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لمصر بالتطبيق على مهرجان  الذهنية السياحيةالمهرجانات الفنية في تحسين الصورة  دور

 الشعبية   الدولي للفنون سماعيلية اإل
 لى ع  فتحيدعاء 

 للسياحة والفنادق العالي المصري المعهد 
 امللخصمعلومات املقالة              
التدددرو    الددددولي للفندددع  الفدددع ية فدددي اإلسدددماعةلية مهرجدددا مسدددا مة  دراسدددة إلدددى يهددددل ال حددد  

ة اسدتمارة استصصداء علدى عةندة عفدعائية ائد السياحية لمصر. تم تعز د  م وتحسةن الصعرة الذ نية
. أوضددددددحج  تددددددائ   الدراسددددددة أ  محاف ددددددة 2019مددددددن الفددددددرق المفددددددارمة فددددددي المهرجددددددا  لعددددددا  

 نددداح تحسدددنا  فدددي  اإلسدددماعةلية تتدددعافر وهدددا مصعمددداا الودددذم السدددياحي والنددددماا السدددياحية  وأ 
الصعرة الذ نية السياحية وا ط اعا  إيواويدا  لددا الفدرق المفدارمة عدن مصدر  ولكدن  نداح  صدعر 

الدراسة بضرورة  فر العديد من المعلعمداا عدن المهرجدا   لذلك تعصى فى الترو    للمهرجا .
انفتتددا   اعنددة   ةدد   وانعددا وز ددادة التددرو   لدد  دا ددا مصددر و ارجهددا  علددى معا دد  ان تر ددج 

 تحسةن الصعرة الذ نية السياحية.لوع ج مال نستصطام العديد من الفرق على مستعا العالم 
 مقدمة 
ا تصدادي علدى الدددو   مدردودالودذم السددياحي لمدا تعدعد بد  مدن التدرو   و المهرجا داا والفعاليداا المتنععدة أ دم وسدائا  تمثدا

عاليدداا التددي تح ددى ب   ددا  مددن المعددارم والمهرجا دداا والف دالعديدد ا  علددى أرم مصددر صدد و   (2018 )شددرل الهالمن مددة 
 مدداا السددياحية الرئيسددية التددي تسددهم بفدديا م ةددر فددي ز ددادة الحرمددة السددياحية حددد اأأ  فسددياحة المهرجا دداا  ددي جمددا ةري 

  عامااتسددد الهةئدددة العامدددة لا)ضدددعها علدددى النر طدددة السدددياحية العالميدددة و   و فيددد ي يصدددا  ذلل لدددد الددد  الذ نيدددة وتحسدددةن الصدددعرة
تلتصي العاداا اأصةلة والمهاراا اإلوداعية المعاصرة في شيا ر صاا ومعسيصى ومسر  وأفا   المهرجا اا ففي .(2018

 .  ,Wipo)2016) وصعر وفنع  مرئية وحرل يدو ة

 هددا تسدداعد علددى  فالثصافيددة  للدولددة المضدديفة وتددعفر فدره عمددا وهددا  ومددن الناحيددة  ا تصدداديةفعائددد  تصدد  المهرجا دداا الفنيددةو 
تعز دددز الحدددعار ودددةن للتفدددا م و  وسدددةلةفضدددا  عدددن مع هدددا   موتمددد ال ع دددة علدددى  والحفدددا  احيددداء الممارسددداا الثصافيدددة والتدددرا 

 امدج إذ  ع ا لتحسةن الصعرة السياحية لمصرو د ودأا الوهاا الرسمية وغةر الرسمية العما س .,Wipo) 2016)الثصافاا
ومدن أ دم تلدك  .(2018)منتدار   للمهرجا اا الثصافية السنع ة وذلك لاستفادة الصصعا منها ةجندة رسميأوزارة الثصافة بعما 

 ة.الدولي للفنع  الفع ي اإلسماعةليةالمهرجا اا مهرجا  

  -:مشكلة البحث
 ارجند لالصدعرة الذ نيدة السدياحية لمصدر با لتحسدةن انستفادة الصصعا من المهرجا اا الفنية  ميفيةتتمثا مفيلة ال ح  في 

مدن  مد   الدذا تع دأل أرثدر  سماعةلية الدولي للفندع  الفدع يةمهرجا  اإلالعديد من المهرجا اا ومنها  جتع ف  اصة و د
 .  2016حتى عاد مرة أ را عا   سنعاا

  البحثأهداف 
  -لى :إهدل ال ح  ي

 ؛ياحة المهرجا اا و المهرجا اا الفنية في مصرسدراسة  -
 ؛دولي للفنع  الفع يةية الماعةلسهرجا  اإلمدراسة  -

