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 الناطقين بالفرنسية  األفارقةمن قبل الطالب   سياحيقياس الصورة الذهنية المدركة لمصر كمقصد  
 1الزينيحنان طاهر 

 اإلسكندريةجامعة  ،كلية التجارة
 امللخص    معلومات املقالة             

لدددمي  للغايدددة مددد  مجدددال ياارة اللددديامة ل ددد ل  مددد  مجدددال ت م فدددا   ا  تعدددد ةدددمرة الفهودددد م  ممددد 
سدلم  م  مد الفهود. مفن الف م تهييم الومرة ال هنية الفدر ة من قبل اللديا  ميدأ ها دا تد    

هن يحهدد  مهوددد معدين ههدامددح اللدديامية يما  ددان  تفتدد   وددمرة هدد ا ليفكددن لاختيدارهم للفهوددد. 
 فدا  نرد   سديام مهنية مناسبة. مدن خد ل هد ل الدراسدة، احدالل صيدا  ةدمرة مود   فهودد 

ت  دددذ هددد ل  فدددا طددد أل ارمارقدددة الندددارهمن  ال  الدددية مدددن جامعدددة سدددنجمر  اإلسدددكندرية. يلي دددا ال
 علدىالدراسة على ههفية الليامة للط أل ارمارقة م  مو   فا تحالل ملاعدة ةدنا  الهد ار 

 م يقية.تهييم لبناء است اتيجيات التلمي  الليام  الفناسبة لألسماق اإل
 مقدمة 

. للهد  ا مودر رئيل  للدخل. مفو  ه  لامدة من هكث  الدلل الليامية تفيذا   مام   تتلخص ههفية الليامة م  مو  
 من اللنمات  حيأ هةبح ه ا الف  مم من هكث  الف اهيم تدالل   مدار العد دتفت اراسة م  مم الومرة ال هنية للبلد على 

 ,Foroudi et alالتلمي  )مجال  م اء من الدراسات الحد ثة سم  اهتفت العد دالليامة لالتلمي . للهد  مجال م  

يجابية ي أهفية ل يفية بناء ع مة تجارية  So et al, 2017; Zenker et al, 2017))مجال الليامة  م هل  (2016
 .  الليام لقمية للفهود 

ن  إش  ات، معلى ملتمى الش  ات. فبالنلبة لل  ذااا م  مم الومرة المرنية للبلد ههفية سماء على ملتمى الحكممات هل
 ا  التجارية للش  ة.  فا تعتب  هيض تمم  ةمرة م ئفة للبلد م  الخارج يعطى ميذة  بي ة م  بناء لتحلين ةمرة الع مة

 Gurhn-Canil andللقيفة اإلضافية للفنتج. للهد هظ  ت العد د من الدراسات )على سبيل الفثال،  م ش ا  

Maheswaran, 2000; Knight and Calantone , 2000 هن امايا الش اء للفلت لكين الدلليين من الفنتجات )
لالع مات التجارية الفونعة م  بلد ما يفكن هن تتأ    لفعة ه ا البلد. هما  النلبة للحكممات، فيفكن هن تكمن الومرة  

  .Anholt, 2013)) ا  لسياسي ا  المرنية اإليجابية م يدة اقتوااي

عفلية ةن  اله ار لدى الفلام ين   م لبلد   غب م  التأ ي   ا  ض لري ا  هم  هود من اامية هخ ى، يعد م م ةمرة الف
مجال التلمي  يلى الت اق على ههفية الومرة من هجل استدامة لاجا    م لاختيارات م. ليفيل البامثمن لالفتخوومن 

  ، عفلية اختيار مهود ما  سا ه هل(. لتعد الومرة الفدر ة هسا  التهييم Tasci and Gartne, 2007) الليام الفهود 
لتتنامس الفهاةد الفختل ة . O'Leary and Deegan, 2013))تفثل ال ا ط بين الدام  لاختيار الفهود  مإا البالتال  

ال ي  تطلب يعداا خطط لاست اتيجيات تلميقية معالة تلتند يلى  ارم  لمه ا لومرها الفدر ة من قبل الليا  الفلت دمين،
 (.Gartner, 1993للفهود ) الومر الفدر ة

  ح تتعل   الومرة ال هنية ل  للفهود لالت تناللت الع مة التجارية  الت  ار حاث  م  هناك ادرةن ه   ال   ،لمفا هم جد   
(Ageeva and Faroudi,2019 اإلضامة يلى مل  .)  م  ارابيات الت  تناللت م  مم  ، ملهد لجد البامثمن قومرا

