ، مع ضرورة توافر استجابة لشرائح سوقية 

عمى دراسة األسواق المحتممة والحاليرة والمسرتيدفة لممقصرد السرياحي، حيرث تترأثر حركرة السرياحة برغبرة  ءً ذلك بنا
 (.2112)إبراىيم، السائح المرتبطة بيدف معين يريد اشباعو من خالل برنامج سياحي معين 

نمط سياحي جديد عمى أربعة عناصرر أساسرية والتري يمكرن تسرميترا بمربرص الالرصرة اةبتكاريرة وم استحداث يق
   -لألنماط السياحية وهى كالتالي:

 

 تحديد مقومات المقصد السياحي       -ب                               ) تحديد الطمب السياحي (األسواق المستيدفة  دراسة -أ  

   

 

 

 تنمية واستثمار مقومات المقصد السياحي    -ج                          ويج لمنمط السياحي الجديد                        التر  -د   

 مربص الالرصة اةبتكارية لنمط سياحي جديد ( 1الشكل رقم: )
 ( 4112المصدر: ) سالم، 

 مربع الفرصة االبتكارية 

 لنمط سياحي جديد
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 تحديد الطمب السياحي( دراسة األسواق المستردفة ) .أ 

التفكير التسويقي بشكل أساسي عمى العميل فيو نقطة التركيز، والتري ترتكرز عمرى دراسرة احتياجاترو  يعتمد أسموب
شرباع تمرك الحاجرات والرغبرات ال تقروم فقرط عمرى مجررد تمبيرة تمرك الحاجرات، (، 2101)شمت،  ورغباتو ودوافعو وا 

القرائم عمرى دراسرة األسرواق المختمفرة،  ففي ظل المنافسة الشديدة بين المقاصد السياحية يتم اإلحتياج إلى التسرويق
والتعرف عمى حالة األسواق السياحية، واحتياجرات ومتطمبرات الشررائح المختمفرة مرن السرائحين، والتنبرؤ باحتياجرات 

             تمرك األسرواق، مرع التطروير الردائم لممنرتج المقردم ليشربع تمرك االحتياجرات ويجرذب شررائح مختمفرة
(Albaum and Duerr, 2002) ، ة مدروسرة ومرنرة يرتم وضرعيا بنراءً وكرل ذلرك يرتم وفرق خطرط تسرويقية عممير 

السرياحي  عمى دراسة األسواق، فأساس النجاح ىرو دراسرة متطمبرات األسرواق السرياحية لتروفير مزايرا تنافسرية لمرنمط
األسرواق، وميوليرا، الجديد، فيجب التعرف عمى البيئة التسرويقية المرؤثرة عمرى السروق السرياحية لمعرفرة ىياكرل ىرذه 

 .دراسة األسواق السياحية المصدرة ومدى مالئمة المزيج التسويقي لشرائح العمالء، وىذا ما يطمق عميو أسم

 السياحيتحديد مقومات المقصد  -ب

 والخارجيررة لممقصررد الداخميررة البيئررة تحميررل يجررب جديرردي السررياحي المالئررم لمررنمط الالسررياح المقصررد مقومررات لتحديرد
 البيئرة لتقيريم رئيسرية أداةSWOT فيعتبررعمرى نقراط القروة والضرعف،  لمتعررفSWOT ريرق إجرراء تحميرل عرن ط
والتيديدات(، كما يعتبر أسموب جيرد فري الرربط  الفرص( ةيالخارج البيئة وتقييم ،)والضعف القوة عناصر( الداخمية

 جوانررب وتطرروير الضررعف جوانررب مررن بررين جوانررب القرروة والضررعف طبقررًا لممنافسررين ونظرررة العميررل، ومحاولررة الحررد
االقتصرادية، الطبيعيرة،  السرياحي كرالمتغيرات المحيطرة بالمقصرد البيئية المتغيرات تحميل عمى أيضاً  ويساعد القوة،

 الفررررص مرررن لالسرررتفادة معيرررا التكيرررف وكيفيرررة البيئررة ىرررذه فررري الفررررص والتيديررردات وتحديرررد والتكنولوجيرررة، السياسررية
 .(2102 مرسي،)التيديدات و  المخاطر وتجنب المتاحة

 واستثمار مقومات المقصد السياحيتنمية  -ج

 السررياحي المقصررد د دراسررة األسررواق السررياحية وتحديررد المقومررات السررياحية تررأتى مرحمررة الموائمررة بررين إمكانيرراتبعرر
ت المحرددة فري ورغبات الشرائح السوقية ويتم ذلك من خالل تمبية احتياجات العمالء، ومراعاة المعرايير والمواصرفا

اختيار النمط السياحي الجديد المراد استحداثو وتقديم منتجات جديدة قائمة عمرى االبتكرار، وتطروير المنرتج الحرالي 
بما يالئم المتغيرات التري تحردث، مرع ضررورة تروفير الميرزة التنافسرية لمرنمط السرياحي الجديرد مرن خرالل المرزج برين 

 نمرررط ولتنميرررة شررررية الموجرررودة، لتحويرررل تمرررك اإلمكانيرررات إلرررى قيمرررة متميرررزةإمكانيررات المقصرررد المتاحرررة والقررردرات الب
 -باآلتي: القيام فيجب التميز عمى قائم جديد سياحي

 دراسرة فري عممية وجود منيجية خالل من العمالء متطمبات لمواكبة السياحية واستثمار المقومات تنمية .0
 والمتوقع؛ اليالح الوضع تالئم السياحية واألسواق السياحية المقومات

وتطويرىرا  السرياحي لممقصد والفوقية التحتية بالبنية واالىتمام السياحي الجذب بمقومات االىتمام ضرورة .2
 المقاصد السياحية؛ بين والتميز التفرد عن تبحث التي العمالء لرغبات ممبياً  مستمر بشكل
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 عمرررى مسرررتمرة بصرررفة يعمرررل لممعمومرررات نظرررام وجررود خرررالل مرررن العالميرررة والمسرررتجدات التطرررورات متابعررة .2
 عمرررى الجديررردة السرررياحية األنمررراط لمعرفررة بيرررا المحيطرررة البيئرررة ومرررن المقصررد داخرررل تجميررع البيانرررات مرررن

 السياحة العالمية؛ خريطة
 المستيدفة؛  السياحية األسواق وحاجات رغبات سيمبي الجديد السياحي النمط أن مراعاة .2
 -قطاعات األسواق المستيدفة بشكل مستمر من خالل: ضرورة تنويع وتطوير النمط السياحي بما يالئم .5

 القياس المقارن باألنماط السياحية الرائدة في الدول األخرى؛ 
  البحث المستمر عن الميزة التنافسية لنمط السياحة الجديد المقدم والتي يصعب تواجدىا في مقاصد

 سياحية منافسة؛
 ولي والعمرل عمرى تحقيرق أعمرى مسرتوى مرن تحسين صورة النمط السياحي الجديد عمرى المسرتوى الرد

 الجودة في الخدمات التي يتمقاىا السائح؛
  (2102 سالم،)االىتمام بتنويع منافذ التوزيع عمى حسب األسواق المستيدفة. 