 امت املفتاحية الكل 

  سياحة ؛الذ نية الصعرة
المهرجا اا  ؛المهرجا اا

  ؛الفنع  الفع ية ؛الفنية
 .اإلسماعةلية

 

    (JAAUTH)        

  1، العدد  17المجلد  
 108-100ص  ، (2019)
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 ؛ م المفياا التي تعاج  الترو   للمهرجا أ  تحلةا -
 لمصر. السياحية الذ نية الصعرة تحسةن في المهرجا  إسها  دامدراسة  -

 طار النظري للبحثاإل
سددر   بفدديا تنمددع  التددي مدداا السددياحية أصدد حج المهرجا دداا والمناسدد اا الناصددة فددي السددنعاا اأ ةددرة واحدددة مددن أ ددم اأ

 Gursoy et) و دد ازدادا الدراسداا عدن المهرجا داا والمناسد اا الناصدة  (saayman et al, 2006) يا وتودذم السد 

al, 2003)  
أ  بو   وشعر صناع الصرار بالحاجة إلى المنافسة م  غةر م  الع ج الحاضر للثصافة والترفي  أص ح فيالموتمعاا    تعج إ

أ  المهرجا داا يمينهدا بد فهنداح ا تنداع مدن   دا الددو   عدا  والومهدعر  ت دا  وسدائا اإلودذم اليدة تتكع   ناح مهرجا اا دو 
العدالم  تعر د لساسدية التدي تعتمدد علةهدا الددو  اأ اأدواامدن أ دم  تعت درالمهرجا داا ف .يا تحسةن صعرة الدولة وجذم الس

ر ونصدا تراههدا وفنع هدا الفدع ية عدن تر د  تلدك   مصد وتصدع  ،(Van Aalst et al, 2012) المنتلفدة وثصافتهدا وتراههدا وفنع هدا
 .(2018) منتار   المهرجا اا

وددداعاا وفعاليدداا منتلفددة أصددةلة إتعددرل المهرجا دداا بأ هددا احتفددانا عامددة للدددو  تكددع  فددى  طدداق واتددار معددةن تصددا  وهددا و 
وذلك لتحصة  أ ددال وفعائدد اجتماعيدة   لعا وأ فطة سياحية وتسع قية  ا  فترة معةنة من ا  و اجتماعيأ  و هصافيأر اضية 

 .(2016  السةد)والمحلى الدوليوا تصادية وهصافية وترو حية على المستع ةن 

   -المهرجانات الفنية:تعريف 
المهرجا اا الفنية  ي تلك اأحدا  المودولة  صةرة اأجا التي تفتما وراموها على عروم أو معدارم تعدرم  مداذج  

وتنتلأل المهرجا اا  .في اأ فطة الناصة بالمهرجا  و يع   ناح فره للومهعر للمفارمة م اشرة  عددةفنية فردية أو مت
 .والتن ديم اإلدارةممدا تنتلدأل فدي المددة الزمنيدة المحدددة للمهرجدا  ومدذلك   الفنية في  طا ها من مهرجا داا دوليدة أو محليدة

غةر التصلةدية مثا الم دا ي  واأمارنالعامة والفعارع  مارنأوار  وتتم عروم تلك المهرجا اا في أمارن تصلةدية مثا المسا
 ددددرة   دددي دددتم تصةددديم  ودددا  المهرجا ددداا الفنيدددة عدددن تر ددد  ععامدددا رئيسدددية و  ( Quinn, 2010) سدددتعديع ااالتار نيدددة واإل

ومدذلك  لمضدي صصدد ااإليوداوي فدي تحسدةن الصدعرة الذ نيدة السدياحية للم  تدأهةر و الزوار و  اأداءالمهرجا  على جذم فنا ي 
 . Elgmmal,2012) )الترو   للمد  المضيفة في تسليط الضعء على تسع   المهرجا  ودور  

 :أهداف المهرجانات
 واأحددددا المنتلفدددة للمهرجا ددداا منهدددا السدددياحية والفنيدددة والثصافيدددة والر اضدددية والدينيدددة والتوار دددة   اأ دددعاعظهدددرا العديدددد مدددن 

 (:2016   )الفربةنى وملها تهدل إلى والمفروباا اأتعمة جا ااومهر  المعسمية المهرجا اا الناصة 
 .حيائ إالحفا  على الترا  الفني والثصافي والط يعي و  -
 .ة للمهرجا  على النر طة السياحيةوراز الدولة المقيمإ -
 .مضيفة للمهرجا  من العملة الصع ةز ادة الد ا الصعمي للدولة ال -
ن فتا  الدولة المضيفة للمهرجا  على العالم النارجي من  ا  مفارمة العديدد ة الفرصتاحة إل داة آتمثا المهرجا اا  -