، الللطات الفحلية( هل من  ن جااب الع ض )الفنرفات الليامية، مكاتب الف تف اتفهود سماء مالع مة التجارية لل
 . Hultman et al, 2016)( )يا الل جااب الطلب )الفقيفين هل
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 لألفارقة  مصر كمقصد
تاريخيا  لجغ افيا  ،مفمقع ا ارتبارا  ل يها ، مضاريا  ل  إم يقيالفو ، ميأ ت تبط مو    ا  است اتيجي ا  هم يقية عفالهارة اإل تعتب 

يلى آسيا لهلرلبا. لمن  مج  التاريخ  اات مو  تلعى لتنشيط الع قات بين ا لبين  يم يقياجعل ا بما ة  يم يقياشفال ش ق 
 لالل الهارة.   

 الاحلار م  ، يل هن الع قات بين مو  لالدلل اإلم يقية بدهتم يه مو  بتهمية ع قات ا  العف  اإل اهتفاملبال غم من 
  2011 نا   25 . لم  هعهاأل صيام  مرت 1990تبتعد عن اائ ة الهتفام اللياس  الفو ي من  عام  يم يقيالهخ ت الل 

الع قات التاريخية لالفوالح   خاةة م  ظل يم يقيا،استعااة الدلر الفو ي م   مو  يلى ، سعت 2013 مايم 30ل
 الحيمية بين مو  لمحيط ا اإلم يه . 

ل  ش يحة  بي ة من سمق الليامة الدللية. للكن على ال غم من ههفيتح، ملم  تم استغ ل ه  ةل سمق الليامة اإلم يقيليفث
 شكل جيد من قبل مو  ميأ يأت  الليا  ارمارقة م  الف تبة الثالثة  عد الليا  من هلرلبا لالش ق ارلسط )م ج   اللمق 

ة سمق الليامة لألمارقة م  مو ، يجب على متخووى التلمي  (. مفن هجل تأمين هل زيااة مو2014لآخ لن، 
ا  من ه  ارساس الغ ض ل ا م مو   مج ة سيامية. لإاراك ممنح الفذيد من الهتفام لللمك الفلام ين ارمارقة  الليام 
رقة يفكن هن  ارمارقة مو   فهود للل  ، رن م م الومرة الفدر ة لفو  من قبل ارما ياراكهم اراسة  يفية  البحأ

 م  مو  على زيااة ماعلية التع يف  فو   مج ة سيامية. الليام يلاعد متخووى التلمي  

 الدراسات السابقة
 تعريف الصورة الذهنية 

. لقد تتكمن شآت لالف سلات لالفهاةد الفختل ةالومرة ال هنية ه  الومرة العهلية الت  تتكمن م  همهان النا  عن الفن
الشائعات لارقمال غي  الفم هة،  على هل، لقد تعتفد على ارالة لتج بة الفباش ة هل غي  الفباش ة  ار ي الومر عن ه ل 

 (. 2017  ا اية ارم  تفثل لاقعا ةااقا  النلبة لفن يحفلما ا م  رؤلس م )عبد ال تا  لآخ لن،  م للكن ا 

(الومرة الت  تنهل ا 2الت  يحالل الف سلمن يب ازها، ) ( الومرة1لقام البامثمن  الت  قة بين    ة م اهيم م عية للومرة: )
 Giffardالعالم ) م المرنية للدللة تفثي  للدللة  لتعتب  الومرة.  در  ا الجف مر( الومرة الت  3لسائل اإلع م ل )

and Rivenburgh, 2000 .)ناجحة يفكن  العد د من لسائل اإلع م ارجنبية هن مف ت الع قات العامة ال للهد لمرت
بين الومرة الت  ت لج ل ا   جذئ لجدت ع قة ارتباط  يمدى الدراسات   تغيي  الومرة المرنية للدللة. لم علهن تلاعد 

  ياراك " ر يهة   أا اغالبا  ما  تم تع يف الومرة المرنية مالحكممة الوينية لةمرة البلد  فا   اها الجف مر لم  مل ، 
 (. لسمف يلتخدم ه ا التع يف لتحهي  ههداف ه ل الدراسة. Wang, 2003)الفهود( ") ارجااب للبلد

 قياس الصورة الذهنية للمقصد
مجال الليامة.   م لههفية  بي ة من قبل البامثين سماء م  مجال التلمي  هل  ً   لهى صيا  الومرة ال هنية للفهود اهتفاما