 الترويج لمنمط السياحي الجديد -د 
طريرق نشرر معمومرات عرن  بعد تنمية واستثمار مقومات المقصد السياحي يأتي الدور الميم لمترويج اإلعالمي عن

الررنمط السررياحي الجديرررد وترردعيم صرررورتو أمررام الرردول المصررردرة لمسررائحين، مرررن أجررل التررأثير عمرررى مسررتوى الطمرررب 
قنرراع العمررالء ، (Morgan and Pritchard, 2000) السرياحي حيررث ييرردف المررزيج الترويجرري إلررى تعريررف وا 

ين صرورة ذىنيرة مناسربة عرن المكران وتعزيرز إمكانياترو بالنمط السياحي الجديد، وحثيم عمى اإلقبال عميرو، مرع تكرو 
 -التنافسية، والترويج لمنمط السياحي المستحدث وتوجييو لألسواق المستيدفة يتم من خالل اآلتي:

باألسررواق  Destination Marketing Organizationمنظمررات تسررويق المقاصررد السررياحيالمجرروء ل .0
 السياحية المستيدفة؛

الجيرود  اسرتمرار السرياحة، مرع مرن المسرتحدثة األنمراط تالئم السياحية األسواق من جديدة أنواع مخاطبة .2
 المستيدفة؛ األسواق تنويع عمى ذلك يساعد مما القائمة لألسواق الترويجية

عالنية مكثفة تشترك فييا األجيزة الرسمية لمسياحة والمنشآت السياحية موجيرو  .2 تنظيم حمالت إعالمية وا 
 .(2102 سالم،)تقبة لشرائح األسواق المر 

 محافظة اإلسماعيمية. 2.4

تعتبرررر محافظرررة اإلسرررماعيمية عاصرررمة إقمررريم قنررراة السررررويس ومعروفرررة أيضرررا بأسرررم لبررراريس الصرررغرىل وىرررذا لكثرررررة 
المساحات الخضراء والحدائق بيرا باإلضرافة لمتخطريط األوروبري ليرذه المدينرة مرن تقسريم شروارع وميرادين وتخطريط 

تمتمرك المحافظرة العديرد و  (،2102)خميرل، العراممين بشرركة قنراة السرويس عنرد تأسيسريا معمراري لفريالت ومسراكن 
أنمرراط سررياحية جديرردة لممحافظررة،  السررتحداثتؤىميررا مررن المقومررات السررياحية الطبيعيررة والتاريخيررة والترفيييررة الترري 

من ريف وحضر وتنوع  فالمحافظة بيا ثالث بيئات )صحراوية وزراعية وساحمية( مما أدى إلى وجود تنوع سكاني
في الحرف البيئية المنتشرة في نجوع المحافظرة، وكرذلك تتميرز بربعب الفنرون الشرعبية ذات الطبيعرة الخاصرة بيرا، 
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ىذا باإلضافة إلى الشواطئ الممتدة بطول بحيرة التمساح والبحيرات المررة، كمرا تتمترع بالعديرد مرن مقومرات الترراث 
، كرذلك يوجرد بيرا مشرروعات قنراة السرويس الجديردة مثرل: )اإلسرماعيمية (2105) فايد و فرراج، الحضاري واألثري 

سرياحيًا مرن خرالل: المحافظرة ليرا ترأثير إيجرابي عمرى  مشروع وادي التكنولوجيا( والتي – األمل ضاحية –الجديدة 
فررص زيرادة  -2 – زيرادة الطمرب السرياحي عمرى المنطقرة -2 - تخصيص مناطق لمتنمية السياحية المتكاممة -0

جرذب وتنشريط السرياحة - 5 - تنمية وتنوع المنرتج السرياحي واالرتقراء بجودترو -2 – االستثمار السياحي بالمنطقة
 (.2102)خميل،  الدولية

 
 ( أهى انًعبنى انطُبحُخ نًحبفظخ اإلضًبعُهُخ2انشكم رلى: )

 .انًصذر: انجىاثخ اإلنكتروَُخ نًحبفظخ اإلضًبعُهُخ

 اإلسماعيمية بمحافظة السياحي الجذب لزيادة المقترحة البديمة السياحية األنماط. 3.4  

 المخيمات سياحة 

 أنواع أماكن المخيمات
 -تقسم أماكن المخيمات حسب الغرب منيا كاآلتي:

 بالنسبة لمرواد المارين عمى طريق المخيم ) مخيمات المبيت المؤقت (.لإلقامة المؤقتة:  أ. 
 لمرواد القادمين من بالد أو أماكن قريبة ) مخيمات الترفيو السريع (. لإلقامة فترة ترفيرية بسيطة: ب. 
 .(0990)ماىر،  مخيمات األجازة (لقضاء األجازة كاممة ) ج. 

  سياحة السالن 

تعتبر سياحة مشاىدة السفن مرن األنمراط السرياحية المسرتحدثة، وتمثرل نروع مرن سرياحة االىتمامرات الخاصرة ألنيرا 
غيرر تقميديرة، حيرث يسرافر السرائحون سرعيًا وراء ىردف ال يمكرن إشرباعو إال فري منطقرة تستيدف مجاالت وأنشرطة 

ممررا يكررون ، (2112)الشررربيني، معينررة وعررادة مررا تكررون ىررذه االىتمامررات طبيعيررة أو ثقافيررة أو بيئيررة أو اجتماعيررة 
متابعرررة كرررم السرررفن دافررع لررربعب اليرررواه مرررن السرررائحين لمشررراىدة السرررفن العمالقرررة أثنررراء عبورىرررا فررري قنررراة السرررويس و 

العالميررة العررابرة فرري قنرراة السررويس يوميررًا لمعرفررة مرردى األىميررة االقتصررادية لقنرراة السررويس بالنسرربة لحركررة التجررارة 
العالمية، وأنيا رمز من رموز مصر الحديثرة، مرع إمكانيرة تصروير السرفن وقرت عبورىرا والتقراط الصرور التذكاريرة، 
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فظررة اإلسررماعيمية فرري جررذب شرررائح جديرردة مررن السررائحين لتحقيررق ىرردف حيررث يشرركل ىررذا النرروع نمطررًا جديرردًا لمحا
 معين بعيدًا عن األىداف التقميدية.

 -ويمكن تطوير هذا النمط عن طريق:
 سفن ال عبور لمشاىدة ودعوتيم اإلسماعيمية محافظة إلى رحالت بتنظيم والنقابات الييئات مع التواصل

 العمالقة في قناة السويس؛
 مختمفة فئات من السائحين لجذب السويس قناة بإنشاء لالحتفال سنوي ميرجان عمل. 
  سياحة المؤتمرات 

  إنشاء مركز دولي لممؤتمرات بمحافظة اإلسماعيمية وتخصيص عدد من األفدنة بمدخل اإلسماعيمية
 إلقامة المركز والتنسيق مع وحدة دعم وتطوير المحافظات بوزارة التنمية المحمية؛

 رفع عمى تساعد التي الدولية المؤتمرات من العديد وعمل السياحية بالفنادق راتلممؤتم قاعات إضافة 
 بالمحافظة؛ السياحية الحركة معدالت

 األعمال رجال سياحة  
إن اتسرراع قاعرردة األعمررال بمنطقررة  قنرراة السررويس سرروف يعمررل عمررى تنشرريط سررياحة رجررال األعمررال حيررث أن ىررذا 

عدة األعمال حتى تجرذب أعرداد كبيررة مرن رجرال األعمرال العررب واألجانرب النمط ال يمكن أن ينشط إال باتساع قا
إلى مصر، لدراسرة مجراالت االسرتثمار فري المنطقرة أو لالشرتراك والمسراىمة فري العديرد مرن مشرروعات االسرتثمار 

ات وخاصررة القادمررة مررن الصررين والينررد كأحررد أىررم الرردول المصرردرة لسررياحة رجررال األعمررال نتيجررة لزيررادة االسررتثمار 
 (.2102)خميل، األجنبية بالمنطقة 

 -يمكن تطوير هذا النمط عن طريق:

 نشراء مصر في األعمال رجال لسياحة المنظمة السياحية الشركات عدد زيادة  فري متخصصرة شرركات وا 
 بالمنطقررة بقررائيم فترررة وزيررادة األعمررال رجررال سررياحة مررن أكبررر عرردد تنشرريط عمررى يعمررل ممررا المجررال ىررذا

خرررالل مرررا تقدمرررة ىرررذه الشرررركات السرررياحية مرررن تنشررريط ليرررذا الرررنمط  مرررن السرررياحي، قيمإنفرررا معررردل وزيرررادة
السرررياحي سرررواء مرررن خرررالل الررررحالت السرررياحية المخصصرررة ليرررم بحيرررث تشرررمل جرررزء ترفييررري واسرررتمتاع 

 .(2112ة ) طمبة، عمميم، أومن خالل عرب لممقومات السياحي بالمنطقة بجانب خط سير
  السياحة الرياضية 
 ستضافة البطوالت واألحداث العالمية الخاصة بالسياحة الرياضية؛االىتمام با 
  إنتاج مطبوعات سياحية خاصة بمقومات السياحة الرياضية المتوفرة بالمحافظة ) مسرطحات خضرراء- 