 اأ را.من الفرق الر اضية والفنية والمسابصاا 
  المضيفة.لتنمية الثصافية وانجتماعية وال فر ة للدولة ا في اإلسها  -

لصدا رة أو فددي ععاصددم المحاف دداا فددي ا سددعاء التددي تن مهددا مصدر الدوليدة فدي عدددد المهرجا دداا  رتفاعددا  إ 2018عددا  وشدهد 
 (.2019  )الهةئة العامة لاستعاماا دوليا  إذ ولغ العدد عفر ن مهرجا ا  2018عا  ا  



   108-100، ص 2019،  1، العدد 17المجلد  (JAAUTH)                                        دعاء فتحي على               

102 

 

 للفنون الشعبية  الدولي اإلسماعيلية تاريخ مهرجان
 اإلسدماعةليةمهرجدا   منهدا  عدا الالعديد من المهرجا اا المتتالية على مددار مدينة المهرجا اا لتمةز ا بب اإلسماعةليةتسمى 
 مهرجدددا  الربيددد  –التسدددوةلية والصصدددةرة  لألفدددا  الددددوليمهرجدددا  انسدددماعةلية  –مهرجدددا  الهودددن  –للفندددع  الفدددع ية  الددددولي

 . (2017  محاف ة انسماعةليةل ال عابة انلكترو ية)

رجا  دولي في مصر على يدد الفندا  مه  د أو مأو   1985 د ما ج وداية مهرجا  انسماعلية الدولي للفنع  الفع ية عا  و 
  إسددماعةا)  2004حتددى عددا   الراحددا محمددد  لةددا  وتفددرل عليددة من مددة )سددةعل( المن مددة العالميددة للددر   والمعسدديصى

2019). 

لمددة  مد   تع دأل هدم  لمددة  مد  دوراا متتاليدة 1990حتدى عدا   وا عصدد سدنع ا  دورتد  اأولدى   1985المهرجا  عدا   ودأ
تدم   همدا ي سدنعاا متصدلة ةلمدد 2002حتدى عدا   1995مدرة أ درا عدا  لا عصداد   وعداد 1994حتدى عدا   تصلةسنعاا م

ليعدعد مدرة  2004الرابعدة عفدرة عدا   دورتد  المهرجدا  عصد تع دأل هدم  .تنذ  رار من رئاسة الدعزراء ب  امتد  مدرة مدا عدامةنإ
 .(2019  الحييم ع د) 2010عا   ةعفر هم الدورة السادسة    ةودورت  النامسة عفر  2008أ را في عا  

عددا   ةالسددابعة عفددر  دورتدد  فدديال هددعر بصددعة  يإلدد لمدددة  مدد  سددنعاا ليعددعد مددرة أ ددرا  2011 منددذ عددا وتع ددأل المهرجددا  
 .( 2019) الهةئة العامة لصصعر الثصافة   2019العفر ن عا   دورت حتى سنع ا  2016

سدماعةلية الثصافة والهةئة العامة لصصعر الثصافة ومحاف ة اإل وزارةأسهم ر المهرجا  عدد من المؤسساا والهةئاا على  و رعى
 اإلسدددددماعةلية بمحاف دددددة  العا ددددداا النارجيدددددة)  وجامعدددددة  نددددداة السدددددع   والر اضدددددةووزارة الفددددد ام  السدددددع    ةئدددددة  نددددداة و 

ي دمة فدددد المسددددتن المابدددد و  دوااضددددم  مدددداذج مددددن اأيالددددذا  شددددع ياا علددددى  دددداما المهرجددددا  معددددرم  أ دددديمو  .(2019
 .(2019فرج  ) لعحة 60من منتلأل اأعمار بعدد  فنا ا   40  و تضمن رومالع

 تحسين الصورة الذهنية السياحية لمصر فيالمهرجان  إسهام
ا ط دداع صددعرة أو وتع ةددر أدق  ددي حضددعر و شددناه ذ ددا  اأأتع ددر الصددعرة الذ نيددة عددن ان ط دداع الددذا يترمدد  الحددد  فددي 

أ هدددا مومععدددة المعتصدددداا بالصدددعرة الذ نيدددة للمهرجددا   Wu (2015)و عدددرل  .(2011صددعرة الفددديء فدددي الدددذ ن )رددردي  
  المفدددارمةفدددرق وتلدددك الصدددعرة تتحددددد بفددديا أساسدددي مدددن  دددا  التصةددديم الفددداما لل ؛مهرجدددا الوالمعا دددأل وان ط اعددداا تودددا  