 بح مقيا  ليكارت شائعا  در ة للفهود، ميأ هةلقيا  الومرة الف هساس الكفية  شكل  ارساليبللهد استخدمت 
    يم يقيا(  ،لمى جنمأل Andreu et al., 2000 )هسباايا  م  هج يت  الت لمن ارمثلة على مل  الدراسات  .ل ستخدام

(Bingyan, 2004(  لمى مو )Ayad and Shujun, 2013 لتعتب .)  للدراسات الكيفية  الكفية اتاجه ل الفها يس
 ,Beerli and Martinلومرة المج ة الفدر ة من قبل ارم اا )  اللفات ارساسيةة الت  من خ ل ا تم تحد د الستكشافي

2004 .) 
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يجب ارخ   يمال  يدة.   -لالشائعة  المظيفية، -اللفة، الن لية  -الشفملية  رئيلية:لتتكمن ةمرة الفهود من    ة ه عاا 
  ار عاا. ( ه ل1) اتفكن من صيا  ةمرة الفهود   اعلية. ليمضح شكله ل ار عاا الث  ة متى  العتبار م 

 

                                        
 
 
 
 

                                           
 

 
 

 ( األبعاد الثالثة لصورة المقصد.1شكل )
ماء لتضفين ار عاا الفختل ة الت   در  ا ال  ا.  لمت ا  معين ا  ن صيا  ةمرة الفهود  تطلب من جهشكل ال  مضح

، لالن لية )مثل الما  مماقف الليارات، س عة الات ات( مالخوائص هل اللفات المظيفية )مثل ازامام الف لر، لعدا
ة للقيا   التعامل بين ارم اا(، لالمظيفية الشاملة )الومرة ال هنية للفهود بناء  على الخوائص الفااية الهابل م لاللطف 

تتعل   الفشاع  ممل الاطباعات العامة عن جم الفهود مثل الكآ ة هل   الت   ( لالن لية الشاملة القتواايمثل النفم 
الخوائص "الشائعة" لالخوائص    م   - فا هم ممضح م  الشكل اللاب  -ليتفثل الُبعد الثالأ لومرة الفهود  الف  .
هل العامة   الشائعةكمن ةمرة الفهود بناء على مجفمعة من الخوائص المظيفية ". لبعبارة هخ ى، فيفكن هن تت "ال  يدة

ةمرة كفا يفكن صيا   .الخ ..الفناخ.ملتميات ارسعار، الفماة ت،  مثل:قد تلتخدم للفهاراة بين الفهاةد الفختل ة  الت 
. ل   ل  تتضفن  الخ..اللفعة. ل بناء على الخوائص الن لية مثل ملتمى ارمان لالجماة الفتمقعة للخدمات  الفهود

ةمر الفهود خوائص لهمداث م يدة )لظيفية(، معلى سبيل الفثال: يفكن لل ند هن تلتحض  ةمرة تاج محل ليفكن 
همهان ارم اا. لقد   م تلتحض  ةمرة اره امات  هن للففلكة الع بية اللعماية هن تلتحض  ةمرة الكعبة ليفكن لفو  

(. لمن اامية هخ ى،  Pearce, 1991يدة الرا م فا  فكمن من مكماات ةمرة الفهود ) تلعب الخوائص المظيفية ال   
يلى   ا  استناا .الخالتاريخ، ...  لمو  بلديفكن اعتبار  اريس بلد ال لماالية،  مفث   م ناك همثلة عن الجااب الن ل  ال  يد، 

 ا للفات لخوائص الفهود، للكن ااطباعح العام  ال  ياراكار عاا اللا هة، يفكن تع يف ةمرة الفهود  أا ا ليلت مهط 
. لتتكمن ةمرة الفهود من خوائص لظيفية تتعل   الجمااب الفلفمسة للفهود لخوائص ا لية عن الفهود هيضا  

تتعل   الجمااب غي  الفلفمسة.  اإلضامة يلى مل ، يفكن هن يهمم ارم اا  فهاراة الفهاةد الفختل ة بناء على الخوائص  
  تفتعمن ب ا. الت  ال  يدة

 منهج الدراسة 
من قبل الط أل ارمارقة النارهين  سيام  لفو   فهودالغ ض ال ئيل  من ه ل الدراسة هم صيا  الومرة الفدر ة 
لتع ف ا  على ملاعدة البامأ الخفاس على مقيا  ليك ت   ال  الية. تم توفيم قائفة استهواء من هسئلة مغلهة اعتفااا  