حمامررات سررباحة (، وتوزيعيررا عمررى جميررع النرروادي والجيررات الرياضررية بمختمررف أنحرراء  -نرروادي رياضررية 
 (.2102ستضافة المحافظة لألحداث والمسابقات الرياضية )جاد المولى، الجميورية بيدف تنشيط ا
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  السياحة األثرية والتاريخية 
  ضرورة استغالل مقومرات السرياحة التاريخيرة التري تزخرر بيرا محافظرة اإلسرماعيمية ممرا يعمرل عمرى دعرم

 ة والعصور المختمفة؛السياحة األثرية والتاريخية بيا حيث ترميم اآلثار التي ترجع لمعديد من األزمن
  تفعيررررل دور المجمررررس األعمررررى لمثررررار فرررري الترررررميم والحفرررراظ عمررررى اآلثررررار الموجررررودة بالمترررراحف والمقررررابر

 .بمحافظة اإلسماعيمية بالتعاون مع وزارة السياحة
 القيام بحمالت دعائية عن مقومات السياحة التاريخية واألثرية التي تزخر بيا المحافظة؛ 
 إلى المناطق األثرية وداخميا وتنظيم المرور فييا بطريقة سميمة؛ تطوير الطرق المؤدية 
  االىتمرام بمررواد رصرف المنرراطق المحيطررة برالمواقع األثريررة بمرا ال يتعررارب مررع العبرق الترراريخي لممنرراطق

 (؛2102السياحية )خميل، 

 الدراسة الميدانية. 3

وححليلهممما للىيمممىا سلمممج ا سمممخٌخاجاث  المممره يهمممخن  دزاسمممت الظممما سةحمممن اسمممخلدام الومممٌها الىيمممف  الخحليلممم  

 .الدليمت حىا الظا سة وحفسيس ا

  لخحميك أ داف الدزاست حن ا عخواد علج هصدزيي أساسييي للبياًاث، ويوكي حىضيح  : طرق جمص البيانات. 1.1

 ذلك علج الٌحى اآلح :

مييا في تحقيق أىداف يمكن تحديد البيانات الثانوية التي تم االعتماد ع :الثانويةمصادر البيانات  - أ
في جمع البيانات الثانوية  تم االعتمادالدراسة في ضوء مشكمة الدراسة والمتغيرات المتعمقة بيا، حيث 

 عمى ما يمي:
 المراجع العربية واألجنبية واألبحاث المنشورة وغير المنشورة المتعمقة بموضوع الدراسة. -
 واإلحصاءات المختمفة.الدوريات العربية واألجنبية والنشرات والتقارير  -
 .عن حركة السياحة بمحافظة اإلسماعيميةالتقارير السنوية الصادرة  -
تررم إعررداد جانررب تطبيقرري ميررداني لمعالجررة الجوانررب التحميميررة واستقصرراء اآلراء  :األوليررةمصررادر البيانررات  - ة

محافظررة  حررول موضرروع الدراسررة مررن خررالل اسررتمارة اسررتبيان موجيررة لعينررة مررن السررائحين القررادمين إلررى
 .اإلسماعيمية من جميورية مصر العربية، وأخرى موجية لعينة من الخبراء والمسئولين

 طبيعة وحجم العينة:. 2.3
عينة من السائحين القادمين إلى محافظة اإلسماعيمية من جميوريرة مصرر العربيرة، وترم  ييتمثل مجتمع الدراسة ف

ن إلرررى محافظرررة اإلسرررماعيمية، وبمرررم عررردد القررروائم الصرررحيحة ( قائمرررة اسرررتبيان عمرررى السرررائحين القرررادمي221توزيرررع )
%(، لمتعررررف عمرررى هرائيرررم بشرررأن أبعررراد المتغيررررات موضرررع الدراسرررة، كمرررا 92.12( قائمرررة اسرررتبيان بنسررربة )211)

( مفررردة لمتعرررف عمررى هرائيررم ومقترحرراتيم 021اعتمرردت الدراسررة عمررى عينررة مررن الخبررراء والمسررئولين بمررم حجميررا )
 .غيرات موضع الدراسةبشأن أبعاد المت
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يتغُراد انذراضخ. 3.3  

ترم عررب متغيرررات الدراسرة وأبعادىررا مرن خرالل عرررب المتغيرر المسررتقل )األنمراط السرياحية( المتمثمررة فري األبعرراد 
األتية: )السرياحة الشراطئية، السرياحة األثريرة، السرياحة التاريخيرة، السرياحة الرياضرية، سرياحة الميرجانرات، سرياحة 

ل والمرررؤتمرات، سرررياحة السرررفن، سرررياحة المخيمرررات(، والمتغيرررر الترررابع المتمثرررل فررري حركرررة السرررياحة رجرررال األعمرررا
 :( عمى النحو اآلتي2رقم ) شكلالداخمية، كما ىو موضح في ال

 (1رقم ) الشكل
 متغيرات الدراسة وأبعادها

 المتغير التابص                                                              المتغير المستقل 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األضبنُت اإلحصبئُخ انًطتخذيخ فٍ انذراضخ. 4.3

(، لتحميررررل بيانررررات الدراسررررة الميدانيررررة، وذلررررك مررررن (SPSS, Ver. 26تررررم اسررررتخدام البرنررررامج اإلحصررررائي 
 خالل استخدام األساليب اإلحصائية التالية:

 ة الفرب األول.(: الختبار مدى صحCorrelationمعامل ارتباط بيرسون ) .أ 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.  5.3

 :انطبئحٍُ اضتجُبٌ وثجبد صذق يعبيالد .1

 : السائحين استبيان صدق .أ 
يقصد بصدق االستبيان أن تقيس عبارات االستبيان ما وضعت لقياسو، وتم التأكد من صدق استبيان السائحين 

 :يمي ما خاللمن 

 األنماط السياحية
 السياحة الشاطئية
 السياحة األثرية

 السياحة التاريخية
 السياحة الرياضية
 سياحة المررجانات

 المخيماتسياحة 
 سياحة السالن

رجال األعمال سياحة 
 والمؤتمرات

 

 حركة السياحة الداخمية
 

 السائحين

 

 السياحية الميالي

 

 اإليرادات السياحية
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  صدق اةتساق الداخمي: 

 االتساق الداخمي ألبعاد استبيان السائحين كما يمي:( صدق 0)ضح الجدول رقم يو 
 الداخمي ألبعاد استبيان السائحينصدق اةتساق : (1)جدول رقم 

معامالت  األبعاد م
 اةرتباط

معامالت  األبعاد م
 اةرتباط

 **1.641 سياحة المررجانات 3 **1.612 السياحة الشاطئية 1
 **1.543 سياحة رجال األعمال والمؤتمرات 4 **1.631 ةالسياحة األثري 4
 **1.642 سياحة السالن 5 **1.515 السياحة التاريخية 1
 **1.627 سياحة المخيمات 6 **1.644 السياحة الرياضية 2

 **1.512 حركة السياحة الداخمية
، 1.212تراوحت بين )( أن قيم معامل االرتباط ألبعاد استبيان السائحين 0يتضح من الجدول رقم )

(، وجاءت جميع قيم معامالت االرتباط موجبة، كما أن جميع ىذه القيم مقبولة إحصائيًا عند مستوى داللة 1.252
(، مما يشير إلى صدق االتساق الداخمي الستبيان السائحين، وبذلك تم التحقق من صدق االتساق الداخمي 1.10)

 .الستبيان السائحين
 :الصدق الذاتي ألبعاد استبيان السائحين: (4رقم ) جدول          الصدق الذاتي 

 الصدق الذاتي األبعاد م الصدق الذاتي األبعاد م

 1.711 سياحة المررجانات 3 1.616 السياحة الشاطئية 1
 1.671 سياحة رجال األعمال والمؤتمرات 4 1.651 السياحة األثرية 4
 1.641 سياحة السالن 5 1.627 السياحة التاريخية 1
 1.651 سياحة المخيمات 6 1.642 السياحة الرياضية 2