للمهرجددا   الفنددا ةنا تيددار  يفدد هةر فالصددعرة الذ نيددة لهددا تددأ .التددي يتلصع هددا  ددا  المدددة الزمنيددة المحددددة للمهرجددا  والندددماا
يصددع  بحضددعر المهرجددا   والصددعرة الذ نيددة  ددي أحددد الععامددا المهمددة اأ ددرا  الددذيومددذلك الومهددعر   يفددارمع  فيدد  الددذي

ذا ما  لدية معرفدة  لةلدة عدن المهرجدا  وال لدد إالمهرجا  و اصة  فيالمرت طة ورضا العمةا ومس  ونئ  للمفارمة السنع ة 
 . (Ramseook et al., 2015) المضي 

 أنواع الصور الذهنية -
  :يليمما  (2017)ال نا إلةها  اأشار   عاع الرئيسية للصعرة الذ نية ممايمين تعضيح اأ
 ؛ فسهمأ  على المهرجا  ع  ي الصعرة التي يرا وها الصائم الصورة الذاتية:
 ؛ ر نذ ا  اآلفي أ هرجا التي تعي  العض  الحالي العا عي للم تلك الصعرة: الصورة المرآة

   ؛لى الومهعرإ  على المهرجا  تعصةلها ع : الصعرة التي يرغ  الصائمالصورة المرغوبة
 ؛لى الومهعر والمفارمةن في حالة وجعد منافسةإتعصةلها إلى  ي أفضا صعرة يسعى المهرجا   :الصورة المثلى
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 وإمددايواويددة إء و نددت  عنهددا إمددا صددعرة ذ نيددة اآلراض فددي تحددد  عندددما ييددع   ندداح تنددا  :المتناقضووةالصووورة المتعووددة أو 
 .سل ية

فر ددة  15 بفعالياتد وشدارح  2010التدي مدرا وهددا السدياحة المصدر ة فصددد ا عصدد المهرجدا  عددا  وتلدك انزمددة وتدأهر المهرجدا  
 ا ودةنعا  مد عضد  35ومثدا مدا فر دة  حدع   مسدرحا   11فرق مصدر ة  و ددمج العدروم علدى  6إلى  باإلضافةأجن ية وعربية 

 حدداء المحاف ددة وفددى بعددض أ يمددج فاعليدداا المهرجددا  فدي جميدد  أعدازفةن وفنددا ةن ومدددير ن  لنفددر التددرا  والسدا  والحدد  و 
وتع دأل بعدد  (2019  ع ددالحييمالمحاف اا ان را مثا السدع   وبعرسدعةد والفدر ية وشدما  سدةناء ودار انوبدرا بالصدا رة )

وازداد عددد   2019ومصدر ة وا عصدد سدنع ا حتدى  ةوأجن يد فر ة عربيدة  17ب  رح وشا 2016 لك هم عاد إلى ان عصاد عا  ذ
 . (2019) الهةئة العامة لصصعر الثصافة  وعربية ومصر ة  ةأجن يفر ة  20 الفرق المفارمة إلى

 فددرق توربددة ال إجمددالييواويددة للمهرجددا  تتددأهر وتعتمددد علددى لصددعرة الذ نيددة اإلإلددى أ  ا ,.Wu et al (2015)و فددةر 
المعلعمدداا ميا يدداا ال ةئيددة و واإلولتحسددةن جددعدة المهرجددا  وز ددادة الفددرق المفددارمة نوددد مددن تددعفةر وسددائا الراحددة  .مفددارمةال

رضدداء الفددرق المفددارمة وإعددادة توربددة المفددارمة مددرة لكسدد  والمعاملددة الطة ددة  اأساسدديةر الندددماا ةومددذلك تددعف  الكافيددة عندد 
  جددعدة النتيوددة  جددعدة العصددع   جددعدة ال ةئددة الماديددة  جددعدة التفاعددا:ددد اآلتيةامددا عع ال وددعدةفوددعدة المهرجددا  تددرت ط بأ ددرا 

  .جعدة ال ر ام 

 الدراسة الميدانية 
مدددا تددعافر الندددماا ع دداراا عددن  همددا  لددىعو  المحددعر اأ اشددتما  محدداور أربعددةتددم عمددا اسددتمارة استصصدداء ميع ددة مددن 

عدددن ا ط ددداع الفدددرق ع ددداراا  سدددجفددداحتعا علدددى  الثدددا ي  أمدددا المحدددعر  رجدددالمهبميدددا  ا عصددداد اساسدددية السدددياحية وال نيدددة اأ
عدن أ دم العسدائا المت عدة للتدرو   ع داراا  جعلدى سد اشدتما المحدعر الثالد  و   وميا  ا عصداد المهرجدا المفارمة عن مصر 