لط أل ارمارقة النارهين  ال  الية. لمن هجل ضفان ةدق الستبيان، دى ا ة لفو   فهود سيام  لعلى الومرة الفدر 
تفت اعمة ميأ على مجفمعة من ر أل جامعة سنجمر م  اإلسكندرية.  2019تم يج اء اختبار تج يب  م  مار  

الستبيان من جذئين: الجذء ارلل  تنالل لي  هل اقت امات  شأن ه ا الفمضم . ليتكمن االط أل لفلئ الستبيان لتهديم تع

 الشائعة   الوظيفية 

 السمة  الشمولية 

 النفسية 
الفريد 

 ة
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  ن اإلجا ة عين . ُرلب من الفلتهولد  م، هما الجذء الثاا  ميتنالل الومرة الفدر ة لفو  شخوية لالديفمغ افيةالعمامل ال
  ( على قائفة من 5( يلى هلام   شدة )1اهاط، بدء  من ل هلام   شدة )  5ارسئلة  استخدام مقيا  ليك ت لالفكمن من 

الن لية ،   –الث  ة : المظيفية  ار عاا م تتفثل  لالت عبارة تفثل ه عاا الومرة الفدر ة لفو   31العبارات تضم 
. للهد تفت يضامة خفلة هسئلة يلى قائفة الستهواء لقيا  ارجة رضا الط أل     يدةال –اللفة ، لالشائعة  –الشفملية 

م ال ضا(، ل  ل  يما  ااما يأملمن م  تك ار زيارت م لفو  لاوائح م يلى  لارسباأل ال ئيلية لعدم رضاهم )م  مالة عد
  . تم جف  البيااات م  هب يل/  ألر 208ارةدقاء لارقارأل لذيارة مو  عند عمات م لب اهم.  لشفلت العينة الن ائية 

لجدلل بيااات  16اإلةدار  "SPSS"ستخدام الحذمة اإلموائية للعلمم الجتفاعية  التم تحليل ا  فيا .  2019ما م 
Excel  م office 2010 .لتحليل البيااات الكفية 

 تحليل البيانات ونتائج الدراسة
سينجمر  اإلسكندرية على اإلجا ة  لمأ ر أل جامعة  Googleتم اش  الستبيان عب  اإلات ات  استخدام تطبي  جمجل 

 . الخوائص الديفمغ افية للعينة  ( 1للتحليل. ليمضح جدلل ) ةةالح  ل الستفارات  اات. عنح

 ( الخوائص الديفمغ افية للعينة1جدلل )
 النسبة المئوية التكرار   المتغيرات 

 65.4 136 م   الجنس 
 34.6 72 هاثى 

 5.8 12 25رقل من  20من  اللن
 23 48 30رقل من  25من  
 32.7 68 35رقل من  30من  
 38.5 80 35مأكث  من  35 

 17.3 36 نياغي  بلد النشأة
 15.3 32 بنين 
 13 27 تمجم  
 11.5 24 بمر ينا ماسم 
 7.6 16 اللنغال 
 6.7 13 جف مرية الكماغم 
 5.8 12 سامل العاج  
 5.8 12 الكامي لن  
 4.2 9 مال  
 3.7 8 النيج  
 3.4 7 الجابمن  
 1.9 4 مدغشه  
 1.9 4 جيبمتى 
 1.9 4 تشاا 

 7.2 15 هقل  هلعام لامد  مو  م ال ت ة الذمنية الفنهضية 
 92.8 193 عامان 

%. غالبية م  اات العينة  34.6% من العينة بينفا تفثل الليدات65.5ليتضح من الجدلل اللاب  هن ال جال يفثلمن 
(. غالبية م  اات العينة بلدا   14عاما مأكث .  النلبة لبلد النشأة، ملهد تعدات بلدان النشأة )  30%( تبلغ من العف  71.2)
 مو .   م ( قضما على ارقل سنتين % 92.8)
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اله ارات التلميقية. للهد تضفن  لفتخ يم م  يفية استهاء ارم اا لفعلممات م الفتعلهة  الفهود تفثل ههفية  بي ة  ين
 . (2  جدلل)عن مواار الفعلممات عن مو   الستهواء س ال  