 1.634 حركة السياحة الداخمية

، 1.222معامررل الصرردق الررذاتي ألبعرراد اسررتبيان السررائحين تراوحررت بررين )( أن قرريم 2رقررم )يتضرح مررن الجرردول 
السرائحين، (، وجاءت جميع قيم الصردق الرذاتي مقبولرة إحصرائيًا، ممرا يشرير إلرى الصردق الرذاتي السرتبيان 1.902

 وبذلك تم التحقق من الصدق الذاتي الستبيان السائحين.
 السائحين:ثبات استبيان  .ب 

يقصرررررد بثبرررررات اإلسرررررتبيان لالحصرررررول عمرررررى نفرررررس النترررررائج عنرررررد تكررررررار القيررررراس باسرررررتخدام نفرررررس األداة وفررررري 
ويوضرررررح نفرررررس الظرررررروفل، ولتقررررردير ثبرررررات اإلسرررررتبيان ترررررم اسرررررتخدام طريقتررررري ألفرررررا كرونبررررراخ والتجزئرررررة النصرررررفية، 

( قرررررريم معررررررامالت ثبررررررات ألفررررررا كرونبرررررراخ والتجزئررررررة النصررررررفية لكررررررل ُبعررررررد مررررررن أبعرررررراد اإلسررررررتبيان 2رقررررررم )الجرررررردول 
 :كاآلتي
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 لكل ُبعد من أبعاد استبيان السائحينقيم معامالت ثبات ألالا كرونباخ والتجزئة النصالية : (3)جدول رقم 

 معامالت ثبات ألالا كرونباخ األبعاد م
 النصاليةمعامالت ثبات التجزئة 

 سبيرمان براون معادلة جتمان
 1.541 1.541 1.511 السياحة الشاطئية 1
 1.543 1.541 1.536 السياحة األثرية 4
 1.613 1.613 1.544 السياحة التاريخية 1
 1.431 1.423 1.526 السياحة الرياضية 2
 1.547 1.536 1.613 سياحة المررجانات 3
 1.537 1.537 1.573 تمراتسياحة رجال األعمال والمؤ  4
 1.514 1.545 1.524 سياحة السالن 5
 1.517 1.517 1.541 سياحة المخيمات 6

 1.511 1.542 1.545 حركة السياحة الداخمية
(، وأن قريم 1.225، 1.212( أن قيم معامالت ثبات ألفرا كرونبراخ جراءت فري المردى )2يتضح من الجدول رقم )

(، وبعرد 1.205، 1.225ة قبل التصحيح وفقًا لمعادلة جتمران جراءت فري المردى )معامالت ثبات التجزئة النصفي
(، وجميعيررا قرريم معررامالت مرتفعررة 1.205، 1.251التصررحيح وفقررًا لمعادلررة سرربيرمان بررراون جرراءت فرري المرردى )

 إحصائيًا، مما يؤكد ثبات وصالحية استخدام إستبيان السائحين ومالءمتو ألغراب الدراسة.

ق أن إستبيان السائحين موضوع الدراسة يتسم بدرجرة عاليرة مرن الصردق والثبرات، تعرزز النترائج يتضح مما سب
 لموصول لمنتائج النيائية لمدراسة.التي سيتم الحصول عمييا من البيانات 

 معامالت صدق وثبات استبيان الخبراء: .4
 صدق استبيان الخبراء:  .أ 

 من خالل ما يمي:تم 
  : صدق اةتساق الداخمى 

 :صدق االتساق الداخمي ألبعاد استبيان الخبراء كما يمي( 2) يوضح الجدول رقم

 صدق اةتساق الداخمي ألبعاد استبيان الخبراء: (2)رقم جدول 

معامالت  األبعاد م
 معامالت اةرتباط األبعاد م اةرتباط

**1.613 السياحة الشاطئية 1 **1.613 سياحة المررجانات 3   
**1.634 السياحة األثرية 4 **1.544 سياحة رجال األعمال والمؤتمرات 4   
**1.541 السياحة التاريخية 1 **1.611 سياحة السالن 5   
**1.647 السياحة الرياضية 2 **1.637 سياحة المخيمات 6   

**1.516 حركة السياحة الداخمية  
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(، 1.259، 1.212وحررت بررين )( أن قرريم معامررل االرتبرراط ألبعرراد اسررتبيان الخبررراء ترا2يتضررح مررن الجرردول رقررم )
وجررراءت جميرررع قررريم معرررامالت االرتبرررراط موجبرررة، كمرررا أن جميرررع ىرررذه القرررريم مقبولرررة إحصرررائيًا عنرررد مسرررتوى داللررررة 

(، مما يشير إلى صدق االتساق الداخمي الستبيان الخبراء، وبذلك تم التحقرق مرن صردق االتسراق الرداخمي 1.10)
 .الستبيان الخبراء

 :الصدق الذاتي 
لصرررردق الررررذاتي لكررررل ُبعررررد مررررن أبعرررراد اسررررتبيان الخبررررراء مررررن خررررالل الجررررذر التربيعرررري لقرررريم معررررامالت تررررم حسرررراب ا

 ( الصدق الذاتي ألبعاد استبيان الخبراء كما يمي:5الثبات، ويوضح الجدول رقم )
 الصدق الذاتي ألبعاد استبيان الخبراء: (3جدول رقم )

 الصدق الذاتي األبعاد م الصدق الذاتي األبعاد م

سياحة الشاطئيةال 1  1.711 سياحة المررجانات 3 1.635 
 1.747 سياحة رجال األعمال والمؤتمرات 4 1.656 السياحة األثرية 4
 1.735 سياحة السالن 5 1.711 السياحة التاريخية 1
 1.731 سياحة المخيمات 6 1.671 السياحة الرياضية 2

 1.714 حركة السياحة الداخمية
، 2.850( أى لممين هعاهممص الصممدق الممراح  أل عمماد اسممخبياى اللبممسا  حساوحممج  مميي )5)يخضممح هممي الجممدوا زلممن 

جميررع قرريم الصرردق الررذاتي مقبولررة إحصررائيًا، ممررا يشررير إلررى الصرردق الررذاتي السررتبيان الخبررراء، (، وجمما ث 2.0.0
 .وبذلك تم التحقق من الصدق الذاتي الستبيان الخبراء

 ثبات استبيان الخبراء: .ب 
ت اسررررررتبيان الخبررررررراء باسررررررتخدام طريقترررررري ألفررررررا كرونبرررررراخ والتجزئررررررة النصررررررفية، ويوضررررررح تررررررم التأكررررررد مررررررن ثبررررررا

( قرررررريم معررررررامالت ثبررررررات ألفررررررا كرونبرررررراخ والتجزئررررررة النصررررررفية لكررررررل ُبعررررررد مررررررن أبعرررررراد اإلسررررررتبيان 2الجرررررردول رقررررررم )
 الخبراء كاآلتي:

 ستبيان الخبراءقيم معامالت ثبات ألالا كرونباخ والتجزئة النصالية لكل ُبعد من أبعاد ا: (4جدول رقم )

 معامالت ثبات ألالا كرونباخ األبعاد م
 معامالت ثبات التجزئة النصالية

 سبيرمان براون معادلة جتمان
 1.611 1.611 1.514 السياحة الشاطئية 1
 1.527 1.542 1.554 السياحة األثرية 4
 1.664 1.655 1.611 السياحة التاريخية 1
 1.514 1.516 1.573 السياحة الرياضية 2
 1.536 1.531 1.647 سياحة المررجانات 3
 1.717 1.716 1.721 سياحة رجال األعمال والمؤتمرات 4
 1.661 1.661 1.714 سياحة السالن 5
 1.713 1.714 1.711 سياحة المخيمات 6

 1.545 1.544 1.611 حركة السياحة الداخمية
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(، وأن قريم 1.921، 1.222كرونبراخ جراءت فري المردى )( أن قيم معامالت ثبات ألفرا 2يتضح من الجدول رقم )
(، وبعرد 1.902، 1.212معامالت ثبات التجزئة النصفية قبل التصحيح وفقًا لمعادلة جتمران جراءت فري المردى )