صدعرة الذ نيدة ال سدةنتح فدييمين أ  تسهم  التيتن  العناصر ع اراا  تس المحعر الراب  على وأ ةرا أشتما  .للمهرجا 
 .السياحية لمصر

و أمعافدد   4بفدددة    أو متددعفر بفدددة معافدد  5مددا وددةن المعفصددة بفدددة وعدد  المعافصددة بفدددة ) النماسدديلييددرا اسدتند  مقيددا  
غةددر متدعفرة علدى انتداق أو غةددر  1  غةدر متدعفرة أو غةدر معافد  2د مددا  حد  ىلد إلدى حدد مددا أو معافد  إمتدعفرة  3متدعفرة  

 2019عدددددا  مهرجدددددا   فدددديالمفدددددارمة والعربيددددة  اأجن يدددددةالفددددرق اسدددددتمارة علدددددى  120وتدددددم تعز دددد  ق( تدددداان معافدددد  علدددددى
 اسدددتوابة   وعا ددد اسدددتمارة 100مدددا  عددددد انسدددتماراا الصدددحيحة اسدددتمارة غةدددر صدددالحة و  20واسدددت عد عددددد   باإلسدددماعةلية

83.3.% 

 تحليل البيانات والنتائج  
مئع ة النس  التكراراا و المن ما  الدراسة واستنراجويا اا  لتحلةا (SPSS V.22) اإلحصائيتم استندا  ور ام  التحلةا 

الدراسددة حصدائية وددةن متاةدراا اإل العا داا المعنع دة ومددذلكومربدد  مداا و يمدة مددا  المعيداري  حددرال انو  الحسداويمتعسدط الو 
 انرت اا.معاما  باستندا 

 ونباخ( كر  لفا)ألمفردات الدراسة  الداخليالثبات والصدق  اختبار
لمتاةدددراا الدراسدددة  الددددا ليألفدددا لقيدددا  مددددا التدددرابط    دددا مرو للتحصددد  مدددن صددددق وه ددداا عةندددة الدراسدددة اسدددتند  معامدددا 

 .حصائيا  إو ى مص علة  0.881  0.691تتراو  وةن وأوضحج النتائ  أ   يمت  المستندمة 
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  األولالمحور 
ا عصدداد  بأمددارنساسددية السددياحية لتددعافر الندددماا اأ المفدارمةق فددر ال مدددا تصةدديمو  )( الندداه بددالمحعر اأ1يعضدح جدددو  )

وسددائا ا تصددا  و أمددارن عددرم و  امددة إأمددارن و مددن تددرق السددياحية تددعفر وهددا الندددماا انساسددية ي( أ  المحاف ددة المهرجددا 
 4.06عدددا  ال طولدددغ المتعسددد . إذ  امدددةتر دددج بأمدددارن اإل ددددماا ان و والمندددات  التوار دددة  اأسدددعاقتتدددعافر و   ددددماا مصدددرفيةو 

ال عابدة انلكترو يدة لمحاف دة )  يؤمدد  و دذا مدا إل امدة المهرجا داا  لدة المحاف دة يوعدا  الدذياأمدر  0.00ومستعا الدنلدة 
 يطل  علةها مدينة المهرجا اا. وبذلك تستح  أ ( 2017   انسماعةلية 

 المهرجا  ا عصاد نبأمار السياحية  اأساسية لندماال المفارمة الفرق  تصةيم مدا( 1) جدو 
متوفرة  العنصر

 بشدة
متوفرة الى  متوفرة

 حد ما
غير 
 متوفرة

غير متوفرة 
 اإلطالقعلى 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مربع  الترتيب 
 كاى

الداللة 
 المعنوية

 0.000 54.3 5 0.517 4.66 - - 2 62 36 الطرق 

144. - - 44 26 30 اماكن االقامة   0.853 4 51.3 0.000 

 0.000 31.7 4 0. 673 4.46 - - 10 34 56 أماكن العرض 

 0.000 28.3 5 0. 671 4.57 - - 10 37 53 وسائل االنتقال

 0.000 18.8 4 1.082 4.04 - 15 15 29 41 خدمات مصرفية 

أسووقاق ومطووا   

 تجارية 

40 30 17 11 2 4.11 1.171 4 45.7 0.000 

 0.000 71.5 3 0.523 3.36 1 42 38 14 5 انترنت  

ن للفوورق قمرافقوو 

 المشاركة

68 32 - - - 4.20 876 . 4 61.5 0.00 

 4.06 المتقسط العام 

  الثانيالمحور 
 المهرجا .فترة عن مصر  ا  الفرق المفارمة  ( ا ط اع2جدو  )