 عن مو .  ( مواار استهاء الفعلممات2جدلل )
 النسبة المئوية  التكرار المصادر

 36 75 ارةدقاء لالذم ء لارقارأل  
 33.7 70 التلي ذيمن 

 15 31 اإلم يقيةالفماق  اللكت لاية 
 9.6 20 الكتب لالفج ت 

 5.7 12 الفماق  اللكت لاية الفو ية 
 0 0 ل الت الل   

 0 0 الفنشمرات الليامية

للفعلممات عن مو    ال ئيل  هة هن ارةدقاء لالذم ء لارقارأل ل  ل  التلي ذيمن تعد الفودر  تضح من النتائج اللا
%(، بينفا ل تل م الفماق   15الف تبة الثالثة )  م  اإلم يقية، بينفا تأتى الفماق  اللكت لاية التمال %( على 33.7% ل 36)

على ةنا    يجب فودر للفعلممات. ل ل   ا  مقيقي يس اما  ية اللكت لاية الفو ية، ل الت الليامة، لالفنشمرات الليام
 الف  مرة عند است داف قطا  الط أل ارمارقة.  التلميقيةاله ار لالفخططين لالفلمقين م  مو  الت  يذ على ارالات  

الستهواء ائفة ، امتمي الجذء الثاا  من ق أل ارمارقة النارهين  ال  اليةللتحد د الومرة الفدر ة عن مو   فهود للط
، ال خامة، الشمارئ الجفيلة، الحياة  لومرة مو ، مثل بلد اره امات، البلد التاريخ   ا  عنو   31على قائفة تضم 

للومرة الفدر ة   ، بلد ال  ص التجارية. لُرلب من الط أل تهييم  ل عنو  لمها  العو ية، الضيامة لارشخاص المالا ن
( متمسط 3(. ليمضح جدلل )5"هلام   شدة" )  يلى ( 1اط ، بدء  من "ل هلام   شدة" )اه 5على مقيا  ليك ت الفكمن من 

 للط أل ارمارقة.  مو   فهودارجات الومرة الفدر ة عن 

 للط أل ارمارقة.  مو   فهود( متمسط ارجات الومرة الفدر ة عن 3جدلل )
 الفتمسط العنو 

 4.88 تاريخ بلد 
 3.25 بلد ال ماهية  
 3.83  ة شمارئ ج ا

 3.67 مياة عو ية  
 4.9 بلد اره امات 
 4.8 هاا  لط اء 

 4.33 بنية تحتية متطمرة 
 3.35   الليل مجالت للت فية 

 4.76 بلد النيل  
 4.19 مدن جفيلة 

 4.7 ال ياضية  اراشطةم ص 
 3.9 بلد مات سفعة ريبة 

 3.86 رهس جفيل
 3.59 تنم  الحياة الطبيعية

 يتبع 
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 3.73   رياض مهود 
 4.46 م اكذ تجارية 

 2.23 بلد اار   ال  الية )م اكممماى(
 3.44 بلد ارمان

 3.7 مأكملت متنمعة
 3.73 هاشطة  هافية متنمعة 

 3.56 بلد م ص ارعفال 
 3.42 غي  تهليدية   هجماء

 3.35  الل اري مهود ل م ت 
 4.48 ازامام الف لر  

 3.75 صيفة جيدة للنهما 
 3.79 خاء مكان ل ست  

 4  القتواايملتمى جيد من النفم 
 3.56 ملتمى جيد من التعليم 

 3.57 مياة ر بية جيدة 
 3.52 س لة الفعيشة  

 3 ال  ااك مايةكثي  من اراشطة 

هن متغي ات  SPSS فهود للط أل ارمارقة النارهين  ال  الية  استخدام ب اامج  الفدر ة لفو  مضح تحليل الومرة 
(،  4.9( بلد اره امات )4.88بلد تاريخ  ) ه  ، 4.0هعلى من  على متمسطمولت  لالت  ا  تك ار الفهود اركث  ةمر 

(  م ص لألاشطة ال ياضية  4.19( ، مدن جفيلة )4.33(، بنية تحتية متطمرة )4.8(، لشعب لالا )4.76لبلد النيل ) 
(. لتشي  النتائج يلى هن مو  تجت أل الفلام ين  4توااية )(، لملتمى جيد من التنفية الق4.46(، م اكذ التلمق )4.7)

يجب على الفلمقين   ل ل ،ارمارقة من الط أل  لبب هه امات ا لا   النيل لتاريخ ا لمضارت ا الهديفة لشعب ا المالا. 
يقية.  فا  تضح م  الشاملة لتلمي  الليامة لللمق اإل اإلست اتيجيةم  مو  الت  يذ على ه ل الجمااب لتدعيم الرها م  