(، وجميعيررا قرريم معررامالت مرتفعررة 1.909، 1.202التصررحيح وفقررًا لمعادلررة سرربيرمان بررراون جرراءت فرري المرردى )
 ات وصالحية استخدام إستبيان الخبراء ومالءمتو ألغراب الدراسة.إحصائيًا، مما يؤكد ثب

يتضح مما سبق أن استبيان الخبراء موضروع الدراسرة يتسرم بدرجرة عاليرة مرن الصردق والثبرات، تعرزز النترائج التري 
 .لموصول لمنتائج النيائية لمدراسةسيتم الحصول عمييا من البيانات 

 ة الميدانيةاإلحصاء الوصالي ألبعاد الدراس 6.1
 التحميل الوصالي لمالردات السياحة الشاطئية: .1

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألىمية النسبية ومستوى التحقق والترتيب 2يوضح الجدول رقم )
 لمفردات السياحة الشاطئية كما يمي:

ية ومستوى التحقق والترتيب لمفردات السياحة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألىمية النسب: (5جدول رقم )
 الشاطئية

 انًفردح و

 انخجراء انطبئحٍُ

انًتىضظ 

 انحطبثٍ

االَحراف 

 انًعُبرٌ

األهًُخ 

 انُطجُخ

يطتىي 

 انتحمك
 انترتُت

انًتىضظ 

 انحطبثٍ

االَحراف 

 انًعُبرٌ

األهًُخ 

 انُطجُخ

يطتىي 

 انتحمك
 انترتُت

1 
تك إنً تمىو ثسَبرح انشىاطئ أثُبء زَبر

 يحبفظخ اإلضًبعُهُخ.
4.43 2.5.1 ...6% 

يرتفع 

 تًبيب  
1 4.21 2.652 .4.2% 

يرتفع 

 تًبيب  
4 

2 
تطتًتع أثُبء زَبرتك إنً يحبفظخ 

 اإلضًبعُهُخ ثطىاحههب انشبطئُخ.
4.2. 2.641 .5.4% 

يرتفع 

 تًبيب  
4 4.24 2..50 .4..% 

يرتفع 

 تًبيب  
3 

3 

تشعر ثبنهذوء واإلضترخبء عُذ 

ش عهً انشىاطئ ثًحبفظخ انجهى

 اإلضًبعُهُخ.

4.2. 2.661 .5.6% 
يرتفع 

 تًبيب  
3 4.2. 2.6.1 .5.4% 

يرتفع 

 تًبيب  
1 

4 
تحرص عهً انحضىر إنً شىاطئ 

 يحبفظخ اإلضًبعُهُخ.
4.32 2.616 .6.4% 

يرتفع 

 تًبيب  
2 4.25 2..31 .5% 

يرتفع 

 تًبيب  
2 

 يرتفع تًبيب   %..4. 25..2 4.24 يرتفع تًبيب   %6.4. 2.616 4.32 انًتىضظ انعبو

( أن المتوسط العام إلجابات أفراد عينة الدراسة من السرائحين عمرى المفرردات المرتبطرة 2يتضح من الجدول رقم )
(، 1.202( بانحراف معيراري )2.22بنمط السياحة الشاطئية جاءت مرتفعة تمامًا، حيث بمم متوسطيا الحسابي )

( 2.22( حيررث بمررم متوسررطيا الحسررابي )0ى نمررط السررياحة الشرراطئية لممفررردة )وجرراءت أعمررى إجابررة لمسررائحين عمرر
(، وتنص عمى )تقوم بزيارة الشواطئ أثناء زيارتك إلى محافظة اإلسماعيمية(، في حرين 1.520بانحراف معياري )

( 2.22( حيررث بمررم متوسررطيا الحسررابي )2جرراءت أقررل إجابررات لمسررائحين عمررى نمررط السررياحة الشرراطئية لممفررردة )
 (، وتنص عمى )تستمتع أثناء زيارتك إلى محافظة اإلسماعيمية بسواحميا الشاطئية(.1.220بانحراف معياري )

كمررا يتضررح أيضررًا أن المتوسررط العررام إلجابررات أفررراد العينررة مررن الخبررراء عمررى المفررردات المرتبطررة بررنمط السررياحة 
(، وجراءت أعمرى 1.225( بانحراف معياري )2.22الشاطئية جاءت مرتفعة تمامًا، حيث بمم متوسطيا الحسابي )

( برانحراف معيرراري 2.22( حيرث بمرم متوسرطيا الحسرابي )2إجابرة لمخبرراء عمرى نمرط السرياحة الشراطئية لممفررردة )



   .252-232(، ص 2222، )3، العدد 22الوجلد  (JAAUTH)                              هحود وآخسوى زيهام 
 

243 | P a g e  

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

(، وتنص عمى )يشعر السائح باليردوء واإلسرترخاء عنرد الجمروس عمرى الشرواطئ بمحافظرة اإلسرماعيمية(، 1.220)
( حيررث بمرررم متوسرررطيا الحسرررابي 0راء عمرررى نمررط السرررياحة الشررراطئية لممفرررردة )فرري حرررين جررراءت أقررل إجابرررات لمخبررر

(، وترررنص عمرررى )يقررروم السرررائح بزيرررارة الشرررواطئ أثنررراء زيارترررو إلرررى محافظرررة 1.251( برررانحراف معيررراري )2.20)
ءت اإلسماعيمية(، فمن خالل اجابات كراًل مرن السرائحين والخبرراء المرتبطرة برنمط السرياحة الشراطئية تبرين أنيرا جرا

 مرتفعة تمامًا مما يدل عمى اعتماد المحافظة بشكل أساسي عمى نمط السياحة الشاطئية.
 التحميل الوصالي لمالردات سياحة المررجانات: .4

( المتوسررطات الحسررابية واالنحرافررات المعياريرة واألىميررة النسرربية ومسررتوى التحقررق والترتيررب 2يوضرح الجرردول رقررم )
 مي:لمفردات سياحة الميرجانات كما ي

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألىمية النسبية ومستوى التحقق والترتيب لمفردات : (6جدول رقم )
 سياحة الميرجانات

 انًفردح و

 انخجراء انطبئحٍُ

انًتىضظ 

 انحطبثٍ

االَحراف 

 انًعُبرٌ

األهًُخ 

 انُطجُخ

يطتىي 

 انتحمك
 انترتُت

انًتىضظ 

 انحطبثٍ

االَحراف 

 ٌانًعُبر

األهًُخ 

 انُطجُخ

يطتىي 

 انتحمك
 انترتُت

1 
تحررررررررص عهرررررررً حضرررررررىر يهر ررررررربٌ 

 اإلضًبعُهُخ انذونٍ نهفُىٌ انشعجُخ.
 3 يتىضظ %4..5 1.210 ...2 2 يتىضظ 64.4% 1.251 3.22

2 
تحرررص عهررً حضررىر يهر بَرربد أعُرربد 

 انرثُع ثًحبفظخ اإلضًبعُهُخ.
 1 يتىضظ %..62 2.052 3.24 1 يتىضظ 65.2% 1.112 3.26

3 
تحرررص عهررً يشرربهذح ثطرربتٍُ انًرربَجى 

 ثًحبفظخ اإلضًبعُهُخ.
 2 يتىضظ %50 1.221 2.05 3 يتىضظ 61.4% 1.204 .3.2

4 
 حضررىر يطرربثمخ أيُرررادتحرررص عهررً 

 انفراونخ ثًحبفظخ اإلضًبعُهُخ.
 4 يتىضظ %56 1.1.5 2..2 4 يتىضظ 56.4% 1.262 2..2

 يتىضظ %2..5 1.164 2.01 يتىضظ %..61 1.254 3.20 انًتىضظ انعبو

( أن المتوسررط العررام إلجابررات أفررراد عينررة الدراسررة مررن السررائحين عمررى المفررردات 2يتضررح مررن الجرردول رقررم )    
( برررانحراف معيررراري 2.19المرتبطرررة برررنمط سرررياحة الميرجانرررات جررراءت متوسرررطة، حيرررث بمرررم متوسرررطيا الحسرررابي )