أوافق  العنصر  
 بشدة

 إلى أوافق أوافق
 حد ما

غير 
 موافق

غير موافق 
 اإلطالقعلى 

المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال
 المعياري 

مربع  الترتيب 
 كاى

الداللة 
 المعنوية

مووان موون واألتقافر األ

 بمصر 

30 63 7 - - 4.25 0.575 5 47.5 0.000 

المعاملووة الطي ووة موون 

 ق ل السكان المحليين 

57 42 1 - - 4.52 0.627 5 50.4 0.000 

تووووووقافر ال وووووودمات 

 ساسية السياحية األ

32 58 10 - - 4.20 0.603 5 34.6 0.000 

التوووووورويد الجيوووووود 

 للمهرجان 

22 28 49 1 - 3.96 0.710 4 46.8 0.000 

علوووى االق ووال الجيوود 

 حضقر المهرجان 

27 43 24 4 2 4.06 0.763 4 58.7 0.000 

 0.000 38.00 4 0.766 3.83 - 1 39 38 22 تقافر العمالة المدربة   

 4.89 المتقسط العام 

في مصر وتعافر الندماا السدياحية  واأما من عن مدا تعافر اأ (2 )جدو  الثا ير ن حع  المحع أوضحج أراء الم حعهة
 بمتعسدط حسداويبفددة تتدعافر فدي مصدر  المحلةدةن أ هداوالمعاملدة الطة دة مدن السديا    دا  علدى حضدعر المهرجدا  ومذلك اإل

  ددذ  الثددا يالمحددعر  عناصددر فرعاوإلددى تدد لدددا تلددك الفددرق إيواويددة عددن مصددر  ممددا يفددةر إلددى أ  الصددعرة الذ نيددة 4.89 عددا 
 .Wu et al (2015)دراسة  أردت المفارمة و ذا ما  مفارمة الفرق الصعرة انيواوية للمهرجا اا تعما على استمرار ة 
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 المحور الثالث  
 لمت عة للترو   للمهرجا اللعسائا  الفرق المفارمة  تصةيم( 3جدو  )

متوفرة  العنصر

 بشدة

متوفرة  متوقرة

 الى حد ما

ير غ

 متوفرة

غير متوفرة 

 اإلطالقعلى 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مربع  الترتيب

 كاى

الداللة 

 المعنوية

 اإللكترونيمققع ال

 ال اص بالمهرجان  

2 6 47 45 - 2.65 0.687 3 77.5 .000 

ال اصة الكتي ات   

 بالمهرجان 

15 25 52 8 - 3.57 0.956 4 43.04 .000 

 000. 35.1 5 0.750 4.27 - - 18 37 45 شعار المهرجان

عمل دعاية للمهرجان  

 ق ل االفتتاح بققت كاف 

22 37 39 2 - 3.86 0.865 4 14.06 0.01 

دعقه الش صيات العامة  

  لحضقر المهرجان

40 44 16 - - 4.24 0.712 5 32.8 0.000 

عالمية      التغطية اإل  22 49 28 1 - 3.94 0.708 4 46.8 0.000 

قسط العاممتال  4.19 

إلددى أ  العسددائا المت عددة للتددرو   للمهرجددا  مددن تددعافر الكتة دداا الناصددة بالمهرجددا  وعمددا ( 3 )جدددو أشددارا أراء العةنددة 
ودعدعة الفنصدياا شعار المهرجدا  أوضحج أ  مما متعفرة والتاطية انعامية  الدعاية للمهرجا    ا انفتتا  وع ج مال

 ملها متف  على تعفر ا إذ ولدغ المتعسدط العدا  لهدذا المحدعرمفعا للمهرجا   الكترو يد مع   جع و و العامة لحضعر المهرجا  
4.19. 

 المحور الرابع 
أ   النتدائ  أوضدحج .الصدعرة الذ نيدة السدياحية لمصدر فدي تحسدةنيمين أ  تسهم  التي( بعض العناصر 4يعضح جدو  )

 الحسدداويإذ مددا  المتعسددط لصددعرة الذ نيددة السددياحية لمصددر  ا فددي تحسددةنو  سددياحيا؛المهرجا دداا تسددهم فددي التددرو   لمصددر 
 .Elgmmal (2012) دراسة أردت  و ذا ما  4.58العا  

 تحسةن الصعرة الذ نية السياحية  فييمين أ  تسهم   التي( بعض العناصر 4جدو  )
أوافق  العنصر 