مول  عنو )اللة اارهة  ال  الية( م ،من    ة من التحليل هن ا نين من الفتغي ات من الهائفة ظ  ت متمسطات ا هقل 
 افية ل م. غي  اراشطة ال  الية  فعنى هن . 3لعنو  )العد د من اراشطة ال  الية( على متمسط  ،2.23على متمسط 

لةعمبة الادماج   حماجذ اللغة ه ناء يقامت م م  مو   م ن الوعمبات الت  لاج مها مدا ه لء الط أل العد د م كفا 
الدرجات الت  هعطاها  هن متمسط  لمفا يلت عى الاتبال لالتهاليد.الفجتف  لالخت مات الثهافية فيفا  تعل   العااات  م 

سمف يشجعمن بل ل  .ات الت   ماج ما اعلى ال غم من الوعمب 4.1فلتمى رضاهم عن يقامت م م  مو  هم لالط أل 
 هم لمعارم م على الهدلم لفو  سماء للليامة هل للدراسة. ءهم لزم ءهةدقا

 والتوصيات الخالصة
النيل، ل  اره امات مفو  بلدسيام :  مو   فهود درك الط أل ارمارقة النارهمن  ال  الية ةمرة ايجابية عن  .1

 ؛ الضيامة لالنا  المالا نل التاريخ، 
ميأ تفثل اراشطة ال  اكممماية الفحدلاة لةعمبات الادماج  ،العناة  الللبية الفدر ة عن مو الدراسة ر   تُ  .2

  لبب ماجذ اللغة ههفية  بي ة.
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الط أل ارمارقة النارهين  ال  الية، مفا  سمف   بماسطةالفدر ة  م  م م ةمرة مو   ا  م ف يس اما  تهدم ه ل الدراسة  .3
ن يلالفخطط بدلرل سمف يلاعد ُةنا  اله ار ال يالليا ، ارم  لل   للط أل الفلتهبليين /      على اختيارات ا

 تلميقية  لفو  ممج ة للمق الليامة ارم يقية. يست اتيجيةيعداا  م   التلمي  م  مو  ىلمتخوو
 شكل هكث     سيام مو   فهود من الففكن هن يل م  م م الومرة ال هنية لت ضي ت لتمقعات الط أل م  تلمي   .4

للحجم لارهفية الفتذا دة للمق الل   للشباأل لالط أل ارمارقة، مإن يج اء تحليل هكث  تعفها  ل  ا الهطا    ا  معالية ار  
 من اللمق سمف يكمن مل ههفية.

ب تشي  النتائج يلى هن الط أل ارمارقة النارهين  ال  الية لد  م  عض العناة  الللبية م  ةمرة مو . ل ل ، يج .5
لج أل الفلام ين الفحتفلين  ،العناة  الللبية ه ل على متخووى تلمي  الليامة م  مو  العفل  عناية لتحلين

 .يم يقياالهاامين من 
على لزارة الليامة الفو ية ب ل الفذيد من الج د لفع مة الفذيد عن قطا  سيامة الط أل ارمارقة لتنفية سيامة  .6

  شكل رئيل  عن الت ليج للليامة الفو ية م  الخارج.  ملئملةة  الخارج الشباأل/الط أل من خ ل مكاتب رسفي

 باللغة العربية: مراجع
الومرة  م ( . ارزمات ارمنية لتأ ي ها 2017عبد ال تا ، للء محفما؛ لمي ، غااة محفد ل قاعما، م لة ة  . ) -

ق.  لية الليامة لال نااق جامعة ال يمم. الفجلد  . الفجلة الدللية للت اث لالليامة لال نااسيام ال هنية لفو   فهود 
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Examining the image of Egypt as a tourist destination as perceived by 

French-speaking African students 
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ARTICLE INFO              Abstract 
The image of the destination is a very important concept in the field 

of tourism management as well as in the field of destination 

marketing. It is important to evaluate the image perceived by 

tourists because this image affects their behavior and their choice of 

destination. A certain destination can achieve its tourism objectives 

if it has a favorable perceived image. Through this paper, we try to 

examine the image of Egypt as a tourist destination as it is perceived 

by French-speaking African students from Senghor University in 

Alexandria. This study highlights the importance of the tourism of 

African students in Egypt and tries to help decision-makers evaluate 

and build the right tourism marketing strategies for African markets. 
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