( حيررررث بمررررم متوسررررطيا 2لميرجانررررات لممفررررردة )(، وجرررراءت أعمررررى إجابررررة لمسررررائحين عمررررى نمررررط سررررياحة ا0.252)
(، وترررنص عمرررى )تحررررص عمرررى حضرررور ميرجانرررات أعيررراد الربيرررع 0.001( برررانحراف معيررراري )2.22الحسرررابي )

( حيرث 2بمحافظة اإلسماعيمية(، فري حرين جراءت أقرل إجابرات لمسرائحين عمرى نمرط سرياحة الميرجانرات لممفرردة )
 حضرور مسرابقة أميررات(، وتنص عمى )تحرص عمرى 0.221اري )( بانحراف معي2.22بمم متوسطيا الحسابي )

 الفراولة بمحافظة اإلسماعيمية(.
كمرررا يتضرررح أيضرررًا أن المتوسرررط العرررام إلجابرررات أفرررراد العينرررة مرررن الخبرررراء عمرررى المفرررردات المرتبطرررة برررنمط سرررياحة 

، وجراءت أعمرى (0.022( برانحراف معيراري )2.90الميرجانات جاءت متوسرطة، حيرث بمرم متوسرطيا الحسرابي )
( برانحراف معيراري 2.12( حيرث بمرم متوسرطيا الحسرابي )2إجابة لمخبراء عمى نمط سياحة الميرجانات لممفرردة )

(، وتنص عمى )يحرص السائح عمى حضرور ميرجانرات أعيراد الربيرع بمحافظرة اإلسرماعيمية(، فري حرين 1.952)
( 2.21( حيررث بمررم متوسررطيا الحسررابي )2ة )جرراءت أقررل إجابررات لمخبررراء عمررى نمررط سررياحة الميرجانررات لممفرررد
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الفراولررررة بمحافظررررة  حضررررور مسررررابقة أميرررررات(، وتررررنص عمررررى )يحرررررص السررررائح عمررررى 0.025بررررانحراف معيرررراري )
( بأنررررو يوجررررد قصررررور فرررري التسررررويق والتنشرررريط السررررياحي لسررررياحة 2109، وىررررذا يتفررررق مررررع )أحمررررد، اإلسررررماعيمية(

ماعيمية بشكل كبير، عمى الرغم من وجود العديد من المقومرات الميرجانات والمناسبات الخاصة في محافظة اإلس
 مدينة عالمية لمميرجانات. الطبيعية والبشرية بالمحافظة والتي تؤىميا ألن تكون

 التحميل الوصالي لمالردات سياحة السالن: .1
قررق والترتيررب ( المتوسررطات الحسررابية واالنحرافررات المعياريرة واألىميررة النسرربية ومسررتوى التح9يوضرح الجرردول رقررم )

 لمفردات سياحة السفن كما يمي:
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألىمية النسبية ومستوى التحقق والترتيب لمفردات : (7جدول رقم )

 سياحة السفن

 انًفردح و

 انخجراء انطبئحٍُ

انًتىضظ 

 انحطبثٍ

االَحراف 

 انًعُبرٌ

األهًُخ 

 انُطجُخ

يطتىي 

 انتحمك
 انترتُت

انًتىضظ 

 انحطبثٍ

االَحراف 

 انًعُبرٌ

األهًُخ 

 انُطجُخ

يطتىي 

 انتحمك
 الترتيب

1 
تتررربثع يشررربهذح ضرررُر انطرررفٍ انعًاللرررخ 

 انتٍ تًر يٍ خالل لُبح انطىَص.
 2 يُخفض %45.6 1.521 .2.2 4 يُخفض %.3 .1.32 1.02

2 
تحرررص عهررً تصررىَر انطررفٍ انعًاللررخ 

 انتٍ تًر يٍ خالل لُبح انطىَص.
 4 يُخفض %40.6 1.315 .2.4 2 يُخفض 45% 2.056 2.25

3 
تحرررص عهررً عجررىر انمُرربح يررٍ خررالل 

 انًعذَخ.
 1 يُخفض %..51 1.4.6 2.50 1 يُخفض 40.6% 1.3.0 .2.4

4 
تررذعىا أصررذلبئك إنررً يشرربهذح انطررفٍ 

 انتٍ تًر يٍ خالل لُبح انطىَص.
 1 يُخفض %4..4 1.362 .2.3 3 يُخفض %..42 1.222 2.24

 يُخفض %6..4 1.342 2.43 يُخفض %43.2 2.0.0 2.16 بوانًتىضظ انع

( أن المتوسط العام إلجابات أفراد عينة الدراسة من السرائحين عمرى المفرردات المرتبطرة 9يتضح من الجدول رقم )
(، وجاءت 1.929( بانحراف معياري )2.02بنمط سياحة السفن جاءت منخفضة، حيث بمم متوسطيا الحسابي )

( برررانحراف 2.22( حيرررث بمرررم متوسرررطيا الحسرررابي )2ائحين عمرررى نمرررط سرررياحة السرررفن لممفرررردة )أعمرررى إجابرررة لمسررر
(، وتررنص عمررى )تحرررص عمررى عبررور القنرراة مررن خررالل المعديررة(، فرري حررين جرراءت أقررل إجابررات 0.229معيرراري )

( برررررانحراف معيررررراري 0.91( حيرررررث بمرررررم متوسرررررطيا الحسرررررابي )0لمسرررررائحين عمرررررى نمرررررط سرررررياحة السرررررفن لممفرررررردة )
 (، وتنص عمى )تتابع مشاىدة سير السفن العمالقة التي تمر من خالل قناة السويس(.0.222)

كما يتضح أيضًا أن المتوسط العام إلجابات أفراد العينة من الخبراء عمى المفردات المرتبطرة برنمط سرياحة السرفن 
عمرررى إجابررررة (، وجررراءت أ0.222( برررانحراف معيررراري )2.22جررراءت منخفضرررة، حيرررث بمرررم متوسرررطيا الحسرررابي )

(، 0.222( برانحراف معيراري )2.59( حيث بمرم متوسرطيا الحسرابي )2لمخبراء عمى نمط سياحة السفن لممفردة )
وتررنص عمررى )يحرررص السررائح عمررى عبررور القنرراة مررن خررالل المعديررة(، فرري حررين جرراءت أقررل إجابررات لمخبررراء عمررى 

(، وترنص عمرى 0.510انحراف معيراري )( بر2.22( حيث بمرم متوسرطيا الحسرابي )0نمط سياحة السفن لممفردة )
 )يتابع السائح مشاىدة سير السفن العمالقة التي تمر من خالل قناة السويس(.
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 ل الوصالي لمالردات سياحة المخيماتالتحمي .2
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألىميرة النسربية ومسرتوى التحقرق والترتيرب 01يوضح الجدول رقم )

 ة المخيمات كما يمي:لمفردات سياح
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألىمية النسبية ومستوى التحقق والترتيب لمفردات (: 11جدول رقم )

 سياحة المخيمات

 انًفردح و

 انخجراء انطبئحٍُ

انًتىضظ 

 انحطبثٍ

االَحراف 

 انًعُبرٌ

األهًُخ 

 انُطجُخ

يطتىي 

 انتحمك
 انترتُت

انًتىضظ 

 انحطبثٍ

االَحراف 

 انًعُبرٌ

األهًُخ 

 انُطجُخ

يطتىي 

 انتحمك
 انترتُت

1 

تطرررتًع ثملبيرررخ انًخًُررربد أثُررربء 

انرحهرررررررخ انطرررررررُبحُخ ثًحبفظرررررررخ 

 اإلضًبعُهُخ.