 بشدة 

  إلى أوافق أوافق

 حد ما 

غير 

 موافق

غير موافق 

اإلطالقعلى   

المتوسط 

ابيحسال  

االنحراف 

 المعياري

مستوى  مربع كاى الترتيب

 الداللة

هوول تسووهم المهرجانووات فووي 

 الترويد لمصر سياحيا
71 26 3 - - 4.68 0.530 5 71.7 .000 

دعووقض ووويقف الشوورف موون 

الفطووانين  العووالميين لحضووقر 

 فاعليات المهرجان 

59 31 10 - - 74.4  0.674 5 36.2 .000 

تكووووورار المشووووواركة فوووووي 

 ن  جاالمهر
42 56 2 - - 41.4  40.53  5 47.1 .000 

 الفوورق المشوواركةزيووادض عوودد 

 سطقيا
58 42 - - - 59.4  5520.  5 52.5 .000 

عموول معووارض م تلفووة علووى 

 هامش المهرجان 
50 44 3 2 1 46.4  5580.  5 122.5 .000 

45.4 - - 7 41 52 عمل برامد سياحية م تلفة   6260.  5 33.02 .000 

أهمية عن ية يفعمل ندوات تثق

 المهرجان 
36 53 11 - - 23.4  330.6  4 26.7 .000 

28.4 - - 1 49 50 الحفاظ على الفلكلقر الشع ي   680.6  4 21.9 .000 

24.4 - - - 25 75 الترويد لمصر سياحيا  710.5  5 47.5 .000 

584. المتقسط العام   
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 بين متغيرات الدراسة   معامل االرتباط تحليل
 الدراسة  متاةراا وةن( وةرسع  ) انرت اا يعضح معاما( 5جدو  ر م )

 

مدى تقافر 
 ال دمات

انط اع الفرق 
المشاركة   
ر عن مص  

تقييم الفرق المشاركة  
للقسائل المت عة 
 للترويد للمهرجان

المهرجان و تحسين 
الصقرض الذهطية  
 السياحية لمصر 

 مدى تقافر ال دمات
  السياحية االساسية 

Pearson 
Correlation 

1 .409** .199* .165 

Sig. (2-tailed)  .000 .047 .100 

N 100 100 100 100 
انط ووووووواع الفووووووورق 
 المشاركة   عن مصر

Pearson 
Correlation 

.409** 1 .524** .330** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .001 
N 100 100 100 100 

تقييم الفوورق المشوواركة  
للقسووووووائل المت عووووووة 

هرجانلمللترويد ل  

Pearson 
Correlation 

.199* .524** 1 .370** 

Sig. (2-tailed) .047 .000  .000 
N 100 100 100 100 

المهرجوووان و تحسوووين 
الصووووووقرض الذهطيووووووة 
 السياحية لمصر

Pearson 
Correlation 

.165 .330** .370** 1 

Sig. (2-tailed) .100 .001 .000  

N 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

يتضح من  ا  تحلةا معامدا انرت داا ودةن متاةدراا الدراسدة أ   نداح عا دة ارت داا ترديدة ودةن تدعفر النددماا السدياحية 
دنلدة مسدتعا و  165.بمعاما إرت داا جا  وتحسةن الصعرة الذ نية السياحية لمصر هر انساسية بالمحاف ة بميا  ا عصاد الم

تحسدةن الصدعرة  فديهم تسد ساسدية السدياحية للمهرجدا  سأ  تعافر الندماا وال نية اأيد  على   و ذا 0.05معنع ة أ ا من 
 داع الفدرق المفدارمة فدى المهرجدا   طتضدح أ   نداح عا دة  ع دة ودةن ااممدا ؛ لدا الفرق المفارمةالذ نية السياحية لمصر 

ممدا  0.05بمسدتعا دنلدة معنع دة أ دا مدن  ** 0.330عن مصر وتحسةن الصعرة الذ نية السدياحية لمصدر بمعامدا ارت داا 
ودةن  يواويدة عدن مصدر للندارج   ممدا أ   نداح عا دة  ع دة جددا  يساعد على استاا  تلك الفرق مدأداة لنصدا تلدك الصدعرة اإل

 **0.370تحسددةن الصددعرة الذ نيددة السددياحية لمصددر بمعامددا ارت دداا  فدديإسددهاماتها للتعر دد  بالمهرجددا  و  عددةالعسددائا المت 
 0.05ومستعا معنع ة أ ا من 

   نتائج الدراسة 
العديدد مدن مصعمداا الودذم السدياحي التدي تؤ لهدا  تمتلدكانسدماعةلية محاف دة  أوضحج  تائ  الدراسة الن ر ة والمةدا ية أ 

مصددر   ددد  المهرجا دداا السددياحية فدديأالدددولي للفنددع  الفددع ية مددن  اإلسددماعةليةمهرجددا  يددد مددن المهرجا دداا  فعدالنسددتق ا  
أعددعا   ةوتع ددأل لفتددرة  مسدد  يندداير 25هددعرة  بالصددعرة الذ نيددة السددياحية لمصددر فددى النددارج عصدد تددأهر ن أ دد  تعصددد وهددا إ التددي