1.62 1.213 32% 
يُخفض 

 تًبيب  
 3 يُخفض 45% .1.33 2.25 4

2 
عهً تىفُر كرم  انًحبفظخ تحرص

 .يب تطهجه ضُبحخ انًخًُبد
 2 يُخفض %45.4 1.243 .2.2 2 يُخفض 36.4% 1.2.4 2..1

3 
تعًررم عهررً تررىفُر  ررى يررٍ األنفررخ 

 وانًىدح أثُبء ضُبحخ انًخًُبد.
1.6. 1.14. 33.6% 

يُخفض 

 تًبيب  
 4 يُخفض 44.4% 1.325 2.22 3

4 
تهتى ثطُبحخ انًخًُبد ثًحبفظرخ 

 اإلضًبعُهُخ.
 1 يُخفض %2..4 1.203 2.41 1 يُخفض 43% .1.31 2.15

 يُخفض %..45 1.254 2.20 يُخفض %36.2 1.2.0 1..1 انًتىضظ انعبو

( أن المتوسرررط العرررام إلجابرررات أفرررراد عينرررة الدراسرررة مرررن السرررائحين عمرررى المفرررردات 01يتضرررح مرررن الجررردول رقرررم )
( برررانحراف معيررراري 0.20المرتبطرررة برررنمط سرررياحة المخيمرررات جررراءت منخفضرررة، حيرررث بمرررم متوسرررطيا الحسرررابي )

( حيرث بمرم متوسرطيا الحسرابي 2ين عمى نمط سياحة المخيمرات لممفرردة )(، وجاءت أعمى إجابة لمسائح0.129)
(، وتررنص عمررى )تيررتم بسررياحة المخيمررات بمحافظررة اإلسررماعيمية(، فرري حررين 0.202( بررانحراف معيرراري )2.05)

( 0.21( حيررث بمررم متوسررطيا الحسررابي )0جرراءت أقررل إجابررات لمسررائحين عمررى نمررط سررياحة المخيمررات لممفررردة )
 (، وتنص عمى )تستمع بإقامة المخيمات أثناء الرحمة السياحية بمحافظة اإلسماعيمية(.0.102ري )بانحراف معيا

كمرررا يتضرررح أيضرررًا أن المتوسرررط العرررام إلجابرررات أفرررراد العينرررة مرررن الخبرررراء عمرررى المفرررردات المرتبطرررة برررنمط سرررياحة 
(، وجرراءت أعمررى 0.252( بررانحراف معيرراري )2.29المخيمررات جرراءت منخفضررة، حيررث بمررم متوسررطيا الحسررابي )

( بررانحراف معيرراري 2.20( حيررث بمررم متوسررطيا الحسررابي )2إجابررة لمخبررراء عمررى نمررط سررياحة المخيمررات لممفررردة )
(، وتررنص عمررى )ييررتم السررائح بسررياحة المخيمررات بمحافظررة اإلسررماعيمية(، فرري حررين جرراءت أقررل إجابررات 0.292)

( بررررانحراف معيرررراري 2.22توسررررطيا الحسررررابي )( حيررررث بمررررم م2لمخبررررراء عمررررى نمررررط سررررياحة المخيمررررات لممفررررردة )
 (، وتنص عمى )يعمل السائح عمى توفير جو من األلفة والمودة أثناء سياحة المخيمات(.0.215)

 اختبارات فروض الدراسة وتحميل النتائج 1..
 ( نتائج التحقق من الالرض األول:1) 

ع األنمررراط السرررياحية وحركرررة "توجرررد عالقرررة ذات دةلرررة إحصرررائية برررين تنرررو يرررنل الالررررض األول عمرررى: 
 السياحة الداخمية في محافظة اإلسماعيمية".
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لمتحقررق مررن صررحة ىررذا الفرررب تررم حسرراب معامررل ارتبرراط بيرسررون بررين تنرروع األنمرراط السررياحية وحركررة السررياحة 
( مصررررفوفة معررررامالت االرتبرررراط بررررين األنمرررراط 00الداخميررررة فرررري محافظررررة اإلسررررماعيمية، ويوضررررح الجرررردول رقررررم )

 :وحركة السياحة الداخمية في محافظة اإلسماعيمية كاآلتي السياحية

 مصالوفة معامالت اةرتباط بين األنماط السياحية وحركة السياحة الداخمية في محافظة اإلسماعيمية : (11جدول رقم )

السياحة  األبعاد
 الشاطئية

السياحة 
 األثرية

السياحة 
 التاريخية

السياحة 
 الرياضية

سياحة 
 المررجانات

ة سياح
رجال 

األعمال 
 والمؤتمرات

سياحة 
 السالن

سياحة 
 المخيمات

حركة 
السياحة 
 الداخمية

السياحة 
         1.11 الشاطئية

السياحة 
        1.11 **1.353 األثرية

السياحة 
 التاريخية

1.317** 1.376** 1.11       

السياحة 
 الرياضية

1.351** 1.466** 1.244** 1.11      

سياحة 
     1.11 **1.512 **1.321 **1.541 **1.377 اتالمررجان

سياحة 
رجال 

األعمال 
 والمؤتمرات

1.317** 1.541** 1.265** 1.414** 1.414** 1.11    

سياحة 
 السالن

1.415** 1.541** 1.325** 1.436** 1.414** 1.436** 1.11   

سياحة 
  1.11 **1.471 **1.421 **1.517 **1.514 **1.311 **1.542 **1.414 المخيمات

حركة 
السياحة 
 الداخمية

1.456** 1.221** 1.211** 1.314** 1.211** 1.211** 1.264** 1.251** 1.11 

( برررررين األنمررررراط 1.10( وجرررررود عالقرررررات إيجابيرررررة دالرررررة إحصرررررائيًا عنرررررد مسرررررتوى )00يتضرررررح مرررررن الجررررردول رقرررررم )
 .السياحية وحركة السياحة الداخمية في محافظة اإلسماعيمية
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  ( خطة عمل تناليذ التوصيات14) ل رقمجدو                             والتوصيات ئجالنتا

 آليات التطبيق التوصية النتيجة م

0 

تستحوذ السياحة الشاطئية عمى 
النصيب األكبر من حجم حركة 
السياحة الوافدة إلى محافظة 
 اإلسماعيمية يمييا سياحة الميرجانات.

 أنماط استحداث
 بديمة سياحية

بالدولة  المعنية الجياتمع كافة  الجيود تضافر
 وزارة مثل السياحة، مجال في يخصو كاًل فيما

 اآلثار بأماكن االىتمام خالل من السياحة واآلثار
 البيئة ووزارة والترويج ليا، اإلسماعيمية محافظة في

 وتييئتيا الطبيعية البيئية بالموارد واىتماميا
 .السياحية لمزيارات

 
 
2 

عمى تحتوي محافظة اإلسماعيمية 
العديد من مقومات الجذب السياحي، 
إال أنو ال يوجد تنوع في البرامج 
السياحية التي تقدميا المحافظة 
لزائرييا وتعتمد عمى نمط سياحي 

 واحد

 بتطوير ىتماماإل
 الجذب    مناطق

 الترويجالسياحي و 
   السياحية لألنماط
 البديمة.

 األساسية البنية وتطوير تدعيم في االستمرار -
 سياحية أنماط استحداث متطمبات توفيرل

 بديمة.
 المحافظة عن دعائية بحمالت القيام   -

 ذات متميزة سياحية خدمات واالىتمام بتقديم
 عالية. جودة

2 

تعتبر محافظة اإلسماعيمية مركزًا 
متميزًا لنمط سياحة المؤتمرات يؤىميا 
ألن تكون مقر لعقد العديد من 

لى مزيد المؤتمرات إال أنيا بحاجة إ
 ىتمام و الترويج ليذا النمطمن اإل

        دولي مركز انشاء
         بمحافظة لممؤتمرات

 اإلسماعيمية.

 بمدخل  األفدنة من عدد تخصيص -
 المركز. إلقامة اإلسماعيمية

2 

 
تمثل محافظة اإلسماعيمية مركزًا 
متميزًا لسياحة الميرجانات إال أنيا 

يج ليذا بحاجة إلى مزيد من الترو 
 .النمط

 

 ميرجانات ابتكار
 متنوعة    جديدة

 لممحافظة.