 .ز ادة عدد الفرق المفارمةم  مرة أ را  ت ععدعند احية لمصر سيتحسةن الصعرة الذ نية ال فيموددا  سهم أ  و د متتالية

المصامدة فدي المحاف دة علدى  داما  المعدارم  في صعر المهرجا  من إ امة  تعاج  التيالعديد من المفياا  ناح ولكن 
التدرو    فدي ا  عر  ص ناح دا ا المحاف ة فصط ومرارز ا مما أ  على لعرم أمارن ا ا تصار  للترو   لها سياحيا  المهرجا  

فضددا عددن أ  المهرجددا  غةددر مدددرج علددى  مععددد هاوددج لا عصدداد سددنع ا مدد  عددد  تحديددد مددالللمهرجددا    ددا انفتتددا  وع ددج 
 .انجندة السياحية الرسمية لعزارة السياحة 
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   -التوصيات:
بمحافظوووة  ياحةلسووو ا لتنشووويط قليميوووةاإل والهييوووة السوووياحة وولارةة لمسووويولين بوووولارة الثقافووو إلوووى توصووويات موجهوووة  •

 .اإلسماعيلية
  ؛دععة م ار الفنصياا الفنية وفنا ي الفنع  الفع ية لحضعر المهرجا  −
 ؛الفرق المفارمة وذلك لز ادة عدد مافيةالدعاية للمهرجا  في منتلأل دو  العالم   ا المهرجا  بفترة  −
 .2011  اعلى غرار ا عصاد   التعس  في عروم الفرق على امتداد المحاف اا المنتلفة  −
التعرل علدى المهرجدا  بصدعرة  يا تفعةا الصفحة الناصة بالمهرجا  على ان تر ج حتى يتسنى للفرق المفارمة والس −

 ر ر .أ
 .عن تر   سياحة المهرجا اا سياحيا   عصد ال روتعمعنا والت اد  الثصافي م  الدو  المنتلفة للترو   لمصر −
 .بأ مةتة مأ د  مهرجا  دولى مصرا  ىعععما  دواا تثقيفية عن المهرجا  لز ادة ال −
 .ععدة المهرجا  على اأجندة السياحية الرسمية لعزارة السياحة −
  . ارج  طاق انسماعةلية والصا رة فرق المفارمةز ادة الرحاا الترفةهية لل −
 .ياحية المصامة على  اما المهرجا ز ادة المعارم الس −

 المراجع
  للفنع   الدولي  اإلسماعةلية مهرجا  تار خ لىع تعرل  "(2019   فا  )إسماعةا -

 . https://www.elfagr.com/3708404    accessed at 8/2019" الفع ية
    مولة "تصةيم الصعرة الذ نية لمصر في الملصصاا السياحية ومدا ماءمتها لدعم السياحة" (  2017)ى على مال نا  -

 لعمارة والفنع   العدد الثامن. ا
  http://www.ismailia.gov.eg/tourism/Pages( 2017) انسماعةلية  لمحاف ة انلكترو ية ال عابة -
  عدد  السياحية ال حع  مولة  "مصار ة دراسة: السياحي للمنت  تسع قية مأداة  المهرجا اا"   (2016) زمر ا يحةى السةد  -

 .أغسط 
  دراسة: المصري  السياحي المصصد لتسع   مأداة  السياحية اأجندة من انستفادة"  (2016)  دا ز    محمدالفربةني -

   والفنادق  السياحة رلية مولة  "بال راز ا مر فا  ومهرجا  بمصر التراهية والفنع   للط ع  الدولي  وةن المهرجا  مصار ة
 . (1/ 2  (العد العاشر  المولد الفةع   جامعة

 .Wipo“الفنية  والمهرجا اا الفكر ة الملكية"  (2016)  ة للملكية الفكر ةميالمن مة العال -
 ( (http://www.moc.gov.eg/ar/media accessed at 9 /2019,  (2019)  الثصافة لصصعر  العامة الهةئة -
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The role of art festivals in improving the tourist mental images: (applying 

to the Ismailia folk art international festival” 
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ARTICLE INFO              Abstract 
The research aims to study the role of the International Festival of 

Ismailia Folklore Art in promoting and improving the tourist mental 

image of Egypt. The results of the survey study showed that 

Ismailia governorate has elements tourism attraction and services, 

but it lacks some services to promote the festival. The study 

recommends publishing a lot of information about the festival on 

the internet, increasing its publicity inside and outside Egypt, and 

announcing the festival in early enough time before its opening to 

attract more teams to participate and improve the tourist mental 

image. 
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