 البتكار المختمفة الجيات بين التنسيق -
 السياحية. األجندة في ميرجانات جديدة

 الرياضية والدورات الميرجانات إقامة -
 المرة والبحيرات التمساح بحيرة واستغالل

 العالمية. لمرياضيات
          و تبالميرجانا خاصة سياحية أجندة وضع -

 كل بيا مجدول الخاصة، المناسبات
 بيا تشتير التي المقومات الفعاليات حسب

 المحافظة.
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5 
تتمتع محافظة اإلسماعيمية بمقومات 

 تاريخية وأثرية ىامة
 

 االىتمام ضرورة
 السياحة   بمقومات
 في   واألثرية التاريخية
    و اإلسماعيمية محافظة
 الترويج ليا الترويج
 ئم.المال

          السياحة مقومات عن دعائية بحمالت القيام -
 المحافظة. بيا تزخر التي و األثرية التاريخية

 الموجودة اآلثار عمى والحفاظ الترميم -
 األزمنة من لمعديد ترجع بالمتاحف التي

 المختمفة. والعصور
 األثرية المناطق إلى المؤدية الطرق تطوير -

 سميمة. بطريقة فييا المرور وتنظيم وداخميا
 المعالم جميع يعرب إلكتروني موقع توفير -

 .بالمحافظة والتاريخية األثرية

2 
عررررررررردم إدراج محافظرررررررررة اإلسرررررررررماعيمية 
ضررررررمن البررررررررامج السرررررررياحية لشرررررررركات 

 السياحة

عمررررل برنررررامج سررررياحي       
متنرررررررروع يضررررررررم العديررررررررد 
مررررررررررررن      األنشررررررررررررطة 

 السياحية.

 ضرررررررررررررررررمن اإلسررررررررررررررررماعيمية محافظررررررررررررررررة إدراج -
 السياحة. شركات في ياحيةالس البرامج

 السرررررررياحية لألمررررررراكن جديررررررردة بررررررررامج وضرررررررع -
رسررررررراليا الجديررررررردة  السرررررررياحة شرررررررركات إلرررررررى وا 

 .  المحافظة خارج
 المراجص

 -المراجص العربية :

دراسرة تقويميرة لمقررى السرياحية، المكترب  -( دور السرياحة فري التنميرة االجتماعيرة 2112إبراىيم، وفراء زكري ) -
 .ندريةالجامعي الحديث، اإلسك

( تنميرة األنمراط السرياحية المسرتحدثة وتنافسرية المنرتج السرياحي  2102أبو زيد، أسرماء عبرد العراطي محمرد )  -
 المصري، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس.

 اإلسرماعيمية، ظرةمحاف فري الخاصرة والمناسربات الميرجانرات سرياحة تنشيط(  2109)  فريد محسن ندا أحمد، -
 .السويس قناة جامعة والفنادق، السياحة كمية منشورة، غير ماجستير رسالة

 ( السياحة البيئية:  المفاىيم واألسس والمقومات، دار زمزم ناشرون، عمان.2102الرواضية، زياد عيد )  -
ة فرررري إطررررار ( أثررررر سررررموك ودوافررررع السررررائح عمررررى األنمرررراط السررررياحي 2112الشررررربيني، محمررررد زيرررردان محمررررد )  -

 المتغيرات الحديثة، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية السياحة والفنادق، جامعة قناة السويس. 
( مقومرررات السرررياحة العمميرررة فررري مصرررر، رسرررالة دكتررروراه غيرررر 2102الشرررربيني، محمرررد عطرررا زيرررن العابررردين )  -

 منشورة، كمية السياحة والفنادق، جامعة قناة السويس.
( دور الييئررررات اإلقميميررررة لتنشرررريط السررررياحة فرررري زيررررادة الحركررررة  2102شرررردي أحمررررد ) جرررراد المررررولى، نيفررررين ر  -

السياحية الداخمية الوافدة إلى مدن القنراة، رسرالة ماجسرتير غيرر منشرورة، كميرة السرياحة والفنرادق، جامعرة قنراة 
 السويس.
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افيرا السرياحة، مجمرة ( األنمراط السرياحية فري محافظرة الفيروم دراسرة فري جغر 2100جمعة، شيماء خميل سالم ) -
 .02البحث العممي في اآلداب، كمية البنات لمداب والعموم والتربية، جامعة عين شمس عدد 

( دور التنميرررة المسرررتدامة فررري تنشررريط الحركرررة السرررياحية )  2102خميرررل ، ميرفرررت حسرررين محمرررد حسررراني )  -
سررياحة والفنررادق، جامعررة قنرراة بررالتطبيق عمررى محافظررة اإلسررماعيمية ( رسررالة ماجسررتير غيررر منشررورة، كميررة ال

 السويس. 
( سررررموك السرررائح ودورة فرررري تحديررررد الرررنمط السررررياحي، مجمرررة العمرررروم االقتصررررادية 2112سرررالم، سررررالم حميرررد )  -

 .2112/ لسنة 22/ ع 02واإلدارية، جامعة بغداد المجمد 
دراجيرررا عمرررى الخريطرررة السررريا 2102سرررالم، ىنرررد محمرررد سررريد )  - حية، مجمرررة ( تنميرررة أنمررراط جديررردة لمسرررياحة وا 

 .2102البحوث السياحية، وزارة السياحة، القاىرة، عدد أكتوبر 
 ( التسويق الدولي واإللكتروني، دار التعميم الجامعي، اإلسكندرية. 2101شمت، نيفين حسين )  -
( تنميرررة سرررياحة رجرررال األعمرررال فررري مصرررر، رسرررالة ماجسرررتير غيرررر  2112طمبرررة، سررريام صرررفوت محمرررد )  -

 والفنادق، جامعة حموان.منشورة، كمية السياحة 
بمحافظرة  السرياحية التنميرة فري ودورىرا المسرتحدثة السرياحية األنمراط(  2102)  أحمرد محمرود حوريرة عمري، -

 الجديد، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية السياحة والفنادق، جامعة قناة السويس. الوادي
اإلسررررتراتيجية المقترحررررة لتنميررررة المنررررتج  (  البرررردائل 2105فايررررد، ىنرررراء عبررررد القررررادر و فررررراج، محمررررد محمررررد )  -

، مجمرة كميررة السرياحة والفنررادق،  SWOTالسرياحي لمحافظرة اإلسررماعيمية بإسرتخدام نمروذج التحميررل الربراعي 
 .2105( سبتمبر 0/  2جامعة الفيوم، المجمد التاسع، العدد )

 محافظرررة عمرررى برررالتطبيق السرررياحة قطررراع فررري التسرررويقية الكفررراءة تقيررريم( 0990) أحمرررد حسرررين ناديرررة مررراىر، -
 بورسعيد. جامعة التجارة، كمية منشورة، غير ماجستير رسالة اإلسماعيمية،

( تقيرريم وتطرروير التسررويق الفنرردقي فرري ظررل العولمررة، رسررالة دكترروراه غيررر 2102مرسرري، عمررى السرريد شررحاتو ) -
 منشوره، كمية السياحة والفنادق، جامعة قناة السويس. 

 -المراجص األجنبية:

- Albaum, G.,Strandskov,J. and Duerr, E. (2002 ), International Marketing and 
Export  Management, 4th Edition, Prentice Hall, New York.  

-Morgan, N. and Annette, A. (2000), “Advertising in Tourism and Leisure”, 
Butterworth- Heinemann, Londo 
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Diversity in tourism patterns is a form of tourism development. 
Tourism product diversity is a major objective of countries that 
rely on continuing to address new segments of tourists. This 
diversity is achieved by adding alternative tourism patterns to 
the traditional tourism patterns offered by the State. The 
increase in tourist demand depends to a large extent on the 
abundance of tourist destinations, attractions and facilities 
offered and how these ingredients are used to develop new 
tourism patterns, This study aimed to identify To identify 
alternative tourism patterns that can be relied upon to support 
the internal tourism movement to Ismailia Governorate, The 
researcher used the descriptive and analytical method that is 
concerned with studying and analyzing the phenomenon to 
reach accurate conclusions about the phenomenon and its 
interpretation, One of the most important results of the study 
Beaches tourism holds the largest share in the volume of 
inbound tourism to the Ismailia Governorate, followed by 
festivals tourism, Domestic tourism represents the largest 
percentage of inbound tourism to Ismailia Governorate, One of 
the most important recommendations of the study is to pay 
attention to developing tourist attractions and promoting 
alternative tourism patterns. 

 


